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اإلىــــــــــــــداء
إلى ركح كالدام تغهدٌها اهلل برحهتً الكاسعة كأسكىٍـ جىة الخمد في عمييف ،أصحاب الفضؿ
اخفِضْ لٍَها ج َىاح ُّ
األكؿ عمي عهالن بأهر اهلل تعالىَ ( :و ْ
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َُ َ َ
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َ
إلى زكجتي كرفيقة دربي التي صبرت ككاىت إلى جاىبي طكاؿ فترة الدراسة كهىحتىي قكة

الصبر عمى إتهاـ ٌذي الدراسة.

إلى أكالدم كبىاتي كتحهمٍـ الكقت الذم قضيتً في الدراسة.

إلى إخكتي كأخكاتي الذيف شدكا هف أزرم كدعهٍـ في إستهرارم عمى الدراسة.

إلى هف كقؼ بجاىبي كشجعىي في هكاف عهمي هىظهة التحرير الفمسطيىية – هؤسسة رعاية

أسر الشٍداء كالجرحى كعمى رأسٍـ:

األخت الفاضمة /أـ جٍاد الكزير رئيسة هؤسسة رعاية أسر الشٍداء كالجرحى.

األخ الهىاضؿ /أبكجكدي الىجاؿ هدير هؤسسة رعاية أسر الشٍداء كالجرحى.
األخت الفاضمة /سٍاـ القرـ هدير عاـ الشئكف االدارية كالهالية.

كذلؾ بهىحي الكقت كالجٍد الكافي لمدراسة هف خالؿ خركجي أثىاء العهؿ لهتابعة هسيرتي

التعميهية.

كالى كافة الزهالء كؿ باسهً كلقبً في هؤسسة رعاية أسر الشٍداء كالجرحى.

إلى كؿ هف دعهىي كأعاىىي كشجعىي حتى بكمهة عمى االستهرار كالتقدـ إلتهاـ ٌذا الدراسة.
أٌدم ثهرة ٌذا الدراسة هف جٍد كعهؿ هتكاضع ىبتغي فيً كجً اهلل كأف يسدد خطاىا كاهلل الهكفؽ.

ب

الشكر والتقدير
سبحاف الذم عمـ اإلىساف هػالـ يعمػـ ،سػبحاف الػذم عمػـ اإلىسػاف بػالقمـ ،الحهػد هلل الػذم بحهػدي
تعـ الىعـ.
أتق ػػدـ بالشػػػكر كالتقػ ػػدير كالعرفػ ػػاف لمسػ ػػادة الهشػ ػرفيف :األس ػػتاذ ال ػ ػدكتكر /يكس ػػؼ جربػػػكع أسػػػتاذ

الهحاسػػبة كالهراجعػػة بجاهعػػة فمسػػطيف ،كالػدكتكر /خالػػد عيسػػى رئػػيس قسػػـ الهحاسػػبة بجاهعػػة فمسػػطيف

عمػػى قبكلٍهػػا اإلش ػراؼ عمػػى رسػػالتي كاٌتهاهٍػػا بٍػػذي الد ارسػػة ،بهىحػػي الىصػػائ الهفيػػدة هػػف عمهٍهػػا
كهعرفتٍها الكاسعة كسعً صػدكرٌها ،كخمقٍهػا العمهػي الهتكاضػع ،صػبرٌها عمػي ،لهىحػي قػكة الٍهػة فػي

الكصكؿ لمدراسة بٍذا القدر الرائع.
أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف لمسادة أعضاء لجىة الهىاقشة :الدكتكر /عهاد هحهد الباز أستاذ

الهحاسػبة الهسػاعد فػػي جاهعػة األزٌػػر ،كالػدكتكر /اسػػكىدر هحهػكد ىشػكاف أسػتاذ الهحاسػػبة الهسػاعد فػػي
جاهعػػة األقصػػى المػػذاف تكرهػػا كتفضػػال بق ػراءة ٌػػذي الد ارسػػة كتحهم ػكا عىػػاء هىاقشػػتً كتقييهػػً كتقكيهػػً،
كتصكيب ها بدا هف أخطاء كٌفكات.

كأشكر كافة أساتذتي فػي كميػة االقتصػاد كالعمػكـ االداريػة بجاهعػة األزٌػر ،كاسػأؿ اهلل اف يجػزم

هف كاف لً الفضؿ عميىا في هجاؿ العمـ كالهعرفة.

واحلمد هلل رب العاملني.

ت

الممخص بالمغة العربية.

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى قياس هدل تحقؽ الشفافية كاإلفصاح في التقارير الهالية الهىشكرة
لمبىكؾ الكطىية في بكرصة فمسطيف هف خالؿ ىهكذج لقياس هستكل اإلفصاح في البىكؾ الكطىية

العاهمة في دكلة فمسطيف ،كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة قاـ الباحث باختبار التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية
الهىشكرة في بكرصة فمسطيف لمفترة هف عاـ 2006ـ حتى 2014ـ كعددٌا خهسة بىكؾ باستخداـ

الهقياس الهقترح هف الباحث كالهعتهد عمى هقياس .Standard & Poor
استخدـ الهىٍج التحميؿ الكصفي هع استخداـ برىاهج الحزـ اإلحصائية ( Statistical
 ) package for social sciences - SPSSفي تحميؿ البياىات التي يتـ جهعٍا.
وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية والتي كان من أىميا ما يمي:
 .1اليكج ػػد ف ػػركؽ جكٌري ػػة ب ػػيف البى ػػكؾ الكطىي ػػة الفمس ػػطيىية الهدرج ػػة ف ػػي بكرص ػػة فمس ػػطيف ف ػػي
هستكيات اإلفصاح كفقان لمهؤشر الهقترح حيث بمغ هتكسط الهؤشر لجهيع البىكؾ .%78.2

 .2اليكجد فركؽ جكٌرية بيف البىكؾ الكطىية الفمسطيىية الهدرجة في بكرصة فمسطيف عمى هستكل
األقساـ الثالثة في هستكل اإلفصاح حيث بمغ هتكسط الهؤشر بالبىكؾ الكطىيػة لأقسػاـ الثالثػة
ها يمي:

أ -بمغت قيهة الهؤشر في قسـ ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف  83.5%كٌي أعمى
ىسبة حققتً البىكؾ الكطىية.

ب -بمغت قيهة الهؤشر في قسـ الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات  73%كٌي أقؿ
ىسبة حققتً البىكؾ الكطىية.

ج -بمغت قيهة الهؤشر في قسـ ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاالجراءات . 79%
 .3تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف سهات البىؾ فيها يتعمؽ بػ (حجـ البىؾ ،حصة السٍـ هف
األرباح) كهستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية الهدرجة في
بكرصة فمسطيف.

 .4تكجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكل اإلفصاح في
ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف لمبىكؾ الكطىية.

 .5تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف حجـ البىؾ كهستكل اإلفصاح في ٌيكؿ الهمكية
كحقكؽ الهستثهريف لمبىكؾ الكطىية.

 .6تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف القيهة السكقية لمبىؾ كهستكل اإلفصاح في
الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات لمبىكؾ الكطىية.
ث

 .7تكجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكل اإلفصاح في
ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات لمبىكؾ الكطىية.

 .8تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف حجـ البىؾ كهستكل اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس
اإلدارة كاإلجراءات لمبىكؾ الكطىية.

 .9تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف ىسبة القركض إلى الكدائع كهستكل اإلفصاح في
ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات لمبىكؾ الكطىية.

 .10تكجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكيات اإلفصاح في
التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية.

 .11تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف ىسبة القركض إلى الكدائع كهستكيات اإلفصاح
في التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية.

 .12تتساكل األ ٌهية الىسبية لهككىات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية هع بعض بىكد
اإلفصاح في ىهكذج االختبار الهقترح هف الباحث.

ج

.انمهخص بانهغة اإلوجهيزية
This study aimed at measuring the extent of transparency and disclosure in
the published financial reports of the national commercial banks in the Palestine
Stock Exchange through a model for measuring the level of disclosure in the
commercial banks operating in the State of Palestine. In 2006 till the year 2014 and
the number of five banks using the scale proposed by the researcher and based on
the Poor & Standard.
The descriptive analysis method was used with the use of the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) in analyzing the data collected.
The study reached the following results, the most important of which were
the following:
1. There are no significant differences between the Palestinian commercial
banks listed on the Palestine Stock Exchange in the levels of disclosure
according to the proposed index, where the average index for all banks is
78.2%.
2. There are no significant differences between the Palestinian commercial
banks listed on the Palestine Stock Exchange at the level of the three
divisions in the level of disclosure. The average index of the national
commercial banks of the three divisions is as follows:
A- The value of the index in the Structure of Ownership and Investors'
Equity was 83.5%, which is the highest percentage achieved by
commercial banks.
B- The value of the index in the section of transparency and financial
disclosure of information was 73%, which is the lowest percentage
achieved by commercial banks.
C- The value of the index in the Board Structure and Procedures section was
79%.
3. There is a statistically significant relationship between the bank's
characteristics in terms of (bank size, share share of profits) and levels of
disclosure in the financial reports of Palestinian commercial banks listed on
the Palestine Stock Exchange.
4. There is a statistically significant inverse relationship between the share of
the share of profits and the level of disclosure in the structure of ownership
and the rights of investors to commercial banks.

ح

5. There is a statistically significant relationship between the size of the bank
and the level of disclosure in the structure of ownership and the rights of
investors to commercial banks.
6. There is a statistically significant relationship between the market value of
the bank and the level of disclosure in transparency and financial disclosure
of information to commercial banks.
7. There is a statistically significant inverse relationship between the share of
the share of profits and the level of disclosure in the board structure and
procedures for commercial banks.
8. There is a statistically significant relationship between the size of the bank
and the level of disclosure in the structure of the board of directors and
procedures for commercial banks.
9. There is a statistically significant relationship between the ratio of loans to
deposits and the level of disclosure in the structure of the Board of Directors
and procedures for commercial banks.
10. There is a statistically significant inverse relationship between share earnings
and disclosure levels in financial reports of commercial banks.
11. There is a statistically significant relationship between the ratio of loans to
deposits and levels of disclosure in the financial reports of commercial
banks.
12. The relative importance of the components of IFRS 7 is equal to some
disclosure items in the proposed test model

خ
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الفصن األوه
االطار العام الدراسة

1-1

المقدمة:
أسكاؽ أرس الهاؿ تعتبر أحد األكعية الهالية الرئيسية لتجهيع الهدخرات كاستثهارٌا خاصة في

الرسهالية كتخضع أسكاؽ األكراؽ الهالية لمعديد هف القكاىيف كالهعايير ،حيث أف الٍدؼ الرئيسي
الدكؿ أ
لمقكاىيف الهتعمقة باألكراؽ الهالية ٌك ضهاف األهاىة كالكفاءة لسكؽ الهاؿ كتزكيد هتخذل الق اررات
اإلستثهارية باإلفصاح الكاهؿ كالعادؿ .فالشفافية فى التقارير الهالية تمعب دك انر أساسيان في رفع كفاءة
أسكاؽ الهاؿ هها يحقؽ أفضؿ تخصيص لمهكارد الهتاحة .حيث تساعد الهستثهريف ،الهقرضيف،
كغيرٌـ هف الهتعاهميف فى السكؽ عمى تقييـ الكضع الهالى لمبىؾ كهف ثـ تساعدٌـ عمى إتخاذ الق اررات

االستثهارية كاإلئتهاىية السميهة كفى الىٍاية يهكف أف يساعد ذلؾ عمى زيادة درجة الثقة فى سكؽ
الهاؿ .كباإلضافة إلى ذلؾ فإف الشفافية أحد ركائز حككهة الشركات حيث تساعد هجمس اإلدارة عمى

تقييـ فعالية اإلدارة التىفيذية.دراسة لػ (.) Bushman et all،2004
 2-1مشكمة الدراسة:

تتكقؼ كفاءة بكرصة فمسطيف عمى كفاءة ىظـ الهعمكهات الهالية ،كعمى ٌذا األساس فإىٍا
تحتاج إلى هعمكهات تبىى عمى أساس هجهكعة هف العىاصر تتهثؿ في:

 اإلفصاح العاـ الذم يكفر قدر كافي هف الهعمكهات يهكف إستخداهٍا في الهفاضمة بيف فرص
اإلستثهار الهختمفة.

 تكفر الهعمكهات الهالية التي تعكس الهركز الهالي لمبىكؾ الهعىية لحساب القيهة الحقيقة.

وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة ضمن التساؤالت التالية:

ٌ .1ؿ تكفر التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية هستكل هالئـ هف اإلفصاح؟.
ٌ .2ؿ ٌىاؾ إختالفات بيف البىكؾ الكطىية الفمسطيىية فيها يتعمؽ بهستكيات اإلفصاح ؟.
ٌ .3ؿ سهات البىؾ لٍا تأثير عمى هستكل اإلفصاح في التقرير الهالي لمبىؾ؟.
 3-1ىدف الدراسة:
ٌدفت الدراسة الى قياس هدل تحقؽ الشفافية كاالفصاح في التقارير الهالية الهىشكرة لمبىكؾ
الكطىية الفمسطيىية الهدرجة في بكرصة فمسطيف .هف خالؿ دراسة :

 .1هستكل اإلفصاح في التقارير الهالية الهىشكرة لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية.

 .2دراسة ها إذا كاف ٌىاؾ إختالؼ بيف البىكؾ الكطىية في الههارسات الخاصة باإلفصاح.
 .3دراسة سهات البىؾ كٌؿ لٍا تأثير عمى هستكل اإلفصاح في التقرير الهالي لمبىؾ.
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 4-1أىمية الدراسة:
تكهف أٌهية ٌذي الدراسة إلى ككف اإلفصاح احد الخصائص الرئيسية لجكدة التقارير الهالية

الهىشكرة كارتباطً بهستكل كفاءة البىكؾ هف خالؿ:

 .1التعرؼ عمى هستكل اإلفصاح في التقارير الهالية الهىشكرة لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية.

 .2بياف ها إذا كاف ٌىاؾ إختالؼ بيف البىكؾ الكطىية في الههارسات الخاصة باإلفصاح.
 .3تأثير سهات البىؾ عمى هستكل اإلفصاح في التقرير الهالي لمبىؾ.
 5-1فرضيات الدراسة:
لقد إعتهد الباحث في إجابتً عمى هشكمة الدراسة كأٌدافٍا عمى الفرضيات التالية:
 5.1-1الفرضية األول  :اليدف من ىذه الفرضية قياس مستويات اإلفصاح في التقارير المالية
لمبنوك الوطنية الفمسطينية وفقاً لمؤشر االفصاح المقترح.

الفرضية األصمية :ال يكجد فركؽ جكٌرية بيف البىكؾ الكطىية في هستكيات اإلفصاح كفقان
لهؤشر اإلفصاح الهقترح.

الفرضية البديمة :يكجد فركؽ جكٌرية بيف البىكؾ الكطىية في هستكيات اإلفصاح كفقان

لهؤشر اإلفصاح الهقترح.

 5.2-1الفرضية الثانية :ال يوجد فروق ذات دال لة إحصائية عند مستوى الداللة  p ≤ 0.05في
مستويات اإلفصاح بين البنوك الكطىية الفمسطينية لكل قسم من أقسام المؤشر الثالثة

(ىيكل الممكية وحقوق المستثمرين -الشفافية المالية واالفصاح عن المعمومات-ىيكل
وعمميات مجمس اإلدارة ).

الفرضية األصمية :ال يكجد اختالؼ في هستكيات اإلفصاح بيف البىكؾ الكطىية الهختمفة لكؿ
قسـ هف أقساـ الهؤشر الثالثة.

الفرضية البديمة :يكجد اختالؼ في هستكيات اإلفصاح بيف البىكؾ الكطىية الهختمفة لكؿ قسـ
هف أقساـ الهؤشر الثالثة.
 5.3-1الفرضية الثالث :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  p ≤ 0.05لسمات
البنوك الكطىية الفمسطينية عن كل قسم من أقسام المؤشر الثالثة ومستوى اإلفصاح في
التقارير المالية لمبنك التجاري لكل قسم من اقسام المؤشر الثالثة.
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فرضيات فرعية:
 .1ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عىد هستكل الداللة  p ≤ 0.05لسهات البىكؾ الكطىية
الفمسطيىية عف قسـ (ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ).

 .2ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عىد هستكل الداللة  p ≤ 0.05لسهات البىكؾ الكطىية
الفمسطيىية عف قسـ (الشفافية الهالية كاالفصاح عف الهعمكهات ).

 .3ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عىد هستكل الداللة  p ≤ 0.05لسهات البىكؾ الكطىية
الفمسطيىية عف قسـ (ٌيكؿ كعهميات هجمس اإلدارة).
 6-1متغيرات الدراسة:
كيتىاكؿ ٌذا الجزء هف الدراسة عرض لمهتغير التابع كالهتغيرات الهستقمة هع تحميؿ لكؿ هتغير
هف الهتغيرات الهستقمة بحيث يتضهف أٌهية الهتغير كدكري في تحقيؽ الشفافية كاإلفصاح في التقارير

الهالية الهىشكرة لمبىكؾ.

 6.1-1المتغير التابع:
هستكل اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية هقاسػان بهؤشػر اإلفصػاح هقسػهة إلػى ثالثػة

هستكيات:

ٌ-1يكؿ الهمكية كحقكؽ الهساٌهيف.
ٌ-2يكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات.

-3الشفافية كاالفصاح الهالي عف الهعمكهات.

 6.2-1المتغيرات المستقمة:

 .1عدد األسٍـ الهتداكلة.
 .2حجـ رأس الهاؿ.

 .3القيهة السكقية لمبىؾ.
 .4حجـ البىؾ.

 .5حصة السٍـ هف األرباح.

 .6العائد عمى حقكؽ الهمكية.
 .7القيهة السكقية إلى العائد.

 .8ىسبة القركض إلى الكدائع.
 .9عهر البىؾ.
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المتغير التابع

المتغيرات المستقمة

عدد األسيم المتداولة
حجم رأس المال
القيمة السوقية لمبنك
حجم البنك

مستوى اإلفصاح في التقارير المالية
لمبنوك الوطنية

حصة السيم من األرباح

*ىيكل الممكية وحقوق المستثمرين.
*الشفافية واإلفصاح.

العائد عمى حقوق الممكية

*ىيكل مجمس اإلدارة واإلجراءات.

القيمة السوقية إلى العائد
نسبة القروض إلى الودائع
عمر البنك

شكل رقم 1-العالقة بين متغيرات الدراسة

إف ٌذا البحث يعتهد فى قياس اإلفصاح عمى أٌـ هؤشرات الشفافية كاإلفصاح الهقبكلة عالهيا
كفى ٌذا الصدد فإف الهؤشر األشهؿ كاألكثر قبكال هف قبؿ الباحثيف كالهؤسسات الهالية العالهية ٌك
ىهكذج الهؤشر الذل قدهتً الهؤسسة الهالية األهريكية  Standard & Poorفى أكتكبر هف عاـ

. 2002

كيقكـ ٌذا الىهكذج عمى فحص التقرير الهالى السىكل لمشركة بٍدؼ البحث عف هدل تكافر

 98بىد فى الشفافية كاإلفصاح الذل يتضهىً ٌذا التقرير الهالى بحيث يحقؽ الشفافية كاإلفصاح ،كقد
تـ إعطاء الهعمكهات أكزاف هتساكية ليككف هجهكع أكزاف الهؤشر 98ىقطة .كقد تـ تقسيـ تمؾ

الهعمكهات إلى ثالث أبعاد فرعية كٌى :

 بعد يخص ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ( 28بىدان ).

 بعد يخص بالشفافية الهالية كاإلفصاح عف الهعمكهات ( 35بىدان).
 بعد يخص ٌيكؿ كعهميات هجمس اإلدارة ( 35بىدان).

ألغراض ٌذا البحث تـ تطكير أبعاد ىهكذج هؤشر خاص بدكلة فمسطيف ضهف ىهكذج هؤشر

هؤسسة  Standard & Poorهع إجراء التعديالت التالية:
5

 -1تعديؿ بعض بىكد هعمكهات الشفافية كاإلفصاح بها يتفؽ هع الهتطمبات الىظاهية كالهٍىية
لمبىكؾ الكطىية فى دكلة فمسطيف.

 -2كضع أكزاف هتساكية لجهيع بىكد الهعمكهات.
 7-1منيجية الدراسة:
تعتبر الطريقة التي يتبعٍا الباحث ليصؿ في الىٍاية إلى ىتائج تتعمؽ بالهكضكع هحؿ الدراسة،
كٌك األسمكب الهىظـ الهستخدـ لحؿ هشكمة الدراسة .بٍدؼ الكصكؿ إلى قياس هدل تحقؽ الشفافية

كاإلفصاح في التقارير الهالية الهىشكرة لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية الهدرجة في بكرصة فمسطيف.

كحيث أف الباحث يعرؼ هسبقان جكاىب كأبعاد الظاٌرة هكضع الدراسة هف خالؿ إطالعً عمى

الدراسات السابقة الهتعمقة بهكضكع الدراسة ،بٍدؼ الكصكؿ إلى قياس هدل تحقؽ الشفافية كاإلفصاح
في التقارير الهالية الهىشكرة لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية الهدرجة في بكرصة فمسطيف .كيتحقؽ ذلؾ هف

خالؿ الهىٍج الكصفي ،كالهىٍج اإلستداللي يتضهف األسمكب التحميؿ اإلحصائي الكصفي.
 8-1حدود الدراسة:
تتهثؿ حدكد الدراسة في الحدكد الزهىية الهتهثمة في الفترة الهالية إلصدار التقارير الهالية
لمبىكؾ الكطىية هف  2006حتى 2014ـ .كفي الحدكد الهكاىية الهتهثمة في البىكؾ الكطىية الفمسطيىية

الهدرجة في بكرصة فمسطيف يبمغ عددٌا خهسة بىكؾ كها يمي:
 بىؾ فمسطيف.

 بىؾ اإلستثهار الفمسطيىي.
 بىؾ القدس.

 البىؾ التجارم الفمسطيىي.
 البىؾ الكطىي.

 9-1الدراسات السابقة:
سيتـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى:
 دراسات بالمغة العربية.

 دراسات بالمغة االجىبية.
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أوالً :الدراسات بالمغة العربية.

دراسة (حمادة  )2014،بعنوان " قياس أثر اإلفصاح االختياري في جودة التقارير المالية".

.1

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر اإلفصاح االختيارم في جكدة التقارير الهالية.

كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ تـ تطكير إستباىة إشتهمت عمى هككىات اإلفصاح اإلختيارم كعددٌا تسعة كؿ
هجهكعة تحكم عمى هجهكعة فرعية .كذلؾ لمتعرؼ عمى أثر تمؾ الهككىات في جكدة التقارير الهالية
كالهتهثمة في قدرة الهعمكهات الهفص عىٍا في إحداث فرؽ في ق اررات هستخدهي ٌذي التقارير.

يتهثؿ هجتهع الدراسة بكافة شركات الكساطة الهالية كالبىكؾ التجارية الهدرجة في بكرصة

عهاف كالبالغ عددٌا  69شركة استىادان إلى البياىات الرسهية الهىشكرة في بكرصة عهاف لعاـ .2014

أها عيىة الدراسة فقد تـ اختيار عيىة عشكائية لتهثيؿ الهجتهع الهدركس حيث بمغ عددٌا  42شركة أم

ها يعادؿ  60%هف حجـ الهجتهع كصهـ إستباىة لٍذا الغرض أستخدـ فيٍا هقياس ليكرت الخهاسي.
ىتائج الدراسة قد كضحت أف هككىات اإلفصاح االختيارم لٍا تأثير عمى جكدة التقارير الهالية هف

خالؿ(:ىشاط الشركة  -حهمة األسٍـ  -ىسب التحميؿ الهالي – الهعمكهات العاهة لمشركة – تكاليؼ
البحث كالتطكير – الهعمكهات عف العاهميف).

دراسة (دحدوح وحمادة )2014 ،بعنوان "دور اإلفصاح االختياري في تعزيز الثقة بالتقـارير

.2

المالية لمشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية".

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى بياف دكر اإلفصاح اإلختيارم في تعزيز الثقة بالتقارير الهالية كلتحقيؽ
ٌذا الٍدؼ أعتهدت عمى اإلستباىة بكصفٍا أداةن لجهع البياىات الالزهة كزعت عمى عيىتي الدراسة
كٌها الهدققكف الخارجيكف الهعتهدكف في ٌيئة األكراؽ كاألسكاؽ الهالية السكرية بهعدؿ  48إستباىة

كالهدققكف الداخميكف في الشركات الهدرجة في سكؽ دهشؽ لأكراؽ الهالية بكاقع 44إستباىة .كتكصمت

إلى:

 أف اإلفصاح اإلختيارم يسٍـ بشكؿ فعاؿ في تعزيز الثقة بالتقارير الهالية لمشركات في سكؽ
دهشؽ لأكراؽ الهالية هف كجٍة ىظر عيىيتي الدراسة.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء عيىتي الدراسة.

 إف اإلفصاح عف هعمكهات الىسب كالتحميالت الهالية لٍا دكر أكبر في تعزيز الثقة بالتقارير
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الهالية لمشركات الهدرجة هف كجٍة ىظر الهدققيف الخارجييف.

دراسة (دليمة )2013 ،بعنـوان "اإلفصـاح المحاسـبي فـي القـوائم الماليـة لمبنـوك وفـق النظـام

المحاسبي المالي".

ٌدفت الدراسة إلى بياف التكافؽ بيف إعداد القكائـ الهالية لمبىكؾ الجزائرية هع هتطمبات

اإلفصاح الهحاسبي كالهعايير الهحاسبية الدكلية هف خالؿ هراجعة القكائـ الهالية لبىؾ القرض الشعبي
الجزائرم .ىتائج الدراسة اكضحت:
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 عدـ كفاية الهعمكهات التي قاـ البىؾ باإلفصاح عىٍا في القكائـ كالتقارير الهالية لتمبية
إحتياجات هستخدهيٍا ككف اإلفصاح إقتصر فقط عمى (قائهة الهيزاىية ،قائهة حسابات األرباح
كالخسائر).

 لـ يقـ البىؾ باإلفصاح عف أم هعمكهات ٌاهة أخرل تساعد هستخدهي القكائـ الهالية عمى
إتخاذ الق اررات السميهة كهف أهثمة ذلؾ ( قائهة التدفقات الىقدية-قائهة التغير في األهكاؿ -
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الهالحؽ كاإليضاحات الهرفقة بالقكائـ الهالية).

دراسـة (رواي )2013 ،بعنـوان" اىميـة اإلفصـاح المحاسـبي لمقـوائم الماليـة البنكيـة فـي ظـل

النظام المحاسبي المالي".

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى اإلفصاح الهحاسبي في القكائـ الهالية البىكية هف خالؿ
يدا هف الهصداقية كالشفافية.
بياف دكر كأٌهية اإلفصاح الهحاسبي لمبياىات الهالية في البىكؾ لبياف هز ن
كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة فقد صههت إستباىة كزعت عمى عيىة عشكائية بمغ عددٌا  40هكظؼ في

اإلدارة الهالية لعدد ستة بىكؾ تجارية كقد تـ إستخداـ األسمكب التحميمي الكصفي لتحميؿ البياىات

كاختبار الفرضيات ،اذ أحتسبت عىد هستكل الداللة ) - (t-testالهتكسطات الحسابية كاإلىحرافات

الهعيارية إلجابات أفراد العيىة كتكصمت الدراسة لمىتيجة التالية:

ٌىاؾ إٌتهاـ كاض هف قبؿ البىكؾ لمسياسات الهحاسبية الهتبعة في ٌذي البىكؾ هها يكسبٍا

هصداقية في الهعمكهات كأف أغمب البىكؾ تقكـ باإلفصاح عف ٌذي السياسات الهحاسبية الهطبقة سكاء

تعمؽ األهر بتطبيؽ هعايير هحاسبية دكلية القياـ بىشر تقارير هالية ،كبالتالي تسه ألصحاب القرار
االستفادة هف الهعمكهات.
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دراسـة (العيسـى  ) 2012،بعنـوان "مـدى تطبيـق المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة

السابع".

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى تقييـ هدل إلتزاـ التقارير الهالية الصادرة عف البىكؾ األردىية بأحكاـ

الهعيار الدكلي إلعداد التقارير الهالية السابع.

لتحقيؽ أٌداؼ البحث فقد تـ تمخيص هتطمبات الهعيار الدكلي إلعداد التقارير الهالية السابع

عمى شكؿ بىكد يتـ اإلفصاح عىٍا في القكائـ الهالية ،ككذلؾ البىكد الكاردة في التقارير الهالية الهىشكرة

لمبىكؾ األردىية .كقد تـ إجراء دراسة عمى هحتكيات التقارير الهالية لمبىكؾ األردىية كالتي تهثؿ هجتهع
البحث لهعرفة هدل إظٍار الهعمكهات التي يتطمبٍا الهعيار ،كهف ثـ إستخراج الىسبة الهئكية لمبىكؾ

التي إلتزهت قكائهٍا الهالية بعرض الهعمكهة الهطمكبة بكاسطة الهعيار.

يتككف هجتهع البحث عيىة هف التقارير الهالية لمبىكؾ األردىية الهسجمة في بكرصة عهاف

كعددٌا  14بىؾ .ىتائج الدراسة أظٍرت هايمي:
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تبايىا بىسب
 هستكل اإلفصاح تتراكح ىسبتً هف  %70إلى  .100كها تبيف أف ٌىاؾ ن
اإلفصاح هف بىؾ آخر.
 إلتزاـ التقارير الهالية الهىشكرة عف البىكؾ األردىية بهتطمبات الهعيار.

 إلتزاـ التقارير الهالية الهىشكرة بهتطمبات القكاىيف كاألىظهة كالتعميهات ذات العالقة.

كبير هف التجاىس كالتشابً بيف ٌذي التقارير .بها يكض إلتزاـ البىكؾ األردىية
قدر نا
 يكجد نا
بتطبؽ القكاىيف كاألىظهة كالتعميهات الصادرة عف جٍات اإلشراؼ كالرقابة ،كٍيئة األكراؽ
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أيضا بتطبيؽ الهعايير الهحاسبية الدكلية
الهالية كالبىؾ الهركزم األردىي ،كها أىٍا تمتزـ ن
كالهعايير الدكلية إلعداد التقارير الهالية.

دراسـة (إبـراىيم )2012 ،بعنـوان "أثـر نمـاذج وقواعـد اإلفصـاح المحاسـبي المسـتحدثة عمـى
كفاءة سوق األوراق المالية المصرية".

ٌدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى ىهاذج اإلفصاح الهحاسبى التى أصدرتٍا الٍئية العاهة

لمرقابة الهالية كتـ تطبيقٍا عمى القكائـ الهالية الهىشكرة عف سىة  2010هف أجؿ تعزيز ثقة الهتعاهميف
بالسكؽ .كقاـ الباحث بإعداد دراسة هيداىية عمى عيىة هف الهجتهع الهالى بإختبار هجهكعة هف

الفرضيات هف خالؿ البرىاهج االحصائى  SPSSكأتض

هف ىتائ

التحميؿ االحصائى لقكائـ

اإلستقصاء رفض صحة الفرضيات بأف قكائـ اإلفصاح الهحاسبى التى أصدرتٍا الٍيئة كألزهت بٍا
الشركات الهقيدة أكراقٍا بالبكرصة باالضافة إلى اإللتزاـ بقكاعد الشفافية كالىزاٌة الدكلية ،تساٌـ فى

رفع كفاءة سكؽ األكراؽ الهالية.
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دراسة ( السيمي  ) 2011،بعنوان "مؤشر الشفافية واإلفصاح في الشركات السعودية".
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى قياس درجة شفافية اإلفصاح فى التقارير الهالية الهىشكرة هف قبؿ

الشركات الهتداكلة فى السكؽ السعكدم .حيث تىاكلت العالقة بيف هؤشر الشفافية كاإلفصاح ككؿ هف
(حجـ الشركة ،الهراجع الخارجي ،القطاع اإلقتصادم ،تهركز الهمكية) .كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ

إستخداـ هؤشر  S&P T&Dالهستخدـ لدل هؤسسة  Standard & Poorكالهعتهد في العاـ
2002ـ .كالهككف هف ثالث هجهكعات يتفرع هىٍا  92بىدان كهايمي:

هجهكعة ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ( 18بىد )  -هجهكعة الشفافية كاإلفصاح الهالي (

 31بىد)  -هجهكعة ٌيكؿ كعهميات هجمس اإلدارة (  43بىد).

يقكـ ٌذا الهؤشر عمى فحص التقرير الهالي السىكم لمشركات لمبحػث عػف هػدل تػكافر عػدد هػف

الهعمكه ػػات ف ػػي التقري ػػر اله ػػالي .ككاى ػػت عيى ػػة الد ارس ػػة هككى ػػة ه ػػف الش ػػركات الس ػػعكدية لمفتػ ػرة الهالي ػػة

لعاـ 2009لتحديد هدل ها تتهتع بً التقارير الهالية الهىشكرة لتمؾ الشركات هف شفافية هع إختيار سبع
قطاعػ ػ ػ ػ ػػات لسػ ػ ػ ػ ػػكؽ االسػ ػ ػ ػ ػػٍـ السػ ػ ػ ػ ػػعكدم (الصػ ػ ػ ػ ػػىاعات البترككيهاكيات،األسهىت،الزراعة،اإلسػ ػ ػ ػ ػػتثهار
الصىاعي،اإلتصاالت،البىاء،الىقؿ) .هف ىتائج الدراسة:
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 إرتفاع هستكل الشفافية هقارىة بأسكاؽ الدكؿ الىاشئة.
 إىخفاض هستكل الشفافية هقارىة بالكاليات الهتحدة.

ٌ ىاؾ تأثير لحجـ الشركة كاله ارجع الخارجي عمى هستكل الشفافية كعدـ كجكد عالقة بيف
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هستكل الشفافية كقطاع الصىاعة كتهركز الهمكية.

دراسة (عمير )2011 ،بعنوان "العالقة بين مستوى اإلفصـاح المحاسـبي وتكمفـة رأس المـال
في الشركات الصناعية األردنية".

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى فحص العالقة بيف هستكل اإلفصاح االختيارم كتكمفة رأس الهاؿ.
كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ فقد إعتهد الباحث عمى أسمكب التحميؿ الىظرم لمعالقة ها بيف هتغيرات الدراسة

الثالث كٌي هستكل اإلفصاح اإلختيارم كتكمفة التهكيؿ بالهمكية كتكمفة التهكيؿ باإلقتراض هع الدراسة

الهيداىية التي طبقت عمى الشركات الصىاعية الهدرجة في سكؽ عهاف الهالي .كبمغ عدد الشركات

الهشاركة بالدراسة  39شركة كبىسبة إستجابة  .%57هف ىتائج الدراسة:

 تقدـ الشركات الصىاعية الهدرجة في سكؽ عهاف الهالي هستكل هف اإلفصاح اإلختيارم بمغ
في الهعدؿ  %28إذا ها أخذت أدكات اإلتصاؿ هع الهستثهريف بعيف االعتبار %45 ،إذا لـ
تؤخذ أدكات اإلتصاؿ هع الهستثهريف بعيف اإلعتبار.

 كها أظٍرت الدراسة الهيداىية أف العالقة بيف هستكل اإلفصاح اإلختيارم كتكمفة التهكيؿ
بالهمكية كاىت عكسية ،كأف ٌذي العالقة العكسية لٍا داللة إحصائية في حالة اإلفصاح عف

الهعمكهات الهستقبمة كاإلفصاح عف هعمكهات تتعمؽ باإلدارة كالهساٌهيف كاإلفصاح عف خمفية
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الشركة كاستراتيجياتٍا.

دراســة (مــارق )2009،بعن ـوان "قيــاس مســتوى اإلفصــاح االختيــاري فــي التقــارير الماليــة
المنشورة لمشركات المساىمة السعودية".

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى قياس كهية اإلفصاح اإلختيارم كىكعيتً في التقارير السىكية لمشركات
الهساٌهة السعكدية .كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ دراسة ) (52تقرير هالي لمشركات الهساٌهة السعكدية
لعاـ 2005باإلعتهاد عمى ىظرية أصحاب الهصال

كقائهة اإلفصاح االختيارم الهككىة هف 60

عىص انر ،كاعتهدت الدراسة عمى الهىٍج اإلستقرائي كالهىٍج اإليجابي في تحميؿ حجـ اإلفصاح

اإلختيارم كىكعيتً في الشركات الهساٌهة السعكدية .كخمصت الدراسة الى هجهكعة هف الىتائج أٌهٍا:
 تبايف حجـ اإلفصاح اإلختيارم كىكعيتً بيف شركات عيىة الدراسة.

 كجكد ظاٌرة إيجابية هشتركة بيف تمؾ الشركات تتهثؿ في إٌتهاـ الشركات السعكدية
باإلفصاح اإلختيارم.

أكصت الدراسة بضركرة زيادة إٌتهاـ ٌيئة الهحاسبيف السعكدييف كٌيئة سكؽ الهاؿ باإلفصاح
اإلختيارم ،كهى حكافز لمهديريف لتشجيعٍـ عمى اإلفصاح اإلختيارم.
01
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دراسـة (مرعـي ودانـا )2007 ،بعنـوان "درجـة اإلفصـاح وعالقتيـا بتكمفـة حقـوق الممكيـة فـي
الشركات الصناعية والخدمية المتداولة في سوق عمان المالي".

ٌدفت الدراسة إلى قياس ىسبة التفاكت في درجة اإلفصاح بيف الشركات الهتداكلة في سكؽ

عهاف الهالي كعالقتٍا بتكمفة حقكؽ الهمكية .كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة قاهت الباحثة بتطكير هقياس
لدرجة اإلفصاح بىاء عمى تعميهات اإلفصاح الصادرة عف ٌيئة األكراؽ الهالية .تتككف عيىة الدراسة

هف  20شركة خدهية ك 21شركة صىاعية في الفترة بيف ،2005-2003كتـ إستخداـ إختبار سبيرهاف

لهعاهالت اإلرتباط إلختبار فرضيات الدراسة كاختبار تحميؿ اإلىحدار إلختبار ىهكذج الدراسة باإلضافة
إلى إختبار  Tلقياس درجة التفاكت في اإلفصاح بيف قطاع الخدهات كقطاع الصىاعة.

ىتائج الدراسة أكضحت كجكد عالقة عكسية بيف اإلفصاح الكمي كتكمفة حقكؽ الهمكية في

قطاع الصىاعة لجهيع سىكات الدراسة ،أها في قطاع الخدهات فكاف ٌىاؾ عالقة عكسية .تزايد

اإلفصاح الكمي لقطاع الصىاعة كقطاع الخدهات خالؿ فترة الدراسة إال أف هتكسط اإلفصاح كاف
أفضؿ في قطاع الصىاعة.
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دراسة (الغبان )2005 ،بعنوان "تكييف اإلفصاح المحاسـبي لممصـارف التجاريـة عمـى وفـق
متطمبات المعايير الدولية ذات الصمة باألدوات المالية وعرضيا".

ٌدفت الدراسة إلى بياف هدل إلتزاـ البىكؾ التجارية كشركات التأهيف بىشر التقارير الهالية

كالقكائـ الهالية هف خالؿ إتباع الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية  -األدكات الهالية

كاإلفصاح -كالهعيار الهحاسبي الدكلي األكؿ كذلؾ هف أجؿ جذب اٌتهاـ إدارة الهصرؼ إلعداد
كعرض البياىات الهالية كقد أظٍر الباحث ىتائجً حكؿ كجكد قصكر في التقارير كالبياىات الهالية

الهىشكرة ألىٍا تفتقر لمهبادئ الهحاسبية كفي هقدهتٍا اإلفصاح كالشفافية في البياىات الهالية كذلؾ البد
هف تحكيؿ طريقة اإلفصاح عف الهعمكهات الهحاسبية هف اإلفصاح الكقائي إلى اإلفصاح التثقيفي
كذلؾ بٍدؼ خدهة األطراؼ الخارجية في هجاؿ إتخاذ الق اررات.

ىتائج الدراسة كضحت إلى أف البىؾ لـ يتطرؽ ألٌـ الهؤشرات الهالية بجاىب عدـ كفاية

الهعمكهات التي تـ اإلفصاح عىٍا في التقارير لتمبية إحتياجات الهستخدهيف ،ألف اإلفصاح اقتصر
عمى قائهتي الدخؿ كالهيزاىية ،كذلؾ عدـ اإلفصاح عف السياسات الهحاسبية الهتبعة في هى االئتهاف
كالقركض هع عدـ إعداد قائهة التدفقات الىقدية هف قبؿ البىؾ.
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ثانياً :الدراسات بالمغة اإلنجميزية.
دراسة ) ( AL-abdallah and Adous,2014بعىىان
-0
“The extent of the commitment of financial companies listed on the
Amman Stock Exchange disclosure requirements for financial
instruments contained in the International Financial Reporting Standard
”No. (7): Disclosur
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى هدل إلتزاـ الشركات الهالية األردىية لإلفصاح كفقا
لهعيار إعداد التقارير الهالية رقـ ( .)7كلتحقيؽ ٌدؼ ٌذي الدراسة تـ بىاء هؤشر يحتكم عمى البىكد

األساسية لهتطمبات اإلفصاح يتككف هف ثالثة هجهكعات (إطار الرقابة الداخمية (ثهاف بىكد)  -تحميؿ
الهخاطر (سبعة بىكد)  -أىشطة الرقابة (سبعة بىكد) ) كبمغ عدد البىكد  22بىدان هؤث انر.

يتألؼ هجتهع الدراسة هف الشركات الهدرجة في بكرصة عهاف كعددٌا ( )36شركة ،كتـ

تصهيـ كتطكير إستبياف كزع عمى الهدراء الهالييف بمغ عددٌا ( )36إستبياف ،كاستخداـ هجهكعة هف
األساليب اإلحصائية كٌي الهتكسطات كاختبار ( )Tإلختبار الفرضيات.

هف ىتائج الدراسة يكجد ٌىاؾ إلتزاـ كبير لهتطمبات اإلفصاح كفقان لهعيار إعداد التقارير الهالية

السابع لمشركات الهالية في األردف  ،كخاصة فيها يتعمؽ بقائهة الدخؿ.
دراسةةةة (  ( Chima and Damagum,2013بعىةةةىان “The Impact of
-2
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”Firms in Nigeria Quoted
ٌدفت الى دراسة أثر حككهة الشركات الهدرجة في سكؽ االسٍـ الىيجيرية عمى اإلفصاح

اإلختيارم .كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ إستخداـ قائهة تحتكم هجهكعة بىكد لإلفصاح اإلختيارم تحتكم

 25بىدان بٍدؼ تحميؿ هحتكل التقارير الهالية السىكية لمشركات .كأستخدهت إلختبار فرضيات الدراسة
بكاسطة هعادلة اإلىحدار الهتعدد.

يتألؼ هجتهع الدراسة هف بياىات ( )385شركة هدرجة في سكؽ األسٍـ الىيجيرية ضهف عشر

قطاعات إقتصادية (الزراعة ،كالخدهات الهصرفية ،هصاىع الجعة ،كالهكاد الكيهيائية كاألصباغ ،هكاد

البىاء ،الهكاد الغذائية  /الهشركبات كالتبغ ،كالرعاية الصحية ،كالهىتجات الصىاعية الهحمية كالتأهيف

كالىفط كالغازات) لعاـ 2009ـ .تعتهد هتغيرات الدراسة عمى ثالثة بىكد رئيسية ٌي :حككهة الشركات-

حجـ هجمس اإلدارة كأعضاء هجمس اإلدارة-حصة هجمس اإلدارة.
ىتائج الدراسة أفصحت عمى أف:

 حككهة الشركات لديٍا تأثير كبير عمى التقارير الهالية لمشركات في ىيجيريا.

ٌ ىاؾ تحسف لهستكل اإلفصاح اإلختيارم بعد إستخداـ ىظـ حككهة الشركات.
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دراسة )  (Adelopo, 2011بعىىان “Voluntary Disclosure Practic Amongst
”Listed Companies in Nigeria
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ٌدفت الدراسة إلى إختبار تطبيؽ اإلفصاح اإلختيارم في الشركات الهدرجة في السكؽ الهالي
في ىيجيريا .كقد إعتهدت الدراسة عمى عيىة هف الشركات الهدرجة في السكؽ الىيجرم لأكراؽ الهالية،

حيث تشهؿ البياىات ل ػ )  ( 63تقرير سىكم عمى سىة كاحدة كٌي ) ،( 2007كقد أستخدهت الدراسة

ىهكذج تحميؿ اإلىحدار الهتعدد لتحميؿ تمؾ البياىات .هف ىتائج الدراسة:

 تكجدعالقة إيجابية بيف اإلفصاح اإلختيارم كحجـ الشركة هقاسة بالمكغاريتـ الطبيعي إلجهالي
أصكلٍا.

 تكجد عالقة إيجابية بيف اإلفصاح اإلختيارم كبيف أداء الشركة السكقي.


هقياس العائد عمى األصكؿ ذك عالقة سمبية باإلفصاح اإلختيارم عمى عكس هاكاف هتكقع

هف الباحث.

 تكجد عالقة سمبية بيف اإلفصاح اإلختيارم هع كبار حهمة األسٍـ كحهمة األسٍـ هف اإلدارة.
دراسة )  (Cheung et all, 2010بعىىان “A Transparency Disclosuer Index
-4
”Measuring Disclosures Chineses Listed Companies
ٌدفت الدراسة الى:

 دراسة العالقة بيف اإلفصاح في الشركات كالقيهة السكقية.
 دراسة الفرؽ بيف الهعمكهات اإللزاهية كاإلختيارية لإلفصاح.

 تحديد خصائص الشركات الهدرجة في البكرصة الصيىية كالتي تحقؽ أكثر افصاحان كتأثيري
عمى ق اررات الهستثهريف في في سكؽ األسٍـ.

كلتحقيؽ ٌدؼ ٌذي الدراسة تـ تطكير هؤشر لقياس جكدة اإلفصاح عف ههارسات حككهة

الشركات في الشركات الهدرجة في البكرصة الصيىية .كٌك الهستخدـ لدل هىظهة التعاكف كالتىهية

االقتصادية كيرهز لٍا  IT-OECDالذم صدر في العاـ 2004ـ.

حيث يتككف الهؤشر هف  56-بىدان .كيقسـ هؤشر اإلفصاح إلى هجهكعتيف تتككف الهجهكعة

األكلى هف بىكد اإلفصاح كيجب عمى الشركة اف تفص عىٍا كفقا لإلطار التىظيهي كالهجهكعة الثاىية
تتككف هف عىاصر اإلفصاح كيجب عمى الشركة أف تفص عىٍا عمى أساس إختيارم كتأثيرٌها عمى

القيهة السكقية لمشركة .يتألؼ هجتهع الدراسة هف عيىة لمفترة الهالية هف  2007-2004ألكبر 100

شركة صيىية هدرجة كيستىد الترتيب عمى حجـ اإليرادات اإلجهالية لجهيع الشركات الصيىية الهدرجة.

هف ىتائج الدراسة أف ٌىاؾ عالقة إيجابية بيف القيهة السكقية لمشركة كىكع اإلفصاح سكاء كاف إجبارم

أك إختيارم.
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دراسةة )  (Al- Mamun and Mia, 2010بعىةىان “The Level of Ethical
”Disclosure of the Islamic Banks in Malaysia
ٌدفت إلى دراسة هستكل اإلفصاح األخالقي لمبىكؾ اإلسالهية ()Ethical Disclosure

( )IBsفي هاليزيا إعتهادان عمى التقارير السىكية لعاـ  .2008كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ إختبار هستكل

اإلفصاح الفعمي لٍذي البىكؾ بكاسطة الهقارىة بيف هؤشر اإلفصاح الفعمي كهؤشر اإلفصاح األخالقي
الهثالي لعشرة بىكؾ إسالهية هحمية.

فهؤشر هبادئ اإلفصاح لمتقارير الهالية لمبىكؾ اإلسالهية يرهز لً IBs principles

 Disclosure Indexالهعتهد في عاـ 2004ـ هف خالؿ تطكير خهسة عشر بىدان لهؤشر اإلفصاح

ضهف األبعاد الخهسة (الرسالة كالرؤية ،هجمس الفتكل الشرعية ،القرض الحسف ،هىافع الهكظفيف،
الزكاة) .التي يجب اإلفصاح عىٍا في التقارير السىكية لمبىكؾ اإلسالهية .يتألؼ هجتهع الدراسة هف
جهيع البىكؾ اإلسالهية في هاليزيا كتهثؿ العيىة  ٪59هف البىكؾ اإلسالهية العاهمة في هاليزيا.

هف ىتائج ٌذي الدراسة أف ٌىاؾ هستكل هىخفض هف ههارسات اإلفصاح كخاصة بالىسبة

لمبىكؾ التي إدعت أىٍا تعهؿ في إطار هبادئ الشريعة اإلسالهية لأسباب التالية:

ٌ ذا قد يككف راجعا إلى أف العديد هف القائهيف عمى اإلفصاح يتـ تدريبٍـ هع إدارة البىكؾ
الغربية  ،كبالتالي سيتأثركف بتمؾ االفكار كههارسات لمعهؿ البىكي.

 أف البىكؾ تعهؿ في بيئة تحت ٌيهىة البىكؾ التجارية.

 الهعايير الهحاسبية في هاليزيا تتبىى  IFRSالتي تؤثر عمى ههارسات اإلفصاح.
دراسةةة )  (Hossain and Hammami, 2009بعىةةىان “ Incorporating
-6
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ٌدفت ٌذي الدراسة إلى إختبار هحددات اإلفصاح اإلختيارم في التقارير السىكية لمشركات

الهدرجة في بكرصة قطر ،كذلؾ تـ دراسة العالقة بيف هستكل اإلفصاح اإلختيارم كخصائص هحددة
لمشركات هثؿ عهر الشركة كحجـ الشركة كدرجة التعقيد عهمياتٍا إضافة إلى هستكل ربحية الشركة.
كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ إستخداـ هؤش ار هككىا هف  44بىدا لإلفصاح اإلختيارم.

يتألؼ هجتهع الدراسة هف التقارير السىكية لػ  25شركة صىاعية هدرجة في بكرصة قطر

كتشكؿ ٌذي الشركات حكالي  %86هف إجهالي الشركات الهدرجة في بكرصة قطر .كاستخداـ تحميؿ

اإلىحدار الهتعدد كأحد األساليب اإلحصائية.

هف ىتائج الدراسة ٌك أف عهر الشركة كحجهٍا كدرجة تعقد عهميتٍا ٌي هتغيرات ٌاهة في

تفسير اإلختالؼ في هستكل اإلفصاح اإلختبارم بيف الشركات .أها ربحية الشركة فإىٍا ال تعتبر هتغي ار
ٌاها لتفسير اإلختالؼ في هستكل اإلفصاح اإلختبارم .
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دراسةة (  ) Chau and Gray,2002بعنـوان “Ownership structure and
“ corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore
ٌدفت الدراسة إلى بياف هدل إرتباط ٌيكؿ الهمكية هع اإلفصاح اإلختيارم لمشركات الهدرجة

في بكرصة ٌكىغ ككىغ كسىغافكرة كهدل تأثير الشركات التي يغمب عميٍا السيطرة العائمية عمى هستكل

اإلفصاح اإلختيارم .كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ تككيف هؤشر اإلفصاح اإلختيارم TVDحيث يتككف

هف ثالثة بىكد رئيسية كٌي(الهعمكهات اإلستراتيجية( 5بىكد)-الهعمكهات غير الهالية ( 3بىكد) -

الهعمكهات الهالية ( 4بىكد).

يتألؼ هجتهع الدراسة هف عيىات هتجاىسة تـ إختيارٌا هف بكرصة ٌكىغ ككىغ كبكرصة

سىغافكرة ،حيث تـ إختيار الشركات التي تـ إدراج أسٍهٍا في بكرصة سىغافكرة كها في 31ديسهبر،

 l997حيث بمغ حجـ العيىة  60هفردة ام هايعادؿ  %32هف هجتهع الدراسة كذلؾ الشركات الهدرجة
في ٌكىج ككىج بمغ حجـ العيىة الهختارة  62شركة هف أصؿ  133شركة ام هايعادؿ .%47

ىتائج الدراسة تدعـ كجكد عالقة إيجابية بيف ٌيكؿ الهمكية كىطاؽ اإلفصاح اإلختيارم هف قبؿ

شركات ٌكىغ ككىغ كسىغافكرة كأٌهية خصائص الشركات في ٌكىج ككىج كسىغافكرة كاإلىتشار القكم
لمشركات التي يغمب عميٍا السيطرة العائمية هع عدـ كجكد هحفز لإلفصاح لديٍا عكس الشركات

الهساٌهة.
دراسةةة ) (Patel et all, 2002بعىةةىان “Measuring transparency and
-8
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ٌدفت ٌذي الدراسة لبياف أف الشفافية كاإلفصاح جزء ال يتج أز هف حككهة الشركات .كلتحقيؽ

ٌدؼ الدراسة أستخدهت هجهكعة العىاصر الهككىة لهقياس S&Pبٍدؼ تحميؿ درجة الشفافية

كاإلفصاح في تسع عشرة سكؽ ىاشئة هككىة هف  354شركة هتداكلة في سكؽ رأس الهاؿ تهثؿ ٪70

هف هؤشر  S&P-IFCIضهف فترة زهىية ىطاقٍا ثالث سىكات.

ىتائج الدراسة أشارت الى كجكد إختالفات بيف البمداف كالقطاعات االقتصادية عمى هدل 3

سىكات .حيث أظٍرت الىتائج أف األسكاؽ األسكية كجىكب أفريقيا تبدئ هزيدان هف اإلفصاح أعمى بشكؿ
همحكظ بالهقارىة هع دكؿ أهريكا الالتيىية ،أكركبا الشرقية ،كالشرؽ األكسط.
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 10-1التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تعتبر الدراسة إهتداد لمدراسات السابقة حيث إىٍا تتكافؽ هع هعظـ الدراسات فيها يتعمؽ بأٌهية

اإلفصاح الهحاسبي كتأثيرٌا عمى التقارير الهالية كالهحتكل الهعمكهاتي في سكؽ األكراؽ الهالية ككذلؾ
تأثيرٌاعمى هستخدهي الهعمكهات الهالية.

تهيزت ٌذي الدراسة بربط اإلفصاح بسهات البىؾ التسعة كتأثيري عمى هدل تحقؽ الشفافية

كاالفصاح في التقارير الهالية الهىشكرة لقطاع البىكؾ في فمسطيف لمفترة الهالية هف  2006حتى
.2014

كها ركزت الدراسة عمى قطاع البىكؾ الكطىية الهىشكرة تقاريرٌا في بكرصة فمسطيف .حيث

اٌتهت بتأثير اإلفصاح ضهف بيئة بكرصة فمسطيف.

كها أظٍرت الدراسة التقدـ الحاصؿ في التقارير الهالية عمى الهستكل الهحمي كالدكلي .كٌك

أهر ذك اٌهية ضهف الىقص الحاصؿ في هؤسسات التصىيؼ االئتهاىي الهحمي.
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وعايري ووتطمبات اإلفصاح احملاسيب
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مقدمة.
يحتاج هستخدهي الهعمكهات الهالية الخاصة بالبىكؾ إلى الهعمكهات الهكثكؽ بٍا ،لهساعدتٍـ

عمى تقكيـ األداء كالكضع الهالي لمبىؾ ،كذلؾ الهعمكهات التي تعطيٍـ فٍـ أفضؿ عف خصائص
عهميات البىكؾ ،حتى كاف كاىت ٌذي البىكؾ خاضعة إلشراؼ السمطات الىقدية التي تحصؿ عمى كافة

الهعمكهات غير الهتكفرة بصكرة دائهة لمجهيع.

كفي ظؿ عدـ التطابؽ بيف الههارسات الهتبعة لإلفصاح في جهيع الدكؿ ،أخذت الهىظهات

الهحاسبية الدكلية عمى عاتقٍا إصدار القكاعد كاإلجراءات كالهعايير التي تىظـ كتكحد اإلفصاح في
القكائـ الهالية الخاصة في البىكؾ ( العربيد.) 2001 ،

كتختمؼ كجٍات الىظر بشأف هفٍكـ اإلفصاح كحدكدي كفقا لطبيعة كاختالؼ هستخدهي

الهعمكهات الهالية ،كٌذا اإلختالؼ يىبع أساسان هف إختالؼ هصال األطراؼ ذات العالقة بالكحدة

اإلقتصادية فىظرة الطرؼ الهسؤكؿ عف إعداد القكائـ الهالية بشأف هستكل اإلفصاح ،قد ال تمتقي

بالضركرة هع ىظرة هف يبدم رأيان في ٌذي البياىات ،كال هع ىظرة هف يستخدهٍا هف الهستثهريف
كالهستفيديف األخريف كها أىً قد ال تمتقي ىظرة الطرفيف هع ىظرة الجٍات الرقابية كاإلشرافية .كٌذا

يصعب هف تقديـ هفٍكـ عاـ كهكحد لإلفصاح ،يتضهف هعرفة هستكل اإلفصاح الذم يحقؽ لكؿ طرؼ

هف ٌذي األطراؼ رغباتً الكاهمة في ٌذا الهجاؿ ( سىاف.) 2004 ،

كبىاء عميً فقد تطرؽ ٌذا الفصؿ إلى هتطمبات اإلفصاح في البىكؾ الكطىية في فمسطيف في

ضكء هعايير الهحاسبة الدكلية كهتطمبات الجٍات الرقابية .حيث اشتهؿ عمى الىقاط التالية:
 أكالن -هفٍكـ كأىكاع اإلفصاح.

 ثاىيان -هتطمبات اإلفصاح كفؽ الهعيار الدكلي السابع .IFRS-7

 ثالثان -هتطمبات اإلفصاح (التعميهات الصادرة) لدل سمطة الىقد الفمسطيىية.

 رابعان -هتطمبات اإلفصاح (التعميهات الصادرة) لدل ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ.
 خاهسان -هتطمبات اإلفصاح (التعميهات الصادرة) لدل بكرصة فمسطيف.
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اإلفصاح .مفيومو – أىميتو – أنواعو.

 2.1-2مفيوم اإلفصاح:

تختمؼ كجٍات ىظر الباحثيف كالهٍىييف حكؿ هفٍكـ اإلفصاح ،بها يحققً هف فائدة لكافة

األطراؼ الهستفيدة هف الهعمكهات الهحاسبية ألٌهيتٍا في عهمية إتخاذ القرار .كقد تىاكلت العديد هف
الهؤسسات الهٍىية هفٍكـ اإلفصاح كها يمي:

عرفتو ىيئة سوق رأس المال بأنو " :الكشػؼ عػف الهعمكهػات كاألهػكر الجكٌريػة التػي تٍػـ الهسػتثهريف
الحػػالييف كالهسػػتقبمييف كالجهٍ ػػكر التػػي ت ػػؤثر أك قػػد تػػؤثر ف ػػي سػػعر الكرق ػػة الهاليػػة "( .الســـمطة الوطنيـــة

الفمسطينية.)2005 ،

عرفو قانون األوراق المالية بأنو " :الكشؼ عف الهعمكهات التي تٍـ الهستثهريف كالجهٍػكر التػي تػؤثر

في سعر الكرقة الهالية "( .السمطة الكطىية الفمسطيىية.)2005 ،

عرفو  " :Leeأف اإلفصاح ٌك تكفير الهعمكهات بشكؿ دقيؽ كفي الكقت الهىاسب حكؿ إستراتيجية
العهؿ ،كاألداء الهالي كحككهة الشركات لمجهٍكر هف قبؿ الشركة ".)Lee ،2005( .

ﺍإلفصاﺡ المحاسبي :أىً تمؾ الهعمكهات التي تىشرٌا اإلدارة لمجٍات الخارجية هف هستخدهي القكائـ
الهالية ،بٍدؼ هقابمة احتياجاتٍا الهختمفة هف الهعمكهات الهتعمقة باعهاؿ الهىشأة كيشهؿ اإلفصاح أية
هعمكهات إيضاحية هحاسبية أك غير هحاسبية تاريخية أك هستقبمية تصرح عىٍا الغدارة كتضهىٍا

التقارير الهالية ( خشارهة ،2003 ،ص.) 97،

ﺍإلفصاﺡ المحاسبي :ﺍتباﻉ سياسة ﺍلَضَﺡ ﺍلﻜاهؿ َﺇﻅٍاﺭ جهيع ﺍلحقائﻕ ﺍلهالية ﺍلٍاهة ﺍلتي تعتهﺩ
عميٍا األطراؼ ذات العالقة بالهشركعَ ،يعﺩ ﺍإلفصاﺡ ﺍلﻜافي هو ﺃٌن ﺍلهباﺩﺉ ﺍلﺭئيػسية إلعػﺩﺍﺩ القكائـ
الهالية ،بها تحكيً عف هالحظات كهعمكهات إضافية هرفقة بٍا ،عمى كؿ الهعمكهات الهتاحة الهتعمقة

بالهشركع لتجىب تضميؿ األطراؼ الهٍتهة بالهشركع ( حهاد ،2002 ،ص.) 53،

كما عرف Paul and Yeungأن ﺍإلفصاﺡ المحاسبيٌ :ك عرﺽ الهعمكهات الٍاهة لمهستثهرين
كالدائىيف بﻄريقة تسه

بالتىبؤ بقدرة الهىشأة عمى تحقيؽ ﺍألﺭباﺡ في الهستقبؿ كسداد إلتسﺍهات.

فاإلفصاح عف الهعمكهات في القكائـ الهالية عف ىشاط الشركات يجب أف يككف شفافان كهفصحانعف ها
ٌك ضركرم لجعؿ ٌذي القكائـ غير هضممة) Paul and Yeung,2003 (.

ويتبنى الباحث في تعريفً اإلجرائي لإلفصاح تعريؼ (  :) Leeأف اإلفصاح ٌك تكفير الهعمكهات
بشكؿ دقيؽ كفي الكقت الهىاسب حكؿ إستراتيجية العهؿ ،كاألداء الهالي كحككهة الشركات لمجهٍكر

هف قبؿ الشركة.
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 2.2-2أىمية اإلفصاح:
كتىبع أٌهية اإلفصاح هف ( :عبد اهلل) 2005 ،

 .1اإلفصاح الهحاسبي يحقؽ الشفافية كالشفافية تؤدم إلى جكدة الهعمكهات التي تحتكيٍا القكائـ
الهالية.

 .2الحفاظ عمى هصال الهساٌهيف كاألطراؼ األخرل.

 .3اإللتزاـ القاىكىي بإعطاء هعمكهات ضركرية صادقة ككافية لكؿ الهتعاهميف ،كعمى العكس هف
ذلؾ فإف إخفاء الهعمكهات يؤدم إلى الغهكض كاإلبٍاـ أك عدـ الكضكح.

 .4جكدة الهعمكهات ،فقد يتعهد البعض إلى إىتٍاج أساليب كطرؽ هختمفة إلخفاء الحقائؽ أك
طهسٍا بٍدؼ التأثير عمى اتجاي السكؽ كق اررات الهستثهريف.

 2.3-2تصنيف اإلفصاح:

يهكف تصىيؼ اإلفصاح إلى األقساـ الثالثة التالية:
2.3.0-2

من حيث مستوى اإلفصاح:

 .1اإلفصاح الكافي (اإلفصاح المالئم):
يعتبر األكثر شيكعان في اإلستخداـ كيشير إلى الحد األدىى هف الهعمكهات الكاجب اإلفصاح

عىٍا كالتي يجب أف تتضهىً القكائـ الهالية ،كيعاب عميً عدـ تمبية كافة احتياجات الفئات الهختمفة

هف الهستخدهيف ( .عبد اهلل.) 2005 ،

إف جكٌر اإلفصاح يتهثؿ في تكفير الهعمكهات بالشكؿ كالتكقيت كالهضهكف لمهستثهريف

الحالييف كالهحتهميف بحيث يشهؿ هعمكهات أكثر هف ككىٍا تاريخية ،هثؿ جكدة الحككهة لمشركات لٍا

أٌهية أكثر هف الهعمكهات التاريخية لدل الهستثهريف ( .عبد الكريـ) 2007 ،

 .2اإلفصاح العادل:

يقدـ الهعمكهات التي تفي بإحتياجات كافة األطراؼ الهعىية عمى قدـ الهساكاة لهستخدهي

القكائـ الهالية بحيث تالئـ (الهستثهريف -الهقرضيف-الجٍات الرقابية-الهحمميف الهالييف) أم يتضهف

هعاهمة هتسأكية لجهيع الهستخدهيف ( .الىعيهي ،2004 ،ص) 15-

 .3اإلفصاح الكامل:

يعىي أف تككف القكائـ الهالية شاهمة عمى الهعمكهات الالزهة لمتعبير الصادؽ ،التي تهكف هف

إعطاء هستخدهي ٌذي القكائـ صكرة كاضحة كصحيحة عف الكحدة االقتصادية لهستخدهي القكائـ
الهالية (.الصادؽ ،عبيد ،2005 ،ص.) 22-
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 2.3.2-2من حيث أنواع اإلفصاح:
 -1اإلفصاح الشاهؿ ( لطفي :) 2009 ،كٌك أف تشتهؿ القكائـ الهالية عمى جهيع الهعمكهات الضركرية

التي تساعد في إعطاء صكرة كاضحة كصحيحة عف الهىشاة ،كيعتهد ٌذا اإلفصاح عمى أربعة
ىقاط أساسية :
أ.

القكائـ الهالية الخهسة (قائهة الهركز الهإلى  +قائهة الدخؿ  +قائهة التدفقات الىقدية +
قائهة التغيرات فى حقكؽ الهمكية  +قائهة األرباح الهكزعة).

ب .شهكؿ القكائـ الهالية عمى هعمكهات هالئهة عف الدخؿ كالثركة لمهالؾ.
ج .أف تتضهف القكائـ الهالية ىظرة اإلدارة لمهستقبؿ.

د .تقرير الهدقؽ الخارجي.

 -2اإلفصاح الكقائي( بيكهي ،أهيف :) 2011 ،يٍدؼ إلى حهاية الهجتهع الهالي خصكصان الهستثهر
العادم الذم لً قدرة هحدكدة عمى إستخداـ الهعمكهات الهالية ،كبالتإلى يجب أف تككف الهعمكهات

الهالية الهفص عىٍا بأعمى درجة ههكىة هف الهكضكعية كالحياد كالعدالة كيتطمب اإلفصاح عف

الهعمكهات التالية:

أ .السياسات الهحاسبية.

ب .التغيرات فى السياسات الهحاسبية.

ج .تصحي األخطاء في القكائـ الهالية.

د .التغير في طبيعة الكحدة اإلقتصادية.
ق .الهكاسب كالخسائر الهحتهمة.
ك .اإلرتباطات الهالية.

ز .األحداث الالحقة .

 -3اإلفصاح التثقيفي ( هحهد :) 2005 ،ظٍرٌذا الهفٍكـ ىتيجة ازدياد أٌهية الهالءهة بكصفٍا أحد
الخصائص الىكعية لمهعمكهات الهحاسبية ،كلذلؾ فإىً يعكس اإلتجاي الهعاصر لإلفصاح

الهحاسبي ،كهف األهثمة:
أ.

اإلفصاح عف التىبؤات الهالية.

ب .الفصؿ بيف البىكد العادية كغير العادية في القكائـ الهالية.

ج .اإلفصاح عف هككىات األصكؿ الثابتة كالهخزكف السمعي.

د .اإلفصاح عف اإلىفاؽ الرأسهالي الحالي كالهخطط كهصادر تهكيمً كربحية السٍـ .
ق .التطكر التاريخي لأىشطة ،خطط اإلدارة كأٌدافٍا في الهستقبؿ.
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 2.3.3-2من حيث اإللتزام باإلفصاﺡ ( بيكهي ،أهيف:) 2011 ،
 .1ﺇفصاﺡ ﺇجباﺭﻱ :يتـ بإصدار الهعايير الهحاسبية التي يجب أف تتبع عىد إعداد القكائـ الهالية،
كتحدد الهعمكهات الهحاسبية التي يجب ﺃو تفص عىٍا الهىشأة لمهستثهرين .

 .2ﺇفصاﺡ إختياﺭﻱ :يتـ عف طريؽ ﺍإلفصاﺡ الذاتي لمهىشأة عن كافة الهعمكهات لمهستثهريف
كذلؾ بدكف َجﻮﺩ هطمب قاىكىي.

3-2

متطمبات اإلفصاح وفق المعيار الدولي السابع .IFRS-7
إف تطكر كسائؿ اإلتصاؿ كظٍكر العكلهة اإلقتصادية كحرية حركة رؤكس األهكاؿ ،ساٌـ في

ظٍكر أدكات هالية جديدة ،هع زيادة حجـ العهميات الهىفذة هف خاللٍا ،سكاء كاف ذلؾ لإلستثهار أك

لمتحكط الهالي أك إلدارة السيكلة ،أغمب بىكد الهركز الهالي عبارة عف أدكات هالية تتهثؿ في قبكؿ
الكدائع كأىشطة األقراض كاألكراؽ الهالية كتداكؿ األدكات الهالية في البكرصة يتتطمب اإلفصاح بشكؿ

كاسع عف الهخاطر الىاجهة هف األدكات الهالية ،هها جعؿ الهؤسسات كالٍيئات الهحاسبية الدكلية

تضع قكاعد كأسس لإلفصاح عىٍا ،بٍدؼ تعزيز جكدة الهعمكهات في التقارير الهالية .كلذلؾ قاـ
هجمس هعايير الهحاسبة  IASBبإصدار هعيار التقارير الهالية الدكلي السابع بعىكاف اإلفصاح عف
األدكات الهالية( ،) IASB ،5105( IFRS7-.الهجهع الدكلي العربي لمهحاسبيف القاىكىييف.)2014 ،

 3.1-2تاريخ صدور المعيار والتعديالت عميو:

أ .في أغسطس لعاـ 2005ـ أصدر هجمس هعايير الهحاسبة الدكلية الهعيار الدكلي السابع
إلعداد التقارير الهالية –األدكات الهالية-اإلفصاحات حيث حؿ هحؿ هعيار الهحاسبة الدكلي

رقـ 30-كهتطمبات اإلفصاح في هعيار الهحاسبة الدكلي رقـ.32-

ب .في أكتكبر 2010ـ عدؿ هجمس هعايير الهحاسبة الدكلية الهعيار IFRS 7ليكاكب تطكر
األدكات الهالية الجديدة ضهف الهعيار .IFRS 9-بحيث يطمب إلستكهاؿ اإلفصاح عف جهيع
الهكجكدات الهالية الهحكلة التي لـ يتـ إستبعادٌا .كفي ديسهبر 2011عدؿ هجمس هعايير

الهحاسبة الدكلية الهعيار IFRS 7بٍدؼ تحسيف اإلفصاحات كالترتيبات الهرتبطة بالهكجكدات

الهالية كالهطمكبات الهالية.

 3.2-2نطاق المعيار:

يجب أف يطبؽ الهعيار عمى جهيع الهؤسسات كلكافة أىكاع األدكات الهالية هاعدا الحقكؽ في

الشركات التابعة كالزهيمة كالهشاريع الهشتركة ،كهىافع الهكظفيف كالهطمكبات الىاجهة عىٍا كذلؾ عقكد

التأهيف كالهعرفة بهكجب الهعيار  IFRS -4كاألدكات الهالية كالعقكد كالخصكـ الىاشئة عف عهميات
التسديد عمى أساس السٍـ .
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 3.3-2ىدف المعيار:
يٍدؼ ٌذا الهعيار إلى بياف هتطمبات اإلفصاح الهتعمقة باألدكات الهالية في القكائـ الهالية بطريقة

تسه لهستخدهي تمؾ القكائـ هف تحقيؽ الٍدفيف التالييف:

أ .تقييـ أٌهية األدكات الهالية في قائهة الهيزاىية كقائهة الدخؿ الشاهمة لمهؤسسة.

ب .تقييـ طبيعة كهدل الهخاطر الىاجهة عف األدكات الهالية التي قد تتعرض لٍا الهؤسسة كالطريقة
التي يهكف هف خاللٍا إدارة الهخاطر.

 3.4-2متطمبات اإلفصاح وفقاً لممعيار:
3.4.0-2

تنقسم األدوات المالية وفقاً لممعيار رقم 7-إلى:

 .1األصل المالي .كٌك يشهؿ( ىقدية-أداة حقكؽ همكية لشركة أخرل-حؽ تعاقدم إلستالـ أصؿ
هالي هف شركة أخرل-حؽ تعاقدم لهبادلة األصكؿ الهالية أك الهطمكبات الهالية هع شركة أخرل
بهكجب شركط تككف عمى األرج لهصمحة الشركة يطمؽ عميً الهشتقات الهالية كٌك عقد ستتـ

أ-

تسكيتً في أدكات حقكؽ الهمكية لمشركة ذاتٍا كيككف:

هف غير الهشتقات :تككف الشركة همتزهة بإستالـ عدد هتغير هف أدكات حقكؽ الهمكية لمشركة.

ب -هف الهشتقات :إذا كاىت التسكية ستتـ بطرؽ أخرل غير هبادلة هبمغ ثابت هف أصؿ هالي،
هقابؿ عدد ثابت هف أدكات حقكؽ الهمكية الخاصة بالشركة.

 .2اإللتزام الماليٌ .ك إلتزاـ عمى الشركة ىاجـ عف أحداث سابقة هف الهتكقع أف يىجـ عىً تدفقات
خارجة لمهىافع اإلقتصادية لمشركة ،كيشهؿ( سىدات أك قركض أك رٌكىات لشركات أخرل ،التي
يتطمب دفعٍا بتاريخ االستحقاؽ-اإللتزاـ التعاقدم إلستالـ أك تسميـ أك هبادلة األدكات الهالية).

 .3حقوق الممكية :تهثؿ حقكؽ الهمكية أم عقد يثبت الحؽ في باقي أصكؿ شركة ها بعد خصـ
جهيع إلتزاهاتٍا ،كٌك يهثؿ أصؿ هالي لحاهؿ أسٍـ الشركة الهصدرة لٍا كهف أهثمة )األسٍـ

العادية -األسٍـ العادية غير القابمة لمبيع-إلتزاـ خيار البيع-بعض أىكاع األسٍـ الههتازة التي
تسه لحاهمٍا باإلكتتاب في أك شراء عدد هحدد هف األسٍـ العادية لمشركة الهصدرة).
3.4.2-2

ويمكن تقسيم متطمبات اإلفصاح وفقاً المعيار رقم 7-لمنقاط التالية:

 3.4.2.1-2متطمبات اإلفصاح عن فئات األصول والمطموبات المالية :حيث يجب اإلفصاح عن

القيمة الدفترية ) (Carrying Amountلألصول والخصوم المالية لكل فئة كما ىي

معرفة في معيار التقارير المالية رقم IFARs-9سواء في الميزانية أو في األيضاحات

التفسيرية كما يمي:

أ .األصكؿ كالهطمكبات الهالية بالقيهة العادلة هف خالؿ حساب األرباح كالخسائر هع بياف الجزء
الهحتفظ بً (الهخصص) بالقيهة العادلة.

ب .األصكؿ الهقتىاة لغرض الهتاجرة.
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ج .اإلستثهارات الهقتىاة لحيف إستحقاقٍا.

د .األصكؿ الهتاحة لمبيع.

ق .القركض كالحسابات الهديىة.

ك .األصكؿ كالهطمكبات الهالية الهقاسة بالتكمفة الهطفأة.

 3.4.2.2-2متطمبات اإلفصاح عن األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:
أ .الحد األقصى هف التعرض لهخاطر اإلئتهاف في تاريخ إعداد التقارير.
ب .هقدار التخفيض في هخاطر اإلئتهاف الهتحقؽ بإستخداـ هشتقات اإلئتهاف.
ج .هقدار التغير في القيهة العادلة لهشتقات اإلئتهاف.

د .هقدار التغير في القيهة العادلة لأصكؿ الهالية كالعائد إلى هخاطر السكؽ.

 3.4.2.3-2متطمبات اإلفصاح عن المطموبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األ رباح
والخسائر:

أ .اإلفصاح عف هخاطر اإلئتهاف كهخاطر السكؽ كالتغيرات في القيهة العادلة.

ب .اإلفصاح عف كؿ هف القيهة الهسجمة لأصؿ الهالي كالهرٌكىة كضهاف كالهطمكبات الهحتهمة.
ج .هخالفات شركط القركض.

د .بالىسبة لإللتزاهات الهالية الهدكىة بالقيهة العادلة هف خالؿ الرب

أك الخسارة فإىً يتطمب

اإلفصاح عف الفرؽ بيف الهبمغ الهسجؿ (القيهة الدفترية) كالهبمغ الذم يطمب إعادة دفعً
(القيهة التعاقدية) في تاريخ اإلستحقاؽ إلى حاهؿ اإللتزاـ التعاقدم.

 3.4.2.4-2متطمبات اإلفصاح في حال إعادة التبويب لألدوات المالية.
يتطمب الهعيار اإلفصاحات التالية في حاؿ تبكيب أحد األدكات الهالية هف فئة إلى أخرل:
أ -التكمفة أك التكمفة الهطفأة بدالن هف القيهة العادلة.

ب -القيهة العادلة بدالن هف التكمفة أك التكمفة الهطفأة.

ج -في كال الحالتيف يجب اإلفصاح عف هبمغ األصكؿ الهعاد تصىيفٍا كأسبابً.

 3.4.2.5-2متطمبات اإلفصاح في قائمة الدخل الشاممة وحقوق الممكية:

عمى الهىشأة اإلفصاح عػف بىػكد الػدخؿ كالهصػركؼ كالػرب كالخسػارة فػي القػكائـ الهاليػة أك فػي

اإليضاحات كها يمي:

أ -صافي األرباح أك الخسائر لكؿ بىد هف األصكؿ كالهطمكبات الهالية الىاجهة عف:
 -األصكؿ كالهطمكبات الهالية الهقيهة بالقيهة العادلة هف خالؿ الرب أك الخسارة.

 األصكؿ الهالية الهعدة لمبيع هع بياف هبمغ الرب كالخسارة الهعترؼ بً ضهف حقكؽ الهمكيةكالهبمغ الهحكؿ هف حقكؽ الهمكية كالهعترؼ بً ضهف قائهة الدخؿ.

ب -اإلستثهارت الهالية الهحتفظ بٍا حتى تاريخ اإلستحقاؽ.
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ج -هجهكع دخؿ الفائدة كهصاريؼ الفائدة لأصكؿ أك الهطمكبات الهالية التي لـ تقيـ بالقيهة
العادلة هف خالؿ الرب أك الخسارة.

د -دخؿ رسكـ الهطمكبات التي لـ تقيـ بالقيهة العادلة هف الرب أك الخسارة.

ق -دخؿ الفائدة هف األصكؿ الهالية ذات القيهة الهىخفضة كفؽ لمهعيار الدكلي39-
ك -هبمغ الخسارة لكؿ بىد هف بىكد األصكؿ الهالية.

ز -التغييرات في األرباح كالخسائر ضهف حقكؽ الهساٌهيف خالؿ السىة الهالية.

 3.4.2.6-2متطمبات اإلفصاح عن أدوات التحوط:

حيث عمى الهىشأة اإلفصاح كبشكؿ هىفصؿ عف كؿ ىكع هف أىكاع التحكط الهذككرة في
الهعيار الهحاسبي الدكلي  IAS-39كٌي (تحكط القيهة العادلة ،تحكط التدفقات الىقدية ،تحكط صافي

اإلستثهار في العهميات األجىبية ) هف خالؿ:

أ .كصؼ األدكات الهالية الهخصصة كأدكات تحكط كالقيـ العادلة لٍا في تاريخ التقارير الهالية.

ب .كصؼ كؿ ىكع هف أىكاع التحكط.

ج .اإلفصاح عف طبيعة الهخاطر الهتحكط لٍا.

 3.4.2.7-2متطمبات اإلفصاح عن المخاطر:

هف خالؿ تقييـ طبيعة كهدل الهخاطر الىاجهة عف األدكات الهالية التي قد تتعرض لٍا الهؤسسة

كالطريقة التي يهكف إدارة الهخاطر كالتي تشهؿ هايمي:

 3.4.2.7.1-2اإلفصاح عن المخاطر النوعية:

يجب اإلفصاح لكؿ ىكع هف أىكاع الهخاطر الىاجهة عف األدكات الهالية هف:
أ -التعرض لهخاطر األدكات الهالية ككيفية ىشكؤٌا.

ب -األٌداؼ كالسياسات كاإلجراءات الهتخذة إلدارة ٌذي الهخاطر كطرؽ قياسٍا.
ج -اإلفصاح عف أم تغييرات في أ،ب خالؿ السىكات السابقة.

 3.4.2.7.2-2اإلفصاح عن المخاطر الكمية:

يجب اإلفصاح لكؿ ىكع هف أىكاع الهخاطر الىاجهة عف األدكات الهالية هف:

أ .همخص لمبياىات الرقهية عف إهكاىية التعرض لذلؾ الخطر في تاريخ التقارير الهالية بىاء عمى
الهعمكهات الهتكفرة داخميا لهكظفي اإلدارة العميا.

ب .تركيز الخطر.

ج .هقدار التعرض لمخطر الهرتبط بكؿ األدكات الهالية.
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 3.4.2.7.2.1-2مخاطر اإلئتمان:
كٌي الهخاطرة أف أحد أطراؼ األداة الهالية سيتسبب في خسارة هالية لمطرؼ األخر بسبب عدـ

قياهً بتىفيذ إلتزاـ هف ضهىٍا الهخاطر التي تتعمؽ بتخمؼ العهالء عف السداد في تاريخ اإلستحقاؽ،

كيعىي ذلؾ تراجع الهركز اإلئتهاىي كعمى الهىشأة اإلفصاح عف التالي لكؿ فئة هف فئات األدكات الهالية:
أ -الهبمغ األكثر تعبي انر بشكؿ كبير عف تعرض الهىشأة لخطر اإلئتهاف في تاريخ التقارير الهالية.

ب -تكصيؼ الرٌف الحيازم كالتحسيىات اإلئتهاىية األخرل.

ج -هعمكهات عف الجكدة اإلئتهاىية لأدكات الهالية غير الهستحقة كغير الهضهحمة.

 3.4.2.7.2.2-2مخاطر السيولة:

كٌي هخاطر التهكيؿ الهتعمقة بعدـ قدرة الهىشأة عمى تمبية الهطمكبات الخاصة بهدفكعاتٍا في
هكاعيدٌا ،هف خالؿ اإلفصاح عف التالي:

أ -تحميؿ تكاريخ إستحقاؽ الهطمكبات الهالية.

ب -كصؼ لكيفية إدارة الهىشاة لخطر السيكلة حسب البىد.

 3.4.2.7.2.3-2المخاطر السوقية:

ٌي الهخاطر الىاجهة عف تذبذب القيهة العادلة أك التدفقات الىقدية الهستقبمية ألداة هالية بسبب

التغيرات في أسعار السكؽ كتعتهد عمى العكاهؿ التالية:

أ -درجة حساسية أيرادات الهىشأة كرأس هالٍا لمتغيرات في سعر الفائدة ،سعر الصرؼ ،سعر
البضائع كسعر األسٍـ .كذلؾ هف خالؿ تحميؿ الحساسية بحيث تفص الهىشأة عف :

ب -تحميؿ حساسية كؿ ىكع هف هخاطر السكؽ التي تتعرض لٍا الهىشأة في تاريخ التقارير الهالية.
ج -في حاؿ قاهت الهىشأة بإعداد تحميؿ الحساسية هثؿ القيهة الهعرضة لمخطر كالتي تعكس العالقة

الهتداخمة بيف عكاهؿ الخطر هثؿ --هعدالت العائد كأسعار الصرؼ --كاستخداـ التحميؿ في

إدارة الهخاطر الهالية فيهكىً إستخداـ ذلؾ التحميؿ بدالن هف التحميؿ الهكضحة في الفقرة السابقة.

د -قدرة اإلدارة عمى تعريؼ هخاطر السكؽ كقياسٍا كهراقبتٍا كطبيعتٍا بحيث تكض :

.1

خطر أسعار الفائدة:

ٌي الهخاطر الىاجهة عف تذبذب القيهة العادلة أك التدفقات الىقدية الهستقبمية ألداة هالية بسبب
التغيرات في سعر الفائدة السكقي كيىشأ عمى األدكات الهالية الهعترؼ بٍا في الهيزاىية هثؿ(القركض،

أكراؽ القبض ،أدكات الديف الهصدرة) كعمى األدكات الهالية غير الهعترؼ بٍا في الهيزاىية هثؿ (إرتباطات
القركض).

.2

خطر أسعار الصرف:
ٌي الهخاطر الىاجهة عف تذبذب القيهة العادلة أك التدفقات الىقدية الهستقبمية ألداة هالية بسبب

التغيرات في سعر الصرؼ األجىبي كيىشأ عمى األدكات الهالية الهدرجة بالعهمة.
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.3

مخاطر األسعار األخرى:
ٌي الهخاطر الىاجهة عف تذبذب القيهة العادلة أك التدفقات الىقدية الهستقبمية ألداة هالية بسبب

التغيرات في أسعار السكؽ كتىشأ عمى األدكات الهالية بسبب التغيرات في أسعار عقكد السمع األكلية أك
أسعار األسٍـ.

 3.4.2.8-2متطمبات اإلفصاح عن رأس المال:
يجب عمى الهىشأة اإلفصاح عف الهعمكهات التي تهكف هستخدـ القكائـ الهالية هف فٍـ أٌداؼ

كسياسات كأساليب إدارة رأس الهاؿ هف خالؿ التالي:

 .1الهعمكهات الىكعية عف أٌداؼ كسياسات كأساليب إدارة رأس الهاؿ هتضهىة عمى:
أ -كصؼ لها يقكـ الهىشأة بإدارتً هف رأس هاؿ.

ب -اإلفصاح عف طبيعة الهتطمبات القاىكىية إلدارة رأس الهاؿ.
ج -كيؼ تحقؽ الهىشأة أٌدافٍا في إدارة رأس الهاؿ.

 .2همخص بالبياىات الكهية لها يتـ إدارتً كرأس هاؿ.
 .3أية تغيرات في البىكد  2-1عف السىة السابقة.

 .4عها إذا كاىت الهىشأة قد إلتزهت خالؿ السىة بهتطمبات رأس الهاؿ الخاضع لٍا.
 .5األثار الهترتبة عمى عدـ إلتزاـ الهىشأة بهتطمبات رأس الهاؿ الهقررة.

 .6في حاؿ عهؿ الهىشأة في هىاطؽ جغرافية هتعددة فعمى الهىشأة أف تكض هعمكهات هىفصمة لكؿ
هتطمب خاص برأس الهاؿ الذم يخضع لً.

 3.4.2.9-2متطمبات اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية اليامة:
عمى الهىشأة أف تفص عف أٌـ ههارسات الحكـ الشخصي بخالؼ تمؾ الهتعمقة بالتقديرات التي

إستخدهتٍا اإلدارة في عهمية تطبيؽ السياسات الهحاسبية لمهىشأة

هثاؿ ذلؾ ههارسة اإلدارة الحكـ

الشخصي في تحديد:

أ -ها إذا كاىت األصكؿ الهالية ٌي إستثهارت هحتفظ بٍا حتى تاريخ اإلستحقاؽ.

ب -هتى يتـ تحكيؿ جهيع الهخاطر كالهكاسب األساسية لهمكية األصكؿ الهالية إلى هىشأة أخرل.
ج -ها إذا كاىت عهمية هبيعات هعيىة ٌي في جكٌرٌا ترتيبات تهكيمية كبالتالي فٍي ال تىتج إيرادان.

 3.4.2.10-2متطمبات اإلفصاح عن المصادر األساسية لمتقديرات غير مؤكدة:

يجب عمى الهىشأة اإلفصاح عف الهعمكهات الخاصة باإلفتراضات األساسية الهستقبمية كأسس
التقديرات غير الهؤكدة في تاريخ الهيزاىية التي لٍا هخاطر ٌاهة ربها تسبب تعديالت ٌاهة لقيـ األصكؿ

كالهطمكبات خالؿ السىة الهالية التالية .يجب أف يتضهف الهعمكهات الخاصة:
أ -طبيعتٍا.

ب -القيـ الهرحمة في تاريخ القكائـ الهالية.
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كيجب عرض اإلفصاحات الهطمكبة بإسمكب يساعد هستخدهي القكائـ الهالية عمى فٍـ الحكـ

الشخصي لإلدارة الخاص بالهستقبؿ كالتقديرات األساسية غير الهؤكدة كها أف طبيعة الهعمكهات تختمؼ
طبقان إلختالؼ طبيعة اإلفتراضات األخرل.

 3.4.2.11-2متطمبات اإلفصاح عن القيمة العادلة:
يتـ اإلفصاح عف:

أ -القيهػة العادلػة لكػؿ هػف األصػكؿ كالهطمكبػات الهاليػة بشػكؿ يهكػف هقارىػة تمػؾ القيهػة هػع القػيـ
الهسجمة بالدفاتر.

ب -تبكيب األصكؿ كالهطمكبات الهالية ضهف فئات.
ت -طرؽ تحديد القيهة العادلة لكؿ فئة هف األصكؿ الهالية كالهطمكبات الهالية.
ث -بياف فيها إذا كاىت القيهة العادلة قد تـ تحديدٌا بشكؿ كاهؿ أك جزئي.

ج -إذا حػددت القيهػة العادلػة لػأدكات الهاليػة الهعتػرؼ بٍػا فػي القػكائـ الهاليػة هػف خػالؿ أسػاليب
التقيػيـ الهبىيػة عمػى إفت ارضػات ال تػدعهٍا أسػعار السػكؽ الحاليػة .يػتـ اإلفصػاح عػف أثػر ٌػذي
التغيرات.

ح -إذا كاف سكؽ األداة الهالية غير ىشػط ،كقاهػت الهىشػأة بتحديػد القيهػة العادلػة لػأداة بإسػتخداـ

أسمكب تقييـ ،ككجد فرؽ بيف القيهة العادلة عىد اإلعتراؼ األكلي كالهبمغ الذم سيحدد في ذلؾ
التاريخ بإستخداـ أسمكب التقييـ ،فإىً يتـ اإلفصاح عف سياسة البىؾ لإلعتراؼ بٍذا الفرؽ في
األرباح أك الخسائر.

خ -عىدها يككف اإلستثهار في أدكات حقكؽ همكية ليس لٍا سعر سكؽ ىشط ،أك هشتقات هرتبطة
بأدكات حقكؽ الهمكية عمى الهىشاة اإلفصاح عف الهعمكهات التالية:
أ .القيهة العادلة لـ يتـ اإلفصاح عىٍا لٍذي األدكات.

ب .كصؼ لأدكات الهالية ،كتحديد القيهة الدفترية الهسجمة لٍا ،كبياف أسباب عدـ تحديد
قيهة عادلة.

ج .الهعمكهات السكقية عف األدكات الهالية.
د .هعمكهات فيها إذا كاىت الهىشأة تىكم التخمص هف األدكات الهالية ككيفية ذلؾ.

ق .األدكات الهالية التي لـ يعترؼ بٍا سابقنا ،لعدـ التهكف هف قياس قيهتٍا العادلة ،عمى
الهىشأة اإلعتراؼ بٍذي الحقيقة كهبمغ األداة الهالية الهسجؿ في كقت إلغاء اإلعتراؼ،
كهبمغ األرباح أك الخسائر الهعترؼ بٍا.
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4-2

متطمبات اإلفصاح لدى سمطة النقد الفمسطينية.
اصدرت سمطة الىقد الفمسطيىية هجهكعة هف التعميهات الدكرية بداية هف سىة 2008ـ حتى سىة

2014ـ كٌي تتعمؽ باإلفصاح في البىكؾ الكطىية العاهمة في هىاطؽ السمطة الفمسطيىية( .سمطة الىقد،
.)2014

 4.1-2تعميمات رقم  :2010-04إدارة وتدقيق وامتثال وافصاح واخالقيات العمل.
إستىادان ألحكاـ قاىكف الهصارؼ رقـ  -2-لسىة 2002ـ كفقان لها كرد في البىد الخاهس في

التعميهات رقـ -4-لسىة 2008ـ كالخاص باإلفصاح وانضباط السوق كالهعدؿ حسب التعميهات
رقـ -4-لسىة 2010ـ ضهف البىد األكؿ حيث تمتزـ الهصارؼ بتكفير الهعمكهات كالتقارير حسب
التالي:

 .1اإللتزاـ بهتطمبات اإلفصاح حسب هتطمبات الدعاهة الثالثة إلتفاقية بازؿ الثاىية هف خالؿ:
أ -اإلفصاح عف كفأية رأس الهاؿ بحيث تشهؿ هككىات قاعدة رأس الهاؿ:
 رأس الهاؿ األساسي.
 رأس الهاؿ الهساىد.

 التىزيالت هف رأس الهاؿ.

 هجهكع رأس الهاؿ التىظيهي.
 الفئات الهختمفة لأصكؿ الهرجحة بالهخاطر كأكزاف الهخاطر.

 تحديد ىسبة رأس الهاؿ األساسي إلى األصكؿ الهرجحة بالهخاطر.

 اإلفصاح عف أية خطط هستقبمية ستحدث تغييرات عمى رأس الهاؿ.

ب -اإلفصاح عف فئتيف هف الهخاطر كٌها المخاطر النوعية كالتي تكض

أساليب

الهصرؼ في تحديد كقياس كادارة كتخفيض الهخاطر التي يكاجٍٍا الهصرؼ-ضهف

إستراتيجية البىؾ في إدارة الهخاطر .كالمخاطر الكمية التي تشهؿ التالي:
 هخاطر اإلئتهاف.
 هخاطرالسكؽ.

 الهخاطر التشغيمية.

 هخاطر السيكلة كاإلفصاح كالىسب الهالية.
 الهخاطر القاىكىية كالتىظيهية كالخسائر الهتكقعة.

ج -اإلفصاح عف السياسات الهحاسبية التي يتبعٍا الهصرؼ في إعداد القكائـ الهالية
الهرحمية كالختاهية.

د -اإلفصاح عف الهعمكهات األساسية الهتعمقة ببيئة العهؿ كٌيكؿ اإلدارة كالحككهة:
 أسهاء أعضاء هجمس اإلدارة كاإلدارة العميا كالهكافآت الهدفكعة لٍـ.
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ٌ يكؿ همكية رأس الهاؿ ألعضاء هجمس اإلدارة كالهساٌهيف الذيف يهتمككف
 %5أك اكثر هف اسٍـ الهصرؼ.

 الهعمكهات الهتعمقة بأية تسٍيالت هقدهة لذكم الصمة.
 التقرير السىكم كتقرير الحككهة.

 .2دكرية اإلفصاح:

أ -تطبيؽ هتطمبات اإلفصاح السابؽ ذكرٌا بشكؿ ىصؼ سىكم.

ب -التركيز عمى الهعمكهات ذات األٌهية الىسبية.
 .3كسائؿ اإلفصاح:

حيث تمتزـ الهصارؼ بتكفير الهعمكهات كالتقارير كاإلفصاح عىٍا هف خالؿ اإلفصاح الهستهر

كاإلفصاح السىكم هف خالؿ:

أ -إىشاء هكقع إلكتركىي لكؿ هصرؼ عمى الشبكة العىكبكتية.

ب -طباعة التقرير السىكم.

ج -تكفير همخص عف البياىات الهالية الختاهية لمهصرؼ -بركشكر-

 4.2-2تعميمات رقم  :2012-01قواعد ممارسات منح المكافآت والحوافز.

إستىادان لقاىكف الهصارؼ رقـ -9-لسىة 2010ـ عمى كافة الهصارؼ إعداد كتطكير سياستٍا

الهتعمقة بهى الهكافآت كالحكافز بها يضهف اإللتزاـ بالهتطمبات كالضكابط التالية بٍدؼ تعزيز الحككهة
كضهاف الشفافية كاإلفصاح في هى الهكافآت كتزكيد سمطة الىقد بٍا خالؿ أربعة أشٍر هف تاريخ

صدكر التعميهات كحسب البىد الخاهس هف التعميهات كالخاص بهتطمبات اإلفصاح تمتزـ الهصارؼ:

 .1باإلفصاح في البياىات الهالية السىكية --اإلفصاح السىكم --عف الهعمكهات الخاصة بهى

الهكافآت الهالية الههىكحة لرئيس كأعضاء هجمس اإلدارة كهختمؼ فئات الهكظفيف هع تحديد
قيهتٍا كتحميؿ تفصيمي لىكع الهكافآة كشكؿ الدفع.

 .2باإلفصاح عف هكافئات كبدالت رئيس هجمس اإلدارة في البياىات الهالية الختاهية لمهصرؼ
بشكؿ تفصيمي.

 .3باإلفصاح عف السياسة الهتبعة في هى الهكافآت الهالية كأبعادٌا عمى حجـ الهخاطر هع
تحديد شكؿ كىطاؽ لجىة الهكافآت الهالية.

5-2

تعميمات ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية.
أصدرت هجهكعة التعميهات رقـ -2-لسىة  2008بشأف اإلفصاح إستىادان ألحكاـ الهادة-

-11هف قاىكف األكراؽ الهالية رقـ 12-لسىة  .2004هع التعديالت الصادرة ضهف قرار هجمس إدارة
ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ الفمسطيىية رقـ -1-لعاـ  2013بتعميهات هعدلة لتعميهات رقـ -2-لسىة
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 2008بشأف اإلفصاح .حيث تسرم أحكاـ ٌذي التعميهات عمى كؿ هفٌ(:يئة سكؽ رأس الهاؿ

الفمسطيىية.)2014 ،

 ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ الفمسطيىية. سكؽ األكراؽ الهالية. -الشركات الهصدرة.

 األشخاص الهطمعيف كاألطراؼ ذات العالقة. ههتٍىي الهٍف الهالية. -صىاديؽ اإلستثهار.

 5.1-2اإلفصاح المالي :حيث تمتزم الشركات المصدرة لأل وراق المالية عند نشر التقرير السنوي
العام مراعاة مبادئ الحوكمة :بها يخص تزكيد الهساٌهيف بػػ:

أ -كصؼ كاهؿ عف إدارة الهخاطر.

ب -كاجبات هجمس اإلدارة تجاي الهساٌهيف.
ج -كشفان هفصالن يتضهف جهيع الهبالغ التي حصؿ عميٍا رئيس كأعضاء هجمس اإلدارة كهكظفك
اإلدارة التىفيذية خالؿ السىة سكاء كاىت بصكرة هباشرة أك بصكرة غير هباشرة.

إستىادان ألحكاـ قاىكف األكراؽ الهالية رقػـ 12-لسػىة  .2004كىظػاـ اإلفصػاح الهعهػكؿ بػً هػف

قبؿ الٍيئة :تقكـ الشركات الهدرجة باإلفصاح لمسكؽ هع إرساؿ ىسػخة إلػى الٍيئػة فػي ىفػس الكقػت عهػا

يمي:

 .1البياىات الهالية الختاهية األكلية عمى أف تككف هدققة هف الهدقؽ الداخمي لمشركة كذلؾ هف
خالؿ فترة ال تزيد عف  45يكهان هف تاريخ إىتٍاء السىة الهالية لمشركة.

 .2التقرير الهالي السىكم الهدقؽ كذلؾ خالؿ فترة ثالثة شٍكر هف تاريخ إىتٍاء السىة الهالية
لمشركة عمى أف يتضهف التقرير جهيع البياىات الكاجب تعهيهٍا في التقرير كفقا لىظاـ

اإلفصاح الهعهكؿ بً في سكؽ فمسطيف لأكراؽ الهالية.

 5.2-2اإلفصاح عن األمور الجوىرية:

إستىادان إلى قاىكف األكراؽ الهالية رقـ -12-لسىة  2004كالى تعهيهات ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ

الصادرة يتكجب عمى الشركات إعالـ الٍيئة بالسرعة الههكىة أك إصدار بياف صحفي عمىي فػك انر خػالؿ

هدة التزيد عف  24ساعة عىد تكفر أية هعمكهات جكٌرية فيها يتعمؽ بالتالي:
 .1أية تغيرات جكٌرية تحدث في الشركة أك في ٌيكؿ هجمس إدارتٍا.

 .2هكاعيد إجتهاعات هجمس اإلدارة كاجتهاعات الٍيئة العاهة العادية كغير العادية لمشركة.
 .3إستقالة الهدير العاـ لمشركة كتعييف هدير عاـ جديد.

 .4ق اررات هجمس اإلدارة الهؤثرة عمى أسعار األكراؽ الهالية.
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 .5هكعد إجتهاع الٍيئة العاهة العادم أك غير العادم لمشركة عمػى األقػؿ قبػؿ  10أيػاـ هػف هكعػد
اإلجتهاع كاعالـ الٍيئة كالجهٍكر عف الق اررات الهٍهة بعد يكـ هف تبىيٍا.

 .6اإلفصاح عف أم إصدار ألكراؽ هالية جديدة كاسبابً كشركطً.

 .7اإلفصاح عف أم تكقؼ أك تغيير في هجاؿ عهؿ الشركة أك أحد فركعٍا أك التابعة.

 .8العهميات ذات الطبيعة غير الهتكررة كالتي لٍا تأثير عمى الهركز الهالي كأرباح الشركة.
 .9اإلفصػػاح عػػف أم تغيي ػرات فػػي هكجػػكدات الشػػركة كالتزاهاتٍػػا قصػػيرة كطكيمػػة األجػػؿ كتصػػىيفٍا
اإلئتهاىي.

 .10اإلفصاح عف أم صفقات كبيرة تعقدٌا الشركة أك تمغيٍا كتقييـ هجمس اإلدارة.

 .11اإلفصاح عف هكعد إجتهاع هجمس اإلدارة قبؿ  10أياـ هف تاريخ إىعقاد اإلجتهاع.
 .12اإلفصاح عف الهعمكهات الجكٌرية لمجهٍكر بشكؿ ىزيً كهباشر ككافيان.

 .13في حاؿ إبالغ أعضاء هجمس إدارة الشركة كهديرٌا بتقديرات هسبقة ألحداث جكٌرية لٍا تػأثير
فيجب عمى الشركة اإلفصاح عىٍا.

 .14إذا ىشر في أحدل كسائؿ اإلعالـ أم خبػر يتعمػؽ بهعمكهػة جكٌريػة تخػص الشػركة يجػب عمػى
الشركة الهصدرة إصدار بياف يكض ذلؾ كترسؿ ىسخة لمٍيئة.

 .15تمتػػزـ الشػػركة الهدرجػػة بإىشػػاء هكقػػع إلكتركىػػي خػػاص عمػػى أف يتضػػهف الىظػػاـ الػػداخمي كعقػػد
التأسيس كىبذة عف أعضاء هجمس اإلدارة كاإلدارة التىفيذية ككبار الهسػاٌهيف كالتقػارير السػىكية
آلخر ثالث سىكات عمى األقؿ.

 5.3-2وقد تطرق قانون األوراق المالية (اإلفصاح الدوري) إلى التالي:
 .1عمى كؿ هصدر لأكراؽ الهالية أف يقدـ إلى الٍيئة كالسكؽ تقارير سىكية خالؿ األشٍر الثالثة
األكلى التي تمي ىٍايػة كػؿ سػىة هاليػة كيجػب أف يتضػهف الهعمكهػات التاليػة( :السللﻄة الﻮنييلة
الفلسﻄييية.)5115 ،
أ -هعمكهات كاهمة عف الهصدر.

ب -أسهاء أعضاء هجمس إدارتً كالهالكيف الرئيسييف.
ج -هعمكهات هالية تكض الكضع الهالي لمهصدر.

د -التغيرات كالهؤشرات الهستقبمية الهتكقعة هف قبؿ الهصدر.

 .2عمى كؿ هصدر لأكراؽ الهالية أف يقدـ إلى الٍيئة كالسكؽ تقارير ىصؼ سىكية.
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 5.4-2إفصاح األشخاص المطمعين واألطراف ذوي العالقة.
 .1عمػػى الشػػخص الهطمػػع فػػي الشػػركة الهصػػدرة لػػأكراؽ الهاليػػة إعػػالـ الٍيئػػة خطيػان بهػػا يهمػػؾ ٌػػك
كأقرباؤي هف الدرجة األكلى هف أكراؽ هالية هصدرة هف قبؿ تمؾ الشركة خالؿ أسبكع هػف تػاريخ

إىتخابً أك تعييىً.

 .2يجب أف يقكـ هػديرك كهسػئكلك الشػركة الهصػدرة فػك انر بتبميػغ الٍيئػة عػف بيػع أيػة أكراؽ هاليػة أك
شرائٍا أك التصرؼ بٍا كالعائدة لمشركة الهصدرة أك أم شركة تابعة لٍا سكاء كاف ٌذا البيع أك
الشراء أك التصرؼ لحساب ٌذا الشخص أـ لحساب غيريٌ(. .يئة سكؽ رأس الهاؿ.)2014 ،

 5.5-2اإلفصاح عن المتغيرات الجوىرية:

 .1عمى أم جٍة هصدرة لأكراؽ الهالية إعػالـ الٍيئػة كالسػكؽ خطيػان فػكر ىشػكء أم أهػكر جكٌريػة
تتعمؽ بٍا هها قد يؤثر عمى أسعار األكراؽ الهالية الهصدرة.

 .2لمٍيئة أك السكؽ أف تطمب هف الجٍة الهصدرة لػأكراؽ الهاليػة أم هعمكهػات أك بياىػات خاصػة
بٍا كعمى الجٍة الهصدرة تزكيدٌها بها تتطمباىً خالؿ الفترة الهحددة.

 .3لمٍيئػة أك السػػكؽ أف تطمػػب هػػف الجٍػػة الهصػػدرة لػػأكراؽ الهاليػػة األعػػالف عػػف أم هعمكهػػات أك
بياىات خاصة بٍا كها يحؽ لمٍيئة ىشر تمؾ الهعمكهات أك البياىات عمى ىفقة الجٍة الهصػدرة.

(ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ.)2014 ،
6-2

تعميمات (بورصة فمسطين).
بكضع ىظاـ هفصؿ لإلفصاح تـ إعتهادي في العاـ  2005كعدؿ في العاـ  ،2006كيشهؿ

ٌذا القاىكف قكاعد لتىظيـ كتحديد شكؿ كهحتكل كتكقيت اإلفصاح عف البياىات الهالية لمشركات

الهدرجة في السكؽ(بكرصة فمسطيف.)2014 ،
يقسم ىذا النظام اإلفصاح إلى:

 6.1-2اإلفصاح لمسوق عن البيانات المالية لمشركات:
تقكـ الشركة الهدرجة كالعضك بإعداد بياىاتٍا الهالية كفقا لهعايير الهحاسبة الدكلية ،كاذا

تعارض أم هف ٌذي الهعايير الدكلية هع ىص في تشريع ىافذ في فمسطيف تسرم أحكاـ قاىكف األكراؽ
الهالية كها يجب أف يتـ اإلفصاح بالمغة العربية ،كيجكز لمشركة الهدرجة ،بعد هكافقة السكؽ ،اإلفصاح
بالمغة اإلىجميزية باإلضافة إلى المغة العربية .كيقسـ إلى:

 6.2-2إفصاح خالل السنة المالية:

أ .اإلفصػػاح لمسػػكؽ عػػف البياىػػات الهاليػػة ىصػػؼ السػػىكية هػػف خػػالؿ إعػػداد التقريػػر ىصػػؼ السػػىكم
خالؿ فترة أقصاٌا ( )45خهسػة كأربعػيف يكهػا هػف تػاريخ إىقضػاء ىصػؼ السػىة الهاليػة لمشػركة

هراجعة هف قبؿ هدقؽ الحسابات الهعتهد.
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ب .اإلفصاح لمسكؽ عف البياىات الهرحمية هف خالؿ إعداد تقرير دكرم (ربػع سػىكم) كفقػان لهعػايير
الهحاسبة الدكلية ،كذلؾ خالؿ فترة أقصاٌا شٍر كاحد هػف تػاريخ إىتٍػاء كػؿ ثالثػة شػٍكر عمػى

أف يكػػكف هراجع ػان هػػف قبػػؿ الهػػدقؽ الػػداخمي لمشػػركة ،إف كجػػد .كيسػػتثىى هػػف ذلػػؾ آخػػر تقريػػر

(تقرير ىٍاية السىة الهالية) حيث يصدر كتقرير ىٍائي حسػب الفقػرتيف األكلػى كالثاىيػة هػف ٌػذي

الهادة.

 6.3-2إفصاح عند نياية السنة المالية:
يشهؿ ٌذي اإلفصاح عمى هايمي:

أ .اإلفصاح لمسكؽ عف البياىات الهالية الختاهية األكلية ،هدققة هف الهدقؽ الػداخمي ،بأسػرع كقػت
ههكف خالؿ فترة ( )45خهسة كأربعيف يكها هف تاريخ إىتٍاء السىة الهالية لمشركة.

ب .اإلفصػػاح لمسػػكؽ عػػف البياىػػات الهاليػػة السػػىكية هػػف خػػالؿ إعػػداد التقريػػر السػػىكم خػػالؿ فت ػرة
أقصاٌا ( )3ثالثة أشٍر هف تاريخ إىتٍاء السىة الهالية لمشركة هدققة هف الهدقؽ القاىكىي.

ج .عىد تغير السىة الهالية لمشركة يجب اإلفصاح لمسكؽ عف البياىات الهالية لمفترة االىتقالية كذلؾ
خالؿ ( )45خهسة كأربعيف يكها هف تاريخ ىٍاية تمؾ الفترة.

 6.4-2اإلفصاح لمسوق عن البيانات غير المالية لمشركات ويشمل:
6.4.0-2

اإلفصاح المستمر عن األمور الجوىرية:

عىد حدكث أهكر جكٌرية أك أحداث ٌاهة هف الهحتهؿ أف تؤثر عمى ربحية الشركة الهدرجة

أك هركزٌا الهالي أك أسعار األكراؽ الهالية الهصدرة بشكؿ هباشر أك غير هباشر فيجب إخطار
السكؽ حاال بٍذي األهكر أك األحداث كذلؾ بها ال يزيد عف يكـ عهؿ كاحد هف تاريخ كقكعٍا .كتشهؿ:
 .1أية إشعارات أك تقارير أك هطبكعات أرسمت لهساٌهيٍا خالؿ فترة ال تتجأكز ( )3ثالثة أياـ
عهؿ هف تاريخ إرسالٍا.

 .2الق اررات التي إتخذت في إجتهاع الٍيئة العاهة ،كذلؾ قبؿ بدء جمسة التداكؿ في يكـ العهؿ
التالي إلتخاذ ٌذي الق اررات.

 .3اإلفصاح لمسكؽ في هدة أقصاٌا يكـ عهؿ كاحد عف أم تغيير يط أر عمى هجمس اإلدارة أك
هدققي الحسابات أك الهدير العاـ أك هكظفي اإلدارة التىفيذية أك الهفكضيف بالتكقيع ىيابة عىٍا،
كعف أم تغيير في همكية أسٍـ الهؤسسيف ،كذلؾ بها ال يزيد عف يكـ عهؿ كاحد هف حصكؿ
ٌذا التغيير.

 .4إذا تغيرت أعهاؿ الشركة الهدرجة بشكؿ جكٌرم أك تكقفت الشركة الهدرجة عف العهؿ في
أحدل هجاالتٍا.

 .5الهسائؿ التي ها زالت في هرحمة الهفاكضات ،أف تثبت ذلؾ كتابة لديٍا هع تحديد األشخاص
الذيف لديٍـ هعمكهات عف ٌذي الهفاكضات.
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 .6يتـ ىشر األهكر الجكٌرية كفؽ ىظاـ اإلفصاح االلكتركىي الهعهكؿ بً في البكرصة كتتـ
اإلفصاحات هف قبؿ الشركات بشكؿ هباشر.

6.4.2-2

إفصاح األشخاص المطمعين واألطراف ذات العالقة:

يجب عمى الشركة الهدرجة إخطار السكؽ عف اإلجراءات الداخمية الهتبعة التي تكفؿ عدـ

السهاح لأشخاص الهطمعيف كاألطراؼ ذكم العالقة بٍا التداكؿ عمى أسٍـ الشركة خالؿ خهسة عشر
يكها قبؿ كثالثة أياـ بعد إصدار كىشر أم بياىات أك هعمكهات جكٌرية قد يككف لٍا تأثير هٍـ عمى
سعر الكرقة الهالية لمشركة .هىذ المحظة التي يبرز فيٍا هكضكع يتطمب الىشر هف قبؿ جٍة هصدرة

بهكجب القاىكف كحتى كقت اإلفصاح ،يهىع األشخاص كالهدرككف لمهكضكع هف التعاهؿ هباشرة أكغير
هباشرة باألكراؽ الهالية لمهصدر كهشاركيً بحيث يشهؿ ٌذا الهىع كؿ هف:
أ .الهصدر.

ب .أم شركات تابعة لمهصدر.
ج .أم هساٌـ هسيطر أك عضك هجمس إدارة أك هدير أك هسؤكؿ أك هكظؼ هطمع أك ككيؿ هطمع
أك أم شخص هطمع يقكـ بالتعاهػؿ هػع الهصػدر أك هػع أم شػركة تابعػة لمهصػدر أك يمتػزـ كػؿ
عضك هجمس إدارة ،أك هدير ،أك هساٌـ يهتمؾ بصكرة هباشػرة أك غيػر هباشػرة حصػة فػي رأس

هػػاؿ الشػػركة الهدرجػػة ،أك الشػػركة القابضػػة أك التابعػػة أك الحميفػػة لٍػػا ،تعػػادؿ  %10أف يقػػكـ
باإلفصاح لمسكؽ حاالن عف أم تغيير يط أر عمى همكيتً في ٌذي الشركة ،سكاء كػاف ذلػؾ ىتيجػة
تعاهػػؿ داخمػػي أـ ال ،كعمػػى أف يػػتـ ٌػػذا اإلفصػػاح بهػػا ال يزيػػد عػػف يػػكـ عهػػؿ كاحػػد هػػف تػػاريخ

حصكؿ ٌذا التغيير هكظفي السكؽ كالٍيئة.
6.4.3-2

إفصاح عن معمومات أخرى يتم تزويد السوق بيا:

أ -إذا تضهف تقرير هػدققي الحسػابات الهرفػكع إلػى هجمػس اإلدارة بهكجػب الهػادة (()17أ)( )1هػف
ٌػذا الىظػػاـ إىتقػػادان شػػديدان هػف شػػأىً التػػأثير عمػػى أسػعار األكراؽ الهاليػػة لمشػػركة الهدرجػػة ،يجػػب
عمى ٌذي الشركة أف تزكد السكؽ خالؿ يكـ عهؿ كاحد ىسخة عف التقرير.

ب -يجكز لمشركة الهدرجة أال تفص عف بياىات هعيىة إذا كاىت لدل هجمس إدارتٍػا أسسػان هعقكلػة
لإل عتقاد بأف الكشؼ عف تمؾ البياىات سيؤدم لإلضػرار عمػى ىحػك خطيػر بهصػالحٍا ،كأىػً لػـ
كلف يتـ أم تدأكؿ بأسٍهٍا ،هف قبؿ أعضاء هجمػس إدارتٍػا كهػكظفي اإلدارة التىفيذيػة ،بصػكرة

هباشرة أك غير هباشرة ،إستىادان لمهعمكهات التي لـ تعمف لمجهٍكر.

ج -فيهػػا يتعمػػؽ بػػالعرض العػػاـ الػػذم تكجٍػػً الشػػركة الهدرجػػة تهمػػؾ هػػا ال يقػػؿ عػػف  %10هػػف أم
كرقػػة هاليػػة لشػػركة أخػػرل ،تمتػػزـ الشػػركة الهدرجػػة ب ػإعالـ السػػكؽ بػػذلؾ فػػكر إتخػػاذ الق ػرار ببػػدء

الهفاكضػػات بشػػأف ٌػػذا العػػرض العػػاـ أك عىػػد بػػدء ٌػػذي الهفاكضػػات فعػػال أك عىػػد إتخػػاذ الق ػرار
بتكجيً ٌذا العرض العاـ.
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د -إذا عمهت الجٍػة الهصػدرة أف عرضػان عاهػان سػيكجً بٍػدؼ تهمػؾ هػا ال يقػؿ عػف  %10هػف أم
كرقة هف أكراقٍػا الهاليػة ،كلػـ يػتـ ىشػري بعػد ،فيجػب عميٍػا إعػالـ السػكؽ بػً حػاال ،كبهػا ال يزيػد
عف يكـ عهؿ كاحد هف عمهٍا بذلؾ.

ق -عىدها تعتزـ الشركة الهدرجة إجراء أم تغيير في:

 إسهٍا أك في رأسهالٍا أك في أم بياف آخر في ىظاهٍا الداخمي أك عقد تأسيسٍا. القيهػػة اإلسػػهية ألسػػٍـ الشػػركة أك أم ق ػرار بتكزيػػع أسػػٍـ هجاىيػػة أك تجزئػػة السػػٍـ أك هػػا شػػابًذلؾ.

 -ها تهمكً الشركة هف أهكاؿ هىقكلة أك غير هىقكلة أك رٌكىات أك كفاالت أك حجكزات.

 يجػػب عميٍػػا إرسػػاؿ التعػػديالت الهقترحػػة إلػػى السػػكؽ فػػي هػػدة أقصػػاٌا هكعػػد إشػػعار هسػػاٌهيٍاباإلجتهاع الهخصص لهىاقشة ٌذا التعديؿ .كها يجب عمى الشػركة الهدرجػة إرسػاؿ ىسػخة هػف

قرار الهساٌهيف ،الصادر بشأف ٌذا التغيير أك التعديؿ ،إلى السكؽ فكر تصديقً.
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7-2

الخالصة.
إستعرض الباحث في ٌذا الفصؿ هتطمبات اإلفصاح كفقان لمهعايير الهحاسبية كهتطمبات

الجٍات الرقابية كقد كجد الباحث اىً يهكف تقسيـ اإلفصاح إلى:

 7.1-2إفصاح داخمي :كٌكافصاح غير هىشكر يتعمؽ بالهؤسسات الرقابية (سمطة الىقد) كالٍيئات
الهشرفة عمى أسكاؽ رأس الهاؿ .كٌك هٍـ في الحفاظ عمى كفاءة الرقابة عمى عرض التقارير

الهالية لمشركات في األسكاؽ الهالية هف خالؿ:

أ .إستيضاح البىكد كىشر الهمخصات كالتعميهات عف الشركات الهدرجة.
ب .تعهيـ التقارير الهالية عمى اإلعالـ كهستخدهي التقارير الهالية هف الهستثهريف كالجهٍكر.
ج .رفض أم إفصاح اليتكافؽ هع القكاىيف كالتعميهات الصادرة بها يحقؽ اإلفصاح الهالئـ.

د .الحفاظ عمى جكدة هخرجات التقارير الهالية لإلفصاح الخارجي.

 7.2-2إفصاح خارجي :كٌك إفصاح هىشكر يتعمؽ بالتقارير الهالية الدكرية كالسىكية التي تصدرٌا
البىكؾ الكطىية لأطراؼ التي تبدم رأيان بالتقارير الهالية كهستخدهي القكائـ الهالية هف
الهستثهريف الحالييف كالهحتهميف كالهستفيديف هف البىكؾ كذلؾ بعد هكافقة الهؤسسة الرقابية
(سمطة الىقد) كالٍيئات الهشرفة عمى أسكاؽ رأس الهاؿ.
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الفصن الثالث
وؤشرات اإلفصاح احملاسيب

 1-3مقدمة.
يعتبػر الىقػػاش حػػكؿ أٌهيػة اإلفصػػاح حتػػى اآلف هفٍػكـ ىظػػرم يصػػعب قياسػػً بشػكؿ هباشػر

(  . )Hajian et all, 2014فالصػػعكبة فػػي قيػػاس اإلفصػػاح تعػػكد لقمػػة الد ارسػػات الهتعػػددة لهجهكعػػة

رسػات التطبيقيػػة Healy, Krishna, .
الهقػاييس التػي كضػػعٍا األكػاديهييف باالضػػافة إلػى القيػكد فػػي الد ا
)) 2001

فالدراسات السابقة عف اإلفصاح ،قدهت هف بعض الهىظهات الدكلية في صكرة هؤشرات

لإلفصاح تبرز أٌهية اإلفصاح في تحقيؽ حككهة الشركات كالذم يؤدم بدكري لجكدة اإلفصاح
الهحاسبي كالعهؿ عمى تطكيرٌا لككىٍا هرتبطة بالبيئة الىظاهية كالهٍىية .كقد اثارت االزهات الهالية

العالهية اٌتهاـ الهستثهريف كاصحاب القرار تجاي اٌهية اإلفصاح الهحاسبي هها دعا بعض الهؤسسات
الرقابية الى إستخداـ عدة هؤشرات تستخدـ لقياس اإلفصاح(Kosedag And H. Aksu, 2011) .

كتكجد بعض الهداخؿ الهختمفة لقياس هستكل اإلفصاح في التقارير الهالية تىاكلتٍا العديد هف

الدراسات كٌي)Hajian et all, 2014 ( :

المدخل األول :يعتهد عمى قياس هستكل الشفافية كاإلفصاح هف خالؿ تصهيـ كارساؿ إستبياف
لهستخدهي القكائـ الهالية.

المدخل الثاني :يعتهد عمى دراسة األبحاث السابقة بشكؿ هعهؽ كاختيار البىكد الٍاهة لإلفصاح عىٍا
هف كاقع ٌذي األبحاث.

المدخل الثالث :يعتهد عمى فحص القكائـ الهالية الهعدة هف قبؿ اإلدارة كاختيار البىكد األكثر أٌهية في
اإلفصاح .كاعتهد الباحث في قياس هستكل اإلفصاح عمى الهدخؿ الثالث ،باالعتهاد عمى

هؤشرStandard&Poor’s

كفي ٌذا الفصؿ سيتىاكؿ الباحث الهؤشرات الدكلية الحديثة الهعتهدة في قياس هستكل

اإلفصاح أٌهٍا:

أكالن :هؤشر  index standards & poor'sرهزي . S&P

ثاىيان :هؤشر هىظهة التعاكف كالتىهية االقتصادية ORGANISATION FOR ECONOMIC

 CO-OPERATION AND DEVELOPMENTك يرهز لٍا . OECD
 2-3مؤشر Standard & Poor

ٌك الهستخدـ لدل هؤسسة  index standards & poor's Standard & Poorاعتهد في العاـ
2002ـ.
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 2.1-3أىداف المؤشر:
يٍدؼ الهؤشر الى)Standard & Poor’s ،2002( & .) Laurence Lescourret ، 2011

)T&D

 .1تقديـ هجهكعة هف التحميالت كالخدهات ،حكؿ حككهة الشركات.

 .2يكفر الترتيب الهكضكعي لتقييـ حككهة الشركات في سكؽ األكراؽ الهالية حسب أعهاؿ
الشركة بها يخدـ قضايا الهستثهريف كالهحمميف.

 .3تقييـ هستكل اإلفصاح كالشفافية كفقا لهىٍجية تعتهد أبعاد ثالثة كٌيٌ( :يكؿ الهمكية كحقكؽ
الهستثهر ،الشفافية كاإلفصاح الهاليٌ ،يكؿ كعهميات هجمس اإلدارة) بإستخداـ التقارير الهالية

السىكية لمشركات.

 2.2-3مكونات المؤشر:
قسػػـ الهؤشػػر إلػػى ثػػالث هجهكعػػات رئيسػػية ،تحتػػكم هجهكعػػة بىػػكد لهؤشػػر اإلفصػػاح عػػددٌا  98بىػػدان
هكزعة كالتالي:

 .1المجموعة األولى --ىيكل الممكية وحقوق المستثمر (تحتوي ثالثة عناصر رئيسية):
 .1.1الشفافية بخصوص الممكية:

 .1.1.1تقديـ كصؼ ألىكاع األسٍـ؟.
 .1.1.2إستعراض أىكاع األسٍـ؟.

 .1.1.3اإلفصاح عف عدد األسٍـ العادية الهصدرة؟.

 .1.1.4اإلفصاح عف عدد األسٍـ العادية الهصرح بٍا كغير الهصدرة؟.
 .1.1.5اإلفصاح عف القيهة االسهية لأسٍـ العادية الهصدرة؟.

 .1.1.6اإلفصاح عف القيهة األسهية لأسٍـ العادية الهصرح بٍا كغير الهصدرة؟.
 .1.1.7اإلفصاح عف عدد األسٍـ الههتازة الهصدرة كالهصرح بٍا؟.

 .1.1.8اإلفصاح عف عدد األسٍـ الههتازة الهصدرة كالتي ال يحؽ لٍا التصكيت؟.
 .1.1.9اإلفصاح عف القيهة األسهية لأسٍـ الههتازة الهصدرة؟.

 .1.1.10اإلفصاح عف القيهة األسهية لأسٍـ الههتازة الهصدرة التي اليحؽ لٍا التصكيت؟.
ٌ .1.1.11ؿ يفص البىؾ عف حقكؽ التصكيت لكؿ أىكاع األسٍـ؟.

 .1.2تمركز الممكية:

 .1.2.1اإلفصاح عف أكبر  10-5-3-1هساٌهيف؟)2( .

 .1.2.2اإلفصاح عف الهساٌهيف الذيف يهمككف  %3-%5-%10هف أسٍـ الشركة؟)3( .
ٌ .1.2.3ؿ تفص الشركة عف ىسبة الهمكية الهتداخمة/الهتقاطعة؟.
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 .1.3إجراءات التصويت واجتماع المساىمين:
ٌ .1.3.1ؿ تكجد هفكرة لأحداث الٍاهة كأكقات الهساٌهيف.
ٌ .1.3.2ؿ تتـ هراجعة هحاضر إجتهاعات الهساٌهيف.

 .1.3.3كصؼ إلجراء الهقترحات خالؿ إجتهاعات الهساٌهيف.
ٌ .1.3.4ؿ يبمغ الهساٌهيف باإلجتهاعات غير العادية.

ٌ .1.3.5ؿ يتـ ترشي أعضاء هجمس اإلدارة هف قبؿ الهساٌهيف.
 .1.3.6كصؼ إجراءات اإلستفسار هف هجمس اإلدارة.

ٌ .1.3.7ؿ التقرير الهالي السىكم يىشر الئحة حككهة الشركة؟.
ٌ .1.3.8ؿ التقرير الهالي السىكم يىشر هبادئ ههارسة الحككهة؟.
ٌ .1.3.9ؿ يتـ ىشر الىظاـ األساسي لمشركة.

 .2المجموعة الثانية --الشفافية واإلفصاح المالي عن المعمومات (تحتوي خمسة عناصر).
 .2.1نشاط الشركة:

ٌ .2.1.1ؿ يتـ هىاقشة إستراتيجية الشركة.
 .2.1.2التقرير بالتفصيؿ عف أىكاع الىشاط الذم تهارسً الشركة.

ٌ .2.1.3ؿ تقكـ الشركة بتقديـ همخص عف األتجاٌات كالتغيرات في الىشاط.
ٌ .2.1.4ؿ تقكـ الشركة بتقديـ تفصيؿ عف الخدهات الهقدهة.

ٌ .2.1.5ؿ تقكـ الشركة بتقديـ تحميؿ لمقطاعات كفقان لأىشطة.
ٌ .2.1.6ؿ تفص الشركة عف حصتٍا اإلجهالية في السكؽ.
ٌ .2.1.7ؿ تقكـ الشركة بتقديـ تىبؤات عف الدخؿ؟.

ٌ .2.1.8ؿ تقكـ الشركة بتقديـ تىبؤات عف الدخؿ بعدة طرؽ؟.
ٌ .2.1.9ؿ تقكـ الشركة بتقديـ تىبؤات عف الدخؿ بشكؿ تفصيمي؟.

ٌ .2.1.10ؿ يتـ اإلفصاح عف كهيات كأحجاـ الهىتجات أك الهخرجات.

ٌ .2.1.11ؿ تقدـ الشركة تىبؤات عف الهىتجات أك الهخرجات بأم طريقة.
ٌ .2.1.12ؿ تفص الشركة عف كصؼ خصائص األصكؿ الهستخدهة.

ٌ .2.1.13ؿ تفص الشركة عف هؤشرات الكفاءة (العائد عمى األصكؿ-العائد عمى حقكؽ
الهمكية).

ٌ .2.1.14ؿ تقدـ الشركة أم هؤشرات عف الىشاط.

ٌ .2.1.15ؿ تفص الشركة عف خططٍا األستثهارية لمسىكات القادهة.
ٌ .2.1.16ؿ تفص الشركة عف خططٍا األستثهارية بالتفصيؿ لمسىكات القادهة.
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 .2.2مراجعة السياسات المحاسبية:
 .2.2.1اإلفصاح عف الهعمكهات الهالية عمى أساس ربع سىكم.
ٌ .2.2.2ؿ تىاقش الشركة سياساتٍا الهحاسبية.

ٌ .2.2.3ؿ تفص الشركة عف الهعايير الهحاسبية التي تستخدهٍا.
ٌ .2.2.4ؿ تقدـ الشركة حساباتٍا كفقان لمهعايير الهحمية.

ٌ .2.2.5ؿ تقدـ الشركة حساباتٍا كفقان لهعايير هتعارؼ عميٍا دكليان ؟.

ٌ .2.2.6ؿ تقدـ الشركة حساباتٍا كفقان ألية هعايير هتعارؼ عميٍا دكليان كبديؿ؟.

ٌ .2.2.7ؿ تىشر الشركة الهركز الهالي ،قائهة الدخؿ ،قائهة التدفؽ الىقدم ،كفقان لمهعايير
الهتعارؼ عميٍا دكليان.

ٌ .2.2.8ؿ تقدـ الشركة تسكية لحساباتٍا الهعدة كفقان لمهعايير الهحمية لتتكافؽ هع الطرؽ
الهتعارؼ عميٍا دكليان.

 .2.3تفاصيل السياسات المحاسبية:
ٌ .2.3.1ؿ تفص الشركة عف طرؽ تقكيـ األصكؿ.

ٌ .2.3.2ؿ تفص الشركة عف طريقة إستٍالؾ األصكؿ الثابتة.
ٌ .2.3.3ؿ تعد الشركة قكائـ هالية هكحدة.

 .2.4األطراف ذات العالقة :

 .2.4.1تقديـ قائهة بالهىشأت الزهيمة التي تهتمؾ الشركة فيٍا حصة أقمية.

ٌ .2.4.2ؿ تقدـ الشركة هعمكهات عف ٌيكؿ الهمكية في الشركات الزهيمة.
ٌ .2.4.3ؿ يكجد سجؿ لمعهميات هع األطراؼ ذات العالقة.
ٌ .2.4.4ؿ يكجد سجؿ لمعهميات هع الهجهكعات.

 .2.5معمومات المراجع الخارجي:

ٌ .2.5.1ؿ تفص الشركة عف أسـ الهراجع الخارجي.

ٌ .2.5.2ؿ تفص الشركة عف تقرير الهراجع الخارجي.

ٌ .2.5.3ؿ تفص الشركة عف أتعاب الهراجع الخارجي.
ٌ .2.5.4ؿ تفص الشركة عف أتعاب خدهات غير الهراجعة الهدفكعة لمهراجع الخارجي.

 .3المجموعة الثالثة --ىيكل مجمس اإلدارة واالجراءات(تحتوي اربعة عناصر).
 .3.1ىيكل مجمس اإلدارة:

ٌ .3.1.1ؿ يتـ تدكيف أسـ رئيس لمهجمس.

 .3.1.2ىشر هعمكهات تفصيمية عف الرئيس بخالؼ األسـ.
ٌ .3.1.3ؿ ٌىاؾ قائهة بأسهاء األعضاء.
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 .3.1.4ىشر هعمكهات تفصيمية عف األعضاء.

 .3.1.5هعمكهات عف الكظائؼ الحالية لأعضاء.
 .3.1.6هعمكهات عف الكظائؼ السابقة لأعضاء.

 .3.1.7اإلفصاح عف تاريخ إلتحاؽ األعضاء بالهجمس.
 .3.1.8تقسيـ األعضاء الى تىفيذييف كغير تىفيذييف.

 .3.2دور المجمس:

 .3.2.1تفاصيؿ عف دكر الهجمس في الشركة.

ٌ .3.2.2ؿ يتـ اإلفصاح عف قائهة بالهسائؿ التي تحفظ عميٍا الهجمس.
ٌ .3.2.3ؿ ٌىاؾ قائهة بمجاف الهجمس.
 .3.2.4هراجعة أخر إجتهاع لمهجمس.

ٌ .3.2.5ؿ تكجد لجىة هراجعة داخمية.
 .3.2.6اإلفصاح عف أسهاء لجىة هراجعة الداخمية.
ٌ .3.2.7ؿ تكجد لجىة لمهكافآت كالتعكيضات.

 .3.2.8اإلفصاح عف أسهاء لجىة الهكافآت كالتعكيضات.
ٌ .3.2.9ؿ تكجد لجىة لمتعييف كالترشي .

 .3.2.10اإلفصاح عف أسهاء لجىة التعييف كالترشي .
 .3.2.11أية كظائؼ هتعمقة بالهراجعة الداخمية بجاىب لجىة الهراجعة الداخمية.
ٌ .3.2.12ؿ تكجد لجىة لػ (اإلستراتيجية-اإلستثهار-الهالية).

 .3.3تدريب األعضاء ومكافآتيم:

 .3.3.1اإلفصاح عف هدل تكفير التدريب لأعضاء.

 .3.3.2اإلفصاح عف عدد األسٍـ التي يهمكٍا كؿ عضك.
 .3.3.3هىاقشة إجراءات قرار تحديد أتعاب األعضاء.
ٌ .3.3.4ؿ يفص عف ركاتب األعضاء.

 .3.3.5اإلفصاح عف ىكعية ركاتب األعضاء (ىقد-سٍـ-غير ذلؾ).
 .3.3.6اإلفصاح عف إرتباط الهكافآت كالركاتب باالداء.

 .3.4رواتب ومكافآت المدراء وتقويميما:

 .3.4.1قائهة بأسهاء كبار الهكظفيف (غير األعضاء في الهجمس).
 .3.4.2اإلفصاح عف الخبرات السابقة لمهديريف/كبار الهكظفيف.
 .3.4.3اإلفصاح عف عدد األسٍـ الههمككة لكبار الهكظفيف.

 .3.4.4اإلفصاح عف عدد األسٍـ الههمككة لكبار الهكظفيف في الشركات التابعة؟.
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 .3.4.5هىاقشة إقرار تحديد ركاتب كبار الهكظفيف.

 .3.4.6عدد كبار (غير األعضاء) الذيف يتـ اإلفصاح عف ركاتبٍـ.
 .3.4.7ىكعية كركاتب/هكافآت كبار الهكظفيف (غير األعضاء).
 .3.4.8ارتباط الركاتب/الهكافآت باألداء.

 .3.4.9اإلفصاح عف تفاصيؿ عقد الرئيس التىفيذم.
حيث تتحؽ الشفافية كاإلفصاح في التقارير الهالية كفقان لٍػذا الهؤشػر إذا تضػهىت ٌػذي التقػارير

 98بىدان هع إعطاء تمػؾ البىػكد أك ازىػان هختمفػة حسػب أٌهيتٍػا .كٌػي قابمػة لمزيػادة كالػىقص حسػب طبيعػة

الش ػ ػ ػػركات كالقطاع ػ ػ ػػات اإلقتص ػ ػ ػػادية ف ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػكؽ كالتق ػ ػ ػػارير الهالي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػىكية .فف ػ ػ ػػي إش ػ ػ ػػارة لد ارس ػ ػ ػػة

( )Aksu and Kosedag،2006بمػػغ عػدد البىػػكد الهعتهػػدة  106بىػدان هكزعػػة كفقػان لأبعػػاد الثالثػػة
طبقت عمى التقارير الهالية الهىشكرة لمشركات الهسجمة في بكرصة استىطبكؿ لعاـ  .2006كفي د ارسػة

أخ ػػرل (الســـيمي  )2011،بم ػػغ ع ػػدد البى ػػكد لهؤش ػػر اإلفص ػػاح  92بى ػػدان طبق ػػت عم ػػى التق ػػارير الهالي ػػة
الهىشكرة هف قبؿ الشركات الهتداكلة فى السكؽ السعكدم.

قاـ  Patel and Dallasبتطبيؽ ٌذا الهقياس في العاـ 2002ـ لتحديد درجة الشفافية التى

تتهتع بٍا الشركات العاهمة فى أسكاؽ رأس الهاؿ فى كؿ هف الكاليات الهتحدة ،الههمكة الهتحدة ،دكؿ
الهحيط الٍادم ،الياباف ،دكؿ جىكب شرؽ أسيا ،كبعض الدكؿ فى أهريكا الالتيىية .كأظٍرت الدراسة

أف الشركات التى تعهؿ فى كؿ هف الكاليات الهتحدة كالههمكة الهتحدة كاىت أكثر الشركات شفافية هف
الشركات التى تعهؿ فى دكؿ أهريكا الالتيىية .كالجدكؿ التالي يكض ذلؾ:

جدول رقم 1-نتائج دراسة  Patel and Dallasلتحديد درجة الشفافية حسب الشركات العاممة في سوق رأس المال
ىيكل الممكية

الشفافية

ىيكل

وحقوق

المساىمين

واإلفصاح
المالي

وعمميات

اوروبا

58

46

73

51

351

بريطانيا (المممكة المتحدة)

70

54

81

70

124

دول غير تابعة لبريطانيا (المممكة المتحدة)

51

41

69

41

227

الواليات المتحدة (التقارير السنوية)

42

25

66

31

500

الواليات المتحدة (التقارير التجميعية)

70

52

77

78

500

اليابان

61

70

76

37

150

اسيا-المحيط اليادي

48

41

60

42

99

امريكا الالتينية

31

28

58

18

89

دول اسيا الناشئة

40

39

54

27

253

اسم الدولة

النسبة
التجميعية

مجمس اإلدارة

عدد
الشركات

Source: Standard & Poor’s,2002.p.7
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كها قاـ  Patel and Dallasبتطبيؽ ٌذا الهقياس لقياس شفافية اإلفصاح لمشركات التى

تعهؿ فى تسعة عشر سكقا هف األسكاؽ الىاشئة فى كؿ هف أسيا ( الصيف ،الٍىد ،أىدكىسيا ،ككريا،
هاليزيا ،باكستاف،الفمبيف ،تايالىد) كأهريكا الالتيىية (األرجىتيف ،الب ارزيؿ ،شيمى ،الهكسيؾ ،بيرك) كأكربا
كالشرؽ األكسط ( جهٍكرية التشيؾ ،الهجر ،بكلىدا ،دكلة االحتالؿ االسرائيمي ،تركيا ،جىكب إفريقيا).
كقد كجدت الدراسة أف الشركات التى تعهؿ فى أسكاؽ رأس الهاؿ فى أسيا باإلضافة إلى جىكب إفريقيا

كاىت األفضؿ هف حيث هستكل الشفافية هقارىة هع الشركات التى تعهؿ فى األسكاؽ األخرل

كخصكصا أسكاؽ دكؿ أهريكا الالتيىية.

جدول رقم 2-يوضح نتائج تطبيق Patel and Dallasمقياس S&Pلقياس الشفافية لمشركات العاممة في األسواق
الناشئة

إسم الدولة

متوسط درجات
الشفافية واإلفصاح العام

عدد الشركات

الصين

% 44

8

اليند

%40

41

إندونسيا

%38

11

كوريا

%45

46

ماليزيا

%43

50

باكستان

%37

9

الفمبين

%29

9

تايالند

%49

26

األرجنتين

%29

9

البرازيل

%32

30

شيمى

%32

19

المكسيك

%24

15

بيرو

%22

7

جميورية التشيك

%37

5

المجر

%43

5

بولندا

%36

13

دولة االحتالل االسرائيمي

%34

18

تركيا

%34

12

جنوب إفريقيا

%55

21

Source: Patel et al. / Emerging Markets Review 3 (2002) 325–337
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مكونات مؤشر الشفافٌة واإلفصاح
Standard & Poor’s
Transparency and
Disclosure

هٌكل الملكٌة وحقوق المستثمر
تحتوي ثالثة عناصر رئٌسٌة

معلومات الشفافٌة واإلفصاح
المالً
تحتوي خمسة عناصر رئٌسٌة

هٌكل و عملٌات مجلس اإلدارة
تحتوي أربع عناصر رئٌسٌة

الشفافٌة بخصوص الملكٌة
تتكون من احدى عشرة بندا

تركٌز نشاط األعمال للوحدة
اإلقتصادٌة
تتكون من ست عشرة بندا

هٌكل و مكونات مجلس اإلدارة
تتكون من ثمانٌة بنود

تركٌز الملكٌة
تتكون من ثمانٌة بنود

استعراض ومراجعة السٌاسات
المحاسبٌة وتتكون من ثمانٌة بنود

دور مجلس اإلدارة
تتكون من اثنى عشرة بندا

إجراءات التصوٌت واجتماع
المساهمٌن تتكون من تسعة بنود

معلومات و تفاصٌل عن السٌاسات
المحاسبٌة
تتكون من ثالثة بنود

تدرٌب أعضاء المجلس ومكافئاتهم
تتكون من ستة بنود

المعامالت مع األطراف ذات
العالقة تتكون من اربع بنود

رواتب و مكافئات المدراء
التنفٌذٌٌن و تقٌمهم
تتكون من تسعة بنود

المعلومات عن مراجع الحسابات
تتكون من اربع بنود

شكل توضيحي رقم 2-من اعداد الباحث لمؤشر الشفافية واإلفصاح حسب Standard & Poor’s Transparency
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 2.3-3إنتشار المؤشر:
يتحػػدد إىتشػػار الهؤشػػر فػػي سػػكؽ االعهػػاؿ الهاليػػة حسػػب درجػػة تحميػػؿ التقػػارير الهاليػػة السػػىكية

كتقيػيـ هسػتكل الشػفافية كاإلفصػاح كاعتهػد الباحػث عمػى البحػكث الهقدهػة هػف هؤسسػة & Standard
 Poorبداية هف عاـ 2002ـ حتى  2014هف خالؿ هجهكعة هف الدراسات عمى الدكؿ كالتالي:

()By Chinese Companies 2008 S&P Transparency and Disclosure Survey

).) Lescourret، 2011

 .1األسـواق الناشـئة  :تعتهػد عمػى الد ارسػات الهعػدة هػف قبػؿ  Standard & Poorبهػا يخػص

األسكاؽ الىاشئة في عاـ  2002كهع تحديث الدراسة في العاـ  2007حسػب األسػكاؽ التاليػة:

(،2007

Indice

Markets

Emerging

S&P

Poor’s:

&

Standard

)Methodology

 آسيا الىاشػئة (.S&P/IFC -بكرصػة شػاىغٍال كشىتشػف لػأكراؽ الهاليػة كبكرصػة ٌػكىج كػكىج
كسىغافكرة كاىدكىيسيا كهاليزيا كتايالىد).

 أهريكا الالتيىية) .S&P/IFC -االرجىتيف ،الب ارزيؿ ،التشيمي ،الهكسيؾ ،البيرك).
 آسيا ك الهحيط الٍادم.S&P-100 -
 دكؿ أكركبا الشرقية.

 تركيػا. S&P-52 -د ارسػة (Transparency and Disclosure Scores and their
.(2005)، Istanbul Stock Exchange Determinants in the

 الشركات الركسية كالشركات األككراىية.

 البكرصة الهصرية (القاٌرة كاالسكىدرية) .دراسة (الصادؽ كالعبيدم.)2007 ،

 الههمكة العربية السعكدية أجريت دراسة ( السٍمي  ) 2010،دراسة (قياس هدل تحقؽ الشفافية
كاإلفصاح في التقارير الهالية الهىشكرة لمشركات الهتداكلة في سكؽ الهاؿ السعكدم).

 .2األسواق المتقدمة:

باالعتهاد عمى دراسة Transparency and Disclosure
دكؿ اسيا الهتقدهة.

الياباف.S&P/TOPIX 150 -

أكركبا.S&P Europe/350 -
استراليا.S&P/ASX AUSTRALIAN -
الكاليات الهتحدة.S&P-1500 -
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 2.4-3طريقة إستخدام (إحتساب) المؤشر---
يركز تحميؿ  Standard & Poorعمى التقارير الهالية السىكية بها يسٍؿ التحميؿ كالهقارىة

هف قبؿ الشركات في جهيع أىحاء العالـ ( حسب الهدخؿ الثالث لقياس هؤشرات اإلفصاح) كتحسب
عمى الىحك التالي:

 -1إعداد إستباىة إفصاح تتضهف عىاصر الهؤشر تشهؿ أسئمة عف كؿ بىد هف بىكد الهؤشر.

 -2تقييـ كؿ سؤاؿ حسب الىظاـ الثىائي بٍدؼ ضهاف الهكضكعية ،كالترتيب هف خالؿ إدراج كؿ
بىد عمى أساس "ىعـ" (بىد اإلفصاح هكجكدة) أك"ال" (هطمكبة كغير هكجكدة) ك"ىعـ  /ال"

(تعىى أف البىد ليس هطمكب أك غير هتطابؽ).

 -3ال يتـ اإللتفات لبىكد اإلفصاح التي ال يتضهىٍا الهؤشر ألف ٌذي البىكد تعتبر هف قبيؿ
اإلفصاح االختيارل التى لـ تدخؿ فى ىطاؽ الدراسة.

 -4اإلجابة لكؿ شركة استخدـ فيً أكزاف هتساكية لبىكد الهؤشر عدا بعض البىكد التى أعطى لٍا
أكزاف (أكبر أك أقؿ) هف غيرٌا ليككف هجهكع أكزاف الهؤشر  100ىقطة.

 -5بعد اإلجابة عمى كؿ األسئمة يتـ جهع البىكد التى تهت اإلجابة عميٍا بىعـ كقسهتٍا عمى
إجهالي األكزاف (هطركحا هىٍا األكزاف الهقابمة لأسئمة التى تهت اإلجابة عميٍا بإجابة "غير

كيعد هجهكع الىقاط الفعمي هؤشر الشفافية كٌك
هطبؽ") كذلؾ لتحكيمٍا إلى ىسبة هئكية ُ
الهتغير الفعمي لمدراسة .هع دراسة ٌذا الهتغير هع عكاهؿ أخرل هؤثرة.
 3-3مؤشر منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ويرمز ليا . OECD
)(The Steering Group on Corporate Governance, 2006

كضعت هىظهة التعاكف اإلقتصادم كالتىهية هبادئ حككهة الشركات في العاـ  ،1999كهف

ثـ قاهت بهراجعتٍا كتعديمٍا كاعتهادٌا في العاـ  2004كيرهز لً  Indix OECDكالهعتهد في الدكؿ
األعضاء كغير األعضاء في الهىظهة ،كٌذي الهبادئ ٌي:

المبدأ األول :ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات.

يجب أف يتكفر إطار لمحككهة يعهؿ عمى تشجيع شفافية ككفاءة األسكاؽ ،كأف يتهاشى هع

أحكاـ القاىكف ،كيكض الهسؤكليات الهختمفة الخاصة بالسمطات اإلشرافية كالتىظيهية كالتىفيذية.

المبدأ الثاني :حقوق المساىمين.

يجب اف يعهؿ إطار حككهة الشركات عمى حهاية كتسٍيؿ ههارسة الهساٌهيف لحقكقٍـ.
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المبدأ الثالث :المعاممة العادلة أو المتكافئة لممساىمين.
يجب أف يضهف إطار حككهة الشركات الهعاهمة العادلة لجهيع الهساٌهيف ،بها في ذلؾ

صغار الهساٌهيف كالهساٌهيف األجاىب ،كها يجب أف تتكفر الفرصة لجهيع الهساٌهيف لمحصكؿ عمى
تعكيض هىاسب عف التقصير في حقكقٍـ.

المبدأ الرابع :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.
يجب أف يدرؾ إطار حككهة الشركات حقكؽ األطراؼ ذكم الهصال كتشجيع التعاكف الفعاؿ

بيف الهؤسسات كاألطراؼ ذكم الهصال في خمؽ الثركة كالكظائؼ كاإلسته اررية لهؤسسات تتهتع
بالحصافة الهالية .

المبدأ الخامس :اإلفصاح والشفافية.
يجب أف يضهف إطار حككهة الشركات اإلفصاح في الكقت الهىاسب كبدقة عف جهيع األهكر
ذات األٌهية كذات العالقة بالشركة بها في ذلؾ الكضع الهالي ،األداء ،الهمكية ،كحككهة الشركة .
المبدأ السادس :مسئوليات مجمس اإلدارة.

يجب أف يكفؿ إطار حككهة الشركات التكجً االستراتيجي لمشركة ،كالرقابة الفعالة عمى اإلدارة

هف قبؿ هجمس اإلدارة كالهجمس اإلشرافي ،كضهاف هساءلة هجمس اإلدارة كالهجمس اإلشرافي أهاـ
الشركة كالهساٌهيف.
 3.1-3أىداف المؤشر:
يٍدؼ الهؤشر الى:

). (OECD, 2004
(.)Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study،2006

(Corporate Governance and Firm Valuation in Asian Emerging ،2014
.)Markets

 .1تقديـ هجهكعة هف التحميالت كالخدهات ،حكؿ حككهة الشركات.

 .2دراسة الفرؽ بيف هعمكهات اإلفصاح اإلجبارم كاإلختيارم بها يحقؽ الترتيب الهكضكعي لتقيػيـ
الشركات في سكؽ األكراؽ الهالية حسب هتطمبات اإلفصاح لمهستثهريف كالهحمميف.

 .3تحديد خصائص الشركات الهدرجة بالبكرصة كاىعكاستٍا عمى قرارت الهستثهريف.

 .4تقييـ هستكل اإلفصاح كالشفافية كفقا لهىٍجية تعتهد أبعادان خهسة ككؿ بعػد يحتػكم بىػكد فرعيػة
هرتبطػػة بالبعػػد كٌػػي (حقػػكؽ الهسػػاٌهيف  ،الهعاهمػػة العادلػػة أك الهتكافئػػة لمهسػػاٌهيف ،أصػػحاب

الهصػػػال فػ ػػي حككهػ ػػة الشػ ػػركات ،اإلفصػ ػػاح كالشػ ػػفافية ،هس ػػئكليات هجم ػػس اإلدارة) بإسػ ػػتخداـ
التقارير الهالية السىكية لمشركات.
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مكونات مؤشر الشفافية واإلفصاح
OECD Transparency and
Disclosure

حقوق المساىمين
تحتوي تسعة بنود

المعاممة العادلة

اصحاب المصالح في

تحتوي ستة بنود

تحتوي ثالثة بنود

لممساىمين

حوكمة الشركات

مسئوليات مجمس

اإلفصاح والشفافية

اإلدارة

تحتوي خمسة

تحتوي ثالث عشرة بنداً

وعشرون بنداً

شكم تىضيحي رقم 3-مه اعذاد انباحث نمؤشر انشفافية واإلفصاح حسب OECD
3.2-3مكونات المؤشر-قسـ الهؤشر كها تىاكلتً دراسة( A transparency Disclosure Index
 )2007،measuring disclosures:Chinese listed companiesإلى خهس

هجهكعات رئيسية عدد البىكد لهؤشر اإلفصاح  56بىدان كٌى:

جدول رقم 3-مكونات مؤشر الشفافية واإلفصاح حسب OECD
إفصاح

إفصاح

الزامي

اختياري

البند االول حقوق المساىمين:
ٌ )1ؿ الق اررات الخاصة بهكافأت أعضاء هجمػس اإلدارة أك الهػدراء التىفيػذييف يػتـ الهكافقػة
عميً هف قبؿ الهساٌهيف بشكؿ سىكم؟.

 )2كيؼ يتـ عرض هكافأت أعضاء هجمس اإلدارة ؟.

*
*

 )3تحديد ىكعية إشعار لمدعكة الى اجتهاع الهساٌهيف في العاـ الهاضي هف خالؿ بياف:
أ-

تعييف الهديريف ك بياف أسهائٍـ كالخمفية.

*

ب-

تعييف هدققي الحسابات ،ك بياف أسهائٍـ كالرسكـ.

*

ج-

سياسة تكزيع األرباح ،ك بياف الهبمغ ك التفسيرات بخصكصً.

*

ٌ -1- )4ػػؿ ال ػرئيس التىفيػػذم أك الهػػدير العػػاـ حضػػر اجتهاعػػات الجهعيػػة العاهػػة العاديػػة
هرة كاحد عمى األقؿ في السىتيف الهاضيتيف؟.

ٌ -2ؿ تكجد قائهة باسهاء الحضكر لالجتهاع تككف هتاحة لمجهيع؟.ٌ )5ؿ سجمت خػالؿ اجتهاعػات الجهعيػة العاهػة العاديػة هػى فرصػة لبضػع دقػائؽ ليىػاقش
الهساٌهيف هف خالؿ طرح االسئمة ك الهشاركة خالؿ السىة الهاضية؟.

أ-

ٌؿ ٌىاؾ سجؿ لهجهكعة االسئمة ك االجكبة؟.

ب-

ٌؿ تـ تدكيف اية حمكؿ هقترحة لالسئمة الهطركحة؟.

البند الثاني المعاممة العادلة او المتكافئة لممساىمين:
ٌ )1ؿ تكفر الشركة الهبررات  /تفسيرات لمهعاهالت الخاصػة بػاألطراؼ ذات العالقػة التػي
تهتمؾ تأثي انر عمى الشركة؟.
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ٌ )2ػػؿ كػػاف ٌىػػاؾ أم حػػاالت عػػدـ اهتثػػاؿ بشػػأف الهعػػاهالت هػػع األط ػراؼ ذات العالقػػة
خالؿ السىة الهاضية؟.

*

ٌ )3ؿ تقدـ الشركة التسٍيالت الالزهة لعهمية التصكيت بالككالة؟.
ٌ )4ؿ يكجد إشعار لمهساٌهيف بخصكص تحديد الهستىدات الهطمكبة لعهمية التككيؿ؟.
ٌ )5ؿ ٌىاؾ أم شركط هكثقة لعهمية تعييف الككيؿ؟.
 )6كػ ػػـ عػ ػػدد االيػ ػػاـ السػ ػػابقة ك التػ ػػي لػ ػػـ ترسػ ػػؿ فيٍػ ػػا الشػ ػػركة ايػ ػػة اشػ ػػعارات الجتهاعػ ػػات
الهساٌهيف؟.

*

البند الثالث دور اصحاب المصالح في حوكمة الشركات:
ٌ )1ؿ تكض الشركة بشكؿ صري هدل سالهة كرفاٌية هكظفيٍا؟.
ٌ )2ؿ الشػركة تكضػ

بشػكؿ صػري

دكر أصػحاب الهصػال الرئيسػييف هثػؿ العهػالء أك

الهجتهع ككؿ (أك الدائىيف أك الهكرديف)؟.

ٌ )3ػ ػػؿ تكض ػ ػ الشػ ػػركة بشػ ػػكؿ ص ػ ػري
"لمجهٍكر"؟.

القضػ ػػايا البيئيػ ػػة ضػ ػػهف هجػ ػػاؿ التكاصػ ػػؿ العػ ػػاـ

البند الرابع اإلفصاح و الشفافية.
ٌ )1ؿ لدل الشركة ٌيكؿ همكية شفافة؟.
أ-

ٌؿ تكجد تفاصيؿ حكؿ همكية األسٍـ؟.

*

ب-

ٌؿ هف السٍؿ التعرؼ عمى الهستفيد اك الهىتفع هف الهمكية؟.

*

ج-

ٌػػؿ الحصػػص الت ػػي يهتمكٍػػا الهػػدير التىفي ػػذم هػػف األسػػٍـ هفصػ ػ عىٍ ػا بش ػػكؿ

د-

ٌؿ األسٍـ الههمككة لهجمس اإلدارة هفص عىٍا بشكؿ كاض ؟.

كاض ؟.

*
*

 )2تقييـ هدل جكدة التقرير السىكم عمى كجً الخصكص ،كها يمي:
أ-

األداء الهالي.

*

ب-

العهميات التشغيمية لمشركة كالكضع التىافسي.

*

ج-

الهعمكهات االساسية عف أعضاء هجمس إدارة.

*

د-

االساس الهعتهد في هى

ق-

هخاطر التشغيؿ.

الهكافأت ألعضاء هجمس اإلدارة.

*
*

ٌ )3ؿ ٌىاؾ أم قائهة هطمكبة هف اإلدارة تكضػ تقريػر حػكؿ ايػة هعػاهالت تخصػٍـ هػف
أسٍـ الشركة؟.

*

ٌ )4ؿ لدل الشركة دائرة تدقيؽ داخمي هكجكدة ككحدة هىفصمة؟.
ٌ )5ؿ يؤدم عهمية التدقيؽ الخارجي شركة هراجعيف هستقميف تتهتع بسهعة حسىة؟.

*

ٌ )6ؿ ٌىاؾ أم تحفظات هحاسبية في القكائـ الهالية الهدققة ؟.

*

ٌ )7ؿ تكفر الشركة قىكات هتعددة بٍدؼ الكصكؿ لمهعمكهات لديٍا هف خالؿ التالي؟.
أ-

التقرير السىكم.

ب-

هكقع الشركة.

ج-

ىتائج التحميؿ الهالي.

*
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اختياري
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د-

إفصاح

اختياري

الهؤتهر الصحفي  /هؤتهر صحفي.

ٌ )8ؿ لدل الشركة هكقع الكتركىي عمى شبكة اإلىترىت،يفص عف أحدث الهعمكهات؟.
أ-

العهميات التشغيمية لمشركة.

ب-

القكائـ الهالية.

ج-

البياف الصحفي.

د-

ٌيكؿ الهساٌهيف.

ق-

الٍيكؿ التىظيهي.

ك-

ٌيكؿ هجهكعة الشركات.

ز-

التقرير السىكم لمتحهيؿ.

ح-

تكفر كحد ادىي بالمغتيف.

البند الخامس مسئوليات مجمس اإلدارة:
ٌ )1ؿ لدل الشركة قكاعد هكتكبة عف ىظاـ حككهة الشركات؟.
ٌ )2ؿ هجمس اإلدارة يكفر هذكرات حكؿ قكاعد سمكؾ العهؿ لكافة الهدراء كالهكظفيف؟.
ٌ )3ؿ لدل الشركة رسالة ك رؤية كاضحة؟.
 )4تقييـ ىكعية كهضهكف تقرير لجىة الهراجعة في التقرير السىكم كها يمي:
أ-

الحضكر.

ب-

الرقابة الداخمية.

ج-

الرقابة اإلدارية.

د-

هدققي الحسابات الهقترحيف.

ق-

هراجعة التقرير الهالي.

ك-

االهتثاؿ القاىكىي.

ز-

استىتاجات أك آراء.

ٌ )5ؿ حالة الشركة هكضحة في تقريرٌا السىكم بشكؿ هستقؿ؟.

*

ٌ )6ؿ تكفر الشركة تفاصيؿ االتصاؿ لهستثهر لً عالقة بالشركة؟.

*

ٌ )7ؿ لدل الشركة تقرير عف عهميات ك اجتهاعات هجمس اإلدارة؟.

*

حيػػث تتحػػؽ الشػػفافية كاإلفصػػاح فػػي التقػػارير الهاليػػة إذا تضػػهىت ٌػػذي التقػػارير  56بىػػدان هػػع

إعطاء تمؾ البىكد أكزاىان هختمفة حسب أٌهيتٍا .كٌي قابمة لمتغير حسب طبيعة البىد إلى بىكدان إختياريػة
أك إجباريػة هػع التغيػر فػي عػدد البىػكد لمزيػادة كالػىقص حسػب طبيعػة الشػركات كالقطاعػات اإلقتصػػادية

في السكؽ كالتقارير الهالية السىكية.

كفقػان لد ارسػة ) )Chang, et all, 2008تػـ تصػهيـ ىهػكذج لقيػاس اإلفصػاح كفقػان لأبعػػاد

الخهسػػة حيػػث بمػػغ عػػدد البىػػكد  86بىػػدا طبقػػت عمػػى التقػػارير الهاليػػة الهىشػػكرة لمشػػركات الهسػػجمة فػػي
البكرصة الصيىية لعاـ .2006
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حيث كفقان لدراسة )  (Leung ،et all, 2010بمغ عدد البىكد الهعتهدة  56بىدان هكزعة كفقان لأبعاد
الخهسة طبقت عمى التقارير الهالية الهىشكرة لمشركات الهسجمة في البكرصة الصيىية لعاـ .2007

3.3-3إنتشار المؤشر:

يتحػػدد إىتشػػار الهؤشػػر باإلعتهػػاد عمػػى اإلفصػػاح الهػػالي كالػػذم يقسػػـ الػػى ىػػكعيف كٌهػػا هؤشػػر

اإلفصػػاح اإلجبػػارم كاألختيػػارم ،كذلػػؾ ضػػهف البياىػػات كالهعمكهػػات ال ػكاردة فػػي التقػػارير الهاليػػة ك بىػػكد

حككهة الشركات .دراسة (.) Weiqiang Tan،Ping Jiang،Yan-Leung Cheung،2010
األسكاؽ الىاشئة :

دكؿ أسػيا :تىاكلػت الد ارسػة (Corporate Governance and Firm Valuation in ،2014
 .)Asian Emerging Marketsخهسة دكؿ اسيكية كٌي(الصيفٌ،كىجككىج،الفمبيف،اىدكىسيا،تايمىد

بكرصة أىدكىيسيا كبكرصة هاليزيا(.) Jurdant, 2013

دكؿ أكركبا كالشرؽ االكسط.)Asfour, B, Al-Motairy O. and Davis, S 2004) :
دكؿ هجمس التعاكف الخميجي ).)Al-Qahtani Abdulla K 2005

تركيا أجريت دراسة عمى الشركات الهتداكلة في بكرصة أسطىبكؿ .ضهف دراسات الهىظهػة (،2003

.)The Capital Markets Board of Turkey ، OECD
األسكاؽ الهتقدهة:

تىاكلت الدراسة التالية األسكاؽ الهتقدهة ( دكؿ أسيا الهتقدهة ،أكركبا الهتقدهة ،أستراليا).

Lee Y (2012), A Study of Evaluation Criteria for Disclosure and

Transparency

3.4-3طريقة إستخدام (إحتساب) المؤشر---
يركػػز ٌػػذا الهؤشػػر عمػػى التقػػارير الهاليػػة السػػىكية بهػػا يسػػٍؿ التحميػػؿ كالهقارىػػة هػػف قبػػؿ الشػػركات فػػي
جهيع أىحاء العالـ كتحسب عمى الىحك التالي:

 -1إعداد إستباىة إفصاح تتضهف عىاصرالهؤشر تشهؿ أسئمة عف كؿ بىد هف بىكد الهؤشر.

 -2تقيػػيـ كػػؿ س ػؤاؿ بإسػػتخداـ البعػػد الكهػػي لضػػهاف الهكضػػكعية ،كالترتيػػب هػػف خػػالؿ إدراج ىتػػائج
لمبىكد عمى أساس " ىتيجة = ( "1بىػد اإلفصػاح غيػر هكجػكد/غير هطمػكب) أك " الىتيجػة = "2

(هطمكبة كتحقؽ العدالة) ك" درجة = ( "3تعىى اعمى درجة هف اإللتزاـ بالبىكد).
 -3يتـ تكضي بىكد اإلفصاح اإلختيارل فى ىطاؽ الدراسة.

 -4بعػػد اإلجابػػة عمػػى كػػؿ األسػػئمة يػػتـ جهػػع البىػػكد التػػى تهػػت اإلجاب ػة عميٍػػا بػػىعـ كقسػػهتٍا عمػػى
إجهالي األكزاف (هطركحا هىٍػا األكزاف الهقابمػة لأسػئمة التػى تهػت اإلجابػة عميٍػا بإجابػة "غيػر

كيعػػد هجهػػكع الىقػػاط الفعمػػي هؤشػػر الشػػفافية كٌػػك
هطمػػكب") كذلػػؾ لتحكيمٍػػا إلػػى ىسػػبة هئكيػػة ُ
الهتغير الفعمي لمدراسة .هع دراسة ٌذا الهتغير هع عكاهؿ أخرل هؤثرة.
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الفصن الرابع
الدراسة التطبيكية

 1-4مقدمة:
يتىاكؿ ٌذا الفصؿ كصفنا لهىٍج الدراسة ،هجتهع الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة الهستخدهة
أخير األساليب اإلحصائية التي إعتهدت الدراسة عميٍا في تحميالتٍا.
كطرؽ إعدادٌا ،ك نا

إف اإلفصاح في عرض التقارير الهالية لمبىكؾ أهر حيكم لمهساٌهيف كعهالء البىؾ ،كلكافة األطراؼ

ذات العالقة حيث تسعى إلى تقييـ ىقاط القكة كىقاط الضعؼ .بها يساعدٌا في إتخاذ ق ارراتٍا عمى
هحتكل التقارير الهالية لتمؾ البىكؾ.

كيخضع الهحتكل الهعمكهاتي الذم يتضهىً التقرير الهالي السىكم لمبىؾ ،في دكلة فمسطيف إلى أسس
كاجراءات هحاسبية هتبعة هف قكاىيف كأىظهة ك تعميهات هىٍا:

 .1قكاىيف كتعميهات سمطة الىقد القمسطيىية كاختصاصٍا في الىشاط الرقابي عمى البىكؾ:

 قاىكف رقـ  2لسىة 1997ـ ،كقاىكف الهصارؼ رقـ  2لسىة 2002ـ ،كالقاىكف األساسي
الهعدؿ لعاـ  2003كها تـ إصدار القاىكف الهعدؿ لسىة 2010ـ كفقا لمهادة رقـ  .2كالهادة

رقـ  .3هف ىفس القاىكف كقد حددت الهكاد هف  75 – 36هف القاىكف لسىة 2010ـ .القكاعد
التي تحكـ إشراؼ البىؾ الهركزم عمى البىكؾ.

 التعميهات الدكرية بداية هف سىة 2008ـ حتى سىة 2014ـ هع إلغاء العهؿ بالقاىكف رقـ 2
لسىة .2002

 .2قاىكف األكراؽ الهالية رقـ .12
 .3قاىكف ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ رقـ .13

 .4ىظاـ اإلفصاح الهفصؿ الصادر هف بكرصة فمسطيف في عاـ 2005ـ كتعديالتً في عاـ
2006ـ.

 .5تعميهات اإلفصاح الصادرة هف ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ الفمسطيىية عاـ 2008ـ.

كتقتضػي هتطمبػات اإلفصػاح بشػكؿ عػاـ ضػركرة إعػداد التقػارير الهاليػة فػي ضػكء هتطمبػات

القػكاىيف كاألىظهػة كهعػايير الهحاسػبة كالهعػايير الدكليػة إلعػداد التقػارير الهاليػة ،باإلضػافة إلػى

اإليضػاحات الهرفقػة هػع التقػارير كالتػي تقػ أر كجػزء هكهػؿ لٍػا ،كتقريػر هػدقؽ الحسػابات كتقريػر هجمػس
اإلدارة.

تـ عهؿ ىهكذج لقياس هستكل اإلفصاح في البىكؾ الكطىية الفمسطيىية الهدرجة في بكرصة

فمسطيف ،كأعتهد إعدادي عمى هؤشر .S&P

حيث قاـ الباحث بتعديؿ هؤشر S&Pكالتالي:

 .1تعديؿ بعض بىكد هعمكهات الشفافية كاإلفصاح بها يتفؽ هع الهتطمبات الىظاهية كالهٍىية
لمبىكؾ الكطىية فى دكلة فمسطيف .ليصب عدد البىكد  103بىدان بدالن هف  98بىدان هكزعة
55

عمى ثالثة هجهكعات كؿ هجهكعة تحتكم هجهكعات فرعية بمغ عددٌا أربعة عشر

هجهكعة فرعية.

 .2كضع أكزاف هتساكية لجهيع بىكد الهعمكهات.
 .3البىكد التي تـ إضافتٍا بمغ عددٌا خهسة عشر بىدان كها يمي:
جدول رقم 4-يوضح التعديالت عمى مؤشرS&P
مكونات المؤشر

ر.م
4
B-4-4
B-4-5
B-4-6
B-4-7
6
B-6-1

ٌؿ يقدـ البىؾ هعمكهات عف
ٌيكؿ الهمكية في الهىشأت التابعة؟.
ٌؿ يفص البىؾ عف العهميات بيف
اعضاء هجمس اإلدارة كأقاربٍـ؟.
ٌؿ يفص البىؾ عف العهميات بيف
اعضاء اإلدارة التىفيذية كأقاربٍـ؟.
ٌؿ يفص البىؾ عف العهميات بيف
صىاديؽ الهىافع لمهكظفيف؟.

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية.
هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية.
تعميهات ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ الفمسطيىية.
تعميهات ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ الفمسطيىية.

اإلفصاح عن المخاطر:
ٌؿ لمبىؾ أساليبً في تحديد

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية

كادارة كتخفيض الهخاطر(هخاطر كهية) ؟.

/تعميهات سمطة الىقد.

B-6-2
B-6-3

ٌؿ يتـ اإلفصاح عف هخاطر السيكلة ؟.

7

متطمبات اإلفصاح في البنوك

االطراف ذات العالقة :

ٌؿ يتـ اإلفصاح عف هخاطر االئتهاف ؟.

B-6-4

اإلضافات عمى المؤشر بما يالئم

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية
/تعميهات سمطة الىقد.
هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية
/تعميهات سمطة الىقد.

ٌؿ يتـ اإلفصاح عف الهخاطر السكقية

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية

(أسعار الفائدة  -أسعار العهالت) ؟.

/تعميهات سمطة الىقد.

اإلفصاح عن كفاية رأس المال:

B-7-1

رأس الهاؿ األساسي ؟.

B-7-2

رأس الهاؿ الهساىد ؟.

B-7-3

التىزيالت هف رأس الهاؿ ؟.

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية
/تعميهات سمطة الىقد.
هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية
/تعميهات سمطة الىقد.
هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية
/تعميهات سمطة الىقد.
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ر.م

مكونات المؤشر

B-7-4

هجهكع رأس الهاؿ التىظيهي ؟.

B-7-5
B-7-6
B-7-7

اإلضافات عمى المؤشر بما يالئم

متطمبات اإلفصاح في البنوك

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية

/تعميهات سمطة الىقد.

الفئات الهختمفة لأصكؿ

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية

الهرجحة بالهخاطر ؟.

/تعميهات سمطة الىقد.

تحديد ىسبة رأس الهاؿ األساسي

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية

إلى األصكؿ الهرجحة بالهخاطر ؟.

/تعميهات سمطة الىقد.

اإلفصاح عف أية هخاطر قد تحدث

هتطمبات الهعيار الدكلي السابع إلعداد التقارير الهالية

تغييرات عمى رأس الهاؿ ؟.

/تعميهات سمطة الىقد.

 2-4منيجية الدراسة:
يهكف إعتبار هىٍج الدراسة بأىً الطريقة التي يتبعٍا الباحث ليصؿ في الىٍاية إلى ىتائج تتعمؽ
بالهكضكع هحؿ الدراسة ،كٌك األسمكب الهىظـ الهستخدـ لحؿ هشكمة الدراسة ،إضافة إلى أىً العمـ

الذم يعىي بكيفية إجراء البحكث العمهية .كيكجد ٌىاؾ عدة هىاٌج في البحث العمهي ،حيث ُيستخدـ
كؿ هىٍج هف ٌذي الهىاٌج حسب الظاٌرة التي يتـ دراستٍا ،كقد يتـ إستخداـ أكثر هف هىٍج لدراسة
ىفس الظاٌرة ،كحيث أف الباحث يعرؼ هسبقان جكاىب كأبعاد الظاٌرة هكضع الدراسة هف خالؿ إطالعً
عمى الدراسات السابقة الهتعمقة بهكضكع البحث ،بٍدؼ الكصكؿ إلى قياس هدل تحقؽ الشفافية

كاإلفصاح في التقارير الهالية الهىشكرة لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية الهدرجة في بكرصة فمسطيف.

إف تحقيؽ ٌذا الٍدؼ يتـ هف خالؿ هىاٌج البحث العمهي كالتي تىقسـ إلى الهىٍج الكصفي ،كالهىٍج
االستداللي .هع إعتهاد أساليب البحث العمهي هتهثمة في التحميؿ اإلحصائي بإستخداـ برىاهج الحزـ
اإلحصائية ( ) Statistical package for social sciences - SPSSفي تحميؿ البياىات التي
يتـ جهعٍا .كيتضهف األسمكب اإلحصائي الكصفي ٍ
كؿ هف الهتكسط الحسابي ،كاإلىحراؼ الهعيارم
كالخطأ الهعيارم ،أها األسمكب اإلستداللي فيتضهف هجهكعة األساليب الفىية التي تستخدـ لتفسير قيـ

الىتائج التي يتـ التكصؿ إليٍا ،هثؿ هعاهالت اإلرتباط بيف الهتغيرات الهستقمة.
 3-4متغيرات الدراسة:

 3.1-4المتغير التابع  :Yيقيس هستكل اإلفصاح كفقان لمهؤشر الهقترح كٌك هككف هف ثالثة هؤشرات
فرعية يتفرع هىٍا أربع عشرة بىدان فرعيان يكض الجدكؿ التالي هايمي:

ٌ —Y-1يكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف كٌي تقيس اإللتزاـ ببىكد اإلفصاح عف ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ
الهستثهريف يحتكم ثالثة بىكد فرعية.
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 —Y-2الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات كٌي تقيس اإللتزاـ ببىكد الشفافية كاإلفصاح الهالي
عف الهعمكهات يحتكم سبعة بىكد فرعية.

ٌ —Y-3يكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات كٌي تقيس اإللتزاـ ببىكد ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات
يحتكم أربعة بىكد فرعية.

 3.2-4طريقة القياس:
لقياس هدل تحقؽ الشفافية كاإلفصاح بإستخداـ الهؤشر الذم طكر ألٌداؼ الدراسة تـ عهؿ التالي:
 .1إعداد ىهكذج إختبار يتضهف بىكد الهؤشر هقسهة إلى ثالثة هجهكعات رئيسية كؿ هجهكعة تحتكم
بىكد فرعية بمغ عددٌا أربعة عشر بىدان.

 .2تتـ اإلجابة عف كؿ سؤاؿ ب ػ ( ىعـ .كتعىي أف بىد اإلفصاح يتحقؽ كهكجكد) كاإلجابة ب ػ (ال .تعىي
أف بىد اإلفصاح هطمكب كلكىً غير هكجكد ) كاإلجابة ب ػ ( غير هكجكد .أف البىد غير هتطابؽ هع

البىؾ أك غير هطمكب ).

 .3بعد اإلجابة عمى كؿ األسئمة يتـ جهع الهفردات التي تهت اإلجابة عميٍا ( بىعـ ) كقسهتٍا عمى

إجهالي األكزاف هطركحان هىٍا األكزاف الهقابمة لالسئمة التي تهت اإلجابة عميٍا ( بغير هكجكد )
بٍدؼ تحكيمٍا لىسبة هئكية .كٌك هؤشر اإلفصاح كالشفافية كيعتبر الهتغير التابع كيرهز لً بالرهز

)  (Yكقد تـ دراسة تأثير ٌذا الهتغير هع الهتغير الهستقؿ.X

 .4كبالىسبة لمهقاييس الفرعية كالهتهثمة في (  )Y1-Y2-Y3تـ هعالجتٍـ بىفس الطريقة السابقة عمى
أساس أف يككف هقياس كؿ بىد هف .%100
جدول رقم 5-يوضح نتيجة تطبيق المؤشر عمى البنوك محل الدراسة.
البنك

المالية

وحقوق المستثمرين

الشفافية واإلفصاح المالي
عن المعمومات

ىيكل مجمس اإلدارة

مستوى

إسم

السنة

ىيكل الممكية

فمسطين

2014

100.00%

84.44%

93.75%

90.32%

فمسطين

2013

100.00%

82.22%

93.75%

89.25%

فمسطين

2012

100.00%

79.07%

93.10%

87.50%

فمسطين

2011

100.00%

79.07%

93.10%

87.50%

فمسطين

2010

100.00%

79.07%

93.10%

87.50%

فمسطين

2009

87.50%

79.07%

73.91%

79.27%

فمسطين

2008

56.25%

79.07%

43.48%

64.63%
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واإلجراءات

اإلفصاح

البنك

المالية

وحقوق المستثمرين

الشفافية واإلفصاح المالي
عن المعمومات

ىيكل مجمس اإلدارة

مستوى

إسم

السنة

ىيكل الممكية

فمسطين

2007

56.25%

79.07%

43.48%

64.63%

فمسطين

2006

56.25%

79.07%

43.48%

64.63%

االستثمار

2014

100.00%

81.40%

84.38%

85.71%

االستثمار

2013

100.00%

81.40%

66.67%

79.78%

االستثمار

2012

93.75%

81.40%

66.67%

78.65%

االستثمار

2011

93.75%

81.40%

63.33%

77.53%

االستثمار

2010

68.75%

81.40%

62.50%

73.49%

االستثمار

2009

68.75%

81.40%

62.50%

73.49%

االستثمار

2008

68.75%

81.40%

60.87%

73.17%

االستثمار

2007

68.75%

81.40%

60.87%

73.17%

االستثمار

2006

56.25%

81.40%

56.52%

69.51%

التجاري

2014

93.75%

80.00%

96.43%

88.10%

التجاري

2013

93.75%

80.00%

96.43%

88.10%

التجاري

2012

93.75%

80.00%

96.15%

87.80%

التجاري

2011

87.50%

80.00%

96.15%

86.59%

التجاري

2010

87.50%

80.00%

88.46%

84.15%

التجاري

2009

87.50%

80.00%

76.00%

80.25%

التجاري

2008

87.50%

77.50%

45.45%

70.51%

التجاري

2007

68.75%

77.50%

40.91%

65.38%

التجاري

2006

56.25%

50.00%

40.91%

48.72%

الوطني

2014

100.00%

83.33%

93.33%

89.77%
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واإلجراءات

اإلفصاح

البنك

المالية

وحقوق المستثمرين

الشفافية واإلفصاح المالي
عن المعمومات

ىيكل مجمس اإلدارة

مستوى

إسم

السنة

ىيكل الممكية

الوطني

2013

87.50%

83.33%

73.33%

80.68%

الوطني

2012

87.50%

83.33%

73.33%

80.68%

الوطني

2011

87.50%

82.50%

71.43%

79.76%

الوطني

2010

87.50%

82.50%

71.43%

79.76%

الوطني

2009

87.50%

82.50%

71.43%

79.76%

الوطني

2008

87.50%

77.50%

71.43%

77.38%

الوطني

2007

68.75%

75.00%

41.67%

63.75%

الوطني

2006

68.75%

75.00%

41.67%

63.75%

القدس

2014

100.00%

80.00%

96.77%

89.66%

القدس

2013

100.00%

80.00%

96.77%

89.66%

القدس

2012

100.00%

80.00%

96.77%

89.66%

القدس

2011

100.00%

80.00%

96.55%

89.41%

القدس

2010

100.00%

77.50%

96.43%

88.10%

القدس

2009

87.50%

77.50%

91.30%

83.54%

القدس

2008

87.50%

77.50%

91.30%

83.54%

القدس

2007

43.75%

70.00%

39.13%

55.70%

القدس

2006

43.75%

70.00%

39.13%

55.70%

واإلجراءات

كهها يالحظ عمى الجدكؿ تطكر ىسبة هستكل االفصاح بشكؿ طردم هع عدد السىكات:
بنك فمسطين:

تطكر ىسبة هستكل اإلفصاح هف عاـ  2006بمغت  %64إلى عاـ  2014بمغت %90

بنك االستثمار الفمسطيني:

تطكر ىسبة هستكل اإلفصاح هف عاـ  2006بمغت  %69إلى عاـ  2014بمغت %85
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اإلفصاح

بنك التجاري الفمسطيني:
تطكر ىسبة هستكل اإلفصاح هف عاـ  2006بمغت  %48إلى عاـ  2014بمغت %88
بنك الوطني الفمسطيني:

تطكر ىسبة هستكل اإلفصاح هف عاـ  2006بمغت  %63إلى عاـ  2014بمغت %89

بنك القدس:

تطكر ىسبة هستكل اإلفصاح هف عاـ  2006بمغت  %55إلى عاـ  2014بمغت %89
 3.3-4المتغيرات المستقمة  :Xكٌك يهثؿ سهات البىؾ كها يمي:

 .1عدد األسيم المتداولة –  : X1يهثؿ هتكسط عدد األسٍـ الهتداكلة لمبىؾ خالؿ السىة الهالية
كفقان لمهفص عىً في التقرير الهالي لمبىؾ كلغرض التحميؿ اإلحصائي تـ إستخداـ المكغاريتـ

الطبيعي لٍذا الهتغير.

 .2حجم أرس المال –  : X2تقيس هجهكع حقكؽ الهمكية في ىٍاية السىة الهالية كفقان لمهفص

عىً في التقرير الهالي لمبىؾ كلغرض التحميؿ اإلحصائي تـ إستخداـ المكغاريتـ الطبيعي لٍذا

الهتغير.

 .3القيمة السوقية لمبنك –  : X3تهثؿ قيهة البىؾ في ىٍاية السىة الهالية كٌي تساكم حاصؿ
ضرب عدد األسٍـ الهكتتب بٍا في قيهة السٍـ السكقية في ىٍاية السىة كفقان لمهفص عىً في

التقرير الهالي لمبىؾ كلغرض التحميؿ اإلحصائي تـ إستخداـ المكغاريتـ الطبيعي لٍذا الهتغير.

 .4حجم البنك –  : X4كٌك هجهكع االصكؿ في ىٍاية السىة الهالية كفقان لمهفص عىً في
التقريرالهالي لمبىؾ كلغرض التحميؿ اإلحصائي تـ إستخداـ المكغاريتـ الطبيعي لٍذا الهتغير.

 .5حصة السيم من األرباح –  : X5تعتبر هف هؤشرات الربحية كٌي تساكم حاصؿ قسهة
الرب القابؿ لمتكزيع في ىٍاية السىة عمى الهتكسط الهرج لعدد األسٍـ الهكتتب بٍا خالؿ

السىة الهالية عمهان بأف جهيع البىكؾ الهدرجة في بكرصة فمسطيف القيهة األسهية لمسٍـ ٌي

(  ) $1دكالر كاحد ،كفقان لمهفص عىً في التقرير الهالي لمبىؾ.

 .6العائد عمى حقوق الممكية –  : X6تعتبر هف هؤشرات الربحية كٌي تساكم حاصؿ قسهة
الرب بعد الضريبة في ىٍاية السىة الهالية عمى هتكسط حقكؽ الهمكية في ىٍاية السىة الهالية
كفقان لمهفص عىً في التقرير الهالي لمبىؾ.

 .7القيمة السوقية إلى العائد –  : X7يهثؿ هتكسط سعر السٍـ في السكؽ لمبىؾ في ىٍاية السىة
الهالية إلى ربحية السٍـ لمبىؾ خالؿ السىة الهالية كفقان لمهفص عىً في التقرير الهالي لمبىؾ.

 .8نسبة القروض الى الودائع –  : X8تسهى بىسبة التكظيؼ لمكدائع كتهثؿ حاصؿ قسهة
حجـ القركض (التسٍيالت االئتهاىية ) في ىٍاية السىة الهالية عمى حجـ الكدائع (كدائع
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البىكؾ كالهؤسسات الهصرفية  +كدائع العهالء  +التأهيىات الىقدية) كفقان لمهفص عىً في

التقرير الهالي لمبىؾ.

 .9عمر البنك –  : X9يهثؿ عدد السىكات الهالية هف تاريخ إىشاء البىؾ حتى تاريخ التقرير
الهالي الحالي.
 4-4طرق جمع البيانات:
تـ جهع البياىات هف خالؿ البحث الهكتبي لمحصكؿ عمى البياىات الالزهة لصياغة الجاىب الىظرم
كتـ الحصكؿ عمى ٌذي البياىات هف الهصادر اآلتية:



الهكقع اإللكتركىي لمبىؾ التجارم كالذم يحتكم التقرير الهالي السىكم.

 هكقع بكرصة فمسطيف الرسهي الذم يىشر كافة التقارير الهالية السىكية.
 الهراجع العربية كاألجىبية (الكتب كالدكريات كالهقاالت) كالدراسات كالتقارير كالبياىات الهىشكرة كغير
الهىشكرة الهتعمقة بهكضكع الدراسة.

 القكاىيف كالمكائ

كالىظـ كالتشريعات الصادرة عف سمطة الىقد كالهىظهة لعهؿ البىكؾ الكطىية

الفمسطيىية.

 اإلحصاءات الرسهية السىكية كالشٍرية الصادرة عف دائرة األبحاث كالسياسات في سمطة الىقد.
 القكائـ الهالية السىكية الهجهعة لمبىكؾ هكضكع الدراسة كالىشرات الخاصة التي تقكـ بإصدارٌا

سمطة الىقد.

 أية هراجع قد يرل الباحث أىٍا تسٍـ في إثراء الدراسة بشكؿ عمهي ،كذلؾ لمتعرؼ عمى األسس
كالطرؽ العمهية السميهة في كتابة الدراسات باإلضافة ألخذ تصكر عاـ عف آخر الهستجدات التي

حدثت كتحدث في هجاؿ الدراسة.
5-4

مجتمع الدراسة.

يتهثؿ في البىكؾ الكطىية الفمسطيىية في بكرصة فمسطيف كٌي كها تظٍر في الجدكؿ رقـ ( )7حيث
يبمغ عددٌا خهسة بىكؾ كها يمي:
 بىؾ فمسطيف.

 بىؾ اإلستثهار الفمسطيىي.
 بىؾ القدس.

 البىؾ التجارم الفمسطيىي.

 البىؾ الكطىي " بىؾ الرفاي سابقان".
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جدول رقم (.)7

مجموع حجم الموجودات لمبنوك الوطنية الفمسطينية في دولة فمسطين لمعام 2014م.
ر.م إسم البنك

حجم الموجودات بالدوالر االمريكي
2742477737961.00

1

بىؾ فمسطيف

2

بىؾ اإلستثهار الفمسطيىي

32078137772.00

3

البىؾ التجارم الفمسطيىي

27973527043.00

4

البىؾ الكطىي

67979087084.00

5

بىؾ القدس

66973627172.00
4237422102032.00

مجموع الموجودات

كفي ضكء ذلؾ تـ تطبيؽ الدراسة كتحديد هجهعٍا كفقان لها يمي:

 .1تغطي الدراسة فترات هالية تسع سىكات تبدأ هف السىة الهالية  2006حتى السىة الهالية .2014
 .2تـ تطبيؽ هؤشر اإلفصاح الهقترح عمى التقارير الهالية السىكية لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية دكف
التطرؽ إلى التقارير الهالية الفترية.

 .3تـ اختيار هجتهع الدراسة هف البىكؾ الكطىية الفمسطيىية الهسجمة في بكرصة فمسطيف هع استبعاد

البىكؾ اإلسالهية الفمسطيىية .بٍدؼ الكصكؿ لتجاىس العيىة كاعتهاد البىكؾ اإلسالهية عمى أسس
كهعايير تختمؼ عف البىكؾ التجارية هها قد يسبب تحيز في هجتهع الدراسة عىد تحميؿ البياىات.

 6-4اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة.

قبؿ البدء في تحميؿ البياىات ال بد هف كصؼ بياىات هتغيرات الدراسة كتكضي هعالهٍا الرئيسية،

كذلؾ بإستخداـ أساليب التحميؿ الكصفي اإلحصائي األكثر شيكعان كٌي الكسط الحسابي كاإلىحراؼ

الهعيارم كالخطأ الهعيارم .كالجداكؿ هف رقـ( )8حتى رقـ ( )13تكض أٌـ اإلحصاءات لمهتغيرات
الهستقمة كالهتغيرات التابعة.
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 .1بنك فمسطين.
جدول رقم (.)8

اإلحصاء الوصفي لممتغيرات التابعة والمستقمة (بنك فمسطين).
المتغير

المتغير

الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

تابع

Y1

0.840

0.071

0.212

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

تابع

Y2

0.800

0.007

0.020

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

تابع

Y3

0.746

0.081

0.242

عدد األسٍـ الهتداكلة

هستقؿ

X1

7.351

0.092

0.275

حجـ رأس الهاؿ

هستقؿ

X2

8.201

0.070

0.211

القيهة السكقية لمبىؾ

هستقؿ

X3

8.493

0.056

0.167

حجـ البىؾ

هستقؿ

X4

9.155

0.065

0.195

حصة السٍـ هف األرباح

هستقؿ

X5

0.262

0.032

0.096

العائد عمى حقكؽ الهمكية

هستقؿ

X6

0.183

0.010

0.029

القيهة السكقية إلى العائد

هستقؿ

X7

12.993

0.773

2.320

ىسبة القركض إلى الكدائع

هستقؿ

X8

0.476

0.037

0.110

عهر البىؾ

هستقؿ

X9

50.000

0.913

2.739

المتغيرات

نوع

رمز
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الوسط

المعياري

 .2بنك اإلستثمار الفمسطيني.
جدول رقم (.)9

اإلحصاء الوصفي لممتغيرات التابعة والمستقمة (بنك اإلستثمار الفمسطيني).
المتغير

المتغير

الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

تابع

Y1

0.799

0.056

0.168

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

تابع

Y2

0.814

0.000

0.000

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

تابع

Y3

0.649

0.026

0.079

عدد األسٍـ الهتداكلة

هستقؿ

X1

6.362

0.198

0.595

حجـ رأس الهاؿ

هستقؿ

X2

7.802

0.008

0.024

القيهة السكقية لمبىؾ

هستقؿ

X3

7.775

0.044

0.133

حجـ البىؾ

هستقؿ

X4

8.403

0.019

0.058

حصة السٍـ هف األرباح

هستقؿ

X5

0.061

0.009

0.027

العائد عمى حقكؽ الهمكية

هستقؿ

X6

0.043

0.005

0.015

القيهة السكقية إلى العائد

هستقؿ

X7

19.822

2.821

8.463

ىسبة القركض إلى الكدائع

هستقؿ

X8

0.487

0.023

0.070

عهر البىؾ

هستقؿ

X9

16.000

0.913

2.739

المتغيرات

نوع

رمز
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الوسط

المعياري

 .3البنك التجاري الفمسطيني.
جدول رقم (.)10

اإلحصاء الوصفي لممتغيرات التابعة والمستقمة (البنك التجاري الفمسطيني).
المتغير

المتغير

الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

تابع

Y1

0.840

0.043

0.129

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

تابع

Y2

0.761

0.033

0.099

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

تابع

Y3

0.752

0.085

0.255

عدد األسٍـ الهتداكلة

هستقؿ

X1

5.431

0.685

2.056

حجـ رأس الهاؿ

هستقؿ

X2

7.391

0.045

0.134

القيهة السكقية لمبىؾ

هستقؿ

X3

6.508

0.814

2.442

حجـ البىؾ

هستقؿ

X4

8.171

0.059

0.177

حصة السٍـ هف األرباح

هستقؿ

X5

0.022

0.007

0.021

العائد عمى حقكؽ الهمكية

هستقؿ

X6

0.021

0.010

0.031

القيهة السكقية إلى العائد

هستقؿ

X7

123.002

51.901

155.703

ىسبة القركض إلى الكدائع

هستقؿ

X8

0.398

0.038

0.113

عهر البىؾ

هستقؿ

X9

20.000

0.913

2.739

المتغيرات

نوع

رمز
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الوسط

المعياري

 .4البنك الوطني.
جدول رقم (.)11

اإلحصاء الوصفي لممتغيرات التابعة والمستقمة (البنك الوطني).
المتغير

المتغير

الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

تابع

Y1

0.847

0.033

0.099

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

تابع

Y2

0.806

0.012

0.036

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

تابع

Y3

0.677

0.054

0.163

عدد األسٍـ الهتداكلة

هستقؿ

X1

6.178

0.774

2.323

حجـ رأس الهاؿ

هستقؿ

X2

7.561

0.059

0.176

القيهة السكقية لمبىؾ

هستقؿ

X3

6.684

0.839

2.517

حجـ البىؾ

هستقؿ

X4

8.278

0.129

0.387

حصة السٍـ هف األرباح

هستقؿ

X5

0.024

0.019

0.057

العائد عمى حقكؽ الهمكية

هستقؿ

X6

0.017

0.019

0.058

القيهة السكقية إلى العائد

هستقؿ

X7

23.731

11.402

34.206

ىسبة القركض إلى الكدائع

هستقؿ

X8

0.457

0.027

0.081

عهر البىؾ

هستقؿ

X9

5.000

0.913

2.739

المتغيرات

نوع

رمز
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الوسط

المعياري

 .5بنك القدس.
جدول رقم (.)12

اإلحصاء الوصفي لممتغيرات التابعة والمستقمة (بنك القدس).
المتغير

المتغير

الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

تابع

Y1

0.847

0.079

0.238

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

تابع

Y2

0.769

0.014

0.041

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

تابع

Y3

0.827

0.083

0.248

عدد األسٍـ الهتداكلة

هستقؿ

X1

6.866

0.166

0.497

حجـ رأس الهاؿ

هستقؿ

X2

7.823

0.090

0.269

القيهة السكقية لمبىؾ

هستقؿ

X3

7.730

0.022

0.065

حجـ البىؾ

هستقؿ

X4

8.540

0.074

0.222

حصة السٍـ هف األرباح

هستقؿ

X5

0.079

0.014

0.041

العائد عمى حقكؽ الهمكية

هستقؿ

X6

0.029

0.025

0.076

القيهة السكقية إلى العائد

هستقؿ

X7

12.794

4.880

14.641

ىسبة القركض إلى الكدائع

هستقؿ

X8

0.577

0.057

0.171

عهر البىؾ

هستقؿ

X9

16.000

0.913

2.739

المتغيرات

نوع

رمز
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الوسط

المعياري

 .6كافة البنوك.
جدول رقم (.)13

اإلحصاء الوصفي لممتغيرات التابعة والمستقمة (جميع البنوك).
المتغير

المتغير

الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ

نوع

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

تابع

Y1

0.835

0.025

0.170

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

تابع

Y2

0.790

0.008

0.053

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

تابع

Y3

0.730

0.031

0.209

عدد األسٍـ الهتداكلة

هستقؿ

X1

6.437

0.226

1.517

حجـ رأس الهاؿ

هستقؿ

X2

7.756

0.049

0.327

القيهة السكقية لمبىؾ

هستقؿ

X3

7.438

0.250

1.675

حجـ البىؾ

هستقؿ

X4

8.509

0.062

0.414

حصة السٍـ هف األرباح

هستقؿ

X5

0.090

0.016

0.105

العائد عمى حقكؽ الهمكية

هستقؿ

X6

0.059

0.012

0.078

القيهة السكقية إلى العائد

هستقؿ

X7

38.469

12.035

80.737

ىسبة القركض إلى الكدائع

هستقؿ

X8

0.479

0.018

0.124

عهر البىؾ

هستقؿ

X9

21.400

2.316

15.539

المتغيرات

رمز

الوسط

كيالحظ عمى البياىات الكصفية لمبىكؾ هايمي:
 .1عدد األسيم المتداولة:

الهتكسط الحسابي = .6.437

أعمى البىكؾ تداكالن ٌك بىؾ فمسطيف كبمغ الهتكسط الحسابي .7.35

أقؿ البىكؾ تداكالن ٌك البىؾ التجارم الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .5.43
 .2حجم رأس المال:

الهتكسط الحسابي = 7.756

.

أكبر البىكؾ حجهان لرأس الهاؿ ٌك بىؾ فمسطيف كبمغ الهتكسط الحسابي .8.2
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المعياري

أقؿ البىكؾ حجهان لرأس الهاؿ ٌك البىؾ التجارم الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .7.39
 .3القيمة السوقية:

الهتكسط الحسابي = .7.438
أعمى قيهة سكقية ٌك بىؾ فمسطيف كبمغ الهتكسط الحسابي .8.49
أقؿ قيهة سكقية ٌك البىؾ التجارم الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .6.5
 .4حجم البنك ( مجموع األصول):

الهتكسط الحسابي = .8.509

أعمى قيهة لحجـ البىؾ ٌك بىؾ فمسطيف كبمغ الهتكسط الحسابي .9.15

أقؿ قيهة لحجـ البىؾ ٌك البىؾ التجارم الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .8.17
 .5حصة السيم من األرباح:

الهتكسط الحسابي = .0.090

أعمى قيهة حصة السٍـ هف األرباح ٌك بىؾ فمسطيف كبمغ الهتكسط الحسابي .0.26

أقؿ قيهة حصة السٍـ هف األرباح ٌك البىؾ التجارم الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .0.021
 .6العائد عمى حقوق الممكية:

الهتكسط الحسابي = .0.059

أعمى قيهة لمعائد عمى حقكؽ الهمكية ٌك بىؾ فمسطيف كبمغ الهتكسط الحسابي .0.18
أقؿ قيهة لمعائد عمى حقكؽ الهمكية ٌك البىؾ الكطىي الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .0.01
 .7القيمة السوقية إلى العائد:

الهتكسط الحسابي = .38.469

أعمى قيهة ٌك البىؾ التجارم الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .123
أقؿ قيهة ٌك بىؾ القدس كبمغ الهتكسط الحسابي .12.79
 .8نسبة القروض إلى الودائع:

الهتكسط الحسابي = .0.479

أعمى قيهة ٌك بىؾ فمسطيف كبمغ الهتكسط الحسابي .0.577
أقؿ قيهة ٌك البىؾ الكطىي الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .0.398
 .9عمر البنك بالسنوات:

الهتكسط الحسابي = .21.400
أعمى قيهة ٌك بىؾ فمسطيف كبمغ الهتكسط الحسابي .50

أقؿ قيهة ٌك البىؾ الكطىي الفمسطيىي كبمغ الهتكسط الحسابي .5
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 11-1فرضيات الدراسة:
لقد إعتهد الباحث في إجابتً عمى هشكمة الدراسة كأٌدافٍا عمى الفرضيات التالية:

الفرضـية األول  :اليــدف مــن ىــذه الفرضــية قيــاس مســتويات اإلفصــاح فــي التقــارير الماليــة لمبنــوك

الوطنية الفمسطينية وفقاً لمؤشر االفصاح المقترح.

الفرضػػية األصػػمية :ال يكجػػد فػػركؽ جكٌريػػة بػػيف البىػػكؾ الكطىيػػة فػػي هسػػتكيات اإلفصػػاح كفقػان
لهؤشر اإلفصاح الهقترح .Standard & Poor

الفرضػػية البديم ػة :يكجػػد فػػركؽ جكٌريػػة بػػيف البىػػكؾ الكطىيػػة فػػي هسػػتكيات اإلفصػػاح كفقػ ػان

لهؤشر اإلفصاح الهقترح .Standard & Poor

الفرض ـية الثاني ـة :ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة p ≤ 0.05

فــي

مســتويات اإلفصــاح بــين البنــوك الوطنيــة الفمســطينية لكــل قســم مــن أقســام المؤشــر الثالثــة (ىيكــل

الممكيـة وحقــوق المسـتثمرين -الشــفافية الماليــة واالفصـاح عــن المعمومــات-ىيكـل وعمميــات مجمــس

اإلدارة ).

الفرضية األصمية :ال يكجد اختالؼ في هسػتكيات اإلفصػاح بػيف البىػكؾ الكطىيػة الهختمفػة لكػؿ
قسـ هف أقساـ الهؤشر الثالثة.

الفرضية البديمة :يكجد اختالؼ في هستكيات اإلفصػاح بػيف البىػكؾ الكطىيػة الهختمفػة لكػؿ قسػـ
هف أقساـ الهؤشر الثالثة.
الفرضية الثالث :ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  p ≤ 0.05لسـمات البنـوك

الوطنية الفمسطينية عن كل قسم من أقسـام المؤشـر الثالثـة ومسـتوى اإلفصـاح فـي التقـارير الماليـة

لمبنك التجاري لكل قسم من اقسام المؤشر الثالثة.
فرضيات فرعية:

 ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية عىػػد هسػػتكل الداللػػة p ≤ 0.05
الفمسطيىية عف قسـ (ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ).

 ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية عىػػد هسػػتكل الداللػػة p ≤ 0.05
الفمسطيىية عف قسـ (الشفافية الهالية كاالفصاح عف الهعمكهات ).

 ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية عىػػد هسػػتكل الداللػػة p ≤ 0.05
الفمسطيىية عف قسـ (ٌيكؿ كعهميات هجمس اإلدارة).
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لسػػهات البىػػكؾ الكطىيػػة
لسػػهات البىػػكؾ الكطىيػػة
لسػػهات البىػػكؾ الكطىيػػة

 7-4إختبار الفرضيات Hypothesis Testing
 7.1-4الفرضية األولى  :اليدف من ىذه الفرضـية قيـاس مسـتويات اإلفصـاح فـي التقـارير الماليـة
لمبنوك الوطنية الفمسطينية وفقاً لمؤشر اإلفصاح المقترح.

الفرضػػية األصػػمية :ال يكجػػد فػػركؽ جكٌريػػة بػػيف البىػػكؾ الكطىيػػة فػػي هسػػتكيات اإلفصػػاح كفقػان
لهؤشر اإلفصاح الهقترح .Standard & Poor

الفرضػػية البديم ػة :يكجػػد فػػركؽ جكٌريػػة بػػيف البىػػكؾ الكطىيػػة فػػي هسػػتكيات اإلفصػػاح كفقػ ػان

لهؤشر اإلفصاح الهقترح .Standard & Poor

يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ ( )14مســتويات اإلفصــاح فــي البنــوك الوطنيــة الفمســطينية كيكػػكف هسػػتكل اإلفصػػاح
هرتفع إذا كاف أعمى هف هتكسط هؤشر اإلفصاح لجهيع البىكؾ  %78.2كتكػكف الفػركؽ دالػة إحصػائيا
بهعىى أف تككف قيهة  tالهحسكبة أعمى هف قيهة  tالجدكلية أك القيهة اإلحتهالية أقؿ هف .0.05
جدول رقم (.)14

إختبار  tإلختبار مستويات اإلفصاح في البنوك الوطنية الفمسطينية.
البنك

فمسطيف

اإلستثهار

التجارم

مستوى اإلفصاح

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قيمة t

القيمة

اإلحتمالية

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

9

0.840

0.212

0.824

0.434

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

9

0.800

0.020

2.782

0.024

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

9

0.746

0.242

-0.451

0.664

جهيع هستكيات اإلفصاح

9

0.795

0.116

0.330

0.750

ٌيكؿ الهمكية ك حقكؽ الهستثهريف

9

0.799

0.168

0.297

0.774

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

9

0.778

0.104

-0.128

0.901

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

9

0.649

0.079

-5.026

0.001

جهيع هستكيات اإلفصاح

9

0.761

0.049

-1.325

0.222

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

9

0.840

0.129

1.352

0.213

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

9

0.761

0.099

-0.636

0.542

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

9

0.752

0.255

-0.352

0.734
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البنك

الكطىي

القدس

جهيع البىكؾ

مستوى اإلفصاح

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قيمة t

القيمة

اإلحتمالية

جهيع هستكيات اإلفصاح

9

0.777

0.136

-0.103

0.921

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

9

0.847

0.099

1.969

0.084

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

9

0.806

0.036

1.945

0.088

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

9

0.677

0.163

-1.935

0.089

جهيع هستكيات اإلفصاح

9

0.773

0.084

-0.338

0.744

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

9

0.847

0.238

0.821

0.435

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

9

0.769

0.041

-0.918

0.386

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

9

0.827

0.248

0.542

0.602

جهيع هستكيات اإلفصاح

9

0.806

0.143

0.493

0.635

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

45

0.835

0.170

2.084

0.043

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

45

0.783

0.068

0.075

0.940

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

45

0.730

0.209

-1.668

0.103

جهيع هستكيات اإلفصاح

45

0.782

0.107

0.008

0.993

قيهة  tالجدكلية عىد درجة حرية "  "8كهستكل داللة  0.05تساكم 2.31

قيهة  tالجدكلية عىد درجة حرية "  "44كهستكل داللة  0.05تساكم 2.02
أوال  :بنك فمسطين.

يبيف جدكؿ رقـ ( )14هستكيات اإلفصاح لبىؾ فمسطيف كتبيف الىتائج أف هتكسط جهيع هستكيات
اإلفصاح يساكم  0.795كٌك أكبر هف هتكسط هؤشر اإلفصاح العاـ  %78.2كقيهة  tالهحسكبة
تساكم  0.330كٌي أقؿ هف قيهة  tالجدكلية كالتي تساكم  2.31كالقيهة اإلحتهالية تساكم 0.750

كٌي أعمى هف 0.05هها يدؿ عمى أف هؤشر اإلفصاح في بىؾ فمسطيف يحقؽ درجة أعمى هف

هتكسط هؤشر اإلفصاح .%78.2

ثانيا  :بنك اإلستثمار الفمسطيني.
يبيف جدكؿ رقـ ( )14هستكيات اإلفصاح لبىؾ اإلستثهار الفمسطيىي كتبيف الىتائج أف هتكسط جهيع

هستكيات اإلفصاح يساكم 0.761كٌك أقؿ هف هتكسط هؤشر اإلفصاح العاـ  %78.2كقيهة t
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الهحسكبة  1.325كٌي أقؿ هف قيهة  tالجدكلية كالتي تساكم 2.31القيهة اإلحتهالية تساكم 0.222
كٌي أعمى هف 0.05هها يدؿ عمى أف هؤشر اإلفصاح في بىؾ اإلستثهار ال يحقؽ درجة أعمى هف

هتكسط هؤشر اإلفصاح .%78.2

ثالثا  :البنك التجاري الفمسطيني.
يبيف جدكؿ رقـ ( )14هستكيات اإلفصاح لمبىؾ التجارم الفمسطيىي كتبيف الىتائج أف هتكسط جهيع

هستكيات اإلفصاح يساكم  0.777كٌك أقؿ هف هتكسط هؤشر اإلفصاح العاـ  %78.2كقيهة t
الهحسكبة تساكم  0.103كٌي أقؿ هف قيهة  tالجدكلية كالتي تساكم  2.31القيهة اإلحتهالية تساكم

 0.921كٌي أعمى هف  0.05هها يدؿ عمى أف هؤشر اإلفصاح في البىؾ التجارم ال يحقؽ درجة

أعمى هف هتكسط هؤشر اإلفصاح . .%78.2
رابعا  :البنك الوطني.

يبيف جدكؿ رقـ ( )14هستكيات اإلفصاح لمبىؾ الكطىي كتبيف الىتائج أف هتكسط جهيع هستكيات

اإلفصاح يساكم  0.773كٌك أقؿ هف هتكسط هؤشر اإلفصاح العاـ %78.2كقيهة  tالهحسكبة
تساكم  0.338كٌي أقؿ هف قيهة  tالجدكلية كالتي تساكم  2.31كالقيهة اإلحتهالية تساكم 0.744

كٌي أعمى هف  0.05هها يدؿ عمى أف هؤشر اإلفصاح في البىؾ الكطىي ال يحقؽ درجة أعمى هف

هتكسط هؤشر اإلفصاح .%78.2
خامسا  :بنك القدس.

يبيف جدكؿ رقـ ( )14هستكيات اإلفصاح لبىؾ القدس كتبيف الىتائج أف هتكسط جهيع هستكيات

اإلفصاح يساكم  0.806كٌك أكبر هف هتكسط هؤشر اإلفصاح العاـ  %78.2كقيهة  tالهحسكبة
تساكم  0.493كٌي أعمى هف قيهة  tالجدكلية كالتي تساكم  2.31كالقيهة اإلحتهالية تساكم 0.635
كٌي أعمى هف  0.05هها يدؿ عمى أف هؤشر اإلفصاح في بىؾ القدس يحقؽ درجة أعمى هف هتكسط

هؤشر اإلفصاح . .%78.2

جميع البنوك.

يتض هف التحميؿ السابؽ أىً اليكجد فركؽ جكٌرية بيف البىكؾ الكطىية في هستكيات اإلفصاح كفقان

لمهؤشر الهقترح هف الباحث حيث بمغ هتكسط الهؤشر لجهيع البىكؾ  .%78.2هها يقكدىا لمفرضية
البديمة كٌك أىً اليكجد فركؽ جكٌرية بيف البىكؾ الكطىية في هستكيات اإلفصاح كفقان لهؤشر اإلفصاح
الهقترح هف الباحث كٌك .%78.2وعمى هستكل األقساـ الثالثة في هستكل اإلفصاح حيث بمغ هتكسط

الهؤشر بالبىكؾ الكطىية لأقساـ الثالثة هايمي:

ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف بمغ الهتكسط  ( .83.5%حيث حققت أعمى ىسبة ).

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات بمغ الهتكسط  ( .73%حيث حققت أقؿ ىسبة ).
ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات بمغ الهتكسط .78.3%
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 7.2-4الفرضية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  p ≤ 0.05في

مستويات اإلفصاح بين البنوك الوطنية الفمسطينية لكل قسم من أقسام المؤشر الثالثة

(ىيكل الممكية وحقوق المستثمرين -الشفافية المالية واالفصاح عن المعمومات-ىيكل
وعمميات مجمس اإلدارة ).

الفرضية األصمية :ال يكجد اختالؼ في هستكيات اإلفصاح بيف البىكؾ الكطىية الهختمفة لكؿ
قسـ هف أقساـ الهؤشر الثالثة.

الفرضية البديمة :يكجد اختالؼ في هستكيات اإلفصاح بيف البىكؾ الكطىية الهختمفة لكؿ قسـ
هف أقساـ الهؤشر الثالثة.

إلختبار ٌذي الفرضية تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادم إلختبار الفركؽ بيف هتكسطات
درجات الفركؽ بيف هتكسطات درجات اإلفصاح يعزل لمبىكؾ عىد هستكل داللة  ،   0.05كالىتائج

هبيىة في جدكؿ رقـ ( )15كالذم يبيف أف قيهة  Fالهحسكبة لجهيع هستكيات اإلفصاح تساكم

 0.234كٌي أقؿ هف قيهة  Fالجدكلية كالتي تساكم  ،2.61كها أف القيهة اإلحتهالية لجهيع الهحاكر
تساكم  0.918كٌي أكبر هف  0.05هها يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ بيف هتكسطات درجات الفركؽ

بيف هتكسطات درجات اإلفصاح يعزل إلسـ البىؾ ( فمسطيف -الكطىي -القدس-اإلستثهار الفمسطيىي

 التجارم الفمسطيىي) عىد هستكل داللة ( )   0.05جدول رقم ()15

نتائج تحميل التباين األحادي )( One Way ANOVAإلختبار الفروق بين متوسطات درجات اإلفصاح يعزى لمبنوك
( فمسطين -الوطني  -القدس -اإلستثمار الفمسطيني -التجاري الفمسطيني) عند مستوى داللة ( )   0.05
المحور

مجموع

درجة

0.015

4

0.974 0.121 0.004

داخؿ الهجهكعات 1.252

40

0.031

الهجهكع

1.267

44

بيف الهجهكعات

0.013

4

0.595 0.702 0.003

داخؿ الهجهكعات 0.192

40

0.005

الهجهكع

0.205

44

بيف الهجهكعات

0.175

4

مصدر التباين

بيف الهجهكعات
ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف

ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات

الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات
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المربعات الحرية

متوسط

قيمة

المربعات

القيمة

" " Fاإلحتمالية

0.415 1.007 0.044

المحور

جهيع هستكيات اإلفصاح

مجموع

درجة

داخؿ الهجهكعات 1.741

40

الهجهكع

1.916

44

بيف الهجهكعات

0.012

4

0.918 0.234 0.003

داخؿ الهجهكعات 0.495

40

0.012

0.506

44

مصدر التباين

الهجهكع

المربعات الحرية

متوسط

قيمة

المربعات

القيمة

" " Fاإلحتمالية

0.044

قيهة  Fالجدكلية عىد درجة حرية " "40 ،4كهستكل داللة  0.05تساكم 2.61
يتض

هف

تحميؿ جدكؿ رقـ  15أىً اليكجد فركؽ جكٌرية بيف البىكؾ الكطىية في هستكيات

اإلفصاح كفقان لمهؤشر الهقترح هف الباحث .هها يقكدىا لمفرضية البديمة كٌك أىً اليكجد فركؽ جكٌرية
بيف البىكؾ الكطىية في هستكيات اإلفصاح األقساـ الثالثة في الهؤشر بالبىكؾ الكطىية لأقساـ

الثالثة(ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف  -الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات ٌ -يكؿ هجمس
اإلدارة كاإلجراءات).

 7.3-4الفرضية الثالث :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  p ≤ 0.05لسمات
البنوك الوطنية الفمسطينية عن كل قسم من أقسام المؤشر الثالثة ومستوى اإلفصاح في

التقارير المالية لمبنك التجاري لكل قسم من اقسام المؤشر الثالثة.
فرضيات فرعية:

 .1ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عىد هستكل الداللة  p ≤ 0.05لسهات البىكؾ الكطىية
الفمسطيىية عف قسـ (ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ).

 .2ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عىد هستكل الداللة  p ≤ 0.05لسهات البىكؾ الكطىية
الفمسطيىية عف قسـ (الشفافية الهالية كاالفصاح عف الهعمكهات ).

 .3ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عىد هستكل الداللة  p ≤ 0.05لسهات البىكؾ الكطىية
الفمسطيىية عف قسـ (ٌيكؿ كعهميات هجمس اإلدارة).

تػػـ إختبػػار الفرض ػية هػػف خػػالؿ إج ػراء تحميػػؿ اإلىحػػدار الخطػػي الهتعػػدد لد ارسػػة العالقػػة بػػيف الهتغي ػرات
الهستقمة كالتي تعتبر هف سهات البىؾ كالهتغير التابع كٌك هستكل اإلفصاح خالؿ الفترة هف (-2006

 )2014كذلؾ كها يمي:
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معادلة اإلنحدار الخطي المتعدد لكافة البنوك الوطنية مجتمعة كما يمي:
تـ إستخداـ تحميؿ اإلىحدار الخطي الهتعدد لهعرفة اثر الهتغيرات الهستقمة ( :X1عدد األسٍـ الهتداكلة

 :X2 ،حجـ رأس الهاؿ :X3 ،القيهة السكقية لمبىؾ :X4 ،حجـ البىؾ : X5 ،حصة السٍـ هف األرباح
 : X6، EPSالعائد عمى حقكؽ الهمكية  : X7،القيهة السكقية إلى العائد  :X8ىسبة القركض إلى

الكدائع :X9 ،عهر البىؾ) عمى الهتغيرات التابعة هستكيات اإلفصاح (ٌ: Y1يكؿ الهمكية كحقكؽ
الهستثهريف ٌ:Y2يكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات Y3 ،الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات) كها
يمي :

نموذج معادلة اإلنحدار الخطي المتعدد.
i= 1 , 2 , 3

حيث أن :

Yi = C + β1*X1 + β2*X2 + β3 *X3+ …+ β9 *X9 +E
ٌ :Y1يكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف.
ٌ :Y2يكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات.

 :Y3الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات.
 :X1عدد األسٍـ الهتداكلة.
 :X2حجـ رأس الهاؿ.

 :X3القيهة السكقية لمبىؾ.
 :X4حجـ البىؾ.

 :X5حصة السٍـ هف األرباح .EPS
 :X6العائد عمى حقكؽ الهمكية.
 :X7القيهة السكقية إلى العائد.

 :X8ىسبة القركض إلى الكدائع.
 :X9عهر البىؾ .

 :cثابت اإلىحدار.

 :Eتهثؿ الخطأ العشكائي.

 7.4-4تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد لمعرفة أثر المتغيرات المستقمة سمات البنك عمى المتغير
التابع األول -ىيكل الممكية وحقوق المستثمرين.

تـ إستخداـ تحميؿ اإلىحدار الخطي الهتعدد لهعرفة أثر الهتغيرات الهستقمة( :X1عدد األسٍـ الهتداكلة،

 :X2حجـ رأس الهاؿ :X3 ،القيهة السكقية لمبىؾ :X4 ،حجـ البىؾ :X5 ،حصة السٍـ هف األرباح
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 :X6 ،EPSالعائد عمى حقكؽ الهمكية :X7 ،القيهة السكقية إلى العائد :X8 ،ىسبة القركض إلى

الكدائع :X9 ،عهر البىؾ) عمى الهتغير التابع األكؿ(:Y1ىيكل الممكية وحقوق المستثمرين) ،كقد تبيف
هف خالؿ ىتائج ٌذا التحميؿ جدكؿ رقـ ( )17أف هعادلة اإلىحدار جيدة كهقبكلة حيث أف قيهة F
الهحسكبة تساكم 3.569كٌي ذات داللة إحصائية عىد هستكل  0.05حيث أف القيهة اإلحتهالية
تساكم  0.003كٌي أقؿ هف .0.05

كهف خالؿ هعاهالت الهتغيرات الهستقمة بعد أف تـ تحكيمٍا إلى عالهات هعيارية Standardization

تأثير عمى الهتغير التابع األكؿ ٌك حجـ
الهكجكدة في عهكد  Betaيتبيف أف أكثر الهتغيرات الهستقمة
ان
البىؾ حيث بمغت قيهة هعاهؿ  0.958 Betaيميً حصة السٍـ هف األرباح حيث بمغت قيهة

هعاهؿ  0.609 Betaأها باقي الهتغيرات فتأثيرٌا ضعيؼ.

كها بمغت قيهة هعاهؿ التحديد الهعدؿ (التفسير)  R2 = 0.350كالقيهة اإلحتهالية الهقابمة لً بمغت

 0.003هها يدؿ عمى أف ىسبة التبايف الذم تفسري الهتغيرات الهستقمة التي دخمت هعادلة اإلىحدار هف
تبايف الهتغير التابع هقبكلة كتساكم  %35.0عىد هستكل داللة .0.05

كيهكف كتابة هعادلة اىحدار الهتغير التابع األكؿ (ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف) عمى الهتغيرات
الهستقمة كها يمي:
= -2.040 -0.010X1 + 0.005X2 -0.061 X3 + 0.390X4 -0.984X5 -

ˆY

0.001X6+ 0.001X7 + 0.308X8 -0.001X9
جدول رقم (.)17

تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد ( المتغير التابعٌ :يكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف).
معامالت

الخطأ

الثابت

-2.040

1.035

المتغيرات المستقمة

اإلنحدار

المعيار

معامالت
اإلنحدار

المعيارية

قيمة t

Beta

القيمة

اإلحتمالية
sig.

دال /غير دال

-1.971

0.057

غير دال

عدد األسٍـ الهتداكلة

-0.010

0.052

-0.091

-0.194

0.847

غير دال

حجـ رأس الهاؿ

-0.061

0.134

-0.119

-0.454

0.653

غير دال

القيهة السكقية لمبىؾ

0.005

0.047

0.047

0.099

0.921

غير دال

حجـ البىؾ

0.390

0.183

0.958

2.133

0.040

دال
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المتغيرات المستقمة

معامالت

معامالت

الخطأ

اإلنحدار

اإلنحدار

المعيار

المعيارية

القيمة

اإلحتمالية

قيمة t

دال /غير دال

sig.

Beta

حصة السٍـ هف األرباح

-0.984

0.414

-0.609

-2.374

0.023

دال

العائد عمى حقكؽ الهمكية

-0.001

0.606

-0.001

-0.002

0.998

غير دال

القيهة السكقية إلى العائد

0.001

0.000

0.241

1.654

0.107

غير دال

ىسبة القركض إلى الكدائع

0.308

0.248

0.222

1.242

0.223

غير دال

عهر البىؾ

-0.001

0.003

-0.065

-0.225

0.823

غير دال

تحميؿ التبايف ANOVA
قيهة إختبار 3.569 = F

القيهة اإلحتهالية=0.003

قيهة هعاهؿ التفسير الهعدؿ 0.350 =R2

القيهة اإلحتهالية لهعاهؿ التفسير=0.003

هف هتابعة جدكؿ رقـ ( )17يتبيف هايمي:
كٌذا يقكدىا إلى الفرضية البديؿ كٌك أىً يكجد أثر بيف سهات البىؾ فيها يتعمؽ بػ (حجـ البىؾ ،حصة

السٍـ هف األرباح ) كهستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىؾ الكطىي التجارم.

كعمى ذلؾ تكجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكل اإلفصاح

في ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف أم أىً كمها أىخفض ىصيب حصة السٍـ هف األرباح دفع البىؾ

إلى زيادة هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة
فمسطيف حتى يعكض األثر السمبي إلىخفاض حصة السٍـ هف األرباح بالسالب كالذم هف أسبابً:
 تجزئة البىؾ لأسٍـ ذات القيهة األسهية العالية بداية هف 2006ـ.
 تكزيعات األرباح الهتراكهة لتسديد زيادة رأس الهاؿ.

 رسهمة اإلحتياطي الخاص كجزء هف األرباح خالؿ سىكات عهر البىؾ.
 الزيادة الهتسارعة في حجـ أرس الهاؿ لمبىؾ.

كها تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف حجـ البىؾ كهستكل اإلفصاح في ٌيكؿ الهمكية

كحقكؽ الهستثهريف أم أىً كمها زاد حجـ البىؾ الىاتج عف زيادة حجـ اإلستثهارات البىكية أدل إلى
زيادة هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة

فمسطيف.
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 7.5-4تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد لمعرفة أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع الثاني-
الشفافية واإلفصاح المالي عن المعمومات.

تـ إستخداـ تحميؿ اإلىحدار الخطي الهتعدد لهعرفة أثر الهتغيرات الهستقمة ( :X1عدد األسٍـ

الهتداكلة :X2 ،حجـ رأس الهاؿ :X3 ،القيهة السكقية لمبىؾ :X4 ،حجـ البىؾ :X5 ،حصة السٍـ هف
األرباح  :X6 ،EPSالعائد عمى حقكؽ الهمكية :X7 ،القيهة السكقية إلى العائد :X8 ،ىسبة القركض

إلى الكدائع :X9 ،عهر البىؾ) عمى الهتغير التابع الثاىي ( :Y2الشفافية كاإلفصاح الهالي عف
الهعمكهات) ،كقد تبيف هف خالؿ ىتائج ٌذا التحميؿ جدكؿ رقـ ( )18أف هعادلة اإلىحدار غير جيدة

لمتىبؤ حيث أف قيهة  Fالهحسكبة تساكم  1.694كٌي غير داللة إحصائية عىد هستكل 0.05حيث
أف القيهة اإلحتهالية تساكم  0.075كٌي أكبر هف .0.05

كهف خالؿ هعاهالت الهتغيرات الهستقمة بعد أف تـ تحكيمٍا إلى عالهات هعيارية Standardization

الهكجكدة في عهكد  Betaيتبيف أف أكثر الهتغيرات الهستقمة تأثي ار عمى الهتغير التابع الثاىي ٌك القيهة
السكقية لمبىؾ حيث بمغت قيهة هعاهؿ  0.844= Betaأها باقي الهتغيرات فتأثيرٌا ضعيؼ.

كها بمغت قيهة هعاهؿ التحديد الهعدؿ (التفسير)  R2 = 0.168كالقيهة اإلحتهالية الهقابمة لً بمغت

 0.075هها يدؿ عمى أف ىسبة التبايف الذم تفسري الهتغيرات الهستقمة التي دخمت هعادلة اإلىحدار هف
تبايف الهتغير التابع ضعيفة كتساكم 16.8عىد هستكل داللة .0.05

كيهكف كتابة هعادلة إىحدار الهتغير التابع الثاىي(الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات) عمى

الهتغيرات الهستقمة كها يمي:

= 0.498 -0.018 X1 + 0.003X2 + 0.034X3 + 0.014X4 + 0.082X5
+ 0.240X6+ 0.001X7 + 0.059X8 -0.002 X9
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ˆY

جدول رقم (.)18

تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد ( المتغير التابع :الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات).
معامالت

الخطأ

الثابت

0.498

0.476

المتغيرات المستقمة

اإلنحدار

المعيار

معامالت
اإلنحدار

المعيارية

القيمة

اإلحتمالية

قيمة t

sig.

Beta

دال /غير دال

1.047

0.303

غير دال

عدد األسٍـ الهتداكلة

-0.018

0.024

-0.403

-0.760

0.453

غير دال

حجـ رأس الهاؿ

0.003

0.062

0.014

0.046

0.964

غير دال

القيهة السكقية لمبىؾ

0.034

0.022

0.844

1.586

0.122

غير دال

حجـ البىؾ

0.014

0.084

0.083

0.164

0.871

غير دال

حصة السٍـ هف األرباح

0.082

0.191

0.126

0.433

0.668

غير دال

العائد عمى حقكؽ الهمكية

0.240

0.279

0.274

0.860

0.396

غير دال

القيهة السكقية إلى العائد

0.001

0.000

0.139

0.843

0.405

غير دال

ىسبة القركض إلى الكدائع

0.059

0.114

0.104

0.514

0.610

غير دال

عهر البىؾ

-0.002

0.001

-0.499

-1.519

0.138

غير دال

تحميؿ التبايف ANOVA
قيهة إختبار 1.694 = F

القيهة اإلحتهالية = 0.078

قيهة هعاهؿ التفسير الهعدؿ 0.168 = R2

القيهة اإلحتهالية لهعاهؿ التفسير = 0.075

هف هتابعة جدكؿ رقـ جدكؿ رقـ ( )18يتبيف هايمي:

تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف القيهة السكقية لمبىؾ كهستكل اإلفصاح أم أىً هع الزيادة

في القيهة السكقية لمبىؾ سيدفع البىؾ إلى زيادة هستكل اإلفصاح عف الهعمكهات ضهف هعاهالتً

التجارية في بكرصة فمسطيف .كٌذا يقكدىا إلى الفرضية البديؿ كٌك أىً ال يكجد تأثير لسهات البىؾ

عمى هستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية.
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 7.6-4تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد لمعرفة أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع الثالث-
ىيكل مجمس اإلدارة واإلجراءات.

تـ إستخداـ تحميؿ اإلىحدار الخطي الهتعدد لهعرفة أثر الهتغيرات الهستقمة( :X1عدد األسٍـ الهتداكلة،

 :X2حجـ رأس الهاؿ :X3 ،القيهة السكقية لمبىؾ :X4 ،حجـ البىؾ :X5 ،حصة السٍـ هف األرباح
 :X6 ،EPSالعائد عمى حقكؽ الهمكية :X7 ،القيهة السكقية إلى العائد :X8 ،ىسبة القركض إلى
الكدائع  :X9 ،عهر البىؾ) عمى الهتغير التابع الثالث (ٌ :Y3يكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات) ،كقد
تبيف هف خالؿ ىتائج ٌذا التحميؿ جدكؿ رقـ ( )19أف هعادلة اإلىحدار جيدة كهقبكلة حيث أف قيهة F

الهحسكبة تساكم 4.909كٌي ذات داللة إحصائية عىد هستكل  0.05حيث أف القيهة اإلحتهالية
تساكم  0.000كٌي أقؿ هف . 0.05

كهف خالؿ هعاهالت الهتغيرات الهستقمة بعد أف تـ تحكيمٍا إلى عالهات هعيارية Standardization
تأثير عمى الهتغير التابع الثالث ٌك
الهكجكدة في عهكد  Betaيتبيف أف أكثر الهتغيرات الهستقمة
ان

حجـ البىؾ يميً حصة السٍـ هف األرباح يميً ىسبة القركض إلى الكدائع حيث بمغت قيهة هعاهالت

 0.400 ، 0.466 ، 0.450 Betaعمى الترتيب.

كها بمغت قيهة هعاهؿ التحديد الهعدؿ (التفسير)  R2 =0.45كالقيهة اإلحتهالية الهقابمة لً بمغت

 0.000هها يدؿ عمى أف ىسبة التبايف الذم تفسري الهتغيرات الهستقمة التي دخمت هعادلة اإلىحدار هف
تبايف الهتغير التابع الثالث جيدة كتساكم  %45.0عىد هستكل داللة .0.05

كيهكف كتابة هعادلة إىحدار الهتغير التابع الثالث (ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات) عمى الهتغيرات

الهستقمة كها يمي:

= -2.179 -0.003X1 -0.077 X2 + 0.011X3 + 0.374X4 -0.921X5
-0.392 0.001X6+ X7 + 0.677X8 + 0.002X9
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ˆY

جدول رقم (.)19

تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد ( المتغير التابعٌ :يكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات).
معامالت

الخطأ

الثابت

-2.179

1.166

المتغيرات المستقمة

اإلنحدار

المعيار

معامالت
اإلنحدار

المعيارية

القيمة

اإلحتمالية

قيمة t

sig.

Beta

دال /غير دال

-1.870

0.070

غير دال

عدد األسٍـ الهتداكلة

-0.003

0.058

-0.024

-0.056

0.955

غير دال

حجـ رأس الهاؿ

-0.077

0.151

-0.123

-0.510

0.613

غير دال

القيهة السكقية لمبىؾ

0.011

0.053

0.091

0.210

0.835

غير دال

حجـ البىؾ

0.374

0.206

0.750

1.816

0.045

دال

حصة السٍـ هف األرباح

-0.921

0.467

-0.466

-1.974

0.047

دال

العائد عمى حقكؽ الهمكية

-0.392

0.683

-0.148

-0.574

0.570

غير دال

القيهة السكقية إلى العائد

0.001

0.000

0.135

1.011

0.319

غير دال

ىسبة القركض إلى الكدائع

0.677

0.279

0.400

2.428

0.021

دال

عهر البىؾ

0.002

0.004

0.124

0.465

0.645

غير دال

تحميؿ التبايف ANOVA
قيهة إختبار 4.909 =F

القيهة اإلحتهالية = 0.000

قيهة هعاهؿ التفسير الهعدؿ 0.450 = R2

القيهة اإلحتهالية لهعاهؿ التفسير = 0.000

هف هتابعة جدكؿ رقـ جدكؿ رقـ ( )19يتبيف هايمي:

تكجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكل اإلفصاح في ٌيكؿ

هجمس اإلدارة كاإلجراءات أم إىً كمها اىخفض ىصيب حصة السٍـ هف األرباح دفع البىؾ إلى زيادة
هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف
حتى يعكض األثر السمبي إلىخفاض ىصيب السٍـ هف األرباح بالسالب كالذم هف أسبابً:
 تجزئة البىؾ لأسٍـ ذات القيهة األسهية العالية بداية هف 2006ـ.
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 تكزيعات األرباح الهتراكهة لتسديد زيادة رأس الهاؿ.

 رسهمة االحتياطي الخاص كجزء هف األرباح خالؿ سىكات عهر البىؾ.
 الزيادة الهتسارعة في حجـ راس الهاؿ لمبىؾ.

كها تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف حجـ البىؾ كهستكل اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس

اإلدارة كاإلجراءات أم إ ىً كمها زاد حجـ البىؾ الىاتج عف زيادة حجـ اإلستثهارات البىكية أدل إلى
زيادة هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة

فمسطيف.

كها تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف ىسبة القركض إلى الكدائع كهستكل اإلفصاح في
ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات أم أىً كمها زادت ىسبة القركض إلى الكدائع الىاتج عف تحكيؿ

الكدائع إلى قركض لتمبية حاجات الهقترضيف أدل إلى زيادة هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس اإلدارة
كاإلجراءات ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف.

كٌذا يقكدىا إلى الفرضية البديمة كٌك أىً تكجد عالقة بيف سهات البىؾ فيها يتعمؽ بػ ( حجـ البىؾ،
حصة السٍـ هف األرباح ،ىسبة القركض إلى الكدائع ) كهستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىؾ

الكطىي التجارم.

 7.7-4تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد لمعرفة أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع لجميع
مستويات اإلفصاح-:

تـ إستخداـ تحميؿ اإلىحدار الخطي الهتعدد لهعرفة أثر الهتغيرات الهستقمة ( :X1عدد األسٍـ

الهتداكلة :X2 ،حجـ رأس الهاؿ :X3 ،القيهة السكقية لمبىؾ :X4 ،حجـ البىؾ :X5 ،حصة السٍـ هف
األرباح : X6 ،العائد عمى حقكؽ الهمكية :X7 ،القيهة السكقية إلى العائد :X8 ،ىسبة القركض إلى
الكدائع :X9 ،عهر البىؾ ) عمى الهتغير التابع ( :Yجميع مستويات اإلفصاح) ،كقد تبيف هف خالؿ
ىتائج ٌذا التحميؿ جدكؿ رقـ( )20أف هعادلة اإلىحدار جيدة كهقبكلة حيث أف قيهة  Fالهحسكبة تساكم

 5.042كٌي ذات داللة إحصائية عىد هستكل  0.05حيث أف القيهة اإلحتهالية تساكم 0.000
كٌي أقؿ هف . 0.05

كهف خالؿ هعاهالت الهتغيرات الهستقمة بعد أف تـ تحكيمٍا إلى عالهات هعيارية Standardization
الهكجكدة في عهكد  Betaيتبيف أف أكثر الهتغيرات الهستقمة تأثي ار عمى الهتغير التابع ٌك حصة

السٍـ هف األرباح يميً ىسبة القركض إلى الكدائع حيث بمغت قيهة هعاهالت ، 0.450 Beta

 0.325عمى الترتيب أها باقي الهتغيرات فتأثيرٌا ضعيؼ.
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كها بمغت قيهة هعاهؿ التحديد الهعدؿ (التفسير)  R2 = 0.458كالقيهة اإلحتهالية الهقابمة لً بمغت

 0.000هها يدؿ عمى أف ىسبة التبايف الذم تفسري الهتغيرات الهستقمة التي دخمت هعادلة اإلىحدار هف
تبايف الهتغير التابع جيدة كتساكم  %45.8عىد هستكل داللة .0.05

كيهكف كتابة هعادلة إىحدار الهتغير التابع (جميع مستويات اإلفصاح ) عمى الهتغيرات الهستقمة كها
يمي:
-0.009X1 -0.029X2 + 0.019X3 + 0.193X4 -0.458X5

=- 0.817

ˆY

+ 0.014X6 + 0.001X7 + 0.284X8 -0.001 X9
جدول رقم (.)20

تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد ( المتغير التابع :جميع مستويات اإلفصاح).
معامالت

الخطأ

الثابت

-0.817

0.596

المتغيرات المستقمة

اإلنحدار

المعيار

معامالت
اإلنحدار

المعيارية

القيمة

اإلحتمالية

قيمة t

sig.

Beta

دال /غير دال

-1.371

0.179

غير دال

عدد األسٍـ الهتداكلة

-0.009

0.030

-0.130

-0.304

0.763

غير دال

حجـ رأس الهاؿ

-0.029

0.077

-0.089

-0.374

0.711

غير دال

القيهة السكقية لمبىؾ

0.019

0.027

0.307

0.715

0.480

غير دال

حجـ البىؾ

0.193

0.105

0.754

1.837

0.075

غير دال

حصة السٍـ هف األرباح

-0.458

0.239

-0.450

-1.920

0.043

دال

العائد عمى حقكؽ الهمكية

0.014

0.349

0.010

0.040

0.968

غير دال

القيهة السكقية إلى العائد

0.000

0.000

0.200

1.501

0.142

غير دال

ىسبة القركض إلى الكدائع

0.284

0.143

0.325

1.991

0.045

دال

عهر البىؾ

-0.001

0.002

-0.087

-0.327

0.746

غير دال

تحميؿ التبايف ANOVA
قيهة إختبار 5.042 =F

القيهة اإلحتهالية = 0.000

قيهة هعاهؿ التفسير الهعدؿ 0.458 = R2

القيهة اإلحتهالية لهعاهؿ التفسير = 0.000
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هف هتابعة جدكؿ رقـ جدكؿ رقـ ( )20يتبيف هايمي:

 .1تكجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكيات اإلفصاح
في التقارير الهالية لمبىؾ الكطىي التجارم .أم أىً كمها إىخفض حصة السٍـ هف األرباح دفع

البىؾ إلى زيادة هستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىؾ الكطىي التجارم .ضهف هعاهالتً
التجارية في بكرصة فمسطيف حتى يعكض األثر السمبي إلىخفاض ىصيب السٍـ هف األرباح

بالسالب كالذم هف أسبابً:

 تجزئة البىؾ لأسٍـ ذات القيهة األسهية العالية بداية هف 2006ـ.
 تكزيعات األرباح الهتراكهة لتسديد زيادة رأس الهاؿ.

 رسهمة اإلحتياطي الخاص كجزء هف األرباح خالؿ سىكات عهر البىؾ.
 الزيادة الهتسارعة في حجـ أرس الهاؿ لمبىؾ.

 .2تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف ىسبة القركض إلى الكدائع كهستكيات اإلفصاح
في التقارير الهالية .أم أىً كمها زادت ىسبة القركض إلى الكدائع الىاتج عف تحكيؿ الكدائع

إلى قركض لتمبية حاجات الهقترضيف أدل إلى زيادة هستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية
لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف.

كٌذا يقكدىا إلى الفرضية البديمة كٌك أىً تكجد عالقة بيف سهات البىؾ فيها يتعمؽ بػ(حصة السٍـ هف
األرباح ،ىسبة القركض إلى الكدائع) كهستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية

 .3ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف القيهة السكقية لمبىؾ كهستكل اإلفصاح أم أىً هع
الزيادة في القيهة السكقية لمبىؾ سيدفع البىؾ إلى زيادة هستكل اإلفصاح عف الهعمكهات ضهف
هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف .كٌذا يقكدىا إلى الفرضية كٌك أىً ال يكجد تأثير

لسهات البىؾ فيها يتعمؽ بػ(القيهة السكقية) كهستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىكؾ
الكطىية الفمسطيىية.

 .4ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف حجـ البىؾ كهستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية
كٌذا يقكدىا إلى الفرضية كٌك أىً ال يكجد تأثير لسهات البىؾ فيها يتعمؽ بػ(حجـ البىؾ)

كهستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية الفمسطيىية.
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الفصن اخلاوس
الهتائج والتوصيات

 .5.1مقدمة:

إف الٍػػدؼ األساسػػي لمد ارسػػة ٌػػك قيػػاس هػػدل تحقػػؽ الشػػفافية كاإلفصػػاح فػػي التقػػارير الهاليػػة

الهىشػػكرة لمبىػػكؾ الكطىيػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف هػػف خػػالؿ تطػػكير هؤشػػر لقيػػاس اإلفصػػاح الهحاسػػبي
كالتعرؼ عمى تطكر هستكل اإلفصػاح فػي البىػكؾ الكطىيػة الفمسػطيىية هػف سػىة ألخػرل .كلمكصػكؿ إلػى

ذل ػ ػ ػػؾ فق ػ ػ ػػد ت ػ ػ ػػـ عه ػ ػ ػػؿ ىه ػ ػ ػػكذج لقي ػ ػ ػػاس هس ػ ػ ػػتكل اإلفص ػ ػ ػػاح ،كاعته ػ ػ ػػد إع ػ ػ ػػداد ٌ ػ ػ ػػذا الىه ػ ػ ػػكذج عم ػ ػ ػػى

هؤشر .Standard & Poor

 .5.2النتائج:

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 .1اليكج ػػد ف ػػركؽ جكٌري ػػة ب ػػيف البى ػػكؾ الكطىي ػػة الفمس ػػطيىية الهدرج ػػة ف ػػي بكرص ػػة فمس ػػطيف ف ػػي
هستكيات اإلفصاح كفقان لمهؤشر الهقترح حيث بمغ هتكسط الهؤشر لجهيع البىكؾ .%78.2

 .2اليكجد اختالؼ في هستكيات اإلفصاح بيف البىكؾ الكطىية الفمسطيىية الهدرجة في بكرصة
فمسطيف لكؿ قسـ هف أقساـ الهؤشر الثالثة في هستكل اإلفصاح حيث بمغ هتكسط الهؤشر
بالبىكؾ الكطىية التجارية لأقساـ الثالثة هايمي:

أ -بمغت قيهة الهؤشر في قسـ ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف  83.5%كٌي أعمى
ىسبة حققتً البىكؾ الكطىية.

ب -بمغت قيهة الهؤشر في قسـ الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات  73%كٌي
أقؿ ىسبة حققتً البىكؾ الكطىية.

ج -بمغت قيهة الهؤشر في قسـ ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاالجراءات  79%كٌي ىسبة جيدة.
 .3أها بخصكص العالقة بيف هستكل اإلفصاح كالهتغيرات الهستقمة (سهات البىؾ) فقد تكصؿ

الباحث إلى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية فيها بيف )حجـ البىؾ ،حصة السٍـ هف األرباح،
القيهة السكقية لمبىؾ ،ىسبة القركض إلى الكدائع) كهستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية

السىكية البىؾ ،كعمى هستكل األقساـ الثالثة لإلفصاح .في حيف لـ تظٍر الدراسة كجكد أم
عالقة بيف هستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية السىكية البىؾ كعمى هستكل األقساـ الثالثة

لإلفصاح ككؿ هف (عدد األسٍـ الهتداكلة ،حجـ أرس الهاؿ ،العائد عمى حقكؽ الهمكية ،القيهة
السكقية إلى العائد ،عهر البىؾ).

 .4تكجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكل اإلفصاح في
ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف لمبىكؾ الكطىية أم أىً كمها إىخفض حصة السٍـ هف

األرباح دفع البىؾ إلى زيادة هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ضهف
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هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف حتى يعكض األثر السمبي إلىخفاض ىصيب السٍـ هف

األرباح بالسالب.

 .5تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف حجـ البىؾ كهستكل اإلفصاح في ٌيكؿ الهمكية

كحقكؽ الهستثهريف لمبىكؾ الكطىية أم أىً كمها زاد حجـ البىؾ هقاسان بحجـ األصكؿ أدل إلى

زيادة هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ الهمكية كحقكؽ الهستثهريف ضهف هعاهالتً التجارية في
بكرصة فمسطيف.

 .6تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف القيهة السكقية لمبىؾ كهستكل اإلفصاح في
الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات لمبىكؾ الكطىية أم أىً هع الزيادة في القيهة السكقية
لمبىؾ سيدفع البىؾ إلى زيادة هستكل اإلفصاح في الشفافية كاإلفصاح الهالي عف الهعمكهات

ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف.

 .7تكجدعالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكل اإلفصاح في
ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات لمبىكؾ التجارية أم أىً كمها إىخفض ىصيب حصة السٍـ هف

األرباح دفع البىؾ إلى زيادة هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات ضهف
هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف حتى يعكض األثر السمبي إلىخفاض ىصيب حصة

السٍـ هف األرباح بالسالب.

 .8تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف حجـ البىؾ كهستكل اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس

اإلدارة كاإلجراءات لمبىكؾ الكطىية أم إىً كمها زاد حجـ البىؾ هقاسان بحجـ األصكؿ أدل إلى
زيادة هستكل اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات ضهف هعاهالتً التجارية في
بكرصة فمسطيف.

 .9تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف ىسبة القركض إلى الكدائع كهستكل اإلفصاح في
ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات لمبىكؾ الكطىية أم أىً كمها زادت ىسبة القركض إلى الكدائع

الىاتج عف تحكيؿ الكدائع إلى قركض لتمبية حاجات الهقترضيف أدل إلى زيادة هستكل
اإلفصاح في ٌيكؿ هجمس اإلدارة كاإلجراءات ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف.

 .10تكجدعالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف حصة السٍـ هف األرباح كهستكيات اإلفصاح في

التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية .أم أىً كمها إىخفض ىصيب حصة السٍـ هف األرباح دفع

البىؾ إلى زيادة هستكيات اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىؾ التجارم .ضهف هعاهالتً
التجارية في بكرصة فمسطيف حتى يعكض األثر السمبي إلىخفاض ىصيب حصة السٍـ هف

األرباح بالسالب.

 .11تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف ىسبة القركض إلى الكدائع كهستكيات اإلفصاح
في التقارير الهالية لمبىكؾ الكطىية .أم أىً كمها زادت ىسبة القركض إلى الكدائع الىاتج عف
89

تحكيؿ الكدائع إلى قركض لتمبية حاجات الهقترضيف أدل إلى زيادة هستكيات اإلفصاح في

التقارير الهالية لمبىؾ التجارم .ضهف هعاهالتً التجارية في بكرصة فمسطيف.

 .5.3التوصيات:

توصل الباحث إلى التوصيات التالية:

 .5.3.1إفصاح داخمي :كٌك إفصاح غير هىشكر يتعمؽ بالهؤسسات الرقابية (سمطة الىقد) كالٍيئات
الهشرفة عمى أسكاؽ رأس الهاؿ .كٌك هٍـ في الحفاظ عمى كفاءة الرقابة عمى عرض التقارير
الهالية لمشركات في األسكاؽ الهالية هف خالؿ:

 ضركرة إستيضاح البىكد كىشر الهمخصات كالتعميهات عف الشركات الهدرجة.

 العهؿ عمى تعهيـ التقارير الهالية عمى اإلعالـ كهستخدهي التقارير الهالية هف الهستثهريف
كالجهٍكر.

 ضركرة رفض أم إفصاح اليتكافؽ هع القكاىيف كالتعميهات الصادرة بها يحقؽ اإلفصاح
الهالئـ.

 ضركرة الحفاظ عمى جكدة هخرجات التقارير الهالية لإلفصاح الخارجي.

 .5.3.2إفصاح خارجي :كٌك اإلفصاح الهىشكر هف خالؿ التقارير الهالية الدكرية لمبىكؾ لأطراؼ
التي تبدم رأيان بالتقارير الهالية كهستخدهي القكائـ الهالية هف الهستثهريف الحالييف كالهحتهميف
كالهستفيديف هف البىكؾ هف خالؿ-:

 .1ضركرة اإلعتهاد عمى هؤشر اإلفصاح الهقترح كاستخداهً بصكرة دكرية لهتابعة هستكيات
اإلفصاح في البىكؾ الكطىية.

 .2ضركرة إىشاء هركز هحمي هتخصص في قياس هستكل اإلفصاح كالشفافية يساٌـ في رفع
كفاءة التقارير الهالية لمبىكؾ.

 .3ضركرة إلتزاـ البىكؾ بالتعميهات الصادرة هف سمطة الىقد كالهعيار الدكلي السابع إلعداد

التقارير الهالية كٌيئة سكؽ رأس الهاؿ الفمسطيىية كبكرصة فمسطيف بخصكص التصري عف

الهعمكهات الهتعمقة بكفاية رأس الهاؿ كها يمي:
 رأس الهاؿ الهساىد.

 التزيالت هف رأس الهاؿ.
 الفئات الهختمفة لأصكؿ الهرجحة بالهخاطر.

 اإلفصاح عف أية هخاطر قد تحدث تغييرات عمى رأس الهاؿ.
 .4ضركرة قياـ سمطة الىقد بتطكير التعميهات الهىظهة لعهميات اإلفصاح لمبىكؾ ،بها يحقؽ تطك انر
في هجاؿ اإلفصاح.
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 .5ضركرة قياـ ٌيئة سكؽ رأس الهاؿ كبالتعاكف هع بكرصة فمسطيف بتطكير التشريعات كالقكاىيف
الهىظهة لعهمية اإلفصاح في التقارير الهالية لمبىكؾ بها يحافظ عمى هصداقية التقارير الهالية
كيسٍؿ عهمية قرائتٍا هف قبؿ الهستخدهيف الحالييف كالهحتهميف.
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