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 الملخص 
تهدف ىذه الدراسة إلى بيان أثر اإلفصاح اإلختياري على تكلفة رأس المال، في الشركات الصناعية المساىمة العامة المدرجة في بورصة عمان، خالل 

ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة قامت الباحثة باالعتماد . شركة (65)، حيث تم اختبار مجتمع الدراسة كامل والذي يتكون من (2014-2010)الفترة 
بند من المعلومات المالية وغير مالية، والتي يُمكن للشركات  (41)وعددىا  (2015أبو فارس وأبو نصار، )على بنود اإلفصاح الُمستخدمة في دراسة 

اإلفصاح عنها بشكل اختياري، كما قامت بقياس تكلفة رأس المال بشقيو تكلفة حقوق الملكية وتكلفة الديون، وبيان أثر اإلفصاح اإلختياري على كل 
 لتحليل ىذه (SPSS)منهما، من خالل تحليل القوائم المالية الفعلية للشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية، واستخدام البرنامج اإلحصائي 

. النتائج
، مما يدل على مدى إدراك الشركات الصناعية (0.61)أظهرت الدراسة أن متوسط معدل اإلفصاح في الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية، ىو 

المساىمة العامة األردنية ألىمية اإلفصاح االختياري، كما توصلت إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية بين اإلفصاح االختياري وتكلفة رأس المال مع وجود 
عالقة عكسية بينهما، ووجود أثر ذو داللة إحصائية بين اإلفصاح االختياري وتكلفة حقوق الملكية وتكلفة الديون، مما يدل على دور اإلفصاح االختياري 

.  في خفض ظاىرة عدم تماثل المعلومات بين الشركة ومستخدمي قوائمها المالية، األمر الذي أدى إلى خفض تكلفة رأس مال لهذه الشركات

أوصت الباحثة بزيادة نسبة اإلفصاح لدى الشركات الصناعية المساىمة العامة، واالستفادة منو في تقليل حالة عدم تماثل المعلومات، والتي تخفض من 
نسبة المخاطر وزيادة كفاء سوق عمان المالي، وزيادة اإلفصاح عن المعلومات التي تُلبي احتياجات المساىمين لترشيدىم في اتخاذ قراراتهم 

 . االستثمارية،  واستغاللو لتحقيق أىدافها من خالل جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين
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Abstract 

This study aims to demonstrate the impact of the voluntary disclosure on the cost of  the capital in 

the  industrial companies listed at the Amman Stock Exchange industrial companies, during the 

period (2010-2014), the entire population of the study, which consists of (56) companies, was 

tested To achieve the objectives of this study, the researcher adopted the items of  the disclosure 

used in the study  (Abu Fares & Abu Nassar, 2015) and consisting of (41) items of financial and 

non-financial information, and that companies can disclose Optionally, also have measured the 

cost of capital, both the cost of Cost of Equity and the Cost of Debt, and the statement of the 

impact of the voluntary disclosure on each of them, through the analysis of actual financial 

statements of the   industrial companies with Public Contributing Jordanian Companies  , and the 

use of statistical software (SPSS) to analyze these results. 

The study indicates that the average disclosure in the Jordanian Public Contributing industrial 

companies rate, is (0.61), which shows how companies perceive   the importance of the optional 

disclosure, also it found the there is the presence of impact, which is statistically significant 

between the optional disclosure and the cost of capital, with an inverse relationship between the 

two, and the presence of impact statistically significant between the optional disclosure and Cost 

of Equity and Cost of Debt, which indicates the role of the optional disclosure in reducing the 

phenomenon of asymmetry of information between the company and the users of its financial 

statements, which has led to reduced capital cost of these companies. 

Researcher recommended,  to increase the disclosure of the industrial public  ratio, and make use 

of it to reduce the case of asymmetry of information, which reduces the risk ratio and  increases 

the efficiency of the Amman Financial Exchange, and increases the  disclosure of information that 

meets the needs of the shareholders to guide them in making their investment decisions, and 

exploit it to achieve its objectives  as much as possible to attract investors. 
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             لمقدمةا

ظهر هذا الهدؾ ضمن اإلطار المفاهٌمً إلعداد وقد عداد ونشر القوائم المالٌة إلى توفٌر المعلومات المالئمة لمستخدمٌها، إٌهدؾ 

 هو توفٌر معلومات مالئمة ، الهدؾ الرئٌسً من القوائم المالٌة، حٌث حدد مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة،وعرض القوائم المالٌة

تم توفٌر البٌانات المالٌة ي و، ال ٌستطٌعون الحصول على البٌانات المالٌة من الشركة مباشرةن الذي،للمستخدمٌن الخارجٌٌن

عملٌة   والتً تؤثر بشكل مباشر على، من خالل اإلفصاح المحاسبً عن المعلومات الكمٌة والنوعٌة الخاصة بالشركةهالمستخدمً

انخفاض مستوى اإلفصاح   األزمات المالٌة األخٌرة أثرتكشؾ وقد (.2014بو نصار وحمٌدات، أ)اتخاذ القرار المتعلقة بها 

 International)محاسبٌة ومعاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة المعاٌٌر ظهور ال مما أدى إلى ،المحاسبً على قرارات المستثمرٌن

Financial Reporting Statements (IFRS))  توافره فً الواجب  ،كمٌة ونوعٌة اإلفصاح المحاسبًلضبط  وتشرٌعات محلٌة

. (Kieso et al., 2013) اتالتقارٌر المالٌة للشرك

ٌُعرؾ اإلفصاح بأنه  اعالم المجتمع المالً بالتقارٌر المالٌة للشركات سواء كان ذلك فً ُصلب هذه التقارٌر أو اٌضاحات مرفقة "و

ٌُعرؾ اإلفصاح "بها ٌُقسم اإلفصاح المحاسبً من حٌث درجة االلزام إلى اإلفصاح اإلجباري واإلفصاح اإلختٌاري، حٌث  ، و

، أما اإلفصاح "اإلفصاحات االلزامٌة التً ٌتوجب على الشركات االلتزام بها بموجب القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات" االجباري بأنه 

ٌُعرؾ بأنه  ، وتلجأ (2015أبو فارس وأبو نصار، )" ما ُتفِصح عنه الشركات دون وجود الزام أو متطلب قانونً لذلك"اإلختٌاري ف

بعض الشركات إلى اإلفصاح اإلختٌاري لزٌادة الشفافٌة فً اإلفصاح بالتقارٌر المالٌة، والتقلٌل من حالة عدم تماثل المعلومات بٌن 

 إظهار القوائم المالٌة بصورة ؼٌر  من خاللاجتذاب رؤوس األموالأخرى إلى  شركات تسعى، و(Soliman, 2013)مستخدمٌها 

ٌؤدي إلى إفالس مما  ومن ثم هبوطها بسبب اكتشاؾ الحقٌقة، ، األمر الذي ٌؤدي إلى زٌادة أسعار أسهمها بشكل مؤقت،حقٌقٌة

 ٌضبط مستوى اإلفصاح فً الشركات ،ألوراق المالٌةل وجود قانون ال بد من وانهٌار بعض الشركات، فكان ،الكثٌر من المستثمرٌن

لمراقبة   Security Exchange Committee (SEC) ألوراق المالٌةلالمساهمة العامة فً تقارٌرها السنوٌة، وهٌئة تداول 

 (.2014 عبد الجلٌل وأبو نصار،) وفرض أٌة قٌود على الشركات ذات األسهم المتداولة ،عملٌة تداول األوراق المالٌة

ٌُعتبر اإلفصاح بشكل عام حلقة وصل بٌن الشركة ومستخدمً قوائمها المالٌة، حٌث تستطٌع من خالله تحقٌق أهدافها، فكلما 

أفصحت الشركة عن معلومات اضافٌة ُتلبً احتٌاجات هؤالء المستخدمٌن، امتاز اإلفصاح بالشفافٌة والمصداقٌة، وهذا ٌقلل من 

ظاهرة عدم تماثل المعلومات بٌنها وبٌن المستخدمٌن الخارجٌٌن، كما ٌساعدها على توجٌه قرارات المستثمرٌن لصالحها، 

 . واجتذاب أكبر عدد ممكن منهم، مما ٌوفر لها بدائل أكثر الختٌار مصادر تموٌل ألنشطتها

التقارٌر المالٌة، التً ٌنتج عنها معلومات مالئمة وذات موثوقٌة عالٌة، جودة ب ارتباط اإلفصاح اإلختٌاري (2007متولً، )رى يو

الشركات  فتبنً العائد على األسهم،تؤثر بشكل كبٌر على قرارات المستثمرٌن فً األسواق المالٌة، التً تنعكس على  وأنها

 من ،ٌؤدي إلى خفض ظاهرة عدم تماثل المعلومات والتً ترتبط طردٌاً بتكلفة رأس المالالمساهمة العامة لإلفصاح اإلختٌاري، 

بعائد إضافً لتعوٌض تلك ة مطالبالإلى مما ٌدفعهم  ،خالل زٌادة المخاطر المتعلقة بتقدٌر العوائد المتوقعة من قبل المستثمرٌن

المعدل الذي ٌنبؽً تحقٌقه من استخدام األصول المملوكة للمنشأة والممولة عن "حٌث ُتعرؾ تكلفة رأس المال بأنها . المخاطر

الحد األدنى المرؼوب تحقٌقه من استثمار األموال "، كما ُتعرؾ بأنها  (Apergis et al., 2012)" طرٌق المساهمٌن أو الدائنٌن

اإلفصاح أوضحت بعض الدراسات الدور المهم الذي ٌلعبه و.  (Saleh et al., 2012)"  المتاحة للمنشأة حتى ال تنخفض قٌمتها

بوزٌان ) ، من خالل تكلفة الوكالة وعدم التماثل فً المعلومات فً سوق مالً كفؤفً خفض تكلفة رأس المالالبٌئً 

  (.2013والضب،

وخفض تكلفة رأس المال، من خالل تقلٌل مخاطر االستثمار، التً  ،ولما كان الهدؾ األساسً للشركات هو تعظٌم ثروة الُمالك

ٌُساعد اإلفصاح اإلختٌاري على تقلٌل هذه المخاطر وخفض تكلفة رأس  تعتمد على مخاطر المعلومات الواردة بالقوائم المالٌة، فقد 

ٌُعتبر من أهم أسباب جودة التقارٌر المالٌة، وهً مصدر المعلومات المحاسبٌة التً تؤثر على قرارات المال،  فاإلفصاح اإلختٌاري 

ترى الباحثة وجود عامل مشترك بٌن . المستخدمٌن فً األسواق المالٌة، التً تنعكس على العائد السوقً لألسهم باألسواق المالٌة
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وهذا ما  مستخدمً التقارٌر المالٌة، اتثٌر على قرارأالتالتنبؤٌة والتأكٌدٌة ب وقدرتها ،كمٌة ونوعٌة المعلومات المفصح عنها

، وهو بٌان أثر اإلفصاح اإلختٌاري على تكلفة رأس المال، فً الشركات الصناعٌة المساهمة العامة المدرجة الدراسةتبحث به هذه 

   .فً سوق عمان المالً

 مشكلة الدراسة

، خالل األزمات المالٌة العالمٌة فً (انرون)ٌُعتبر تدنً مستوى اإلفصاح احد األسباب الرئٌسٌة النهٌار الشركات الكبرى مثل 

، مما دفع العدٌد من الدول إلى الزام شركاتها باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بها، (Uyar rt al., 2013)السنوات األخٌرة 

إضافة إلى المعلومات الواردة فً معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة، والذي أدى إلى ظهور مفهوم اإلفصاح اإلختٌاري، وبنفس الوقت 

فقد امتنعت بعض الشركات عن تبنً هذا النوع من اإلفصاح، بسبب ارتفاع تكلفة جمع ونشر المعلومات، وخوفها من اختالل 

.  (Healy & palepu, 2001)وضعها التنافسً فً األسواق 

تكمن مشكلة الدراسة فً عدم إدراك الشركات، بأهمٌة اإلفصاح عن المعلومات اإلختٌارٌة، وأثرها االٌجابً على الشركة، فالهدؾ 

المدرجة فً المساهمة العامة  فً الشركات الصناعٌة ، على تكلفة رأس المالاإلفصاح اإلختٌاريبٌان أثر هو هذه الدراسة من 

 :- ، والتركٌز على أثره على تكلفة حقوق الملكٌة وتكلفة الدٌون، فجاءت  لإلجابة على السؤال التالً المالً عمانسوق

  المدرجة فً المساهمة العامة  فً الشركات الصناعٌة أثر اإلفصاح اإلختٌاري على تكلفة رأس المالما هو

 ؟ المالً عمانسوق

:-وٌتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعٌة التالٌة  

  عمانسوقالمدرجة فً المساهمة العامة  على تكلفة حقوق الملكٌة فً الشركات الصناعٌة اإلفصاح اإلختٌاريما هو أثر  .1

 . ؟المالً

. ؟ المالً عمانسوقالمدرجة فً المساهمة العامة  على تكلفة الدٌون فً الشركات الصناعٌة اإلفصاح اإلختٌاريأثر ما هو  .2

      :-أهمٌة الدراسة

ٌُساعد المستثمرٌن على اتخاذ القرارات الرشٌدة، وجذبهم  ٌؤدي اإلفصاح اإلختٌاري إلى زٌادة جودة التقارٌر المالٌة، كما 

لالستثمار فً الشركات ذات التقارٌر المالٌة األكثر شفافٌة ووضوح، األمر الذي ٌؤدي إلى توفٌر فرص لهذه الشركات للحصول 

 عدم تماثل البحث فً أثر اإلفصاح اإلختٌاري على فً ،أهمٌة هذه الدراسةوتأتً . (Kolse, 2012)على مصادر لتموٌل أنشطتها 

من نتٌجة س المال، حٌث تأمل الباحثة بأن ٌستفٌد أ والذي ٌؤثر على تكلفة رمستخدمٌها الداخلٌٌن والخارجٌٌن بٌن ،المعلومات

، ولفت انتباه الشركات الصناعٌة المساهمة العامة المدرجة فً سوق عمان  واضعً المعاٌٌر المحاسبٌة والمشرعٌنهذه دراسة 

  .  المالً لمفهوم اإلفصاح اإلختٌاري واستؽالله لخفض تكلفة رأس المال

:-تسعى هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة:-  أهداؾ الدراسة  

 . اإلفصاح اإلختٌاريالتعرؾ على مفهوم   -1

 . تكلفة رأس المال التعرؾ على مفهوم  -2

 . بٌان كٌفٌة قٌاس تكلفة حقوق الملكٌة  -3

 . بٌان كٌفٌة قٌاس تكلفة الدٌون  -4

. تكلفة رأس المال و اإلختٌاريتوضٌح العالقة بٌن اإلفصاح -5

  عمانسوقالمدرجة فً المساهمة العامة تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة اإلفصاح اإلختٌاري على بٌان أثر  -6

 .المالً
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 فرضٌات الدراسة

:- الفرضٌة الرئٌسٌة  

المدرجة فً المساهمة العامة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة فصاح اإلختٌاري ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لإل -

 . المالً عمانسوق

   :-                    وٌتفرع منها الفرضٌات التالٌة

  H01: على تكلفة حقوق الملكٌة فً الشركات الصناعٌة لإلفصاح اإلختٌاريال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة 

 . المالً عمانسوقالمدرجة فً المساهمة العامة 

 

  H02:المساهمة على تكلفة الدٌون فً الشركات الصناعٌة فصاح اإلختٌاري ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لإل

 . المالً عمانسوقالمدرجة فً العامة 

 أنموذج الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

.أنموذج الدراسة االفتراضً (1-1)الشكل رقم   

.ثةمن إعداد الباح: المصدر  

الدراسات السابقة اإلطار النظري و  

 اإلطار النظري

 مفهوم اإلفصاح اإلختٌاري 

نهم ي وتمك،ٌستخدمها المستثمرٌن الستقراء وتقٌٌم األداء المستقبلً للشركةاإلختٌاري من األدوات الهامة، التً ٌُعتبر اإلفصاح 

 Ball et)ن الخارجٌٌن لمستخدمًلاٌصال المعلومات الذي ٌهدؾ إلى  ،لإلفصاح االجباريفهو مكمل من اتخاذ القرارات الصحٌحة، 

al., 2012) .وقانون ،(1997) لعام 22 من خالل الزام قانون الشركات ،هدفت القوانٌن األردنٌة إلى حماٌة المستثمر قانونٌاً قد و 

 تكلفة حقوق الملكٌة .1

تكلفة الدٌون. 2  

 

 اإلفصاح اإلختٌاري

مستقل المتؽٌر ال المتؽٌرات التابعة  
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 الشركات المساهمة العامة األردنٌة المدرجة ،(2014) لعام 28 وقانون ضرٌبة الدخل رقم ،(2002) لعام 40األوراق المالٌة رقم 

، كما ٌتحمل مجلس اإلدارة فً الشركات مسؤولٌة االمتثال (IFRS) بتطبٌق معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة ،فً سوق عمان المالً

 International Accounting Standards (IASB) أشار مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة و.لمتطلبات اإلفصاحات االلزامٌة

Boardللمعلومات بضرورة تحقٌق الخصائص النوعٌة واألساسٌة، من خالل اإلطار المفاهٌمً العداد ونشر القوائم المالٌة  

 فً البٌانات المالٌة ،(لتحققا وقابلٌة ، والتوقٌت المناسب،لفهما وقابلٌة ،لمقارنةاقابلٌة ) والمساندة ،(المالئمة، التمثٌل الصادق)

قدرتها التنبؤٌة وتأكٌدٌة بسبب  ،بنود القوائم المالٌة للشركات، لٌستفٌد منها المستخدمٌن فً اتخاذ قراراتهم االقتصادٌةب الخاصة

(.  2014أبو نصار وحمٌدات، )لهم 

وقد ألزمت معاٌٌر المحاسبة الدولٌة الشركات، اإلفصاح عن سٌاساتها المحاسبٌة فً اعداد البٌانات، واٌضاح أٌة معلومات 

إضافٌة عن التؽٌرات فً تلك السٌاسات، كما ألزمت المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة الشركات اإلفصاح عن المعلومات المالٌة ذات 

العالقة بالشركة ووضعها المالً، واعداد البٌانات المالٌة وعرضها بشكل سهل، لٌعزز قابلٌة فهمها من قبل المستثمرٌن، 

ومساعدتهم فً اتخاذ قراراتهم، كما ألزمتها بدعم تقارٌرها المالٌة باألدلة الكمٌة والنوعٌة، واإلفصاح عن االفتراضات والتقدٌرات 

 .(Latridis, 2011)الخاصة بالبنود المحاسبٌة، ووجود أي قضاٌا بٌن الشركة وأطراؾ أخرى 

 لتوفٌر معلومات محاسبٌة ومعلومات أخرى فً التقارٌر ،خٌارات حرة من قبل إدارة الشركة"ٌُعرؾ اإلفصاح اإلختٌاري بأنه 

مالئمة الحتٌاجات القرار للمستخدمٌن، حٌث تقرر اإلدارة أي احتٌاجات للمعلومات لٌتم أكثر  تبدو ،المالٌة السنوٌة للشركة

مارق، )، وعَرفه (2008عفٌفً، )"  وتحدٌد مالئمة المعلومات للطرؾ الذي سوؾ ٌستخدمها فً اتخاذ القرارات،اإلفصاح عنها

 ."تقدٌم معلومات إضافٌة أكثر من المتطلبات القانونٌة"بأنه  (2009

ترى الباحثة أن اإلفصاح اإلختٌاري هو سٌاسة الشركة فً الكشؾ عن أٌة معلومات خاصة بها، تستطٌع من خاللها التأثٌر على 

قرارات المستثمرٌن والمقرضٌن لجذبهم لصالحها وتحقٌق أهدافها، على أن ال تتنافى هذه السٌاسة مع الخصائص النوعٌة 

مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة الشركات باإلفصاح عن سٌاساتها المحاسبٌة، وبٌان أٌة كما ٌشٌر إلزام .  للمعلومات المحاسبٌة

معلومات إضافٌة عن التؽٌر فً هذه السٌاسات، وضرورة تحقٌق الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة عند اعداد ونشر 

القوائم المالٌة، إلى مدى تأثٌر اإلفصاح على قرارات مستخدمً هذه القوائم، من خالل تكوٌن صورة واضحة لدٌهم عن نتائج 

عملٌاتها ووضعها المالً للشركة، فمستوى اإلفصاح ٌؤثر على تباٌن المعلومات بٌن المستثمرٌن والذي بدوره ٌؤثر على تكلفة 

 .رأس المال

  مفهوم تكلفة رأس المال

تؤثر تكلفة رأس المال بشكل مباشر على قٌمة الشركة، فهً القاعدة األساسٌة التً ُتبنى علٌها القرارات المالٌة، التً تتخذها 

 وٌمكن للشركات خفض ،اإلدارة عند احتساب القٌمة الحالٌة لصافً التدفقات النقدٌة، للمفاضلة بٌن المشارٌع االستثمارٌة المتاحة

تكلفة رأس المال من خالل اتباع هٌكلة تموٌل مثلى، من خالل الوصول إلى الحد األدنى من تكلفة حقوق الملكٌة التً ُتعرؾ بأنها 

معدل العائد الذي ٌرؼب المساهمٌن فً الحصول علٌه جراء استثماراتهم بالشركة، وٌضم عائد توزٌعات األرباح على األسهم "

العادٌة، بٌنما تحصل األسهم الممتازة على نسبة ثابتة من التوزٌعات تدفع بصفة دورٌة وفقاً لنوع السهم مجمع األرباح  

(Cumulative) أو ؼٌر مجمع األرباح( Non- Cumulative) (Ross et al., 2014) والوصول إلى الحد األدنى من تكلفة ،

" معدل الفائدة الفعلً الذي تدفعه المنشأة للمستثمر أو المقرض بعد تعدٌله بمقدار الوفورات الضرٌبٌة"االقتراض التً ُتعرؾ بأنها 

(Gray et al., 2009). 

 الذي ٌقبل ، المفاضلة بٌن االستثمارات من خالل تحدٌد الحد األدنى لمعدل العائدعند  بتكلفة رأس المال،لمستثمرٌن المرتقبٌنٌهتم ا

 فً ظل اختالؾ سعر الفائدة السوقً من شركة ألخرى، كما تظهر أهمٌته بالنسبة للشركة عند ،به الستثمار أموالهم فً الشركة

 حٌث ٌتم رفض أو قبول المشروع بناء على العائد المتولد ،تحدٌد القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المرتبطة بالمشروعات المستقبلٌة

 سلباً على ثروة ألنه ٌؤثر ،من هذا المشروع، فإذا كان أقل من تكلفة األموال المستثمرة ٌتم رفضه حتى تنخفض قٌمة الشركة



(الواقع وآلافاق املستقبلية)التحوالت املالية واملصرفية   املاليعمانسوق املدرجة في املساهمة العامة وأثره على ثكلفة رأس املال في الشركات الصناعية إلافصاح إلاختياري   

 

[ ISSN 8867-2072 ]  7 

 

 ,.Brealey et al) "الحد األدنى للعائد الذي ٌقبله كل من المساهمٌن والمقرضٌن"وتعرؾ تكلفة رأس المال بأنها . المساهمٌن

2014).  

تظهر أهمٌة تكلفة رأس المال بالنسبة للمستثمرٌن المرتقبٌن والشركة، فكما ٌبحث المستثمر على أعلى عائد ألمواله المستثمرة، 

فالشركة أٌضاً تسعى إلى الحصول على عائد ٌفوق تكلفة استثمار أموالها، وال ٌتم تحقٌق أهداؾ الطرفٌن إال من خالل تقلٌل فجوة 

عدم تماثل المعلومات بٌنهما، والتً ترتبط ارتباط وثٌق بمستوى اإلفصاح، فكلما زاد مستواه قلت الفجوة، وبالتالً قلت المخاطر 

 . التً تتعرض لها الشركة، األمر الذي ٌنعكس إٌجاباً على تكلفة رأس المال

 الدراسات السابقة

 للشركات الصناعٌة ، المحددات والعوامل التً تؤثر على اإلفصاح اإلختٌاري،وضحت بعض الدراسات النظرٌة والعملٌةأ

 شركة صناعٌة (52)بدراسة ( 2015أبو فارس وأبو نصار، ) الباحثان قامقد المساهمة العامة المدرجة فً سوق عمان المالً، ؾ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة، )تحدٌد المتؽٌرات ، و(2013 – 2008)خالل الفترة المدرجة فً سوق عمان المالً، مساهمة عامة 

لتلك ثرها على مستوى اإلفصاح اإلختٌاري أ وبٌان ،(الشركة حجم الشركة، الرافعة التشؽٌلٌة، جودة التدقٌق، الربحٌة، عمر

ٌُمكن ،بند من المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة (41 )تطوٌر من خالل ، اإلختٌارياإلفصاحقٌاس مؤشر وتم  ،لشركاتا  والتً 

لى وجود عالقة اٌجابٌة بٌن مستوى اإلفصاح اإلختٌاري للشركات إتوصلت الدراسة ، وللشركات اإلفصاح عنها بشكل اختٌاري

 وعدم وجود عالقة ذات داللة ، وحجم الشركات وجودة التدقٌق والربحٌة وعمر الشركات،الصناعٌة األردنٌة المساهمة العامة

وصى الباحثان بضرورة تبنً الشركات ، وأعضاء مجلس اإلدارة والمدٌونٌةأ وعدد ،احصائٌة بٌن مستوى اإلفصاح اإلختٌاري

 لمستخدمً القوائم المالٌة فً عملٌة اتخاذ ة كونه مصدر مهم للمعلومات المفٌد،هتمام به أكثراالاألردنٌة لالفصاح اإلختٌاري و

. قرار االستثمار

فً العوامل التً تؤثر على اإلفصاح اإلختٌاري فً التقارٌر المالٌة السنوٌة للشركات  (2015عبابنة، )بحث من جهة أخرى و

حجم الشركة وملكٌتها، نوع القطاع، حجم شركة ) العوامل التالٌة حددالمساهمة العامة األردنٌة وفقاً للشرٌعة اإلسالمٌة، حٌث 

-2010) خالل الفترة ، شركة(28)اختار الشركات التً تتعامل وفقاً للشرٌعة اإلسالمٌة وعددها و، (التدقٌق، الرافعة المالٌة

دراسة قامت و.  العوامل تأثٌراً على اإلفصاح اإلختٌاري هو حجم الشركة وملكٌتها     توصل إلى أن أكثرحٌث ، (2011

(Soliman, 2013)وخصائص الشركات األكثر نشاطاً ، بفحص العالقة بٌن مستوى اإلفصاح اإلختٌاري فً التقارٌر السنوٌة ، 

، حٌث (2010 – 2007)مدرجة فً البورصة المصرٌة خالل الفترة وال ، شركة مصرٌة من قطاعات ؼٌر مالٌة(50)وعددها 

 وعدم وجود عالقة بٌن جودة ،توصل الباحث إلى وجود عالقة اٌجابٌة بٌن حجم الشركة والربحٌة ومستوى اإلفصاح اإلختٌاري

. التدقٌق وعمر الشركة مع مستوى اإلفصاح اإلختٌاري

المالٌة السنوٌة  العوامل المؤثرة على مستوى اإلفصاح اإلختٌاري فً التقارٌر (2014عبد الجلٌل وأبو نصار، )وأظهرت دراسة 

 هً ،توصلت إلى أن أهم العوامل والمحددات التً تؤثر على مستوى اإلفصاح اإلختٌاريحٌث للشركات المساهمة العامة األردنٌة، 

 بدراسة خصائص (Albitar, 2015)وقام . الجهات الداخلٌة والخارجٌة للشركة، والسعً لتلبٌة احتٌاجات مستخدمً المعلومات

 وأثرها على مستوى اإلفصاح اإلختٌاري للشركات الصناعٌة المساهمة العامة األردنٌة، من خالل المتؽٌرات وكمة،الشركة والح

حجم الشركة، الرافعة التشؽٌلٌة، عمر الشركة، الربحٌة، السٌولة، حجم أعضاء لجنة التدقٌق والمدراء ؼٌر )المستقلة التالٌة 

ة، كحجم الشر)، وتوصل الباحثان إلى وجود عالقة اٌجابٌة بٌن مستوى اإلفصاح اإلختٌاري والمتؽٌرات (التنفٌذٌٌن، هٌكلة الملكٌة

، (هٌكلة الملكٌة، والمدراء ؼٌر التنفٌذٌٌن)، ووجود عالقة عكسٌة مع (عمر الشركة، الربحٌة، السٌولة، عدد أعضاء لجنة التدقٌق

  .وعدم وجود عالقة بٌن الرافعة التشؽٌلٌة ومستوى اإلفصاح اإلختٌاري

 ,Leuz &Catherine)            ومنها دراسة،اإلفصاح اإلختٌاري وتكلفة رأس المالعلى العالقة بٌن وركزت بعض الدراسات 

 من خالل دراسة انهٌار شركة آنرون الذي أثر على تكلفة كل الشركات األمرٌكٌة،  هذه العالقةاختبارإلى  التً هدفت ،(2009

 أدى ،، حٌث توصل الباحثان إلى أن انهٌار شركة آنرون(2001 – 1999)وتحلٌل استجابة هذه الشركات للحدث، خالل الفترة 
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التً تمتلك و ،إلى انخفاض تكلفة رأس المال للشركات، نتٌجة الزٌادة فً اإلفصاح لدى الشركات ذات الحاجات التموٌلٌة المرتفعة

كما بحثت دراسة . فرص أكبر للنمو بعد حدوث االنهٌار، مما ٌدل على األثر الكبٌر لإلفصاح اإلختٌاري على تكلفة رأس المال

أٌضاً بالعالقة بٌن اإلفصاح البٌئً وتكلفة رأس المال كمؤشر لألداء المالً للشركات، وتوصل الباحثان  (2013بوزٌان والضب،)

انخفاض تكلفة مما ٌؤدي إلى  ،كفؤالمالً السوق الإلى أن اإلفصاح البٌئً ٌخفض من تكلفة الوكالة وعدم التماثل فً المعلومات فً 

رأس المال، وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجٌع الشركات باإلفصاح عن المعلومات البٌئٌة بطرٌقة دورٌة ومنظمة، وإلزام 

 . كخطوة ضمن النظام المحاسبً المالً الجدٌد،الشركات من قبل الجهات التشرٌعٌة المحاسبٌة باإلفصاح البٌئً

 

 شركة مدرجة فً 73ـالمعلومات الواردة فً التقارٌر السنوٌة ل  (Shahwan & Kamel, 2014)واستخدمت دراسة  

 لدراسة فٌما إذا كانت تكلفة األسهم والدٌون ذات صلة باإلفصاح اإلختٌاري فً سوق األوراق المالٌة ،البورصة المصرٌة

توصلت إلى وجود عالقة وثٌقة بٌن مستوى اإلفصاح اإلختٌاري وتكلفة رأس المال، وأن الشركات المصرٌة ال ، حٌث المصرٌة

 . اإلختٌاري فً خفض تكلفة رأس المال أو رأس المال المقترض تستفٌد من اإلفصاح

العوامل والمحددات التً تؤثر على اإلفصاح اإلختٌاري الحظت الباحثة من خالل اطالعها على الدراسات السابقة، بأنها بحثت فً 

مع اختالؾ المتؽٌرات المستخدمة فً كل منها، كما تطرق بعضها إلى دراسة أثر اإلفصاح اإلختٌاري على تكلفة رأس المال فً 

فترة انهٌار شركة انرون، وأثره على تكلفة رأس المال للشركات المصرٌة، وأثر اإلفصاح البٌئً كونه افصاح اختٌاري على تكلفة 

 ،س المالأعلى تكلفة ر اإلختٌاري أنها تركز على أثر اإلفصاحب ،ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةرأس المال، لكن 

المساهمة العامة  وهً الشركات الصناعٌة ، فً بٌئة تختلؾ عن بٌئة الدراسات السابقة،تكلفة الدٌونو تكلفة حقوق الملكٌة بشقٌه 

أبو )، حٌث اعتمدت الباحثة على بنود اإلفصاح المستخدمة فً دراسة (2014-2010) خالل الفترة  المالً عمانسوقالمدرجة فً 

 .، كما تمٌزت باعتمادها على البٌانات الفعلٌة للشركات عٌنة الدراسة(2015فارس وأبو نصار، 

 

 

منهجٌة الدراسة 

 الدراسةوعٌنة مجتمع 

 - 2010( خالل فترة الدراسة الواقعة ما بٌن ، شركة صناعٌة مدرجة فً سوق عمان المال65ًٌتكون مجتمع الدراسة من 

.   خالل فترة الدراسة المالً عمانسوق أي جمٌع الشركات المدرجة فً  بالكامل،ار مجتمع الدراسةباخت، حٌث تم ) 2014

 متؽٌرات الدراسة 

لقٌاس مستوى اإلفصاح  (Shahwan & Kamel, 2014) نموذج المستخدم فً دراسةتم استخدام ال : المتؽٌر المستقل .1

، حٌث تم اعطاء رقم (2015ابو فارس وابو نصار، ) فً دراسة التً تم استخدامهابنود اإلفصاح  واالعتماد على ،اإلختٌاري

 .خالؾ ذلك (0)للبنود المفصح عنها من قبل الشركة و (1)

 

             

DI=   ∑     ×ij 
       i=1 

               nj 
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 :- حٌث أن

 :- حٌث أن

DI  : اإلفصاح الكلً فً الشركات(Total Disclosure Index). 

ni :  عدد مفردات التً تم اإلفصاح عنها. 

n :   ًعدد المفردات الكل. 

( 1)جدول رقم 

 نود اإلفصاحب

 

 

 

 

 

 معمومات الشركة خمفية

بيان أهداف الشركة   

 استراتيجية الشركة  عنبيان عام 

اإلجراءات المتخذة خالل العام لتحقيق أهداف الشركة  

تحميل المنتجات  

 الرئيسية األسواق وصف

 تأثير المنافسة الحالية عمى األرباح المستقبمية 

معمومات عن االقتصاد  

مناقشة اتجاهات الصناعة الرئيسية  

المعمومات العامة عن أثر التضخم عمى الشركة 

 لمشركة الهرمي التسمسل

 

 

والمتوقعة  المستقبمية المعمومات
 لمشركة

العوامل المؤثرة عمى األعمال التجارية في المستقبل  

 تنبؤ تدفق النقدية 

مخطط األبحاث والتطوير لمعام المقبل  

  الكمية- (اإليرادات)معمومات عن المبيعات في المستقبل 

  النوعية- (اإليرادات)معمومات عن المبيعات في المستقبل 
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وتحميل النتائج  إدارة مناقشة
 السنوية

 

مناقشة التغيرات في المبيعات  

مناقشة التغيرات في صافي الدخل  

مناقشة التغيرات في المخزون  

  ة الشركة السوقيةمناقشة التغيرات في حص

مناقشة التغيرات في إجمالي األرباح 

 والمصاريف اإلدارية  يةبيعالمصاريف المناقشة التغيرات في 

مناقشة التغيرات في تكمفة البضاعة المباعة 

 

 

 لمشركة المالية غير المعمومات

 الجديدة المنتجات

 المنتجة الوحدات عدد

 والصور المالية الرسومات

 

  

 

 

فئات الموظفين حسب الجنس  

فئات الموظفين حسب الوظيفة  

عدد العاممين لسنتين أو أكثر  

توقعات أرباح العام المقبل 

 

 السوق وأسعار األسهم   بيانات

  (النوعية)التعميقات عمى تطور سعر سهم الشركة 

عدد األسهم القائمة مقارنة مع السنوات السابقة 

مقارنة بين تطور سعر سهم الشركة وتطور مؤشرات السوق  
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بموظفي  المعمومات المتعمقة
 الشركة

أسباب إلجراء تغيرات في عدد الموظفين أو فئات بمرور الوقت  

لموظفين لالمال المصروف عمى التدريب 

عدد الموظفين المدربين  

 تقسيم الموظفين حسب المؤهل العممي

  العامةسياسة السالمة

 

 

معمومات اعضاء مجمس االدارة 
 ومساهمي الشركة

 نبذة عن أعضاء مجمس االدارة

٪ من إجمالي األسهم 5 من ذين يممكون أكثروصف المساهمين ال

 اإلدارة وفريق اإلدارة مجمس ألعضاء صورة

عدد االسهم الممموكة من قبل اإلدارة 

 (2015أبو فراس وأبو نصار، ): المصدر

:لمتؽٌرات التابعةا  

بالمعادلة التالٌة (جوردن)تم قٌاسها من خالل نموذج و: تكلفة حقوق الملكٌة - أ (Francis et al., 2005)  

K =    Di       + g  

          P 

 حٌث أن 

 K   تكلفة حقوق الملكٌة :  

   Di  :الربح المتوقع توزٌعه للسهم  

g   معدل نمو المتوقع فً الربح الموزع للسهم   : 

P . سعر السهم   :   

 (Francis et al., 2005)تكلفة الدٌون  - ب

CODjt = [ ICji,t+1  ÷ IBDOji,t +1 ] × [1-TR] 
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 حٌث أن 

  CODjt     : تكلفة االقتراض للشركة jلسنة t  

ICji,t+1        : مصروؾ الفائدة للشركة j لسنة   t +1   

 IBDOji,t +1 : متوسط الدٌون التً تدفع علٌها فوائد بٌن لسنة tوالسنة t+1 للشركة j 

1-TR معدل الضرٌبة :       

   الباحثة معادلة االنحدار التالٌةاستخدمت ، على تكلفة رأس المالاإلفصاح اإلختٌاريوللوصول إلى النتٌجة النهائٌة وهً أثر 

(Shahwan & Kamel, 2014) -: 

 

K jt= α0 + α 1DIjt + α  2 SIZEjt + α  3 Levjt+ƹit  

COD jt= α0 + α 1DIjt + α  2 SIZEjt + α  3 Levjt+ α 4 ROA+ ƹit  

 حٌث أن 

K jt المتؽٌر   :       ،األول للدراسة التابع   .t السنة فً i للشركة وهو تكلفة حقوق الملكٌة  

DIjt         :للشركة اإلفصاح اإلختٌاري وهو مستوى ،المتؽٌر المستقل  i ًالسنة ف t. 

SIZEjt للشركة( الجمالً األصولاللوؼارٌتم الطبٌعً )وهو حجم الشركة األول، ضابط الالمتؽٌر :      i  ًف  .tالسنة 

LEVjt للشركةوهً نسبة اجمالً الدٌون إلى اجمالً األصول  (الرافعة المالٌة) الثانً،ضابط الالمتؽٌر :       i  ًف  .tالسنة 

ROAjt للشركة (اجمالً األصول/ صافً الربح ) وهو العائد على األصول الثالث،ضابط الالمتؽٌر :        i  ًف  .tالسنة 

COD jt   :ًللشركة وهو تكلفة الدٌون ،المتؽٌر التابع الثان  i ًالسنة فt. 

ƹit        :   ًالخطأ العشوائ .  

 التحلٌل اإلحصائً

االنحراؾ )ٌهدؾ هذا الجزء إلى عرض نتائج التحلٌل اإلحصائً واختبار فرضٌاتها، باستخدام اإلحصاءات الوصفٌة 

. وتحلٌل االنحدار المتعدد (المعٌاري والمتوسطات  
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 االحصاء الوصفً لمتؽٌرات الدراسة

(2)جدول رقم   

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Cost of Capital .3783 .14832 65 

Disclosure 

Cost of Debt 

Cost of Equity 

.6188 

.0922 

.4806 

.09198 

.07208 

.12571 

65 

65 

65 

Size 7.2361 .65373 65 

Leverage .4745 .43019 65 

ROA .0328 .13498 65 

 

، وهً (0.09)بانحراؾ معٌاري  (0.61)معدل اإلفصاح اإلختٌاري فً الشركات عٌنة الدراسة، بلػ أن ( 2)ٌظهر فً الجدول رقم 

أن معدل اإلفصاح اإلختٌاري  (2015ابو فارس وأبو نصار،)نتٌجة مقبولة مقارنة مع نتائج دراسات سابقة، حٌث أظهرت دراسة 

ٌُالحظ أن نسبة (0.59( )2013-2008)فً الشركات الصناعٌة المساهمة العامة المدرجة فً سوق عمان المالً خالل الفترة   ،

وهذا ما الحظته الباحثة خالل جمع المعلومات، فقد كانت نسبة اإلفصاح للشركات عٌنة الدراسة  (0.02)اإلفصاح زادت بنسبة 

، مما ٌدل على ادراك الشركات الصناعٌة األردنٌة إلى أهمٌة (0.75 )2014، وازدادت لتصبح فً عام (0.47 )2010خالل 

أما بالنسبة لمتوسط تكلفة رأس المال الكلً فقد بلػ اإلفصاح اإلختٌاري، وزٌادة إفصاح الشركات عن معلومات إضافٌة عنها، 

وهً نتٌجة مقبولة ،  (0.13)بانحراؾ معٌاري  (0.48)، ومتوسط تكلفة حقوق الملكٌة (0.14)بانحراؾ معٌاري  (0.37)

 ،(0.40) فقد بلػ متوسط تكلفة حقوق الملكٌة فً الشركات المصرٌة  (Shahwan & Kamel, 2014) مقارنة مع نتائج دراسة

، حٌث بلػ (2011الدبعً وأبو نصار، )، وهً قرٌبة لنتٌجة دراسة (0.07)بانحراؾ معٌاري  (0.09)وبلػ متوسط تكلفة الدٌون 

، والعائد (0.47)، أما الرافعة المالٌة فقد بلؽت (7.23)، كما أظهرت النتائج متوسط لوؼارٌتم األصول البالػ (0.08)المتوسط 

 (.0.03)على األصول 

 اختبار الفرضٌات

ن بٌانات هذه الدراسة أن ٌكون توزٌع البٌانات توزٌعاً طبٌعٌاً، وللتأكد من أ وجوب ،تشترط معظم االختبارات المعلمٌة  

ن أظهرت نتٌجة االختبار أحٌث ، K – Stest)  (One -  sampleسمٌرنوؾ -  تم استخدام اختبار كولموكروؾ،تلبً هذا الشرط

، التً ُتعد أصؽر مستوى اختبار لقٌاس P-Value Sig الفرضٌات بناًء على قٌمة  وتم قبول،بٌانات الدراسة تتبع التوزٌع الطبٌعً

ة  ٌّ ، ونرفض الفرضٌة البدٌلة (0.05)وهً  (α) إذا كانت أكبر من نسبة الخطأ (H0)المعنوٌة اإلحصائٌة، حٌث نقبل الفرضٌة الَعَدم
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(H1) ة ٌّ ( H1)، ونقبل الفرضٌة البدٌلة (0.05)وهً  (α) إذا كانت أقل أو تساوي نسبة الخطأ (H0)، ونرفض الفرضٌة الَعَدم

 (.2012الزعبً والطالفحة، )

 وتضمنت: اختبار الفرضٌة الرئٌسة

 على تكلفة رأس المال فً الشركات لالفصاح اإلختٌاري  (α ≤ 0.05)ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة  -

 :الصناعٌة المساهمة العامة المدرجة فً بورصة عمان، والختبار هذه الفرضٌة تم استخدام المعادلة التالٌة

- R jt = K jt+ COD jt+   α0 + α 1DIjt + α 2SIZEjt + α 3Levjt+ α 4 ROA jt + ƹit  

 :حٌث أن 

 R = تكلفة رأس المال الكلٌة وهً مجموع متوسط تكلفة حقوق الملكٌة وتكلفة الدٌون . 

وهً أقل من مستوى الداللة  (0.000) بلؽت p-Value Sig، أن قٌمة (3)ُتشٌر نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد فً جدول 

 التً بلؽت  Beta، وهذا ٌدل على وجود أثر ذو داللة احصائٌة بٌن اإلفصاح اإلختٌاري وتكلفة رأس المال، كما تدل قٌمة 0.05

إلى وجود عالقة عكسٌة بٌنهما، أي كلما زاد مستوى اإلفصاح اإلختٌاري لدى الشركات انخفضت تكلفة رأس المال، ، (-531.)

مما ٌدل على دور اإلفصاح اإلختٌاري فً تقلٌل حالة عدم تماثل المعلومات، والتأثٌر على قرارات المستثمرٌن والمقرضٌن لصالح 

 & Shahwan) الشركات، األمر الذي أدى إلى خفض تكلفة رأس المال، وتتوافق نتٌجة هذه الدراسة مع نتٌجة دراسة 

Kamel, 2014) ،  لذلك نرفض  بٌن مستوى اإلفصاح اإلختٌاري وتكلفة رأس المال، عكسٌةتوصلت إلى وجود عالقة حٌث

ة  ٌّ  (H1)  التً تفترض عدم وجود أثر لإلفصاح اإلختٌاري على تكلفة رأس المال، ونقبل الفرضٌة البدٌلة(H0)الفرضٌة الَعَدم

 .والتً تعنً وجود أثر ذو داللة إحصائٌة لالفصاح اإلختٌاري على تكلفة رأس المال

 (3)جدول رقم 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 Cost of Capital .939 .219  4.295 .000 

Disclosure -.857 .180 -.531 -4.756 .000 

Size -.007 .027 -.030 -.250 .804 

Leverage .027 .041 .077 .648 .519 

ROA .178 .124 .162 1.431 .157 

 

 على تكلفة حقوق الملكٌة فً الشركات الصناعٌة لإلفصاح اإلختٌاريال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة : اختبار الفرضٌة األولى -

 . المالً عمانسوقالمدرجة فً 
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- K jt= α0 + α 1DIjt + α  2 SIZEjt + α  3 Levjt+ƹit  

 

، وهً أقل من (0.000) بلؽت p-Value Sigنتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد، أن قٌمة أن قٌمة  (4)ٌُظهر الجدول رقم 

، وهذا ٌشٌر إلى وجود عالقة ذو داللة احصائٌة بٌن اإلفصاح اإلختٌاري وتكلفة حقوق الملكٌة، كما تدل قٌمة 0.05مستوى الداللة 

Beta  إلى وجود عالقة عكسٌة بٌنهما، أي كلما زاد مستوى اإلفصاح االختٌاري لدى الشركات انخفضت ( 545.- ) التً بلؽت

تكلفة حقوق الملكٌة، أي زٌادة مستوى اإلفصاح االختٌاري ٌقلل من حالة عدم تماثل المعلومات، وبالتالً خفض مخاطر 

ة المعلومات، األمر الذي ٌنعكس اٌجاباً على تكلفة حقوق الملكٌة،  ٌّ  التً تفترض عدم وجود أثر (H0)لذلك نرفض الفرضٌة الَعَدم

، والتً تعنً وجود أثر ذو داللة إحصائٌة لالفصاح (H1) لإلفصاح اإلختٌاري على تكلفة حقوق الملكٌة، ونقبل الفرضٌة البدٌلة

 .اإلختٌاري على تكلفة رأس المال

 (4)                                              جدول رقم 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 Cost of Equity .961 .179  5.374 .000 

Disclosure -.745 .147 -.545 -5.069 .000 

Size -.002 .022 -.013 -.109 .914 

Leverage -.005 .034 -.018 -.157 .876 

 

على تكلفة الدٌون فً الشركات الصناعٌة المدرجة فصاح اإلختٌاري ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لإل: اختبار الفرضٌة الثانٌة -

 :- المالً، وتم اختبارها حسب المعادلة التالٌة عمانسوقفً 

 

- COD jt= α0 + α 1DIjt + α  2 SIZEjt + α  3 Levjt+ α 4 ROAjt+ ƹit  

 

وهً أقل من  (0.000) بلؽت p-Value Sig، إلى أن قٌمة (5)تدل نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد فً جدول 

 التً بلؽت  Beta، أي وجود عالقة ذو داللة احصائٌة بٌن اإلفصاح اإلختٌاري وتكلفة الدٌون، كما تدل قٌمة 0.05مستوى الداللة 

إلى وجود عالقة عكسٌة بٌنهما، أي كلما زاد مستوى اإلفصاح اإلختٌاري لدى الشركات انخفضت تكلفة الدٌون، وهذا ، (861.-)

ٌشٌر أن زٌادة إفصاح الشركات عن معلومات إضافٌة عنها، ٌؤدى إلى زٌادة شفافٌة قوائمها المالٌة، والذي ٌمنحها فرص أكثر 

ة الختٌار مصادر لتموٌل أنشطتها، األمر الذي ٌؤدي إلى خفض تكلفة الدٌون،  ٌّ  التً تفترض عدم (H0)لذلك نرفض الفرضٌة الَعَدم
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والتً تعنً وجود أثر ذو داللة إحصائٌة لالفصاح  (H1) وجود أثر لإلفصاح اإلختٌاري على تكلفة الدٌون، ونقبل الفرضٌة البدٌلة

 .اإلختٌاري على تكلفة الدٌون

(5)جدول رقم   

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 Cost of Debt .578 .061  9.561 .000 

Disclosure -.672 .049 -.861 -3.655 .000 

Size -.012 .007 -.111 -1.650 .104 

Leverage .026 .011 .157 2.335 .023 

ROA .203 .034 .383 6.000 .000 

 

:-بناء على النتائج السابقة توصً الباحثة بما ٌلً: توصٌات الدراسة  

بزٌادة نسبة اإلفصاح لدى الشركات الصناعٌة المساهمة العامة، واالستفادة منها فً تقلٌل حالة عدم تماثل المعلومات،  .1

 .والتً تخفض من نسبة المخاطر، وزٌادة كفاء سوق عمان المالً

تشجٌع الشركات الصناعٌة المساهمة العامة، على زٌادة اإلفصاح عن المعلومات اإلختٌارٌة، من خالل سوق عمان  .2

 .المالً

 .زٌادة اإلفصاح عن المعلومات التً ُتلبً احتٌاجات المقرضٌن، لالستفادة أكثر من أثره على خفض تكلفة الدٌون .3

 .زٌادة اإلفصاح عن المعلومات التً ُتلبً احتٌاجات المساهمٌن، لترشٌدهم فً اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة .4

 . تشجٌع الشركات على زٌادة نسبة اإلفصاح، واستؽالله لتحقٌق أهدافها، من خالل جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرٌن .5

 .إجراء دراسات حول اإلفصاح اإلختٌاري، وبٌان فوائده للشركات الصناعٌة المساهمة العامة األردنٌة .6
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