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Abstract 
Emerging financial markets are nothing but a transition period to developing 

financial markets during which they are exposed to many unknown and 

uncertain financial risks resulting from internal or external events that lead to a 

lack of transparency and disclosure of information, despite the measures taken 

by those markets regarding the disclosure report. And disseminate the necessary 

information to investors in a timely manner to ensure sound decisions and 

market efficiency. 
  In order to reduce these risks, it is necessary to ascertain the quality of the 

information contained in the financial statements and their accompaniments, as 

this information is the most important pillars that can be relied upon to measure 

the size of the risks, as well as its role in the financial forecasting process, which 

is the basic nucleus and which is clearly reflected on the value of the companies’ 

shares in The market, using all available tools, sources and areas to deliver 

information credibly away from unethical methods to ensure the accuracy of 

optimal decision-making and to evaluate the general performance of companies 

and financial markets, which is clear from the importance and impact of this on 

the accuracy of financial analysts’ predictions that depend mainly on 

transparency and disclosure in financial reports published (), in order to increase 

accuracy in obtaining all available information about companies. The 

expectations of the mirror financial analyst that reflect all the information 

contained in the financial statements and reports, which makes reducing the 

forecast errors of financial analysts to the lowest possible degree, and this is an 

urgent goal by many Accounting and economic literature. 
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 مقدمة:

   الماليووا الشاةوواا يووا فووة أن قاوولأل ااا وواا لةسووقا  الماليووا الشاييووا   ووقن   ل ووا   األسووقا  أن

الشاجموا عو  األاوةا  الحوة    يؤكوةأليو  الماوا ل الماليوا  يول المةلقيوا   يول علضا لل ثيل 

الةا ليا أ  الاارجيا الاة  ؤدي إلة ااةةام الشفاقيا  اإلقصاح عو  المةلقيوا، ع علوة الول   يو  

باصوق    لرول اإلقصواح  اشول المةلقيوا، الةول ررا اإلجلاءا، الاة  ااذفا  لو  األسوقا   

  كفاءأل السق .للمساثملر  قة الققت المشاسب لةمان ال لارا، السليما 

ال قائ  الماليوا بوالمةلقيوا، الوقاردأل  جوقدألرجوب الاككوة يو  يوة   أجل   ليول فوذا الماوا ل  ي   

ل ياس اج  الماوا لع  علي ا انعامادايث  ةة  ل  المةلقيا، أف  اللكائز الاة رم    يلاق ا  ا 

أل  الاوة  وشة ب بصوقر الاة  ةة بمثابا الشوقاأل األساسويا  قة  ع  د رفا قة عمليا الاشبؤ المالة

الشووولكا، قوووة السوووق   دلووو  باسوووااةام جميووو  األد ا،  المصوووادر  أسووو   اضوووحا علوووة قيموووا 

األ  قيا للاككوة يو  دقوا   يل بمصةاقيا بةيةا ع  األساليب المةلقيا المجان، الماااا إلرصاا 

ال لار األيثل    قر  األداء الةام للشلكا،  األسوقا  الماليوا األيول الوذي رشجلوة يشوا أفميوا  ا ااد

 ةاموة بشو ل رئيسوة علوة الشوفاقيا  اإلقصواح  الاة  شبؤا، المحللي  الماليي   كثيل دل  علة دقا 

 قة الا اررل الماليا المششقرأل
(1)

الماااوا ع  دل  لزروادأل الةقوا قوة الحصوقا علوة كاقوا المةلقيوا، 

  ة وب كوول المةلقيووا، الاووة  اةوومش ا الموول أل الاووة  ققةووا، المحلول المووالة قاةووة اوقا الشوولكا،ع

الماليا ع األيل الذي رجةل  افيض أ طاء  شبؤا، المحللي  الماليي  ألداة درجوا  اررلالا ال قائ   

    يم شا  فذا رةة فةقا يلحا ي  قبل الةةرة ي  األدبيا، المحاسبيا   انقاصادرا.

لووذل   ةووة  شبووؤا، المحللووي  الموواليي  أاووة المقاضووي  الاووة االووت افامووام الةةرووة يوو  البووااثي                  

ا ألفميا وووا قوووة جوووذ   ا انسووواثمارا،  دقووو  عجلوووا الاشميوووا انقاصوووادراع  قوووة           لم اموووي ع ااووولي

 الش ا  الااليا: ااشا ا قة البحثضقء دل  سقف 
 

 يافيا  شبؤا، المحللي  الماليي  2/1/1        

  شبؤا، المحللي  الماليي  د ر الذكاء المالة قة إعةاد 1/2/ 2       

  شبؤا، المحللي  الماليي  الاة  قاجه دقا الماا ل  2/1/3       

 ج قد بةض المشاما، الم شيا قة  حسي   شبؤا، المحللي  الماليي   2/2

 د ر يجلب يةاريل المحاسبا الماليا األيلر ة 2/2/1       

 د ر ال ياا السةقدرا للمحاسبي  ال ااقايي   2/2/2       

 د ر ال ياا الةايا لللقابا الماليا  2/2/3      

  سق  األ را  الماليا ثل  ققةا، المحللي  الماليي  علة كفاءأل  2/3

  ققةا، المحللي  الماليي  قة ظل األ طاء المحاسبيا   كثلفا علة أداء الشلكا، 2/4/1        

                                                 
(1)For More Details: 

  - Dima, B., Cuzman I., Dima S., and Saramat O. 2013. Effects of Financial and Non-

Financial Information Disclosure on Prices' Mechanisms for Emergent Markets: The Case of 

Romanian Bucharest Stock Exchange, Accounting and Management Information Systems. 12 

(1): 76–100. 
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 دقا  شبؤا، المحللي  الماليي   أثلفا علة الاققةا، المسا بليا ألداء كفاءأل سق  الماا 2/4/2       

  قيما رلة سقف را   شا ا  ل  الش ا  كما رلة:

 :المتبعة  والمخاطر تنبؤات المحللين الماليين، المالي في إعدادودور الذكاء مفهوم  2/1

 ماهية تنبؤات المحللين الماليين:  2/1/1 

الاشبوؤ بةض  ةلروو الو شوا ا 
(1)

لئيسوة قووة الاصولف ل ول ال طاعووا، اللةوة الم  » هع علوة أاوو 

الةشاصوول يحا لووا لا ووةرل يسوواق  ااووة  ةووة أرةووارع كمووا  إدارا، المششووكأل قووة الااطوويت للمسووا بل

 .  «الماققلأل ع  الماضة  الحاضل ا بليا  دل  باسااةام المةلقيا، يس

عمليووا    ووةرل            »الاشبووؤ فووق  (ICAWE) ضووم يجلووب المحاسووبي  قووة ااجلاوولا   رلووز كمووا أ

 . «للشاائج الماليا الاة  ةة ي  ال قائ  الماليا الساب ا ع  قالأل يحاسبيا ياليا

( المةيوووار الاووووا  با ايووووار المةلقيووووا، الماليووووا                 23أةووووار المةيووووار المصوووولي رقوووو  )بيشموووا 

 المسا بليا 
(2) 

الاشبؤا، الماليا فة المةلقيوا، الماليوا المسوا بليا  المةوةأل علوة أسواس اقالاضوا،  »

الاوارر    اصا بكاةا  يسا بليا راقق  اة ث اع رد الفةل عشة  ح يق  ل  انقالاضا،ع  دلو   قوة

« الذي را  إعةاد المةلقيا، انقالاضا، الماةل ا بكقةل الا ةرلا،
 
. 

 بيشمووا علقووه
(3)

الةراسووا، الماةل ووا بالمسووا بل سووقاء اااووق، فووذا  » علووة أاووه الووبةض األ وول 

ت فوووذا الةراسوووا، الموووش ج الةراسوووا، علوووة   وووةرلا،  ةاموووة علوووة األسووولق  الشاصوووة أ  ااا جووو

علميوا يشاموا  ةوايلا أ  اسوااةيت فوذا الةراسوا، أسواليب رراضويا أ  بإ باع أساليب الااطيطة 

 .«إاصائيا ل ياس الة قا الةاليا بي  الماغيلا، للقصقا إلة يةةن، الاغيل بيش ا

 لوو  الةراسووا  أةووار،بيشمووا 
(4)

  الا وواررل إ ووار يا ايوول يوو »  فووة ا، الماليوواالاشبووؤ علووة أن  

الملكووز المووالة الاشبؤروواع  قائمووا الووة ل الاشبؤروواع   ائمووا ب الماليووا الااصووا المةلقيووا،دا،  الماليووا

لل ووقائ  الماليووا ايووث ن  ف وو  فووذا ال ووقائ   اإلرةووااا، الملق ووا  قائمووا الاووةق ا، الش ةرووا الاشبؤروواع 

الوذي ر وقم باجميو    حليول المةلقيوا، ب وةف  يو  قبول المحلول الموالة الماليوا د ن ان و ع علي وا

 .«  حةرة ا ا  ال قأل  الةة  لإلدارألياابةا أداء الشلكا،  

البااثوا أن الاشبوؤا، الماليوا فوة ا طوا اناطو   ل ولار انسواثمار  ضو  األيوقاا قوة   قضم

 دلوو  بانعاموواد علووة المحلوول المووالة الووذي رلةووب د را فايووا قووة أسووقا   سووق  األ را  الماليوواع

المااعي    ا  حليل    ةر  المةلقيا، دا، المحاقي الم ئ  للماةايلي  قة األسوقا  قوة الققوت 

يما رافض ي  عةم الاككة المل بطا بوالاشبؤا،  الاطوت المسوا بليا. ق وة أةوار، بةوض  المشاسبع

                                                 
(1)For More Details: 

  - Jingo Tao, "Guidelines for Financial Forceasting with Neural  Network", http.//www2.Cs. 

ureging.Ca, 2005, p3. 

 

 يتم الرجوع إلي:    (2) 

  (ا ايووار المةلقيووا، الماليووا المسووا بليا "ع 5(ع "المةيووار المصوولي رقوو  )2008ال ياووا الةايووا لللقابووا الماليوواع )الموقععا االلرترونععي 

www.cma.gov.eg    5ع . 

 (ع  "المشوو  ، المحاسووبيا قووة إعووةاد ال ووقائ  الماليووا المسووا بليا "ع 2002يحمووة عبووة الحميووة  ووااقنع)  مجلععة كليععة التجععارو للبحععو

 .55-1ع جايةا اإلس شةرراع الةةد الثااة ,   العلمية

ع كليووا الاجووارألع جايةووا  يةموسععوعة المحاسععبة االقتصععاد(ع " أقووا   أسوواليب الاحليوول المووالة" 2011يحمووة أامووة البووة يع) عألبووا  (3)

   الزقا رق.

 

 (4) Healy, P . M ., & Palepu,( 2012). "Business Analysis Valuation: Using Financial Statements", 

Cengage Learning.(Book). 

 

http://www.cma.gov.eg/
http://www.cma.gov.eg/
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سووقف  يووا  دلوو   يووة  أفمياووه الووة ر الووذي ر ووقم بووه المحللووي  الموواليي علووة  بووالاةلفالةراسووا، 

 :  اشا له البااثا قيما رلة

  شا لوووت بةوووض الةراسوووا، -
(1) 

 ق وووا للقظوووائ   دلووو  كفميوووا د ر المحللوووي  المووواليي  ب

ع اواد، جمية وا بوكن  المطلقبا يش   عشة قياي   بةمليا الاحليل المالة ألداء الشلكا،

ر ووقم بمجمقعووه يو  القظووائ  المحووةدأل بشوو ل عووامع  فووة فووق يوو   » المحلول المووالة 

المةلقيووا،   ا ايووار حةرووة ال ووةف يوو  الاحليوولع   حةرووة الفاوولأل الاووة سوويا   حليل وواع 

ع يوو  أسوواليب الاحليوولالموولاد  ح ي ووهع ثوو  ا ايووار األسوولق  الم ئوو  الم ئمووا لل ووةف 

الم ئوو  ل يوواس الشاووائج عليوواع انسوواشااو المشاسبع ضوو  الاشبووؤا،  ا ايووار المةيووار 

 .«لإلرباح  الاقصيا، لةس  ع  اقالاح الحلقا الم ئما ع ث  أ يلا الماابةا 

بيشما علقا البةض اآل ول -
(2)

فوق يو  ر وقم باجميو    حليول المةلقيوا، ب وةف  »بكاوه  

 يةلقيووا،  ووققيل   ع لووإلدارألياابةووا أداء إدارأل الشوولكا،   حةرووة ا ووا  ال ووقأل  الةووة  

 .« للمساثملر 

 كما أةار،  ل  الةراسا -
(3)

فق ي  ر قم باحليل   فسيل الح ائق  »بكن المحلل المالة  

ق لما كان فشوا  إقصوااا  ال ايا بطلر ا يف قيه  بس قلا ااة رم   انعاماد علي اع

بوالة ب قوة االوا عوةم اشبوؤا، الدقوا  روادأل بوذل   كلموا أسواطاع اكبل ي  قبول اإلدارأل

 .«المحللي  الماليي  اإلقصاح ر قن فشا   شات قة  شبؤا،

 

 كما أ ضحت  لو  الةراسوا -
(4)

فوق يو  ر وقم بإعوةاد  قصويا، اسواثماررا  »علوة أاوه  

بشوواء علووة الابوولأل الشاصوويا  المبووادو األساسوويا  المشطووق السوولي  لووهع باإلضوواقا إلووة 

الاققةا، الاة  ةة ككسواس ال ولارا، الااصوا للمسواثملر ع  دلو  يو   و ا إضواقا 

 شبؤا، الاوة روا  اسوااةاي ا  إلةال يما ع   لرق  حقرل المةلقيا، الةايا  الااصا 

 .«لصش  ال لارا، انساثماررا 

 المحلل المالة بكاه  الذي رلةبه ة رالأفميا  إضاقاالبااثا   ساطي 

  أي ق وو  الم وواريب الماليووا  المحاسووبيا األساسوويا يوو  بفوو عالاةايوول يوو  ال ووقائ  الماليووا

  ا قلاءأل سليما  ياةم ا لل قائ  الماليا) يلكز يالةع د لع الاةقق الش ةي ع ا ق  

اساشااجا،  حاكة أداء الشلكا الحوالة  إلة( بإ  ان للقصقا ياممايل يا ع إرةااا، 

 احليل. الماقق   علض ا بكسلق  يؤثل علة المساثملر  ي  عمليا ال

  الاحليوول المةمووق للمةلقيووا،  البيااووا، يوو   وو ا ربووت األرقووام الماليووا  المحاسووبيا

  رسافاد يش ا ن اواد أقةول ال ولارا، الاوة  اوةم أفوةاف لةداءبة قا، يشط يا داله 

 ي  جااب  المساثملر  ي  جااب أ ل  لصش  قلارا، انساثمار. الشلكا

                                                 
  (1)For More Details: 

 Abernathy, J., D. Herrmann, T. Kang, (2013), " Audit Committee   financial expertise and 

properties of Analysts earnings  Forecast  " Advances in Accounting,  incorporating 

Advances in International Accounting  29 pp:1- 19. 

 Healy, P . M ., , Op Cit. 

  (2) orens &  Lybaert ,(2013). "Disclosure of Non-Financial Information: Relevant to Financial 

Analysts?. , Review of Business and Economic Literature, 58(4), 355-406. 

 

(3) Chi David A Wang el al,(2015). " Management  earnings Forecasts  And analyst 
Forecasts : Evidence from mandatory disclosure system",  China Journal of 
Accounting Research, 8 (2), pp133-146. 
 

 :يتم الرجوع إلي 

األردن  –(ع " الذكاء المالة بي  جةليا يؤف ، المحلول  كفواءأل األسوقا  الماليوا الشاةواا 2014ارةة إبلافي  ععبة الاالق اللا ي ع) (4)

 .67- 58ع  115ع الةةد 36ع المجلة العراق  -تنمية الرافدين امقدجا " 
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 ع الوواالم يوو  عووةم  ماثوول المةلقيووا، ق وو  الصووقرأل األقةوول للشوولكاع رسوواعة علووة

   يي  أداء الشلكا،   ققيل المةلقيا، رم   انعاماد علي ا يموا رسواعة علوة ا اواد 

 ال لار انساثماري. 

  ساشاج البااثا ي  الةلض السابقع يف قم لاشبؤا، المحللي  الماليي  بكاه 

ال وقائ   الا واررل  يو الوقاردأل  الماليوا   يول الماليوا عمليا  جمي    حليل    ي  المةلقيا، »    

 الاة را  أعوةادفا بشواء علوة أسوب علميوا  أسواليب رراضويا  إاصوائيا  الماليا  يلق ا  ا

ب ووةف  يجمقعووه يوو  الاقصوويا، الاووة  ةووة قووة صووقرأل  شبووؤا، لإلربوواح للقصووقا إلووة

سوااةاي ا الاوة روا  ا بلياعالمساعةأل قة يقاج ه الاقافل  األاةا   الشاائج الماليوا المسوا 

قووة سووق  يو  جااووب المسوواثملر   الاووة  م ووش   يوو  ا اوواد أقةوول ال وولارا، انسوواثماررا 

 .«األ را  الماليا 

 المحللين الماليين: تنبؤات إعداددور الذكاء المالي في  1/2/ 2  

أاووة أفوو  ي قاووا، فووذا   Financial Intelligent Analyst رةووة المحلوول المووالة الووذكة 

القاةا، الذكيا بقصفا رأسمان ق لروا يشاجوا لل يموا يو   و ا بشواء صوقرأل أقةول للشولكا عبول 

  سوطاء المةلقيوا،  ي  أاوة أفو الموالي ي رةوة د ر المحللوكموا  حليل األرقوام الماليوا  المحاسوبيا ع 

  وواء بووكدائ   يوو   وو ا ع  يوو   زارووة فووذا الووة ر ظ وول، أفميووا انر الماليووا األ را  سووقا أ دا وول

يجمقعه ي  المؤف ، المةلقيا  الم شيوا  الفشيوا الاوة  زروة   ةوز  يو  دكواء أعمالوه كوقن فوذا 

المووؤف ،  شوو ل ال ووةرا، الذفشيووا إلبوولا  ي يووم الووذكاء قووة   وواررلاع ألن فووذا الا وواررل  مثوول 

بط وا باحسوي  كفواءأل   وزداد اوةأل الجةليوا ل وذا الموؤف ، عشوة ريالجا، عمليا الذكاء المالةع  

  لقفا ي  بةض األيقر الاة  راطلب األيل  طقرل أداء المحللي  الماليي  لذل  األسقا  المالياع 

  ال ي  عمليا دقا الاشبؤا،  الاة  لج  بةض يش ا إلة يا رلة:

 عةم الابلأل الةلميا أ  الم شيا للمحلل المالة. -1

 ا.درجا المصةاقيا قة ةفاقيا المةلقيا، المفصم عش  -2

 الةراسا،  البحق  الةلميا  الةمليا  يل كاقيا. -3

 المة  الزيشة  يل كاقة لإلي ان ي  عمليا الاشبؤ. -4

 األ طاء قة األساليب المسااةيا ي  قبل المحللي  الماليي . -5

لمحللععين ا فععي تنبععؤات التععي تبععرز الععذكاء المععالي الالزمععة الخصععائ لععذلي يتبلععم األمععر دراسععة 

الماليين، وهي كما يلي
(1)

 : 

 الالزمة.. بالمهارات المعرفية والمهنيةأشخاص مؤهلين  .1

بووالةلقم الماليوا  المحاسووبيا  يةلقووا  اإللموامالمحلول المووالة الووذكة   شبووؤا، راطلوب عشووة إعوةاد

إلوة الف و  بشو ل  اسو  أل ضواع باإلضاقا  المبادو  الفل ض المحاسبيا المسااةيا   طقرا  ا ع

ه أرةووا إلعووةاد كمووا رجووب عليووالشوولكا الةا ليووا  الاارجيووا  الاحووةرا،  الفوول  الاووة  قاج  وواع 

 شبؤا، ياليا دا، دقا ان و ع المسوامل علوة الاطوقرا، الةلميوا  الم شيوا قوة يجواا عملوا عبول 

البحوث عو  كول يوا فوق جةروة ةب ا ان صاا الة ليا الاة رل بت ب اع لمقاكبا الاطوقرا، الم شيوا  

 ي   طبي ا،  أساليب  س   قة الاحليل.

 سواشج البااثووا بوذل  أاووه رجوب علووة المحلوول الموالة الووذكة لزروادأل دقووا  شبؤا وهع المشوواركا قووة 

بوولايج  ةرربيووا   طقرلرووا باسوواملار لإل وو ع علووة المسوواجةا، الماةل ووا با شقلقجيووا المةلقيووا، 

                                                 
 :يتم الرجوع إلي 

 .مرجا سبق ذكرهارةة إبلافي  ععبة الاالق اللا ي ع  (1)
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ج ا، يااصصا لزرادأل قادرأل الم شيا  المةلقيا  الفشيوا قوة  الحصقا علة ة ادا،  كفيليا ي  

 يجاا الاحليل.

 الشفافية..توافر الصدق و .2
المحلول   صوائم  شبوؤا،  الشولكا قياس الة قا بوي  ةوفاقيا الاشبؤا،  ل  راطلب عشة إعةاد

)الةقوواع الاحيووزع الاشووات(ع ايووث أ ضووحت الةراسووا، أن  شبووؤا، المووالة الووذكة يوو  ايووث درجووا 

المحللي  الماليي  للشلكا، الاة لةر ا يساقي ةفاقيا جية   قن أكثل دقا  أقل  شااا ي  الشلكا، 

الاة لةر ا يساقي ةفاقيا يشافض
(1)

 ع 

إلوة أسوفل قووة  األعلو  سواشج البااثوا بوذل  أاوه رجوب علوة المحلول المووالة الوذكة األ وذ بمبوةأ 

قةارا الاحليل المالة الماةل ا بموة  ةوفاقيا الشولكا، للبيااوا، الماليوا يو  اجول ضومان الحصوقا 

ي  األعماا لاح يق الف و  األقةول لصوقرأل الشولكا  أدائ واع يو  ربوت األسوبا    اسةا ااقذألعلة 

 بم ما الشلكا  أفةاق ا.

 حادثة أساليم التنبؤات المالية .. .3

علوة األداء قوة المسوا بل عوادأل علوة  المحلل المالة الوذكة انعامواد شبؤا،  راطلب عشة إعةاد

 حليل سلسلا  يشيا لةداء قوة الماضوةع  يو  ثو  رجوب أن  اةوم  الا واررل الماليوا إقصوااا عو  

 فذا راطلوب ضول رأل  حوةرث سلسلا  يشيا ع  يؤةلا، األداء اللئيسياع  الاغيلا، الجقفلراع 

ا المحللوي  المواليي   يلاجةا وا عشوةيا  اغيول الاول ف بةرجوا جقفلروا الاة رةامة علي و الاشبؤا،

 يل يك قدأل  قة انعابار عشة إعةاد الاشبؤا،. ايث  ا ل بةة اشل الاشبؤا، أاةاثا يةيشا ل  راشبوك 

لمحللوي  الوذكاء الموالة لب ا يما قة رؤثل علة الفل ض  ال قاعة الاة    ب ا الاشبؤع قم  فشا رلةوب 

 وا الاوة  حوة  بةوة اشول د را فايوا  قةوان قوة كيفيوا إعو م المسواثملر  باألاوةا  ال ا الماليي 

  ؤثل بش ل أساس علي االاشبؤا،  
(2)

. 

 إضاقا الاصائم الااليا: البااثا  ساطي 

  رجووب علووة المحلوول المووالة الووذكة لزرووادأل الةقووا قووة الاشبووؤا، الماليووا اإللمووام ب اقووا

الماليا الااصا بالجقااب انقاصادرا  الااطيت انقاصوادي. المةلقيا، الماليا   يل 

  بطبيةا الششا  انقاصادي  الاجاري للشلكا .

   رجب أن راما  ب ةر عوالة يو  اإلقشواع  ي وارأل الاةايول يو  ياالو  المسواقرا، عيو

   جشب ياافل الاحيز لج ا علة اسا  ج ا، أ لي.

 عاليووا بكسواليب  أد ا، الاحليوول رجوب علوة المحلوول الموالة الووذكة أن رمالو  ي وارا ،

المووالة  ال ووةرأل علووة الاةايوول يوو  عشاصوول ال ووقائ  الماليووا بمووا رووا ءم  أفووةاف يااووذ 

 ال لار.

  إن ر قن قادرا علة الاشبوؤ  انسواشااو قوة ضوقء الاول ف البيايوا الحاليوا  الماققةوا

حا  ال ولار  المحيطا بالشلكا    ةر  المةطيا، الم ئما لا اررل  فصيليا   ئو  أصو

 .المصالم ي  ااائج الاحليل

  اسااةام سلعه القصقا إلوة ااوائج رقميوا يةبول عش وا بشو ل دقيوق رقضوم الصوقرأل

اإلسالا يجيا للشلكا ع الاة  ةة الاغذرا الة سيا لاققةوا، المسواثملر  ن اواد ال ولار 

 بشكن انساثمار بش ل أقةل.

 :الماليينالتي تواجه دقة تنبؤات المحللين المخاطر  2/1/3

 ةامة الاشبوؤا، علوة البيااوا، الماليوا الةقي وا الاوة رم و  يو    ل وا الاققو                          أ   

دقوا   لروق             دلو  روا  عو لفةليوا قوة المسوا بل  الاصقر يوا رم و  أن   وقن عليوا الشاوائج ا

                                                 
(1)Cheung, T. D.,(2007),"The effect of  corporate transparency on Financial analysts Forecast  

properties", Graduate School of Business Hong Kong polytechnic University. 

  

 :يتم الرجوع إلي (2) 

 .مرجا سبق ذكرهد /  رقس  أبق ب ل يحمة ع 
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 ع ققةا، المحلل المالة الاة  ة ب كل المةلقيا، الاة  اةمش ا ال قائ   الا واررل الماليوا المششوقرأل

ال مة لةرقام القاردأل قوة لذل  رجب علة المحلل المالة أن ر قن افامايه يحصقرا ق ت بالمحاقي 

يؤةولا،  دنن، رم و   إاما رجب أن ربحث يوا  راء  لو  األرقوام يو   ال قائ  الماليا  يلق ا  ا ع

أ طواء الاشبوؤا،   افويضأن  ساف  قة الاةلف علة اجو  الماوا ل الاوة  حويت بوهع   سواعة علوة 

 .ألداة درجا يم شه

 :ماا لال لمقاجهال ةف اللئيسة  أنبااثا راةم لل

ع  دلو  باسوااةام الاحليول الشوقعة  ال موة لبشواء   انسواثماراأل را  الماليوا  ه" فق   يي  يحاقا 

ع للمسواثملر   ع  قولض اماروا كاقيوا كفواءأل سوق  المواا ااقاا ققروا  جيوةأل  سواعة علو   ةزروز

 ققووا يوو  يقاجووه أي ياووا ل قووة  باإلضوواقا إلوو  الملاقبووا  الووةع  ال ووقي لةوومان  غطيووا كايلووا

اللصوة  الماابةوا ع  الاحليول المسواملع دقوا الاشبوؤا، الماليوا   ع  راح ق فذا يو   و ا  المسا بل

ا إل  إجلاء عمليا،   يي  أداء د ررا لل ش  ع  إةارا، يب ولأل عو  الة بوا، أ   وةفقر باإلضاق

 .قة االا يقاجه أن اقع ي  الماوا ل األداء المحامل   ض  الاةابيل ال  يا لاصحيم المسارا،

 دلوو  كمووا   شبووؤا، المحللووي  الموواليي  قيمووا رلووة سووقف  اشووا ا البااثووا الماووا ل الاووة  قاجووه دقووا 

رلة
(1)

 : 

..  فوووة الماووا ل الاووة  ووول بت بمووة  دقووا  شبوووؤا، المحللووي  المووواليي               مخععاطر المعلومععات (1

يووو   ووو ا يةلقوووا اقعيوووا المةلقيوووا، المسوووااةيا  يوووةي  كثلفوووا بشووو ل يةشوووقي علوووة قيموووا          

ع ق ووة أظ وول، بةووض الةراسووا، أن دقووا  شبووؤا، المحللووي  الموواليي   ووزداد قووة األجوول  السووققيا 

ال صيل عش ا قة األجل الطقرلع   أن المةلقيا، الاة رسااةي ا المحللوي  قوة قيواي   بوالاشبؤا، 

فة المة  الزيشة للاشبؤا،.. يثل )اج  الشلكاع ال ةرأل الاشبؤرا لةرباحع اجو  الاوةا ا..(  يو  

 يموا   زروة يو  األثول اإلرجوابة علوة ال  رادأل فذا المةلقيا،ع  زداد دقا الاشبؤا، بش ل يةشوقي

 السققيا 
(2)

. 

  ساطي  البااثا إضاقا ياا ل المةلقيا، الااليا:

 يل المالة( للمةلقيا، رؤدي إلوة ااافواض أ طواء   شوات  -عةم اإلقصاح )المالة  

 .  شبؤا، المحللي  الماليي 

   اسووااةام المةلقيووا، الماليووا أصووبم  يوول كوواقة لزرووادأل دقووا  شبووؤا، المحللووي  الموواليي

لل صقر قوة بةوض المةلقيوا،  يول الماليوا يثول )رضوا الةمو ءع سومةه  دل  اايجا 

الشوولكاعالة يا الاجاررووا (  يووة  كفوواءأل  ي ووارأل الةووايلي   الاووة  ووؤثل علووة اجوواح 

 الشلكا،  أدائ ا المسا بلة.

  ،قووة ن راووقاقل لووة  قووارو الا وواررل الماليووا ال ووةرأل  المةلقووا لف وو  يووةلقا المةلقيووا

  ةف يش اعايث رؤثل بذل  علة الصقرأل الح ي ا للشلكا.المحاسبيا األ ليا  ال

 ر صة ب ا أكثل األ طاء..  اإلدارو أخباء مخاطر (2
(3)

الاة رل  ب ا المةرل ن أ  سقء اإلدارأل  

قة الشلكاع ايث  ؤثل األ طاء الفاداا لإلدارأل علو  يسوار الشولكا  يسوا بل اع ق وة أد، أ طواء 

إدارأل بةض الشلكا، إل   سائل قادااع  علضوت ال ثيول يش وا إلو  اإلقو سع  قوة الم ابول قوإن 

                                                 
-  For More Details: 

(1)  Hunziker, Stefen. (2013). "The disclosure of market risk information under IFRS 7, Evidence 

from Swiss listed non-financial companies",  Lucerne University of Applied science and Art, IFZ 

Working Paper No. 0020/2013. 

 

 :يتم الرجوع إلي 

(ع "  حليل يحاقي إقصااا، إدارأل الماا ل كما  رد، قة الا اررل السشقرا للشلكا، المسافما الةايا 2010سلي  عيحمة يجية ع)  (2)

 .414- 393ع  1ع الةةد 34ع المجلة القاهرو  -المجلة المصرية للدراسات التجاريةاألردايا " 

(ع "  حليل د ر ربحيوا  يةرقايوا الشولكا قوة  حةروة أثول يسواقي اإلقصواح  يول 2015اسحق يحمقد عاةاا عملع ةادي أامة ع) (3) 

 .703- 685ع  3ع الةةد 11ع المجلة في أداره األعمال  نيةرداأل المجلةالمالة علة ال يما السققيا " 
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شوواكل  اسوواغ ا الاوول ف المقا يوواع ر اووا اإلدارأل   ووة ل ا قووة الققووت المشاسووب قووة يقاج ووا الم

 عموول اإلدارأل كفلرووق يشسووج  قووة  ح يووق أفووةاف   ارووا، الشوولكاع ر ووقن لووه د ن ةوو  يوولد د 

 إرجابة عل  عائةفا المادي  بالاالة رؤثل فذا إرجابيا عل  أسةار أس م ا. 

قاج ا ا ي قة  ةة ع  الاةعمليا الاشبؤ المالة قة  ؤثل علة اإلدارأل  قة فذا الصةد قإن ياا ل

جو  رايطلب أساسة رجب  طبي ه قة القاق  الةملة الذي رةمل ي    له المحللي  الماليي ع  دل  

المشامووا،  الشوولكا، اووقا الةووال  يووا ر ووةر بامسووا قووة المائووا يوو  عائووةا  ا  ال ثيوول يوو  إلووة  ف ووة

امووا   لروول يشق ووة أ ضووحت بةووض ااووائج  الاووة رووا  يقاج ا وواع اإلداررووا السووشقرا بسووبب الماووا ل

ACFE  " الاقصل إلة يا رلة: 2011  درسمبل  2010الفالأل ي  بي  رشارل  ع "أك 

 لرليوقن  3.5الماا ل  بلغ أكثل ي   ل  إجمالة الاسائل السشقرا المحاملا بسبب  إن -

 .2011عام  ع د نر 

الممارسووا، المحاسووبيا  فووق اووا ج عوو  أاووة أسووبا   لوو  الماووا لكمووا  قضووم البااثووا أن أفوو  

الاا اا  الا عب قة البيااا، الماليا  الاوة  مثول  طوقرأل قوة يقاجوه  ققةوا، المحللوي  المواليي  

  الاة  امثل  قة أاة  الش لي  الاالي : 

  ،المبالغا قة األصقا أ  اإلرلاداOverstated assets or revenue 

  ،افيض الاصقم  المصل قا Understated liabilities and expenses 

 إن المبالغا قة األصقا  اإلرلادا،  ة ب بصقرأل  ائفا   يل ا ي يا.

بةض الحان،ع األ طاء  الغش قوة ال وقائ  الماليوا  الا واررل رك وذ الة وب:  أن  ي  دل ع قة

Assets and revenues are Understated    األصقا أقل يو  قيما واع  Liabilities and 

expenses are revenues   ،المبالغا قة المصل قا،  الشف ا،.  فذا يا روةعق عوةم دقوا  شبوؤا

المحللي  الماليي  بسبب الا ةرل قة البيااا، الماليا المسااةيا    صوشي  بةوض البشوقد قوة ال وقائ  

 الماليا المششقرأل قة  يل يا  صم ل ا  دل  يا رةلض بممارسا، الاا اا بإدارأل اللبحيا
(1)

. 

 إضاقا بةض الشاائج الااليا:  ساطي  البااثا 

  ؤدي الممارسا، الاا اا   يل المشل عا إلدارأل ةلكا يوا إلو  يشو   وةا ا أسو م ا قوة 

 .سق  األ را  الماليا

   ؤدي األ طاء  يل الماةمةأل الاة   قم ب ا اإلدارأل قة  سييل أعماا الشلكا إل  انقاولا 

 .بماا ل الفشل المالة ي  االا إة ار اإلق س قاا ل للقجقد ايشاذ يا رةلف

 شيل الماا ل السققيا إل  الاحل  الةام قوة أسوةار القرقوا الماليواع ايوث .. مخاطر السوق (3

 احوول  فووذا األسووةار يةووا اسوواجابا ألاووةا   ارجيا)فووذا األاووةا   يوول يل بطووا بصووفا أساسوويا 

ألن يةا   بالشلكا، المةشيا(ع قةشةيا رحة  الاحل  قة السق  الاا  بالس   صةقدا أ  فبق ا

األس    اجه أسةارفا قة افب ا جاا السق ع ايث اجة أن األاوةا  الاارجيوا الاوة  حول  أسوةار 

 األ را  الماليا رصةب الاشبؤ ب وا
(2)

ع لوذل  ن رسواطي  المسواثمل قةول ةوةء لاجشوب فوذا الا لبوا، 

 ايث أ ضحت دراسوا ال صيلأل األجل قة أسةار األس   المصاابا لال  األاةا ع
(3)

.أن ياوا ل 

السق   ششك ي  الاحلكا، قة أسوةار الفائوةألع أ  أسوةار األسو  ع كموا قوة  اةولض يةايلوا  ااوةألع 

للةةروة يو  الماووا ل يثول ياوا ل أسووةار الفائوةألع  ياووا ل األسو     يلفوا. كمووا اعاموة، أرةووا 

الةراسووا علوو  قحووم  ووكثيل  شبووؤا، اإلدارأل بلبحيووا األسوو    دلوو  يوو   وو ا دقووا  درجووا  شووات 

ايوث  جوقد  وكثيل يةشوقي لةقوا  2007ااوة  2002لمحللي  المواليي  باألربواح  و ا الفاولأل يو  ا

اإلقصاح ع   شبؤا، اإلدارأل  كل ي  درجا  شات المحللي   دقا  شبؤا، اإلدارأل.  دل  رةا علوة  

                                                 
 :يتم الرجوع إلي 

 ع عمان ع األردن.الببعة األولي، دار وائل للنشر (ع " يبادو انساثمار المالة  الح ي ة " 2007ريةان ع راد ع) (1)

ق  (ع " قياس   حليل قجقأل اإلقصاح المحاسبة ع  ياا ل السق  ي  الاطبيوق علوة بةوض البشو2010رجب عاشقي ةاكل علة ع) (2) 

 .194- 125ع   2ع الةةد 14عيصلع المجلة مجلة الفرر المحاسبي قة يصل" 

(3)Yu- Ho Chi David A. Ziebart , (2014), " Benefits of  Management Disclosure  Precision on Analysts  

Forecast  " Review OF Accounting and Finance,  Vol. 13 ISS 4 pp. 371- 399. 
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 ةراسواال ايوث أةوار،  لو   ققيل الحمارا ي  الاةلض للماا ل السق .
(1)

عأن الاول ف الةايوا  

علة ياا ل السق   سبب دل  إن فذا الاا لأل  صيب كاقا األ را  الماليا  انقاصادرا ل ا  كثيل

يوةي  إلوةعلوة يوة  كفواءأل السوق ع  دلو  رلجو   قة السق .   اصا قة الة ا الشاييوا ل وا  وكثيل

الاشبووؤ بةقووا بكسووةار أسوو   الشوولكا، الاووة  اماوو  بمسوواقي عووالة يوو   قوةرأل المحللووي  الموواليي  علووة

 شفاقيا قة الة ا الما ةيا عش ا قة الة ا الشاييا الاة  قاج ا ياا ل اقاصادراال
(2)

. 

  ساطي  البااثا إضاقا بةض الشاائج الااليا:

ع اوة    وةفقر قوة سوق  األسوو  إلوة بيو  بةوض األ را  الماليوا أثشواء  المسواثملقوة راةولض  

يوة   يشوة أ وقا بحيوث ن  يموا رةشوة أن المسواثمل قوة ااجوا إلو   الشا ج عو   سوائل ياليواع

 اا جا ع  الماا ل السققيا. رةطل للبي  قة االا  ةفقر سق  األس  

 ووا فووة الماووا ل الاووة  اةوولض ل.. ) الماووا ل الاووة ن رم وو    قي ووا (  المخععاطر المنتةمععة (4

 الاول ف انقاصوادرا الةايوا يو  ايوث ا لبوا، البيايوا لل اايجا عجمي  انساثمارا، دا ل الة لا

السوائةأل  يةووةن، الاةوا   البطالوا  السياسوا، الماليووا  الش ةروا المابةوا قووة  نقاصوادراا الحالوا

رسواف  د ر  لوذل  ي   ل  الماوا لع الاالم أ  الاح   صةقبا قة المساثملالة لا. كما رقاجه 

المحلوول المووالة بةراسووا  قحووم   حليوول الا وواررل الماليووا   بيةووا الششووا   الصووشاعا المل بطووا 

  كذل  الال ف انقاصادرا بقجه عام. بالشلكاع

عبووارأل عوو  المةايوول  رةابوول فوذا  : ”يةايول بياووا“ كموا رم وو  قيوواس  لو  الماووا ل عوو   لرووق  

ع  الاوة رطلوق علي وا أايااوا ياوا ل السوق  ااول ألا وا  اةلوق بجميو  ي ياس للماا ل المشااموا

باسوااةام البيااوا، الااررايوا ل ول يو   دلو  المةايول  ر وةر األ را  الماليا الماةا لا قة السق .

عائة الس   يقض  الةراسا  عائة السق  أ  يوا رطلوق عليوه يحفاوا السوق  .عو   لروق  حليول 

انسوافادأل ع رم و  اناحةار ل ل ي  عائة الس    عائة السق  رم     ةرل يةايول بياوا ل وذا السو  

 :كما رلة ي  يةايل بياا 

اساسوويا عائووة السوو   للاغيوول قووة عائووة السووق  قااووه إدا كووان ايووث أن فووذا المةايوول ر وويب درجووا 

% 1قمةش  دل  أاوه إدا  غيول عائوة السوق  )إلو  أعلوة أ  إلو  أسوفل( بم وةار  1.5يةايل بياا = 

ي  ضم  اسااةايا ه فق قة االه  ضوقح ا جواا  . %1.5قسقف راغيل عائة فذا الس   بم ةار 

بحيث رح وق انسواثمار قوة فوذا  1بياا األعل  ي   للسق   لي   ا جاا صاعة قيا  ا ايار يةايل

 نن  بيةووا المسوواثمل  االوو  يوو   ااووة أل وول ق مشووا  عالسوو   أعلوو  يمووا رح  ووه يؤةوول السووق 

 .1إل  األعل  ي   1بال يب يةايل بياا  شا ليا ي  األقل ع  

مؤةوول السووق  اللئيسووة ل بةووض الشوولكا،  ققةووا،  سوواشاج البااثووا يوو  فووذا المةايوول قيوواس 

 كالاالة: 2016للبقرصا المصلرا   ا عام 
 (1الجة ا رق )

 رقضم   ةرل يةايل بياا  بي  قياس  ققةا، بةض الشلكا،

 معامل بيتا االغالق السنوي اسم السهم المسلسل

أرسالن  –الشلقيا للة ان  1

 كقيبااة

116.00 0.307348222 

 0.53927421 36.00 ج  ب  ا  ق 2

 1.246689881 7.45 الماطقرألالةبقا، الة ائيا  3

المصلري  ل ساثمار  4

  الاشميا الةملاايا

6.10 2.585261973 

                                                 
(1)Lang, M., and  Maffett,  M. (2011), " Economic Effects  of Transparency in International Equity 

Markets: A Review and Suggestions for Future Research ", Foundations and Trendst in  Accounting 

Hanover, MA: new Publishers Inc., ISBN 978-1-60198-448-7,5(3) , pp.69.  

المجلعة ( " IFRS7) 7(ع " اإلقصاح المحاسبة ع  ياا ل السق  قة ظل يةيار اإلب غ الموالة رقو  2015جميل اس  الشجار ع) (2) 

 . 177- 161ع   2ع الةةد 17ع المجلة  سلسلا الةلقم األاساايه -األردنية للعلوم التببيقية
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 . ة ل 24 عقائة المؤةل اللئيسة  عقائة الس   لفالأل ةرل يةايل بياا عل  الاغارل بي    ايث    

 :راةم للبااثا ي  الةلض السابق يف قيا لماا ل دقا  شبؤا، المحللي  الماليي   

اااماليووا أن   ووقن ااووائج الاشبووؤا،  ا اوواع قووإدا كااووت فشووا  اااماليووا عاليووا قووة أن   ووقن  »أا ووا 

الاشبؤا،  ا اا قةشة دل  سا قن درجا الماا لأل عاليوا أرةوا أيوا إدا كااوت انااماليوا يشافةوا 

 « .قان درجا الماا لأل سا قن يشافةا أرةا

زرادأل دقوا  شبوؤا، المحللوي  المواليي  كموا البااثا بذل  إضاقا ال ةف ي  يقاجه الماا ل ل   ساطي

 رلة :

  رقوو  ال فوواءأل للحووة يو  الاسووائل الماققةوواع يوو  الحفوواظ علوو  الاغطيووا  سواف  الاشبووؤا، قووة

 .ال اقيا لش ا  الةة 

  يوول  اققةووا، للاسووائلال   لروول راووم   ووةر  سوواعة دقووا  شبووؤا، المحللووي  الموواليي  علووة 

 .الماا الماققةا ي  أجل الحفاظ عل  كفارا رأس

  ع يو   المابةا قة االا  جقد ياوا ل بالشولكا ال لارا، كاقه يلاجةا ساف  الاشبؤا، قة

  رووادأل دقووا الاشبوؤا،  ل باةوواد عو  الماوا لع يوو  أجول  إدا  طلووب األيول إي اايوا  ةوةرل ا

 .انساثمار 

  تنبؤات المحللين الماليين اتجاهجهود بعض المنةمات المهنية  2/2
المشاما، الم شيا  الةلميا ببذا ال ثيل ي  الج ة لاقضيم أفميا المةلقيا،  افامت الةةرة ي 

 الاككة ي  ية  اإلقصاح  الشفاقيا لال  المةلقيا،  فذا يوا قايوت بوه الةةروة    يل الماليا الماليا

بووالاشبؤا، الماليووا لاحسووي  دقووا  شبووؤا، يووا يوو  الووةا ل  الاووارو بانفامووام يوو  المشامووا، الم ش

 الماليي ع  سقف  اشا ا البااثا أف  ج قد  ل  المشاما، الم شيا قيما رلة:المحللي  
 (2الجة ا رق )

  شبؤا، المحللي  الماليي  ا جاارقضم ج قد المشاما، الم شيا 

                                                 
(1) Financial Accounting Standard Board (FASB), " Business And Reporting Challenged From New 

Economy ", April, 2001, pp. 1- 18.  

المققووووو  اإلل ال اوووووة  1407ع   2002ال ياوووووا السوووووةقدرا للمحاسوووووبي  ال وووووااقايي ع" يةيوووووار ال وووووقائ  الماليوووووا المسوووووا بليا "ع  (2)

www.scopa.org.sa. 

 األهداف جهود المنةمات المنةمات المهنية

د ر يجلووووووووب يةوووووووواريل  2/2/1
المحاسووووووبا الماليووووووا األيلر ووووووة 
Financial Accounting 

Standard Board (FASB) 
 

 2001إصوووةار   لرووول سوووشا 
بةشووقان " يشامووا، األعموواا 
 أعوووووةاد الا وووووواررل الماليووووووا 
الاحوووووووةرا، الشا جوووووووا عووووووو  

 انقاصاد الجةرة"

الفجوووقأل قوووة المةلقيوووا،  تنعععاول هعععذا التقريعععر
الووووووقاردأل  بووووووال قائ  الماليووووووا   اااياجووووووا، 

 المساثملر  ي  فذا المةلقيا،.
دلوو  الا لروول بةوول رأل يقاج ووا  كمععا أوصععي

اااياجا، المسااةيي  للمةلقيا، بصفا عايا 
 المسوواثملر  بصووفا  اصووا  دلوو  يوو   وو ا 

 ققيل المةلقيا، الماليا المسا بليا 
(1)

. 
 

د ر ال ياوووووا السوووووةقدرا  2/2/2 
 للمحاسبي  ال ااقايي 

 
 
 
 
 
 

أصووووووةر، لجشووووووا يةوووووواريل 
الملاجةا المشبث ا عو  ال ياوا 
السووووووووووةقدرا للمحاسوووووووووووبي  

 21/9ال ووااقايي  يةيووارا قووة 
بةشووووووقان " ال ووووووقائ   2002/

 الماليا المسا بليا" 

الاةوولف علووة الاشبووؤا، يشععير هععذا المعيععار: 
الماليووا  بةووض الجقااووب الااصووا باإلقصوواح 
ع   شبؤا، المحللي  الماليي   أرةا رشيل إلة 

الماطلبووا، الااصوووا بإعووةاد  عووولض  بةووض
 ال قائ  الماليا.
دلوووو  المةيووووار  حةرووووة بةووووض  كمععععا أو عععع 

اإلجلاءا، الاة رجب علة المحاسب ال وااقاة 
ال يام ب ا عشوة عمليوا الفحوم أ   جميو  قوقائ  

ياليا يسا بليا 
(2)

. 

د ر ال ياا الةايا لللقابوا  2/2/3
 الماليا

أصةر، ال ياا الةايا لسوق  
( 3004يةيوووار رقووو  )المووواا 

إلوووة إرسووواء يةووواريل   يهعععدف هعععذا المعيعععار: 
إرةادا، قيما راةلق بالم وام الااصوا با ابوار 

http://www.scopa.org.sa/
http://www.scopa.org.sa/
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 :ي  الةلض السابقالبااثا   ساشاج

  أن ج قد  ل  المشاموا، الم شيوا  لكوز علوة كيفيوا  ضو  ققاعوة إرةوادرا لاطوقرل

ال قائ  الماليا  الا اررل الماليا  فذا ن رةابل إلزاية للشلكا، قة الاطبيوق بول ا ايارروا 

 .عةم الاشفيذ ن  قجة ع قبا، قة ياالفا 

   افامام  ل  الج ا، بالمةلقيا، الماليا المسا بليا  كيفيا ا ايارفا إن أا وا لو   ةو

ققاعة  إرةادا، إجباررا الاشفيذ قة كيفيا إعوةاد  شبوؤا، ياليوا  سواعة يو    ليول أ طواء 

 . شبؤا، المحللي  الماليي 

فوة  سويلا للقصوقا إلوة المف وقم  أن ج قد  ل  المشاما، الة ليا  المحليوا بذل عبااثا لل راةم 

ي  الشاايا الةلميا  ليب ي  الجااب الم شة الوذي راماةوة يو  القاقو  الفةلوة  األداءالشايل لجقدأل 

بةوض  نسوااةامقوة  طبيوق  لو  المةواريل  إ ااوا الفول   المل اواللشلكا، يما رؤدي بذل  إلة 

أساليب الممارسا، المحاسبيا الاا اا الماالفاع  ي  فشا  ا ل أفميا الة ر الوذي رلةبوه المحللوي  

الماليي  قة  روادأل دقوا الاشبوؤا، الماليوا يو  المشاوقر الم شوة  دلو  لاحسوي  كفواءأل سوق  األ را  

 الماليا. 

 

 : سوق األوراق المالية عات المحللين الماليين علي كفاءوآثر توق 2/3

 مقدمة

ع ااولا لمحة دروا عشاصوول  ءأن األسوقا  الشاةواا بشو ل عوام  قصو  بكا وا أسوقا   يول كو 

الشووفاقيا  اإلقصوواح عوو  المةلقيووا، ع ق ووة ةوو ة بووذل  سووق  األ را  الماليووا بةووض الاقصوويا، 

الماةووةدأل الاووة يوو  ةووكا ا أن  اوول   ثووارا  يوول ياجااسووا علووة األسووةار   ف ووة السووق  قلضوويا 

عوو   الماليوا الاققةووا، قوة المحلول الموالة الووذكة رلةبووهال فواءأل.قم  فشوا جوواء، أفميوا الووة ر الوذي 

  بشاء علة دل   ساةلض البااثا يا رلة:  لرق   ةر  ي ار ه بالاةبيل ع  يحاقي المةلقيا، ع

  كثلفوووا علوووة أداء  يسوووببا، األ طووواء المحاسوووبيا ققةوووا، المحللوووي  المووواليي  قوووة ظووول  2/3/1

 الشلكا،.

 كفاءأل سق  الماا. دقا  شبؤا، المحللي  الماليي   أثلفا علة الاققةا، المسا بليا ألداء 2/3/2

علووة أداء الشوولكا،   ققةا  ووا  ال ووقائ   الا وواررل الماليووالووذل    موو  أفميووا الووة ر الووذي  لةبووه 

 ما رلة: قيسقف  اشا له البااثا  يا ع  دل  المسا بليا

 األخباء المحاسبية وتأثرها علي أداء الشركات:  مسببات توقعات المحللين الماليين في ظل 2/3/1

                                                 
 .مرجا سبق ذكره اا الةايا لسق  المااعال ي  ((1

بةشووووقان "  2008قووووة عووووام  
ا ابووووار المةلقيووووا، الماليووووا 

 المسا بليا"

  إبوووووةاء الووووولأي قوووووة المةلقيوووووا، الماليوووووا 
المسوووووا بلياع ياةووووومشا إجووووولاءا، ان ابوووووار 

الاضا، للحصقا علة أقةل الا ةرلا،  انق
الشالرا 
(1)

 
دلووو  المةيوووار  حةروووة إجووولاءا،   كمعععا أو ععع 

الملاج  قة الاككة يو   بيةوا الششوا   الفاولأل 
الاوووة رغطي وووا يووو  كاقوووا المةلقيوووا، الماليوووا 
المسووا بلياع    يووي  الةوولض  اإلقصوواح ل ووذا 
المةلقيووا،   حةرووة الا لروول الاووا  با ابووار 
 ل  المةلقيوا، المسوا بليا  درجوا المصوةاقيا 

رأل عوو   لوو   انقالاضووا، الاووة أعووة  ا اإلدا
 المةلقيا، الماليا المسا بليا 
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المحللي  الماليي   ةة بمثابا المل أل الح ي يا لمسار الشلكا،   ققةا    المسوا بلياع إن  ققةا، 

األ را  الماليوا سوق  كما  ةة أرةا الشقاأل األساسيا الاوة رةاموة علي وا قولارا، انسواثمار قوة
 (1)

 .

 اشاسوب  لدروا يو  درجوا سو يا  شبوؤا، المحللوي  المواليي   يال لار انساثماردقا  اجة أن ايث

 بالاالة كفاءأل سق  المااع األيل الذي رةق  لةل رأل انفامام باافويض أ طواء  شبوؤا، المحللوي  

الماليي  ألداة درجا يم شا باإلضاقا إلة يساعةأل الج وا، الم شيوا المسوؤلا عو   شاوي  السياسوا، 

  المقثققيا للمةلقيا، الماليا.  الم ئماا لزرادأل يساق  المحاسبيا لقض  الةقابت ال  ي

دقووا  شبووؤا، المحللووي  الموواليي  صووحا ال ووقائ  الماليووا  يووة   أثوول الة قووا بووي راةووم للبااثووا أن   

 إلي ووا   قصوولتالاووة  شاووائجيوو   وو ا بةووض الدلوو  راةووم   بةووض األ طوواء الااصووا بوواإلدارأل

الةراسا، الساب ا الاطبي يا  الاجلربيا  الاة أجلرت علة يجمقعوا يو  الشولكا، قوة بةوض يو  

 : كالاالة الة ا

بووي   أجلرووت فووذا الةراسووا علووة قحووم الة قوواالشععركات فععي الواليععات المتحععدو األمريريععة:   .أ 

ا  جوقد ع قو ع ايوث أكوة، الةراسوا عوةم ةفاقيا األرباح  يساقي  شبؤا، المحللوي  المواليي 

بي  ةوفاقيا األربواح  يسواقي  شبوؤا، المحللوي  المواليي ع بيشموا  قجوة ع قوا سوالبا بوي  يوة  

 الاحسي  قة ةفاقيا األرباح  اااماا الاحسي  ال اق قة  شبؤا، المحللي  الماليي 
(2)

. 

ايث أظ ل،  ل  الةراسا ية   وكثيل بةوض الشولكا، الاوة  الشركات في االتحاد األوروبي: .  

 طبيق المةاريل الة ليا )ا اياررا( قبل الاطبيق اإلجباري بةايي ع قاقصولت إلوة أن الشولكا، 

عوالة  بة  دا، يسواقي  IFRSالاة  اما  ب قأل إلزاييا دا ل أدار  ا   طبق المةاريل الة ليا 

إلوة  بوذل  يموا روؤد  يلق ا  وا  ئ   الا واررل الماليواال قاصحا  ي  المصةاقيا  المقثققيا قة

المحللي  الماليي   ي  ث   رادأل   حسي  كفاءأل السق   شبؤا،  رادأل دقا
(3)

. 

)الماليا  ةراسا فق يةلقا اقعيا المةلقيا،ايث كان ال ةف ي  فذا الالشركات في السويد:  .و 

الاققةوا،ع  فول للموة   درجوا علة اةي ا المحللي  الماليي  فل  ؤثلالاة رسا  يل الماليا( –

 ووكثيل علووة قيمووا الاشبووؤ قووة المسووا بل  كووذل   (الطقروول –ال صوويل ) الزيشووة سووقاء قووة األجوول 

ال ةرأل الاشبؤرا لةرباح  يش ا اج  الشلكا. قاقصلت إلة أن كلموا  اد عوةد المحللوي  المواليي  

 كلما أثل باإلرجا  علة  رادأل الةقا   كثلفا علة السق  ك ل
(4)

 . 

الاطبيق الجيوة للليوا، الحاكموا علوة أداء  أةار،  ل  الةراسا أن ايثالشركات في تايوان:  .د 

 لوو  الشوولكا، رةطووة يصووةاقيا  ةووفاقيا  ث ووا لمسووااةيي ا  الاووة  اةووم يوو  كفوواءأل  دقووا 

الاوة  وشة ب بصوقرأل  اضوحا علوة ع  المةلقيا، القاردأل بالا اررل  ال قائ  الماليا  يلق ا  ا

ةأل قة بقرصا  ارقانع  دل  با ف الشلكا، الغيل يلازيا بالاطبيق ق ة  ةااة الشلكا الم ي

ل ووقائ  ا علووة يووة  صووحا يوو  يشوواكل يوو  المووةرلر  الووةا ليي   بووي  المسووااةيي  الاووارجيي 

اإلدارألع ر لول بو الااصا األ طاءأن الا ليل ي   كما ر اظ المةلقيا، الماليا ل ذا الشلكا،ع 

 المحللي  الماليي   رزرة ي  يساقي دقا   للاشبؤا،  شبؤا، شات  ي  أ طاء
(5)

. 

                                                 
 يتم الرجوع إلي (   (1

 .مرجا سبق ذكرهد /  رقس  أبق ب ل يحمة ع 

-  For More Details:  

 (2) Floyd, W., (2014), "Earnings Transparency and Analysts", available at: http://www.gsb 

.stanford.edu  

 

(3)Chang, H., Chang, R. and Fang, (2013), " The effect of information transparency on analysts & 

forecasts: evidence form the information disclosure and transparency ratings system in Taiwan", Asia-

Pacific Journal of Accounting & Economics, 20(4), pp405-428. 

(4)Byard, D., L, Y., and Yu, Y. (2011), " The effect of mandatory IFRS adoption on financial analysts 

information environment", Journal Accounting Research,49(1),pp69-96.  

(5) Personne , K., paajarvi , Op Cit.  
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 : يا رلة ي  الةلض السابق بااثالل راةم

   شوات  ققةوا، المحللوي  المواليي  علوة أداء  المحاسبيا  األ طاءأن الة قا السلبيا بي 

الشوولكا، قووة  جووار  الةةرووة يوو  الووة ا  لجوو  إلووة الةةرووة يوو  األسووبا   الاووة يوو  

الصوووةقبا إدراك وووا أ  كشوووف ا علوووة سوووبيل المثووواا الا عوووب قوووة دنلوووا ال وووقائ  الماليوووا 

المششقرأل ي    ا يمارسوا، إدارأل اللبحيواع قسوقاء كااوت فوذا الممارسوا،  افوق يو  

لمبادو المحاسبيا الم بقلا قبقن عاياع أ  ن  افق ي  المبادو المحاسبيا الم بقلا قبوقن ا

 بشوقد ال وقائ  الماليوا المششوقرأل صوشي   بإعوادأل فق يا رةولف  -عايا
(1)

يو  أكثول ق وق  

الطووول   ان جافوووا، ةووويقعا قوووة الا عوووب  الغوووش قوووة البيااوووا، الماليوووا  المحاسوووبيا 

أداء  شبووؤا، المحللووي  الموواليي ع  الاووة رووشة ب بالابةيووا علووة  ووكثيلا علووة دقووا  ا أكثلفوو

األس   قة األسقا  الماليا
(2)

 . 

 بةض الشلكا، اجة أن الح ي يا  اوال  القاقو   علة أداء عشة الشال إلة القض  الحالة

 ل وو  ن راةووم دلوو  إن بةووة الةراسووا الما وولرأل لل ووقائ  الماليووا  الا وواررل ايووث أن يووا 

را ل ي  األرقام  فمة اا ج ي    عب أصوحا  المصوالم بكسواليب يحاسوبيا ياالفوا 

قبالاوالة   شبوؤا    ع قوة  باأل م البيااا، الااررايا الاة رةامة علي ا المحللي  الماليي 

 شبوؤا، المحللوي  المواليي   أ   شوات دقوا درجوا علوة بش ل يباةل ل  المةلقيا،  ؤثل 

 بش ل عام األ را  الماليابش ل  ا   علة سق  
(3). 

 لجو  إلوة سوة يبشو ل رئ يش ا الشلكا، أن يةا  المشاكل الاة  ةااة  ساشاج البااثا ي  دل ع   

عو  يشواكل  ال شو  المب ول قالسوة  لو  الفجوقأل رجوب قجقأل بي  اإلدارأل  المحللوي  المواليي ع  جقد

  رادأل يسواقي المةلقيوا،  يول الماليوا اإلدارأل الااصا بالا عب  األ طاء المحاسبيا
ع  دلو   (4)

 عوةمرال وب علي وا الاوة  اإلقصواحكما أظ ل ه بةض الشاوائج قوة بةوض الوة ا بااافواض يسواقي 

 شبوؤا، دقوا  حوة يو  درجوا   الاوة ال قائ   الا اررل المالياع القاردأل ي المصةاقيا قة المةلقيا، 

 .ية  كفاءأل سق  األ را  المالياعلة  بالابةيا الاة  شة ب  المحللي  الماليي  ع

 األوراقدقة تنبؤات المحللين الماليين وأثرها علي التوقعات المسعتقبلية ألداء كفعاءو سعوق  2/3/2

 المالية

 ةة المةلقيا، الاة  حاقر ا ال قائ  الماليا  الا واررل أكثول المصوادر للمةلقيوا،  ثققيوا قوة 

سق  األ را  المالياع   لج  فذا الث ا إلة أا ا اااو يجمقعا ي  المبادو المحاسبيا الاة  حاوة 

 إصوةارا،   Generally Accepted Accounting Principles (GAAPبوال بقا الةوام )

يجالب  لجان المةاريل المحاسبيا الماالفاع  ي  األساليب الفةالا قة يجاا رس  سياسا اإلقصواح 

 –أي المسواثملر   – أا و  لر  راسمقن بالة ليا انقاصوادرا المالة أن  فالض اإلدارأل أن المساثم

سقف راةايلقن علة أساس المةلقيا، المقث ا بش ل ي ئ 
(5)

. 

                                                 
الاطك لبةض بشقد ال قائ  الماليوا المششوقرأل ككاوة يوةا ل إدارأل اللبحيوا علوة أداء رر  عصام يحمة يحمة بةرلع "قياس أثل الابقرب   (1)

 .2014 المؤتمر األكاديمي والمهني السنوي الخامس، كلية التجارو، مؤتمر جامعه القاهرو،دراسا ييةاايه"  –األس   

الماةا لووا قووة سووق  األ را  الماليووا  األسوو   أسووةارالماليووا علووة   ووكثيل المةلقيووا،  يوول" (2015اشان يجووة  بووةر الووةر ع)عقلرووة (2) 

 .157-187ع 3الةةد،3المجلة ع يصل -المجلة العلمية لالقتصاد والتجارو"  المصلرا

(3) Athanasakou, V., Strong, N.c., Wallker, M., (2011), " The market reward for  achieving analysts 

earnings expectation: Does managing expectation or earnings matter? ", Journal of  Business Finance 

& Accounting  38(1/2), pp58-49. 

(4)Binh, T., 2012. Voluntary Disclosure Information in the Annual Reports of Non-Financial 

Listed Companies: The Case of Vietnam. Journal of Applied Economics and Business 

Research. 2 (2): 69-90. 

 .130 -117    الدار الجامعية، اإلسرندرية،(ع " ان جافا، الحةرثا قة الا اررل الماليا"ع 2010د/ امادع  ار  عبة الةااع)(5) 
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يسؤ ليا  جاا المساثملر   المجام  قة إاااو  شبؤا،  ة الذكةعلة المحلل المالقبالاالة ر   

دقي ووه قووةر اإلي ووانع للمسوواعةأل قووة  ح يووق ال فوواءأل قووة سووق  األ را  الماليووا  المحاقاووا علي ووا. 

رجب علي    حلي الةقا قة   ةرل فذا الاشبؤا،  الحصوقا علوة كما ع الماليااشبؤا، ال لزرادأل دقا 

 وول بت إلووة اووة كبيوول  الماليووااشبووؤا، اللقيووا، الماااووا اووقا الشوولكا.  لووذل  قووإن دقووا كاقووا المة

بمسواقي  درجوا ةوفاقيا اإلقصواح بالا واررل الماليوا 
(1)

. لوذل   ةوة  شبوؤا، المحللوي  المواليي  الاووة 

 ساشة بش ل رئيسة علة ةوفاقيا اإلقصواح بالا واررل الماليوا المششوقرأل  ةوة بمثابوا الشوقاأل األساسويا 

الاة  ةامة علي ا قلارا، انساثمار قة األ را  الماليا األيل الذي رجةل  افويض أ طواء  شبوؤا، 

المحللوووي  المووواليي  ألداوووة درجوووا يم شوووا فوووةقا يلحوووا يووو  قبووول الةةروووة يووو  األدبيوووا، المحاسوووبيا 

  انقاصادرا.

ل الماليوا فة يل أل  ة ب كل المةلقيا، الاة  اةمش ا الا واررالذكة قاققةا، المحلل المالة 

المششقرألع  قة  ة ب بةض المةلقيا،  يل الماااا للجم قر  الاة قة رلجوك لشولاء بةةو ا ااوة 

أن ر وقن افامايوه يحصوقرا ق وت بوالمحاق   ه  قن  ققةا ه دا، قيما للمسواثملع لوذل  رجوب عليو

حوث يوا  راء برال مة لةرقام القاردأل قة ال قائ  الماليا  اإلرةااا، الملق ا ب اع  إاما رجوب أن 

 ل  األرقام ي  يؤةلا،  دنن، رم   أن  ساف  قة بشواء  ققةا وهع  أن ر وقن لةروا ال وةرأل علوة 

 انسااةام ال  ء لال  المةلقيا، للاقصل إلة  شبؤا، أكثل دقا
(2)

. 

ق ة أةار ك  ي  
(3)

ة سوق  األ را  علو. أاه لةومان ب واء المحللوي  المواليي  قوة المحاقاوا 

الطلووب علووة  ققةووا    رجووب ان راسوو  بالة  ايوواع  راحوول  الةقووا عشووة الاشبووؤع قووكن  الماليووا   رووادأل

المحلل الموالة إدا لو  ر وةم يةلقيوا، دا، قيموا للمسواثملع قإاوه لويب فشوا  ااجوا يو   جوقدا يو  

 األساس  بالاالة رف ة  ظيفاه.

كما أ ضم  ك  ي   
(4)

 ل عوةم  ماثول . أن المحللوي  المواليي  لوةر   ال وةرأل علوة   ليول ياوا

المةلقيوا،    والي  ان ايوار السوي  يو   و ا اصوقل   علوة المةلقيوا، الماليوا المسوا بليا قوة 

الةمول   لو  الةراسوا يو  أرةوا ةوم الققت المشاسب ع  الشلكا، المةرجا أ  قية اإلدراوع كموا أ

ثملر ع  قس  قاعةأل المةلقيا، ع  الشلكا، المةرجا  يزروة يو  القضوقح  الشوفاقيا للمسوا علة

قكن كل فذا الةقايول  سواعة المسواثملر  علوة الب واء للاوةا ا  يو  ثو   ةمول علوة ااافواض   لفوا 

 الامقرل الاارجة  يش ا  حسي    ةزرز كفاءأل سق  رأس الماا   طقرا قة المسا بل.

أاه نبة ي  الاةلف علة يحةدا، أ طاء  شبؤا، المحللي  المواليي   عيما سبقراةم للبااثا 

 بالسق  المصلي ي    ا
(5)

)اج  الشلكا  المة  الزيشة للاشبؤ   بلأل المحلل المالة  ةفاقيا  

الا اررل الماليا(ع ااة را  الا ليل ي  أ طاء  شبؤا، المحللي  الماليي  بصفا  اصاع   رادأل كفواءأل 

 بصفا عايا. سق  رأس  الماا
 (1/1الش ل رق )

 رقضم ) دقا /  شت(  ققةا، المحللي  الماليي 

                                                 
-  For More Details:  

(1) Personne , K., paajarvi , Op Cit. 

(2) Papadamoua, S., Sidiropulos, M. and Spyromitros, E.(2014), " Does central bank transparency 

effect stock market volatility ? " , Journal of International Financial Markets, Institutions & 

Money,31(1),pp 362-377. 

(3) Personne , K., paajarvi , Op Cit.  
 

(4)  Abed AL- Nasser Abdallah, Wissam Abdallah,Ahmed Ismail, " Do accounting standards matter to 

financial analysts? An empirical analysts of the effect of cross-listing from different accounting 

standards regimes on analysts following and forecast error", The International , Journal of 

Accounting Volume47, Issue 2, June 2012, pp 168-19. 

  

(5)Velazquez, M., Callen, Y., Fernandez, B., and Uribe, M. 2013. Impact of Disclosure of 

Financial Information in Latin-American Companies. Global Conference on Business and 

Finance Proceedings. 8 (1): 771- 781. 
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 )إعةاد البااثا( المصدر:

  يول  الش ل السابق رقضم أن  ققةا، المحللوي  المواليي   اققو  علوة جوقدأل المةلقيوا، الماليوا 

لاققةوا، المسوا بليا  ااشبوؤا، الق لما  اد، قيموا  لو  المةلقيوا،  اد، بالابةيوا دقوا  لو   المالياع

ع بيشموا كلموا كااوت فشوا  يةلقيوا، رسوقدفا اوقع يو  األ را  الماليوا  اد، بالابةيا كفاءأل سوق  

  الاحلر  قة ال قائ   الا اررل الماليا رشواج عش وا  شوات قوة  شبوؤا، المحللوي  األ طاء  الا عب

 بصفا عايا. األ را  المالياالماليي  بصفا  اصا  ااافاض قة كفاءأل 

  ساطي  البااثا أضاقه الاالة:

  رادأل افامام المحللي  الماليي  بواللقائم  ال وقااي  الماةل وا بانسواثمار  يجوان، الاشبوؤ 

بووالال ف انقاصووادرا    ووةر  المةلقيووا، قووة األ قووا، المشاسووبا بمووا رةووز  إي اايووا 

 ثمل قة ا ااد ال لارا، الم ئما .المسا

 اكاشوواف انسوواجابا،  يوول المشط يووا للمةلقيووا، يوو   وو ا قلاء  ووا   ةووةرل  ضوول رأل

الماا ل الغيل المؤكة اسااةاي ا  إعةاد  قصيا، ةوفاقا   اقةيوا ب وةف الاوكثيل علوة 

 سلق  المساثملر  قة ا ااد قلارا    انساثماررا.

  ،ةووة ل ووا  ووكثيل إرجووابة علووة الاققةووا،   الاووة  المحللووي  الموواليي  لزرووادأل دقووا  شبووؤا

األاشطا  يل المشط يا   اصا الاة  شطقي علوة قةوارا  ي  حةال عضل رألالمسا بليا 

  سيل األيقاا قة األسقا  الماليا  الاة  ؤثل بش ل يباةل علة سلق  المساثملر .

 يا عاليا للحوة يو  ظوقافل السولق  كيفيا الاةايل ي  اإلةاعا، الةا لا إلة السق  بم ش

البسوويت للماةووايلي  قووة السووق ع لاجشووب يسووكلا اكاسوواح السووق  يوو  قبوول  انسوواثماري

 أ لاف يحةدأل ي  د ن يبلر اقاصادي أ  يالة للمةلقيا، المشاعا.

   ة إدارأل سلرا المةلقيا،  عوةم اشولفا إلوة أن رجب علة المحللي  الماليي  الةمل عل

ي  أ  قيا، عمليا الاحليل الم شيا  السلقكيا  دلو  ب وةف   وةر   صبم ياقاق ا  مايا 

  قصيا، ياةل ا بصشاعا أقةل ال لارا، انساثماررا.
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 األوراق المالية 
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 الخالصة:

بافاموام بوالغ  بواأل م   وقر  ال وةرأل    يل الماليوا اايت ال ةرأل الاشبؤرا للمةلقيا، الماليا

الاشبؤرووا للشوولكا، قووة الققووت الحووالة كمووا أا ووا  ةووة أفوو  يووة  ، عمليووا الاحليوول المووالةع  كمووا 

اعابارفا البةض كمؤةل ل فاءأل  قاعليا الشلكا  قةر  ا الفةليا  الةمليا علة انسواملار   حمول 

با وقر   وا  راةلوق بوالابلأل  ال فواءأل  درجا، الماا ل المم شا قة لحاا  ققع الاطل  را  دل 

الم شيا لممثلي  أعماا الشلكا الةا ليوا  الاارجيوا الوذر  رةملوقن علوة قيواس دقوا الاققةوا، علوة 

المة  ال صيل باطت عمليا  قشيا  ي شيا يةر سا لا قر  الةمليا اللقابيا    قر  األداء الةام الذي 

    افوا ، درجوا الا وقر   ق وا لابولأل ال وائمي  عليوا رال ب عليا   قر  الملكز المالة للشلكا،  ل

 أسوواليب الاحليوول المووالة المابةووا  دلوو    ق ووا لل قاعووة الاشفيذرووا المافووق علي ووا  سياسووا، الشوولكا 

 مثل جوزءا فايوا  المحللي  الماليي   الاة أصبحتالمابةا باإلضاقا إلة الاشبؤا، الاة رةامة علي ا 

الشولكا، انسواثماررا  بشواء عليوا  ةوة  بولا،  إسوالا يجياح يوق ي  البحث  الاحليول المسوامل لا

كاقووا األ طوواء  يقاجووه أاووة أفوو  ي قاووا، المةلقيووا  الف لرووا الاووة  سوواعة قووةالمحللووي  الموواليي  

أداأل رةاموة علي وا قوة  روادأل دقوا الاشبوؤا،  يش وا  حسوي  كفواءأل  المحاسبيا الماةمةأل   يل الماةمةأل

 سق  الماا. 

 صياتوالتو النتائج

قلا الةراسا، الاة  شا لت  شبؤا، المحللي  الماليي   ية  ع قا ا ب فاءأل  قاعليا األداء  -1

دا ل السق  المالة. ق ة  ضةت الةراسا يف قم للاشبؤا، المحللي  الماليي   اشاسب ي  األفةاف 

الماليا القاردأل  عمليا  جمي    حليل    ي  المةلقيا، الماليا   يل »البحثيا للةراسا  ال ائل بكا ا 

ي  ال قائ   الا اررل الماليا  يلق ا  ا ب ةف  حسي  دقا المحلل المالة   افيض  شات الاشبؤا، 

الاة رم   ي    ل ا إصةار يجمقعه ي  الاقصيا، الاة  ةة قة صقرأل  شبؤا، لإلرباح الاة را  

انساثماررا  قة سق   اسااةاي ا ي  جااب المساثملر   الاة  م ش   ي  ا ااد أقةل ال لارا،

 .األ را  الماليا

رشبغة علة المشاما، الم شيا ال يام باحةرة يسوؤلليا، المحللوي  المواليي  بشو ل دقيوق   ضو   .2

ال قاعة  الةقابت الماةل ا بالاشبؤا، الماليا  دل  ااوة رم و   روادأل دقوا الاشبوؤا،  الاوة روا  

 ا للمششك، المسافيةر .ي    ا الاةبيل ع  الملاكز الماليا  ااائج األعما

كما  قصة البااثا بةل رأل  قجيه المزرة ي  األبحوا   الةراسوا، احوق دراسوا د ر الوذكاء  .3

 المالة لاشبؤا، المحلل المالة بماال  أاما ه  أثلا علة سق  األ را  الماليا.

علة فياا، األ را  الماليا قة األسقا  بش ل عوام  قوة يصول بشو ل  وا ع  روادأل افاموام  .4

للي  الماليي  باللقائم  ال قااي  الماةل ا بانساثمار  يجان، الاشبؤ بالال ف انقاصوادرا المح
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   ووةر  المةلقيووا، قووة األ قووا، المشاسووب بمووا رةووز  إي اايووا المسوواثمل قووة ا اوواد ال وولارا، 

 الم ئما  بش ل ربل   اصيا الاف يل اللرادي لاشبؤا، المحلل المالة الذكة.
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