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 إهداء

o  إلى األغلى من نفسي التي بين جوانحي وأحُب إلّي من روحي التي تسري في جسدي إلى
القلب الذي ال يذبل، إلى العين التي سهرت الليالي تعمل دون كلل أو ملل للوصول إلى 

 ...سعادتي، قائدي وسندي بعد هللا ؛ أبي الحبيب

o  إلى َمْن زرع في طموحًا صار يدفعني نحو األمام، إلى التي لوال وجودها ودعمها لي لم
أستطع تحقيق أي شيء، النبع الذي أستمد منه أسمى مبادئ حياتي، اهديك قلبي اهديك 

 عمري وحياتي؛ أمي الحبيبة...

o  صفحوا، إلى سندي الى الذين إذا اقتربت منهم منحوا، وإذا ابتعدت عنهم مدحو، وإذا ظلمتهم
 وعزوتي إخوتي األعزاء...

o  الى االسم اآلخر للحب، إلى فاكهة الحياة، إلى صديقتي وأجمل وردة في حديقتي، إلى بهجتي
 ومسرتي أختي العزيزة...

o ...الى األوفياء الذين وضعهم هللا في طريقي ليهّونوا علَي مصاعب الحياة أصدقائي األعزَّاء 

o ي وجدتي رحم  هما هللا إلى روح جدِّّ

o ...إلى روح الرمز الشهيد ياسر عرفات 

o ...الى من بهم تفتخر األوطان، إلى األسود الشامخة خلف القضبان إلى أسرانا البواسل 

o  الى من غادرونا في عزة ولهم بها إسهاب، إلى من كانوا في الجهاد خير شباب، إلى الذين
 بطيبهم تعطر تراب الوطن إلى الشهداء األبرار...

 جميعًا، أهدي هذه الرسالة، وُكلي أمٌل أن أكون على قدر ثقتهم ومحبَّتهم... إليهم

 أحمد فايز أحمد عيسى /الباحث
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 الملخص:

شركات المساهمة العامة الالطوعي في  فصاحأثر حوكمة الشركات على اإلقياس هدفت الدراسة إلى 
في الجانب النظري من  ليليالتح المنهج الوصفيواستخدمت الدراسة  المدرجة في بورصة فلسطين،

؛ تحليل اإلفصاح الطوعي السردي الوارد في التقارير السنويةلالدراسة من خالل أسلوب تحليل المحتوى 
تكون ( بند، و 46الذي تكون من ) وذج القياسيماستخدمت الدراسة المنهج الكمي من أجل بناء الن

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين )الصناعة، االستثمار، الخدمات( قطاع  مجتمع الدراسة من
غير مالية المساهمة المسجلة  من جميع الشركات عينة الدراسةوتكونت ( شركة، 32والبالغ عددها )

 فترةال( شركة، والتي تتوفر عنها بيانات كمية كاملة خالل 24في بورصة فلسطين والبالغ عددها )
( وهي عبارة Panel Data) لزمنية المقطعيةبيانات السالسل ا على عتمادوتم اال، (م2020-م2014)

 Time Series(، وبيانات السالسل الزمنية )Cross-Section Dataعن مزج البيانات المقطعية )

Data ،( للشركات المدرجة في بورصة فلسطين حسب القطاع وهي على النحو التالي: )الصناعة
 وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج منها: .(2020-2014االستثمار، الخدمات( خالل الفترة الزمنية )

ع اإلفصاح بتكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في أبعاد الحوكمة والمتغير التاعدم وجود 
)حجم مجلس لــــ الطوعي في الشركات غير مالية المدرجة في بورصة فلسطين، والى عدم وجود تأثير 

ستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة( في اإلفصاح اجية المدير التنفيذي، اإلدارة، نسبة تركيز الملكية، ازدوا
ووجود تأثير لعدد أعضاء لجنة المراجعة في ، الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

وفي ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة  اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
حاجة لمزيد ، والح الطوعي من قبل الشركات الُمدرجة في بورصة فلسطينباالهتمام في اإلفصاتوصي 

التي قد يكون لها تأثير على مستوى للحوكمة  من الدراسات البحثية والمحاسبية لتحديد األبعاد األخرى 
 الطوعية في فترات مختلفة وفي عينات على الشركات المختلفة. اإلفصاحات

 (.بورصة فلسطين - اإلفصاح الطوعي - فصاح المحاسبياإل - الحوكمةالكلمات المفتاحية: )
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The Impact of corporate governance on the voluntary disclosure in 

public shareholding companies listed on the Palestine Exchange” PEX” 
Prepared by: Ahmed Fayez Ahmed Issa 

 

Abstract 

The study aimed to measure the corporate governance impact on the voluntary disclosure 

of public equity companies listed on the Palestine Stock Exchange. The study used the 

analytical descriptive approach to the theoretical aspect of the study through the content 

analysis method to analyze voluntary narrative disclosure in annual reports. The study used 

the quantitative method to build the standard model of 46 items. The study community 

consisted of a sector (industry, investment, services) of the 32 companies listed on the 

Palestine Stock Exchange. The study sample consisted of all 24 non-financial companies 

listed on the Palestine Stock Exchange, for which complete quantitative data are available 

during the period 2014-2020. The Panel Data were based on the Cross-Section data and 

Time Series data for companies listed on the Palestine Stock Exchange by sector, as 

follows: (Industry, investment, services) during the time period (2014-2020). The study has 

concluded a variety of consequences: Lack of integration between the independent 

variables of governance dimensions and the voluntary disclosure variable of non-financial 

companies listed on the Palestine Stock Exchange, and lack of impact of (The Governing 

Council size, Ownership Concentration, The Executive Director Duplication, and The 

Governing Council Members Independence.) on voluntary disclosure in companies listed 

on the Palestine Stock Exchange. In addition, the impact of audit committee members on 

voluntary disclosure in companies listed on the Palestine Stock Exchange. In the light of 

the conclusions reached above recommends attention in voluntary disclosure and the need 

for further research and accounting studies to identify other dimensions of governance that 

may have an impact on the level of voluntary disclosure at different periods and in samples 

for different companies. 

Keywords: (Governance - Accounting disclosure – Voluntary disclosure - Palestine Stock 

Exchange) 
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 الفصل األول
 
 

 للدراسةاإلطار العام 

 ةمقدمة الدراس 1.1

ونتيجة للتطورات ، في ظل عولمة األسواق المالية والتطورات التقنية والمعلوماتية التي يشهدها العالم
في بيئة األعمال وتزايد التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية 

عد اإلفصاح من أهم العوامل التي تساعد على استقرار األسواق المالية العالمية ويعتبر ي، المستدامة
ثراء المخرجات للشركات، ازدادت إمن دور هام في  يفضيهجوهر أي سوق مالي وأساس نجاحه لما 

 هدف كونهاأهمية اإلفصاح الطوعي في الفكر المحاسبي نتيجة لتحول النظر إلى القوائم المالية من 
أهمها المساعدة في اتخاذ القرارات، والتي من هداف أ و عدة أاعتبارها وسيلة لتحقيق هدف عين إلى م

لزامي من المعلومات، وظهرت الحاجة إلى اإلفصاح الطوعي تفوق المتطلبات التي يقدمها اإلفصاح اإل
ين في لتزايد الحاجة إلى معلومات أكثر مالئمة ومصداقية من قبل الشركات، ولتخفيض التبا

المعلومات بين المدراء والمستثمرين ولتحسين نوعية المعلومات المفصح عنها، ولما يؤديه عدم كفاءة 
نظم الحوكمة وعدم كفاية اإلفصاح، إلى عدم فعالية أنظمة الرقابة ومتابعة األداء المالي واإلداري 

مساهمين في المعلومات للشركة من قبل المساهمين وأصحاب المصالح، الذي يؤدي إلى فقدان ثقة ال
أصبحت من  فقدالتي تحتويها القوائم والتقارير المالية، ومن ثم زيادة االهتمام بتفعيل حوكمة الشركات، 

الركائز األساسية التي يجب أن تقوم عليها جميع الشركات نتيجة أثرها في تحسين جودة المعلومات 
 .المتاحة للمستخدمين

الطوعي أحد المجاالت البحثية سريعة النمو في المحاسبة، كما  فصاحيعتبر موضوعي الحوكمة واإل
أن معرفة الدوافع والمحددات المرتبطة بهم من األمور التي تهم معدين ومستخدمين المعلومات 

ثقافة وتوجهات  :منها ،بالعديد من العوامل فصاحوصانعي السياسات المحاسبية، وتتأثر الحوكمة واإل
تصادية والسلوكية المقترنة بالسمات األساسية للشركات، وتطور أدوات المجتمع، والعوامل االق

االتصال، وحاجة أصحاب المصالح إلى المزيد من الشفافية والمساءلة وممارسة حوكمة الشركات 
 (.14: 2020)أحمد، 
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المالية األزمة بعد يعد اإلفصاح الطوعي أحد أهم القضايا التي لفتت انتباه واهتمام األدبيات المحاسبية 
عطاء اهتمام إ ، حيث يعود ذلك االهتمام إلى 2008التي انفجرت في سبتمبر  2008–2007العالمية 

من المحركات التي تؤثر على اإلفصاح الطوعي عن المعلومات  أساسياً  اً بالعوامل التي شكلت جزء
ية، هذا من جانب ومن بواسطة الشركات إلعالم مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المالية وغير المال

للدور الذي تلعبه الحوكمة في استقرار األسواق المالية وزيادة المنافسة لشركات  اً جانب آخر ونظر 
المساهمة العامة من خالل تعزيز مفهوم الشفافية وتحقيقًا لتوازن المصالح المشتركة مع األطراف األخرى 

ي تلعبه الحوكمة ومبادئها من خالل رفع كفاءة ذات العالقة، ومن هنا تأتي الحاجة للدور الكبير الذ
لحماية هذا  ساسًا قوية وفعاالً أشركات المساهمة العامة بشكل عام والتي توفر الاإلفصاح الطوعي لدى 

القطاع والشركات المنتمية له من خالل المراقبة والمحافظة على أصول تلك الشركات وإرثها المالي 
 .(75: 2019در من الشفافية في قوائمها المالية المنشورة )الشنطي، كبر قأبراز إواالقتصادي وكذلك 

ما يقترن بوجود قصور في قواعد الحوكمة  عادةً  انخفاض تدفقات االستثمار لألسواق الناشئةوأن 
كهيئات سوق المال والجهات البحثية نحو  ،والشفافية ومناخ االستثمار، لذلك اتجهت الجهات الرقابية

د حوكمة الشركات وعالقتها باإلفصاح والشفافية ومحددات تطبيقها وتأثيرها على جذب االهتمام بقواع
، لذلك ستركز الدراسة على قياس أثر الحوكمة على اإلفصاح رؤوس األموال المحلية واألجنبية

 .(2012، هيئة سوق رأس المال الفلسطينيالطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين )

 مشكلة الدراسة 2.1

ن طبيعة البيئة سريعة التطور أعد اإلفصاح الطوعي ضرورة هامة وملحة للشركات خصوصًا ي
والتنافس حيث أن توفير المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية يزيد قدرة هذه الشركات في الوصول 

 لذلك برزت الحاجة إلى تحسين اإلفصاح وتوفير ،ستراتيجية وتحقيق ميزتها التنافسيةألهدافها اإل
تعتبر  معلومات أكثر مالئمة لمساعدة أصحاب المصالح في عملية اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة،

الحوكمة عامل مهم ومؤثر في عملية اإلفصاح الطوعي وهناك العديد من الدراسات التي وضحت 
 ي ( التي وجدت أثر إيجابي معنو 2021أهمية الحوكمة في اإلفصاح الطوعي كدراسة )السويركي، 

( التي اثبتت وجود عالقة مؤثرة للحوكمة 2020للحوكمة في االفصاح الطوعي في ، ودراسة )احمد، 
، وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة على سلوك اإلفصاح الطوعي في األسواق السعودية

 في السؤال الرئيسي اآلتي:
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مة العامة المدرجة في بورصة شركات المساهالما أثر حوكمة الشركات على اإلفصاح الطوعي في 
 فلسطين؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

الطوعي في شركات المساهمة العامة المدرجة في  فصاحما أثر حجم مجلس اإلدارة على اإل .1
 بورصة فلسطين؟

ي الطوعي في شركات المساهمة العامة المدرجة ف فصاحما أثر نسبة تركيز الملكية على اإل .2
 بورصة فلسطين؟

الطوعي في شركات المساهمة العامة المدرجة في  فصاحما أثر وجود لجنة مراجعة على اإل .3
 بورصة فلسطين؟

الطوعي في شركات المساهمة العامة المدرجة  فصاحدور المدير التنفيذي على اإل ازدواجيةما أثر  .4
 في بورصة فلسطين؟

الطوعي في شركات المساهمة العامة  فصاحدارة على اإلما أثر استقاللية أعضاء مجلس اإل .5
 المدرجة في بورصة فلسطين؟

 شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين؟ما مستوى اإلفصاح الطوعي لل .6

 أهمية الدراسة 3.1

 األهمية العلمية: .1.3.1

أهمية المتغيرات المبحوثة التي تتمثل في الحوكمة واإلفصاح الطوعي بوصفهما من المتغيرات 
صرة، وبحثهما سيؤدي إلى إفادة حالة الدراسة ودورها في تعزيز اإلفصاح الطوعي من خالل المعا

حوكمة الشركات، والتي من شأنها خلق اإلفصاح الطوعي  أبعادالدراسة على أهم  ، ركزتالحوكمة
 إثراء المكتبة الجامعية في المادة البحثية، تساعد الدراسة في للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

المتعلقة بحوكمة الشركات واإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، ومساعدة 
بورصة فلسطين التي تعتبر بيئة اقتصادية تنافسية من ، دعم الباحثين في تكملة ما تم التوصل إليه

 اجل االستمرارية واالستدامة في األسواق المالية.

 األهمية العملية: .2.3.1
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لية في خلق بيئة وواقع فلسطيني يطبق مبادئ حوكمة الشركات لما لها من أهمية في تبرز األهمية العم
لفت انتباه مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين إلى أنه ال ، و زيادة اإلفصاح الطوعي

، ومدى تأثيرها على اإلفصاح الطوعي وأبعادهايمكن تحقيق أهدافها بكفاءة دون فهم عميق للحوكمة 
ة نتائج العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة التي تسمح بتوضيح األهمية لمتخذي القرار في أهمي

المنظمات، وتحديد الجوانب األكثر تأثيرًا واألقوى ارتباطًا أو حتى األضعف ارتباطًا، بما يسمح بتحديد 
 .الجوانب التي يتوجب زيادة االهتمام بها

 أهداف الدراسة 4.1

 تحقيق األهداف التالية:تهدف الدراسة إلى 

 التعرف على واقع حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. .1
 دراسة اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. .2
تسليط الضوء على العالقة بين حوكمة الشركات واإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في  .3

 بورصة فلسطين.
 إلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.قياس أثر حوكمة الشركات في ا .4
مدى مساهمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين في تطبيق الحوكمة واالستفادة منه في رفع  .5

 كفاءة اإلفصاح الطوعي ومستوى الشركات. 

 فرضيات الدراسة 5.1

بين ( α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  اتذ عالقةيوجد  الفرضية الرئيسية األولى:
 .اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطينو حوكمة الشركات 

( لحوكمة α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) :الثانيةالفرضية الرئيسية 
 .الشركات في اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 لتالية: ويتفرع منها الفرضيات الفرعية ا

( لحجم أعضاء مجلس اإلدارة في α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .1
 اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
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( لنسبة تركيز الملكية في اإلفصاح α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .2
 فلسطين. الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة

( لعدد أعضاء لجنة المراجعة في α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .3
 اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

( الزدواجية دور المدير التنفيذي في α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .4
 جة في بورصة فلسطين.اإلفصاح الطوعي في الشركات المدر 

( الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة في α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .5
 اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

 حدود الدراسة 6.1

: تقتصر هذه الدراسة في تحديد أثر حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي في الحد الموضوعي .1
 ت المدرجة في بورصة فلسطين.الشركا

 .: تم تطبيق الدراسة على الشركات الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطينالحد المكاني .2
 .(2020-2014: الفترة الزمانية من )الحد الزمان .3

 متغيرات الدراسة 7.1

ر تم تصميم متغيرات الدراسة من خالل الرجوع إلى أبعاد الدراسات السابقة وقد تصميم أبعاد المحو 
 األول والذي يتمثل في حوكمة الشركات كمتغير مستقل وفقا لآلتي:

 ويتمثل في حوكمة الشركات ومكوناته: المتغير المستقل: .1

 حجم مجلس اإلدارة .أ

 نسبة تركيز الملكية  .ب

 وجود لجنة مراجعة .ج

 ازدواجية دور المدير التنفيذي .د

 استقاللية أعضاء مجلس االدارة .ه
 اح الطوعيويتمثل في اإلفصالمتغير التابع:  .2

، والمتغير التابع حوكمة الشركات ( نموذج الدراسة للمتغيرات المتغير المستقل وهو1.1الشكل رقم )
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 .اإلفصاح الطوعيوهو 

 

 .نموذج الدراسة :2.1شكل 

(، saha&kabra, 2020(، )2020(، )الزين، elbrashy, 2020لدراسة ) ستناداً إجرد بواسطة الباحث  المصدر:
 (.2017(، )عودة، 2018(، )علي وآخرون، 2019(، )حمد، 2019)أحمد, 

 مبررات الدراسة 8.1

تم اختيار هذه الدراسة للتعمق على الصعيد الشخصي في حوكمة الشركات واإلفصاح الطوعي  .1
 وتحديدًا في الشركات الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطين.

مية البالغة التي يكتسبها الموضوع لدى الشركات، خاصة في ظل العولمة والتحوالت األه .2
 االقتصادية التكنولوجية األخيرة.

حداثة وأهمية الموضوع في ميدان البحث العلمي في الدول النامية بصفة عامة، وفي فلسطين  .3
 .بصفة خاصة

 هيكلية الدراسة 9.1

 نحو التالي:تكونت الدراسة الحالية من خمسة فصول على ال
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ركز الفصل األول على خلفية الدراسة وهيكلتها، من خالل مشكلة الدراسة وأهميتها، الفصل األول: 
وأهداف الدراسة، والتركيز على تحديد أبعاد حوكمة الشركات وبناء النموذج المناسب للدراسة وصياغة 

 تناسب مع أهداف الدراسة.يالفرضيات بما 

اإلطار النظري والدراسات السابقة وواقع حوكمة الشركات واإلفصاح ناقش الفصل الفصل الثاني: 
 اإلطارالطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وذلك بالتركيز في المبحث األول على 

المبحث الثاني مفاهيم اإلفصاح الطوعي، وركز المبحث الثالث  وضحالمفاهيمي لحوكمة الشركات، و 
في بورصة فلسطين، من خالل تحليل السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة،  على واقع الشركات المدرجة

باإلضافة لتحليل مؤشر اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. كما ركز 
 المبحث الرابع على تلخيص الدراسات السابقة التي تناولت الحوكمة واإلفصاح الطوعي في الشركات.

منهجية الدراسة وإجراءاتها وكافة األساليب واإلجراءات المنهجية التي اعتمد  تكون من الفصل الثالث:
عليها الباحث سواء من حيث طبيعة المنهج المستخدم واألدوات التي اعتمد عليها في جمع البيانات أو 
 االختبارات المتعلقة بقابلية هذه األدوات لالستخدام ومدى دقتها، هذا باإلضافة إلى أهم األساليب

 .في النماذج القياسيةواالختبارات اإلحصائية التي تم تطبيقها 

سلط الضوء على كافة النتائج البحثية والمناقشة العلمية لها من قبل الباحث سواء ما الفصل الرابع: 
تعلق منها بوصف مستويات المتغيرات المبحوثة، أو تلك المرتبطة بحجم وطبيعة العالقات واآلثار 

لك المتغيرات المتمثلة بكل من المتغير المستقبل بأبعاده المتنوعة على المتغير التابع، المتبادلة بين ت
وبشكل تفصيلي آليات الوصول إلى اختبار الفرضيات، ونتائج هذه االختبارات، مع كما وعرض 

ليها ومناقشتها علميًا وتطبيقيًا من خالل ربط هذه إإيضاح رؤية الباحث في النتائج التي توصلت 
 السابقة. والدراساتنتائج بأسس النظريات العلمية ال

 ضمن هذا الفصل االستنتاجات والتوصيات.يتالفصل الخامس: 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني:  2

 الفصل الثاني
 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المبحث األول: ماهية حوكمة الشركات 1.2

 تمهيد: .1.1.2

إقليميًا ومحليًا سارعت المنظمات الدولية المتخصصة في  ات واألزمات المالية عالمياً مع توالي االنهيار 
البحث عن آليات لمعالجة هذه االختالالت ومن ثم حماية حقوق جميع األطراف وأصحاب المصالح 
دون استثناء، وجعل العديد من الدول المتقدمة والنامية في العالم تهتم أكثر فأكثر بمفهوم حوكمة 

 لشركات ألنها أداة جيدة تسمح بإدارة الشركات بطريقة علمية وعملية متينة.ا

يعد االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل عملي من الركائز األساسية لنمو وتطوير وتشجيع 
االستثمار والمحافظة على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وااللتزام بمبادئ الحوكمة يساهم في 

خطاء والغش والتالعب بالتقارير المالية حتى يدعم االستثمار، ويؤدي إلى زيادة ثقة تعزيز اكتشاف اال
 المستثمر للتقارير المالية المفصح عنها وضمان مصداقيتها.

على مفهوم حوكمة  زيركمن خالل التحلل اإلطار العام لحوكمة الشركات، مبحث و هذا ال لذلك، ناقش
 ة وأهميتها وأهدافها ومبادئها ومزاياها ومحددات الحوكمة.الشركات والتعريفات المختلفة للحوكم
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 :تطور حوكمة الشركاتمراحل  .2.1.2

في   (Gardener Mans, Perl Adolf)أول من تطرق إلى فكرة فصل الملكية عن اإلدارة هما 
م، وقد 1932الذي صدر عام  The Modern Corporation and Private Propertyكتاب 

 أي سسات تتطور وتنمو بشكل كبير عند الفصل بين الملكية واإلدارة،تطرقا فيه إلى أن المؤ 
 (.2015المساهمون يملكون الشركة والمدراء يمارسون الرقابة عليها وسير أعمالها )الغزالي، 

أدت المشكالت المالية آلتي تواجهها العديد من الشركات الكبرى في العالم إلى الحاجة إلى مجموعة 
لمهنية لتحقيق ثقة ومصداقية المعلومات الواردة في البيانات المالية، اية والمبادئ من الضوابط األخالق

قامت اللجنة الوطنية الخاصة  1987وخاصة المستثمرين والمتعاملين في البورصة، وفي عام 
الذي يعمل على تحديد األسباب  Tread wayباالنحرافات في اعداد القوائم المالية بإصدار تقرير 

من  مجموعةب أوصت للبيانات الكاذبة في التقارير المالية أو الغير ممثلة للواقع، وقد الرئيسية
منها الحاجة إلى بيئة رقابة سلمية، ولجنة تدقيق مستقلة ومراجعة داخلية تتمثل  التوصيات

بالموضوعية، وطريقتها التي تتطلب اإلفصاح عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين، وذلك 
 (.2017لحد من حدوث غش او تالعب في اعداد القوائم المالية)أبو ليلة، ل

صبحت حجر الزاوية أأصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبادئ حوكمة الشركات، والتي 
 ,OECD)والمعيار الدولي لصناع القرار العالميين والمستثمرين والشركات واصحاب المصلحة

2014). 

ات اتجهت منظمة التجارة العالمية لوضع مجموعة من المعايير التي تساعد ومع بداية التسعيني
الشركات الملتزمة بها لتحقيق النمو واالستقرار وتدعم قدرتها على التنافس عبر الحدود، عن طريق 

 إقناع المستثمرين والدائنين باالستثمار بثقة في شركات عبر الحدود

جارة العالمية إلى تطوير مجموعة من المعايير لمساعدة في أوائل التسعينيات، اتجهت منظمة الت
الشركات الملتزمة بهذه المعايير على تحقيق النمو واالستقرار من خالل، إقناع المستثمرين والدائنين 
في االستثمار بكل ثقة بالشركات العالمية، ودعم القدرة التنافسية من خالل هذه الطريقة )أحمد، 

2010.) 
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 :شركاتمفهوم حوكمة ال .3.1.2

تعددت التعاريف حول الحوكمة بشكل عام وحوكمة الشركات بشكل خاص، خصوصًا في تحديد 
( مصطلح الحوكمة: أنه OECDاألبعاد للحوكمة فقد عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

نظام لتوجيه منظمات األعمال واإلشراف عليها ألنها تحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف 
المشاركين في الشركة، مثل مجلس اإلدارة والمساهمين وأصحاب المصالح األخرى وهي الوسيلة 

 .)www.oecd.org(لتحقيق هذه األهداف المرجوة ومراقبة األداء

ي يتم من خاللها نها الهياكل والعمليات التألحوكمة على ا (IFC) كما تعرف مؤسسة التمويل الدولية
توجيه الشركات والتحكم فيها، لتساعد الشركات على العمل بشكل أكثر كفاءة وتحسين الوصول إلى 
رأس المال، وتخفيف المخاطر، والحماية من سوء اإلدارة، وتجعل الشركات أكثر شفافية وخضوعا 

حاب المصلحة، والتي للمساءلة أمام المستثمرين ويمنحهم األدوات الالزمة لالستجابة لمخاوف أص
وفر فرص تعزز النمو االقتصادي و تالتي تشجع االستثمارات الجديدة و أي تساهم في التنمية، 

 .(ifc, 2021)العمل

نها تتمثل بالمبادئ والقواعد المتضمنة تنفيذ األعمال واالنشطة بكفاءة أ( 2019وقد عرفها )الشنطي، 
ء االداري والمالي، وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية، وفاعلية ونزاهة عالية، بحيث تضمن تعزيز األدا

أن الحوكمة تشمل تنظيم العالقة بين المؤسسة وأصحاب  (Ciftci, Tatoglu et al.2019)وعرفها 
 (:2015المصلحة والمجتمع. ومن األسباب لظهور حوكمة الشركات )انشاصي، 

 يوية.الفشل المؤسسي في الواليات المتحدة وروسيا والدول اآلس .1
 الفجوة بين تعويضات اإلدارة واداء الشركة. .2
 اجراءات الرقابة الداخلية غير فعالة وغير قادرة على اكتشاف المشاكل ومنعها. .3
 االفتقار إلى الدقة والمالئمة والشفافية في إعداد الحسابات الختامية. .4
 ال يمكن للمستثمرين تحليل ومقارنة فرص االستثمار المحتملة. .5
في مرافق الرقابة لألطراف الخارجية، مثل تلك المسؤولة عن صياغة القوانين ضعف الروابط  .6

 والمراجعين.
 السلوك غير األخالقي لبعض المستثمرين ومجالس اإلدارة وإدارات التنفيذة. .7

نظام للتوجيه والتحكم والرقابة على هي حوكمة إلى أن التوصل الباحث ن خالل المفهوم السابق م
على تنظيم عملية اتخاذ القرار في الشركات، وتوزيع الصالحيات  مبنيوهو نشاط الشركات، 

http://www.oecd.org,2021/
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 والمسؤوليات بين األطراف الرئيسية في الشركة، وذلك لخدمة مصالح المساهمين بشكل عام.

 (:2015نشاصي، إخصائص حوكمة الشركات الجيدة ) .4.1.2

 االنضباط: إتباع السلوك األخالقي المناسب والصحيح. .1

 حقيقة لكل ما يحدث. الشفافية: تقديم صورة .2

 االستقاللية: دون تأثيرات وضغوطات غير الزمة. .3

 المسؤولية: تحمل المسؤولية امام جميع األطراف أصحاب المصلحة في المنشأة. .4

 المساءلة: تقييم وتقدير اعمال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين. .5

 المنشأة. العدالة: احترام حقوق كافة الفئات وأصحاب المصلحة في .6

 مقومات حوكمة الشركات: .5.1.2

 (:2017إن حوكمة الشركات ال بد أن تتوفر فيها أربعة مقومات أساسية هي )شبير، 

: وهو مسؤول عن تحديد حقوق المساهمين وحقوق كل صاحب مصلحة في اإلطار القانوني .1
ك الشركة، وكذلك عقوبات التعدي على هذه الحقوق، والتقصير في المسؤوليات وتجاوز تل

االختصاصات، ووضع إطار قانوني للحوكمة الجهة الحكومية المسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ 
 إجراءات الحوكمة.

: يشمل اإلطار الهيئات التنظيمية الحكومية التي تشرف على عمل الشركات، اإلطار المؤسسي .2
ي، والهيئات التنظيمية، ق المالية، والوكالة الوطنية للرقابة المالية، والبنك المركز اسو مثل هيئة األ

 -والمنظمات غير الحكومية التي تدعم الشركات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية 
المنظمات الربحية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي األخرى مسؤولة عن تطوير أنظمة 

 الحوكمة ونشر ثقافتها.

ساسي للشركة والهيكل التنظيمي : وهو يتضمن عنصرين أساسيين هما النظام األاإلطار التنظيمي .3
لها موضحًا عليه أسماء واختصاصات رئيس وأعضاء ولجان مجلس اإلدارة وكذلك أسماء 

 واختصاصات المديرين التنفيذيين.

ن الشركة هي سفينة جميع األطراف ومن مصلحة أ: من منطلق روح االنضباط والجد واالجتهاد .4
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 ن قدراتها التنافسية للوصول إلى بر األمان.الجميع الحرص على سالمتها والعمل على تحسي

 

  محددات تطبيق حوكمة الشركات: .6.1.2

لكي تتمكن الشركات من االستفادة من مزايا تطبيق الحوكمة يجب أن تتوافر مجموعة من المحددات 
والضوابط التي تضمن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة، وهذه المحددات تمثل ضوابط لضمان فعالية 

 تشمل هذه المحددات مجموعتين.و وكمة تطبيق الح

 :المحددات الخارجية .1.6.1.2

تشير المحددات الخارجية إلى األنشطة االقتصادية العامة التي تقوم بها الدولة من خالل االستثمار 
للحد ، والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركة، والتي تختلف من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر

 (2019)الشنطي،  دات الخارجية هي كما يلي:من المخاطر، والمحد

التشريعات القانونية للمشاريع االقتصادية بشكل عام مثل قوانين التجارة، وقوانين الشركات،  .1
 والقوانين العمل وقوانين االستثمار والقوانين المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.

زم إلقامة المشروعات االقتصادية، وتشجيع الشركات على طرق الحصول على التمويل المالي الال .2
 التوسع والنمو.

فاعلية المؤسسات والجهات الرقابية على أداء الشركات، وضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات  .3
عنها، إضافة إلى وجود نظام عقوبات مالئم ومحفز على االلتزام وعدم ارتكاب  فصاحالتي يتم اإل
 المخالفات.

مؤسسات المجتمع المدني واألهلية والنقابات والجمعيات في ضمان التزام أعضائها بالنواحي دور  .4
 السلوكية والمهنية واألخالقية.

 المحددات الداخلية: .2.6.1.2

تشمل الحاالت الداخلية التشريعات والتعليمات داخل الشركة، والتي تضمن وجود هياكل تنظيمية 
توزيع المهام والمسؤوليات والصالحيات بين جميع األطراف سليمة تحدد بوضوح آلية اتخاذ القرارات و 

المعنية بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، كمجلس االدارة والمساهمين وأصحاب المصالح بشكل 
يضمن عدم تعارض المصالح بينهم، ويقود إلى تحقيق مصالح المستثمرين على األمد البعيد)عزت، 
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2010). 

 

 أبعاد حوكمة الشركات: .7.1.2

أبعاد مختلفة لحوكمة الشركات التي تجتمع مع الدعائم األساسية لكل مؤسسة أي أنه ال تنحصر يوجد 
 (:2015في بعد الربح والخسارة وإنما في ثالثة أبعاد )انشاصي، 

الذي يحتوي السياسات االقتصادية بالمستوى الكلي، ودرجة  البعد االقتصادي واالستثماري: .1
معلومات المالية وغير المالية، وإدارة المخاطر ويتضمن هذا المنافسة في السوق وتوفر نظم ال

 البعد ما يلي:

: الذي يشمل التقارير السنوية، السياسات المحاسبية المتبعة، تقرير المدقق اإلفصاح المالي .أ
 الخارجي ومقاييس اإلنجاز.

ة التقديرية، تشمل التدقيق الداخلي، لجان التدقيق، إدارة المخاطر، الموازن الرقابة الداخلية: .ب
 وتدريب الموظفين.

البعد القانوني الذي يحدد حقوق وواجبات حملة األسهم وأصحاب  البعد االجتماعي والقانوني: .2
المصالح المختلفة من جهة والمديرين من جهة أخرى، وتسعى المسؤولية المجتمعية لحماية حقوق 

 هذا البعد على ما يلي: األقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية االقتصادية ويحتوي 

وهو الذي يحدد الواجبات وتوزيع المسؤوليات وتفويض السلطات والمهام  الهيكل التنظيمي: .أ
 وتعيين اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرها.

خالقياتها والمستوى السلوكي المثالي أويشمل التحكم بقيم المؤسسة و  السلوك األخالقي: .ب
 .وااللتزام بقواعد السلوك المهني

 و تقديم الخدمات.أو بيعها أ نتاج السلعإ: البعد الذي يعمل على حماية البيئة من البعد البيئي .3

ومن خالل مراجعة أدبيات الدراسات السابقة فإن الباحث اعتمد على تحديد ابعاد الحوكمة للشركات 
 في التالي:

ذين يشرفون على شؤون : وهو عبارة عدد األعضاء الممثلين لمجلس اإلدارة الحجم مجلس اإلدارة .1
 عمل الشركة ويتعاونون مع اإلدارة البتنفيذية لتحقيق مصالح المساهمين،
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حيث يعتبر حجم مجلس االدارةءمن أحد العوامل المهمة في زيادة فعالية المجلس، وذكرت بعض 
الدراسات ان كلما كان حجم مجلس اإلدارة أكبر كلما كان أقل فاعلية، وبعض الدراسات اشارت 

 ان كبر حجم مجلس اإلدارة يقدم منفعة للشركة بسبب تنوع خبرات أعضاءه ويزيد قدرتهم على اال
 (.2017التعامل مع البيئة المحيطة بشكل أوسع )عودة، 

المساهمين أو الذين يزيد نسبتهم عن  كبارسهم التي يمتلكها ألي نسبة ا: هنسبة تركيز الملكية .2
التطوير المؤسسي  ى ف مستو تالركيز الملكية بإختنسبة ختلف ، حيث تهمسألا من قيمة 5%

هناك بعض الفوائد المرتبطة بتشتت الملكية مثل درجة سيولة االقتصادية السارية، والتشريعات 
 راَ مباش تركيز الملكية ارتباطاً يرتبط  من المفترض أنو  ،وتنويع أفضل للمخاطر أكبر في السوق 

حيث نجد أنه عندما يكون هناك  انوني الضعيفبأداء الشركات وخاصة في مؤسسات الهيكل الق
قيمة مما يعكس ايجابًا على دارية إلا تحسن في الرقابةعكس مستوى معين من تركيز الملكية سي

 (.2018)مسمح، الشركة 
: وجود لجنة أو دائرة تدقيق داخلي أو االستعانة بمزود خدمة خارجي وأن وجود لجنة مراجعة .3

أداة جيدة من أدوات الحوكمة، ميًا وعلميًا وذو خبرة، حيث انها تعتبر يكون المدققين مؤهلين اكادي
لتزمها بالقواعد والمعايير الموضوعة، ءات الرقابة الداخلية، والافعالية إجر  لسعيها إلى التأكد من

جراءات المتبعة في إعداد القوائم إلفي فحص ومراجعة السياسيات المحاسبية وا عن دورها الً فض
 .(2009)مدونة قواعد حوكمة الشركات،  علية والتقديريةالف المالية

إلى الحاالت التي  يشير مصطلح إزدواجية دور المدير التنفيذي إزدواجية دور المدير التنفيذي: .4
حيث  ،ن قبل نفس الشخصمالتنفيذي  يتم فيها الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير

الكثير من القوة  واحداً   ه، وذلك ألنها تمنح شخصاً غير مرغوب في أن اإلزدواجية تعد أمراً 
عن أن دمج األدوار والمسئوليات في يد  فضالً  المحتملة على عملية صناعة القرارات داخل الشركة

للسلطة، كما أنه يزيد من إحتماالت نشوب تعارضات الوكالة بين  شخص واحد يعد تركيزاً 
بشكل إنتهازي على  لتحقيق مصالحهم الذاتية لتنفيذيينواإلدارة، نتيجة سعى المديرين ا المساهمين

 .(2009)مدونة قواعد حوكمة الشركات،  حساب المساهمين
دارة تتصف بخصائص نوعية، تقوم بدور إشرافي اإلمجالس  إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة: .5

ًا في وتشكل استقاللية المجلس إحدى أبرز الخصائص ومحورًا أساسيرة، ال على عمل اإلداعف
دارة سيجعلهم أكثر حرصا الاعضاء مجلس ا لاستقال، حيث ان فعالية دوره اإلشرافي والتوجيهي

مما يزيد من شفافية المعلومات المحاسبية، ويخفض ، المعلومات بشكل طوعي فصاح عنالعلى ا
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ا دارة فيهإلالتي يرتبط أعضاء مجلس ا فالشركات، للمستثمرين من عدم تماثل البيانات المقدمة
أفضل إذا ما قورنت بتلك الشركات  بشركات أخرى أي مستقلين تتميز بأداء تشغيلي، وأداء أسهم

 .(2009)مدونة قواعد حوكمة الشركات،  دارة فيها بشركات أخرى إلالتي لم يرتبط أعضاء مجلس ا

 

 :أهداف حوكمة الشركات .8.1.2

 اية الشركات الكبرى باإلضافةتسعى حوكمة الشركات لتحقيق العديد من األهداف وتطبيقها التي هي غ
 هداف حوكمة الشركات على أنها:أ ( 2017وذكر )أبو بركة، ، للدول أيضاً 

 تعزيز وتفعيل أداء الشركات وتعظيم القيمة السوقية. .1

 المساءلة المحاسبية إلدارات الشركات المختلفة. .2

 خرى.الشركات واألطراف األ إدارةتحقيق التوازن في العالقات التعاقدية ما بين  .3

 التأكد التام على التفاعل ما بين األنظمة الداخلية والخارجية ألعمال الشركات. .4

 العمل على توفير الضمانات الكافية للحد من الفساد اإلداري والمالي. .5

 العمل على الوصول ألفضل ممارسة للسلطة ألي شركة. .6

 هداف حوكمة الشركات على أنها:أ( 2017، عودة) توذكر 

وليات األطراف المختلفة في الشركة بما في ذلك مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق معرفة حقوق ومسؤ  .1
 والمساهمين وأصحاب المصالح المختلفة.

 المسؤولية أمام مختلف األطراف. .2

 استقاللية مجلس اإلدارة واللجان المختلفة. .3

 حماية أصول الوحدة االقتصادية. .4

 االنضباط الذاتي والتزام بالقوائم. .5

 السلطة والمعلومات الداخلية للوحدة االقتصادية.منع المتاجرة ب .6

ن توافر هذه الخصائص ضروري للحوكمة ومن خالل العرض السايق ألهداف حوكمة الشركات فإ
 لتقديم جميع النتائج بالطريقة الصحيحة والمطلوبة وتنفيذها بالكامل.
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 أهمية حوكمة الشركات: .9.1.2

ستثمار وتوفير منافع متعددة للشركة ومساهميها من للدور الفعال لحوكمة الشركات في تعزيز اال نظراً 
خالل تحسين الوصول إلى رأس المال والدخول لألسواق العالمية، فقد أصبحت حوكمة الشركات أكثر 

من خالل تنويع  -في مختلف أشكال التنظيم  مهماً  أهمية على جميع المستويات وأصبحت مكوناً 
حلها وتوفير الحوكمة للمساهمين وتقديم الحوافز لمجلس األصول وإدارة المخاطر وتجنب األزمات و 

اإلدارة لتحقيق أهداف مصلحة الشركة وطمأنة المساهمين على استثماراتهم؛ من خالل تزويد 
المساهمين بالمعلومات الكافية عن القرارات المتخذة والمتعلقة بالقضايا األساسية، باإلضافة إلى ذلك 

 (24: 2013ت له تأثير فعال في تحسين قيمة الشركة. )المناصير، فإن تطبيق مبادئ حوكمة الشركا

يرى الباحث من هذا المبحث أن حوكمة الشركات هي مجموعة من األنظمة والقواعد واآلليات التي 
تسعى لتحقيق احتياجات أصحاب المصلحة من معلومات وبيانات تفيدهم، من خالل الرقابة والتوجيه 

لتحقيق الجودة والتميز في األداء والقدرة على المنافسة والمساهمة والنمو  وتقويم اإلدارة التنفيذية
واالستقرار المالي الناتج عن زيادة الموثوقية ومالءمة وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، وأن 
هناك أطراف معنية بتطبيق حوكمة الشركات وهم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين 

مصالح، ومن أجل التطبيق السليم لحوكمة الشركات يجب تطبيق عدة أسس من ضمنها وأصحاب ال
وجود لجنة مراجعة واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وعدم وجود ازدواجية في دور المدير التنفيذي، 
ومؤثرات أخرى مثل حجم مجلس اإلدارة ونسبة تركز الملكية، مع األخذ بعين اإلعتبار االبعاد 

 ة واالجتماعية والبيئية.االقتصادي
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 اإلفصاح الطوعي ماهيةالمبحث الثاني:  2.2

 تمهيد:  .1.2.2

حظي اإلفصاح الطوعي باهتمام كبير من قبل العديد من الجمعيات، والمنظمات المهنية، والهيئات 
التشريعية، والهيئات المنظمة لسوق األوراق المالية؛ فمن المعلوم أنَّ أحد أهداف المحاسبة هو توصيل 
المعلومات المالئمة ذات التمثيل الصادق في الوقت المالئم والمناسب لمستخدمي التقارير المالية، 

، لذلك ركز هذا المبحث على العديد ومساعدتهم في اتخاذ قرارتهم وتوزيع مواردهم االقتصادية المحدودة
صاح الطوعي وأهدافه من المفاهيم العامة لإلفصاح الطوعي منها مفهوم اإلفصاح الطوعي، أهمية اإلف

 باإلضافة ألقسام اإلفصاح الطوعي والعالقة بين الحوكمة واإلفصاح الطوعي.

 :اإلفصاح الطوعي مفهوم .2.2.2

( بأنه تقديم معلومات إضافية أكثر من ,Foster 1986)الطوعي هو إلفصاح من عرف ا أول
ى درجة التعبير الصادق يعّرف بعض األشخاص مفهوم اإلفصاح الطوعي بناًء عل، المتطلبات القانونية

عن التقارير المالية ونطاق تأثير الكشف عن المعلومات على إظهار جوهر أنشطة الشركة، وذلك 
أصحاب المصالح،  باعتبار أي معلومة خارج نطاق المعايير المحاسبية، ولها تأثير ملموس على قرار

 .(Carvalho, 2017: 21)ًا اختياري إفصاحاً 

ي عبارة عن إفصاحات يتم تطبيقها طواعية من قبل الشركات التي تختار ويعدُّ اإلفصاح الطوع
اإلفصاح الطوعي؛ لذلك يتم إعداده للمديرين لتقديم تفسيرات إضافية، ويشير إلى الكشف عن 

من المعلومات، واإلفصاحات الطوعية للمديرين هي  المعلومات المحاسبية، أو توفر الشركة مزيداً 
 (.2018كل متزايد )أبو طالب، مصدر مهم للمعلومات بش

اإلفصاح الطوعي هو نوع من أنواع التحفيز الذاتي من اإلفصاح لتحقيق منافع اقتصادية مختلفة، ويتم 
تحديد المحتوى والطريقة بحرية من قبل اإلدارة، وقد أظهر الوضع الفعلي اختالفات، مستوى وتوقيت 

ن اإلفصاح الطوعي غير مطلوب بموجب القانون أوجودة اإلفصاحات الطوعية التي تقدمها الشركة، و 
 (.2021أو التشريع )متولي، 

يمكن القول إن اإلفصاح الطوعي هو اإلفصاح عن المعلومات التي تتجاوز متطلبات اإلفصاح 
اإللزامي، بغض النظر عما إذا كانت المعلومات هي معلومات مالية أو معلومات غير مالية أو 
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ات حالية أو معلومات مستقبلية، واإلفصاح عن هذه المعلومات بطريقة ال معلومات تاريخية أو معلوم
يؤدي إلى الربح من المنافسين، ويجب أن يتم اإلفصاح الطوعي في الوقت المناسب لمساعدة 

من الشركة والمستثمرين المستثمرين على تقييم درجة المخاطر حول المنشأة، وتفيد هذه المعلومات كال ً 
، وسوف تحقق فوائــد للشـركات وأصحاب المصالح، وزيادة حجم االستثمار في سوق في مجاالت كثيرة

المال، وتكون لها آثار كبيرة في تعزيـز كفـاءة سـوق المـال، وتحديد السعر العادل ألوراق المالية؛ ما 
 يرفع معدل النمو االقتصادي.

 :أهمية اإلفصاح الطوعي .3.2.2

معلومات كافية للفئات المستخدمة للبيانات المحاسبية،  تكمن أهمية اإلفصاح الطوعي في أنه يوفر .1
لتمكينها من التنبؤ بالمتغيرات الرئيسية للشركة، مثل قوة دخلها وقدرتها على تسديد التزاماتها على 

 (.2021)النجار،  بعيدالمدى القصير أو ال

ن ألصحاب تحسين مستوى اإلفصاح والشفافية والمصداقية للبيانات غير المالية، بحيث يمك .2
المصلحة االستفادة منها، وتضييق فجوة المعلومات بين معدي التقارير المالية ومستخدميها 

 (.2020باختالف توجهاتهم )عبد الخالق، 

لم يعد التقرير السنوي معلومات وفريدة من نوعها يتم نشرها في التقرير السنوي فقط، بل أصبح  .3
 (.2019ركة )الزنط، جزًء مهمًا من عملية اإلفصاح المستمرة للش

توفير معلومات مهمة ألصحاب المصلحة والموردين والمقرضين وموظفي الشركة أكثر من  .4
المعلومات المقدمة من خالل اإلفصاحات اإللزامية، وتقليل فجوة المعلومات بين معدي التقارير 

 (.2017المالية ومستخدمي التقارير بطريقة شاملة )عودة، 

 اب المصالح والشركات يعزز من قيمة االستثمار والثقة في الشركات.أهمية اإلفصاح الى أصح .5

 أهداف اإلفصاح الطوعي: .4.2.2

من اإلفصاح الطوعي هو توفير معلومات مهمة ال يمكن الحصول عليها من خالل  أألاساسيالغرض 
بلية، اإلفصاح اإللزامي، الذي يمكن المستخدمين من اتخاذ القرارات المناسبة، وتقييم المخاطر المستق

 ( األهداف اآلتية لإلفصاح الطوعي، وهي:2020وقد تناولت دراسة )المغربي، 

اإلفصاح عن البنود الَقيمة التي لم يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية واقتراح طرق قياس جيدة  .1
قيمة، وفعالة، فنظرًا لعدم دقة القياس لهذه العناصر، فإن القوائم المالية ال تظهر جميع العناصر ال

لذلك فهي تنتقد عدم وجود بعض العناصر في القوائم المالية، وتوفر معلومات إضافية لمستخدمي 
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 القوائم المالية، لمساعدتهم وتحسين قدرتهم على تقدير المخاطر المستقبلية التي قد تواجهها الشركة.

 بيانات المالية.تقديم معلومات عن بعض العوامل التي قد تسبب تغييرات في قرارات مستخدمي ال .2

تقديم بعض المعلومات التي تعودت القطاعات على اإلفصاح عنها، وذلك لتحقيق المقارنة بين  .3
 الشركات في نفس القطاع.

توفير المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  .4
 والعائد المستقبلي على االستثمار.

وعي مصمم لتحقيق هدف اإلفصاح اإللزامي بشكل فعال، وتقليل عدم اليقين بين المستثمرين اإلفصاح الط
الحاليين والمستثمرين المحتملين، وتقليل عدم تناسق المعلومات بين األطراف الداخلية والخارجية، مما 

المالية من أجل يساعد إليصال المعلومات لمستخدمي سوق األوراق المالية سواء المعلومات المالية وغير 
 المساعدة في اتخاذ القرارات، وجذب المستثمرين الجدد، وتحسين سمعة المنشـأة واإلدارة في المجتمع.

 :أقسام اإلفصاح الطوعي .5.2.2

 (:2018تم تقسيم اإلفصاح الطوعي إلى ثالثة أقسام، وهي كما يلي )محمد، 

 مفهوم اإلفصاح القائم على السيولة: .1.5.2.2

ين مســــتوى اإلفصــــاح يقلــــل مــــن االختالفــــات ويخفــــض التبــــاين فــــي وهــــذا يعنــــي أنــــه مــــن خــــالل تحســــ
ـــــادة ســـــيولة  ـــــى زي ـــــؤثر عل ـــــذي ي ـــــواع أصـــــحاب المصـــــالح والمســـــتثمرين، ال ـــــف أن ـــــين مختل المعلومـــــات ب
األوراق الماليـــــة مـــــن خـــــالل حجـــــم تـــــداولها فـــــي ســـــوق األوراق الماليـــــة، ممـــــا يؤكـــــد علـــــى دقـــــة طريقـــــة 

 .تسعير أسهم الشركة ويزيد من ثقة المستثمرين

 مفهوم اإلفصاح القائم على التوسع في نشر المعلومات: .2.5.2.2

مفهوم يعتمد على مصداقية جودة المعلومات المالية وغير المالية التي تنتجها الشركة وتصدرها 
الستخدامها من قبل المستثمرين وأصحاب المصالح، أما االختالف فيعتمد على فهم المستثمر لهذه 

 ا، ألن المستثمر يميل إلى قيمة المعلومات التي بحوزته.المعلومات وإمكانية الوصول إليه

 مفهوم اإلفصاح القائم على التقدير: .3.5.2.2

يعتمد المفهوم على تقييم كمية المعلومات المتاحة للمستثمرين تختلف من ورقة مالية إلى أخرى، لذلك 
مالية التي لها يقدر المستثمرون وأصحاب المصلحة الفرق الناجم عن اختالفات المعلومات لألوراق ال
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 تأثير مباشر والعائد المطلوب من قبل المستثمر.

 اإلفصاح والمسؤولية المجتمعية: .6.2.2

تجاه المجتمع بكافة التكاليف التي تتحملها  اإلفصاح عـن معلومات األنشـطة البيئية واالجتماعية
يـة المنشـأة عوامل داخليـة تتعلـق برؤ  المنشأة في سبيل خدمة المجتمع ويأتي هذا اإلفصاح بسبب

تتعلق  ،ا مـن أهداف ونتائج إيجابيةهوما يحققه ل ،همية اإلفصاح البيئي واالجتماعي الطوعيأل
وهو  ؛في السوق  األخرى وتحسين وضعها التنافسي بين المنشآت  م،بتحسـين صـورة المنشـأة بشـكل عـا

الدور الذي  التي تحتوي  حاتاإليضامع  رفقةأو م ضمن القوائم المالية لهذه المعلومات براز الشركةإ
 ،وخلق الوظائف ،والتعليم ،رية المتمثلة بالتدريبشكالتنمية الب ؛تقوم بها تجاه المجتمع الذي تعمل به

، )حسنوالحد من التأثيرات البيئية ألنشطتها  ،والتأمين الصحي للمجتمع ،وتقديم المنح والمعونات
2017.) 

 اإلفصاح في التنمية المستدامة: .7.2.2

تأثير أنشطة الشركة على البيئة  تخص يضاحية مع القوائم المالية السنويةإبإرفاق فقرات  ةشركال قيام
التي  العوامل جميعو  ة،الحراري ومن االنبعاثات ،المستهلكةالموارد الطبيعية  كمياتمثل  ؛المحيطة بها

في البيئة  على راتهايمن تأث دلخطط التي تسير عليها الشركة للحمستقبال باإلضافة لتؤثر على التنمية 
ية جيدة و فكلما كانت هناك خطط تنم ؛بما لها من انعكاس سلبي على مستقبل األجيال ،المستقبل
 (.2018عرابي،  )أبو بداعؤدي إلى التنمية المستدامة والتطوير واإلفإن ذلك ي ،وواضحة

 العالقة بين حوكمة الشركات واإلفصاح الطوعي: .8.2.2

 ري دادقيقة حول الوضع المالي واالالمعلومات ال عنالشفافية واإلفصاح حوكمة في الأهم جوانب  رتكزت
وسائل وغيرها من ة من خالل التقارير السنوية وإيضاحاتها المتممة بمناسال تكلفةالو المناسب وقت الفي 
 .(Madhani ,2014) أسعار األسهم وسوق المال ىتأثير فعال علذات كون توعادة ى أخر 

، طـوعيال اإلفصـاح ىطبيعـة ومـد ىالدراسـات تـأثير آليـات حوكمـة الشـركات علـ وقد تناولت العديـد مـن
ونسـبة ، تأثير بعـض آليـات الحوكمـة مثـل حجـم مجلـس اإلدارة، وحجـم لجنـة المراجعـة اختبارمن خالل 

مختلفـة  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، وملكيـة مجلـس اإلدارة، وازدواجيـة األدوار، وقـد أظهـرت نتـائج
الوكالـة إلـى أن المجـالس الكبيـرة بمـا تملكـه مـن  تشير نظريـةحيث للعديد من هذه العناصر، ة بومتضار 
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عند اتخاذ قرارات طويلة المـدى، كمـا أنهـا  في مراقبة المجلس تكون محورا مهماً تنوع الخبرات يمكن أن 
مــن  طــوعيالاإلفصــاح  ىومعنــوي علــ أقــل احتماليــة للــتحكم مــن قبــل اإلدارة، ويكــون لهــا تــأثير إيجــابي

المخاطر بشكل أكبر، وعلى العكس يرى  ونوع اإلفصاح في التقارير السنوية واإلفصاح عن ىحيث مد
ســلبي وكلمـا صـغر المجلـس كلمـا كـان لـه تـأثير فعــال  الـبعض بـأن المجـالس الكبيـرة قـد يكـون لهـا تـأثير

ظريـة الوكالـة إلـى تشـير ن االدارة مجلـس اجتماعاتومن حيث عدد ، وحيد على تعزيز األداء واإلفصاح
 وانعكــاسمجلــس اإلدارة علــى قــوة عنصــر حوكمــة الشــركات، ب االجتماعــات الخاصــةعــدد  تــأثير تكــرار

وطـــول  االجتماعـــاتأن تكـــرار االقتصــادية، و الشـــركة وزيـــادة قوتهـــا  اإلفصـــاح وكفــاءة أداءى علـــ اتأثيرهــ
 (.2020طوعي )أحمد، اإلفصاح ال ى مستو  ىوقتها يؤثر بشكل إيجابي عل

نوعين من األعضاء، من الداخل ن أعضاء المجلس عادة ما يتكون مجلس اإلدارة م استقاللحيث  ومن
عملون كمديرين لألنشطة المالية أو التسويقية ي وهم المديرين التنفيذيين ويكون لديهم مسئوليات أكبر حيث
لتنفيذي، وتشير زيادة جزء من فريق اإلدارة ا ن أو غيرها، ثم أعضاء غير تنفيذيين من الخارج وال يكونو 

البعض وجود  ى المجلس، فير  الستقالليةالعام  ىيين إلى المدذينفتسمية األعضاء غير التنفيذيين إلى الت
من األعضاء المستقلين تكون أكثر نشاطا  عالقة إيجابية حيث أن مجالس اإلدارة التي بها عند أكبر

المزيد من المعلومات المستقبلية  التحيز وتقديموفعالية من حيث الرقابة على اإلدارة التنفيذية وعدم 
إلى  ى بينما توصلت دراسات أخر ، غش في القوائم الماليةوالتأكد من عدم وجود  واإلستراتيجية للجمهور،

إلى عدم  ى دراسات أخر  ، وتوصلتالطوعيمجلس اإلدارة واإلفصاح  استقاللوجود عالقة سلبية بين 
 .(Herath ,and Altamimi ,2017) بين المتغيرين وجود أي عالقة ذات داللة إحصائية

مجلس اإلدارة،  ر والتي تعني الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي ورئيسادو األ بازدواجيةوفيما يتعلق 
الشخص  ىفعالية رقابة المجلس وإدارة األرباح، ويؤدي إلى توليد حافز لد على يؤثر الشيء الذي

 Al-Shammari)ردوااأل ازدواجيةجود عالقة سلبية بين و  ى آخرون شخصية، وير  لتحقيق مصالح

and Al-Sultan, 2010). 

يرى الباحث في هذا المبحث ما لإلفصاح الطوعي من أهمية كبيرة ومعززة لإلفصاح اإلجباري ألن 
أصحاب المصالح يحتاجون الى معلومات وإفصاحات اكثر حتى يستثمرو دون مخاطرة أو أقل نسبة 

تتمتع بالقدرة على التحكم في المعلومات وتحديد إفصاحها أن اإلدارة على  مخاطرة، لذلك يجب
التالعب بالمحتوى المفصح عنه يؤدي إلى عرض القوائم المالية في  وأنلمستخدمي البيانات المالية، 

لعديد من الشركات ل كثير من الحاالت بإظهار المركز المالي للشركات على غير حقيقته مما تسبب
السها دون سابق إنذار، على الرغم من أن إدارة هذه الشركات تلتزم بالحد األدنى من بإعالن إف
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ال يلبي احتياجات اإلجباري متطلبات اإلفصاح، مما يشير إلى أن الحد األدنى من اإلفصاح 
 .مستخدمين التقارير

 نالمبحث الثالث: واقع الحوكمة واإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطي 3.2

 المرحلة التأسيسية لبورصة فلسطين: .1.3.2

كشركة مساهمة  1995تأسست شركة سوق فلسطين لألوراق المالية "بورصة فلسطين" في العام 
م، وفي مطلع شباط من العام 1997شباط لعام  18التداول في  خاصة، حيث بدأت أولى جلسات

واآللية للتداول باألوراق المالية؛ م كانت أول بورصة عربية تسمح باستخدام التقنية اإللكترونية 2010
وبالرغم من بدايتها المتواضعة فقد حافظت على نمو مستمر من حيث عدد الشركات المدرجة، وكان 

وفي  مع قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية. التطور المهم لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، تجاوباً 
فلسطين" عالمتها  مؤسساتية الجديدة؛ لتصبح "بورصةأيلول من نفس العام، أعلنت للسوق عن هويتها ال

لها؛ وتعمل بورصة فلسطين تحت إشراف هيئة سوق  راً التجارية، متخذة من "فلسطين الغرض" شعا
م، وتسعي البورصة إلى 2004لسنة  12لقانون األوراق المالية رقم  رأس المال الفلسطيني، وذلك طبقاً 

ق المالية عبر القوانين واألنظمة الحديثة، التي توفر أسس الحماية العمل على تنظيم التداول في األورا
م ضمن التصنيف ألسواق المال على صعيد 2009والتداول اآلمن، وقد حصلت البورصة في عام 

، والمركز الثاني بين األسواق العربية؛ أمَّا على صعيد ( عالمياً 33حماية المستثمرين المركز الـ )
( شركة مدرجة في بورصة فلسطين بإجمالي 48بلغ عدد الشركات المسجلة ) الشركات المدرجة، فقد
موقع بورصة فلسطين، نبذة، مليار دوالر ) 3.8(، وتبلغ نحو 24/11/2020قيمة سوقية بتاريخ )

2021.) 

 واقع الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين: .2.3.2

ى المدى الطويل مرتبط بمسؤوليتها اتجاه تلتزم بورصة فلسطين بمبادئ الحوكمة، وتؤمن بنجاحها عل
المساهمين وأصحاب المصالح، الهيكل المؤسسي يلتزم بالمعايير المتقدمة في الحوكمة، وبصفتها 
واحدة من مكونات االقتصاد الوطني تساهم في تعزيز االلتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة في فلسطين، 

خالل إدارتها لسوق مالي منظم وقانوني في بنيته  وتسعى لخلق نموذج يحتذى به في هذا المجال من
ونزيه وشفاف في معلوماته، ولذلك تطلب من جميع األطراف ذات العالقة من المساهمين وأصحاب 

)موقع بورصة المصالح بالمساهمة في تعزيز جودة البورصة من خالل ممارسة مبادئ الحوكمة الرشيدة
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 .(2021فلسطين، الحوكمة، 

 :اإلدارة متوسط حجم مجلس .1.2.3.2

يعتبر حجم مجلس اإلدارة أحد ابعاد الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، والجدول 
 .التالي يوضح حجم مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين حسب القطاعات

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل الفترة حجم أعضاء مجلس اإلدارة في  :2.1جدول 
(2014-2020). 

 عدد أعضاء مجلس اإلدارةمتوسط 

 قطاع االستثمار قطاع الخدمات قطاع الصناعة السنة
2014 8.80 9.25 9.43 

2015 8.40 9.25 9.43 

2016 8.40 9.25 9.14 

2017 8.40 9.25 9.29 

2018 8.30 9.75 9.57 

2019 8.20 9.75 9.29 

2020 8.10 9.75 9.29 

 9.34 9.46 8.37 المتوسط

 من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للشركات. المصدر:

( أن متوسط عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 1.2نالحظ من جدول )
د أعضاء مجلس إدارة في سجل أعلى عد 2014(، كما نالحظ أن عام 8.37للقطاع الصناعي بلغ )

(، وانخفض عدد أعضاء 8.80القطاع الصناعي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، حيث بلغ )
 . 2020( في عام 8.10مجلس اإلدارة في القطاع الصناعي إلى )

( خالل 9.46أما قطاع الخدمات فقد بلغ متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة في قطاع الخدمات )
(، وتعتبر الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع الخدمات األكبر من 2014-2020الفترة )

حيث عدد أعضاء مجلس اإلدارة، ونالحظ زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة في 
 . 2014( عام 9.25، مقارنة مع )2020( خالل عام 9.75بورصة فلسطين بقطاع الخدمات إلى )
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في بورصة فلسطين بقطاع االستثمار في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضاء وجاء الشركات المدرجة 
(، 2014-2020( خالل الفترة )9.34مجلس اإلدارة، حيث بلغ متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة )

ونالحظ وجود تذبذب بسيط في عدد أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 
. ومن ثم 2014مقارنة مع عام  2017( خالل عام 9.29نخفضت إلى )بقطاع االستثمار حيث ا

 .2018( خالل عام 9.57ارتفعت إلى )

 :متوسط نسبة تركيز الملكية .2.2.3.2

وتم قياسه  أحد ابعاد الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، يعتبر نسبة تركيز الملكية
 ، في نهاية العاممالك  5الشركة من قبل أكبر  أسهمنسبة ملكية من خالل 

في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل الفترة  متوسط نسبة تركيز الملكية :2.2جدول 
(2014-2020.) 

 نسبة حصص كبار المالك من الشركة
 قطاع االستثمار قطاع الخدمات قطاع الصناعة السنة
2014 54.39 54.75 67.63 

2015 54.52 54.79 67.39 

2016 55.51 55.04 66.91 

2017 56.56 54.89 65.83 

2018 57.33 54.71 68.20 

2019 58.68 54.65 66.81 

2020 59.38 54.70 65.41 

 66.88 54.79 56.63 المتوسط

 من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للشركات. المصدر:

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين للقطاع  متوسط نسبة تركيز الملكية( أن 2.2)نالحظ من جدول 
في  نسبة تركيز الملكية في متوسطسجل أقل  2014(، كما نالحظ أن عام 56.63الصناعي بلغ )

نسبة  متوسط(، وارتفع 54.39القطاع الصناعي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، حيث بلغ )
 . 2020( في عام 59.38جيًا في القطاع الصناعي إلى أن وصل اعلى ما يمكن )تدري تركيز الملكية

( خالل الفترة 54.79في قطاع الخدمات ) متوسط نسبة تركيز الملكيةأما قطاع الخدمات فقد بلغ 
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متوسط نسبة ( وهي أقل نسبة في القطاعات الثالثة، ونالحظ وجود تذبذب بسيط في 2020-2014)
( خالل عام 54.70لشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع الخدمات إلى )في ا تركيز الملكية

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع ، وجاءت 2014( عام 54.75، مقارنة مع )2020
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع األكبر من حيث متوسط نسبة تركيز الملكية،  االستثمار

متوسط نسبة تركيز ، حيث بلغ متوسط نسبة تركيز الملكيةولى من حيث االستثمار في المرتبة األ
متوسط نسبة تركيز (، ونالحظ وجود تذبذب بسيط في 2014-2020( خالل الفترة )66.88) الملكية
( 65.41في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع االستثمار حيث انخفضت إلى ) الملكية

 (.68.20حيث كانت أعلى نسبة وهي ) 2018مقارنة مع عام  2020خالل عام 

 :لجنة المراجعةمتوسط عدد  .3.2.3.2

، مما له من يعتبر عدد لجنة المراجعة أحد ابعاد الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
 .أهمية في المراجعة المالية وتقييم اعمال الشركات، وهذا يترتب على حجم الشركة

في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل الفترة  متوسط عدد لجنة المراجعة :2.3جدول 
(2014-2020.) 

 متوسط عدد لجنة المراجعة
 قطاع االستثمار قطاع الخدمات قطاع الصناعة السنة
2014 2.00 2.20 2.63 
2015 2.09 2.20 2.63 
2016 2.64 2.20 2.50 
2017 3.00 2.00 2.75 
2018 3.09 2.00 2.88 
2019 3.09 2.00 3.38 
2020 3.09 2.00 3.25 

 من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للشركات. المصدر:

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين للقطاع  متوسط عدد لجنة المراجعة( أن 3.2نالحظ من جدول )
في  عدد لجنة المراجعةفي متوسط سجل أدنى  2014عام  (، كما نالحظ أن2.71الصناعي بلغ )

متوسط عدد لجنة (، وارتفع 2.00القطاع الصناعي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، حيث بلغ )
 ( واستقر في األعوام الثالثة األخيرة.3.09في القطاع الصناعي إلى ) المراجعة
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( خالل الفترة، وتعتبر 2.09في قطاع الخدمات ) متوسط عدد لجنة المراجعةأما قطاع الخدمات فقد بلغ 
، متوسط عدد لجنة المراجعةالشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع الخدمات االقل من حيث 

في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع الخدمات  متوسط عدد لجنة المراجعةونالحظ انخفاض 
 .(2016-2014)( خالل الفترة 2.20ة مع )، مقارن(2020-2017)( خالل الفترة 2.00إلى )

عدد وجاء الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع االستثمار في المرتبة األولى من حيث متوسط 
(، ونالحظ أن 2014-2020( خالل الفترة )2.86) عدد لجنة المراجعة، حيث بلغ متوسط لجنة المراجعة

 (.3.38الذي سجل أعلى متوسط ) 2019ع عام مقارنة م 2016( خالل عام 2.5اقل متوسط كان )

 :متوسط ازدواجية دور المدير التنفيذي .4.2.3.2

 ،ازدواجية دور المدير التنفيذي أحد ابعاد الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين يعتبر

في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل ازدواجية دور المدير التنفيذي متوسط  :2.4جدول 
 (.2020-2014الفترة )

 متوسط ازدواجية دور المدير التنفيذي
 قطاع االستثمار قطاع الخدمات قطاع الصناعة السنة
2014 0.50 0.50 1.00 

2015 0.50 0.50 0.50 

2016 0.25 0.50 0.50 

2017 0.25 0.50 0.00 

2018 0.25 0.50 0.50 

2019 0.50 0.50 0.50 

2020 0.75 0.50 0.50 

 0.50 0.50 0.43 المتوسط

 من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للشركات. المصدر:

الشركات المدرجـة فـي بورصـة  دور المدير التنفيذي في زدواجيةالا( أن متوسط 4.2نالحظ من جدول )
ســجل أدنــى متوســـط  (2018-2016)ن الفتــرة (، كمـــا نالحــظ أ0.43فلســطين للقطــاع الصــناعي بلــغ )

فـــي القطـــاع الصـــناعي للشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين،  دور المـــدير التنفيـــذي فـــي زدواجيـــةالا
 فـي زدواجيـةالاوتعتبر الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع الصناعة االقـل مـن حيـث متوسـط 

فـــي  دور المـــدير التنفيـــذي فـــي زدواجيـــةالاط (، وارتفـــع متوســـ0.25، حيـــث بلغـــت )دور المـــدير التنفيـــذي
 .2020( في عام 0.75القطاع الصناعي إلى )
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في قطاع الخدمات  دور المدير التنفيذي في زدواجيةالاأما قطاع الخدمات وقطاع االستثمار فقد بلغ متوسط 
قيد الدراسة، ( طوال الفترة 0.50، ونالحظ ثباتها على نفس المتوسط )(2020-2014)( خالل الفترة 0.50)

في قطاع االستثمار سجل اعلى متوسط في كافة القطاعات  2014ونالحظ من الجدول أعاله أن عام 
 .2017( في عام 0.00( و )1.00)دور المدير التنفيذي في زدواجيةالاواألعوام حيث بلغ متوسط 

 :أعضاء مجلس اإلدارةفي ستقاللية متوسط اال .5.2.3.2

من  يحدفعالية المجلس كآلية لحوكمة الشركات مما  اهم في دعميس االدارة أعضاء مجلس اللإن استق
 فعالية الرقابة في الشركة، ويحد من تضاربمن عزز أن استقاللهم ي ، حيثاالستغالل االداري 

مجلس اإلدارة في  متوسط االستقاللية في، والجدول التالي يوضح المصالح بين المدراء والمساهمين
 لسطين حسب القطاعاتالشركات المدرجة في بورصة ف

مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل  متوسط االستقاللية في :2.5جدول 
 (.2020-2014الفترة )

 متوسط استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة  

 قطاع االستثمار قطاع الخدمات قطاع الصناعة السنة
2014 0.861 0.938 0.855 

2015 0.861 0.938 0.931 

2016 0.882 0.938 0.931 

2017 0.874 0.938 0.956 

2018 0.887 0.820 0.936 

2019 0.859 0.820 0.936 

2020 0.806 0.820 0.925 

 0.924 0.887 0.861 المتوسط

 ت.من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للشركا المصدر:

أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة  االستقاللية في( أن متوسط 5.2نالحظ من جدول )
 استقاللية فيسجلت أعلى  2018(، كما نالحظ أن عام 0.861فلسطين للقطاع الصناعي بلغ )

(، 0.887مجلس إدارة في القطاع الصناعي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، حيث بلغ )
 . 2020( في عام 0.806أعضاء مجلس اإلدارة في القطاع الصناعي إلى )استقاللية وانخفضت 

أما قطاع الخدمات فقد جاءت شركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع الخدمات في المرتبة الثانية 
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لدى أعضاء مجلس اإلدارة االستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة، فقد بلغ متوسط  االستقاللية فيمن حيث 
لدى االستقاللية (، ونالحظ أن متوسط 2014-2020( خالل الفترة )0.887قطاع الخدمات )في 

( خالل 0.938أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع الخدمات إلى )
 (. 0.820( كان متوسط االستقاللية )2020-2018) ن(، وفي الفترة ما بي2017-2014الفترة )

االستقاللية قطاع االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين في المرتبة األولى من حيث  وجاءت شركات
( خالل 0.924أعضاء مجلس اإلدارة ) االستقاللية فيأعضاء مجلس اإلدارة، حيث بلغ متوسط  في

(، وتعتبر الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع االستثمار األكبر من 2014-2020الفترة )
ألعضاء مجلس ستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة، ونالحظ وجود تذبذب في اال اللية فياالستقحيث 

اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع االستثمار حيث كانت اخفض ما يكون 
 2017( خالل عام 0.956(. ومن ثم ارتفعت إلى )2016-2015( خالل العامين )0.931بمتوسط )

 (.2020( في عام )0.925ثم تراجعت حتى )

 :الطوعي اجمالي مستوى اإلفصاح .6.2.3.2

تم ، لشركات المدرجة في بورصة فلسطينهذه الدراسة ل في الطوعي هو المتغير التابع اإلفصاح يعتبر
 46مكونة من  ،على شكل جدوللطوعي عن طريق عمل قائمة بنود لإلفصاح ا التابعقياس المتغير 

 محاور 4بندًا وتم تقسيمها إلى 

في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل  متوسط نسبة مستوى اإلفصاح الطوعي :2.6جدول 
 (.2020-2014الفترة )

 الطوعي متوسط نسبة مستوى اإلفصاح

 قطاع االستثمار قطاع الخدمات قطاع الصناعة السنة
2014 0.466 0.387 0.394 

2015 0.466 0.387 0.394 

2016 0.460 0.387 0.394 

2017 0.460 0.387 0.394 

2018 0.460 0.387 0.394 

2019 0.460 0.387 0.394 

2020 0.460 0.387 0.394 

 0.394 0.387 0.462 المتوسط

 من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للشركات. المصدر:
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الشركات المدرجة في بورصة  نسبة مستوى اإلفصاح الطوعي( أن متوسط 6.2نالحظ من جدول )
(، كما نالحظ تذبذب بسيط في متوسط نسبة مستوى اإلفصاح 0.462فلسطين للقطاع الصناعي بلغ )

-0.460في القطاع الصناعي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، حيث تراوح بين) الطوعي
0.466.) 

درجة في بورصة فلسطين بقطاع الخدمات في المرتبة الثالثة أما قطاع الخدمات فقد جاءت شركات الم
في  من حيث متوسط نسبة مستوى اإلفصاح الطوعي، فقد بلغ متوسط نسبة مستوى اإلفصاح الطوعي

(، ونالحظ أن متوسط نسبة مستوى اإلفصاح 2014-2020( خالل الفترة )0.387قطاع الخدمات )
( خالل الفترة 0.387طين بقطاع الخدمات ثابتة )في الشركات المدرجة في بورصة فلس الطوعي

(2014-2020.) 

وجاءت شركات قطاع االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين في المرتبة الثانية من حيث متوسط 
( خالل 0.394) نسبة مستوى اإلفصاح الطوعي، حيث بلغ متوسط نسبة مستوى اإلفصاح الطوعي

في الشركات  توسط نسبة مستوى اإلفصاح الطوعي(، ونالحظ ثبات في م2014-2020الفترة )
 (.0.394المدرجة في بورصة فلسطين بقطاع االستثمار بمتوسط )

 اقع اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين: و  .3.3.2

م، 2004للعام  12بمواكبة التطورات العالمية، فكان قانون رقم  من بدايتهااهتمت البورصة الفلسطينية 
 التيمعلومات العن  وايضاً المالية السنوية والمرحلية،  البياناتلشركات المدرجة باإلفصاح عن ل لزممال

 اإلدارة والهيئةمواعيد اجتماعات مجلس  واإلفصاح عنمركز المالي، التؤثر على ربحية الشركة أو 
مستوى  رفعالهادف ل ،م2012للعام  1رقم ثم بعد ذلك قانون  عادية،غير الالعمومية العادية و 

ألزم القانون الشركات و لمتعاملين في قطاع األوراق المالية، الخاص باالمعلومات  كلوتوفير  ،اإلفصاح
 همتُ المعلومات والتقارير التي  جميعيتضمن  ،المدرجة بضرورة إنشاء موقع إلكتروني للشركة

 ؛اإلفصاحب الخاصة م2004تعليمات الصادرة عن هيئة سوق المال لعام الالمستثمرين، كما تم تعديل 
 (:www.pcma.ps(ما يلي ليشمل اإلفصاح ع

 .اإلدارة واإلدارة التنفيذيةعضاء مجلس ألرئيس و للالمكافآت والرواتب والمنافع  .1
 تعلق بالمسؤولية االجتماعية في الشركة.ات التي تسياسال .2
أعضاء كل لجنة من هذه اللجان  اإلدارة وأسماءجلس اإلفصاح عن أسماء اللجان المنبثقة عن م .3

http://www.pcma.ps)/
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 ومسؤوليتها وصالحيتها في التقرير السنوي.
المعلومات والبيانات والتقارير  كافةيتضمن حيث  ،لكتروني خاص بهاإقيام الشركة بإنشاء موقع  .4

 .(804 :2018، وآخرون )الداعور،  التي تهم المستثمرين

الشركات المدرجة  حيث ألزمتفي مجال اإلفصاح  ية مهمةأساسبورصة فلسطين خطوات  لقد وضعت
باإلفصاح في إطار المعايير والفترات القانونية المحددة، وقد ذكرت بورصة فلسطين أن الشركات 

 ي:توهي كاآل ،العام فيخمس مراحل من خالل تقوم باإلفصاح عليها أن المدرجة 

 من انتهاء السنة.مًا يو  45خالل في ولية الختامية السنوية األ والقوائم اإلفصاح عن البيانات .1
 ثة شهور من انتهاء السنة المالية.الاإلفصاح عن البيانات السنوية عبر إصدار التقرير السنوي خالل ث .2
 اإلفصاح عن بيانات الربع األول خالل شهر من انتهاء الربع األول. .3
 األول.من انتهاء النصف  يوماً  45اإلفصاح عن بيانات النصف األول خالل  .4
 اإلفصاح عن بيانات الربع الثالث خالل شهر من انتهاء الربع الثالث. .5

األمور الجوهرية التي تؤثر على  جميععن  ياً الشركات المدرجة ملتزمة باإلفصاح يوم ايضًا على
 جميعوتقوم بورصة فلسطين بنشر  م الشركة؛أو أسعار أسه للشركة، المالي المركزةربحية الشركة أو 

على وسائل  اإلفصاحات، ويتم توزيع الخاص موقعها اإللكتروني استالمها على عند تاإلفصاحا
 عليها، وتقوم بورصة فلسطين من االطالع عمالئهمليتمكن اإلعالم وشركات األوراق المالية األعضاء 

وتتكاسل في اإلفصاح، واتخاذ ما غير ملتزمة ون مع هيئة سوق رأس المال بمتابعة الشركات الابالتع
حقق أكبر قدر من الشفافية التي لتحماية حقوق المستثمرين في هذه الشركات، و لجراءات اإليلزم من 

 (.2020)بورصة فلسطين،  أسس التداول العادل كافة تعزز

 ؛نظام اإلفصاح لدى بورصة فلسطين حديثطينية تسهيئة سوق رأس المال الفل في دارةاإلقرر مجلس 
؛ دقة وشفافية على معلومات أكثر باالعتماد ،االستثمارية تقراراالتخاذ تعزيز قدرة المستثمرين على ال

ها للربعين األول إفصاح بالتأكد منالقرار على إلزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين هذا وينص 
اإللكتروني عند قيام الشركة  عبر الموقع لزامية استخدام اإلفصاحإوالثالث من قبل مدقق خارجي، و 

وفق النموذج الذي تعتمده البورصة بهذا  ةنجليزيالعربية واإل لغتينبالالمالي والمعلوماتي،  باإلفصاح
تواصل مع جمهور المستثمرين عبر الموقع بالخاصة الوية از الالقرار ضرورة تفعيل هذا وتضمن ، الشأن

 أكثرا التراكمية وز خسائرهاب على الشركات التي تتجيتوجَّ  ،للقرارًا شركة ووفقبال الخاصلكتروني اإل
رأس المال،  ة معنسبالمقدار، و باللخسائر ل% من رأس مال الشركة إرفاق تحليل تفصيلي 20من 
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 اتخاذها لمعالجتها. ، واإلجراءات التي سيتمُّ ختاريبالهذه الخسائر، لواألسباب الرئيسة 

التداول ب الخاصة ةشاشالمميزة بجانب اسم الشركة على  ةويمنح القرار البورصة صالحية إضافة عالم
اللون األصفر  وهيبنسبة الخسائر المتراكمة للشركة،  التي تفيد ،أمام جمهور المستثمرين المعروضة

شير اللون %، في حين سيُ 50% إلى 20بلغت خسائرها التراكمية من رأس المال ما بين التي لشركة ل
رأس مالها)هيئة سوق رأس  % من50زت خسائرها التراكمية أعلى من او لشركات التي تجل األحمر
 (.2020المال، 

واقع الحوكمة واإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة  المبحثوضح الباحث في هذا 
واقع الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة ، المرحلة التأسيسية لبورصة فلسطين، فلسطين
توسط نسبة تركيز ، محجم مجلس اإلدارةمتوسط ) الرسومات البيانية للقطاعات حسب األبعاد، فلسطين
اجمالي ، استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة، ازدواجية دور المدير التنفيذي، لجنة المراجعة، الملكية

 .واقع اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين(، و مستوى اإلفصاح
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 الدراسات السابقة  4.2

 :تمهيد .1.4.2

حوكمة الشركات على اإلفصاح الطوعي،  لتي ركزت على أثرتناول هذا المبحث بعض الدراسات ا
اإلفصاح الطوعي ، كما اختلفت و حيث ركزت األدبيات والدراسات السابقة على أهمية حوكمة الشركات 

الدراسات السابقة من حيث األبعاد لتوصيف هذه العملية وتعددت الطرق والمناهج المستخدمة في هذا 
 القادم.المجال كما سيتضح في الفصل 

متعددة ومتنوعة في الدول  الطوعيإن الدراسات السابقة التي تناولت دراسة أثر الحوكمة في اإلفصاح 
 العربية واألجنبية. و على تلخيص أهم الدراسات السابقة المحلية ت الدراسة المتقدمة والنامية، لذلك ركز 

 :الطوعيالدراسات المحلية التي تناولت أثر الحوكمة في اإلفصاح  .2.4.2

أثر اإلفصاح الطوعي في تحسين جودة اإلبالغ المالي على " (، بعنوان:2021دراسة )النجار،  .1
 ".الشركات الُمدرجة في بورصة فلسطين

على أثر اإلفصاح الطوعي في تحسين جودة اإلبالغ المالي على الشركات  ت هذه الدراسةتعرف
الوصفي التحليلي، وأسلوب تحليل  الُمدرجة في بورصة فلسطين، وذلك باستخدام المنهج اإلحصائي

راسة من جميع الشركات ، راً صعن 60المحتوى ويتكون مؤشر اإلفصاح من  ن مجتمع الدِّّ وقد تكوَّ
لة في بورصة فلسطين لألوراق  الصناعية والخدمية واالستثمارية الفلسطينية المساهمة العامة والمسجَّ

الدراسة شاملًة للشركات التي توفرت بياناتها، ولم ( شركًة، وقد كانت عينُة 34المالية، وبلغ عددهم )
شركات لم تتوفر لها البيانات  7شركة، وتم استثناء  27تتوقف عن التداول خالل فترة الدراسة، وبلغت 

 :وصلت إليها الدراسةت(، ومن أبرز النتائج التي 2019-2014للفترة من )

الُمدرجة في بورصة فلسطين تحت المتوسط  أنَّ مستوى اإلفصاح الطوعي لدى الشركات غير المالية
عدم وجود أثر ، أنَّ اإلفصاح الطوعي له أثر إيجابي  في تحسين جودة اإلبالغ المالي، %30بنسبة 

للمتغير المستقل لإلفصاح الطوعي، المتمثل في اإلفصاح عن: )المعلومات العامة للشركة، نشاط 
وجود ، ئج التحليل المالي( على جودة اإلبالغ الماليالشركة ووضعها المستقبلي، النسب المالية ونتا

أثر للمتغير المستقل المتمثل في )اإلفصاح عن معلومات اإلدارة، اإلفصاح عن المسؤولية 
االجتماعية، اإلفصاح عن دور الشركات في التنمية المستدامة( على تحسين جودة اإلبالغ المالي 

 .ي الشركات المدرجة في بورصة فلسطينالمقاسة من خالل دقة األرباح المحاسبية ف
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"أثر اليات الحوكمة الشركات على اإلفصاح االختياري:  (، بعنوان:2021دراسة )السويركي،  .2
 دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".

الصناعية ، للشركات االختياري  اإلفصاحمستوى غ لبأثر آليات حوكمة الشركات  ت هذه الدراسةفحص
، حتوى والقياسي الكميمبورصة فلسطين، ولتحقيق ذلك الهدف تم إتباع منهاج تحليل الي مدرجة فلا

تم جمع البيانات من التقارير ( 2019-2015ة )شركة عن الفتر ( 12) وتكون مجتمع الدراسة من
 (Data Panel)لزمنيةقطعية املاشترك لتحليل البيانات مال وقد اتبع نموذج التأثيرات، السنوية للشركات

  لجملة من النتائج منهاتوصلت الدراسة  قدلو ، ختبار فرضيات الدراسةعدد التملنحدار اوأسلوب اال

  ختياري فصاح االإلا علىليات حوكمة الشركات آلوجود أثر إيجابي معنوي. 

 ختياري فصاح االإلا علىلكية معنوي لتركز الم وجود أثر إيجابي. 

  ختياري اال على اإلفصاحدارة إلل مجلس استقالال ووجود أثر إيجابي معنوي. 

 ختياري فصاح االإلاعلى دارة إليوجد تأثير معنوي لحجم مجلس ا ال. 

"خبرة لجان التدقيق كمتغير وسيط بين اإلفصاح الطوعي  (، بعنوان:2020دراسة )الهباش،  .3
 والقيمة السوقية للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين".

الوسيط لخبرة لجان التدقيق كمتغير وسيط في العالقة بين اإلفصاح الطوعي أبرزت الدراسة الدور 
والقيمة السوقية للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 
االعتماد على تحليل المحتوى التقارير المالية المنشورة للبنوك المدرجة من خالل الرجوع إلى ما جاء 

دراسات السابقة، والبحوث العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة ولقياس أثر خبرة لجان التدقيق في ال
كمتغير وسيط بين اإلفصاح الطوعي والقيمة السوقية للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين، تم إجراء 

ت مسح على القيمة السوقية وخيرة لجان التدقيق ومكونات اإلفصاح الطوعي والتي اتفقت وأجمع
( مكون إفصاح طوعي تتناسب مع البيئة الفلسطينية، أما الجانب 30أدبيات البحث على أنها )

م إلى 2014التطبيقي من هذه الدراسة فقد استخدم المنهج الكمي من خالل السالسل الزمنية من العام 
وتوصلت  م للبنوك مدرجة في بورصة فلسطين والتي تمثل مجتمع هذه الدراسة وبياناتها،2018العام 

وجود أثر إيجابي لمعلومات البيئة المحيطة للبنك وكذلك التحليالت  الدراسة لجملة من النتائج منها
المالية وغير المالية ومعلومات الحوكمة، على القيمة السوقية للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين وفقًا 

العاملين في البنك على القيمة عدم وجود أثر لمعلومات عن ، قيقدلعنصر الخبرة المالية للجان الت
 .السوقية للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين وفقا لعنصر الخيرة المالية للجان التدقيق
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"أثر ممارسات حوكمة الشركات على قيمة الشركات المالية:  (، بعنوان:2020دراسة )الزين،  .4
 دراسة تطبيقية على الشركات المالية المدرجة في بورصة فلسطين".

هذه الدراسة على أثر ممارسات الحوكمة على قيمة الشركات المالية المدرجة في بورصة  تعرفت
م إلى 2014فلسطين، ولتحقيق ذلك تم جمع البيانات الالزمة للشركات المالية عينة الدراسة خالل الفترة

لغ عددها م من خالل التقارير السنوية المنشورة للشركات المالية على موقع بورصة فلسطين والبا2019
( شركة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت متغيرات الدراسة من المتغيرات 12)

المستقلة تتمثل في )حجم مجلس اإلدارة، استقاللية مجلس اإلدارة، المؤهل العلمي ألعضاء مجلس 
، نسبة تركيز الملكية، حجم اإلدارة، الملكية اإلدارية، الفصل بين المدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة

( والمتغيرات Tobin's-Qلجنة الحوكمة( وقياس المتغير التابع قيمة الشركات من خالل مقياس )
 الضابطة )حجم الشركة، الرافعة المالية، عمر الشركة(، ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها

وجود لجنة الحوكمة( على قيمة الشركات  يوجد تأثير إيجابي لكل من )الرافعة المالية، حجم الشركة
تركيز الملكية، استقاللية أعضاء  نسيهوجود أثر عكسي لكل من )نسبة الملكية اإلدارية، ، المالية

مجلس اإلدارة، الفصل بين رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي( على قيمة الشركات المالية، وعدم 
على  (ؤهل العلمي ألعضاء مجلس اإلدارة، وعمر الشركةوجود أثر لكل من )حجم مجلس اإلدارة، الم

 قيمة الشركات المالية.

بعنوان: "أثر اإلفصاح االختياري على تخفيض تكاليف الوكالة: دراسة  2020)دراسة )أبو جليلة،  .5
 تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".

 تكاليف الوكالة تخفيض على االختياري، وأثره حاإلفصا على الضوء تسليطإلى  الدراسة هذه تهدف
 الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدت فلسطين، حيث بورصة في المدرجة الصناعية للشركات
المقطعية،  البيانات استخدام خالل من الكمي المنهج البيانات، وتم استخدام وجمع وصف في التحليلي

 الدراسة عينة وتضمنت عنصرَا، 46حتوي على تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى ووضع مؤشر ي
 أي استبعاد يتم شركة، ولم 13 عددها والبالغ فلسطين، بورصة في الُمدرجة الصناعية جميع الشركات

 عالقة لجملة من النتائج منها توجد الدراسة توصلت ، ولقد2018 وحتى 2014 من الفترة شركة، خالل
المستقبلي،  ووضعها الشركة للشركة، نشاط العامة )المعلومات لإلفصاح االختياري عن طردية

المالية،  وغير المالية التحليالت ونسب والبيئية، نتائج المجتمعية اإلدارة، المسؤولية عن المعلومات
 لإلفصاح االختياري عن أثر الوكالة(، يوجد تكاليف تخفيض على الشركة العاملين في عن المعلومات
تخفيض  على( الحوكمة عن والتطوير، والمعلومات البحث سهم، وتكاليفاأل وحملة )األسهم، معلومات
 الوكالة. تكاليف
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أثر محددات الحوكمة على اإلفصاح دراسة عن المخاطر في " (، بعنوان:2019دراسة )حمد،  .6
 التقارير المالية للبنوك وشركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين دراسة تطبيقية"

حددات الحوكمة على اإلفصاح عن المخاطر في التقارير المالية للبنوك كشفت الدراسة عن أثر م
وشركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 
التحليلي، ولقد اختارت الدراسة جميع الشركات في قطاعي المصارف والتأمين المدرجة في بورصة 

م، والتي تتوافر لها جميع البيانات الالزمة لحساب 2017-2014الحالية للفترة فلسطين كعينة للدراسة 
وجود تأثير لمحددات الحوكمة )أعضاء  متغيرات الدراسة، ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها

استقاللية لجنة التدقيق عدد أعضاء لجنة التدقيق  -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة  -مجلس اإلدارة 
برة المالية والمحاسبية ألعضاء لجنة التدقيق، عدد اجتماعات لجنة التدقيق على مستوى اإلفصاح الخ

عن المخاطر في التقارير المالية السنوية للبنوك وشركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين، 
 باستثناء متغير ازدواجية رئيس مجلس اإلدارة.

ائص لجنة التدقيق على اإلفصاح الطوعي: دراسة "تأثير خص (، بعنوان:2019دراسة )الشاعر،  .7
 تطبيقية على المصارف المدرجة في بورصة فلسطين".

تعرفت الدراسة على أثر خصائص لجنة التدقيق على اإلفصاح الطوعي، للمصارف المدرجة في 
ى بورصة فلسطين، ولتحقيق هذا الهدف فقد أتبع بيانات السالسل الزمنية المقطعية، وتحليل المحتو 

م، 2017م إلى العام 2009لتلك التقارير، التي تعتبر مجتمع هذه الدراسة للمصارف الستة من العام 
تقرير متوفرة على موقع البورصة باإلضافة إلى استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية  54وهي 

نحدار البسيط الختبار التي تالئم هذه العالقات بين المتغيرات المستقلة، والمتغير التابع منها تحليل اال
وقد توصلت الدراسة لجملة من  ،(E-views)فرضيات الدراسة من خالل برنامج التحليل االحصائي

أن ، %67أن نسبة اإلفصاح الطوعي في المصارف المدرجة في بورصة فلسطين بلغت  النتائج منها
لتدقيق، واستقاللية معظم خصائص لجنة التحقيق ال تؤثر على اإلفصاح الطوعي، وهي حجم لجنة ا

أما  ، أعضاء لجنة التدقيق، والخبرة المالية لعضو لجنة التدقيق، ونسبة حضور االجتماعات
الخاصيتين من خصائص لجنة التدقيق التي تؤثر على اإلفصاح الطوعي فهي عدد اجتماعات لجنة 

 األسهم المملوكة لعضو لجنة التدقيق. ونسيهالتدقيق، 
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"اإلفصاح االختياري وأثره على جودة التقارير المالية عن  بعنوان: (،2019دراسة )الزنط ، .8
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطين"

كشفت الدراسة عن أثر اإلفصاح االختياري على جودة التقارير المالية في الشركات المدرجة في 
استخدام المنهج بورصة فلسطين دراسة تطبيقية: قطاع المصارف والتأمين، ولتحقيق هدف الدراسة تم 

(، ولقد اختارت الدراسة جميع الشركات E-Viewsالوصفي التحليلي باستخدام التحليل اإلحصائي )
، ولقد 2017-2013في قطاعي المصارف والتأمين المدرجة في بورصة فلسطين كعينة للدراسة للفترة 

)المعلومات العامة وجود تأثير لإلفصاح االختياري عن  توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها
للشركة، نشاط الشركة، معلومات األسهم وحملة األسهم، معلومات عن اإلدارة، المسؤولية المجتمعية 
والبيئية، نتائج ونسب التحليالت المالية، معلومات عن العاملين، معلومات عن الحوكمة( على جودة 

 التقارير المالية في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

دور الحوكمة في الحد من الفساد في مؤسسات القطاع العام "( بعنوان: 2019)الكببجي،  دراسة .9
 ."الفلسطيني

 هدفت الدراسة لمعرفة دور وتأثير الحوكمة في الحد من ممارسات الفساد في مؤسسات القطاع العام
ا البنك الدولي الفلسطيني من خالل تطبيق مؤشرات حوكمة القطاع العام العالمية التي قام في تطويره

وهي المشاركة والمساءلة، االستقرار السياسي، وغياب العنف، فاعلية الحكومة، جودة التشريعات، 
سيادة القانون، السيطرة على الفساد، استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اهداف الدراسة من 

الدراسة بطريقة العينة العشوائية خالل االستبانة اداة لجمع البيانات وتم تطبيق االستبانة على عينة 
موظفين  10وزارة ومؤسسة واختيار عدد  38وزارة ومؤسسة من أصل  16البسيطة حيث تم استخدام 

من وزارة ومؤسسة مع ضمان التمثيل حسب الجنس والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة 
 ةتوصلت الدراسة إلى مجموعولقد ، تم توزيعها 160استبانة من أصل  140الشخصية وتم استرداد 

االجماع على وجود عالقة تأثيريه لجميع مؤشرات الحوكمة في الحد من الفساد  أبرزها من من النتائج
الدور الفاعل لجميع ، كما أظهرت في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

 مؤشرات الحوكمة في الحد من الفساد.

 



37 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 

أثر تطبيق الحوكمة في األداء المؤسسي في جمعية الهالل "( بعنوان: 2018 دراسة )صايج، .10
 ."االحمر الفلسطيني

هدفت الدراسة إلى معرفـة أثـر تطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي االداء المؤسسـي فـي جمعيـة الهـالل االحمـر 
ن خـالل الفلسطيني مـن وجهـة نظـر العـالمين فيهـا، اسـتخدام المـنهج الوصـفي إلنجـاز اهـداف الدراسـة مـ

، 162من مجتمع الدراسة والبالغ عـددهم 112االستبانة اداة لجمع البيانات واشتملت عينة الدراسة على 
 أن مســتوى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي جمعيــة الهــاللأبرزهــا وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج 

المؤسسـي فـي  داءمستوى األ ، أن%(70.5األحمر الفلسطيني كان بدرجة جيدة وبمتوسط حسابي بلغ )
وجــود ، (83.4)% جمعيـة الهــالل األحمـر الفلســطيني بدرجـة عاليــة نسـبية وبمتوســط حسـابي بلــغ نسـبته

بـــين تطبيـــق مبـــادئ الحوكمـــة واألداء المؤسســـي فـــي  طرديـــة قويـــة ذات داللـــة إحصـــائية ارتبـــاطعالقـــة 
الحوكمـة يـنعكس علـى  زيـادة فاعليـة تطبيـق مبـادئ جمعية الهالل األحمر الفلسطيني مما يـدل علـى أن
أن هنـاك عالقـة قويـة بـين أربـع ، األحمر الفلسطيني تحسين مستوى األداء المؤسسي في جمعية الهالل

أثـــر فـــي األداء المؤسســـي وهـــي مبـــدأ الشـــفافية، والشـــفافية والمســـؤولية  متغيـــرات مســـتقلة مجتمعـــة ولهـــا
 .االجتماعية

الشركات على اإلفصاح االختياري  "أثر الحوكمة وخصائص (، بعنوان:2017دراسة )عودة،  .11
 دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين".

فحصت الدراسة تأثير كل من حوكمة وخصائص الشركات على اإلفصاح االختياري في التقارير 
السنوية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، كما تهدف إلى معرفة مستوى اإلفصاح االختياري 

مساهمة المدرجة في بورصة فلسطين وتم اختيار متغيرات الدراسة من مجموعة من لشركات ال
المتغيرات المتعلقة بحوكمة الشركات وهي )نسبة عدد المدراء غير التنفيذيين، حجم مجلس اإلدارة، 
ازدواجية دور المدير التنفيذي، ووجود لجنة المراجعة(، ومجموعة أخرى من المتغيرات المتعلقة 

لشركات وهي )حجم الشركة، درجة الرفع المالي، الربحية، وحجم مكتب التدقيق(، وتم بخصائص ا
(، حيث اشتمل مجتمع الدراسة على Panel Dataاستخدام أسلوب بيانات السالسل الزمنية المقطعية )

( شركة والموزعة على خمسة قطاعات 48الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها )
)البنوك، التأمين، االستثمار، الخدمات، والصناعة، والتي تم تداول أسهمها خالل الفترة  مختلفة، وهي
( شركة، وهي 28(، وقد اشتملت عينة الدراسة )2016/12/31حتى  2013/12/31الواقعة بين )
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جميع الشركات غير المالية المساهمة المسجلة ببورصة فلسطين والتي تتوفر عنها بيانات كمية كاملة 
أن مستوى  ة من النتائج منهاوعجممفترة الدراسة، وهي فترة أربع سنوات، ولقد توصلت الدراسة ل عن

وجود تأثير سلبي لمتغير الربحية فقط على مستوى  ، اإلفصاح االختياري في فلسطين تحت المتوسط
في  عدم وجود تأثير للحوكمة في اإلفصاح االختياري في الشركات المدرجة، اإلفصاح االختياري 

 بورصة فلسطين.

 : االختياري الدراسات العربية التي تناولت أثر الحوكمة في اإلفصاح  .3.4.2

( بعنوان: "العالقة بين آليات حوكمة الشركات ومستوى اإلفصاح االختياري 2020دراسة )أحمد،  .1
المقيدة في سوق األسهم  وتأثيرها التفاعلي على األداء بالشركة دراسة تطبيقية على الشركات

 .ودي"السع

هــدفت الدراســة الختبــار أثــر أليــات الحوكمــة علــى اإلفصــاح االختيــاري وفحــص وجــود عالقــة تفاعليــة 
شـركة مقيـدة فـي سـوق  30بينهما للتأثير على األداء )تكاملية/ استبداليه/ مستقلة( وذلك بالتطبيق على 

اإلفصــــاح  ، وتـــم تطــــوير مؤشـــر2019-2017األســـهم فـــي دولــــة الســـعودية وذلـــك فــــي الفتـــرة مــــا بـــين 
بندا تـم اسـتخراجهم مـن الئحـة الحوكمـة  25بندا ومؤشر للحوكمة مكون من  40االختياري المكون من 

السعودية، وتم عمل اختبار للعالقة مع ستة متغيرات مهمة و رئيسية و هـي )حجـم واجتماعـات مجلـس 
لس( إضافة لما سبق تم اإلدارة وحجم واجتماعات لجنة المراجعة واستقاللية المجلس إضافة لملكية المج

اختبــــار متغيــــرات حجــــم مكتــــب المراجعــــة وحجــــم وعمــــر الشــــركة والرافعــــة الماليــــة وتــــم عمــــل اختبــــارات 
 ,regression analysis Pearson correlation, one way ANOVAللفرضـيات باسـتخدام 

invariant/ multivariate اإلفصـاح ضـعف مسـتوى  ، ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج منهـا
وجـــود عالقـــة مـــؤثرة للحوكمـــة علـــى ، و %(56.75%(،بينمـــا كـــان مؤشـــر الحوكمـــة )38.65االختيـــاري)

معنوية تأثير متغيرات الحوكمـة علـى اإلفصـاح االختيـاري باسـتثناء العديـد ، و سلوك اإلفصاح االختياري 
علــى اإلفصــاح  متغيــرات الحوكمـةلأثــر معنـوي  ، وجــودمـن االجتماعــات لمجلـس اإلدارة ولجنــة المراجعـة

االختيـــاري مـــع اســـتثناء عمـــر الشـــركة، وعلـــى األداء العـــالي باســـتثناء حجـــم الشـــركة، مـــع تـــأثير مكتـــب 
 المراجعة على األداء في المستقبل.

"دراسة أثر آليات حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي  (، بعنوان:2019دراسة )طه،  .2
 قية".االختياري للشركات عبر اإلنترنت: مع دراسة تطبي
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هدفت هذه الدراسة للتوصل ألثر آليات حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي االختياري للشركات 
عبر اإلنترنت، واعتمد الباحث في إعداد هذا البحث على المنهج العلمي الحديث، المنهج االستقرائي 

ب والمقاالت وتحليل الدراسات المكتبية واستقراء الكت ىاالستنباطي المشترك؛ من خالل االطالع عل
الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث في مجال حوكمة الشركات، ومجال اإلفصاح المحاسبي 
االختياري عبر اإلنترنت، للوقوف على أثر بعض آليات حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي 

المصرية، ومن ثم االستفادة االختياري عبر اإلنترنت في التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة 
منها في التغلب على مشكلة البحث، ثم تعريض متغيرات البحث لالختبار الميداني بالتطبيق على 
مجموعة الشركات المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية وذلك لبيان صحة الفرضيات وتحليل 

 :توصلت اليها الدراسةتساؤالت البحث، من ابرز النتائج التي  ىالنتائج ، واالجابة عل

تعد حوكمة الشركات أداة فعالة لضمان اإلفصاح الجيد، والتأكد من مستوى الشفافية في القوائم المالية 
للشركة، وطمأنة المستثمرين أن أموالهم توظف بالشكل األمثل الذي يضمن حماية مصالحهم، وذلك 

طبيق مبادئ وآليات الحوكمة بالشركة إلى يؤدى ت، من خالل االلتزام بتطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية
وجود أثر ذو داللة إحصائية ، الحفاظ على حقوق المساهمين وكافة األطراف ذات العالقة بالشركة

الستقاللية لجنة المراجعة الداخلية، خصائص لجنة المراجعة، ازدواجية المدير التنفيذي، حجم مجلس 
بر اإلنترنت في التقارير المالية للشركات المدرجة في على اإلفصاح المحاسبي االختياري ع اإلدارة

 .البورصة المصرية

 اإلفصاح الطوعي في األردن (، بعنوان: "تأثير قواعد حوكمة الشركات على2019دراسة )منذر،  .3
تأثير حوكمة الشركات على الكشف الطوعي في الشركات  الشركات المدرجة لدى بورصة عمان

 ".عمان األردنية المدرجة في بورصة

Study (Munther, 2019) entitled: "Effect of Corporate Governance Rules 

on voluntary Disclosure in Jordanian corporations listed with the 

Amman stock Exchange". 

،  حجم مجلس اإلدارة) إلى دراسة تأثير قواعد حوكمة الشركات باستخدام عدة قواعد دراسةهذه ال تهدف
تأثيرها على مستوى اإلفصاح الطوعي للشركات المقيدة  و( وحجم لجنة التدقيق ، ونسبة ملكية األسرة

أجريت الدراسة بناء على التقارير السنوية للسوق األول والتي تضم ، )بورصة عمان( في بورصة عمان
التأمين  لية،تم تطبيق تحليل المحتوى لجمع البيانات المطلوبة من عدة قطاعات )ما ،دولة 55
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 منهج تحليلي كمي لتحقيق أهداف(، اعتمدت الدراسة على 2017-2016) والخدمات والصناعة( من
اإلجراءات المنهجية  لما يصنف على أنه، دراسة المتغيرات المستقلة وبيان تأثيرها على المتغير التابع

ناء الحقائق وصياغة وانتقادها وب التي تساعد في صياغة الموضوعات التحليلية وإيجاد أهمها
االرتباط بين نسبة ملكية األسرة وحجم لجنة المراجعة  سلبيةما يلي  وتشير النتائج إلى، التعميمات

بمستوى  الدراسة أن حجم مجلس اإلدارة له عالقة إيجابية كبيرة تظهر ، أومستوى اإلفصاح الطوعي
دارة ، وحجم لجنة التدقيق ، )حجم أعضاء مجلس اإل حوكمة الشركات أن قواعد، اإلفصاح الطوعي

مع مستوى اإلفصاح الطوعي للشركات المدرجة في بورصة عمان  ونسبة ملكية األسرة( إيجابية كبيرة
 .بيئة السوق  في الحدود

( بعنوان: "أثر الحوكمة في رفع كفاءة اإلفصاح االختياري لدي الشركات 2019دراسة )الشنطي،  .4
 يقية على شركات التأمين األردنية"المساهمة العامة األردنية دراسة تطب

هدفت هذه الدراسة لتوضيح دور اإلفصاح االختياري في ارشاد صانعي قرارات مستخدمي التقارير 
المالية والقياس لكمية و نوعية اإلفصاح االختياري في التقارير المالية كل سنة لصالح الشركات 

وكمة في زيادة مستوى كفاءة اإلفصاح الخاصة بالتأمين األردني، إضافة لذلك توضيح دور الح
االختياري لشركات التأمين األردنية، وتم تصميم استبانة لتجميع البيانات والمعلومات التي لها عالقة 
بالدراسة فقد تم توزيع االستبانة على شركات التأمين األردنية، وبعد االنتهاء من جمع االستبانة 

وذلك حسب  SPSSاستخدام برنامج التحليل االحصائي ال ومعالجة المعلومات والبيانات عن طريق 
غرض الدراسة باالعتماد على ٍأساليب القياس للمتغيرات بحيث تم تطويعها و توظيفها لتتناسب مع 

وجود عالقة قوية بين  فرضيات الدراسة ومتغيراتها، ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها
أدت أبعاد الحوكمة لتغيير في ، ات التأمين في دولة األردنالحوكمة واإلفصاح االختياري لشرك

اإلفصاح االختياري لدى شركات التأمين األردنية، إضافة لذلك إن الحوكمة قد أدت الزدياد اإلفصاح 
 االختياري لدى الشركات بإطارها العام.

اإلفصاح "العالقة بين تطبيق حوكمة الشركات ومستوى  ( بعنوان:2018دراسة )علي وآخرون،  .5
 االختياري في التقارير السنوية في مصر".

فحصت العالقة بين حوكمة الشركات المساهمة في دولة مصر واإلفصاح االختياري في التقارير 
السنوية لمجموعة دراسة تتمثل بالشركات المساهمة المصرية المساهمة التي تم تسجيلها في البورصة 

كان هذا خالل فترة خمسة متغيرات لها عالقة بتطبيق شركة مساهمة مصرية و  70والبالغ عددها 
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حوكمة الشركات، وكانت هذه المتغيرات هي االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة وحجمه واالزدواجية في 
دور المدير التنفيذي األول وتركز الملكية ووجود لجنة خاصة بالمراجعة، واضافة لتلك المتغيرات كان 

طة وهي حجم الشركة وأداءها والرفع المالي وحجم مكتب المراجعة. هناك أربع متغيرات أخرى ضاب
بندا متمثل في خمس مجموعات فرعية لإلفصاح قامت  78وكان اإلفصاح االختياري مكون من 

واستخدمت نماذج لالنحدار )االنحدار العام، االنحدار المتدرج، ، الدراسة بتطوير مؤشر لقياسه
وجود عالقة موجبة  (، ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج منهاوطريقتي الحذف واالرتداد الخلفي

وكان لها داللة إحصائية بين كل من حجم الشركة، ووجود لجنة مراجعة ومستوى اإلفصاح االختياري 
اختالف نتائج الدراسة على مستوى المجموعات الفرعية لمؤشر اإلفصاح، حيث وضحت أن ، ككل

 .يةمصر الركات تعطي أثرًا على سلوك اإلفصاح الطوعي في الشركات تطبيق آليات الحوكمة في الش

، "االستدامةبعنوان: "محددات اإلفصاح االختياري عن تقارير  ،(2017، وآخرون دراسة )حسن،  .6
 ."في دولة مصر

يهدف البحث إلى حصر المحددات التي قد تؤثر على درجة اإلفصاح االختياري عن تقارير االستدامة 
بجانب المعلومات المالية عن  ،ع في اإلفصاح عن معلومات غير ماليةان ضرورة التوسُّ وبي ،في مصر

تم استخدام المنهج الوصفي  ،ولتحقيق هدف الدراسة .أنشطة المنشأة االقتصادية والبيئية واالجتماعية
مستوى  إال أنَّ  ،وبالرغم من أهمية هذه التقارير ؛التحليلي من خالل االطالع على الكتب والدراسات

من الباحثين بتفسير أسباب  كثيرٌ  هتمَّ ا لذا  ؛من منشأة إلى أخرى  اً وتااإلفصاح عن هذه التقارير كان متف
 كان من أهمها ،إلى عدة نتائج ت الدراسةلوتوصَّ ، اإلفصاح عن تقارير االستدامة اختالف مستوى 

االستدامة، منها حجم هناك عدة عوامل تؤثر على درجة ومستوى اإلفصاح االختياري عن تقارير 
 أنَّ ، لإلفصاح عن تقارير االستدامة اً كلما كان أكثر استعداد ،فكلما زاد حجم المنشأة ،المنشآت

 ألنها تعدُّ  ؛من الضروري أن تفصح عن تقارير االستدامة واالجتماعيةالمنشآت ذات الحساسية البيئية 
 .تمع بجانب مسؤوليتها الماليةمسؤوليتها األخالقية أمام المجبوعي تلك المنشآت  نزلةبم

"أثر هيكل مجلس اإلدارة على مستوى اإلفصاح  ( بعنوان:2017خرون،آدراسة )باجاحر و  .7
 .االختياري في شركات اإلسمنت المدرجة في سوق المال السعودية"

حللت الدراسة تأثير هيكل مجلس االدارة على مستويات اإلفصاح الطوعي في بعض الشركات المنتجـة 
 2012نت الموجودة و المدرجة في سوق المال داخل دولة السعودية وذلك في فترة ما بين عامي لإلسم

شـركة منتجـة، وكـان التحليـل لهـذه الشـركات مـرتبط بأربعـة متغيـرات  13وبلغ تعدادها  2014حتى عام 
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وجــودة لهــا عالقــة بمجلــس االدارة و كانــت هــذه المتغيــرات هــي حجــم مجلــس االدارة و ملكيــة اإلدارة الم
واستقالل مجلس االدارة و عدد االجتماعات فـي مجلـس االدارة القـائم ذلـك كـان إضـافة ألربعـة متغيـرات 
أخــرى رقابيــة متشــكلة بــاالتي و هــم حجــم الشــركة المنتجــة وعمرهــا ونــوع مراجــع الشــركة وال ننســى أداء 

ختيـاري يختلـف عـن مرجـع الشركة، وللقيام بإنجاز أهداف الدراسة قام الباحث ببناء مؤشـر لإلفصـاح اال
القياس لمستوى اإلفصاح االختياري في تقارير الشركات المنتجة لإلسمنت الواقعة المسـتهدفة بالدارسـة، 
وللقيــام باختبــار فرضــيات الدراســة قــام البــاحثون باســتخدام طريقــة تحليــل المحتــوى ممــا أدى الكتشــاف 

الشركات المنتجة لإلسمنت المندرجة تحت  العديد من االختالفات في مستويات اإلفصاح االختياري في
وجود عالقة موجبة  سوق المال في المملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج منها

بــين مســتويات اإلفصــاح االختيــاري وكــل مــن حجــم مجلــس االدارة وعــدد االجتماعــات القائمــة بــالمجلس 
 ت المنتجة ونوع مكاتب المراجعات.واستقالل مجلس االدارة وعمر وأداء الشركا

في التقارير المالية المنشورة  "قياس مستوى اإلفصاح االختياري  :بعنوان ،(2016دراسة )أندية،  .8
 .للشركات المدرجة بسوق المال الليبي"

قياس كمية ونوعية اإلفصاح االختياري فـي التقـارير السـنوية للشـركات المدرجـة فـي بقامت هذه الدراسة 
تحليــل المحتــوى  ( شــركات، مســتخدمةً (10والبــالغ عــددها  ،((2009ل الليبــي للســنة الماليــة ســوق المــا

 .اعتمــدت الدراســة علــى الجمــع بــين المنهجــين االســتقرائي واإليجــابيو كــأداة لقيــاس كميــة اإلفصــاحات، 
ـــاس اإلفصـــاح ،ولغـــرض إنجـــاز هـــذه الدراســـة ـــق نمـــوذج لقي ـــى  ،تـــم تطبي  60ويشـــتمل هـــذا النمـــوذج عل

نخفاض لما يلي إ تشير النتائج. و تضم معلومات استراتيجية ومعلومات مالية وأخرى غير مالية ،عنصراً 
وجـود تبـاين فـي درجـة اإلفصـاح بــين ، %15.5حيـث بلـغ المتوسـط العـام  ،مسـتوى اإلفصـاح االختيـاري 

ن الشــركات المدرجــة، وقــد اتفقــت الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي إفصــاح الشــركات محــل الدراســة عــ
 مــــن إفصــــاحها عــــن المعلومــــات الماليــــة، واالتفــــاق علــــى مجموعــــة معلومــــات عامــــة واســــتراتيجية أكثــــر

 .من غيرها عناصر التي أفصح عنها أكثرال

 :طوعيالدراسات االجنبية التي تناولت ُاثر الحوكمة في اإلفصاح ال .4.4.2

1- Study by (Hussainey and Enache,2020): "The substitutive relation 

between voluntary disclosure and corporate governance in their effects 

on firm performance ."  
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 .العالقة التبادلية بين اإلفصاح الطوعي وحوكمة الشركات في تأثيرها على أداء الشركة

 على األداء واختبار ما إذا كان الطوعيبحثت الدراسة التأثير المشترك آلليتي الحوكمة واإلفصاح 
على أداء الشركة بالتطبيق على  الطوعيتأثير الحوكمة مستقل أو مكمل أو بديل لتأثير اإلفصاح 

مشاهدة خالل الفترة من  647عينة من شركات التكنولوجيا الحيوية بالواليات المتحدة األمريكية لعدد 
جم وتم قياس الحوكمة من خالل خمس مؤشرات )استقالل مجلس اإلدارة ، ح 2013ى حت 2005

المجلس، ازدواجية العمل، نسبة السيدات في المجلس، تركيز الملكية من المستثمرين المؤسسين ومن 
داخل الشركة ، كما تم تحديد المتغيرات الرقابية في حجم الشركة، مجموعة المنتجات قيد التطوير في 

اعتمادًا  الطوعي عمر الشركة والمستحقات، وتم قياس مؤشر اإلفصاح الرافعة المالية، سنة معينة،
نشورة لعينة الشركات محل عنصر ومقارنتها مع التقارير الم 22على قائمة مرجعية مكونة من 

وجود عالقة تبادلية بين الحوكمة واإلفصاح  ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها، الدراسة
تأثير الحوكمة على كفاءة له تأثير مماثل ل الطوعيأن اإلفصاح ، في الشركات عينة الدراسة الطوعي

األداء وزيادة قيمة الشركة إلى المدي الذي يكون فيه تكاليف تطبيق كال اآلليتين اقتصاديًا، ويمكن 
 للشركة استبدال أحداهما باألخرى جزئيًا.

2- Study by (Kabra and Saha,2020): "Corporate Governance and 

Voluntary Disclosure in India". 

 .كات واإلفصاح الطوعي في الهندحوكمة الشر 

(، ويعمل على CGقدمت هذه الدراسة إطار مفاهيمي موجز لإلفصاح الطوعي وحوكمة الشركات )
دراسة الدراسات السابقة التي تتناول العالقة بينهم، استخدمت الدراسة منهجية البحث في الدراسات 

، 2018-1998يبية نشرت خالل الفترة دراسة تجر  65السابقة اإللكترونية، وكانت الدراسة تستهدف 
أدى اختبار النتائج السابقة في الدراسات لإلشارة لبعض العوامل التي قد تكون شاركت في النتائج غير 
المتناسقة، الظاهرة التي تم مالحظتها حتى تاريخه، وكان تركيز الدراسة على عاملين يتداخلوا فيما 

ئج مثل قياس حوكمة الشركات وقياس المتغيرات التفسيرية، بينهم ليؤدوا الختالفات واضحة في النتا
تظهر  Anglo-Saxon (ASS)تشير النتائج إلى أن الدراسات التي أجريت في الغالب من نظام 

، بينما في حالة النظام المجتمعي،  الطوعيعالقة تكاملية بين الصفات المختلفة للحوكمة واإلفصاح 
باستثناء  الطوعيه تأثير قليل لصفات الحوكمة على اإلفصاح كان التصور للدراسات في الغالب ل

، في حالة نظام السوق الناشئة، الطوعيدراسات قليلة تظهر تأثيرها اإليجابي / السلبي على اإلفصاح 
. وهناك أيضا عامل آخر ُيضاف الطوعييتم خلط ارتباط هيكل الملكية وازدواجية الدور مع اإلفصاح 
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وهو قياس المتغيرات التفسيرية حيث على الرغم من أن الدراسات استخدمت نفس  إلى متغيرات النتائج،
 الطوعي،المفاهيم، اال أن التعريف التشغيلي للمتغيرات يتداخل في العالقة بين الحوكمة واإلفصاح 

تعطي أفكار عميقة حول العالقات المكملة والبديلة بين الحوكمة  الدراسة ومن نتائج هذه الدراسة أن
عن طريق دمج النتائج التجريبية في الدراسات السابقة المتنوعة في سياقات الطوعي إلفصاح وا

لبحوث مستقبلية لتؤدي لتحليل عوامل عند بعض  هذه الدراسة دتتم أيضا، األبحاث المختلفة
على  المؤسسات األخرى مثل حقوق حماية المستثمر والنفاذ القانوني، والتي تلعب دورًا هامًا في التأثير

يمكن أن تمتد البحوث المستقبلية لتحليل بعض المؤسسات الطوعي العالقة بين الحوكمة واإلفصاح 
 .الطوعيأن حجم الشركة واستقاللية الشركة يعطوا دالالت للحوكمة فيما تتعلق باإلفصاح ، األخرى 

3- Study by (elbrashy, 2020): "The Corporate Governance Attributes, 

Corporate Risk Disclosure and Sustainability Egyptian Case". 

 .تأثير حوكمة الشركات على كل من المخاطر الطوعية واإلفصاح عن االستدامة

حللت هذه الدراسة تأثير حوكمة الشركات على كل من المخاطر الطوعية واإلفصاح عن االستدامة. 
ارة، واستقاللية مجلس اإلدارة، وازدواجية أستخدم سمات حوكمة الشركات الممثلة في حجم مجلس اإلد

الرئيس التنفيذي ، وملكية أعضاء مجلس اإلدارة ، وملكية أصحاب الحصار، وتركيز الملكية ، ولجنة 
 مالحظة ثابتة لمدة عام، ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها: 100التدقيق، ولقد تم استخدام 

  وجود ارتباط إيجابي بين استقاللية مجلس اإلدارة والمتغيرات التابعة للكشف عن المخاطر
واالستدامة، واالرتباط اإليجابي بين ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلفصاح عن االستدامة المتغيرة 

 التابعة دون أي تأثير على اإلفصاح عن المخاطر. 
  التنفيذي وملكية الحامل كمتنبئين والمتغيرات التابعة وجود عالقة سلبية بين ازدواجية الرئيس

 للكشف عن المخاطر واالستدامة. 
  عدم وجود عالقة بين حجم مجلس اإلدارة وتركيز الملكية ولجنة التدقيق كمتنبئين والمتغيرات

 التابعة لإلفصاح عن المخاطر واالستدامة.

4- Study by (Hoelscher,2019): "Voluntary hedging disclosure and 

corporate governance - USA Case". 

عن معلومات التحوط  الطوعياإلفصاح  علىاستهدفت الدراسة اختبار تأثير حوكمة الشركات 
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، وتم التوصل USA من الشركات بقطاع النفط والغاز بـ 120عدد  علىوالمشتقات المالية بالتطبيق 
صح اختياريا عن التغييرات في عقود التحوط إلى أن الشركات التي لديها نظم حوكمة ضعيفة تف

 التشغيلية بشكل متكرر، ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها:

  الطوعي.وجود عالقة تبادلية بين الحوكمة واإلفصاح 
  ضعف نظم الحوكمة مع وجود مساهمين كبار )ملكية مؤسسية عالية( يجعل الشركات أكثر قابلية

 بشكل نسبي وتوفير شفافية أكبر عن التغيرات في سياسات التحوط. الطوعيلزيادة اإلفصاح 

 

 

5- Study by (Saha and Kabra, 2019): "Does corporate governance 

influence firm performance in India?  " . 

 .في الهند أثر حوكمة الشركات على أداء الشركة

م مجلس اإلدارة، واستقاللية المجلس، هدفت الدراسة الختبار تأثير بعض سمات الحوكمة مثل حج
وازدواجية الدور، وتنوع المجلس بين الجنسين، وتركيز الملكية، واستقاللية لجنة التدقيق على أداء 

شركة غير مالية مدرجة في بورصة بومباي لألوراق المالية  100الشركة بالتطبيق على عينة من 
(BSEبالهند للفترة ) راسة لجملة من النتائج منها:ولقد توصلت الد 2018-2014 

  وجود تأثير إيجابي كبير لمتغيرات حجم مجلس اإلدارة وتركيز الملكية واستقاللية لجنة التدقيق
على األداء السوقي للشركة، ووجود تأثير سلبي المتغير استقالل مجلس اإلدارة األداء السوقي 

 للشركة
  بين الجنسين باألداء.عدم وجود ارتباط لمتغيري ازدواجية الدور والتنوع 

6- Study by (Ntim, 2017): "Governance structures, voluntary disclosures 

and public accountability, the case of UK higher education institutions". 

تعليم العالي في هياكل الحوكمة واإلفصاح الطوعي والمساءلة العامة دراسة حالة مؤسسات ال
 .لمتحدةالمملكة ا
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هدفت الدراسة إلى التحقيق من مدى الكشف الطوعي في المملكة المتحدة العليا التقارير السنوية 
( وفحص ما إذا كانت هياكل اإلدارة الداخلية تؤثر اإلفصاح في الفترة التالية HEIsلمؤسسات التعليم )

 Coy andمعدلة من ما المنهج فيتبنى المؤلفون نسخة ألإلصالحات الرئيسية وقيود التمويل، 

Dixon’s (2004 مؤشر المساءلة، المشار إليه في هذه الورقة باسم مؤشر المساءلة العامة )
لمؤسسات التعليم العالي  سنوياً  تقريراً  130(، إلى قياس مدى اإلفصاح الطوعي في PATIوالشفافية )

لة العامة والشرعية في المملكة المتحدة. علم من قبل متعدد النظريات إطار مستمد من المساء
واالعتماد على الموارد ووجهات نظر أصحاب المصلحة، يقترح المؤلفون أن خصائص الهياكل 

ولقد توصلت  الحاكمة والتنفيذية في جامعات المملكة المتحدة التأثير على مدى إفصاحهم الطوعية،
الطوعية من قبل  فصاحاتاإلوجود درجة كبيرة من التباين في مستوى  الدراسة لجملة من النتائج منها

في المائة(، ال سيما فيما يتعلق باإلفصاح عن  44) PATIلـ  الجامعات ومستوى عام منخفض نسبياً 
أن جودة لجنة التدقيق وتنوع مجلس اإلدارة استقاللية المحافظ ووجود لجنة حوكمة ، نتائج التدريس

ذي وتعزز متغيرات الحوكمة مستوى وجود تفاعل بين خصائص الفريق التنفي، مرتبطة بمستوى إفشاء
اإلفصاح الطوعي، وبالتالي تقديم الدعم الستمرار أهمية القيادة "المشتركة" في قطاع مؤسسات التعليم 

 العالي نحو تعزيز المساءلة والشفافية في مؤسسات التعليم العالي.

 التعقيب على الدراسات السابقة:  .5.4.2

يات اتضح للباحث وجود بعض نقاط التشابه بين الدراسات من خالل مراجعة الدراسات السابقة واألدب
السابقة والدراسة الحالية، باإلضافة لوجود بعض نقاط االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات 

 : السابقة، لذلك سيقوم الباحث بالتركيز على هذه المسألة على النحو التالي

 بقة:أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السا .1.5.4.2

اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في المنهج المستخدم، حيث أن جميع الدراسات 
اتفقت لتحليل المحتوى،  السابقة اتفقت على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج القياسي

المعلومات، إضافة  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام البيانات الثانوية من أجل جمع
، واعتمدت في جمع البيانات على كمتغير تابع الطوعيإلى تركيز الدراسات السابقة على اإلفصاح 
 البيانات المالية المنشورة في بورصة فلسطين.
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 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: .2.5.4.2

-2014زمنية للدراسة وهي من عام )الفترة ال اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في
حيث أن الدراسة الحالية تم تطبيقها على الشركات  بيئة الدراسة التي تبحث في تحليلهاو  (، 2020

ركزت ، الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطين، والدراسات السابقة تم تطبيقها في دول مختلفة
دارة، نسبة تركيز الملكية، لجنة المرجعة، )حجم مجلس اإلبـ أبعاد الحوكمة المتمثلة على ةالدراس

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات ، ازدواجية المدير التنفيذي، واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة(
 السابقة في األهداف التي تسعى إلى تحقيقها وفي الفرضيات التي بنيت عليها الدراسة الحالية.

 

 السابقة: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات .3.5.4.2

تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات التي لم تتناول بكثرة في فلسطين على حد علم الباحث كونها تربط 
بين حوكمة الشركات واإلفصاح الطوعي، باإلضافة الستخدام بيانات السالسل الزمنية المقطعية 

(Panel Data فأغلب الدراسات استخدمت )spss كمة الشركات في ، وبالتالي فإن تقدير أثر حو
ة، وحداثة الفترة ( ستعطي نتائج أكثر دقة وجودPanel Dataاإلفصاح الطوعي باستخدام بيانات)

 الزمنية محل الدراسة.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: .4.5.4.2

مــن خـــالل االطـــالع علـــى الدراســـات الســـابقة، فقـــد خــرج الباحـــث بمجموعـــة مـــن الفوائـــد التوجيهيـــة التـــي 
 للتوجه نحو الدراسة الحالية، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:شكلت أساسًا 

التعرف على مختلف المنهجيات التي تناولت موضوع البحث واألسس العلمية التي استندت إليها  .1
 هذه المنهجيات في تطبيق التقنيات البحثية المختلفة.

 ظم الدراسات السابقة.التعرف على األبعاد المختلفة لمتغيرات الدراسة والتي أجمعت عليها مع .2

 المساهمة في صياغة وبناء االستبانة ومحاورها وأبعادها. .3
التعرف على األساليب اإلحصائية المستخدمة في عملية تحليل البيانات، وتحديد المنهج واألساليب  .4

 اإلحصائية المناسبة.
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 عرض النتائج ومناقشتها وربطها من نتائج الدراسة الحالية. .5

الدراسات المحلية التي تناولت أثر الحوكمة في اإلفصاح )دراسات السابقة التناول الباحث في 
الدراسات االجنبية التي الطوعي، الدراسات العربية التي تناولت أثر الحوكمة في اإلفصاح الطوعي، 

أوجه الشبه بين ، و التعقيب على الدراسات السابقةالطوعي(، و تناولت ُاثر الحوكمة في الميزة اإلفصاح 
ما يميز ، أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، راسة الحالية والدراسات السابقةالد

 .أوجه االستفادة من الدراسات السابقة، الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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 اإلجراءات المنهجية للدراسةالفصل الثالث:  3

 الفصل الثالث
 
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 المقدمة 1.3

تناول هذا الفصل المنهجية واإلجراءات المتبعة في هذه الدراسة، وتحليل البيانات الخاصة بالحوكمة 
م 2014واإلفصاح الطوعي، وإجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات مجتمعة خالل الفترة من عام 

فصاح الطوعي في م، وبناء النموذج القياسي المناسب لتقدير أثر الحوكمة على اإل2020وحتى عام 
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. كما ويتضمن هذا الفصل تحديد متغيرات الدراسة وتعريفاتها 
اإلجرائية، وكذلك تحديد البيانات المستخدمة في تقدير النماذج، وبيان الطرق اإلحصائية المستخدمة 

تماد على اختبار السكون الخاصة في التقدير، وقم تم استخدام أساليب تحليل السالسل الزمنية واالع
ببيانات البانل داتا، واختبار التكامل المشترك، ومن ثم تقدير معامالت االنحدار للنماذج القياسية وفق 

 الطريقة األنسب، وبناء على ذلك تم تحليل المضامين واألبعاد االقتصادية لهذه النتائج.

 منهج الدراسة 2.3

ا الباحث من أجل الوصول إلى النتائج المتعلقة بموضوع الدراسة، منهج الدراسة هو الطريقة التي يتبعه
في الجانب النظري من الدراسة من خالل تحليل  التحليلي وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي

اإلفصاح الطوعي السردي الوارد في التقارير السنوية من أبعاد الحوكمة و  المحتوى من اجل تحليل
وى، من أجل التوصل إلى مستوى اإلفصاح الطوعي لكل شركة، حيث خالل أسلوب تحليل المحت

يعرف تحليل المحتوى بأنه أحد أساليب البحث العلمي، الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم 
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(.أما الجانب 2017م، نقاًل عن عودة، 2013والكمي للمضمون الضاهر لمادة االتصال)أبو شلوع، 
وذج القياسي لتحقيق مد استخدمت الدراسة المنهج الكمي من أجل بناء النالتطبيقي المتعلق بالدراسة فق

(، والتي تمثل Panel Dataأهداف الدراسة عن طريق استخدام بيانات السالسل الزمنية المقطعية)
 بيانات عن مجموعة من الشركات خالل فترة زمنية معينة.

باإلضافة للعديد من الدراسات السابقة التي وبناء على اإلطار النظري والعديد من الدراسات السابقة، 
ركزت على تقدير أثر الحوكمة في اإلفصاح الطوعي، والجدول التالي يلخص أهم الدراسات التي 

 اعتمد عليها الباحث في بناء النموذج القياسي.

 :المتغير المستقل: الحوكمة وأبعادها .1.2.3

 .الدراسات السابقة التي ركزت على أبعاد الحوكمة في الشركات كمتغير مستقل :3.1جدول 

 الرقم

 أبعاد الحوكمة بناء على الدراسات السابقة

 الدراسة
حجم 

مجلس 
 اإلدارة

نسبة 
تركيز 
 الملكية

لجنة 
 المراجعة

استقاللية 
مجلس 
 االدارة

ازدواجية دور 
 المدير التنفيذي

 √ √  √ √ (2020الزين )  1
2 Hussainey&Enache (2020) 

 
√ 

 
√ √ 

3 elbrashy )2020( √ √ √ √ √ 

4 Saha and Kabra (2020) √ √ √ 
 

√ 

5 Munther  (2019( √ √ √ 
  

 √ (2019طه ) 6
 

√ 
 

√ 

 √ √ √ √ (2019أحمد ) 7
 

 √ √ (2019حمد ) 8
 

√ √ 

 √ √ √ √ √ (2018علي وآخرون ) 9

 √ √ (2017باجاحر ) 10
 

√ 
 

 √ (2017عودة ) 11
 

√ √ √ 

 9 8 7 9 10 مجموع التكرارات

 .عداد الباحثإ  المصدر:
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 :المتغير التابع: منهجية احتساب اإلفصاح الطوعي .2.2.3

هناك العديد من الدراسات التي استخدمت اإلفصاح الطوعي كمتغير تابع، ولمن الضروري التعرف 
لخص بعض الدراسات التي اعتمدت عليها على منهجية احتساب اإلفصاح الطوعي، والجدول التالي ي

 الدراسة في احتساب اإلفصاح الطوعي. 

 .الدراسات التي ركزت على اإلفصاح الطوعي كمتغير تابع :3.2جدول 
 منهجية حساب المتغير التابع اإلفصاح الطوعي )االختياري( الدراسة الرقم

 (2021)النجار  1

بندًا وتم  60عن طريق عمل قائمة بنود لإلفصاح الطوعي على شكل جدول، مكونة من 
( للبند غير 0( للبند المفصح عنه، ورقم )1محاور، ووضع الباحث رقم ) 6تقسيمها إلى 

المفصح عنه؛ وتمَّ تقسيم البنود المفصح عنها على إجمالي البنود، حيث يعود السبب 
لقائمة إلى أنَّ هذه القائمة تحتوي على مجموعٍة كبيرٍة من العناصر الرئيس الختيار تلك ا

 المهمة

 (2020)أحمد،  2

 25بندًا ومؤشر للحوكمة مكون من  40تم تطوير مؤشر اإلفصاح الطوعي المكون من 
بندًا، وتم احتساب المؤشر العام لإلفصاح الطوعي بقسمة إجمالي اإلفصاحات )مجموع 

ممنوحة لكل عنصر في قائمة اإلفصاح الطوعي( على الدرجة الدرجات التراكمية ال
 القصوى الممكنة لإلفصاح. 

 (2017عودة ) 3
مجموع درجات اإلفصاح الطوعي لبنود مؤشر اإلفصاح مقسومًا على الدرجة القصوى 

 الممكنة لكل شركة

اسي واستخدام (. والدراسات السابقة فقد تم صياغة النموذج القي2.3(، و)1.3بناء على الجدول )
المتغيرات األكثر تكرارًا في الدراسات السابقة خاصة المتغيرات المعبرة عن حوكمة الشركات، وذلك 

 على النحو التالي: 

𝒚𝒕𝒊 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝒙𝟏 + 𝜶𝟐𝒙𝟐 + 𝜶𝟑𝒙𝟑 + 𝜶𝟒𝒙𝟒 + 𝜶𝟓𝒙𝟓 + 𝜺 

 حيث إن: 

𝒚𝒕𝒊 :ح.نسبة مستوى اإلفصا 
𝒙𝟏 :حجم مجلس االدارة 
𝒙𝟐 :نسبة تركيز الملكية من خالل نسبة حصص كبار المالك من الشركة  
𝒙𝟑 :.عدد أعضاء لجنة المراجعة 
𝒙𝟒 :.ازدواجية دور المدير التنفيذي 
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𝒙𝟓 :.استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 
𝜺 :الخطأ العشوائي  

𝜶𝟎 :الحد الثابت  
𝜶𝟏, 𝜶𝟐,, 𝜶𝟑,𝜶𝟒, 𝜶𝟓 :معامالت انحدار المتغيرات المستقلة على المتغير التابع 

 والجدول التالي التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة 

 .التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة :3.3جدول 
 المتغيرات

 ئي للمتغيرالتعريف االجرا
 رمز المتغير اسم المتغير

 المتغير التابع
 مستوى اإلفصاح الطوعي

Y  مجموع درجات اإلفصاح الطوعي لبنود مؤشر اإلفصاح مقسومًا على
 (.2017(، )عودة، 2020)أحمد،  الدرجة القصوى الممكنة لكل شركة

 المتغيرات المستقلة
 ةاإلدار عدد أعضاء مجلس  X1 اإلدارةحجم مجلس 

 نسبة حصص كبار المالك من الشركة X2 نسبة تركيز الملكية

 عدد أعضاء لجنة المراجعة  X3 لجنة المراجعة

ازدواجية دور المدير 
 التنفيذي

X4  متغير وهمي يأخذ قيمة )واحد( في حالة إذا كان رئيس المجلس مدير
 تنفيذي وقيمة )صفر( بخالف ذلك.

استقاللية أعضاء مجلس 
 اإلدارة

X5  نسبة األعضاء المستقلين )عدد أعضاء المديرين غير التنفيذيين إلى
 إجمالي أعضاء المجلس(

 مجتمع الدراسة 3.3

( شركة، والتي يتم 48تكون مجتمع الدراسة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها )
ة قطاعات مختلفة، ( والموزعة على خمس 2020حتى 2014تداول أسهمها خالل الفترة الواقعة بين )

وهي )الصناعة، الخدمات، االستثمار، التأمين، والبنوك والخدمات المالية(، والجدول التالي يوضح 
 توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاعات خالل فترة الدراسة.
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 .توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاعات :3.4جدول 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 القطاع مالرق

 13 13 13 13 13 13 12 الصناعة 1

 11 11 11 11 11 12 12 الخدمات 2

 10 10 10 10 9 9 9 االستثمار 3

 7 7 7 7 7 7 7 التأمين 4

 7 7 7 7 7 8 8 البنوك والخدمات المالية 5

 48 48 48 48 47 49 48 المجموع

 .(2020باالعتماد على التقرير السنوي لسلطة النقد ) إعداد الباحث المصدر:

أما عينة الدراسة، فقد تكونت من جميع الشركات غير المالية المساهمة المسجلة في بورصة فلسطين 
م 2014والتي تتوفر عنها بيانات كمية كاملة خالل فترة الدراسة، وهي فترة سبع سنوات تبدأ من عام 

ًا لصعوبة الحصول على بيانات تاريخية منشورة لسلسة زمنية طويلة م، وذلك نظر 2020وتنتهي عام 
 للشركات المدرجة في بورصة فلسطين. 

ولقد تم استثناء كل من قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع التامين لخضوعهم لمعايير إفصاح 
 .( وإفصاح سلطة النقدBasel I,IIمختلفة مثل اتفاقية )

 .توزيع عينة الدراسة حسب القطاعات :3.5جدول 
 اإلجمالي الخدمات االستثمار الصناعة القطاع

 24 5 8 11 عدد الشركات
 %100 %20.08 %33.33 %45.83 النسبة

 مصادر البيانات 4.3

عن مزج البيانات  ( وهي عبارةPanel Dataتم االعتماد بيانات )بيانات السالسل الزمنية المقطعية: 
( للشركات Time Series Data(، وبيانات السالسل الزمنية )Cross-Section Dataالمقطعية )

المدرجة في بورصة فلسطين حسب القطاع وهي على النحو التالي: )الصناعة، االستثمار، الخدمات( 
تحليل القياسي من (. وقد تم الحصول على البيانات الالزمة لل2020-2014خالل الفترة الزمنية )

 المصادر الثانوية من خالل المصادر التالية:
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التقارير السنوية المنشورة للشركات المدرجة في بورصة فلسطين من خالل الموقع االلكتروني الرسمي 
 لبورصة فلسطين، وذلك للوصول إلى البيانات الالزمة لقياس أثر الحوكمة على اإلفصاح الطوعي.

 اإلحصائية المستخدمةاإلجراءات واألساليب  5.3

 تم االستعانة باألساليب القياسية لتحليل البيانات المقطعية عبر الزمن، التي تتميز بما يلي: 

 من بمفردها، بالعديد المقطعية البيانات أو بمفردها الزمنية البيانات تحليل على بانل داتا تحليل يتفوق 

  :في تختصر كما المزايا

يفضي إلى نتائج  والذي الزمنية، أو المقطعية البيانات حالة في يظهر قد الذي الفردي، التباين في التحكم
 متحيزة

 وبالتالي الزمنية، أو المقطعية في التي تلك من أكثر معلوماتي، بانل داتا محتوى  بيانات تتضمن .1

 ن تكو  المتغيرات بين المشترك االرتباط مشكلة أن كما أعلى، ثقة ذات على تقديرات الحصول إمكانية
 أكبر بعدد غيرها عن بانل داتا بيانات تتميز آخر، جانب ومن السالسل الزمنية، بيانات من حدة أقل

 .أفضل بكفاءة وكذلك الحرية درجات من

 المقطعية، البيانات تخفيها قد التي التعديل، ديناميكية لدراسة أفضل بانل داتا إمكانية نماذج توفر .2

 .وغيرها والنمو الفقر البطالة، مثل االقتصادية، الحاالت فترات لدارسة مناسبة أيضا تعتبر أنها كما

 نقطة من العينة مفردات سلوكيات بين بانل داتا الربط بيانات من خالل يمكن أخرى، جهة ومن

 .(2005)البلطجي،  ألخرى  زمنية

 رغي المفردات خصائص عن الناتجة المهملة، المتغيرات مشكلة ظهور إمكانية من الحد في تساهم .3
 أنها تأخذ داتا في بانل بيانات استخدام أهمية وتبرز متحيزة، عادة إلى تقديرات والتي تقود المشاهدة،

 سواء العينة بمفردات الخاص " الملحوظ غير االختالف أو بعدم التجانس " يوصف ما االعتبار في

 (.Heteroscedasticity ) الظهور الزمنية؛ الشائعة أو المقطعية

 المقطع بيانات استخدام عند الخطأ؛ حد تباين ثبات انعدام مشكلة ظهور منع في نماذجال هذه تساعد .4

 .(Hsiao, 2003القياس ) النماذج تقدير في العرضي
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 ولقد تمثلت األساليب واإلجراءات فيما يلي:

 (:Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي ) .1.5.3

وسط الحسابي، أعلى قيمة وأقل قيمة، اعتمدت الدراسة على المقاييس اإلحصائية الوصفية )ال
 .واالنحراف المعياري(

 (:Coefficients Correlationمعامالت االرتباط ) .1.1.5.3

( لقياس اتجاه وقوة العالقة Person Correlationاستخدمت الدراسة معامل االرتباط بيرسون )
امل االرتباط بيرسون الخطية بين متغيرات الدراسة المستقلة والمتغير التابع، حيث يمكن من خالل مع

معرفة اتجاه وقوة العالقة بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في )حجم مجلس اإلدارة، نسبة تركيز 
الملكية، لجنة المرجعة، ازدواجية المدير التنفيذي، واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة( والمتغير التابع 

 .)اإلفصاح الطوعي(

 :اختبار جذر الوحدة )سكون السلسلة( .2.1.5.3

( للسلسلة الزمنية بواسطة اختبار فيلبس بيرون Unit Root Testتتلخص عملية اختبار جذر الوحدة )
(P.P الذي يعد من االختبارات المهمة للكشف عن سكون السالسل الزمنية، ويعتمد على الفرق األول )

 في السلسلة، وذلك على النحو االتي: 

∆yt = α0 + λyt−1 + Ut 

∆yt = α1 + α2t + λyt−1 + Ut 

 ، ويتم اختبار الفرضيتين اآلتيتين: λ( للمعلمة t( على اختبار )P.Pويعتمد اختبار )

 الفرضية العدمية التي تدل على عدم سكون السلسلة الزمنية

  Null Hypothesis           H0: λ = 0 

 الفرضية البديلة التي تدل على سكون السلسلة الزمنية

Alternative Hypothesis           H1: λ ≠ 0 
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سالبة ومعنوية نقبل الفرض البديل الذي يدل على سكون السلسة الزمنية عند مستوياتها،  λفإذا كانت 
 (.344 :م2011أما إذا كانت غير معنوية، فإن ذلك يدل على عدم سكون السلسلة الزمنية )حمزة، 

-Dickeyسالسل الزمنية هو اختبار ديكي فوالر )إال إن االختبار األكثر شيوعًا في اختبار سكون ال

Fuller( البسيط والموسع، وتعتبر الصيغة الموسعة الختبار ديكي فوالر )Augmented Dickey 

Fuller تصحيح للصيغة البسيطة؛ وذلك من خالل إضافة عدد مناسب من حدود اإلبطاء الزمني )
 اآلتية:  للتخلص من مشكلة االرتباط الذاتي، باستخدام الصيغة

∆yt = β1 + β2t + λyt−1 + αi ∑ 𝚫yt−1

m

i=1

+ ut 

تمثل  β1تمثل أي سلسلة زمنية يراد اختبار السكون لها، و ytتمثل طول الفجوة الزمنية،  mحيث 
يمثل الفرق األول للسلسة الزمنية  ∆تمثل االتجاه الزمني،  tالحد الثابت لمعادلة االنحدار الذاتي، و

تمثل الحد العشوائي  utتمثل الفترة المتباطئة للسلسة الزمنية، yt−1المدروسة،
(Gujarati,2004:817.) 

ولغرض اختبار السكون بين متغيرات الدراسة، تم استخدام االختبارات الخاصة بالبانل داتا للتحقق من 
 سكون السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، وهي على النحو التالي:

( من LLC، ويعتمد اختبار )2003: تم تطوير هذا االختبار عام Levin,Lin,Chu(LLC)تبار اخ
 ( Barbieri, 2006: 5) ، وذلك باعتماده على فرضيتينDFخالل اختبار 

 :فرضيتين

:H0 وحدة جذر على تحتوي  بانل بيانات.  

:H1 وحدة جذر على تحتوي  ال بانل بيانات.  

، وينطلق من نفس فرضيات 2003: تم تطوير هذا االختبار عام Shin,Pesaran,Im(IPS)اختبار 
(، حيث اعتمد على فرضية العدم كما هي، ولكن تم تجزئة الفرضية البديلة إلى حالتين LLCاختبار)

 (.Hasan&et.al,2014تسمح باختالف جذر االنحدار الذاتي)
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في المرحلة  LLCع اختبار ، وهو يشبه م2000( عام Breitung: ظهر اختبار )(Breitung) اختبار
األولى من االختبار، إال أنه ال يحتوي على حد ثابت، وبالتالي يستخدم هذا االختبار التغير في الزمن الحالي 

 (. Hlouskova& Wagner,2005مع التغير في الزمن للفترة السابقة من اجل الحصول على البواقي )

 اختبار التكامل المشترك: .3.1.5.3

يمكن  -وفقًا الختبارات السكون السابقة  –الزمنية متكاملة من نفس الدرجة عندما تكون السالسل 
استخدام أساليب التكامل المشترك لدراسة العالقة االنحدارية للمتغيرات المراد دراستها في المدى 
الطويل، وهناك العديد من االختبارات التي تستخدم للتحقق من وجود التكامل المشترك بين متغيرات 

( األفضل في حالة احتواء النموذج على Johansonسل الزمنية، ويعتبر اختبار جوهانسون )السال
أكثر من متغيرين، وذلك إلمكانية وجود أكثر من متجه للتكامل المشترك، ويتم التحقق من التكامل 

ات ( للمتغير λMaxالمشترك بواسطة اختبار جوهانسون من خالل حساب قيمة اختبار القيمة العظمى )
المراد إجراء اختبار التكامل المشترك لها، فإذا كانت قيمة االختبار المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية 
نرفض الفرض العدم القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج المراد تقديره، ونقبل الفرض 

 ,Brooks, 2008المراد تقديره )البديل القائل بوجود عالقة التكامل المشترك بين متغيرات النموذج 

p351 وهذا في بيانات السالسل الزمنية، اما بيانات البانل داتا يتم اجراء التكامل المشترك من .)
 خالل االختبارات التالية:

 : Pedroni اختبار .1

واثبات  لكشف جزئية اختبارات 7قسمه إلى  حيث 2004 سنة وطوره 1999 سنة االختبار هذا اقترح
 فرضيته وتصاغ الطويل المدى على للعالقة مسبقا تقديرا تطبيقها يستدعي حيث المتزامن، كاملالت فرضية

 على

 :التالي النحو

: H0 مشترك تكامل وجود عدم.  

: H1 مشترك تكامل وجود.  

 P(value)احتمال  تجاوز فإذا الجزئية، االختبارات أغلبية نتائج خالل من تقبل أو العدم فرضية ترفض
 بالعكس والعكس مشترك، تكامل وجود وبالتالي الصفرية الفرضية ترفض %5 اراختب لكل

(Morshed,2010:14). 
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 : Kao اختبار .2

تأخذ في الحسبان  ال إياها معتبرا ADF اختبار عدم التكامل المتزامن انطالقًا من اختبار Kaoقدم  
 للتوزيع الطبيعي تخضع ئيتهإحصا أن أيضا عدم التجانس الفردي في ظل الفرضية البديلة واستنتج هو

 (.103:2018المركز )الحجايا،  المختصر

 اختبارات البانل داتا:  .3

باإلضافة لالختبارات الخاصة بالبانل داتا وذلك من خالل استخدام ثالثة نماذج هي: نموذج االنحدار 
، Fixed Effects Model، ونموذج التأثيرات الثابتة Pooled Regression Model المجمع

، وللتفضيل بين النماذج السابقة تم استخدام Random Effects Model نموذج اآلثار العشوائيةو 
لالختيار بين نموذج االنحدار المجمع ونموذج  Lagrange Multiplier(LM) اختبارين: اختبار

ت بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرا لالختيار Haussmanالتأثيرات الثابتة، واختبار 
 العشوائية.

 :Pooled Regression Model  نموذج االنحدار المجمع .4

على إهمال البعد الزمني،  Pooled Regression Model (PRM)يعمل نموذج االنحدار ال مجمع
وتكون فيه معامالت االنحدار المقدر ثابتة لجميع الفترات الزمنية، ويمكن إيضاح نموذج االنحدار 

 :(Alexiou, 2001: p.6) التالي، على النحو (PRM)المجمع 

𝒀𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝑿�̇�𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 … … (𝟑) 

 حيث إن: 

𝒊 ،تمثل الدولة  :𝒕 ،تمثل الزمن :𝜶 ،قيمة الحد الثابت :�̇�𝒊𝒕 قيم المتغير المسقل للدول محل الدراسة :
 : الخطأ العشوائي. t ،𝜺𝒊𝒕في الفترة الزمنية 

وذج تجانس تباين حدود الخطأ العشوائي بين الدول محل الدراسة، مع تغاير مقداره ويفترض هذا النم
صفر بين الدول، ويفترض أيضًا ثبات معامالت الحد الثابت، ومعامالت الميل لكل دولة عبر الزمن، 

في تقدير النموذج Ordinary Least Square (OLS) وتستخدم طريقة المربعات الصغرى العادية
 ( 271: 2012)الجمال، 
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 :Fixed Effects Modelنموذج التأثيرات الثابتة  .5

يأخذ نموذج التأثيرات الثابتة بعين االعتبار الميل والمقطع من وحدة إلى أخرى لمشاهدات المقطع 
 يالنحو التالالعرضي ضمن العينة المدروسة، ويمكن صياغة معادلة نموذج التأثيرات الثابتة على 

(Dinardo, Johnston, 1997:p.397): 

𝐘𝐢𝐭 = 𝛂𝟏𝛅𝟏𝐢𝐭 + 𝛂𝟐𝛅𝟐𝐢𝐭 + ⋯ + 𝐗𝐢𝐭𝛃 + 𝛆𝐢𝐭…. (4) 

(، وذلك لتجنب االزدواج الخطي التام αنالحظ أن المعادلة السابقة ال تشمل على الحد الثابت العام )
متغيرات الصورية بين هذا الحد وبين المتغيرات الصورية المكونة للعينة محل الدراسة، وبإضافة ال

  (Hsiao, 2003:p.96) :للمعادلة السابقة تصبح على النحو التالي

𝐲𝐢𝐭 = ∑ 𝛂𝐣𝐝𝐢𝐣 + 𝐱𝐢𝐭𝛃 + 𝛆𝐢𝐭

𝐍

𝐣=𝟏

… . (𝟓)  

 Least Squaresويطلق على هذه المعادلة نموذج المربعات الصغرى المشتمل على متغيرات صورية 

With Dummy Variable Model (LSDV) حيث يتم تقديره باستخدام طريقة المربعات ،
، ويكون العدد الكلي لمعامالت االنحدار Ordinary Least Squares( OLSالصغرى العادية )

المقدرة عبارة عن عدد معامالت انحدار المتغيرات الصورية المساوية لعدد الدول المكونة للعينة محل 
ستقلة المستخدمة في النموذج. ويعود إدخال اآلثار الثابتة للدول الدراسة، ومعامل الميل للمتغيرات الم

في النموذج إلى وجود بعض المتغيرات غير المالحظة التي تؤثر على المتغير التابع، وال تتغير عبر 
يعكس الفروق واالختالفات بين  (LSDV)الزمن كحجم الدولة، أوضاع الصحة، ومن ثم فإن نموذج 

 (.:201316الدراسة )الشوربجي، الدول المكونة لعينة 

 : Random Effects Model نموذج اآلثار العشوائية .6

يعتمد نموذج التأثيرات العشوائية على فكرة أن معاملة الحد الثابت في النموذج تعامل كمتغير عشوائي 
 بمعنى أن:  μبمعدل مقداره 

𝜶𝒊 = 𝛍 + 𝑽𝒊 
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 حيث إن:

𝑽𝒊 :ات المقطعية للدولةحد الخطأ في مجموعة البيان  i 
𝛍: المتغير العشوائي 

 ومن خالل التعويض عن الحد الثابت في النموذج التجميعي العام، نحصل على الشكل التالي

 (:21: 2010للمعادلة)العبدلي،

𝐲𝐢𝐭 = 𝛍 + 𝑽𝒊 + 𝐱𝐢𝐭𝛃 + 𝛆𝐢𝐭  … . . (𝟕) 

لذلك يطلق  𝛆𝐢𝐭 ،هما ن للخطأ العشوائي نالحظ من المعادلة السابقة أن النموذج يحتوي على مركبتي
(، ويتم استخدام طريقة Error Components Model)الخطأ على هذا النموذج نموذج مكونات 

 (،Generalized Least Squares) لتقدير نموذج التأثيرات العشوائية المجمعة،المربعات الصغرى 
قدرات غير كفؤة ولها أخطاء قياسية غير ( تعطي مOLSألن طريقة المربعات الصغرى العادية )

 (Baltagi, 2001: p.16) صحيحة

 :Lagrange Multiplier (LM)اختبار مضاعف الجرانج  .7

 :(Greene, 2002:p.299)يأخذ نموذج مضاعف الجرانج الشكل التالي 

𝐋𝐌 =
𝐍𝐓

𝟐(𝐓 − 𝟏)
[
∑ (∑ 𝛆𝐢𝐭

𝐓
𝐭=𝟏 )

𝟐𝐍
𝐢=𝟏

∑ ∑ 𝛆𝐢𝐭
𝐓
𝐭=𝟏

𝐍
𝐢=𝟏

]

𝟐

~𝐱𝟐 … … (𝟔) 

 

القيمة  كانت ، فإذا(P-value)لالختبار االحتمالية القيمة خالل من االختبار نتيجة على الحكم ويتم
 كانت إذا بينما للبيانات، مالئمة األكثر هو المجمع نموذج االنحدار يكون  0.05 من أكبر االحتمالية

 لبيانات مالئمة األكثر هو الثابتة التأثيرات نموذج يكون ، ف 0.05 تساوي  او أقل القيمة االحتمالية

 :المقيد وفق الصيغة التالية Fمن خالل اختبار  أيضاويمكن  .الدراسة

𝐹 =  
(𝑆𝑆𝑅𝑃𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 − 𝑆𝑆𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉)

𝑆𝑆𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉
(𝑛𝑇 − 𝑛 − 𝑘)⁄

≈  𝐹𝑛−1 − 1, 𝑛(𝑡 − 1) − 𝑘 
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تمثل مجموع مربعات البواقي الناتجة عن تقدسر  𝑆𝑆𝑅𝑃𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 تمثل عدد المعلمات المقدرة، Kحيث 
هي عبارة عن مجموع مربعات البواقي الناتجة عن تقدير  𝑆𝑆𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉نموذج االنحدار التجميعي، أما 

أكبر  التأثيرات الثابتة، ويتم الحجم على نتيجة االختبار من خالل القيمة االحتمالية لالختبار فإذا كانت
 أقل القيمة االحتمالية كانت إذا ( يكون النموذج التجميعي هو األكثر مالئمة للبيانات، بينما0.05من )

الدراسة، وستعتمد الدراسة  لبيانات مالئمة األكثر هو الثابتة التأثيرات نموذج ، فيكون  0.05 تساوي  او
 ( المقيد.Fعلى اختبار )

 : Hausmanاختبار  .8

باقتراح اختبار من أجل االختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة  Hausman( 1978قام ) 
(FEM( وبين نموذج التأثيرات العشوائية ،)REM ويمكن صياغة معادلة االختبار على النحو ،)

 : (Mengque Liu, 2010: p.8)التالي 

𝐇 = (�̂�𝐑𝐄 − 𝛃𝐅𝐄)[𝐕𝐚𝐫 (�̂�𝐑𝐄) − (𝐕𝐚𝐫�̂�𝐅𝐄)]
−𝟏

(�̂�𝐑𝐄 − �̂�𝐅𝐄) … . . (𝟖) 

 حيث إن:

𝐕𝐚𝐫 (�̂�𝐑𝐄)التأثيرات العشوائية نموذج لمعلمات : متجه التباين 
𝐕𝐚𝐫(�̂�𝐅𝐄 )الثابتة التأثيرات نموذج لمعلمات : التباين 

 الحتماليةا القيمة كانت إذا التأثيرات العشوائية نموذج من مالئمة أكثر الثابتة التأثيرات نموذج ويكون 

 سيكون  العشوائية التأثيرات نموذج فإن 0.05 من أكبر كانت إذا ، بينما 0.05تساوي  أو أقل من لالختبار

  (Chmelarova, 2007: p.6)األكثر مالئمة للتقدير هو

وتحليل البيانات الخاصة ، اإلجراءات المنهجية المتبعة في الدراسةاستعرض الباحث في هذا الفصل 
تحديد متغيرات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية، وكذلك ايضًا فصاح الطوعي، وتضمن هذا بالحوكمة واإل

إلجراءات واألساليب اإلحصائية ، وامصادر البياناتو  تحديد البيانات المستخدمة في تقدير النماذج،
، اختبار جذر الوحدة )سكون السلسلة(، و معامالت االرتباط، و اإلحصاء الوصفيمثل  المستخدمة

وبناء على ذلك تم تحليل المضامين ، Kaoاختبار ، Pedroniاختبار ، تبار التكامل المشتركاخ
 واألبعاد االقتصادية لهذه النتائج.
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 نتائج االختبارات واختبار فرضيات الدراسةالفصل الرابع:  4

 الفصل الرابع
 
 

 نتائج االختبارات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة 1.4

يقي للدراسات هو األكثر أهمية، ألنه يختبر صحة الفرضيات، ويقدم النتائج لمشكلة يعتبر الجانب التطب
الدراسات وتحقيق أهدافها، وفي الدراسات المحاسبية واالقتصادية يلعب الجانب القياسي التحليلي دورًا 

 نبؤ بالبيانات. بارزًا في اختبار صحة النظريات، ودراسة تأثير المتغيرات المستقلة في المتغير التابع والت

فمن خالل استخدام األساليب اإلحصائية يتم بناء النماذج القياسية المطلوبة، كما أن نوع البيانات 
المستخدمة يحدد األسلوب اإلحصائي األفضل للدراسة، وفي هذا الفصل تم تقديم نتائج االختبارات 

ى بيانات السالسل الزمنية المقطعية ن الدراسة اعتمدت علأاإلحصائية المناسبة لبيانات الدراسة، حيث 
(Panel Data Analysis من أجل تقدير أثر حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي في الشركات ،)

 م.2020م حتى 2014المدرجة في بورصة فلسطين خالل الفترة 

 الوصف االحصائي لمتغيرات الدراسة 2.4

ن أجل وصف متغيرات النموذج استخدمت الدراسة العديد من األساليب اإلحصائية الوصفية م
القياسي، من خالل استخدام مقاييس التشتت والنزعة المركزية، حيث تم استخدام الوسيط والوسط 

( يوضح أهم 1.4) الحسابي واالنحراف المعياري، لكل متغير من متغيرات النموذج القياسي، والجدول
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الملكية، لجنة المرجعة، ازدواجية  المقاييس اإلحصائية لكل من )حجم مجلس اإلدارة، نسبة تركيز
المدير التنفيذي، واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة( للشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل الفترة 

 2020-م2014

 .المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغيرات النموذج القياسي :4.1جدول 
X5 X4 𝑿𝟑 𝑿𝟐 𝑿𝟏 𝒀  

استقاللية 
أعضاء مجلس 

 اإلدارة

ازدواجية دور 
 المدير التنفيذي

لجنة 
 المراجعة

نسبة تركيز 
 الملكية

حجم مجلس 
 اإلدارة

اإلفصاح 
 الطوعي

N 

0.887 0.1547 2.6309 59.662 8.6964 0.4237 Mean( الوسط) 
1.000 0.0000 3.0000 60.650 9.0000 0.4130 Median(الوسيط) 

0.187 0.362 1.1028 25.967 2.3643 0.1815 
Std.Dev( االنحراف

 (المعياري 

( أن مدى اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 1.4نالحظ من خالل جدول )
(، كما بلغ متوسط 0.1815(، وانحراف معياري)0.1521( و)0.9347عينة الدراسة يتراوح بين )

 ل فترة الدراسة.( خال0.4237اإلفصاح الطوعي )

كما يبين الجدول أن حجم مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عينة الدراسة 
( لحجم مجلس 8.696(. وبلغ المتوسط الحسابي)2.3643(، وانحراف معياري)4( و)15يتراوح بين )

 اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل فترة الدراسة.

تركيز الملكية في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عينة الدراسة فقد تراوحت بين أما نسبة 
(، كما بلغ المتوسط الحسابي للشركات عينة 25.967(، وانحراف معياري)0.0000( و)97.290)

 ( خالل فترة الدراسة.59.662الدراسة)

وبلغ المتوسط الحسابي للجنة (، 1.102) (، بانحراف معياري 0( و)5وتراوح مدى لجنة المراجعة بين )
 (2.630) المراجعة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عينة الدراسة

(، وبلغ 0.362) (، بانحراف معياري 0.157وبلغ المتوسط الحسابي الزدواجية دور المدير التنفيذي )
 ( للشركات المدرجة في بورصة فلسطين عينة الدراسة.0( و)1المدي بين )



64 

 

ط الحسابي استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين فقد أما المتوس
( 1) (، كما بلغ مدى استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة0.1875(، بانحراف معياري)0.887بلغ )

 (.0.272و)

 نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون  3.4

هناك عالقة بين المتغير التابع )اإلفصاح تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لمعرفة ما إذا كان 
الطوعي( والمتغيرات المستقلة )حجم مجلس اإلدارة، نسبة تركيز الملكية، عدد أعضاء لجنة المرجعة، 
ازدواجية دور المدير التنفيذي، واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة( في الشركات المدرجة في بورصة 

 وضح معامل االرتباط بيرسون.فلسطين عينة الدراسة، والجدول التالي ي

 .معامالت االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة :4.2جدول 
 المتغير التابع )اإلفصاح الطوعي( المتغيرات المستقلة
 حجم مجلس اإلدارة

 معامل االرتباط بيرسون 
 القيمة االحتمالية

-0.0921 
0.2350 

 نسبة تركيز الملكية
 معامل االرتباط بيرسون 

 القيمة االحتمالية

-0.07123 
0.3588 

 عدد أعضاء لجنة المراجعة

 معامل االرتباط بيرسون 
 القيمة االحتمالية

0.0134 
0.8630 

 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة

 معامل االرتباط بيرسون 
 القيمة االحتمالية

0.05359 
0.4902 

 ( يمكن استنتاج التالي:2.4ل جدول )من خال

عدم وجود عالقة بين حجم مجلس اإلدارة واإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة 
( وهي أكبر من 0.2350) فلسطين عينة الدراسة، حيث بلغت القيمة االحتمالية لمعامل بيرسون 

0.05 . 
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ي في الشركات المدرجة في بورصة عدم وجود عالقة بين نسبة تركيز الملكية واإلفصاح الطوع
( وهي أكبر من 0.3588) فلسطين عينة الدراسة، حيث بلغت القيمة االحتمالية لمعامل بيرسون 

0.05. 

عدم وجود عالقة بين عدد أعضاء لجنة المراجعة واإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة 
( وهي أكبر من 0.8630) عامل بيرسون فلسطين عينة الدراسة، حيث بلغت القيمة االحتمالية لم

0.05. 

عدم وجود عالقة بين استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة واإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في 
( وهي أكبر 0.4902) بورصة فلسطين عينة الدراسة، حيث بلغت القيمة االحتمالية لمعامل بيرسون 

 .0.05من 

ذي فلم يتم قياس معامل االرتباط وذلك بسبب أنه متغير وهمي وفيما يخص ازدواجية دور المدير التنفي
 يأخذ قيمة أما واحد أو صفر.

  Hadri نتائج اختبار جذر الوحدة 4.4

للمتغير التابع المتمثل في  Hdri ( نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام اختباري 3.4) يوضح جدول
نسبة تركيز الملكية، عدد أعضاء لجنة اإلفصاح الطوعي والمتغيرات المستقلة )حجم مجلس اإلدارة، 

المرجعة، واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة(، ومن الجدير ذكره أنه تم ازدواجية دور المدير التنفيذي 
 باعتبار أن اختبار سكون السلسلة ال بكون له معني في المتغيرات الوهمية.

 .لسكون المتغيرات Hadri ائج اختبارنت :4.3جدول 
Hadri 

Variable 
Prob Level 

0.0000 12.881* Y (اإلفصاح الطوعي) 
0.0000 33.251* X1 (حجم مجلس االدارة) 

0.00000 31.915* X2 (نسبة تركيز الملكية) 
0.0000 22.885* X3 (عدد أعضاء لجنة المراجعة) 

0.0000 16.032* X5 ( مجلس اإلدارة أعضاء استقاللية ) 

 %.5* معنوي عند 
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( حسب اختبار Level( أن جميع متغيرات الدراسة ساكنة في المستوى )3.4يتضح من الجدول )
Hadri( وبناًء عليه فإن السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج متكاملة من الدرجة صفر ،CI~(0) ) 

 نتائج اختبار التكامل المشترك 5.4

 للتكامل المشترك بين بيانات البانل داتا للنموذج القياسي Pedroniبار ( نتائج اخت4.4يوضح جدول ) 

 .للتكامل المشترك لنموذج الدراسة Pedroni  اختبار :4.4جدول 
 االختبارات المرجحة االختبارات

 مالاالحت اإلحصائية االحتمال اإلحصائية االختبارات الجزئية

 داخل الشركة
V Stat -1.193732 0.8837 -1.758937 0.9607 

Rho 0.563937 0.7136 0.818601 0.7935 

PP 0.111633 0.5444 0.253313 0.6000 

ADF -1.488371 0.0683 0.831435 0.7971 

 بين الشركات

Rho 1.623192 0.9477   
PP 0.764931 0.7778   

ADF 0.712140 0.7618   

%، وبناء 5، احتمالهم أكبر من 11( أن االختبارات الجزئية والبالغ عددها 4.4الحظ من جدول )ن
عليه نقبل الفرض العدمي ونرفض الفرض البديل، بمعنى عدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات 

ة، الدراسة، مما يدل على عدم وجود عالقة طويلة األجل ألثر المتغيرات المستقلة )حجم مجلس اإلدار 
نسبة تركيز الملكية، عدد أعضاء لجنة المرجعة، واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة( في اإلفصاح 

 م2020م حتى 2014الطوعي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين عينة الدراسة خالل الفترة 

 نتائج اختبار البانل داتا 6.4

ذج األمثل خاصة في بيانات هناك العديد من االختبارات التي يجب إجراؤها من اجل الوصول للنمو 
 البانل داتا، وتم أجراؤها على النحو التالي: 

 نتائج اختبار النموذج التجميعي:  .1.6.4

-م2014( نتائج اختبار النموذج التجميعي لبيانات الدراسة خالل الفترة الزمنية 5.4) يوضح الجدول
 م.2020
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 .(Pooled Regression modelاالختبار التجميعي ) تائج نموذجن :4.5جدول 
Variable N Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.0020 3.137258 0.124794 0.391510 الثابت 

X1 0.3067 1.025495- 0.006148 0.006305- حجم مجلس اإلدارة 

X2 0.6552 0.447391- 0.000629 0.000281- نسبة تركيز الملكية 

X3 0.9288 0.089433 0.013076 0.001169 لجنة المراجعة 

X4 0.3383 0.960372 0.052779 0.050687 ازدواجية دور المدير التنفيذي 

X5 0.2636 1.121823 0.093342 0.104713 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 

 F-statistic 0.700223  , Prob (F-statistic) 0.624035   

R-squared 0.021155  

Adjusted R-squared  -0.009057 

( أن جميع المتغيرات المستقلة )حجم مجلس اإلدارة، نسبة تركيز 5.4نالحظ من خالل الجدول )
الملكية، عدد أعضاء لجنة المرجعة، واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة( كانت غير معنوية عند مستوى 

، وهي ضعيفة جدًا وتدل على ضعف نموذج االنحدار 0.0211%، كما كان معامل التحديد 5داللة 
 التجميعي.

وهي  0.624035عند مستوى معنوية  0.700223، بلغت (F)( أن قيمة 5.4) كما يتضح من جدول
 %، وهذا يدل على عدم معنوية النموذج ككل.5أكبر من 

 نتائج اختبار التأثيرات الثابتة:  .2.6.4

ذج التأثيرات الثابتة لبيانات الدراسة خالل الفترة الزمنية ( نتائج اختبار نمو 6.4) يوضح الجدول
 م.2020م حتى 2014
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 .(Fixed Effect Modelالتأثيرات الثابتة ) نتائج نموذج :4.6جدول 
Variable N Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.0000 36.18143 0.012124 0.4386 الثابت 

X1 0.5028 0.671872- 0.000836 0.0005- حجم مجلس اإلدارة 

X2 0.7889 0.268255- 0.000146 3.91- نسبة تركيز الملكية 

X3 0.0000 4.392917- 0.000750 0.0032- لجنة المراجعة 

X4 0.6627 0.437107- 0.003769 0.0016- ازدواجية دور المدير التنفيذي 

X5 0.8373 0.205725 0.006961 0.0014 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 

 F-statistic 5121.683  , Prob (F-statistic) 0.000000  

R-squared 0.999032 

Adjusted R-squared  0.998837 

 المقيد:  Fنتائج اختبار  .3.6.4

م حتى 2014الزمنية  المقيد لبيانات الدراسة خالل الفترة F( نتائج اختبار 7.4) يوضح الجدول
 م. من أجل المفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة. 2020

 .المقيد Fنتائج اختبار  :4.7جدول 
 (P-Valueالقيمة االحتمالية ) قيمة االختبار االختبار

 0.0000 6103.063 المقيد Fاختبار

(، مما 0.05( وهذه القيمة أقل من )0.0000ن مستوى الداللة لالختبار بلغت )أ( 7.4) ضح الجدوليو 
يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرض البديل مما يعني أن نموذج التأثيرات الثابتة أكثر مالئمة 

اسة العالقة بين وله أفضلية على النموذج التجميعي. وبناء عليه يعتمد نموذج التأثيرات الثابتة لدر 
 متغيرات الدراسة. 
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 نتائج اختبار التأثيرات العشوائية:  .4.6.4

( نتائج اختبار نموذج التأثيرات العشوائية لبيانات الدراسة خالل الفترة خالل الفترة 8.4) يوضح الجدول
 م.2020م حتى 2014الزمنية 

 .(Random Effect Modelالتأثيرات العشوائية )ٌ  نموذجنتائج  :4.8جدول 

Variable N Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.0000 10.01212 0.043833 0.438864 الثابت 

X1 0.4936 0.686138- 0.000835 0.000573- حجم مجلس اإلدارة 

X2 4.25- نسبة تركيز الملكيةE-05 0.000145 -0.292775 0.7701 

X3 0.0000 4.392381- 0.000749 0.003292- لجنة المراجعة 

X4 0.6727 0.423271- 0.003768 0.001595- ازدواجية دور المدير التنفيذي 

X5 0.8279 0.217687 0.006959 0.001515 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 

 F-statistic 4.000416  , Prob (F-statistic) 0.001895  
R-squared 0.109900 
Adjusted R-squared  0.082428 

 :Housman Testنتائج اختبار   .5.6.4

يستخدم هذا االختبار الختيار النموذج المالئم بين نموذجي اآلثار الثابتة والعشوائية وتظهر نتائجه في 
( للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة Housman Test( نتائج اختبار هاوسمان )9.4جدول )

 وذج التأثيرات العشوائية.ونم

 .(Housman Testنتائج اختبار هاوسمان ) :4.9جدول 

 Correlated Random Effects - Hausman Test 
Test cross-section random effects 

Prob. Chi-Sq. d.f. Chi-Sq. Statistic Test Summary 
0.9946 5 0.424461 Cross-section random 

، ومستوى معنوية 0.424461بلغت  Housman( أن قيمة اختبار 9.4) يتضح من خالل جدول
كثر مالئمة هو النموذج األ العشوائية  % وهذا يعني أن نموذج التأثيرات5، وهي أكبر من 0.9946

، العشوائية على نتائج نموذج التأثيرات. لذلك اعتمدت الدراسة في التحليل الثابتةمن نموذج التأثيرات 
 والجدول التالي يوضح نتائج اآلثار الخاصة بكل شركة حسب القطاع التي تعمل فيه.

  



70 

 

 .نتائج اآلثار الثابتة الخاصة بالشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين :4.10جدول 
 األثر اسم الشركة الرقم األثر ركة اسم الش الرقم
 0.14685- الفلسطينية للكهرباء 13 0.2876 العربية لصناعة الدهانات 1

 0.16826- أبراج الوطنية 14 0.050- القدس للمستحضرات الطبية 2

 0.16285- مصايف رام هللا 15 0.034- الوطنية لصناعة االلمنيوم 3

 0.05757 مجموعة أوريدو موبايل 16 0.1641 الشركة الوطنية لصناعة الكرتون  4

 0.01095 االتحاد لإلعمار واالستثمار 17 0.0102 بير زيت لألدوية 5
 0.09553- القدس لالستثمارات العقارية 18 0.1630 دواجن فلسطين 6
 0.26661- المستثمرون العرب 19 0.0101- فلسطين لصناعة اللدائن 7

 0.03555- فلسطين لالستثمار العقاري بريكو 20 0.00764 مصنع الزيوت النباتية 8

 0.25006- فلسطين لالستثمار واالنماء 21 0.05961- الشرق لألكترود 9

 0.07798 فلسطين لالستثمار الصناعي 22 0.14712 مصانع القمح الذهبي 10

 0.18204- فلسطين للتنمية واالستثمار 23 0.2046- سجائر فلسطين 11

 0.51138 ايبك-العربية الفلسطينية لالستثمار 24 0.22972 فلسطينيةاالتصاالت ال 12

إن النتائج السابقة تظهر ضعفًا كبيرًا في تأثير حوكمة الشركات على اإلفصاح الطوعي للشركات 
المدرجة في بورصة فلسطين، مع االنتباه إلى أن هذه النتائج جاءت كمتوسط خالل فترة الدراسة كلها 

عدم دقة في التحليل نظرًا لتباين الظروف واألحداث التي تمر بها الشركات خالل وهذا ربما يضفي 
(، إذ شهدت هذه الفترة متغيرات كثيرة وعميقة، وبالتالي البد من إلقاء الضوء 2014-2020الفترة )

بشكل أكثر دقة على مدى تأثير حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي، بعد تقسيم الشركات حسب 
 ا يلي: القطاع كم

 أثر حوكمة الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين في اإلفصاح الطوعي: -

يوضخ الشكل البياني التالي أثر حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي بالشركات الصناعية المدرجة 
 (2014-2020في بورصة فلسطين خالل الفترة )
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 .أثر حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي بالشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين :4.1شكل 

( أن متوسط أثر الحوكمة في اإلفصاح الطوعي في الشركات الصناعية 1.4نالحظ من شكل )
ات ( خالل فترة الدراسة، وحصلت الشركة العربية للدهان0.038215المدرجة في بورصة فلسطين بلغ )
(، وحصلت الشركة الوطنية الترتيب الثاني من حيث تأثير 0.2876على أعلى قيمة تأثير حيث بلغت )

(، بينما احتلت شركة سجائر فلسطين أقل قيمة 0.16413الحوكمة على اإلفصاح الطوعي بقيمة)
 (.0.2046-تأثير حيث بلغت )

 فصاح الطوعي:أثر حوكمة الشركات الخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين في اإل -

بلغ متوسط أثر الحوكمة في اإلفصاح الطوعي في الشركات الخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين  
( خالل فترة الدراسة، والشكل البياني التالي يوضح أثر حوكمة الشركات في اإلفصاح 0.19067-)

 الطوعي بالشركات الخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين.

 
 .أثر حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي بالشركات الخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين :4.2شكل 
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( أن قيمة تأثير الحوكمة على اإلفصاح الطوعي في شركة االتصاالت 2.4ويتضح من الشكل )
حصلت شركة أبراج الوطنية على أقل قيمة  (، بينما0.22972كانت أعلى تأثير بقيمة ) ةالفلسطيني

 (.0.16826-تأثير بمقدار)

 أثر حوكمة الشركات االستثمارية المدرجة في بورصة فلسطين في اإلفصاح الطوعي: -

بلغ متوسط تأثير الحوكمة الشركات االستثمارية المدرجة في بورصة فلسطين على اإلفصاح 
ل البياني التالي يوضح أثر حوكمة الشركات في ( خالل فترة الدراسة، والشك0.02869-الطوعي)

 اإلفصاح الطوعي في الشركات الخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين خالل فترة الدراسة.

 

رصة أثر حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي بالشركات االستثمارية المدرجة في بو  :4.3شكل 
 .فلسطين

ك حصلت على أكبر ب( أن الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار إي3.4نالحظ من خالل الشكل )
قيمة تأثير لحوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي في الشركات االستثمارية المدرجة في بورصة 

تأثير  (، وجاءت شركة المستثمرون العرب في المرتبة األخيرة من حيث0.51138فلسطين بواقع)
حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي في الشركات االستثمارية المدرجة في بورصة فلسطين. بقيمة 

(-0.26661). 
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 اختبار وتحليل الفرضيات 7.4

 الفرضية الرئيسية األولى: 

لحوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي في  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 في بورصة فلسطين الشركات المدرجة 

 ويشتق من الفرضية الرئيسية الفرضيات التالية:

لحجم مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 

 موضح في جدول الختبار هذه الفرضية تم استخدام نموذج التأثيرات الثابتة وكانت النتائج كما هو
(6.4). 

( 0.05( تبين عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )6.4ومن خالل نتائج الجدول )
لحجم مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، حيث بلغت 

(، وهي أكبر من 0.4936(، بمستوى معنوية )0.00057-قيمة معامل انحدار حجم مجلس اإلدارة )
( مما يدل على عدم وجود أثر لحجم مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة 0.05)

 .في بورصة فلسطين

( التي توصلتا لعدم وجود 2017(، ودراسة )عودة، 2020وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )الزين،
المدرجة في بورصة فلسطين، كما اتفقت مع تأثير على اإلفصاح الطوعي في الشركات الغير مالية 

(، حيث وضحت جميع نتائج هذه الدراسات على Kolsi,2017, Albawwat,2015دراسة كل من )
عدم وجود تأثير لحجم مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أكد كل 

تزيد مع زيادة عدد أعضاء مجلس  (، بالرغم من قدرات رقابة المجلسJohn& Senbet, 1998من )
ت بشكل أضعف والذي يكون في العادة مرتبط بالمجموعات انه ينجم عن ذلك اتخاذ قرار أاإلدارة، إال 

( حيث اعتبروا أنه في ظل وجود مدراء Countenty& Cheng, 2006الكبيرة، وأكد ذلك كل من )
 يترتب عليه قدرات مراقبة ضعيفة. وعدم تماسك في وجهات النظر، فإن المجلس ذو الحجم الكبير 
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كما يعزو الباحث عدم وجود أثر لحجم مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي في الشركات الغير مالية 
المدرجة في بورصة فلسطين الرتفاع حجم مجلس اإلدارة، مما يشتت عملية اتخاذ القرار ويؤدي إلى 

 مجلس اإلدارة. عدم اتخاذ قرار جيد. باإلضافة لعدم وجود خبرات في 

التي توصلت  (Munther, 2019ودراسة )( 2020واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )أحمد، 
 لوجود أثر لحجم مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي.

بالتالي تم رفض الفرضية القائلة بوجود أثر لحجم مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي في الشركات 
 المدرجة في بورصة فلسطين.

لنسبة تركيز الملكية في اإلفصاح الطوعي  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 

-( أن معامل انحدار نسبة تركيز الملكية بلغ)6.4وضحت نتائج نموذج التأثيرات الثابتة في جدول )

(، مما يدل على عدم وجرد أثر لنسبة 0.05( وهي أكبر من )0.7701(، وبمستوى معنوي)4.25
 تركيز الملكية في اإلفصاح الطوعي في الشركات الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطين

التي توصلت لعدم وجود تأثير لنسبة تركيز  (elbrashy, 2020)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
أثر لنسبة تركيز الملكية في اإلفصاح الملكية في اإلفصاح الطوعي، كما يعزو الباحث عدم وجود 

الطوعي في الشركات الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطين ويعود ذلك لتغلب الملكية العائلية 
عن  لإلفصاحوتكون الرقابة العائلية مرتبطة بانخفاض مستوى اإلفصاح ويكون لديهم حافز اقل 

  بالمقارنة بالشركات ذات الملكية المنتشرة.المعلومات اإلضافية للمتطلبات القانونية ويكون ضعيفاً 

التي توصلت لوجود أثر  (2020)الزين، ودراسة  ,Saha and Kabra)2019واختلفت مع دراسة )
 لنسبة تركيز الملكية في اإلفصاح الطوعي في الشركات.

ح لعدد أعضاء لجنة المراجعة في اإلفصا 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 

-من خالل نتائج نموذج التأثيرات الثابتة تبين أن معامل انحدار عدد أعضاء لجنة المراجعة قد بلغ)

( مما يدل على وجود تأثير لعدد 0.05(، وهي أقل من )0.0000(، بمستوى معنوية)0.003292
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الشركات الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطين،  أعضاء لجنة المراجعة في اإلفصاح الطوعي في
ويعزو الباحث هذه النتيجة ألن وجود لجان المراجعة يساعد في تخفيض احتمال وجود الغش 
المحاسبي، باإلضافة لوجود الخبرة الكافية في الجوانب المحاسبية، وبسبب وجود لجنة المراجعة يؤدي 

 ألطراف الخارجية وأصحاب المصالح. إلى تحسين جودة المعلومات المفصح عنها ل

( التي توصلت لوجود تأثير لوجود لجنة مراجعة 2008واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )العفيفي،  
( التي توصلت لعدم 2017في اإلفصاح الطوعي في الشركات المصرية. واختلفت مع دراسة )عودة، 

 شركات المدرجة في بورصة فلسطين.وجود أثر للجنة المراجعة في اإلفصاح الطوعي في ال

مما سبق يتضح قبول الفرضية القائلة بوجود أثر للجنة المراجعة في اإلفصاح الطوعي في الشركات 
 المدرجة في بورصة فلسطين.

الزدواجية دور المدير التنفيذي في اإلفصاح  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 جة في بورصة فلسطينالطوعي في الشركات المدر 

( اتضح أن معامل انحدار ازدواجية المدير 6.4من خالل نتائج نموذج التأثيرات الثابتة في جدول )
( مما يدل على عدم 0.05(، وهي أكبر من )0.6727) (، بمستوى معنوية0.001595-) التنفيذي بلغ

الغير مالية المدرجة في  وجود أثر الزدواجية المدير التنفيذي في اإلفصاح الطوعي في الشركات
 بورصة فلسطين.

(، التـي توصـلتا Hieu& Lan,2015( ودراسـة )2017واتفقـت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع دراسـة )عـودة، 
لعــدم وجــود أثــر الزدواجيــة المــدير التنفيــذي فــي اإلفصــاح الطــوعي فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة 

 فلسطين.

( التي توصلت لوجود أثر الزدواجية المدير Abdel-almutawa,2017كما اختلفت مع دراسة )
 التنفيذي في اإلفصاح الطوعي في الشركات. 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى التعارض في المصالح والصعوبة في الرقابة على اإلدارة عند وجود 
 تللشبهاتعرض المدير  ألنهال وجود االزدواجية وجود الحوكمة لازدواجية في الوظيفتين، أيضًا يق

 ن المدير هو المتنفذ والقادر على التحكم في األعمال والصفقات. أوالخطر بسبب 
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بناء على ما سبق يمكن رفض الفرضية القائلة بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
( الزدواجية المدير التنفيذي في اإلفصاح الطوعي في الشركات الغير مالية المدرجة في بورصة 0.05)

 ين. فلسط

الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة في  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 .اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

( بأن معامل انحدار اسـتقاللية أعضـاء مجلـس 6.4أوضحت نتائج نموذج التأثيرات الثابتة في الجدول )
(، ممـا يــدل علــى عــدم 0.05(، وهـي أكبــر مــن )0.8279) ى معنويــة(، بمســتو 0.001515اإلدارة بلـغ )

وجــود أثــر الســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اإلفصــاح الطــوعي فــي الشــركات الغيــر ماليــة المدرجــة 
 في بورصة فلسطين.

اواًل إلى عدم وجود نصوص وتشريعات ملزمة باستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة  ويعزو الباحث ذلك
ما يكون هناك زيادة في عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ال يعني بالضرورة إلى الزيادة وايضًا عند

في اإلفصاح الطوعي لحداثة هذا الموضوع وعدم ادراك كثيرين من مديري الشركات ألهمية اإلفصاح 
م والعوائد اإليجابية على الشركة منه، وأيضا لعدم تخصص نسبة من المدراء غير التنفيذيين وعد

االستقاللية في أعضاء مجلس اإلدارة بالجوانب المالية والمحاسبية مما يؤدي ندرة المعلومات والمعرفة 
لديهم بالبنود المهمة في التقارير السنوية الذي ينتج عنه ضعف في آلية الرقابة على غيرهم من المدراء 

 التنفيذيين. 

( التي توصلت لعدم وجود أثر 2017عودة، )( و2017)باجاحر، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
 الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي.

( التي توصلت لوجود أثر سلبي الستقاللية 2020واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الزين، 
 أعضاء مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي.

جود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية في ضوء ما سبق فإنه يمكن رفض الفرضية القائلة بو 
الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في بورصة  0.05

 فلسطين
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والمتغير  (أبعاد الحوكمة)جد تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في تبين للباحث أنه ال يو 
عدم وجود ، والى ركات الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطينع )اإلفصاح الطوعي( في الشبالتا

استقاللية أعضاء مجلس ، ازدواجية المدير التنفيذي، نسبة تركيز الملكية ،)حجم مجلس اإلدارةل تأثير 
وجود تأثير ، و مالية المدرجة في بورصة فلسطينالفي اإلفصاح الطوعي في الشركات غير ( اإلدارة

مالية المدرجة في بورصة الراجعة في اإلفصاح الطوعي في الشركات غير لعدد أعضاء لجنة الم
 فلسطين.
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 االستنتاجات والتوصياتالفصل الخامس:  5

 الفصل الخامس
 
 

 االستنتاجات والتوصيات

 مقدمة 1.5

تناول الباحث في هذه الدراسة أثر حوكمة الشركات في اإلفصاح الطوعي في الشركات المدرجة في 
، وذلك من خالل االطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة، بورصة فلسطين

باإلضافة إلى تطبيق الدراسة وما أفرزته من نتائج استندت إلى أدوات جمع البيانات الثانوية التي 
تمثلت في الكتب والمراجع والمواقع الرسمية للبورصات محل الدراسة، وهذا الفصل يتضمن عرضا 

تنتاجات التي تم التوصل إليها بعد إجراء التحليل االحصائي باالعتماد على الحزم االحصائية لالس
( للتحليل الوصفي واختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى مجموعه من النتائج E-Views)برنامج 

 والتوصيات التي يمكن ابرازها كما يلي:

 النتائج 2.5

)حجم مجلس االدارة، نسبة تركيز  ستقلة المتمثلة فيعدم وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرات الم .1
المليكة، عدد االمراجعة عضاء لجنة، واستقاللية أعضاء مجلس االدارة( مع االفصاح الطوعي في 

 الشركات الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطين.

لغير عدم وجود تأثير لحجم مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي في الشركات اأظهرت الدراسة  .2
، ألن زيادة حجم مجلس اإلدارة يؤدي إلى تشتت عملية اتخاذ مالية المدرجة في بورصة فلسطين
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 القرار.

عدم وجرد أثر لنسبة تركيز الملكية في اإلفصاح الطوعي في الشركات الغير وصلت الدراسة إلى  .3
 درجة.، لتغلب طابع الملكية العائلية على الشركات الممالية المدرجة في بورصة فلسطين

وجود تأثير لعدد أعضاء لجنة المراجعة في اإلفصاح الطوعي في الشركات الغير أظهرت الدراسة  .4
 ، ألن وجود لجان مراجعة يعمل على تخفيض الغش والتالعب.مالية المدرجة في بورصة فلسطين

غير عدم وجود أثر الزدواجية المدير التنفيذي في اإلفصاح الطوعي في الشركات البينت الدراسة  .5
 الوظيفتين تؤدي لضعف الرقابة. الزدواجية، ألن مالية المدرجة في بورصة فلسطين

عدم وجود أثر الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة في اإلفصاح الطوعي في وصلت الدراسة ل .6
 .الشركات الغير مالية المدرجة في بورصة فلسطين

 التوصيات 3.5

 لي:من خالل عرض االستنتاجات فإن الدراسة توصي بما ي

هناك حاجة لمزيد من الدراسات البحثية والمحاسبية لتحديد األبعاد األخرى التي قد يكون لها تأثير  .1
الطوعية في فترات مختلفة وفي عينات على الشركات المختلفة، حيث ال  اإلفصاحاتعلى مستوى 

 التية تزال هناك أوجه قصور محاسبية واضحة، ومازال هناك قصورًا واضحًا في دراسات الحوكم
 البيئة الفلسطينية محل الدراسة. فيتؤثر على اإلفصاح الطوعي، خاصة 

 العالمية والفلسطينية. لوائح الحوكمةتحفيز الشركات نحو رفع تطبيق أحكام  .2

 .عتماد على مصادر معلومات ثانوية أخرى لم يتم شملها في الدراسةالا .3

ظفيها ومجالس إدارتها على االستخدام تحتاج جميع الشركات المدرجة إلى محاولة تدريب جميع مو  .4
من الشركات ال  كبيراً  اً دالصحيح آلليات حوكمة الشركات للتعريف بها على نطاق واسع، ألن عد

 يزال ال يطبق قواعد حوكمة الشركات ألنهم ال يعرفون أهميتها وكيفية تطبيقها بشكل صحيح.

لمحاسبية بشكل أكبر لدى الجامعات الطوعي وتدريسه في المساقات ا باإلفصاحضرورة االهتمام  .5
 الفلسطينية، وأن تكون هناك ورشات عمل في هذا الخصوص لبيان أهمية هذا اإلفصاح.

العمل على زيادة الوعي بأهمية اإلفصاح الطوعي من خالل تنظيم ورشات عمل من قبل الهيئات  .6
توى اإلفصاح المالية في فلسطين لحث الشركات المدرجة في بورصة فلسطين على زيادة مس

 الطوعي عن معلوماتهم.
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 المراجعالمصادر و 
 : المراجع العربيةأوالا 
، رسالة ماجستير، أثر تطبيق اليات حوكمة الشركات على السيولة النقدية(: 2017أبو بركة، م) .1

تخصص إدارة الدولة والحكم الرشيد، برنامج الدراسات العليا المشترك بين اكاديمية اإلدارة 
 دراسات العليا وجامعة األقصى، غزة، فلسطين.والسياسة لل

راسة تطبيقية ، دأثر اإلفصاح االختياري على تخفيض تكاليف الوكالة م(:2020أبو جليلة، م) .2
 ، الجامعة االسالمية، رسالة ماجستير.على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين

على تكاليف الوكالة، دراسة اختبارية تأثير قوة المدير التنفيذي األول : (2019أبو سالم، س) .3
، العدد 23، المجلد 11على الشركات المساهمة المصرية، کلية التجارة، مجلة الخريف، المقالة 

 ، جامعة الزقازيق، مصر.4
أثر اإلفصاح االختياري على تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة : م(2018)أأبو عرابي،  .4

 .عمان العربية، األردنعمان، )رسالة ماجستير، جامعة 

للشركات غير المالية المدرجة حوكمة الشركات على هيكل راس المال  (: أثر2017أبو ليلة، ن) .5
، رسالة ماجستير، تخصص إدارة الدولة والحكم 2011-2014في بورصة فلسطين للفترة 

ت العليا وجامعة الرشيد، برنامج الدراسات العليا المشترك بين اكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسا
 األقصى،  غزة ، فلسطين.

م(، اإلفصاح االختياري عن المعلومات المالية وغير المالية بالتقارير 2018أبوطالب , ي) .6
نادي  –مجلة المال والتجارة  -عين شمس  -السنوية، أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة

 , دار المنظومة.26-18التجارة ص 

الدار األموال، الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسيل  حوكمة(: 2010س)أحمد،  .7
 ، مصر.الجامعية

العالقة بين آليات حوكمة الشركات ومستوى اإلفصاح االختياري وتأثيرها  :(2020أحمد، ع) .8
التفاعلي على األداء بالشركة دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة في سوق األسهم السعودي، 

 4، ع24معة عين شمس، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، مجدار المنظومة، جا

مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز اكتشاف الغش والتالعب (: 2015أصالن، ح) .9
، رسالة ماجستير، الجامعة دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في فلسطينة، بالتقارير المالي

 .2اإلسالمية، فلسطين، غزة، ص
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