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 جودة االفصاح المحاسبي ودورھا في تعزیز التفكیر االستراتیجي لدى المستثمرین

م. سجاد مھدي عباس الغرباوي م.  
جامعة واسط   –كلیة االدارة واالقتصاد  -قسم المحاسبة   

المستخلص 
تحدید دور المعلومات المحاسبیة كمدخالت اساسیة لصناعة قرار االستثمار من خالل  یھدف ھذا البحث الى

وتحفیز القدرات االفص����اح عنھا وتأثیر ذلك في س����لوك المس����تثمر  س����تویات جودة تلك المعلومات وطرقالتمیز بین م
لى مجموعة اس��تنتاجات العقلیة للوص��ول الى تفكیر في قرارات اس��تثمار ذات طبیعة اس��تراتیجیة , وقد خلص البحث ا

اھمھا ان اعتماد الیات االفص������اح الحدیثة والتي تتكامل مع معلومات ذات خص������ائص نوعیة عالیة یس������ھم في توفیر 
افصاح محاسبي ذا جودة عالیة بما یحفز التفكیر االستراتیجي لدى المستثمرین , وقدم البحث توصیات اھمھا ضرورة 

متطورة لإلفصاح عن معلومات ذات جودة عالیة بما یسھم في تحفیز التفكیر  اعتماد المحاسبین الیات افصاح محاسبي
 االستراتیجي لدى المستثمرین .

Abstract 
This research aim to determine the impact of off accounting information as main inputs 
for  investing deciding making differentiation  between qualities information levels and 
its disclosure methods  and the effect in investor behavior  and stimulate mental 
capacities to get to thinking in investment decision of strategic nature , and the ending 
conclusion as adoption the modern disclosure methods  which are integrated with 
information bearing high quality  characteristics that  contribute to providing 
accounting disclosure with high quality  that  motivate strategic thinking from investor 
and the research was presented recommendations and the most important was 
accountants accreditation  modern disclosure methods from high quality 
characteristics  information which contributes to motivate strategic thinking from 
investor .        

 المقدمة 
یمتلك القدرة على ادارتھا لن یستطیع  نعیش الیوم في زمن العلم والتكنلوجیا ومن لدیھ المعرفة وال

مواجھة التحدیات واستغالل الفرص في بیئة اقتصادیة متغیرة المؤثرات , ان المحاسبة وضمن وظیفتھا 
كنشاط خدمي یجھز المعلومات لمختلف  المستخدمین وان حاجة ھؤالء المستخدمین تختلف تبعا لطبیعة 

عقد القرارات التي تتطلب من المستثمر استغالل قدراتھ العقلیة القرار المتخذ , ویعد قرار االستثمار من ا
والمستندة الى مدخالت من المعلومات المحاسبیة ذات الجودة العالیة التي تحفز التفكیر المستند الى 

 االستراتیجیة.
ان مشكلة البحث تتمثل في تحدید العالقة بین جودة االفصاح المحاسبي ومرتكزات التفكیر 

التي یستند علیھا المستثمر التخاذ قرار استثمار استراتیجي في ظل مستویات االفصاح جي االستراتی
المحاسبي المتنوعة والفرص االستثماریة المتاحة , ولتحقیق اھداف البحث تم تقسیمھ الى مجموعة 
محاور فخصص المحور االول لرسم منھجیة البحث واختص المحور الثاني لبیان الجانب النظري فیما 
اختص المحور الرابع النجاز الجانب العملي للبحث وتناول المحور االخیر اھم االستنتاجات والتوصیات 

 التي خلص لھا البحث .
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 المحور االول
 منھجیة البحث 

 مشكلة البحث: -1-1
تلتزم الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة باإلفصاح عن معلومات في التقاریر 

المستخدمین وبضمنھم المستثمرین الحالیین والمرتقبین وكلما كانت المعلومات المالیة لغرض خدمة 
مفصح عنھا بجودة عالیة تحفز المستثمرین على التفكیر وباستراتیجیة مالئمة الستغالل الفرص المرتقبة 

 لذا یمكن تلخیص مشكلة البحث بالسؤال االتي :

 ر االستراتیجي لدى المستثمرین )) (( ھل تؤثر جودة االفصاح المحاسبي في تحفیز التفكی

 اھداف البحث : -2-1
 . ضوء على االلیات المستحدثة لإلفصاح المحاسبي المعززة لجودة االفصاح تسلیط ال -1
تسلیط الضوء على خصائص جودة المعلومات المحاسبیة التي تحفز عناصر التفكیر  -2

 االستراتیجي .
تحدید العالقة بین جودة االفصاح المحاسبي باعتبارھا مؤثر اساسي محفز لعناصر التفكیر  -3

 . االستراتیجي لدى المستثمرین 
 اھمیة البحث  -3-1

تنبع اھمیة البحث من خالل مساھمتھ ببیان الدور الذي یؤدیھ المحاسب عند اعداده تقاریر مالیة ذات 
اح المستحدثة التي تؤثر في محفزات االدراك والتوصیل جودة عالیة مفصح عنھا بأعتماد الیات االفص

لعمل عناصر التفكیر االستراتیجي لدى المستثمرین وقابلیة الفھم والتي بدورھا توفر بیئة مالئمة وناجحة 
 الى قرار استثماري ناجح یتعلق باستغالل الفرص االستثماریة  الناجحة المرتقبة. للوصول

 فرضیة البحث  -4-1
ضیة اساسیة ھي " ان جودة االفصاح المحاسبي تعد محفزا لعناصر التفكیر الى فریستند البحث 

 .االستراتیجي لدى المستثمرین بما یخدم اتخاذ قرارات استثماریة ناجحة "
 
 حدود البحث  -5-1

الحدود الزمانیة : اعتمد البحث في جانبھ التطبیقي على التقاریر المالیة لمصرف بغداد للسنة المالیة 
2016.  

جانبھ التطبیقي على التقاریر المالیة لمصرف بغداد المدرج ضمن اختزل البحث في  :لحدود المكانیةا
 . 1992 /4512-شركات القطاع المصرفي في سوق العراق لألوراق المالیة وفق شھادة التأسیس م ش

 وسائل جمع البیانات  -6-1

: اعتمد البحث في ھذا الجانب على المراجع واألدبیات العربیة واألجنبیة من كتب  الجانب النظري: أوالً 
ودوریات ودراسات جامعیة سابقة، والتصفح في شبكة المعلومات الدولیة المتمثلة باالنترنیت 

)Internet : التقاریر المالیة لمصرف بغداد والمتضمنة تقریر مجلس االدارة  الجانب العملي) .ثانیا :
 قریر مراقب الحسابات والقوائم المالیة واالیضاحات والملحقات للقوائم المالیة وت
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  الثانيالمحور 
 التفكیر االستراتیجي _ مدخل نظري

 
المعرفیة مدخالت التفكیر وسرعة البدیھیة وتسھل القدرة على التعلم وتتمثل في القدرة تتمثل القدرة 

العقلیة والقدرة على التفكیر بذكاء ومعالجة المعلومات المعرفیة مثل القراءة والفھم والنماذج الریاضیة 
المعرفیة تسند اساسا  وان القدرةلناتج الفكري االداري االوسع انتشارا والمكانیة وتعد القدرة المعرفیة ل

والخصائص الشخصیة والقدرة على التفكیر والتفوق الذھني لذا سیعمد الباحث ومن خالل على السمات 
 ھذا المحور بیان مایلي :

 مفھوم التفكیر االستراتیجي  -1
 عالقة التفكیر االستراتیجي بقرار االستثمار  -2
 مفھوم التفكیر االستراتیجي  -1-2

تنتمي مفردة التفكیر االستراتیجي الى مفردات ومصطلحات االدارة االستراتیجیة والتي اخذت   
بالتطور نتیجة التغیر المتسارع في بیئة االعمال وتعقد الظروف والمؤثرات الخارجیة والداخلیة المؤثرة 

طور استخدام ادوات في بیئة االعمال والتي من ابزھا مظاھر العولمة والنمو التكنلوجي الذي اسھم في ت
ومتطلبات التفكیر االستراتیجي , وان التفكیر االستراتیجي جزء من التنمیة االستراتیجیة ویعد من اھم 

 .مدخالت التخطیط االستراتیجي 

ان جوھر التفكیر االستراتیجي یتمثل في تحفیز القدرة العقلیة والذھنیة لفھم وتعقل الظروف  
لمنظمات االعمال والتحدیات والفرص المستقبلیة التي تسھم في تعزیز او تدني المكانة والدور الریادي 
تفكیر االستراتیجي , وفیما یتعلق بالتفكیر االستثماري وھو من اھم انشطة الوحدات االقتصادي فیمثل ال

  .) Collins,et al,2010:13اساسا لتحدید الفرص االستثماریة االستراتیجیة  (

 یمكن ادراجھا كما یلي : وقدم الباحثین مجموعة من التعاریف للتفكیر االستراتیجي

"مجموعة عملیات منظمة  تھدف الى البحث عن المعلومات ومعالجتھا ومن ثم نشرھا وحمایتھا  •
لتكون بین ایدي اصحاب القرار في الوقت المالئم لغرض اتخاذ القرار المالئم" , وركز ھذا 
التعریف على تحدید مفھوم التفكیر االستراتیجي من خالل ربطھ بالحصول على المعلومات 

 )  Haycock,et al,2012: 13(ا یخدم اتخاذ القرار االستراتیجي ومعالجتھا بم
" اسلوب من اسالیب التفكیر العام ، ویشتمل على مجموعة القدرات االستشرافیة ، الحدسیة ،  •

حطات االدارة م التي تمكن من یتصف بھا من ادراك االبتكاریة ، االبداعیة والتفاعلیة ,والنقدیة
لمثیرات البیئیة باستخدام عالیة من خالل اجراء مناظرات معنویة ل ذھنیةاالستراتیجیة وبقدره 

المستقبلیة للوصول  والسیناریوھات والنوافذ االستراتیجیة والمواقف االختباریة والتنبؤیة الصور
:  2009العنزي وصالح , بشكل سلوك وتضمن البقاء للمنظمة " ( الى افكار جدیدة ، تنعكس

399 . ( 
التفكیر االستراتیجي  منظومة  مكونة من الحدس واإلبداع إلنتاج موقف متكامل یمثل محتوى  •

ورؤیة معقدة ومتقنة بمستوى عاٍل للخیار الذي یجب ان یكون حراً ومطلقاً لیعتمد في أي وقت 
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ویمثل  التفكیر االستراتیجي الیة منظمة لحل المشكالت التي ویأخذ مكانھ ضمن المؤسسة, 
) Bonn,2005:337ني والتوافق مع عملیات تفكیر خالقة ومختلفة (تتضمن المدخل العقال

 رئیسي .
ابتكار خرائط طریق توجھ صانعي ومتخذي لقرار نحو اتخاذ قرارات رشیدة وذلك من خالل  •

المعلومات في الوقت المناسب وبالجودة والدقة والكمیة المطلوبة التخاذ قرارات رشیدة ومالئمة 
 .)   Kulhmann et al ,1993;15(بخصوص الفرص والتھدیدات المستقبلیة 

ستراتیجي ھو اداة مالئمة لرسم رؤیة ومواقف للحاضر والمستقبل ویرى الباحث ان التفكیر اال 
تمكن الوحدة االقتصادیة واصحاب رؤوس االموال في تحدید خطط واستراتیجیات مستقبلیة 
لالداء والقرارات المستقبلیة الستغالل الفرص ودفع التھدیدات وھو یمثل جزء مھم من االدراك 

, وھو یستند على توفیر معلومات مالئمة وفي ات االقتصادیة العقلي الذي تتمتع بھ ادارات الوحد
الوقت المناسب وبالجودة والكمیة المناسبة لترشید عملیة صناعة القرار , ومن التعاریف اعاله 

 یمكن تحدید سمات وخصائص التفكیر االستراتیجي  ما یلي :
تمكنھ من فھم التحدیات القدرة العقلیة والجسمانیة التي یتمتع بھا الفرد الراشد والتي   -1

 والفرص المستقبلیة .
عملیة مخاطبة العقل وتحفیزه لیستطیع الوصول الى ادراك وفھم عالي وبدع وخالق لتحدید   -2

 المواقف المستقبلیة .
وھذه المرحلة تستند على توفر عملیة تحفیز العقل لالنتقال الى مرحلة الذكاء االستراتیجي   -3

لیة وبالوقت المناسب ومتجانسة ومترابطة منطقیا بما یدعم معلومات مالئمة وذات جودة عا
 التفكیر االستراتیجي .

 اھمیة التفكیر االستراتیجي  -2-2
یمثل التفكیر االستراتیجي اداة مناسبة إلدارة المخاطر التي تواجھ الوحدات االقتصادیة ووصف  

لصناعة القرار وتحدید الفرص والتھدیدات والتحدیدات بشكل واضح ومناسب للمدراء كمدخالت 
 .)Bonn,2005:339( یسھم في اعداد القادة المناسبین البرامج والستراتیجیات المستقبلیة و

وتنبثق اھمیة التفكیر االستراتیجي في كونھ یسھم في تعزیز االقتدار واالبداع والتمیز لدى  
الستراتیجیات المرسومة االدارة العلیا لتستطیع تحدید اولویات تحقیق النجاح وتنفیذ البرامج و

بما یسھم في استغالل الموارد المتاحة لتحدید الفرص التشغیلیة واالستثماریة وبالخصوص 
ویسھم في اقتناص تلك والتمویل االستراتیجي لھذه االنشطة  االستراتیجیةالفرص االستثماریة 

 ) .    Liedtka,1998;122-123الفرص بما یخدم اھداف تلك الوحدات (
  وعناصر التفكیر االستراتیجي مكونات -3-2

یمكن تحدید اھم مرتكزات وعناصر التفكیر االستراتیجي التي اتفقت اراء الباحثین المختصین في 
 االدارة االستراتیجیة بما یلي :

 االستراتیجیة اوال : الرؤیة المستقبلیة 

ناجحة التي تسعى الى تمثل المغامرة والموقف والمخاطرة االستراتیجیة اساسا ابداعیا للقیادة ال  •
التمیز , وتمثل الرؤیة االستراتیجیة رؤیة مستقبلیة مخطط لھا محفوفة بمخاطرة عالیة تتمثل 
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, لكي یستطیع المفكر ( ادارة الوحدات بحالة عدم التاكد والظروف المستقبلیة المتسارعة التغیر 
االجابة عن التساؤالت : صیاغة رؤیة مستقبلیة علیھ تحدید  االقتصادیة , االفراد االخرین )

ماھي طبیعة التغیرات المستقبلیة المتوقعة , ماھي طبیعة الفرص المستقبلیة , ماھي طبیعة 
التھدیدات والتحدیات المستقبلیة , وماھي الحركة واالستجابة المناسبة التي تتوافق مع االجابة 

  ) .152: 2010(العزاوي، على االسئلة السابقة 

ترتبط الرؤیة االستراتیجیة بالقدرة الذھنیة والقدرة على االدراك وتعتمد على الیة الحصول  
 ) . 2010:63, صالح واخرونعلى المعلومات المالئمة ودرجة الوضوح في توصیل تلك المعلومات ( 

 ثانیا : القصد االستراتیجي 

مستقبال , وان القصد یمثل القصد االستراتیجي الھدف االستراتیجي المتوقع تحقیقھ  
االستراتیجي یمثل حلقة المحور في صناعة القرار االستراتیجي وان عملیة التفكیر في القصد 
االستراتیجي ترتبط بتحدید الموقع الذي ترغب الوحدة االقتصادیة في الوصول الیھ في ظل بیئة تنافسیة 

مدخالت التفكیر االستراتیجي من , وان تحدید القصد االستراتیجي بصورة رشیدة یعتمد اساسا على 
معلومات مالئمة وموقوتة واستراتیجیة والقصد االستراتیجي ھو مخرجات عملیة  التفكیر االستراتیجي 
وھو یعطي اجابة للسؤال المتمثل في این یجب ان یكون موقع الوحدة االقتصادیة مستقبال , 

)Liedtka,1998;126   ( . 

 التفكیر الفرصيثالثا : 

ھو وسیلة واداة تجمع بین العقالنیة في التفكیر والتفكیر المبدع والذي یسھم في اقتناص الفرص  
المستقبلیة في حدود امكانیات ومقدرات والوحدات االقتصادیة , وان التفكیر الفرصي یركز نحو استغالل 

ھو التفكیر الفرصي الفرص الذكیة واالستراتیجیة ولیست الفرص المتوفرة والسھلة , وان اھم متطلبات 
التفكیر في الفرصة العرضیة او البدیلة والتي تكون مصاحبة للفرصة االستراتیجیة المقصودة وذلك الن 
اھمال الفرص العرضیة تعرض الوحدات الى خسائر خفیة غیر منظورة , وان اقتناص الفرص یعتمد 

ل الفرصة یسبقھ قرار تقییم لالداء على معرفة امكانیات وقدرات الوحدة االقتصادیة اي ان قرار استغال
 باألساسداء االوالمقدرات المالیة والفنیة واللوجستیة التي تمتلكھا الوحدة االقتصادیة  وان عملیة تقییم 

تستند على توفر معلومات انیة لدى ادارة الوحدة االقتصادیة تتعلق بسیر الخطط المرسومة ونسب 
 ).Baloch, Inam,2011:9(من امكانات مالیة واقتصادیة  انجازھا وما تمتلكھ الوحدة االقتصادیة

 رابعا : التفكیر في الوقت 

یمثل التفكیر في الوقت الوسیلة المثلى لتقلیل الفارق والفحوة بین واقعیة الحاضر وخطورة  
الذي یسود المستقبل , ویمثل خیار التفكیر في الوقت االسلوب االمثل لبناء االستراتیجیات  التأكدوعدم 

ویتضمن التفكیر في الوقت التفكیر المستقبلیة فھو المتغیر المشترك بین نماذج التخطیط االستراتیجي , 
م الموارد المتاحة في وسائل زیادة والقدرات لتحقیق االھداف والغایات التوسعیة مستقبال من خالل تقی

 .  )   Liedtka,1998;128واستشراف المستقبل القتناص الفرص المتاحة  (
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 خامسا : االستشراف 

الغیر مرئیة والتي تعتمد على الحدس  لألحداثویقصد باالستشراف ھو النظرة المستقبلة  
تَقُوا هللا َوِلتَنُظَر نَفٌس ما ٱلذیَن آَمنُوا ٱ﴿ یا أَیَُھا واالستدالل , وقد ورد مفھوم االستشراف في القران الكریم 

) , ویشیر المفھوم القراني لالستشراف 18قَدََمت ِلغٍَد َواتَقُوا هللا إّن هللاَ َخبیٌِر بِما تَعَملون﴾ (سورة الحشر آیة 
مدخالت التفكیر  ھو التفكیر في النتائج المستقبلیة والمبنیة على المواقف الحالیة ویمثل االستشراف

على المعلومات والبیانات التي یقدمھا االستشراف لتحدید القرارات االستراتیجي الن االخیر یعتمد 
المستقبلیة واخیرا فان االستشراف في جوھره عملیة تجھیز معلومات مستقبلیة من خالل قراءة مدروسة 

 ,Baloch(لى النتائج المطلوبةللمستقبل وھو یتكامل مع مدخالت التفكیر االستراتیجي للوصول ا
Inam,2011:12.( 

 معوقات التفكیر االستراتیجي :  -4-2
 ) . 34:  2014,  العنزيمعوقات التفكیر االستراتیجي بما یلي ( یمكن بیان اھم 

غیاب القصد االستراتیجي : ویقصد بھ غیاب الھدف االستراتیجي وینتج ذلك نتیجة عدم توفر اوال: 
وان ھذا المعوق یرتبط معلومات مستقبلیة الستشراف الفرص المستقبلیة وتقلیل حالة عدم التأكد 

 بالخصائص الذھنیة والتي تستند الى القدرة على االدراك والفھم للمعلومات .

والتعقد المصاحب للتفكیر : ویقصد بھ التعقد في استالم وتوصیل المعلومات التي تعد التظلیل ثانیا : 
ضوعیة وكذلك انخفاض الصدق مدخالت التفكیر نتیجة عدم تطور ادوات التوصیل او عدم الثقة والمو

 والتمثیل للمعلومات المجھزة للمفكر االستراتیجي .

 عالقة التفكیر االستراتیجي بقرار االستثمار  -5-2

لتحدید العالقة بین عناصر التفكیر االستراتیجي ینبغي اوال بیان مراحل عملیة اتخاذ القرار  
ان عملیة اتخاذ القرار االستثماري یمر بمجموعة مراحل وھي وربطھا بعناصر التفكیر االستراتیجي , 

 التي :مترابطة منطقیا وكل مخرجات مرحلة تعد مدخالت المرحلة الالحقة لھا ویمكن بیانھا با

وضمن : ویقصد بھ على متخذ القرار تحدید الھدف والقصد من عملیة اتخاذ القرار  اوال : تحدید الھدف
وان اھم االھداف التي تستوجب عملیة اتخاذ القرار ھي لحل مشكلة رؤیة واستراتیجیة الوحدة االقتصادیة 

الھدف الرئیسي من اتخاذ القرار  ویعد یة او الستغالل فرص مستقبلیة ,حالیة او لتفادي مشكلة مستقبل
االستثماري ھو استغالل الموارد االقتصادیة بما یخدم تحقیق اھداف الربح والنمو وتعظیم القیمة 

ولغرض تحدید الھدف من القرار االستثماري االستراتیجي البد من  االقتصادیة والمكانة المالیة لھا , 
یخدم الرؤیة االستراتیجیة للوحدة االقتصادیة لذلك تتوفر تحدید القصد االستراتیجي لذلك القرار وكونھ 

الرؤیة االستراتیجیة ) ,  –( القصد الستراتیجي  االستراتیجيعالقة تكاملیة بین عناصر التفكیر 
)Xu,2007 ;89  ( 
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: وھذه المرحلة تأتي منطقیا بعد مرحلة تحدید الھدف من خالل البحث عن  البحث عن البدائلثانیا: 
وترتكز ھذه المرحلة على مجموعة افتراضات وتنبؤات مستقبلیة والتي یقیمھا متخذي الخیرات والبدائل 

القرار , ویستند متخذ القرار في ھذه المرحلة على مجموعة مرتكزات اھمھا الكم التراكمي من المعلومات 
التنبؤات المستقبلیة ,ولكي تكون عملیة البحث عن البدائل ناجحة یجب على متخذ القرار ان یتمتع و 

بخصائص ذھنیة خالقة تستند على عملیة االستشراف للمستقبل , وفیما یتعلق بقرار االستثمار فھو ال 
سواء كان فردا ام یختلف كثیرا عن باقي القرارات في عملیة البحث عن البدائل فمتخذ قرار االستثمار 

مدیرا لوحدة اقتصادیة یجب ان یتمتع بقدرات ذھنیة تكون مدخالتھا المعلومات التأریخیة التراكمیة 
والمعلومات التنبؤیة المستقبلیة المستندة على استشراف المستقبل وتحدید خیارات االستثمار المتاحة , لذا 

صا عنصر وخصوبالتفكیر االستراتیجي یمكن القول ان ھذه المرحلة من القرار ترتبط منطقیة 
 ).Baloch, Inam,2011:16(االستشراف

وتشتمل ھذه المرحلة على تحدید ایجابیات وسلبیات كل بدیل من خالل تحدید امكانیة  ثالثا: تقیم البدائل :
التنفیذ للبدائل , االثار المرافقة لتنفیذ كل بدیل على الوحدة والمجتمع , الزمن الذي یستغرقھ تنفیذ كل بدیل 

اسلوب التفكیر الفرصي والفرص الضائعة عند تنفیذ البدیل , وتتطلب ھذه المرحلة من متخذ القرار اعتماد 
على استغالل البدائل والفرص االستراتیجیة والذكیة ولیست السھلة والمتوفرة والتركیز والذي یستند على 

على الفرص العرضیة والبدیلة لتكون عملیة تقیم البدائل ناجحة وذات بعد استراتیجي , وھنا یالحظ 
حد عناصر التفكیر االستراتیجي ومرحلة تقییم الترابط المنطقي بین بین عنصر التفكیر الفرصي وھو ا

البدائل واالتي ھي المرحلة الثالثة من مراحل اتخاذ القرار , وفیما یتعلق بتقییم بدائل االستثمار فعلى 
المستثمر ان یتمتع بقدرات استراتیجیة معتمدا على التفكیر الفرصي لالستفادة المثلى من الفرص 

 ) .  Xu,2007 ;89-90( المرحلة تعد من اعقد مراحل قرار االستثمار ,االستثماریة المستقبلیة وھذه 

: وتعتمد ھذه المرحلة على المراحل الثالث السابقة وھي نتیجة النجاح في المراحل  رابعا: اختیار البدیل
دائل السابقة والتي تستلزم ان یتمتع متخذ القرار بالحنكة والحكمة والرشد الختیار البدیل المالئم بین الب

 –تمارین االستشراف والتبصر  –( التنبؤ المتاحة وان عملیة التفكیر االستراتیجي ومن خالل تطبیقاتھا 
تقییم االثر ) تدعم متخذ القرار ,  وبخصوص قرار االستثمار فأن التفكیر االستراتیجي یوفر الرؤیة 

ویدعم التفكیر االستراتیجي اتخاذ المالئمة للمستثمر من خالل تجمیع وتحلیل وتركیب البینات الالزمة , 
اعتماد تكنلوجیا جدیدة) وغیرھا  –تقییم المنافسین –قرارات استراتیجیة مثل ( االندماج مع وحدات اخرى 

)Bonn,2001;23 . ( 

: تقع عملیة تنفیذ القرار على عاتق االدارة التشغیلیة والمتمثل بالعاملیین والفنیین  خامسا: تنفیذ القرار
ولیتم تنفیذ اقرار البد من تشارك االفكار بین االدارة العلیا واالدارة التشغیلیة من خالل الحرص على 

یر في أدوات تنفیذ البدیل بالوقت المناسب لذلك تدخل مرحلة التفكیر في الوقت والتي تتضمن التفك
واسالیب زیادة القدرات التشغیلیة من خالل تحقیق االستغالل المالئم للموارد المتاحة , وان تنفیذ قرار 
االستثمار یتطلب المستثمر التفكیر في تنفیذ ادوات ھذا االستثمار من خالل توفیر القدرات المالیة والفنیة 

الرؤیة االستراتیجیة التي یتمتع بھا المستثمر واستغالل  واالداریة لقرار االستثمار والتي تعتمد اساسا على
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, ( النعیمي , النجاحات التي تحققھا االدارة التشغیلیة وادارة العملیات في تحقیق االھداف المرسومة 
2003 :58  (. 

تكون ھذه المرحلة النھائیة من خالل مراقبة تنفیذ القرار بأستخدام  سادسا: مرحلة متابعة تنفیذ القرار :
الوسائل التي تم تحدیدھا في المرحلة السابقة وتحدید نتائج التنفیذ بدقة عالیة وتمثل ھذه المرحلة فحصا 
موضوعیا للقدرات الذھنیة والتفكیر االستراتیجي الذي اعتمده صاحب القرار في المراحل الخمس السابقة 
وان  متابعة تنفیذ قرار االستثمار وتحدید النتائج توضح االمكانات الخالقة واالبداع الذي اعتمده المستثمر 

 .)  38:  2008المربع , (في المراحل الخمس السابقة

ھو تخصیص موارد حالیة بقصد الحصول على موارد  ان قرار االستثمارویرى الباحث   
دم التأكد والمخاطر المستقبلیة ویتمحور قرار االستثمار في ثالثة مستقبلیة استراتیجیة في ظل ظروف ع

فرص اساسیة وھي الشراء والتداول والبیع وھو یرتكز في مراحل صناعتھ على عناصر التفكیر 
 االستراتیجي والتي تعد عناصر ساندة تعزز من امكانیات وقدرات المستثمر االستراتیجیة واالبداعیة . 

  الثالث المحور
 دة االفصاح المحاسبيجو 

االھتمام باإلفصاح في القوائم والتقاریر المالیة استنادا الى التحول التأریخي الذي اتسمت  تزاید  
بھ مھنة المحاسبة والذي تزامن مع بدایة الستینیات اذ تحولت وظیفة المحاسبة من مدخل الملكیة الى 

المحاسبة نشاط خدمي یھدف الى توفیر معلومات مدخل مستخدمین للمعلومات وتطور ھذا المفھوم لتكون 
مالئمة وصادقة لترشید قرارات المستخدمین , ویحاول الباحث في ھذا المحور القاء الظوء على 

 مرتكزات االفصاح المحاسبي التي تخدم عملیة التفكیر االستراتیجي وفقا لما یلي :
 : جودة االفصاح المحاسبي . اوال 

 المحاسبي والتفكیر االستراتیجي .ثالثا : جودة االفصاح 
 جودة االفصاح المحاسبي  .   -3-1

تعرف جودة االفصاح المحاسبي على انھا " السمات والمعاییر والخصائص التي تتصف بھا  
المحاسبیة المفصح عنھا وظیفة االفصاح المحاسبي والتي ترتكز على خصائص وجودة المعلومات 

  ) .  Hunton,2002;13( المستخدمین"والقدرة على التأثیر في قرارات 

وعرفت جودة االفصاح المحاسبي على انھا " التكامل في الیات عرض المعلومات في التقاریر 
المالیة باالعتماد على المداخل الحدیثة لعرض المعلومات والتي من المفترض ان تغیر سلوك المستخدمین 

 ). (Kennedy,2009;7وتوصیل المعلومات " وتسھیل ادراك من خالل محاكات للقرارات المتوقعة 

ویرى الباحث ان جودة االفصاح المحاسبي عبارة عن مجموعة متكاملة من المرتكزات التي 
من قبل المستخدمین ,  اي ان جودة االفصاح  ھافھم لنشر المعلومات المحاسبیة وتسھیل تعمل سویا

المحاسبي یجب ان تتمثل بمجموعة سمات وخصائص ترتقي بالقدرات السلوكیة والذھنیة لمستخدمي 
جودة االفصاح تم تحدید المطالب االتیة كمتطلبات لتحقیق لذا سیالمعلومات لترشید قراراتھم االقتصادیة , 

 المحاسبي:
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 لمؤثرة في سلوك المستخدمین الیات االفصاح الحدیثة ا -1
 جودة المعلومات المفصح عنھا وتأثرھا في سلوك المستخدمین  -2

 المؤثرة في سلوك المستخدمین   اوال : مداخل االفصاح المحاسبي

ر في مداخل االفصاح المحاسبي والذي تطلب وان التطور في االنشطة االقتصادیة استلزم تط 
المحاسبي ( االفصاح الوقائي ) الى المدخل الحدیث ( االفصاح  لإلفصاحالتحول من المدخل التقلیدي 

المعلومات المحاسبیة لذا سیتم  لمستخدمياالعالمي ) وان لكل مدخل تأثیر محدد بالخصائص السلوكیة 
 بمداخل االفصاح المحاسبي وكما یلي : تتأثرتحدید ابرز الخصائص السلوكیة التي 

وزیع المعلومات المحاسبیة وتفسیرھا لبیان محتواھا بالنسبة االتصال : وھو "عملیة تشتمل على ت  -1
للمستخدمین وان عملیة االتصال ترتبط بتفسیر المعلومات من قبل المحاسب وھذه الوظیفة مستحدثة 
للمحاسب وھي متطلب اساسي لمواكبة التطورات في نظم المعلومات المحاسبیة , ویشترط في 

وقد اشترطت المنظمات المھنیة المحاسبیة ان  ومات المجھزة " التفسیر ان یعزز قابلیة فھم المعل
یلتزم المحاسب بوظیفة التفسیر للمعلومات المقدمة والتي تخدم اھداف بیان دور المعلومات في 

یفة التفسیر التي تعد من وان وظ تخفیض حالة عدم التأكد والتنبؤ باألحداث االقتصادیة المستقبلیة
دخال لخاصیتي االدراك والفھم للمعلومات المحاسبیة , اما الیة االفصاح مستلزمات االتصال تعد م

المحاسبي التي تخدم ھذه الخاصیة السلوكیة فھي الیة االفصاح الكافي والذي یوفر المعلومات الكافیة 
والتي تنطوي على التفسیرات في قوائم مرفقة او في الھوامش او كوظیفة االستشارة المالیة . ( 

 ) . 28-27:  2008الشمري , 

  .) 244:  2011وھنالك عدة مشاكل تواجھ عملیة االتصال منھا: ( الناغي , 

 مشكلة كمیة المعلومات التي یتطلب توصیلھا -أ
 للمعلومات التي یتطلب توصیلھا  التأثیرقیمة ودرجة   -ب
 قابلیة الفھم واالدراك من قبل المستخدم للمعلومات التي یتطلب توصیلھا  -ت

القدرة والخبرة التي یتمتع بھا المحاسب والتي تمكنھ ویرى الباحث ان وظیفة التفسیر محددة بقیود اھمھا 
 من تفسیر المعلومات التي یقدمھا وان ھذه التفسیرات تعد اساسا ومرتكزا لفھم المعلومات المقدمة .

یقیم فیھا الفرد المؤثرات البیئیة  السلوب والطریقة التي یستجیب ویمثل االدراك ا: االدراك  -2
الداخلیة والخارجیة , وھو یشتمل على تفعیل المرتكزات العقلیة الخاصة بمعالجة وتنظیم 

وینشط االدراك عن اكتشاف العقل لمثیر المعلومات والواردة الى العقل والتي تمثل المدخالت 
األولى لعملیة ل المراحل اعتمادا على الحواس الخمسة وینتج عن ذلك شعور او احساس یمث

وبالنسبة للمستثمرین یمثل االدراك میزة اساسیة لالستثمار في السوق المالیة وكون , االدراك
ھذه البیئة معقدة ومتنوعة المعلومات والمواقف اذ ان المعلومات متاحة لكل المستثمرین لكن 

ن المستثمرین تبعا ادراك ھذه الحقائق وامكانیة توجیھھا نحو استغالل الفرص یختلف بی
 )69: 2010صائص التفكیر ( صالح,لخ
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وبالنسبة للمدخل المحاسبي في تعریف األدراك فھو " قابلیة فھم المعلومات المثبتة في القوائم  
والتقاریر وامكانیة صیاغة ارتباطات بین ھذه المعلومات للوصل الى البدیل المالئم بین البدائل 

اساسیین االول قابلیة الفھم وھي خاصیة للمعلومات المحاسبیة والثانیة المتاحة فھو مستند الى وجھین 
على المیزات والقدرات العقلیة المستخدمة لتحقیق االرتباطات المنطقیة بین المعلومات المثبتة في 

 ) . 56: 2011, (العبیديالتقاریر المالیة للوصول الى قرار مالئم بالنسبة للمستخدمین 

 : )70: 2010وجود مجموعة متطلبات لتحقیق االدراك الجید ( صالح, اشارت االبحاث الى 

الخارجي مجموعة من المؤثرات الحسیة وتتمثل  المحیط الخارجي : ویتضمن المحیط  -1
 بالمعلومات واالحداث التي تمثل مدخالت االحساس الذي یعد مقدمة االدراك 

الحواس : لكي یستطیع الفرد تحسس البیئة الخارجیة یتطلب وجود حواس سلیمة وذات خصائص  -2
 . ممیزة وھي الحواس الخمسة والتي تعد ادوات استقبال لألحداث والمعلومات 

االحداث والمعلومات ویرسلھا الى العقل لیستطیع معالجتھا وجود جھاز عصبي قادر على تفسیر  -3
 ة والوصول الى مواقف محدد

االنتباه ویعد من اھم عناصر االدراك ویتمثل بقدرة الفرد على استیعاب اكبر قدر من المعلومات  -4
  التي تفسر ظاھرة محددة .

وبعد تحدید اھم الخصائص السلوكیة التي تتأثر وتتغیر تبعا لمداخل االفصاح المحاسبي ,سیتم عرض 
بات اساسیة لتحقیق جودة االفصاح والتي تعد متطل اھم المداخل الحدیثة لإلفصاح المحاسبي

 المحاسبي:

حفزت ھذا المدخل من االفصاح التثقیفي ( االعالمي ) : ان مستلزمات المعلومات المالئمة  -1
االفصاح المحاسبي , ویعد من مداخل االفصاح المعاصرة ومن اھم انواعھ االفصاح عن 

عادیة في التقاریر المالیة , االفصاح عن التنبؤات المستقبلیة الفصل بین العناصر العادیة والغیر 
 اإلفصاح عن المصروف الرأسمالي الحالي عناصر الموجودات الثابتة والمخزون السلعي ,

والمخطط ومصادر تمویلھ وھامش وربحیة السھم الواحد، التطور التاریخي لألنشطة، خطط 
 اإلدارة وأھدافھا المستقبلیة . واستراتیجیات

ویقصد بھ نشر مخرجات النظام المحاسبي على شبكة األنترنیت أي  : االفصاح االلكتروني -2
من خالل مجموعة من االسالیب عرض المعلومات الكترونیا وبشكر فوري لكافة المستخدمین 

الحركي   ) او استخدام برنامج العرض Excelاھمھا استخدام برنامج الجداول االلكترونیة ( 
)Power point   او العرض المعلوماتي عن طریق الفیدیو (  )Video Clip  اذ اقدمت (

العدید من االدارات المالیة على التواصل مع مستخدمي المعلومات المحاسبیة عن طریق العرض 
 المباشر في برنامج الفیدیو التواصل معھم وتقدیم التفسیرات واالجابة عن االسئلة والتفسیرات

 ).43: 2002توفیق ,(

 ) : 7:  2010محمود ومھدي ,(اھدم االفصاح االلكتروني مجموعة من الممیزات للمستخدمین اھمویف
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اختصار الوقت الالزم لتشر القوائم المالیة وخفض تكالیف طباعة تلك التقاریر وتسھیل وصول  -1
 المعلومات الى المستخدمین .

امكانیة تحدیث وتعدیل المعلومات بصورة دوریة بما یسھم بتوفرھا لتلبي متطلبات صناعة  -2
 القرار لدى المستخدمین 

سئلة فتح قناة للتواصل بین معدي التقاریر المالیة ومستخدمیھا من خالل االجابة عن اال  -3
 واالستفسارات بما یسھم في تعزیز االدراك والفھم لدى المستخدمین .

 جودة المعلومات المحاسبیة المفصح عنھا وتأثرھا في سلوك المستخدمینثانیا : 

تمثل جودة المعلومات المحاسبیة مدخال مستحدثا لنظم المعلومات المحاسبیة والتي اسست لھا 
المنظمات المحاسبیة الدولیة ومعاییر االبالغ المالي الدولیة المختصة باإلفصاح المحاسبي , اذ ان 

 المحاسبي ترتكز اساسا على جودة المعلومات المحاسبیة .جودة االفصاح 

اساسي لجودة المعلومات المحاسبیة , وقد جزء تمثل الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة     
) الى ان التمثیل الصادق والمالئمة ھي الخصائص األساسیة للمعلومات المحاسبیة   FASBاشار (
 : )FASB,SFAC NO .8,2010 :17-18(یمكن بیانھا كما یلي    والتي 

المالئمة : یقصد بمالئمة المعلومات المحاسبیة قدرة تلك المعلومات على التاثي في صناعة  -1
القرار لدى المستخدمین ویشترط في مالئمة المعلومات ان تكون ذات قیمة تنبؤیھ وقیمة توكیدیة 

 وذات اھمیة نسبیة .
الصادق للمعلومات المحاسبیة ھو قدرة تلك المعلومات على التمثیل الصادق : ویقصد بالتمثیل  -2

ان تعكس وتمثل بصدق نتیجة نشاتط الوحدة االقتصادي ومركزھا المالي ویشترط في التمثیل 
 الصادق ان تتوافرمجموعة متكاملة من الخصائص وھي االكتمال والحیادیة والخلو من الخطأ .

 وكما یلي :لخصائص التعزیزیة ) الى توفر مجموعة من ا  FASB( وقد اشار 

 قابلیة الفھم : ویقصد امكانیة وقابلیة المعلومات المحاسبیة على الفھم من قب المستخدمین . -1
قابلیة التحقق : ویقصد بھا امكانیة الوصول الى نفس المعلومة من قبل اكثر من شخص عند   -2

 استخدام نفس وسائل القیاس واالفصاح المحاسبي .
 بھا توفیر المعلومات المحاسبیة في الوقت المطلوب والمالئم للمستخدمین . الوقتیة : ویقصد -3
وھي قدرة المعلومات المحاسبیة على المقارنة بین فترات مختلفة والتي تمكن قابلیة المقارنة :  -4

ابھ في المعلومات لتقییم االداء ولتحدید قدرة مستخدم المعلومات على تحدید االختالفات والتش
 االقتصادیة على تحقیق اھدافھا التكتیكیة واالستراتیجیة . تلك الوحدات

 كیر االستراتیجيجودة االفصاح المحاسبي وعالقتھا بالتف -3-2

تشیر البحوث والدراسات الخاصة بتحدید العالقة بین االفصاح المحاسبي وقابلیة فھم والقدرة  
الذھنیة واالدراك وطریقة التفكیر الى وجود حلقة ربط أساسیة تتمثل بالمؤثرات الحسیة التي تستجیب 
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دراك على الى جودة االفصاح المحاسبي وان ھذه المؤثرات تعتمد في وضوحھا ودرجة تأثیرھا في اال
 وجودة االفصاح المحاسبي . وضوح

ان العالقة بین جودة االفصاح المحاسبي ومرتكزات التفكیر االستراتیجي لدى المستثمرین  
تمثل مدخال سلوكیا تناولتھ العدید من االبحاث الخاص بعلم النفس واالجتماع فظال عن الدراسات 

بدایة التسعینیات والتي تنص على دراسة وتفسیر المحاسبیة والمالیة واصبحت ھذه الحقیقة واضحة في 
العملیات الحسیة والعاطفیة الیة التفكیر والفھم واالدراك لألنماط المنطقیة للمستثمرین والمشتملة على 

ولتحدید ابعاد العالقة بین جودة االفصاح المحاسبي تأثیرھا على القرار االستثماري   ذات العالقة ودرجة
القة المنطقیة بین متطلبات جودة االفصاح المحاسبي وعناصر بیان العالبد من  االستراتیجيوالتفكیر 

 التي :وكا  التفكیر االستراتیجي

تمثل مداخل  وعناصر التفكیر االستراتیجي : مداخل االفصاح المحاسبي تحلیل العالقة بین   -1
في  تحقیق جودة االفصاح المحاسبي الجزء االول من متطلبات المحاسبي المستحدثة  االفصاح

االعالمي التثقیفي والذي یكون ھدفھ االساسي تجھیز معلومات  لإلفصاحالتقاریر المالیة فبالنسبة 
لتنبؤات المستقبلیة الفصل بین اضافیة غیر المعلومات في االفصاح التقلیدي والتي تتمثل با

االفصاح عن عناصر الموجودات الثابتة  العناصر العادیة والغیر عادیة في التقاریر المالیة ,
والمخطط ومصادر تمویلھ  اإلفصاح عن المصروف الرأسمالي الحالي والمخزون السلعي ,

اإلدارة وأھدافھا  وھامش وربحیة السھم الواحد، التطور التاریخي لألنشطة، خطط واستراتیجیات
ت التي تحفز عناصر التفكیر المستقبلیة وان ھذا االفصاح یوفر مجموعة من االبعاد والمؤثرا

 وكما یلي : ) 43: 2002(توفیق ,االستراتیجي
صیاغة رؤیة مستقبلیة االجابة المالئمة لألسئلة االزمة لصیاغة الرؤیة االستراتیجیة ( رتوفی -أ

ماھي طبیعة التغیرات المستقبلیة المتوقعة , ماھي طبیعة الفرص المستقبلیة , ماھي طبیعة 
المستقبلیة , وماھي الحركة واالستجابة المناسبة التي تتوافق مع التھدیدات والتحدیات 

 االجابة على االسئلة السابقة) .
تسھیل عملیة تحدید القصد االستراتیجي الن االفصاح االعالمي یوفر معلومات مالئمة    -ب

افضل من االفصاح التقلیدي وان تحدید القصد االستراتیجي بصورة رشیدة یعتمد اساسا 
 ت التفكیر االستراتیجي من معلومات مالئمة وموقوتة واستراتیجیة .على مدخال

التي یوفرھا االفصاح  اإلضافیةتسھیل وترشید مھمة التفكیر الفرصي الن المعلومات   -ت
االعالمي تعزز من خاصیة االدراك وتعزز قابلیة الفھم للمعلومات مما یسھل مھمة التفكیر 

رص المستقبلیة استنادا على المعلومات المحاسبیة الفرصي والتي تستند على استغالل الف
 المالئمة .

فیمكن بیان جزء من متطلبات جودة االفصاح المحاسبي والذ یعد اما فیما یتعلق باالفصاح االلكتروني   
 عالقتھ بعناصر التفكیر االستراتیجي كما یلي :
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لیة التفكیر بالوقت والتي میزة اختصار الوقت الذي یقدمھ االفصاح اإللكتروني تعزز من عمان  -أ
ھي من عناصر التفكیر االستراتیجي اذ ان االفصاح االلكتروني یوفر المعلومات بالتوقیت 

:  2010( محمود ومھدي ,المالئم مما یعزز الیة االستفادة من الوقت الستغالل الفرص المتاحة 
12 (. 

فظال عن خاصیة التواصل بین معدي  اإللكترونيان اختصار الوقت الذي یقدمھ االفصاح   -ب
ومستخدمي المعلومات تسھل من استشراف المستقبل وھو احد عناصر التفكیر االستراتیجي فأن 
صاحب القرار عندما یسعى الى التكامل بین میزة اختصار الوقت ومیزة التواصل االلكتروني 

الستشراف المستقبل وتحدید  یستطیع ان یكون منطلق اإللكترونيالتي یقدمھا االفصاح المحاسبي 
 الفرص والتھدیدات المستقبلیة .

ان امكانیة تعدیل المعلومات دوریا وھي میزة یقدمھا االفصاح االلكتروني تعزز من ادراك  -ت
مستخدم المعلومات وبالتالي تعزیز قابلیة الفھم وذلك یسھم في تحسین القدرة الذھنیة والتفكیر 

 ات االستراتیجي لدى مستخدم المعلوم
 تحلیل العالقة بین جودة المعلومات المحاسبیة وعناصر التفكیر االستراتیجي  -2

الجزء الثاني من متطلبات جودة االفصاح المحاسبي وفیما یتعلق بجودة المعلومات المحاسبیة والتي تمثل 
 فیمكن بیان عالقتھا بعناصر التفكیر االستراتیجي كما یلي :

ان جودة المعلومات المحاسبیة ترتكز على الخصائص االساسیة لتكلك المعلومات , لذا ان  -أ
خاصیة مالئمة المعلومات تشكل مدخالت مالئمة لترشید القدرات العقلیة لدى المستخدم والتي 

المستقبلیة وان المعلومات المالئمة تسھل من عملیة  واالستراتیجیاتتمكنھ من فھم الفرص 
لیستطیع الوصول الى االدراك والفھم الكافي لتحدید المواقف المستقبلیة مخاطبة العقل وتحفیزه 

تسھم في تحدید الرؤیا المستقبلیة االستراتیجیة وھي من  تنبؤیھوان مكونات المالئمة من قیمة 
القیمة التوكیدیة التي تعزز الثقة لدى المستخدم اما االھمیة اھم عناصر التفكیر االستراتیجي  و

النسبیة للمعلومات فھي تحفز عناصر التفكیر الفرصي وذلك النھا توجھ المستخدم نحو 
 .) 43:  2010(صالح ,المعلومات المھمة والت تعد مدخالت استغالل الفرص االستراتیجیة 

ا في عناصر التفكیر االستراتیجي وذلك الن اما خاصیة التمثیل الصادق فھي االكثر تأثیر -ب
وبالتالي  والتوصیل لتلك المعلومات لإلدراكالعرض الصادق یمثل مؤثرا حسیا ممیزا ومحفزا 

توفیر المرونة االزمة للتفكیر االستراتیجي ان مكونات التمثیل الصادق من االكتمال یوفر صورة 
بكافة الفرص المتاحة لذا ھو یخدم قابلیة الفھم واضحة ومتكاملة تمكن المستخدم من فھم والتفكیر 

والتي تعد من سمات التفكیر اما كون المعلومة محایدة وخالیة من الخطأ یجعل من التفكیر صحیح 
 وینھي بقرار صحیح .

بین متطلبات جودة االفصاح المحاسبي ( مداخل واشارت العدید من االبحاث الى امكانیة التكامل 
, علومات المحاسبیة ) في مدخل متطور ھو المدخل المرئي للمعلومات المحاسبیة جودة الم –االفصاح 

ان  ال یجب) ان وظیفة االبالغ المالي 1) رقم ( FASBاذ اشار بیان مجلس معاییر المحاسبة المالیة ( 
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, ان من اھم  ستند على وسائل اخرى لتوصیل المعلوماتعلى التقاریر المالیة بل یجب ان تتقتصر فقط 
 والذي یحقق السمات االتیة  :العرض المرئي للمعلومات  ھذه الوسائل 

 استغالل النظام البصري لمعالجة المعلومات واستخراجھا من البیانات . -1

 یوفر قدرة على فھم كمیات كبیرة من المعلومات . -2

 یقلل من فترة االدراك استنادا الى جودة التمثیل البصري لھذه المعلومات  -3

 یوفر قدرة على رؤیة مجامیع المعلومات من عدة وجھات نظر. -4

 وسیلة فاعلة لالتصال. -5

ان آلیة االبصار وفق ما توصل الیھ العلم حدیثا " عملیة االبصار تنطلق من االحساس وتتقدم  
ھو الیة فیزیائیة تتعلق باس������تالم المحفز، اما االدراك  فھو الیة معرفیة  فاإلحس������اس، باإلدراكولتنتھي 

وھذا یش��یر الى  ان االدراك والذي ال یمكننا ان نس��یطر  مة ذلك المحفز في محاولة لتفس��یره تتعلق بترج
 ھناك امكانیة في لك ھو نھایة لعملیة االبصار لذ علیھ بصورة مباشرة لمستخدمي المعلومات المحاسبیة

     اك وھي المحفز لعملیة االدر رجوع الى المس����بب الرئیس����ي المن خالل  على ادراك المس����تخدم التأثیر
وباالتجاه المرغوب للوص�����ول الى  ( االبص�����ار) الذي یكون من الممكن ان نتحكم بھ بص�����ورة س�����ھلة

 الشكلیة لھاالمقارنة بین الصورة الرقمیة للمعلومات المحاسبیة والصورة من خالل االدراك المرغوب 

من المعلومات عن طریق االشكال  لمعلومات المرئیة ھو ان یتم توصیل الھدفان مفھوم ا 
 وفھم من ادراك والرسوم الثابتة والمتحركة بطریقة قابلة للفھم وترشد التفكیر بحیث یتمكن المستخدم

یتم وذلك  سھلیكون  یكاد بأسلوب الجزء االكبر من المعلومات عند ابصاره للشكل وبدون تفكیر معقدو
والتي اصبحت ظاھرة العصر إذ ان وسائل االتصال  عن طریق توظیف القدرات الكاملة للجھاز البصري

نب وبشكل كبیر على الجا مختلف مجاالت العلوم باتت تعتمد والتسویق واالدارة والجزء االكبر من
   .)Tufte  (2001:48,المرئي في التواصل مع جمھورھا  

 الرابعر المحو
 الجانب التطبیقي للبحث

  عن المصرف عینة البحث نبذة مختصرة -4-1

) ملیون 100وكان راس المال التأسیسي (كشركة مساھمة خاصة  بغداد مصرفتم تأسیس  
, بموجب قانون الشركات  1992-2-15) بتاریخ  4512-دینار عراقي بموجب  عقد التأسیس (م.ش

 -)12خاص سمح لھ تعدیل القانون البنك المركزي العراقي (وكان اول مصرف  1983) لسنة 36(
 بإجازتھ . 1993
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) ملیون دینار عراقي 160(  1997ان راس مال المصرف مر بمراحل تطور فبلغ في سنة  
.) ملیون دینار 160الى ( 2003وتوالت ھذه الزیادة الى ان وصل في سنة 

 

وعالقتھا بعناصر التفكیر االستراتیجي االفصاح في التقاریر المالیة للمصرف جودة تحلیل -4-2  

 اوال : االفصاح عن نتائج تنفیذ الخطة السنویة :

افصح المصرف عن نتائج تنفیذ الخطة السنویة ضمن الفقرة الثالثة من تقریر مجلس االدارة وكم مبین  
 في الجدول ادناه :

 المصدر : اعداد الباحث بأالعتماد على تقاریر المصرف

ویدخل ھذا النوع من االفصاح ضمن مكونات االفصاح االعالمي والذي یھدف الى تثقیف المستخدمین 
وتزویدھم بكافة المعلومات المالئمة والتي تحفز االدراك وقابلیة الفھم والذي بدوره یحفز عناصر 

 االستراتیجي ویمكن بیان ذلك كما یلي :التفكیر 

) فھي تعزز ادراك المستثمر وتعطیھ %58ان  نسبة انجاز النقدیة المخططة ھي متوسطة ( -1
)من النقدیة المستھدفة وھو مؤشر %58صورة واضحة ان المصرف تمكن من الحصول على (

 ودات .جید ولكن نسبة تأثیره في قرار االستثمار یتطلب فھم باقي مؤشرات الموج

  التفاصیل نسبة االنجاز التفاصیل
 %68 االمانات (ودائع العمالء) %58 النقدیة
 %100 الضریبة %65 الودائع

 %24 ذمم دائنة %16 استثمارات قصیرة االجل
 %84 حقوق الملكیة %73 القروض والسلف

   %81 استثمارات طویلة االجل
   %15 الموجودات غیر المتداولة

 %62 وحقوق الملكیةمجموع الموجودات  %62 مجموع الموجودات

 تطور راس المال لمصرف بغداد 
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والبالغة على التوالي ان نسبة انجاز ( االستثمارات قصیرة االجل والموجودات غیر النقدیة )  -2
منخفضة مقارنة بما ھو مخطط وھو مؤشر غیر جید وذلك الن االستثمارات % ) %15, 16(

قصیرة االجل ذات عوائد جیدة ومؤثرة على ربحیة المصرف وبخصوص الموجودات غیر 
ل معرفة توجھات االدارة العلیا االستثماریة والمتمثلة باالستثمار  بالودائع النقدیة ومن خال

والقروض والسلف یجعل من الموجودات الغیر نقدیة ذات اھمیة منخفضة فضال ان المصرف 
 ال یعتمد كثیرا الن نشاطھ غیر صناعي .

الغة على التوالي االستثمارات طویلة االجل ) والب-القروض–ان نسبة انجاز حسابات ( الودائع  -3
% ) ھي نسب مرتفعة تعكس النجاحات التي حققھا المصرف في اكتساب %81 ,%73 ,65(

الودائع من العمالء والتي یترتب علیھا استغالل االموال والحصول على فوائد جیدة وكذلك الحال 
ذه نسب بالنسبة للقروض الممنوحة واالستثمارات طویلة االجل ذات العوائد الجیدة وبالتالي ھ

 جیدة
االمانات ) مقارنة مع ما ھو مخطط  -الضریبة -ان نسب تحقیق وانجاز المطلوبات ( الذمم الدائنة -4

ھي نسب متوسطة باإلجمالي وھي تعطي مؤشر متوسط عن االداء المالي للمصرف وقدرتھ 
 على تحصیل االموال الالزمة لتغطیة االستثمارات المتوقعة .  

یة جیدة وھي تشیر الى زیادة في راس المال نتیجة االستثمار في ان نسب تحقیق حقوق الملك -5
اسھم المصرف من قبل مستثمرین حالیین ومرتقبین وھي نسبة مشجعة للمستثمرین المرتقبین 

 تحفزھم الستغالل اموالھم في المصرف .

 االدارة تعزز جودة االفصاح المحاسبي والتيان االفصاح عن ھذه المؤشرات في تقریر مجلس 
بدورھا تعزز من االدراك وقابلیة الفھم والتوصیل والتي تنعكس ایجابا على متطلبات التفكیر 
االستراتیجي ولكن سلوك المستثمر ووفقا لمتطلبات وعناصر التفكیر االستراتیجي فأن الموقف 

 االستثماري یشیر الى :

الیمثل رؤیة مستقبلیة المستثمر الحذر : ان مؤشرات االفصاح اعاله تشیر الى ان المصرف  -أ
لالستثمار وال یدخل ضمن القصد االستراتیجي للمستمر وال یمثل فرصة استثماریة یمكن التفكیر 

 نتیجة الستشراف المستقبل المبني على المؤشرات الحالیة . بھا
المستثمر المغامر : ان مؤشرات االفصاح اعاله تشیر الى ان المصرف یمثل رؤیة مستقبلیة  -ب

وھو مقصد استراتیجي جید وفرصة یمكن التفكیر بھا واستغاللھا نتیجة استشراف لالستثمار 
 المستقبل المبني على مؤشرات االستثمار الحالیة الجیدة رغم مخاطر السیولة العالیة .

عقالني : ان مؤشرات االفصاح اعاله مشروطة بضمانات یقدمھا المصرف المستثمر ال -ت
تثماریة ذات عوائد عالیة تحسین وتدعیم مصادر التمویل للمستثمرین تتمثل باستغالل فرص اس

المحافظة على سیولة مالیة تمكنھ من الوفاء بالتزاماتھ القصیرة االجل یشكل عند اذ یشكل ھذا 
 المصرف فرصة استثماریة استراتیجیة .
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 ثانیا: االفصاح عن االھداف االستراتیجیة 

ان ادارة المصرف ترغب ),4الفقرة ( -2016-12-31اشار تقریر مجلس االدارة الصادر في  
في تحقیق مجموعة اھداف مستقبلیة اھمھا تحسین بیئة الرقابة وتطویر الحاكمیة المؤسسیة وتطویر 

,  النشاط التسویقي و تنویع تركیبة االیرادات و تطویر استثمار الفرص المتاحة وتحسین خدمة الزبائن
ان ھذا النوع من االفصاح یمثل افصاحا اعالمیا تثقیفیا وھو من انواع االفصاح المستحدثة والتي تعزز 

وھو یوثر بصورة مباشرة في قرار االستثمار الن قرار من جودة االفصاح المحاسبي في التقاریر 
فكیر االستراتیجي االستثمار وكما مر سابقا ینطوي على مجموعة مراحل تترابط منطقیا مع عناصر الت

اذ ان ھذه االھداف االستراتیجیة المرسومة تحدد خیارات التفكیر الفرصي وتخفض من حالة عدم التأكد 
المصاحبة لبناء الرؤیة المستقبلیة وتعد مدخالت استشراف المستقبل وھي موضوعیة الن ادارة المصرف  

لیھا مجلس االدارة وبالتالي تعطي ادخلت ھذه االھداف ضمن الخطة االستراتیجیة للمصرف وصادق ع
صورة واضحة للمستثمر من خالل محاكات عقلیة وتحفیز العقل االستثماري لدى المستثمر في ان 
المصرف یسعى الى تطویر امكاناتھ وبالتالي یسعى الى زیادة االرباح وھو الھدف الرئیسي للمصرف 

 وللمستثمرین المرتقبین .

 المستقبلیةصاح عن ادارة المخاطر ثالثا: االف

   

) الى ان المصرف 5الفقرة ( -2016-12-31اشار تقریر مجلس ادارة مصرف بغداد الصادر في 
والمتمثلة باستمرار اعمال التطویر والدعم لتأسیس ادارة للمخاطر التي  2015واستكماال لتنفیذ خطة 

ان وتحصیل الدیون تواجھ نشاطات المصرف والتي من الممكن التحوط لھا والمتمثلة بمخاطر االئتم
المتعثرة ومخاطر السوق ومخاطر التشغیل وفق برامج محددة سلفا تمت المصادقة علیھا من مجلس 
ادارة المصرف وخصصت االموال والموارد البشریة لتنفیذھا , ان ھذا االفصاح ھو افصاح اعالمي 

ا لتقلیل فجوة التوقعات تثقیفي یخاطب عمالء المصرف والمستثمرین المرتقبین بأن المصرف یعمل جاھد
المستقبلیة والمخاطر التي تھدد انشطتھ بما یرسل اشارة اطمئنان لھم ان اموالھم یتم التحوط لھا من 

القصد االستراتیجي  التفكیر االستراتیجي  المخاطر المرتقبة ویعزز ھذا النوع من االفصاح عنصري
رؤیة والقصد یعتمد على تحدید التحدیات والمخاطر الن بناء الوالرؤیة المستقبلیة لدى المستثمر المرتقب 

المستقبلیة لقرار االستثمار وان المصرف ومن خالل اجراءات ادارة المخاطر یقلل من التھدیدات 
یر االستراتیجي وھو التفكیر الفرصي كالمستقبلیة للمستثمرین المرتقبین وبما ینشط العنصر الثالث للتف

 المصرف فرصة جیدة وقلیلة المخاطرة للمستثمر .اي التفكیر في االستثمار في 

 

-366 المجموع
730 

183-
یوم 365  

92-182 
 یوم

61-91 
 یوم

31-60 
 یوم

یوم 8-30  0-7 
 یوم

 مخاطر سعر الفائدة

 مجموع الموجودات 0 34,1 0 0 0 77,2 23,1 134,4
)29,1( )0,2(  )2,5( )0,4( 0 )25,5(  مجموع المطلوبات 0 )0,6( 

105,3 )0,2(  74,8 )0,4( 0 )25,5(  صافي الفجوة  33,5 
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 رابعا : االفصاح عن تطورات المركز المالي

) ملیون 1,200,424یبلغ ( 2016-12-31بین تقریر مجلس االدارة ان المركز المالي للمصرف في 
) 1,479043. اذ كان یبلغ (  2015-12-31) عما كان علیھ في %18,8دینار وحدد نسبة االنخفاض (

)ملیون دینار وان التقریر بین مكونات ھذا االنخفاض 278,618ملیون دینار اي ان مقدار االنخفاض ھو (
 كما یلي :

 زیادة –نسبة المساھمة انخفاض  عناصر المركز المالي
 %       انخفاض35 االئتمان النقدي

 %        انخفاض2 الموجودات الثابتة
 %       انخفاض32 النقود

 %      انخفاض5,7 الجاریة والودائع (مطلوبات ) الحسابات
 %    انخفاض74,8 المطلوبات االخرى

 %      زیادة12 االحتیاطیات
 %      زیادة19 المدینون

 %        زیادة3 االستثمارات
 المصدر : اعداد الباحث بأالعتماد على تقاریر المصرف

  

ي والتثقیفي یعد مدخال متطورا من ان االفصاح االعالموكما مر سابقا في الجانب النظري للبحث اذ 
االفصاح المحاسبي وان اعتماده تعزز من جودة المعلومات المحاسبیة وتم بیان ان ھذا النوع من االفصاح 
ینطوي على بیان مجموعة مؤشرات اضافیة عن المؤشرات التي یبینھا االفصاح الوقائي التقلیدي وھي 

مالیة ومؤشرات زیادة وانخفاض المركز المالي وصافي الربح وتوزیعات مجموعة تنبؤات ونسب 
االرباح فظال عن االستراتیجیات المستقبلیة وان المؤشرات المبینة في الجدول اعاله بالغة االھمیة بالنسبة 
للمستثمرین المرتقبین ألنھا تعزز من توصیل المعلومة بدقة وموضوعیة وتسھل ادراكھا وقابلیة فھمھا 

تعطي تمثیال واضحا لتغیرات المركز المالي ونسبة تأثیر كل عنصر لیستطیع المستثمر بیان موقفھ و
 االستثماري بما یتوافق مع الرؤیة المستقبلیة والقصد االستراتیجي الذي یبنیھ على ھذه المؤشرات وتحفیز

ة جیدة او غیر جیدة التفكیر الفرصي باعتبار المصرف ووفقا لتطورات المركز المالي فرصة استثماری
 وفقا الستشرافھ المستقبلي لتطور المركز المالي للسنوات القادمة .

 

 

 

 

 

 .المصدر : اعداد الباحث بأالعتماد على تقاریر المصرف 
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 خامسا : االفصاح عن المحفظة االستثماریة 

خ ) افصاحا متكامال عن المحفظة  –تضمن تقریر مجلس االدارة ضمن الفقرة (رابعا  
شركة والتي تبدأ  13بالشركات التي تم االستثمار فیھا من قبل المصرف والبالغة  والمتمثلاالستثماریة 

ثة وبلغ باالستثمارات في شركة االمین للتجارة وتنتھي باستثمارات شركة صناعة المواد االنشائیة الحدی
 اجمالي االستثمار كما مبین في الجدول ادناه :

االستثمار في اسھم 
 الشركات المحلیة

االنخفاض في  القیمة السوقیة كلفة االسھم عدد االسھم
 قیمة االسھم

 2844249 6,813,942 9,658,191 8,304,889 المجموع
بالكلفة والقیمة السوقیة وتحدید مقدار ان االفصاح عن تفاصیل المحفظة االستثماریة وعرض المبالغ  

االنخفاض في قیمة االسھم كفقرة ممیزة في تقریر مجلس االدارة یعطي مؤشرا للمستثمر المرتقب عن 
یمثل مؤثرا حسیا ممیزا ومحفزا لإلدراك والتوصیل لتلك  لحساب االستثمارات والذي العرض الصادق

حساب االستثمارات والذي تفكیر االستراتیجي والسیما ان المعلومات وبالتالي توفیر المرونة االزمة لل
علیھا عوائد استثماریة تنوع من مصادر االیرادات وتعظم  یترتبیعد من الحسابات المھمة والتي 

االرباح وھو الجزء المفضل لدى المستثمر وبالتالي تعزز من تحفیز عناصر التفكیر االستراتیجي لدى 
المستقبلیة من خالل ازالة الغموض بالمعلومات التفصیلیة الواضحة وتحفز  لرؤیةوالمتمثلة باالمستثمر 

لدیھ وتزوده بمؤشرات تنبؤیھ عن نتائج استثمارات المصرف مستقبال من خالل تفعیل  التفكیر الفرصي
 خیارات التفكیر بالوقت واستشراف المستقبل .

اوضح تقریر مجلس االدارة ئم المالیة :االفصاح عن االحداث الجوھریة الالحقة لتاریخ القواسادسا : 
وبفقرة منفصلة موقف التقاریر المالیة ونسبة تأثرھا باألحداث االقتصادیة الجوھریة الالحقة لتاریخ اعداد 
التقاریر والقوائم المالیة من خالل االشارة الى عدم وجود مثل ھذه المتغیرات وان ھذا النوع من االفصاح 

تزام االدارة المالیة للمصرف بالمتطلبات التي اوردتھا المعایر الدولیة لإلبالغ في صلب التقاریر یوضح ال
المالي  ویعزز مالئمة المعلومات المحاسبیة من خالل تخفیض حالة عدم التأكد لدى المستثمرین بوجود 
 او عدم وجود احداث مؤثرة في نتیجة نشاط المصرف او مركزه المالي بما یعزز التفكیر الفرصي وھو

 احد مكونات التفكیر االستراتیجي لدى المستثمرین .

ان مھمة االفصاح في محاور تقریر مراقب الحسابات دورھا في عزیز التفكیر االستراتیجي  :سابعا : 
مراقب الحسابات ھي ابداء الرأي الفني المحاید في صدق ومالئمة المعلومات المثبتة في القوائم والتقاریر 

حلقة التوكید والموضوعیة وان تقریره محل اھتمام وتركیز المستثمرین لكونھ الجھة المالیة فھو یمثل 
الموثوقة والمستقلة وان تقریر مراقب الحسابات یجب ان ینسجم مع معاییر اعداد التقریر لیكون اكثر 

 فائدة وتأثیر في تفكیر وقرارات المستثمرین وقد اشار التقریر الى الفقرات االتیة :
) ان فریق التدقیق الخارجي تابع عملیة اعداد التقاریر المالیة الموحدة 2التقریر وفي الفقرة (بین  -1

وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وان تقاریر المصرف اعدت وفقا لتلك المعاییر اذ 
 ودھا :تم اعداد قائمة المركز المالي الموحدة والمقارنة مع السنة السابقة وكان ابرز بن

 .)(بأالف الدنانیر 2016-12-31قائمة المركز اقائمة المركز اقائمة المركز الموحدة كما في  -2
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 2015 2016 التفاصیل
 1,325,667,387 1,042,904,322 الموجودات المتداولة
 153,375,206 157,519,795 الموجودات الثابتة
 1,479,042,593 1,200,424,117 مجموع الموجودات

 1,216,879,975 917,602,412 المطلوباتمجموع 
 262,144,618 282,821,705 مجموع حقوق الملكیة

 1,479,042,593 1,200,424,117 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
 المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف

المالي یسھم في تحقیق التمثیل الصادق  ان اعداد قائمة المركز المالي وفق متطلبات معاییر االبالغ 
للمركز المالي للمصرف وبما یسھم في تعزیز قابلیة الفھم وترشید التفكیر الفرصي لدى المستثمرین 

للمصرف والتزامات على المصرف وتحدید  من حقوق علمون حقیقة المركز المالي وما یتضمنھ النھم ی
العائد على حق الملكیة ) اذ ان ھذه  –نشاط  –مدیونیة –النسب والمؤشرات المالیة المختلفة ( تداول 

االرقام توضح صورة ومخاطبة عقلیة تحفز ادراك المستثمر بطریقة تخدم تحدید الرؤیة المستقبلیة 
 والقصد االستراتیجي من قرار االستثمار في المصرف وكونھ فرصة استثماریة مستقبلیة ناجحة .

  ( بأالف الدنانیر ) : 2016-12-31المنتھیة في  قائمة الدخل والدخل الشامل للسنة

 2015 2016 التفاصیل
 79,912,426 73,620,067 ایراد العملیات

 35,838,591 35,699,550 المصاریف االخرى
 44,073,835 37,920,517 الربح التشغیلي

 6,448,486 20,245,029 الربح بعد الضریبة
 4,264,630 20,009,291 اجمالي الدخل الشامل

 المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف

والذي  1ان االلیة المتبعة في عرض قائمة الدخل مالئمة ومتوافقة مع متطلبات معیار االبالغ المالي رقم 
لك اشترط التمیز بین البنود التشغیلیة وغیر التشغیلیة في صلب قائمة الدخل وعرض الدخل الشامل وذ

الن الدخل اداه  ویقیموالغرض ان یتعرف مستخدمي القوائم المالیة على نتیجة نشاط المصرف  التشغیلیة 
التشغیلي یمثل حقیقة االداء وقدرة المصرف على تحقیق اھدافھ المرسومة ویتعرفو على الدخل من 

یخاطب تفكیر االنشطة االخرى والیة استفادة المصرف من االموال االضافیة مما یعطي ایعازا 
المستثمرین المرتقبین بأن ادارة المصرفة ملتزمة بأستغالل االموال المستثمرة بما یسھم في تعظیم ارباح 

 المستثمرین .

فظال عن القوائم اعاله التزمت ادارة المصرف بأعداد قائمة التدفق النقدي وفقا للمعاییر الدولیة وھي 
مھمة جدا لقرار االستثمار وتعد ابرز مدخالت التفكیر الفرصي كونھا توضح حركة النقد وقدرة 

ولكن اھم ق الملكیة المصرف على الوفاء بالتزاماتھ في االمد القصیر , وتم اعداد قائمة التغیر في حقو
ما یمیز التقاریر المالیة للمصرف ھو اإلیضاحات المرفقة بالتقاریر االساسیة واھمھا قائمة مقارنة بالقیمة 

 وكما یلي : 2016-12-31الدفتریة والعادلة لألدوات المالیة  كما في 
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 القیمة العادلة القیمة الحالیة التفاصیل
 1,140,303,647 1,140,303,647 الموجودات المالیة
 911,046,035 911,046,035 المطلوبات المالیة

 المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف

 ان المطابقة بین القیمة الحالیة والقیمة العادلة تعكس الصدق في العرض وتحقق خاصیة التمثیل الصادق 
المحاسبي , ویرى الباحث ان جودة االفصاح المحاسبي للتقاریر المالیة بما یعزز جودة االفصاح 

بعنصرھا االول والمتمثل بالیات االفصاح الحدیثة واضحة في تقاریر المصرف وبمستوى عالي غیر 
ان المصرف وضمن فقرة اعتماد تكنلوجیا متطورة ووسائل العرض المرئي لم تكن التقاریر مستوفیة 

ة للتقاریر تعرض في شاشات سوق العراق لالوراق المالیة لھذه المتطلبات بل اكتفى المصرف بصور
وھي غیر محفزة بدرجة عالیة لالدراك لدى المستثمرین اما بخصوص العنصر الثاني المتعلق بجودة 
المعلومات المفصح عنھا فأن اعتماد المصرف لمعاییر االبالغ المالي وفق ما اشار الیھ تقریر مراقب 

ات محاسبیة ذات جودة عالیة الن ھذه المعاییر صممت بما یخدم توفیر الحسابات كفیل بتوفر معلوم
 الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة .

 المحور الخامس
 االستنتاجات والتوصیات 

 اوال: االستنتاجات

ان عناصر التفكیر االستراتیجي تعد مرتكزات معرفیة تتكامل مع القدرات العقلیة لدى  -1
مجال االستثمار لتكون مدخالت ذات جودة عالیة ومناسبة التخاذ قرار المستثمرین وخبرتھم في 

 استثماري ناجح.
ان اھم مدخالت عملیة التفكیر ھي المعلومات ذات قدرة التوصیل الجیدة والتي تحقق االدراك  -2

العقلي الجید وان توفر افصاح محاسبي  ذا جودة عالیة یعزز ویطور قابلیة توصیل المعلومات 
ویسھل فھمھا وادراكھا بما یحفز القدرة العقلیة والذھنیة للمستثمر بما یسھم في تعزیز المحاسبیة 

 التفكیر االستراتیجي لدیھ .
ان اعتماد المصرف على الیات االفصاح التثقیفي وااللكتروني في عرض التقاریر والقوائم  -3

ودة االفصاح المالیة والمعززة باعتماد المصرف على معاییر االبالغ المالي یعزز من ج
المحاسبي ویسھل من مخاطبة  تلك المعلومات لعقل المستثمر ویحفزه على التفكیر وباستراتیجیة 

   للوصول الى قرار استثماري ناجح .مالئمة 

 ثانیا : التوصیات 

ضرورة قیام مراقب الحسابات بالتحقق من توفر خصائص جودة مناسبة لإلفصاح المحاسبي   -1
وصیل المعلومات المحاسبیة والتي تعد مدخالت اساسیة لعمل منظومة تسھم في تعزیز خاصیة ت

 التفكیر االستراتیجي .
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ضرورة قیام ادارة سوق االوراق المالیة بإلزام الشركات المسجلة بأعتماد الیات افصاح متطورة  -2
تتالئم مع طبیعة التطورات االقتصادیة من خالل اعتماد الیات العرض المرئي وما یتضمنھ من 

 الیب تحفز التفكیر والفھم لدى المستثمرین .اس
ضرورة قیام ادارة المصرف بتطویر قدرات المحاسبین وتثقیفھم بمتطلبات االفصاح المحاسبي  -3

والتي تعزز من جودة المعلومات المحاسبیة المفصح عنھا وتعزز من جودة خدمات الحدیثة 
 المحاسبین .

 المـصــادر 
    المصادر العربیة  -1-1
 الكتب :اوال : 
كاءات، نھج التمیز االس������تراتیجي واالجتم�اعي -1 لذ با  ص�������الح، احم�د علي وآخرون، االدارة 

 . 2010للمنظمات، الطبعة االولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن،، 
إدارة رأس المال الفكري في منظمات ) "2009العنزي ، سعدي علي وصالح ، احمد علي ،( -2

 ، دار الیازوري للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن  . االعمال"
"ابداعات االعمال " قراءات في التمیز االداري والتفوق التنظیمي 2014العنزي ,سعد علي , -3

 ,مؤسسة الوراق ,عمان ,االردن .
) "دراسات في نظریة المحاسبة" بدون طبعة، المكتبة العصریة 2011الناغي، محمد السید ( -4

 ، مصر.للنشر والتوزیع

 ثانیا : الرسائل واالطاریح الجامعیة 

, المحتوى االعالمي للتقاریر المالیة وأھمیتھ في ترشید  2008الشمري , حیدر یوسف خلخال ,  -1
  .صالحقرارات المستخدمین , بحث محاسب قانوني المعھد العربي للمحاسبین القانونین بغداد. 

الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة في , تأثیر  2011العبیدي نسرین فاضل حسین ,  -2
تقلیل عدم تماثل المعلومات ألغراض أتخاذ القرارات االستثماریة , بحث محاسب قانوني المعھد 

 العربي للمحاسبین القانونین , بغداد .
, دور المستثمرین في تقیم جود االبالغ المالي وانعكاساتھ  2010صالح , عمار عبد القادر ,  -3

 القرار االستثماري . رسالة ماجستیر محاسبة , جامعة بغداد . على اتخاذ
, دور المستثمرین في تقیم جود االبالغ المالي وانعكاساتھ على اتخاذ  2010عمار عبد القادر ,  -4

 القرار االستثماري . رسالة ماجستیر محاسبة , جامعة بغداد .
س����تراتیجي وعملیات الخدمة في " اثر العالقة بین الذكاء اال 2008العزاوي , بش����رى ھاش����م , -5

 النجاح االستراتیجي "اطروحة دكتوراه غیر منشورة , جامعة بغداد , العراق .
)," القیادة اإلس���تراتیجیة ودورھا في تطویر الثقافة التنظیمیة 2008المربع, ص���الح بن س���عد,(  -6

لمدیریة العامة في األجھزة األمنیة, دراس������ة میدانیة مقارنة على المدیریة العامة للجوازات وا
 للدفاع المدني ",أطروحة دكتوراه ,كلیة الدراسات العلیا, جامعة نایف للعلوم األمنیة.
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