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املقدمة 1.1

املحاسبيكرالففيالجدليةالقضاياأهممناملاليةبالقوائمالتحفظدرجةوزيادةانتشارظاهرةتعد
حمايةعلىالتحفظيساعدحيث،املحاسبيةاألدبياتمنالعديداهتماممحور شكلتالتياملعاصر
منلهضيتعر ممابالرغموذلكاملنشأة،فياملصالحأصحابوباقيوالدائنيناملساهمينحقوق 

الحيادلمثاملحاسبيةللمعلوماتالنوعيةالخصائصبعضمعتعارضهبسببشديدةانتقادات
املفاهيمأحديبقىأنهإال.العادلةالقيمةمفاهيمظهور بعدوبخاصةواملالئمةالصادقوالتمثيل
تطوراتظلفيالخاصةأهميتهاألمرولهذا.املاليةالتقاريرلخصائصاملحددةاألساسيةوالعناصر

أسواقفيعاصرةاملاملحاسبيةالبحثيةالعمليةإطارفيالخاصيةهذهقياسإلىأفضتوفكريةبحثية
فيهاتخدمتاسالتياملجاالتتعددتكمااملحاسبي،للتحفظقدمتالتياملقاييستعددتإذاملال
املاليةقاريرالتمنفعةتحديدفيودورهومسبباتهالتحفظهذاأثروتوضيحلبياناملقاييسهذه

.وغيرهاوالتنظيميةوالتعاقديةالضريبيةواستخداماتها



وعائداتأرباحنوبياملحاسبيالتحفظبينالعالقةبدراسةاألخيرةالفترةفيالعاملياالهتمامتزايدكما
دول المنعددفياملحاسبيالتحفظدرجةبدراسةاملحاسبةأدبياتاهتمامخاللمنوذلكاألسهم،

Ball)ويرى املختلفة، & Kothari, جوهرهوموعدهافيالتقاريروإعالناملحاسبيالتحفظأن(2007
االعترافتأجيللاإلدارةاختياراتخاللمنللمحاسبةالتحفظيالدور ويظهراملالية،القوائمفيالشفافية

النفقاتفيةواملبالغاملتوقعة،املكاسبعناإلعالنبعدمالحسبانفياملحتملةالخسائروأخذباألرباح
إطاريفذلكويتممتحفظة،بصورةاملنشأةأعمالنتائجإظهاربهدفاألصول وإهالكواملخصصات

رئيسةقضيةاملاليةالتقاريرفيالتحفظزيادةظاهرةأصبحتوقدعليها،املتعارفاملحاسبيةاملبادئ
فيالتحفظتزايدمعالشركاتقبلمنالخسائرعنالتقريرتزايدبعدخاصةاملعاصراملحاسبيللبحث
.املاليةالتقارير
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مشكلة الدراسة1.2

ظُيسهم َحفُّ حاَسبي،التَّ
ُ
الكشففياملالي،وق السداخلاملدرجةالعامةاملساهمةالشركاتقبلمنامل

َمت  أنإلىالسابقةالدراساتبعضأشارتحيثالناش ئ،املاليالسوق كفاءةمدىعن
َ
بعضعت

ظاملاليةالتقارير َحفُّ خاللمنالباحثل يحاو لذلكاملالي؛السوق كفاءةمنيزيد،ماسوق فيبالتَّ
ظمستوى تحديدالدراسةهذه َحفُّ حاَسبيالتَّ

ُ
املساهمةالشركاتنعالصادرةاملاليةالتقاريرفيامل

ظأثربيانثمومنفلسطين،بورصةفياملدرجةالعامة َحفُّ حاَسبيالتَّ
ُ
السوقيةالقيمةعلىامل

 أثر “املوسومةالدراسةمشكلةانبثقتهناومنالشركاتلهذه،املضافة
ُّ

َحف
َّ
حاَسبيظالت

ُ
فيامل

دَرجةللشركاتاملاليةالقوائم
ُ
“ملضافةااالقتصاديةالقيمةعلىفلسطينبورصةفيامل
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الدراسةأهداف1.3

ظأثرعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت َحفُّ حاَسبيالتَّ
ُ
لشركاتاملضافةاديةاالقتصالقيمةعلىامل

:خاللمنوذلكفلسطين،بورصةفياملدرجةاملساهمة

ظمنبكلاملتعلقةالنظريةاملفاهيمإلىالتعرف.1 َحفُّ حاَسبي،التَّ
ُ
.املضافةاالقتصاديةيمةوالقامل

ظمستوى قياس.2 َحفُّ حاَسبيالتَّ
ُ
.املاليةتقاريرهايففلسطينبورصةفياملدرجةللشركاتامل

فيدرجةاملالشركاتمنلكلاملضافةاالقتصاديةالقيمةعلىالدالةاملاليةالنسباشتقاق.3
.فلسطينبورصة

ظأثرإلىالتعرف.4 َحفُّ حاَسبيالتَّ
ُ
.الشركاتلتلكاملضافةاالقتصاديةالقيمةعلىامل
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الدراسةأهمية1.4

ظالملستوى املتوقعالدور ومن،تتناولهالذياملوضوعأهميةمنالدراسةهذهأهميةتنبع َحفُّ تَّ
حاَسبي

ُ
ظمستوى يساهمحيثاملالية،التقاريرمستوى علىامل َحفُّ حالتَّ

ُ
املاليةالتقاريرداخلاَسبيامل

والقياسالتقييمفياملبالغةعناالبتعادخاللمنوذلكاملالي،اإلفصاحشفافيةتقييمفياملنشورة
مَّ ومناملحاسبي،

َ
وقدرتها،للشركةياملالالوضعلتقييمومالئمةدقيقةمعلوماتتوفيرعلىالقدرةث

ظقياسأهميةوتزدادبمستقَبلها،التنبؤعلى َحفُّ حاَسبيالتَّ
ُ
لذلكملاالناشئة،املاليةاقاألسو فيامل

األطرافمنوغيرهمواملستثمريناملاليةالسوق منظميمناألطرافمنالعديدقراراتعلىأثرمن
.العالقةذات
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منهجية الدراسة 1.5

 الدراسةموضعالظاهرةوأبعادجوانبتحديدتمقدإنهحيث
 
اتالدراسمراجعةخاللمنمسبقا

القيمةعلىياملحاسبالتحفظأثرعلىالتعرفإلىتسعىالتيالدراسةبموضوعاملتعلقةالسابقة
الدراسةهذهعتاتبفقدفلسطين،بورصةفياملدرجةالفلسطينيةللشركاتاملضافةاالقتصادية

لتفسيرهاةالدراسموضوعاملشكلةعنوالحقائقالبياناتتوفيرإلىيهدفالذيالتحليلياملنهج
.دالالتهاعلىوالوقوف
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نتائج الدراسة 1.6

مَّ ماعلىبناء
َ
فقدفرضيات،الواختبارالدراسة،لبياناتتحليلمنالسابقةالفقراتفيبيانهت

:اآلتيةبالنتائجالدراسةخرجت

ظمستوى تراوح َحفُّ إلىالدفتريةيمةالقباستخدامفلسطينبورصةفياملدرجةللشركاتالتَّ
 القطاعاتأكثروكان،(0.967،1.936)بينالسوقيةالقيمة

 
ظا حفُّ

َ
 اوأقلهالتأمينقطاعهوت

 
ظا حفُّ

َ
ت

.االستثمارقطاعهو

غيرعملياتوالالعاديةغيراألحداثقبلاألرباحإلىاإلجماليةاملستحقاتنسبةمتوسطأنُرغم
يتوفرالفإنه،(0.086-،0.071-)بينوتتراوحسالبةفلسطين،بورصةفياملدرجةللشركاتاملستمرة

َح صفةينفيمماطويلة؛زمنيةفترةعبرالسالبةاملستحقاتاستمراريةمبدأ ظالتَّ حاَسبي،فُّ
ُ
وعليهامل

ظةُم محاسبيةسياساتتتبعفلسطينبورصةفياملدرجةالشركاتإنالقول يمكنفال ِّ
.تحف 



التأثيرشأنهمنالعامةاملساهمةشركاتممارسة 
 
نتحيثافة،املضاالقتصاديةالقيمةعلىإيجابيا بيَّ

فلسطينبورصةفياملدرجةالعامةاملساهمةشركاتممارسةلدرجةإحصائيةداللةذيأثروجودالنتائج
ظلسياسة َحفُّ حاَسبي،التَّ

ُ
إلىاإلجماليةاملستحقاتةنسبالسوقية،إلىالدفتريةالقيمة)مقياس يوفقامل

.املضافةاالقتصاديةالقيمةعلى(املستمرةغيروالعملياتالعاديةغيراألحداثقبلاألرباح
لعامةااملساهمة،(التأمينقطاعالخدمات،قطاعالصناعة،قطاع)منكلشركاتممارسةبينالعالقة
ظفلسطينبورصةفياملدرجة َحفُّ حاَسبي،للتَّ

ُ
 امل

 
والقيمة(السوقيةىإلالدفتريةالقيمة)بـمقاسا

 دالةغيرلكنهاطردية،املضافةاالقتصادية
 
.(االستثمارقطاع)فيإحصائيا
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أثر اإلفصاح عن املحاسبة البيئية على قرارات االستثمار في الشركات
.املساهمة العامة املدرجة في بورصة فلسطين
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املقدمة1.1

 
 
فياألخذالضروري منفإنهالبيئة،تجاهبمسؤوليتهاواعترافهااملختلفةالشركاتتفهمألهميةنظرا

املحاسبيةاملعلوماتباملستفيدينتمدأداةباعتبارهااملحاسبةمهنةعلىالبيئيةاملشاكلأثراالعتبار
أداءعنكاملةصورةإلعطاءالبيئيةبالنواحياملتعلقةالتكاليفبمعلوماتالقراراتومتخذي
بالنواحيملتعلقةاوالبياناتاملعلوماتجانبإليالبيئيباألداءتتعلقمعلوماتيحتوي بحيثالشركة،
.املالية

املساهمةاتالشركتقاريرفيالبيئيةاملحاسبةعناإلفصاحأثرلتوضحالدراسةهذهتأتىولذلك
.االستثمارقراراتعلىفلسطينبورصةفياملدرجةالعامة
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الدراسةمشكلة1.2

املعلوماتاستخدامغيابنإحيثالبيئية،املحاسبةعناإلفصاحجوهرفيالدراسةمشكلةتكمن
الجانبأهملقدةاالستثماريالقراراتصنعفي-منهابالتكلفةتعلقةاملوخاصة-البيئيةاملحاسبية

التيالبيئيةاتوالتشريعاملتطلباتعنغفلةفياملستثمرينجعلاإلهمالهذاصنعها،عندالبيئي
جعلتحيثب،رباحهمأعلىالنتيجةانعكستوبالتالي،إضافيةتكاليفبتحملالشركاتتلزم

البيئية،اماتوااللتز التكاليفمعلوماتهيعنهاهامةمعلوماتغياببسببحرجوضعفياملستثمر
فيليأخذهااملعلوماتهذهمنالجزئيأوالكاملنصيبهيأخذفلسطينبورصةفياملستثمرفهل

االستثماري؟قرارهاتخاذعنداالعتبار

:التاليالرئيسالسؤالفياملشكلةطرحويمكن

املدرجةلعامةااملساهمةالشركاتفياالستثمار قراراتعلىالبيئيةاملحاسبةعناإلفصاحأثر ما
فلسطين؟بورصةفي
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الدراسةأهداف1.3

شركاتالفيالبيئيةاملحاسبةعناإلفصاحأثرعلىالتعرفإلىأساسبشكلالدراسةتهدف
منوذلكة،االستثماريالقراراتعلىاملاليةلألوراقفلسطينبورصةفياملدرجةالعامةاملساهمة

:خالل

فياملنشآتفعودواأسبابوكذلكوأهميتهاالبيئيةاملحاسبةوطبيعةمفهومعلىالضوءتسليط-1
.بدراستهااالهتمام

.اليةاملالقوائمفيالبيئيةاملحاسبةمعلوماتعناإلفصاحوأساليبأسسعلىالتعرف-2

واستعراضةالبيئياملحاسبةمجالفيالدوليةوالعلميةاملهنيةوالجمعياتاملنظماتدور بيان-3
.اإلفصاحنماذجبعض

امهموالتز البيئيةاملحاسبةمعلوماتعناإلفصاحأهميةالشركاتإدراكمدىعلىالوقوف-4
.وأهميتهاملفهومهاوإدراكهمعنهاباإلفصاح

فلسطينورصةبفياالستثماريةالقراراتعلىالبيئيةاملحاسبةعناإلفصاحتأثيرعلىالتعرف-5
.التداول وحجمبسعرمقاسه
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أهمية الدراسة 1.4

:اآلتيةالنقاطخاللمنأهميتهاالدراسةتستمد

.ةالعاماملساهمةللشركاتاملاليةالتقاريرفيالبيئيةاملحاسبةعناإلفصاحأهمية-1

خاللمنجتمعاملتجاهبواجبهمليقومواأداؤهملتطويرواملراجعينوللمحاسبينللمجتمعأهميتها-2
.البيئيةاملحاسبةبياناتوتوصيلومعالجةقياس

.أشكالهاختالفاعليللمنشآتاملستقبليةوالخططالبرامجعنواالجتماعيالبيئيالبعدتفعيل-3

 معالجة-4
 
.االستثماريةالقراراتوتفعيلالبيئيةباملحاسبةيتعلقموضوعا

ملساعدةلةوسيتعتبربحيثالبيئيالوعيلزيادةفلسطينبورصةفياملدرجةالشركاتحاجة-5
.والرقابةالتخطيطفيالبيئيةالتكاليفعنمعلوماتتوفيرفياإلدارة

جميعمنتزايداملاالهتمامإلىإضافةالبيئةلحمايةالعامليةالجهاتبهاتقومالتيالجهودمواكبة-6
 تحدثشركاتفيهاتتواجدالتياملجتمعاتوأفرادالحكومات

 
.البيئةفيتلوثا
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منهجية الدراسة 1.5

 الدراسةموضعالظاهرةوأبعادجوانبتحديدتم
 
ةالسابقالدراساتمراجعةخاللمنمسبقا

قراراتعلىيئيةالباملحاسبةعناإلفصاحأثرعلىالتعرفإلىتسعىالتيالدراسةبموضوعاملتعلقة
املنهجالدراسةهذهاتبعتفقدفلسطين،بورصةفياملدرجةالعامةاملساهمةالشركاتفياالستثمار
لتفسيرهااسةالدر موضوعاملشكلةعنوالحقائقالبياناتتوفيرإلىيهدفالذيالتحليليالوصفي
.دالالتهاعلىوالوقوف
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نتائج الدراسة 1.6

املحاسبةعنباإلفصاحفلسطينبورصةفياملدرجةالعامةاملساهمةشركاتقبلمنالتزاميوجدال-
 القطاعاتأكثرأنإالالبيئية،

 
قطاعيليهالبنوكقطاعالبيئيةاملحاسبةعنباإلفصاحالتزاما

 الصناعةقطاع،ثمالخدماتفقطاعاالستثمار
 
.التأمينقطاعوأخيرا

فيملدرجةاالعامةاملساهمةالشركاتفيالبيئيةاملحاسبةعنلإلفصاحواضحإيجابيأثرهناك-
 االستثماريةالقراراتعلىفلسطينبورصة

 
أكثراألثروكان،املستثمرينلدى(التداول سعر)بـمقاسا

 
 
 يكنلماألثرهذاأنإالالتداول،سعرفيوالتغيراإلغالق،سعرمنكلعلىوضوحا

 
القيمةعلىقويا

.للسهمالدفتريةإلىالسوقية

فيملدرجةاالعامةاملساهمةالشركاتفيالبيئيةاملحاسبةعنلإلفصاحواضحإيجابيأثرهناك-
 االستثماريةالقراراتعلىفلسطينبورصة

 
الشركاتفياملستثمرينلدى(التداول حجم)بـمقاسا

األسهمسبةنأواملتداولةاألسهممستوى علىسواء  فلسطين،بورصةفياملدرجةالعامةاملساهمة
.املصدرةإلىاملتداولة
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العامةاهمةاملسشركاتلدىالبيئيةاملحاسبةعناإلفصاحفيإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال-
.االقتصاديللقطاعتعزى فلسطينبورصةفياملدرجة

العامةمةاملساهشركاتلدىالبيئيةاملحاسبةعناإلفصاحفيإحصائيةداللةذاتفروقتوجد-
عناإلفصاحأنيتبينالحسابيةاملتوسطاتخاللومناملاللرأستعزى فلسطينبورصةفياملدرجة

.الشركةحجمبازدياديزدادالبيئيةاملحاسبة

الشركاتفيئيةالبياملحاسبةعناإلفصاحبينالعالقةعلى(االقتصاديالقطاع)ملتغيرأثريوجدال-
.املستثمرينلدىاالستثماريةوالقراراتفلسطينبورصةفياملدرجةالعامةاملساهمة

املساهمةركاتالشفيالبيئيةاملحاسبةعناإلفصاحبينالعالقةعلى(املالرأس)ملتغيرأثريوجد-
.املستثمرينلدىاالستثماريةوالقراراتفلسطينبورصةفياملدرجةالعامة
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املقدمة1.1

بناءبيسمحفهواألسهم،حملةحقوق حمايةتضمنالتيالوسائلأحداالختياري اإلفصاحيعد
.ككلالشركةأداءعلىإيجابيتأثيرمنلهممااملستثمرين،مجتمعلدىالثقةوتعزيز

بيناراالختيأثناءالخاطئةاإلداريةاملمارساتبسبباملعلوماتعناإلفصاحأهميةازدادتوقد
 عنهترتبممااملحاسبيةالسياساتبدائل

 
وردماالسياقذلكويؤيد.الشركاتأداءعلىسلبيةآثارا

,Mensah)دراسةفي Nguyen, & Prattipati, واالنهيارالفشلحاالتبعضعلىركزتوالتي،(2006
سيويةاأل النمور وأزمة،وولدكومانرون،كشركةباإلفصاحالتزامهاعدمنتيجةالشركاتأعمالفي

 م،1997عام
 
منيعتبرةبالشفافيوااللتزاماملعلوماتعناالختياري اإلفصاحفإنذلك،علىعالوة

,Schleicher)املاليةالتقاريرجودةمنتزيدالتيالرئيسيةالسماتأهم Hussainey, & Walker,
2007, P. 170).
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فيالواردةاملعلوماتوكميةنوععلىوتؤثرتنعكسالعالمفيسوق أيفيالتطوراتفإنآخر،جانبومن

 عليهايترتبوالتيللشركات،املاليةالتقارير
 
والذينالشركاتأعمالبالعالقةذاتاألطرافوعددنوعيةفيتغيرا

تتعرضالشركاتتلكجعلمما.(133صم،2009مارق،)Stakeholders"املصالحبأصحاب"ُيسمون 

السنويةرهاتقاريفيالواردةاملعلوماتعناإلفصاحكميةبزيادةتقومحتىاألطرافهذهمنكبيرةلضغوط

(Firth,1979, P.273).بهيكلالشركةتمتعيتطلبوالشفافية،اإلفصاحبمبدأالشركاتالتزامولضمان

،لوعأبوش)اإلدارةمجلسهيكلخصائصجودةتحققخاللمنالحوكمةهيكلجودةوتتحققجيد،حوكمة

آللياتامنالعديدإلىتحتاجوالتيالشركاتحوكمةتطبيقفياالهتمامتزايدهنا،ومن.(60صم،2013

Ahmed)مثلالسابقةالدراساتمنالعديدفإنأخرى،جهةومن.واألدواتوالوسائل & Courtis, 1999,

PP.55)،حول دراسة(29)لــتحليلأجرىاحيثاالختياري،اإلفصاحعلىالشركاتخصائصأثرتناولت

 أنوجداوقداإلفصاح،
 
 لهماملاليةوالرافعةالشركة،وضعالشركة،حجممنكال

 
 تأثيرا

 
مستوى علىكبيرا

.االختياري اإلفصاح
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 أثر لهماالصناعةونوعالشركة،أداء:مثلباإلفصاحترتبطللشركاتأخرى خصائصهناكوأن
 
 ا

 
علىمختلفا

.اإلفصاح

صائصهاوخالشركاتحوكمةأثربموضوعتختصالتيالدراساتفيندرةهناكفإنالباحثة،علموحسب

املتداولةغيرجدةاملستاملواضيعمناملوضوعهذايعتبرحيثفلسطين،فياالختياري اإلفصاحمستوى على

.الفلسطينيةاألدبياتفي

بورصةيفاملدرجةالشركاتفياالختياري اإلفصاحمستوى علىالتعرفإلىالدراسةهذهتسعىلذلك،

َم ومنفلسطين،
َ
مدىعرفةوماالختياري،اإلفصاحعلىالشركاتوخصائصالحوكمةأثرعلىالوقوفث

بهدفطينفلسبورصةفياالختياري اإلفصاحعلىالشركاتوخصائصالشركاتحوكمةتطبيقتأثير

ثقةزيادةإلىسيؤديممااملالية،التقاريرفياالختياري اإلفصاحتعزيزفيتساهمبتوصياتالخروج

.فلسطينبورصةفياملدرجةالتقاريرفياملاليةوغيراملاليةاملعلوماتفياملساهمين
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مشكلة الدراسة1.2
 نالتالتياملهمةالقضاياأحداالختياري اإلفصاحُيعد

 
 اهتماما

 
الفترةفياسبياملحاألدبفيكبيرا

 تشكلالتيالعواملتحديدهواالهتمامذلكسببأنيرى منوهناكاألخيرة،
 
 أساسيجزءا

 
منا

القراراتخذيمتإلعالمالشركاتبواسطةاملعلوماتعناالختياري اإلفصاحعلىتؤثرالتياملحركات

عفيفي،)الصحيحالوجهعلىالشركةأنشطةتقييمفيودورهاملالية،وغيراملاليةاملعلوماتعن

,Meek)منكليرى حيث.(438صم،2008 Roberts, & Gray, 1995, P.555)،اإلفصاحأن

التقاريريفأخرى ومعلوماتمحاسبيةمعلوماتلتوفيرالشركةإدارةمنحرةخياراتيمثلاالختياري 

.للمستخدمينالقرارالحتياجاتمالئمةتبدوللشركةالسنوية
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إلفصاحامستوى علىالشركاتحوكمةمتغيراتأثرتناول فيضعفهناكأننجدفلسطين،حالةوفي

بمكان،األهميةمنفإنهلذلك.فلسطينفياالقتصاديةالبيئةلحداثةذلكالباحثةوتعزو االختياري،

ولالستفادةصاحاإلفمنالنوعهذاعلىلتشجعيهاالفلسطينيةللشركاتاالختياري اإلفصاحمستوى دراسة

مدونةدارإلصكانوالتيالشركاتحوكمةأثرمعرفةجانبإلىهذا،.ذلكنتيجةتتحققالتياملزايامن

 2016عامأواخرفيالحوكمةودليلم2009عامأواخرفلسطينفيالشركاتحوكمة
 
 دورا

 
لدراسةأساسيا

:مثلالشركاتصبخصائتتمثلالتيالضابطةاملتغيراتأثردراسةجانبإلىاالختياري،اإلفصاحعلىأثرها

.االختياري اإلفصاحمستوى علىالتدقيقمكتبوحجماملالي،الرفعدرجةالشركات،ربحيةالشركة،حجم
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:التاليينالسؤالينفيالبحثمشكلةبلورةيمكنوبذلك

ما. فلسطين؟صةبور فياملدرجةللشركاتالسنويةالتقارير فياالختياري اإلفصاحمستوى هو 1

ما. للشركاتالسنويةالتقارير فياالختياري اإلفصاحعلىالشركاتوخصائصالحوكمةأثر2

:التاليةالفرعيةاألسئلةالسؤالهذامنويتفرعفلسطين؟بورصةفياملدرجة

حجماإلدارة،مجلسفيالتنفيذيينغيراملدراءنسبة)الشركاتحوكمةتطبيقتأثيرمدىما•

اإلفصاحعلى،(املراجعةلجنةووجودالتنفيذي،املديردور ازدواجيةاإلدارة،مجلس

فلسطين؟بورصةفياملدرجةللشركاتالسنويةالتقاريرفياالختياري 

حجمو الشركة،ربحيةاملالي،الرفعدرجةالشركة،حجم)الشركاتخصائصتأثيرمدىما•

بورصةفيجةاملدر للشركاتالسنويةالتقاريرفياالختياري اإلفصاحعلى،(التدقيقمكتب

فلسطين؟
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أهداف الدراسة 1.3
:في ضوء مشكلة البحث يمكن صياغة األهداف التالية

تحليل. بورصةيفاملدرجةللشركاتالسنويةالتقاريرفياالختياري اإلفصاحومستوى أبعاد1

.فلسطين

دراسة. بورصةفياملدرجةللشركاتالسنويةالتقاريرفياالختياري اإلفصاحعلىالحوكمةأثر2

.فلسطين

دراسة. فياملدرجةاتللشركالسنويةالتقاريرفياالختياري اإلفصاحعلىالشركاتخصائصأثر3

.فلسطينبورصة
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أهمية الدراسة 1.4
مستوى تقييماالختياري،اإلفصاحموضوععلىالضوءتسليط:فيالعلميةمساهمتهافيالدراسةأهميةتكمن

االختياري،احاإلفصمستوى علىالشركاتوخصائصحوكمةأثراستكشاففلسطين،فياالختياري اإلفصاح

.لشركاتلاملاليةالقوائمتشملوالتيالسنويةالتقاريرعلىاالعتمادفيواملصداقيةالثقةمدىوكشف

 
 
شركاتالاملصالح،أصحابالبنوك،)مثلاملختلفةاألطرافمساعدة:فيالعمليةمساهمتهاإلىإضافة

اإلفصاحوآلياتاألداءتطوير،(م2008عفيفي،)قراراتهماتخاذفي(واملشرعينالساسةاملستثمرين،املساهمة،

فياملساهمة،االختياري اإلفصاحمستوى فيضعفهناككانإذاحالفياملالئمواألسلوببالشكلاالختياري 

فيامللتزمةغيرركاتالشوحثفلسطين،بورصةفيللشركاتالتنافس يالوضعوزيادةاملستثمرينرغباتتحقيق

 هليكون مماأفضل،بشكلالقواعدتلكتطبيقتبنيإلىصحيحبشكلالحوكمةقواعدتطبيق
 
 أثرا

 
علىإيجابيا

.فلسطينفياالختياري اإلفصاحمستوى 
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منهجية الدراسة 1.5
Panel)املقطعيةالزمنيةالسالسلبياناتأسلوباستخدامتم Data)،مجتمُع اشتملحيث

خمسةعلىواملوزعةشركة،(48)عددهاوالبالغفلسطينبورصةفياملدرجةالشركات  علىالدراسة  

أسهمهااول تدتموالتي،(والصناعةالخدمات،االستثمار،التأمين،البنوك،)وهيمختلفة،قطاعات

(28)الدراسةعينةاشتملتوقدهذا،.(31/12/2016حتى31/12/2013)بينالواقعةالفترةخالل

بياناتعنهاوفرتتوالتيفلسطينببورصةاملسجلةاملساهمةاملاليةغيرالشركاتجميعوهيشركة،

.سنواتأربعفترةوهيالدراسة،فترةعنكاملةكمية
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نتائج الدراسة 1.6
أظهرتكما،املتوسطتحتفلسطينفياالختياري اإلفصاحمستوى بأنالدراسةنتائجأظهرت

.االختياري اإلفصاحمستوى علىفقطالربحيةملتغير سلبيتأثير وجودالنتائج

أظهرت. بورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتلدىاالختياري اإلفصاحمستوى بأنالدراسة1
.املتوسطتحتفلسطين

أظهرت. بورصةفيرجةاملداملاليةغيرالشركاتفيالتنفيذيينغيراملدراءعددنسبةبأنالدراسة2
.مرتفعفلسطين

أظهرت. سطينفلبورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتفياإلدارةمجلسحجمبأنالدراسة3
.متوسط



15

.الحجمصغيرةفلسطينبورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتبأنالدراسةأظهرت.4

علىتعتمدفلسطينبورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتمنكبيرةنسبةبأنالدراسةأظهرت.5
.املاليةةللرافعالحسابياملتوسطمنيتضحكمامقبولة،بنسبةالتمويلعمليةفياالقتراض

لخسائر،طينفلسبورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتمنكبيرةنسبةبتكبدالدراسةأظهرت.6
.أرباحتحقيقهاوعدم

احاإلفصمستوى علىالشركاتلحوكمةإحصائيةداللةذوتأثيرأيوجودعدمالدراسةأظهرت.7
.فلسطينبورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتلدىاالختياري 

علىالتنفيذيينغيراملدراءعددلنسبةإحصائيةداللةذوتأثيرأيوجودعدمالدراسةأظهرت.8
.فلسطينبورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتلدىاالختياري اإلفصاحمستوى 
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املقدمة1.1

إلىالنتقالوااالنتاجيةالعملياتفياملتسارعالتطور ظلفيحادةمنافسةوالشركاتاملؤسساتتشهد
شروعاتاملظهور اليوالتكنولوجياالقتصاديالتقدمأديحيث,والخدماتالتصنيعفيحديثةمفاهيم
 عتبارهاباالداخليةبالرقابةاالهتمامعزز بدورهوهذااملنافسةواشتدادالصناعاتكافةفيالكبيرة

 
نظاما

تعتبرلذ(131ص,م2012,والعزبالنظمي)املرسومةواالهدافالخططبتحقيقالشركةادارةيساعد
الوسيلةعتبرتوأيضاللمؤسسةتنافسيةمكانةأفضلتوفيرفيالرئيسيةاملحدداتمنالداخليةالرقابة
لى

ُ
 الداخليالرقابةنظاميلعبلذلك,السوق فيواالستمراريةالتمايزفياملث

 
 دورا

 
أيإلدارةبالنسبةحيويا

.واهدافهامصالحهاوتحقيقالشركاتأعماللسيراالساس يوالجوهرمنشأة

أوداريةإكانتسواءالتجاوزاتبعضوحدوثاالدارةسوءمنالحدفيبإجراءاتهاالداخليةالرقابةتساهم
.املاليةوالبياناتاملعلوماتفيالتالعبمنوالحدمالية
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انهياربعدةخاصالخارجياملدقققبلمنتدققالتياملاليةالتقاريربجودةاالهتمامزاداألخيرةاآلونةفي
إلىأدىمماكيةاالمريالتدقيقمكاتبعلىاللوموإلقاءالشركاتبحساباتالتالعببسببالكبرى الشركات

املدققوليةمسئومدىلالنهيارتعرضتالتيالشركاتإدارةنظمفييشككون وبدئوااملستثمريننفور 
.(م2008,سمير,عيس ى)الخارجي

العديدهمظلتتحتويضمشاملنظامفهوشركةأيعملمنيتجزأالجزءأصبحالداخليةالرقابةنظامإن
أصبحتلكلذواالداري واملالياملحاسبيالرقابيبالنظاماملتمثلةاملهمةالفرعيةالرقابيةاالنظمةمن

.(م2016,السامرائي)املاليةتقاريرهافيوشفافيةلجودةتسعيكانتاذابهالعململزمةالشركات
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مشكلة الدراسة1.2

جيينخار أوداخليينمدققيناوكاملالكداخليينالتقاريرملستخدميمهمةاملاليةالتقاريرجودةتعد
املنشورةاريرالتقعلىاعتمادهميكون حيث,واالكاديميينالحكوميةوالجهاتالخارجيواملدققكاملستثمرين

الداخليةابةالرقأدواتوتعتبر,مستخدميهاقبلمنموثوقيةذووتكون عاليةجودةذوكانتكلماأكبربشكل
ااهتمالقتوالتيالحاضرالوقتفياملهمةاملوضوعاتمنإنهاحيثاالداريةاملحاسبةأساليبمن اام  فيكبير 

باملؤسسةللنهوضاملهمةاملقوماتاحدىوتعتبراالنتاجنظمفيالهائلالتطور إلىذلكويرجعاملؤسسات
داماالستخسوءمناالصول حمايةفيأثرمناالدواتهذهتحدثهماخاللمناليهتطمحماإلىوالوصول 
الداخليةةالرقابنظامضعفوكذلكاملالية,القوائمفيمضللةماليةبياناتوجودوعدموسرقتهاوضياعها

ريعاتوتشقوانينأورادعوجوددون بالقراراتالشخصياتبعضينفردحيث,املؤسسةعليسلبايؤثر
.السوق فيافس يوالتنللمؤسسةاملالياملركزعلىينعكسمماوهذااألخرى االداريةللمستوياتوالرجوعتحكمهم
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مشكلة الدراسة1.2

: وعليه يمكن صياغة مشكلة الدارسة بالسؤال التالي

ما أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير املالية في الشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة 
.فلسطين؟

: ويتفرع من السؤال الرئيس ي عدة  تساؤالت

oفلسطين؟هل البيئة الرقابية تؤثر علي جودة التقارير املالية في الشركات املساهمة املدرجة في بورصة.

oلسطين؟هل تقييم املخاطر تؤثر علي جودة التقارير املالية في الشركات املساهمة املدرجة في بورصة ف.

oي بورصة هل املراقبة والضبط الداخلي تؤثر علي جودة التقارير املالية في الشركات املساهمة املدرجة ف
.؟فلسطين
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أهداف الدراسة 1.3

الهدف الرئيس ي للدراسة 

دراسة وتحليل مدي مساهمة أدوات الرقابة الداخلية في تحسين جودة التقارير املالية داخل الشركات املساهمة العامة املدرجة في
. بورصة فلسطين

االهداف الثانوية للدراسة 

ة الداخليةالتعرف على السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق الجودة في التقارير املالية من خالل تطبيق أدوات الرقاب  .

 واالتصالواملعلومات, تقييم املخاطر, االنشطة الرقابية, البيئة الرقابية)معرفة أثر استخدام أدوات الرقابة الداخلية  ,
القابلية , مالقابلية للفه, التمثيل الصادق, مالءمة املعلومات)على جودة التقارير املالية ( واملراقبة والضبط الداخلي

.  في بيئة الشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة فلسطين( للمقارنة

ملالية لتحقيق التعرف على الوسائل واألساليب والطرق التي تساهم في تحقيق استخدام االدوات الرقابية وجودة التقارير ا
.  األهداف املرجوة للمؤسسة
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الدراسةفرضيات1.4

 
 
استخالصو ,اختبارهاسيجري التي,التاليةالفرضياتصياغةتمتوأهدافهاالدراسةمشكلةإلياستنادا
:والتوصياتالنتائج

,الرقابيةالبيئة)الداخليةالرقابةأدواتبينإحصائيةداللةذاتعالقةتوجد:االوليالرئيسيةالفرضية
املاليةقاريرالتوجودة(الداخليوالضبطاملراقبة,واالتصالاملعلومات,املخاطرتقييم,الرقابيةاالنشطة

.فلسطينبورصةفياملدرجةالعامةاملساهمةلشركات(املعلوماتمالءمة)

,الرقابيةةالبيئ)الداخليةالرقابةأدواتبينإحصائيةداللةذاتعالقةتوجد:الثانيةالرئيسيةالفرضية
املاليةقاريرالتوجودة(الداخليوالضبطاملراقبة,واالتصالاملعلومات,املخاطرتقييم,الرقابيةاالنشطة

.فلسطينبورصةفياملدرجةاملساهمةلشركات(للمعلوماتالصادقالتمثيل)
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الدراسةفرضيات1.4

,الرقابيةةالبيئ)الداخليةالرقابةأدواتبينإحصائيةداللةذاتعالقةتوجد:الثالثةالرئيسيةالفرضية
املاليةاريرالتقوجودة(الداخليوالضبطاملراقبة,واالتصالاملعلومات,املخاطرتقييم,الرقابيةاالنشطة

.فلسطينبورصةفياملدرجةاملساهمةلشركات(للفهمالقابلية)

,الرقابيةةالبيئ)الداخليةالرقابةأدواتبينإحصائيةداللةذاتعالقةتوجد:الرابعةالرئيسيةالفرضية
املاليةاريرالتقوجودة(الداخليوالضبطاملراقبة,واالتصالاملعلومات,املخاطرتقييم,الرقابيةاالنشطة

.فلسطينبورصةفياملدرجةاملساهمةلشركات(للمقارنةالقابلية)
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الدراسةأهمية1.5

,ركائزهاأهممنيعتبرالذياملساهمةالشركاتفيالداخليالرقابةنظامدراسةخاللمنالدراسةأهميةتكمن
لهاملا,شركة(48)وعددهافلسطينبورصةفياملدرجةالعامةاملساهمةالشركاتعلىالدراسةجاءتحيث
.القطاعلهذااملجتمعحاجةوكذلكالدولةاقتصادفيأهمية

بشكلتنعكسقدو الشركاتلتلكاملاليةللتقاريرالصادقالتمثيلدعمفيالدراسةهذهتساهمقد:املستثمرين
.السوق فيالشركاتتلكسمعةتحسينإليتؤديوبالتاليالعالقةذاتاألطرافوكافةاملستثمرينثقهعلىايجابي
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الدراسةأهمية1.5

فيةالداخليالرقابةنظامفيوالخللالضعفمواطنتحديدفيالدراسةهذهتساهمقد:املساهمةالشركات
وربطهاالداخليةةالرقابموضوعوحداثةالبحثيةالكتاباتلندرةوتصويبهاتقويمهاعلىوالعملاملساهمةالشركات

االصول وحمايةابيةالرقالبيئةتطويركيفيهوكذلك,بفلسطينالعامةاملساهمةشركاتفياملاليةالتقاريربجودة
.والضياعاالستخداموسوءالسرقةمنواملمتلكات

التكنولوجيور التطظلفياإلداريةاملحاسبةفياملوضوعاتأبرز منالدراسةهذهتتناول :أخرى وجهاتاالكاديميين
.ى أخر بيئةعلىوتطبيقهاونتائجهاالدراسةمناالستفادةيمكن,التجاريةاالعمالبيئةعليالحاصل
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الدراسةمتغيرات1.6
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الدراسةمنهجية1.7

ويهتمواقعالفيتوجدكماالظاهرةدراسةعلىيعتمدوالذيالتحليلي,الوصفياملنهجاستخدمتم
 بوصفها

 
 وصفا

 
 عنهاويعبردقيقا

 
 تعبيرا

 
 كيفيا

 
.وكميا

طرق . البياناتجمع1

واالبحاث,واملقاالتوالدوريات,واالجنبيةالعربيةواملراجعالكتب):الثانويةالبياناتمصادر
.(السابقةوالدراسات

(االستبيان):األوليةالبياناتمصادر.
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مجتمع الدراسة. 2

شركة(48)عددهموالبالغ,فلسطينبورصةفياملدرجةاملساهمةالشركاتالدراسةمجتمعتمثل
,الخدمات,ماليةوخدماتبنوك,التأمين,الصناعة)قطاعاتخمسعلىمقسمة,مساهمة
.(االستثمار

الدراسةعينة.3

 تصميمثمومن(8)وعددهماملحكمينعلىوتوزيعهمحاور 9منمكون استبيانتصميمتم
 
,الكترونيا

(71)للتحليلقابلةالاالستبياناتعددبلغولقد,االلكترونيبالبريدشركةلكلاستبيانينارسالوتم
.املجموعمناستبانة
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الدراسةنتائج1.8

وجود. النشطةا,الرقابيةالبيئة)الداخليةالرقابةأدواتبينإحصائيةمعنويةداللةذاتإيجابيةعالقة1
ملاليةاالتقاريروجودة(الداخليوالضبطاملراقبة,واالتصالاملعلومات,املخاطرتقييم,الرقابية
.فلسطينبورصةفياملدرجةاملساهمةلشركات

اتضح. منصول األ حمايةفييساهمفعالرقابينظامبوجودتتمتعاملدرجةالعامةاملساهمةالشركاتأن2
.واالختالسالسرقة

يساهم. .وقوعهاقبلاالخطاءمنعفيالعامةاملساهمةشركاتداخلالداخليةالرقابةنظام3

القوائم. .ةالجوهريواالخطاءاالنحرافاتمنبخلوهاتتميزالعامةاملساهمةالشركاتلدياملالية4

املعلومات. تلكخدميمستمعيتالءمبحيثومفهومواضحبشكلعرضهايتماملاليةالقوائمفياملالية5
.القوائم
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الدراسةتوصيات1.9

زيادة. .العامةاملساهمةالشركاتفيااللكترونيالرقابيبالنظاماالهتمام1

زيادة. املساهمةالشركاتيفتقييمهاعلىوالعملللشركةسابقةفتراتمعومقارنتهاالرقابيةبالتقاريراالهتمام2
.العامة

تطوير. االعمالبيئةيفالتطوراتمعتتناسببحيثالعامةاملساهمةالشركاتلدىاملوجودةاملحاسبيةالنظم3
حليفومساعدتهاباملشكالتالنظمتلكوربط,العملتواجهالتيواملشكالتالقصور أوجهومعالجة
.املشكالت

تدريب. الحديثةطور التمعيتالءملكي,العامةاملساهمةالشركاتفياملاليةالقوائمإعدادعلىاملشرفالكادر4
.استخدامهايس ئالولكياملتطور املحاسبيةالنظمفي

ضرورة. .فلسطينفيالعامةاملساهمةالشركاتفيالتدقيقلجاندور تفعيل5



شكراً لحسن االستماع 
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