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 ملخص الدراسة

 علــى اإلبــ ا المــالي جــو ة تحســين فــي الطــوعي اإلفصــاح أثــرعلــى  هــدفت الدراســة إلــى التعــر  
 ســلوبوأ ،التحليلــي الوصــفي حصــائياإل المــنه  وذلــب باســتخدا ، ينفلســط بورصــة فــي درجــةالمُ  الشــركات
ًا، وتــم ايــاد جــو ة اإلبــ ا المــالي بدقــة األر ــاح عنصــر  60يتكــون مرشــر اإلفصــاح مــن و  المحتــو   تحليــل

 .العينة لشركات السنوية التقارير في الوار  الطوعي اإلفصاح تحليل جلأ من المحاسبية
ــــد  ــــ  نمــــ راســــةالد ِّ  مجتمــــ  ن تكــــوَّ وق ــــة الصــــنا ية الشــــركات جمي  الفلســــطينية واالســــتيمارية والخدمي

 عينـةُ وقد كانت ، شركةً ( 34) عد هم و لغ ،الماليةلألوراق  فلسطين بورصة في لةالمسجَّ و  العامة ةهماالمس
 27و لغــت  ،خــ ل فتــرة الدراســةتــداول ولــم تتوقــ  عــن ال ،للشــركات التــي تــوفرت بياناتهــا الدراســة شــاملةً 

 اســتخدا  البرنــام  وتــمَّ ، (2019-2014)شــركات لــم تتــوفر لهــا البيانــات للفتــرة مــن  7ســتيناء ام وتــ، شــركة
 .حصائية والقياسيةإلاألساليب ا بشكل أساسي لتطبيق جمي  E-views حصائياإل

غيــر الطــوعي لــد  الشــركات  اإلفصــاحمســتو   نَّ ، أليهــا الدراســةز النتــائ  التــي وصــلت إبــر أومــن 
 إيجــابي ثــر الطــوعي لــ  أ اإلفصــاح نَّ وأ، %30بورصــة فلســطين تحــت المتوسـ  بنســبة فــي  درجــةماليـة المُ ال
 فـي المتميـل ،الطـوعي إلفصـاحل المسـتقل للمتغيـر أثـر وجـو  عد  نوتبيَّ ،  اإلب ا الماليجو ة تحسين  في

ـــ الماليـــة النســـب، المســـتقبلي وضـــعهاو  الشـــركة نشـــا ، للشـــركة العامـــة )المعلومـــات :عـــن اإلفصـــاح  ائ ونت
 عـن اإلفصـاح) فـي المتميـل المسـتقل لمتغيـرل أثـر وجـو  نتبـيَّ و  ،على جو ة اإلبـ ا المـالي (المالي التحليل
المسـتدامة(  التنمية في الشركات  ور عن اإلفصاح، االجتما ية المسرولية عن اإلفصاح، اإل ارة معلومات
 فــي المدرجــة الشــركات فــي محاســبيةال ر ــاحاأل  قــة خــ ل مــن المقاســةاإلبــ ا المــالي  جــو ة تحســين علــى
 .فلسطين بورصة
 ؛درجـة فـي بورصـة فلسـطينالطـوعي مـن قبـل الشـركات المُ  اإلفصـاحصت الدراسة باالهتما  فـي أو و 
 ارة كمـــا أنَّ علـــى إ، صـــحاب المصـــالي بالبيانـــات والمعلومـــات ال زمـــة التخـــاذ القـــرارات المناســـبةألتزويـــد 

ن تكـون هـذا القـوائم صـا قة ومعبـرة عـن نتيجـة واإليضـاحات المرفقـة بهـا أ ةالقوائم المالي ي تعد  تالشركات ال
تطــوير كــذلب و ، عليهــاعــدت وفــق المبــا ع والمعــااير المحاســبية المتعــار  أ  وأنهــا ،للشــركة المــاليالوضــ  
 تطوير مهارات المحاسبين. و  من خ ل تدريب اإلب ا المالينظا  

الشــــركات ، بورصــــة فلســــطين، المــــالياإلبــــ ا ، ين جــــو ةتحســــ، الطــــوعي اإلفصــــاح: الكلماااالم الميةل  ااااة
 .،  قة األر احالمدرجة
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Abstract 

The main objective of the study was to examine Impact of voluntary disclosure in 

improving the quality of financial reporting in companies listed on the PEX ،using the 

analytical descriptive statistical approach and using the content analysis method ,The 

disclosure index consists of 60 components, and the quality of financial reporting has been 

measured with the accuracy of accounting profits for the analysis of voluntary disclosure in 

the sample companies' annual reports ،the study community is made up of all Palestinian 

industrial ،service and public investment companies that are listed on the Palestine Exchange 

and their number is 34. The sample of the study is comprehensive of the companies whose 

data were available and did not stop trading during the study period and reached 27 

companies ،and 7 companies were excluded from the period 2014-2019. The E-views 

statistical program was mainly used to apply all statistical and standard methods. 

 One of the most notable findings of the study was that the voluntary disclosure level of 

non-financial companies listed on the Palestine Exchange was below the average of 30% ،

Voluntary disclosure also had a positive impact in improving the quality of financial 

reporting. (Corporate general information ،company activity future status ،financial ratios and 

results of financial analysis) On the quality of financial reporting ،the results show a positive 

relationship to the independent variable of disclosure (Management information ،social 

responsibility disclosure ،and corporate role in sustainable development disclosure) on 

improving the quality of financial reporting measured by checking accounting profits on listed 

companies. 

The study recommended that consideration be given to voluntary disclosure by 

companies listed on the Palestine Exchange to provide stakeholders with the necessary data 

and information for appropriate decision-making ،and the development of the financial 

reporting system through training in the development of accountants' skills. 

Keywords: voluntary disclosure ،quality improvement ،financial reporting ،Palestine 

Exchange ،listed companies, Earnings Precision. 
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 اليصل األول
 لسلبقةاإلطلر العلم للدراسة والدراسلم ا

 :مقدمة 1.1
عزز يُ  ؛ إذينهماوالمسالطوعي أحد الوسائل التي تضمن حماية حقوق المستيمرين  اإلفصاح د  يع

ن و المستخدمف ،ريرهااوشفافية تق ،وسمعتها ،أ اء الشركة ككل علىما ارثر  ؛أصحاب المصالي  قة لدالي ِّ 
 .اإلب ا المالي و ةتحسين ججذبهم و إلى وهذا ار ي  ،لومات جدادة وواضحةمعإلى  بحاجة  

 :ميـل ،رات الكبيـرةمـن التغي ـ ظهـرت مجموعـةٌ  ،المنافسة الشدادة في بيئة األعمـال التجاريـة في ظل ِّ و 
وانهيــار الشــركات بســبب  ،األزمــات الماليــة التــي عصــفت باالقتصــا  العــالميو  ،والعولمــة ،كنولــوجيالت التقــد 

 الكبـر  ب مـن الشـركات مـا تطلَّـ ؛للشـركة المـالية الوض  عن حقيق ال تعبر الت عب بالقوائم المالية بصورة  
ضــــافة الميــــزة التنافســــية إ مــــن أجــــل ؛الخارجيــــة لمواكبــــة التقــــد  االقتصــــا ي طــــرا زيــــا ة التواصــــل مــــ  األ

 ،مـن حيـث كميـة ونو يـة المعلومـات التـي تحتويهـا ،القـوائم الماليـة ىعلـ فانعكست هذا التطورات، للشركات
ـــمـــن أجـــل التعـــر   ؛يم هـــذا القـــوائملتقـــد  ئـــموالوقـــت الم ،ةالمناســـب اإلفصـــاح رجـــة و   المـــاليالمركـــز  ى  عل

ت بـــين و اوكـــذلب حجـــم المخـــاطر التـــي تتفـــ ،مـــو حيـــة والن  مـــن حيـــث معـــدالت الر ِّ  ، ايقـــة   للشـــركات بصـــورة  
ي اــر  ِّ فــَّنَّ ذلــب ي القــوائم الماليــة فــ ةمرفقــإيضــاحات فصــاح طــوعي و إمــا كــان هنــاك وكلَّ  ؛طاعــات األعمــالق

 (.253 :2018، المعلومات المحاسبية )محمد ةجو كذلب و  ،اإلب ا الماليجو ة تحسين إلى 
يـــــة متطلبـــــات لتلب غيـــــر كــــا    ات فـــــي التقــــارير الماليـــــة المنشــــورةعـــــن المعلومــــ اإلفصــــاح قــــد يعـــــد  

ت معرفـة أ اء الشـركات فـي السـنوافـي عـن المعلومـات ي الطـوع اإلفصـاحهم سيُ إذ  ؛المستخدمين المختلفين
ـــــــوفير معلومـــــــات ، وال حقـــــــةالســـــــابقة  ـــــــق ت ـــــــب عـــــــن طري ـــــــةإوذل ـــــــة يحتاجهـــــــا أو  ضـــــــافية مالي ـــــــر مالي  غي
 خــــــاذ وات ِّ  ،مــــــن االسترشــــــا  بهــــــذا المعلومــــــات اتمكنــــــوا حتــــــى ،الماليــــــة التقــــــارير ن ومســــــتخدموو المســــــتيمر 

 ارير قــــالطــــوعي عــــن المعلومــــات فــــي الت اإلفصــــاحباالهتمــــا  أصــــبي ولهــــذا ، القــــرارات المناســــبة والمختلفــــة
 بعـــا  شـــفافية وجـــو ة هـــذا أحـــد أو ، عاليـــة القـــوائم الماليـــةلتحقيـــق ف حتميـــةً  ضـــرورةً  الماليـــة الســـنوية المنشـــورة

 .(31 :2017، خرون آو ، الزغلولر)التقاري

رات في تكنولوجيا المعلومـات والتطو   ،وعولمة أسواق رأد المال ،االقتصا  العالميطور ت  لظ يف
 اتذو  ،مـةءأكير م معلومات  ىلإحاجة المستيمرين  تتزااد ؛شبكة اإلنترنتى علونشر الكشوفات المالية 

م ئمــة يضــاحات الصــدار التفســيرات واإلإو  (،2008)خيــرة زمــة الماليــة األاأل ا بعــدخصوًصــ ،صــا ق   تمييــل  
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 ارات الشركات التي قـد تسـتغل المرونـة الموجـو ة فـي بعـض هـذا المعـااير إبعض على لقط  الطريق  ؛لها
ــــاح األ  ارةإل أهــــدا  المحاســــبة هــــو توصــــيل المعلومــــات الم ئمــــة  أهــــمأنَّ  مــــن المعــــرو و  ؛صــــالحهالر 

 الماليــة التخــاذ القــرار لمســتخدمي التقريــر فــي الوقــت الم ئــم والمناســبو  ،ذات التمييــل الصــا قوالصــا قة 
 (.532 :2017، )النوري 

مـــن خـــ ل زيـــا ة  رجـــة  ،المحاســـبية فـــي تعزيـــز جـــو ة المعلومـــات معـــااير المحاســـبة الدوليـــةُتســـاهم 
ـــنعكس علـــ ،اإلبـــ ا المـــاليجـــو ة و  ،مـــة والتمييـــل الصـــا ق للمعلومـــاتءالم  قـــرارات مســـتخدمي  ىوهـــذا ا

بالغـة يـة أهم الدوليـةمـن قبـل مجلـس معـااير المحاسـبة  االقتصـا يمفهو  الجوهر  ازحقد ف، التقارير المالية
 ،أجــل توصــيل معلومــات مفيــدة لمســتخدمي التقــارير الماليــة مــن ؛يــ  خاصــية التمييــل الصــا قمــن خــ ل تبن ِّ 

 واحــدة   ل نحــو مجموعـة  وجـاري العمــل فـي جميــ  أنحـاء العــالم للتحـو  ، اإلبـ ا المــاليبمـا اتطــابق مـ  هــد  
ــــى معــــااير  ،مــــن معــــااير الجــــو ة ــــدولي  اإلبــــ ا المــــاليمــــن خــــ ل االعتمــــا  عل   العــــالم   علــــى مســــتو ال

 .(2018 :543 ،صخر، )آل ط 
بهـد  تـوفير وتقـديم  ؛االقتصـا يةاإلب ا المالي إلى األنشطة التي تمارسها الوحـدات مفهو   ويشيرُ 

لكي اتمكنوا من تقيـيم  ؛تالفئات المستفيدة من هذا المعلوماإلى المعلومات المالية المحاسبية عن أنشطتها 
وتعظـيم  ،المـاليمـوالهم فـي السـوق أعرفـة المخـاطر الم زمـة السـتيمار وم ،المتاحة لهـم االستيماريةالفرص 

المعلومـــات المحاســـبية يجـــب أن تتمتـــ   ؛جـــل ذلـــبألو  .ثـــرواتهم مـــن خـــ ل تعظـــيم ايمـــة األســـهم المملوكـــة
للجـو ة  نَّ إإذ  ؛لهـذا المعلومـات مـن مجموعـة االلتـزا  بمعـااير الجـو ة االجـو ة يكـون نابًعـ مـن عال   بمستو ً 
كلمــا زا ت  ،مــة لهــم متمتعــة بــالجو ةالمقدَّ مــا كانــت المعلومــات فكلَّ  ؛خــذي القــراراتفــي ســلوك متَّ  امهًمــ ا ورً 

  المنشــــــــ ة ومنهــــــــا تعظــــــــيم ايمــــــــة ،هــــــــذا المعلومــــــــات فــــــــي المجــــــــاالت المختلفــــــــةعلــــــــى  رجــــــــة االعتمــــــــا  
 .(2 :2010، يري الشج، )المزوري 

  ةالنشــحدايــة بورصــة فلســطين إذ تعــد  ، فــي فلســطينالكــافي االهتمــا   الطــوعي اإلفصــاح لــم ي خــذ
سـطينية عـد  االسـتقرار نتيجـة البيئة الفلعلى  يغلبُ حيث ، األخر  الدول في لها  المشابهةبالشركات  ةً مقارن
 لهـــا احـــافزً  د  مـــا يعـــ ؛ةالعائليـــ الملكيـــةلفلســـطينية الشـــركات اعلـــى يغلـــب كمـــا  ،ضـــاع السياســـية المتذبذبـــةو األ
  للجهــــات المعنيــــة ا ومصــــداقيتهاثبــــات شــــفافيتهإل ؛طو يــــةبصــــورة  تفصــــي عــــن المزيــــد مــــن المعلومــــاتل

 .(2017:2  ،)عو ة
للمعلومـات الماليـة  اإلفصـاح يـةأهموشـفافية و  لتحداـد ومعرفـة مسـتو   لـة  و اوت تي هذا الدراسة في مح

الطـوعي  اإلفصـاح أثـرمعرفـة و  ،الكتسـاب اليقـة ؛مالية في التقارير المالية بين الشركات الفلسـطينيةالغير و 
 .درجة في بورصة فلسطينفي الشركات المُ  المالياإلب ا في تحسين جو ة 
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 مشكلة الدراسة: 1.2
ــ  فقــد أ َّ  وجــو ، ل ســتيماراتوق الفلســطيني وحاجتــ  المتزااــدة تكمــن مشــكلة الدراســة فــي واقــ  الس 

علــى المزيــد مــن الضــغوطات إلــى أ    اإلفصــاحب كــا    هتمــا ا  عــد  وجــو و  ،غيــر مســتقرســوق فلســطيني 
حتـى  ؛المعلومات ومصداقيتهاعلى  اإلفصاحمستو  بغرض زيا ة  ؛ورصة فلسطينلة في بالشركات المسجَّ 

ـــل مـــن المخـــاطر وحالـــة عـــد  تقل ِّـــ ، وتماثـــل المعلومـــات بـــين االســـتيمارعلـــى وزيـــا ة اليقـــة والتشـــجي  ، دالت ك 
التـي المستخدمين الداخليين والخارجيين واالعتما  على نظريـة الوكالـة التـي تعـد مـن احـد النظريـات المهمـة 

 كانت سبب في التطور الهائل في علم االقتصا .

؛ األمــر ماليــةالغيــر و  مــن المعلومــات الماليــة المــاليطلبــات المجتمــ  معرفــة إلــى زا ت الحاجــة لقــد 
الشــامل مــن  اإلفصــاح ألمبــد اســتجابةً  ا؛يــة المعلومــات المفصــي عنهــكماتطلــب مــن الشــركات زيــا ة  الــذي
مـن  الكييـر مـن الشـركات لـم تقـ  عنـد هـذا الحـد ِّ   أنَّ إالَّ  ،أخـر   هـة  طلبات أصحاب المصالي من جو  ،جهة  

، لها ميزةٌ  ، وهواإلجباري  اإلفصاحق  ضمن ي إضافية العن معلومات  اإلفصاح نَّ أ اعتبرتبل  ،اإلفصاح
األنشــطة ب كبيــر   بشــكل   مــرتب ٌ اإلبــ ا المــالي تحســين جــو ة  نَّ إ حيــث ،طتهاأنشــ علــى إيجــابي انعكــاد ووذ
 .المعلومات المحاسبية للفئات المستفيدة لتوفير ؛تمارسها الوحدات االقتصا ية التي

 ي:تاآل مشكلة الدراسة في السرال الرئيس لتتميَّ  ناًء على ما سبق، فقد و 
األر ـاح   قـةالمقاسـة مـن خـ ل  المـالياإلبـ ا فـي تحسـين جـو ة الطـوعي  إلفصـاحما مد  تـ ثير ا

 ؟المدرجة في بورصة فلسطينالعامة  ةهمافي شركات المس المحاسبية
 وقد تفرَّع من السرال الرئيس األسئلة الفر ية اآلتية:

 اإلبـ ا المـاليتحسـين جـو ة فـي المعلومات العامة للشـركة  عنالطوعي  إلفصاحما مد  مساهمة ا 
 ؟درجة في بورصة فلسطينفي الشركات المُ 

 اإلبـ ا جو ة  في تحسينالمستقبلي  عن نشا  الشركة ووضعهاإلفصاح الطوعي ما مد  مساهمة ا
 ؟درجة في بورصة فلسطينفي الشركات المُ المالي 

 للشركات في تحسين جـو ة اإلبـ ا المـالي  اإل ارةمعلومات إلفصاح الطوعي عن ما مد  مساهمة ا
 درجة في بورصة فلسطين؟في الشركات المُ 

 اإلبـ ا تحسـين جـو ة  فـيكات عـن المسـرولية االجتما يـة للشـر الطـوعي إلفصـاح ما مد  مساهمة ا
 ؟درجة في بورصة فلسطينفي الشركات المُ  المالي

 ســب الماليــة ونتــائ  التحليــل المــالي فــي تحســين جــو ة إلفصــاح الطــوعي عــن الن ِّ مــا مــد  مســاهمة ا
 درجة في بورصة فلسطين؟اإلب ا المالي في الشركات المُ 

 تحســين جـــو ة  فـــينميـــة المســتدامة عــن  ور الشـــركات فــي الت الطـــوعيإلفصــاح مــا مــد  مســـاهمة ا
 ؟درجة في بورصة فلسطينفي الشركات المُ  اإلب ا المالي
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 :الدراسة ة أهم 1.3
 لإلفصـاح عـا    فـي سـعيها لتجميـ  إطـار   ،الدراسـة الموضوع محـلية أهممن هذا الدراسة ية أهم تنب 
كمــا ي مــل  ،لع قــة بينهمــاا علــىوالتعــر   ،مــن واقــ  الدراســات واأل بيــات الســابقة اإلبــ ا المــاليو  الطــوعي

 .لباحيين مستقبً  إفا ة او ذا الدراسة في إضافة المعرفة سهم هالباحث أن تُ 

 مرينالشـركات والمسـتي علـى فائـدةسيعو  بـالنف  والاألمُر الذي  ؛الطوعي لإلفصاحكبيرة ية أهم توجد
 علومـات م ئمـة للفئـاتعـن م اإلفصـاحإلـى اـر ي مـا  ؛للشـركات اإلفصاحالشفافية و  أتطبيق مبدمن خ ل 
 ، اراتهــــاإ ارة الشــــركة ومجلــــس إتحســــين حوكمــــة الشــــركات مــــن خــــ ل نو يــــة الع قــــة بــــين ، و المســــتفيدة

الشـركات مـن  داري ُمـ  لـدان فـي المعلومـات اتكلفـة التبـ انخفـاضإلـى ويـر ي  ،صحاب المصالي األخـر  أو 
 الشركات. المالي لد اإلب ا جو ة  تحسينإلى ي ار  ِّ  ما ؛أخر  من جهة  ينهماوالمستيمرين المس ،جهة

اإلبـــ ا تحســـين جـــو ة و  الطـــوعي اإلفصـــاحبـــراز الع قـــة بـــين إهـــذا الدراســـة فـــي يـــة أهم كمـــا تتميـــل
ـــة اإلحصـــائية بينهمـــا مســـتو   و يـــان ،المـــالي الشـــركات الفلســـطينية  تســـتفيدحيـــث ي مـــل الباحـــث أن  ،الدالل
 ن نتائ  هذا الدراسة.م كافةً  درجة في بورصة فلسطين وأصحاب المصاليالمُ 

 الطـوعي اإلفصـاحلـت ع قـة و اراسـات التـي تنائـل الد ِّ أو  ها تعد مـنأنَّ  أيًضا فيالدراسة ية أهم تكمنو 
 درجة في بورصة فلسطين.الشركات المُ  المالي فياإلب ا في تحسين جو ة 

 :أهداف الدراسة 1.4
ة أهدا  للدراسة، يمكن تحدادها فيما ي تي:  هناك عدَّ

 .ة في بورصة فلسطيندرجالشركات المُ لد   اإلفصاح الطوعي تبيان مستو   -1
 التعر  على مد  اخت   هذا المستو  من قطاع آلخر من القطاعات المدرجة في البورصة. -2

درجــة فــي بورصــة المُ  إلفصــاح الطــوعي فــي تحســين جــو ة اإلبــ ا المــالي فــي الشــركاتإبــراز أثــر ا -3
 فلسطين.

ما يساعد  ؛الطوعي اإلفصاحسهم في تحسين كفاءة وفعالية ن تُ الخروج بنتائ  وتوصيات يمكن أ -4
 .واالستفا ة من الدراسة ، حيةالر ِّ و  االستيماروزيا ة  ،لها المخط األهدا  في تحقيق 
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 :فرض لم الدراسة 1.5

 :يةتتم صياغة الفرضيات اآل ،أسئلة الدراسة علىلإلجابة 
 :ةاليرض ة الرئ س

 HO1 من خالل دقة األربلح  المللي المقلسةاإلبالغ جودة الطوعي على  لإلفصلح أثر: ال يوجد
 المحلسب ة في الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين.

 الفرضيات الفر ية:
HO1.1:  المالي المقاسةاإلب ا عن المعلومات العامة للشركة على جو ة  لإلفصاح أثرال اوجد 

 فلسطين. درجة في بورصةمن خ ل  قة األر اح المحاسبية في الشركات المُ 
HO1.2 المالي اإلب ا عن نشا  الشركة ووضعها المستقبلي على جو ة  لإلفصاح أثر: ال اوجد

 درجة في بورصة فلسطين.من خ ل  قة األر اح المحاسبية في الشركات المُ  المقاسة
HO1.3 من  المالي المقاسةاإلب ا على جو ة اإل ارة عن معلومات  لإلفصاح أثر: ال اوجد

 درجة في بورصة فلسطين.األر اح المحاسبية في الشركات المُ  خ ل  قة
HO1.4 من  المالي المقاسةاإلب ا عن المسرولية االجتما ية على جو ة  لإلفصاح أثر: ال اوجد

 درجة في بورصة فلسطين.خ ل  قة األر اح المحاسبية في الشركات المُ 
HO1.5 اإلب ا جو ة  المالي علىالتحليل  عن النسب المالية ونتائ  لإلفصاح أثر: ال اوجد
 درجة في بورصة فلسطين.من خ ل  قة األر اح المحاسبية في الشركات المُ  المالي المقاسة

HO1.6 اإلب ا عن  ور الشركات في التنمية المستدامة على جو ة  لإلفصاح أثر: ال اوجد
 رجة في بورصة فلسطين.دمن خ ل  قة األر اح المحاسبية في الشركات المُ  المالي المقاسة

  :مةغيرام الدراسة 1.6
 لإلفصاح رجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ويتميل في : المةغير المسةقل

 ، وهي:بمكونات الطوعي 
 عن المعلومات العامة للشركة. اإلفصاح 
 عن نشا  الشركة ووضعها المستقبلي. اإلفصاح 

 اإل ارةعن معلومات  اإلفصاح. 
 المسرولية االجتما ية للشركة.عن  اإلفصاح 
  ِّ سب المالية ونتائ  التحلي ت الماليةاإلفصاح عن الن. 
 عن  ور الشركة في التنمية المستدامة. اإلفصاح 
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 ،المدرجة في بورصة فلسطين لشركاتلالمالي اإلب ا في تحسين جو ة تميل وي: المةغير الةلبع
 .ر احاأل  قةخ ل  المالي مناإلب ا  رجة جو ة  واياد

 :نموذج الدراسة 1.7
 اإلفصــــاح"( الع قــــة بــــين المتغيــــر المســــتقل 1.1ل رقــــم )اوضــــي نمــــوذج الدراســــة مــــن خــــ ل الشــــك

 ."المالياإلب ا تحسين جو ة "والمتغير التاب  ، "طوعيال

 المللياإلبالغ  جودةوتحسين الطوعي  اإلفصلحالعالقة بين (: 1.1شكل )

 

 

 

 

 

 

 عداد البل ثإ :المصدر

 منهج ة الدراسة: 1.8
كونـ  أنسـب المنـاه   ؛المـنه  الوصـفي التحليلـيعلـى بغـرض تحقيـق أهـدا  الدراسـة اعتمد الباحث 
جم  البيانـات  ومن ثمَّ  ،ر الدقيقبالوص  والتفسي ظاهرة ماتتب   أساد على ويقو   ،في البحوث والدراسات

اسـتخدا  اختبـار  تـمَّ فقـد  ،ا فيما اتعلق بالجانب التطبيقي من الدراسـةمَّ أ ؛اياسهارا  ة حول الظاهرة المُ زم ال
التقــارير الماليــة  كــذلبو  فلســطينمــن واقــ  ســج ت بورصــة ( (panel dateاســتخدا  و  ،االنحــدار المتعــد 

شـــركات )القطـــاع الصـــناعي والتـــي تميـــل بيانـــات عـــن ، 2019) - 2014) المدققـــة والمنشـــورة خـــ ل الفتـــرة
باســتخدا  وذلــب  ؛بشــكل أساسـي E-viewsحصـائي وذلـب باســتخدا  البرنــام  اإل ،والخـدماتي واالســتيماري(

 للشركة.اإلفصاح عن المعلومات العامة 
.اإلفصاح عن معلومات اإل ارة 
 المستقبلي.اإلفصاح عن نشا  الشركة ووضعها 
 للشركة.اإلفصاح عن المسرولية االجتما ية 
لمالية.ا اإلفصاح عن النسب المالية ونتائ  التحلي ت 

 المستدامة.اإلفصاح عن  ور الشركة في التنمية 

: 
 المقاسة بدقة األر اح.
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، المعلومــــات الماليــــة وغيــــر الماليــــةمــــن  اعنصــــرً ( 60)ن مــــن الطــــوعي للشــــركات المكــــوَّ  اإلفصــــاحمرشــــر 
لجمـــ   قائمـــة  علـــى   االعتمـــا و  ،طينفلســـالمنشـــورة فـــي بورصـــة  للقـــوائم الماليـــةالمحتـــو  تحليـــل  باســـتخدا 
 ومــن ثــمَّ ، العناصــر إجمــاليعلــى تقســيم جميــ  البنــو  المفصــي عنهــا و  ،ليــة المتعلقــة بالدراســةو البيانــات األ

درجـة فـي بورصـة للشـركات المُ  اإلبـ ا المـاليفي تحسين جـو ة  وأثرا لطوعيا اإلفصاحتحليل الع قة بين 
مـن  ةالمقاسـ ،المستفيدة طرا لتقديم المعلومات المحاسبية لأل ا المالياإلب اياد جو ة ية هموأل .فلسطين

 مقيـــــــاد  واعتمـــــــا  ،اإلبـــــــ ا المـــــــاليو ة رة عـــــــن جـــــــك حـــــــد الخصـــــــائص المعب ِّـــــــ ،خـــــــ ل  قـــــــة األر ـــــــاح
(2010 Jeffrey Ng,). 

 : دود الدراسة 1.9

 .(2019-2014) فترةال من تقارير المالية المنشورةلاعلى جراء الدراسة إتم  :الزمن ةالحدود 
 فلسطين.درجة في بورصة الشركات المُ  علىتطبيق هذا الدراسة  : اقتصرالمكلن ةالحدود 
 المالياإلب ا جو ة تحسين  في وأثراالطوعي ومكونات   اإلفصاحبعا  أعلى التعر   :العلم ةالحدود 

 .ات في بورصة فلسطينوالخدم ،والصناعة ،رالمالية: االستيماغير الالقطاعات  في  قة األر اح من خ ل

 :الدراسة مصطلحلم 1.10

 ،االختيـاري أو  الطـوعي اإلفصـاح لـت مفهـو و االتـي تن والدراسـات تعـد ت األ بيـات :طاوعيال اإلفصالح 1. 
بواســطة  غيــر ماليــةأو  ماليــة اتميــل فــي إضــافة معلومــاتالطــوعي  اإلفصــاح أجمعــت علــى أنَّ  قــد أنهــا إالَّ 

 إضــافةالمعلومــات  تكــون هــذاو  ،أ اء الشــركةعــن حاب المصــالي وأصــإلعــ   متخــذي القــرارات  ؛الشــركات
 . عنها اإلفصاحب غير ملزمةالشركة و  ،اإلجباري  اإلفصاحعلى متطلبات 

وتوفير المعلومـات فـي  ،والشفافية ،والوضوح ،: هو عد  الت عب باألر احالمللياإلبالغ تحسين جودة . 2
تـنخفض  ،  كلما زا ت جـو ة التقـارير الماليـةنَّ إحيث  ،يةلضمان جو ة المعلومات المحاسب ؛الوقت المناسب

 .مخاطر االستيمار

  1995 العــا بورصــة فلســطين" فــي " الماليــة راقو لــألت سســت شــركة ســوق فلســطين : بورصااة فلسااطين. 3
وفـي مطلـ  شـبا   . 1997شـبا  لعـا   18 ل فـيو االتـد لـى جلسـاتو أ حيث بـدأت، خاصة   ة  هماكشركة مس
مــ  قواعــد الحوكمــة  اً ــو اتج ،ة عامــةهماشــركة مســإلــى لتحويلهــا  ممهــالتطــور ال حــدث ؛ 2010مــن العــا  
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لتصــبي  ؛لســوق عــن هويتهــا المرسســاتية الجداــدةل علنــتأ  ،وفــي أالــول مــن نفــس العــا  ؛الرشــيدة والشــفافية
وتعمــل بورصــة فلســطين  .لهــا امــن "فلســطين الغــرض" شــعارً  متخــذةً ، يــةفلســطين" ع متهــا التجار  "بورصــة

 . 2004لسنة  12المالية رقم األوراق لقانون  اقً وذلب طب، شرا  هيئة سوق رأد المال الفلسطينيإت تح

  ق لس المةغيرام: 1.11

المتغيـر    تـم ايـادنَّـأوجـد الباحـث  ،قـة بمتغيـرات الدراسـة بيـات السـابقة المتعل ع على األبعد االط ِّ 
بندا وتـم تقسـيمها  60مكونة من  ،جدول على شكللطوعي ا لإلفصاحبنو  قائمة  المستقل عن طريق عمل

تقسـيم  وتـمَّ  ؛مفصـي عنـ الغيـر للبنـد 0) )ورقـم  ،للبند المفصي عنـ  (1)رقم  ثووض  الباحمحاور،  6الى 
هــذا  نَّ أ إلــىتلــب القائمــة  الختيــار حيــث يعــو  الســبب الــرئيس ،البنــو  إجمــاليعلــى البنــو  المفصــي عنهــا 
ـــــــى القائمـــــــة تحتـــــــوي                :ميـــــــل ،الطـــــــوعي اإلفصـــــــاحمـــــــن العناصـــــــر المهمـــــــة لقيـــــــاد  كبيـــــــرة   مجموعـــــــة  عل
 (.2017، ةعو  أبو)  راسةو ، (2020، ةأبو جليل) و راسة (2018،  راسة )محمد

 المحاســبية األر ــاح دقــة  بتــم اياســفقــد  "،المــالياإلبــ ا تحســين جــو ة " للمةغير الةاالبعف ماال يةعلااق بااماال أ
(2010Jeffrey Ng, ). 

والتـي تـرثر علـى  رجـة اليقـين ) رجـة  ،الشـركة وهـي خصـائص المعلومـات الماليـة حـول :لمجودة المعلوما
 .ل بها في األسواق الماليةو االتد الخاطئ لألسهم حين ومد  االختيار، الشركةالت كد( حول ايمة 

كلمــا ف ،"س ســة األر ــاحمــا يســمى "أو  ،ب فــي األر ــاح المعلنــةتقــاد مــن خــ ل  رجــة التقل ــو  :رباالحدقااة األ 
 .ي التنبر في األر اح المستقبليةك  قة فكانت هنا، اتقلبً  المعلنة أقلَّ  كانت األر اح

 :قة األربلحد

وهــــي تســــوية مقصــــو ة لألر ــــاح ، ل  رجــــة تمهيــــد األر ــــاح المحاســــبيةتقــــاد  قــــة األر ــــاح مــــن خــــ 
ارة  فـــي تقليـــل عــن رةبـــة اإل  تجـــاا المرغــوب الـــذي يعبـــربهـــد  الوصـــول إلــى المســـتو  أو اال ؛المحاســبية

مـن  الممكن أو المسموح ب ، من خـ ل مجموعـة   االنحرافات غير الطبيعية في األر اح المحاسبية إلى الحد ِّ 
 ،ملحـــو    الفتـــرات التـــي ترتفـــ  فيهـــا بشـــكل   اآلليـــات التـــي اـــتم عـــن طريقهـــا تخاـــيض األر ـــاح المحاســـبية فـــي

ـــنخفض فيهـــا بشـــكل   ـــي ت ـــرات الت ـــي الفت ـــر   وزيا تهـــا ف ـــا ع المحاســـبية المتعـــار  عليهـــا  دو ، فـــي حـــكبي المب
ومـن ثـم زيـا ة القيمـة  ،األر اح المحاسـبية من  رجة المخاطر المصاحبة لظاهرة التقلبات في ألغراض الحد ِّ 

وزيـا ة قـدرة مسـتخدمي القـوائم الماليـة  ،المـ ك و التالي تحقيـق مصـلحة ،السواية للشركة في األجل الطويل
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ولعــد  وجــو  مقيــاد مباشــر لتمهيــد . التنبــر وزيــا ة اليقــة فــي هــذا ،ديــة المســتقبليةعلــى التنبــر بالتــدفقات النق
لدرجــة تمهيــد األر ــاح، و التــالي كلمــا كانــت  عكســي    كمقيــاد   تــم اســتخدا   رجــة تقلبــات األر ــاح ،األر ــاح

 والعكـــس صـــحيي، ويمكـــن التعبيـــر عـــن تقلبـــات ،يعكـــس انخفـــاض جـــو ة األر ـــاح المحاســـبية، كبيـــرةً  قيمـــةال
المحاســبية مــن خــ ل نســبة االنحــرا  المعيــاري لصــافي التــدفقات النقديــة التشــغيلية مقســومة علــى  األر ــاح
 إجمـــاليمقســـومة علـــى  ،األصـــول أول الفتـــرة إلـــى االنحـــرا  المعيـــاري لصــافي األر ـــاح المحاســـبية إجمــالي
ا إلى 49: 2019)إسماعيل،  اآلتيأو للفترة على النحو ، األصول  (:2013، )محمد( استنا  

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑗.𝑡 =
𝜎(𝐶𝐻𝑂𝑗.𝑡 ÷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗.𝑡)

𝜎(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑗.𝑡÷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑗.𝑡)
 

 :إن    يث

𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒋.𝒕: ( رجة تقلب أر اح الشركة j( في السنة )t.) 

 𝑪𝑯𝑶𝒋.𝒕: التدفقات النق( دية من األنشطة التشغيلية في الشركةj( في السنة )t.) 

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒋.𝒕: ( أر اح الشركةj( في السنة )t.) 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒋.𝒕: اليإجم ( أصول الشركةj( في السنة )t.) 
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 :الدراسلم السلبقة 1.12

 :العرب ةالدراسلم  1.12.1

دراساة  :تخفا   تكالل ا الوكللاةعلاى  االخة لري  اإلفصلح أثربعنوان: " 2020)، جليلةبو دراسة )أ -1
 ".الشركلم الصنلع ة المدرجة في بورصة فلسطينعلى تطب ق ة 

 تكـــاليف تخاـــيض علـــى وأثـــرا ،االختيـــاري  اإلفصـــاح علـــى الضـــوء تســـلي إلـــى  الدراســـة هـــذا تهـــد 
 الوصــفي المــنه  علــى الدراســة اعتمــدت حيــث، فلســطين بورصــة فــي المدرجــة الصــنا ية للشــركات الوكالــة
، تـم المقطعيـة البيانـات اسـتخدا  خـ ل من الكمي المنه  استخدا  وتم، البيانات وجم  وص  في التحليلي

 جميــ  الدراســة عينــة وتضــمنت عنصــرَا، 46اســتخدا  أســلوب تحليــل المحتــو  ووضــ  مرشــر يحتــوي علــى 
 ،شــركة أي اســتبعا  اــتم ولــمشــركة،  13 عــد ها والبــالغ ،فلســطين بورصــة فــي درجــةالمُ  الصــنا ية الشــركات
 طر يــة ع قــة توجــد :هــاأهم مــن ،نتــائ  بعــدة الدراســة خلصــت وقــد، 2018 وحتــى 2014 مــن الفتــرة خــ ل

 عــن المعلومــات، المســتقبلي ووضــعها الشــركة نشــا ، للشــركة العامــة المعلومــات) عــن االختيــاري  لإلفصــاح
 عــــن المعلومــــات، الماليــــة وغيــــر الماليــــة تالتحلــــي  ونســــب نتــــائ ، والبيئيــــة المجتمعيــــة المســــرولية، اإل ارة
 معلومــات عــن االختيــاري  لإلفصــاح أثــر وجــدكمــا ا، (الوكالــة تكــاليف تخاــيض علــى الشــركة فــي العــاملين

 تكــاليف تخاــيض علــى( الحوكمــة عــن المعلومــاتو ، والتطــوير البحــث تكــاليفو ، األســهم وحملــة ،األســهم)
، مناســــب بشــــكل ومكوناتــــ  االختيــــاري  اإلفصــــاحب ا االهتمــــ ضــــرورةب الشــــركات الدراســــة صــــتأو و  ؛الوكالــــة
 علميـــــة ونـــــدوات  ورات وعقـــــد، الشـــــركة  اخـــــل والحوكمـــــة والتطـــــوير بالبحـــــث الشـــــركات اهتمـــــا  وضـــــرورة
 تقلـــيص فـــي ممهـــ  ور مـــن لـــ  لمـــا ؛االختيـــاري  اإلفصـــاحيـــة  همب وإع مهـــم ،الشـــركات إل ارات متخصصـــة
 .الوكالة نظرية مشك ت

 بعناااوان: "اإلفصااالح االخة ااالري وأثااارل علاااى جاااودة الةقااالرير الملل اااة عااان (،2019)الااازن ، دراساااة،  -2
 .الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين"

الشـركات  اإلفصـاح االختيـاري علـى جـو ة التقـارير الماليـة فـي ناقشت هذا الدراسـة الكشـ  عـن أثـر
 ولتحقيــق هــد  .قطــاع المصــار  والتــ مين علــىدراســة هــذا ال ، وقــد ُطبقــتالمدرجــة فــي بورصــة فلســطين

وقامـت الدراسـة بتحليـل  (،E-Viewsالتحليل اإلحصائي )و  ،استخدا  المنه  الوصفي التحليلي تمَّ  ،الدراسة
 (0المحتو  لهذا التقارير وفصل أنواع التقارير التي أصدرها المدقق الخارجي وتم إعطاء التقريـر النظيـف )
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المصـار  والتــ مين المدرجــة فــي  ركات فــي قطــاعيجميــ  الشـ الدراســةولقــد اختـارت ( 1والتقريـر المــتحف  )
 :هـاأهم ،مجموعـة مـن النتـائ إلـى الدراسـة  ، وخلصـت2017-2013بورصة فلسـطين كعينـة للدراسـة للفتـرة 

للشـركة، نشـا  الشـركة، معلومـات األسـهم وحملـة  وجـو  تـ ثير لإلفصـاح االختيـاري عـن )المعلومـات العامـة
المجتمعيــة والبيئيــة، نتــائ  ونســب التحلــي ت الماليــة، معلومــات  ولية، المســر اإل ارةاألســهم، معلومــات عــن 

الحوكمــة( علــى جــو ة التقــارير الماليــة فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة  عــن العــاملين، معلومــات عــن
الدراسة بضـرورة ايـا  الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين بتبنـي مفهـو  اإلفصـاح  صتأو  فلسطين، وقد

عرض مكونات  في تقاريرها المالية، وضرورة عقد النـدوات التعريايـة ألعضـاء مجـالس  االختياري من خ ل
إ ارات الشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين، وضـــرورة ايـــا  الشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين 

  .مالية في تقاريرها الماليةالغير ومات بااللتزا  باإلفصاح عن المعل

 .دور جودة اإلبالغ المللي في جذب االسةثملر األجنبي المبلشر"( بعنوان: "2019، ، )الش خدراسة -3

)المصــدااية، التوقيــت  الع قــة بــين جــو ة اإلبــ ا المــالي ب بعا هــا التعــر  علــىهــدفت الدراســة إلــى 
اسـتخدا  المـنه  الوصـفي التحليلـي القـائم  تـمَّ و المناسب، الم ئمة( واالستيمار األجنبي المباشر في العراق، 

اختيــــار عينــــة مــــن العــــاملين فــــي هيئــــة  تــــمَّ كمــــا  ،حصــــائيةخضــــاعها للمعالجــــة اإلإو  ،البيانــــات علــــى جمــــ 
اج النتــــائ  وتــــم اســــتخر  ،فقــــرة 25، باعتمــــا  االســــتبانة التــــي اشــــتملت افــــر َ  45والبــــالغ عــــد هم  ،االســــتيمار

 .SPSSحصائي باستخدا  البرنام  اإل
ع قــة ارتبــا  ذات  اللــة إحصــائية بــين  وجــو  :هــاأهم كــان نتــائ  عــدة إلــى  وقــد توصــلت الدراســة

نصـا  واإل  ع قـة ارتبـا  وثيـق بـين اإلبـ ا المـالي و وجو  ،أبعا  جو ة اإلب ا المالي واالستيمار األجنبي
وقـد  ؛في العـرض بالعناصـر الماليـة فـي التقـارير وجـو ة المعلومـات المحاسـبية المعروضـة فـي تلـب التقـارير

تعزيــز  ور  :منهــا ،تــائ  عــد  مــن التوصــيات ذات الع قــة بنتــائ  التحليــلمت الدراســة بموجــب هــذا النقــدَّ 
واســتمرارية العمــل بهــا مــن قبــل الجهــات ذات الع قــة وعلــى نحــو  ،وفاعليــة جــو ة اإلبــ ا المــالي ب بعا هــا

نصا  المحاسـبي عنـد معيار المحاسبية الدولية في عملية اإلب ا المالي واإلستحسن تطبيق يُ كما أفضل، 
 .ا  التقارير الماليةعدإ 

فاارا النمااو وجااودة المعلوماالم الملل ااة وأثرهماال علااى الساالو  " ( بعنااوان:2019دراسااة )إسااملعيل،  -4
 .الةمويلي لدى الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين"

 مــن جــو ة المعلومــات وفــرص النمــو علــى هــدفت هــذا الدراســة بشــكل أساســي إلــى  راســة أثــر كــل   
الوصـفي  درجة في بورصـة فلسـطين، وذلـب باسـتخدا  المـنه العامة المُ لمساهمة االسلوك التمويلي لشركات 
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جمــ  الم حظــات مــن جميــ  الشــركات  حيــث تــمَّ ( Jeffrey,2010واعتمــا  مقيــاد  قــة األر ــاح )، التحليلــي
ولـداها  ، ، والتـي تتـوفر بياناتهـا الماليـة2017-  2012فلسطين منذ العـا   الفلسطينية المدرجة في بورصة

لتميزهمـا بهيكـل تمـويلي  ؛طيلة فترة الدراسـة، مـ  اسـتيناء قطـاعي البنـوك والتـ مينأسهمها ل نش  على و ادت
الشــركات  تكونــتا، و التــالي بــاقي القطاعــات علــى التمويــل بالــدان بنســب مرتفعــة جــدً  خــاص يعتمــد بخــ  

الســلوك  أنَّ  :هــاأهم ،ئ وقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــا، ( شــركة25مــن ) عليهــا جــراء الدراســةإالتــي تــم 
 ك للنمـو يعـزز مـن توق  الُمـ نَّ إحيث التمويلي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين ات ثر بمعدل النمو، 

عـزز مـن ميـل الشـركة للتمويـل بالـدان، مـا يُ  ؛ د ك جـتهم من األر اح  ون مشاركة مُ رغبتهم في زيا ة حصَّ 
أن هــذا التــ ثير غيــر  ســلوك التمــويلي المعتمــد علــى الــدان، إالَّ علــى ال إيجــابيكمــا أن تمهيــد األر ــاح لــ  أثــر 

ضــرورة مراعــاة  :هــاأهم ،تــم اقتــراح بعــض التوصــيات ،و نــاء علــى مــا توصــلت إليــ  الدراســة .ا ال إحصــائيً 
إ ارة الشــركة للمخــاطر المتوقعــة حــين اختيــار الفــرص االســتيمارية المســتقبلية، مــ  تعزيــز مســتو  اإلفصــاح 

بهـد  التقليـل مـن الفجـوة المعلوماتيـة  ؛مخـاطر محتملـةأو  بهذا الفرص من منـاف  مسـتقبليةحول ما ارتب  
 ؛ين وأصــحاب المصــالي، والعمــل علــى التخطــي  الجيــد لألر ــاح بمفهومهــا األخ قــيهماوالمســ اإل ارةبــين 

ألر ـــاح، مـــن المحتـــو  المعلومـــاتي،  ون اللجـــوء إلـــى ممارســـات إ ارة ا اجيـــدً  لـــتعكس هـــذا األر ـــاح مســـتو ً 
  إلى تحسين ثقة أصحاب المصالي ببياناتها المالية.وصواًل 

 المدرجاة الشاركلم أساه  لواتاد علاى االخة لري  اإلفصلح أثر: "بعنوان ،(2018، عرابي بوأ) دراسة -5
 ."عملن بورصة في

 فـــي المدرجـــة الشـــركات أســـهم لو اتـــد علـــى االختيـــاري  اإلفصـــاح أثـــر بيـــانإلـــى  الدراســـة هـــذا هـــدفت
 للشـركات الماليـة التقـارير مـن ال زمـة البيانات بجم  ت الدراسةقام ،الدراسة هد  ولتحقيق .نعما بورصة
ــ ؛االختيــاري  اإلفصــاح بمكونــات قائمــة عــدا إ  خــ ل مــن ،الدراســة عينــة  اســتخدا  تــم فقــد ،األســهم لو اتــد اأمَّ
 مختلـ  مـن ختيارهـاا تـم شـركة( 50) مـن العينة تكونت وقد ،عمان بورصة في ةالسنوي اتصدار اإل اتنشر 

 واالنحرافــات الحســابية ســا و األ اســتخراج تــمَّ  ؛(SPSS) حصــائياإل التحليــل برنــام  و اســتخدا  .القطاعــات
 وجـو  عـد  الدراسـة نتـائ  بينـت وقـد .األحـا ي التباان وتحليل ،والمتعد  البسي  االنحدار وكذلب، المعيارية
 الشــركة نشــا  عــن اإلفصــاح، للشــركة العامــة لومــاتالمع عــن اإلفصــاح) ب بعــا ا االختيــاري  لإلفصــاح أثــر

 التنميــة فــي الشــركة  ور عــن اإلفصــاح، للشــركة االجتما يــة المســرولية عــن اإلفصــاح، المســتقبلي ووضــعها
 فـــي المدرجـــة الشـــركات ســـهمتـــداول أ علـــى (الماليـــة والتحلـــي ت العاليـــة النســـب عـــن اإلفصـــاح، المســـتدامة
 .األسـهمتـداول  على نيمب بشكل المستقل المتغير بعا أ من بعد لكل أثر وجو  عد  وكذلب، عمان بورصة
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 مــن عنهــا المفصــي العناصــر توضــيي :هــاأهم مــن توصــيات عــدة ت الدراســةمقــدَّ  ،الدراســة نتــائ  علــى  نــاءً و 
 المباشــر الــدعم نحــو العامــةالمســاهمة  الشــركات توجيــ و ، المســتيمرون  اهتمــا  لجلــب طوا يــة الشــركات قبــل

 حــول البــاحيين قبــل مــن مســتقبلية  راســات جــراءإ تشــجي و ، شــركاتهمب تتعلــق التــي العلمــي ثالبحــ لمشــاري 
 اإلفصـــاح و نـــو  عناصـــر وراء الكامنـــة األســـباب  راســـة علـــى والتركيـــز ،عـــا    بشـــكل   المحاســـبي اإلفصـــاح
 .االختياري 

ضااون نيريااة  وإدارة األرباالح فااي االخة االري  اإلفصاالحبعنااوان: "العالقااة بااين  ،(2018، الباال )دراسااة  -6
 .مع أدلة تطب ق ة" لإلفصلح االخة لري أصحلب المصللح: مؤشر مقةرح 

للشـــركات  المـــاليبـــالتقرير  االختيـــاري  اإلفصـــاحمســـتو  ومحـــد ات  ستكشـــا الهـــد  هـــذا البحـــث ا
ومحــــد ات ممارســــات إ ارة األر ــــاح لهــــذا مســــتو  و  ،مــــن جانــــب ةالماليــــة المصــــرياألوراق المقيــــدة بســــوق 

ومســتو  إ ارة  ،االختيــاري  اإلفصــاحمســتو  تحداــد الع قــة بــين إلــى باإلضــافة ، خــرآ الشــركات مــن جانــب
 اعنصــرً  42ن مــن أســلوب تحليــل المحتــو  المكــوَّ ت الدراســة واعتمــد .األر ــاح فــي بيئــة األعمــال المصــرية

شــركة ضــمن  64 ـ راســة تطبيقيــة لــعلــى ت اعتمــد ،ولتحقيــق أهــدا  الدراســة ؛االختيــاري  اإلفصــاحلقيــاد 
بعــد اســتبعا  قطــاع البنــوك وقطــاع الخــدمات ، (2015-2013)فــي عــامي  (EGX100)مرشــر المصــري ال

مســـتو  ســـم بالماليـــة المصـــري اتَّ األوراق ســـوق  أنَّ  :يهـــاإلتوصـــلت الدراســـة  التـــي النتـــائ  أهـــم ومـــن .الماليـــة
وأن ، تيـاري االخ إلفصاحالمرشر ا وفقً  %65العينة مستو   اتخطىحيث  ،االختياري  اإلفصاحمتوس  من 

 وأنَّ ، ر ـاحسم بمستو  مرتف  من إ ارة األتَّ االمالية المصري األوراق رير المالية للشركات المقيدة بسوق االتق
 الشــركة، حجــم :ميــل ،وإ ارة األر ــاح وخصــائص الشــركات االختيــاري  اإلفصــاحبــين  متباانــةهنــاك ع قــة 

ـلو  ؛خـرآانـب وسـيولة ور حيـة الشـركة مـن ج ،والرافعة الماليـة ها،وعمر  رئيسـة  نتيجـةإلـى  ت الدراسـةقـد توصَّ
صت الدراسـة أو ، و ر اح بالتقارير الماليةوإ ارة األ االختياري  اإلفصاحمستو  وجو  ع قة عكسية بين  هي:

 االختيـاري  لإلفصـاحآليات  في إطار المرشـر المقتـرح وتطوير  ،االختياري  اإلفصاحبضرورة تطوير وتنظيم 
وزيـا ة ثقـة أصـحاب المصـالي ، هد   عـم عدالـة وشـفافية التقـارير الماليـة للشـركاتوذلب ب؛ في هذا البحث

 .المختلفة واالقتصا ية واالستيماريةالقرارات التمويلية  اتخاذمعلومات هذا التقارير في على 
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تطب ق اة  دارساة :اإلبالغ المالليفي جودة  االخة لري  اإلفصلحبعنوان: "أثر ، (2018، محمد)دراسة  -7
 ."راق الملل ةو درجة في سوق العراق لل ى الشركلم الم  عل

 ،للشــركات العراايــة اإلبــ ا المــاليوأثــرا فــي جــو ة  االختيــاري  اإلفصــاحيــة أهم لــت هــذا الدراســةو اتن
تطبيقهـا علـى و  ة،عدا  قائمة بالمعلومات المطلو ـإ حيث تم  ،المنه  الوصفي التحليليعلى وذلب باالعتما  

ثـ ث إلـى قـد قسـمت المعلومـات و  ،ذا كانت الشـركة تفصـي عـن المعلومـات مـن عدمـ إ  للتعر   ؛كل شركة
 مجموعــةلوخلصــت الدراسـة ، ومعلومــات غيـر ماليـة( ،ومعلومـات ماليـة ،مجموعـات: )معلومـات اســتراتيجية

و لغـــت هـــذا ، المـــالياإلبـــ ا وجـــو ة  االختيـــاري  اإلفصـــاحبـــين طر يـــة وجـــو  ع قـــة  :هـــاأهم ،النتـــائ  مـــن
اليقــة و رجــة فــي زيــا ة  ا ورً  االختيــاري  لإلفصــاح أنَّ و ، (%1فــي ظــل مســتو  معنويــة )( 0.664) الع قــة

فــي ســوق المســاهمة متخــذي القــرارات مــن المســتيمرين وأصــحاب المصــالي فــي الشــركات   عــد  الت كــد لــد
 ارة إعلـى  يجـبأنـ  الدراسـة  تأوصـو ، المـالياإلبـ ا وهـذا بـدورا يعـزز مـن جـو ة  ،راق الماليـةو العراق لـأل

أن تكون هـذا القـوائم صـا قة ومعبـرة عـن نتيجـة ، القوائم المالية واإليضاحات المرفقة بها الشركات التي تعد  
ن أضـــرورة و ، فـــق المبـــا ع والمعـــااير المحاســـبية المتعـــار  عليهـــاوأنهـــا أعـــدت وَ  ،للشـــركة المـــاليالوضـــ  
المدرجـة فـي و المسـاهمة بـل الشـركات العراايـة مـن ق ميـل والمناسـبباالهتمـا  األ االختياري  اإلفصاحيحظى 

الخارجيــة بالبيانــات والمعلومــات ال زمــة  طــرا لتزويــد األ امهًمــ كونــ  عــامً   ؛راق الماليــةو ســوق العــراق لــأل
 .التخاذ القرارات

 ." االسةدامةعن تقلرير االخة لري  اإلفصلح"محددام بعنوان:  ،م(2017، وآخرون ، دراسة ) سن -8

عـــن تقـــارير االختيـــاري  اإلفصـــاح  رجـــةعلـــى   ات التـــي قـــد تـــرثرحصـــر المحـــد ِّ  إلـــىاهـــد  البحـــث 
ــ ،فــي مصــراالســتدامة  بجانــب المعلومــات  ،عــن معلومــات غيــر ماليــة اإلفصــاح  فــي و يــان ضــرورة التوس 
تــم اســتخدا  المــنه   ،ولتحقيــق هــد  الدراســة .والبيئيــة واالجتما يــة االقتصــا يةعــن أنشــطة المنشــ ة الماليــة 
 إال أنَّ  ،هـــذا التقـــاريريـــة أهم و ـــالرغم مــن ؛ي التحليلـــي مـــن خــ ل االطـــ ع علـــى الكتــب والدراســـاتالوصــف
مـن البـاحيين بتفسـير  كييـرٌ  هـتمَّ ا لـذا  ؛أخـر  إلـى مـن منشـ ة  اًتـو اعن هذا التقـارير كـان متف اإلفصاحمستو  

 :هـاأهم كان مـن ،دة نتائ عإلى  ت الدراسةلوتوصَّ  ،االستدامةعن تقارير  اإلفصاح أسباب اخت   مستو  
ـــاك عـــدة عوامـــل تـــرثر  ـــاري  اإلفصـــاحمســـتو   رجـــة و علـــى هن منهـــا حجـــم ، االســـتدامةعـــن تقـــارير  االختي

إلـى باإلضـافة ، االسـتدامةعـن تقـارير  لإلفصـاح اأكير استعدا ً كلما كان  ،فكلما زا  حجم المنش ة ،المنشآت
 ألنهـا تعـد   ؛االسـتدامةأن تفصي عـن تقـارير  لضروري امن  واالجتما يةذات الحساسية البيئية المنشآت  أنَّ 
ويوصـي البحـث ، مسـروليتها األخ ايـة أمـا  المجتمـ  بجانـب مسـروليتها الماليـةبالمنشـآت وعـي تلـب  نزلةبم
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لمـــا تحتويـــ  مـــن معلومـــات  ؛االســـتدامةللشـــركات عـــن تقـــارير  اإلفصـــاحيـــة همألالمنشـــآت بضـــرورة تو يـــة 
ـــ اجـــات أصـــحاب يحتلتلبيـــة ا ؛االقتصـــا ية والبيئيـــة واالجتما يـــة المنشـــآتة نشـــطأعة وشـــاملة عـــن أ اء موسَّ

 .اإلفصاحللتوس  في المنشآت ضاغطة على  اأطرافً باعتبارهم  ،المصالي

الطااوعي فااي  اإلفصاالحالعواماال المااؤثرة علااى مسااةوى ": بعنااوان (2017، وآخاارون ، الزغلااولدراسااة ) -9
 ."العراق ةمسلهمة الالسنوية المنشورة للشركلم  الملل ةالةقلرير 

، العراايـةالمساهمة الطوعي في التقارير السنوية للشركات  اإلفصاحمستو  اياد إلى هد  البحث 
حجــم ، خاصــية الملكيــة، عمــر الشــركة، ر حيــة الشــركة، حجــم الشــركة) فــي متميلــة ،والعوامــل المــرثرة عليــ 

 ،اعنصـرً  (110اختبـار قائمـة مكونـة مـن ) وذلب عبـر ،ونسبة السيولة(، نسبة الرافعة المالية، اإل ارةمجلس 
 فـــي 2013التقـــارير الســـنوية المنشـــورة عـــا  علـــى الطـــوعي بـــالتطبيق  لإلفصـــاحتميـــل العناصـــر األساســـية و 
 .راق الماليةو العرااية المدرجة في سوق العراق لألالمساهمة ( شركة من الشركات 29)

نمـوذج االنحـدار  كـذلبو ، الطـوعي فصـاحاإلان فـي ابـ  المنه  الوصـفي فـي ايـاد التاستخداوقد تمَّ 
 نَّ أإلـــى وتوصـــلت الدراســـة  .الطـــوعي اإلفصـــاحمســـتو  علـــى اد تـــ ثير العوامـــل المـــذكورة الخطـــي فـــي ايـــ

هــذا النســبة  نَّ أو  ،%19.86بلــغ نســبة قــد عينــة الدراســة بــين الشــركات  الطــوعي اإلفصــاحمســتو  متوســ  
حصـائية مـا إهناك ع قـة ذات  اللـة  نَّ أإلى لت الدراسة توصَّ كما ، المختلطةالمساهمة ترتف  في الشركات 

ـــةاوخ، الطـــوعي وحجـــم الشـــركة اإلفصـــاحمســـتو  بـــين  نســـبة الرافعـــة و ، اإل ارةحجـــم مجلـــس ، صـــية الملكي
 ،جد ظاهرة سلبية مشتركة بين تلـب الشـركاتتو ن  أ الَّ إ، الطوعي اإلفصاحمستو  و  ،نسبة السيولةو ، المالية

ضـرورة بصـت الدراسـة أو و  .المطلـوب الطـوعي بالشـكل اإلفصـاحالشـركات العراايـة ب وتتميل في عد  اهتما 
والجمعيــات العلميــة والمهنيــة  الماليــة والمنظمــاتاألوراق وهيئــة  ،العراايــةالمســاهمة زيــا ة اهتمــا  الشــركات 

معلومـات و  ،ضافيةمعلومات المالية وغير المالية اإلالعلى وذلب للحصول  ،الطوعي اإلفصاحب كا يميواأل
 اتخاذ القرارات االقتصا ية الرشيدة.على ما يساعدهم  ؛مستقبلية واجتما ية و يئية

دراسة  :االخة لري  اإلفصلح"أثر الحوكمة وخصلئص الشركلم على  :بعنوان (2017، عودة) دراسة -10
 ."تطب ق ة على الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين

فـي  االختيـاري  اإلفصـاحخصائص الشـركات علـى من حوكمة و  فحص ت ثير كل  إلى  الدراسة تهد 
 االختيـاري  اإلفصـاحمستو  معرفة إلى كما تهد  ، التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

وتـم اسـتخدا  أسـلوب بيانـات الس سـل الزمنيـة المقطعيـة ، المدرجـة فـي بورصـة فلسـطينالمسـاهمة لشركات 
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(Panel Data)،  والبـالغ عـد ها  ،راسة على الشركات المدرجة في بورصة فلسطينمجتم  الد اشتملحيث
، الخـــدمات، االســـتيمار، التـــ مين، )البنـــوك :وهـــي، خمســـة قطاعـــات مختلفـــةعلـــى والموزعـــة ، ( شـــركة48)

وقــد اشــتملت عينــة ، (2016-2013) ها خــ ل الفتــرة الواقعــة بــين عــاميأســهمتــداول والتــي تــم ، الصــناعة(
والتـي  ،المسـجلة ببورصـة فلسـطينو المسـاهمة وهي جمي  الشركات غيـر الماليـة ، ( شركة28)على الدراسة 

 االختيـاري  اإلفصاحمستو  أن أظهرت نتائ  الدراسة قد و  .تتوفر عنها بيانات كمية كاملة عن فترة الدراسة
 اإلفصـــاحمســـتو  علـــى وجـــو  تـــ ثير ســـلبي لمتغيـــر الر حيـــة فقـــ  وكـــذلب ، فـــي فلســـطين تحـــت المتوســـ 

خســائر الشــركات المدرجــة فــي إلــى العوامــل التــي أ ت علــى ضــرورة الوقــو  بصــت الدراســة أو و  ؛االختيــاري 
علـى مزيد من البحـوث المحاسـبية للتعـر  الجراء وضرورة إ، (2016-2013)بورصة فلسطين خ ل الفترة 

 .االختياري  اإلفصاحمستو  التي قد يكون لها ت ثير على  ،المتغيرات األخر  

في الةقلرير الملل ة المنشورة  االخة لري  اإلفصلحمسةوى "ق لس  :بعنوان ،(2016، أندية)دراسة  -11
 .للشركلم المدرجة بسوق الملل الليبي"

فـي التقـارير السـنوية للشـركات المدرجـة  االختيـاري  اإلفصـاحقياد كمية ونو ية بالدراسة  قامت هذا
المحتــو  ة تحليــل مســتخدمً ، شــركات ((10والبــالغ عــد ها  ،((2009فــي ســوق المــال الليبــي للســنة الماليــة 

 .يجـــابيالجمـــ  بـــين المنهجـــين االســـتقرائي واإلعلـــى اعتمـــدت الدراســـة و ، اتاإلفصـــاحكـــ  اة لقيـــاد كميـــة 
 ،اعنصـرً  60علـى ويشـتمل هـذا النمـوذج  ،اإلفصـاحنمـوذج لقيـاد  تـم تطبيـق ،ولغرض إنجاز هـذا الدراسـة

 اإلفصـاحمسـتو  تشـير النتـائ  النخفـاض . و ماليـة غيـر أخر  تضم معلومات استراتيجية ومعلومات مالية و 
بـــين  اإلفصـــاحكمـــا تبـــين النتـــائ  وجـــو  تبـــاان فـــي  رجـــة ، %15.5حيـــث بلـــغ المتوســـ  العـــا   ،االختيـــاري 

وقـــد اتفقـــت الدراســـة مـــ  الدراســـات الســـابقة فـــي إفصـــاح الشـــركات محـــل الدراســـة عـــن ، الشـــركات المدرجـــة
ـــةمـــن إفصـــا أكيـــرمعلومـــات عامـــة واســـتراتيجية  ـــى واالتفـــاق ، حها عـــن المعلومـــات المالي مجموعـــة مـــن عل
اإلجبــاري  اإلفصــاحاالهتمــا  ب؛ وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة مــن غيرهــا أكيــرالعناصــر التــي أفصــي عنهــا 

ومني الشركات حوافز لتشـجيعهم علـى ، بين الشركات المدرجة االختياري  اإلفصاحونشر ثقافة  ،االختياري و 
مقترحــات  تــمَّ تقــديمو ، ســوق لبا اإلفصــاحواإلشــرا  ومتابعــة  ل  ور إ ارة الرقابــةوتفعيــ، االختيــاري  اإلفصــاح

 ،وتطويرهـــا اإلفصـــاحميـــل االهتمـــا  ب ،المحاســـبي فـــي ليبيـــا اإلفصـــاحمـــن المـــرجي أن تســـهم فـــي تطـــوير 
 .الشركاتعلى ة التي ستعو   واالستفا
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في تعزياز ق ماة الو ادة  المللياإلبالغ "تأثير جودة  :بعنوان ،(2016، المسعودي والجبوري )دراسة  -12
 االقةصلدية".

فــي تعزيــز ايمــة الوحــدات االقتصــا ية المدرجــة  اإلبــ ا المــاليايــاد أثــر جــو ة إلــى هــدفت الدراســة 
اإلبـ ا منه  القيـاد التطبيقـي عـن طريـق ايـاد جـو ة  ت الدراسةدواعتم ،راق الماليةو ألفي سوق العراق ل

ن مجتمـ  تكـوَّ و  ،ايمة السهم السواية للوحدة االقتصا ية لعينة البحـث وجو ة المستحقات وت ثيرها في المالي
وهــو مــا يميــل نســبة  ،وحــدةً  20 مــن وتميلــت العينــة ،فــي الســوق  مدرجــةً  اقتصــا يةً  وحــدةً  72 مــن الدراســة

 :هــاأهم ،العداـد مـن النتـائ إلــى وتوصـلت الدراسـة  (؛2014-2010)% مـن المجتمـ  فـي الفتـرة مــا بـين 28
صـورة التـي اللـم اـتم ب اإلبـ ا المـالي نَّ أو ، للوحدات االقتصـا ية عينـة البحـث اإلب ا المالية اخت   جو 

عــد  االهتمــا  فــي المعلومــات و ، تعكــس الموثوايــة والمصــدااية لعــد  مــن الوحــدات االقتصــا ية عينــة البحــث
االقتصـا ية قبـل  الوحـدة اتخـاذ قـرارات عكسـية تضـر  إلـى األحيان ار ي  ضفي بعالوار ة في القوائم المالية 

ضــرورة إعــدا  القــوائم الماليــة المنصــوص عليهــا فــي  مــا يــ تي: التوصــيات أهــم وكانــت، متخــذاها تضــرَّ  نْ أ
صدار معـااير محليـة إوضرورة ، المعااير الدولية بما يعكس نتيجة النشا  االقتصا ي للوحدات االقتصا ية

ي تعزيـــز فهـــم الكـــوا ر المحاســـبية ألســـس االعتـــرا  فـــ هماو مـــا يســـ ،تتســـق مـــ  متطلبـــات المعـــااير الدوليـــة
 .اإلفصاحوالقياد و 

بعنااوان: "أثاار تطبيااق مباالدي الحلؤم ااة المؤسساا ة علااى جااودة  ،(2015، والاادالب ح )البلخااي دراسااة -13
 .األردن ة" الصنلع ة في العلمةالمسلهمة دراسة  للة الشركلم  :المللياإلبالغ 

فـــي  اإلبـــ ا المـــاليع الحاكميـــة المرسســـية علـــى جـــو ة أثـــر تطبيـــق مبـــا  بيـــانإلـــى هـــدفت الدراســـة 
تــم  اسـتبانةعلـى اعتمـد الباحـث فـي جمـ  البيانـات  حيـث، العامـة الصـنا ية فـي األر نالمسـاهمة الشـركات 
وقــا  بتوزيعهــا علــى أفــرا  عينــة الدراســة مــن المــدراء المــاليين ور ســاء ، الجانــب العملــي لمعالجــةتصــميمها 

ـــداخليينســـا  الحســـابات والمـــدقققأ ـــ  )، ين ال ـــم توزي كـــانوا  ( اســـتبانةً 147وتـــم اســـترجاع ) ،اســـتبانةً  (150وت
 أنَّ  ، أهمــا:نتــائ توصــلت الدراســة إلــى و  .( للعلــو  االجتما يــة(SPSSوقــد تــم اســتخدا   ،خاضــعين للتحليــل

مـا أنـ  ك، امرتفًعـ د  العامـة الصـنا ية فـي األر ن يعـالمسـاهمة مستو  تطبيق مبا ع الحاكميـة فـي الشـركات 
العامـة الصـنا ية المسـاهمة فـي الشـركات  اإلب ا المـاليين على جو ة هماال ارثر مبدأ حماية حقوق المس

، اإلبـ ا المـاليجـو ة  ىويرثر مبدأ ضـمان وجـو  أسـاد إلطـار فعـال للحاكميـة المرسسـية علـ، في األر ن
فــي الشــركات  اإلبــ ا المــالية جــو علــى  اإل ارةوالشــفافية ومبــدأ مســروليات مجلــس  اإلفصــاحويــرثر مبــدأ 
زيــا ة اهتمــا  الشــركات بتفعيــل مبــدأ حقــوق صــت الدراســة بأو  قــدو  .العامــة الصــنا ية فــي األر نالمســاهمة 
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األمــر  ؛التــي تــوفر الحمايــة ال زمــة للمســتيمرين ر القانونيــة والتنظيميــةمــن خــ ل تحــداث األُطــ ينهماالمســ
 عن المعلومات التي اإلفصاحبدور أصحاب المصالي و التركيز و ، اإلب ا الماليبتد يم جو ة يساهم الذي 

فــــي مــــنحهم تســــاهم  اإل ارةوفــــتي قنــــوات اتصــــال فعالــــة مــــ  مجلــــس  ،القــــرارات المناســــبةتســــاعدهم باتخــــاذ 
  يعزز اليقة بالمعلومات المالية.ا م؛ اإل ارةعلى س  في ممارسة الدور الرقابي أو  ص حيات

 .في ق مة المنشأة" اإلبالغ المللي"أثر جودة  ، بعنوان:(2010، والشجيري  المزوري ) دراسة -14

في ايمة المنش ة من خ ل اعتمـا   اإلب ا المالير جو ة يثإثبات ع قة وت إلى هذا الدراسة هدفت 
القـائم علـى والتطبيقـي  التحليلي في  راسة وتحليل متغيرات الدراسة في اطارها النظـري  المنه  النظري على 

غيــرات جــو ة اإلبــ ا المــالي وت ثيرهــا فــي ايمــة المنشــ ة مــن خــ ل اعتما هــا علــى البيانــات ايــاد وتحليــل مت
واعتمــد الباحــث فــي اختبــار ، راق الماليــةو عينــة مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق العــراق لــأل علــىالفعليــة 

التــي راايــة ن الشــركات العأمــن ذلــب و ، وايمــة المنشــ ة اإلبــ ا المــاليالع قــة بــين جــو ة  الختبــارموضــوع  
 ،ســهمها المعروضــة فــي الســوق أفــي ايمــة  إيجــابيثــرت بشــكل أتقــد  معلوماتهــا الماليــة ذات الجــو ة العاليــة 

يصــــال إهتمــــت بعــــض الشــــركات بوقــــت ا كمــــا ، وتوصـــيل المعلومــــات الماليــــة لتعظــــيم ايمــــة تلــــب الشـــركات
ـــى قـــرارات المســـتيمرين ثَّـــأمـــا  ؛المســـتفيدة طـــرا المعلومـــات وتقـــديمها لأل  ،ســـهم تلـــب الشـــركاتأتجـــاا ر عل

 :هــاأهم كــان مــن ،تمجموعــة مــن االســتنتاجاإلــى ولقــد توصــلت الدراســة  ؛رفــ  ايمــة تلــب الشــركات التــالي و 
ا ن هنـاك  ورً أو ، في ايمـة الشـركات عينـة الدراسـة اإلب ا الماليلمتغيرات جو ة  إيجابي ثر أوجو  ع قة و 

الشـركات  نَّ أو ، على ايمـة شـركات العينـة فـي السـوق المـالي الطر ي في الت ثير اإلب ا الماليلجو ة  امهمً 
بصـــورة ذات جـــو ة عاليـــة أثـــرت بشـــكل  اإلب ا المـــاليالعراايـــة تقـــد  معلوماتهـــا الماليـــة بَّطارهـــا الخـــاص بـــ

تكـون المعلومــات المقدمـة مــن  أنَّـ  لكــي صـت الدراســةأو و ، سـهمها المعروضــة فـي الســوق أإيجـابي فـي ايمــة 
ـــلمتـــ  هـــذا المعلومـــات باتأن ت بـــدَّ  فـــ  ،مفيـــدة لمســـتخدميها ياإلبـــ ا المـــالخـــ ل  وضـــرورة ، ة والم ءمـــةدقَّ
ال ســتفقد هــذا إو  ،تــوفير المعلومــات الماليــة بالتوقيــت المناســب للفئــات المســتفيدة منهــاب ارة الشــركة إاهتمــا  

 .المعلومات ايمتها
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 :الدراسلم األجنب ة 1.12.2

 بعنوان: ( ,Charumathi & Ramesh 2020 )دراسة  -1

"The Impact of Voluntary Disclosure on Volition of Firms: Evidence from Indian 

Companies" 

 ".الطوعي على ق مة الشركلم: دراسة على الشركلم الهندية اإلفصلحأثر "

الطوعي للشركات على ايمة الشركة من منظور القيمة  اإلفصاحمعرفة ت ثير إلى هدفت الدراسة 
 اإلفصاحات الطو ية باستخدا  مرشر لإلفصاححيث قامت الدراسة بَّجراء اختبار تجريبي  ،السواية

وقد تكونت عينة الدراسة ، المعلومات المالية وغير المالية ا منعنصرً  81المكون من و  ،الطوعي للشركات
وقد ، (2015 – 2010)للفترة الممتدة من عا   BSE 100رجة في مرشر دْ من الشركات غير المالية المُ 

أن السوق  خاصةً ، ات الطو ية وايمة الشركةاإلفصاحبين  اإيجابيً  هناك ارتبا ً  أنَّ إلى لت الدراسة توصَّ 
يعطي تقييًما أعلى للشركات التي تكش  عن معلومات اختيارية حول المعلومات االجتما ية والبيئية 

 ،بير على االقتصا يات الناشئة ميل الهندهذا النتيجة لها ت ثير كو ، وحوكمة الشركات والمعلومات المالية
 .اإليجابيةونظريات المحاسبة  ،وأصحاب المصلحة ،الوكالة :ميل ،المختلفة اإلفصاحوهي تدعم نظريات 

 ( بعنوان: Saleh and Reda, 2018)دراسة  -2

"The Impact of Introducing the New Corporate Governance Code on the Level of 

Voluntary Risk Disclosure with an Empirical Study on the Egyptian listed Companies" 

 ."المخلطرالطوعي عن  اإلفصلحقدي  قلنون  وكمة الشركلم الجديد على مسةوى تأثر "
عـن المخاطر قبل و عد  الطوعي اإلفصاحر في مستو  اختبار التغي  إلى هدفت هذا الدراسة 

 اإلفصاحة التي قد ترثر على مستو  واكتشا  العوامل الرئيس ،2016ت صدار قواعد حوكمة الشركاإ
 (،2017-2014)شركة للسنوات  55عينة الدراسـة مـن  وتكونت. في مصر عن المخاطر االختياري 

األسـاليب و  ،عن المخاطر االختياري  اإلفصاحسـلوب تحليـل المحتو  لتحداد أاستخدمت الدراسة و 
وتشير  واختبار العينة المز وجة. ،لمتعد هي تحليل االنحدار او  ،الفروض ختبارالاإلحصـائية المسـتخدمة 
عـن المخاطر بعد إصدار قواعد حوكمة  االختياري  اإلفصاحن مستو  تحس  إلى نتائ  الدراسة التطبيقية 

ية ذات  اللة إحصائية بين االز واجإيجابية وجـو  ع قة إلى كما توصلت الدراسة  ،الشركات الجدادة
  ف ،من ناحية أخر  و عن المخاطر.  االختياري  اإلفصاحونـوع مكتـب المراجعة و  ،وفعالية لجنة المراجعة

 اإلفصاحو  ،ونشا  المجلس ،وتكوين المجلس ،توجد ع قة ذات  اللة إحصائية بين حجم المجلس
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 اإلفصاحو  الحوكمة بقواعدأكير الدراسة بضرورة أن يكون هناك اهتما   وأوصت ،عـن المخاطر االختياري 
 الت كد.نتجنب المخاطر وحالة عد   حتى ؛والتنبر بالمستقبل وفق معلومات صحيحة الطوعي

 : بعنوان:Carvalho, 2017)دراسة ) -3

"Factors Influencing Voluntary Disclosure in the Annual Reports of Portuguese 

Foundations" 

 .السنوية في المؤسسلم البرتغلل ة" بللةقلرير االخة لري  اإلفصلحبعنوان: "العوامل المؤثرة في 
 وتـ ثير خصـائص ،بالتقـارير الماليـة االختيـاري  اإلفصـاحمحـد ات  التعر  علـىإلى هدفت الدراسة 

نمــوذج عمــال البرتغاليــة مــن خــ ل االعتمــا  علــى فــي بيئــة األ االختيــاري  اإلفصــاحالشــركات علــى مســتو  
،  2012 عـــا فـــي  شـــركةً  142 جـــراء الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــنإ مَّ تـــقـــد و ، (SEMمعا لـــة الهيكلـــة )

، عامــة   بالتقــارير الماليــة بصــفة   االختيــاري  اإلفصــاحضــع  مســتو   :هــاأهم ،وخلصــت الدراســة لعــدة نتــائ 
وخصــــائص الشــــركات وآليــــات حوكمــــة  االختيــــاري  اإلفصــــاحوجــــو  ع قــــات متباانــــة بــــين إلــــى باإلضــــافة 
مــن خــ ل عــرض مكوناتــ  ضــمن  االختيــاري  اإلفصــاحة بضــرورة تعزيــز مفهــو  الدراســ وأوصــت ؛الشــركات

 التقارير المالية للشركات.

 :بعنوانKolsi, 2017) دراسة ) -4

 “The Determinants of Corporate Voluntary Disclosure Policy: Evidence from the Abu 

Dhabi Securities Exchange (ADX)”. 

 "الملل ةللوراق أدلة من سوق أبو ظبي  للشركلم: االخة لري  اإلفصلحمحددام س لسة "
درجـة للشـركات المُ  االختياري  اإلفصاحالتعر  على العوامل المرثرة على سياسة إلى هدفت الدراسة 
ث أســلوب االنحــدار الخطــي بــ  الباحــفقــد اتَّ ، ولتحقيــق هــد  الدراســة .الماليــةلــألوراق فــي ســوق أبــو ظبــي 

 ؛المتعد 
ــ وقــد )معلومــات عامــة  :وهــي، االختيــاري  لإلفصــاحقيــاد ث ثــة بنــو  لالباحــث مرشــر إفصــاح  ىتبنَّ

ولية االجتما يــة والحفــا  علــى ر ت عــن المســومعلومــا، معلومــات عــن حوكمــة لشــركة، وماليــة عــن الشــركة
فتـرة الماليـة خـ ل اللـألوراق في سوق أبو ظبـي  مدرجةً  إماراتيةً  شركةً  25 وقد شملت عينة الدراسة ،البيئة(
، )نبـــذة تاريخيـــة عـــن الشـــركة :لكـــل مـــن إيجـــابي    أثـــر   و وجـــ (، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى2014-(2010مـــن 

، االختيـاري  اإلفصـاحونسـبة الملكيـة األجنبيـة فـي الشـركة( علـى مسـتو  ، ر حيـة الشـركة، القطاع الحكـومي
طـاع الصـناعي ذات تـ ثير والقالمسـاهمين فقد وجد ب ن نسبة األسهم التي يملكها كبار ، وعلى نحو معاكس
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 يهــرت الدراســة عــد  وجــو  أي تــ ثير ذفقــد أظ ،اللشــركات. وأخيــرً  االختيــاري  اإلفصــاحســلبي علــى مســتو  
 اإلفصـاحو رجة الرفـ  المـالي( علـى مسـتو  ، حجم الشركة، اإل ارة)حجم مجلس  : اللة إحصائية لك ل من

إعــدا  و  ،الشــركاتعلــى ا لــ  مــن أثــر ؛ لمــيــاري االخت اإلفصــاحاالهتمــا  ببصــت الدراســة أو  وقــد، االختيــاري 
 .ومعلومات عن البيئة ،وار  البشريةلما :ميل ،االختياري  اإلفصاحأخر  في  ا راسات تراعي بنو ً 

 بعنوان: ،Scaltrito, 2016)) دراسة -5

"Voluntary Disclosure in Italy: Firm-specific Determinants an Empirical Analysis of 

Italian Listed Companies". 

إيطلل ال: دراساة اخةبلرياة علاى الشاركلم المدرجاة فاي  للشركلم محاددة فاي االخة لري  اإلفصلحمحددام "
 ."الملل ةللوراق سوق إيطلل ل 

 اإليطاليفي الشركات المدرجة في السوق  االختياري  اإلفصاحمستو  هدفت الدراسة للتعر  على 
وهيكل  ،شركة التدقيق وحجم ،وحجم الشركة ،ة الماليةالرافع) رجة : من أثر كل   وتحليل، الماليةلألوراق 
للتقارير المالية السنوية  االختياري  اإلفصاحواياد كمية ونو ية  ،االختياري  اإلفصاحعلى واأل اء(الملكية 
شركة غير مالية  175منها  ،الماليةلألوراق شركة مدرجة في سوق إيطاليا  203 لعد  2012)) لعا 
مة ئمنهجية م  د  والذي يع ،التقارير المالية   واستخد  الباحث أسلوب تحليل محتو  ؛قي شركات ماليةوالبا

غير بلغ المتوس  العا  إلفصاح الشركات  :هاأهم ،عدة نتائ إلى خلصت الدراسة قد و  .لموضوع الدراسة
عن معلومات تتعلق  اإلفصاحفكان ، وفق طبيعة المجموعات اإلفصاحت في او م  وجو  تف 39% المالية

ما فيما أ ؛هو األ نى 20عن التنبرات المستقبلية % اإلفصاحبينما  ،هو األعلى 48بخلاية الشركة %
حيث ، اإلفصاحت في و ام  وجو  تف28 المتوس  العا  إلفصاح الشركات % بلغيخص الشركات المالية ف

 اإلفصاحبينما  ،هو األعلى %55 الماليالشركة في السوق عن معلومات تتعلق بحجم  اإلفصاحكان 
أن حجم الشركة وحجم مكتب المراجعة إلى وتوصلت الدراسة ، هو األ نى 5عن األبحاث والتطوير %

صت الدراسة بَّعدا  مرشر أو  وقد، االختياري  اإلفصاحمستو  على  إيجابي   لهما أثرٌ  الماليو رجة الرف  
 .لها مرشر هذا الدراسةغير التي شم اتضمن معلومات أخر   ،االختياري  لإلفصاح
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 بعنوان: Unuagbon & Oziegbe, 2016)دراسة ) -6

 “Financial Reporting and Voluntary Disclosure in Nigerian Quoted Companies" 
 ."للشركلم المدرجة في ن جيريل الطوعيأو  االخة لري  اإلفصلحالعالقة بين الةقلرير الملل ة و "

 االختياري  اإلفصاحعن مد  الع قة بين أ اء الشركة ومستو  البحث  ناقشت هذا الدراسة 
ح  الباحيان وجو  فجوة الحيث ، في نيجيريا االختياري  اإلفصاحبغرض تحسين المعرفة في ممارسات 

فقد استخد  الباحيان طريقة المر عات  ،ولتحقيق أهدا  الدراسة ي.االختيار  اإلفصاحفي معرفة ممارسات 
حليل االنحدار االختبار البيانات عن تقارير الشركات السنوية المدرجة في الصغر  كَّحد  طرق ت

 اتذ إيجابيت ثير  وجو  ع قةإلى وقد توصلت الدراسة ة، شرك 50النيجيرية لعينة تتكون من البورصة 
 اللة إحصائية  يذإيجابي جو  ت ثير و و  ،االختياري  اإلفصاح اء الشركة في مستو  أل اللة إحصائية 

ر حية كير ضحت النتائ  أن الشركات األأو  كذلب، االختياري  اإلفصاحي بعد الضريبة في مستو  للر 
 عن اإلفصاحصت الدراسة ب ن تراعي الشركات و أ وقد. قل ر حيةتفصي بكميات أقل من الشركات األ

و  قأن تو  ،مة المستيمرين وأصحاب المصالية في خدهماالمعلومات الخاصة بالصناعة بشكل أكبر للمس
وليات تنظيم المعلومات المفصي عنها في التقارير المالية بمراجعة ر السلطات الرقابية المكلفة بمس

 .فيها االختياري  اإلفصاحو  اإلفصاح راج بنو  إمتطلبات 

 بعنوان: (Abeywardana & Panditharathna, 2016) دراسة-7

"The Extent and Determinants of Voluntary Disclosures in Annual Reports: Evidence 

from Banking and Finance Companies in Sri Lanka".   

في الةقلرير السنوية: أدلة من شركلم الخدملم المصرف ة والملل ة  االخة لري  اإلفصلحمدى ومحددام "
 ."في سريالنكل

فقد طور  ولذلب ؛العوامل المرثرة ب و  االختياري  اإلفصاحتحداد مستو  إلى هدفت الدراسة  
 .إلفصاحلمجموعات فر ية  9 ا فيبندً  83 ا منمكونً  ،االختياري  اإلفصاح لقياد مستو   امرشرً  الباحيان

واعتمد الباحيان على استخدا  أسلوب تحليل محتو  التقارير المالية السنوية لشركات الخدمات 
 (Panel Data) زمنية المقطعيةستخدما أسلوب تحليل بيانات الس سل الاكما ، المصرفية والمالية العامة

شركة سري نكية مدرجة ببورصة كولمبو خ ل الفترة  50 لعينة تضم االختياري  اإلفصاحمستو   لتحداد
 اللة إحصائية لكل من حجم  اذ اإيجابيً  اأن هناك ت ثيرً إلى وتوصلت الدراسة  .(2015 -  (2012من 

ذو  اللة  سلبي   أثرٌ اوجد بينما  ،ككل   االختياري  اإلفصاحوعمر الشركة في مستو   ،الشركة والر حية
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ا أن هناك تحسنً  ؛اوقد وجدت الدراسة أيًض  ،اإل ارةإحصائية لنسبة عد  المدراء غير التنفيذان في مجلس 
في  االختياري  اإلفصاحوجو  نقص في ، وكذلب م  تقد  الزمن االختياري  اإلفصاحا في مستو  طايفً 

العوامل على  بعضل اكما أن هناك ت ثيرً ، االختياري  اإلفصاحمستو   ما ارثر على ؛بعض الجوانب
 .اإلفصاحمستو  

فــي قطــاع  االختيــاري  اإلفصــاحصــت الدراســة بضــرورة تو يــة ذوي المصــالي حــول ممارســات أو  وقــد
القيا  بدراسات أخـر  مـن  رةوكذلب ضرو  ،لهم اتخاذ قرارات صحيحة ىلكي اتسنَّ  ؛البنوك والشركات المالية

المعلومـــات المنشـــورة فـــي موقـــ  )ميـــل:  ،وذلـــب باالعتمـــا  علـــى مصـــا ر أخـــر  ، ممكـــن أن تكـــون ميمـــرةال
 .(صدارات سوق رأد المالإو ، مقاالت الجرائد والمرتمرات الصحاية المالية، الشركات

 :بعنوان ،(Albitar, 2015دراسة ) -8

“Firm Characteristics ،Governance Attributes and Corporate Voluntary Disclosure: A 

Study of Jordanian listed Companies”  

للشركلم: دراسة عن الشركلم  االخة لري  لإلفصلحخصلئص الشركلم وخصلئص الحوكمة وعالقةهمل ب"
 ."األردن ة المدرجة في بورصة عملن

ر نيـة فـي التقـارير السـنوية للشـركات األ االختيـاري  اإلفصـاحايـاد مسـتو  إلـى هدفت هـذا الدراسـة  
 اإلفصــــاحومســــتو  ، فحــــص الع قــــة بــــين عــــد  مــــن المتغيــــرات التفســــيريةو ، المدرجــــة فــــي بورصــــة عمــــان

 اإلفصــاحمســتو  م يلتقيــ اعنصــرً  63اتضــمن  افقــد أعــد الباحــث مرشــرً ، لتحقيــق أهــدا  الدراســةو االختيـاري. 
 2010)خـ ل الفتـرة مـن الماليـة لـألوراق شركة مدرجـة فـي سـوق عمـان  124 ـللتقارير السنوية ل االختياري 

وتحليل المتغيـرات األحـا ي الستكشـا  الع قـة  ،طبقت الدراسة تحليل المتغيرات المتعد ة . ولقد(2012 -
فـي  االختيـاري  اإلفصـاحمسـتو   أنَّ إلـى لت توصـو االختيـاري،  اإلفصـاحبين المتغيـرات التفسـيرية ومسـتو  

 إيجـابي حا ي عـن وجـو  تـ ثير   تحليل المتغيرات األوقد كش ،ر نية منخفضالتقارير السنوية للشركات األ
حجــم ، الســيولة، الر حيــة، عمــر الشــركة،  رجــة الرفــ  المــالي، )حجــم الشــركة : اللــة إحصــائية لكــل مــن يذ

 يذ سـلبي    ضـي وجـو  أثـر  بينمـا اتَّ ، االختيـاري  اإلفصاحوحجم لجنة المراجعة( على مستو  ، اإل ارةمجلس 
صـــت أو  وقـــد ري.االختيـــا اإلفصـــاحغيـــر التنفيـــذان وهيكـــل الملكيـــة علـــى مســـتو    اللـــة إحصـــائية للمـــدراء

التطـورات الحدايـة فـي  نَّ إحيث ، نترنتبضرورة مراعاة استخدا  المعلومات المتوفرة في اإلالباحيين الدراسة 
بـ ن ث ويوصـي الباحـ، اأيًضـ توفير المعلومات والتقارير المهمـة واالتصاالت تساعد على مجال التكنولوجيا
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، ســـ و فـــي الشـــرق األاألخـــر  الـــدول المتطـــورة بـــين األر ن و  للمقارنـــة ؛ســـ و تشـــمل الدراســـة  ول الشـــرق األ
 .خاصة تلب الدول التي تحكمها قوانين إفصاح مختلفة

 :بعنوان ،(,Qin 2014) دراسة -9

" Voluntary Disclosure of Listed Chinese 2008-2012" 

 ."2008-2012اليةرة عن المدرجة  ةالصين للشركلم االخة لري  اإلفصلح"
، ةالبورصة الصيني في المدرجة الشركات على االختياري  اإلفصاح أثر على للتعر  الدراسة هدفت

 استخدا  وتم، ( 2012-2008) للفترة شنجها بورصة في مدرجة شركة 50 أفضل على بالتطبيق وذلب
 اإلفصاح لقياد مرشر عدا إ  خ ل من، الدراسة هد  لتحقيق حصائياإل (الكمي التحليل) أسلوب

 وقد، وتجار هم المستيمرين حاجة وعلى ،وتنظيمية تشريعية أسس على بناءً  الدراسة لعينة االختياري 
 ،خ ل فترة الدراسةلم ارتف   االختياري  اإلفصاح مستو   نَّ أ :هاأهم ،النتائ  من مجموعةل الدراسة خلصت

الدراسة  وأوصت، اإلفصاحعن بعض بنو   فصاحاإلبل انخفض نتيجة عزو  بعض الشركات عن 
 االختياري  اإلفصاحب اتعلق فيما وخاصة ،الشركات لد  االختياري  اإلفصاحتحسين على بضرورة العمل 

 لهما ألن؛ ونشاطها المستقبلي ووضعها الشركة عن المعلومات وعن ،المالية التحلي ت ونسب نتائ  عن
 .المالية اريربالتق اليقة تعزيز في اكبيرً  ا ورً 

 :بعنوان ،(Chan, at al, 2014)دراسة  -10

"Does Mutual Fund Ownership Affect Financial Reporting Quality for Chinese 

Privately- Owned Enterprises"   "  

هل تؤثر ملك ة صنلديق االسةثملر المشةركة على جودة الةقلرير الملل ة في الشركلم الصين ة "
 " ؟الخلصة

 ور صنا اق االستيمار المشتركة في تعزيز جو ة التقارير المالية  اختبارإلى الدراسة  ت هذاهدف
من  اا وت ثيرً تطورً  أكير صنا اق االستيمار المشتركة هي  نَّ أالدراسة  افترضتحيث ، في الصين

من الت عب في التنفيذاين  اءفعالية في من  المدر  أكيرأن تكون لذلب من المتوق  ؛ المستيمرين األفرا 
ويزيد من  ،من ش ن  أن يقلل من حدوث آراء مراجعي الحسابات المعدلةوهذا ، وحجب الحقائق ،األر اح

-2003)بيانات الشركات الصينية بين عامي إلى ا ت هذا الدراسة استنا ً تمَّ  . وقدالمالية جو ة التقارير
ثر ملكية صنا اق االستيمار أ ي أظهرت وجو التو ، م  افتراضات الدراسة جاءت النتائ  متوافقةً و  ،(2008

كبر في الشركات المملوكة للقطاع أآراء مراجعي الحسابات المعدلة بشكل  انتشارمن  المشترك في الحد ِّ 
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الشركات المملوكة للقطاع الخاص يكون  نَّ وذلب أل، علىأ تلب التي تحقق معدالت نمو  خاصةً ، الخاص
ما  ؛من الشركات المملوكة للدولة احتياجاتهاد المال في تمويل أر  كبر على سوق أبشكل  لداها االعتما 
 ا من آليات الحوكمة في البلدان الناشئة.مً هما ن صنا اق االستيمار تشكل جزءً أيعني 

 بعنوان: ،(hope, at al, 2013)دراسة  -11

"Financial Reporting Quality of Private and Public Firms".  

 ."مريك ةاأل  ة للشركلم الخلصة والعلمة في الواليلم المةحدة"جودة الةقلرير الملل

اختبــار جــو ة التقــارير الماليــة للشــركات الخاصــة مقابــل الشــركات  معرفــةبغــرض قامــت هــذا الدراســة 
قاعـدة بيانـات تضـمنت البيانـات  باسـتخدا ت عمليـة االختبـار تمَّـ وقد ،األمريكيفي الواليات المتحدة العامة 

لـ  شـركة أئـة ام تقريًبـاحيـث شـملت العينـة  ،نة كبيرة مـن تلـب الشـركات فـي الواليـات المتحـدةالمحاسبية لعي
ومسـتو   ،على من الجو ةأ تتمت  بمستو   اعمومً  ن الشركات العامةأوقد استنتجت الدراسة  ،عامة وخاصة

كـــس زيـــا ة مـــ  التقـــارير التـــي تع حيـــث جـــاءت نتـــائ  الدراســـة متســـقةً ، ا مـــن الشـــركات الخاصـــةتحفًظـــ أكيـــر
قــل فــي أهــذا المســتويات مــن الجــو ة قــد تكــون  نَّ أغيــر ، الطلــب علــى المعلومــات الماليــة فــي القطــاع العــا 

فــي  انخفاًضــان تواجــ  أفــي الشــركات التــي مــن المحتمــل أو  ،ر ــاحالتــي تكــون عرضــة إل ارة األ الشــركات
المناقشـة الجاريـة حـول جـو ة التقـارير ال تسـهم فقـ  فـي  هـاالدراسـة أنَّ  تـر  و  الطلب علـى معلوماتهـا الماليـة.

توسـي  نطـاق األ بيـات فـي بضـرورة توصـي  اولكنهـا أيًضـ، العـا  المالية فـي القطـاع الخـاص مقابـل القطـاع
 لة لفهم العوامل التي تتحكم بجو ة التقارير المالية للشركات.او مح

 :الدراسلم السلبقةعلى الةعليق  1.12.3

 :لبقةمع الدراسلم الس االتيلقجه أو  :اًل أو  
اســـتعراض عـــد  مـــن الدراســـات المحليـــة  حيـــث تـــمَّ  ،للدراســـات الســـابقة اامتـــدا ً جـــاءت هـــذا الدراســـة 
 نَّ أفــي الدراســات  الدراســة مــ  معظــم واتفقــت ،التــي تخــص موضــوع الدراســةو  ،والعر يــة واألجنبيــة المنشــورة

 قـــت مـــ  الدراســـاتاتفمـــا ك ،والتقـــارير الماليـــة اإلبـــ ا المـــاليوجـــو ة  الطـــوعي اإلفصـــاح بـــين هنـــاك ع قـــة
ـــة باســـتخدا  ـــة الســـابقة فـــي المنهجي ـــات الس ســـل الزمني ـــل  ،((Panel Data أســـلوب بيان ـــو  وتحلي المحت

 اإلفصـاحلتطبيـق  وفعلـير عـن واقـ  عملـي بورصة التي تعب ِّـالالتقارير السنوية المنشورة في على  باالعتما 
تطالـــب باالهتمـــا  و    الدراســـات التـــي تحـــث  جميـــفـــي النتـــائ  والتوصـــيات اوجـــد اتفـــاق بـــين  كمـــا، الطـــوعي
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وجــو ة  ،رير الماليــةاوالتقــ ،اإلبــ ا المــاليفــي تحســين جــو ة  إيجــابيمــن  ور  لــ  ومــا ،الطــوعي اإلفصــاحب
يـة هماألو  ، بيـات والـوعي للشـركات وأصـحاب المصـاليواأل اإلفصـاحوتوسي  نطـاق  ،المعلومات المحاسبية

 . من االستفا ة  ومد لإلفصاحالبالغة 

 :فجه االخةالأو  :لثلن ً 
 ،ومجتمعــات الدراســـة ،مختلفــةالالبيئــة ، وتعــو  أســـباب ذلــب إلــى وجــد اخــت   بــين بعــض النتــائ ا

بسـبب اخـت   الفتـرة كـذلب و  ،الطـوعي اإلفصـاحتختل  عن الدول المتقدمة من ناحية التي والدول النامية 
ـــة ـــ ختا ؛ مـــا ســـببالزمني فـــي الـــدول المتقدمـــة والمســـتقرة والملتزمـــة  حاإلفصـــايكـــون حيـــث  ؛النتـــائ فـــي  اًف

معظـــم الدراســـات العر يـــة أن كمـــا  ،اا واقتصـــا يً مســـتقرة سياســـيً الغيـــر مـــن الـــدول الناميـــة علـــى أ  بالتشـــريعات
راء آعلـــى بنـــاء  الطـــوعي اإلفصـــاحمســـتو  علـــى أ اة االســـتبانة لفحـــص أثـــر المتغيـــرات اســـتخدمت الســـابقة 

البيانـــات  :ميـــل ،تكـــون غيـــر  ايقـــة وصـــحيحةأن ممكـــن التـــي مـــن الو  ،المـــدراء العـــاملين فـــي تلـــب الشـــركات
 .والتقارير المالية المنشورة في البورصة

 :عن الدراسلم السلبقةمل يميز هذل الدراسة  ل:ثللثً  

الطـــوعي فـــي  اإلفصـــاحمكونـــات  أثـــرلـــت او تنفـــي أنهـــا تتميـــز هـــذا الدراســـة عـــن الدراســـات الســـابقة 
بقـت فـي ائـل الدراسـات التـي طُ و أ هـذا الدراسـة مـن د  تعـو  ؛مقاسة بدقة األر ـاحال اإلب ا الماليتحسين جو ة 

لــت بيانــات او التــي تنو  ،اإلبــ ا المــاليمــ  تحســين جــو ة  طــوعيال اإلفصــاحالتــي ر طــت  ،فلســطين بورصــة
وتعتمــد ، (واالســتيمارالصــناعة والخــدمات )فــي قطاعــات  اوخصوًصــ ،( 2019-2014مــن ) سلســلة زمنيــة

المحاسـبة الدوليـة الم ئمـة للتطبيـق يـار والتفسـيرات التـي تـرتب  بمع، ت الوار ة في القوائم الماليةالبياناعلى 
من خ ل توضـيي البيانـات المفصـي  ،الفلسطيني ل قتصا وتراعي الظرو  الخاصة  ،في بورصة فلسطين

علـــى ســاعد تكيمـــة اتخـــاذ قــرارات اســـتيمارية رشــيدة وحإلــى مــا اـــر ي  ؛عنهــا للمســـتخد  الــداخلي والخـــارجي
 .الفلسطيني االقتصا االز هار و عم إلى ما ار ي  ؛يز قوة المنافسةوتعز  ،اا وخارجيً تحقيق المنافسة  اخليً 

بجـو ة استخراج مجموعة مـن المرشـرات والبيانـات المتعلقـة  من خ لهاتمَّ التي  وتميزت هذا الدراسة
، يعزز مصـداقيتها وشـموليتهاو  ،واقعية أكيرالدراسة نتائ   جعلما ي ؛لمجتم  الدراسة المحاسبية المعلومات

قطاعـات  ةتشـمل ث ثـفمـا الدراسـة الحاليـة أ ،لقطـاع معـينفيهـا معظم الدراسات كانت عينة الدراسـة  نَّ أكما 
 .في البورصة
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 اليصل الثلني
 المللياإلبالغ الطوعي وتحسين جودة  اإلفصلح

 :مقدمة 2.1
ــ المحاســبي اإلفصــاحب االهتمــا ا   از لقــد  ، العلمــيمــ  التطــور الهائــل فــي التكنولوجيــا والتقــد   اتزامًن
 اإلفصـــاحيـــة أهم نـــتوالتـــي بيَّ  ،رون()أنـــميـــل  ،ضـــت لهـــا الشـــركاتا ية التـــي تعرَّ االقتصـــ االنهيـــاراتو عـــد 
 كلمـاف ،المستخدمين عن طريق التقارير الماليـةإلى وتوصيلها  ثراء ايمة المعلومات المحاسبيةإفي  الطوعي
فـي  ئهـا اأومعرفـة ، فـي هـذا الشـركاتاليقـة  وزا ت ،اإيجابًيـلـب عن المعلومات كلمـا انعكـس ذ اإلفصاحزا  

 اإلفصــاححظــي قــد لو  .التنبــر فــي المســتقبلعلــى ويســاعد  ،بيــنهم رنــةالمقال يســه ِّ ؛ مــا الماضــي والحاضــر
ات والهيئــ ،والهيئــات التشــريعية ،والمنظمــات المهنيــة ،الجمعيــاتالعداــد مــن  مــن قبــل اهتمــا  كبيــربالطــوعي 

هــدا  المحاســبة هــو توصــيل المعلومــات الم ئمــة أ حــد أ نَّ أمــن المعلــو  ف ؛الماليــةاألوراق المنظمــة لســوق 
ومســـاعدتهم فـــي اتخـــاذ  ،ييـــل الصـــا ق فـــي الوقـــت الم ئـــم والمناســـب لمســـتخدمي التقـــارير الماليـــةالتمات ذ

 .اإلب ا الماليقرارتهم وتوزي  موار هم االقتصا ية المحدو ة لتحسين جو ة 

 اإلفصـاحل و ااتنـ :لوالمبحاث األ  ؛طار النظري مـن خـ ل مبحيـينل الباحث في هذا الفصل اإلو اتن
رجة فـي بورصـة دْ كما هو مطبق في الشركات المُ  ،اإلب ا الماليتحسين جو ا  :لثلنيوالمبحث ا ،الطوعي
 واضـي    شـكل  و  ،المـاليوقوائم التحليـل  ،والقوائم المالية ،عدا  التقاريرإ و يان  ،المقاسة بدقة األر احفلسطين 
 ؛كات الفلســطينيةللشــر  المــاليومعرفــة الوضــ   ،ترشــيد متخــذي القــرارات فــي مجــاالت االســتيمارإلــى اــر ي 

وكـذلب  ،عـااير المحاسـبة الدوليـةن تسعى الشركات إلنجازها في ضـوء مأاألهدا  التي يمكن وذلب لتحداد 
وسـيقو  الباحـث بتوضـيي ذلـب مـن خـ ل  ،سـنويةالر ـ  ورصة فلسطين وتقاريرهـا الماليـة لتزا  بتعليمات باال

 :المبحيين
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 الطوعي اإلفصلح: لوالمبحث األ  2.2

 تمهيد: 2.2.1
تكـون تلـب المعلومـات فـي القـوائم  ا مـاوغالًبـ ،لمعلومـات فـي الوقـت المناسـببَّظهار ا اإلفصاحو  يق
جـــو ة  اتوذ مـــات م ئمـــةً تكـــون المعلو  حتـــى ؛ل المرفقـــةو اوالجـــد ،والم حظـــات ،فـــي الهـــوام أو  ،الماليـــة
 .عالية

ــــة  د  تعــــ ــــارير المالي ــــة التق ــــين المنشــــ ة والعــــالم الخــــارجيوســــيلة االتصــــال بمنزل ووســــيلة لتوصــــيل  ،ب
وذلـب لمـا  ،الركائز التي يقو  عليها علم المحاسبة بشكل  العا  أهم منو ، أصحاب المصاليإلى المعلومات 
وتعتمـدها  ،المنظمـاتإلى إضافة  ،المنشآتمالية المتعلقة بالغير للمعلومات المالية و  وتفصيل   فيها من  قة  
وذلـــب ، علــى إعـــدا  التقــارير الماليــة الدوريــة رئــيس   شــكل  و  ،فــي تفصــيل وتحليــل بياناتهـــا الماليــةالمنشــآت 

، أصـحاب المصـاليإلـى   هـذا التقـارير قـدَّ وتُ  ،م  إمكانية زيا ة الفرصـة الر حيـة ،ب حدوث أي خسائرلتجن  
 للشركة. الماليالوض   ن تعكسأ التي يجبو 

ا م الماليــة المعــد طبًقــالمحاســبي للقــوائ اإلفصــاحقصــور و ، لتطــور الــذي يشــهدا العــالم اليــو نتيجــًة ل
ـــد ا ؛اجـــات أصـــحاب المصـــالييحتوعـــد  تلبيتهـــا ال ،للمعـــااير المحاســـبية المتعـــار  عليهـــا يـــة أهم ا ت ز فق

 ،ذاتـ  ا بحـد ِّ اعتبارهـا هـدفً و  ،القـوائم الماليـةإلـى لتحـول النظـر  نتيجةً  ؛في الفكر المحاسبي الطوعي اإلفصاح
ن متطلبــات أو ، هــا المســاعدة فــي اتخــاذ القــراراتأهم ،هــدا أ  عــدة أو لتحقيــق هــد  اعتبارهــا وســيلةً  ومــن ثــمَّ 

صـــبي االهتمـــا  ألـــذلب  ؛لزامـــي مـــن معلومـــاتاإل اإلفصـــاحمـــ  مـــا يقد ِّ  كبيـــر   حـــد  إلـــى هـــذا القـــرارات تفـــوق 
 :2009، ا ألهـدافها )المسـلمانيوتحقيًقـ ،لتحقيق فعاليـة القـوائم الماليـة اوضروريً  احتميً  االختياري  اإلفصاحب

58).  

خـــ ل الحاجـــة  يتـــ  مـــنأهم وتبـــرز ،المحاســـبي لإلفصـــاح مكمـــل  بمنزلـــة  االختيـــاري  اإلفصـــاح د  يعـــ 
زااــــد ت فــــي ظــــل ِّ  خاصــــةً  ،بمســــتخدمي المعلومــــات مــــة التخــــاذ القــــرارات المهمــــةئالم  مــــاتو لمعلالمتزااــــدة ل

اجـات يحتتلـب االا لتغطيـة منفـر ً  اإللزامـي اإلفصـاحوعـد  كفايـة  ،بالمسـتقبلاحتماالت عد  الت كـد المرتبطـة 
 اإلفصـــاحالموجـــو ة بـــين تلـــب الفجـــوة  لســـد ِّ  جـــاء نتيجـــةً  االختيـــاري  لإلفصـــاحاللجـــوء  نَّ أو  ،مـــن المعلومـــات

 (.36 :2011، )النجارالطوعي  اإلفصاحجباري و اإل
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 :المحلسبي اإلفصلحتعريا  2.2.2
عــــن شــــركات  المهمــــةإعــــ ن كــــل المعلومــــات  نــــ أاإلفصــــاح الفلســــطيني  د المــــالأعــــر  ســــوق ر 

شــراء ورقــة ماليــة معينــة وتقــدار الســعر  أومســاهمة العامــة التــي تســاعد المســتيمر علــى اتخــاذ قــرارات بيــ  ال
المناســب وتمكــن المســتيمر فــي شــركة معينــة مــن الحكــم علــى مــد  الجــدارة والنزاهــة التــي تــدار بهــا الشــركة 

ايامهــا  أركــانمــن  أساســياً روح ســوق األوراق الماليــة المنظمــة وركنــا  ويعتبــر اإلفصــاح، التــي يســتيمر فيهــا
جــذب فئــات المســتيمرين نحــو  إلــىالســتمرار نجاحهــا وتطورهــا، وركيــزة لتــد يم اليقــة بهــا بمــا اــر ي  وأساســاً 
 (.2020، هيئة سوق رأد المال الفلسطيني) أ واتها

  الكشــ  عــن المعلومــات واألمــور الجوهريــة ب نَّــ اإلفصــاحفــت هيئــة ســوق رأد المــال الفلســطينية عرَّ 
ـأ ؛الماليةاألوراق قد ترثر في سعر أو  التي ترثرو  ،ين والجمهوريين والمستقبليالمستيمرين الحال تهم   التي ا مَّ

الوحــدة االقتصــا ية عــن جميــ     إعــ نُ ب نَّــ اإلفصــاحفــت فقــد عرَّ  ،المعــااير الدوليــة إلعــدا  التقــارير الماليــة
ــ  ،يم طبيعــة النشــاطات التجاريــة التــي تشــارك فيهــان مســتخدمي البيانــات الماليــة مــن تقيــالمعلومــات التــي تمك ِّ

 (.17: 2018عابد، ). فيهاثارها المالية والبيئية واالقتصا ية التي تعمل آو 
 وجــو  Belkaoui(2004) نبــيَّ  حيــثُ  ،اإلفصــاحللقيــاد و  هــا نظــا ٌ نَّ أفــت المحاســبة علــى ُعر ِّ وقــد 
 ن يكــون شــامً  ألبيانــات المحاســبية يجــب عــن ا اإلفصــاح نَّ أاإلجمــاع فــي أ بيــات المحاســبة علــى اتفــاق ب
مـا أن تكـون إالمعلومـات الماليـة المسـتقبلية  أنَّ  (301) ا ور  في معيار التدقيق األمريكيكم، اكافيً و  وعا اًل 

لتــي تعكــس ا ةاإل ار أســاد هــذا التنبــرات هــو افتراضــات  وهــذا يعنــي أنَّ ، تنبــرات ماليــةأو  تصــورات ماليــة
أن يكـون يجب  ؛اإل ارةكما تق  مسرولية هذا التوقعات على ، اتخاذهاالمتوق  و أ الظرو  المتوق  وجو ها

 (Belkaoui, 2004: 192)  التصور المالي.أو موضوعي المعقول لوض  هذا التوق  لداها األساد ال
نو يـة اـتم الكشـ  عنهـا مـن أو  كميـة تسـواء كانـ ،ن  معلومـات ماليـة اإلجباري ب اإلفصاحويعر  
وقد يختلـ  حجـم ، المعااير المحاسبية والقوانينرير المالية بشكل إجباري حسب من خ ل التقا قبل المنش ة

، المختلفـة طـرا لي بـين األتعـارض المصـا) :هـاأهم ،المقدمة بين الشركات ألسباب عدةونو ية المعلومات 
  :Al-Razeen & karbhari, 2004)( المسـتخدمة لتلـب التقريـر والمنافسـة بـين الشـركات، تكلفـة المعلومـاتو 

p355)ــــأ ؛ عــــن  فيقصــــد بــــ  المعلومــــات التــــي تقــــدمها الشــــركة زيــــا ةً  ،االختيــــاري أو  الطــــوعي اإلفصــــاحا مَّ
مـا إوتقد  تلب المعلومـات برةبـة الشـركة مـن خـ ل التقـارير الماليـة  ،لزاميةإوهي غير  ،المتطلبات القانونية
  منهـــــا أصـــــحاب المصـــــالي يســـــتفيد حتـــــى رالقـــــرا لهـــــا ع قـــــة ب صـــــحابو  ،غيـــــر ماليـــــةأو  بصـــــورة ماليـــــة

 .(681 :2014، )حما ة
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 الطوعي: اإلفصلحميهوم   2.2.3

   مــن المتطلبــات القانونيــة أكيــرنــ  "تقــديم معلومــات إضــافية  ب االختيــاري  لإلفصــاحتعريــف  جــاء أول
(1986: 30 Foster,) ديم تقــ : نَّــ ب االختيــاري  لإلفصــاحا قــدمت  راســة تعريًفــ ،الحــاليمــ  بدايــة العقــد ، و

ــــة  ،مــــن المتطلبــــات القانونيــــةأكيــــر معلومــــات  ويــــتم بمبــــا رة مــــن الشــــركة لتقــــديم معلومــــات إضــــافية لمقابل
 .( 2011:149)زيو ،  الماليالمستخدمة للتقرير  طرا اجات في بعض األيحتاال
ن و ــدو  انشــرها طوًعــإلــى بــا ر الشــركات المعلومــات التــي تُ انــ  هــي  االختيــاري  لإلفصــاح آخــر اتعريًفــ وقــد 
تجعـل  االختيـاري  اإلفصـاحعمليـة كمـا أنَّ ، المـاليبالتقرير  اإلفصاحا منها لتحسين نو ية وذلب سعيً  إلزا ،

فـي  امهًمـ اليصـبي جـزءً  ؛النقد السنوي انتقل من كون  معلومات مميزة ووحيدة تنشـر حـدث فـي نقديـة سـنوية
 .( 2012:25)عبد الرحمن وآخرون،  فصاح الشركة المستمرإعملية 
بواســطة الشــركات  ،اريــةختياالــذي يطبــق بطريقــة  اإلفصــاحهــو  والطــوعي االختيــاري  اإلفصــاح د  يعــو 

عـن  اإلفصـاحإلـى ويشـير ، ضافيةإ يضاحاتإ للمدارين لتوفير لذا فهو يعد   ؛ان تفصي اختياريً أالتي تختار 
 اإلفصـــاح نَّ أكمـــا ، أكيـــرخـــ   ذلـــب بواســـطة الشـــركات التـــي تـــوفر معلومـــات أو  ،المعلومـــات المحاســـبية

 .( 2018:20، أبوطالب) متزاادةمة بطريقة هممعلومات  مصدرَ  بواسطة المدارين يعد   االختياري 
 اري اختيــاري للشــركة إ  قــرار نَّــعلــى أ االختيــاري  اإلفصــاحمفهــو   تقــديمب أخــر   قامــت  راســةقــد و 

 قـة بـين الشـركة طبيعـة العو  ،ومـرتب  بـالظرو  االقتصـا ية ،ةرير المالياالتق في عرض معلومات إضافيةب
 .(195 :2014) حدوح وحما ة،  وأصحاب المصالي

 ومـد  ،المـاليمن خ ل  رجـة التعبيـر الصـا ق للتقريـر الطوعي  اإلفصاح مفهو هناك من عر  و 
أي معلومـــة خـــارج نطـــاق  باعتبـــاروذلـــب ، ظهـــار جـــوهر نشـــا  الشـــركةإعلـــى  اإلفصـــاحتـــ ثير معلومـــات 

 ,Carvalho) .اا اختيارًيـفصـاحً إ ،ا ت ثير ملمود علـى قـرارات أصـحاب المصـاليوله ،المحاسبية المعااير

2017: 21) 
 للشـركة. المـاليلزاميـة فـي التقريـر إتـوفير معلومـات غيـر علـى القـدرة  :اإلفصاح الطوعيوقد عر  

(Eng and Mak, 2003: 328) 
، الماليـــــة خـــــارج القـــــوائم اإلفصـــــاحعـــــن  FASBالطـــــوعي مـــــن منظـــــور  اإلفصـــــاحمفهـــــو   ويعبـــــر

ا  عاًمـقبـواًل  سـواء مـن قبـل المبـا ع المحاسـبية المقبولـة ،مطلو ة بالشكل الصريي والواضـيير المعلومات غف
(GAAP،)  المالية  األوراقل و اشرا  على تدقواعد هيئة اإلأو((SEC (Boesso, 2002: 3.) 

ضــافية إعلومــات عــن ميكــون  طــوعيال اإلفصــاح نَّ َّفــ ،التعريفــات الســابقة مــن ومــن خــ ل مــا ســبق
عـن  يعبـرو  ،جـوهريٌ  اإلفصـاحهـذا  كمـا أنَّ ، لزامـياإل اإلفصـاحولـم تكـن مـن متطلبـات  ،اقانونيً غير ملزمة 
إلـى مـا اـر ي  ؛يـتم نشـرها فـي التقريـر الماليـة السـنويةو  ،وتكون المعلومات مالية وغير مالية ،نشا  الشركة
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ركة والمســتيمرين فــي مــن الشــ كــً   هــذا المعلومــات تفيــدو ، هــائوأ ا وضــ  الشــركة المســتقبليب ســهولة التنبــر
 ،وزيا ة حجـم االسـتيمار فـي سـوق المـال ،للشـركات وأصحاب المصالي حقق فوائــدتسو  و  ،مجاالت كييرة

ل مـا ارفـ  معـد ؛راق الماليـةألو وتحداـد السـعر العـا ل  ،وق المــالكبيرة في تعزيــز كفــاءة ســ آثار اكون لهتو 
 .االقتصا  الفلسطينيالنمو االقتصا ي في 

 طوعيال اإلفصلحو  اإللزامي اإلفصلحالمقلرنة بين  (:1.2جدول )

 طوعيال اإلفصلح اإللزامي اإلفصلح وجه المقلرنة
جب عنها بمو  اإلفصاحوهو المعلومات الواجب  المفهو 

 .القوانين والمعااير المحاسبية
وغير  ،اإل ارةعلومات التي تحتكرها وهو الم
 .عنها اإلفصاحب ملزمين

بية سالمعااير المحا
 والقوانين ذات الصلة

ااير منظم من قبل الهيئات المهنية بموجب مع
قانون  :ميل ،لةالمحاسبة والقوانين ذات الص

األوراق قانون ، قانون الضرائب، الشركات
 ...لخإالمالية 

  .اختياري طوعينما هو إو  ،ال توجد قوانين

 .معلومات مالية وغير مالية معلومات مالية فق   طبيعة المعلومات
، وهي )قائمة الدخل ،ساسيةالقوائم المالية األ المعلومات   محتو 

، قائمة التدفقات النقدية، الماليقائمة المركز 
باإلضافة  ،في حقوق الملكية قائمة التغيرات

 .(يضاحاتواإلقائمة الملحقات إلى 

معلومات تتعلق بالخط  والتنبرات 
 ،وخط  البحث والتطوير ،المستقبلية

ومعلومات متعلقة  ،وتحليل البيانات المالية
بالموار  البشرية والمسرولية االجتما ية 

 ومعلومات عامة  ،والبيئية
تطبيق القوانين والمعااير المحاسبية لغرض  الحافز )الداف (

منشآت الضب  عملية نقل المعلومات بين 
 المصالي ومستخدمين المعلومات. وأصحاب

تعزيز و  ،هد  لتحقيق المناف  االقتصا يةت
 سواق.المنافسة في األ

أي مسرولية من المراج  الخارجي  ىيعف ملز  للمراج  الخارجي. المراج  الخارجي
 .اإلفصاحخاصة ب

ليات المستخدمة لنقل اآل
 المعلومات

التقارير ، السنوي  الماليالتقرير على تقتصر 
 واجتماع الهيئة العامة.، الدورية

الرسائل ، نترنتاإل، المرتمرات الصحاية
 القصيرة.

عد  العناصر التي اتم 
 عنها. اإلفصاح

محد  حسب المعااير المحاسبية والقوانين ذات 
 .الصلة

 .غير محد 

 ا ارة الشركة م ئمً إاا الوقت الذي تر  .في المعااير المحاسبية والقوانينتوقيت محد   اإلفصاحتوقيت 
 ا.ومناسبً 

  25). :2019، )الزن  المصدر
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 :وأهميةه الطوعي اإلفصلحهداف أ 2.2.4
التــي ال يمكــن الحصــول مــة مههــو تــوفير المعلومــات ال الطــوعي اإلفصــاحالهــد  األساســي مــن إنَّ 

 ،لمناســبةتمكــين المســتخدمين مــن اتخــاذ القــرارات اوذلــب مــن خــ ل ، اإللزامــي اإلفصــاحعليهــا مــن خــ ل 
األهــدا  ( 19 :2017، لــت  راســة )عــدالنو اتنقــد و  ،خــاطر المتوقــ  حــدوثها فــي المســتقبلا تقيــيم الموأيًضــ
 :لإلفصاح الطوعي، وهي يةتاآل

ومقارنة األرقا   ،لمساعدة المستيمرين والدائنين في تقدار المخاطرإضافية  ورية و توفير معلومات  (1
 ركة عبر السنوات المختلفة.وم  نفس الش ،أخر  م  ميي تها لشركات 

 .لبعض العناصر في القوائم المالية وأصحاب المصالي جذب اهتما  المستيمرين (2
 .والتنبر بهذا العائد مستقبً   ،مساعدة المستيمرين في تقييم العائد على االستيمار في الشركة (3
المعلومات ال زمة للتنبر  وتوفير ،توفير المعلومات عن التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة (4

 بتلب التدفقات.

 :اآلت ةاألهداف ( 2013) األرضيمحمد وذكر 
وتوفير مقاايس لها بخ   المقاايس الوار ة بالقوائم ، وص  البنو  المعتر  بها بالقوائم المالية (1

 المالية.
  راجإمكن من وصاية تتأو  ايس كميةوتوفير مقا ،غير المعتر  بها بالقوائم الماليةوص  البنو   (2

 .هذا البنو  بالتقرير المالي
توفير معلومات تزيد من خاصية قابلية المعلومات للمقارنة سواء المقارنة الذاتية )السنوات المالية  (3

 .المقارنة م  الشركات األخر   اخل القطاع االقتصا يأو  ،للشركة نفسها(
الناحية اإلنتاجية والتسويقية  توفير معلومات عن استراتيجيات وخط  الشركة المستقبلية من (4

 في  عم تنبرات وقرارات أصحاب المصالي المستقبلية تجاا الشركة. همابما يس، والمالية
من خ ل ، فئات أصحاب المصالي اإل ارة و اقيتخايض ظاهرة عد  تماثل المعلومات بين  (5

من  ،ر ة بالقوائم الماليةعن المعلومات التي تتيي لهم فهم وإ راك ما وراء المعلومات الوا اإلفصاح
 لزامي.اإل اإلفصاحخ ل 

ـــــض إلــــى االختيــــاري  اإلفصــــاح ويهــــد  ــــد عــــد  تخفيـ ـــــد  الت ك   والمــــرتقبين، الحــــاليين المســــتيمرين لـ
 وغيـــر الماليـــة المعلومـــات وتوصـــيل والخارجيـــة، الداخليـــة األطـــرا  بـــين المعلومـــات تماثـــل عـــد  وتخاـــيض
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 مـ  للتعامـل المسـتيمرين وجذب قراراتهـم، اتخاذ فـي الماليـة األوراق سوق  يف المتعاملين تساعد الـتي المالية
 االختيـاري  اإلفصـاح مـن األساسـي الهـد  أنَّ : أي المجتمـ ، تجاا واإل ارة المنشـ ة سمعة وتحسين المنش ة،
ـــز  لـــم التـــي المعلومـــات عـــن اإلفصـــاح علـــى والعمـــل اإللزامـــي، اإلفصـــاح ألهـــدا  الفعـــال التحقيـــق هـــو   ُاْل

 اإللزامـي، اإلفصـاح خـ ل مـن تتـوفر لم والتي المستيمرون، يحتاجها التي اإلضافات: أي عنها، باإلفصاح
 مقارنـة وكـذلب األخـر ، الشـركات مـن ميي تهـا مـ  األرقـا  مقارنـة فـي الماليـة القـوائم مستخدمي يساعد كما

 ( .142 :2013 األرضي،) المختلفة السنوات عبر الشركة لنفس األرقا 

 الطوعي من خالل اآلتي: اإلفصلح ة أهم يجل إيمكن و 

الطــوعي معلومـات م ئمــة للفئــات التـي تســتخد  البيانــات المحاسـبية بالشــكل الــذي  اإلفصــاحاـوفر  -1
ـــ لوفـــاء اعلـــى وقـــدرتها  ،اإلارا يـــةقوتهـــا  :ميـــل، ة للشـــركةم مـــن التنبـــر فـــي المتغيـــرات الرئيســـنهيمك ِّ
 (.256 :2018، د)محم طويلة األجلأو  قصيرة لتزاماتاب

 .ينهماأصحاب المصالي والمس اإل ارة أما الطوعي الشر ية والقبول ألنشطة  اإلفصاحيعطي  -2
قــل مــن كونــ  معلومــات متميــزة تنتجعــل التقريــر الســنوي افــي أنهــا الطــوعي  اإلفصــاحيــة أهم تتميــل -3

 ة المسـتمرا فـي عمليـة إفصـاح الشـركًمـهم اليصـبي جـزءً  ؛ووحيدة تنشر حدث في التقـارير السـنوية
 (. 2019:26، )الزن 

بشــكل  ،صــحاب المصــالي والمــور ان والمقرضــين والعــاملين فــي الشــركةأل مهمــةتقــديم معلومــات  -4
 اإلجباري. اإلفصاحأكبر من المعلومات المقدمة من خ ل 

 جميــ ومســتخد  تلــب التقريــر ب المــاليالتقريــر  التقليــل مــن الفجــوة المعلوماتيــة الحاصــلة بــين معــد ِّ  -5
 هات.االتجا

توفير معلومات مهمة تسمي لمستخدمي القوائم والتقارير المالية بَّ خال متغيرات ومرشـرات جداـدة  -6
 (. 2017:38، و ةع) في عملية اتخاذ القرار

 واخـــت  ، مجـــال مـــن المجـــاالت كـــل ِّ يـــة أهم النظـــر حـــول اتجهـــحيـــث اوجـــد هنـــاك اخـــت   فـــي و 
  أخــــر  فــــي  ولــــة  اطو ًيــــو  ،فــــي  ولــــة اجبارًيــــإ حاإلفصــــايكــــون فقــــد ، بــــين الــــدولالمتطلبــــات التشــــريعية 

 .( 2017:39، عو ة)
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تطــــوير نو يــــة المعلومــــات المقدمــــة لألصــــحاب علــــى  يعمــــل الطــــوعي اإلفصــــاح نَّ إيمكــــن القــــول و 
بحيــث يمكــن أن تتصــ  المعلومــات المقدمــة مــن  ،لزامــياإل لإلفصــاح ا ومصــداايةً ويعطــي عمًقــ ،المصــالي
 اإل ارة قــ ل مــن  رجــة عــد  التماثــل فــي المعلومــات بــين إلاإلــى ويــر ي ، تســاقواالبالكمــال والتنــوع  اإل ارة 

مــن ويقلـل ،  ارة المنشــ ةإفـي  ويعطـي المسـتيمرين اليقــةَ ، الماليــةاألوراق والمسـتيمرين والمتعـاملين فــي سـوق 
 .بطريقة أفضل للمنش ةأسعار األسهم سو  تعكس الصورة المالية  نَّ أو ، الت عب باألر احعملية 

 طوعي:ال اإلفصلح دود  2.2.5
 :ي تما يإلى حيث قسمها  ،االختياري  اإلفصاححدو   (2014سالم والسقا )  ت  راسةحدَّ 

فـــي الســـنوات  كبيـــر   هتمــا   ا عـــن تنبـــرات األر ـــاح موضــــ   اإلفصـــاح: أصــبي موضـــوع البعاااد الةنباااؤي  .1
لت عــــب ببيانــــات وإفــ د الشـــركات الناتجــة عـــن ا ،المــاليوجــاءت نتيجــة لحـــاالت الفشـــل ، األخيــرة
ــــاح ـــدة عـــن ، األر  ـــة، الشـــركاتأ اء وإعطـــاء صـــورة جي ــــواج  مشـــاكل مالي  وهـــي فـــي حقيقـــة األمـــر ت
 األر ـاح ووضـعها فـيقـدرة الشـركة علـى تحقيـق رفــة ن علــى معي صبي المستيمرون حريصف، ومتعيرة
 المستقبل.

، لبيئــة المحيطــةا اتجـزأ عــنال  ءٌ الشــركة علــى أنهــا جـز إلـى النظـر  : أصبيالبعد االجةملعي والبيئي .2
ــالمجتم  والبيئــة اجتمــاعيفهــي كيــان ، عنهــا عـــزل  وال يمكـــن أن تكـــون بم ومــــن هنــــا  ؛اــرثر ويتــ ثر ب
علـى المسـتو  القـومي األهـدا  مـن أجــل تحقيــق  ؛علـى الشـركة الوفـاء بهـا أصبحت هنـاك مسـرولية

 تم .االقتصـا ية فـي المجالمستدامة وتحقيق التنميـة 
عـن المعلومـات المتعلقـة  اإلفصـاحاتــم  الةحليلااي عاان مسااةوى النشاال (: اإلفصلح) البعد القطلعي .3

ـــطة الرئيســية للشــركةأو  بالقطاعــات ـــى تقييـــم كـــل ، األنشـ والتــي تســاعد مســتخدمي القــوائم الماليــة علـ
 .(427 :2014  ،)سالم والسقا علـى حــدة فـي الشـركات رئيس   نشـا   أو  قطـاع  

 الطوعي: اإلفصلحأقسلم  2.2.6
 ،قسـا أإلـى ث ثـة  (Rikanovic, 2005: p46)باالسـتنا  إلـى  راسـة ( 2018) محمـد هاوقـد قسـم
 وهي كاالتي:

 ميهوم اإلفصلح القلئ  على السيولة: (1
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نـواع المصـالي والمسـتيمرين مـن خـ ل رفـ  أانخفاض التباان فـي المعلومـات بـين مختلـ   نَّ أويعني 
مـا ازيـد  ؛ولها فـي سـوق األوراق الماليـةدامن خـ ل حجـم تـ ،ازيد من سيولة الورقة الماليةمستو  اإلفصاح 
 بطريقة صحيحة و ايقة. تم تسعيرهاأسهم هذا الشركة  نَّ ب من ثقة المستيمرين 

 ميهوم اإلفصلح القلئ  على الةوسع في نشر المعلوملم: (2

ماليــة التــي تقــو  الومــات الماليــة وغيــر وهــو المفهــو  القــائم علــى أســاد المصــدااية فــي نو يــة المعل
ــأالشــركة بَّنتاجهــا ونشــرها ل ســتخدا  مــن قبــل المســتيمرين وأصــحاب المصــالي،  يعتمــد فا االخــت   فيهــا مَّ

المســتيمر يميــل إلــى األوراق  نَّ إحيــث  ،ليهــاإمكانيــة الوصــول إو  ،علــى إ راك المســتيمرين لهــذا المعلومــات
 فتكون من ضمن اختيارات . ،المالية التي لدي  معلومات عنها

 ميهوم اإلفصلح القلئ  على الةقدير: (3

كميــة المعلومــات المتاحــة للمســتيمرين تختلــ  مــن علــى أنَّ المفهــو  قــائم علــى أســاد التقــدار يقــو  
ن وأصحاب المصالي بتقدار الفـروق التـي تنـت  مـن و حيث يقو  المستيمر  ،ورقة مالية إلى ورقة مالية أخر  

 ن و لعائــد الــذي يطلبــ  المســتيمر لبالنســبة  ،مــات األوراق الماليــة التــي لهــا تــ ثير مباشــراالخــت   فــي معلو 
 .(255: 2018، محمد)

 الطوعي: إلفصلحاوسلئل  2.2.7

الشـركات تقـو  بعمـل  فَّنَّ ، سنوية والسنويةالر   اإللزامي والمتميل في التقارير  إلفصاحإلى اإضافة 
 :(26ص، 2018، )أبوطالب يةتبشكل متكرر من خ ل الوسائل اآل طوعيإفصاح 

 .مقاب ت م  المحللين -1
 .ات عوات المرتمر  -2
 .الصح  المنشورة -3
 .مواق  الشركة -4

نقـــل الشـــركات أو  ،منشـــورة  أو  معلنـــة   عـــن المعلومـــات فـــي حســـابات ماليـــة   اإلفصـــاحعـــن طريـــق أو 
أن مكـــن ن المفمـــ، باســـتخدا  مختصـــرات صـــح  اإلع نـــات ،واألســـواق الماليـــة لمحلليهـــامـــة هممعلومـــات ل

تحقـق  أن الشـركة قـد الإلـى عنـدما تكـون هنـاك معلومـات تشـير  ،تحـذارات أر ـاحبَّصدار تطالب الشركات 
أو  ميــل وكــاالت التصــنيف ،ثالــث طــر بواســطة المعلومــات ر مــا تفصــي عــن هــذا و  ،هــد  الــر ي المقــرر

  بدرجة كبيرة.الجمهور أو  حة للعامةلداها إمكانية الوصول للمعلومات غير المتا التيالتقدار 
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 :طوعيال اإلفصلحدوافع اسةخدام  2.2.8

 ، وهي:االخة لري أو  الطوعي اإلفصلحأسبلب ودوافع اسةخدام  (2012)ومحمد ميالد، ذكر 

ـــة عـــن أســـباب اتخــــاذ إجــــراءاتإ  .1 ــــي الشــــركةأو  عـــ   مســـتخدمي التقـــارير المالي ــــة ف  ،تصـــرفات معين
 ب لتحسين صورة وسمعة الشركة.وذل، المستقبلية والظـرو  التشـغيلية والتوقعـات

ـــةأو  ـب التشــــري تجنـ ــ .2 ـــة الحكوميــــة المحتملـ ـــو  الشــركة ب، الرقابـ ــ اإلفصــاححيــــث تقـ إذا كــان  ،ااختيارًي
 .من الحكومة التدخل الخارجيإلى  اإلفصاحعد  القيا  بذلب قد ار ي و ، هناك مخاطر

مــات تخفــض مــن عــد  الت كــد المرتبطــة عــن المعلو  اإلفصــاحزيــا ة  نَّ إحيــث  ،رأد المــال تخاــيض .3
 .( 2012:28، ومحمد، )مي   منش ةوتخايض مستو  المخاطر المحيطة بال ،بالمستقبل

أو  اولية االجتما يـة شـعورً ر الخـاص عـن األمـور ذات المسـ اإلفصـاحنـت  اُ  ، حيثبناء انطباع ذهني .4
  بهـا ألغـراض اـتم القيـا التـي ات عـن النفقـاتاإلفصـاح :ميـل، بالعوائد االقتصـا ية المسـتقبلية ىً رض

 :2018، طالــب )أبــو بــرام  التــدريب لقطاعــات المجتمــ أو  ،مين ظــرو  العمــلوتــ  ،الحمايــة البيئيــة
22.) 

عــــن  لإلفصـــاحبينمـــا اـــنخفض الـــداف   ،فصـــاح عمـــا لـــداها معلومـــات خاصـــةإل افـــ  لهنـــاك يكـــون  .5
ــــ ــــى األخــــر  المنشــــآت تعرفهــــا جميــــ   يالمعلومــــات العامــــة الت ــــو لصــــناعةامســــتو  عل ــــب )أب ، طال

2018:22 .) 

 :اآلت ةفي النقل   االخة لري أو  الطوعي اإلفصلحدوافع  (2012) ؤمل وضح سعد الدين

 .ين المرتقبينهماوزيـا ة عــد  المس، وارتفـاع ايمـة السـهم، تحسين مصدااية الشـركة .1
سـواق والقـوانين التـي تـنظم األوتقليـــل التشـريعات ، تحسـين ع قة الشــركة مــ  الفئــات ذات المصــلحة .2

 .المالية
، المسـتقبلي للشـركة المـاليوغيـر  المـالي اء ن األمـوخفض حالة عـد  الت كـد ، خفض مشاكل الوكالة .3

 وموقفها التنافسي في السوق.
ـــا ة  أنَّ  االختيــاري أو  الطــوعي اإلفصــاحاتبــين مــن  وافــــ   ـــد  ل يــتقلالإلــى اــر ي  اإلفصــاحزيـ مــن عـ

لحة الذاتيـة الناتـــ  مـــن المصـ والـداف  المـدارين لـــداهم الحـافز وأنَّ  ،ـــض رأد المـــالمـات وتخفيتماثـل المعلو 
 المــاليأل اء لــوخفــض حالــة عــــد  الت كــــد ، وخفــــض مشــاكل الوكالــة،  ون إجبـــار عــن المعلومــات لإلفصــاح
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 ،للجميـ  وتكـون المعلومـات متاحـةً  ،وموقفها التنافسـي فـي األسـواق الماليـة، المستقبلي للشركة الماليوغيـر 
 .( 2012:166)سعد الدان،  الخبرة المتواضعة في التحليل المالي ي للمتعاملين ذو  وسهلةَ 

تشـمل نظريـة  ،ةالطوعي في ضوء أر عـة مـداخل رئيسـ اإلفصاحبوقد تم تقسم  واف  الشركات للقيا  
 ي:توهي على النحو اآل ،صاليونظرية أصحاب الم ،نظرية اإلشارةو ، نظرية الشر يةو ، الوكالة

 :الطوعي اإلفصلحة الةي تحدثت عن النيريلم الرئ س 2.2.9

 :نيرية الوكللة
 والتـي ،فـي التطـور الهائـل فـي علـم االقتصـا  االتـي كانـت سـببً والسائدة حد  النظريات المهمة إ د  تع

تكــون الع قــة حيــث ، ةوتقــو  النظريــة علــى مفهــو  الوكالــ، تســاعد فــي التنبــر بســلوك الطــاقم اإل اري للشــركة
 ك( والطـر  )الُمـ ع قة بين الطر  الوكيـل وجو  :أي الزاميً إويكون  ،تعاقدية بموجب شرو  عقد صريي

واتخـاذ  ، ك المدراء للقيـا  ب نشـطة معينـةبتكليف المُ  حيث تتحد  طبيعة هذا الع قة، (اإل ارة) لي إالموكل 
علـى خبرتـ  وجهـدا لتعظـيم المنفعـة للشـركة  بناءً  ، كلي المُ لرعاية مصا قرارات خاصة بالشركة نيابة عنهم

 .( 2020:38، بو جليلةأ)في نهاية السنة المالية 

 :نيرية الشرع ة

، ا بــين الشــركة والمجتمــ  الــذي تعمــل فيــ اجتما ًيــ اة الشــر ية علــى فكــرة أن هنــاك عقــدً تعتمــد نظريــ
وهـذا اتطلـب أن ، عبـر الـزمنهـذا التوقعـات تتغيـر و  ، ارة الشـركة لعملياتهـاإبكيايـة  ن المجتم  علـى علـم  أو 

عــن معلومــات  اإلفصــاحشــرعيتها مــن خــ ل إلــى وتشــير الشــركة  ؛تســتجيب الشــركة للبيئــة التــي تعمــل فيهــا
ن تمك ِّـ عن معلومـات معينـة اإلفصاحمن خ ل  ،واالجتما يةمعينة في تقريرها السنوي عن القضايا البيئية 

أنهـا تعمـل ضـمن حـدو   الت كيـد علـى ول باسـتمرار  اهـا تحـوأنَّ ، حاب المصـاليالتواصل م  أصـمن مدارين ال
وإنما يجب عليهـا  ،عن أصولها التقليدية اإلفصاحعيتها أن تقو  بر يكفي إلثبات ش وال، وأخ ايات مجتمعها

، )محمـد تحسـين شـرعيتها فـي المجتمـ أو  إلثبـات ؛تها البيئيـة واالجتما يـةهمامسـ عـن االختياري  اإلفصاح
2015:573 ). 

 :نيرية اإلشلرة

علـــى نشـــر التقـــارير  ة لـــدواف  المنشـــ اتقـــد  تفســـيرً حيـــث  ،يجـــابيالمـــدخل اإلعلـــى هـــذا النظريـــة بنـــاء  لقـــد تـــمَّ 
التنـافس بـين الشـركات إلـى ما اـر ي  ؛ارغم أنهم غير ملزمين بها قانونيً ، وتزويد أسواق المال بها ،الطو ية
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ن و  ،التمويــل المطلــوبعلــى ل حصــول  وهــذا يســه ِّ ، لمــالعلــى تمويــل أنشــطتها مــن أســواق رأد ا ســو  تكــو ِّ
ـــة حـــولمصـــدااية هـــذا ال ـــدًة ل المفصـــي عنهـــا ســـمعةً  التقـــارير المالي ـــو  ،لشـــركةجي ـــد انطباًع ـــدتول   ا باليقـــة ل

مــا يخفــض المخــاطر التــي يشــعرون بهــا عنــد االســتيمار فــي أســهم تلــب  ؛المســتيمرين وأصــحاب المصــالي
، لتخايف من حالـة عـد  الت كـد المحيطـة بنشـا  الشـركةل ؛تكلفةالتخايض إلى ر ي ا؛ األمر الذي المنشآت

ـــة إطـــارً  ـــ اوتضـــ  هـــذا النظري ـــاري  اإلفصـــاحيعـــر  ب امفاهيمًي ـــل  ،عـــن المعلومـــات االختي عـــن  اإلفصـــاحمي
 .( 2017:43، )عو ةعن األر اح المستقبلية للشركة اإل ارة التنبرات التي تقدمها 

 :نيرية أصحلب المصللح

ــ فــي كونهــا قــدالــة عــن نظريــة أصــحاب المصــالي تختلــ  نظريــة الوك زت فقــ  علــى الع قــة بــين ركَّ
أصـحاب المصـالي  جميـ ز على الع قة بين المـدارين و تركفأما نظرية أصحاب المصالي  ،الوكيل والموكل

أو  منظمــةالتنظيميــة ســواء  اخــل الاإل ارة طــار مفــاهيمي ألخ ايــات األعمــال و إوهــي  فقــ ، الموكــل لــيسو 
 .خارجها

 ا:فـــي ثمانينيـــات القـــرن نظريـــة أصـــحاب المصـــلحة ب نهـــ ماندحيـــث عـــر  البروفيســـور إ وار  فريـــ
وتلبـــي  ،تتـــ ثر بَّنجـــازات وأهـــدا  المنظمـــةأو  المنظمـــات التـــي يمكـــن أن تـــرثرأو  األفـــرا أو  )الجماعـــات

عمـل هـو خلـق أكبـر قـدر أن الغرض مـن الالنظرية  ر  وت ؛مصالي أصحاب المصالي في األعمال التجارية
 :جــانبين الجانــبعلــى نظريــة أصــحاب المصــالي  شــتملوت، القيمــة والتقــدار ألصــحاب المصــالي ممكــن مــن

 ،مــن قبــل الشــركة خاصــةً  والــذي يفتــرض ضــرورة معاملــة أصــحاب المصــالي الرئيســيين معاملــةً  ،يجــابياإل
والــذي  :األخ قــياليــاني الجانــب  والجانــب، مــن بيانــات ومعلومــات احتياجــاتهم وخاصــة فيمــا اتعلــق بتلبيــة

هــذا المـــدخل يفتـــرض أن  وأنَّ ، يفتــرض أن جميـــ  فئــات أصـــحاب المصـــالي لهــم نفـــس الدرجــة فـــي الحقـــوق 
 ل مان اسـتمرارية و قـاء الشـركة مـن خـلضـ ؛أصـحاب المصـالي واحتياجـاتالشركة تميـل للوفـاء بمتطلبـات 

 اإلفصــاح رجــة ونو يــة معلومــات ازيــد مــن مــا  ؛للشــركة المــالي اء لــة كســب ثقــة هــذا الفئــات فــي األحاو م
 .(581 :2017، )الباز بالتقرير المالي االختياري 

 الطــوعي بشــكل   اإلفصــاحنظريــة يمكنهــا أن تشــرح  وافــ   ال توجــدســبق أنــ   ن خــ ل مــاويتضــي مــ
أن جميـ  فئـات أصـحاب ، و البعض اهمكملة لبعض يوه ،خصائص معينةكل نظرية لوإنما  ،ومنفر  خاص  
 لضمان االستمرارية. صالي لهم نفس الدرجة في الحقوق الم
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  طوعي:ال اإلفصلح كونلمم 2.2.10

كــل مجموعــة تحتــوي و  ،ةضــمن تســ  مجموعــات رئيســ االختيــاري  اإلفصــاح يمكــن تصــنيف مكونــات
 :(20 :2018، عابد) يتلمكونات الفر ية على الشكل اآلعلى مجموعة من ا

تـ ثير و ، الهيكـل التنظيمـي للشـركةو ، ية عن الشـركةمعلومات تاريخوهي المعلومات العامة للشركة:  .1
 .القتصا ي على نتائ  أعمال الشركةت ثير الوض  او ، الوض  السياسي على نتائ  أعمال الشركة

ــــي الشــــركة ووضــــعها المســــتقبلي: نشــــا   .2 ــــان ويتميــــل ف ــــان و ، العامــــةاألهــــدا  تراتيجية و االســــبي  ي
 .االجتما يةاألهدا  راتيجية و االست يان و ، التسويقيةاألهدا  تيجية و االسترا

اتجاهـات القيمـة و ، القيمـة السـواية للسـهم فـي نهايـة السـنةويضـم معلومات األسـهم وحملـة األسـهم:  .3
 .الكليالمساهمين عد  و ، القيمة السواية للشركة في نهاية السنةو ، السواية للسهم

الخبــــرات العمليــــة و ، راءالشــــها ات العلميــــة للمــــدو ، أعمــــار المــــدراءوتضــــم : اإل ارةالمعلومــــات عــــن  .4
 .التي يشغلها المدراء التنفيذاون  الوظائ و ، تنفيذاين وغير تنفيذاينإلى تقسيم المدراء و ، للمدراء

 رنــام  حمايــة و ، ســ مة المنتجــات وعــد  ت ثيرهــا فــي البيئــةوتشــمل المســرولية االجتما يــة والبيئيــة:  .5
التبرعــات و ، الهبــات والمــنيو ، المقدمــة للغيــراإلعانــات و ،  رنــام  حمايــة البيئــة كميــةو ، البيئــة كيايــة
 .الخيرية

ذكــر نســبة الــر ي ، و سياســية توزيــ  األر ــاحوتضــم لتحلــي ت الماليــة وغيــر الماليــة: نتــائ  ونســب ا .6
 معلومات مالية تاريخية".و ، ا للعم ءوفقً ا تصنيف المبيعات جغرافيً و  ،الحاليللعا   الموزع

مواقــ  أنشــطة البحــث و ، سياســة األبحــاث والتطــويرتشــمل و اليف البحــث والتطــوير فــي الشــركة: تكــ .7
مشـاري  و ، الميزانيـة المخصصـة للبحـث والتطـويرو ، عـد  العـاملين فـي البحـث والتطـويرو ، والتطوير

 .البحث والتطوير
ا للجـــنس معلومـــات عـــن العـــاملين وتصـــنيفهم وفًقـــوتضـــم معلومـــات عـــن العـــاملين فـــي الشـــركة: ال .8

أو  عــــد  العــــاملين للعــــامين الماضــــيين، ملين  اخــــل إ ارات الشــــركةتوزيــــ  العــــاو ، ومســــتو  التعلــــيم
 .أكيرلسنوات 

 سـماء ومـره ت بتفاصـيل و ، وجو  لجنـة حوكمـة فـي الشـركةوتتميل في المعلومات عن الحوكمة:  .9
 .عد  اجتماعات لجنة الحوكمةو ، مها  لجنة الحوكمةو ، أعضاء لجنة الحوكمة

صــول، تفاصــيل أســماء ومــره ت أعضــاء لجنــة التــدقيق، : تتميــل فــي تضــخم األالتنميــة المســتدامة .10
 ت ثير الوض  السياسي واالقتصا ي على نتائ  أعمال الشركة.  
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 الطوعي: اإلفصلحالعوامل الةي يةوقا عليهل  2.2.11

 :تةعلق بللشركة : عواملاًل أو  
 أن أهم العوامل التي تتعلق بالشركة: (303: 2003) عبد الكريمار  

 لتخاـــيض التكـــاليف  اإلفصـــاحمزيـــد مـــن إلـــى أ    ،ن حجـــم الشـــركة أكبـــركلمـــا كـــاف:  جااا  الشاااركة
 وقناعتها أنها لن تتعرض لسلبيات المنافسة وتوضيي التعقيدات في نشاطها.، السياسية

 ا لت ثيرهـــا باآلثــــار الســــلبية فـــي صـــــناعات معينــــة طبقًـــــ  اإلفصــــاحاــــرثر علـــى قــــرار : ناااول الصاااانلعة
أكيــر تكــون و  ،كات التقنيــةوشــر  ،يــةاو شــركات الصــناعة الكيم فهنــاك صــناعات معينـــة ميـــل، للمنافســة
 ل عتبارات المنافسة.حساســية 

 اتوفر لد  إ ارتهـا الـداف   ،ير أحوالها بشكل جيدوالتي تس ا،ر حً  كيراألالشركات  نَّ إ: الوضع المللي
لمــال حتــى تحصــل علــى رأد ا ،ز الشــركة عــن الشــركات األخــر  األقــل ر حيــةوالحــافز إلظهــار تمي ــ

 .اإلفصاحب فضل الشرو  الممكنة عن طريق زيا ة 
 إلـى   ذلـب أ َّ  ،بنشـاطها اكلما كانـت الشـركة متوسـعة  ولًيـ :مدى اشةرا  الشركة في عمل لم دول ة

 ا.اختياريً  اإلفصاحفَّنها توس  من  التالي و  ،متطلبات تفوق المتطلبات المحلية

 :اإلدارةمل تةعلق به كل اعو ل: ثلن ً 
  تي:ما ي أن أهم العوامل التي تتعلق بهيكل اإل ارة( 360: 2014) ةحما ار   

باعتبــار أن نســبتهم فـــي  ،اإل ارةنســبة المــدارين المســتقلين مـــن غيـــر المــدارين التنفيــذان فــي مجلــس  .1
تـوفير المزيـد مـن و  ،اإل ارةهي التي تحقق لهم قدرتهم في تحقيق الرقابة علــى مجلــس  اإل ارةمجلس 
 .وعيالط اإلفصاح

 .الطوعي اإلفصاحوجو  لجنة للمراجعة ازيد ويقوي  .2
 .الطوعي اإلفصاحعلى مد   اا مز وجً اـرثر ت ثيرً  اإل ارةنسبة الع قات العائلية  اخل مجلس  .3
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 األسبلب الاةي تاادعو المنشآم للساعي نحاو اإلفصلح البيئي واألنشطة البيئ ة 2.2.12

ـــدعو ولقــد  مــن و  ،البيئــي واألنشــطة البيئيــة اإلفصــاحســـعي نحـــو للالمنشــآت تعــد ت األســباب الـــتي تـ
 :(183 :2001، سويلم) هذا األسباب

وإ راكــ  لـثـــار الناجمــة عـــن ممارســة األنشــطة االقتصــا ية  ،زيــا ة وعــي المجتمــ  واهتمامــ  بالبيئــة .1
 على البيئة.

 ،مســـتقبليةبهـــد  الحفـــا  علـــى حقـــوق األجيـــال ال ؛تزااـــد االهتمـــا  الـــدولي بالمحافظـــة علـــى البيئـــة .2
 لبيئة.لار التشـريعات المتعـد ة وإصد

 وترشيد عملية اتخاذ القرارات. ، اء الـبيئيفـي مجـاالت تقييـم األالبيئي  اإلفصاحيساعد  .3

اجـــات مســـتخدمي القــــوائم الحتيعــــن المعلومــــات البيئيــــة مــــن منطلــــق إ راكهــــا اإل ارة انبـــ  إفصـــاح  .4
 وأثرا على استمرارية المنش ة. ،اإلفصاحالماليـة لهــذا النـوع مـن 

 .ء المراجعة البيئية بطريقة سليمةإمكانية إجرا .5
 زة لحماية البيئة.طبيق أساليب محف ِّ إمكانية ت .6

 والمسؤول ة المجةمع ة: اإلفصلح 2.2.13
بفعــل عوامــل  اخليـــة تتعلـــق بر يـــة ألنشـــطة البيئيــة واالجتما يــة عـــن معلومــات ا اإلفصــاح لقــد جــاء

تتعلــق  ،ةإيجابيــومــا يحققــ  لهـــا مـــن أهــدا  ونتــائ   ،البيئــي واالجتمــاعي الطــوعي إلفصــاحايــة همألالمنشـــ ة 
وهـو  ؛المناظرة لها فـي السـوق المنشآت وتحسين وضعها التنافسي بين  ،عـا    بتحسـين صـورة المنشـ ة بشـكل  

و  بها تجـاا المجتمـ  م  اإليضاحات المرفقة عن الدور الذي تقأو  ،براز الشركة ضمن متن القوائم الماليةإ
 ،وتقــديم المــني والمعونــات ،وخلــق الوظــائ  ،والتعلــيم ،كالتنميــة البشــرية المتميلــة بالتــدريب ؛الــذي تعمــل بــ 

 (.54 :2017، )حسن د من الت ثيرات البيئية ألنشطتهاوالح ،والت مين الصحي للمجتم 

 في الةنم ة المسةدامة: اإلفصلح 2.2.14
  الشــــركات بَّرفــــاق بعــــض الفقــــرات ايــــاة لتنميــــة المســــتدامعــــن  ور الشــــركة فــــي ا اإلفصــــاحيعنــــي 

كالكميـــات  ؛يضـــاحية مـــ  القـــوائم الماليـــة الســـنوية عـــن تـــ ثير أنشـــطة الشـــركة علـــى البيئـــة المحيطـــة بهـــااإل
وتـرثر  ،العوامـل التـي قـد تتسـبب بهـا أنشـطتها جميـ و  ،الحـراري  واالنبعـاث ،المستهلكة من الموار  الطبيعيـة
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بمـا لهـا  ،راتها البيئية المسـتقبليةيمن ت ث وكذلب الخط  التي تسير عليها الشركة للحد ِّ  ،على التنمية مستقبً  
ر ي فـَّن ذلـب اـ ،فكلمـا كانـت هنـاك خطـ  تنميـة جيـدة وواضـحة ؛من انعكاد سلبي علـى مسـتقبل األجيـال

 (.7 :2018، )أبو عرابي بداعالتنمية المستدامة والتطوير واإلإلى 

 :الطوعي بيالمحلس اإلفصلحتكلية  2.2.15

قـــد قســـم ف، اإلفصـــاحلـــى قـــرارات عبي المختلفـــة مـــن حيـــث طبيعتهـــا المحاســـ اإلفصـــاحتكـــاليف  تـــرثر
 ي:كاآلت اإلفصاحتكاليف  (33 :2017)جحجوح، 

مـا  اوغالًبـ، التقـارير الماليـة: هـي تكـاليف تتحملهـا الجهـات التـي تعـد تكلل ا الةجم اع والةشاغيل .1
على وتتوق  ، خرآإلى ومن مستخد   ،أخر  إلى شركة وتختل  من  ،تكون هذا التكاليف كبيرة

 .اإلفصاحالعوامل ميل حجم الشركة ونوع 
إن كانـــت  ،: بَّمكـــان المســـتيمرين مقاضـــاة الشـــركاتي القضااالئ ةلو تكااالل ا نلتجاااة عااان الااادع .2

نتيجـــة  اإل ارة للخســـائروتعـــرض ، ا ة ومفرطـــة نتيجـــة التنبـــرات خاطئـــةإفصـــاحاتها وتوقعاتهـــا زيـــ
 اإل ارة إلــىاطر اـدف  وهـذا النـوع مـن المخـ، تلـب التقريـر المفصـي عنهـاعلـى رين اعتمـا  المسـتيم
  قضائية.    عو إلى لما اتعرضوا  حتى ،اإلفصاحالتقليل من 

، عـــا    اســـة والمجتمـــ  بشـــكل  السَّ أنظـــار عـــن أر ـــاح عاليـــة  اإلفصـــاحيجـــذب : تكااالل ا س لسااا ة .3
وتقلــل مــن الضــرائب  ،امــن أر احهــ تحــد  اإل ارة مــا يجعــل  ؛للجميــ  انتقــا    وتصــبي الشــركة محــلَّ 

 االستينائية.

المفصـي عنهـا مـن المفر  في المعلومـات  اإلفصاح نَّ إ: لةأثير على الموقا الةنلفسياتكلل ا  .4
ضــعا  القــوة التنافســية إإلــى مــا اـر ي  ؛مــن قبــل الشـركات المنافســة لصــالحهاشـ نها أن ُتســتخد  
  .األسواق واختراق ،وتطوير المنتجات ،في مجال المنافسة اوخصوًص  ،للشركة المفصحة

 

 ضلف ة:إالطوعي لمل يرتب  به من تكلل ا  إلفصلحانةقلد ا 2.2.16

لـى إباالسـتنا   ،الطـوعي لإلفصـاحهـت ج ِّ بعض االنتقا ات التي وُ الر  على ( 2017) عو ةريم ن تبي ِّ 
 ، وهي:(2013، األرضي)  راسة



20142019 

45 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية            

تـوفيرا مـن تكـاليف على التكاليف المترتبة  بيةاإليجاثارا آتفوق  االختياري أو  الطوعي اإلفصاحن إ .1
 لطـوعيا اإلفصـاحممارسـة لاسـتفا ة المنافسـين على التكاليف المترتبة فَّنَّ وكذلب  ،والنشر لإلعدا 
تلبيـــة حاجـــات مســـتخدمي التقـــارير علـــى  وأكيـــر قـــدرة ،تـــوفير معلومـــات عاليـــة الجـــو ةعلـــى تعمـــل 
 .مال وأع  اء سوق المال لوظيفت ألضمان  ؛المالية

 ،تكلفـة التمويـل أقـلفـَّنَّ وكـذلب  ،عـد  التماثـل بالمعلومـاتمسـتو  الطـوعي خفـض  اإلفصاحيكفل  .2
 استينائية ا توفير معلوماتطوعي متضمنً  إفصاحلتوفير  راءالت كبيرة من المداو بمح رتب اما وهو 
ـــ ،لزامـــيإلا اإلفصـــاحمـــن  ث تكـــون بحيـــ ،اإلزامًيـــللعناصـــر المفصـــي عنهـــا  ةر وكـــذلب معلومـــات مفس ِّ

 (.Zechman, 2010: 735مة لحاجات المستيمرين )ءم أكير المعلومات عنها 

جعـــل يحيـــث  ،د المـــالأتكلفـــة ر إلـــى قـــو  ي اإلفصـــاحمســـتو  زيـــا ة علـــى االتجـــاا التقليـــدي القـــائم  .3
تقليـل المخـاطرة إلـى وهـذا اـر ي  ،ا بالمخاطرة المحيطة باستيماراتهمعلمً  أكيرمعلومات المستيمرين 

 .االختياري  اإلفصاحبين تكلفة رأد المال و  وتكون الع قة سلبيةً  ،منهم المطلو ة
 اإلفصــــاحو عــــم  ،عــــن المعلومــــات اإلفصــــاحالــــدعوة لزيــــا ة  ،مــــن متطلبــــات النظريــــة االقتصــــا ية .4

المعلومــات  زيــا ةمــن  مكن وهــذا ســي ،الطــوعي اإلفصــاحلزامــي بمســتويات ومكونــات متعــد ة مــن اإل
مــن خــ ل كــون  ،خفــض تكلفــة رأد المــالعلــى ا يجاًبــإ مــا اــنعكسهــو و  ،وجــو ة التقــارير الماليــة

 األعلــىن الجــو ة أل ؛انخفــاض تكلفــة رأد المــالإلــى بالمعلومــات المحاســبية تقــو   األعلــىالجــو ة 
سـيولة علـى  ايجاًبـإوتـوفر  ،انخفاض معدالت تقلب أسـعار األسـهمإلى بالمعلومات المحاسبية تقو  

 .(2017:46)عو ة،  أد المالتكلفة ر على  اوسلبً  ،األسهم

 في بورصة فلسطين: اإلفصلح 2.2.17
، اإلفصــاحاهتمــت البورصــة الفلســطينية منــذ نشــ تها بمواكبــة التطــورات العالميــة خاصــة فيمــا اتعلــق ب

عـن بياناتهـا الماليـة السـنوية  اإلفصـاحالـذي الـز  الشـركات المدرجـة ب،  2004( للعـا  12فكان قانون رقـم )
، المـالي مركزهـاأو  معلومات قـد تـرثر علـى ر حيـة الشـركة عن أي ِّ  اإلفصاحلشركات بكما الز  ا، والمرحلية
ثـم بعـد ذلـب قـانون  العا يـة،العموميـة العا يـة وغيـر  اإل ارة والهيئـةمواعيد اجتماعات مجلـس إلى باإلضافة 

لين فــي وتــوفير جميــ  المعلومــات للمتعــام ،اإلفصــاحرفــ  مســتو  إلــى الــذي اهــد   ، 2012( للعــا  1)رقــم 
اتضـمن  ،للشركة مدرجة بضرورة إنشاء موق  إلكترونيحيث ألز  القانون الشركات ال، الماليةاألوراق قطاع 
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الصـا رة عـن هيئـة سـوق  اإلفصاحتعدال تعليمات  كما تمَّ ، المستيمرين المعلومات والتقارير التي تهم   جمي 
 :(pcma.pswww.( عن اإلفصاحليشمل  ؛ 2004لعا  المال 

 .اإل ارة واإل ارة التنفيذيةالمكافآت والرواتب والمناف  لرئيس وأعضاء مجلس  (1
 سياسة الشركة فيما اتعلق بالمسرولية االجتما ية. (2
وأعضاء كل  اإل ارة وأسماءفي التقرير السنوي عن أسماء اللجان المنبيقة عن مجلس  اإلفصاح (3

 مسروليتها وص حيتها.لجنة من هذا اللجان و 
المعلومات والبيانات والتقارير التي  جمي اتضمن  ،لكتروني خاص بهاإايا  الشركة بَّنشاء موق   (4

 .(804 :2018، وآخرون ، )الداعور تهم المستيمرين

 اإلفصـاحبالتزا  الشركات المدرجـة ب اإلفصاحمهمة في مجال بورصة فلسطين خطوات  لقد وضعت
وقـــد ذكـــرت بورصـــة فلســـطين أن الشـــركات المدرجـــة تقـــو  ، فتـــرات القانونيـــة المحـــد ةفـــي إطـــار المعـــااير وال

 ي:توهي كاآل ،بخمس مراحل خ ل العا  اإلفصاحب

 من انتهاء السنة.ا اومً  45لية خ ل و عن البيانات الختامية السنوية األ اإلفصاح -1
هور من انتهاء السنة ثة ش قرير السنوي خ ل ثعن البيانات السنوية عبر إصدار الت اإلفصاح -2

 المالية.
 ل.و خ ل شهر من انتهاء الر   األاألول  عن بيانات الر   اإلفصاح -3
 ل.و من انتهاء النص  األ ااومً  45خ ل األول  عن بيانات النص  اإلفصاح -4
 عن بيانات الر   اليالث خ ل شهر من انتهاء الر   اليالث. اإلفصاح -5

األمـور الجوهريـة التـي  جميـ ا عـن اومًيـ اإلفصـاحرجـة ملتزمـة بالشـركات المد فـَّنَّ ، ذلـبإلى  إضافةً 
وتقــو  بورصـة فلســطين  ؛أسـعار أسـهمهاأو  ،المــاليمركزهـا أو  ،ر حيـة الشــركةعلـى مـن المحتمـل أن تــرثر 

وسـائل علـى ات اإلفصـاحويـتم توزيـ  تلـب ، موقعها اإللكترونيعلى ات فور است مها اإلفصاح جمي بنشر 
ن مـ  و اوتقـو  بورصـة فلسـطين و التعـ، المالية األعضـاء الطـ ع عم ئهـم عليهـااألوراق اإلع   وشركات 

واتخــاذ مــا الــز  ، اإلفصــاحتتــ خر وتتكاســل فــي أو  هيئـة ســوق رأد المــال بمتابعــة الشــركات التــي ال تفصــي
ية وتحقيـق أكبـر قـدر ممكـن مـن الشـفاف، من إجراءات من أجل حماية حقوق المسـتيمرين فـي هـذا الشـركات

 .(2020، )بورصة فلسطين العا لتداول التي تعزز أسس ال

http://www.pcma.ps)/
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السـاري لـد  بورصـة  اإلفصـاحر مجلس إ ارة هيئة سـوق رأد المـال الفلسـطينية تعـدال نظـا  قرَّ لقد 
 قـة  أكيـرمعلومـات علـى ا اسـتنا ً  ،بهد  تعزيز قدرة المستيمرين علـى اتخـاذ قـراراتهم االسـتيمارية ؛فلسطين
األول  فصـاحها للـر عينإلمدرجة فـي بورصـة فلسـطين بمراجعـة إلزا  الشركات اعلى قرار ال وينص  ؛ وشفافية

 اإلفصـــاحاإللكترونـــي عنـــد ايـــا  الشـــركة ب اإلفصـــاحلزاميـــة اســـتخدا  إو ، واليالـــث مـــن قبـــل المـــدقق الخـــارجي
رصـة بهـذا الشـ ن. البو فـق النمـوذج الـذي تعتمـدا وَ  ةنجليزيـغتين العر ية واإلباإلضافة للَّ ، والمعلوماتي المالي
  لكترونـي لـديـة خاصـة للتواصـل مـ  جمهـور المسـتيمرين عبـر الموقـ  اإلو ان القرار ضرورة تفعيـل ز وتضمَّ 

ــ ،للقــرار اووفًقــ كــل شــركة % مــن رأد 20مــن علــى ز خســائرها التراكميــة أ و اب علــى الشــركات التــي تتجــاتوجَّ
ة التـي واألسباب الرئيس، رأد المالإلى بتها ونس، مال الشركة إرفاق تحليل تفصيلي لتلب الخسائر ومقدارها

 اتخاذها لمعالجتها. واإلجراءات التي سيتم  ، وتاريخها، بلوا هذا الخسائرإلى ت أ َّ 

تــداول ويمــني القــرار البورصــة صــ حية إضــافة ع مــات مميــزة بجانــب اســم الشــركة علــى شاشــة ال
شـير اللـون األصـفر حيـث سيُ ، متراكمـة للشـركةتفيـد بنسـبة الخسـائر ال ،أمـا  جمهـور المسـتيمرين المعروضة

شـير اللـون فـي حـين سيُ ، %50إلـى % 20الشركة بلغت خسائرها التراكميـة مـن رأد المـال مـا بـين  أنَّ إلى 
)هيئــة ســوق رأد  % مــن رأد مالهــا50مــن علــى زت خســائرها التراكميــة أ او الشــركات التــي تجــإلــى  األحمــر
 .(2020، المال
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 المللياإلبالغ جودة  تحسين: المبحث الثلني 2.3

  :تمهيد 2.3.1
بجميـ  عناصـر هـذا  المـاليفالمحاسـبة هـي نظـا  لإلبـ ا  ؛هـو المحاسـبة نفسـها اإلب ا المـالي د  يع
، اإلفصـاحساليب القياد و أ عن لألطر المفاهيمية للمحاسبة فضً  اإلب ا من خ ل تمييل أهدا   ،النظا 
ــــــ ا المــــــاليو  ــــــ  و  ،المحاســــــبة وإجراءاتهــــــا لفلســــــفة شــــــاملٌ  هــــــو مفهــــــو ٌ  اإلب  هــــــو مصــــــطلي تنطــــــوي بداخل

 هو تحداد واياد واعتـرا  وإفصـاح عـن المعلومـات التـي و  ،جمي  الفرضيات والمبا ع والمعااير المحاسبية
ــــر  ؛وتلبيــــة متطلباتــــ  ،تنشــــ  لخدمــــة المســــتخد  ــــة لإلبــــ ا  نَّ أي أومــــا اركــــد هــــذا ال   المــــاليالمعــــااير الدولي

(IFRS  ــــــــى  ليب القيــــــــاد وتوقيــــــــت االعتــــــــرا  ســــــــاأبــــــــل  ،فقــــــــ  اإلفصــــــــاحســــــــاليب أ( لــــــــم تحتــــــــوي عل
 .(342 :2020، شنيشل، )يعقوب اأيًض 

الغــرض األساســي للتقــارير الماليــة هــو إمــدا  مســتخدميها بالمعلومــات التــي تســاعدهم فــي اتخــاذ إنَّ 
 ؛لمتعلقـة باالسـتيمارتقييم العوائد والمخـاطر ا بوكذل، في تحداد االستخدا  الك ء للموار تساهم و  ،القرارات

فالمعلومـات ، للوحـدة المـاليولذلب يجب أن تحتوي هذا التقارير على معلومات صا قة وعا لة عن المركـز 
 .(46 :2017، سعيد )أبو التقرير الماليةية أهم المضللة تقلل
جــو ة منهــا  ،مرشــرات علــى جــو ة التقــارير الماليــة د  ن المتغيــرات المحاســبية التــي تعــوجــد العداــد مــتو 
إ ارة و ،  رجــــة الشــــفافية فــــي القــــوائم الماليــــةو ، فــــي القــــوائم الماليــــة االختيــــاري مقــــدار االســــتحقاق و ، األر ــــاح
صـدار التقـارير إإعـا ة و ، الـتحف  المحاسـبيو ، ا البنـب علـى الشـركةهالشرو  التعاقدية التـي يفرضـو ، األر اح

 .( 2018:358، )هاشم خاصية وقتية الر ي المحاسبيو ، المحاسبية
تفيـد مسـتخدميها  ،ساسي من وجو  التقارير المالية هـو تـوفير معلومـات عاليـة الجـو ةالهد  األإنَّ  

لمــا تحتويــ  مــن معلومــات  ؛جــل بنــاء القــرارات االســتيمارية والتمويليــةأالمصــالي مــن  وأصــحابالمســتيمرين 
، بحجــم المخــاطر اتاد التنبــر وايــ ،والتــدفقات النقديــة الحاليــة والمســتقبلية ،للمنظمــة المــاليخاصــة بالوضــ  

لـــذلب بـــدأت العداـــد مـــن  ؛القـــوائم الماليـــة ومعلومـــات التـــي يعتمـــد عليهـــا مســـتخدممصـــا ر ال أهـــم مـــن د  وتعـــ
 ليــوفر معلومــات واضــحة ؛اإلبــ ا المــاليتحســين جــو ة إلــى دوليــة باالتجــاا الجهــات الالمنظمــات المهنيــة و 

  وحالة عد  الت كد. من المخاطر للحد ِّ 
خــذها أواالعتبـارات التــي اــتم  ،يتــ أهمو  ،وأهدافــ  ،اإلبــ ا المـاليهــذا المبحــث تعريـف جــو ة ل و ايتنـو 

وخصــائص جــو ة  ،والعوامــل المــرثرة عليــ  ،والقــرارات التــي تــرثر عليــ  اإلبــ ا المــاليفــي الحســبان لتحقيــق 
، قاسـة بدقـة األر ـاحالم ،اإلبـ ا المـاليوتحسـين جـو ا  ،اإلب ا المـالي رجة جو ة  واياد ،اإلب ا المالي

 .ومعااير اإلب ا المالي
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 :المللياإلبالغ تعرييلم جودة  2.3.2

والتـــي تختلـــ  بـــين األفـــرا  والمشـــاري  والشـــركات  ،هـــذا المصـــطليل ريفـــاتهنـــاك عـــد  كبيـــر مـــن التع
 .المعلومات المحاسبية  ستخد  من أجلتُ  ذيتوق  هذا االخت   على الغرض الوي ،والمنظمات

فـــي الوحـــدات االقتصــــا ية"  اإلبـــ ا المـــالي( بعنـــوان "مفـــاهيم 1)رقـــم يانـــ  بب (FASB)لقـــد عـــر   -
المعلومــــات الماليــــة التــــي األنشــــطة التــــي تعتمــــد لخدمـــة حاجــــات مســــتخدمي " :ب نــــ  المــــالياإلبـــ ا 
ن أو ، ســ  مــن التقــارير الماليــةأو  اإلبــ ا المــاليا أن عمليــة ويــر  أيًضــ ،ليهــا فــي المنشــ ة"إيحتــاجون 

التــــي اإل ارة اطيــــات وتحلــــي ت يحتعــــن االاإلبــــ ا و ، اليــــة ميــــل القــــوائم الملحقــــةهنــــاك معلومــــات م
والتــي يفضــل تقــديمها مــ  القــوائم  ،حملــة األســهمإلــى والخطابــات الموجهــة  ،اتضــمنها التقريــر الســنوي 

 (. 2010:2، والشجيري ، المازوري )المالية 

ــ اإلبــ ا المــاليويعــد جــو ة  - ومــد  انعكاســها لــأل اء التشــغيلي  ،يةلجــو ة المعلومــات المحاســب امرا ًف
ألعــــ    اإلبــــ ا المــــاليهــــا  قــــة نَّ  ( ب(Pounderفهــــا وقــــد عرَّ  ،والتوقــــ  المســــتقبلي للشــــركةالحــــالي 

 والمحتـــــــــو  الـــــــــذي تعكـــــــــس بـــــــــ  األ اء التشـــــــــغيلي  ،المســـــــــتيمرين بالتـــــــــدفقات النقديـــــــــة المســـــــــتقبلية
ــــ  األ اء ا ،للوحــــدة االقتصــــا يةالحــــالي   ويســــاعد فــــي تقييمهــــا ،لمســــتقبلي لهــــاوالــــذ  يفيــــد فــــي توق

Pounder, 2013: 18).) 

فصـــاح عـــن إير والقـــوائم الماليـــة مـــن شـــفافية و ســـم بـــ  التقـــار مـــا تتَّ  هـــو كـــل   اإلبـــ ا المـــاليجـــو ة إنَّ  -
بمــا اتفــق مــ   ،ر ــاح المتوقعــة والمحققــة للشــركةواأل ،المــاليالمعلومــات التــي تعكــس حقيقــة المركــز 

وقــد عرفــت الجــو ة ، لترشــيد قــراراتهم االســتيمارية والمــرتقبينين الحــاليين اجــات المســتيمر يحتهــدا  اأ 
ســـاعد مـــا ي ؛للشـــركة المـــاليالتـــي تعكـــس الوضـــ   ،هـــا الشـــفافية فـــي تقـــديم التقـــارير الماليـــةنَّ أعلـــى 

 تمييــل صــا ق للمعلومــات الماليــة اتوذ مــةئاتخــاذ قــرارات م علــى المســتيمرين وأصــحاب المصــالي 
 .( 2018:257، )محمد

تـوفر بـ  الكشـوفات الماليـة معلومـات صـا قة ي ذالـالمـد   :ب نهـاالجـو ة ( (Tang et al  وقـد عـرَّ  -
 (.Tang et al: 94 ,2008) الماليوعا لة حول أ اء الوحدة االقتصا ية ومركزها 

ـــ - لمجموعـــة مـــن  هـــا انعكـــاٌد نَّ أ (FASB)فيـــر   ،علـــى وجـــ  الخصـــوص اإلبـــ ا المـــاليجـــو ة ا أمَّ
ا فــــي ذلـــــب علــــى المصـــــدااية وع قتهــــا بهـــــذا معتمـــــدً  ،ة للمعلومـــــات المحاســــبيةالخصــــائص النو يــــ

 :ميــــل ،مجموعــــة أخــــر  مــــن خصــــائص الجــــو ةإلــــى باإلضــــافة ، ا لهــــاكاعتبارهــــا رئيًســــ ،الموضــــوع
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وتبقـى مسـ لة  ؛والتوقيـت المناسـب ،والتغذيـة العكسـية ،والقابليـة للمقارنـة ،والحيا يـة ،والدقـة ،الم ءمة
لئـب الـذان أو و  ،اإل ارة والمـدققيننتيجة طبيعية لجو ة االعمـال المنجـزة مـن قبـل  مالياإلب ا الجو ة 

 . (George, 2003: 1)ا للمعااير المحاسبية يقومون بَّعدا  المعلومات المالية وفقً 

الوضـــوح نهـــا أعلـــى جـــو ة اإلبـــ ا المـــالي  بتعريـــف ((FAFقـــا  االتحـــا  الـــدولي للمحللـــين المـــالين  -
جـل تحقيـق الجـو ة العاليـة أمـن  ويري الطـاني، وتوفيرها في الوقت المناسب معلوماتوالشفافية في ال

التحريـــف  عـــن طريـــق شـــمولية التقـــارير الماليـــة بالمعلومـــات التـــي تكـــون خاليـــة مـــن المـــاليلإلبـــ ا 
جل التقليل من  رجـة أمن  ؛شركةلها تعكس الوض  الحقيقي لن ب هذا المعلومات تص وت ،والتضليل
، )الطـاني المسـتيمرينأو  صـحاب المصـاليأمـن قبـل ء كانت اسو  ،االستيمارات المستقبليةب ةالمخاطر 
2019:10 .) 

 في حين تر  اللجنة الخاصة بالتقارير الماليـة المنبيقـة عـن المجمـ  األمريكـي للمحاسـبين القـانونيين -

مـة ءمـد  م و ، تعني مد  القدرة على اسـتخدا  المعلومـات فـي مجـال التنبـر (AICPA) الجو ة أنَّ 
 (.682 :2014، )حما ةالمعلومات للهد  من الحصول عليها 

ـذا مفهــو  جــو ة المعلومــات المحاســبية يعكــس مــا تتمتــ  بــ  هــ نَّ إيمكــن القــول  ،وفــي ضــوء مــا ســبق
اجــــــات يحتمصــــــداقيتها وقــــــدرتها علــــــى تحقيــــــق ا  ومـــــد، معـــــززة(و المعلومـــــات مـــــن خصـــــائص )أساســـــية 

فـــــي ضـــــوء مجموعـــــة مـــــن  وأن تعــــدَّ ، التضــــليلأو  المعلومــــات مــــن التحريــــفتخلــــو هــــذا  وأنْ ، مســــتخدميها
وتقلـل مــن عــد   ،بحيث تعبر عن حقيقـة األ اء االقتصـا ي للشـركة ،المعااير المحاسبية والقانونية والرقابية

ـــ ،التماثـــل بـــين المســـتخدمين ق يـــقوتح ،د للتـــدفقات النقديـــة المســـتقبليةوتســـاعد فـــي تقـــدار ومعرفـــة عـــد  الت ك 
وهــو عمليــة تــوفير المعلومــات المفيــدة  ،ينين والمســتقبليالمنفعــة واالســتفا ة للمســتخدمين والمســتيمرين الحــالي

وتســاعدهم  ،لمســاعدتهم فــي صــن  قــرارتهم االســتيمارية واالئتمانيــة ؛التــي لهــا مصــالي مــ  المنشــ ة طــرا لأل
 لتدفقات النقدية الم مولة.افي تقدار حجم 

 لم المحلسب ة:مقوملم جودة المعلوم 2.3.3
فــي  IASBالصــا رة عــن مجلــس معــااير المحاســبة الدوليــة  Exposure Draftورقــة العمــل ل اوفًقــ
الشـــر  األســـاد لجـــو ة الكشـــوفات  نَّ َّفـــ ،"المـــاليالمفـــاهيمي لإلبـــ ا  اإلطـــارتحســـين " بعنـــوان 2008ســـنة 

 وهــــذا الخصــــائص، ةوالخصــــائص النو يــــة لمعلومــــات الكشــــوفات الماليــــاألهــــدا  الماليــــة هــــو التزامهــــا ب
 ، مــــةءالم  :وتتكــــون مــــن ،النو يــــة هــــي مجموعــــة مــــن الصــــفات التــــي تجعــــل المعلومــــات الماليــــة مفيــــدة 
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 للفهـــــــــم والقابليـــــــــة ، التوقيـــــــــت المناســـــــــبو ، القابليـــــــــة للتحقـــــــــقو ، القابليـــــــــة للمقارنـــــــــةو ، التمييـــــــــل الصـــــــــا قو 
(Tasios & Bekiaris, 2012 :58.) 

 
 .اإلبالغ الملليخصلئص جودة (: 1.2شكل ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2018:553آل طه، صخر، )المصدر: 

 

 

 

 

 بالغ المالي خصائص جودة اإل

 ساسية الخصائص األ

 التمثيل الصادق  مةالمالء

 همية النسبيةاأل  التوكيدية القيمية  القيمة التنبؤية

 ( الخصائص المعززة )الداعمة

  الحيادية  االكتمال خطاءخالية من األ

 القابلية للفهم  مكانية التحقق إ

 لمقارنة القابلية ل التوقيت المناسب
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 المللي:اإلبالغ خصلئص جودة  2.3.4
 الماليالمفاهيمي لإلب ا  اإلطارتحسين بقائمة  (IASB)  الدوليةأصدر مجلس معااير المحاسبة 

 هما:و  ،وقد جاءت هذا الخصائص في مجموعتين أساسيتين ،(2010( في سبتمبر عا  )8رقم )

 .والةمثيل الصلدق، مل على خلصيةي المالنمةةالخصلئص األسلس ة: تش 

 :المالنمة .1

والتـي تعنـي قـدرة المعلومـات  ،اإلبـ ا المـاليفي مجال تحسين جـو ة  ةً رئيس تميل الم ءمة خاصيةً 
لــذا يطلــب توافرهــا فــي أي  ؛نتيجــة تقــديم المعلومــة  ر فيــحــداث التغي ــإلقرار مــن خــ ل دمــة فــي التــ ثير بــاالمق

 أكيـرالخارجيـة علـى إجـراء تنبـرات  طـرا وكذلب قدرتها على مساعدة مستخدميها مـن األ، نظا  للمعلومات
 ة وعلــى هــذا األســاد يجــر  االهتمــا  بهــا واياســها فــي إطــار تمييــل جــو  ، قــة حــول األحــداث المســتقبلية

 المالي.اإلب ا 

 :يوه ،مة من ث ث خصائص فر يةءوتتكون خاصية الم 

أو  ،لتنبر بالتدفقات النقدية للمنش ةلا ساسً أتبارها : ويقصد بها ايمة المعلومات باعالق مة الةنبؤية -أ
 .(29 :2013، وآخرون ، بقوتها اإلارا ية )السعيد

الحالية التي وضعها أو  التوقعات الماضية تغيرأو  : هي المعلومات التي تركدالق مة الةوكيدية -ب
 أساد التغيرات السابقة.على 

القرارات على ها سترثر فَّنَّ  ،مضلل   مت بشكل  هذا المعلومات إذا قد ِّ  تعني أنَّ و  النسب ة: ة هماأل -ج
تكون و ، أساد المعلومات المحاسبية المبلغ عنهاعلى التي سيتخذها المستخدمون في قراراتهم 

 (.Kieso et al, 2016: 43)عن  البند المفصي ية أهمبحجم و لنسبية يتها اأهم

 :)الدقة( الةمثيل الصلدق .2

وحتـى يكـون ، تمييلهاتميل بصدق الظواهر التي تقصد  بحيث ،يجب أن تكون التقارير المالية مفيدةً 
مـــن  اًيـــلاوخ ،اوحيا ًيـــ ،ن يكـــون كـــامً  أ :ســـم بـــي ث خصـــائصيجـــب أن اتَّ ف ،كامـــل   بشـــكل   االتمييـــل صـــا قً 

ا واألحـــداث والظـــرو  التـــي تكـــون  ائًمـــ ،التـــي تصـــور الجـــوهر االقتصـــا ي للمعاملـــة األساســـية األخطـــاء
 .(30 :2013، وآخرون )السعيد  متشابهة من حيث شكلها القانوني
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 وتةكون خلص ة الةمثيل الصلدق من ثالث خصلئص:

لفهـم الظـاهرة التـي  ؛لومـات الضـرورية للمسـتخد المع كـلَّ  الماليوتعني أن اتضمن التقرير  : االؤةملل:اًل أو  
ــــــ، يجــــــر  تصــــــويرها ــــــز  مــــــن وصــــــ  وتعبي ــــــب كــــــل مــــــا ال ــــــي ذل ــــــب ر وتفصــــــيل بمــــــا ف  التقــــــاريرفــــــي تل

 (Achim & chis, 2014: 95). 
طر  معين أو  و تفضيل جهة ،بمعلومات محاسبية معينة واالهتما يقصد ب  عد  االنحياز  ل: الح لد:ثلن ً 

 .ون المعلومات واقعية وحقيقيةوأن تك ،خرآعن طر  
وال اوجد  قة مطلقة في كل  ،الحسابية والفنية والشكليةوهو تجنب تلب األخطاء  ل: الخلو من األخطلن:ثللثً 

ويجب توضيي  ،االجتها ات الشخصيةأو  فهناك الكيير من األمور تستوجب بعض التقدارات، المعلومات
 .( 2014:51، حدو  وطبيعة التقدار )العبيدي

 خصلئص المعز ة للخصلئص األسلس ة:ال 
والقلبل ة ، والوقت المنلسب، والقلبل ة للةحقق، هي: القلبل ة للمقلرناةو  ،خصلئص تشمل على أربعو 

 .لليه 
عبر فترات إذا أمكن مقارنتها بمعلومات أخر   ،فائدة كيروهي مقارنة المعلومات األ القلبل ة للمقلرنة: -1

في اتباع سياسة محد ة في تطبيق اإلجراءات نفسها لمعالجة األحداث المتماثلة اليابت  نَّ إو ، زمنية أخر  
جعل الكشوفات المالية الصا رة عن إلى عبر الدورات المحاسبية المتماثلة في وحدة اقتصا ية معينة اهد  

 (.536 :2017، النوري )للمقارنة األحداث االقتصا ية المختلفة قابلة 

إجماع إلى مستقلين يمكنهم الوصول المختلفين و المعرفة الفرا  أصحاب األن وتعني أَّ  القلبل ة للةحقق: -2
 ،يقصد بها إمكانية الوصول لنفس المعلومات من قبل جهات أخر  و ، معينشيء حول مصدااية تمييل 
وتستخد  نفس الطرق واألساليب للقياد المستخدمة عند  ،األخيرة مستقلةً المعلومات بشر  أن تكون هذا 

 (.100 :2011، حامديو ، )علي  اإعدا ه

وهي المعلومات التي  ،عند اتخاذ القرارأو  قبل وهو أن تكون المعلومات متاحةً الةوقيت المنلسب:  -3
تتوفر لمتخذي القرار في الوقت الذي تكون في  المعلومات قا رة على الت ثير في قرارات المستيمرين 

وم  ذلب  ،قديمة تصبي أقل فائدة من المعلومات الحدايةالمعلومات الفَّنَّ  عا    و شكل  ، وأصحاب القرار
تقيم أو  ألنهم يحتاجونها لتحداد ؛اإلب ابعد تاريخ  طويلة   فَّن بعض المعلومات قد تستمر فائدتها لمدة  

 (. 2017:537، االتجاهات )النوري 
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ا أن يقصد بهو ، المعلومات صنفت ووصفت وعرضت بوضوح وإيجاز أنَّ  يوتعن القلبل ة لليه : -4
وتتوق  إمكانية ، يكون بَّمكان مستخد  المعلومات المحاسبية فهمها واستيعاب مدلوالتها لكي يستفيد منها

كما تتوق  على قدرات من  ،وكياية عرضها من ناحية ،فهم المعلومات على طبيعة القوائم المالية
اتوق  ، منها عملية أكيرية القابلية للفهم هي خاصية نظر  وإنَّ ، يستخدمونها وثقافتهم من ناحية أخر  

وال يمكن االستفا ة من  ،ت ثير المعلومات المحاسبية على مد  استيعاب متخذ القرارات لهذا المعلومـات
وتتوق  إمكانية فهم المعلومات على طبيعة البيانات ، لمن يستخدمها ةإذا كانت غير مفهوم ،المعلومات

ت . فلهذا اتعين وكـذلب تتوق  على قدرات من يستخدمها وثقاف ،التي تحتويها القوائم المالية وكياية عرضها
من قدرات مستخدميها لهذا القوائم وحدو  تلب  ة  ـوائم المالية أن يكونوا على بينعدا  القَّعلى من يقومون ب

، حامدي، علي) القوائمحتى اتسنى تحقيق االتصال الذي يكفل إب ا البيانات التي تشملها تلب ، القدرات
2011:100). 

 المللي:اإلبالغ جودة أهداف  2.3.5
( في بيان مفاهيم المحاسبة المالية رقم FASB)مريكية األ  مجلس معااير المحاسبة المالية لقد حدَّ 

 :( 2018:525، )مزهر يتنحو اآلعلى ال المالية لإلب ا الرئيساألهدا   ((1

ن تتضمن أويجب ، رية واالئتمانيةفي اتخاذ القرارات االستيما دتوفير المعلومات المالية التي تفي -1
التقارير المالية المعلومات المالية التي تساعد المستيمرين الحاليين والمرتقبين والدائنين في اتخاذ قرارات 

 خاصة تساعدهم في مجال االستيمار واالئتمان.

فاضلة بين بهد  الم ؛في تقدار التدفقات النقدية المستقبلية دتوفير المعلومات المالية التي تفي -2
 كد للمستحقات وحالة عد  الت ،وتحداد توقيت التدفقات النقدية، التدفقات الحالية والتدفقات المستقبلية

 ر اح وعوائد بي  االستيمارات.أالنقدية من مقسو  

 .حداث والظرو  التي تركد المطالبة بهاعن موار  المنش ة االقتصا ية واألاإلب ا الدقة في  -3
 ف  مقسو  على مستيمرين الحاليين والمرتقبين التي تساعدهم في تقدار قدرة الشركة تقديم معلومات لل -4

سعر  نمد  نجاح المنش ة بالشكل الذي ازيد معلى كما ارغب هرالء في الحكم  ،األر اح في المستقبل
 السهم.
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 :المللياإلبالغ هداف جودة ومن أ

م معلومات في التقارير المالية ذات جو ة تقدي هو اإلب ا الماليالهد  األساسي من جو ة  نَّ إ -
 .للمنشآت االقتصا ية الماليلى بالوض  و عالية متعلقة بالدرجة األ

على مقدمي رأد المال وأصحاب المصالي إيجابي توفير الجو ة في التقارير المالية سيرثر بشكل  -
 .تزيد من كفاءة السوق في اتخاذ القرارات االستيمارية واالئتمانية وتخصيص الموار  األخر  التي 

القوائم  وفمستخدم ؛فئات عدادةإلى تقديم المعلومات المالية المفيدة إلى  اإلب ا المالياهد   -
فقات للتد معتمدان على تلب المعلومات المالية التي تساعدهم في التخطي   ما يكونون عا ةً المالية 

 .(Ferdu, 2009: 21): والخارجية النقدية المستقبلية الداخلية

 المللي:اإلبالغ أنوال جودة  2.3.6
 المـــاليفـــي التقـــارير الماليـــة التـــي تعكـــس طبيعـــة الوضـــ   اإلبـــ ا المـــاليمـــن أجـــل تحقيـــق جـــو ة  
 :وهي ،نواع للجو ة في التقارير الماليةأاوجد ث ث  ،للشركة

 بحيـث تكـون الكلمـات المختـارة لوصـ  ،جيـد   ظهار بيانات التقارير بشـكل  إجو ة صياغة التقارير:  -
والشــفافة  ويتطلــب هــذا تــوافر خاصــية الوضــوح ،اتا بدقــة عــن البيانــا ومعبــرً ا ومفهوًمــالبيــان واضــحً 
 .والمصدااية

 المـالياألرقـا  تعكـس حقيقـة الوضـ   جو ة محتو  التقارير: وجو  القيم الصـحيحة للبيانـات أي أنَّ  -
 ،الشـــمول :هـــي ،تـــوافر ثـــ ث خصـــائصر مـــن األخطـــاء الجوهريـــة اتطلـــب وخلـــو التقـــاري ،للشـــركة
 .وهي التمييل الصا ق للمعلومات ؛والدقة ،واالكتمال

عــرض المعلومــات أو  ،جــو ة عــرض التقــارير: ســهولة الحصــول علــى التقريــر فــي الوقــت المناســب -
 ،بطريقــــة ال تحتــــاج لمزيــــد مــــن التفســــير والتوضــــيي عنــــد اســــتخدامهاأو  ،ين متجانســــةاو تحــــت عنــــ

 والشفافية.  ،والتوقيت ،والحيا  ،اليباتأو  تساقاال :هي ،يتطلب هذا توافر أر   خصائصو 

 ( 2018:259)محمد، 
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ق أهدا  يفي الحسبان لتحقخذها التي يجب أبعض االعتبارات  إلى (2011) اهينششار وأ
 :وهي ،اإلب ا المالي

 :اليروف البيئ ة (1

فــي  تــرثر  يــةاالقتصــا ية والسياســية واالجتما االعتبــاراتن كــو  كبيــر   بشــكل   الظــرو  البيئيــةتــرثر 
 ،سـواق ماليـة متطـورةأ فيها الدول ذات االقتصا  الحر توجدفَّنَّ على سبيل الميال و ، المالية هدا  التقاريرأ 
خرات نحــو ا فــي توجيــ  المــدَّ رئيًســ اســواق  ورً تلعــب األكمــا ، األهــدا نشــطة للتبــا ل تســهم فــي تعزيــز تلــب أو 

وتــوفير  ،أكبــر مــن الكفــاءة والفاعليــة جــةالمــوار  بدر  اهــالتــي تســتخد  في االقتصــا ية االســتيمار فــي الوحــدات
 .(96 :2011، )شاهيناألسواق ازيد من كفاءا المعلومات 

 :المللياإلبالغ فئلم مسةخدمي  (2
 :ساسي نها المصدر األعلى أالتقارير المالية إلى انظر المستيمرون الحاليون  المسةثمرون

 ة. ستمرارية للملكية في المنشاالألنها تساعد في اتخاذ القرارات و  ؛للمعلومات

 ساسي للمعلومة نها المصدر األأ ىعلالتقارير المالية إلى المقرضون الحاليون انظر  ن:والمقرض
من حيث مني االئتمان والضمانات وشرو  السدا  وتواريخ  ،ة ضاع المنشأو  التي تساعد على فهم

 ،تضمن لهم حقوقهم ةيد تدفقات نقدية على تول تعمل على تقييم قدرة المنش انهأي أ ،االستحقاق
 .والقدرة على سدا  االلتزامات

 حول مد  قائمة والعم ء والعاملين أصبحت اهتمامات المور ان  ن:والموردون والعمالن والعلمل
اجات يحتة على االستمرار في تحقيق ا ي قدرة المنشأ، ة اتهم الحالية والمرتقبة م  المنشع ق ةر حي

 ليد التدفقات النقدية وضمان استمراريتها.وتو  ،هذا الفئات

 :المللياإلبالغ محدودية المعلوملم الةي توفرهل  (3

 حداث.معلومات ال زمة عن التغيرات واألالتقارير المالية ال يمكنها توفير كل ال 

 جراء التحلي ت بش نها.إتستوجب و  ،تعلق باألحداث التاريخية وقعت فعً  ت التي المعلومات 

 اإل ارة اء أ اء المنش  و أالمحاسبة الفصل بين  ليس بمقدور. 
  ثارها آعن المتغيرات التي ال يمكن اياد التقارير المالية ذات الغرض العا  ال توفر معلومات

 المالية.
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 على جودة اإلبالغ الملليالقرارام الةي تؤثر  2.3.7

اإلبــ ا ى جــو ة اــرثران علــ انهمــأقــرارين يعتقــد  أهــم هنــاك ( 2010:3) المــزوري، الشــجيري اــر  
 وهما: ،المالي

 ،حسين مستو  الشفافية لد  الشركاتتإلى ب  شب محاسبية ذات الجو ة العالية المعااير ال تر ي  .1
يقلل من األخطاء التي اتوقعها محلل القوائم  IASعملية تبني عملية المعااير المحاسبية  نَّ أكما 
 .المالية

مصدااية من حيث جو ة  أكيرالمالية يجعل منها  ايا  طر  ثالث بتدقيق هذا القوائم نَّ إ  .2
 اإلب ا المالين تقييم مستخدمي معلومات إو ، اإل ارةب غها من قبل إالتي اتم  ،المعلومات المالية
 ،المدقق سو  يقو  بالتحري عن األخطاء وكشفها هم اتوقعون ب نَّ نَّ يقو  على ألعمليات التدقيق 

إلى الذي يصل في  هرالء المستخدمون  الحد ِّ إلى ن القوائم المالية إذا تم حذ  فقرة معينة م ةومعرف
  نَّ أو  ،و ايقةً  وموضو يةً  الخبرات والمعلومات الشخصية التي يمتلكها المدقق مستقلةً  نَّ  القناعة ب
زلذلب  ؛لمصدااية في هذا القوائم الماليةعلى توفير اليقة وا قا رٌ  اهتما  الباحيين األكا يميين  ترك 
اإلب ا ن يمتلكها نظا  أوالتي يجب  ،ى  راسة معااير الجو ة المطلو ة في المعلومات المحاسبيةعل

يصال وتفسير المعلومات المحاسبية المطلو ة من إبارها النظا  المسرول عن تجهيز و باعت ،المالي
فهم  المستفيدة على طرا هو قابلية األ ولكن ابقى المعيار الرئيس، المستفيدة طرا قبل األ

 المعلومات المقدمة.

يمكن على أساس   امعيارً جو ة المعلومات المحاسبية تعد  نَّ أ( 2019) وعلي خليفةبينت  راسة لقد 
للمفاضلة بين  كما يمكن استخدامها ك ساد  ، هدافهاألالحكم على مد  تحقيق المعلومات المحاسبية 

 أكيربما اتيي اختيار ، لتقارير الماليةالمحاسبي في ا اإلفصاحاألساليب المحاسبية لغرض القياد و 
 المعلومات فائدة لمساعدة المستخدمين الرئيسيين في ترشيد قراراتهم.

وهناك من ار  أن جو ة المعلومات المحاسبية تعني ما تتمت  ب  من مصدااية وما تحقق  من 
لمعااير القانونية منفعة للمستخدمين وأن تخلو من التحريف والتضليل وأن تعد في ضوء مجموعة من ا

 .(2019:18، وعلي، )خليفة والرقابية والمهنية والفنية بما يساعد على تحقيق الهد  من استخدامها.

على أساد القيمة  اإلفصاحوهو  ،اإلب ا الماليتزيد من جو ة  امورً هناك أ نَّ إويمكن القول 
على جو ة إيجابي ما ل  من ت ثير ا ؛األساسية والمعززة اإلب ا الماليوااللتزا  بخصائص  ،العا لة



20142019 

58 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية            

وااللتزا   ،الشركاتمة ومصدااية ءم إلى وجو ة المعلومات المحاسبية الذي ار ي  ،التقارير المالية
عمل على وال ،اإلب ا الماليتحسين جو ة و  ،خطاء في القوائم الماليةيقلل من األ ؛ مابالمعااير المحاسبية

 صحاب المصالي.أالشركات و االتصال والتواصل بين  تطوير وسائل

 :العوامل المؤثرة على جودة المعلوملم المحلسب ة 2.3.8

 ومن العوامل الةي تؤثر على جودة المعلوملم المحلسب ة مل يأتي:

 :جودة المعليير المحلسب ة المطبقة -1
أن النظـا  المحاسـبي الـذي يضـع  المشـرع فـي الدولـة اتضـمن إلـى  (2011) حامـديو ، علـي أشـارت  راسـة

وهــذا القواعــد واألحكــا  تــرثر علــى ، وأحكــا  لتنظــيم العمــل المحاســبي فــي الكيانــات الملزمــة بتطبيقــ قواعــد 
، محتواهــاو ، شــكلهاو ، عــد هاو ، لــذلب العمــل المحاســبي مــن حيــث نوعهــا الوثــائق والتقــارير المعــدة كتلخــيص  

ـــةجـــو ة المعـــااير المبـــاخت   و ة المعلومــــات المحاســــبية جـــ ؛ وتختلـــ اومـــن ثـــم جو تهـــ  ،حاســـبية المطبق
مـــن ممارســات إ ارة الـــر ي وعــد  تماثـــل المعلومــات بشـــكل أكبــر مـــن المعــــااير  قــــد تحـــدَّ  (IFRS) فمعــااير
 ،  لضمان جـو ة المعـااير المحاسـبيةمـن الشـرو  مجموعـةً (SEC)األمريكية قد حد ت البورصة لالمحلية. و 

وتـــوافر المــوار  البشــرية والفنيــة عاليــة ، المعـــاايرالجهــة القائمــة بَّصـــدار أو  منهــا: وجــو  تنظــيم جيــد للهيئــة
 ( 2011:105حامدي، و )علي، . والرقابة الفعالة على مـد  التـزا  الشركات بالمعااير، المستو  

 :اإلدارةدوافع  -2
، في االختيار بين السياسات المحاسبية المتاحةاإل ارة المرونة المتاحة أما  وتكون من خ ل 

، التبـاع طريقـة معينـة فـي معالجة بعض البنو  المحاسبية وهيكلة العمليات، حاسبيةوعمل التقدارات الم
وهو ما  ،إلساءة اسـتغ لها لتحقيـق مصالحها الشخصية على حساب أصحاب المصالي اوقد تكون  افعً 

 .(25 :2007، يقلل مـن جـو ة المعلومات المحاسبية )أبو الخير

 :ني   المهنةالمنيملم والجهلم المسؤولة عن ت -3
ارثر وجو  تنظيمات مهنية متخصصة قوية في جو ة المعلومات المحاسـبية من خ ل ما تصدرا 

 .من معااير وتعليمات وقواعد ولوائي تنفيذية
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 :جودة عمل ة المراجعة -4

وذلـــب مـــن خـــ ل مراجعـــة ، زيـــا ة جـــو ة المعلومـــات المحاســـبيةإلـــى تقريـــر مـــدقق الحســـابات  اـــر ي
 عدا  وعرض التقارير الماليةوالتحقق من إ  ،اليقة في المعلومات الوار ة بها زيا ةو ، المنشورة التقارير المالية

تقريـر مـدقق الحسـابات لـ   كمـا أنَّ ، وكذلب متطلبات القوانين المعمول بهـا، ا لمعااير المحاسبة المعتمدةوفقً 
إلــى وإذا نظرنــا  ؛لمــاليين وغيــرهملمحللــين امراابــة متقدمــة ل بمنزلــةفهــو ، أثــر كبيــر علــى قــرارات االســتيمار
ــع ن ح  أنهــا تتطلــب مــن المــدقق أن يفصــي فــي تقريــراســ ،مضــمون معــااير التــدقيق الدوليــة ا إذا كانــت مَّ

كمــا تتطلــب معــااير ، ير المحاســبة المتعــار  عليهــاتتفــق مــ  معــاا مــات الــوار ة فــي التقــارير الماليــةالمعلو 
، وعلــي، خليفــة)المبــا ع المحاســبية مــن فتــرة ألخر  تطبيــق التــدقيق تحقــق المــدقق مــن ثبــات المرسســة فــي 

2019:23 ). 
 الحوكمة: -5

ــ ان هنــاك تــ ثيرً أإلــى أشــارت العداــد مــن الدراســات المحاســبية  آلليــات الحوكمــة )جــو ة لجــان  اإيجابًي
، ون خـــر آو ، ملـــو العـــين)المحاســبية ( علــى جــو ة المعلومــات اإل ارةومجلــس ، والمراجعـــة الداخليـــة، المراجعــة

2013: 9.) 

 :المللياإلبالغ ق لس درجة جودة  2.3.9
تتعد  النماذج المستخدمة في اياد  رجة جو ة المعلومات المحاسـبية التـي تتضـمنها القـوائم الماليـة 

 مـــا الـــيإلـــى ويمكـــن تصـــنيف هـــذا النمـــاذج  ،التـــي تســـتخد  فـــي ايـــاد  رجـــة جـــو ة المعلومـــات المحاســـبية
 :(10 :2014، )مليجي

 :مدخل جودة الربح -1

لمعظـم يـة أهم المعلومات المحاسبية أكيرن الر ي المحاسبي هو ألى عالمريدون لهذا المدخل يستند 
 اإل ارةومــــد  كفــــاءة  ،نتــــاج هــــذا المعلومــــات علــــى حجــــم المــــوار  المتاحــــةإويتوقــــ  ، أصــــحاب المصــــالي

 والــذي ،ر ــاحنمــوذج انحــدار األومــن أشــهر نمــاذج هــذا المــدخل  ؛والفــرص االقتصــا ية المتوقعــة ،لتشــغيلها
 (Francis et al, 2003) ونموذج، يقيس استمرارية األر احو  (Kormendi and Lipe: 1987وضع  )

عيـوب هــذا النمــاذج اعتما هـا علــى بيانــات الس سـل الزمنيــة لفتــرة  أهــم ومــن، لألر ـاح التنبريــةقيـاد القــدرة ل
  .أكيرسنة و  20طويلة قد تصل 
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 مدخل جودة االسةحقلقلم: -2

ـــــــى تـــــــم تفســـــــير   مـــــــن األر ـــــــاح والتـــــــدفق  نهـــــــا تحقـــــــق كـــــــً  أمـــــــدخل االســـــــتحقاقات المحاســـــــبية عل
 نمـــــوذج جـــــو ة االســـــتحقاق المعـــــدل الـــــذي وضـــــع   نمـــــاذج هـــــذا المـــــدخل أهـــــم ومـــــن ،النقـــــدي التشـــــغيلي

( (McNicholsm, 2002 النماذج  قة. أكيرباعتبارا 

 مدخل توقيت االعةراف بلألربلح والخسلئر: -3

أو  المصــــروفات )األر ــــاحأو  أن عــــد  االعتــــرا  بــــاإلارا اتإلــــى خل يســــتند المريــــدون لهــــذا المــــد
 ؛ومن ثم يضع  من جو ة المعلومات المحاسبية ،الخسائر( في التوقيت المناسب يضع  من جو ة الـر ي

، ((Ball et al, 2003 ونمـــوذج خاصـــية وقتيـة الـــر ي، ومن نماذج هذا المـدخل نمــوذج البنــو  االســتينائية
؛ عد  وجو  نموذج موحـد متفـق عليـ  لقيـاد  رجـة جـو ة المعلومـات المحاسـبيةإلى ث أشار في  راست  حي
 جو ة المعلومات المحاسبية.على اتم االستدالل  من خ ل  ااوفر كل نموذج مرشرً  إذ

 :قة األربلحد -4

ح وهــــي تســــوية مقصــــو ة لألر ــــا، تقــــاد  قــــة األر ــــاح مــــن خــــ ل  رجــــة تمهيــــد األر ــــاح المحاســــبية
عــن رةبـــة اإل ارة  فـــي تقليـــل  تجـــاا المرغــوب الـــذي يعبـــربهـــد  الوصـــول إلــى المســـتو  أو اال ؛المحاســبية

مـن  الممكن أو المسموح ب ، من خـ ل مجموعـة   االنحرافات غير الطبيعية في األر اح المحاسبية إلى الحد ِّ 
 ،ملحـــو    ترتفـــ  فيهـــا بشـــكل  الفتـــرات التـــي  اآلليـــات التـــي اـــتم عـــن طريقهـــا تخاـــيض األر ـــاح المحاســـبية فـــي

ـــنخفض فيهـــا بشـــكل   ـــي ت ـــرات الت ـــي الفت ـــر   وزيا تهـــا ف ـــا ع المحاســـبية المتعـــار  عليهـــا  ، فـــي حـــدو كبي المب
 (.Jeffrey, 2010) األر اح المحاسبية من  رجة المخاطر المصاحبة لظاهرة التقلبات في ألغراض الحد ِّ 

 األربلح:ميهوم جودة 

ـــد  ا الخـــت   تبًعـــ ،عـــدة   لمحاســـبة جـــو ة األر ـــاح ومفهومهـــا بمعـــان  ل البـــاحيون فـــي مجـــال او اتنـــلق
ا الخت   وجهة نظرهم فيما تحتويـ  األر ـاح مـن وتبعً ، مستخدمي القوائم المالية وهدفهم من هذا االستخدا 

شـمول األر ـاح المفصـي عنهـا  ذ اـر  البـاحيون فـي المجـاالت الماليـة أنَّ إ ؛خصائص تجعلها تتمت  بالجو ة
حتـى ولـو توافـق  ،حداث خلل في مقدار ما تحتوي  تلب األر اح مـن جـو ةإإلى   غير عا ية ار ي على بنو 

 نَّ أ مـن واضـعي المعـااير والمشـرعين والمـدققين ا. ويـر  كـلٌ  عاًمـذلب م  المبـا ع المحاسـبية المقبولـة قبـواًل 
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 ع المحاسـبية المقبولـة قبـواًل عنهـا بمـا انسـجم مـ  المبـا  اإلفصـاحذا ما تم إ ،األر اح تكون ذات جو ة عالية
كمــا وينظــر ، تــدفقات نقديـةإلـى الــدائنين يعـدونها كــذلب كلمـا تمتعــت بقـدرة أكبــر علـى التحــول  نَّ أال إ، اعاًمـ
 ون ت ثير اذكر للعوامـل  ،األ اء الحقيقي للمدارين ذا ما عكستإ ،نها ذات جو ة مرتفعةأاألر اح على إلى 

االســتخدا  الواســ  علــى الــرغم مــن و  ،(Dechow & Schrand, 2004: 2الخارجــة عــن ســيطرتهم )
ن تعريفـ   فليس هناك توافق في اآلراء بش، ر اح في كل من األ ب األكا يمي والممارسةلمصطلي جو ة األ

مــن  التــالي و ، فمعظــم األ بيــات الموجــو ة توافــق علــى أن مفهــو  جــو ة االر ــاح غيــر محــد  الســياق ؛ومعنــاا
 تفسير ممكن لتعد  التعاريف الذي يمكن أن يكـون مختلـ  وثمة اح،األر لجو ة  الصعب تقديم تعريف عا 

 .(Kirschenheiter& Melumad, 2006: 2القراء يستعملون المعلومات لصن  قرارات مختلفة )

 ، نهـــا  رجـــة التقـــارب بـــين المفهـــو  المحاســـبي والمفهـــو  االقتصـــا ي للـــدخلبجـــو ة األر ـــاح  تفـــعرَّ وُ 
وهـو المـدخل الـذي اركـز بصـورة  ،د المـال كمـدخل لقيـاد الـدخلأهـو  المحافظـة علـى ر باالعتما  علـى مف
ر فــي صــافي األصــول الناتجــة علــى األنشــطة التشــغيلية للوحــدة االقتصــا ية خــ ل الفتــرة أساســية علــى التغي ــ

 ؛ســهم( والتوزيعــات المخصصــة لحملــة األد المــال )زيــا ة االســتيماراتأضــافات علــى ر باســتيناء اإل ،الماليــة
ــأالوحــدة ال تحقــق  نَّ أوتتضــمن وجهــة النظــر هــذا   عــن فضــً   ،لــم تســتر  التكــاليف التــي تكبــدتها مــا ار اًح
 (.et al, 2009: 81 Schroeder) المحافظة على حقوق مالكيها

ر ــاح هــي المــد  الــذي جــو ة األ نَّ أ فيــرون ( Vincent & Schipperاــذهب ) ،و ــنفس االتجــاا
المقصــو  بالتمييــل  ويركــد أنَّ  ،للــدخل بصــورة صــا قة Hicksعنــ  مــن مفهــو   يقتــرب فيــ  الــدخل المفصــي
 التوصـــــــيف و ـــــــين الظـــــــاهرة المـــــــرا  تمييلهـــــــاأو  التطـــــــابق مـــــــا بـــــــين المقيـــــــادأو  الصـــــــا ق هـــــــو التوافـــــــق

(Schipper & Vincent, 2003: 97)  اء بنــأو  وفــي العداــد مــن الحــاالت يكــون مــن الصــعب وضــ
 ن التعريـــف األفضـــل هـــو مـــا يميـــل خصـــائص الشـــيء المعـــر  أفضـــل و ـــذلب يكـــو ، تعريـــف شـــامل ومحـــد 

ــــــــل ــــــــً  إو  ،تميي ــــــــدً أو  ال يكــــــــون مظل ــــــــ بعي ــــــــى المقصــــــــو  من  تجــــــــي فمــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر من، ا عــــــــن المعن
 ي   تم تعريفهـــا مـــن خـــ ل خصائصـــها كمـــا يـــاألر ـــاح عاليـــة الجـــو ة تـــ نَّ فـــَّالمعلومـــات وواضـــعي المعـــااير 

(Dichiev, et al., 2012:12): 

طرق التنبـر باسـتدامة األر ـاح علـى المـد  الطويـل  أفضلتميل  التالي و ، األر اح مستمرة أن تكون  -1
 في المستقبل.
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يمكـــن مـــن خ لهـــا التنبـــر و  ،يـــر مـــ  مـــرور الوقـــتال تتغ التـــالي و ، تتصـــ  األر ـــاح بكونهـــا ممهـــدة -2
 .األفضل ب ر اح المستقبل

 .غير المتكررةأو  ن تكون األر اح خالية من العناصر الخاصةأ -3
 .تطبيقات متحفظة للقواعد ذات الصلةأو  قواعد محاسبية متحفظةإلى تستند   -4
 .ن تكون األر اح مدعومة بالتدفق النقدي الماضي والحاضر والمستقبلأ  -5
 . تتص  األر اح بكونها لداها أقل التغيرات في مجموع المستحقات  -6

تكـون األر ـاح ذات كـي ول ،بر اح هي مفهو  صـعجو ة األ نَّ َّف ،ومن وجهة نظر واضعي المعااير
 ،و عبــارة أخــر   .التــي ســو  تســتمر األعمــالأنشــطة جــو ة عاليــة انبغــي أن تعكــس مكونــات األر ــاح نتــائ  

ولعــل المشــكلة تكمــن فــي تجميــ  ، اليابتــة وغيــر اليابتــة مــن األر ــاح مــن المكونــات يمكــن االطــ ع علــى كــل   
والخسـائر  ن رقم األر ـاح فـي قائمـة األر ـاحإذ إ ؛ اح واحدر أفي رقم  اواضحً  االمختلفة اخت فً  هذا المكونات

فهنــاك ، والشــركة معقــدةً  ار مســتمرً يــغا عنــدما يكــون التوخصوًصــ ،بحــد ذاتــ  ال يمكــن أن يعكــس كــل شــيء
، ر ــاح اليابتــةمتكــررة عــن األالغيــر فصــل المكونــات  وهــو ،فضــلأ بشــكل تلــب المشــكلة طريــق واحــد لحــل

ذا إ ،والمكونـات غيـر المتكـررة ،فضل لت ثير المكونـات اليابتـةأ اة أن توفر اياسً ويمكن لهذا المجامي  الفر ي
ذ إ( ذلــب Tomssiniويريــد ) ،كانــت نتــائ  كــل منهــا تــم اياســ  بشــكل منفصــل باســتخدا  ســمة ايــاد واحــدة

ة غير المحتمل أن تحـدث مـر من األحداث التي أو  عن المعام ت  ت ثير األر اح المرقتة تنشأن إلى يشير 
ويبــدأ المحللــون  ،ر مختلــ  علــى األر ــاح فــي المســتقبليكــون لهــا تــ ثي لتــياأو  ،خــر  فــي المســتقبل القريــبأ

  عـــر  بالـــدخل مـــن العمليـــات المســـتمرةوهـــو مـــا ي ،بتقيـــيمهم لألر ـــاح الدائمـــة مـــن الـــدخل قبـــل هـــذا البنـــو 
Tomassini, 2007: 175)). 

خصـائص معلومـات الــدخل التـي تجعــل إلــى شـير جـو ة األر ــاح ت نَّ َّفـ ي،المفــاهيم اإلطـارو موجـب 
ــتقــدارها مــن خــ ل االرتبــا  بــين عان منفعــة األر ــاح يمكــن إو  ،المعلومــات مفيــدة التخــاذ القــرار د األســهم ئ

 )المـدراءراء منتجـي المعلومـات المحاسـبية آو ـذلب يمكـن أن نسـتخلص مـن  ؛((Barua, 2005: 3 والدخل
مـن  وخاليةً  ،للتكرار وقابلةً  ،األر اح عالية الجو ة تكون مستدامةً  أنَّ  (المحاسبيةواضعي المعااير الماليون و 
 وتدعم  التدفقات النقدية الفعلية. ،واحدة   البنو  لمرة  
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 المللي:اإلبالغ تعريا معليير  2.3.10
تولــت لجنــة معــااير المحاســبة الدوليــة  2001ســنة  حتــى 1979منــذ ســنة :اإلبااالغ المااللي الاادولي

( IASCتــم اســتبدال لجنــة المعــااير المحاســبة الدوليــة ) 2001ســنة الدوليــة وفــي مســرولية وضــ  المعــااير
وأصـــبي هـــو المســـرول عـــن وضـــ  المعـــااير الدوليـــة وســـميت ( IASBبمجلـــس معـــااير المحاســـبة الدوليـــة )

ـــة الدوليـــة تعـــد معـــااير اإلبـــ ا المـــالي الدوليـــة تفســـيرات ، و المعـــااير الصـــا رة عنـــ  معـــااير التقـــارير المالي
معلومـــات ذات جـــو ة عاليـــة وتتمتـــ   الـــى تـــوفير تهـــد  ية صـــا رة عـــن مجلـــس المحاســـبة الدوليـــةمحاســـب

ʪالمستيمرين في أسواق المـال  ت المالية والتقارير المالية األخر  لمساعدةنالشفافية وقابلة للمقارنة في البيا
 العالمية والمستخدمين للمعلومات المالية في اتخاذ القرارات االقتصا ية.

تهد  و  ،الدولية تفسيرات محاسبية صا رة عن مجلس المحاسبة الدولية اإلب ا الماليمعااير  ميلت
ة للمقارنــة فــي البيانــات الماليــة والتقــارير يــقابلالوتتمتــ  بالشــفافية و  ،تــوفير معلومــات ذات جــو ة عاليــةإلــى 

يـة فـي اتخـاذ للمعلومـات الماللمساعدة المستيمرين فـي أسـواق المـال العالميـة والمسـتخدمين  ؛المالية األخر  
 (. 2019:6، يمانإ) القرارات االقتصا ية

 .لدى مةخذي القرار اإلبالغ الملليق جودة يةحقل اإلبالغ الملليمعليير جودة   2.3.10.1

 بغــــرض تحقيــــق جو تــــ  لــــد  متخــــذي القــــرار، ة تيــــاآلجــــو ة اإلبــــ ا المــــالي يجــــب تــــوفر المعــــااير 
 :(58:2009، )أبو حما وهي 

تطــوير معــااير إلــى أغلــب الــدول  فــيوالمهنيــة العداــد مــن المنظمــات االقتصــا ية  تســعى :ون ااةمعااليير قلن -
مــ  تــوفر  ،رسســاتمنظمــة لعمــل هــذا المواضــحة و  قــوانين وتشــريعات مــن خــ ل ســن ِّ  اإلبــ ا المــاليجــو ة 

انونيــة والمتطلبــات الق ،متابعــة ســير األ اء فــي المنظمــة بمــا اتفــق معهــمبضــب  و  يقــو فعــال هيكــل تنظيمــي 
  تي يجب على المنظمات أن تبلغ وتفصي عن أ ائها المالي.ال

كونـ   ،وأصحاب المصالي علـى عنصـر الرقابـةاإل ارة التركيز من قبل  ويكون من خ ل: معليير رقلب ة -
تحـد   ور كـل مـن  بد من وجـو  رقابـة فعالـة ال ،ولغرض نجاح هذا العنصر . اريةأحد مكونات العملية اإل

ــو  ،جــراءات المنظمــةإعلــى سياســات و  اريــة اجعــة وأجهــزة الرقابــة الماليــة واإللجــان المر   نَّ كمــا أ ،ذ بفعاليــةتنفَّ
،عــ مــاليجــو ة إبــ ا بمصــدااية و مها تتميــز التــي تقــدالماليــة البيانــات  االلتــزا  بالقواعــد والقــوانين   ومــد ال 
 (.259 :2018، )محمد المطبقة
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بَّعــدا  معــااير المحاســبة والتــدقيق لضــب   والهيئــات المحاســبية المهنيــة المجــالس تهــتم :معااليير مهن ااة -
تطلب الحاجـة اما  ؛د لد  المستيمرين على استيماراتهموالتي تزيد من حاالت الت ك   ،األ اء  اخل المنظمات

،ع ماليحتى تتمت  بَّب ا  ،اليةإلعدا  القوائم الم  .( 2018:259، )محمد وتتسم بالنزاهة والشفافية ال 
لد  اليقة ما ازيد من  ؛اإلب ا الماليجو ة وتحسين زيا ة إلى  وجو  المعااير الفنيةار ي  :ليير فن ةمع -

 ،رفـــ  وزيـــا ة االســـتيمارإلـــى    َّ األمـــر الـــذي أ ؛شـــركةفـــي الالمســـاهمين المســـتيمرين وأصـــحاب المصـــالي و 
المطلو ــة ات المحاســبية صــدار معـااير عداــدة تســاعد فـي تــوفير الخصــائص النو يـة للمعلومــإالتوجـ  نحــو و 
 .( 2009:59، أبو حما )

 :الدول ة اإلبالغ الملليتطبيق معليير  ة أهم 11.3، 2

ويســتندون فــي هــذا  ،منــ  بــدَّ  ا الالدوليــة أصــبي أمــرً  اإلبــ ا المــاليتطبيــق معــااير  نَّ أاــر  الكييــرون 
 :ي توالتي تلخص فيما ي ،على عد  من األسباب والعوامل

المسـتيمر األجنبـي يعتمـد  نَّ أحيـث اـر  الكييـرون  ،ية جاذبة ل سـتيمار بكـل أنواعـ جعل البيئة المحل -1
 .ب قل التكاليفتكون والتي  ،وييق في القوائم المالية المبنية على معااير المحاسبة الدولية

 اتــــوفر فيــــ  األمــــن ا،م ئًمــــ ااســــتيماريً  امناًخــــالدوليــــة  اإلبــــ ا المــــاليعمليــــة تطبيــــق معــــااير تــــوفر  -2
فـي جلـب  شـفافية الـنظم القانونيـة المشـجعةكما تسـاعد ، الشفافية في المعلومات الماليةو  ديمقراطيةوال

وايــــاد  ،المـــاليوقـــدرة المرسســــة علـــى تقــــديم صـــورة صــــا قة عـــن وضــــعها  ،االســـتيمارات األجنبيــــة
 في مقابل االلتزامات القانونية. الماليمعرفة التغييرات في وضعها و  ،كفاءتها

المـدارين متخـذي  علـى إيجـابي   تعـد بنـاء علـى معـااير المحاسـبة الدوليـة سـيكون لهـا أثـرٌ القوائم التـي  -3
 وأصحاب المصالي. ،والمستيمرين ،القرار

ــــ -4 والحاجــــة الكبيــــرة للمعلومــــات مــــن قبــــل  ،ة لــــرأد المــــال إلتمــــا  األنشــــطة االقتصــــا يةالحاجــــة الماسَّ
جــب تطبيــق معــااير محاســبية موحــدة لــذلب ي ؛الممــولين وأصــحاب المصــالي فــي البورصــات العالميــة

 .حتى اتمكنوا من فهم المعلومات المالية
وضـــب   ،ا فـــي الشـــركاتا وعالمًيـــوزيـــا ة التنـــافس محلًيـــ ،نهـــوض الدولـــةإلـــى تطبيـــق المعـــااير اـــر ي  -5

 الممارسة المهنية.

 ،وآخـرون )بقـاص  يد فـي الحـد مـن الفسـا  المـالما يسـاع ؛على عولمة الشركات إيجابي كبيرل  أثر  -6
2018: 7). 



20142019 

65 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية            

 :المللياإلبالغ مله ة العوامل المؤثرة في جودة  2.3.11

 العوامل:هذا  أهم ومن ،اإلب ا الماليترثر في تحداد جو ة  التيمجموعة من العوامل  هناك
مريكيــة والمملكــة المتحــدة ذات : تركــز المحاســبة فــي  ول ميــل الواليــات المتحــدة األمصاالدر الةموياال .1

د وقـ ،حهـااأر و فـي تشـغيل الوحـدة االقتصـا ية  اإل ارةبيـان مـد  كفـاءة أسواق راد المال القوية على 
، وكــذلب المخــاطر المحتملــة ،تحداــد التــدفقات الماليــة المســتقبليةعلــى صــممت لمســاعدة المســتيمرين 

ذا كانـت إ ،العكـس مـن ذلـبعلـى و  ؛واتسـاع الملكيـة الخاصـة مـ  االنتشـار ليتماشـى اإلفصـاحس  ويتَّ 
علـى لـذا تركـز المحاسـبة  ؛للتمويـل الـرئيسوتكون البنـوك هـي المصـدر ، قتراضاالعلى ة يالنظم مبن

ليـة يمكنهـا الوصـول االمنظمـات المأنَّ طالمـا ، حماية المقرضين من خ ل مقـاايس محاسـبية مختلفـة
ويظهــر ذلــب فــي كــل مــن ، امحــد ً  اإلفصــاحلــذلب يكــون  ؛أي بيانــات تحتاجهــا بطريقــة مباشــرةإلــى 
 .(115: 2005)لطفي، وسويسرا  ،اليابانو  ،لمانياأ

علـى ينبغـي ف، تحـد  التشـريعات الضـريبية معـاار المحاسـبة فـي العداـد مـن الـدول النيلم الضاريبي : .2
وفــي بعــض ، الضــريبية لألغــراضن تســجل إارا اتهــا ومصــروفاتها فــي الســج ت الخاصــة أالشــركات 
صل الحسابات المالية عن الحسـابات تف ،ميل هولندا ،خر  أوفي  ول  ؛والسويد ،لمانياأ :ميل ،الب  

ر ـــاح المحاســـبة الماليـــة بعـــد تعـــدالها أضـــريبة  بـــارة عـــن لحيـــث يكـــون الـــر ي الخاضـــ  ل، الضـــريبية
ففــي حالــة انفصــال المحاســبة الماليــة عــن ، لمواجهــة الفــروق الناتجــة مــن تطبيــق القــوانين الضــريبية
 ام المخزون وفقً يميل تقي ،حاسبية محد ةم عالمحاسبة الضريبية اتطلب التشري  الضريبي اتباع مبا 

 . (555 :2019ل ط ، صخر، )آ مريكيةما في الواليات المتحدة األك ،(Lifo) لِـّ 

 ،غيرهـا مـن القـو  أو  التجـارة الدوليـةأو  عـن طريـق االحـت ل تـ تي :الرواب  االقةصالدية والس لسا ة .3
والـذي ، فقـد انتشـر نظـا  القيـد المـز وج، خـر  ألفكار والتطبيقات الفنية المحاسبية من  ولة تنتقل األو 

، فكار الجدادة لعصر النهضـةومع  انتشرت األ ،رو اأو  في القرن الخامس عشر فييطاليا إوجد في 
اتســــاع التكامـــــل  نَّ كمــــا أ ،المســــتعمراتإلــــى المحاســـــبة ع ر االســــتعمار البريطــــاني مبــــا كمــــا صــــدَّ 
التســـاق معــــااير  اقوًيــــ اصـــبي محفـــزً أقــــد  د المـــالأي مـــن خــــ ل نمـــو التجـــارة وتــــدفقات ر االقتصـــا 
وتسـجيل االنـدثار فـي البيئـة  ،المتداولـةصـول غيـر ظهرت مشـك ت وقضـايا تقيـيم األقد و ، المحاسبة
 .(555 :2019ل ط ، صخر، )آ وتقييم األصول غير الملموسة والموار  البشرية، الصنا ية



20142019 

66 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية            

، ســعارالعــا  فــي األمســتو  مســتمر لل: يعــد التضــخم ظــاهرة اقتصــا ية تتميــل فــي االرتفــاع الالةضااخ  .4
 و ــذلب تعكــس هــذا الظــاهرة حالــة عــد ، ي يعكــس انخفــاض القــو  الشــرائية لوحــدة النقــد المحليــةذوالــ

 ثر فـي المحاسـبة مـن حيـث مبـدأر حيـث تـ، التوازن بين التدفقات النقديـة وتـدفقات البضـائ  والخـدمات
رقــا  التــي تظهــر فــي القــوائم األ اســتبعا لــى إن عــد  االعتــرا  بالتضــخم اــر ي أو ، التكلفــة التاريخيــة

وحيــــــث صــــــدر  ،بالتمييــــــل االقتصــــــا ي الصــــــا ق التزامهــــــاوعــــــد   ،الماليــــــة عــــــن معناهــــــا الحقيقــــــي
 .(555 :2019، صخر، ل ط آ) المالياإلب ا ليحقق جو ة  (IAS29)معيار

، دولـةلصا ي لالنمو والتطور االقتمستو  ب اإلب ا الماليعرض : ات ثر الةطور االقةصلديمسةوى  .5
الـدول أن في حين  ،معقدةم محاسبية نظإلى ف  بالنمو االقتصا ي تحتاج مرتالمستو  الفالدول ذات 

التطــــور  نَّ فــــَّولــــذلب  ؛اقــــل نســــبيً أم محاســــبية معقــــدة نظــــإلــــى تكــــون حاجتهــــا  ااقتصــــا يً  ال نمــــوً قــــاأل
الممارسـات المحاسـبية التـي ير الماليـة و ار وض  المعااير المحاسـبية والتقـعلى  ت ثيراتاالقتصا ي ل  

تـــم اختيـــار طريقـــة  ذاإوهـــذا  ،اايمتهـــا أيًضـــعلـــى ســـهمها و أعلـــى تـــرثر و  ،تتبناهـــا الوحـــدة االقتصـــا ية
 :2019ل طــ ، صــخر، )آ تخــاذ القــراراعلــى التمييــل الصــا ق و علــى يــرثر ف ،محاســبية  ون غيرهــا

555). 
 اســتخدامهاأو  ذا لــم يحســن فهمهــاإ ،ةوغيــر ذات فائــد، : تعــد المعــااير شــدادة التعقيــدالةعلاا  مسااةوى  .6

غيــر مســتخدمي التقــارير الماليــة و التقــارير الفنيــة المعــدة عــن التكــاليف  ذا كانــتفــَّ، أميــل ااســتخدامً 
تصـبي المعلومـات المفصـي فس ،عن مخاطر المشـتقات الماليـة اإلفصاحو ، التكاليف محاسبةل ةمتفهم

 (.118: 2005لطفي، ) االتعليم مهم جدً و  مستف ية رست بكفاءة عالذا إال إ ـعنها غير مفيدة

 خالصة اليصل: 2.4
حـــول أهميـــة والـــذي تمحـــور  ،مفهـــو  اإلفصـــاح الطـــوعي إلـــى تـــم التطـــرق  ،مـــن خـــ ل هـــذا الفصـــل

لمـا تحققـ  مـن عوائـد  ؛فـي المسـتقبل االسـتيماراتجلب  ىقدرة الشركة عل  ومد ف اإلفصاح الطوعي وأهدا
رير االتق الشركة لتقديم معلومات إضافية لمستخدمي من بمبا رةاتم  حاإلفصا نَّ أو  ،وميزة تنافسية للشركات

و وافـ  اسـتخدا   ووسـائل ،فصـاحلزامي، وحـدو  اإلمقارنة بين اإلفصاح الطوعي واإل قد تم إجراءو  ،المالية
وتحســين ع قــة  ،وارتفــاع ايمــة الســهم ،تحســين مصــدااية الشــركةأثــر فــي مــن  لــ  ومــا ،اإلفصــاح الطــوعي

داخل ، والمـوالتقليـل مـن عـد  تماثـل المعلومـات ،وخفض مشاكل الوكالـة ،  الفئات ذات المصاليالشركة م
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 ،والمكونـــات والعوامـــل التـــي اتوقـــ  عليهـــا اإلفصـــاح ،فصـــاح الطـــوعيوالنظريـــات التـــي تحـــدثت عـــن اإل
 في بورصة فلسطين. لإلفصاحواالنتقا ات التي وجهت  ،وتكلفت 

و قـة  ،اإلبـ ا المـالي، ومقومـات جـو ة المعلومـات المحاسـبية وتناول المبحث الياني تحسين جـو ة
مـة ذات ءالم  :والخصائص المعـززة للمعلومـات المحاسـبية، وهـي ،والخصائص النو ية ،وأهداف  ،األر اح

ا ارتفـــ  وكلمـــ ؛والقابليـــة للفهـــم ،والتوقيـــت المناســـب ،والقابليـــة للتحقـــق ،والقابليـــة للمقارنـــة ،التمييـــل الصـــا ق
ا لمــدراء الشـركات والمسـتيمرين فــي كــان ذلـب إيجابًيـ ،الطـوعي وارتفعـت جــو ة المعلومـات الماليـة فصـاحاإل
قلـــل مـــن يمـــا  منخفضـــة؛اإليجابيـــة فـــي الفجـــوة المعلوماتيـــة ، وتكـــون تيـــار االســـتيمار والتمويـــل المناســـباخ

 تضارب المصالي بين المدراء والمساهمين.
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 الثالث الفصل 3

 جراءاتاإلو ةقيلطرا
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 اليصل الثللث
 جرانامواإل ةقيالطر 

 :مقدمة 3.1
، مــن الدراســةنجــاز الجانــب التطبيقــي إا اــتم مــن خ لــ  ا رئيًســمحــورً  وإجراءاتهــامنهجيــة الدراســة  د  تعــ

 وذلـب مـن خـ ل تحليـل البيانـات التـي تـمَّ  ،لتحليل البيانات واختبـار الفرضـيات ايتضمن هذا الفصل عرًض و 
التــي  ،متغيــرات الدراســةعلــى والوقــو   ،ليهــاإالتوصــل  النتــائ  التــي تــمَّ أبــرز  واســتعراض ،االحصــول عليهــ

، وضــعها المســتقبليو  نشــا  الشــركة، شــركةل)المعلومــات العامــة ل :الطــوعي اإلفصــاحبعــا  أعلــى اشــتملت 
ة ونتـــائ  لماليـــالنســـب ا، التنميـــة المســـتدامة، معلومـــات عـــن المســـرولية االجتما يـــة، اإل ارةمعلومـــات عـــن 
تطـور ومـن ثـم عـرض  ، قـة األر ـاح المحاسـبيةمـن خـ ل  اإلب ا الماليواياد جو ة  ،(التحلي ت المالية

جــراء إ تــمَّ قــد و  ؛ســاليب المســتخدمةواأل ،ومنهجيــة الدراســة ،الدراســةوعينــة ومجتمــ   ،البورصــة فــي فلســطين
حصــائي برنــام  التحليــل اإل تخدا باســ (2019 - 2014) نالفتــرة مــ خــ لحصــائية للبيانــات المعالجــة اإل

(E-Views)تم عرضها وتحلليها في هذا الفصل نتائ  الدراسة التيعلى للحصول  ؛. 

 : الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين 3.2
سهمها خ ل الفترة الواقعـة أتداول  تمَّ ، شركة( 48) ابلغ عد  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

ــــى  31/12/2014بــــين ) ــــى عــــة والموزَّ  ،(31/12/2019إل ، )البنــــوك :وهــــي، قطاعــــات مختلفــــة ةخمســــعل
القطاعـــات الشـــركات حســـب ( اوضـــي توزيـــ  3.1والجـــدول ). (ةوالصـــناع، الخـــدمات، االســـتيمار، التـــ مين

البيانـات إلـى ا وذلب استنا ً  ،قائمة بها من خ ل بورصة فلسطين علىوقد تم الحصول الدراسة، خ ل فترة 
 .(25/12/2019( بتاريخ )https://web.pex.ps/فلسطين. )ورصة الرسمية المنشورة في ب
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 الدراسة. سب القطلعلم خالل فةرة سنوام الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين تو يع   (:1.3جدول )

 لنسبةا 2019 اس  القطلل الرق 

 14.59 7 البنوك والخدمات المالية  1

 14.59 7 الت مين  2

 20.83 10 االستيمار  3

 27.08 13 الصناعة  4

 22.91 11 الخدمات  5

 %100 48 المجمول

 :ةمجةمع وعينة الدراس 3.3
المســاهمة اتكــون مجتمــ  الدراســة مــن جميــ  الشــركات الصــنا ية والخدميــة واالســتيمارية الفلســطينية 

وتم استيناء جمي  الشـركات ، ( شركة34) الغ عد هابالو  ،الماليةلألوراق امة المسجلة في سوق فلسطين الع
ال تتناســب مــ   خاصــة   لمــا اتمتــ  بــ  القطــاع مــن طبيعــة   ؛وقطــاع التــ مين المــاليالقطــاع إلــى التــي تنتمــي 
طاعـــات األخـــر  بنـــاء علـــى مـــن الق أكيـــرملتـــزمين باإلفصـــاح  والقطاعـــات الماليـــة البنـــوك والتـــ مين الدراســـة

 الدراسات السابقة.

ــأ ،( شــركة13)ت الصــنا ية المســجلة فــي الســوق عــد  الشــركا ولقــد بلــغ ا عــد  الشــركات الخدميــة مَّ
( 10) االسـتيمارية المسـجلة فـي السـوق بلـغ عـد  الشـركات  ، بينمـا( شـركة11بلـغ )فقـد المسجلة في السـوق 

خـ ل تـداول ولـم تتوقـ  عـن ال ،للشـركات التـي تـوفرت بياناتهـاأم ا عينة الدراسة فهي عينة شـاملة  ات،شرك
ـــةً  صـــنا يةً  ( شـــركةً 27و لغـــت )، فتـــرة الدراســـة ( شـــركة 11منهـــا ) ،فـــي الســـوق  مدرجـــةً  واســـتيماريةً  وخدمي
لتقــدار  ال زمــة البيانــاتجميــ   لهــا اكتملــت ،( شــركات اســتيمارية7و) ،( شــركات خدميــة9و) ،صــنا ية
 تلبأو  ،البيانات لها تتوافر ( شركات لم7) استيناء تم أن بعد، (2019-2014من ) للفترة الدراسة متغيرات

 (3.2)الجـدول رقـم  ويوضـي ؛ا رجـت حـدايً أأو  ،أخـر   شـركات مـ  أ مجـتأو  ،التـداولعـن توقفـت  التـي
 ي: توعينتها على النحو اآل الدراسة مجتم 
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 وعينةهل الدراسة مجةمع (:2.3جدول )

 العينة ككل القطلل
 االسةثملر الخدمي الصنلعي

 النسبة العد  النسبة العد  النسبة العد 
 %100 10 %100 11 %100 13 34 المسجلة

 %30 3 %18 2 %15 2 7 المستبعدة
 %70 7 %82 9 %85 11 27 عينة الدراسة

 أسلليب جمع الب لنلم: 3.4
تم االعتما  على المصا ر اليانوية في جم  البيانات )التقارير السنوية  ،راسةألغراض هذا الد 

من الموق  اإللكتروني لسوق فلسطين على  بمتغيرات الدراسة المتعلقة والبيانات، المنشورة لشركات العينة
، حل الدراسةوالتي توفرت عن الشركات م ،ت بيانات حدايةغطَّ قد أم ا فترة الدراسة ف، (مدار فترة الدراسة

بيانات تاريخية منشورة على ا لصعو ة الحصول نظرً وذلب ، (2019-2014لتغطي الدراسة الفترة من )
هي و  ،زمة العالميةفترة ما بعد األتعد  ألنها  ؛لسلسلة زمنية طويلة للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 .فترة حداية

 : هج ة الدراسة والنملذج المسةخدمةمن 3.5
تائ  تتعلق بالموضوع محل نإلى الطريقة التي اتتبعها الباحث للوصول  ب ن لدراسة منه  ايعر  

من  ،ن الدراسةفي الجانب النظري مالتحليلي الوصفي  حصائيالمنه  اإلعلى وقد اعتمد الباحث  ،الدراسة
ت الوار  في التقارير السنوية لشركاالطوعي  اإلفصاحجل تحليل أمن  ؛المحتو  سلوب تحليل أخ ل 
سلوب بيانات أ استخدا  حيث تمَّ  ،الطوعي لكل شركة اإلفصاحمستو  إلى وذلب بغرض التوصل ، العينة
 .في عرض البيانات (Panel Dataة الزمانية المقطعية )لالسلس

 نبذة عن بورصة فلسطين:  3.6
ة هماكشــركة مســ 1995 بورصــة فلســطين" فــي العــا " الماليــةلــألوراق ت سســت شــركة ســوق فلســطين 

وفــي مطلــ  شــبا  مــن العــا  ،   1997شــبا  لعــا   18 فــيتــداول ال لــى جلســاتأو  حيــث بــدأت ،خاصــة
؛ الماليـــةاألوراق بـــتـــداول ليـــة لللكترونيـــة واآلعر يـــة تســـمي باســـتخدا  التقنيـــة اإل ل بورصـــةأو  كانـــت  2010
 كــانو  ،نمــو مســتمر مــن حيــث عــد  الشــركات المدرجــةعلــى حافظــت فقــد بــدااتها المتواضــعة  رغم مــنالو ــ
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وفـي أالـول  .مـ  قواعـد الحوكمـة الرشـيدة والشـفافية تجاوً ـا ،عامـة مساهمةشركة إلى لتحويلها  مالمهالتطور 
فلســـطين" ع متهـــا  لتصـــبي "بورصـــة ؛علنـــت للســـوق عـــن هويتهـــا المرسســـاتية الجداـــدةأ  ،مـــن نفـــس العـــا 

ا  هيئـة سـوق رأد شـر إوتعمـل بورصـة فلسـطين تحـت  ؛لهـا امـن "فلسـطين الغـرض" شـعارً  ةمتخذ، التجارية
 العمــلإلــى وتســعي البورصــة   ،2004لســنة  12الماليــة رقــم األوراق لقــانون  اوذلــب طبًقــ، المــال الفلســطيني

تـداول سـس الحمايـة والأالتـي تـوفر  ،نظمـة الحدايـةالماليـة عبـر القـوانين واألاألوراق فـي تداول تنظيم العلى 
صــــعيد حمايــــة علــــى المــــال  ألســــواقف   ضــــمن التصــــني2009وقــــد حصــــلت البورصــــة فــــي عــــا   ،مــــناآل

ـــ33) ـالـــ المســـتيمرين المركـــز ـــا  ؛ســـواق العر يـــةوالمركـــز اليـــاني بـــين األ ،ا( عالمًي صـــعيد الشـــركات علـــى أمَّ
ايمــة ســواية  جمــاليَّب مدرجــة فــي بورصــة فلســطين( شــركة 48)فقــد بلــغ عــد  الشــركات المســجلة  ،المدرجــة
 .(www.ALaraby.co.uk/economy) والر  مليار 3.8 تبلغ نحو ، و (24/11/2020بتاريخ )

  :ى تحليل المحةو  3.7

الوصـــ  الموضـــوعي إلـــى ســـاليب البحـــث العلمـــي الـــذي اهـــد  أحـــد أب نـــ    تحليـــل المحتـــو  يعـــر 
إلــى لتــي تنتمــي حية االدراســات المســ ســلوبأ د  وهــذا يعــ ،والمــنظم والكمــي للمضــمون الظــاهر لمــا ة االتصــال

الطــوعي  اإلفصــاحمســتو  ايــاد إلــى هــذا الدراســة فــي المحتــو  ويهــد  تحليــل  ،مــنه  االســتقراء الوصــفي
 .(73 :2017، عو ةالطوعي بشكل عا  ) اإلفصاحمستو  اياد و ، ةحدعلى لكل شركة 

 :المحةوى لةحليل  اإلجرائ ةالخطوام 
، عــو ة)هــي و  ،ت العينــة المختــارة بعــدة خطــواتللتقــارير الماليــة الســنوية لشــركاالمحتــو  يمــر تحليــل 

:2017 74): 
جل أ  العبارات الوار ة من دمن ع دوالت ك   ،اجيدً  المالية السنوية الخاصة بالعينة قراءة التقارير .1

 عنها. اإلفصاحللعبارات التي تم الكلي   التوصل للعد

ومعلومات  ،علومات استراتيجية: ممن  يما تحتو لبيان  ؛ز وانتباابتركي ةحدعلى قراءة كل  بارة  .2
 اإلفصاحليها من بنو  إللمجموعة التي تنتمي ومن ثم توجيهها  ؛ومعلومات غير مالية ،مالية

لم اتم  ةما  كل خانأ( 0) ووض  ع مة ،مفصي عنها ةما  كل خانأ( 1) ووض  رقم ،الطوعي
 عنها. اإلفصاح

مجموع على ا مقسومً  ،فصي عنهاجات البنو  المككل عن طريق جم   ر  اإلفصاححساب نسبة  .3
 .لشركات اإلفصاحبنو  

http://www.alaraby.co.uk/economy
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 :ق لس مةغيرام الدراسة 3.8

 وهي:  في ستة محاور متغيرات (6وعد ها ) "،الطوعي اإلفصاح" اياد المتغير المستقل

عـــن  اإلفصـــاح ، ويقـــاد بمـــد (X1: ويرمـــز لهـــا برمـــز )عـــن المعلومـــات العامـــة للشـــركة اإلفصـــاح .1
 . فقرات 8وعد ها  سنة من سنوات الدراسة المعلومات العامة للشركة في كل

 اإلفصــاح ، ويقــاد بمــد (X2ويرمــز لهــا برمــز ) :عــن نشــا  الشــركة ووضــعها المســتقبلي اإلفصــاح .2
 . فقرة 11وعد ها  في كل سنة من سنوات الدراسة ووضعها المستقبلي ،عن نشا  الشركة

عـــن معلومـــات  اإلفصـــاح ، ويقـــاد بمـــد (X3: ويرمـــز لهـــا برمـــز )اإل ارةعـــن معلومـــات  اإلفصـــاح .3
 فقرة. 18وعد ها من سنوات الدراسة  للشركة في كل سنة   اإل ارة

عـن  اإلفصـاح ، ويقـاد بمـد (X4: ويرمـز لهـا برمـز )عـن المسـرولية االجتما يـة للشـركة اإلفصاح .4
 . فقرات 5وعد ها  في كل سنة من سنوات الدراسة المسرولية االجتما ية للشركة

ـــي ت الماليـــةاإلفصـــاح عـــن النســـب المال .5 (، ويقـــاد بمـــد  X6: ويرمـــز لهـــا برمـــز )يـــة ونتـــائ  التحل
لهـا فـي كـل سـنة مـن سـنوات الدراسـة وعـد ها  ونتائ  التحلي ت المالية ،النسب الماليةاإلفصاح عن 

 فقرات.  8
 اإلفصــاح ، ويقــاد بمــد (X5: ويرمــز لهــا برمــز ) ور الشــركة فــي التنميــة المســتدامةعــن  اإلفصــاح .6

 . فقرات 10وعد ها  في كل سنة من سنوات الدراسة لها ة في التنمية المستدامةعن  ور الشرك

 .األر اح المحاسبية  قةعن طريق   اياس تموسي ":اإلب ا الماليتحسين جو ة  " ق لس المةغير الةلبع

والتـي تـرثر علـى  رجـة اليقـين  ،الشـركة وهـي خصـائص المعلومـات الماليـة حـول :الملل ة جودة المعلوملم
بهــا فــي األســواق الماليــة تــداول الخــاطئ لألســهم حــين ال ومــد  االختيــار، الشــركة) رجــة الت كــد( حــول ايمــة 

Jeffrey Ng: 2010).) 

لجــو ة  اة مرشــرً فقــد اعتمــدت الدراســ ،ولغــرض ايــاد جــو ة المعلومــات: الملل ااة ق االس جااودة المعلوماالم
 .ويسهل حساب ، ةراسات السابقا في الداستخدامً  كيراأل حيث إن  ،المعلومات
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 :قة األربلحد :اًل أو 

 ؛وهــي تســوية مقصــو ة لألر ــاح المحاســبية، ل  رجــة تمهيــد األر ــاح المحاســبيةتقــاد  قــة األر ــاح مــن خــ 
عـن رةبـة اإل ارة  فـي تقليـل االنحرافـات غيـر  تجاا المرغوب الذي يعبربهد  الوصول إلى المستو  أو اال
من اآلليات التـي اـتم  الممكن أو المسموح ب ، من خ ل مجموعة   الحد ِّ  الطبيعية في األر اح المحاسبية إلى

وزيا تهــا فــي الفتــرات  ،ملحــو    الفتــرات التــي ترتفــ  فيهــا بشــكل   عــن طريقهــا تخاــيض األر ــاح المحاســبية فــي
مــن  رجــة  المبــا ع المحاســبية المتعــار  عليهــا ألغــراض الحــد ِّ  ، فــي حــدو كبيــر   التــي تــنخفض فيهــا بشــكل  

ومــن ثــم زيــا ة القيمــة الســواية للشــركة فــي ، األر ــاح المحاســبية خــاطر المصــاحبة لظــاهرة التقلبــات فــيالم
وزيا ة قدرة مستخدمي القوائم المالية على التنبر بالتـدفقات  ،الم ك تحقيق مصلحة التالي و  ،األجل الطويل

تــم اســتخدا   ،باشــر لتمهيــد األر ــاحولعــد  وجــو  مقيــاد م .التنبــر وزيــا ة اليقــة فــي هــذا ،النقديــة المســتقبلية
يعكـــس  ،قيمـــة كبيـــرةً الكلمـــا كانـــت  التـــالي و ، لدرجـــة تمهيـــد األر ـــاح عكســـي    كمقيـــاد    رجـــة تقلبـــات األر ـــاح

المحاســبية مــن  ويمكــن التعبيــر عــن تقلبــات األر ــاح، والعكــس صــحيي ،انخفــاض جــو ة األر ــاح المحاســبية
ل أو  األصــول إجمــاليات النقديــة التشــغيلية مقســومة علــى خــ ل نســبة االنحــرا  المعيــاري لصــافي التــدفق

علــى لفتــرة لأو  ،األصـول إجمــاليعلـى مقســومة  ،االنحـرا  المعيــاري لصـافي األر ــاح المحاسـبيةإلــى الفتـرة 
 (:2013، )محمدإلى ا ( استنا   49: 2019، )إسماعيل اآلتيالنحو 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑗.𝑡 =
𝜎(𝐶𝐻𝑂𝑗.𝑡 ÷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗.𝑡)

𝜎(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑗.𝑡÷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑗.𝑡)
 

 :إن    يث

𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒋.𝒕: ( رجة تقلب أر اح الشركة j( في السنة )t.) 

 𝑪𝑯𝑶𝒋.𝒕:  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في( الشركةj( في السنة )t.) 

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒋.𝒕:  أر اح( الشركةj( في السنة )t.) 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒋.𝒕: أصول  اليإجم( الشركةj( في السنة )t.) 
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المكونة المساهمة بعد أن تم استخراج النسب المالية ال زمة لقياد تقلبات األر اح المحاسبية لشركات 
تم ، وصافي الدخل(، التشغيلية ةمن األنشطالتدفقات النقدية ، األصول إجمالي) :وهي ،لعينة الدراسة

 .لدرجة تقلبات األر اح المحاسبيةاستخدامها في الوصول 

والمةمثلة بللمعلدالم  ،والمةعددة النحدار الخطي البس طةت  اسةخدام نملذج ا ،لةحقيق غرض الدراسة
  ة: تاآل

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋 + 𝑒 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑥1  + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽4 𝑥4 + 𝛽5 𝑥5 + 𝛽6 𝑥6 + 𝑒 

  يث إّن:

 

 

 

 

 

 𝑌 األر اح.  قةالمقاسة من خ ل  اإلب ا المالي جو ة-المتغير التاب  

 𝑋 .الطوعي اإلفصاح

.المعلومات العامة للشركة عن اإلفصاح  𝑥1 

.نشا  الشركة ووضعها المستقبليعن  اإلفصاح  𝑥2 

.اإل ارةمعلومات عن  اإلفصاح   𝑥3 

.االجتما ية المسرولية عن اإلفصاح  𝑥4 

.النسب المالية ونتائ  التحليل المالي عن اإلفصاح  𝑥5 

. ور الشركات في التنمية المستدامة عن اإلفصاح  𝑥6 
β1 .معام ت النموذج −  β6 

 𝛼 .اليابت في النموذج
 E .الخط  العشوائي
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 الفصل الرابع 4

 حتليل البيانات وحتليل الفرضيات
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 اليصل الرابع
 تحليل الب لنلم وتحليل اليرض لم

 مقدمة 4.1
وتحداــد مجتمــ  وعينــة  ،ا لمــنه  الدراســة وأســاليب ومصــا ر جمــ  البيانــاتاتنــاول هــذا الفصــل وصــفً 

توضـيي األسـاليب وكـذلب  ،لتحليلحصائية المستخدمة في عملية الى جانب توضيي األساليب اإلإ ،الدراسة
لــى عــرض النتــائ  التطبيقيــة وتحليلهــا إضــافة باإل ،حصــائية المســتخدمة فــي التحليــل واختبــار الفرضــياتاإل

 .وتفسيرها

 :الةحقق من صال  ة الب لنلم للةحليل اإل صلئي 4.2
ن التحقق من م اًل أو  ال بدَّ  ،قبل البدء بتحليل البيانات وتقدار نماذج الدراسة واختبار الفرضيات

وتجانس تباان الخط  ، التوزي  الطبيعي :هي، االختباراتويتم ذلب عبر مجموعة من ، ص حية البيانات
  في عرض البيانات. Panel Data)حيث إن  تم استخدا  أسلوب )، (Homoscedasticity)العشوائي 

 اإل صلن الوصيي للمةغيرام 4.3

 ياإل صلن الوصي (:1.4جدول )
  Mean  Std. Dev.  Maximum  Minimum 

المعلومات العامة للشركة عن اإلفصاح  0.33 0.17 0.88 0.13 

نشا  الشركة ووضعها المستقبليعن  اإلفصاح  0.08 0.07 0.20 0.00 

اإل ارةعن معلومات  اإلفصاح   0.31 0.12 0.50 0.06 

االجتما ية المسرولية عن اإلفصاح  0.39 0.23 0.80 0.00 

النسب المالية ونتائ  التحليل المالي عن اإلفصاح  0.40 0.26 0.88 0.00 

 0.09 0.73 0.17 0.35  ور الشركات في التنمية المستدامة عن اإلفصاح

الطوعي اإلفصاح  0.30 0.10 0.50 0.12 

ر اح قة األ  1.63 1.07 4.67 0.18 

ي التحليلي لعينة من خ ل اختبارات اإلحصاء الوصفن ح   ،(4.1)بيانات الجدول خ ل من 
كما في  ،الطوعي اإلفصاحالطوعي في جمي  متغيرات  اإلفصاحانخفاض واضي عن وجو  الدراسة 
حيث  ،اانخفاًض  كيراأل نشا  الشركة ووضعها المستقبليعن  اإلفصاح وكان مرشر، (4.1الجدول )

 الشركات نَّ أإلى ويعز  ذلب ، (0.08) ركة ووضعها المستقبلينشا  الشعن  اإلفصاحبلغت نسبة 
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ات اإلفصاحا وخصوًص  ،وليس الطوعي ،لزامياإل اإلفصاحعلى المدرجة في بورصة فلسطين تركز 
مستو  و  ،(%30)منخفضة بنسبة  اإلفصاحمستو   وكانت نسبة ،للمستخدمين هماأل ، والتي تعد  المالية

صي عن تفت الشركا، ف (%10)فصاحات الشركةإ كبير في ن عد  اخت  والذي ابي المعياري  االنحرا 
وهناك نقص في خبرات  ،الطاب  العائلي الفلسطينيةالشركات على ويغلب  ،اإلفصاحمن  األ نىالحد 

 اإلفصاحكما القياد و  ،ماليوهذا يضع  اياد المرشر بشكل كمي  ،الطوعي اإلفصاحالمدققين نحو 
و سبب عوامل  ،ل  قيقكالكمي بش اإلفصاحوعليها يصعب  ؛مسرولية االجتما يةاياد ال :ميل ،لزامياإل

على وليس  ،الر حيةعلى تقتصر التي و  قصيرة المد صحاب المصالي أو  ،وتطلعات المستيمرين ،المنافسة
 ؛لسلبقرار المستيمرين باعلى سو  ترثر فَّنها  ،و عض المعلومات غير المالية مرشر التنمية المستدامة

وهذا ادل  1.63= وكان المتوس  الحسابي لمتغير  قة األر اح ، عن  اإلفصاحإلى تتج  الشركات  لب اللذ
جو ة لمتغير  ا مقارنة بالوس  الحسابيالمعياري مرتفعً  االنحرا كان كما ، على انخفاض جو ة األر اح

المقاسة بم ءمة  الياإلب ا المادل على تباان جو ة وهذا  ،ر احالمقاد بدقة األ اإلب ا المالي
وتنوع المنافسة بين  ،تنوع القطاعات في عينة الدراسة إلىتعز   ،المعلومات المالية للشركات عينة الدراسة

ويوجد تباان في االهتما  لبنو  معينة  ،ا لألر احاستقرارً  أكيرل منافسة الشركات األق نَّ ، حيث إالشركات
سعر السهم على االهتما  بالمرشرات ذات الت ثير المباشر ميل  ،صحاب المصاليألالطوعي  اإلفصاحفي 

هتما  للمستيمرين للمضار ة محل ا  تقد تكون ليسعن الشركة  ةومرشرات عن معلومات عام، )الر حية(
، ومن وجهة صحاب المصالي حول تلب المعلوماتاإل ارة وموثوقيتها وأ عنميل معلومات  ،سواقفي األ
ا ذواتفقت ه ؛ومعلومات غير م ئمة التخاذ القرارات ،ة في اتخاذ القراراتهناك معلومات م ئمف نظرهم

في التقارير  االختياري  اإلفصاحمستو  أنَّ إلى والتي توصلت  (Albitar ،2015) الدراسة م   راسة
مستو  نخفاض ( والتي تشير ال2016، واتفقت م   راسة )أندية ر نية منخفض.السنوية للشركات األ

 االختياري  اإلفصاحمستو  ضع  في  carvalh) ،(2017 واتفقت م   راسة، ختياري اال اإلفصاح
حيث  ،االختياري  اإلفصاحمتوس  من مستو  ( بوجو  2018، )الباز واختلفت م   راسة، بالتقارير لمالية

 .االختياري  لإلفصاحا للمرشر المقترح ( وفقً 65%بلغ متوس  العينة حاجز )
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 يبين مةوسطلم اإلفصلح الطوعي لسنوام الدراسة (:2.4جدول )

 

اإلفصلح عن 
المعلوملم 

 العلمة للشركة

اإلفصلح عن 
نشل  الشركة 

ووضعهل 
 المسةقبلي

اإلفصلح عن 
معلوملم 

 اإلدارة

اإلفصلح عن 
المسؤول ة 
 االجةملع ة

اإلفصلح عن 
النسب الملل ة 

ل ونةلئج الةحلي
 المللي

اإلفصلح عن 
دور الشركلم 
في الةنم ة 
 المسةدامة

2014 0.358688 0.08337 0.320609 0.456475 0.412022 0.34553 

2015 0.344902 0.079554 0.313098 0.318901 0.390194 0.33225 

2016 0.355379 0.082462 0.318776 0.439714 0.40687b2 0.342343 

2017 0.346627 0.080032 0.314037 0.33644 0.392926 0.333911 

2018 0.357156 0.082956 0.319732 0.463898 0.40972 0.344055 

2019 0.34836 0.080512 0.314979 0.354944 0.395676 0.335581 

 

لعينــة لســنوات الدراســة  ومــن بيانــات الجــدول الســابق ن حــ  أن مــن خــ ل اختبــارات اإلحصــاء الوصــفي التحليلــي
مختلـ  السـنوات  الطـوعي فـياوجد تقارب واضي عن اإلفصاح الطـوعي فـي جميـ  متغيـرات اإلفصـاح ة أن الدراس

وهذا اـدل علـى ثبـات مسـتو  اإلفصـاح الطـوعي للشـركات ، (4.1)ومعزز بالشكل رقم  (4.2)كما في الجدول رقم 
 وان المعلومات المفصي عنها ال تتغير بشكل كبير عبر سنوات الدراسة .

 يبين مةوسطلم اإلفصلح الطوعي لسنوام الدراسة (:1.4شكل )
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 يبين مةوسطلم اإلفصلح الطوعي لقطلعلم الدراسة (:3.4جدول )

 

اإلفصاح عن 
المعلومات 
 العامة للشركة

اإلفصاح عن 
  الشركة نشا

ووضعها 
 المستقبلي

اإلفصاح عن 
معلومات 
 اإل ارة

اإلفصاح عن 
المسرولية 
 االجتما ية

اإلفصاح عن 
النسب المالية 
ونتائ  التحليل 
 المالي

اإلفصاح عن 
 ور الشركات 
في التنمية 
 المستدامة

 المةوس 

 0.383491 0.360882 0.575758 0.551515 0.340067 0.109091 0.363636 الصناعة
 0.2869 0.333333 0.263889 0.4 0.343621 0.033333 0.347222 الخدمات 
 0.240572 0.311688 0.303571 0.142857 0.246032 0.1 0.339286 االستيمار

لقطاعـات الدراسـة  ومن بيانات الجدول السابق ن ح  أن من خـ ل اختبـارات اإلحصـاء الوصـفي التحليلـي
اضـي وتفـاوت بسـي  عـن اإلفصـاح الطـوعي فـي جميـ  متغيـرات اإلفصـاح الطـوعي  اوجد تقارب و لعينة الدراسة أن 

وهـــذا اـــدل علـــى ثبـــات مســـتو  ، (4.2)ومعـــزز بالشـــكل رقـــم  (4.3)فـــي مختلـــ  الســـنوات كمـــا فـــي الجـــدول رقـــم 
وكانـت نسـبة  اإلفصاح الطوعي للشركات وان المعلومات المفصي عنها ال تتغير بشكل كبير بين قطاعات الدراسة

وفـي القطـاع االسـتيماري  %28.7وفي القطاع الخدماتي %38.3فصاح في القطاع الصناعي هي األعلى وهياإل
 .%24وهي اقل نسبة 

 (: يبين مةوسطلم اإلفصلح الطوعي لقطلعلم الدراسة2.4شكل )
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 :اخةبلر الةو يع الطب عي

 (Jarque-Bera)تـــم اســـتخدا  اختبـــار ، اقتـــراب البيانـــات مـــن توزيعهـــا الطبيعـــي للتحقـــق مـــن مـــد 
إذا كانـت  -إن البيانـات تتبـ  التوزيـ  الطبيعـي-حيـث تكـون قاعـدة القـرار قبـول الفرضـية العدميـة  ،المعلمي

ل كمـا هـي فـي الجـدو  ،وقد أظهرت نتائ  اختبار التوزي  الطبيعي (؛%5أكبر من ) (J-B)احتمالية اختبار 
مــــا يعنــــي عــــد  اقترابهــــا مــــن التوزيــــ  %(؛ (5أقــــل مــــن المتغيــــرات  لــــبعض (J-B)احتمــــال  أنَّ ( 4.4) رقــــم

كـي  ؛( لهـذا المتغيـرات(lnم الطبيعـي تا؛ تم أخذ اللوغـاريلب على مشكلة عد  التوزي  طبيعيً وللتغ، الطبيعي
 تقترب من توزيعها الطبيعي.

 (Bera-Jarque) الةو يع الطب عي (:4.4جدول )

 (J-B) sig الةو يع 
المعلومات العامة للشركة عن اإلفصاح  غير طبيعي 0.00 58.21 

نشا  الشركة ووضعها المستقبليعن  اإلفصاح  غير طبيعي 0.01 9.24 

اإل ارةعن معلومات  اإلفصاح  غير طبيعي 0.04 6.39  

الجتما يةا المسرولية عن اإلفصاح  طبيعي 0.42 1.72 

النسب المالية ونتائ  التحليل المالي عن اإلفصاح  غير طبيعي 0.02 7.74 

 غير طبيعي 0.02 7.99  ور الشركات في التنمية المستدامة عن اإلفصاح

الطوعي اإلفصاح  طبيعي 0.28 2.54 

ر اح قة األ  غير طبيعي 0.00 16.26 
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 ارتبل  بيرسون للمةغيرام المسةقلة (:5.4جدول )

 اإلفصلح 
 عن

المعلوملم 
العلمة 
 للشركة

عن  اإلفصلح
نشل  الشركة 

ووضعهل 
 المسةقبلي

 اإلفصلح
عن 

معلوملم 
  اإلدارة

 عن اإلفصلح
 المسؤول ة
 االجةملع ة

 عن اإلفصلح
النسب الملل ة 
ونةلئج الةحليل 

 المللي

 عن فصلحاإل
دور الشركلم 
في الةنم ة 
 المسةدامة

المعلومات  عن اإلفصاح
 العامة للشركة

1      

نشا  عن  اإلفصاح
الشركة ووضعها 
 المستقبلي

0.47 1     

عن معلومات  اإلفصاح
  اإل ارة

0.40 0.35 1    

 المسرولية عن اإلفصاح
 االجتما ية

0.03 0.14 0.21 1   

النسب  عن اإلفصاح
ة ونتائ  التحليل المالي

 المالي
0.57 0.50 0.33 0.37 1  

 ور  عن اإلفصاح
الشركات في التنمية 

 المستدامة
0.47 0.19 0.14 -0.14 0.29 1 

علــى ايمــة كانــت أ حيــث  ،بــين بعــض المتغيــرات عــال   وجــو  ارتبــا    عــد  (4.5يظهــر الجــدول رقــم )
جــراء إ تــم ،وللت كــد .Collinearityالخطــي مشــكلة االشــتراك  مــر الــذي يســتبعد وجــو األ ؛0.57ل رتبــا  
 .(Variance Inflation Factor VIFاختبار )

 :اخةبلر الةداخل الخطي

وإذا لـم  ؛علـى فرضـية اسـتق ل كـل متغيـر مـن المتغيـرات المسـتقلة قـوة النمـوذج الخطـي العـا  تعتمد
 يمكـــــــن اعتبـــــــارا  وال، فـــــــَّن النمـــــــوذج الخطـــــــي العـــــــا  عندئـــــــذ  ال يصـــــــلي للتطبيـــــــق ،اتحقـــــــق هـــــــذا الشـــــــر 

 تــــــم اســـــــتخدا  مقيـــــــاد  ،ولتحقيـــــــق ذلـــــــب .2003)، الســـــــيفو ومشــــــعل(لعمليـــــــة تقــــــدار المعلومـــــــات  اجيــــــدً 
(Collinearity Statistics( وذلـب بحسـاب معامـل )VIFلكـل متغيـر مـن المتغيـرات المسـتقلة )إذ يعـد   ؛ 
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ايمــة  ( أنَّ 4.6ي الجــدول رقــم )ي حــ  فــو  ،االرتبــا  بــين المغيــرات المســتقلة لتــ ثير اذلــب االختبــار مقياًســ
(VIF(لجميـ  المتغيـرات المسـتقلة هـي  ون الــ )5)نمـاذج الدراسـة تخلـو مـن مشـكلة التـداخل  مـا يعنـي أنَّ  ؛

 واالشتراك الخطي.

 الةداخل الخطي للمةغيرام المسةقلة (:6.4جدول )

Variables نموذج الدراسة 
المعلومات العامة للشركة عن اإلفصاح  2.256 

نشا  الشركة ووضعها المستقبليعن  اإلفصاح  1.272 

اإل ارةعن معلومات  اإلفصاح   1.175 

االجتما ية المسرولية عن اإلفصاح  1.302 

النسب المالية ونتائ  التحليل المالي عن اإلفصاح  1.806 

ستدامة ور الشركات في التنمية الم عن اإلفصاح  1.633 

 مبللمعلدال ةوالمةمثل ،والمةعددة البس طة ذج االنحدار الخطيلت  اسةخدام نم ،لةحقيق غرض الدراسة
  ة: تاآل

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋 + 𝑒 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑥1  + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽4 𝑥4 + 𝛽5 𝑥5 + 𝛽6 𝑥6 + 𝑒 

  يث إّن:
 𝑌 األر اح.  قةالمقاسة من خ ل  اإلب ا المالي جو ة- المتغير التاب 

 𝑋 .الطوعي اإلفصاح

.المعلومات العامة للشركة عن اإلفصاح  𝑥1 

.نشا  الشركة ووضعها المستقبليعن  اإلفصاح  𝑥2 

.اإل ارةعن معلومات  اإلفصاح   𝑥3 

.االجتما ية المسرولية عن اإلفصاح  𝑥4 

.النسب المالية ونتائ  التحليل المالي عن اإلفصاح  𝑥5 

. ور الشركات في التنمية المستدامة عن اإلفصاح  𝑥6 

β1 .معام ت النموذج −  β6 

 𝛼 .اليابت في النموذج

 E .الخط  العشوائي

د فقــمــا نمــوذج االنحــدار المتعــد  أ ؛ةالرئيســ صــمم نمــوذج االنحــدار البســي  الختبــار الفرضــيةحيــث 
 تم  راسة النماذج السابقة على مستو  جمي  شركات العينة.و ، مم لغرض اختبار الفرضية الفر يةُص 
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 اخةبلر اليرض لم ومنلقشة النةلئج:  4.4

 مســـاواة جـــراء اختبـــار ، كمـــا تـــم إ(panel data)أســـلوب ، و تـــم اســـتخدا  اختبـــار االنحـــدار المتعـــد 
ر هذا االختبار عد  وجو  مشـكلة للبـواقي فـي حيث أظه ،(Mean of Residual)متوس  البواقي للصفر 

  .متوس  البواقي للنماذج كانت قريبة من الصفر ( أنَّ ايمة4.6ل رقم )و وي ح  من الجد، نماذج الدراسة

 :ةاليرض ة الرئ س 4.4.1

 HO1 المقلسااة ماان خااالل دقااة األرباالح  اإلبااالغ الماالليجااودة  علااىالطااوعي  لإلفصاالح أثااريوجااد : ال
 كلم المدرجة في بورصة فلسطين.في الشر  المحلسب ة

 اليرع ة: لماليرض 
1.1 HO:  قة المقاسة من خ ل  اإلب ا الماليجو ة  علىالمعلومات العامة للشركة  عن لإلفصاح أثر اوجدال 

 في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. األر اح المحاسبية
1.2HO:  المقاسة من  اإلب ا الماليجو ة  علىلي نشا  الشركة ووضعها المستقبعن  لإلفصاح رأثاوجد ال
 في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. األر اح المحاسبية  قةخ ل 

1.3 HO األر اح   قةالمقاسة من خ ل  اإلب ا الماليجو ة  علىاإل ارة عن معلومات  لإلفصاح رأثاوجد : ال
 في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. المحاسبية

1.4 HOقةالمقاسة من خ ل  اإلب ا الماليجو ة  على االجتما ية المسرولية عن لإلفصاح رأثاوجد  : ال  
 في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. األر اح المحاسبية

1.5 HO المقاسة من  اإلب ا الماليجو ة  على الماليالنسب المالية ونتائ  التحليل  عن لإلفصاح رأثاوجد : ال
 في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. اح المحاسبيةاألر  قة خ ل 

1.6 HO المقاسة من  اإلب ا الماليجو ة  على  ور الشركات في التنمية المستدامة عن لإلفصاح رأثاوجد : ال
 في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. األر اح المحاسبية قة خ ل 

، اتم ات باع قاعدة وفاعل   عملي    لمستقلة والمتغير التاب  بشكل  االرتباطي للمتغيرات ا لدورللحكم على معنوية ا 
 وهي:  ،ية إلط ق الحكم الحيا يالقرارات اآلت

 )ال توجد ع قة(. H0اتم قبول الفرضية  ،)Sig.R) > 5%إذا كانت

 )توجد ع قة(. H1اتم قبول الفرضية  ،)Sig.R) <5%إذا كانت 
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 : ةاليرض ة الرئ س
 HO1 المقلسااة ماان خااالل دقااة األرباالح  اإلبااالغ الماالليجااودة  علااىالطااوعي  لإلفصاالح أثااريوجااد : ال

 في الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين. المحلسب ة

 األولىنةلئج االنحدار الخةبلر اليرض ة  (:7.4جدول )

 المتغير المستقل
المحلسب ةدقة األربلح  الةلبع:المةغير    

Coefficient Sig 𝑅2 𝑅 Mean of residual 

 2.04E-11 .000 0.28 0.52 0.000 الطوعي اإلفصلح

 علـى( الطوعي اإلفصاح) المستقل للمتغيرإيجابي  أثروجو  للباحث تبين  ،من خ ل النتائ  أع ا

 ؛ات المدرجة فـي بورصـة فلسـطينالشركفي  المقاسة من خ ل  قة األر اح المحاسبية اإلب ا الماليجو ة 
التـــي تـــنص ، وعليـــ  اـــتم قبـــول الفرضـــية البدالـــة، %5قـــل مـــن (، وهـــي أsig  =0.000)حيـــث كانـــت ايمـــة 

المقاســة مــن  اإلبــ ا المــاليجــو ة  علــى( الطــوعي اإلفصــاح) المســتقل للمتغيــرإيجــابي   وروجــو   :علــى
وكانــت القـوة التفسـيرية للنمــوذج  ،فلسـطين فـي الشـركات المدرجــة فـي بورصـة خـ ل  قـة األر ـاح المحاســبية

 اإلفصـاحيـة همأليعـو   أثـرن وجـو  أإلى ي الباحث ويعز  ذلب وفق رأ %.𝑅2 28حيث بلغت  ،ضةفمنخ
قـــرارات م ئمـــة تزيـــد مـــن  قـــة أر ـــاح  اتخـــاذهموأصـــحاب المصـــالي فـــي المســـاهمين قـــرارات علـــى الطـــوعي 
 منخفضـةا يعني أن جـو ة األر ـاح ذهفانخفضت  قة األر اح  وكلما ،ومن ثم تزيد من ايمة الشركة ،الشركة

 ثــرأللــذلب كــان ا ؛الطــوعي اإلفصــاحتهــتم بأن الشــركات لــم  يــدل  ، و فــي التقريــر الماليــة لــدي عينــة الدراســة
والتـي تركـد  ،(Albitar،2015) (2018، واتفقت هدا النتيجة م   راسة )محمـد ،ر احألعلى  قة ا اواضحً 

 .اإلب ا الماليوجو ة  االختياري  اإلفصاحبين إيجابي وجو  أثر 
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 اليرع ة: لماليرض 

 "دقة األربلح المحلسب ة" لنموذج نةلئج االنحدار الخةبلر اليرض لم اليرع ة (:8.4جدول )

دقة األربلح المحلسب ة الةلبع:المةغير  المةغيرام المسةقلة  

Coefficient Sig 

المعلومات العامة للشركة عن اإلفصاح  -0.36 0.53 

نشا  الشركة ووضعها المستقبليعن  اإلفصاح  1.55 0.19 

اإل ارةعن معلومات  اإلفصاح   1.53 0.04 

االجتما ية المسرولية عن اإلفصاح  1.56 0.00 

النسب المالية ونتائ  التحليل المالي عن اإلفصاح  -0.75 0.07 

 0.00 1.79  ور الشركات في التنمية المستدامة عن اإلفصاح

SIG. 0.000 

𝑅2 40% 
Mean of residual 0.000 

HO1.1:  المقلسة من خالل  اإلبالغ الملليجودة  علىالمعلوملم العلمة للشركة  عن لإلفصلح أثريوجد ال
 في الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين. األربلح المحلسب ةدقة 

المعلومـات  عـن اإلفصـاح) المسـتقل للمتغيـر أثـروجـو  عـد  للباحـث تبـين  ،مـن خـ ل النتـائ  أعـ ا
فـي الشـركات المدرجـة  األر ـاح المحاسـبية المقاسة من خ ل  قـة اإلب ا الماليجو ة  على( العامة للشركة

الفرضــية  وعليــ  اــتم قبــول، %5كبــر مــن أوهــي  (sig  =0.53)حيــث كانــت ايمــة  فــي بورصــة فلســطين.
( المعلومــات العامــة للشــركة عــن اإلفصــاح) المســتقل ثــر للمتغيــرعلــى عــد  وجــو  أ :والتــي تــنص، العدميــة
فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة  األر ــاح المحاســبيةدقااة المقاســة مــن خــ ل  اإلبــ ا المــاليجــو ة  علــى

شــركة واهتمــامهم بالمعلومــات لعــد  اهتمــا  المســتخدمين للمعلومــات العامــة لل ذلــب الباحــث وويعــز . فلســطين
ــ ؛اإللزامــي اإلفصــاحالمعلومــات المطلو ــة فــي علــى وتقتصــر فقــ   ،الماليــة ا مــن المنافســة ومعرفــة مــا خوًف

أثبتـت العداـد مـن الدراسـات  ا أنَّ خصوًصـ ،أحـد المخـاطر الم زمـة للسـوق  ا يعـد  ذوهـ ،ستعمل في المسـتقبل
الكـــافي عـــن المعلومـــات العامـــة  اإلفصـــاحعـــد  نَّ ، كمـــا أفـــاءة فـــي ســـوق فلســـطين ضـــعيفٌ الكمســـتو  أن 

 ، حيــــث تميــــلالمعلومــــات المفصــــي عنهــــاعلــــى القــــرارات بنــــاء  اتخــــذون للشــــركة جعــــل بعــــض المســــتيمرين 
 ( والتـي بينـت عـد  وجـو  أثـر2018)أبـو عرابـي،  واتفقت م   راسـة نسبية للسهم.ية أهمعنها  اتاإلفصاح
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( (Qin: 2014 ، واتفقـت مـ   راسـةالمعلومات العامـة للشـركة اللة إحصائية لإلفصاح االختياري عن  ذي
  "،اوجد ع قة ال"

 االختيـاري  لإلفصـاح( والتي بينت أنـ  اوجـد أثـر 2020، أبو جليلة)ا الدراسة م   راسة واختلفت هذ
 عن المعلومات العامة للشركة.

HO1.2:  المقلسة من  اإلبالغ الملليجودة  علىنشل  الشركة ووضعهل المسةقبلي عن  لإلفصلح أثريوجد ال
 في الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين. األربلح المحلسب ةدقة خالل 

نشا  الشركة عن  اإلفصاح) المستقل للمتغير أثروجو  عد  للباحث تبين  ،من خ ل النتائ  أع ا
في الشركات  المقاسة من خ ل  قة األر اح المحاسبية اإلب ا الماليجو ة  على( ووضعها المستقبلي

وعلي  اتم قبول ، %5من  أكبروهي  (sig =0.19حيث كانت ايمة ) المدرجة في بورصة فلسطين.
نشا  الشركة ووضعها عن  اإلفصاح) المستقل عد  وجو  أثر للمتغير :التي تنص على، الفرضية العدمية

في الشركات المدرجة في  ةالمقاسة من خ ل  قة األر اح المحاسبي اإلب ا الماليجو ة  على( المستقبلي
عن نشاطها ووضعها  اإلفصاحبعد  اهتما  الشركات على ا ادل ذه أن البل ثويرى  ؛بورصة فلسطين

ا وخوفً  ،ئة الفلسطينيةالتي تمر فيها البي الت كدبسبب عد  االستقرار والمخاطر وحاالت عد   ؛المستقبلي
والتي  ،يةوعد  استقرار الظرو  االستيمار  ،بليةمن المنافسة ومعرفة أفكار الشركات والتنبرات المستق

 عد  وجو  أثر ذي( والتي بينت 2018)أبو عرابي،  ، واتفقت م   راسةجلتتطلب وض  خط  قصيرة األ
م  ا الدراسة هذاختلفت  اللة إحصائية لإلفصاح االختياري عن نشا  الشركة ووضعها المستقبلي، و 

 ثر لنشا  الشركة ووضعها لمستقبلي.جو  أ( التي بينت و 2020، ةأبو جليل راسة )
HO1.3 األربلح دقة المقلسة من خالل  اإلبالغ الملليجودة  على اإلدارةعن معلوملم  لإلفصلح أثريوجد : ال

 في الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين. المحلسب ة
( اإل ارةلومـات عـن مع اإلفصـاح) المسـتقل للمتغيـرإيجـابي  أثـر تبين وجـو  ،من خ ل النتائ  أع ا

فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة  المقاســة مــن خــ ل  قــة األر ــاح المحاســبية اإلبــ ا المــاليجــو ة  علــى
التــي ، وعليــ  اــتم قبــول الفرضــية البدالــة، %5قــل مــن (، وهــي أsig  =0.01)حيــث كانــت ايمــة  فلســطين.
اإلبــ ا جــو ة  علــى(  ارةاإلعــن معلومــات  اإلفصــاح) المســتقل للمتغيــر إيجــابي  وروجــو   :تــنص علــى
. ويعـز  ذلـب فـي الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين المقاسة من خ ل  قـة األر ـاح المحاسـبية المالي
للمســـتيمرين يـــة أهم لمـــا لهـــا مـــن ؛اإل ارةالشـــركات تهـــتم وتفصـــي عـــن معلومـــات  أنَّ إلـــى ي الباحـــث أوفـــق ر 
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ا ذهــاتفقــت و  ،الشــفافية والموضــو يةعلــى دل ا اــوهــذ ،أحــد متطلبــات الحوكمــة وتعــد   ،وأصــحاب المصــالي
 . اإل ارةالطوعي عن معلومات  لإلفصاحن  اوجد ت ثير أ في (2020، م   راسة )أبو جليلةالدراسة 

 اسلبيً  ا ورً والتي بينت أن هناك  ،((Abeywardana and panditharathn: 2016 واختلفت م   راسة
 اإل ارة.لتنفيذان في مجلس لنسبة عد  المدراء غير ا إحصائية اللة  اذ

HO1.4 دقة المقلسة من خالل  اإلبالغ الملليجودة  على االجةملع ة المسؤول ة عن لإلفصلح أثريوجد : ال
 في الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين. األربلح المحلسب ة

( ا يــةاالجتم المســرولية عــن اإلفصــاح) المســتقل للمتغيــر أثــر تبــين وجــو  ،مــن خــ ل النتــائ  أعــ ا
الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فــي  األر ــاح المحاســبية المقاســة مــن خــ ل  قــة اإلبــ ا المــاليجــو ة  علــى

التــي ، وعليــ  اــتم قبــول الفرضــية البدالــة، %5قــل مــن (، وهــي ألsig  =0.00)حيــث كانــت ايمــة  ،فلســطين
 اإلبـ ا المـاليجـو ة  علـى( االجتما يـة المسـرولية عـن اإلفصـاح) المسـتقل للمتغيـر  ورتنص علـى وجـو  

ي ويعز  ذلب وفق رأ. في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين األر اح المحاسبية المقاسة من خ ل  قة
 ا يعــو  لهــم بالمنفعــة وتحســين صــورة الشــركةذوهــ ،شــركات تهــتم بالمســرولية االجتما يــةال نَّ أإلــى الباحــث 
الشـــركات بســـبب العمـــل علـــى فـــ  مـــن الضـــريبة ا يخذوهـــ ؛عـــن المســـرولية االجتما يـــة اإلفصـــاحبالملتزمـــة 

  اوجــد ع قــة بـــين نَّــ ( ب2020، أبــو جليلــةا الدراســة مـــ   راســة )ذواتفقــت هــ ،ذي يقومــون بــ نســاني الــاإل
( والتــي 2018أبــو عرابــي، )ن المســرولية االجتما يــة والبيئيــة، واختلفــت مــ   راســة عــ االختيــاري  اإلفصــاح

 ة لإلفصاح االختياري عن المسرولية المجتمعية للشركة. اللة إحصائي بينت عد  وجو  أثر ذي
HO1.5 المقلسة  اإلبالغ الملليجودة  على الملليالنسب الملل ة ونةلئج الةحليل  عن لإلفصلحأثر يوجد : ال

 في الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين. األربلح المحلسب ةدقة من خالل 
 علـى( النسـب الماليـة عـن اإلفصاح) المستقل للمتغير أثروجو  عد  تبين  ،من خ ل النتائ  أع ا

؛ الشركات المدرجة فـي بورصـة فلسـطينفي  المقاسة من خ ل  قة األر اح المحاسبية اإلب ا الماليجو ة 
علـى  :التـي تـنص، وعلي  اتم قبول الفرضـية العدميـة، %5كبر من أوهي  (sig =0.07حيث كانت ايمة )

المقاســة مــن  اإلبــ ا المــاليجــو ة  علــى( النســب الماليــة عــن اإلفصــاح) لالمســتق عــد  وجــو  أثــر للمتغيــر
إلى ي الباحث . ويعز  ذلب وفق رأفي الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خ ل  قة األر اح المحاسبية

 همــــةً مُ  ، والتــــي تعــــدضــــافية الطو يــــةاإلعــــن النســــب الماليــــة  اإلفصــــاحالشــــركات لــــم تفضــــل ولــــم تريــــد  نَّ أ
وتصـــنيف  ،المحتجـــزةأو  توزيعـــات األر ـــاح الموزعـــة :ميـــل ،مـــن األمـــور الخاصـــة بالشـــركةو ، للمســـتيمرين
قـــراراتهم  التخـــاذالمســـتيمرين  عـــن النســـب الماليـــة محـــل اهتمـــا  لـــد  اإلفصـــاح أنَّ مـــن بـــالرغم  .المبيعـــات
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خفـاء إاـتم َّنَّـ  ف ،ضـعيفٌ  ن سـوق فلسـطين سـوقٌ أ باعتبـارلكـن ، المستيمرين ، وتعزز اليقة لد االستيمارية
 .نتائ  سلبية عن الشركة تظهر ألنها ؛عنها اإلفصاحت والتي ستكون مهمة في حال تم بعض المعلوما

الشركات  لد  االختياري  لإلفصاحتحسين  ال اوجدن   ( بQin:(2014  ا الدراسة م   راسةذتفقت هاو 
بالتقارير المالية للشركات  لما لهما من  ور كبير في تعزيز اليقة؛ عن نتائ  ونسب التحلي ت المالية

 اللة إحصائية لإلفصاح  ذي  ور( والتي بينت عد  وجو  2018أبو عرابي، )، واتفقت م   راسة الصينية
، أبو جليلة) واختلفت هدا الدراسة م  االختياري عن النسب المالية ونتائ  التحلي ت المالية للشركة.

 .عن نتائ  ونسب التحلي ت المالية تياري االخ لإلفصاحنت أن  اوجد أثر يالتي ب ،(2020
HO1.6 المقلسة  اإلبالغ الملليجودة  على الشركلم في الةنم ة المسةدامةأثر  عن لإلفصلح دوريوجد : ال

 في الشركلم المدرجة في بورصة فلسطين. األربلح المحلسب ةدقة من خالل 
 ور الشــركات فــي  عــن اإلفصــاح) المســتقل للمتغيــر أثــر ثتبــين وجــو   ،مــن خــ ل النتــائ  أعــ ا

فــي الشــركات  المقاســة مــن خــ ل  قــة األر ــاح المحاســبية اإلبــ ا المــاليجــو ة  علــى( التنميــة المســتدامة
وعليــ  اــتم قبــول ، %5قــل مــن (، وهــي أsig  =0.000)حيــث كانــت ايمــة  المدرجــة فــي بورصــة فلســطين.

 ور الشـركات فـي التنميـة  عـن اإلفصـاح) لالمسـتق للمتغيـر  وروجـو   :التـي تـنص علـى، الفرضـية البدالـة
فـي الشـركات المدرجـة فـي  المقاسة من خـ ل  قـة األر ـاح المحاسـبية اإلب ا الماليجو ة  على( المستدامة

بالتنميــة  ةبعــرض خطــ  متعلقــن الشــركات تهــتم أ إلــى _ي الباحــثأوفــق ر _. ويعــز  ذلــب بورصــة فلســطين
التنميـة المسـتدامة إلـى تـر ي  وواضـحة   جيـدة   تنميـة   خطـةَ  د  عِّ ركات تُ الش وأنَّ  ،والتخطي  للمستقبلالمستدامة 
مسـروليتها األخ ايـة وتحمـل ، على قـرارات المسـتيمرين لجلـب االسـتيمارات للت ثيروذلب  ،بداعوالتطوير واإل

 علــى ي اــنص  ســطيني المحلــي الــذالتــزا  الشــركات فــي قــانون التشــريعات الفلعلــى ا اــدل وهــذ ،مــا  المجتمــ أ
عدة عوامل  ( بوجو 2017، خرون الدراسة م   راسة )حسن وآهذا واتفقت  .2017 التنمية المستدامة لسنة

)أبــو عرابــي،  االســتدامة، واختلفــت مــ   راســةعــن تقــارير  االختيــاري  اإلفصــاحمســتو   رجــة و علــى تــرثر 
شــركة ي التنميــة  اللــة إحصــائية لإلفصــاح االختيــاري عــن  ور ال ( والتــي بينــت عــد  وجــو  أثــر ذي2018

 المستدامة.
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 الفصل اخلامس 5

 النتائج والتوصيات
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 اليصل الخلمس
 النةلئج والةوص لم

 مقدمة: 5.1
وذلــب و عــد اســـتعراض ، تعــد نتــائ  الدراســة هــي النتـــاج الــذي أجريــت الدراســة ألجــل الوصـــول إليــ 

، واختبـــار فرضـــيات الدراســـة، راء الدراســـة العمليـــةجـــ إتـــمَّ فقـــد ، مـــن متغيـــرات الدراســـة طـــار النظـــري لكـــل   اإل
 : النتائ  والتوصيات اآلتيةإلى التوصل   التاليو 

 النةلئج: 5.2
 :، وهي كاآلتيمجموعة من النتائ إلى توصلت الدراسة 

ماليــة المدرجــة فــي البورصــة فلســطين تحــت الغيــر الطــوعي لــد  الشــركات  اإلفصــاحمســتو  جــاء  .1
منخفضــــة مقارنــــة بالدراســــات الســــابقة وهــــذا اــــدل أن الشــــركات وهــــي نســــبة  %30المتوســــ  بنســــبة 

( كـان 2017واتفقـت مـ   راسـة )عـو ة ، الفلسطينية تركز على اإلفصاح اإللزامي أكير مـن الطـوعي
 عد  اهتما  الشركات في االفصاح الطوعي. ىاإلفصاح االختياري أقل من المتوس  وهذا ادل عل

ر ـاح المحاســبية مــن خـ ل  قــة األ ةالمقاسـ إلبـ ا المــاليا ةفـي جــو إيجــابي ر أثـالطــوعي  فصـاحلإل .2
ويزيـد مـن  تعزيز اليقة فـي القـوائم الماليـةإلى وهذا ار ي  ،في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 .اهتما  المستيمرين
اوجد تقارب واضي في جمي  متغيرات اإلفصـاح فـي مختلـ  السـنوات وهـذا اـدل علـى ثبـات مسـتو   .3

 جد تحسن وان المعلومات المفصي عنها ال تتغير بشكل كبير عبر سنوات الدراسة.اإلفصاح وال او 

اوجــد تقــارب وتفــاوت بســي  علــى اإلفصــاح الطــوعي فــي مختلــ  الســنوات والقطاعــات وكــان قطــاع  .4
 االستيمار. وقطاع الصناعة األعلى في نسبة اإلفصاح من قطاع الخدمات 

 المعلومـات) عـن اإلفصـاح فـي المتميـل "الطـوعي احاإلفصـ" المسـتقل للمتغيـر واضـي رأثـ وجو  عد  .5
 علـــى( المـــالي التحليـــل ونتـــائ  الماليـــة النســـب، يالمســـتقبل هاوضـــعو  الشـــركة نشـــا ، للشـــركة العامـــة
 فــي المدرجــة الشــركات فــي المحاســبية ر ــاحاأل ة قــ خــ ل مــن المقاســة المــالي الــب ا جــو ة تحســين

، فلســطين فــي الموجــو ة والمخــاطر والتقلبــات صــا يةواالقت السياســية الظــرو  بســبب وهــذا ،بورصــةال
 العائلي. الطاب  الفلسطينية الشركات على يغلبكما 

 المســـرولية، اإل ارة معلومـــات) عـــن اإلفصـــاح فـــي المتميـــل المســـتقل لمتغيـــرة لإيجابيـــ ع قـــة وجـــو   .6
 مــن لمقاســةا اإلبــ ا المــالي جــو ا تحســين علــىالمســتدامة(  التنميــة فــي الشــركات  ور، االجتما يــة
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، وهذا ار ي إلـى زيـا ة اليقـة فلسطين بورصة في المدرجة الشركات في المحاسبية األر اح  ق  خ ل
ـــد  متخـــذي القـــرارات مـــن المســـتيمرين وأصـــحاب المصـــالي، وهـــذا يعـــزز ثقـــة  و رجـــة عـــد  الت كـــد ل

 الجمهور في أ اء الشركات.

 

 الةوص لم: 5.3
 باحث، فَّن  اوصي بما ي تي:من خ ل الدراسة والنتائ  التي توصل لها ال

لتزويد  ؛الطوعي من قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين اإلفصاحاالهتما  المناسب في  -1
  .القرارات المناسبة التخاذصحاب المصالي بالبيانات والمعلومات ال زمة أ

ذلب وك ،خاص   شكل  بالطوعي  اإلفصاحو  ،عا    بشكل   اإلفصاحب ارة الشركات االهتما  على إ -2
وتكون م ءمة  صحاب المصالي المستفيدةالخارجية وأ طرا ابتكار وتعد  وسائل االتصال م  األ

 .اإلب ا الماليتحسين جو ة إلى وهذا ار ي  ،وفي الوقت المناسب
 ،والمتعلقة بالجوانب والمرشرات المالية ،المستيمرين باالهتما  بالمعلومات الطو يةالدراسة وصي ت -3

 .د واضي على قراراتهم االستيماريةلها انعكا والتي
 في المدرجة لشركاتل الطوعي اإلفصاحية همأل إرشا ات  بوض الفلسطينية المال درأ هيئ  ايا  -4

 في استخدامها تم التي المعلومات استخدا  بَّعا ة االكتفاء وعد  ،مستمر بشكل فلسطين بورصة
 .الشركة عن يةً إيجاب وصورةً  اطباعً ان يعطي السنوي  بالتقرير االهتما  نأل ؛السابقة السنوات

 متسلسـلة غيـر متعـد ة فتـرات خـ ل الطوعي اإلفصاح مستو   لقياد التطبيقية بالدراسات االهتما  -5
 فـي اإلفصـاحو  ،الفلسـطينيةالمساهمة  بالشركات الطوعي اإلفصاح تطور مد  على للتعر  زمنًيا؛
 .خر  األ الدول

 وتدريبهم ،لداها المحاسبين مهارات تطوير خ ل من ياإلب ا المال نظم تطويرب الشركات ايا  -6
 .المحاسبية الممارسات وتحسين ، ائهمأ مستو   ورف 

 .االهتما  باإلفصاح الطوعي والعمل على تحسين جو ة االب ا المالي وتطويرا. -7
االهتما  بالمعلومات العامة للشركة ونشا  الشركة ووضعها المستقبلي واالفصاح عنهم مما يعو   -8

 النف  الى الشركات.ب

 على الشركات في قطاع االستيمار والخدمات العمل على زيا ة اإلفصاح واالهتما  ب . -9
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 :المسةقبل ة الدراسلم 5.4

 كما هو مقترح: المستقبلية بحاثاأل بعض بَّجراء توصي الدراسة نَّ فَّ ،سبق ما ضوء في 

 مين(ار  والت شركات المالية )المصالفي  ر احاأل جو ة على الطوعي اإلفصاح  ور. 
 الطوعي لإلفصاح المحتو  المعلوماتي. 
 للشركات. الماليالهيكل على الطوعي  اإلفصاح أثر 

  المالي.اإلب ا جو ة على التحف  أثر 

  جو ة األر اح في التقرير المالي. على  الماليأثر الهيكل 
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 قلئمة المراجع

اجع العرب ة:أواًل: المر   

أثر معااير المحاسبة الدولية والعوامل النظامية على جو ة القـوائم  (. 2007)ط ، أبو الخير، مدثر 
المجلاة العلمياة للةجالرة  .المالية:  راسة ميدانية عن تطبيق معيار االنخفاض في ايمة األصول

 امعـة طنطـا، العـد  األول، ، كليـة التجـارة جوالةمويل، المجلة العلم ة للةجالرة والةمويال
 .60-25ص

راسة   :أثر اإلفصاح االختياري على تخايض تكاليف الوكالة  (.2020أبو جليلة، محمد و ي  محمد، )
رسللة . الجامعة اإلس مية، تطبيقية على الشركات الصنا ية المدرجة في بورصة فلسطين

 .38-27صص ، ملجسةير

أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجو ة التقارير   (.2009أبو حما ، ماجد إسماعيل، )
رسللة المالية:  راسة تطبيقية على الشركات المساهمة في سوق فلسطين لألوراق المالية. 

 .60-57 : ص ص، كلية التجارة، الجامعة اإلس مية، غزةملجسةير

الشركات المدرجة في  أسهمى تداول أثر اإلفصاح االختياري عل. ( 2018)تيسير، حمد أأبو عرابي، 
 .7صاألر ن، ، جامعة عمان العر ية، رسللة ملجسةير .بورصة عمان

المالية: التقارير ة وجو  الداخلية الرقابةبين عناصر   (. الع قة2017، )يسر  محمد موسى، بوسعيدأ
، ملجسةير ةرسللاإلس مية،  ة. الجامعةفي قطاع غز  العاملةعلى المصار   ةميداني  راسة
 .46ص

 (. اإلفصاح االختياري عن المعلومات المالية وغير المالية بالتقارير 2018أبوطالب، يحيى محمد )
،  ار 26-18نا ي التجارة ص  –مجلة الملل والةجلرة  -عين شمس  -السنوية. كلية التجارة

 المنظومة.

لتقارير المالية للشركات المقيدة مرشر مقترح لإلفصاح االختياري في ا. ( 2013األرضي، محمد و ا ، )
، كلية التجارة، جامعة طنطا، العد  الراب ، مجلة الةجلرة والةمويل .في البورصة المصرية

 .278-141ص
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ية وأثرهما على السلوك التمويلي ال(. فرص النمو وجو ة المعلومات الم2019إسماعيل، لينا محمد علي، )
 ، جامعة األزهر.رسللة ملجسةيرلد  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. 

 (. انعكاد التمييل االقتصا ي الصا ق 2019الحليم، صخر نجاة حميد ) آل ط ، صفوان قصي عبد
مجلة االقةصلد العراق  أطرو ة دكةورالللممارسة المحاسبية على جو ة المعلومات المحاسبية. 

 .573 – 542، ص 110، العد  25، المجلد والعلوم اإلدارية

 (. أثر تطبيق معااير اإلب ا الدولية على جو ة 2013معتز، سليم، محمد، نور، محمد ) أمين،
مجلة كل ة المعلومات المحاسبية الوار ة في القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق عمان. 

 .54-25، الصفحات 50، رقم المجلد 2013جامعة اإلسكندرية، العد  األول، اناار الةجلرة، 

اياد مستو  اإلفصاح االختياري في التقارير المالية المنشورة للشركات . (2016)الد على أندية، خ
كلية  –، جامعة الزيتونية 9، المجلد عد مجلة االقةصلد والةجلرة .المدرجة بسوق المال الليبي
 سوق األحد، بحوث ومقاالت. –االقتصا  والعلو  السياسية 

المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية و ورها في تقييم العسر  النسب (. 2019)بن سي زرارة، إيمان، 
جامعة العر ي بن مهيدي، أ  البواقي، كلية ، رسللة ملجسةير. المالي للمرسسة وجو ة أر اح 

 .6، الجزائر، صوالعلو  التجارية وعلو  التسيير االقتصا يةالعلو  

اإلفصاح االختياري وإ ارة األر اح في ضوء نظرية  (. الع قة بين 2018الباز، ماجد مصطفي علي، )
مجلة اليكر المحلسبي  –أصحاب المصالي : مرشر مقترح لإلفصاح االختياري م  أ لة تطبيقية

 ،  ار المنظومة.568-624، ص 4، العد  21المجلد -عين شمس  –

ية الدولية ومعااير  (.  ور المعااير المحاسب2018بقاص، محمد، ومعرو ، عون، والتجاني، البشير، )
، كلية العلو  االقتصا ية رسللة ملجسةيراإلب ا المالي الدولي في تعزيز اإلفصاح المحاسبي. 

والتجارية وعلو  التسيير، قسم العلو  المالية والمحاسبية، جامعة الشهيد حم  لخضر بالوا ي، 
 .7الجزائر، ص

أثر تطبيق مبا ع الحاكمية . ( 2015)  والدالبيي، عبد الرحمن خالد مشر البلخي، مهند ياسين، 
رسللة  . راسة حالة الشركات المساهمة العامة األر نية :المرسسية على جو ة اإلب ا المالي

 . ار المنظومة 106-1، الصفحات ، جامعة آل البيت، األر نجلمع ة ملجسةير
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 ب ا المالي في تعزيزت ثير جو ة اإل .( 2016)، الجبوري، على خل  كاط و ، المسعو ي، حيدر علي
 . 3، العد   11، المجلد، العراقمجلة جلمعة ذي قلر العلم ة .ايمة الوحدة االقتصا ية

 (. أثر اإلفصاح غير المالي على القيمة السواية للشركات المدرجة 2017جحجوح، محمد ماجد محمو  )
 .25، صرسللة ملجسةيرفي بورصة فلسطين. الجامعة اإلس مية، فلسطين، غزة، 

اإلفصاح االختياري و ورا في زيا ة كفاءة األسواق المالية:  راسة  .( 2017حسن، أحمد اوس  مرزوق، )
 .54، جامعة النيلين، السو ان، صرسللة ملجسةير .ميدانية على سوق الخرطو  لألوراق المالية

محد ات  (.2017حسن، كمال عبد الس  ، إبراهيم، آفاق ذنون، إسماعيل، عصا  عبد المنعم أحمد)
جامعة  – المجلة المصرية للدراسلم الةجلرية اإلفصاح االختياري عن تقارير االستدامة.

 ،  ار المنظومة.365-385، ص ص 1، عد 41مجلد  -المنصورة

 (. اياد أثر اإلفصاح االختياري في جو ة التقارير المالية. عمان، جامعة الزرقاء، 2014حما ة، رشا )
 .681، ص 4، العد 10، مجلد إدارة األعملل المجلة األردن ة في

 .ت ثير جو ة اإلب ا المالي في تعزيز ايمة الوحدة االقتصا ية. ( 2016خل ، على والمسعو ي حيدر، )
 .135-114، ص 3، العد  11، المجلد مجلة جلمعة ذي قلر

حسين األ اء المالي  (. جو ة المعلومات المحاسبية كآلية لت2019خليفة، بن مبارك، وعلي، حشرو ، ) 
رسللة في المرسسة:  راسة حالة مرسسة بوليبين لصناعة أكياد التغليف والية برج بوعريري . 

 .28، جامعة محمد بوضيا  بالمسيلة، الجزائر، صملسةر

 (. "أثر جو ة اإلفصاح 2018، هييم محمد )ن، حسن  يسى، أبو غب الداعور، جبر إبراهيم، أبو حما
مجلة ين األ اء التشغيلي للبنوك التجارية المدرجة في بورصة فلسطين. المحاسبي على تحس

 .812-759ص  Cعد  خاص  20سلسلة العلو  اإلنسانية المجلد  –غزة  -جلمعة األ هر

 ور اإلفصاح االختياري في تعزيز اليقة بالتقارير المالية . ( 2014 حدوح، حسين وحما ة، رشا، )
مجلة جلمعة دمشق للعلوم  . راسة ميدانية –لألوراق المالية للشركات المدرجة في سوق  مشق 

 .219: 187، المجلد الي ثون، العد  الياني، صاالقةصلدية والقلنون ة
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 الطوعي على مستو  اإلفصاح المرثرة العوامل .(2017) عدنان، حمد، سيروان،  يسى، تركي، الزغلول
 للعلوم األردن ة المجلة لمساهمة العرااية.ا للشركات المنشورة السنوية المالية التقارير في

 .44-31 الصفحات الياني عشر، العد  اليامن اإلنسانية، المجلد العلو  سلسلة، الةطب ق ة

 ثرا على جو ة التقارير المالية للشركاتوأاإلفصاح االختياري  (. 2019، )نا ر صابرينالزن ، 
 .ة اإلس مية، غزةالجامع، رسللة ملجسةير. المدرجة في بورصة فلسطين

اإلفصاح المحاسبي والعوامل المرثرة علي  في الشركات المساهمة . ( 2011زيو ، لطيف،  يسى، ريم، )
، سلسلة العلو  االقتصا ية والقانونية، مجلة جلمعة تشرين للبحوث والدراسلم العلم ة .السورية
 .143:161، ص33، مجلد 1العد  

الدار  .قرانام في نيرية المحلسبة القلهرة. ( 2014أحمد، )سالم، محمد اوس ، والسقا، السيد 
 .427الجامعية، ص

 راســة أثــر الملكيــة العائليــة علــى اإلفصاح االختياري بالتقارير . ( 2012ســعد الــدان، إيمــان محمــد، )
لعد  اليالث، ، امجلااة المحلساابة المصرية)القاهرة: جامعة القاهرة، كلية التجارة،  .المالية
 (.166ص

 (. أثر تطبيق معااير اإلب ا (2013السعيد، معتز أمين، والعيسى محمد سليم، والصما ي محمد نور، 
المالي الدولية على جو ة المعلومات المحاسبية الوار ة في القوائم المالية للشركات االستيمارية في 

، 50إلسكندرية، العد  األول، المجلد . جامعة امجلة كل ة الةجلرة للبحوث العلم ةسوق عمان، 
 .54 -25ص 

القاهرة:  ة.المتطلبـات النظريـة والعمليـة للتقريـر عـن التكاليف البيئي. ( 2001ســوليم، حســن على محمــد، )
، العد  الياني، 3، المجلد مجلااة البحااوث والدراساالم الةجلريةجامعة الزقازيق، كلية التجــارة، 

 .183ص

 تطبيقية على تحليلية البيئة المصرفية:  راسة في ومخاطرها األر اح (. إ ارة2011)علي عبد هللا  ،شاهين
 -16، ص ص 2، العد 21، المجلد المجلة االقةصلدية واإلداريةالوطنية الفلسطينية.  المصار 

187. 
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 األجنبيار  (.  ور جو ة اإلب ا المالي في جذب االستيم2019الشيخ، علي ناظم عبد األمير، )
مجلة المثني للعلوم المباشر:  راسة استط  ية آلراء عينة من موظفين الميني. جامعة الميني 

 العراق. – اإلدارية واالقةصلدية

 (. معااير الصحة والس مة المهنية وانعكاسها على جو ة اإلب ا المالي. 2019الطاني، مينى  باد )
 .-10 9ص ص لوم اإلدارية واالقةصلدية للع –مجلة الكوم  –جامعة واس  العراق 

 (. أثر اإلفصاح االختياري على األ اء المالي للوحدات االقتصا ية في بورصة 2018عابد، محمد )
مجلة اإلدارة والةنم ة للبحوث فلسطين:  راسة تطبيقية على قطاع البنوك وقطاع الت مين. 

 .20، جامعة البليدة، ص 13، عد والدراسلم

ا للمعااير اإلفصاح المحاسبي والمالي وفقً  (.2012)وفكير، سامية، شيخي و  ل، مغازي  الرحمن،عبد 
 .ثرا على تعزيز جو ة المعلومات وتنشي  االستيمار في سوق األوراق الماليةأالمحاسبية الدولة و 

عد  عمال، جامعة حلوان، ال، كلية التجارة وإ ارة األالمجلة العلم ة للبحوث والدراسلم الةجلرية
 13:40الراب ، الجزء الياني، ص

اإلفصاح المحاسبي االختياري م   راسة ميدانية لجانب الطلب  .( 2003عبد الكريم، عار  عبد هللا، )
، المجلااة العلم ة للةجلرة والةمويلطنطــا: جامعــة طنطــا، كليــة التجــارة،  .في البيئة المصــرية

 .303، العد  األول، ص1المجلد 

 (. القوائم المالية التنبرية و ورها في ترشيد القرارات 2014يدي، عبد الرحمن سعيد علي )العب
، كلية اإل ارة  رسللة ملجسةيربالتطبيق على مصر  الشمال للتمويل واالستيمار.  -االستيمارية

 .51صواالقتصا ، علو  المحاسبة، جامعة بغدا ، 

تياري و ورا في تحسين جو ة التقارير المالية:  راسة  (. اإلفصاح االخ2017عدالن، بشير أحمد ط  )
 ،.95-1،  ار المنظومة ص صجلمعة النيلينميدانية على شركة النصر العقارية. الخرطو ، 

ل لم  وكمة الشركلم على اإلفصلح االخة لري على آأثر تطبيق . ( 2018علي، أسماء فرا  محمد، )
 بحوث الغر قة، مصر. –كلية التجارة  –وب الوا ي جامعة جن .رأس الملل اليكري: دراسة نيرية
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(. أثر جو ة المعلومات المحاسبية على صن  القرار في المرسسات االقتصا ية 201lعلي، حامدي، )
، جامعة محمد خيضر رسللة ملجسةيرالجزائرية.  راسة حالة مرسسة مطاحن األوراد باتنة، 

 .100- 105بسكرة، الجزائر، ص ص 

وت ثيرا على جو ة  IPSASS (. العرض في القوائم المالية على وفق 2019ن أحمد، )علي، نها  حسي
مجلة االقةصلد ، العراق، . أطرو ة دكةورالفي الوحدات العرااية األ اءاإلب ا المالي وتقيم 

 .541 – 517ص  110العد   25، المجلد والعلوم اإلدارية

صائص الشركات على اإلفصاح االختياري " راسة (. أثر الحوكمة وخ2017عو ة، ريم راسم محمو ، )
غزة كلية –فلسطين  –تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. الجامعة اإلس مية 

 .74-2: ص صرسللة ملجسةيرالتجارة، 

، الدار الجامعية، جامعة نيرية المحلسبة منيور الةوافق الدولي(. 2005لطفي، أمين السيد أحمد، )
 . 118-115ص ص القاهرة. 

(. اياد وتحليل ت ثير التحف  في التقارير المالية على جو ة األر اح 2013محمد، إبراهيم محمد، )
 ، كلية التجارة، عين شمس، القاهرة.أطرو ة دكةورال غير منشورةالمحاسبية:  راسة تطبيقية. 

ي على العالقة بين جودة ق لس أثر مسةوى اإلفصلح االخة لر  (. 2015محمد، تامر سعيد عبد المنعم )
. ص االسةحقلقلم وعدم تملثل المعلوملم في الشركلم المدرجة المقيدة في البورصة المصرية

555-618. 

على   ارسة تطبيقية: أثر اإلفصاح االختياري في جو ة اإلب ا المالي.  (2018)، سالم صائبمحمد، 
جامعة  كل ة بغداد للعلوم االقةصلدية،مجلة  .ق لألوراق الماليةراالشركات المدرجة في سوق الع

 .268 -251(، 54تكريت، العد  الراب  )

 (. الع قة بين جو ة التدقيق واإلب ا المالي:  راسة ميدانية لعينة من 2018مزهر، سها  جبار )
مجلة اإلدارة واالقةصلد للدراسلم االقةصلدية المصار  األهلية في العراق. جامعة بابل، 

 .533-517، ص ص 1، العد 10، المجلد لملل ةواإلدارية وا

 دراسة تطب ق ة :أثر جو ة اإلب ا المالي في ايمة المنش ة .( 2010)، المزوري، عابد والشجيري، محمد
 .28-1جامعة  هوك، العراق، ص لألوراق المالية.على عينة من الشركات المدرجة بسوق العراق 
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 راسة تحليلية ألثر المحتو  اإلخباري لتنبـرات اإل ارة  . ( 2009المسلماني، راندا عيمان محمد، )
، رسللة ملجسةير .باألر اح ك حد محد ات اإلفصاح المحاسبي االختياري على أسـعار األسهم

 . 58كلية التجارة باإلسماعيلية، جامعـة قنـاة السويس، ص

أثـر تطبيق  (. 2013مـد، )ملو العين، ع ء محمد، مليجي، مجدي مليجي عبد الحكيم، ه ل، محمـد أح
 . راسـة ميدانيـة فـي بيئـة األعمـال السعو ية–معااير حوكمة الشركات على جو ة القوائم المالية 

، كلية التجارة جامعة بنها، السنة الياليـة والي ثـون، العد  األول، مجلة الدراسلم والبحوث الةجلرية
 .11-9ص 

 (. أثر التحول إلى معااير التقارير المالية الدولية على جو ة 2014مليجي، مجدي مليجي عبد الحكيم، )
رسللة المعلومات وايمة الشركة المسجلة في بيئة األعمال السعو ية:  راسة نظرية تطبيقية. 

 ، جامعة سلمان بن عبد العزيز، السعو ية. ملجسةير

ري فــي ترشيد قرارات المستيمرين (،  ور اإلفصاح االختيا 2012وي، و محمد،  عاء، )امي  ، خالد أبو ر 
المجلة العلم ة للبحوث  ،كليــة التجارة وإ ارة األعمال .جامعــة حلــوان ،مصــر .في السواق المالية

 .29-28، ص2، المجلد3، العد والدراسلم الةجلرية
وع قت  بقدرة  (. أثر اإلفصاح االختياري عن تنبرات اإل ارة  باألر اح 2011النجار، سامي محمد أمين، )

محاسبة ، كلية التجارة، جامعة بنها، رسللة ملجسةيرالشركة على االستمرار:  راسة ميدانية. 
 .36ة، ص جمهورية مصر العر ي

 المعلومات جو ة في اإلب ا المالي الدولية معااير تطور ت ثير .( 2017)ثابت،  النوري، علي ناصر 
 االقةصلدية العلوم مجلةلألوراق المالية.  العراق سوق  في المدرجة المصار  من لعينة المحاسبية
 .556 -531 الصفحات ،24 المجلد ،103 العد ، واإلدارية
 (. اإلارا ات من العقو  م  العم ء وأثرا على مصدااية جو ة التقارير المالية: تقييم  2018هاشم، هبة )

( 1)22، مجلة اليكر المحلسبي. IFRS 15وتحليل معيار المحاسبة الدولية للتقارير المالية 
256-408. 

 https://www.pcma.ps/SitePages/home.aspxهيئة سوق رأد المال الفلسطيني 
 (. االعترا  باإلارا  وفق المعيار الدولي لإلب ا 2020يعقوب، إبتهاج إسماعيل، شنيشل، عقيل حسين )

، العد  التاس  للعلوم االقةصلديةمجلة كل ة بغداد المالي في قطاع المقاوالت:  راسة تطبيقية. 
 .366-329والخمسون، ص 
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 مو عة  سب القطلعلم الدراسةالشركلم المدرجة في عينة : (1ملحق رق  )

 اس  القطلل رمز الشركة اس  الشركة الرق 
  APC العر ية لصناعة الدهانات 1

 
 
 
 
 
 قطاع الصناعة  

 JPH القدد لمستحضرات التجميل الطبية  2

 NAPCO لمونيو  الوطنية لصناعة األ 3

 NCI الشركة الوطنية لصناعة الكرتون  4

 BPC بيرزيت لأل وية  5

 AZIZA  واجن فلسطين  6

 LADAEN  ة اللدائنلصناع فلسطين 7

 VOIC مصان  الزيوت النباتية  8

 ELECTRODE الشروق لألكترو   9

 GMS مصان  القمي  10

 JCC  سجائر القدد 11

  PALTEL االتصاالت الفلسطينية  12
 
 
 
 قطاع الخدمات 

 WASSEL الفلسطينية للتوزي  والخدمات اللوجستية  13

 PEC الفلسطينية للكهر اء  14

 AHC المرسسة العر ية للفنا ق  15

 PALAQAR بال عقار لتشغيل وتطوير العقارات  16

 ABRAJ أبراج الوطنية  17

 NSC بلس الجراحي التخصصي مركز نا 18

 WATANIYA مو اال الوطنية  19

 UCI االتحا  لإلعمار واالستيمار   20

 قطاع االستيمار

 AQARIYA العقارية التجارية ل ستيمار  21

 JREI القدد ل ستيمارات العقارية  22

 ARAB المستيمرون العرب  23

 PRICO فلسطين ل ستيمار العقاري  24

 PID نماء فلسطين ل ستيمار واإل 25

 PADICO فلسطين للتنمية واالستيمار  26

 PIIC فلسطين ل ستيمار الصناعي  27
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 الدراسةعينة المسةبعدة من الشركلم ( 2ملحق )

 اس  القطلل رمز الشركة اس  الشركة الرق 
 PHARMCARE  ار الشفاء 2 قطاع الصناعة BJP بيت جاال لأل وية 1

 RSR مصايف را  هللا 4 قطاع الخدمات GCOM جلو ال كو  3

 ARE العقارية العر ية 5

 SANAD سند للموار  االنشائية 6 قطاع االستيمار

 APIC العر ية الفلسطينية ل ستيمار 7
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 ( نموذج جمع ب لنلم الدراسة3ملحق )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البند 
 العلمة عن الشركة المعلوملم

       معلومات تاريخية عن الشركة  .1
       الهيكل التنظيمي للشركة  .2
       بيان باالستراتيجية واألهدا  العامة  .3
       بيان باالستراتيجية واألهدا  المالية  .4
       بيان باالستراتيجية واألهدا  التسويقية  .5
       بيان باالستراتيجية واألهدا  االجتما ية  .6
       ت ثير االستراتيجية على نتائ  الشركة الحالية  .7
       ت ثير االستراتيجية على نتائ  الشركة المستقبلية  .8

 نشا  الشركة ووضعها المستقبلي
       سياسة األبحاث والتطوير  .9

       مواق  أنشطة البحث والتطوير  .10
       عد  العاملين في البحث والتطوير  .11
       رات النو ية غير كمية بالمبيعاتالتنب  .12
       التنبرات الكمية للمبيعات  .13
       التنبرات النو ية غير كمية بالر ي  .14
       التنبرات الكمية لألر اح  .15
       التنبرات النو ية للتدفقات النقدية  .16
       التنبرات الكمية للتدفقات النقدية  .17
       لتنبراتاالفتراضات التي بنيت عليها ا  .18
       عمار المدراءأ   .19

 معلومات عن اإل ارة
       الشها ات العلمية للمدراء  .20
       الشها ات العملية للمدراء  .21
       مواق  ايا ية سبق للمدراء العمل بها  .22
       معلومات عن العاملين  .23
       توزي  العاملين  اخل إ ارات الشركة  .24
       ن الماضيينعد  العاملين للعامي  .25
       مبررات التغير في عد  العاملين  .26
عدا  التقارير إ تقرير عن مسرولية المدراء في   .27

 المالية
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البند 
مجموع المبالغ المصروفة للمدراء خ ل العا    .28

المالي أو المحفزات المصروفة لهم إلغرائهم 
 ل نضما  للشركة

      

       فصلهمالتعويضات المصروفة للمدراء مقابل   .29
من هو صاحب الص حية في تحداد التعويضات   .30

 للمدراء وكيف اتم تحدادها
      

       أسماء أعضاء لجنة التعويضات  .31
       المبالغ المصروفة على التدريب  .32
       نو ية التدريب  .33
       نو ية العاملين الذان تم تدريبهم  .34
       عد  العاملين الذان تم تدريبهم  .35
       معلومات عن الحوا ث التي حصلت في الشركة  .36
       تكاليف الس مة في الشركة  .37

 المسرولية المجتمعية
       س مة المنتجات وعد  ت ثيرها في البيئة  .38
       برنام  حماية البيئة  .39
       التبرعات الخيرية  .40
       البرام  االجتما ية  .41
       المعلومات القطا ية  .42

 لنسب المالية ونتائ  التحليل الماليا
       تحليل المنافسين  .43
       حصة السوق   .44
       معدالت الر حية  .45
       معدالت التدفق النقدي  .46
       معدالت السيولة  .47
       ستة سنوات -معلومات مالية تاريخية   .48
       ع ناتمعلومات عن اإل  .49
       المنش ةت ثير التضخم على مستقبل عمليات   .50

 التنمية المستدامة
       نتائ  الشركة ىت ثير التضخم عل  .51
       ت ثير التضخم على األصول  .52
       وجو  لجنة حوكمة في الشركة  .53
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البند 
       تفاصيل أسماء ومره ت أعضاء لجنة الحوكمة  .54
       مها  لجنة الحوكمة  .55
       عد  اجتماعات لجنة الحوكمة  .56
       ماء ومره ت أعضاء لجنة التدقيقتفاصيل أس  .57
       عد  اجتماعات لجنة التدقيق  .58
       ت ثير الوض  السياسي على نتائ  أعمال الشركة  .59
       ت ثير الوض  االقتصا ي على نتائ  أعمال الشركة  .60

       اإلفصلح إجمللي 
       60نسبة اإلفصلح من  
       األصولنسبة االنةيلل من  
       األصول إجمللي 
       إيرادام المب علم 
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 اخةبلر اليرض لم( 4ملحق )

Dependent Variable: Y 

Method: Panel Least Squares 

Date: 01/30/21 Time: 21:11 

Sample: 2014 2019 

Periods included: 6 

Cross-sections included: 27 

Total panel (balanced) observations: 162 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.18813 0.282556 4.204932 0.00 

X1 -0.35743 0.574677 -0.62196 0.53 

X2 1.553793 1.176542 1.320644 0.19 

X3 1.525429 0.727592 -2.09654 0.04 

X4 1.561609 0.384248 4.064065 0.00 

X5 -0.7482 0.411008 -1.82041 0.07 

X6 1.791961 0.53978 3.319797 0.00 

R-squared 0.446237 Mean dependent var 1.62971 

Adjusted R-squared 0.403188 S.D. dependent var 1.07113 

S.E. of regression 1.00869 Akaike info criterion 2.897431 

Sum squared resid 157.7057 Schwarz criterion 3.030846 

Log likelihood -227.692 Hannan-Quinn criter. 2.951599 

F-statistic 4.42488 Durbin-Watson stat 0.003378 

Prob(F-statistic) 0.000369 
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Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

 Mean 1.62971 0.351852 0.081481 0.316872 0.395062 0.401235 0.338945 

 Median 1.554821 0.25 0.1 0.333333 0.4 0.375 0.272727 

 Maximum 4.670826 0.875 0.3 0.5 0.8 0.875 0.727273 

 Minimum 0.175595 0.125 0 0.055556 0 0 0.090909 

 Std. Dev. 1.07113 0.19615 0.082071 0.124132 0.237953 0.274934 0.170761 

 Skewness 0.741745 1.295235 0.758237 -0.27219 -0.1743 0.272929 0.47579 

 Kurtosis 3.456474 4.283 2.938676 2.087203 2.565455 1.928241 2.235873 

         Jarque-Bera 16.26 56.40723 15.54831 7.624379 2.094905 9.764745 10.05342 

 Probability 0.00 0 0.00042 0.0221 0.35083 0.007579 0.00656 

         Sum 264.0131 57 13.2 51.33333 64 65 54.90909 

 Sum Sq. Dev. 184.7184 6.194444 1.084444 2.480796 9.116049 12.16975 4.694623 

         Observations 162 162 162 162 162 162 162 

         

 

 



20142019 

I 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


