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إلى نكر قمبي كدربي ،إلى مف حضنتني أحشائيا قبؿ يدييا ،كالى مف جنتي تحت قدماىا
كسيرت اليالي دكف كمؿ أك ممؿ "أمي الحنكنة".
إلى قدكتي ،إلى مف دعمني دكف إىماؿ ،إلى مف أتكج بإسمو بكؿ إفتخار ،أدعكا اهلل أف يطيؿ
عمرؾ لترل ثما انر قد حاف قطافيا كستبقى كمماتؾ مشكاة أىتدم بيا لألبد "كالدم العزيز".
أشد الخم ِ
ؽ قربان لقمبي رفيقة دربي "زكجتي الحبيبة فطيمة".
إلى ميجة القمب كمف ُرزقت حبيا ك ُ
جممك الحياة بقربيـ لي ،إلى "إخكاني األحباء".
إلى سندم كقكتي كمالذم بعد اهلل ،إلى مف َ
إلى زىرات حياتي ،كراحة قمبي ،كجكريات ضحكاتي ،ذكات القمب الحنكف "أخكاتي الغاليات".
إلى مف تقاسمنا المحظات ككىبتنا الحياة كنز حبيـ إلى إخكاني التي لـ تمدىـ أمي "أصدقائي".
إلى جامعتي الحبيبة التي قضيت أجمؿ سنكات عمرم بيف بكالكريس كماجستير جامعة القائد
الشييد ياسر عرفات جامعة األزىر.
إلى مف ىـ أكرـ منا كمف ىـ أرفع منا بجكدىـ كتضحياتيـ شيداء فمسطيف األبرار.
إلى مف ترعرعت بيف أزقتيا كمخيماتيا كمدنيا كفطرت عمى حبيا كطني الحبيب فمسطيف.
إلييـ جميعان أىدل ثمرة ىذا الجيد المتكاضع

الباحث




ج




الحمد هلل رب العالميف عالـ الغيب سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا كأنت الخبير العميـ ،كالصالة
كالسالـ عمى سيد الخمؽ محمد ابف عبد اهلل صادؽ الكعد األميف.
مف اهلل عز كجؿ بإنجاز ىذه الدراسة كمو بفضمو
إنيا أجمؿ لحظات سعادتي التي أعيشيا بعد أف ّ

تعالى أكالن ،ثـ بفضؿ أصحاب الفضؿ كالعمـ الذيف بذلكا قصارل جيدىـ كلـ يبخمكا بنصائحيـ  ،حتى

أثمر جيدم ىذا ،كمف باب مف قكلو تعالى":كمف يشكر فإنما يشكر لنفسو" (سكرة لقماف ،اآلية "،)"12
فإنني أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى مشرفي القدير األستاذ الدكتكر /جبر إبراىيـ الداعكر ،الذم لـ
يدخر مف عممو كمجيكداتو كتكجيو نصائحو خالؿ الفترة الدراسة الجامعية كاتماـ الدراسة عمى أحسف
ّ
كجو.
كما كأتقدـ كذلؾ بالشكر الجزيؿ إلى أساتذة لجنة المناقشة المكقريف عمى نصائحيـ كمساعدتيـ
إلتماـ ىذا العمؿ كاظياره بأفضؿ شكؿ ،ممثمة بالمناقش الخارجي األستاذ الدكتكر الفاضؿ /ماىر
مكسى درغاـ أستاذ المحاسبة في الجامعة اإلسالمية بغزة ،كالمناقش الداخمي الدكتكر الفاضؿ /مفيد
خالد الشيخ عمي أستاذ المحاسبة في جامعة األزىر بغزة ،فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.
كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى كؿ مف أمدني بالعمـ ,كالمعرفة ،كالى ذلؾ الصرح العممي الشامخ
جامعتي الحبيبة جامعة األزىر -غزة كأخص بالذكر كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،كأساتذتو
المكقريف جميعان.
كفي النياية أقكؿ إف أصبت فمف اهلل الكريـ المناف ،كاف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف ،كأرجك مف ربي

العفك كالغفراف.
كأسأؿ اهلل تعالى أف ينفعنا بما عممنا
كاهلل كلي التكفيؽ

انجبدش
د

يهخض انذساعخ
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار أثر مستكل اإلفصاح المحاسبي عمى مؤشرات القيمة السكقية
لشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف متمثمة بػ( :القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية،
القيمة السكقية المضافة ،السعر السكقي "سعر االغالؽ") ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
التحميمي ،حيث تـ جمع البيانات مف جميع الشركات الفمسطينية المدرجة في بكرصة فمسطيف منذ العاـ
2012ـ ،كالتي تتكفر بياناتيا المالية مدققة كمنشكرة طيمة فترة الدراسة مف سنة 2012لغاية  2017ـ،
كما كيتـ تداكؿ أسيميا مف سنة  2012إلى 2017ـ ،كفؽ حركة تداكؿ لـ تنقطع خالؿ الفترة،
كبالتالي كانت الشركات التي تـ اج ارء الدراسة عمييا تتككف مف ( )41شركة.
كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف الشركات الفمسطينية لدييا درجة مقبكلة مف االفصاح
المحاسبي حيث بمغت الدرجة الكمية لإلفصاح المحاسبي لدل الشركات ( ،)%65.6كيكجد أث انر إيجابياَ
لإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى كؿ مف مؤشر القيمة السكقية إلى
القيمة الدفترية ،مؤشر القيمة السكقية المضافة ،كمؤشر القيمة السكقية (سعر االغالؽ) ،كما ظير
تبايف في درجة تأثير محاكر االفصاح عمى القيمة السكقية حيث إف أكثر محاكر اإلفصاح تأثي انر في
مؤشر القيمة السكقية إلى الدفترية ىك المتعمؽ بالتبرعات كالمنح كالمساىمة البيئية كالمجتمعية ،يميو
اإلفصاح عف الشركات التابعة ،فالمكارد البشرية .كبناء عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج تـ
اقتراح بعض التكصيات أىميا :ضركرة قياـ الجيات الفمسطينية ذات العالقة بإصدار قكانيف أكثر
إلزامية بمستكل االفصاح لمكصكؿ بالبكرصة الفمسطينية إلى مستكل مف الكفاءة يضاىي البكرصات
العالمية .مع ضركرة قياـ الجيات المختصة الحككمية كغير الحككمية بعمؿ ندكات كدكرات تثقيفية
كالتعريؼ بأىمية اإلفصاح كمدل أىميتو لشركات المساىمة كالمدرجة في البكرصة.
كممات مفتاحية :اإلفصاح المحاسبي ،مؤشرات القيمة السكقية ،األداء المالي.
ه

 Abstract
The study aimed to testing the effect of Financial Disclosure Level on The
Market Value of Public Companies Listed in the Palestine Stock Exchange.
The study used Market value ratios (market value added, market value to
book value, stock price "ended price"). The descriptive analytical
methodology was conducted, which aims to provide data and facts about the
problem, the subject of the study, interpreting it and determining its
significance. The study community including all the public companies listed
on the Palestine Stock Exchange since 2012, with total of 41 companies, also
were traded their stocks between 2012 to 2017 continually.
Results of the study showed that: the most important was that the Public
Companies Listed in the Palestine Stock Exchange have acceptable degree of
Financial Disclosure reached the total degree of Financial Disclosure in public
companies (65.6 %), as such to Financial Disclosure Level in public
companies positive effect on Market value ratios (marked value added,
market value to book value, stock price "ended price"). A differentiation was
appeared in the degree of disclosure level on market value. The most effect of
disclosure level on market value in (market value to book value ratio), their
contains (donations, grants, environmental and societal contribution,
disclosure of subsidiaries, and human resources) .
Based on the results of the study; a set of recommendations were suggested:
the concerned institutions such as the Monetary Authority, the Ministry of
Economy and the Palestine Stock Exchange should make a new role and
standard more mandatorily about financial disclosure to reach high level of
efficiency in the Palestine Stock Exchange. It is also important that The
Monetary Authority shall prepare new Courses about identifying the financial
disclosure and the importance financial disclosure in public companies listed
in Palestine Stock Exchange.
key words: Accounting Disclosure, Market value indices, Financial
performance.
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1.1

المقدمة

إف التطكر اإلقتصادم كالمحاسبي اليائؿ الذم يشيده العالـ اليكـ في ظؿ ما ُيعرؼ باالنفتاح

اإلقتصادم العالمي ،الذم جاء نتيجة تطكر كنمك أحجاـ األنشطة اإلقتصادية كالمالية في األسكاؽ
المالية ،كانفتاح األسكاؽ المالية المحمية كارتباطيا مع االسكاؽ المالية العالمية مع بعضيا البعض مما
جعميا شبكة متكاصمة ،مما أدل لزيادة كمية المعمكمات المحاسبية كالمالية عمى المستكل المحمي
كالدكلي في األسكاؽ المالية ،الذم زرع الحاجة لمكصكؿ الى المعمكمات المحاسبية كالمالية الشاممة عف

المتخذة مف طرؼ مستخدمي ىذه
الشركات داخؿ االسكاؽ المالية ،كذلؾ بيدؼ ترشيد الق اررات ُ
المعمكمات ،لكف المشكمة تكمف في آلية تطبيؽ الشركات معايير االفصاح المحاسبي ،كمف جية أخرل
طرؽ االفصاح المحاسبي عف المعمكمات التي تتضمنيا القكائـ المالية تعاني الكثير مف القصكر نتيجة
غمكض المعمكمات المحاسبية التي يستخدميا جميع األطراؼ ،كحيث إنيا تفتقر ىذه القكائـ إلى القابمية
لممقارنة ،كبالتالي يحتاج متخذ القرار الى طريقة معينة لتكحيد أسس إعدادىا ،مما يسبب تكمفة إضافية
عند المستثمريف الحالييف كالمحتمميف التخاذ الق اررات االستثمارية الخاصة بيـ.
كيعتبر ما حدث في السنكات السابقة مف إنييار في األسكاؽ المالية العالمية أحد أىـ األسباب التي
جعمت الكثير مف المستثمريف يفقد الثقة في الكثير مف البيانات المحاسبية كالمالية ،مما يجعؿ االفصاح
المحاسبي أحد أىـ طرؽ كسب ثقة المستثمريف ككسب مستثمريف محتمميف ُجدد ،مف خالؿ إظيار
الشركات معمكماتيا المحاسبية كاإلفصاح عنيا عبر االلتزاـ بالقكانيف الدكلية كالمحمية المختصة

باالفصاح المحاسبي كالتي تعمؿ عمى بناء ثقة المستثمريف في البيانات المالية الصادرة مف الشركة،
مما يؤدم إلى تحسيف في قيمة الشركة مف خالؿ تحسيف سمعتيا االقتصادية.
كتعد معايير اإلفصاح المحاسبي أىـ المعايير المحاسبية التي يتـ بمكجبيا تكفير المعمكمات المحاسبية
كالضركرية التي يحتاجيا مختمؼ المستفيديف مف القكائـ المالية ،األمر الذم دعا إلى إصدار معايير
محاسبية تتضمف العديد مف التفسيرات كالطرؽ التي يمكف تطبيقيا كتحظى في الكقت نفسو بالتكافؽ مع
المعايير الدكلية ،مما تعتبر المعايير ىي أكلى أدكات التطبيؽ العممي كتمثؿ حمقة الكصؿ بيف النظرية
كالتطبيؽ كيجب عند بنائيا مراعاة كافة الظركؼ البيئية المحيطة بحيث تككف مالئمة لكاقع التطبيؽ
العممي.
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كترجع المتطمبات النظامية لإلفصاح المحاسبي إلى أنظمة الشركات كقكانينيا ،كما لقي اإلفصاح
المحاسبي إىتمامات الييئات المينية ،كالجيات األكاديمية البحثية عالميان كمحميان ،كما زاؿ باحثكف
النظرية المحاسبية يتعرضكف إلى ماىية كفاءة اإلفصاح المحاسبي ،كعدالتو ،كاكتمالو ،كتعزيز األداء،
كالشفافية ،كالمساءلة بالشركات (العياشي.)2010 ،
كتكمف أىمية اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنكية المنشكرة لمشركات المساىمة العامة
المدرجة في بكرصة فمسطيف فيما يجب أف تتضمنو ىذه التقارير مف إفصاح كافي حكؿ معمكماتيا
المحاسبية كذلؾ حسب متطمبات البكرصة كالتي يجب أف تمتزـ بيا كؿ شركة مدرجة كىي اإلفصاح
عف األمكر الجكىرية المحاسبية لمشركات بشكؿ يكمي ،باإلضافة إلى اإلفصاح عف التقارير المالية
السنكية مع اإليضاحات المرفقة بالقكائـ المالية.
1.2

مشكمة الدراسة

أصبحت قضية الحصكؿ عمى المعمكمات المحاسبية كحرية تداكليا كمصداقيتيا مف القضايا الصعبة
عمى المستثمريف ،يحتاج المستثمر إلى معمكمات محاسبية كاضحة تساعده في اتخاذ ق ارره االستثمارم،
حيث يتـ الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات مف مصادر عديدة أىميا التقارير كالقكائـ المالية ،كأيضان عدـ
التزاـ الشركات بالتطبيؽ الجيد لمعايير االفصاح المحاسبى ،الذم يؤدم إلى تشتت إتخاذ القرار عند
المستثمريف كمستخدمي المعمكمات المحاسبية ،كعندما تعتمد الشركة عمى معايير االفصاح الذم مف
شأنو تحسيف قيمتيا التنافسية ،كما ينتج عنو مف تحسيف صكرتيا السكقية التي تنعكس مباشرة في
القيمة السكقية ليا مف خالؿ مؤشرات (القيمة السكقية) ،مما يؤدل إلى رفع كفاءة أداء البكرصة ،كمف
ىنا يمكف تحديد مشكمة الدراسة في عدـ تطبيؽ الشركات لممعايير االفصاح الدكلية كالمحمية ُيسبب في
خمؽ مناخ غامض عند المستثمريف في اتخاذ ق اررتيـ كأيضان الذم يسبب في صعكبة الحصكؿ عمى
المعمكمات المحاسبية كالمالية التي تعمؿ عمى تقميؿ ثقة المستثمريف في إدارة الشركات كبالتي ضعؼ
أدائيا المالي بسبب ضعؼ القيمة السكقية لمشركة ،مما يؤدم إلى ىركب المستثمريف خارج بكرصة
فمسطيف إلى أسكاؽ خارجية مما يقمؿ كفاءة البكرصة كضعؼ رؤكس األمكاؿ المستثمرة .لذلؾ يمكف
صياغة مشكمة الدراسة بالتساؤؿ التالي:
ما مدل تأثير مستكل االفصاح المحاسبي عمى تحسيف مؤشرات القيمة السكقية في الشركات
المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف؟
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كذلؾ مف خالؿ التساؤالت الفرعية التالية:
.1

ما مدل كجكد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة في

.2

ما مدل كجكد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة في

.3

ما مدل كجكد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة في

بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية؟
بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية المضافة؟

بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية (سعر االغالؽ)؟

1.3

أىمية الدراسة

تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية تطبيؽ معايير االفصاح المحاسبي مف قبؿ الشركات كعامؿ ميـ مف
عكامؿ زيادة تحسيف قيمتيا ككؿ ،كبالتالي صكرتيا السكقية كالتي تنعكس عمى مؤشراتيا السكقية،
كأداءىا المالي ما يمكنيا مف االستم اررية ،كالتي تساىـ في تنمية الثقة لدل المستثمريف بما تقدمو مف
بيانات كمعمكمات مالئمة لق ارراتيـ كىذا ال يتحقؽ إال مف خالؿ كجكد اإلفصاح المحاسبي الذم يحقؽ
جكان مف الثقة لدل المتعامميف مف خالؿ التركيز عمى المعمكمات التي يجب اإلفصاح عنيا في القكائـ
المالية كدكر ىذه المعمكمات في اتخاذ الق اررات الصحيحة كالسميمة كالتي تحقؽ المنفعة لجميع األطراؼ
المتداخمة ،كما يزيد مف أىمية الدراسة مف تسميط الضكء إلحتياجات المستثمريف لالفصاح المحاسبي
ككيفية تطبيقو مف قبؿ الشركات ،كأيضان تكضيح أىـ طرؽ االفصاح التي تُسيؿ عممية إتخاذ القرار
عند المستثمر ،كتزكيد المدراء المالييف كمجالس االدارة في الشركات المساىمة العامة في بكرصة
فمسطيف أىـ طرؽ كمعايير االفصاح كتحديثاتيا كنتائجيا عمى األداء المالي لمشركة كتحسيف قيمتيا
السكقية في البكرصة ،األمر الذم يسارع في عممية تطكير كنمك بكرصة فمسطيف مف خالؿ تحسيف
األداء كزيادة المستثمريف كزيادة أحجاـ التداكؿ كتنظيميا ،كمف خالؿ تحسيف أداء بكرصة فمسطيف
الذم يعزز مف نمك االقتصاد الكطني الفمسطيني ،ككما يؤمؿ مف الدراسة إثراء المكتبات المحمية
كالعربية ،حيث تعتبر الدراسة مدخالن لدراسات أخرل في نفس المجاؿ كمرجعان لمباحثيف يستندكف عميو
في دراسات مشابية .
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1.4

أىداؼ الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ كؿ مف األىداؼ التالية:
 -1قياس أثر مستكل اإلفصاح المحاسبي عمى القيمة السكقية المضافة لمشركات المدرجة في
بكرصة فمسطيف.
 -2تكضيح مفاىيـ اإلفصاح المحاسبي كأنكاعو كأىميتو عند جميع األطراؼ إضافة إلى مفيكـ
القيمة السكقية المضافة كالعكامؿ المؤثرة بيا.
 -3تكضيح معايير المحاسبة الدكلية المتعمقة باإلفصاح ككيفية تطبيقيا في الشركات المدرجة في
بكرصة فمسطيف.
 -4تكعية المستثمريف كالمحمميف كالشركات بأىمية إستخداـ مؤشرات القيمة السكقية.
 -5الخركج بتكصيات مفيدة يتـ تقديميا لمشركات عينة الدراسة مف أجؿ التحسيف أداء بكرصة
فمسطيف.
 -6التطبيؽ العممي عمى الشركات المساىمة العامة إلختبار أثر مستكل اإلفصاح المحاسبي عمى
تحسيف القيمة السكقية لمشركات في بكرصة فمسطيف في ضكء معايير المحاسبة الدكلية
المتعمقة باإلفصاح المحاسبي.
 -7تقديـ اإلقتراحات المناسبة حكؿ التطبيؽ األفضؿ لإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المساىمة
العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف.
1.5

فرضيات الدراسة

لإلجابة عف التساؤؿ لمشكمة الدراسة  ،تـ كضع فرضية الدراسة التي تتككف مف فرضية رئيسة كىي
كالتالي:
ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي عمى مؤشرات القيمة السكقية لمشركات
المساىمة العامة عند مستكل داللة 0.05
كذلؾ مف خالؿ اختبار الفرضيات التالية:
.1

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة

في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية.
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.2

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة

.3

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة

في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية المضافة.

في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية (سعر االغالؽ) .

1.6

متغيرات الدراسة

المتغير المستقؿ:
يتمثؿ المتغير المستقؿ ليذه الدراسة في مستكل اإلفصاح المحاسبي في شركات المساىمة العامة
المدرجة في بكرصة فمسطيف ،كالذم تـ قياسو مف خالؿ نمكذج معد خصيصان ليذا الغرض في ضكء
معايير المحاسبة الدكلية المتعمقة باالفصاح المحاسبي.
المتغير التابع:
يتمثؿ المتغير التابع ليذه الدراسة مؤشرات القيمة السكقية لشركات المساىمة العامة المدرجة في
بكرصة فمسطيف ،التي اختارت الدراسة ثالثة مؤشرات قيمة السكقية التالية:
 -1القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية :التي يتـ قياسيا مف خالؿ المعادلة التالية:
= (سعر السيـ السكقي × عدد األسيـ المصدرة) ÷ القيمة الدفترية لحقكؽ الممكية .
 -2القيمة السكقية المضافة :التي يتـ قياسيا مف خالؿ المعادلة التالية:
= ( اجمالي القيمة السكقية لمشركة – رأس الماؿ المستثمر  /عدد األسيـ المتداكلة في السكؽ)
 -3القيمة السكقية ( سعر االغالؽ ) :ىك السعر السكقي لمسيـ لالغالؽ.
كالشكؿ التالي يكضح ىيكمية العالقة بيف متغيرات الدراسة:
شكؿ رقـ ()1-1
انًزغُش انًغزمم :اإلفظبح انًذبعجٍ
انًزغُش انزبثغ :يئششاد انمًُخ انغىلُخ

انمًُخ انغىلُخ انٍ انمًُخ انذفزشَخ

انمًُخ انغىلُخ انًضبفخ
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انمًُخ انغىلُخ (عؼش االغالق)

1.7

الدراسات السابقة

يستعرض ىذا القسـ مف الفصؿ األدبيات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة كمتغيرات الدراسة ،مف
خالؿ اإلستعانة بمنشكرات الجامعات المحمية في فمسطيف ،باإلضافة إلى منشكرات الجامعات العربية
كاألجنبية ،كتنقسـ الدراسات السابقة إلى قسميف :القسـ األكؿ الدراسات العربية ،كالقسـ الثاني الدراسات
األجنبية:
 1.7.1الدراسات العربية
 -1دراسة عابد( )2018بعنكاف" :أثر اإلفصاح االختيارم عمى األداء المالي لمكحدات
االقتصادية في بكرصة فمسطيف دراسة تطبيقية عمى قطاع البنكؾ كقطاع التأميف" .
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر اإلفصاح االختيارم عمى األداء المالي لمكحدة االقتصادية في
كؿ مف قطاع البنكؾ كقطاع التأميف في بكرصة فمسطيف ،كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مفيكـ
اإلفصاح االختيارم كعالقة باألداء المالي ،كمعرفة مدل التزاـ كؿ مف قطاع البنكؾ كالتأميف بتنفيذ
شركط اإلفصاح االختيارم كفقان لدليؿ ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية ،كاعتمدت الدراسة عمى
نمكذج سمطة النقد الفمسطينية لقياس اإلفصاح المحاسبي حسب تعميمات بكرصة فمسطيف .أظيرت
النتائج عدـ كجكد اتفاؽ بيف أصحاب الفكر المحاسبي عمى مفيكـ مكحد لإلفصاح االختيارم ،كاف
نسبة اإلفصاح االختيارم في بكرصة فمسطيف بمغت  %64.92كىي درجة متكسطة .كما أف
العالقة كانت مكجبة بيف األداء المالي كدرجة االفصاح االختيارم رغـ كجكد بعض االختالفات
بيف قطاع البنكؾ كقطاع التأميف مع اإلفصاح االختيارم حيث جاءت رفض بعض الفرضيات في
قطاع التأميف فقط .كتكصي الدراسة بضركرة االىتماـ باإلفصاح بشقيو "اإلجبارم كاالختيارم"
ألىميتو لممستثمريف كلمجيات الحككمية كغير الحككمية ألنو يعمؿ عمى زيادة الثقة في البيانات
المالية المنشكرة خاصةن في ظؿ حالة عدـ التأكد المرتبط بالكضع المالي لمكحدة االقتصادية.
 -2دراسة بركات( )2018بعنكاف" :دكر اإلفصاح المحاسبي في تفعيؿ خاصية القابمية لممقارنة
في القكائـ المالية لممؤسسات االقتصادية الجزائرية".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى اختبار دكر اإلفصاح المحاسبي في تفعيؿ خاصية القابمية لممقارنة في
القكائـ المالية لممؤسسات االقتصادية الجزائرية كفؽ النظاـ المحاسبي المالي ،مف خالؿ إجراء
دراسة ميدانية عمى مجمكعة مف محاسبي المؤسسات االقتصادية ،كقامت الدراسة باستخداـ
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اإلستبانة كأداة اختبار لمعرفة آراءىـ ،كتـ عرض أىمية اإلفصاح المحاسبي كدكره الفعاؿ في
المؤسسات االقتصادية الذم يساعدىا في تحسيف أداؤىا المالي كيجعؿ منيا قابمة لممقارنة كسيكلة
التمييز في األداء بيف المؤسسات االقتصادية المشتركة في نفس بيئة العمؿ .تكصمت الدراسة
لمجمكعة مف النتائج :أف القكائـ المالية تعتبر مف أىـ الكسائؿ التي يتـ مف خالليا اإلفصاح عف
المعمكمات المحاسبية كالمالية مف قبؿ المؤسسات ،كأف خاصية القابمية لممقارنة تتحقؽ مف خالؿ
إتباع نفس المبادئ كالطرؽ المحاسبية كالثبات عمييا لعدة سنكات ،كأف المعمكمات التي يتـ
اإلفصاح عنيا مف قبؿ المؤسسات تساعد مستخدمي القكائـ المالية عمى إجراء المقارنة لألداء
المقدـ مف قبميـ ،كخرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا ضركرة استخداـ االفصاح
المحاسبي مف قبؿ المؤسسات التي تساعدىا في مقارنة األداء.
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دراسة العنكبي ( )2018بعنكاف" :أثر االفصاح المحاسبي االلكتركني في كفاءة التقارير
المالية".

تناكلت ىذه الدراسة أثر اإلفصاح المحاسبي في كفاءة التقارير المالية ،حيث تمثمت مشكمة الدراسة في
المفصح عنيا في التقارير
التساؤالت التي طرحتيا الدراسة كتمثمت في :ىؿ المعمكمات المحاسبية ُ
المالية كافية إلحتياجات مستخدميف البيانات كالتقارير المالية إلتخاذ الق اررات االستثمارية الرشيدة؟ كىؿ

المفصح عنيا في التقارير ممتزمة بالتشريعات كالقكانيف مف جية كمف متطمبات
المعمكمات المحاسبية ُ
معيار المحاسبة الدكلي رقـ " "5مف جية أخرل؟ كىؿ التشريعات كالقكانيف المتعمقة باالفصاح
المحاسبي تتماشى مع متطمبات المعيار المحاسبي رقـ ""5؟ .كتكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج
أىميا :إفصاح التقارير عف معمكمات مالية بالقكائـ المالية يساعد في كفائتيا ،كتطبيؽ اإلفصاح يساعد
مستخدمي التقارير مف إتخاذ ق اررات استثمارية صائبة ،كما ختمت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات
تمثمت في نشر الكعي المحاسبي لممستثمريف ،كالتعريؼ بقيمة اإلفصاح المحاسبي بالطريقة كالتكقيت
المالئـ.
 -4دراسة عبد العظيـ ( )2017بعنكاف" :قياس جكدة اإلفصاح المحاسبي كفؽ اإلطار
المفاىيمي لخصائص المعمكمات المحاسبية فى ضكء معايير المحاسبة المصرية ."2015
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ نمكذج مقترح لقياس جكدة اإلفصاح المحاسبي يعتمد عمى اإلطار
المفاىيمي لخصائص المعمكمات المحاسبية كفقان آلخر تحديث لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة
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في  ،2015إعتمادان عمى الخصائص األساسية (المالئمة كالتمثيؿ الصادؽ) ،كالخصائص الثانكية
عرض مفاىيـ
(القابمية لمتحقؽ ،القابمية لمفيـ ،القابمية لممقارنة  ،التكقيت المناسب) ،كحيث تـ است ا
اإلفصاح المحاسبي ،كتكضيح خصائص المعمكمات المحاسبية كاستعراض قكانيف كالمعايير
المحاسبية المصرية التي تتعمؽ باإلفصاح المحاسبي ،كتكصمت الدراسة إلى تعدد الطرؽ
المستخدمة لقياس جكدة اإلفصاح المحاسبي ،كتعدد الجيكد المبذكلة مف قبؿ الييئات العممية
كالمينية مف أجؿ تحقيؽ تمؾ الجكدة بالتقارير المالية ،إال أف النمكذج المقترح يعتبر نمكذجان لقياس
جكدة اإلفصاح المحاسبي يمكف إستخدامو مف قبؿ الييئة العامة لمرقابة المالية لقياس تمؾ الجكدة
لمشركات المتداكلة بالبكرصة المصرية مف خالؿ استخداـ تحميؿ المحتكل لممعمكمات الكاردة
بالتقارير المالية كالتأكد مف تكافر المعمكمات المفصح عنيا بالجكدة المناسبة كفؽ لمنمكذج المقترح.
 -5دراسة الفتاكم كالنصراكم ( )2015بعنكاف" :دكر اإلفصاح المحاسبي في ترشيد قرار
اإلستثمار في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلفصاح المحاسبي في ترشيد ق اررات االستثمار كتنشيط
عمؿ األكراؽ المالية ،كذلؾ بتطبيؽ عمى الشركات المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ،كتـ
إستخداـ المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة مف خالؿ تصميـ استبانة لجمع البيانات
مف مصادرىا األكلية بتكزيعيا عمى عينة الدراسة التي تـ اختيارىا عشكائيا كالمككنة مف" "58مف
المستثمريف في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية كبعض مكظفي المصارؼ األىمية كاألكاديمييف
المختصيف مستردان منيا  40إستبانة ،كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة عدـ كجكد ضعؼ
في قكاعد الشفافية كاإلفصاح بقدر ضعؼ اإللتزاـ بتمؾ القكاعد كالعمؿ بيا كما تكصمت الى
إمكانية المقارنة بيف أداء الشركات المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ،كأكصت الدراسة
بضركرة تعزيز دكر الجيات الرقابية في الحفاظ عمى ضركرة إلتزاـ الشركات المدرجة بقكاعد
اإلفصاح كالشفافية كما أكصت بمراعاة المينية كالمكضكعية في نشر المعمكمات.
 -6دراسة الجعبرم( )2015بعنكاف" :اإلفصاح المحاسبي في ضكء المعايير المحاسبية الدكلية
دراسة ميدانية عمى الشركة السعكدية لمصناعات األساسية سابؾ".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى مفيكـ كأسس كمقكمات اإلفصاح عف المعمكمات
المحاسبية في ظؿ معايير المحاسبة الدكلية فضالن عف دراسة مدل التزاـ الشركات السعكدية
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المساىمة بنشر القكائـ المالية اإللزامية المحاسبية ،كالحكـ عمى درجة اإلفصاح فييا مف خالؿ
اإلعتماد عمى ما جاء في المعيار المحاسبي الدكلي األكؿ ،كتحديد المعمكمات التي يتـ اإلفصاح
عنيا في تقارير الشركات المدرجة في السكؽ المالي السعكدم مف خالؿ استعراض لقكائـ إحدل
ىذه الشركات ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ تتبع كاستقصاء مادة
البحث كتحميميا كاستخالص النتائج فضالن عف مراجعة بعض الدراسات كالقكائـ المالية لمتعرؼ
عمى كاقع اإلفصاح في الشركات السعكدية  ،كقد قدمت الدراسة مجمكعة مف النتائج تمثمت أىميا
بعدـ التزاـ الشركات المدرجة في السكؽ المالي السعكدم باإلفصاح طبقان لمعيار المحاسبة الدكلي
األكؿ فضالن عف عدـ كفاية المعمكمات التي يتـ اإلفصاح عنيا في التقارير المالية لمشركات
المدرجة في السكؽ المالي السعكدم لتمبية إحتياجات المستفيديف ،كأكصت الدراسة بإلزاـ الشركات
السعكدية المدرجة في السكؽ المالي السعكدم بإعداد القكائـ كفقان لألسس كالقكاعد التي نص عمييا
المعيار المحاسبي الدكلي األكؿ ،كاصدار عقكبات مف قبؿ ىيئة سكؽ الماؿ عمى الشركات التي ال
تمتزـ بتطبيؽ معايير اإلفصاح المحاسبي ،كتطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية الصادرة عف لجنة
المحاسبييف الدكلييف عند إعداد القكائـ المالية ليذه الشركات ألف ذلؾ يكفر معمكمات تكفى لتمبية
احتياجات المستفيديف مف القكائـ المالية ،فضالن عف تطبيؽ عقكبات مف قبؿ ىيئة سكؽ الماؿ عمى
الشركات التي ال تمتزـ بتطبيؽ معايير اإلفصاح المحاسبي.
 -7دراسة النجار ( )2015بعنكاف" :اإلفصاح المحاسبي عف مخاطر السكؽ في ظؿ معيار
االبالغ المالي رقـ  (IFRS7( 7دليؿ مف فمسطيف".
ىدفت الدراسة إلى قياس مستكل االفصاح عف مخاطر السكؽ كفقان  IFRS7مف قبؿ الشركات
المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف ،كاختبار العالقة ما بيف اإلفصاح الكمي كالنكعي
لمخاطر السكؽ ككؿ مف حجـ الشركة كمخاطرة الشركة كأداء الشركة ،كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة
مككنة مف " "13شركة مف الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف خالؿ الفترة الممتدة مف 2012-
2005ـ ،كقد اعتمدت الدراسة عمى تحميؿ المحتكل كتحميؿ معامؿ االرتباط .كأظيرت نتائج الدراسة
كجكد ارتباط بيف عدد مرات /قيمة االفصاح عف المخاطر كأداء الشركات المساىمو العامة الفمسطينية،
كأف الشركات كبيرة الحجـ أكثر إلتزمان باالفصاح عف مخاطر السكؽ مف الشركات الصغيرة الحجـ،
كأكصت الدراسة بضركرة قياـ الييئة المشرفة عمى بكرصة فمسطيف بتكحيد إجراءات كطرؽ اإلفصاح
عف مخاطر السكؽ مف قبؿ كافة الشركات المدرجة.
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 -8دراسة الشعار كآخركف ( )2015بعنكاف" :دكر ربحية كمديكنية الشركة في تحديد أثر
مستكل اإلفصاح غير المالي عمى القيمة السكقية".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر ربحية كمديكنية الشركة في تحديد أثر مستكل اإلفصاح عمى
القيمة السكقية ،كتككف مجتمع الدراسة مف الشركات الخدمية كالصناعية المدرجة في بكرصة عماف
التي يتكفر لدييا تقارير مالية لسنة 2013ـ.
كبمغت عينة الدراسة ( )115شركة منيا( )53شركة خدمية ،ك( )62شركة صناعية ،كاعتمدت الدراسة
عمى المنيج الكصفي التحميمي كاالنحدار )Independent Samples Test( ،كاختبار الفركقات
( ،)One Sample t-Testكتـ استخداـ اختبار العينة الكاحدة ( Hierarchical Interaction
 )Regressionكالتحميؿ اليرمي التفاعمي ( )Simple Linear Regressionالخطي البسيط
إلختبار الفرضيات كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة ،كأظيرت نتائج الدراسة أف الشركات عينة الدراسة تفصح
عف المعمكمات غير المالية ،كما أكضحت النتائج عدـ كجكد فركؽ حكؿ مستكل اإلفصاح بيف
القطاعيف الخدماتي كالصناعي لمشركات المساىمة العامة األردنية ،كدلت النتائج أف ىناؾ أثر إيجابي
لمستكل اإلفصاح عمى القيمة السكقية ،كما أظيرت النتائج أف التفاعؿ بيف مستكل اإلفصاح غير
المالي كربحية الشركة يزيد مف األثر اإليجابي عمى القيمة السكقية ،كأخي انر تكصمت إلى أف التفاعؿ بيف
مستكل اإلفصاح كمديكنية الشركة ال يؤثر عمى القيمة السكقية.
 -9دراسة الصفدم ( )2014بعنكاف" :اثر اإلفصاح المحاسبي عمى ترشيد ق اررات المستثمريف
في الشركات الصناعية المدرجة في بكرصة عماف دراسة مبدئية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر االفصاح المحاسبي عمى ترشيد ق اررات المستثمريف
في الشركات الصناعية المدرجة في بكرصة عماف كالتعرؼ عمى أكثر بنكد اإلفصاح تأثي انر
قررات المستثمريف ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة مف
عمى ا
خالؿ تصميـ إستبانة لجمع البيانات مف مصادرىا األكلية بتكزيعيا عمى عينة الدراسة الممثمة
في جميع شركات الكساطة العاممة في بكرصة عماف لمعاـ  2010كالبالغ عددىا " "56شركة
حيث تـ تكزيع " "147استبانة منيا " "85استبانة صالحة لمتحميؿ االحصائي .كمف النتائج
التي تكصمت الييا الدراسة أف اإلفصاح المحاسبي يكثر بشكؿ كاضح في ق اررات المستثمريف
في الشركات الصناعية المدرجة في بكرصة عماف كما أظيرت النتائج أف التنبؤات الكمية
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لألرباح كالمعمكمات عف العامميف كالمعمكمات القطاعية أكثر بنكد اإلفصاح تأثي انر عمى ق اررات
المستثمريف ،كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بنشر المعمكمات المحاسبية مف خالؿ
ممخصات ترفؽ مع القكائـ المالية تتضمف كؿ المعمكمات التي يتـ االفصاح عنيا كتؤثر في
ق اررات المستثمريف ،كمف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة عدـ قياـ الشركات الصناعية
المدرجة في سكؽ الككيت لألكراؽ المالية عف العناصر المتعمقة بالمكارد البشرية ،كما بينت
أيضان عدـ كجكد إختالؼ بيف الشركات الصناعية الككيتية في اإلفصاح عف العناصر المتعمقة
بالمكارد البشرية بعزل لمستكل ربحية الشركة.
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د ارسة سمير( )2014بعنكاف" :اإلفصاح المحاسبي في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي

كأثره عمى جكدة المعمكمة".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تناكؿ مكضكع اإلفصاح المحاسبي في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي
كأثره عمى جكدة المعمكمة ،الذم يعتبر مف األمكر الميمة في المحاسبة المالية ،فاإلفصاح
المحاسبي ىك الذم يقدـ المعمكمات المحاسبية لمستخدمييا بشيء مف التفصيؿ كالشفافية مف
دكف لبس أك تظميؿ ،كبإعتبار أف المعمكمة المحاسبية تساعد العديد مف األطراؼ ذات العالقة
داخؿ كخارج المؤسسة في إتخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة إذا كانت صحيحة كصادقة.
كبعد تحميؿ نتائج االستبياف كاختبار الفرضيات تـ التكصؿ في ىذه الدراسة إلى أف اإلفصاح
المحاسبي كفؽ النظاـ المحاسبي المالي المستمد مف المعايير المحاسبية الدكلية سكؼ يككف
لو أثر إ يجابي عمى جكدة المعمكمة المحاسبية لما سيكفره مف خصائص نكعية لممعمكمة
المحاسبية أىميا المالءمة كالمكثكقية كما يتفرع عنيا مف خصائص ثانكية ،إضافة إلى تغميب
الكاقع االقتصادم في معالجة كؿ األحداث كاإلفصاح عنيا ،كبالتالي بعث ثقة المستثمر فييا.
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دراسة إبراىيـ ( )2012بعنكاف" :أثر نماذج كقكاعد اإلفصاح المحاسبى المستحدثة

عمى كفاءة سكؽ األكراؽ المالية المصرية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى نماذج اإلفصاح المحاسبى التى أصدرتيا اليئية العامة
لمرقابة المالية كتـ تطبيقيا عمى القكائـ المالية المنشكرة عف سنة 2010ـ مف أجؿ تعزيز ثقة
المتعامميف بالبكرصة ،عمى النحك الذل يرفع مف مستكل كفاءة البكرصة كالذل أصبح األف أكثر تقمبان،
كما أف اإلطار االستراتيجى الذل أصدرتو منظمة الشفافية الدكلية سنة 2010ـ يعد خارطة طريؽ
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لترسيخ القيـ األساسية لقكاعد الشفافية مف أجؿ إستعادة إستقرار الثقة فى البكرصة كخاصة بعد كـ
الفساد الذل ظيرت نتائجو بعد ثكرة  25يناير ،كقامت الدراسة بإعداد دراسة ميدانية عمى عينة مف
المجتمع المالى باختبار مجمكعة مف الفركض مف خالؿ البرنامج االحصائى  ،SPSSكاتضح مف
نتائح التحميؿ االحصائى لقكائـ االستقصاء رفض صحة الفركض بأف قكائـ االفصاح المحاسبى التى
أصدرتيا الييئة كالزمت بيا الشركات المقيدة أكراقيا بالبكرصة ،باالضافة إلى أف االلتزاـ بقكاعد
الشفافية كالنزاىة الدكلية تساىـ فى رفع كفاءة البكرصة المصرية .
 -12دراسة السيمي ( )2011بعنكاف" :مؤشر الشفافية كاإلفصاح في الشركات السعكدية".
ىدفت ىذه الدراسة الى قياس درجة الشفافية كاإلفصاح في التقارير المالية السعكدية كمدل تأثرىا بحجـ
الشركة كالمراجع الخارجي كنكع القطاع كتمركز الممكية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالذم يقكـ عمى جمع
البيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة مف خالؿ البحث في مستكيات اإلفصاح في التقارير المنشكرة
لمشركات المدرجة في البكرصة السعكدية ،كمف ثـ تقديـ مقياسان لمشفافية كاإلفصاح لتمؾ الشركات
كتحميؿ تمؾ البيانات ككصكالن إلى النتائج كمحاكلة تقديـ بعض التفسيرات العممية كالنظرية ليا .كمف
النتائج التي تكصمت الييا الدراسة أف مستكل شفافية كاإلفصاح الشركات السعكدية أقؿ مف نظيرتيا
األمريكية كأعمى منيا في الدكؿ الناشئة ،كما أظيرت تأثر مستكل شفافية كاإلفصاح بحجـ الشركة
كالمراجع الخارجي ،فيما لـ يكف ىناؾ أم أثر يذكر لنكع القطاع كتمركز الممكية ،كأكصت الدراسة
كالتي قاست االفصاح في سنة مالية كاحدة عمى تطكيرىا لتشمؿ مجمكعة مف السنكات كما أكصت
عمى التركيز عمى عدد محدد مف القطاعات في إختيار عينة الدراسة كالتركيز عمى العكامؿ األكثر
تأثي انر عمى االفصاح.
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دراسة العكض ( )2010بعنكاف" :أثر اإلفصاح عمى أسعار األسيـ كحجـ تداكليا".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر اإلفصاح عمى أسعار األسيـ كحجـ تداكليا كذلؾ بالتطبيؽ
عمى الشركات المدرجة في سكؽ الخرطكـ لألكراؽ المالية ،كأيضان لمتعرؼ عمى مفاىيـ كخصائص
االفصاح المحاسبي .كمف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة أف تحديد أىـ المتغيرات المؤثرة عمى
األسعار السكقية لألسيـ الكاردة في التقارير المالية المنشكرة يمكف المستثمر مف إتخاذ ق اررات إستثمارية
رشيدة كأف التكقيت الغير مالئـ لممعمكمات المحاسبية الكاردة في التقارير المالية تحد مف إمكانية
اإلعتماد عمييا كمصدر رئيسي لممعمكمات ،كما تكصمت الدراسة الى أف ىناؾ إتفاؽ بيف الباحثيف
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عمى أف أسعار األكراؽ المالية تعكس المعمكمات المتاحة عف ىذه األسيـ أما الخالؼ فينحصر في
نكعية المعمكمات كمدل إستجابة األسعار ،كأكصت الدراسة بضركرة حث الشركات عمى مزيد مف
اإليضاح كالشفافية في التقارير المالية كاإلستمرار في نشر ىذه التقارير بإنتظاـ كعمى ضركرة إحتكاء
التقارير المنشكرة لمشركات عمى إيضاحات عف أسس تكزيع األرباح كأثر التضخـ كنسبة التداكؿ كما
إقترحت ضركرة تخفيض المدة النظامية المحددة لمشركات لنشر تقاريرىا المالية السنكية.
 1.7.2الدراسات األجنبية
 -1دراسة ( )Campbell ,2017بعنكاف The Effect of Mandatory Disclosure " :
on Market Inefficiencies Evidence from Statement of Financial
Accounting Standard Number 161".
" أثر االفصاح المحاسبي االلزامي عمى كفاءة السكؽ كفؽ معيار (")FAS 161
ىدفت الدراسة إلى تكضيح أثر اإلفصاح المحاسبي اإللزامي عمى كفاءة السكؽ كفؽ
معيار( ،)FAS161ككما ىدفت الدراسة الى تعريؼ اإلفصاح اإللزامي كتعريؼ متطمبات معيار( FAS
 ،)161كتطرقت الدراسة إلى دراسات سابقة تستنج أف األرباح أك الخسائر غير المحققة مف
اإل حتياطات التدفؽ النقدم ترتبط بشكؿ سمبي مع األرباح المستقبمية ،كمع ذلؾ يفشؿ المستثمركف
باألسيـ كالمحممكف في تكقع ىذه العالقة كتؤثر سمبان عمييـ ،كتتكقع الدراسة بأف سكء تسعير األسيـ
يرجع إلى ضعؼ االفصاحات المحاسبية ،ككضحت ىذه الدراسة ما إذا كانت اإلفصاحات اإللزامية
المحسنة كالمكضحة في( )FAS 161تعمؿ عمى تحسيف فيـ المستخدميف ألنشطة االحتياط
الشركات ،كتقدـ الدراسة نتيجتيف رئيسييف :األكلى اليكجد أم دليؿ عمى حدكث تسعير االسيـ غير
صحيح بعد ( ،)FAS 161مما يكحي بأف تعزيز الكشؼ عف االفصاح اإللزامي ساعد عمى تصحيح
فيـ المستثمريف آلثار أرباح أك خسائر االحتياط غير المتحقؽ لمتدفؽ النقدم ألداء الشركة المستقبمي،
كالثانية تبيف أف تكقعات المحمميف تُظير أخطاء أقؿ تتعمؽ احتياطي التدفقات النقدية بعد(،)FAS 161
مما يكحي بأف ىذه اإلفصاحات تعمؿ عمى تحسيف بيئة المعمكمات لمستخدمي المعمكمات ،حيث
اإل نخفاض في التسعير يحدث بغض النظر عف مستكل الممكية لمشركة ،مما يشير إلى أف اإلفصاحات
اإلضافية تبدك أنيا تفيد جميع المستثمريف بغض النظر عف مدل صعكبتيا ،بالنياية تشير نتائج
حسنت مف فيـ المستثمريف
الدراسة إلى أف اإلفصاحات اإللزامية المطمكبة مف قبؿ(ّ )FAS 161

كالمحمميف كتعمؿ عمى تحسيف أداء الشركة المستقبمي كالقيمة الشركة الكمية.
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 -2دراسة ( )Doaa Aly , 2017بعنكافDisclosure and financial performance " :
. "evidence from Egypt
" اإلفصاح المحاسبي كاألداء المالي في مصر "
ىدفت ىذه الدراسة إلى إختبار مدل تأثير اإلفصاح المحاسبي عمى األداء المالي ،كاعتبرت أنو أحد
المحددات كالعناصر الرئيسية في التقارير السنكية المصرية ،كقامت الدراسة أيضان بقياس العالقة ثنائية
اإلتجاه بيف اإلفصاح المحاسبي كاألداء المالي في الشركات المدرجة في سكؽ األكراؽ المالية
المصرية ،إستخدمت الدراسة تحميؿ المحتكل لقياس مستكيات اإلفصاح في التقارير السنكية لعينة
مف" "105شركة مدرجة في البكرصة المصرية ،كيغطي النمكذج فترة ثالث سنكات ()2013-2011ـ.
كيبيف التحميؿ الكصفي في ىذه الدراسة أف الشركات المصرية تُفصح عف أخبار جيدة أكثر مف
كيظير التحميؿ التجريبي كجكد عالقة إيجابية بيف اإلفصاح الكامؿ كأداء المالي
األخبار السيئةُ ،

لمشركات المصرية ،كما كجدت الدراسة إرتباطان ميمان لمغاية بيف اإلفصاح كالربحية كالرافعة المالية كنمك
الشركات ،كتقدـ ىذه الدراسة مجمكعة مف التكصيات أىميا :أف يبدأ الباحثكف بالتطرؽ الى اإلىتماـ
باإلفصاح المحاسبي كتكضيح أثره في الشركات كقيمتيا كأرباحيا.
 -3دراسة ( ) Khanagha , 2017بعنكافExamining the Impact of Information " :
Disclosure Quality and Conservatism on Accounting Information of
"Companies Listed on the Tehran Stock Exchange
" قياس أثر جكدة االفصاح المحاسبي كالتحفظ المحاسبي عمى المعمكمات المحاسبية في
الشركات المدرجة في بكرصة طيراف "
ىدفت ىذه الدراسة لمتكضيح تأثير جكدة اإلفصاح المحاسبي في تنمية البكرصات كتحفيز اإلستثمار
في البكرصة مف قبؿ األشخاص الطبيعييف كاإلعتبارييف ،كأىـ األدكات إلتخاذ الق اررات الصحيحة
كاإلستخداـ األمثؿ لممكارد المالية ،كالكصكؿ إلى معمكمات دقيقة ،كتحميؿ المعمكمات في الكقت
المناسب ،كمف المتكقع أف تنعكس جميع المعمكمات المتكفرة في البكرصات بكفاءة في أسعار األكراؽ
المالية ،كتطرقت الدراسة الى دكر جكدة اإلفصاح عف المعمكمات المالية كادارة الشركة كالتحفظ
المحاسبي كأثرىا المتبادؿ عمى المالءمة .
كتمت المكافقة عمى تأثير المخاطر المنيجية (بيتا) كنسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السكقية عمى
أىمية المعمكمات المحاسبية ،كيعتبر كؿ مف ىذه المتغيرات كمتغيرات تحكـ سيتـ في النمكذج كتأثيره
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عمى أىمية المعمكمات المحاسبية ،ك تألفت عينة الدراسة مف" "101شركة مدرجة في بكرصة طيراف
خالؿ الفترة مف 2014-2004ـ .كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا كجكد مستكيات إيجابية
لمستكيات لجكدة اإلفصاح عف المعمكمات المالية كالمحاسبية ،كأىمية مدل مالءمة المعمكمات
المحاسبية ،في حيف إتضح أف ىناؾ عالقة سمبية كىامة بيف التحفظ المحاسبي عمى إدارة الشركة
كأىمية المعمكمات المحاسبية.
 -4دراسة )  ، )Chandra et al , 2016بعنكاف "A Real Effects Perspective to :
"Accounting Measurement and Disclosure
" تأثير االفصاح كالقياس المحاسبي عمى الق اررات لمشركات "
ىدفت ىذه الدراسة لتكضيح قكاعد القياس كاإلفصاح المحاسبي التي ليا تأثير كبير عمى الق اررات
الحقيقية التي تتخذىا الشركات ،كتقدـ إطا انر تحميميان لتكضيح كيفية ظيكر ىذه التأثيرات الحقيقية كقامت
الدراسة بإيجاد ثالثة مسائؿ قياس محددة ال تزاؿ مثيرة لمجدؿ )1( :كيؼ يؤثر قياس االستثمارات عمى
كفاءة االستثمار في الشركة؟ ( )2كيؼ يؤثر قياس كافشاء معامالت المشتقات المالية لمشركة عمى
اختيار الشركة لمتعرضات الجكىرية لممخاطر ،كاستراتيجية إدارة المخاطر ،كالحافز عمى المضاربة ؟
( )3كيؼ يمكف كضع عالمات عمى سكؽ المالي لممؤسسات المالية التي تكلد آثا انر كاقعية لمدكرة
اإلقتصادية؟ .كتكصمت الدراسة الي العديد مف النتائج التي أىميا أنو كمما زادت ممارسة اإلفصاح
المحاسبي زادت نسبة القرارت الصحيحة المتخذة مف قبؿ اإلدارة المؤسسات ،كأف اإلفصاح المحاسبي
يزيد مف كفاءة اإلستثمار اإلقتصادم لمشركة ،كأكصت الدراسة بالعديد مف التكصيات أىميا :ضركرة
ترسيخ إستخداـ اإلفصاح المحاسبي في مخططات اإلدارية لمشركة ،كمحاكلة جعميا متماثمة لسيكلة
إستخداـ البيانات الناتجة مف عممية االفصاح.
 -5دراسة ( ) Miller and Skinner ,2015بعنكافThe Evolving Disclosure " :
:How Changes in Technology, the Media, and Capital Markets Are
" Affecting Disclosure
" التطكر باالفصاح  :كيؼ تطكر التكنكلكجيا كاإلعالـ في االفصاح المحاسبي "
بحثت ىذه الدارسة في دكر التطكر اإللكتركني كالتكنكلكجي في حدكث ضركرة ممحة لمتطكير مف
اإلفصاح المحاسبي كتطكير مف المعايير كالطرؽ المستخدمة لمكصكؿ لإلفصاح ،ككيفية إستيعاب
أسكاؽ رأس الماؿ ليذا التطكر ،كتطرقت الدراسة إلى المكضكعات اليامة في أدبيات االفصاح مثؿ أىـ
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التعريفات كالتطكر في التعريفات كالخصائص كالمعكقات التي تكاجو اإلفصاح المحاسبي ،كتكصمت
الدراسة إلى أف ىناؾ تأثر كاضح مف ممارسات اإلفصاح الخاصة بالمديريف بالتغييرات في التكنكلكجيا
ككسائؿ اإلعالـ كأسكاؽ رأس الماؿ ،كبينما يحقؽ ىذا العمؿ تقدمان ىامان ،فإنيا تناقش كيفية استمرار
التغير التكنكلكجي كظيكر أشكاؿ جديدة مف كسائؿ اإلفصاح يسمح مزيدان مف الفرص لمتطكر في
كسائؿ اإلفصاح بما يتكافؽ مع رغبة المستثمريف كالمدراء في الشركات ،كأيضا خرجت الدراسة
بمجمكعة مف التكصيات أىميا الحث عمى البحث عف دكر اإلفصاح في أسكاؽ رأس الماؿ ككيفية
تطكيره ،كأكصت بضركرة التكجو الى مكاكبة التطكرات التكنكلكجية في مجاؿ اإلفصاح كضركرة تمسؾ
اإلدارة في الشركات بيذه التقنيات الحديثة مما يساىـ مف خمؽ تطكر في األداء العاـ لمشركات.
 -6دراسة ) )Tatiana et al, 2014بعنكاف " Mandatory Disclosure and Its :
" Impact On the Company Value
" االفصاح المحاسبي االلزامي كأثره عمى قيمة الشركات "
ىدفت الدراسة إلى البحث عف العالقة بيف اإلفصاح اإللزامي كقيمة الشركة المعبر عنيا بتكقعات
أسعار األسيـ ،أيضان دراسة العالقة بيف اإلفصاح اإللزامي كبعض خصائص الشركة المتمثمة بالربحية
كالرافعة المالية كعمر كحجـ الشركة ،كقد إستخدمت الدراسة عينة مف الشركات البريطانية المدرجة
كلمفترة الزمنية مف 2010 –2006ـ ،كتطرقت الدراسة إلى تعريفات اإلفصاح اإللزامي كالتفرقة عف
اإلفصاح اإلختيارم ،كاظيار خصائص اإلفصاح المحاسبي ،ككيفية زيادة قيمة الشركة كمؤشرات
قياسيا .كبعد إجراء اإلختبارات عمى عينة الدراسة تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج تمثمت
أىميا بأف ىناؾ مستكل عالي مف اإلفصاح مف قبؿ الشركات البريطانية المدرجة في سكؽ األكراؽ
المالية التي تساعد عمى زيادة كفاءة السكؽ المالي ،فضالن عف أف المديريف يسعكف إلى أف يككف
اإلفصاح بشكؿ صارـ ليككف متكافؽ مع كؿ المتطمبات التي تفرضيا السمطات التنظيمية ،كأيضان
استنتجت الد ارسة أنو كمما زاد اإلفصاح المحاسبي زادت قيمة الشركة مف خالؿ زيادة في تكقعات
أسعار األسيـ كالتي تؤدم الي زيادة حجـ الشركة ،كأكصت الدراسة أنو يجب اإلستمرار الشركات في
سكؽ االكراؽ المالية البريطانية اإللتزاـ باإلفصاح المحاسبي اإللزامي  ،كضركرة اإلستمرار في تطكير
المعايير كالقكانيف المحاسبية المتعمقة في باإلفصاح المحاسبي.
 -7دراسة )  ( Yeonhee park et al, 2013بعنكاف The Effect of fair disclosure " :
regulation on timeliness and in formativeness of earnings
"announcements
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" أثر تنظيـ االفصاح العادؿ عمى التكقيت المالئـ كتكزيعات االرباح "
ىدفت الدراسة إلى البحث عف تأثير تنظيـ اإلفصاح العادؿ في ككريا عمى التكقيت المناسب كاإلعالـ
عف إعالنات األرباح ،كتؤكد الدراسة بأف التنظيـ الحالي يتطمب مف الشركات اإلفصاح عف المعمكمات
مف خالؿ تقرير مالي أكلي حتى قبؿ تدقيؽ الشركة بكاسطة المدقؽ الخارجي في حالة كجكد تغير في
الدخؿ التشغيمي أك الخسارة كصافي الدخؿ أك الخسارة أكثر مف  %30مقارنة مع السنة السابقة ،كقد
إختبرت الدراسة مدل إلتزاـ الشركات الككرية المدرجة في األسكاؽ المالية فعميان بمتطمبات التنظيـ
الخاص باإلفصاح الفكرم عف المعمكمات المتعمقة بالتغيرات الجكىرية في األداء المالي .كقد تكصمت
الدراسة إلى أف الكثير مف الشركات تفصح في تقاريرىا المالية كلكف بعد إكماؿ المدقؽ الخارجي كىذا
ما يخالؼ التنظيـ إذ أف التقارير المالية األكلية تحتكم عمى معمكمات ليا قيمة في حاؿ تـ اإلفصاح
عنيا قبؿ التقرير المالي المدقؽ مف المدقؽ الخارجي ،كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج تمثمت أىميا
بأف التكقيت المناسب لإلفصاح األكلي عف التقارير المالية يعمؿ عمى الحد مف قدرة المطمعيف الذيف
يمتمككف ميزة الحصكؿ عمى المعمكمات لالستفادة منيا كالتداكؿ باالعتماد عمييا.
 -8دراسة )  ) Velazquez et al, 2013بعنكافimpact of disclosure of financial " :
" information in Latin American companies
" أثر االفصاح المحاسبي المالي عمى الشركات الالتينية االمريكية "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر خصائص الشركة (الحجـ نكع القطاع االداء المديكنية المكقع
الجغرافي) عمى اإلفصاح عف المعمكمات المالية كغير المالية لمشركات العاممة في أمريكا الالتينية
كبالتحديد الب ارزيؿ األرجنتيف المكسيؾ ،كتـ إستخداـ المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
مف خالؿ استخداـ معامؿ  ،Tobin's Qكالذم تـ تطكيره مسبقان مف ذات البحث كاجراء مسح لتقارير
عينة الدراسة المككنة مف  135شركة مف كبرل شركات في امريكيا الالتينية .كمف النتائج التي
تكصمت الييا الدراسة أف اإلفصاح العاـ لتمؾ الشركات منخفض كبالتالي عدـ كجكد تأثير كاضح لو
عمى القيمة السكقية ألسيـ الشركة ،كما بينت عدـ كجكد أثر لخصائص الشركة سابقة الذكر في
اإلفصاح عمى االنترنت عف المعمكمات المالية كغير المالية ،كأكصت الدراسة بتحسيف مستكل كثكؽ
المستثمريف في الشركة مف خالؿ اإلفصاح عف المزيد مف المعمكمات غير المالية مف منطمؽ أف
الشركة مدينة لممستثمريف باإلفصاح عف المزيد مف ىذه المعمكمات كليس مف منطمؽ أنيا مطالبة بذلؾ
مما يزيد مف شعكر الكالء لدل المستثمر أف الشركة تضعو عمى أرس قائمة أكلكياتيا.
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 -9دراسة )  ، (Benito, 2011بعنكاف" Mandatory Accounting Disclosure by :
" Small Private Companies
" اإلفصاح المحاسبي اإللزامي لمشركات الخاصة الصغيرة "
تيدؼ ىذه الدراسة إلى كيفية إستناد اإلفصاح المحاسبي اإللزامي إلى األسس المنطقية المختمفة
لمشركات الخاصة كالعامة في السكؽ ،كما يستكشؼ التغييرات التكنكلكجية التي تساعد مف عممية
االفصاح المحاسبي اإللزامي ،مثؿ قكاعد البيانات المحكسبة كاإلنترنت كالشبكات االلكتركنية ،كالتي
جعمت الكشؼ عف حسابات الشركات في اآلكنة األخيرة مف قبؿ الشركات الصغيرة أقؿ تكمفة كأكثر
قيمة كجيد ،كذلؾ بفضؿ اإليداع اإللكتركني كالكصكؿ الشامؿ عبر اإلنترنت إلى نظـ المعمكمات
االئتمانية ،ىذه التطكرات األخيرة تفضؿ السياسات التي مف شأنيا تكسيع نطاؽ النشر اإللزامي
لمشركات الصغيرة في البمداف حيث أنيا طكعية ،كما أنيا تشجع السياسات الرامية إلى خفض التكاليؼ
كتعزيز قيمة اإلفصاح مف خالؿ اإلصالحات اإلدارية ألنظمة حفظ الممفات كاألرشفة كاإلسترداد ،كاف
أدلة المسح كالسجؿ عمى كيفية تقييـ المعمكمات في الحسابات كاستخداميا مف قبؿ الشركات تتكافؽ مع
ىذه اإلدعاءات حكؿ تطكر المقايضة بيف التكاليؼ كالمنافع التي يجب أف تكجو السياسة في ىذا
المجاؿ.
 -10دراسة )  ) Dima et al ,2010بعنكاف " Effects of Financial and Non-:
Financial Information Disclosure on Prices Mechanism for Emergent
" Markets the Case of Romanian Bucharest Stock Exchange
"أثر االفصاح المالي كغير المالي عمى آلية التسعير لألسكؽ الناشئة في البكرصة الركمانية"

ىدفت ىذه الد ارسة إلى التعرؼ عمى أثر اإلفصاح المالي كغير المالي عمى القيمة السكقية لمشركات
المسجمة في البكرصة الركمانية مع التركيز عمى تأثير اإلفصاح اإللكتركني ،كتـ إستخداـ المنيج
الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة مف خالؿ المقارنة بيف أثر اإلفصاح اإللكتركني كأثر
اإلفصاح السنكم كأثر التقارير المالية الداخمية عمى القيمة السكقية لمشركة مع التركيز عمى القيمة
السكقية لمعاـ 2010ـ كالناجمة عف اإلفصاحات مف  2007حتى2010ـ باإلضافة إلى مقارنة نتائج
الدراسة المطبقة عمى البكرصة الركمانية بنظيرتيا اإلسبانية .كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف
ىناؾ تأثير إيجابي لمستكل اإلفصاح المالي كغير المالي عمى القيمة السكقية لمشركات المسجمة في
البكرصة الركمانية أقؿ كضكحان إذا ما قكرف بأثره عمى القيمة السكقية لمشركات المسجمة في البكرصة
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اإلسبانية ،كأكصت الدراسة الى إجراء دراسة مقارنة ما بيف مجمكعة مف األسكاؽ المالية لمختمؼ الدكؿ
بإستخداـ نمكذج الدراسة ذاتيا.
 1.7.3التعميؽ عمى الدراسات السابقة :
رغـ التشابو بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية في تناكليا اإلفصاح المحاسبي مف حيث إنيا قد
حاكلت التعرؼ عمى المعايير المتعمقة بتطبيؽ اإلفصاح المحاسبي ،كما جاء في دراسة كؿ مف عبد
العظيـ ( ،)2017كدراسة النجار ( )2015كأيضان دراسة الجعبرم ( )2011كأخي انر دراسة ( ,2017
 ) Campbellالتي ىدفت الى تكضيح أثر االفصاح المحاسبي اإللزامي عمى كفاءة السكؽ كفؽ
معيار (، (FAS 161أما االختالؼ بينيا يكمف في األساليب التي تناكلتيا كمجتمعات الدراسة فيي
دراسات حاكلت التعرؼ عمى أثر اإلفصاح المحاسبي كفكائد تطبيقو بأشكاؿ مختمفة ،منيا دراسة
بركات ( )2018التي ىدفت الى اختبار دكر اإلفصاح المحاسبي في تفعيؿ خاصية القابمية لممقارنة
في القكائـ المالية لممؤسسات االقتصادية الجزائريةً،دراسة عابد ( )2018التي ىدفت إلى تحديد أثر
اإلفصاح االختيارم عمى األداء المالي لمكحدة االقتصادية في كؿ مف قطاع البنكؾ كقطاع التأميف في
بكرصة فمسطيف ،كدراسة العنكبي ( )2018التي ىدفت الى معرفة أثر اإلفصاح المحاسبي في كفاءة
التقارير المالية ،كدراسة ( )Doaa Aly, 2017التي ىدفت إلى إختبار مدل تأثير اإلفصاح
المحاسبي عمى األداء المالي ،كاعتبرت أنو أحد كالعناصر الرئيسية في التقارير السنكية المصرية،
كدراسة ( ) Khanagha, 2017التي ىدفت لمتكضيح تأثير جكدة اإلفصاح المحاسبي في تنمية
األسكاؽ المالية كتحفيز اإلستثمار في البكرصة مف قبؿ األشخاص الطبيعييف كاإلعتبارييف ،كدراسة
الفتاكم كالنصراكم ( )2015التي ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر اإلفصاح المحاسبي في ترشيد ق اررات
اإلستثمار كتنشيط عمؿ األكراؽ المالية كذلؾ بتطبيؽ عمى الشركات المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ
المالية ،كدراسة ) )Tatiana et al, 2014التي ىدفت إلى البحث عف العالقة بيف اإلفصاح
اإللزامي كقيمة الشركة المعبر عنيا بتكقعات أسعار األسيـ ،كأيضان دراسة الصفدم ( )2014التي
بحثت التعرؼ عمى اثر االفصاح المحاسبي عمى ترشيد ق اررات المستثمريف في الشركات الصناعية
المدرجة في بكصة عماف ،كدراسة إبراىيـ ( )2012التي ىدفت إلى تسميط الضكء عمى نماذج
اإلفصاح المحاسبي التي أصدرتيا الييئة العامة لمرقابة المالية ك تـ تطبيقيا عمى القكائـ المالية
المنشكرة عف سنة  ،2010كأخي ارن دراسة العكض ( )2010التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر اإلفصاح
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عمى أسعار األسيـ كحجـ تداكليا كذلؾ بالتطبيؽ عمى الشركات المدرجة في سكؽ الخرطكـ لألكراؽ
المالية ،ككما مف المالحظ تشابو ىذه الدراسات في أداة الدراسة حيث اعتمدت أغمب الدراسات السابقة
قائمة االستقصاء أداة لجمع البيانات باختالؼ أداة الدراسة الحالية ،كأيضان اختالؼ عينة الدراسة عف
جميع الدراسات السابقة سكاء إختالؼ زماني أك مكاني.
كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بعدة محاكر ،يتمثؿ المحكر األكؿ باليدؼ مف ىذه
الدراسة كىك محاكلة قياس مؤشرات القيمة السكقية لشركات المساىمة العامة كدراسة تأثرىا بمستكل
تطبيؽ االفصاح المحاسبي ليذه الشركات ،أما المحكر الثاني الذم يميز ىذه الدراسة ارتباطيا ببيئة
األعماؿ المحمية حيث إف مجتمع الدراسة تمثؿ بشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة
فمسطيف ،كالمحكر الثالث لمتميز ىك تعدد طرؽ جمع البيانات ،حيث إعتمدت الدراسة عمى مؤشرات
اإلفصاح كاعداد نمكذج خاص لقياس مستكل اإلفصاح ،كبينما إعتمدت بيانات القكائـ المالية المنشكرة
لمشركات محؿ الدراسة لقياس المتغير التابع المتمثؿ في مؤشرات القيمة السكقية لشركات المساىمة
العامة.
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2.1

المقدمة

إف عمـ المحاسبة الذم ُيطمؽ عميو الكثير مف الباحثيف لغة األعماؿ ما زاؿ يتطكر بشكؿ سريع لمكاكبة
التطكر الكبير الذم يشيده االقتصاد العالمي ،بحيث انتقمت المحاسبة مف مجرد مسؾ لمدفاتر ،كتنظيـ
السجالت إلى نظاـ لممعمكمات تختص بالقياس ،كاإلفصاح عف نتائج األحداث اإلقتصادية كالمالية
لمشركات لمعديد مف الفئات المستفيدة.
كمع تزايد االىتماـ في السنكات األخيرة بمكضكع اإلفصاح المحاسبي ،ألف العديد مف مستخدمي
المعمكمات المحاسبية يعتمدكف بشكؿ كبير في ق ارراتيـ عمى ما تنشره الشركات مف معمكمات محاسبية،
حيث ال تممؾ ىذه الفئات سمطة الحصكؿ عمى ما تحتاجو منيا مباشرة.
كيعد اإلفصاح المحاسبي مف المكضكعات الميمة ،كذلؾ لدكره الفعاؿ بما فيو مف احتياجات لمتخذم
الق اررات ،كألف عممية الربط بيف اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية كعممية اتخاذ الق اررات االستثمارية
أصبحت أمر حتمي ،حيث يسعى المستثمركف دكمان إلى ترشيد ق ارراتيـ االستثمارية مف أجؿ تعظيـ
عكائدىـ ك زيادة ثركتيـ ،كألجؿ بمكغ ذلؾ ككفقان لمنظاـ المحاسبي المالي كالمعايير الدكلية فإنو يجب
عمى الشركات أف تُفصح كبكؿ شفافية عف كافة المعمكمات المحاسبية في تقاريرىا ،ألف ىذا األمر مف
شأنو العمؿ عمى ترشيد ق اررات المستثمريف ،حيث يقكـ المستثمركف عمى أثر ذلؾ بتحميؿ كتفسير ىذه
المعمكمات المحاسبية مف طرفيـ أك مف طرؼ المختصيف في ذلؾ ،كمف ثـ استعماؿ نكاتج ذلؾ في
إتخاذ البديؿ المناسب مف بيف البدائؿ المتكفرة مف اإلستثمارات ،كحتى يتمكف المستثمر مف اإلستغالؿ
األمثؿ ليذه المعمكمات فإف المؤسسة مطالبة بأف تككف معمكماتيا مالئمة ك مكثكقة كليا القابمية عمى
الفيـ كالمقارنة كأف تتميز بالثبات مف خالؿ إعتماد المؤسسة عمى نفس المعالجة المحاسبية كبإنتظاـ،
مما ُيسيؿ عمى متخذ القرار مف إختيار القرار المناسب (محمكد كآخركف.)2017 ،
إف اإلفصاح المحاسبي أصبح يمعب دك انر كنظاـ لممعمكمات المحاسبي مف خالؿ قياس كتحميؿ كتقديـ
المعمكمات الضركرية عف الشركات كالمؤسسات لألطراؼ ذات العالقة ،مما يكجب السعي نحك كجكد
معايير متفؽ عمييا ككضع تشريعات قانكنية مف طرؼ الممارسيف تخص عممية اإلفصاح ككيفية
عرض المعمكمات في القكائـ المالية ،كذلؾ إلزالة العكائؽ مف خالؿ تقميؿ الفجكة المكجكدة بيف األنظمة
المحاسبية المختمفة بغية الكصكؿ إلى تكحيد محاسبي عالمي (أحمد.)2010 ،
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كفي ىذا الفصؿ سيتـ تكضيح اإلفصاح المحاسبي مف خالؿ تعريفاتو كأنكاعو ككذلؾ أىميتو كأساليبو،
كمقكماتو ،ككيفية تقديـ اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية ،كستعرض الدراسة أيضان معايير
المحاسبة الدكلية ( )AISكالمعايير الدكلية لمتقارير المالية ( )IFRSالمتعمقة باإلفصاح عف المعمكمات
المحاسبية ككيفية اإلفصاح في القكائـ كالتقارير كاستعراض أحدث التعديالت كالتحديثات عمييا ،كأيضان
التعميمات كالقكانيف في البيئة الفمسطينية كخاصة في بكرصة فمسطيف.
2.2

نشأة االفصاح المحاسبي

تعكد الجذكر التاريخية الحديثة لمفيكـ اإلفصاح إلى بدايات تأسيس شركات المساىمة ،ككاف ذلؾ في
القرف  ،19كما نتج عنيا مف إنفصاؿ الممكية عف اإلدارة ،كالقبكؿ بمفيكـ المسؤكلية المحدكدة لمشركاء،
مما تتطمب سف تشريعات كقكانيف ليذه الشركات ،كالزاميا بتدقيؽ بياناتيا المالية مف قبؿ مدقؽ
حسابات خارجي مستقؿ كمحايد ،كمف ثـ إلزاميا بنشر قكائميا المالية بصفة دكرية (مطر كأخركف ،
 ،)2008كقد تكسع مفيكـ اإلفصاح بعد األزمات العالمية الكبرل خالؿ الفترة ()1973 -1933ـ،
إلى البحث عف مبادئ محاسبية مقبكلة عمكمان تككف أساسان لإلفصاح المحاسبي مع التركيز خصكصان
عمى مبدأ اإلفصاح الكامؿ ،فمنذ عاـ ()1933ـ أكد المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف
( )AICPAعمى ضركرة إلتزاـ مينة المحاسبة بمبدأيف كىما :مبدأ اإلفصاح الشامؿ أك الكامؿ ،كمبدأ
الثبات في إتباع النسؽ الكاحد ،كما زاؿ ىذاف المبدءاف يمثالف حتى اليكـ مرك انز محكريان ضمف مجمكعة
المبادئ المحاسبية ،كما أف لجنة بكرصة األكراؽ المالية األمريكية ( ،)SECمنذ أف تأسست في عاـ
()1934ـ ،كبالتعاكف مع المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف ( )AICPAتصدر تعميماتيا الممزمة
لمشركات المساىمة المتعاممة في البكرصة بمراعاة اإلفصاح الشامؿ ،كلقد تكسع مضمكف اإلفصاح
تدريجيان ،فمقد أُضيفت إلى قائمتي الدخؿ كالمركز المالي قائمتاف جديدتاف ىما :قائمة التدفقات النقدية
لإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالنقدية ،كقائمة التغير في حقكؽ المساىميف لإلفصاح عف التغيرات
في حقكؽ المساىميف ،كذلؾ عاـ (1987ـ) في الكاليات المتحدة كتبعيا إصدار معايير دكلية
لإلفصاح عف تمؾ القكائـ (حناف.)2006 ،
2.3

مفاىيـ االفصاح المحاسبي

يمثؿ اإلفصاح المحاسبي عممية تتكاصؿ فييا الشركة بالعالـ الخارجي إلظيار المعمكمات التي بحكزة
اإلدارة لممستثمريف ،كتباينت كجيات نظر الباحثيف كالمينييف حكؿ مفيكـ أك مبدأ اإلفصاح فيما يتعمؽ
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بمحتكل اإلفصاح كمستكاه ،فمنيـ مف ال يحصر مفيكـ اإلفصاح في مجرد درجة تفصيؿ القكائـ المالية
المنشكرة ،أك في أساليب تبكيب كعرض المعمكمات الكاردة في ىذه القكائـ ،كانما يتعدل ذلؾ ليجعؿ منو
عنصر دقة كمصداقية لألرقاـ المعركضة في ىذه القكائـ كأساس لإلفصاح ،في حيف يرل آخركف أف
مفيكـ اإلفصاح ينحصر فقط في نطاؽ عرض المعمكمات الكاردة في ىذه القكائـ ،كمف ثـ الشكؿ الذم
يتـ فيو عرض ىذه المعمكمات ،أما مسألة صحة كمصداقية األرقاـ المعركضة بتمؾ القكائـ فيي مسألة
أخرل تتعدل حدكد مفيكـ اإلفصاح بالنسبة ليـ ،لتدخؿ مفيكـ القياس المحاسبي (أبك جراد.)2015 ،
كي ِ
عرؼ ( )Man , 2017اإلفصاح المحاسبي بأنو :أم إفصاح عف معمكمات مالية أك غير مالية ،ك
ُ
كمية أك نكعية ك إجبارية أك طكعية ك رسمية أك غير رسمية ،تتعمؽ باألنشطة التي تقكـ بيا الشركة،

ُكي ِ
عرؼ (شرؼ )2015 ،مفيكـ عممية اإلفصاح المحاسبي بأنيا :ىي العممية التي تيدؼ إلى تكفير

معمكمات لتقديميا ألصحاب المصالح سكاء بشكؿ إلزامي أك إختيارم لمساعدتيـ في اتخاذ الق اررات،

كفي حيف يرل (جحجكح )2017،بأف اإلفصاح :مجمكعة مف البيانات المالية ك غير المالية الكاجب
إدراجيا في التقارير الدكرية الصادرة عف الشركات كالتي تساعد مستخدمي المعمكمات المحاسبية عمى
إتخاذ الق اررات اإلستثمارية الرشيدة.
كمف كجية نظر(رميمي )2015 ،تُعرؼ اإلفصاح المحاسبي بأنو :تكفير معمكمات مالية كغير مالية
كعرفُو (أبك
كمية كنكعية كمالئمة ككقتية مف خالؿ مجمكعة مف القنكات الرسمية كغير الرسميةَ ،

جراد )2015،بأنو ":تقديـ المعمكمات المحاسبية كاإلعالف عنيا في الكقت المناسب عمى شكؿ قكائـ أك
تقارير مالية ،كذلؾ مف خالؿ إتباع سياسة الكضكح الكامؿ كي تتمكف األطراؼ مف اتخاذ الق اررات
المناسبة باالعتماد عمى ىذه المعمكمات كأف اإلفصاح يجب أف يتناكؿ البيانات المالية كغير المالية مع
األخذ بعيف االعتبار أىمية العنصر المفصح عنو ،بما يخدـ األطراؼ المستفيدة مف التقارير كالقكائـ
المالية المنشكرة.
كعرؼ (عبدالمطيؼ (2014،اإلفصاح بشكؿ عاـ ىك نشر كنقؿ المعمكمات مف مصدر إنتاجيا إلى

مستخدمييا ،فاإلفصاح ىك نقؿ ىادؼ لممعمكمات ممف يعمميا لمف ال يعمميا ،كعرؼ أيضان عمى أنو
"عممية إظيار المعمكمات المالية سكاء كانت كمية أك كصفية في القكائـ المالية أك في اليكامش
كالمالحظات كالجداكؿ المكممة في الكقت المناسب ،مما يجعؿ القكائـ المالية غير مضممة كمالئمة
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لمستخدمي القكائـ المالية مف األطراؼ الخارجية كالتي ليا سمطة االطالع عمى الدفاتر كالسجالت
لمشركة".
أ ما عمى صعيد تعريؼ االفصاح في االنظمة المحمية الفمسطينية فقد تـ تعريفو بحسب تعميمات رقـ 2
لسنة 2008ـ الصادرة عف ىيئة سكؽ راس الماؿ الفمسطينية بشأف االفصاح بأنو " الكشؼ عف
المعمكمات التي تيـ المستثمريف الحاليف كالمستقبميف كالجميكر التي تؤثر أك قد تؤثر في سعر الكرقة
المالية (الكقائع الفمسطينية.)2008،
كقد عرفو المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف ( )AICPAبأنو عرض لممعمكمات في القكائـ المالية
كفقان لمبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا بشكؿ يضمف إبراز األمكر المادية (الجكىرية) ،كالتي تضـ
محتكل القكائـ المالية نفسيا (المصطمحات المستخدمة فييا ،كالمالحظات المرفقة بيا ،كدرجة ما فييا
مف تفاصيؿ) ،كبكيفية تجعؿ لتمؾ القكائـ قيمة إعالمية مف كجية نظر مستخدمييا (مطر ك آخركف،
.)2008
كالتعاريؼ السابقة ركزت عمى ضركرة إظيار المعمكمات بشكؿ يعكس حقيقة كضع الشركة دكف
تضميؿ بحيث يستطيع مستخدـ ىذه المعمكمات اإلعتماد عمييا في إتخاذ القرار السميـ إال إف إختمفت
فيما بينيا حكؿ كمية كمقدار المعمكمات المقدمة إلى مستخدمييا ،كالمستفيدكف مف القكائـ المالية عمى
إختالؼ مستكاىـ الثقافي كاإلقتصادم كالمحاسبي يتميزكف بتفاكت القدرات في معالجة ىذه المعمكمات
لذلؾ كاف البد مف التمييز بيف المستخدميف ،كاف كجكد مستخدميف داخمييف يقكد إلى إفصاح داخمي
مكجو بالدرجة األكلى إلى إدارة الكحدة االقتصادية حيث يتـ تكصيؿ المعمكمات إلى مستخدمييا بدكف
أية صعكبة حيث يسيؿ ذلؾ االتصاؿ المباشر بيف اإلدارة كالمحاسبة .
كمف ذلؾ يمكف القكؿ أف اإلفصاح المحاسبي بعد االطالع عمى جميع التعريفات السابقة بأنو" :عرض
كنشر كؿ المعمكمات المحاسبية كالمالية كاإلقتصادية كغيرىا مف المعمكمات سكاء كانت كمية أك
كصفية التي تساعد كافة األطراؼ ذات العالقة مف المستثمريف كالدائنيف كالمكظفيف كمتخذم الق اررات
كالجيات الرسمية في إتخاذ ق ارراتيـ مع تخفيض حالة عدـ التأكد ،عمى شكؿ قكائـ كتقارير مالية بشكؿ
دقيؽ كمالئـ بما يخدـ جميع األطراؼ في الكقت المناسب".
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2.4

أىمية االفصاح المحاسبي

يعد اإلفصاح المحاسبي مف أىـ المكضكعات المثيرة لمجدؿ في الكسط الميني المحاسبي ،سكاء بيف
المحاسبييف أنفسيـ أك بينيـ كبيف إدارة الشركة كبيف مراجعي الحسابات مف جية ،كبيف مستخدمي
القكائـ المالية مف جية أخرل.
كيعد
كيمزـ قانكف سكؽ الماؿ الشركات المتداكؿ أسيميا في البكرصة بضركرة نشر قكائميا الماليةُ ،
ذلؾ ضركرة أساسية لترشيد ق اررات المستثمريف حيث يمكف القكؿ إف قراءة الميزانية ىي أكلى خطكات

االفصاح كمفتاح القرار االستثمارم السميـ كبدكف ذلؾ تصبح العممية االستثمارية في مجمميا عممية
غامضة قائمة عمى التكينات كالشائعات ،كمف ىنا تأتي أىمية اإلفصاح المحاسبي كسبيؿ لمقراءة
الدقيقة لبنكد الميزانية حيث تعتبر كظيفة اإلفصاح المحاسبي مف الكظائؼ األساسية لممحاسبة كذلؾ
مف خالؿ ما تنتجو المؤسسة مف معمكمات مف خالؿ قكائميا كتقاريرىا المالية كحيث تتـ مراجعة ما
تتضمنو تمؾ القكائـ بكاسطة مراجع حسابات خارجي تدعيمان لزيادة كفاءة اإلفصاح المحاسبي نظ انر ألف
تقرير مراجع الحسابات يعتبر أحد أىـ التقارير المالية المنشكرة لما يتضمنو مف معمكمات قد ال تفصح
عنيا القكائـ المالية (الجعبرم.)2015،
كتبرز أيضان أىمية اإلفصاح المحاسبي مف أىمية المعمكمات الكاردة في القكائـ كالتقارير المالية
كمرفقاتيا في ظؿ مشيد عالـ األعماؿ كالبيئة المالية المتغيرة بشكؿ سريع مكاكبةن لمتطكر الحالي
كانسجامان مع التحديات الحالية كالمستقبمية كاإلىتماـ المتزايد بعممية اإلفصاح  ،لذلؾ يجب أف يككف
المشاركيف في البكرصات كمستخدمي المعمكمات عمى دراية كافية بالبيانات المالية كغير المالية ذات
التركيز عمى األحداث الجكىرية ك العمميات األساسية ك األداء المالي لمشركات (.)Beller , 2017
ك تكمف أىمية اإلفصاح المحاسبي في تكفير المعمكمات األزمة لمساعدة مستخدمي القكائـ ك التقارير
المالية عمى اتخاذ القرار المناسب ،حيث يحقؽ المزايا التالية (ضيؼ اهلل:)2012 ،
 .1يساىـ في تحديد األسعار المناسبة لمسيـ في البكرصة ،حيث يؤدم اإلفصاح إلى تخفيض
عدـ التأكد فيما يتعمؽ باإلستثمار ،كاقباؿ المدخريف عمى تقديـ أمكاليـ لممستثمريف ,حيث تككف
المعمكمات متكفرة كمتاحة لمجميع دكف تحيز.
 .2اإلفصاح عف المعمكمات بصكرة دكرية يعمؿ عمى تخفيض عدـ تماثؿ المعمكمات ،كالذم
تستغمو األطراؼ داخؿ المؤسسة لتحقيؽ مكاسب غير عادية.
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 .3يعمؿ عمى مساعدة مستخدمي المعمكمات المحاسبية في االستخداـ األمثؿ لممكارد االقتصادية
مف خالؿ اتخاذ القرار المناسب.
 .4يساىـ اإلفصاح المحاسبي في حؿ مشكمة الككالة لما يكفره مف معمكمات تسمح بإستمرار
العالقة التعاقدية بيف اإلدارة كالمساىميف.
تظير أىمية اإلفصاح في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية بإعتبارىا جزءان مف منظكمة العمؿ
اإلقتصادم الفمسطيني ،كأف متطمبات بكرصة فمسطيف تفرض عمى تمؾ الشركات ضركرة مراعاة
اإلفصاح الكافي في تقاريرىا المالية ،كما يفترض أف تكلي البكرصة أىمية خاصة لعممية اإلفصاح
لدل الشركات المدرجة فييا مف أجؿ حماية المساىميف المستثمريف كايصاؿ المعمكمات المالية لجميع
المتعامميف باألكراؽ المالية بغض النظر عف مكقعيـ الجغرافي أك حجـ تعامميـ (أبك سمرة.)2009 ،
مما سبؽ تظير أىمية اإلفصاح المحاسبي ،بحيث تعتبر أىـ مصادر تكصيؿ نتائج الشركة كاظيار
قيمتيا السكقية لجميع الجيات المختمفة ،مف خالؿ عدة طرؽ لإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية عف
الشركة ،كتكضح ىذه المعمكمات أكجو القكة كأكجو الضعؼ في أداءىا المالي لمشركة كتقدير قيمتيا
السكقية التي تتمتع بيا الشركة.
2.5

أىداؼ االفصاح المحاسبي

يعتمد اإلفصاح المحاسبي عمى تكصيؿ المعمكمات إلى مستخدميف المعمكمات بيدؼ تكضيح حقيقة
الكضع المالي لمشركات ،كحتى يمكف اإلعتماد عمى تمؾ المعمكمات في إتخاذ الق اررات كتقميؿ حالة
الغمكض لدل المتسخدميف كذلؾ مف خالؿ نشر المعمكمات المحاسبية كأية معمكمات تساعد في إتخاذ
الق اررات (عيسى ك آخريف )2017 ،ك حسب دراستي (الغباف  ) 2010،ك( ،)Granof , 2001فإف
اإلفصاح ييدؼ إلى مايمي :
 .1إشباع حاجات المستخدميف الداخمييف كالخارجييف .
 .2إزالة التضميؿ كالغمكض في عرض المعمكمات كمساعدة متخذم الق اررات عمى صنع
ق اررات سميمة.
 .3تكفير المعمكمات عف صافي المكارد المتاحة كاإللتزامات القائمة كالتغيرات التي تط أر
عمييا.
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 .4تكفير المعمكمات المفيدة لألطراؼ التي تقكـ بتدبير المكارد سكاء في الحاضر أك في
المستقبؿ ،كذلؾ لترشيد الق اررات المتعمقة بتخصيص المكارد.
كيتضح مما سبؽ بأف اإلفصاح المحاسبي ييدؼ إلى تسييؿ الكصكؿ كافة المعمكمات المتاحة
لممستخدميف إلتخاذ ق اررتيـ االستثمارية في الكقت المناسب ،كحتى يتمكف كؿ المستخدميف مف تقييـ
الكضع المالي كتقدير المخاطر ،كبالتالي ذلؾ يدفعيـ إلى إتخاذ الق اررات اإلستثمارية بدقة ككفاءة كبقدر
كبير مف الفعالية ،ككذلؾ فإف اإلفصاح عف المعمكمات الكاردة في القكائـ المالية بشكؿ دقيؽ كمصداقية
كشفافيةُ ،يحسف مف األداء المالي لمشركة في البكرصة كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى القيمة السكقية

ألسيميا كقيمة الشركة ككؿ.

أنكاع االفصاح المحاسبي

2.6

اإلفصاح المحاسبي يعد مف المكاضيع المثيرة لمجدؿ في الكسط الميني بيف كافة األطراؼ مف
المحاسبيف كادارة الشركات كبيف مراجعي الحسابات كبيف مستخدمي القكائـ المالية (عبد المطيؼ،
.)2014
كىناؾ أنكاع مف اإلفصاح المحاسبي تختمؼ درجة أىميتيا مف نكع آلخر ،كيمكف تمخيصيا عمى النحك
التالي:
اإلفصاح حسب كمية المعمكمات ،ك يتضمف كالن مف:
 -1اإلفصاح الكامؿ ( :( Full Disclosure
يقصد بو شمكلية التقارير المالية كأىمية تغطيتيا ألم معمكمات ذات أثر محسكس عمى القارلء،
كأىمية ىذا النكع مف االفصاح مف أىمية القكائـ المالية كمصدر أساسي يعتمد عميو في اتخاذ
الق اررات  ،كال يتقصر االفصاح عمى الحقائؽ حتى نياية الفترة المحاسبية ،بؿ يمتد الى بعض
الكقائع الالحقة لتكاريخ القكائـ المالية كالتي ليا تأثر عمى مستخدمييا (مخمكؼ .)2009،
 -2اإلفصاح العادؿ (: )Fair Disclosure
كييدؼ إلى الرعاية المتكازنة الحتياجات جميع األطراؼ المالية ذات العالقة بالقكائـ كالتقارير
المالية كالمعمكمات المحاسبية كالمالية التي تحتكييا ،إذ يتكجب أف تككف القكائـ كالتقارير المالية
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بالشكؿ الذم ال يقدـ مصمحة طرؼ معيف عمى طرؼ آخر كال يتحيز لطرؼ دكف غيره (أبك
جراد.)2015،
 -3اإلفصاح الكافي ( :( Adequate Disclosur
ك يعد ىذا النكع االكثر إستخدامان ك يشير إلى الحد األدنى مف المعمكمات الكاجب اإلفصاح عنيا في
التقارير ك القكائـ المالية (دسكقي  ،)2015 ،ك ُيعرؼ اإلفصاح الكافي حسب مجمة ( Accounting
 )Tools , 2017بأنو :عبارة عف اإلفصاح عف الحزمة المتكاممة مف المعمكمات المالية عف الشركة

كالتي تكفر جميع المعمكمات األساسية التي يحتاجيا المستخدمكف لفيـ الكضع المالي ،كيحتاج
ٍ
كاؼ مف اإلفصاح إلتخاذ ق اررات جيدة بشأف ما إذا كاف يجب عميو
المستخدمكف إلى مستكل
اإلستثمار أك تقديـ إئتماف إلى شركة كعندما يككف ىناؾ مستكل غير ٍ
كاؼ مف اإلفصاح ،يمكف أف
يعني ذلؾ محاكالت اإلدارة عف عمد في تضميؿ المجتمع اإلستثمارم كالمعني بالمعمكمات المالية.
 -4اإلفصاح المالئـ (:)Appropriate Disclosure
ىك اإلفصاح الذم يشير إلى حاجة مستخدمي البيانات كظركؼ الشركة كطبيعة نشاطيا،
إذ أنو ليس مف الميـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية فقط ،بؿ األىـ مف ذلؾ أف تككف تمؾ
المعمكمات ذات قيمة كمنفعة بالنسبة لق اررات المستخدميف مف مستثمريف كغيرىـ ،ككذلؾ أف تتناسب
مع نشاط الشركة كظركفيا الداخمية (عبد المطيؼ.)2014 ،
اإلفصاح المحاسبي حسب طبيعة المستثمر ك يتضمف:
 -5اإلفصاح التثقيفي:
ظير ىذا النكع مف اإلفصاح بسبب تزايد أىمية المعمكمات المالئمة ،حيث ظيرت المطالبة باإلفصاح
عف المعمكمات المالئمة التخاذ الق اررات ،كاإلفصاح عف مككنات األصكؿ الثابتة كالمخزكف السمعي
كاإلفصاح عف سياسة اإلدارة المتبعة الخاصة بتكزيع االرباح كاليياكؿ التمكيمية لممؤسسة
(محمد.)2012،
 -6اإلفصاح اإلعالمي:
اإلفصاح اإلعالمي يعكس االتجاه الحديث لإلفصاح المحاسبي كقد ظير ىذا النكع نتيجة ازدياد أىمية
المالئمة بإعتبارىا إحدل الخصائص الرئيسية لممعمكمات المحاسبية ،كىك اإلفصاح عف المعمكمات
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المناسبة ألغراض اتخاذ الق اررات مثؿ اإلفصاح عف التنبؤات المالية مف خالؿ الفصؿ بيف العناصر
العادية كغير العادية في القكائـ المالية ،كيالحظ أف ىذا النكع مف االفصاح مف شأنو الحد مف المجكء
الى المصادر الداخمية لمحصكؿ عمى معمكمات إضافية بطرؽ غير رسمية يترتب عمييا مكاسب
لبعض الفئات عمى حساب األخرل (كحيمي .)2013،
 -7اإلفصاح الكقائي:
ييدؼ الى حماية المجتمع المالي خصكصان المستثمر العادم الذم لو قدرة محدكدة عمى الفيـ كاإلدراؾ
المفصح عنيا بأعمى درجة
الستخداـ المعمكمات المالية ،كبالتالي يجب أف تككف المعمكمات المالية ُ
ممكنة مف المكضكعية كالحياد كالعدالة (أميف.)2011،
اإلفصاح حسب درجة االلتزاـ ك يتضمف:
 -8اإلفصاح اإلجبارم :يقصد بأنو تكجد ىيئة أك منظمة معينة تصدر المعايير أك األسس التي
تحكـ إعداد القكائـ كالتقارير المالية ،ككذلؾ تحدد نكع ككمية المعمكمات التي تحكم ىذه
القكائـ كالتقارير ،إذ ييدؼ اإلفصاح اإلجبارم إلى تحقيؽ المصمحة العامة.
 -9اإلفصاح االختيارم :يقصد بو أف لممديريف معمكمات عف األداء الحالي كالمستقبمي لمؤسساتيـ
أكثر مف غيرىـ ،لذا لدييـ الحافر لإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية بيدؼ تحقيؽ مصمحة
ذاتية ،كمف ىذه الحكافز انخفاض تكمفة معامالت تبادؿ األكراؽ المالية لممؤسسة
(. )2011،Choi
بعد استعراض الدراسة لألنكاع المختمفة مف اإلفصاح المحاسبي ،تبيف أف اإلفصاح اإلجبارم الكافي
ىك اإلفصاح الذم تعني بو الدراسة ألنو اإلفصاح الذم يتكفر في الشركات الفمسطينية المدرجة في
بكرصة فمسطيف عينة الدراسة .
اإلفصاح الطكعي مقابؿ اإلفصاح اإللزامي
العديد مف خبراء المحاسبة يعتقدكا أف الشركات العامة المدرجة في البكرصات المحمية ك العالمية
تكشؼ عف جميع المعمكمات المالية كالمحاسبية كاإلدارية كذلؾ ألداء أمثؿ كأفضؿ ألسكاؽ رأس الماؿ،
ك ذلؾ عمى عكس ما يدعى العديد مف الباحثيف في مجاؿ المحاسبة بأف األدلة تظير بأف الشركات
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مترددة في الكشؼ كاإلفصاح عف أية معمكمات إضافية إذا لـ يكف ذلؾ مطمكبان مف قبؿ مينة المحاسبة
كالجميكر كالجيات الرسمية ).(Shabahang, 2011
 -1اإلفصاح الطكعي ()Voluntary Disclosure
يعد اإلفصاح الطكعي مف المفاىيـ الحديثة التي رافقت التكسع في مفيكـ اإلفصاح المحاسبي مع
التكسع في أىداؼ المحاسبة ،كيقصد باإلفصاح الطكعي ":تقديـ معمكمات إضافية أكثر مف المتطمبات
القانكنية ،كيتـ بمبادرة مف الشركة لتقديـ معمكمات إضافية لمقابمة احتياجات األطراؼ المستخدمة
لمقكائـ كالتقارير المالية " ،كبالتالي فيك يمثؿ المعمكمات التي تقدميا الشركة زيادة عف المتطمبات
القانكنية كتقدـ تمؾ المعمكمات برغبة الشركة كتمثؿ حرص اإلدارة في تقديـ معمكمات مالية كغير مالية
ليا عالقة بأصحاب القرار(مارؽ ،)2009 ،كيعرفو (دحدكح ك حمادة  )2015,بأنو  ":تقديـ معمكمات
عف الشركة زيادة عمى المتطمبات المينية كالقانكنية كالتنظيمية كخيارات حرة مف قبؿ إدارة الشركة تبدك
أكثر مالئمة لألطراؼ الخارجية كمعمكمات تتعمؽ بأصحاب القرار ،كُيعرفو ( )2011,Simonبأنو":
اإلفصاح عف المعمكمات المالية كغير المالية كالتي تقع خارج نطاؽ متطمبات المكائح كالقكانيف كلكف

مف األفضؿ اإلفصاح عف ىذه المعمكمات " ،كيعرفو مجمس معايير المحاسبة المالية ( )FASBبأنو":
اإلفصاح عف المعمكمات التي تظير بشكؿ أساسي خارج القكائـ المالية كالتي تطمبيا معايير المحاسبة
بشكؿ صريح "( ،)2011,Zunkerكيمكف القكؿ بأف اإلفصاح الطكعي ىك" :عممية اإلفصاح عف
المعمكمات المحاسبية كالمالية كغيرىا بدكف دافع مف معايير اإلفصاح يمزميـ بذلؾ كال تشريعات
كقكانيف تحكـ ذلؾ ،حيث يتـ اإلفصاح عف المعمكمات بشكؿ طكعي مف قبؿ الشركة لتقديميا
لممستخدميف مف خالؿ التقارير االضافية ".
 -1اإلفصاح اإللزامي ()Mandatory Disclosure
كيقصد باإلفصاح اإللزامي ىك ":اإلفصاح الناتج مف كجكد ىيئة ُمنظمة معينة تقكـ بإصدار المعايير
باإلضافة إلى األسس التي تحكـ إعداد القكائـ ك التقارير المالية ك تحدد نكع ك كمية البيانات التي
تحتكييا ىذه القكائـ ك التقارير المالية " (حماد ،)2000 ،ك إذا أصبح اإلفصاح عف المعمكمات المالية
كالمحاسبية ضركريان بسبب كجكد قاعدة تشريع أك قانكف فإف ذلؾ اإلفصاح يعتبر إلزاميان ( Sajadi,
 ،)2009كحيث يشمؿ ىذا النكع مف اإلفصاحات كؿ المعمكمات التي يجب اإلفصاح عنيا بمكجب
المكائح كالتشريعات المختمفة مثؿ :قانكف الشركات ,المكائح الصادرة مف أسكؽ الماؿ كالمعايير
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المحاسبية التي تتبناىا الدكلة ( ،)Simon, 2011كمما سبؽ يمكف تعريؼ اإلفصاح اإللزامي :بأنو
عممية اإلفصاح عف كؿ المعمكمات المالية التي يجب أف تمتزـ الشركة باإلفصاح عنيا في التكقيت
المطمكب كفؽ المعايير كالقكانيف المحاسبية المتعمقة باإلفصاح مف خالؿ قكائـ كتقارير مالية مكحدة
التصميـ .
كمف ذلؾ يمكف القكؿ أف اإلفصاح الطكعي عبارة عف أم معمكمة تقدميا الشركة بدكف أم إلزاـ مف
المعايير المحاسبية أك القكانيف الدكلية كالمحمية ،كأف اإلفصاح اإللزامي ىك عبارة عف مجمكعة
اإلفصاحات التي تقدميا الشركات مف خالؿ تقارير مكحدة تُمزـ مف خالؿ المعايير المحاسبية كالقكانيف
الدكلية كالمحمية ،كيعتبر اإلفصاح اإللزامي مطبؽ عند جميع الشركات أما الطكعي ىك يعتبر قكة
فاإلفصاح المحاسبي الذم يعزز قدرة الشركة التنافسية .
2.7

مقكمات اإلفصاح المحاسبي

إف اإلفصاح المحاسبي الجيد يسيؿ عمى المستثمريف الكصكؿ لممعمكمات المحاسبية التي يقدميا ليـ
في إتخاذ الق اررات اإلقتصادية الجيدة ،كيجب أف يتككف مف مجمكعة مف المقكمات األساسية كىي
كالتالي:
 -1مستخدمي المعمكمات المحاسبية (الفئة المستيدفة) :تتنكع الفئات المستخدمة لممعمكمات
المحاسبية مثؿ :المالؾ كالمكظفيف كالحككمة كالمستثمريف كشركات الكساطة كغيرىـ ،حيث أف
معرفة مستخدمي المعمكمات المحاسبية يساعد في تحديد الخصائص كفقان لميدؼ عف
المعمكمة ،كأف تعدد الفئات المستخدمة يؤدم إلى اإلختالؼ في كفاءة المستخدميف في تفسير
البيانات المالية ك القكائـ كالتقارير المالية ( .)Al jabali , 2014
 -2غرض إستخداـ المعمكمات المحاسبية :المعمكمات المحاسبية مفيدة عندما ترتبط بالغرض
الذم تستخدـ مف أجمو بعنصر أساسي مثؿ المعايير المناسبة ،كمف أمثمة ذلؾ :المالئمة
كاألىمية النسبية ،حيث تعتبر األىمية النسبية بمثابة المعيار الكمي ،الذم يحدد حجـ كطبيعة
أك نكع المعمكمات المحاسبية الكاجب اإلفصاح عنيا ،لذا تتطمب خاصية المالئمة كجكد صمة
كثيقة بيف طريقة إعداد المعمكمات المحاسبية كاإلفصاح عنيا مف جية كالغرض الرئيسي
إلستخداميا مف جية آخرل (الحياصات. )2013 ،
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المفصح عنيا :تتمثؿ المعمكمات المحاسبية التي يتـ اإلفصاح عنيا
 -3طبيعة كنكع المعمكمات ُ
حاليان ،في البيانات المالية المدرجة في القكائـ المالية التقميدية كىي :قائمة المركز المالي،

كقائمة الدخؿ ،كقائمة األرباح المحتجزة ،كقائمة التغيرات في المركز المالي ( Aljabali ,
 ،)2014إضافة إلى معمكمات أساسية تُعرض في المالحظات المرفقة بالقكائـ كالتقارير
المالية ،كالتي يتـ إعدادىا كفؽ مجمكعة مف المبادئ ك اإلفتراضات كاألعراؼ ،لذا يترتب عمى
ذلؾ نشكء مجمكعة مف القيكد كالمحددات ،عمى نكع ككمية المعمكمات التي تظير في تمؾ
القكائـ(الحياصات.)2013،
 -4أساليب كطرؽ اإلفصاح :يحتاج اإلفصاح المناسب أف يتـ االفصاح عف المعمكمات في
القكائـ المالية بطريقة يسيؿ فيميا ،كما يتطمب أيضا ترتيب المعمكمات فييا بصكرة كاقعية
تركز عمى األمكر األساسية ،بحيث يمكف لممستخدـ المستيدؼ فيميا بسيكلة ( Al jabali,
 ،)2014حيث يقع عمى عاتؽ اإلدارة المسئكلية األساسية في إعداد كعرض البيانات المالية
لممشركع كاإلدارة كذلؾ تيتـ بالمعمكمات التي تحتكييا البيانات المالية القادرة عمى الكصكؿ إلى
معمكمات إدارية كمالية إضافية تساعدىا في القياـ بالتخطيط كاتخاذ الق اررات كمسئكليات
الرقابة كا إلدارة لدييا اإلمكانية في تحديد شكؿ كمحتكل ىذه المعمكمات اإلضافية لكي تمبي
إحتياجاتيا الذاتية (معايير المحاسبة الدكلية ،)2008،كما يتـ اإلفصاح عف المعمكمات ذات
األثر الميـ في صمب القكائـ المالية في حيف يتـ اإلفصاح عف المعمكمات اآلخرل مف خالؿ
إيضاحات إضافية.
 -5تكقيت اإلفصاح المحاسبي :التكقيت المناسب صفة ميمة لخاصية مالءمة المعمكمات
الممحاسبية ،فإذا حدث تأخير في تقديـ القكائـ كالتقارير فإف المعمكمات قد تفقد أىميتيا ،كلذا
فاإلدارة بحاجة إلى المكازنة بيف ميزة إعداد التقارير في الكقت المناسب ك تكفير المعمكمات
المكثكقة (معايير المحاسبة الدكلية ،)2008،كتكقيت اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية يتـ
دائمان في نياية السنة المالية لمشركة كيتـ تحديد الحد األقصى لنشر البيانات المالية لمشركات
بعد سنتيا المالية حتى تتمكف األطراؼ ذات العالقة حتى تستفيد منيا بشكؿ فعاؿ ( Al jabali
 ،)2014,كلذلؾ حرصت قكانيف الشركات في الدكؿ المختمفة تعميمات أسكاؽ رأس الماؿ
العالمية كالمحمية كالبكرصات أف تمتزـ الشركات المدرجة في تمؾ األسكاؽ بأف تقكـ بإعداد
كعرض ىذه المعمكمات خالؿ فترة زمنية معقكلة مف إنتياء السنة المالية أك الفترة المحددة
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كتزكيد ىئيات األكراؽ المالية بنسخ مف القكائـ المالية المرحمية الربعية أك نصؼ سنكية بيدؼ
تكفير المعمكمات المستمرة كالحديثة عمى فترات متقاربة لممتعامميف في األسكاؽ المالية (مطر
ك آخركف.)2008،
مف خالؿ ما سبؽ تبيف أنو يجب التركيز عمى نكعية المعمكمات المفصح عنيا بدالن مف التركيز
عمى جانب الكمى لممعمكمات المفصح عنيا ،حيث أنو كمما كاف التركيز عمى نكعية المعمكمات
المحاسبية ككانت ذات قيمة كفائدة ،أفضؿ مف كمية كبيرة مف المعمكمات المحاسبية دكف أم
مغزل ليا .
2.8

أساليب كطرؽ االفصاح المحاسبي

يكجد العديد مف كسائؿ كطرؽ اإلفصاح المحاسبي كالتي يمكف أف تساعد مستخدمي المعمكمات عمى
فيميا كاتخاذ القرار الصحيح كتتكقؼ المفاضمة بيف طريقة كأخرل عمى طبيعة المعمكمات المطمكبة
كأىميتيا النسبية كفيما يمي أكثر ىذه الطرؽ شيكعان في االستخداـ (الجعبرم:)2015،
 -1اإلفصاح مف خالؿ القكائـ المالية :حيث يتـ ظيكر المعمكمات األساسية في صمب القكائـ
المالية بطريقة تساعد عمى اإلفصاح مف حيث شكؿ كترتيب ىذه القكائـ كعمى سبيؿ المثاؿ
قائمة المركز المالي تظير بنكد أصكؿ كخصكـ الشركة ككذلؾ حقكؽ الممكية كيمكف اإلفصاح
عف العالقات المالئمة بإعادة ترتيب تبكيب بنكد األصكؿ كالخصكـ إلى أصكؿ ثابتة كمتداكلة
كخصكـ ثابتة كمتداكلة أك أصكؿ نقدية كغير نقدية كخصكـ نقدية كغير نقدية أك تطرح
الخصكـ المتداكلة مف األصكؿ المتداكلة لمكصكؿ إلى رأس الماؿ العامؿ إلى غير ذلؾ مف
طرؽ التبكيب .
 -2استخداـ المصطمحات الكاضحة كالمتعارؼ عمييا :إف استخداـ المصطمحات الكاضحة ال يقؿ
أىمية عف اإلفصاح في صمب القكائـ المالية السابؽ اإلشارة إلييا كيجب أف تستخدـ
المصطمحات التي تعبر عف المعنى الدقيؽ كالمعركؼ جيدان لدل مستخدمي المعمكمات مع
مراعاة تكحيد المصطمحات لنفس المعاني في جميع التقارير حتى يستفيد مستخدـ المعمكمات
منيا كاال أصبح اإلفصاح مضمؿ في حالة حدكث عكس ذلؾ.
 -3المعمكمات بيف األقكاس :كيتـ ذلؾ في صمب القكائـ المالية في حالة بعض البنكد التي يتعذر
فيميا مف عناكينيا فقط دكف تطكيؿ ،لذلؾ يمكف شرح مثؿ ىذه البنكد كمالحظات مختصرة
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بيف األقكاس مثؿ طريقة تقييـ بند معيف أك األصكؿ المقيدة برىف أك إجراء شرح مختصر كالى
غير ذلؾ مف المالحظات.
 -4المالحظات كاليكامش :تعتبر كسيمة المالحظات كاليكامش مف كسائؿ اإلفصاح اليامة لما
تكفره مف معمكمات قد يصعب تكفيرىا في صمب القكائـ المالية إال أنو ال يجكز اإلعتماد عمييا
بدرجة كبيرة في اإلفصاح عكضان عف القكائـ المالية.
 -5التقارير كالجداكؿ الممحقة :كتستخدـ ىذه الكسيمة إلظيار بعض المعمكمات اإلضافية
كالتفاصيؿ التي يصعب بؿ يستحيؿ إظيارىا في صمب القكائـ المالية كقد تستخدـ ىذه الكسيمة
ضمف كسيمة المالحظات كاليكامش أك في صكرة تقارير مستقمة كغير ذلؾ.
 -6تقرير رئيس مجمس اإلدارة :كىذا التقرير يعتبر متممان لمقكائـ المالية كالذم بدكنو يصعب
تفسير الكثير مف معمكمات القكائـ المالية.
 -7تقرير المراجع الخارجي :كيعتبر تقرير المراجع الخارجي كسيمة إفصاح ثانكية كليست كسيمة
رئيسية حيث أنو يمكف أف يؤكد إفصاح أك عدـ إفصاح معمكمات معينو عف طريؽ
المالحظات أك التحفظات التي يذكرىا المراجع في تقريره.
كبعد عرض أىـ أساليب كطرؽ االفصاح المتعارؼ عمييا مف قبؿ المستخدميف ،كتبيف أنو جميع
الطرؽ ذات أىمية بالغة عند جميع األطراؼ ،كلكف القكائـ المالية السنكية كالدكرية تعتبر مف أىـ
األساليب لالفصاح لما تحتكم عمى كمية كنكعية معمكمات ىامة.
2.9

السمبيات التي تحد مف االفصاح المحاسبي

إف السمبيات التي تحد مف عممية اإلفصاح ال تنقص مف أىمية اإلفصاح كعمى األخص تمؾ الشركات
المدرجة في البكرصة كيعكد ذلؾ لعدة أسباب منيا ،عمى سبيؿ المثاؿ أف جيكد ىيئة سكؽ الماؿ في
الرقابة عمى تمؾ الشركات رفعت مف األنظمة المحاسبية كخاصة التكقيت كالنكعية باإلضافة إلى تكافر
حد أدنى مف اإلفصاح المحاسبي كزيادة الكعي المحاسبي كضغط المالؾ كالمكاطنيف كافة عمى اإلدارة
لزيادة مستكل اإلفصاح كمف أىـ معكقات رفع مستكل اإلفصاح المحاسبي ما يمي (عبد
المطيؼ:)2014،
 -1تساعد المنافسيف في الحصكؿ عمى معمكمات خاصة بالشركة ،األمر الذم قد يضر
بمصمحتيا.
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 -2عدـ قدرة الفئات المختمفة لمستخدمي البيانات المالية عمى فيـ كاستعماؿ الكثير مف المعمكمات
كالبيانات المحاسبية التي يتـ االفصاح عنيا.
 -3عدـ إلماـ الشركة باالحتياجات المختمفة لمستخدمي البيانات المالية مف المعمكمات.
 -4تركيز اىتماـ اإلفصاح بالشركة المدرجة في البكرصة فقط عمى الرغـ مف أف ال تمثؿ إال جزء
مف النشاط االقتصادم.
 -5تشابؾ الصالحيات بيف عدة جيات لتحديد الجية المسؤكلة عف كفاءة اإلفصاح المحاسبي.
 -6تحديد مستكل اإلفصاح يأتي انعكاسان لمبيئة كليس الجيات الرقابية.
 -7اختالط المعمكمة مع اإلشاعات ك التداكؿ الفردم بدالن مف المؤسساتي.
 -8إصرار الشركات عمى سرية جميع المعمكمات ما عدا ما ُيفصح عنو في القكائـ المالية التي ال
تساعد المحمميف المالييف لمتنبؤات المستقبمية.

 2.10تكمفة االفصاح المحاسبي
إف تكاليؼ االفصاح المحاسبي المختمفة مف حيث طبيعتيا تؤثر عمى االفصاح كيمكف تقسيميا كما
يمي ( العمكؿ:) 2008 ،
 .1تكاليؼ التجميع كالتشغيؿ :كىي التي يتحمميا مصمميف المعمكمات المالية كغالبان ما تككف
كبيرة كتختمؼ مف شركة ألخرل كمف مستخدـ الى أخر كتتكقؼ عمى عدة عكامؿ أىمميا
حجـ الشركة كنكع االفصاح .
 .2تكاليؼ ناتجة عف الدعاكم القضائية :حيث بإمكاف المستثمريف مقاضاة الشركات إف كانت
إفصاحاتيا كتكقعاتيا مفرطة في التفاؤؿ نتيجة تنبؤات خاطئة كتعرضيـ لمخسائر نتيجة
اعتمادىـ عمى تمؾ اإلفصاحات كال شؾ أف ىذا النكع مف التيديدات قد يدفع اإلدارة الى
العزكؼ عف االفصاح كالتقميؿ منو.
 .3تكاليؼ سياسية :اإلفصاح عف أرباح عالية يجذب أنظار السياسية كالمجتمع العاـ كتصبح
الشركة محط انتقاد كمف الممكف اف ينتيي بيا المطاؼ الى تعرضيا إلجراءات مف شأنيا
الحد مف أرباحيا مثؿ الضرائب االستثنائية.
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المفصح عنيا مف شأنيا أف تستخدـ
 .4تكاليؼ التأثير عمى المكقؼ التنافسي :إف كثرة المعمكمات ُ
مف قبؿ الشركات المنافسة لصالحيا مما يكدم الى إضعاؼ القكة التنافسية لمشركة
المفصحة كخصكصان في مجاالت البحكث كالتطكير كالمنتجات الجديدة.
مف الكاضح أف تكاليؼ االفصاح المتعددة ليا دكر فعاؿ في اظيار الخطكرة الممكنة بسبب االفصاح
عف المعمكمات بشكؿ خاطيء أك تكقيت غير مناسب ،بحيث يجب أف تككف المعمكمات المفصح عنيا
كافية لتساعد المستثمر التخاذ القرار االستثمارم الرشيد ،إال أنيا يجب أف ال تضر بالقدرة التنافسية
لمشركة مف خالؿ إعطاء معمكمات تفصيمية عف نشاط الشركة.
 2.11مؤشرات اإلفصاح المحاسبي
تكجد بعض المداخؿ لقياس مستكل االفصاح كىي (:)2014،Hajjan
المدخؿ األكؿ :يعتمد عمى قياس مستكل اإلفصاح المحاسبي مف خالؿ تصميـ إستبياف لمستخدمي
القكائـ المالية.
المدخؿ الثاني :يعتمد عمى دراسة ألبحاث السابقة الميتمة في بنكد ىامة باإلفصاح المحاسبي.
المدخؿ الثالث :يعتمد عمى فحص القكائـ المالية المعدة مف قبؿ االدارة كاختبار البنكد األكثر أىمية
المتعمقة باالفصاح مف خالؿ المؤشرات الدكلية الحديثة في قياس مستكل االفصاح المحاسبي أىميا:
 -1مؤشر Index Standard & Poor's :رمزه . S&P
 -2مؤشر :منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية Organization For Economic Co
 - Operation And Developmentكيرمز ليا . OECD
أكالن  :مؤشر :Standard & Poor's
ىك المؤشر المستخدـ لدل مؤسسة  Index Standard & Poor'sاعتمد في العاـ  ،2002الذم
ييدؼ الي العديد مف األىداؼ حسب (:)2011،Laurence
 -1تقديـ مجمكعة مف التحميالت كالخدمات ،حكؿ حككمة الشركات.
 -2تكفير الترتيب المكضكعي لتقييـ حككمة الشركات في سكؽ االكراؽ المالية.
 -3تقييـ مستكل االفصاح المحاسبي كفقان لمنيجية تعتـ أبعاد ثالثة كىي (ىيكؿ المميكة كحقكؽ
المستثمر ،االفصاح المالي ،ىيكؿ عمميات مجمس االدارة) باستخداـ التقارير المالية السنكية.
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ثانيان  :مؤشر منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية  :OECDكضعت منظمة التعاكف اإلقتصادم
كالتنمية مبادئ حككمة الشركات في عاـ  ،1999كمف ثـ قامت بمراجعتيا كتعديميا كاعتمادىا عاـ
2004كيرمز لو  ،Index OECDكالذم يعتمد عمى العديد مف المبادئ التالية ( The Steering
:) 2006،Group
 -1ضماف كجكد إطار فعاؿ لحككمة الشركات.
 -2حقكؽ المساىميف يجب أف تككف مضمكنة.
 -3المعاممة العادلة لجميع المساىميف.
 -4دكر أصحاب المصالح في حككمة الشركات.
 -5االفصاح كالشفافية.
 -6مسئكليات مجمس االدارة.
أىداؼ مؤشر :OECD
 -1تقديـ مجمكعة مف التحميالت حكؿ حككمة الشركات.
 -2دراسة الفرؽ بيف االفصاح االجبارم كاالختيارم لمشركات في سكؽ االكراؽ المالية حسب
متطمبات االفصاح لممستثمريف كالمحمميف.
 -3تحديد خصائص الشركات المدرجة بالبكرصة كانعاكساىا عمى ق اررات المستثمريف.
 -4تقييـ مستكل االفصاح كفقان لمنيجية تعتمد عمى أبعاد الخمسة (حقكؽ المساىميف ،المعاممة
العادلة لمساىميف ،أصحاب المصالح في حككمة الشركات ،االفصاح كالشفافية ،مسئكليات
مجمس االدارة) بإستخداـ التقارير المالية السنكية لمشركات.
 2.12الفرؽ بيف مستكل اإلفصاح المحاسبي كجكدة اإلفصاح المحاسبي
لمحكـ عمى مدل كفايتو مف قبؿ الدكؿ المتقدمة
إف قياس مستكل اإلفصاح ىك أسمكب يتـ إتباعو ُ

كالنامية ،كبالتالي يككف ىذا القياس في شكؿ نقاط كأشير أسمكب لقياس مستكل ىك مؤشر اإلفصاح

( ،)Disclosure Indexكيعتبر مؤشر ( (S&P Standard & Poor'sاألكسع إنتشا انر عمى مستكل
العالـ ،حيث تعتمد عميو العديد مف الشركات المساىمة الدكلية ،مف خالؿ منيجية مككنة مف األسئمة،
ككمما كجدت إجابات أكثر لألسئمة كاف تقييـ اإلفصاح كالشفافية مرتفع كالعكس صحيح (غريب
 ،)2012،إال أف معظـ الدراسات التي إستخدمت ىذه المؤشر سكاء كاف مرجح أك غير مرجح بأكزاف
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نسبية لـ تقـ بإجراء إختبارات الصالحية كالدقة لتمؾ األساليب قبؿ إستخداميا ( Aljifri et al.,
 ،)2014, Fathi, 2013, Hassan & Marston,2010كما أف مؤشر اإلفصاح ال يأخذ في
اإلعتبار محتكل اإلفصاح حيث يعتمد عمى كجكد أك غياب بعض البنكد ،كال يفرؽ بيف كمية
المعمكمات التي يتـ اإلفصاح عنيا كبيف جكدتيا فاإلفصاح قد يككف كافي كلكف غير جيد ،كما ال
يكجد عدد قياسي لمبنكد التي يتككف منيا المؤشر(أحمد )2014،كبالتالي ال يمكف اإلعتماد عميو لمحكـ
عمى جكدة اإلفصاح المحاسبي بالقكائـ المالية ،أما قياس جكدة اإلفصاح المحاسبي تعني قياس جكدة
التقارير المالية إعتمادان عمى الخصائص النكعية األساسية كالثانكية لممعمكمات المحاسبية عند إعداد
التقارير المالية كالمتمثمة في المالئمة ،التمثيؿ الصادؽ ،القابمية لمفيـ ،القابمية لممقارنة ،التكقيت المالئـ
(عبد العظيـ .)2017،
كمف ذلؾ يمكف القكؿ أف قياس مستكل االفصاح المحاسبي يجب أف يككف كامؿ مع جميع البنكد
الكاجب االفصاح عنيا كيجب تحقيؽ أعمى مستكل مف االفصاحات المفيدة كالمجدية لمكصكؿ
لالفصاح الكافي كالكامؿ ،كمف بعد ذلؾ التطرؽ لمجكدة االفصاح مف خالؿ جكدة التقارير كالقكائـ
المالية مف خالؿ خصائصيا األساسية.
 2.13عالقة االفصاح بالقيمة السكقية لمشركة
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تكثر عمى سعر السيـ كبالتالي عمى القيمة السكقية لمشركة كتفاكت
قكة تأثيرىا مف عامؿ الى اخر كمف اىـ ىذه العكامؿ ما يمي:
 -1المعمكمات المفصح عنيا :تنعكس أىمية المعمكمات المالية المفصح عنيا عمى ثقة
المستثمريف بكفاءة سكؽ االكراؽ المالية إذ تتحدد ىذه الثقة بنكعية ككمية المعمكمة المتاحة
لممستثمريف بكمفة أرخص كذات داللة عمى اف تعطي ىذه المعمكمة مؤشرات حقيقية عف
كاقع الشركة المصدرة ليا حيث اف تكفر المعمكمات بالكقت المناسب كبشكؿ كاضح مفيكـ
يمعب دكر اصيؿ في تقدير القيمة السكقية لمشركة كيجنب المساىميف التسعير الخاطئ
لالسيـ (التميمي.)2006،
 -2األرباح المحققة :يعتبر ربح الشركة مف المحددات األساسية لسعر السيـ كمع ىذا فقد
يتضح في األجؿ القصير عدـ كجكد إرتباط بيف أسعار األسيـ كالربح كيعكد ذلؾ إلى
مدل ثقة المستثمر بأسيـ الشركة (سكيؾ. )2010،
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 -3القيمة الدفترية :ييتـ معظـ المحمميف في قيمة السيـ المحاسبية كالتي يتـ احتسابيا بطرح
جميع االلتزامات كاألسيـ الممتازة مف األصكؿ كقسمتيا عمى عدد األسيـ العادية
المتداكؿ(.)Zutter,2012
 -4تكزيعات االرباح :يتأثر سعر السيـ السكقي بنصيبو مف األرباح المكزعة اكثر مف تأثيره
بنصيبو مف األرباح المحتجزة فاألرباح المحتجزة بالغالب ال تككف عمى شكؿ نقد جاىز
لمتصرؼ بو فالنقد بحد ذاتو غير منتج كليست مف صالح الشركة اف تجمد أمكاليا في
مكجكدات غير منتجة.
 -5المكقؼ المالي لمشركة كمدل قكتو :يعتبر تحميؿ المركز المالي لمشركة نقطة اإلنطالؽ
لتحميؿ الظركؼ التي يحتمؿ أف تكاجييا الشركة في المستقبؿ حيث أف أىمية القكائـ
المالية تتبع مف أنيا تساعد المستثمريف كالمقرضيف في إتخاذ ق ارراتيـ اإلقتصادية
(شراب.)2006،
 -6األكضاع االقتصادية :أف الحالة اإلقتصادية لدكلة تؤثر في سعر السيـ كتتأثر بمجمكعة
مف التغيرات الداخمية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر (درجة النمك االقتصادم ،مستكل
التضخـ ،إتجاه سعر الفائدة ،الدكرات االقتصادية ،كنسبة البطالة) (سكيؾ.)2010،
 -7تكقعات المستثمريف كالمحمميف الماليف حكؿ مستقبؿ الشركة :لتقدير القيمة الحقيقة التي
ينبغي أف يككف عمييا سعر السيـ يجب عمى المستثمريف كالمحمميف المالييف تقدير الربحية
المستقبمية لمسيـ كذلؾ بإجراء تحميؿ تفصيمي لمعدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية كمحدد
رئيسي لمعدؿ نمك ربحية السيـ كتحميؿ الربحية الحالية لمسيـ تمييدان لقيامو بتقدير قيمتيا
في المستقبؿ (شراب.)2006،
 -8مستكل االستقرار السياسي :يؤثر الكضع السياسي كالمعمكمات المتاحة عنو عمى حركة
أسكاؽ أرس الماؿ كعمى سعر السيـ كيككف ذلؾ التأثير باإليجاب كالسمب حسب طبيعة
تمؾ المعمكمات (سكيؾ.)2010،
ناء عمى ما تـ ذكره مف عالقة اإلفصاح المحاسبي كتأثيرىا عمى القيمة السكقية لمشركة التي بدكرىا
ب ن
تتضمف القيمة السكقية المضافة ،مف خالؿ عدة عكامؿ أىميا المعمكمات التي تفصح عنيا الشركة
ضركرية بنكعيتيا ككميتيا لممستثمريف ،كاألرباح المحققة أنيا كمما زادت تزيد مف سعر سيـ الشركة،
كتكزيعات األرباح المحتجزة تؤثر مباشرة بسعر السيـ السكقي ،كأيضان األكضاع االقتصادية في الدكلة
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تؤثر في سعر السيـ مثؿ ارتفاع مستكل التضخـ ،كاإلستقرار السياسي أيضان يؤثر في سعر السيـ لما
يقيد الحركة في البكرصة عمى سبيؿ المثاؿ الممارسات اإلسرائيمية مف مياجمة اإلقتصاد الفمسطيني
كالحصار عمى المكارد الم تاحة التي تنفر المستثمريف مف اإلستثمار داخؿ بكرصة فمسطيف كتقمؿ مف
كفاءة البكرصة الفمسطينية.
 2.14اإلفصاح المحاسبي كأىميتو لممستثمريف
إف مفيكـ اإلفصاح المحاسبي عمى كجو العمكـ ىك العالنية الكاممة في المحاسبة ،فيقصد بيا أف
تظير القكائـ المالية جميع المعمكمات الرئيسية التي تيـ المستثمريف كتساعدىـ عمى إتخاذ الق اررات
بطريقة سميمة ،كلكي تصبح المعمكمات التي تكفرىا المحاسبة مفيدة لممستثمريف في مساعدتيـ إلتخاذ
الق اررات كبالتالي اإلفصاح الكامؿ يجب أف تتكفر فييا المالءمة ،أم اف المعمكمات مفيدة لمتخذ القرار
كذات مصداقية كيمكف اإلعتماد عمييا بحيث تككف محققة كمحايدة كتعتمد عمى أسس مكضكعية كاف
تككف المعمكمات قابمة لممراجعة كالتحقؽ مع ضماف الكصكؿ الى نفس النتائج ،إذا قامت مجمكعات
مختمفة بإستخداـ نفس الطرؽ لقياس ىذه النتائج كامكانية مقارنة تمؾ المعمكمات لنفس الشركة لفترات
مختمفة أك مع شركات أخرل كأف تككف المعمكمات ذات أىمية نسبية كايصاليا في التكقيت المناسب
(حمد ،)2010،كاف القػكائـ كالتقػارير المالية ىي أحد المصادر الرئيسية لمحصكؿ عمى المعمكمات
المالية عف نتائج االعماؿ كالمركز المالي كالتي يمكف أف تساعد متخذ القرار في إجراء التقديرات
المستقبمية ،كبالتالي اتخػاذ القػرار األكثر رشدان كعقالنية مف كجية نظره ،كاف تكفر المعمكمات
المحاسبية لممستخدـ كبخصائصيا النكعية يجعميا أكثر فائدة كتأثير فػي قػ ارره ،لذلؾ يمكف القكؿ أف
اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية مع تكفر الخصائص المطمكبة فييا ىك األساس الذم يمكف أف
يعتمد عميو المستخدميف عند إتخاذىـ لق ارراتيـ المختمفة (زيكد كأخركف.)2007 ،
 2.15المعايير المحاسبة الدكلية المتعمقة باالفصاح المحاسبي
اإلفصاح حسب المعايير المحاسبية الدكلية ( )AISكالمعايير الدكلية لمتقرير المالي ()IFRS
انطالقان مف أىمية اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية لـ تترؾ الجمعيات المينية الدكلية كعمى رأسيا
مجمس معايير المحاسبة الدكلية ( )IASBعممية اإلفصاح اختيارية بالنسبة لمشركة ،فقد اىتمت
بتصدير معايير خاصة باإلفصاح المحاسبي كالتأكيد عمى أىميتو كنكعية المعمكمات الكاجب تكافرىا
في القكائـ كالتقارير المالية ،حتى تكف ذات فائدة لمستخدمييا ،كما ضمف مجمس معايير المحاسبة
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الدكلية ( )IASBقكاعد اإلفصاح الخاصة بكؿ معيار مف المعايير لمعالجة المشاكؿ المحاسبية
المتعمقة بكؿ معيار ،ككذلؾ أكلت إدارات ىيئات األكراؽ المالية العالمية اىتمامان كبي انر حكؿ مكضكع
اإلفصاح عف المعمكمات المالية ،بسبب اىتماـ المتعامميف في األسكاؽ المالية عمى تمؾ المعمكمات
المحاسبية (النقرش.)2010،
كقد أكلت المعايير المحاسبية الدكلية ( )IASالتي أصدرتيا لجنة معايير المحاسبة الدكلية ()IASC
مكضكع اإلفصاح في العديد مف المعايير التي تطبؽ في العديد مف الدكؿ ككذلؾ المعايير الدكلية
لمتقرير المالي ( ،)IFRSكمف أىـ تمؾ المعايير ما يمي:
المعيار المحاسبي الدكلي رقـ (  )AIS 1أسس إعداد كعرض القكائـ المالية:
يتعمؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ ( )1بإعداد كعرض القكائـ المالية ذات الغرض العاـ كذلؾ لمقارنة
تمؾ البيانات كالمعمكمات لمشركة خالؿ الفترات السابقة كمع بيانات الشركة األخرل كأىدافيا كميزاتيا
كبنكدىا كطرؽ عرضيا كمككنات القكائـ المالية ،كالتي يجب أف تحتكم عمى (قائمة المركز المالي،
كقائمة الدخؿ الشامؿ ،كقائمة التغير في حقكؽ الممكية ،قائمة التدفقات النقدية كالمالحظات ك قائمة
مركز مالي مقارنة) (الجعارات ،)2014،باإلضافة إلى السياسات المتبعة ،كاإليضاحات التفسيرية ،كما
حدد المعيار المبادئ المحاسبية كىي التكمفة التاريخية كاالعتراؼ باإليراد كالمقابمة كاإلفصاح
(البرم.)2011،
المعيار المحاسبي الدكلي رقـ (  )AIS 7المتعمؽ بقائمة التدفقات النقدية:
لقد تطرؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ ( )7لقائمة التدفقات النقدية ،كذلؾ لعرض معمكمات عف
المقبكضات كالمدفكعات النقدية في الفترة المالية كالتي تـ إعداد القكائـ المالية األخرل عنيا ،كيتطمب
المعيار عرض المعمكمات عف التغيرات التاريخية في النقدية كالنقدية المعادلة لشركة ما عف طريؽ
قائمة التدفقات النقدية كالتي تصنؼ األنشطة المتعمقة بالتدفقات النقدية مف خالؿ فترة معينة إلى
أنشطة تشغيمية كاستثمارية كتمكيمية كيتـ عرض قائمة التدفقات النقدية بمكجب أسمكبيف ىما :األسمكب
المباشر كاألسمكب الغير مباشر ،يكمف الفرؽ بينيما في كيفية احتساب صافي التدفقات النقدية مف
األنشطة التشغيمية (أبكجراد.)2015،
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المعيار المحاسبي الدكلي رقـ (  )AIS 10المتعمؽ باألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية:
يتناكؿ ىذا المعيار األحداث التي تظير في الفترة التالية لتاريخ المي ازنية لغاية التصريح بصدكرىا
ككيفية معالجة ىذه األحداث كيجب اإلفصاح عف األحداث غير المعدلة إذا كانت مف األىمية بمكاف
بحيث أف عدـ اإلفصاح عنيا يؤثر في قدرة المستخدميف عمى التقييـ أك اتخاذ ق اررات بصكرة مناسبة
كيككف اإلفصاح المطمكب عف (الجعارات: )2014 ،
 .1طبيعة الحدث.
 .2تقدير أثره المالي أك عبارة تشير إلى أف التقدير بمعقكلية ال يمكف القياـ بو.
كأيضان ضركرة اإلفصاح عف االندماج ،كاإليقاؼ ،أك البيع لبعض األصكؿ ،باإلضافة إلى انخفاض
القيمة السكقية لالستثمارات.
المعيار المحاسبي الدكلي رقـ ) (AIS 24المتعمؽ باإلفصاحات عف األطراؼ ذات العالقة:
في ىذا المعيار يتـ التطرؽ إلى العالقات اليامة التي تؤثر عمى مركز الشركة المالي كربحيتيا
كتدفقاتيا ك كجكب اإلفصاح عنيا ،كيجب اإلفصاح عف (الجعارات: )2014،
 .1العالقات بيف الشركات األـ كالشركات التابعة كالزميمة كالمسيطرة كطبيعة العالقة بينيـ.
 .2بياف معايير تحديد األطراؼ ذات العالقة.
 .3العمميات مع األطراؼ ذات العالقة.
 .4تعكيضات اإلدارة.
 .5الشركات ذات العالقة بالحككمة.
المعيار المحاسبي الدكلي رقـ (  )AIS 32المتعمؽ باإلفصاح :
يجب اإلفصاح عف األمكر التالية :طبيعة كشركط أحكاـ األدكات المالية متضمنة اإلفصاح عف
السياسات كاألساليب المحاسبية المتبعة ،بما في ذلؾ معيار االعتراؼ كأسس القياس المستخدمة،
ككذلؾ الشركط كاألحكاـ ذات األىمية التي قد تؤثر عمى حجـ كتكقيت التدفقات النقدية كدرجة التأكد
منيا ،كمخاطر تقمب قيمة األداة المالية نتيجة تقمب سعر الفائدة ،كضركرة اإلفصاح عف التعرض
لمخاطر االئتماف كمخاطر السكؽ كمعمكمات عف القيمة العادلة (البرم)2011،
المعيار الدكلي لمتقرير المالي رقـ ) (IFRS 7اإلفصاحات:
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كيطبؽ ىذا المعيار عمى جميع األدكات المالية المثبتة كغير المثبتة ك العقكد لشراء أك بيع بند غير
مالي ،كيجب اإلفصاح عف األدكات المالية في قائمة المركز المالي (السككبا:)2016،
 .1المعمكمات التي تمكف مستخدمي القكائـ المالية مف تقكيـ أىمية األدكات المالية لمركزىا المالي.
 .2المبالغ الدفترية في قائمة المركز المالي أك في اإليضاحات:
 .1لألصكؿ كااللتزامات المالية التي تـ قياسيا بالقيمة العادلة مف خالؿ الربح كالخسارة.
 .2لألصكؿ كااللتزامات المالية التي تـ قياسيا بالتكمفة المستنفدة.
 .3لألصكؿ المالية التي يتـ قياسيا بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ اآلخ.
 .4إعادة تصنيؼ أم أصكؿ مالية خالؿ فترة التقرير أك الفترات السابقة كتفاصيؿ أم إعادة تصنيؼ.
 . 5معمكمات المقاصة بيف األصكؿ كااللتزامات المالية لتمكيف المستخدـ مف تقييـ األثر أك األثر
المحتمؿ لترتيبات المقاصة عمى المركز المالي.
 . 6المبمغ الدفترم لألصكؿ المالية التي قامت برىنيا عمى أنيا ضماف رىني اللتزامات أك التزامات
محتممة كيتـ اإلفصاح عف الشركط كاألحكاـ المتعمقة برىنيا.
 .7عندما تحتفظ الشركة بضماف رىني كيحؽ ليا بيعو فيجب الفصاح عف قيمتو العادلة كالشركط
كاألحكاـ المرتبطة فيو.
 .8مخصص الخسائر االئتمانية ضمف اإليضاحات المرفقة بالقكائـ المالية.
 .9سمات األدكات المالية المركبة ذات المشتقات المدمجة المتعددة.
 .10تفاصيؿ التعثرات في سداد القركض كاجبة السداد لمفترة كما إذا كانت قد تمت معالجتيا.

المعيار المحاسبي الدكلي رقـ ( )IFRS 39المتعمؽ باألدكات المالية :
يتطرؽ ىذا المعيار إلى إفصاحات معززة لالعتراؼ باألدكات المالية كطريقة قياسيا ،كمعالجة األرباح
كالخسائر الناتجة عنيا ،كالتحكطات ككيفية قياسيا ،كمعالجة األرباح كالخسائر الناتجة عنيا
(البرم.)2011،
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كيكضح الجدكؿ رقـ ( )2.1أىـ التعديالت عمى معايير المحاسبة الدكلية:
جدكؿ رقـ ()2.1
أىـ التعديالت عمى معايير المحاسبة الدكلية:
اإلصدار

رقـ المعيار

المعيار

AIS 1

إعداد ك عرض 2003

القكائـ المالية

أىـ تحديثات معيار المحاسبي الدكلي
Aug 2005 18

قرر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( )AIS1إليضاح متطمبات

اإلفصاح عف أىداؼ ك سياسات ك عمميات الشركة إلدارة رأس الماؿ ك يسرم

التطبيؽ مف أك بعد January 2007 1
Sep 2007 06

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( )AIS1لتغير مسميات

القكائـ المالية التي ستستخدـ في IFRS

الميزانية العمكمية ستصبح "قائمة المركز المالي"
قائمة الدخؿ ستصبح "قائمة الدخؿ الشاممة"

قائمة التدفؽ النقدم ستصبح "قائمة التدفقات النقدية"

April 2009 16

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( )AIS1إليضاح ك بياف

تصنيؼ اإللتزامات إللتزامات حالية أك قصيرة األجؿ
May 2010 6

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( )AIS1تكضيح لبياف

التغيرات في حقكؽ الممكية
May 2012 17

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( )AIS1مف خالؿ دكرة
التحسينات السنكية مف  2011- 2009حيث تضمف التعديؿ تكضيح متطمبات

المعمكمات ك البيانات المقارنة
Dec 2014 18

مجمس معايير المحاسبة الدكلية نشر مبادرة اإلفصاح ك تضمنت تعديؿ المعيار

( )AIS1ك تيدؼ التعديالت لتكضيح معالجة المعكقات في الحكـ عمى عرض
التقارير المالية ك يسرم التطبيؽ مف أك بعد January 2016 1

AIS 7

المتعمؽ
بالتدفقات

النقدية

1992

September 2007 6

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ إسـ قائمة التدفؽ النقدم إلى قائمة

التدفقات النقدية كنتيجة لتعديؿ ناتج عف مراجعات لمعيار ()AIS1
April 2009 16

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( )AIS 7عف طريؽ

التحسينات السنكية لمعاـ  ، 2009فيما يتعمؽ بالنفقات التي ال ينتج عنيا أصكؿ

ك مكجكدات معترؼ بيا

January 2016 29

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( )AIS7ك ييدؼ التعديؿ
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اإلصدار

أىـ تحديثات معيار المحاسبي الدكلي

رقـ المعيار

المعيار

AIS 10

األحداث الالحقة 2003

December 2003 18

المالي

September 2007 6

لتحسيف المعمكمات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية حكؿ أنشطة التمكيؿ

الخاصة بالمنشأة ك يطبؽ ذلؾ مف January 2016
لتاريخ

التقرير

نسخة منقحة مف معيار ( )AIS10الصادر عف مجمس معايير المحاسبة الدكلية
نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تسمية "األحداث الالحقة لمتقرير المالي

كنتيجة لتعديؿ ناتج عف المعيار ()AIS 1
AIS 24

اإلفصاحات

حكؿ

2009

األطراؼ

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( ,)AIS 24كيتعمؽ التعديؿ

بمكظفي اإلدارة الرئيسيكف ,حيث أكضح التعديؿ أف بخصكص المكظفيف اإلدارة

ذات العالقة

AIS 32

December 2013 12

أنيـ ذكم عالقة بالشركة ك بالخدمات التي يقدميا.

األدكات المالية2003 :

العرض

January 2005 1

تاريخ بدء تنفيذ المعيار المنقح ِ( )AIS 32فعميان
August 2005 18

ِ
لممعيار) )AIS 32مف المعيار ()AIS7
تـ إستبداؿ أحكاـ اإلفصاح
كتغير تسمية المعيار إلى األدكات المالية  :العرض

October 2009 8

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( ,)AIS32كيتعمؽ التعديؿ

بخصكص تصنيؼ حقكؽ اإلصدار
December 2011 16

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار (,)AIS 32

التعديؿ بتعكيض األصكؿ ك اإللتزامات المصدرة

ك يتعمؽ

May 2012 17

نشر مجمس معايير المحاسبة الدكلية تعديؿ المعيار ( ,)AIS 32كيتعمؽ التعديؿ

تكضيح تكزيع التأثير الضريبي عمى حاممي أدكات حقكؽ الممكية ,حيث يتـ

اإلحتساب حسب المعيار( )AIS 12ضريبة الدخؿ

كما يكضح الجدكؿ رقـ ( )2.2أىـ التعديالت عمى المعايير الدكلية لمتقارير المالية:

جدكؿ رقـ ()2.2
أىـ التعديالت عمى المعايير الدكلية لمتقارير المالية
رقـ

المعيار

IFRS 1

المعيار

الدكلي اإلصدار

أىـ تحديثات المعيار الدكلي لمتقرير المالي

إعتماد

معايير 2008

November 2008 24

لمتقرير المالي
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رقـ

المعيار

المعيار

الدكلي اإلصدار

لمتقرير المالي

التقارير المالية

الدكلية

أىـ تحديثات المعيار الدكلي لمتقرير المالي
إصدار النسخة المعدلة مف المعيار ()IFRS1
May 2010 06

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS1

حكؿ تغيرات السياسات المحاسبة في سنة التبني  ,إعادة التقييـ عمى أساس

( )deemed costك إستخداـ ىذه التكمفة في العمميات الخاضعة لتنظيـ
األسعار.

March 2012 13

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS1
حكؿ القركض الحككمية ك كيفية إحتساب الفكائد بسعر أقؿ مف السكؽ عند

اإلنتقاؿ لممعاير الدكلية لمتقارير المالية
May 2012 17

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS1
حكؿ السماح بتكرار تطبيؽ المعيار ك إيضاح عف تكاليؼ اإلقتراض المتعمقة

باألصكؿ المؤىمة ك التي يككف تاريخ رسممتيا قبؿ اإلنتقاؿ لممعايير الدكلية

لمتقارير المالية

December 2016 8

أصدر مجمس المعايير الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ( )IFRS1حكؿ

حذؼ اإلعفاءات قصيرة األجؿ ألكؿ مرة لػ ()adopters
IFRS 7

األدكات المالية2005 :
اإلفصاحات

May 2008 22

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS7

خالؿ دكرات التحسينات عمى المعايير حكؿ إحتساب الفكائد في الشركات

الخاضعة لمسيطرة المشتركة بالقيمة العادلة في حاالت الربح أك الخسارة  ,عرض

تكاليؼ التمكيؿ

October 2008 13

إعادة تصنيؼ األصكؿ المالية حسب المعيار ( )IFRS7ك ()IAS39
March 2009 5

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS7

خالؿ دكرات التحسينات عمى المعايير حكؿ تحسيف ك تطكير اإلفصاحات عف

المصدر
األدكات المالية في المعيار ُ
May 2010 06

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS7

خالؿ دكرات التحسينات عمى المعايير حكؿ إعادة تصنيؼ اإلفصاحات في

المصدر
المعيار ُ

September 2014 25

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS7

خالؿ دكرات التحسينات عمى المعايير عاـ  2014حكؿ عقكد تقديـ الخدمات ك
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المعيار

الدكلي اإلصدار

رقـ

IFRS

اإلفصاح

حكؿ 2011

12

المصالح

المعيار

لمتقرير المالي

أىـ تحديثات المعيار الدكلي لمتقرير المالي
إمكانية تطبيؽ التعديالت عمى المعيار في القكائـ المالية المرحمية المختصرة

في

الكيانات األخرل

June 2012 28

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS12

حكؿ القكائـ المالية المكحدة ك الترتيبات المشتركة عف المصالح في الشركات:

إرشادات اإلنتقاؿ

December 2014 18

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS12
حكؿ تطبيؽ اإلستثناءات ك اإلعفاءات المكحدة ك يطبؽ ىذا التعديؿ عمى المعيار

(,)IFRS12

(,)IFRS10
( )IAS 28

December 2016 8

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية لمتقارير المالية تعديؿ المعيار ()IFRS12

خالؿ دكرة التحسينات عمى المعايير ، 2016-2014حكؿ تكضيح نطاؽ المعيار

بعدما تـ تقديمو مف إستعراض التعديالت لممعايير المحاسبة الدكلية (ِ )AISكالمعايير الدكلية لمتقارير
المالية ( )IFRSالمتعمقة باإلفصاح مف خالؿ جدكؿ رقـ ( )1ك()2

فإف اإلىتماـ باإلفصاح

كمتطمباتو بات ضركرية حتمية ،حيث يجب عمى الشركات المدرجة في األسكاؽ المالية العالمية
كالمحمية كالعمؿ تحت مظمة ىذه المعايير كاإلمتثاؿ ليا ك لتعميماتيا حتى تككف البيانات كالمعمكمات
الكاردة في القكائـ كالتقارير ذات محتكل مفيد ك يصمح لكافة المستخدميف ك يتضمف كؿ العمميات
المالية ك غير المالية المتعمقة بالشركة ،كتأتي معايير اإلفصاح عمى كجو الخصكص لمكشؼ
كاإلفصاح عف البيانات كالمعمكمات المالية كغير المالية بشكؿ دقيؽ ككاضح كحقيقي مف حيث طبيعة
ىذه المعمكمات كطريقة عرضيا كمكقعيا ككيفية إستخداميا كاإلستفادة منيا في إتخاذ الق اررات كقدرتيا
عمى تقميؿ حالة عدـ التأكد ،كتستعرض الدراسة في الجدكؿ رقـ ( )1ك( )2معايير المحاسبة الدكلية
كالمعايير الدكلية لمتقارير المالية كما تـ عمييا مف تعديالت كتحديثات فنية ك جكىرية كالتي مف شأف
ىذه التحديثات زيادة دقة عممية اإلفصاح كالتي بدكرىا تنعكس عمى زيادة مستكل اإلفصاح عف
المعمكمات المالية كغير المالية في القكائـ كالتقارير المالية كتمبية إلحتياجات األسكاؽ المالية العالمية
كالمحمية كالمستخدميف كاألطراؼ المعنية.
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 2.16متطمبات اإلفصاح في ظؿ التشريعات كالقكانيف في البيئة الفمسطينية
لكؿ بيئة مالية كاقتصادية مجمكعة مف التشريعات كالقكانيف التي تحكميا كىيئات كأجساـ قانكنية
معترؼ بيا كتككف معنية بذلؾ األمر ،حيث تشرؼ عمى تنفيذىا كتطبيقيا ،كتتناكؿ الدراسة ىنا عرض
مجمكعة مف القكانيف كالتشريعات كالتعميمات التي تحكـ المعمكمات كالبيانات الكاجب اإلفصاح عنيا،
كحجـ ىذه المعمكمات كمكاعيد اإلفصاح ،ككذلؾ ما يتعمؽ بضماف صحة كدقة المعمكمات المنشكرة
كبياف العقكبات المترتبة عمى المدققيف نتيجة عدـ االلتزاـ بالقكانيف كالتشريعات.
 2.17نبذة عف بكرصة فمسطيف :
تعكد نشأة قطاع االكراؽ المالية في فمسطيف الى العاـ  ،1995كالذم تـ تأسيس سكؽ فمسطيف لألكراؽ
المالية كشركة مساىمة خاصة بمبادرة مف شركة فمسطيف لمتنمية كاالستثمار (باديكك) كذلؾ بعد مكافقة
السمطة الكطنية الفمسطينية كقد انعقدت أكلى جمساتو عاـ  1997منذ ذلؾ الحيف ككاف سكؽ فمسطيف
لألكراؽ المالية خاضعان لرقابة ك ازرة المالية الفمسطينية كحتى عاـ  ،2005حيث تأسست ىيئة سكؽ
راس الماؿ الفمسطينية كأصبحت ىي الجية المخكلة بالرقابة عمى سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية.
كتسعى البكرصة الى تنظيـ التداكؿ في االكراؽ المالية مف خالؿ القكانيف كاالنظمة الحديثة التي تكفر
أسس الحماية كاألمف لمتداكؿ ،ففي العاـ  2009حصمت البكرصة عمى المركز الثالث كالثالثيف عالميان
كالثاني عربيان ضمف تصنيؼ ألسكاؽ الماؿ عمى صعيد حماية المستثمريف (أبك جراد .)2015 ،
كبمغ عدد الشركات المدرجة ببكرصة فمسطيف بتاريخ  )49( 30/10/2018شركة بقيمة سكقية
تجاكزت  3.556مميكف دكالر مكزعة عمى خمسة قطاعات ىي  :البنكؾ كالخدمات المالية كالتأميف
كاإلستثمار كالصناعة كالخدمات في حيف كصؿ عدد شركات األكراؽ المالية األعضاء بالبكرصة الى
 8شركات كما كتتمثؿ القيـ كالمبادئ االساسية لمبكرصة في الحككمة الرشيدة كتحقيؽ العدالة كالشفافية
كتكفير الفرص المتساكية لكافة المستثمريف (بكرصة فمسطيف.)2018 ،
كخطت بكرصة فمسطيف خطكات كبيرة كممفتة في مجاؿ االفصاح عبر التزاـ الشركات المدرجة
باإلفصاح ضمف المعايير كالفترات القانكنية المحددة كقد ذكرت نشرة بكرصة فمسطيف ( )2018أف
الشركات المدرجة تقكـ باإلفصاح بعدد خمس مراحؿ خالؿ العاـ كىي كالتالي:
 .1االفصاح عف البيانات الختامية السنكية االكلية خالؿ  45يكما مف انتياء السنة المالية.
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 .2االفصاح عف البيانات السنكية عبر اصدار التقرير السنكم خالؿ ثالثة شيكر مف انتياء السنة
المالية.
 .3االفصاح عف بيانات الربع االكؿ خالؿ شير مف انتياء الربيع االكؿ.
 .4االفصاح عف بيانات النصؼ االكؿ خالؿ  45يكما مف انتياء النصؼ االكؿ.
 .5االفصاح عف بيانات الربع الثالث خالؿ شير مف انتياء الربع الثالث.
اضافة الى ذلؾ فاف الشركات المدرجة ممتزمة باإلفصاح يكميا عف كافة االمكر الجكىرية
التي مف المحتمؿ اف تكثر عمى ربحية الشركة اك مركزىا المالي اك اسعار اسيميا ىذا
كتقكـ بكرصة فمسطيف بنشر كافة االفصاحات فكر استالميا.
 2.18متطمبات اإلفصاح بحسب األ نظمة كالقكانيف الفمسطينية
قد صدرت مجمكعة مف القكانيف كالق اررات كالتعميمات المنظمة إلفصاح الشركات المدرجة في بكرصة
فمسطيف لضماف تكفير جك مف الثقة كاإلنسجاـ بيف المتعامميف فيو كمنع إعطاء معمكمات غير
صحيحة لممساىميف كبالتالي زيادة الثقة كانخفاض مخاكؼ عدـ التأكد كالتشجيع عمى اإلستثمار ،كقد
تـ تكضيحيا مفصالن مف خالؿ ممحؽ رقـ (( ( 1ىيئة سكؽ راس الماؿ الفمسطينية :) 2018 ،
 .1قرار مجمس ادارة ىيئة سكؽ راس الماؿ الفمسطينية رقـ  1لسنة  2013بتعميمات
معدلة لتعميمات رقـ  2لسنة  2008بشاف االفصاح.
 .2قرار بشاف االفصاح عف ممكية المالكيف الرئيسيف .2012
 .3تعميـ بخصكص افصاح الشركات المساىمة العامة غير المدرجة .2009
 .4تعميمات رقـ  2لسنة  2008بشاف االفصاح.
 .5نظاـ االفصاح الصادر عف بكرصة فمسطيف لسنة .2007
 .6تعميـ بخصكص افصاح الشركات المدرجة .2007
 .7تعميـ بخصكص االفصاح عف االمكر الجكىرية لمشركات المدرجة .2006
 .8تعميـ بخصكص افصاح شركات االكراؽ المالية .2006
 .9قانكف االكراؽ المالية رقـ  12لسنة .2004
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 2.19ممخص الفصؿ
يمكف تمخيص ما تـ تناكلو في ىذا الفصؿ اإلطار النظرم لإلفصاح المحاسبي كالمعايير الدكلية
المتعمقة باالفصاح المحاسبي ،حيث تـ التعرؼ عمى مفيكـ اإلفصاح المحاسبي كأىمية اإلفصاح
كأنكاعو كمحددات اإلفصاح كأساليب اإلفصاح كسمبياتو ،كعالقة االفصاح بالقيمة السكقية كطريقة
تأثيره بيا كأىيمتو مف كجية نظر المستثمريف ،حيث نستخمص أف اإلفصاح المحاسبي لديو أىمية
بالغة في زيادة ثقة المستثمريف في أداء الشركات التي تعمؿ عمى تحسيف القيمة السكقية لشركة لتحقيؽ
أىدافيا المتمثمة في ضماف بقاء كاستم اررية كتطكر الشركة كتحقيقيا لألرباح ،كأيضان تـ إستعراض مف
خالؿ الفصؿ أىـ المعايير الدكلية المتعمقة باإلفصاح المحاسبي كعرض أىـ التحديثات المستمرة التي
تمت خالؿ السنكات السابقة ليـ ،كأيضان تـ عرض أىـ التشريعات كالقكانيف في بكرصة فمسطيف كالبيئة
الفمسطينية المتعقمة باإلفصاح ،حيث تبيف أف بكرصة فمسطيف تيتـ بشكؿ كبير في اإلفصاح كتمزـ
الشركات المدرجة مف خالليا بمعايير اإلفصاح الدكلية كالمحمية لحماية المستثمريف كنشر اإلنضباط
في اإافصاحات لدل الشركات ،كما ستتناكؿ الدراسة في الفصؿ التالي تكضيح مفيكـ خمؽ القيمة
كمفيكـ السكقية كأىميتيا ،كعالقتيا باألداء المالي لمشركات ،كالتي جميعيا ترتبط بشكؿ كثيؽ مع
اإلفصاح المحاسبي كتنعكس بشكؿ جكىرم عمى ق اررات المستثمريف في الشركات المدرجة في البكرصة
كأسكاؽ رأس الماؿ .
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3.1

المقدمة

ظير مفيكـ خمؽ القيمة في منتصؼ التسعينيات بإعتباره مفيكمان ميمان ،كتـ استخدامو في الكاليات
المتحدة األمريكية بشكؿ كاسع كمعيار ألداء المالي ،كيقصد بو خمؽ القيمة لممساىميف أك أصحاب
الممكية ،كالعمؿ بيذا المعيار يعني كضع أصحاب األمكاؿ أك المساىميف في مركز عمميات إتخاذ
القرار ،أم أف جميع الق اررات تتخذ مف أجؿ تعظيـ ثركة المالؾ ،كقد تزايدت أكلكية اإلىتماـ بخمؽ قيمة
لحممة األسيـ باعتبارىـ الذيف يتحممكف المخاطرة ،فإذا تمكنت المنشأة مف إنشاء كخمؽ القيمة
لمساىمييا فإف األطراؼ األخرل حتمان ستستفيد مف ذلؾ ،حيث تتحقؽ مردكدية مف األمكاؿ المستثمرة
تفكؽ تكمفة مختمؼ مصادر التمكيؿ ،كمف ىنا يتضح أف الشركة التي تحقؽ ربحان بالمفيكـ المحاسبي
ليست بالضركرة أنيا تمكنت مف إنشاء كخمؽ القيمة ،مع إف الربح المحاسبي يأخذ في الحسباف تكمفة
االقتراض في حساب النتيجة ،عمى الرغـ مف أف الشركة المحققة لمقيمة ىي التي تستطيع تحقيؽ الربح
بعد األخذ بعيف االعتبار تكمفة األمكاؿ الخاصة باإلقتراض (مطاكع.)2009 ،
كظير مصطمح القيمة المحققة لحممة األسيـ بعممية زيادة فكائد حممة األسيـ ،كيعني ىذا المصطمح
قيمة الشركة بالنسبة لحممة أسيميا ،كيتـ بحصر العكائد الفعمية المحققة لحممة األسيـ ،بعد إستبعاد
تكمفة رأس الماؿ كعائد طبيعي يقدـ ليـ ككبدؿ لممخاطرة المنتظمة ،كيرتبط التكسع في استخداـ مفيكـ
القيمة المحققة لحممة األسيـ بضركرة استخداـ مقياس دقيؽ لتمؾ القيمة ،فقد أكدت الدراسات عمى
مالءمة مفيكـ الربح االقتصادم بالمقياس الحديث المعركؼ بالقيمة السكقية المضافة (حاؿ.)2014،
كتسعى الشركات إلتخاذ مكاقع ميمة في السكؽ لتحسيف أدائيا ككضعيتيا التنافسية ،كذلؾ في ظؿ
اإلنفتاح نحك العالـ الخارجي ،حيث تعمؿ الشركة عمى تحقيؽ العديد مف األىداؼ كمف أىميا ضماف
استمرارىا في مجاؿ نشاطيا ،كذلؾ يتطمب معرفة دقيقة بالتغيرات الخارجية ككذالؾ التنبؤ الدقيؽ
بالتغيرات المستقبمية؛ لكضع الخطط المناسبة لمكاجيتيا ،كما يجب تحديد االنحرافات الناتجة عف
الخ طط  ،كذلؾ بقياس األداء الفعمي كمقارنتو باألداء المخطط مسبقا ثـ العمؿ عمى تصحيحيا لتحديد
مستكل األداء الذم تكصمت إليو الشركة (بف مالؾ. )2013 ،
في ضكء ذلؾ يظير مفيكـ خمؽ القيمة كالفرؽ بينو كبيف تعظيـ الربحية كأىميتو لممستثمر ،بحيث
يمكف المستثمر مف قدرتو عمى التفريؽ بيف القيمة الفعمية كالقيمة التي يمكف أف يحققيا مستقبالن التي
يمكف أف تشكؿ لو نفعان إقتصاديان ،كمف ىنا تأتي ضركرة خمؽ قيمة لمشركة مف قبؿ اإلدارة لزيادة
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حجميا ،كتظير أىمية مكضكع تقييـ األداء الذم احتؿ زاكية ميمة في الشركات ،إذ يعتبر مف أىـ
العمميات التي تقكـ بيا الشركة مف اجؿ التحقؽ مف الكصكؿ لألىداؼ المخطط ليا كتحسيف كتطكير
األداء في الشركة.
3.2

مفيكـ خمؽ القيمة

تسعى الشركات إلى تحقيؽ ىدفيا الرئيس كىك تعظيـ ربحيتيا لرفع قيمة العائد عمى أسيميا مما
يضمف ليا البقاء بيف منافسييا مف الشركات األخرل كيجذب أنظار المستثمريف المحتمميف إلييا ،فإف
القياس المالي لألرباح التي تحققيا الكحدة االقتصادية ىك المؤشر الذم يستخدمو المتداكلكف لقياس
العائد عمى السيـ ،كذلؾ مف خالؿ بعض المقاييس المالية التقميدية لتحميؿ الق اررات المالية كأثرىا عمى
عكائد األسيـ المستقبمية كالعائد عمى حقكؽ الممكية كالعائد عمى المبيعات كالعائد عمى االستثمار،
كالتي تعتمد عمى الربح المحاسبي الذم تحققو الشركة مف خالؿ أساس االستحقاؽ.
كتيتـ الشركات ميما كاف نكعيا في تعظيـ قيمتيا لفائدة مالكيا (المستثمريف) أك لجميع األطراؼ
الميتمة بيا ،كذلؾ كما جاءت بو النظرية المالية الحديثة مف جية ،كبالنظر لتطكر نظرية ىدؼ
المؤسسة مف جية أخرل ،كيدعـ ذلؾ ىك أف استم اررية الشركة كىدؼ إنشائيا مرىكف بقدرتيا عمى
تحقيؽ تراكـ الثركة الذم يقاس بمدل خمؽ القيمة ،لذلؾ يتعيف عمى مديرم الشركات تكجيو مختمؼ
الق اررات نحك ذلؾ اليدؼ (سكيسي.)2010 ،
ك في ظؿ تزايد كتيرة االنتقادات المكجية إلى البيانات المحاسبية كطرؽ قياسيا كأدكات التقييـ المبنية
عمييا إتجو الباحثكف إلى تركيز اىتماميـ نحك ترميـ حمقة الكصؿ بيف عمـ اإلقتصاد مف جية
كالممارسات المحاسبية المينية مف جية أخرل ،كظيرت دعكات تنادم بضركرة إعادة اإلعتماد عمى
المفاىيـ اإلقتصادية في الممارسات المحاسبية (عمي.)2007 ،
أصبح مفيكـ خمؽ القيمة كتحقيؽ نمك في ثركة المالؾ ىدؼ رئيسي تسعى الشركات إلى تحقيقو مف
خالؿ اإلستثمار في مشاريع تعمؿ عمى تحقيؽ تدفقات نقدية تفكؽ تكمفة رأس الماؿ لمشركع معيف،
كيعد مقياس القيمة السكقية المضافة مف أىـ مداخؿ القيمة االقتصادية حديثان ،حيث مف المتكقع عند
تطبيؽ مقياس القيمة السكقية المضافة يجعؿ ىذه الشركات بأف تحقؽ تقدمان ممحكظان في إدارتيا كتُمبي
متطمبات المستثمريف مما يؤدم الى أف يككف سببان في رفع ربحيتيا.
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3.3

مفيكـ خمؽ القيمة مف منظكر المستثمر

يعتبر مفيكـ خمؽ القيمة لممستثمر غاية األىمية لإلدارة المعاصرة لشركات المساىمة ،بإعتباره اليدؼ
األساسي الذم يتمحكر حكؿ الفكر االستراتيجي الى الشركة ،كسعت أغمب الشركات التي تيدؼ إلى
خمؽ القيمة لممساىـ لتبني مقاييس أداء أكثر تعبي انر عف ىذا اليدؼ كاستخداميا سكاء عمى المستكل
الداخمي في عممية اتخاذ الق اررات كعمى المستكل الخارجي بتحسيف االتصاؿ المالي مع مجتمع
المستثمريف ،فالمستثمركف يقكمكف بإستثمار أمكاليـ في الشركة كيتكقعكف منيا عائدان يساكم عمى االقؿ
العائد الذم يمكنيـ الحصكؿ عميو مف مكاف آخر ،إف لـ يكف أفضؿ منو ،عمى ىذا األساس ،يمكف
القكؿ أف الشركة قد خمقت القيمة لمستثمرييا خالؿ فترة زمنية معينة عندما تحقؽ عائدان عمى رأس
الماؿ المستثمر يفكؽ تكمفة الفرصة البديمة أك معدؿ العائد المطمكب مف طرؼ المستثمريف ،كمف أجؿ
تحقيؽ رغبات مساىمييا ،سعت معظـ الشركات العالمية الرائدة إلى تقييـ كؿ قرار إستراتيجي عمى
أساس خمؽ القيمة كتحسيف نكعية المعمكمات المالية التي تقدميا لممستثمريف في السكؽ المالي (بحرم،
.)2014
كمع تنكع مقاييس خمؽ القيمة ،كاإلنتشار الكاسع التي اكتسبتيا منذ ظيكرىا فإف مشكمة تقييـ ىذه
المقاييس تستدعي اإلجابة عف التساؤالت التالية :كيؼ يتـ تطبيقيا مف طرؼ الشركات في الكاقع
العممي؟ كما ىي المقاييس األكثر مالءمة لقياس األداء مف منظكر خمؽ القيمة لممساىـ؟ ما ىي
مجاالت استخداـ ىذه المقاييس؟ ،ككؿ ىذه التساؤالت الميمة سيتـ اإلجابة عنيا مف خالؿ الدراسة.
3.4

مفيكـ القيمة المضافة

يرجع مفيكـ القيمة المضافة إلى مفيكـ تعظيـ ثركة الشركات التي يجب أف تعكد عمى أصحابيا بمبالغ
أكبر مف كمفة الديف كالممكية ،حيث يعتبر ىذا المقياس مرتبط بتعظيـ ثركة المساىميف كعرؼ ذلؾ
بشكؿ رياضي عمى أنو:
القيمة المضافة = صافي الربح بعد الضرائب – (رأس الماؿ×كمفة رأس الماؿ)
كيجب اإلشارة إلى أف القيمة المضافة ليست مجرد مقياس لإلنجاز بؿ تعد دليالن يساعد اإلدارة في
صنع الق اررات التي مف شأنيا تحسيف جك العمؿ لمجميع في المنظمة كالتي تساعد في زيادة ثركة
المساىميف (الركاشدم.)2006 ،
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كذلؾ يمكف تعريؼ القيمة المضافة غير الصافية المنتجة في قطاع اقتصادم معيف بالفرؽ بيف إنتاج
ىذا القطاع كاستيالكو الكسيط مف األمكاؿ كالخدمات ،كتتمثؿ القيمة في شركة ما بالفرؽ بيف إنتاج
ىذه الشركة كاستيالكيا الكسيط مف األمكاؿ كالخدمات كىي تعتبر في الكاقع عف مقدار مساىمة
الشركة في تككيف الثركة الكطنية ،كمف الناحية االقتصادية يمكف تعريؼ القيمة المضافة بما يضيفو أم
نشاط اقتصادم عمى إنتاج معيف مف قيـ قابمة لمتقييـ النقدم ،كذلؾ مف خالؿ مراحؿ التصنيع أك
التسكيؽ ،لذلؾ فإف التحديد االقتصادم لمقيمة المضافة يتككف مف الفرؽ بيف قيمة المكاد المنتجة كقيمة
المشتريات مف المكاد االستيالكية كالخدمات التي يتطمبيا إنتاج ىذه السمعة (دركيش.)2010 ،
3.5

مفيكـ القيمة السكقية المضافة (:)Market Value Added

إف القيمة السكقية المضافة لمشركة ىي مؤشر جيد عمى تصكرات المستثمريف حكؿ آفاؽ أعماليـ ،كاف
مجمكعة القيـ السكقية في السكؽ ىائمة ،كيمكف أف تتقمب القيمة السكقية المضافة بشكؿ كبير عمى
مدل فترات مف الزمف كتتأثر بشكؿ كبير بالدكرة التجارية ،كتنخفض قيـ السكؽ خالؿ األسكاؽ اليابطة
التي تصاحب الرككد ،كترتفع خالؿ األسكاؽ الصاعدة التي ىي سمة مف سمات التكسع االقتصادم
،كزيادة القيمة السكقية المضافة يشجع المستثمريف عمى االستثمار في الشركة  ،أما إذا تدىكرت القيمة
السكقية لمشركة فيذا يعني أف رأس الماؿ الذم تممكو الشركة سيتآكؿ كىك ما يبعد المستثمريف عف
الشركة كيجعؿ القيمة السكقية المضافة ليا متدنية ،إف القيمة السكقية المضافة يمكف إجماليا في الفرؽ
بيف المبمغ الذم كضعو المستثمر في الشركة كالمبمغ الذم يمكنو أف يحصؿ عميو إذا ما قرر بيع
نصيبو فييا فك انر (دركيش ،)2010 ،كترل (حمكدة )2015 ،إف القيمة السكقية المضافة "ىي الفرؽ
بيف القيمة السكقية كالقيمة الدفترية لحقكؽ ممكية الشركة " ،كيتـ قياس القيمة السكقية المضافة مف
خالؿ المعادلة التالية (الشياكم ،كمصطفى. )2013 ،
خالؿ فترة مف الزمف ،كصمـ ىذا المؤشر مف قبؿ شركة " "Stewart Sternتعرفيا (حمكدة)2015 ،
بأنيا القيمة الناشئة مف "الفرؽ بيف القيمة السكقية كالقيمة الدفترية لحقكؽ ممكية الشركة " ،أم أنيا
المقياس التراكمي لعكائد رأس الماؿ المساىـ بو في الشركات ،لذا فيي تستخدـ لمكقكؼ عمى حسف
إدارة الشركة لرؤكس أمكاؿ المساىميف باألجؿ الطكيؿ .
تعد القيمة السكقية المضافة أداة إستثمارية تمثؿ الفرؽ بيف القيمة السكقية لمشركة كبيف قيمتيا الدفترية،
إذا كانت القيمة السكقية أكبر مف قيمة رأس الماؿ المستثمر فيذا يعني أف الشركة تخمؽ قيمة لحممة
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األسيـ ،أما إذا كانت أقؿ مف رأس الماؿ المستثمر فمعناه أف الشركة تدمر القيمة كىي بذلؾ تماثؿ في
معناىا نسبة القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية ،كيككف الفرؽ فقط في ككف القيمة السكقية المضافة ىي
مقياس ثابت في حيف أف نسبة القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية ىي مقياس نسبي تحسب عمى أساس
القيمة السكقية المضافة بالكحدة النقدية ،بينما تظير نسبة القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية عمى شكؿ
نسبة مئكية كعميو فإذا كانت القيمة السكقية المضافة مكجبة فيذا يعني أف نسبة القيمة السكقية إلى
القيمة الدفترية أقؿ مف كاحد (دلكؿ.)2016 ،
كعميو فإف السيـ الذم يحقؽ باستمرار قيمة سكقية مضافة مكجبة ربما يؤدم الى فقدانو لخاصية
السيكلة نتيجة الحتفاظ المستثمر بالسيـ كلفترات طكيمة لحيف اتاحة الفرصة لتحقيؽ عكائد مالئمة ،أك
ربما يحصؿ العكس مف ذلؾ فقد تزداد سيكلة السيـ نتيجة لتكجو المستثمر لممضاربة لالستفادة مف
تدفؽ األكامر إلى السكؽ لتحقيؽ عكائد رأسمالية في األجؿ القصير ،كفي كاقع الحاؿ فإف طبيعة
العالقة بيف القيمة السكقية المضافة كسيكلة السيـ تعتمد عمى استراتيجية المستثمر باالحتفاظ بالسيـ
ككفاءة السكؽ المالية.
كيمكف استخداـ القيمة السكقية المضافة كطريقة لممقارنة المرجعية فيما بيف الشركات ،كلغرض
الحصكؿ عمى القيمة السكقية المضافة صالحة لممقارنة ،فيمكف القياـ بحساب القيمة السكقية المضافة
المعيارية " "MVAكالتي يمكف ايجادىا بقسمة التغير في القيمة السكقية المضافة " "MVAكفقا لمقيمة
المعدلة لمممكية في بداية السنة المالية ككما يمي:
 MVAالمعيارية = التغير في  MVAخالؿ السنة  /الممكية المعدلة في بداية السنة
3.6

خصائص مؤشر القيمة السكقية المضافة

مف أىـ خصائص القيمة السكقية المضافة ما يمي (حسف:)2014 ،
التكجو الزمني :يعد مقياس القيمة السكقية المضافة نتيجة لنشاط تاريخي تمامان ،كىي طريقة سيمة
لمحصكؿ عمى التقدير الحالي لمشركة التي تتعامؿ مع االسكاؽ المالية العامة أك لتمؾ الشركات التي
أصدرت كشكفاتيا المالية حديثان .
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ديناميكية النظاـ :كفقا لتعريؼ القيمة السكقية المضافة فيي مقياس لقيمة السيـ :كىك الفرؽ بيف التقييـ
السكقي لمشركة كقيمتيا الدفترية في نقطة زمنية معينة .كليس ىناؾ معدؿ لمتغير أك مككف (عنصر)،
كاف مقارنة القيمة السكقية المضافة في نياية مدتيف زمنيتيف مختمفتيف يمكف أف ينتج عنو متكسط
التغير في القيمة السكقية المضافة بيف ىاتيف المدتيف الزمنيتيف.
االتجاه السببي :عمى الرغـ مف إمكانية القكؿ أف القيمة السكقية المضافة تقدـ مقياسان متراكمان لمقيمة
المضافة لمنشاط البشرم ،كلكف ال يظير أف ىناؾ إثباتان ميدانيان لربط القيمة السكقية المضافة بأم سبب
أساسي ،كلذلؾ يبدك أف ىناؾ إتفاؽ بصكرة غير مباشرة لمقكؿ أف القيمة السكقية المضافة ىي سبب
لمقيمة المتزايدة التي تعكد لحامؿ السيـ.
3.7

مؤشرات القيمة السكقية

يطمؽ عمى مؤشرات القيمة السكقية اسـ نسب األسيـ ،حيث تكتسي أىمية كبيرة خاصة لحاممييا ،أك
لممستثمريف فييا ،كلمحممي األكراؽ المالية ،كلبنكؾ االستثمار كحتى المقرضيف ،حيث تعتبر ىذه النسب
ميمة إلدارة الشركة مف أجؿ تحميؿ بياناتيا المالية كقياس أدائيا عمى أسعار أسيميا العادية في
السكؽ ،خاصة كأف ىدؼ اإلدارة التمكيمية ىك تعظيـ ثركة المساىميف ،كذلؾ عف طريؽ تعظيـ القيمة
السكقية لمسيـ (بف مالؾ.)2013 ،
تستخدـ ىذه المؤشرات في تقييـ اإلستثمار في أسيـ الشركات ككف أف التقارير المالية ال تفصح عف
القيمة السكقية لمشركة ،كفي ظؿ فرضية كفاءة السكؽ فإف ىذه المؤشرات تعتمد بشكؿ أساسي عمى
المعمكمات التي تفصح عنيا نسب السيكلة كالرافعة المالية كالربحية ،كعمى مدل قدرتيا عمى تعظيـ
سعر السيـ في السكؽ خاصة كأف ىذا األخير تعكس قيمتو الحقيقية لمكجكدات الشركة بمكجب فرضية
كفاءة السكؽ ،كمف أىـ ىذه النسب:
القيمة السكقية لمعائد :
تسمى ىذه النسبة بمضاعؼ السعر ،ألنيا تظير مدل استعداد المستثمريف لمدفع مقابؿ الحصكؿ عمى
حصة نسبية مف األرباح السنكية المكزعة أك المحتجزة التي تجنييا الشركة مف السيـ الكاحد ،حيث
يمكف تفسيرىا عمى أنيا عبارة عف مجمكع عدة سنكات مف األرباح لتسديد ثمف الشراء ،فيي نسبة مالية
تستخدـ في التحميؿ كالتقييـ ،فإذا كانت نسبة القيمة السكقية إلى العائد مرتفعة فاف ىذا يعني أف
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المستثمريف سيدفعكف أكثر عف كؿ كحدة مف الدخؿ ،ككنتيجة لذلؾ سترتفع تكمفة السيـ مقارنة مع
أسيـ مماثمة لو (بف مالؾ.)2013 ،
القيمة السكقية لمعائد (مضاعؼ السعر) = القيمة السكقية لمسيـ ÷ حصة السيـ مف صافي الربح
القيمة السكقية لمعائد مع النمك:
نسبة القيمة السكقية إلى العائد مع النمك ىي نسبة اقؿ فائدة في قياس مدل جاذبية أسعار العديد مف
الشركات الكبيرة ،ذات النمك المستثمر كالمنخفض نسبيان ،بالرغـ مف أنيا تقكـ بتكزيع عكائد سنكية ،كما
أف ىذه النسبة ال تيتـ بمعدالت التضخـ ،كبالتالي الشركات ذات معدؿ النمك المساكم لمعدؿ التضخـ
ال تنمك في القيمة الحقيقية ليا ،كما أف النسبة السابقة تخضع لمعدؿ نمك تقديرم الذم يمكف أف
يتغير ،نتيجة عدد مف العكامؿ منيا ظركؼ السكؽ ،كاألزمات االقتصادية كالسياسية ،لذلؾ مف
األفضؿ حساب نسبة القيمة السكقية إلى العائد مع النمك كمع ريع السيـ لمشركات التي تقكـ بتكزيعات
سنكية ألرباحيا النقدية بشكؿ مستمر (الشيخ.)2008 ،
القيمة السكقية لمعائد مع النمك = القيمة السكقية لمسيـ ÷ (معدؿ النمك السنكم المتكقع ×
صافي الربح)
القيمة السكقية لمعائد مع النمك كريع السيـ:
تكمف أىمية ىذه النسبة في أف ريع السيـ يساعد في تحديد قدرة الشركة عمى تكليد ما يكفي مف
التدفقات النقدية كغيرىا مف تقديـ عكائد مرتفعة نسبيان باإلضافة إلى احتماالت النمك؛ ففي حيف أف
نسبة القيمة السكقية إلى العائد كالقيمة السكقية إلى العائد مع النمك ،تأخذىا إدارة الشركة التي تنشط
خاصة في القطاع الصناعي بعيف االعتبار ،يفترض أف اإلدارة في المقاـ األكؿ تمثؿ مصالح
المساىميف ،مف أجؿ زيادة سعر السيـ؛ كالذم يمكنو أف يرتفع بطريقتيف أساسيتيف (:)James, 2006
 .1مف خالؿ تحسيف األرباح كتنكيع العائدات بحيث ترتفع باستمرار مع مركر الكقت.
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 .2مف خالؿ التيرب الضريبي ،كذلؾ بتضخيـ التكاليؼ أك تخفيض العائدات بإتباع
سياسات محاسبية مختمفة ،بيدؼ إعطاء المؤشرات نتيجة تدؿ عمى أف الشركة لدييا
القدرة عمى تحقيؽ نمك في األرباح بصفة مستمرة.
القيمة السكقية لمعائد مع النمك كريع السيـ = القيمة السكقية لمسيـ ÷ ((معدؿ النمك السنكم المتكقع × (صافي الربح ÷ ريع السيـ))

القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية:
تسمى بنسبة القيمة السكقية إلى حقكؽ المساىميف ،تستخدـ لممقارنة بيف القيمة السكقية كالقيمة
الدفترية ،كتعتمد في حسابيا عمى األصكؿ المممكسة ،كالتي تعبر عف القيمة التصفكية لمشركة ،حيث
تكمف أىميتيا في االستدالؿ عمى عدـ كجكد مغاالة في تحديد سعر السيـ ،فيي تشير إلى عدد
كحدات النقد الذم يدفعيا المستثمر لقاء الحصكؿ عمى كحدة كاحدة مف صافي حقكؽ المساىميف،
كالتي تعطي صكرة تقريبية عف القيمة التصفكية لمكجكدات الشركة بعد سداد جميع التزاماتيا القائمة،
كما أف النسبة المنخفضة قد تشير إلى كجكد خطأ جكىرم في تقييـ الشركة ،كالذم يحتاج إلى مزيد
مف الدراسة كالتحميؿ ،كما أف ىذه النسبة تدؿ عمى االختالؼ المكجكد بيف القطاعات سكاء كانت
صناعية أك تجارية أك خدماتية...الخ (بف مالؾ.)2013 ،
القيمة السكقية إلى الدفترية = (سعر السيـ السكقي × عدد األسيـ المصدرة) ÷ القيمة الدفترية لحقكؽ الممكية

نسبة ريع السيـ:
يقصد بريع السيـ نسبة العائد النقدم التي يستكفييا حامؿ السيـ إلى القيمة السكقية لو ،فيك طريقة
لقياس حجـ التدفؽ النقدم الذم يحؿ عميو المستثمر مقابؿ كؿ دينار مف سعر السيـ ،حيث إف
اإلستثمار في سكؽ األكراؽ المالية يعتبر كأحد الطرؽ األكثر مخاطرة ،لذا نجد أف المستثمريف يبحثكف
عمى تاميف التدفقات النقدية مف خالؿ االستثمار في األسيـ ذات العكائد النقدية العالية نسبيان كالمستقرة
عادة ،كالتي تساكم سعر الفائدة المصرفية عمى الكدائع مضاؼ إلييا عائد المخاطرة كمعدؿ التضخـ،
لكف مف الضركرم معرفة أف المستثمريف غالبان ال ينظركف بإيجابية لمشركة التي تعطي تكزيعات نقدية
مبالغ فييا ،الف ذلؾ يعني عدـ كجكد خطط استثمارية لتكظيؼ تمؾ السيكلة في التكسع كفي تحسيف
األداء (بف عامر.)2011،
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نسبة ريع السيـ = ربح السيـ مف األرباح النقدية المكزعة ÷ القيمة السكقية لمسيـ
نسبة القيمة السكقية إلى التدفؽ النقدم:
تكتسي ىذه النسبة أىمية كبيرة في تقييـ جكدة أرباح الشركة ،حيث تعتمد بشكؿ أساسي عمى التدفؽ
النقدم التشغيمي الناتج عف األنشطة التشغيمية ،كالذم لو أىمية كبيرة في تحديد جكدة األرباح ،ككذلؾ
كجكد كسيمة لدل الشركة تساعدىا عمى النمك كعمى تكزيع األرباح ،كتتمحكر أىمية ىذه النسبة في
إمكانية احتكاء القكائـ المالية لمشركة عمى أرباح أك خسائر غير مسجمة ،ككذلؾ أرباح كخسائر إعادة
التقييـ ،كالتي تؤثر عمى صافي ربح الشركة ،في حيف يتـ استثناء األرباح كالخسائر غير المسجمة عند
احتساب التدفقات النقدية الناتجة عف العمميات التشغيمية لمشركة ،التي تأسست ألجميا ،كبالتالي إعطاء
صكرة أكضح لممستثمر مف أجؿ اتخاذ القرار االستثمارم ،كعادة ما يتـ مقارنتيا بنسبة القيمة السكقية
إلى العائد ،كذلؾ إلعطاء صكرة أفضؿ لممستثمر عف الكضع المالي لمشركات مف حيث جكدة أرباحيا،
حيث يعتبر كجكد فرؽ كبير بيف ىاتيف النسبتيف مؤش انر لتنبيو المستثمر ألىمية التركيز عمى رقـ صافي
األرباح كدراسة مككناتو كالتأكد مف جكدة األرباح قبؿ اتخاذ أم قرار استثمارم (الشيخ.)2008 ،
القيمة السكقية إلى التدفؽ النقدم= القيمة السكقية لمسيـ ÷ حصة السيـ مف التدفؽ النقدم التشغيمي

نسبة عائد االحتفاظ بالسيـ:
ليذه النسبة أىمية كبيرة خاصة كأنيا تأخذ بعيف االعتبار كافة المكاسب التي يحصؿ عمييا حامؿ
السيـ ،سكاء كانت مكاسب رأس مالية نتيجة استمرار ارتفاع السعر السكقي خالؿ الفترة المالية ،أك
المكاسب النقدية خالؿ نتيجة األرباح النقدية المكزعة .كما يمكف استخداـ المعادلة ذاتيا في احتساب
العائد عمى االستثمار في السيـ ،كذلؾ بيدؼ تحديد المردكد الذم يحققو المستثمر مف عممية تكظيؼ
أمكالو في أسيـ الشركة ،في ىذه الحالة يتـ استبداؿ القيمة السكقية لمسيـ في بداية كنياية الفترة بسعر
بيع كشراء السيـ (بف عامر.)2011 ،
عائد االحتفاظ بالسيـ = ((سعر البيع – سعر الشراء)  +حصة السيـ مف األرباح المكزعة) ÷ سعر الشراء
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القيمة السكقية المضافة:
تمثؿ القيمة السكقية المضافة في الفرؽ بيف ما يستثمره حممة األسيـ داخؿ الشركة كما يحصمكف عميو
مف بيع أسيميـ حسب األسعار السائدة في السكؽ كقت البيع ،فيي تكضح مقدار الثركة التي تـ
تكليدىا مف رأس الماؿ فضال عف تقييـ السكؽ لمدل فاعمية إدارة الشركة في استخداـ المكارد النادرة
كالرقابة عمميان كالمركز التنافسي في السكؽ يعبر عنيا بالمعادلة التالية (جادك.)2007 ،
القيمة السكقية المضافة = القيمة البيعية لألسيـ – القيمة الدفترية لألسيـ
مف خالؿ ما سبؽ إلستعراض مؤشرات القيمة السكقية يمكف القكؿ أف كؿ مقياس مف المؤشرات
السابقة لو أىمية كنتيجة مف قياسو تفيد إدارة الشركة كالمستثمريف ،كاألىـ مف ذلؾ أنو جميع المؤشرات
تيتـ في قياس كتحميؿ قيمة الشركة مف كافة االتجاىات كيعكس تكقعات المستثمريف تجاه تحسيف
القيمة التي سكؼ تكتسبيا الشركة في المستقبؿ.
3.8

األداء المالي كمراحمو كقكاعده األساسية

 3.8.1مفيكـ األداء في الشركات المساىمة العامة :
يحظى مفيكـ األداء بأىمية كبرل في إدارة الشركات ،لذا حظى بإىتماـ كبير مف طرؼ الباحثيف
كالمفكريف كالممارسيف في مجاؿ اإلدارة ،كذلؾ مف منطمؽ أف األداء يمثؿ الدافع األساسي لكجكد أم
مؤسسة مف عدمو ،كما يعتبر العامؿ األكثر إسيامان في تحقيؽ ىدفيا الرئيس أال كىك البقاء
كاالستم اررية( ،الداكم ،)2010 ،فقد كعرفو (القيسي ) 2016،بأنو" :السمكؾ الفعمي الميداني لترجمة
األىداؼ المرسكمة إلى كاقع مممكس ،أم االنتقاؿ مف الفكرة إلى الميداف في تطبيقيا ،أك ىك ذلؾ
الفعؿ المتخذ كاليادؼ نحك تحقيؽ غرض معيف" ،كعرؼ (صادؽ كآخركف )2010 ،األداء بأنو " قدرة
الشركة عمى تحقيؽ أىدافيا طكيمة األجؿ" ،كعرؼ (عشي كرحاؿ )2002 ،أداء المؤسسة بأنو "يتمثؿ
في قدرتيا عمى تحقيؽ النتائج التي تتطابؽ مع الخطط كاألىداؼ المرسكمة باالستغالؿ األمثؿ لممكارد
المكضكعة تحت تصرفيا".
كبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ بأف تعريؼ األداء بالشركة بأنو "قدرة الشركة عمى إنجاز خططتيا
ن
لمكصكؿ لألىداؼ المرجكة مف خالؿ االستخداـ األمثؿ لممكاد المتاحة في التكقيت المطمكب" ،حيث
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يعتمد تعريؼ األداء عمى تحقيؽ الخطط مف أجؿ إنجاز أىداؼ الشركة اإلستراتيجية ،كىذا اإلنجاز
يجب أف يككف بالطريقة األفضؿ مف إستغالؿ جميع المكارد المتاحة مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار
التكقيت المناسب  ،ألنو إذا تـ تحقيؽ األىداؼ بعد التكقيت المطمكب يصبح اإلنجاز بدكف أم كفاءة أك
فعالية .
 3.8.2أىمية األداء في الشركات
إف األداء مفيكـ كاسع يعبر عف أسمكب الشركة في استثمار مكاردىا المتاحة كفقان لمعايير كاعتبارات
متعمقة بأىدافيا في ظؿ مجمكعة مف المتغيرات الداخمية كالخارجية ،التي تتفاعؿ معيا الكحدة
االقتصادية في سعييا لتحقيؽ كفاءتيا كفاعميتيا لتأميف بقائيا ،كما أف أىمية األداء تكمف في ككنو
يعبر عف قابمية الكحدة االقتصادية في خمؽ النتائج المقبكلة في تحقيؽ طمبات المجمكعات الميمة
بالكحدة االقتصادية ككنو ممثالن لممدل الذم تستطيع فيو أف تنجز ميمة بنجاح ،أك تحقيؽ ىدفا بتفكؽ،
كبتعبير آخر أنو يمثؿ النتيجة النيائية التي تيدؼ الشركة لمكصكؿ الييا ،لذا فإف األداء محصمة لكافة
العمميات التي تقكـ بيا الشركة ،كأف أم خمؿ في أم منيا البد أف يؤثر عمى األداء سمبيان (شعيب،
. )2014
كتنبع أىمية األداء المالي في أنو ييدؼ إلى تقكيـ أداء الشركات مف عدة زكايا كبطريقة تخدـ
مستخدمي البيانات كترشيد الق اررات المالية لممستخدميف ،كبالتالي يمكف تمخيص أىمية األداء المالي
كالتالي (الخطيب:)2010 ،
.1

مقياس لمدل نجاح الشركات.

.2

تقييـ اداء الشركات كتحديد جكانب القكة كالضعؼ كتقكيميا.

.3

القررات اإلدارية كالمالية المالئمة.
تكفير معمكمات لمتخطيط كالرقابة كاتخاذ ا

.4

مراقبة السيكلة كأعداد المكازنة السنكية.

.5

تزكيد الشركات بفرص استثمارية.

.6

رفع العكائد كخفض التكاليؼ.
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 3.8.3مككنات األداء الجيد
تعتبر مككنات األداء الجيد لمشركة أم انر أساسيان لنجاحيا كتطكير أدائيا ،حيث أف الربط بيف عاممي
الكفاءة كالفاعمية في إستثمار كاستغالؿ كافة المكارد المتاحة في الشركة يقكد إلى أداء فعاؿ.
الفاعمية:
ينظر الباحثكف إلى الفاعمية أنيا أداة مف أدكات المراقبة في المنظمة ،كذلؾ ألنيا معيار يعكس درجة
تحقيؽ األىداؼ المحددة كالمخطط ليا ،كقد عرفيا( )Vincent plaucktعمى أنيا "القدرة عمى تحقيؽ
النشاط المرتقب كالكصكؿ إلى النتائج المرتقبة" ،كعرفيا كذلؾ ( )Walker et Ruibertبأنيا "قدرة
المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية" (الداكم. )2010 ،
كيتبيف أف الفاعمية ىي العالقة بيف مخرجات أنشطة المشركع أك المنظمة مع ما تـ تحديده مسبقان مف
أىداؼ كنتائج مرتقب التكصؿ إلييا ،أم انو كمما كانت المخرجات كالنتائج اقرب لألىداؼ المحددة
سمفان كانت المؤسسة أكثر فاعمية.
الكفاءة:
كىي إحدل مككنات األداء كقد تنكعت إسيامات الباحثيف كالميتميف في تعريفيا ،حيث عرفيا
) (Vincent plaucktبأنيا "ىي القدرة عمى القياـ بالعمؿ المطمكب بقميؿ مف اإلمكانيات كالنشاط
الكؼء ىك النشاط األقؿ تكمفة "(الداكم ،)2010 ،كحسب مكقع كيكيبيديا يعرؼ الكفاءة بأنيا
"االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة لتحقيؽ حجـ أك مستكل معيف مف النكاتج بأقؿ التكاليؼ كىك مف أىـ
مقاييس النجاح لممؤسسات في تحقيؽ أىدافيا" ،كعرفيا ) (Walker Ruibertعمى أنيا "ىي قدرة
مردكدية المؤسسة" (الداكم.)2010 ،
كبذلؾ يتضح أف الكفاءة ىي العالقة بيف المدخالت كالمخرجات أم انو كمما إستغمت المؤسسة أك
المنظمة مكاردىا إستغالالن أمثالن في إنتاج اكبر قدر مف المخرجات كمما كانت المنظمة أكثر كفاءة،
مع األخذ بعيف االعتبار أىمية دقة الكصكؿ لألىداؼ.
كلمبحث عف قدرة الشركات في الربط بيف ىذيف العامميف في إدارة الشركات في ظؿ تكفر مقكمات
األداء الجيد فيي بحاجة ماسة إلى تطبيؽ معايير تقييـ األداء مف قبؿ اإلدارة بالطريقة الصحيحة التي
تستمر باألداء الجيد لمكصؿ ألىداؼ الشركة.
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 3.8.4مقكمات األداء الجيد
يقصد بمقكمات األداء الجيد تمؾ الخصائص كالمتطمبات التي يجب تكفرىا لمحكـ عمى مدل جكدة
ككفاءة كفعالية أداء المنظمة ،كالتي يمكف عرضيا مف خالؿ التالي (نديـ:)2013 ،
 .1اإلدارة االستراتيجية :ىك األسمكب الذم مف خاللو تقكـ اإلدارة العميا ببناء استراتيجيات
المنظمة بتحديد التكجيات طكيمة األجؿ ،كتحقيؽ األداء مف خالؿ التصميـ الدقيؽ لكيفية
التنفيذ المناسب ،كالتقييـ المستمر لالستراتيجيات المكضكعة.
 .2الشفافية :ىي الحؽ في الكصكؿ إلى المعمكمات ،كمعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسسي ،كحؽ
الشفافية مطمب ضركرم لكضع معايير أخالقية ،كميثاؽ عمؿ مؤسسي لما تؤدم إليو مف الثقة
كالمساعدة في اكتشاؼ األخطاء.
 .3إقرار مبدأ المساءلة الفعالة :كممارستو فعميان مف اإلدارات العميا كمبدأ مكمؿ لتقييـ األداء،
فالمكظؼ الذم يعطى مسئكليات كصالحيات أداء كظيفة محددة يككف مسئكال عف أداء مياـ
تمؾ الكظيفة طبقان لما ىك محدد سمفان ،فعند استخداـ المساءلة كآلية لتقييـ األداء يككف التركيز
عمى كؿ مف مستكل األداء الذم تـ تحقيقو ،كمدل فاعمية نظاـ المساءلة الذم تـ إتباعو في
ظؿ تكفر عناصر تطبيؽ المساءلة الفعالة.
 .4تطكير النظـ المحاسبية :إف كجكد نظاـ محاسبي سميـ كمتطكر يمكف مف الحصكؿ عمى
البيانات المالية كالمحاسبية السميمة التي تعتبر إحدل مرتكزات رقابة األداء ،كما أنو يساىـ في
بياف مدل التقيد بالقكاعد المطبقة ،كيسيؿ عمميات التدقيؽ كالرقابة التي تمارسيا الجيات
المختصة ،إلى جانب استخداـ ىذه النظـ في إعداد المكازنات الخاصة بالمنظمات لتزكيد
متخذم القرار بالبيانات كالمعمكمات الالزمة لمحكـ عمى كفاءة استخداـ المكارد المادية كالبشرية
المتاحة لتحقيؽ األىداؼ.
يتبيف مما سبؽ أىمية الدكر الذم تمعبو تمؾ المقكمات ،نحك تمييد طريؽ الشركة لمتحقيؽ أفضؿ أداء
ممكف لمكصؿ لألىداؼ ،كاف غياب إحداىا سيككف لو أث انر سمبيان عمى أداء الشركة بحيث أنو يجب
كجكد جميع ىذه المقكمات عند إدارة الشركة لمكصكؿ الدقيؽ لألىداؼ اإلستراتيجية .
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 3.8.5تقييـ األداء المالي كأىميتو
إف عممية تقييـ أداء الشركات ىي انعكاس لكيفية استخداـ الشركة لمكاردىا المالية كالبشرية ،كاستغالليا
بالصكرة التي تجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا ،كىي تمعب دك ار ميما في إدارة الشركة ،مف خالؿ
تزكيد األفراد كالجيات المختمفة سكاء كانكا يعممكف بيذه الكحدات أك مف خارجيا (المساىمكف
كالمستثمركف كالعمالء كالمكردكف كالمحممكف الماليكف) ،بمعمكمات مالية حكؿ أداء الشركة تساعدىـ في
اتخاذ ق ارراتيـ االقتصادية ،فيحكـ المساىمكف عمى أداء الشركة كفؽ مؤشرات الزيادة أك النقص في
قيمة األسيـ التي يمتمككنيا كتكزيعات األرباح التي تتحقؽ في السنة المالية ،فيما يحكـ العمالء عمى
أداء المنظمة مف خالؿ المنفعة التي يحصمكف عمييا مقابؿ األمكاؿ التي يدفعكنيا نتيجة استخداـ
منتجات الشركة (المطيرم.)2011،
كيتـ أداء األعماؿ في مجاالت متعددة داخؿ الشركة ،فيناؾ أداء العامميف ك يطمؽ عمى تقييـ األداء
في ىذه الحالة "تقييـ أداء العامميف" كىناؾ تقييـ أداء الكحدات اإلنتاجية أك الخدمية ،كيطمؽ عميو "تقييـ
"أداء القسـ أك تقييـ الكحدة اإلنتاجية أك الخدمية" كقد يككف األداء خاصان بالنشاط المالي ،كفي ىذه
الحالة يطمؽ عميو "تقييـ األداء المالي لممؤسسة" (شعيب.)2014 ،
يعرؼ تقييـ األداء مف كجية نظر(شنكؼ )2013 ،بأف تقييـ األداء المالي لمكحدة االقتصادية ىك
عممية مقارنة بيف اإلنجازات الفعمية كاألىداؼ المخططة  ،كمف ثـ حصر االنحرافات الكمية كالنكعية
بينيما إف كجدت ،كبالتالي العمؿ عمى تعزيز االنحرافات اإليجابية كمعالجة االنحرافات السمبية ،كتـ
تعريفو عمى أنو "طريقة تستخدـ عمى نطاؽ كاسع لتحديد كاعتماد أفضؿ الممارسات ككسيمة لتحسيف
األداء كزيادة اإلنتاجية" (.)Zhu, 2014
كيعد تقييـ األداء أحد العمميات اإلدارية الميمة لمكحدات االقتصادية لككنو يتجو إلى حصيمة األعماؿ،
كىك ما يجعمو متأث ار بمختمؼ أكجو النشاط كيعكس نتاجيا ،كتبرز أىمية تقييـ األداء في الجكانب
التالية( :المطيرم)2011،
أ .يكفر تقييـ األداء مقياسان لمدل نجاح الكحدة االقتصادية مف خالؿ سعييا لمكاصمة نشاطيا
بغية تحقيؽ أىدافيا ،كما يكفر المعمكمات لمختمؼ المستكيات في المنظمة ألغراض التخطيط
كالرقابة كاتخاذ الق اررات المستندة إلى حقائؽ عممية.
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ب .يستيدؼ تقييـ األداء التأكد مف تحقيؽ التنسيؽ بيف مختمؼ أكجو النشاط لمكحدة
االقتصادية المتمثمة باإلنتاج كالتسكيؽ كالتمكيؿ كاألفراد كغير ذلؾ لتحقيؽ الكفكرات
االقتصادية.
ج .عمى مستكل العمميات يؤدم تقييـ األداء إلى إجراء مسح ميداني شامؿ لمكحدة االقتصادية
لغرض التعرؼ عمى سائر عممياتيا اإلنتاجية ،كالكقكؼ عمى العالقات التي تربط بيف مختمؼ
مراحؿ اإلنتاج كالتكصؿ إلى خصائص النشاط اإلنتاجي الذم تمارسو الكحدة االقتصادية كاثر
ذلؾ عمى إدارتيا كدراسة اقتصاديات برامج التشغيؿ .
د .عمى مستكل األفراد فإف تقييـ األداء يؤدم إلى خمؽ مناخ مف الثقة كالتعامؿ األخالقي عف
طريؽ تأكيد األسس العممية في التقييـ كالنيكض بمستكل العامميف مف خالؿ استثمار طاقاتيـ
الكامنة ،كتكظيؼ طمكحاتيـ بأساليب تؤىميـ لمتقدـ كتحديد تكاليؼ العمؿ اإلنساني كالمساعدة
في تحديد سبؿ تطكير العامميف كدفعيـ باتجاه تطكير أنفسيـ.
ق .عمى مستكل التسكيؽ ،فإف تقييـ األداء ييدؼ إلى التحقؽ مف الكصكؿ إلى حجـ مبيعات
مربح كمستكل االحتفاظ بالزبائف أك زيادتيـ بكصفيما مؤشريف لممنافسة كالتأكد مف الكفاءة
التسكيقية بشقييا التشغيمي كالسعرم.
ك .عمى المستكل المالي ،فإف تقييـ األداء ينصب عمى التأكد مف تكفر السيكلة كمستكل
الربحية في ظؿ كؿ مف ق اررات االستثمار كالتمكيؿ كما يصاحبيما مف مخاطر ،باإلضافة إلى
مقسكـ األرباح في إطار السعي لتعظيـ القيمة الحالية لممنشأة ،باعتبار أف أىداؼ اإلدارة
المالية ىك زيادة القيمة الحالية لممؤسسة كالمحافظة عمى سيكلة المؤسسة لحمايتيا مف خطر
اإلفالس كالتصفية ،كتحقيؽ العائد المناسب عمى االستثمار.
كفي ضكء مما سبؽ يمكف القكؿ أف عممية تقييـ األداء ىي تتمثؿ في إستخداـ إحدل أدكات القياس
كالتقييـ لمتعرؼ عمى مدل نجاح المنظمة في إدارة مكاردىا المادية كالبشرية كالمالية في مجمؿ أنشطتيا
المختمفة خالؿ فترة زمنية محددة بكفاءة كفعالية ككفقان لألىداؼ كالمعايير المحددة مسبقاَ ،أيضان تتضح
األىمية التي تحتميا عممية تقييـ األداء بجميع جكانبيا ،إذ أف مردكد ىذه العممية تؤثر عمى مختمؼ
المستكيات العاممة في المنظمة ،كالجيات الخارجية ،األمر الذم ينعكس عمى نجاح المؤسسة في
تحقيؽ أىدافيا كالحفاظ عمى بقائيا كاستم ارريتيا كنمكىا.
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 3.8.6أىداؼ االداء المالي :
يشمؿ األداء المالي مجمكعة مف االىداؼ التي تسعى الشركة الي تحقيقيا كالتي تيمكف حصرىا في ما
يمي (عتبة:)2016 ،
 -1التكازف المالي العاـ في الشركة.
 -2المردكدية مف عمميات تقييـ األداء المالي.
 -3نمك كتطكر القيمة في الشركة.
 -4السيكلة كتدفقاتيا في أقساـ الشركة.
 -5تكازف الييكؿ المالي كاالدارم في الشركة.
 3.8.7القكاعد األساسية لتقييـ األداء
تستند عممية تقييـ األداء إلى مجمكعة مف األسس كالقكاعد التي مف شأنيا االرتقاء بيا إلى مستكل مف
الدقة كالمكثكقية ،كي تساعد الجيات المعنية عمى اتخاذ الق اررات السميمة كتصحيح اإلنحرافات كتحديد
المسئكليات ،كالتي يمكف عرضيا في النقاط التالية (بشناؽ:)2011 ،
 .1تحديد أىداؼ المشركع
يعد تحديد اليدؼ الرئيسي لمشركة كما يتبعو مف أىداؼ ثانكية أم ار غاية في االىمية ،حيث إف التحديد
الدقيؽ لميدؼ الرئيسي يتطمب ترجمتو إلى مجمكعة مف األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالمالية
الفرعية ،انسياقان مع مجاالت كأنشطة المشركع المختمفة ،مثؿ مجاؿ الربحية كالتسكيؽ كالقيمة المضافة
كالمكارد المالية كأداء العامميف ،إضافةن الى ضركرة المكازنة بيف األىداؼ القصيرة األمد كالبعيدة المدل،
لذا يعتبر أحد كظائؼ دراسة كفاءة األداء ىك التعرؼ عمى إمكانية تحديد تمؾ األىداؼ ككضكحيا
لكافة العامميف كالمسئكليف بالشركة.
 .2تحديد مراكز المسئكلية:
يعتبر تحديد مراكز المسئكلية المتعددة ضمف اطار أم مشركع مف اىـ العناصر االساسية لتقييـ كفاءة
االداء ،حيث اف عممية تقييـ األداء ال تقتصر عمى معرفة مدل تحقيؽ الكحدة ألىدافيا بؿ تمتد لتشمؿ
تفسير اإلنحرافات كتحميميا كتشخيص أسبابيا كتحديد الجية المسئكلة عنيا ،حتى يتـ ربط تمؾ
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اإلنحرافات بالمراكز التي اخفقت في إنجازىا بالمستكل كالكفاءة المطمكبة ،كذلؾ في محاكلة لدفع تمؾ
المراكز لتحسيف أدائيا كتجاكز تمؾ اإلنحرافات مستقبالن.
 .3تحديد الخطط التفصيمية إلنجاز الفعاليات التي تمارسيا الشركة:
يعتبر كضع الخطط التفصيمية لجميع نشاطات الشركة أحد أبرز محددات إستمرار العمميات اإلنتاجية
بالشكؿ المطمكب ،مع تحديد المكارد كالطاقات المادية كالبشرية الالزمة لتنفيذىا كالتي تضمف تحقيؽ
األىداؼ كبأقؿ تكمفة ممكنة ،مع مراعاة أف تتصؼ تمؾ الخطط بمستكل معيف مف المركنة بحيث
تسمح بإجراء بعض التعديالت عمييا عند الضركرة ،مع مراعاة ضركرة كضكح االىداؼ العامة
كالجزئية كتغطيتيا جميع أكجو انشطة المشركع ،كالتناسؽ بيف أىداؼ اقساـ كفركع المشركع كضركرة
مساىمة العامميف في تحديد تمؾ األىداؼ ،كأف تككف قابمة لمتكيؼ مع الظركؼ.
 .4تحديد معايير تقييـ كفاءة األداء:
أف عممية تحديد المعايير تعتبر مف الخطكات األساسية في عممية التقييـ ،لكف تعدد ىذه المعايير
أصبح يشكؿ مشكمة صعبة في الكقت الحاضر ،حيث أصبح ىناؾ إستحالة تطبيؽ كافة المعايير سكاء
التجارية منيا أك االجتماعية ،مع التأكيد عمى مسالة اإلختيار بيف تمؾ المعايير بما يتناسب كاألىداؼ
المحددة لممشركع كألقسامو المختمفة ،كعادة فاف ىذه المعايير تختمؼ مف كحدة إلى كحدة إنتاجية أخرل
كذلؾ باختالؼ طبيعة العممية اإلنتاجية كباختالؼ األىداؼ المرسكمة كالمحددة كبإختالؼ الفترة
الزمنية.
 .6كجكد جياز مناسب لمرقابة عمى تقييـ األداء:
إف نجاح عممية تقييـ كفاءة األداء في تحقيؽ أىدافيا ،تتطمب كجكد جياز مناسب لمرقابة يختص
بمتابعة كمراقبة التنفيذ الفعمي لألىداؼ المحددة ،كتسجيؿ النتائج التي يحصؿ عمييا  ،كنظ انر لمصمة
الكثيقة بيف فاعمية الرقابة كمدل دقة كصحة البيانات كالمعمكمات المسجمة ،لذا فإف تطكير أجيزة
اإلتصاؿ في المشركع ،يعتبر أم انر ضركريا مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة لمختمؼ
األغراض كبالدقة الالزمة.
في ضكء ما سبؽ تتضح أىمية تكفر تمؾ األسس لجني ثمار عممية التقييـ المرجكة  ،كلتككف عممية
منظمة كمستمرة تحقؽ أىدافيا بما تقدمو مف معمكمات حكؿ مستكل األداء كاالنحرافات كأسبابيا
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كالمسئكلية عنيا  ،حيث أف تمؾ األسس يجب تحديدىا قبؿ القياـ بعممية تقييـ األداء كأيضان يجب أف ال
يككف أم كاحد مف ىذه األسس مجيكؿ حتى يتـ الكصكؿ لمتقييـ أداء بأفضؿ صكرة مف خالؿ تتبع
مراحؿ تقييـ األداء التي سيتـ تكضيحيا.
 3.8.8مراحؿ عممية تقييـ األداء المالي:
إف التطبيؽ السميـ لعممية تقييـ األداء يساعد عمى الكصكؿ إلى األىداؼ التي تسعى الشركات الى
تحقيقيا ،كتمر ىذه العممية بعدة م ارحؿ يمكف تمخيصيا (المطيرم:)2011،
 -1مرحمة التخطيط  :كىي مرحمة رسـ سياسة التقييـ ،حيث يتـ إعداد المكازنات كالقكائـ التقديرية،
كتحديد أدكات التقييـ التي سيتـ استخداميا ،كتحديد المراكز المسئكلة عف عممية التقييـ
كاألىداؼ المستقبمية المتكقعة.
 -2مرحمة مقارنة النتائج  :بعد كضع الخطة مف طرؼ الشركة يستمزـ األمر متابعة إذا ما تـ
تحقيؽ األىداؼ كفقان لممكاعيد المحددة ،كمقارنة النتائج الفعمية باألىداؼ المسطرة ،كيتـ مراقبة
تنفيذ األىداؼ خالؿ فترات زمنية متقاربة؛ لتدارؾ أم إخالؿ في الكقت المناسب كاكتشاؼ
االنحرافات.
 -3مرحمة تحميؿ النتائج :يتـ في ىذه المرحمة إجراء التحميالت الالزمة لطبيعة االنحرافات
كالكقكؼ عمى أسبابيا كاقتراح الكسائؿ الالزمة لمعالجتيا.
مما سبؽ مف خالؿ سرد مراحؿ تقييـ األداء المالي يظير بأف تمؾ المراحؿ ىي مراحؿ متتالية تتـ
بانتظاـ كؿ مرحمة تعتمد عمى األخرل كالسمسة المتكاممة؛ كصكالن إلى تحقيؽ أىداؼ الشركة المخطط
ليا ،كتدارؾ أم خطأ يحدث قد يعمؿ عمى إحداث خمؿ في تحقيؽ تمؾ األىداؼ كمعالجتيا.
 3.8.9العكامؿ المؤثرة عمى األداء المالي:
يكجد عدة عكامؿ مؤثرة عمى األداء المالي يمكف إجماليا فيما يمي حسب (مراد:)2018 ،
الييكؿ التنظيمي :يعتبر الييكؿ التنظيمي اإلطار الذم تتفاعؿ فيو جميع المتغيرات بالشركة كأعماليا،
ففيو تتحد أساليب االتصاؿ كالصالحيات كالمسؤليات كأساليب تبادؿ األنشطة كيحتكم عمى الكظائؼ
اإلدارية بالشركة.
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المناخ التنظيمي :ىك كضكح التنظيـ ككيفية اتخاذ القرار كأسمكب اإلدارة كتكجيو األداء كتنمية العنصر
البشرم ،كيقصد بكضكح التنظيـ إدراؾ العامميف ألىداؼ الشركة ،كأما إتخاذ القرار ىك أخذه بطريقة
عالنية كتقييمو كمدل مالءمة المعمكمات إلتخاذىا ،أما أسمكب اإلدارة فيي تشجيع العامميف عمى
المبادرة الذاتية أثناء االداء.
التكنكلكجيا :تُعبر عف األساليب كالميارات العتمدة في الشركة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة ،كالتي تعمؿ
عمى ربط المصادر باالحتياجات ،كعمى الشركة تحديد نكع التكنكلكجيا المناسبة لطبيعة عمميا
كالمنسجمة مع أىدافيا.
الحجـ :يقصد بالحجـ تصنيؼ الشركة الى شركة كبيرة أك متكسطة أك كبيرة ،حيث يكجد عدة مقاييس
لحجـ الشركة منيا إجمالي المكجكدات أك إجمالي المبيعات أك إجمالي القيمة الدفترية ،كيعتبر الحجـ
مف العكامؿ المؤثرة عمى األداء المالي سمبان كايجاباُ ،ألنو عند زيادة حجـ الشركة يمكف أف يككف عائقان
فإف عممية اإلدارة تصبح أكبر تعقيدان كمنيا يصبح ىاألداء أقؿ فاعمية مما ينعكس سمبان عمى الشركة،
كيمكف أف ينعكس إيجابان ألنو كمما زاد حجـ الشركة زاد معو عدد المحمميف المالييف الميتميف بالشركة.
كيتضح مما سبؽ تنكع العكامؿ المؤثرة باألداء المالي ،مما يفتح الباب أماـ إمكانية تنكع االدكات
كاالساليب المستخدمة ،ككذلؾ يتيح ليا أف تشمؿ اكبر قدر ممكف مف جكانب االيجابية كالسمبية في
التأثير ،مما يجعؿ لدراستيا بحيث التحكـ بالعكامؿ التي تساعد عمى رفع فعالية األداء المالي.
3.9

القيمة السكقية كعالقتيا باألداء المالي.

يحتؿ مكضكع العكامؿ المؤثرة في أسعار األسيـ بشكؿ عاـ مكانة ميمة في أدبيات االقتصاد كاألسكاؽ
المالية ،فيك ُيمثؿ مجاالن كاسعان لمدراسات التطبيقية في ىذا المجاؿ ،كىناؾ العديد مف الدراسات
كالكتابات حكؿ ىذا المكضكع ،فمنيا ما ركز عمى دراسة تمؾ العكامؿ منفردة كمنيا ما ركز عمييا

مجتمعة كبنسب متفاكتة ،كما أف معظـ الق اررات التي تتخذىا الشركات المساىمة تستند إلى العكامؿ
التي تؤثر عمى أسعار أسيميا ،لذلؾ ال بد مف معرفة أىـ العكامؿ التي تؤثر في أسعار أسيـ ىذه
الشركات كتؤدم إلى صعكدىا كىبكطيا في البكرصة.
ك مف أجؿ رفع األداء المالي "قيمة األسيـ" كما يتمخض عنيا مف رفع قيمة الشركة السكقية  ،أك
خفضيا يتطم ب االستخداـ األمثؿ لممكارد كالقدرة عمى التعامؿ مع البيئة الداخمية كالخارجية التي تحيط
مماسيؤدم بالتالي إلى رفع كفاءة األداء المالي (دكديف.)2014 ،
بالشركة؛
ُ
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كتعد القيمة السكقية مقياسان جيدان لمداللة عمى كفاءة األداء المالي في الشركات ،حيث ىي قيمة السيـ
في السكؽ كتتأثر بالعديد مف العكامؿ سكاء أكانت داخمية أك خارجية لمشركة .كمف خالؿ معرفة القيمة
السكقية لمشركة يتـ معرفة قيمتيا ،كبالتالي تستطيع الشركة معرفة ما لدييا لعممو لممحافظة عمى
مستكل قيمتيا أك زيادتيا بيف الشركات؛ مما ُيؤدم إلى جذب المستثمريف لدييا (الفار.)2018 ،
بناء عمى السكؽ ،منيا القيمة
كلقد تـ تطكير مقاييس حديثة تعمؿ عمى تقييـ األداء المالي لمشركات ن

السكقية المضافة ،كالقيمة االقتصادية المضافة ،كالتي مف خالليا يستطيع المستثمر اتخاذ الق اررات
السميمة ،كقد تـ التركيز في ىذا الدراسة عمى القيمة السكقية المضافة كالذم يعد مف المقاييس الحديثة
التي تُعتقد أف ىناؾ ضعفأ في اىتماـ المستثمر العربي باستخداميا بشكؿ عاـ ،كالمستثمر الفمسطيني
بشكؿ خاص عند اتخاذ قرار االستثمار في األسيـ المتداكلة في بكرصة فمسطيف (النعيمي.)2012 ،
كمما سبؽ يمكف القكؿ أف العالقة بيف القيمة السكقية المضافة كاألداء المالي لمشركة يرتبطاف بشكؿ
كثيؽ ،بحيث أنو كمما زاد األداء المالي في الشركة سكؼ تتحسف بشكؿ تمقائي القيمة السكقية المضافة
لمشركة ،كمف جية أخرل عند تحسف القيمة السكقية المضافة يؤثر مباشرة في األداء المالي لمشركة.
 3.10ممخص الفصؿ
كيمكف تمخيص ما تـ تناكلو في ىذا الفصؿ اإلطار النظرم عف مفيكـ خمؽ القيمة كالقيمة السكقية
المضافة كاألداء المالي ،حيث تـ التعرؼ عمى مفيكـ خمؽ القيمة ككيفية خمؽ القيمة ،كتـ تسميط
الضكء عمى مفيكـ القيمة السكقية المضافة كأىميتيا ،كتـ التعرؼ عمى أىـ مؤشرات القيمة السكقية،
كأيضان تـ التعرؼ عمى األداء المالي كمككناتو ككيفية تقييـ األداء كمراحمو ،حيث نستخمص أف القيمة
السكقية تعتبر عنصر ميـ جدان في رفع األداء المالي ،كتحسيف قيمة الشركة ككؿ بيف منافسينيا،
كأيضان لدييا أىمية بالغة في زيادة ثقة المستثمريف ،كالمحافظة عمى تحقيؽ أىداؼ الشركة مف خالؿ
االستم اررية كالتطكر ،كمف الممكف القكؿ مؤشر القيمة السكقية يعمؿ عمى تسييؿ معرفة كضع الشركة
المالي كتسييؿ عممية المقارنة بيف المشركات المنافسة لممساىمة في معرفة العيكب كالقصكر في األداء
في الشركة مف جية ،كمف جية أخرل تعمؿ عمى استقطاب مستثمريف جدد كالمحافظة عمى ثقة
المستثمريف الحالييف  ،كأخي انر أستعرضت الدراسة العالقة بيف القيمة السكقية المضافة كاألداء المالي في
الشركة كظيرت أف ىناؾ عالقة ىامة جدان ،إذ يرتكز كالن مف الطرفيف عمى األخر ،كسيتناكؿ الفصؿ
التالي الطرؽ كاالجراءات المستخدمة إلختبار كتحميؿ فرضيات الدراسة.
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 4.1مقدمة
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان لمػػنيج الد ارسػػة ،ككػػؿ مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ،كأداة الد ارسػػة المسػػتخدمة
كطػػرؽ إعػػدادىا ،كصػػدقيا كثباتيػػا ،كمػػا يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ كصػػفنا لإلج ػراءات الخاصػػة بتقنػػيف أدكات
أخير المعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ الدراسة.
الدراسة كتطبيقيا ،ك نا
 4.2منيجية الدراسة
حيث إنو قد تـ تحديد جكانب كأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مسبقان مف خالؿ مراجعة الدراسات
السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة التي تسعى إلى التعرؼ عمى أثر مستكل اإلفصاح المحاسبي عمى
القيمة السكقية لمشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف .فقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج
الكصفي التحميمي الذم ييدؼ إلى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع الدراسة لتفسيرىا
كالكقكؼ عمى دالالتيا.
 4.3طرؽ جمع البيانات
اعتمدت الدراسة عمى نكعيف مف البيانات
البيانات األكلية :حيث تـ التطرؽ لمبيانات األكلية بالبحث في الجانب الميداني عبر مقياس اإلفصاح
المصمـ مف خالؿ النمكذج المستخدـ في دراسة (عابد ،)2018 ،كالمعد لقياس اإلفصاح المحاسبي،
كفؽ تعميمات سمطة النقد كىيئة سكؽ الماؿ الفمسطينية ،لمعرفة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة
في بكرصة فمسطيف بمعايير اإلفصاح ،كما تـ االستعانة بالقكائـ المالية المنشكرة لتمؾ الشركات في
الكصكؿ لمنسب الالزمة لقياس مؤشرات القيمة السكقية لتمؾ الشركات .كبعد ذلؾ تـ استخداـ
االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.
البيانات الثانكية :تمت مراجعة الكتب كالدكريات كالمنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد
الدراسة ،كالتي تتعمؽ باإلفصاح المالي ،كمدل مساىمتيا في تحسيف القيمة السكقية في الشركات
الممتزمة بقكاعد اإلفصاح كمعاييره ،كأية مراجع قد تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي ،كذلؾ بغرض
التعرؼ عمى كاألسس الطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات ،ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر
المستجدات التي حدثت ك تحدث في مجاؿ الدراسة.
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 4.4مجتمع الدراسة
يتكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف كافػة شػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف كالتػػي
يبمػػغ عػػددىا  49شػػركة حسػػب المكقػػع اإللكتركنػػي الرسػػمي لبكرصػػة فمسػػطيف (.)www.p-s-e.com
كتبػػيف أف ىػػذه الشػػركات مكزعػػة عمػػى خمػػس قطاعػػات كىػػي قطػػاع االسػػتثمار ،قطػػاع البنػػكؾ ،قطػػاع
التػػأميف ،قطػػاع الخػػدمات ،كقطػػاع الصػػناعة ،كقػػد شػػممت الد ارسػػة الشػػركات التػػي تنطبػػؽ عمييػػا الشػػركط
التالية:
 .1مدرجة في بكرصة فمسطيف منذ العاـ 2012ـ.
 .2تكفر بياناتيا المالية مدققة كمنشكرة طيمة فترة الدراسة مف سنة  2012كلغاية.2017
 .3يتـ تداكؿ أسيميا مف سنة  2012إلى .2017
 .4لدييا حركة تداكؿ لـ تنقطع خالؿ الفترة  2012إلى .2017
كبالتػالي كانػت العينػة النيائيػة التػي تػـ اجػراء الد ارسػة عمييػا تتكػكف مػف ( )41شػركة ،كالجػدكؿ
رقػ ػػـ ( )4.1يكضػ ػػح أف أكبػ ػػر القطاع ػ ػػات تمثػ ػػيالن فػ ػػي عينػ ػػة الد ارس ػ ػػة ىمػ ػػا قطػ ػػاعي الصػ ػػناعة بنس ػ ػػبة
 %26.829يميو قطاعي االستثمار كالخدمات بنسبة  %21.951لكؿ منيما ،كىذا يتناسب مع نسبتيا
الفعمية في المجتمع ،يمييما قطاع البنكؾ كالتأميف بنسبة  %14.634لكؿ قطاع.
جذول سلى ( )4,,
رىصَغ ػُُخ انذساعخ دغت انمطبع االلزظبدٌ

القطاع االقتصادم
لطبع االعزضًبس
لطبع انظُبػخ
لطبع انخذيبد
لطبع انجُىن
لطبع انزؤيٍُ

المجمكع

التكرار

النسبة المئكية

9

21.951

11

26.829

9

21.951

6

14.634

6

14.634

41

100.00

 4.5متغيرات الدراسة:
 4.5.1المتغير المستقؿ:
يتمثؿ المتغير المستقؿ ليذه الدراسة في كافة جكانب اإلفصاح كالمتمثمة في:
 .1نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة باإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم كيرمز ليا بالرمز (.)X1
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 .2نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة بالشركات التابعة كيرمز ليا بالرمز (.)X2
 .3نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة بأعضاء مجمس اإلدارة كيرمز ليا بالرمز (.)X3
 .4نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة باإلدارة التنفيذية كيرمز ليا بالرمز (.)X4
 .5نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة بكبار مالكي األسيـ كيرمز ليا بالرمز (.)X5
 .6نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة الكضع التنافسي لمشركة ضمف قطاع نشاطيا كيرمز ليا بالرمز (.)X6
 .7نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة بالق اررات كاالمتيازات الحككمية كيرمز ليا بالرمز (.)X7
 .8نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة بالمكارد البشرية كيرمز ليا بالرمز (.)X8
 .9نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة بالمخاطر كاإلنجازات كالعمميات ذات الطبيعية غير متكررة التي حدثت خالؿ العاـ
كيرمز ليا بالرمز (.)X9
 .10نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح المالي كيرمز ليا
بالرمز (.)X10
 .11نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف التبرعات
كالمنح كالمساىمة البيئية كالمجتمعية خالؿ السنة المالية كيرمز ليا بالرمز (.)X11
 .12نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف العقكد
كاالرتباطات التي عقدت خالؿ السنة كيرمز ليا بالرمز (.)X12
 .13نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف االق اررات
المطمكبة كيرمز ليا بالرمز (.)X13
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بينما رمز لإلفصاح بشكؿ عاـ بالرمز ( ،)Xكقد تـ استخداـ نمكذج معد خصيصا ليذا الغرض في

ضكء معايير المحاسبة الدكلية المتعمقة باإلفصاح المحاسبي ،كتعميمات سمطة النقد كىيئة سكؽ الماؿ
الفمسطينية ،لمعرفة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بمعايير اإلفصاح.
 4.5.2تحميؿ فقرات المقياس
لتحميؿ فقرات المقياس تـ استخداـ اختبار Tلعينة كاحدة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة
التطبيؽ قد كصؿ إلى درجة الحياد كىي  %50أـ ال ،فإذا كانت ( Sigأكبر مف  )0.05فإف متكسط
تطبيؽ القاعدة ال يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي  ، %50كالعكس.

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلطار العاـ لمحتكلالتقرير السنكم
كتبيف النتائج في جدكؿ رقـ ( )4.2مدل التزاـ الشركات باإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم،

كيتضح أف  %99.6مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف أنشطة الشركة الرئيسية ،كما أف  %99.2منيا

تمتزـ باإلفصاح عف عنكاف الشركة الرئيسي (اإلدارة العامة) ،بينما  %98.8منيا تفصح عف كممة

رئيس مجمس اإلدارة ،مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح المطمكبة في اإلطار العاـ لمحتكل التقرير

السنكم ،إال أف  %15.9فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف الشركة القابضة كعنكاف الشركة األـ،
إضافة إلى أف  %22.8فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف عدـ كجكد فركع لمشركة بشكؿ صريح.
جدكؿ ()4.2

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة باإلطار العاـ
لمحتكل التقرير السنكم

انشلى

انفمشح

1
اإلفظبح ػٍ كهًخ سئُظ يجهظ اإلداسح.
2
اإلفظبح ػٍ أَشطخ انششكخ انشئُغُخ
3
اإلفظبح ػٍ ػُىاٌ انششكخ انشئُغٍ (اإلداسح انؼبيخ)
4
اإلفظبح ػٍ ػذد فشوع انششكخ اٌ وجذ.
5
اإلفظبح ػٍ ػذو وجىد فشوع نهششكخ ثشكم طشَخ.
6
اإلفظبح ػٍ انششكخ انمبثضخ وركش ػُىاٌ انششكخ األو.
اإلفظبح ػٍ دجى االعزضًبس انشأعًبنٍ نهششكخ ككم ونُظ
7
نكم فشع يٍ انفشوع.
اإلفظبح ػٍ انهُكم انزُظًٍُ نهششكخ يٍ خالل سعى
8
يخطظ رىضُذٍ.
اإلفظبح ػٍ انخطخ انًغزمجهُخ ثشكم يفظم ونُظ ضًٍ
9
كهًخ سئُظ يجهظ اإلداسح.
اإلطبس انؼبو نًذزىي انزمشَش انغُىٌ

78

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس
T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.988

0.110

69.567

0.000

0.996

0.064

122.000

0.000

0.992

0.090

85.735

0.000

0.967

0.178

41.252

0.000

0.228

0.420

-10.167

0.000

0.159

0.366

-14.633

0.000

0.898

0.303

20.637

0.000

0.854

0.354

15.662

0.000

0.797

0.403

11.542

0.000

0.764

0.146

28.475

0.000

يبيف جدكؿ( )4.2بأف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح

عف المعمكمات المتعمقة باإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم بمغت  %76.4فقط كىي نسبة جيدة
نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.146كىي درجة انحراؼ منخفضة مما يدلؿ عمى درجة التزاـ متقارب

مف قبؿ كافة الشركات بمعايير اإلفصاح المتعمقة باإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم ،كما أف القيمة

االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف
باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة باإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم ،كيرجع ىذا التكافؽ في

االلتزاـ إلى أف ىذه المعايير تظير في الشكؿ العاـ لمتقرير مما يجعيا محط أنظار كافة المطمعيف

عمى التقرير السنكم ،مما يجعؿ الشركات أكثر تمسكان بيا.
 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالمعمكمات المتعمقة بالشركات التابعة
تكضح النتائج في جدكؿ رقـ ( )4.3مدل التزاـ الشركات بالمعمكمات المتعمقة بالشركات التابعة،
حيث إف  %67.1مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف أسـ الشركات التابعة ،كما أف  %56.9منيا
تمتزـ باإلفصاح عف رأسماؿ الشركات التابعة ،مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح المطمكبة في

اإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم ،إال أف  %44.3فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف المشاريع
المممككة مف قبؿ الشركات التابعة كرؤكس أمكاليا ،إضافة إلى أف  %32.5فقط مف الشركات تمتزـ
باإلفصاح عف عدـ كجكد شركات تابعة بشكؿ كاضح كصريح.
جدكؿ ()4.3

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالشركات
التابعة

انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.671

0.471

5.687

0.000

0.508

0.501

0.255

0.799

0.569

0.496

2.184

0.030

0.268

0.444

-8.186

0.000

0.402

0.491

-3.114

0.002

0.179

0.384

-13.116

0.000

0.443

0.498

-1.793

0.074

0.325

0.469

-5.841

0.000

0.421

0.322

-3.864

0.000

اإلفظبح ػٍ أعى انششكبد انزبثؼخ.
10
اإلفظبح ػٍ َشبط انششكبد انزبثؼخ.
11
اإلفظبح ػٍ سأعًبل انششكبد انزبثؼخ.
12
اإلفظبح ػٍ َغجخ انًهكُخ فٍ انششكبد
13
انزبثؼخ.
اإلفظبح ػٍ ػُىاٌ انششكبد انزبثؼخ.
14
اإلفظبح ػٍ فشوع انششكخ انزبثؼخ وػذد
15
يىظفُهب.
اإلفظبح ػٍ انًشبسَغ انًًهىكخ يٍ لجم
16
انششكبد انزبثؼخ وسإوط أيىانهب.
اإلفظبح ػٍ ػذو وجىد ششكبد ربثؼخ ثشكم
17
واضخ وطشَخ.
اإلفظبح انًزؼهك ثبنششكبد انزبثؼخ
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كتبيف النتائج في جدكؿ رقـ ( )4.3أف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة

فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالشركات التابعة بمغت  %42.1فقط كىي نسبة التزاـ

منخفضة نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.322كىي درجة انحراؼ مرتفعة مما يعكس عدـ تكافؽ مف

قبؿ كافة الشركات بمعايير اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالشركات التابعة ،كما أف قيمة دالة

االختبار ( ،)-3.864كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ عمى عدـ التزاـ شركات المساىمة

العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالشركات التابعة ،كيرجع عدـ
االلتزاـ إلى أف غالبة الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف ليس لدييا شركات تابعة ،كبالتالي يفسر

ذلؾ عدـ التكافؽ في اإلفصاح بيف الشركات كزيادة قيمة االنحراؼ المعيارم ،حيث الشركات اما أنيا
تمتمؾ شركات تابعة فتفصح عما يتعمؽ بيا ،كاما ال يتبعيا أم شركة كبالتالي ال تفصح.

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالمعمكمات المتعمقة بأعضاء مجمس اإلدارة
كحكؿ التزاـ الشركات المعمكمات المتعمقة بأعضاء مجمس اإلدارة تبيف النتائج في جدكؿ رقـ

( )4.4أف  %99.6مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف أسماء أعضاء مجمس اإلدارة كالتعريؼ بيـ،
كما أف  %98.8منيا تمتزـ باإلفصاح عف مؤىالت كالخبرات المينية ألعضاء مجمس اإلدارة ،بينما
 %98.4منيا تفصح عف منصب كطبيعة عمؿ كؿ عضك مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح

المطمكبة في اإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم ،إال أف  %32.1فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح
عف األعضاء الذيف انتيت عضكيتيـ خالؿ العاـ مع ذكر التاريخ.
كما تكضح النتائج أف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح

عف المعمكمات المتعمقة بأعضاء مجمس اإلدارة بمغت  %82.6فقط كىي نسبة التزاـ مرتفعة نسبيان،
كبانحراؼ معيارم ( )0.185كىي درجة انحراؼ منخفضة مما يعكس تكافؽ مف قبؿ كافة الشركات

بمعايير اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بأعضاء مجمس اإلدارة  ،كما أف قيمة دالة االختبار

( ،)27.680كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة

في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بأعضاء مجمس اإلدارة ،كترجع الدرجة المرتفعة
اللتزاـ بيذا المحكر لككنو يجمع بيف معايير اإلفصاح كمعايير الحككمة مما يجعؿ التزاـ الشركات بو
ضركرة ممحة عمى كال الجانبيف ،كككف كافة الشركات ميتمة بتطبيؽ معايير الحككمة كما ىي ميتمة

باإلفصاح فإف ليا نفس األسباب اللتزاـ بيذه المعايير مما يزيد مف تكافؽ درجة اإلفصاح لدييا
كانخفاض درجة االنحراؼ المعيارم.
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جدكؿ ()4.4

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بأعضاء
مجمس اإلدارة

انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.996

0.064

122.000

0.000

0.988

0.110

69.567

0.000

0.984

0.127

59.868

0.000

0.976

0.155

48.260

0.000

0.963

0.188

38.636

0.000

0.667

0.472

5.534

0.000

0.821

0.384

13.116

0.000

0.878

0.328

18.083

0.000

0.789

0.409

11.065

0.000

0.703

0.458

6.964

0.000

0.321

0.468

-5.996

0.000

0.826

0.185

27.680

0.000

اإلفظبح ػٍ أعًبء أػضبء يجهظ اإلداسح
18
وانزؼشَف ثهى.
اإلفظبح ػٍ يئهالد وانخجشاد انًهُُخ
19
ألػضبء يجهظ اإلداسح.
20
اإلفظبح ػٍ يُظت وطجُؼخ ػًم كم ػضى.
21
اإلفظبح ػٍ يهكُخ أػضبء يجهظ اإلداسح.
اإلفظبح ػٍ ػذد اجزًبػبد أػضبء يجهظ
22
اإلداسح.
اإلفظبح ػٍ ألبسة أػضبء يجهظ اإلداسح
23
ويهكُزهى.
اإلفظبح ػٍ انًجبنغ انزٍ َذظم ػهُهب أػضبء
24
يجهظ اإلداسح كؤجىس وأرؼبة.
اإلفظبح ػٍ انًجبنغ انزٍ َذظم ػهُهب أػضبء
25
يجهظ اإلداسح كًكبفآد.
اإلفظبح ػٍ انًجبنغ انزٍ َذظم ػهُهب أػضبء
26
يجهظ اإلداسح كُفمبد عفش داخهُخ وخبسجُخ..
اإلفظبح ػٍ أٌ يضاَب ػُُُخ َزًزغ ثهب أػضبء
27
يجهظ اإلداسح.
اإلفظبح ػٍ األػضبء انزٍَ اَزهذ ػضىَزهى
28
خالل انؼبو يغ ركش انزبسَخ.
اإلفظبح انًزؼهك ثؤػضبء يجهظ االداسح
*المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالمعمكمات المتعمقة باإلدارة التنفيذية
النتائج المبينة في جدكؿ رقـ ( )4.5تكضح مدل التزاـ الشركات بالمعمكمات المتعمقة باإلدارة
التنفيذية كتبيف ىذه النتائج أف  %99.6مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف أسماء أعضاء اإلدارة

التنفيذية الطبعييف كاالعتبارييف كالتعريؼ بيـ ،كما أف  %97.6منيا تفصح عف منصب كطبيعة

عمؿ كؿ عضك ،بينما  %95.9منيا تمتزـ باإلفصاح عف مؤىالت كالخبرات المينية ألعضاء اإلدارة

التنفيذية مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح المطمكبة في اإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم ،إال

أف  %11.8فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف األعضاء الذيف انتيت عضكيتيـ خالؿ العاـ مع
ذكر التاريخ.
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جدكؿ ()4.5

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة باإلدارة
التنفيذية

انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.996

0.064

122.000

0.000

0.959

0.198

36.409

0.000

0.976

0.155

48.260

0.000

0.829

0.377

13.697

0.000

0.728

0.446

8.004

0.000

0.394

0.490

-3.385

0.001

0.890

0.313

19.541

0.000

0.829

0.377

13.697

0.000

0.679

0.468

5.996

0.000

0.585

0.494

2.712

0.007

0.118

0.323

-18.547

0.000

0.726

0.191

18.572

0.000

اإلفظبح ػٍ أعًبء أػضبء اإلداسح انزُفُزَخ
29
انطجؼٍُُ واالػزجبسٍَُ وانزؼشَف ثهى.
اإلفظبح ػٍ يئهالد وانخجشاد انًهُُخ
30
ألػضبء اإلداسح انزُفُزَخ
اإلفظبح ػٍ يُظت وطجُؼخ ػًم كم ػضى.
31
اإلفظبح ػٍ يهكُخ أػضبء اإلداسح انزُفُزَخ.
32
اإلفظبح ػٍ جُغُخ أػضبء اإلداسح انزُفُزَخ.
33
اإلفظبح ػٍ ألبسة أػضبء اإلداسح انزُفُزَخ
34
ويهكُزهى.
اإلفظبح ػٍ انًجبنغ انزٍ َذظم ػهُهب أػضبء
35
اإلداسح انزُفُزَخ كؤجىس وأرؼبة.
اإلفظبح ػٍ انًجبنغ انزٍ َذظم ػهُهب أػضبء
36
اإلداسح انزُفُزَخ كًكبفآد.
اإلفظبح ػٍ انًجبنغ انزٍ َذظم ػهُهب
أػضبء اإلداسح انزُفُزَخ كُفمبد عفش داخهُخ
37
وخبسجُخ..
اإلفظبح ػٍ أٌ يضاَب ػُُُخ َزًزغ ثهب أػضبء
38
اإلداسح انزُفُزَخ.
اإلفظبح ػٍ األػضبء انزٍَ اَزهذ ػضىَزهى
39
خالل انؼبو يغ ركش انزبسَخ.
اإلفظبح انًزؼهك ثبإلداسح انزُفُزَخ
*المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

كما تكضح النتائج أف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح

عف المعمكمات المتعمقة باإلدارة التنفيذية بمغت  %72.6فقط كىي نسبة التزاـ جيدة نسبيان ،كبانحراؼ

معيارم ( )0.191كىي درجة انحراؼ منخفضة مما يعكس تكافؽ مف قبؿ كافة الشركات بمعايير
اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة باإلدارة التنفيذية ،كما أف قيمة دالة االختبار ( ،)18.572كالقيمة
االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف
باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة باإلدارة التنفيذية ،كيعكد االلتزاـ بيذا المحكر إلى اىتماـ المساىميف
بمعرفة األشخاص القائميف عمى إدارة أمكاليـ ،كالتعرؼ إلى مؤىالتيـ ،كليذا اإلفصاح انعكاس عمى

قرارىـ االستثمارم ،مما يجبر الشركة عمى االلتزاـ باإلفصاح عف ىذه المعمكمات ،كككف كافة الشركات
ميتمة بمستثمرييا فإف ليا نفس األسباب اللتزاـ بيذه المعايير مما يزيد مف تكافؽ درجة اإلفصاح لدييا

كانخفاض درجة االنحراؼ المعيارم.
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 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالمعمكمات المتعمقة بكبار مالكي األسيـ
كتبيف النتائج في جدكؿ رقـ ( )4.6أف  %96.7مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف أسماء كبار

مالكي األسيـ ،كما أف  %92.7منيا تفصح عف عدد األسيـ المممككة كمرتبة تنازليا في جدكؿ ،بينما
 %71.5منيا تمتزـ باإلفصاح مف خالؿ مقارنة بيف عدد األسيـ لمعاـ الحالي مع العاـ الماضي مما
يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح المطمكبة في اإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم.
جدكؿ ()4.6

نسبة التزاـ شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بكبار مالكي األسيـ
انمًُخ
دانخ
االَذشاف
َغجخ
االدزًبنُخ
انفمشح
انشلى
اإلفظبح انًؼُبسٌ االخزجبس T
Sig
0.000
41.252
0.178
0.967
40
اإلفظبح ػٍ أعًبء كجبس يبنكٍ األعهى.
ويشرجخ
انًًهىكخ
األعهى
ػذد
ػٍ
اإلفظبح
0.000
25.655
0.261
0.927
41
رُبصنُب فٍ جذول.
األعهى
ػذد
ثٍُ
يمبسَخ
خالل
يٍ
اإلفظبح
0.000
7.474
0.452
0.715
42
نهؼبو انذبنٍ يغ انؼبو انًبضٍ.
0.000
24.815
0.234
0.870
اإلفظبح انًزؼهك ثكجبس يبنكٍ األعهى
*المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

كتبيف النتائج في جدكؿ رقـ ( )5.6أف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة
فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بكبار مالكي األسيـ بمغت  %87.0فقط كىي نسبة التزاـ
مرتفعة نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.234كىي درجة انحراؼ متكسطة ،كما أف قيمة دالة االختبار

( ،)24.815كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة

في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بكبار مالكي األسيـ ،كيبدك أف االلتزاـ بيذا

المحكر يعكد إلى اىتمامات المساىميف بقراءة ىيكؿ الممكية المتمثؿ بتركيز ممكية األسيـ ،كالتعرؼ
عمى مالؾ ىذه األسيـ ،ككذلؾ المستفيديف مف التقارير كالمحمميف المالييف ،كالمدققيف ،حيث إف ىذه
اإلفصاحات تحمؿ محتكل معمكماتي قد يزيد مف الشؾ في القكائـ المالية ،إذا ما كاف كبار المالكيف ىـ

مف مجمس االدارة أك االدارة التنفيذية ،كالعكس صحيح ،لذلؾ فإف ىذا المحكر يجمع بيف معايير

اإلفصاح كمعايير الحككمة مما يجعؿ التزاـ الشركات بو ضركرة ممحة عمى كال الجانبيف ،كما يزيد مف

تكافؽ درجة اإلفصاح لدييا كانخفاض درجة االنحراؼ المعيارم.

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالمعمكمات المتعمقة الكضع التنافسي لمشركة ضمف قطاع نشاطيا
النتائج المبينة في جدكؿ رقـ ( )4.7تكضح التزاـ شركات باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة الكضع

التنافسي لمشركة ضمف قطاع نشاطيا ،كتبيف النتائج أف  %95.5مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف
83

أسكاؽ الشركة المحمية كالخارجية ،كما أف  %92.7منيا تفصح عف حصة الشركة مف إجمالي حصة
السكؽ التنافسي المحمي كمقارنتو بالشركات األخرل المحمية مف نفس النشاط ،بينما  %71.5منيا

تمتزـ باإلفصاح عف حصة الشركة مف إجمالي حصة السكؽ التنافسي الخارجي كمقارنتو بالشركات

األخرل المحمية المماثمة بالنشاط.

جدكؿ ()4.7

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة الكضع
التنافسي لمشركة ضمف قطاع نشاطيا

انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.707

0.456

7.132

0.000

0.955

0.207

34.480

0.000

0.927

0.261

25.655

0.000

0.715

0.452

7.474

0.000

0.826

0.224

22.874

0.000

اإلفظبح ػٍ وضغ انششكخ انزُبفغٍ ثشكم
43
رفظُهٍ ضًٍ يجًىػزهب.
اإلفظبح ػٍ أعىاق انششكخ انًذهُخ
44
وانخبسجُخ.
اإلفظبح ػٍ دظخ انششكخ يٍ اجًبنٍ دظخ
انغىق انزُبفغٍ انًذهٍ ويمبسَزه ثبنششكبد
45
األخشي انًذهُخ يٍ َفظ انُشبط.
اإلفظبح ػٍ دظخ انششكخ يٍ اجًبنٍ دظخ
انغىق انزُبفغٍ انخبسجٍ ويمبسَزه ثبنششكبد
46
األخشي انًذهُخ انًًبصهخ ثبنُشبط.
اإلفظبح دىل انىضغ انزُبفغٍ نهششكخ ضًٍ لطبع
َشبطهب
*المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

يبيف جدكؿ( )4.7بأف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف

المعمكمات المتعمقة الكضع التنافسي لمشركة ضمف قطاع نشاطيا بمغت  %82.6كىي نسبة تطابؽ
مرتفعة نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.224كىي درجة انحراؼ متكسطة ،كما أف قيمة دالة االختبار

( ،)22.874كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة

في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة الكضع التنافسي لمشركة ضمف قطاع نشاطيا،
لما يعكسو ىذا االفصاح كصكرة ذىنية حكؿ أداء الشركة لدل كؿ مف المتعامميف معيا سكاء مف
الزبائف أك المكرديف أك المستثمريف ،مما يجعؿ مف إلتزاـ الشركة باإلفصاح عف ىذه المعمكمات

ضركرم لتحسيف صكرتيا كتقييـ أسيميا لدل المستثمريف.
 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالمعمكمات المتعمقة بالق اررات كاالمتيازات الحككمية
تكضح النتائج في جدكؿ رقـ ( )4.8مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف

باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالق اررات كاالمتيازات الحككمية ،حيث تظير النتائج أف %99.2
84

مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف تطبيؽ معايير الجكدة الدكلية التي تطبقيا ،كما أف  %89.4منيا
تفصح عف الق اررات الحككمية الصادرة عف منظمات أك ىيئات حككمية ليا أثر مادم عمى عمؿ

الشركة اك القدرة التنافسية ،إال أف  %27.2فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف حؽ امتيار كعف

فترة كقكعو .إضافة إلى أف  %8.5فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف نكع الحماية أك الميزة
الحككمية مع تحديد الفترة.
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف

باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالق اررات كاالمتيازات الحككمية بمغت  %60.1كىي نسبة تطابؽ
مرتفعة نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.230كىي درجة انحراؼ متكسطة ،كما أف قيمة دالة االختبار

( ،)6.864كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة
في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالق اررات كاالمتيازات الحككمية ،حيث إف
المعمكمات المتعمقة بالق اررات كاالمتيازات الحككمية مف شأنيا طمأنة المساىميف كالمستثمريف مف
انخفاض حدة المنافسة مما يجعؿ عمؿ الشركة أكثر ثباتا كالتنبؤ بنتائجيا المستقبمية المتعمقة باألداء

كاألرباح أكثر مصداقية.
جدكؿ ()4.8

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالق اررات
كاالمتيازات الحككمية
انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.085

0.280

-23.226

0.000

0.272

0.805

-4.436

0.000

0.760

0.428

9.537

0.000

0.894

0.308

20.075

0.000

0.992

0.090

85.735

0.000

0.601

0.230

6.864

0.000

اإلفظبح ػٍ َىع انذًبَخ أو انًُضح انذكىيُخ
47
يغ رذذَذ انفزشح.
اإلفظبح ػٍ دك ايزُبس وػٍ فزشح ولىػه.
48
اإلفظبح ػذو وجىد دًبَخ أو يًُضاد
49
دكىيُخ.
اإلفظبح ػٍ انمشاساد انذكىيُخ انظبدسح ػٍ
يُظًبد أو هُئبد دكىيُخ نهب أصش يبدٌ ػهً
50
ػًم انششكخ او انمذسح انزُبفغُخ.
اإلفظبح ػٍ رطجُك يؼبَُش انجىدح انذونُخ
51
انزٍ رطجمهب.
اإلفظبح دىل انمشاساد وااليزُبصاد انذكىيُخ
*المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالمعمكمات المتعمقة بالمكارد البشرية
النتائج المبينة في جدكؿ رقـ ( )4.9تكضح التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة

فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالمكارد البشرية ،كتبيف النتائج أف  %95.5مف الشركات
85

تمتزـ باإلفصاح عف عدد مكظفي الشركة ككؿ  ،كما أف  %89.4منيا تمتزـ باإلفصاح عف الدكرات

التدريبية التي تمقاىا المكظفيف خالؿ السنة  ،بينما  %76.0منيا تفصح عف مؤىالت المكظفيف داخؿ
الشركة مرتب تريب تنازليان  ،مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح المطمكبة في اإلطار العاـ لمحتكل

التقرير السنكم  ،إال أف  %23.2فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف عدد المكظفيف في كؿ فرع،
إضافة إلى أف  %1.2فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف عدـ تمؽ المكظفيف دكرات تدريبية خالؿ

السنة.

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف
باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالمكارد البشرية بمغت  %57.1فقط كىي نسبة تطابؽ منخفضة

نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.174كىي درجة انحراؼ منخفضة ،كما أف قيمة دالة االختبار

( ،)6.388كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة

في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالمكارد البشرية كيرجع ذلؾ إلى أف المعمكمات
المتعمقة بالمكارد البشرية مف شأنيا إعطاء صكرة كاضحة حكؿ الكفاءة االدارية لمشركة ،كتخفيض حالة

التأكد المرتبطة بالمخاطر االدارية ،مما يجعؿ الشركات أكثر التزامان باإلفصاح عف ىذه المعمكمات
لتحسيف الصكرة الذىنية إلدارتيا أماـ الميتميف كأصحاب المصالح.
جدكؿ ()4.9

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالمكارد
البشرية

انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.955

0.207

34.480

0.000

0.232

0.423

-9.953

0.000

0.760

0.428

9.537

0.000

0.894

0.308

20.075

0.000

0.012

0.110

-69.567

0.000

0.571

0.174

6.388

0.000

اإلفظبح ػٍ ػذد يىظفٍ انششكخ ككم.
52
اإلفظبح ػٍ ػذد انًىظفٍُ فٍ كم فشع.
53
اإلفظبح ػٍ يئهالد انًىظفٍُ داخم انششكخ
54
يشرت رشَت رُبصنُبً.
اإلفظبح ػٍ انذوساد انزذسَجُخ انزٍ رهمبهب
55
انًىظفٍُ خالل انغُخ.
اإلفظبح ثظشادخ ػٍ ػذو رهك انًىظفٍُ
56
دوساد رذسَجُخ خالل انغُخ.
اإلفظبح دىل انًىاسد انجششَخ

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالمعمكمات المتعمقة بالمخاطر كاإلنجازات كالعمميات ذات الطبيعية غير متكررة التي حدثت خالؿ
العاـ
النتائج المبينة في جدكؿ رقـ ( )4.10تكضح التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة

فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالمخاطر كاإلنجازات كالعمميات ذات الطبيعية غير متكررة
86

التي حدثت خالؿ العاـ كتبيف النتائج في جدكؿ رقـ ()4.10

أف  %95.9مف الشركات تمتزـ

باإلفصاح بشكؿ تفصيمي عف حجـ اإلنجازات مدعمة باألرقاـ  ،كما أف  %89.4منيا تمتزـ باإلفصاح

عف عدـ كجكد أم عمميات ليس ليا اثر مالي كطبيعة غير متكررة خالؿ السنة  ،بينما  %76.4منيا
تفصح عف عدـ كجكد مخاطر خالؿ السنة بشكؿ صريح ،مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح

المطمكبة في اإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم ،إال أف  %51.6فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح
عف أم احداث ىامة كقعت خالؿ السنة ،إضافة إلى أف  %35.4فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح
عف المخاطر التي ليا تأثير مادم خالؿ السنة الحالة كالالحقة.
جدكؿ ()4.10

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالمخاطر
كاإلنجازات كالعمميات ذات الطبيعية غير متكررة التي حدثت خالؿ العاـ

انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.354

0.479

-4.791

0.000

0.959

0.198

36.409

0.000

0.516

0.501

0.509

0.611

0.553

0.498

1.664

0.097

0.764

0.425

9.743

0.000

0.894

0.308

20.075

0.000

0.673

0.227

11.996

0.000

اإلفظبح ػٍ انًخبطش انزٍ نهب رؤصُش يبدٌ
57
خالل انغُخ انذبنخ وانالدمخ.
اإلفظبح ثشكم رفظُهٍ ػٍ دجى اإلَجبصاد
58
يذػًخ ثبألسلبو.
اإلفظبح ػٍ أٌ ادذاس هبيخ ولؼذ خالل
59
انغُخ.
اإلفظبح ػٍ أٌ اَشاداد رى رذمُمهب خالل
انغُخ وال َذخم ضًٍ انُشبط انشئُغٍ
60
انًزكشس.
اإلفظبح ػٍ ػذو وجىد يخبطش خالل انغُخ
61
ثشكم طشَخ.
اإلفظبح ػٍ ػذو وجىد أٌ ػًهُبد نُظ نهب
62
اصش يبنٍ وطجُؼخ غُش يزكشسح خالل انغُخ.
اإلفظبح دىل انًخبطش واإلَجبصاد وانؼًهُبد راد
انطجُؼُخ غُش يزكشسح انزٍ دذصذ خالل انؼبو
*المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

يبيف الجدكؿ ( )4.10أف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح
عف المعمكمات المتعمقة بالمخاطر كاإلنجازات كالعمميات ذات الطبيعية غير متكررة التي حدثت خالؿ

العاـ بمغت  %67.3فقط كىي نسبة تطابؽ منخفضة نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.227كىي درجة

انحراؼ منخفضة ،كما أف قيمة دالة االختبار ( ،)11.996كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05مما يدلؿ

عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة
بالمخاطر كاإلنجازات كالعمميات ذات الطبيعية غير متكررة التي حدثت خالؿ العاـ ،كيرجع ذلؾ إلى

أف افصاح الشركة عف المعمكمات المتعمقة بالمخاطر كاإلنجازات كالعمميات ذات الطبيعية غير متكررة
التي حدثت خالؿ العاـ ،يعكس صدؽ التقارير المالية لمشركة ،كما يطمئف أصحاب المصالح مف
87

المحتكل المعمكماتي لمتقرير المالي ،مما يجعؿ تقييـ المستثمر ليذه الشركة أكثر دقة كبالتالي يقبؿ

عمى اقتناء أسيـ الشركة دكف الشعكر بالخطر.

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح الماليالنتائج في جدكؿ رقـ ( )4.11تبيف مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة

فمسطيف باإلفصاح المالي ،كتظير أف  %95.5مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف األرباح المكزعة
بشكؿ مبالغ نقدية كليس نسبة  ،كما أف  %71.5منيا تمتزـ باإلفصاح عف تحميؿ المركز المالي عمى

شكؿ نسب مالية بشرط اال تقؿ عف سبع نسب ،.بينما  %70.3منيا تفصح عف تكزيعات أسيـ
مجانية خالؿ العاـ  ،مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح المطمكبة في اإلطار العاـ لمحتكل التقرير

السنكم  ،إال أف  %42.7فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عمى شكؿ سمسمة زمنية لألرباح أك
الخسائر المحققة كالتكزيعات لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات  ،إضافة إلى أف  %7.3فقط مف الشركات
تمتزـ باإلفصاح عمى شكؿ سمسمة زمنية ألسعار األكراؽ المالية (سعر االغالؽ) في السكؽ لمدة ال
تقؿ عف خمس سنكات.

جدكؿ ()4.,,
نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح المالي
انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

اإلفظبح ػهً شكم عهغهخ صيُُخ نألسثبح أو
انخغبئش انًذممخ وانزىصَؼبد نًذح ال رمم ػٍ
63
خًظ عُىاد
اإلفظبح ػهً شكم عهغهخ صيُُخ ألعؼبس
األوساق انًبنُخ (عؼش االغالق) فٍ انغىق
64
نًذح ال رمم ػٍ خًظ عُىاد.
اإلفظبح ػٍ األسثبح انًىصػخ ثشكم يجبنغ
65
َمذَخ ونُظ َغجخ.
اإلفظبح ػٍ رىصَؼبد أعهى يجبَُخ خالل
66
انؼبو.
اإلفظبح ػٍ رذهُم انًشكض انًبنٍ ػهً شكم
67
َغت يبنُخ ثششط اال رمم ػٍ عجغ َغت.
اإلفظبح انًبنٍ

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.427

0.496

-2.316

0.021

0.073

0.660

-10.145

0.000

0.955

0.207

34.480

0.000

0.703

0.458

6.964

0.000

0.715

0.452

7.474

0.000

0.575

0.251

4.679

0.000

يبيف جدكؿ ( )4.11أف نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف
باإلفصاح المالي بمغت  %57.5فقط كىي نسبة تطابؽ منخفضة نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ()0.251
كىي درجة انحراؼ منخفضة ،كما أف قيمة دالة االختبار ( ،)4.679كالقيمة االحتمالية أقؿ مف 0.05

مما يدلؿ عمى التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح المالي ،كذلؾ
ألف اإلفصاح عف معمكمات مالية إضافية مف شأنو تضييؽ الفجكة المعمكماتية بيف االدارة كأصحاب

المصالح ،مما يزيد مف دقة كمصداقية التقارير المالية.
88

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفالتبرعات كالمنح كالمساىمة البيئية كالمجتمعية خالؿ السنة المالية
النتائج المبينة في جدكؿ رقـ ( )4.12تكضح التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة

فمسطيف باإلفصاح عف التبرعات كالمنح كالمساىمة البيئية كالمجتمعية خالؿ السنة المالية ،كتبيف
النتائج أف  %15.4فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف المساىمة الفعمية خدمة المجتمع المحمي،

إضافة إلى أف  %25.2فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف القيمة المادية لمتبرعات العينية.
جدكؿ ()4.12

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف التبرعات كالمنح كالمساىمة البيئية
كالمجتمعية خالؿ السنة المالية

انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.500

0.501

0.000

1.000

0.472

0.500

-0.892

0.373

0.252

0.435

-8.939

0.000

0.293

0.456

-7.132

0.000

0.154

0.362

-14.965

0.000

0.325

0.469

-5.841

0.000

0.333

0.353

-7.429

0.000

اإلفظبح ػٍ جًُغ انًجبنغ وانجهبد انزٍ لبيذ
68
انششكخ ثبنزجشع نهب ػهً شكم جذول.
اإلفظبح ػٍ انزجشػبد انؼُُُخ يغ ركش انجهخ
69
انزٍ رى انزجشع نهب.
70
اإلفظبح ػٍ انمًُخ انًبدَخ نهزجشػبد انؼُُُخ.
71
اإلفظبح ػٍ انًغبهًخ انفؼهُخ فٍ دًبَخ انجُئخ.
اإلفظبح ػٍ انًغبهًخ انفؼهُخ خذيخ انًجزًغ
72
انًذهٍ.
اإلفظبح ػٍ ػذو انزجشع خالل انؼبو ثؼجبسح
73
طشَذخ.
اإلفظبح دىل انزجشػبد وانًُخ وانًغبهًخ انجُئُخ
وانًجزًؼُخ خالل انغُخ انًبنُخ
*المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

يبػػػيف جػػػدكؿ ( )4.12أف نسػ ػػبة الت ػ ػزاـ شػ ػػركات المسػ ػػاىمة العامػ ػػة المدرجػػػة فػ ػػي بكرصػػػة فمسػ ػػطيف

باإلفصاح عف التبرعات كالمنح كالمساىمة البيئية كالمجتمعيػة خػالؿ السػنة الماليػة بمغػت  %33.3فقػط

كىي نسبة تطابؽ منخفضة نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.353كىي درجة انحػراؼ منخفضػة ،كمػا أف

قيمة دالػة االختبػار ( ،)-7.429كالقيمػة االحتماليػة أقػؿ مػف  0.05ممػا يػدلؿ عمػى عػدـ التػزاـ شػركات
المس ػػاىمة العام ػػة المدرج ػػة ف ػػي بكرص ػػة فمس ػػطيف باإلفص ػػاح ع ػػف التبرع ػػات كالم ػػنح كالمس ػػاىمة البيئي ػػة
كالمجتمعيػػة خػػالؿ السػػنة الماليػػة ،إال أف عػػدـ االلتػزاـ بيػػذا المحػػكر يشػػير إلػى ضػػعؼ اىتمػػاـ الشػػركات
باإلفصاح عف المساىمة االجتماعيػة ،كعػدـ الشػعكر كاالقتنػاع بأىميػة ىػذا اإلفصػاح ،كفػي ىػذا االتجػاه

البد مف زيادة االىتماـ مف قبؿ الشركات باإلفصاح عف التبرعات كالمنح كالمساىمة البيئيػة كالمجتمعيػة

خالؿ السنة المالية ،مما يساىـ في تحسيف صكرة الشركة في المجتمع.
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 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف العقكدكاالرتباطات التي عقدت خالؿ السنة
كحكؿ التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف العقكد

كاالرتباطات التي عقدت خالؿ السنة ،تبيف النتائج في جدكؿ رقـ ( )4.13أف  %90.7مف الشركات
تمتزـ باإلفصاح عف عدـ كجكد عقكد اك ارتباطات ،مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح المطمكبة

في اإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم ،إال أف  %8.5فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف أسماء
األشخاص الطبعييف أك المعنكييف الذيف ابرمكا العقكد ،إضافة إلى أف  %6.9فقط مف الشركات تمتزـ
باإلفصاح عف العقكد كاالرتباطات التي عقدت بشكؿ مفصؿ.

بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف نسػػبة الت ػزاـ شػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف
باإلفصػػاح عػػف العقػػكد كاالرتباطػػات التػػي عقػػدت خػػالؿ السػػنة بمغػػت  %35.4فقػػط كىػػي نسػػبة تطػػابؽ

منخفضة نسبيان ،كبانحراؼ معيارم ( )0.195كىي درجة انحراؼ منخفضة ،كما أف قيمة دالة االختبار

( ،)-7.429كالقيمػػة االحتماليػػة أقػػؿ مػػف  0.05ممػػا يػػدلؿ عمػػى عػػدـ الت ػزاـ شػػركات المسػػاىمة العامػػة

المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف باإلفصػػاح عػػف العقػػكد كاالرتباطػػات التػػي عقػػدت خػػالؿ السػػنة ،كيرجػػع
الباحث عػدـ االلتػزاـ بيػذا المحػكر إلػى أف الشػركات تعتبػر اإلفصػاح حػكؿ ىػذه البنػكد زيػادة غيػر مبػررة

فػػي اإلفصػػاح .كبالتػػالي يجػػب تكعيػػة الشػػركات بضػػركرة أف يشػػمؿ اإلفصػػاح عػػف العقػػكد كاالرتباطػػات
السنكية ،مما يخفض مف سعة الفجكة المعمكماتية بيف االدارة كأصحاب المصالح.
جدكؿ ()4.13

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف العقكد كاالرتباطات التي عقدت
خالؿ العاـ

انشلى

انفمشح

َغجخ
اإلفظبح

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دانخ
االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.069

0.254

-26.592

0.000

0.085

0.280

-23.226

0.000

0.907

0.292

21.856

0.000

0.354

0.195

-11.754

0.000

اإلفظبح ػٍ انؼمىد واالسرجبطبد انزٍ ػمذد
74
ثشكم يفظم.
اإلفظبح ػٍ أعًبء األشخبص انطجؼٍُُ أو
75
انًؼُىٍَُ انزٍَ اثشيىا انؼمىد.
اإلفظبح ثظشادخ ػٍ ػذو وجىد ػمىد او
76
اسرجبطبد.
اإلفظبح دىل انؼمىد واالسرجبطبد انزٍ ػمذد خالل
انغُخ

 اختبار مدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عفاالق اررات المطمكبة
كتبيف النتائج المتعمقة بمدل التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح

عف االق اررات المطمكبة كالمبينة في جدكؿ رقـ ( )4.14أف  %91.5مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف
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أسماء أعضاء مجمس اإلدارة كتكاقيعيـ عمى اإلق اررات كالمطمكبات ،كأف  %64.6مف الشركات تمتزـ

باإلفصاح عف أسـ رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ كالمدير كتكاقيعيـ في جدكؿ عمى صحة البيانات

الكاردة بالتقرير السنكية  ،مما يتكافؽ مع قكاعد معايير اإلفصاح المطمكبة في اإلطار العاـ لمحتكل

التقرير السنكم  ،إال أف  %10.6فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف مسؤكلية مجمس اإلدارة عف
إعداد البيانات المالية  ،إضافة إلى أف  %8.5فقط مف الشركات تمتزـ باإلفصاح عف عدـ كجكد أم

أمكر جكىرية تؤثر عمى استم اررية الشركة خالؿ السنة المالية القادمة.

بش ػػكؿ ع ػػاـ يمك ػػف الق ػػكؿ ب ػػأف نس ػػبة التػ ػزاـ ش ػػركات المس ػػاىمة العام ػػة المدرج ػػة ف ػػي بكرص ػػة فمس ػػطيف
باإلفصػػاح عػػف االقػ اررات المطمكبػػة بمغػػت  %43.8فقػػط كىػػي نسػػبة تطػػابؽ منخفضػػة نسػػبيان ،كبػػانحراؼ

معيػػارم ( )0.208كى ػػي درج ػػة انحػ ػراؼ منخفض ػػة ،كمػػا أف قيم ػػة دال ػػة االختب ػػار ( ،)-4.671كالقيم ػػة
االحتماليػػة أقػػؿ مػػف  0.05ممػػا يػػدلؿ عمػػى عػػدـ الت ػزاـ شػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة

فمسطيف باإلفصاح عف االق اررات المطمكبة ،كيظير عدـ االلتزاـ بيذا المحكر عدـ تطبيؽ فعمي لمعايير
التػػدقيؽ التػػي تػػنص عمػػى تبنػػي مجمػػس االدارة لمػػا كرد فػػي التقػػارير الماليػػة ،كاالقػ اررات المطمكبػػة إلثبػػات
ذلؾ ،حيث تكتفي معظـ الشركات بتكقيع رئيس مجمس اإلدارة.
جدكؿ ()4.14

نسبة التزاـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عف االق اررات المطمكبة
انمًُخ
دانخ
االَذشاف
َغجخ
االدزًبنُخ
انفمشح
انشلى
اإلفظبح انًؼُبسٌ االخزجبس T
Sig
اإلفظبح ػٍ ػذو وجىد أٌ أيىس جىهشَخ
0.000
-23.226
0.280
0.085
رئصش ػهً اعزًشاسَخ انششكخ خالل انغُخ
77
انًبنُخ انمبديخ.
اإلفظبح ػٍ يغئونُخ يجهظ اإلداسح ػٍ
0.000
-20.075
0.308
0.106
78
اػذاد انجُبَبد انًبنُخ.
اإلفظبح ػٍ أعًبء أػضبء يجهظ اإلداسح
0.000
23.226
0.280
0.915
79
ورىالُؼهى ػهً اإللشاساد وانًطهىثبد.
اإلفظبح ػٍ أعى سئُظ يجهظ اإلداسح
0.000
4.791
0.479
0.646
وانًذَش انؼبو وانًذَش ورىالُؼهى فٍ جذول
80
ػهً طذخ انجُبَبد انىاسدح ثبنزمشَش انغُىَخ.
0.000
-4.671
0.208
0.438
االلشاساد انًطهىثخ
*المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

 4.5.3قياس المتغير المستقؿ (مستكل اإلفصاح المحاسبي) لكؿ مف الشركات.
كيكضح جدكؿ ( )4.15مستكل اإلفصاح لكؿ شركة مف شركات المساىمة العامة المدرجة في

بكرصة فمسطيف ،كيتبيف مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف ىناؾ تحسف تدريجي في مستكل اإلفصاح خالؿ

سنكات الدراسة ،حيث تدرجت نسبة اإلفصاح مف ( )59%في العاـ  ،2012إلى أف كصمت إلى

( )67%عاـ  ،2017كما يظير الجدكؿ تبايف في درجة اإلفصاح بيف القطاعات االقتصادية ،حيث
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حاز قطاع البنكؾ أكبر درجة افصاح بنسبة ( ،)73.4%يميو قطاع الصناعة بنسبة (،)66.9%

فقطاع التأميف بنسبة ( ،)66.7بينما ناؿ قطاع االستثمار أدنى درجة افصاح بنسبة (.)51.8%

كمف المالحظ باستثناء قطاع البنكؾ أف درجة افصاح كافة القطاعات كانت حكؿ المعدؿ العاـ

لإلفصاح ،مما يعني تقارب في درجة اإلفصاح بيف كافة الشركات ،مما يؤكد أف اإلفصاح يتـ كفؽ
االلتزاـ بقكاعد كمعايير ىيئة سكؽ الماؿ اال أف ىذا اإلفصاح بحاجة إلى رقابة أكسع كالزاـ أكبر

لمكصكؿ إلى درجة أفضؿ مف اإلفصاح.

جذول سلى ()4.,.
يغزىي اإلفظبح انًذبعجٍ نذي ششكبد انًغبهًخ انؼبيخ انًذسجخ فٍ ثىسطخ فهغطٍُ
سيض
انششكخ

انمطبع

سيض
انششكخ

انمطبع

االعزضًبس ثًزىعظ .,.8
انظُبػخ ثًزىعظ ..66

دسجخ اإلفظبح انغُىٌ

انخذيبد ثًزىعظ 66.7

0.49
0.50
0.45
0.63
0.53
0.59
0.73
0.56
0.55
0.95
0.74
0.61
0.65
0.69
0.66
0.55
0.79
0.91
0.61
0.58

0.48
0.65
0.41
0.65
0.51
0.61
0.70
0.46
0.39
0.90
0.64
0.58
0.64
0.79
0.69
0.56
0.73
0.94
0.65
0.56

0.45
0.46
0.43
0.65
0.49
0.66
0.70
0.44
0.39
0.90
0.64
0.56
0.64
0.74
0.66
0.56
0.73
0.90
0.60
0.56

0.40
0.43
0.40
0.66
0.51
0.68
0.69
0.44
0.38
0.80
0.58
0.59
0.64
0.74
0.70
0.56
0.68
0.88
0.61
0.61

0.41
0.40
0.39
0.59
0.51
0.61
0.76
0.43
0.41
0.78
0.58
0.60
0.64
0.73
0.69
0.58
0.61
0.85
0.59
0.55

0.39
0.38
0.40
0.53
0.50
0.60
0.69
0.46
0.39
0.59
0.59
0.54
0.61
0.68
0.70
0.54
0.58
0.81
0.53
0.55

0.44
0.47
0.41
0.62
0.51
0.63
0.71
0.46
0.42
0.82
0.63
0.58
0.64
0.73
0.68
0.56
0.68
0.88
0.60
0.57

C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41

انجُىن ثًزىعظ
7..4

2017

2016

2015

2014

2013

2012

الحسابي

انزؤيٍُ ثًزىعظ
.9.4

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

انغُخ انًبنُخ

المتكسط

انغُخ انًبنُخ
2017

2016

2015

2014

2013

2012

انًزىعظ
انذغبثٍ

0.59
0.91
0.61
0.68
0.65
0.64
0.55
0.76
0.85
0.79
0.60
0.61
0.68
0.75
0.83
0.49
0.78
0.68
0.50
0.79
0.84

0.60
0.93
0.64
0.75
0.55
0.56
0.50
0.79
0.88
0.75
0.75
0.74
0.78
0.69
0.86
0.40
0.79
0.50
0.48
0.76
0.76

0.59
0.93
0.63
0.74
0.55
0.61
0.49
0.78
0.84
0.76
0.73
0.74
0.78
0.69
0.85
0.43
0.78
0.56
0.59
0.64
0.79

0.64
0.93
0.64
0.73
0.60
0.58
0.43
0.78
0.86
0.70
0.73
0.73
0.78
0.69
0.85
0.43
0.54
0.69
0.35
0.60
0.79

0.56
0.84
0.69
0.74
0.54
0.51
0.28
0.78
0.81
0.69
0.74
0.69
0.75
0.69
0.84
0.38
0.54
0.56
0.54
0.66
0.80

0.55
0.79
0.70
0.75
0.54
0.51
0.16
0.78
0.80
0.66
0.66
0.68
0.73
0.69
0.83
0.21
0.54
0.53
0.59
0.66
0.76

0.59
0.89
0.65
0.73
0.57
0.57
0.40
0.78
0.84
0.73
0.70
0.70
0.75
0.70
0.84
0.39
0.66
0.59
0.51
0.69
0.79

0.67

0.66

0.65

0.64

0.62

0.59

0.64

كما بمغت الدرجة الكمية لإلفصاح المحاسبي لدل الشركات ( )%65.6كىي نسبة مقبكلة مف
اإلفصاح ،كيشير ذلؾ إلى التزاـ شركات المساىمة العامة بالتعميمات الصادرة عف ىيئة سكؽ رأس

الماؿ .كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة في التطابؽ الكمي لممؤشرات مع دراسة (عابد ،)2018 ،كيرجع ذلؾ

التكافؽ بيف الدراستيف إلى التطبيؽ لمنمكذج ذاتو عمى نفس مجتمع الدراسة كلنفس الفترة الزمنية مما

يؤكد صدؽ النمكذج المستخدـ.

 4.5.4المتغير التابع:

يتمثؿ المتغير التابع ليذه الدراسة بمؤشرات القيمة السكقية كالمتمثمة بما يمي:
أكالن :القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية:
يكضػػح الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.16نسػػبة القيمػػة السػػكقية إلػػى القيمػػة الدفتريػػة لكػػؿ شػػركة مػػف الش ػركات

المدرجة في بكرصة فمسطيف:
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سيض
انششكخ
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41

جذول سلى ()4.,6
انمًُخ انغىلُخ انً انذفزشَخ نذي ششكبد انًغبهًخ انؼبيخ انًذسجخ فٍ ثىسطخ فهغطٍُ
انىعظ انذغبثٍ
عُخ اإلفظبح
انمطبع
 2012 2013 2014 2015 2016 2017نهششكخ نهمطبع
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ

انًتٌسظانحسابيانعاو

0.575
1.062
0.732
1.920
0.470
0.844
1.068
0.539
0.721
1.984
1.187
0.861
0.376
1.474
1.214
0.391
3.546
1.771
0.504
0.748
0.599
1.065
0.890
0.800
0.672
0.688
0.907
0.902
3.860
1.234
1.353
1.138
0.958
1.411
1.178
0.250
1.853
0.811
0.501
0.734
1.354
1.101

0.320
1.060
0.822
1.960
0.559
0.755
0.982
0.472
0.540
1.960
0.805
1.001
0.466
1.440
1.495
0.313
3.414
1.489
0.503
0.658
0.992
1.182
0.953
1.317
0.881
0.862
0.779
0.949
3.293
1.030
1.121
1.541
0.782
0.823
1.280
0.337
2.957
0.984
0.643
0.899
0.893
1.110

0.319
0.619
0.831
1.661
0.698
1.033
0.974
0.438
0.635
1.910
0.839
0.897
0.502
1.147
1.740
0.530
0.761
1.565
0.488
0.677
0.901
1.436
0.792
1.954
0.793
0.938
1.206
1.117
2.930
0.819
0.896
1.144
0.802
0.687
1.599
0.357
1.100
1.321
0.414
0.697
1.042
1.005

0.272
0.603
0.925
1.850
0.549
0.841
0.969
0.448
0.556
2.017
0.938
0.882
0.522
1.146
1.389
0.331
2.565
1.632
0.500
0.698
0.997
1.345
0.772
1.276
0.869
1.041
0.741
1.081
3.146
1.123
0.982
1.328
0.789
0.929
1.717
0.335
1.944
1.032
0.604
0.559
1.412
1.065

0.355
0.536
0.839
1.653
0.626
0.973
1.053
0.533
0.648
1.696
0.967
0.791
0.482
1.080
1.627
0.550
1.030
1.506
0.468
0.843
0.917
1.519
1.077
1.237
0.921
0.860
0.691
1.103
2.880
0.899
1.213
1.062
0.686
0.762
1.905
0.391
0.879
0.903
2.537
0.905
1.511
1.052

0.491
0.599
0.806
1.732
0.724
1.008
0.721
0.555
0.454
1.494
1.010
0.503
0.590
1.223
1.701
0.500
0.996
1.495
0.455
0.627
0.928
1.478
1.028
1.165
0.786
0.948
0.791
1.078
2.908
0.767
0.831
0.875
0.731
0.776
1.813
0.197
0.958
0.751
7.749
0.977
2.031
1.152

0.389
0.747
0.826
1.796
0.604
0.909
0.961
0.497
0.592
1.843
0.957
0.822
0.490
1.252
1.528
0.436
2.052
1.577
0.486
0.709
0.889
1.338
0.919
1.291
0.820
0.890
0.852
1.038
3.169
0.979
1.066
1.181
0.791
0.898
1.582
0.311
1.615
0.967
2.075
0.795
1.374
1.081

0.814

1.105

1.245

1.083

1.189

1.081

كيتضػػح مػػف خػػالؿ جػػدكؿ رقػػـ ( )4.16أف قطػػاع الخػػدمات يحقػػؽ أكبػػر نسػػبة لمقيمػػة السػػكقية إلػػى
اء
القيمػػة الدفتريػػة بمتكسػػط ( ،)1.245كيمكػػف ارجػػاع ذلػػؾ الحتكائيػػا عمػػى أكبػػر شػػركات البكرصػػة س ػك ن
شركة االتصاالت أك الكيرباء ،يميو قطاع التأميف بمتكسط ( ،)1.189أما أقؿ القطاعػات تحقيقػان لنسػبة
القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية ىك قطػاع االسػتثمار بمتكسػط ( )0.814كىػي مػف القطاعػات االكثػر
مخاطرة مما يخفض قيمتيا السكقية ،كذلؾ لتأثرىا الشديد بمخاطر أسػعار الصػرؼ ،كمخػاطر التضػخـ،
93

إضافة إلى اعتمادىا عمى المضاربة في بعض األحياف ،مما يجعؿ معظـ أعمالو بحالة عدـ التأكد مما
يخفض قيمتيا السكقية ،كتتكافؽ ىذه النتائج مع نتائج (العممي ،)2018 ،كالتػي تكصػمت إلػى أف قطػاع

الخدمات لديو أكبر نسبة لمقيمة السكقية إلى القيمة الدفترية يميو قطاع التأميف.
ثانيان :القيمة السكقية المضافة:
يكضح الجػدكؿ رقػـ ( )4.17القيمػة السػكقية المضػافة لمسػيـ لكػؿ شػركة مػف الشػركات المدرجػة فػي
بكرصػة فمسػطيف كالتػي تقػاس بطػػرح القيمػة الدفتريػة لمسػيـ (مجمػكع حقػػكؽ الممكيػة ÷ عػدد األسػيـ) مػػف

القيمػة السػػكقية لػػو ،كالػػذم يتضػػح مػػف خاللػػو أف سػػيـ قطػػاع الصػػناعة يحقػػؽ أكبػػر قيمػػة سػػكقية مكجبػػة،

إلػػى القيمػػة الدفتريػػة بمتكسػػط ( ،)0.237يميػو قطػػاع الخػػدمات بمتكسػػط ( ،)0.169كيمكػػف ارجػػاع ذلػػؾ
إلى انخفاض حقكؽ الممكية لشػركات الصػناعة نتيجػة عػدـ الحاجػة إلػى االحتياطػات الكبيػرة نسػبيان ،ممػا
يجعميػػا أكثػػر مركنػػة فػػي تكزيعػػات األربػػاح ممػػا يزيػػد مػػف االقبػػاؿ عمػػى أسػػيميا كبالتػػالي زيػػادة قيمتيػػا

السكقية مما ينتج عنو اتساع القيمة السكقية المضافة.

سيض
انششكخ
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30

جذول سلى ()4.,7
انمًُخ انغىلُخ انًضبفخ نذي ششكبد انًغبهًخ انؼبيخ انًذسجخ فٍ ثىسطخ فهغطٍُ
انىعظ انذغبثٍ
عُخ اإلفظبح
انمطبع
 2012 2013 2014 2015 2016 2017نهششكخ نهمطبع
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانبنٌك

-0.51
0.11
-0.26
0.64
-0.43
-0.17
0.17
-0.43
-0.58
2.98
0.51
-0.17
-0.98
1.74
0.46
-1.40
1.91
5.60
-1.97
-0.27
-0.78
0.28
-0.16
-0.11
-0.24
-0.21
-0.15
-0.31
0.77
0.33

-0.83
0.11
-0.16
0.62
-0.34
-0.26
-0.04
-0.60
-0.99
2.42
-0.44
0.00
-0.80
1.47
0.93
-1.54
0.20
3.22
-1.98
-0.33
-0.01
0.77
-0.07
0.18
-0.10
-0.09
-0.35
-0.16
0.61
0.05

-0.85
-0.66
-0.14
0.42
-0.25
0.03
-0.05
-0.68
-0.78
1.76
-0.33
-0.12
-0.74
0.42
1.23
-0.80
-0.06
2.86
-2.11
-0.35
-0.11
1.73
-0.27
0.54
-0.19
-0.04
0.30
0.34
0.56
-0.24

-0.91
-0.74
-0.06
0.55
-0.39
-0.17
-0.06
-0.68
-0.97
2.27
-0.13
-0.13
-0.70
0.45
0.69
-1.48
0.18
3.68
-2.05
-0.29
0.00
1.42
-0.35
0.22
-0.11
0.02
-0.37
0.24
0.58
0.17
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-0.80
-0.87
-0.16
0.40
-0.35
-0.03
0.10
-0.58
-0.73
1.40
-0.07
-0.24
-0.74
0.22
1.13
-0.90
0.01
2.20
-2.28
-0.17
-0.09
1.98
0.10
0.16
-0.07
-0.11
-0.49
0.30
0.67
-0.13

-0.63
-0.67
-0.20
0.42
-0.29
0.01
-0.46
-0.56
-1.08
0.83
0.04
-0.54
-0.54
0.58
1.01
-1.04
0.00
1.69
-2.34
-0.41
-0.08
1.67
0.04
0.12
-0.17
-0.05
-0.30
0.22
0.83
-0.28

-0.76
-0.45
-0.16
0.51
-0.34
-0.10
-0.06
-0.59
-0.85
1.94
-0.07
-0.20
-0.75
0.81
0.91
-1.19
0.37
3.21
-2.12
-0.30
-0.18
1.31
-0.12
0.18
-0.15
-0.08
-0.23
0.11
0.67
-0.02

-0.086

0.237

0.169

0.157

سيض
انششكخ

انمطبع

C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41

قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ

انًتٌسظانحسابيانعاو

عُخ اإلفظبح
2014 2015

انىعظ انذغبثٍ
نهششكخ نهمطبع

2017

2016

2013

2012

0.56
0.18
-0.06
0.62
0.40
-9.92
1.44
-0.37
-1.07
-1.63
0.79

0.19
0.67
-0.29
-0.26
0.58
-6.28
2.40
-0.03
-0.56
-0.51
-0.24

-0.03
0.39
-0.28
-0.10
1.25
-5.75
1.12
0.05
-0.56
-2.11
0.48

-0.14
0.16
-0.25
-0.44
1.05
-5.95
0.12
0.46
-0.68
-1.09
0.05

0.27
0.07
-0.40
-0.31
1.52
-5.62
-0.15
-0.16
0.29
-0.26
0.39

-0.21
-0.13
-0.33
-0.26
1.34
-15.75
-0.05
-0.40
0.42
-0.06
0.71

0.11
0.22
-0.27
-0.13
1.02
-8.21
0.81
-0.07
-0.36
-0.94
0.36

-0.07

-0.07

-0.11

-0.13

-0.11

-0.41

-0.15

-1.402

-0.15

ثالثان :القيمة السكقية (سعر االغالؽ):
يكضػػح الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.18السػػعر السػػكقي لمسػػيـ لكػػؿ شػػركة مػػف الشػػركات المدرجػػة فػػي بكرصػػة

فمسػطيف ،كالػذم يتضػػح مػف خاللػػو أف أسػيـ شػػركات قطػاع الصػناعة حققػػت أكبػر متكسػػط سػعر سػػكقي
لمسيـ (سعر االغالؽ) بمتكسط ( ،)3.33يمييا أسيـ قطاع الخدمات بمتكسط ( ،)2.218كيتكافؽ ذلؾ

مػػع  ،أمػػا أقػػؿ األسػػيـ مػػف حيػػث القيمػػة السػػكقية ىػػي أسػػيـ قطػػاع االسػػتثمار بمتكسػػط ( ،)1.103بمػػا
يتكافػػؽ مػػع نتػائج القيمػػة السػػكقية إلػػى الدفتريػػة كالناتجػػة عػػف تناسػػب القيمػػة السػػكقية لمشػػركات مػػع درجػػة

المخاطر في طبيعة أعماليا.
جذول سلى ()4.,8
انمًُخ انغىلُخ نهغهى (عؼش االغالق) نذي ششكبد انًغبهًخ انؼبيخ انًذسجخ فٍ ثىسطخ فهغطٍُ
انىعظ انذغبثٍ
عُخ اإلفظبح
سيض
انمطبع
انششكخ
 2012 2013 2014 2015 2016 2017نهششكخ نهمطبع
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18

قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعاالستثًار
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت

0.690

0.390

0.340

0.400

0.440

0.610

0.478

1.950

1.900

1.120

1.070

1.000

1.000

1.340

0.700

1.043

1.071

0.957

1.171

1.157

1.017

1.340

1.270

1.190

1.050

1.010

1.000

1.143

0.380

0.430

0.470

0.570

0.590

0.760

0.533

0.930

0.810

0.900

0.960

0.970

0.990

0.927

2.700

2.200

2.000

1.920

2.060

1.190

2.012

0.500

0.540

0.550

0.530

0.660

0.700

0.580

1.500

1.160

1.210

1.360

1.350

0.900

1.247

8.571

7.057

6.429

5.286

4.857

3.600

5.967

3.260

1.800

1.990

1.700

2.100

3.990

2.473

1.030

1.130

1.010

1.010

0.910

0.550

0.940

0.843

1.000

1.086

1.071

0.986

1.114

1.017

5.400

4.800

3.500

3.300

3.030

3.190

3.870

3.743

4.029

3.529

4.143

4.200

3.514

3.860

1.286

1.000

1.043

1.286

1.571

1.486

1.279

3.800

0.400

0.414

0.271

0.471

0.571

0.988

18.386

14.014

13.571

11.314

9.357

7.286

12.321

95

1.031

3.330

سيض
انششكخ

انمطبع
قطاعانصناعت
قطاعانصناعت
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانخذياث
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانبنٌك
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ
قطاعانتأييٍ

C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41

انًتٌسظانحسابيانعاو

2012

انىعظ انذغبثٍ
نهششكخ نهمطبع

2017

2016

عُخ اإلفظبح
2014 2015

2.786

2.860

2013

2.857

2.857

2.929

2.871

2.857

1.057

1.143

0.914

0.971

1.043

1.286

0.986

1.170

1.170

1.150

1.020

1.030

1.020

1.093

6.543

7.114

7.929

8.143

8.286

7.357

7.562

1.300

1.350

1.180

1.030

1.420

1.380

1.277

0.460

0.750

1.000

1.100

0.850

1.214

0.896

0.700

1.014

1.086

1.043

1.229

0.871

0.990

0.657

0.771

0.871

0.914

0.986

1.171

0.895

2.100

1.786

1.514

2.486

1.571

1.614

1.845

4.071

4.214

4.643

4.643

4.643

4.286

4.417

1.040

0.870

0.850

0.850

1.020

1.270

0.983

1.760

1.550

1.550

1.110

1.150

0.920

1.340

2.150

1.710

1.440

1.210

1.540

1.020

1.512

1.480

1.900

1.590

1.290

1.170

0.900

1.388

1.280

1.050

1.030

1.000

0.880

0.910

1.025

2.120

1.200

1.300

0.970

0.990

0.900

1.247

2.650

2.650

3.000

2.800

3.200

2.990

2.882

3.300

3.200

2.900

3.300

3.600

3.870

3.362

3.120

3.630

2.300

1.360

1.080

1.030

2.087

1.580

1.590

1.650

1.880

1.460

1.200

1.560

1.080

1.010

0.850

0.480

0.480

0.480

0.730

4.500

4.500

2.670

2.500

2.500

2.600

3.212

3.010

2.000

1.630

1.190

1.150

1.400

1.730

2.612

2.287

2.133

2.011

1.978

1.848

2.145

2.218

1.566

2.113

2.145

 4.6المعالجات اإلحصائية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا ،فقد تػـ اسػتخداـ العديػد مػف األسػاليب

اإلحصػػائية المناسػػبة باسػػتخداـ الحػػزـ اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة Statistical Package for
) Social Science ( SPSSكفيمػا يمػي مجمكعػة مػف األسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة فػي تحميػؿ

البيانات:
.1

التكزيعػػات التك ارري ػػة ،كالنسػػب المئكي ػػة ،لتحميػػؿ س ػػمات عينػػة الد ارس ػػة ،كذلػػؾ بن ػػاء عمػػى نت ػػائج

.2

اختبػػار  One Sample T-Testلقيػػاس مػػدل إمكانيػػة تعمػػيـ نتػػائج العينػػة عمػػى المجتمػػع،

برنامج (.)SPSS
كمدل داللتيا.

.3

اختبػػار تحميػػؿ االرتبػػاط ( )Correlation Analysisكاالنحػػدار ( )Regressionكبمسػػتكل
معنكيػػة ( )0.05لقيػػاس العالقػػة بػػيف المتغيػػر التػػابع كالمتغي ػرات المسػػتقمة لمد ارسػػة ،إضػػافة إلػػى
إجراء تحميؿ االرتباط مع ضبط المتغي ارت كالمتعمقة بسمات عينة الدراسة.
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 ..,اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية األكلى :ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة
في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية.
تـ استخداـ تحميمي االرتباط كاالنحدار بيف كؿ مف درجة اإلفصاح المحاسبي كمؤشر القيمة

السكقية إلى القيمة الدفترية ،كيكضح الجدكؿ رقـ ( )5.1أف مستكل الداللة االحصائية لمعامؿ االرتباط
البالغ ( )0.475أقؿ مف  ،0.05مما يعني كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة اإلفصاح

المحاسبي كمؤشر القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية .كيتكافؽ ذلؾ مع دراسة العكض ( )2010التي
تكصمت إلى كجكد أثر لإلفصاح عمى أسعار األسيـ كحجـ تداكليا في دكلة السكداف ،كيمكف إرجاع

ىذه العالقة الطردية إلى أف المستكل العالي مف اإلفصاح سكاء المالي أك غير المالي مف شأنو تزكيد

متخذم القرار بالمعمكمات المفيدة التخاذ القرار بعقالنية كفؽ أسس عممية؛ كبالتالي انخفاض درجة
المخاطرة مما يزيد مف اقباؿ المستثمريف عمى تمؾ األسيـ كما يترتب عميو مف زيادة في القيمة السكقية

لتمؾ الشركات ،كىذا ما يتكافؽ كدراسة ) )Chandra, 2016كالتي أظيرت أنو كمما زادت ممارسة
ارت الصحيحة المتخذة مف قبؿ االدارة المؤسسات ،كأف االفصاح
االفصاح المحاسبي زادت نسبة القر ا

المحاسبي يزيد مف كفاءة االستثمار االقتصادم لمشركة.

جدكؿ رقـ ( :).,1نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط
أل ثر االلتزاـ باإلفصاح عمى القيمة السكقية إلى الدفترية
انمًُخ انغىلُخ انً انذفزشَخ
يمطغ خظ االَذذاس (انضبثذ)
يغزىي اإلفظبح

B1

دانخ االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

-0.473

-2.503

0.013

2.447

8.429

0.000

Y = -0.473 + 2.447 X

يؼبيم االسرجبط R

0.475

2

يؼبيم انزذذَذ R

0.226

كلمعرفة أثر اإلفصاح المحاسبي عمى القيمة السكقية إلى الدفترية تـ إجراء تحميؿ االنحدار

الم َّ
عدؿ=  ،0.226كىذا يعني أف  %22.6مف التغير
كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ التحديد ُ
في القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خالؿ التغير في مستكل اإلفصاح
(المتغير المستقؿ) .كما أف القيمة االحتمالية ( ).Sigأقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى

أثر ذك داللة إحصائية لإلفصاح لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة
السكقية إلى القيمة الدفترية حسب معادلة االنحدار التالية:
Y = -0.473 + 2.447 X
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كلمتعرؼ عمى أم محاكر اإلفصاح أكثر تأثي انر عمى مؤشر القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية

تـ اجراء تحميمي االرتباط كاالنحدار بيف كؿ محكر مف محاكر اإلفصاح عمى حدا كمؤشر القيمة
السكقية إلى القيمة الدفترية كما يمي:
جدكؿ رقـ ( :).,2نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط

أل ثر كؿ محكر مف محاكر اإلفصاح عمى القيمة السكقية إلى الدفترية
يؼبيالد االَذذاس
يؼبيم يؼبيم
االسرجب انزذذَذ
انمًُخ انغىلُخ انً انذفزشَخ
B1
B0
2
R
طR
0.574
0.642
0.013
0.113
اإلطبس انؼبو نًذزىي انزمشَش انغُىٌ
0.942
0.684
0.167
0.409
انششكبد انزبثؼخ
1.142
0.138
0.081
0.285
اػضبء يجهظ اإلداسح
1.143
0.251
0.083
0.294
اإلداسح انزُفُزَخ
0.929
0.272
0.082
0.293
كجبس يبنكٍُ األعهى
انىضغ انزُبفغٍ نهششكخ ضًٍ لطبع
0.877
0.356
0.066
0.265
َشبطهب
1.066
0.440
0.106
0.331
انمشاساد وااليزُبصاد انذكىيُخ
1.559
0.191
0.130
0.366
انًىاسد انجششَخ.
انًخبطش واإلَجبصاد وانؼًهُبد راد
0.640
0.650
0.038
0.196
انطجُؼُخ غُش يزكشسح انزٍ دذصذ خالل
انؼبو.
0.903
0.562
0.090
0.306
اإلفظبح انًبنٍ
انزجشػبد وانًُخ وانًغبهًخ انجُئُخ
0.880
0.788
0.173
0.420
وانًجزًؼُخ خالل انغُخ انًبنُخ
1.045
0.711
0.072
0.275
لىد واالسرجبطبد انزٍ ػمذد خالل انغُخ
0.962
0.659
0.069
0.270
االلشاساد انًطهىثخ
2.447
-0.473
0.226
0.475
ػبو

دانخ
االخزجبس
F

انمًُخ
االدزًبنُ
ح Sig

3.144

0.077

49.042

0.000

21.511

0.000

23.125

0.000

22.962

0.000

18.406

0.000

30.092

0.000

37.623

0.000

9.739

0.002

25.141

0.000

52.151

0.000

20.038

0.000

19.241

0.000

71.049

0.000

كيتبيف مف خالؿ جدكؿ رقـ ( )5.2أف أكثر محاكر اإلفصاح تأثي انر في مؤشر القيمة السكقية

إلى الدفترية ىك المتعمؽ بالتبرعات كالمنح كالمساىمة البيئية كالمجتمعية خالؿ السنة المالية حيث

تصؿ نسبة تأثيره ( ،)17.3%يميو المحكر المتعمؽ باإلفصاح عف الشركات التابعة حيث تصؿ نسبة

تأثيره (،)16.7%

يمييما المحكر المتعمؽ بالمكارد البشرية حيث تصؿ نسبة تأثيره (،)13.0%

كيكضح ذلؾ تطك انر ممحكظان نحك اىتماـ المستثمر الفمسطيني بالمسؤكلية االجتماعية كاالفصاح عنيا

أما أقؿ محاكر اإلفصاح تأثي انر في مؤشر القيمة السكقية إلى الدفترية ىك المتعمؽ باإلطار العاـ

لمحتكل التقرير السنكم حيث تصؿ نسبة تأثيره ( ،)1.3%كيمكف تفسير ضعؼ التأثير ليذا المحكر

لاللتزاـ الشبو كامؿ مف قبؿ كافة الشركات بيذا المحكر كالناتج عف االلزاـ مف قبؿ ىيئة سكؽ رأس
الماؿ بإطار محتكل معيف لمتقرير المالي مما يجعؿ االختالؼ بيف الشركات في ىذا المحكر شبو

معدكـ كالذم يحد مف تأثير ذلؾ المحكر في التأثير عمى المستثمر.
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كلمتعرؼ أيضان عمى أم القطاعات لدييا أكبر درجة تأثير لمستكل اإلفصاح المحاسبي عمى مؤشرات
القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية لدييا تـ اجراء تحميمي االرتباط كاالنحدار ألثر االلتزاـ باإلفصاح

عمى القيمة السكقية إلى الدفترية في كؿ قطاع اقتصادم
جدكؿ رقـ ( :).,3نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط

أل ثر االلتزاـ باإلفصاح عمى القيمة السكقية إلى الدفترية في كؿ قطاع اقتصادم
انمًُخ
دانخ
يؼبيالد االَذذاس
يؼبيم يؼبيم
االخزجبس االدزًبنُخ
انمطبع االلزظبدٌ انؼذد االسرجبط انزذذَذ
B1
B0
Sig
F
R2
R
0.000
27.362
2.146
-0.297
0.332
0.587
54
لطبع االعزضًبس
0.000
53.551
3.999
-1.569
0.447
0.675
66
لطبع انظُبػخ
0.000
21.531
2.535
-0.446
0.279
0.541
54
لطبع انخذيبد
0.001
13.932
2.734
-0.925
0.270
0.539
36
لطبع انجُىن
0.090
3.043
2.387
-0.248
0.055
0.287
36
لطبع انزؤيٍُ

كيتبيف مف خالؿ جدكؿ رقـ ( )6.3أف أكثر القطاعات التي تتأثر القيمة السكقية إلى الدفترية

لدييا بمستكل اإلفصاح ىك قطاع الصناعة بنسبة تأثير ( ،)%44.7يميو قطاع االستثمار بنسبة تأثير

( ،)%33.2فقطاع الخدمات بنسبة ( )%27.9كقطاع البنكؾ بنسبة تأثير ( ،)%27.0أما أقؿ
القطاعات تأث ار فيك قطاع التأميف بنسبة ضئيمة تصؿ إلى ( ،)%5.5كيرجع ذلؾ إلى أف معمكمات
قطاع التأميف أكثر عرضة لالحتمالية مف باقي القطاعات ،حيث إف التكمفة كالخسارة في ىذا القطاع

غير قابمة لمتكقع ،مما يخفض مف دكر االفصاح في ىذا القطاع عمى القيمة السكقية لشركاتو.
كبالتالي يتـ رفض الفرضية العدمية األكلى كعميو يمكف القكؿ أنو يكجد أثر ذك داللة إحصائية
لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية

إلى القيمة الدفترية.

الفرضية الثانية :ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة
في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية المضافة.
تـ استخداـ تحميمي االرتباط كاالنحدار بيف كؿ مف درجة اإلفصاح المحاسبي كمؤشر القيمة

السكقية المضافة ،كيكضح الجدكؿ رقـ ( )5.4أف مستكل الداللة االحصائية لمعامؿ االرتباط البالغ
( )0.557أقؿ مف  ،0.05مما يعني كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة اإلفصاح كمؤشر
القيمة السكقية المضافة ،كيتكافؽ ذلؾ مع دراسة (الشعار كآخركف )2015 ،التي تكصمت إلى أف ىناؾ
أثر إيجابي لمستكل اإلفصاح عمى القيمة السكقية ،كيمكف إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى أف المستكل
الجيد مف االفصاح مف شأنو اعطاء صكرة أكضح لممستثمر حكؿ الشركة كفرصة نمكىا مما يجعمو
يعطي قيمة أكبر ليذه الشركة تتناسب كتكقعاتو نحك فرص النمك ،مما يضيؼ قيمة ،كىذا ما يتكافؽ
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كدراسة ) )Tatiana et al, 2014التي تكصمت إلى أف زيادة االفصاح المحاسبي تؤدم إلى زيادة
قيمة الشركة مف خالؿ زيادة في تكقعات أسعار االسيـ كالتي تؤدم الي زيادة حجـ الشركة.
جدكؿ رقـ ( :).,4نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط
أل ثر االلتزاـ باإلفصاح عمى القيمة السكقية المضافة

انمًُخ انغىلُخ انًضبفخ
يمطغ خظ االَذذاس (انضبثذ)
يغزىي اإلفظبح

B1

دانخ االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

-4.305

-10.589

0.000

6.543

10.479

0.000

Y = -10.589 + 10.479 X

يؼبيم االسرجبط R

0.557

2

يؼبيم انزذذَذ R

0.310

كلمعرفة أثر اإلفصاح عمى القيمة السكقية المضافة تـ إجراء تحميؿ االنحدار كيتضح مف

الم َّ
عدؿ=  ،0.310كىذا يعني أف  %31.0مف التغير في القيمة
الجدكؿ السابؽ أف معامؿ التحديد ُ
السكقية المضافة (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خالؿ التغير في مستكل اإلفصاح (المتغير المستقؿ).
كما أف القيمة االحتمالية ( ).Sigأقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى أثر ذك داللة

إحصائية لإلفصاح لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية المضافة
حسب معادلة االنحدار التاليةY = -10.589 + 10.479 X :

كلمتعرؼ عمى أم محاكر اإلفصاح أكثر تأثي انر عمى مؤشر القيمة السكقية المضافة تـ اجراء

تحميمي االرتباط كاالنحدار بيف كؿ محكر مف محاكر اإلفصاح عمى حدا كمؤشر القيمة السكقية

المضافة كما يمي:

جدكؿ رقـ ( :).,.نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط

أل ثر كؿ محكر مف محاكر اإلفصاح عمى القيمة السكقية المضافة
يؼبيم يؼبيم
يؼبيالد االَذذاس
االسرجبط انزذذَذ
انمًُخ انغىلُخ انًضبفخ
B1
B0
2
R
R
0.785
-0.749
0.005
0.068
اإلطبس انؼبو نًذزىي انزمشَش انغُىٌ
1.365
-0.724
0.068
0.260
انششكبد انزبثؼخ
4.601
-3.950
0.250
0.503
اػضبء يجهظ اإلداسح
2.978
-2.311
0.109
0.336
اإلداسح انزُفُزَخ
3.952
-3.588
0.296
0.547
كجبس يبنكٍُ األعهى
3.967
-3.428
0.273
0.525
انىضغ انزُبفغٍ نهششكخ ضًٍ لطبع َشبطهب
2.908
-1.897
0.154
0.397
انمشاساد وااليزُبصاد انذكىيُخ
3.813
-2.326
0.150
0.392
انًىاسد انجششَخ.
انًخبطش واإلَجبصاد وانؼًهُبد راد انطجُؼُخ
2.236
-1.656
0.086
0.300
غُش يزكشسح انزٍ دذصذ خالل انؼبو.
2.779
-1.747
0.167
0.413
اإلفظبح انًبنٍ
1.842
-0.763
0.145
0.385
انزجشػبد وانًُخ وانًغبهًخ انجُئُخ
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دانخ
االخزجبس
F

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

1.121

0.291

17.705

0.000

82.681

0.000

31.094

0.000

104.20

0.000

93.029

0.000

45.524

0.000

44.326

0.000

24.171

0.000

50.046

0.000

42.532

0.000

انمًُخ انغىلُخ انًضبفخ
وانًجزًؼُخ خالل انغُخ انًبنُخ
لىد واالسرجبطبد انزٍ ػمذد خالل انغُخ
االلشاساد انًطهىثخ
ػبو

يؼبيم يؼبيم
االسرجبط انزذذَذ
R2
R

يؼبيالد االَذذاس
B0

B1

دانخ
االخزجبس
F

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

0.430

0.181

-1.465

3.718

55.307

0.000

0.336

0.109

-1.343

2.725

0.557

0.308

-4.305

6.543

31.015
109.80
0

0.000
0.000

كيتبيف مف خالؿ جدكؿ رقـ ( )5.5أف أكثر محاكر اإلفصاح تأثي انر في مؤشر القيمة السكقية

المضافة ىك المتعمؽ بكبار مالكيف األسيـ حيث تصؿ نسبة تأثيره ( ،)29.6%يميو المحكر المتعمؽ

بالكضع التنافسي لمشركة ضمف قطاع نشاطيا حيث تصؿ نسبة تأثيره ( ،)27.3%يمييما المحكر
المتعمؽ بممس اإلدارة حيث تصؿ نسبة تأثيره ( ،)25.0%أما أقؿ محاكر اإلفصاح تأثي انر في مؤشر
القيمة السكقية المضافة ىك المتعمؽ باإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم حيث تصؿ نسبة تأثيره

( ،)0.5%كيرجع ذلؾ إلى أف اإلطار العاـ لمحتكل التقرير السنكم خاصية شكمية ال تضيؼ قيمة
معمكماتية لممستثمر مما يجعؿ تأثيرىا عمى القيمة السكقية ضعيؼ نسبيان.
كلمتعرؼ أيضا عمى أم القطاعات لدييا أكبر درجة تأثير لمستكل اإلفصاح عمى مؤشرات القيمة
السكقية المضافة لدييا تـ اجراء تحميمي االرتباط كاالنحدار ألثر االلتزاـ باإلفصاح عمى القيمة السكقية

المضافة في كؿ قطاع اقتصادم

جدكؿ رقـ ( :).,6نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط
أل ثر االلتزاـ باإلفصاح عمى القيمة السكقية المضافة في كؿ قطاع اقتصادم
انمًُخ
دانخ
يؼبيالد االَذذاس
يؼبيم يؼبيم
االخزجبس االدزًبنُخ
انمطبع االلزظبدٌ انؼذد االسرجبط انزذذَذ
B1
B0
Sig
F
R2
R
0.000
47.065
2.674
-1.695
0.465
0.689
54
لطبع االعزضًبس
0.000
162.507 11.362
-7.361
0.713
0.847
66
لطبع انظُبػخ
0.000
42.754
2.365
-1.409
0.441
0.672
54
لطبع انخذيبد
0.000
18.024
4.647
-3.255
0.327
0.589
36
لطبع انجُىن
0.000
30.234 15.686
-10.846
0.455
0.686
36
لطبع انزؤيٍُ

كيتبيف مف خالؿ جدكؿ رقـ ( )5.6أف أكثر القطاعات التي تتأثر القيمة السكقية المضافة

لدييا بمستكل اإلفصاح ىك قطاع الصناعة بنسبة تأثير ( ،)%71.4يميو قطاع االستثمار بنسبة تأثير

( ،)%46.5فقطاع التأميف بنسبة ( )%45.5كقطاع الخدمات بنسبة تأثير ( ،)%44.1أما أقؿ
القطاعات تأث ار فيك قطاع البنكؾ بنسبة تصؿ إلى (.)%32.7

كبالتالي يتـ رفض الفرضية العدمية الثانية كعميو يمكف القكؿ أنو يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل

اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر القيمة السكقية المضافة.
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الفرضية الثالثة :ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل الشركات المدرجة
في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر السعر السكقي (سعر اإلغالؽ).
تـ استخداـ تحميمي اإلرتباط كاإلنحدار بيف كؿ مف درجة اإلفصاح المحاسبي كمؤشر السعر
السكقي (سعر اإلغالؽ) ،كيكضح الجدكؿ رقـ ( )5.7أف مستكل الداللة االحصائية لمعامؿ االرتباط

البالغ ( )0.507أقؿ مف  ،0.05مما يعني كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة اإلفصاح
كمؤشر السعر السكقي (سعر اإلغالؽ) .كيمكف إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى دكر المعمكمات
المحاسبية في التأثير عمى سعر السيـ ،مف حيث تخفيضيا لممخاطر ،كزيادة ثقة المستثمريف
بالشركات ذات المستكل المرتفع مف االفصاح ،كيتكافؽ ذلؾ مع دراسة ()Velazquez et al, 2013

في أف مستكل االفصاح المنخفض ال يترؾ تأثير كاضح لو عمى القيمة السكقية ألسيـ الشركة .كدراسة

)  ) Dima et al ,2010كالتي أظيرت أف ىناؾ تأثير ايجابي لمستكل اإلفصاح المالي كغير

المالي عمى القيمة السكقية.

جدكؿ رقـ ( :).,7نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط
أل ثر االلتزاـ باإلفصاح عمى السعر السكقي (سعر اإلغالؽ)

انغؼش انغىلٍ (عؼش اإلغالق)
يمطغ خظ االَذذاس (انضبثذ)
يغزىي اإلفظبح

B1

دانخ االخزجبس T

انمًُخ
االدزًبنُخ
Sig

-3.033

-5.252

0.000

8.152

9.192

0.000

Y = -3.033 + 8.152 X

يؼبيم االسرجبط R

0.507

2

يؼبيم انزذذَذ R

0.257

كلمعرفة أثر اإلفصاح عمى السعر السكقي (سعر اإلغالؽ) تـ إجراء تحميؿ االنحدار كيتضح

الم َّ
عدؿ=  ،0.257كىذا يعني أف  %25.7مف التغير في السعر
مف الجدكؿ أف معامؿ التحديد ُ
السكقي (سعر اإلغالؽ) (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خالؿ التغير في مستكل اإلفصاح (المتغير

المستقؿ) .كما أف القيمة االحتمالية ( ).Sigأقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى أثر ذك
داللة إحصائية لإلفصاح لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر السعر السكقي (سعر
اإلغالؽ) حسب معادلة االنحدار التالية:

Y = -3.033 + 8.152 X
كلمتعرؼ عمى أم محاكر اإلفصاح أكثر تأثي انر عمى مؤشر السعر السكقي (سعر اإلغالؽ) تـ

اجراء تحميمي االرتباط كاالنحدار بيف كؿ محكر مف محاكر اإلفصاح عمى حدا كمؤشر السعر السكقي
(سعر اإلغالؽ) كيتبيف مف خالؿ جدكؿ رقـ ( )5.8أف أكثر محاكر اإلفصاح تأثي انر في مؤشر السعر
السكقي (سعر اإلغالؽ) ىك المتعمؽ بالتبرعات كالمنح كالمساىمة البيئية كالمجتمعية خالؿ السنة
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المالية حيث تصؿ نسبة تأثيره ( ،)36.2%يميو المحكر المتعمؽ باإلفصاح عف الشركات التابعة حيث

تصؿ نسبة تأثيره ( ،)35.1%يمييما المحكر المتعمؽ باإلق اررات المطمكبة حيث تصؿ نسبة تأثيره

( ،)22.8%أما أقؿ محاكر اإلفصاح تأثي انر في مؤشر السعر السكقي (سعر اإلغالؽ) ىك المتعمؽ
الكضع التنافسي لمشركة ضمف قطاع نشاطيا حيث تصؿ نسبة تأثيره ( ،)0.05%كيؤكد ذلؾ اىتماـ
المستثمر الفمسطيني بالمسؤكلية االجتماعية كاالفصاح عنيا.

جدكؿ رقـ ( :).,8نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط
أل ثر كؿ محكر مف محاكر اإلفصاح عمى السعر السكقي (سعر اإلغالؽ)
انمًُخ
دانخ
يؼبيالد االَذذاس
يؼبيم يؼبيم
االخزجبس االدزًبنُخ
االسرجبط انزذذَذ
عؼش االغالق
B1
B0
2
Sig
F
R
R
0.000
14.696
3.786
-0.748
0.057
0.238
اإلطبس انؼبو نًذزىي انزمشَش انغُىٌ
0.072
1.810
4.254
0.355
0.351
0.592
انششكبد انزبثؼخ
0.019
5.530
1.863
0.606
.022
0.149
اػضبء يجهظ اإلداسح
0.000
25.740
3.745
-0.573
0.092
0.309
اإلداسح انزُفُزَخ
0.084
3.010
1.091
1.195
0.008
0.110
كجبس يبنكٍُ األعهى
انىضغ انزُبفغٍ نهششكخ ضًٍ لطبع
0.146
2.123
0.960
1.352
0.005
0.093
َشبطهب
0.019
5.609
1.504
1.241
0.018
0.150
انمشاساد وااليزُبصاد انذكىيُخ
0.002
9.929
2.632
0.643
0.035
0.198
انًىاسد انجششَخ.
انًخبطش واإلَجبصاد وانؼًهُبد راد
0.005
7.922
1.808
0.927
0.031
0.177
انطجُؼُخ غُش يزكشسح انزٍ دذصذ
خالل انؼبو.
0.000
21.621
2.630
0.633
0.078
0.285
اإلفظبح انًبنٍ
انزجشػبد وانًُخ وانًغبهًخ انجُئُخ
0.000
140.233 3.953
0.830
0.362
0.604
وانًجزًؼُخ خالل انغُخ انًبنُخ
لىد واالسرجبطبد انزٍ ػمذد خالل
0.000
62.059
5.331
0.260
0.200
0.450
انغُخ
0.000
73.360
5.339
-0.194
0.228
0.481
االلشاساد انًطهىثخ
0.000
84.498
8.152
-3.033
0.257
0.507
ػبو

كلمتعرؼ أيضان عمى أم القطاعات لدييا أكبر درجة تأثير لمستكل اإلفصاح عمى مؤشرات السعر

السكقي (سعر اإلغالؽ) لدييا تـ اجراء تحميمي االرتباط كاالنحدار ألثر االلتزاـ باإلفصاح عمى السعر
السكقي (سعر اإلغالؽ) في كؿ قطاع اقتصادم
جدكؿ رقـ ( :).,9نتائج تحميؿ االرتباط ) (Pearsonكاالنحدار الخطي البسيط

أل ثر االلتزاـ باإلفصاح عمى السعر السكقي (سعر اإلغالؽ) في كؿ قطاع اقتصادم
انمًُخ
دانخ
يؼبيالد االَذذاس
يؼبيم يؼبيم
االخزجبس االدزًبنُخ
انمطبع االلزظبدٌ انؼذد االسرجبط انزذذَذ
B1
B0
Sig
F
R2
R
0.000
19.782
2.420
-0.222
0.262
0.525
54
لطبع االعزضًبس
0.000
126.514 25.348
-13.621
0.659
0.815
66
لطبع انظُبػخ
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لطبع انخذيبد
لطبع انجُىن
لطبع انزؤيٍُ

54

0.513

0.249

-2.575

7.182

18.528

0.000

36

0.670

0.433

-3.657

7.111

27.683

0.000

36

0.062

0.025

1.837

0.459

0.132

0.719

كيتبيف مف خالؿ جدكؿ رقـ ( )6.3أف أكثر القطاعات التي تتأثر السعر السكقي (سعر

اإلغالؽ) لدييا بمستكل اإلفصاح ىك قطاع الصناعة بنسبة تأثير ( ،)%65.9يميو قطاع البنكؾ بنسبة
تأثير ( ،)%43.3فقطاع االستثمار بنسبة ( )%26.2كقطاع الخدمات بنسبة تأثير ( ،)%24.9أما
أقؿ القطاعات تأث ار فيك قطاع التأميف بنسبة ضئيمة تصؿ إلى ( ،)%2.5كيؤكد ذلؾ أف اتصاؼ

معمكمات قطاع التأميف باالحتمالية أكثر مف باقي القطاعات ،يخفض مف دكر االفصاح في ىذا
القطاع عمى السعر السكقي (سعر اإلغالؽ) كبالتالي القيمة السكقية لشركاتو.
كعميو يتـ رفض الفرضية العدمية الثالثة كبالتالي يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل اإلفصاح

المحاسبي لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى مؤشر السعر السكقي (سعر اإلغالؽ).
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6.1

مقدمة

بعد استعراض اإلطار النظرم لكؿ مف متغيرات الدراسة ،تـ إجراء الدراسة الميدانية ،كاختبار
فرضيات الدراسة ،كبالتالي فقد تـ التكصؿ إلى النتائج كالتكصيات التالية:
6.2

النتائج

بناء عمى ما تـ بيانو في الفقرات السابقة مف تحميؿ لبيانات الدراسة كاختبار الفرضيات فإنو
يمكف الخركج بالنتائج التالية:

 .1يتكفر لدل الشركات الفمسطينية درجة مقبكلة مف اإلفصاح المحاسبي حيث بمغت الدرجة الكمية

لإلفصاح المحاسبي لدل الشركات ( ،)%65.6مما يؤكد التزاـ شركات المساىمة العامة
بالتعميمات الصادرة عف ىيئة سكؽ رأس الماؿ.

 .2المستكل العالي مف اإلفصاح سكاء المالي أك غير المالي مف شأنو تزكيد متخذم القرار
بالمعمكمات المفيدة التخاذ القرار بعقالنية كفؽ أسس عممية؛ كبالتالي انخفاض درجة المخاطرة

مما يزيد مف اقباؿ المستثمريف عمى تمؾ األسيـ مما يجعؿ لمستكل اإلفصاح المحاسبي لدل

الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف أث انر إيجابيان عمى كؿ مف (مؤشر القيمة السكقية إلى
القيمة الدفترية ،مؤشر القيمة السكقية المضافة ،كمؤشر القيمة السكقية (سعر االغالؽ).

 .3يكجد تبايف في درجة تأثير محاكر االفصاح عمى القيمة السكقية حيث إف أكثر محاكر
اإلفصاح تأثي انر في مؤشر القيمة السكقية إلى الدفترية ىك المتعمؽ بالتبرعات كالمنح كالمساىمة

البيئية كالمجتمعية ،يميو اإلفصاح عف الشركات التابعة ،فالمكارد البشرية.

 .4تتبايف درجة تأثر القيمة السكقية بمستكل االفصاح بيف القطاعات المختمفة في السكؽ حيث
أظيرت النتائج أف أكثر القطاعات التي تتأثر القيمة السكقية إلى الدفترية لدييا بمستكل
اإلفصاح ىك قطاع الصناعة ،يميو قطاع االستثمار ،فقطاع الخدمات كمف ثـ قطاعي البنكؾ

كالتأميف.

6.3

التكصيات

بناء عمى ما تكصمت إليو الدراسة يمكف اقتراح بعض التكصيات:

 .1ضركرة قياـ الجيات الفمسطينية ذات العالقة بإصدار قكانيف أكثر إلزامية بمستكل اإلفصاح
لمكصكؿ بالبكرصة الفمسطينية إلى مستكل مف الكفاءة يضاىي البكرصات العالمية.
 .2ضركرة قياـ الجيات المختصة الحككمية كغير الحككمية بعمؿ ندكات كدكرات تثقيفية كالتعريؼ
بأىمية اإلفصاح كمدل أىميتو لشركات المساىمة كالمدرجة في البكرصة.
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 .3ضركرة زيادة اإلىتماـ باإلفصاح عف البيانات غير المالية كالتكسع في ذلؾ مف خالؿ إصدارىا
بتقرير منفصؿ عف التقارير المالية الختامية ،كاف يصدر بالتزامف مع التقارير الختامية ألىمية ىذا
التقرير ألصحاب القرار كالمستثمريف.
 .4ضركرة التكجو الى مكاكبة التطكرات التكنكلكجية في مجاؿ االفصاح كضركرة تمسؾ االدارة في
الشركات بيذه التقنيات الحديثة مما يساىـ مف خمؽ تطكر في االداء العاـ لمشركات.
6.4

دراسات مقترحة

 .1مقياس مقترح لجكدة االفصاح المحاسبي باالعتماد عمى المحتكل المعمكماتي لإلفصاح.
 .2قياس أثر جكدة االفصاح المحاسبي عمى عممية التدقيؽ كأتعاب المدقؽ الخارجي.
 .3إجراء العديد مف الدراسات المماثمة مع عمؿ مقارنة بيف القطاعات المختمفة في البكرصة أك
مقارنتيا مع بكرصة أخرل مع استخداـ مؤشرات مالية أخرل متنكعة لقياس مدل فاعمية اإلفصاح.
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ممحؽ رقـ ()1
متطمبات االفصاح بحسب االنظمة كالقكانيف الفمسطينية
صدرت مجمكعة مف القكانيف كالق اررات كالتعميمات المنظمة إلفصاح الشركات المدرجة في بكرصة

فمسطيف (ىيئة سكؽ راس الماؿ الفمسطينية : ) 2018
قانكف األكراؽ المالية رقـ ( )12لسنة ()2004

نصت المادة ( )26مف الفصؿ الثالث :إصدار ك طرح األكراؽ المالية لالكتتاب العاـ لقانكف األكراؽ

المصدر أف يقكـ بإعداد
المالية رقـ ( )12لسنة ( )2004ك المتعمقة بنشرة اإلصدار أنو يجب عمى ُ
نشرة إصدار تحتكم عمى إفصاح كامؿ بما يمكف المستثمر مف اتخاذ ق ارره الصائب حكؿ االستثمار
مف عدمو  ،ك بكجو خاص يجب تضميف نشرة اإلصدار المعمكمات كالبيانات التالية:

لممصدر كطبيعة عممو ،كاألشخاص القائميف عمى إدارتو مف أعضاء مجمس
 .1كصفان كافيا ُ
اإلدارة أك كبار المكظفيف ك المساىميف ك المؤسسيف.
 .2كصفان كافيا لألكراؽ المالية مف حيث العدد ك السعر ك كافة الشركط المتعمقة باإلصدار
ككيفية استخداـ عكائد اإلصدار.
 .3ك يجب اإلفصاح عف التالي( :أ) بيانان كاضحا عف الكضع المالي لممصدر ك أم معمكمات
مالية مف شأنيا التأثير عمى االستثمار ،بما في ذلؾ الميزانية العامة ك قائمة الدخؿ آلخر
ثالث سنكات لمشركات العاممة( .ب) أك دراسة الجدكل لمشركات الجديدة ك الميزانية التقديرية
لمسنتيف القادمتيف كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية ،ك التكقعات المستقبمية لمزايا ك مخاطر
االستثمار.
 .4أم معمكمات تطمبيا الييئة ك/أك السكؽ تساعد المستثمر عمى اتخاذ ق ارره بشأف االستثمار في
األكراؽ المالية المصدرة.
كما نصت المادة ( )34فقرة ( )5ك المتعمقة باإلدراج في السكؽ بأنو يتكجب عمى الشركة
المدرجة ألم مف أكراقيا المالية لدل السكؽ لمتداكؿ االلتزاـ بمتطمبات اإلفصاح المعتمدة مف قبؿ

الييئة

ك كما نصت المادة ( )35فقرة ( )1ك المتعمقة باإلفصاح الدكرم أنو  :عمى كؿ مصدر أف يقدـ
إلى الييئة ك السكؽ تقارير سنكية خالؿ األشير الثالثة األكلي التي تمي نياية كؿ سنة مالية  ,ك

يجب أف يتضمف التقرير المعمكمات التالية :

I

المصدر ك مجاالت نشاطو  ,أسماء أعضاء مجمس اإلدارة ك
 .1معمكمات كاممة عف ُ
المديريف ك المالكيف الرئيسيف
لممصدر ك تشمؿ الشركات الحميفة ك التابعة
 .2معمكمات مالية تبيف بكضكح الكضع المالي ُ
المصدر ك التي ليا أثر جكىرم عمى أكضاع
ك المؤشرات المستقبمية المتكقعة مف قبؿ ُ
المصدر المالية.

تعميمات اإلفصاح الصادرة عف بكرصة فمسطيف ()PEX
صادؽ مجمس إدارة بكرصة فمسطيف ( )PEXعمى نظاـ تعميمات اإلفصاح في جمستو الرابعة بتاريخ
 , 2006/08/03بينما صادؽ مجمس إدارة ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية عمى ىذا النظاـ في
جمستو العشريف ك المنعقدة بتاريخ  2006/12/18قرار رقـ ()20/05

ك عرفت بكرصة فمسطيف اإلفصاح في المادة رقـ ( )1مف تعميمات اإلفصاح الصادرة عف بكرصة

فمسطيف بأنو " الكشؼ عف المعمكمات ك/أك األمكر الجكىرية أك تمؾ التي تيـ المستثمريف كالمستثمريف
المستقبمييف كالجميكر كالتي تؤثر أك يمكف أف تؤثر في سعر الكرقة المالية".

ك فيما يمي سرد ك عرض ألىـ نصكص المكاد الخاصة باإلفصاح حسب تعميمات نظاـ اإلفصاح

الصادرة عف بكرصة فمسطيف نصت المادة ( )5فقرة ( : )3تقكـ الشركة العضك بإعداد بياناتيا المالية
كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية ،ك إذا تعارض أم مف ىذه المعايير الدكلية مع نص في تشريع نافذ في
فمسطيف يسرم التشريع المحمي ،ك يتعيف في ىذه الحالة اإلفصاح عف ذلؾ ك بياف مدل تأثيره عمى

القكائـ المالية.

نصت المادة ( : )10يجب تزكيد السكؽ بالمعمكمة ك/أك األمر الجكىرم كيتـ نشرىا حسبما تراه السكؽ
مناسبان مع مراعاة أحكاـ القانكف.

نصت المادة ( : )12ال يجكز لمشركة المدرجة في السكؽ االمتناع عف اإلفصاح  ،ك إال تعرضت
لمجزاء كفقان لمقانكف كقكاعد السكؽ.

نصت المادة (:)15يجب عمى كؿ شركة تتقدـ بطمب إلدراج أم مف أكراقيا المالية أف تفصح عما
يمي:

أ.آخر تقرير سنكم لمشركة يككف شامالن لجميع البيانات المالية المدققة معد كفقان لمعايير المحاسبة
الدكلية ،ك يحتكم عمى تقرير مدقؽ الحسابات الداخمي كمالحظاتو بشأنو.

ب.كافة التقارير الدكرية(نصؼ ك ربع السنكية)التي قامت الشركة بإعدادىا بعد التقرير السنكم
األخير ،ك بشرط أف تككف ىذه التقارير نصؼ السنكية مدققة مف قبؿ المدقؽ الداخمي لمشركة ،إف كجد

 ،ك المدقؽ الخارجي.

II

ج.أية معمكمات ك/أك أمكر جكىرية أخرل يككف ليا تأثير عمى سعر الكرقة المالية المطمكب إدراجيا ،ك
لـ يتضمنيا أم مف التقارير المذككرة في الفقرتيف السابقتيف.

د.أية معمكمات ك/أك أمكر جكىرية عف األكراؽ المالية المطمكب إدراجيا تبيف طبيعتيا(نكعيا) ،كفئتيا
ك عددىا ،ك الحقكؽ المتصمة بيا.

.2يتـ اإلفصاح عف المعمكمات ك/أك األمكر الجكىرية الكاردة في الفقرة السابقة كفقا لمنظاـ المكحد
لمتقارير المالية ك المالحؽ المرفقة بو.

.3عمى الشركة التي حصمت عمى المكافقة عمى إدراج أكراقيا المالية أف تقكـ ،خالؿ()10عشرة أياـ
مف تاريخ اإلدراج ،باإلعالف في صحيفتيف يكميتيف كاسعتي االنتشار تصدراف في فمسطيف بالمغة
العربية عف ممخص لممعمكمات ك/أك األمكر الجكىرية الكاردة في الفقرة األكلى مف ىذه المادة.

نصت المادة ( )16فقرة رقـ ( : )1عند انتياء السنة المالية تقكـ الشركة المدرجة باإلفصاح لمسكؽ
عما يمي:

أ .البيانات الختامية األكلية.

ب .التقرير السنكم.

فقرة رقـ ( : )2يتـ اإلفصاح عف المعمكمات الكاردة في الفقرة السابقة كفقان لنظاـ تقرير ك إفصاح مالي
يصدر عف سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية تصادؽ عميو الييئة.

نصت المادة ( )18فقرة ( : )1يجب أف يتـ إعداد التقرير السنكم كفقان لمعايير المحاسبة الدكلية.

نصت المادة ( : )19مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ ىذا النظاـ  ،يجب أف يتضمف التقرير السنكم عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر المعمكمات التالية باإلضافة إلى أم معمكمات أخرل تحددىا السكؽ:
 .1أعماؿ الشركة المدرجة.

 .2تكقعات الشركة المدرجة المستقبمية.
 .3البحث كالتطكير.
 .4مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية.
 .5الممتمكات.
 .6اإلجراءات القانكنية كالقضايا.
 .7سياسة كمخاطر االستثمار.
 .8المسائؿ التي أحيمت لمتصكيت عمييا مف قبؿ حممة فئة مف فئات األكراؽ المالية.
 .9طبيعة سكؽ التداكؿ كحجمو.
.10

السيطرة عمى الشركة المدرجة.
III

.11

األسيـ كعكائدىا.

.12

الكضع المالي.

.13

مدققك الحسابات.

.14

عقكد عمؿ أعضاء مجمس اإلدارة كمكظفي اإلدارة التنفيذية.

.15

الصفقات الرئيسية كاألطراؼ ذكم العالقة.

.16

شكؿ كآلية إيصاؿ المعمكمات لممساىميف.

نصت المادة ( : )20فيما يتعمؽ بأعماؿ الشركة المدرجة كفؽ المادة ( )19فقرة ( : )1يجب أف
يتضمف التقرير السنكم ما يمي:
.1

أعماؿ الشركة المدرجة ك أعماؿ أم مف شركاتيا الحميفة أك التابعة  ،بما في ذلؾ – كبالقدر

الذم يمزـ لمعرفة أعماؿ الشركة المدرجة:

أ.

التغير الذم ط أر بكجو عاـ عمى أعماؿ الشركة المدرجة لسنتيف ماليتيف سابقتيف (أك طكاؿ فترة

كجكد الشركة المدرجة إذا كانت تقؿ عف سنتيف) ،كإعالف إفالسيا أك اندماجيا أك التصرؼ في إحدل
مكجكداتيا األساسية أك تقديميا خدمات أك منتجات جديدة.

ب.

أىـ التكجيات الحالية ك المستقبمية ذات الصمة بتطكير أعماؿ الشركة المدرجة خالؿ السنة

المالية الحالية ك القادمة.
.2

المنتجات أك الخدمات األساسية التي تقدميا الشركة المدرجة  ،ك األسكاؽ ك طرؽ التكزيع

الرئيسية ليا.
.3

المنتجات أك الخدمات التي أعمنت الشركة المدرجة لمجميكر أنيا ستقكـ بتقديميا.

.5

مجمكع المبيعات ك الدخؿ لسنتيف ماليتيف سابقتيف (أك طكاؿ فترة كجكد الشركة المدرجة إذا

.4

مدل ككف أعماؿ الشركة المدرجة مكسمية.

كانت تقؿ عف سنتيف) مرتبة حسب أنكاع نشاط الشركة المدرجة ك حسب األسكاؽ كفقا لمعايير

المحاسبة الدكلية.
.6

طبيعة ك نكع الممكية الفكرية التي تمتمكيا الشركة أك التي ستمتمكيا ك أثرىا عمى المركز

.7

كصؼ ألية قكانيف أك ق اررات صادرة عف الحككمات الفمسطينية أك األجنبية أك غيرىا مف

المالي لمشركة.

الجيات الحككمية التي يككف ليا ،بالقدر الذم تعممو الشركة المدرجة ،أثر مادم عمى عمؿ الشركة
المدرجة أك منتجاتيا أك خدماتيا أك عمى قدرتيا التنافسية .ك في حالة حصكؿ الشركة المدرجة عمى

شيادة جكدة ،يجب بياف مدل التزاـ الشركة بمعايير الجكدة الدكلية.
IV

.8

أم انقطاع في أعماؿ الشركة المدرجة خالؿ الفترة السابقة يككف لو أثر جكىرم عمى الكضع

.9

بياف بالتبرعات كالمنح التي دفعتيا الشركة المدرجة خالؿ السنة المالية مفصمة حسب الجيات

المالي لمشركة المدرجة.

التي ُدفعت ليا.
 .10مساىمة الشركة المدرجة في خدمة البيئة ك المجتمع المحمي مف منطمؽ المسؤكلية
االجتماعية.
.11

يجب أف يتضمف التقرير السنكم اإلفصاح عف سياسة الشركة في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية

كتمؾ المتعمقة بسياستيا في مجاؿ خدمة البيئة كالمجتمع المحمي ،عمى أف تككف ىذه السياسة معمنو

بشكؿ كاضح كغير مضممة ك قابمة لمتطبيؽ ،ك في حاؿ إذا لـ يكف لدل الشركة أية نشاط في مجاؿ
المسؤكلية االجتماعية أك أية مساىمات مجتمعية فيجب اإلفصاح عف ذلؾ ضمف التقرير السنكم.

.12

إتباع تعميمات الحككمة عند اعتمادىا مف قبؿ السكؽ.

نصت المادة ( : )21فيما يتعمؽ بتكقعات الشركة المدرجة المستقبمية عف أعماليا  ,يجب أف يتضمف
التقرير السنكم اإلشارة إلى ما يمي :

فقرة ( : )1األعماؿ التي تنكم الشركة المدرجة القياـ بيا ،كبشكؿ خاص تكقعات الشركة المدرجة فيما
يتعمؽ بتطكير أعماليا خالؿ السنة المالية الحالية عمى األقؿ.

نصت المادة (:)23فيما يتعمؽ بالعامميف يجب أف يتضمف التقرير السنكم اإلشارة إلى عدد العامميف
في الشركة المدرجة.

نصت المادة ( )27فقرة ( )1ك فقرة ( : )2فيما يتعمؽ بالمسائؿ التي أحيمت (بمكجب القانكف المعمكؿ
بو) لمتصكيت عمييا مف قبؿ حممة فئة مف فئات األك ارؽ المالية يجب أف يتضمف التقرير السنكم

اإلشارة عمى كجو الخصكص إلى ما يمي:

 .1تاريخ عقد االجتماع ،كما إذا كاف اجتماع عادم أك غير عادم.
 .2طبيعة المسألة التي تـ التصكيت عمييا كنتائج ىذا التصكيت.

نصت المادة ( )30فقرة ( : )1فيما يتعمؽ باألكراؽ المالية كعكائدىا ،يجب أف يتضمف التقرير السنكم
اإلشارة إلى  :عدد المساىميف في الشركة ،كعدد األسيـ كأسماء المساىميف الذيف يمتمككف أكثر مف
 %5مف أسيـ الشركة كتفاصيؿ احتسابيا.

نصت المادة ( )31فقرة ( : )2فيما يتعمؽ بالكضع المالي ،يجب أف يتضمف التقرير السنكم اإلشارة

إلى أصكؿ كخصكـ الشركة المدرجة كحالتيا المالية كمقدار ما حققتو مف ربح أك خسارة ،كعمى كجو
الخصكص بياف سعر صرؼ العممة التي تـ استخداميا في البيانات المالية في مقابؿ الدكالر األمريكي

V

المصدر الذم أخذ منو ىذا السعر كالذم يجب أف يككف سمطة النقد
أك الدينار األردني ،مع بياف
َ
الفمسطينية أك بنكان معركفا.
نصت المادة ( )33فقرة ()1

:فيما يتعمؽ باإلدارة ،يجب أف يتضمف التقرير السنكم اإلشارة إلى

اإلدارة ك اإلشراؼ لدل الشركة المدرجة ،كعمى كجو الخصكص ما يمي:

أ.قائمة بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة كمكظفي اإلدارة التنفيذية لدل الشركة المدرجة ،مع بياف لممركز
الذم يشغمو كؿ منيـ كمدة شغمو لو.

ب.طبيعة القرابة أك المصاىرة بيف أعضاء مجمس اإلدارة كمكظفي اإلدارة التنفيذية ،كما إذا كاف ألم
منيـ عالقة عمؿ بالشركة المدرجة.

ج.المراكز القيادية التي شغميا(أك يشغميا حاليا)أم منيـ لدل أم شركة أخرل.

د.بياف المراكز القيادية التي يشغميا حاليا أم مف أعضاء مجمس اإلدارة كمكظفي اإلدارة التنفيذية لدل
أم شركة أخرل ،كعمى كجو الخصكص بياف ما إذا كاف أم منيـ عضك مجمس إدارة لدل أم شركة

مدرجة أخرل.

ق.بياف ما إذا كاف قد تـ شير إفالس أم عضك مجمس إدارة أك أم مف مكظفي اإلدارة التنفيذية أك أية
دعكل رفعت ضده أك حكـ صدر بإدانتو أك أم قرار صدر بمنع أم منيـ مف القياـ بأعماؿ إدارية أك

مف ممارسة بعض النشاطات كذلؾ خالؿ السنكات الخمس الماضية.

ك.كشفان مفصالن يتضمف جميع المبالغ التي حصؿ عمييا رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة خالؿ السنة

الماضية-مع ذكر أسـ كؿ كاحد منيـ-سكاء أكانت بصكرة مباشرة مثؿ بدؿ حضكر جمسات مجمس

اإلدارة ك/أك المكافئات ك/أك البدالت ك/أك المزايا العينية كأية عناصر أخرل ذات طبيعة مالية أـ غير
مباشرة مثؿ القركض كالضمانات ،كذلؾ لكؿ بند مف ىذه البنكد عمى حده.

ز.سياسة تحديد بدؿ حضكر جمسات مجمس اإلدارة ألعضاء المجمس.

ح.كشفان مفصالن يتضمف جميع المبالغ التي حصؿ عمييا مكظفي اإلدارة التنفيذية خالؿ السنة المالية–
مع ذكر اسـ كؿ كاحد منيـ-سكاء أكانت بصكرة مباشرة مثؿ بدؿ الركاتب ك/أك المكافئات ك/أك

البدالت ك/أك المزايا العينية كأية عناصر أخرل ذات طبيعة مالية ،أـ غير مباشرة كالقركض
كالضمانات ،كذلؾ لكؿ بند مف ىذه البنكد عمى حده.

ط.أسماء المجاف الدائمة كالمؤقتة كالمنبثقة عف مجمس اإلدارة كأسماء أعضاء كؿ لجنو مف ىذه المجاف
كصالحياتيا كمسؤكلياتيا.كفي حاؿ عدـ كجكد أم لجاف ،فيجب ذكر ذلؾ صراحة.

فقرة (:)2يتـ اإلفصاح عف البيانات الكاردة أعاله حسب نمكذج عرض المعمكمات العامة.

نصت المادة (: )73يجب أف يتضمف التقرير السنكم الذم تقكـ الشركة العضك بإعداده في نياية

السنة المالية اإلشارة إلى ما يمي:

فقرة (: )1تقرير إدارة الشركة العضك كالذم يجب أف يبيف ما يمي:
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أ.كصؼ ألنشطة الشركة الرئيسية.

ب.الشكؿ القانكني لمشركة.

ج.اإلنجازات التي حققتيا الشركة العضك خالؿ السنة المالية مدعمة باألرقاـ.

د.الكضع التنافسي لمشركة العضك كحصتيا مف السكؽ لسنتيف سابقتيف أك مف تاريخ تأسيسيا أييما
اقؿ.

ق.تطكر رأسماؿ الشركة العضك كحقكؽ الممكية فػييا لسنتيف سابقتيف أك مف تاريخ تأسيسيا أييما اقؿ.
ك.تحميؿ لممركز المالي لمشركة العضك كنتائج أعماليا خالؿ السنة المالية.

ز.بياف بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة أك أعضاء ىيئة المديريف أك الشركاء فػي الشركة العضك–
حسب كاقع الحاؿ–كبياف بأسماء مكظفػييا كمؤىالتيـ كخبراتيـ كرتبيـ الكظيفػية.

فقرة (: )2البيانات المالية السنكية لمشركة العضك مدققة مف مدققي الحسابات مقارنة مع السنة السابقة
كالتي تشمؿ ما يمي:

أ.الميزانية العمكمية.

ب.قائمة الدخؿ.

ج.قائمة التدفؽ النقدم.

د.التغير في حقكؽ المساىميف.

ق.اإليضاحات حكؿ البيانات المالية.
ك يتـ اإلفصاح عف المعمكمات الكاردة أعاله كفقا لمنظاـ المكحد لمتقارير المالية كالمالحؽ المرفقة بو.

فقرة (:)3تقرير مدققي حسابات الشركة العضك حكؿ البيانات المالية السنكية.

فقرة (:)4إقرار مف إدارة الشركة العضك حسب عمميا كاعتقادىا بعدـ كجكد أم أمكر جكىرية قد تؤثر
عمى استم اررية الشركة خالؿ السنة المالية التالية.
كافة اإلجراءات التي تـ عرضيا تيدؼ إلى مراقبة اإلفصاح عف المعمكمات ك ضماف سالمة أداء
بكرصة فمسطيف ك تطكير عمميا  ,ك ىذا أحد أىداؼ بكرصة فمسطيف ك ىك مراقبة اإلفصاح عف

المعمكمات ك ضماف سالمة ك سيكلة التعامؿ في البكرصة لحماية المتعامميف ك المستثمريف  ,ك ال
شؾ أف اإلفصاح عف مثؿ ىذه المعمكمات سكؼ يمكف المستثمر مف إجراء التحميالت ك عمؿ

المقارنات  ,ك التنبؤات الالزمة ك التي تدفعو التخاذ قرار االستثمار بأريحية ك يسر ك عف اقتناع  ,ك

لذلؾ مف الميـ إلزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف باإلفصاح عمى أف يككف مستكفي لكافة
الشركط ك التعميمات ك باإليضاحات المطمكبة في البكرصة لزيادة الثقة في البكرصة.

ك مف خالؿ ما سبؽ فإف اليدؼ مف التعميمات ك اإلجراءات المنصكص عمييا ىك إلضفاء الثقة ك

الشفافية عمى القكائـ ك التقارير المالية ك ما تحتكيو مف معمكمات ك بالتالي المساىمة في تكفير
VII

المعمكمات بصكرة كاضحة ك دقيقة ك مكثكقة لممستخدميف ك المستثمريف ك متخذم الق اررات ك كذلؾ
حماية المستخدميف مف احتماالت تالعب اإلدارة بالمعمكمات المنشكرة  ,مع ضماف عدـ احتكار

المعمكمات ك أف تككف في متناكؿ جميع األطراؼ الميتمة ك ىذا ما يزيد مف فرص االستثمار ك
المنافسة ك األمر الذم ينعكس باإليجاب عمى فعالية السكؽ المالي ك البكرصة.
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