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  الدراسة ملخص
معرفة مدى التزام الشركات المدرجة بالبورصة الفلسطينية بنظام تهدف هذه الدراسة إلى 

والذي  ) الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةلكترونياإل فصاح(اإل المعدل فصاحاإل
 تشتمل تلكوان خاصة بها  يلزم الشركات المدرجة ببورصة فلسطين بعمل مواقع الكترونية

  .حددتها هيئة سوق رأس الماللكل شركة على المعلومات والبيانات التي  ةقع االلكترونياالمو
اإلفصاح اإللكتروني واستخدام  نها تسلط الضوء علىأهذه الدراسة في  تكمن أهمية

  مالية.العن المعلومات المحاسبية والمعلومات المالية وغير  فصاحفي اإل نترنتاإل

وتم جمع البيانات المتعلقة  ،دراسة هذه الفي  التحليلي لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
تم عمل ، وة ذات الصلةلكترونيتب واألبحاث والمواقع اإلبالدراسة من خالل االطالع على الك

تشتمل على العناصر التي طلبت هيئة سوق رأس المال من الشركات  فصاحقائمة لفحص اإل
ة للشركات المدرجة بالبورصة لكترونيحيث قام الباحث باالطالع على المواقع اإل ،عنها فصاحاإل

 إليهام قام الباحث بتحليل النتائج التي توصل ث ،فصاحالفلسطينية واستخدم قائمة لفحص اإل
ال  حيثعدم التزام الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإلفصاح المعدل،  هم النتائجأوكانت 

المدرجة بالبورصة مواقع إلكترونية خاصة بها تتضمن كافة يتوفر لدى جميع الشركات 
ال يتم اإلفصاح ضمن التقارير ث انه ووجد الباحالمعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين 
عن أسماء اللجان ة للشركات المساهمة الفلسطينية السنوية المعروضة على المواقع اإللكتروني

 المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأسماء وأعضاء كل لجنة من هذه اللجان ومسؤولياتها وصالحياتها
عها اإللكترونية ال تفصح عن الشركات المساهمة الفلسطينية في مواقكما وجد الباحث ان 

، كذلك كان من التنفيذية  المكافآت والمنافع والرواتب لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
تفصح في مواقعها اإللكترونية عن سياسات الشركة ال الشركات المساهمة الفلسطينية  أن النتائج

فروق في مستوى التزام القطاعات  هانالباحث الحظ  اال ان ولية االجتماعية،فيما يتعلق بالمسؤ
  المعدل .بنظام اإلفصاح قطاع البنوك والخدمات المالية العامل ببورصة فلسطين لصالح 

الباحث بضرورة التشديد من قبل القائمين على البورصة فيما  أوصىفي ضوء النتائج   
حث بتكرار البا أوصىيتعلق بضرورة وجود موقع الكتروني لكل شركة مدرجة بالبورصة، كما 

  المعدل. اإلفصاحلحداثة نظام  نظراًهذه الدراسة بعد خمس سنوات 
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Abstract  
This study aims to find out the extent of the commitment of the 

Palestinian stock exchange listed corporations to disclose the amended 
system (electronic disclosure) issued by the head of the Palestinian Capital 
Market Authority. 

The importance of this study highlights the electronic disclosure, 
using the Internet in the disclosure of accounting information and financial 
and non-financial information. 

We as researchers used the descriptive method in the study of 
theoretical aspects of data. 

The data that was related to the study was collected through 
reviewing  books, researches , and the use of relevant websites 

a list was made  to examine the disclosure that consists of the 
elements that the Capital Market Authority asked the corporations to 
disclose their information upon then the researcher analyzed the results that 
he concluded then in turned out that the Palestinian stock exchange listed 
corporations are not committed in the Disclosure amended system. 

Whereas The listed corporations of the Palestinian stock exchange 
are lacking electronic websites that includes the variety of information & 
data that are with interest to the investors and The disclosure doesn't 
include the names of the subcommittee from the board of directors and the 
names and the members of every committee and their responsibilities and 
authorities and he found that The Palestinian corporations doesn't specify 
on their websites the bonuses and benefits and the salaries that the 
President and members of the Board of Directors and executive 
management take and also from the results it was found that The 
Palestinian corporations doesn’t specify on their websites the company's 
policies regarding social responsibility although the researcher has noticed 
differences in the level of the commitment of the sector of the corporation 
(The service sector, banking and financial services sector, the insurance 
sector, the manufacturing sector, investment sector) in the Disclosure 
amended system. 

In the light of the results the researcher recommended The people in 
charge of the stock market to be strict regarding the existence of a website for 
the companies included due to its importance also he recommended to repeat 
the study after 5 years due the modernity of the Disclosure amended system.  
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  هداءإ

  
 أهدي هذا البحث:

  أيب العزيز… إىل من أمحل امسه بكل فخر ◙

من علمتين إىل  ،إىل من تتسابق الكلمات لتخرج معربة عن مكنون ذاا ◙

  أمي الغالية… الصعابوعانيت بدلت الظروف تد مهما الصمو

من آثروين على إىل  ،والنفوس الربيئة ،ب الطاهرة الرقيقةإىل القلو ◙

  إخواين وأخوايت… أنفسهم

  زوجيت وأبنائي… يف الوجود نكل مإىل  ◙

  إليكم مجيعاً أهدي هذا اجلهد

 الباحث

 سليم البوجي
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  شكر وتقدير
  

   ـنبعد محد اهللا وشـكره علـى أن م  ـاء هـذه الرسـالة    علـيأتوجـه   ،بإ

  الدكتور الفاضلإىل  بالشكر اجلزيل

  زعرب شحدة محدي /األستاذ الدكتور
مجيـع أسـاتذيت   إىل  والشـكر موصـول   ،الذي أشرف علـى هـذه الرسـالة   

، كمـا  وأخص بالـذكر قسـم احملاسـبة والتمويـل     ،الكرام يف كلية التجارة

درغام والدكتور حممـد االعـرج    الدكتور ماهراعضاء جلنة املناقشة اشكر 

  الرسالة . لتفضلهما مبناقشة هذه

  مع خالص الشكر والتقدير
  الباحث

  سليم البوجي
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  :المقدمة
وجية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا لتطورات تكنو الماضية األخيرةخالل العقود 

 ،ةلكترونيوالتطورات في البيانات اإل ةوبسبب التطورات التكنولوجي المعلومات وظهور االنترنت
 اتفصاحوذلك من خالل تسهيل الوصول وتحليل التقارير المالية واإل ،ه قد زادت الشفافيةفإن

  .بالبورصات العالمية العاملة المختلفة خاصة للشركات
ساهمت وبشكل ملحوظ في تقليل الوقت والتكلفة لتعبئة نماذج  ةالتطورات التكنولوجي 

قد  1993ومنذ العام  أن البورصة االمريكيةمن المالحظ و ،مريكيةلهيئة سوق المال األ فصاحاإل
 والتحليلنظام االستعادة  :والمسمى إلكتروني إفصاحطلب من الشركات تعبئة نموذج ت تبدأ

قلل الوقت والتكلفة للوصول للبيانات  نترنتانتشار اإل فإنة. ومنذ ذلك الحين لكترونيللبيانات اإل
  ).(SEC, 2009, p.5. فصاحالتي قامت الشركات بتعبئتها في نماذج اإل

 أيضاً ولكن ،التكنولوجيا أثرت بشكل ال رجعة فيه ليس فقط في التقارير المالية للشركات
استبدالها بتقارير أو  التقارير الورقية أصبح يتم تكملتها .التقليدية لهذه التقاريرفي الحدود 

حتى يومنا هذا نحن واضعي المعايير المحاسبية و بينما. ونترنتوذلك باستخدام اإل ،ةإلكتروني
 المستثمرين والمقرضين اتجهوا فإن ،المرفقة بها فصاحنركز على القوائم المالية التقليدية واإل

  ).(IASC, 1999, p.vi  بعد من ذلك.أما هو لى إ
 نترنتقرية صغيرة بسبب انتشار وسائل االتصال الحديثة واإلإلى  مع تحول العالمو

وكل شركة مساهمة عامة تهتم بجذب  كل دولة وأصبحت ،ةلكترونيظهرت التجارة اإل
لجذب االستثمار سواء  كوسيلة لكترونياإل فصاحباإلومن هنا كان االهتمام  ،إليهااالستثمارات 

المال بوضع التنظيمات والقوانين التي تلزم  أسواقومن هنا اهتمت  ،دولياًأو  كان محليا
 ؛لكترونيالشركات المدرجة لديها بأن تفصح عن بياناتها المالية وغير المالية على موقعها اإل

 ،الجانب المحاسبي فقطالمالئم على  فصاح"ولم يقتصر اإل فصاحاإلافية ومما يزيد من درجة الشف
  )3ص ،2007 ،الكريم(عبد معلومات ذات طبيعة مؤسساتية.تعداه ليشمل  وإنما

  
  :الدراسةمشكلة 

كما  ،أساسي من المتطلبات التي نظمتها بورصة فلسطينمطلب  فصاحتعتبر عملية اإل
 صحابومع تعدد أ ،للشركات العاملة فيها إفصاحهتمت كافة األسواق العالمية بوجود نظام ا

العالمي بأهمية  االهتمامكالمقرضين) وظهور المسؤولية المجتمعية للشركات زاد المصالح (
عبر  لكترونياإل فصاحكانت اإل فصاحوإحدى أهم طرق اإل ،فصاحالشركات وطريقة اإل إفصاح

  .نترنتاإل
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صدر نظام اإلفصاح المعدل عن هيئة سوق رأس المال والذي يلزم  2012في عام  
لمدرجة ببورصة فلسطين بإنشاء موقع الكتروني لكل شركة تفصح فيه عن معلومات الشركات ا

ومن خالل تتبعنا للمواقع االلكترونية للعديد من الشركات الحظنا وبيانات مختلفة ومحددة إال انه 
مواقعها غير مفعله أو أنها ال تفي بمتطلبات اإلفصاح  أن أوها ل الكترونية عدم وجود مواقع

  ومن هنا كانت مشكلة الدراسة الرئيسية: ي حسب شروط البورصة،االلكترون
  المعدل؟  فصاحالشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإل التزامما مدى 

  

  ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
خاصة بها تتضمن كافة ة للشركات المساهمة الفلسطينية إلكترونيما مدى توفر مواقع  - 1

 التي تهم المستثمرين؟ البياناتالمعلومات و

والمنافع والرواتب لرئيس  مكافآتالشركات المساهمة الفلسطينية عن ال إفصاحما مدى   - 2
 التنفيذية؟ اإلدارةو اإلدارةمجلس  أعضاءو

الشركات المساهمة الفلسطينية عن سياسات الشركة فيما يتعلق  إفصاحما مدى  - 3
 بالمسؤولية االجتماعية؟

اللجان أسماء  رير السنوية للشركات المساهمة الفلسطينية عنضمن التقا فصاحما مدى اإل - 4
  صالحياتها؟جنة من هذه اللجان ومسؤولياتها وكل ل أعضاءوأسماء و اإلدارةالمنبثقة عن مجلس 

  
  :دراسةال أهداف

 المساهمةللشركات  لكترونياإل فصاحاإلالتعرف على مستوى إلى  الدراسة ههدف هذت
  :يندرج تحت هذا الهدف األهداف التاليةو .الفلسطينية

 اة للشركات المساهمة في فلسطين تفصح فيهإلكترونيالتعرف على مدى وجود مواقع  - 1
 عن المعلومات التي تهم المستثمرين.

المنافع و مكافآتة عن اللكترونياقعها اإلالشركات المساهمة داخل مو إفصاحمدى  تحديد - 2
 تلك الشركات.إدارة  مجالس اءأعضوالرواتب لرؤساء و

ة عن سياساتها فيما لكترونيالشركات المساهمة داخل مواقعها اإل إفصاحمدى تحديد  - 3
 يتعلق بمسؤوليتها االجتماعية.

ة لكترونيمن خالل مواقعها اإل فصاحالتعرف على مدى التزام الشركات المساهمة باإل  - 4
 عنها ومسؤولياتها وصالحياتها.واللجان المنبثقة  اإلدارةمجالس  أعضاءوأسماء  عن

  .استكشاف مدى التزام قطاعات الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بنظام اإلفصاح المعدل - 5
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  :لدراسةا أهمية
من قبل  نترنتستخدام اإلانها تأتي في ظل تعاظم أهمية هذه الدراسة من حيث أتنبع 

كما تأتي هذه الدراسة  ،ذات العالقة بالشركة طرافجميع األالشركات بهدف توفير المعلومات ل
 (الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطيني) والعمل به المعدل فصاحاإلبعد صدور نظام 

تعرض فيه  إلكترونين يكون لها موقع أالذي يطلب من الشركات و ،)2013(يناير  من اعتبارا
عن رواتب  فصاحواإل ،عن بيانات تهم المستثمرين فصاحاإل :مثل ،غير ماليةمالية ومعلومات 

 ،تجاه مسؤوليتها االجتماعيةعن سياسات الشركة  فصاحواإل ،اإلدارةمجلس  أعضاءومنافع 
بهدف توفير  كل ذلك .تلك اللجان أعضاءو اإلدارةعن اللجان المنبثقة عن مجلس  فصاحواإل
   .والشفافية فصاحاإل

  
  :الدراسةفرضيات 

عند  المعدل فصاح"تلتزم الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإل :الفرضية الرئيسية
  وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية: ")≥α 0.05( مستوى داللة

ة خاصة بها إلكترونييتوفر لدى الشركات المساهمة الفلسطينية مواقع  :ىاألولالفرضية 
 .)≥α 0.05( عند مستوى داللةيانات التي تهم المستثمرين والب تضمن كافة المعلوماتت

ضمن التقارير السنوية المعروضة على المواقع  فصاحيتم اإل :الفرضية الثانية
وأسماء  اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  المساهمة الفلسطينية عن ة للشركاتلكترونياإل
  .)≥α 0.05( الحياتها عند مستوى داللةومسؤولياتها وص ،هذه اللجانمن  كل لجنة أعضاءو

 مكافآتة عن اللكترونيتفصح الشركات المساهمة الفلسطينية في مواقعها اإل :الفرضية الثالثة
 .)≥α 0.05( التنفيذية عند مستوى داللة اإلدارةو اإلدارةمجلس  أعضاءالرواتب لرئيس والمنافع وو

ة عن لكترونيينية في مواقعها اإلتفصح الشركات المساهمة الفلسط :الفرضية الرابعة
  .)≥α 0.05( الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية عند مستوى داللة سياسات

بين ) ≥α 0.05(عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال: الفرضية الخامسة
 تعزى المعدل فصاحالتزام الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإل حولاستجابات المبحوثين 

قطاع الخدمات، قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع ي تنتمي له الشركة (ذالقطاع الإلى 
  ، قطاع الصناعة، قطاع االستثمار).تأمينال
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  :متغيرات الدراسة
  :يلي عماللشركة تفصح فيه  إلكترونيالمستقل هو وجود موقع  المتغير
 لمستثمرين.المعلومات الضرورية ل - 1

ومسؤوليات  ،وأسماء اللجان ،اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس  أعضاءأسماء   - 2
 .وصالحيات تلك اللجان

 .اإلدارةالتنفيذية ومجلس  اإلدارة مكافآترواتب ومنافع و - 3

  سياسات التي تتعلق بالمسؤولية االجتماعية.ال - 4
 المعدل. فصاحاإل المتغير التابع سيكون

  
  :الدراسةمنهجية 
والتي ستشتمل على  فصاحاإلقائمة فحص  باستخدام فرضيات الدراسة اختبار تم

 إلكترونيوجود موقع و ،للشركة االجتماعيةاألنشطة  :مثل عنها فصاحاإلالعناصر المطلوب 
عنها والمفروضة من قبل هيئة سوق  فصاحوذلك بحسب البيانات المطلوب اإل، الخ… للشركة

  .رأس المال في فلسطين
    

  :ات السابقةالدراس
  :الدراسات العربية :أوالً

اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني في تخفيض "دور  :) بعنوان2013علي،  والي،دراسة ( - 1
 ."المخاطر في ظل ظروف عدم التأكد ألغراض اتخاذ القرارات االستثمارية

تحديد دور االفصاح المحاسبي االلكتروني في تخفيض المخاطر في إلى  الدراسة تهدف
  روف عدم التأكد لدى المستثمرين في بيئة األعمال المصرية.ظل ظ

وتوصلت الدراسة إلى أن االفصاح المحاسبي االلكتروني يشمل البيانات المالية والبيانات 
الغير مالية، كما أن اإلفصاح االلكتروني يؤدي إلى تقليل المخاطر النظامية وغير النظامية 

  ظروف عدم التأكد للمستثمرين في بيئة األعمال المصرية. للمستثمرين، كما يقلل المخاطر في ظل
عن  فصاح) بعنوان: "العوامل المؤثرة في مستوى اإل2012(المطيري، دراسة  - 2

في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة  نترنتالمعلومات المالية على اإل
 العامة الكويتية".

تميز الشركات التي لها مواقع الكترونية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل التي 
لذا فقد قام الباحث باختبار العديد من العوامل في الكويت وتلك التي ليس لها مواقع الكترونية 
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من خالل عمل قائمة والمؤثرة على مستوى اإلفصاح للشركات التي لديها مواقع الكترونية 
 الواجب توافرها عبر االنترنت بند للمعلومات 16فحص اإلفصاح والتي كانت تشتمل على 

 ن ربحيةفصاح، إال أمستوى اإلإيجابي في سيولة الشركة له تأثير والدراسة أن حجم  توصلت
  فصاح.لها تأثير في مستوى اإلليس  وعمر الشركة والقطاع التي تنتمي لها الشركة

واقع أوصت الدراسة الشركات المساهمة العامة الكويتية بزيادة االهتمام بإنشاء مو
كما أوصت الدراسة الجهات  ،على هذه المواقع فصاحوزيادة مستوى اإل ،ة خاصة بهاإلكتروني

  . إلزامياً لكترونياإل فصاحالرقابية بجعل اإل
في التقارير  فصاحاإل"مدى تحقق الشفافية و :بعنوان )2009 ،دراسة (عبدالرحمن - 3

 .سعودي"المالية المنشورة في الشركات المتداولة في سوق المال ال

في القوائم المالية  اإلفصاحالتعرف على مستوى الشفافية و إلىالدراسة  ههذ تهدف
الشركات المدرجة  شركة من 43عينة مكونة من  تم استخدامللشركات المساهمة السعودية وقد 

وذلك باستخدام قائمة فحص الشفافية  اإلفصاحقياس مستوى  تمفي سوق المال السعودي و
  .بور أندرد اقدمتها مؤسسة ستاندالتي  اإلفصاحو

توصلت الدراسة إلى أن مستوى االفصاح والشفافية متقاربة بين القطاعات المختلفة 
  .القطاعات شفافية هو القطاع الصناعي يليه قطاع االتصاالت أكثروكانت 

أوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات المساهمة العامة السعودية لمبادئ الحوكمة 
كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الشركات لدورها االجتماعي  ،اإللزامي احفصوخاصة اإل

  وتضمين ذلك في التقارير المنشورة.
"دور ومسؤولية مراقبي الحسابات في  :) بعنوان2009 ،مهدي و ودمدراسة (مح - 4

 .للقوائم المالية" لكترونياإل فصاحاإلالعراق تجاه 

اإللكتروني في ظل تنامي هذا النوع من  فصاحاإلعلى  وءالض بإلقاءاهتمت هذه الدراسة 
على  اإلفصاحثر هذا النوع من أمعرفة  إلىالدراسة  ههذ تعلى المستوى العالمي كما هدف اإلفصاح

 أهدافلتحقيق  على مهنة مراجعي الحسابات. اإلفصاح ثر هذا النوع منأمهنة التدقيق والمحاسبة و
  .العراقوزيعها على مكاتب مراجعي الحسابات في وتم ت استبانهالدراسة قام الباحثان بعمل 

 لدورهم تجاه اإلفصاح إدراك ممراجعي الحسابات لديه أن إلي ت الدراسةتوصل
   للقوائم المالية. لكترونياإل

 لكترونيالمحاسبي اإل فصاحأوصت الدراسة بضرورة قيام الهيئات العراقية بتنظيم اإل
للمعلومات  لكترونياإل فصاحقي الحسابات عن اإلوبضرورة إصدار معايير تنظم مسؤولية مدق

  المالية.



 ]7 [ 

تقييم جودة التقرير المالي االلكتروني دراسة " :) بعنوان2002 ،المليجيدراسة ( - 5
 ."اختباريه على القطاع المصرفي

التعرف على أنواع التقارير المالية التي تعرضها البنوك العاملة في إلى  الدراسة تهدف
رنت، والتعرف على البنوك التي يتوافر في تقريرها المالي االلكتروني مصر على شبكة االنت

  خصائص الجودة المتعارف عليها.
وتوصلت الدراسة إلى أن التقرير المالي االلكتروني لجميع البنوك العاملة في مصر ال 

روق تتضمن معايير الجودة الواجب توافرها في التقرير المالي االلكتروني، كما تبين أن هناك ف
  واختالفات كبيرة بين أنواع التقارير التي تعرضها البنوك العاملة في مصر على شبكة االنترنت.

وأوصت الدراسة بعمل أبحاث مستقبلية لفحص جودة التقرير االلكتروني على قطاعات 
مصرية أخرى، كما أوصت الدراسة بفحص جودة التقرير المالي االلكتروني بأساليب أخرى 

االستبيان والقيام بمقابالت شخصية للتعرف على آراء مستخدمي التقرير المالي تتضمن قوائم 
االلكتروني نحو جودة ذلك التقرير، وأخيراً أوصت الدراسة بعمل دراسات تقوم بمقارنة جودة 
التقرير المالي االلكتروني للوحدات المحاسبية المصرية بوحدات محاسبية في دول أخرى 

  ر في التقرير المالي االلكتروني المصري.للتعرف على أوجه القصو
  

  :الدراسات األجنبية :ثانياً
 Web-based Disclosures and Their" :بعنوان Sharma, 2013)دراسة (  - 1

Determinants" ومحدداته" نترنتعبر اإل فصاح"اإل. 

البنوك التجارية في  لكترونياإل فصاحاإلالتعرف على محددات إلى  هدفت هذه الدراسة
اإللكتروني مؤلفة من خمسين  لإلفصاحعمل قائمة فحص  تموقد  .مدرجة في بورصة نيبالال

مستوى  أن الدراسة توقد وجد. اإلفصاحوالهدف من هذه القائمة تحديد مستوى  عنصر
 أن توصلت الدراسةكما  اإلفصاح% من قائمة فحص 49.58اإللكتروني يمثل  اإلفصاح

وحجم البنك من المحددات التي لها تأثير على  اإلدارةاستقاللية في البنوك و األجنبيةاالستثمارات 
   .لكترونياإل فصاحاإلمستوى 

في القوائم المالية  فصاحأوصت الدراسة بأن يتم عمل دراسات مستقبلية تتناول فحص اإل
ن تشمل تلك الدراسة كافة القطاعات في البورصة وزيادة أو نترنت،السنوية المنشورة عبر اإل

 فصاحثر الحوكمة على اإلأأن يتم عمل دراسات مستقبلية تظهر  أيضاًو ،نة الدراسةحجم عي
  .لكترونياإل فصاح. وأوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات المهنية بتنظيم اإللكترونياإل
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 corporate financial reporting": ) بعنوان(kumara, Jain, 2012دراسة  - 2

on internet a study of BSE sensex companies" "الشركات  إفصاح
 .دراسة على الشركات المدرجة في البورصة الهندية" – نترنتالمساهمة عبر اإل

ة لكترونيتحليل المعلومات المالية المتاحة على المواقع اإلإلى  الدراسة ههذ تهدف
شركة عامله 30وقد تم استخدام عينة مكونه من  .المدرجة في البورصة الهنديةللشركات 

  رصة الهندية.بالبو
 ؛معلومات مالية وغير مالية إليصال نترنتالشركات تستخدم اإل أن الدراسة أظهرت

 أن إال ،نترنتجميع الشركات في عينة الدراسة تستخدم اإل أنوهذا بسبب انخفاض التكلفة و
  في التوقيت المالئم. فصاحاإليتم  أن أهميةعلى  أكدت الدراسة

ن يكون ذلك في التوقيت وأ ،بأول ومات أوالًأوصت الدراسة أن يتم عرض المعل
  .ن بيئة األعمال متغيرةالمناسب أل

 the economic consequences of " :) بعنوان(tarbelsi, 2009دراسة  - 3

internet reporting" نترنتعبر اإل فصاح"اآلثار االقتصادية لإل". 

على الشركات الكندية  بر االنترنتهدفت الدراسة بمعرفة اآلثار االقتصادية لإلفصاح ع
مكونة  كندية كةشر 57لعدد  اإللكترونية عبر المواقع اإلفصاحقائمة لفحص حيث تم استخدام 

الشركة  أعمالمن سبع عناصر وهي معلومات عن خلفية الشركة وملخص تاريخي لنتائج 
ن علومات عوم صول غير الملموسةغير مالية ومعلومات متوقعة ومعلومات عن األ وإحصائيات

  المتوقعة. األسهم أرباحفحص وجود هذه المعلومات وعالقتها بعوائد وتم  البيئة االجتماعية حيث
وبين  ،بين إفصاح الشركات في مواقعها االلكترونية وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة 

   .لألسهمالعوائد الحالية والمتوقعة 
اتها المالية وغير مالية عن بيان فصاحقيام الشركات باإل أهميةالدراسة على  وأوصت

  .نترنتعبر اإل
 internet financial reporting: disclosure" :بعنوان (khan, 2007)دراسة  - 4

about companies on websites" "الشركات عن قوائمها المالية عبر  إفصاح
 .ة"لكترونيالمواقع اإل

نت في بورصة إلى التعرف على مدى افصاح الشركات عبر االنتر هدفت هذه الدراسة
تم عمل عينة من  .والمقارنة بينهم وشركات فندقية وشركات متنوعة لندن وبورصة نيويورك

  .رسالها لهذه الشركاتإستبانة تم إتنظيم  وتمشركة  177
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الشركات  أما% من الشركات ليس لديها مواقع الكترونية 31وتوصلت الدراسة إلى أن 
وهذا على عكس الشركات  ، األقلاقعها اإللكترونية هو الفندقية فكان وجود تقارير مالية في مو

من تلك المدرجة  أكثرالشركات المدرجة في بورصة لندن فكان لديها تقارير مالية  أما .المتنوعة
من الشركات لم ترفق تقرير المدقق الخارجي مع التقارير المالية  )%20( ،في بورصة نيويورك

  .نترنتالمنشورة عبر اإل
في نفس توقيت  نترنتبأن يتم نشر التقارير المالية عبر اإلسة إلى وأوصت الدرا

بنفس  نترنتن تتميز التقارير المالية المنشورة عبر اإلأو ،اإلصدار الورقي لتلك التقارير
كما أوصت الدراسة بأن يكون مدقق الحسابات  )،IASB(خصائص المعلومات الصادرة عن 

  .نترنتعبر اإلمسؤول عن التقارير المالية المنشورة 
: بعنوان (Aerts, Cormier, Gordon & Magnan, 2006)دراسة  - 5

"Performance Disclosure on the Web" عبر الصفحات  فصاح"أداء اإل
 .ة"لكترونياإل

للشركات متعددة  لكترونياإل فصاحاإلرتباط امعرفة مدى إلى الدراسة  ههذ هدفت
  .تالجنسيات بالمدراء التنفيذيين لهذه الشركا

صحاب أوجهات نظر المدراء التنفيذيين للشركات حول وتوصلت الدراسة إلى أن 
ن وجود أإلى  توصلت الدراسة كما ،لهذه الشركات لكترونياإل فصاحالمصالح تؤثر على اإل

توفير منتجات مختلفة لزبائن الشركة وحجم الشركة وربح الشركة ودرجة الرفع  ستراتيجيةإ
  الشركة. إفصاحصر تؤثر في مستوى كلها عنا ،المالي للشركة

إلجراء آخر  سلوبأوأكبر  باستخدام حجم عينةبإعادة هذه الدراسة أوصت الدراسة و
وى مما سيوفر نتائج أفضل. كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء تحليل لمحت ؛مثل هذه الدراسة

  بيانات.و معلومات المعنية من طرافطلبه األتتحديد ما و نترنتمواقع الشركات على اإل
 an investigation of the :بعنوان )(Smith & Pierce, 2004دراسة  - 6

integrity of the internet financial reporting " "  فحص نزاهة التقارير"
 ."نترنتالمالية المنشورة عبر اإل

اهتمت هذه الدراسة بفحص مسؤولية المدققين الخارجيين عن التقارير المالية المنشورة 
عينة مكونة من مائه  تم استخدام .في أوروبا من وجهة نظر معدي تلك التقارير نترنتاإلعبر 

الحوكمة الخاصة إجراءات كانت  إذالتحديد ما  إستباناتتوزيع تم كبيرة حيث  أوروبيةشركة 
  ال. أمبنشر التقارير المالية عبر اإلنترنت تستخدم 
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بالتقارير المالية المنشورة عبر  الحوكمة الخاصة إجراءات أنوتوصلت الدراسة إلى 
  هتمام من قبل المدراء بهذا الموضوع.اوالسبب في ذلك هو عدم وجود  ؛ةيهي غير كاف نترنتاإل

أوصت الدراسة بضرورة وضع معايير من قبل الهيئات الدولية لتحدد مسؤولية و
الدراسة بضرورة  كما أوصت ،نترنتالمدققين الخارجيين عن التقارير المالية المنشورة عبر اإل

من  نترنتإجراء دراسة عن مسؤولية مدققي الحسابات عن التقارير المالية المنشورة عبر اإل
  وجهة نظر المدققين.

 
  :أهم ما يميز هذه الدراسة

درجة في هي الدراسة األولى التي يتم إجراءها على الشركات المتعتبر هذه الدراسة 
ولذا تأتي هذه  .)لكترونياإل فصاح(اإل نترنتعبر اإل فصاحوالتي تناولت اإل ،ورصة فلسطينب

كما تأتي هذه الدراسة  ،البحث العلمي الفلسطينيإلى  موضوع جديد ضافةالدراسة كمحاولة إل
مما  )01/2013(من  العمل به اعتباراًو )12/12/2012(المعدل في  فصاحاإل بعد صدور نظام

  ء على متطلبات هذا النظام الجديد.يلقي الضو
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  

  .المحاسبي فصاحاإل :األولالمبحث 

  .لكترونياإل فصاحاإل :المبحث الثاني
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  األولاملبحث 
  احملاسيب فصاحاإل

  :مقدمة
عديدة في اتخاذ القرارات  أطرافالمحاسبة علم ومهنة اجتماعية تسعى لمساعدة 

 ونظراً .وذلك من خالل القوائم المالية التي تعتبر الناتج النهائي للعمل المحاسبي ،اديةاالقتص
ذات العالقة بالمنشأة فقد  طرافلتنوع األسواق المالية وتنوع أشكال االستثمار وتعدد األ

حيث تقضي  ،نصيب من ذلك التطور فصاحوكان لإل .صاحب ذلك تطور علم المحاسبة
عن السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها عند إعداد  فصاحبأن يتم اإلالمعايير المحاسبية 

  وعرض القوائم المالية.
المحاسبي في القوائم المالية الختامية القاعدة الذهبية للنظرية المحاسبية  فصاحيعد اإل

عن السياسات المحاسبية التي  فصاححيث تقضي المعايير المحاسبية بضرورة اإل ،وتطبيقاتها
فنظرية المحاسبة تعتمد على مجموعة  .ية الختاميةلعداد وعرض القوائم الماإبيقها عند تم تط

لدى  عاماً يفترض قبولها قبوالً ،فالفروض المحاسبية ،من الفروض والسياسات المحاسبية
حيث توجد عدة  ،بينما يختلف الوضع بالنسبة للسياسات المحاسبية ،مستخدمي القوائم المالية

دارة الوحدة االقتصادية اختيار ولذلك يحق إل ،ية للموضوع المحاسبي الواحدسياسات محاسب
عن السياسات  فصاحن يتم اإلأبشرط  ،السياسة المحاسبية التي تالئم ظروفها وطبيعة نشاطها

داة أالمحاسبي عن السياسات المحاسبية يعد  فصاحلذلك فاإل .المحاسبية التي تم تطبيقها
  ).60ص ،2004، طالب بوأاسات (الوصل بين الفروض والسي

  
  :المحاسبي فصاحنشأة اإل

تم وضع قوانين لحماية  )1929(مع حدوث أزمة انهيار سوق المال األمريكي عام 
والذي يلزم الشركات بإمداد المستثمرين بكافة المعلومات  )1933(فكان قانون عام  ،المستثمرين

نون يلزم الشركات المسجلة في البورصة قا )1934(كما صدر في عام  ،ماليةالالمالية وغير 
مما وضع مهنة المحاسبة أمام تحديات جديدة  -  فصاحأي اإل -بعرض قوائمها المالية  مريكيةاأل
)http://highered.mheducation.com, 2014.(  

اتفقت الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في حقل المحاسبة والمراجعة في عشر دول 
 –ألمانيا  –فرنسا  –كندا  –ستراليا أفي كل من ( )1973يونيو عام  29( صناعية متقدمة في

على تأسيس  الواليات المتحدة) –يرلندا إ –المملكة المتحدة  –نيوزيلندا  –المكسيك  –اليابان 
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) International Accounting Standard Committee( لجنة المعايير المحاسبية الدولية
)IASC حتى يناير و )1983(ومنذ عام  .محاسبية الدوليةالمعايير ال) لتقوم بوضع ونشر
 عضاءالمعاهد المهنية األلمحاسبة الدولية كافة الجمعيات ولجنة معايير اإلى  انضمت )1999(

ر كثأيمثلون  ،دولة )102(عضو من  )142(ليصبح عدد أعضاؤها  .في اتحاد المحاسبين الدولي
  .)189، ص2004، طالب بوأ( من مليوني محاسب ومراجع قانوني

عن  فصاحول معيار يصدر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية هو (اإلأكان 
ثم كان هناك المعيار المحاسبي الدولي  )1974(السياسات المحاسبية) وذلك في العام 

ن يتم نسخ هذو .عنها في القوائم المالية) فصاحالخامس بعنوان (المعلومات التي يجب اإل
 ،بعنوان (عرض القوائم المالية) )1997(لمعيار المحاسبي الدولي المعدل عام ن بايالمعيار
والجدير بالذكر  المحاسبي يتعلق بالقوائم المالية وبالسياسات المحاسبية. فصاحاإل فإنوبذلك 

عادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية ليصبح تحت اسم مجلس إتم  )2001(نه في عام أ
 (IASB) (International Accounting Standard Board) لدوليةمعايير المحاسبة ا

(http://www.consultasifrs.com).  
  

  :عن المعلومات فصاحاإل
التي  المهمةتباع سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق المالية ا فصاحيعني اإل
  .)49ص ،2005 ،(حماد المهتمة بالمشروع طرافتعتمد عليها األ

  :فصاحن علم المحاسبة واإلالعالقة بي
وهذه النظرية تتكون من مجموعة من الفروض  ،قوم على نظرية متكاملةيالمحاسبة علم 

فتتمثل وظيفة المحاسبة المالية في  ،ما المحاسبة كمهنةأعنها.  فصاحوالسياسات التي يلزم اإل
  :)6ص ،2004، بو طالبأ( هماو ،تحقيقها لهدفين رئيسين إمكانية
 س وتبويب العمليات المالية في المنشأة.تسجيل وقيا - 1

سواء كانت تلك  ،الجهات المستفيدة منهاإلى  عرض نتائج تلك العمليات وتوصيلها - 2
 م خارجية.أالجهات داخلية 

 ،ه يتم عرض نتائج أعمال المنشأة في القوائم المالية الختاميةفإن ،وبالنسبة للهدف الثاني
 ،ن الفروض والسياسات المحاسبية التي تتبناها المنشأةمجموعة مإلى  والتي تخضع عند إعدادها

  للشركات. وتعتبر تلك القوائم المالية جزء من التقارير المالية
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  :)215، ص 2005طالب،  بوأمبررات االفصاح المحاسبي (
عن السياسات والمعلومات  فصاحقدر من اإل ألكبرالخارجية في حاجة دائمة  طرافاأل - 1

 المحاسبية.

مستخدمي القوائم المالية ذات االستخدام العام يمكن تلبيتها بالمعلومات من احتياجات   - 2
  المحاسبي. فصاحخالل اإل

  
  :المحاسبي فصاحاإل مكان

 ،المحاسبي عند إعداد وعرض القوائم المالية الختامية في مكانين فصاحيتم اإل
  :)166، ص2002 ،الخطيب( هما

 .امفي صلب القوائم المالية ذات االستخدام الع - 1

المتممة للقوائم  حاتيضاالمعلومات واإلو ،تباعهاا في قائمة السياسات المحاسبية التي تم - 2
 المالية.

 ،ةضافيوفي القوائم اإل ،اإلدارةالمحاسبي في كل من تقرير مجلس  فصاحكما يظهر اإل
  وفي تقرير مراقب الحسابات.

  
  :قوائم المالية والتقارير الماليةال

 .مية هي التي تعد وتقدم في نهاية الفترة المالية لالستخدام العامالقوائم المالية الختا
المعلومات الواردة بها المستفيدة من القوائم المالية و طرافويقصد باالستخدام العام كل األ

  ).165ص ،2005 ،طالب بوأ(
هي القوائم المالية ذات الغرض  األولدولي القوائم المالية بحسب المعيار المحاسبي الو

أي المقصود بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين ال يكونون في موقف يسمح لهم  .عامال
  بالمطالبة بتقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات.

وهي تمثل الوسيلة األساسية  ،المحوري للتقارير الماليةالجزء األساسي و تعتبر القوائم الماليةو
أما التقارير المالية فهي تشمل  .ذات العالقة بالمنشأة طرافة لكافة األلتوصيل المعلومات المحاسبي

من خالل تلك التقارير  اإلدارةوالتي تقوم  ،ذات الصلة خرىوكذلك المعلومات األ ،القوائم المالية
بالنسبة ما أالمالية.  لذا فالقوائم المالية هي جزء من التقارير .الخارجية طرافلألبتوصيل المعلومات 

تقرير مل معلومات مالية وغير مالية وفهي تش ،لمعلومات التي يتم توصيلها من خالل تلك التقاريرل
  .االجتماعي ألعمال المنشأةأو  وكذلك التأثير البيئي ،والتنبؤات المالية ووصف الخطط اإلدارةمجلس 
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اسبة الدولية، معايير المح( مكونات القوائم المالية بأنها األولالمعيار المحاسبي ولقد حدد  
  ) :43، ص2000
  الميزانية. - 1
  قائمة الدخل. - 2
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية. - 3
  قائمة التدفقات النقدي. - 4
  .أخرىشارحة  حاتإيضاتتضمن ملخصا ألهم السياسات المحاسبية و حاتايضإ - 5

  ويتم نشر تلك التقارير المالية كجزء من التقرير السنوي للشركة.
  

  :وحاجتهم للمعلومات القوائم المالية مستخدمو
 ،والمقرضين ،والمرتقبين ،يشمل مستخدمو القوائم المالية كل من المستثمرين الحاليين

والحكومات والجمهور. ويستخدم هؤالء القوائم المالية  ،والعمالء ،والدائنين ،والموردين ،والموظفين
  ):44، ص2000بة الدولية، معايير المحاس( للحصول على المعلومات التي تهمهم والتي تشمل ما يلي

الموظفين والمجموعات الممثلة لهم مهتمون بالمعلومات الخاصة بربحية الشركات التي   - 1
هم وتعويضاتهم ومنافع مكافآتفهم مهتمون بتقييم قدرة الشركة على دفع  ،يعملون بها

  التعاقد واالستمرارية في توفير فرص العمل.
ن وكما يهتم المستثمر .الستثماراتهم ن مهتمون بالمخاطر المالزمةوالمستثمر  - 2

جل أ. كل ذلك من رباحبالمعلومات التي تعينهم على تقييم قدرة الشركة على توزيع األ
  البيع.أو  االحتفاظ باالستثمارأو  اتخاذ قرارات الشراء

  الفوائد.ا قدرة الشركة على سداد القروض ومون يريدون أن يقيوالمقرض  - 3
بالغ المستحقة وتكون تلك متعلقة بقدرة الشركة على سداد الم ن لديهم اهتماماتوالمورد  - 4

  قصر من الديون طويلة ومتوسطة األجل التي يقدمها المقرضون.أالديون 
وبشكل خاص إذا كان لديهم  ،العمالء مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة  - 5

  ارتباطات طويلة األجل مع المنشأة.
الحكومات ومؤسساتها بعملية توزيع الموارد في  يث تهتمح :الحكومات ومؤسساتها  - 6

كما لهم اهتمامات بتحديد السياسات الضريبية لجباية الضريبة وكأساس  ،الدولة
  إلحصاءات الدخل القومي.

حيث تبين القوائم  ،المجتمع بطرق عدةأفراد  حيث تؤثر أعمال الشركات على :الجمهور  -7
  المجتمع.أفراد  بالتالي هذه التطورات تؤثر علىشركات والتطورات التي تحدث في الالمالية 
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  :الخصائص النوعية للقوائم المالية
الخصائص النوعية هي صفات تجعل المعلومات الظاهرة في القوائم المالية مفيدة 

 ،والموثوقية ،مةءوالمال ،القابلية للفهم :ن الخصائص النوعية األساسية األربعة هيإ .للمستخدمين
  ).110، ص2011 ،شاهين(ة للمقارنة والقابلي

  
  :عناصر القوائم المالية الختامية

نه يوجد بعض الخصائص أال إ ،رغم تعدد البنود التي تظهر بالقوائم المالية الختامية 
 :مثل ،وعات متشابهة ومتجانسةمالتي يمكن استخدامها في تجميع وتبويب تلك البنود في مج

 يراداتبلة بين اإلوحتمية المقا ،واالستمرارية ،والتكرارية ،اموطول فترة االستخد ،درجة السيولة
أو  عدم ارتباطها بدورة النشاطأو  ارتباطهاأو  ،وااللتزامات األصولبين أو  ،والمصروفات

  :)182ص  ،2005 ،طالب بوأهي ( التبويبات األكثر ثباتاً إنال إخصائصها االقتصادية. 
وحقوق  ،وااللتزامات (الخصوم) األصوللي هي العناصر المتعلقة بقياس المركز الما - 1

 الملكية (قائمة المركز المالي).

 والمصروفات (قائمة الدخل). يراداتهي اإل األداءالعناصر المتعلقة مباشرة بقياس  - 2

على عناصر من قائمة  أيضاً العناصر المتعلقة بقياس التغيرات في حقوق الملكية تعتمد - 3
 ائمة التغيرات في حقوق الملكية).الدخل وقائمة المركز المالي (ق

العناصر المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية تعتمد على عناصر من قائمة الدخل وقائمة  - 4
 المركز المالي في صورة تيارات نقدية (قائمة التدفقات النقدية).

 .ليةهذا ويتم التوسع في عملية تبويب عناصر القوائم المالية في تبويبات فرعية متتا
وتبويب  ،وظيفتها بالنسبة للمنشأةأو  المصروفات حسب طبيعتهاو يراداتيتم تبويب اإل فمثالً

وااللتزامات بحسب درجة سيولتها وارتباطها بدورة نشاط المنشأة. وفيما يلي سيتم  األصول
  .عرض مفاهيم عناصر القوائم المالية

  :مفاهيم عناصر قائمة المركز المالي :ىاألولالمجموعة 
والتي  ،الحسابات الحقيقية الدائمة أرصدةظهر فيها تركز المالي هي القائمة التي قائمة الم

  وااللتزامات وحقوق الملكية. األصولوتتكون من  أخرى.إلى  تنتقل من فترة مالية
  :األصولتعريف 

غير مباشر في أو  مساهمتها بشكل مباشر إمكانيةلها منافع اقتصادية تكمن في  األصول
نتاجية تساهم في جزء إن تكون تلك المنافع أويمكن  .قدية وما في حكمها للمنشأةتحقيق تدفقات ن

ما في أو  نقديةإلى  ن تأخذ شكل قابليتها في التحولأكما يمكن  ،من النشاط التشغيلي للمنشأة
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التدفقات الخارجة كما هو الحال عند استخدام طرق جديدة بديلة  القدرة على تخفيضأو  ،حكمها
 ).249، ص2007 آخرون،(القاضي و اإلنتاجتخفيض في تكاليف إلى  ديللتصنيع تؤ

  :) 186، ص2005(ابوطالب،  األصولاالعتراف ب
في قائمة المركز المالي عندما يكون من المحتمل تدفق منافع  األصوليتم االعتراف ب 

  قيمة وتكلفة يمكن قياسها بثقة. صلن يكون لألأو ،مستقبالً صلاقتصادية من األ
  : )121ص  ،2006 ،(حماد تزامات كما وردت عن لجنة معايير المحاسبة الدوليةاالل

 والتعهد هو واجب .على المنشأة يمثل تعهدا حاليا لخاصية األساسية لاللتزام هو أنهإن ا - 1
أو  ن تتحقق االلتزامات نتيجة عقد ملزمأكما يمكن  ،مسؤولية يلزم المنشأة الوفاء بهأو 

حيث  ،خدمات من الغيرأو  مثل حصول المنشأة على سلع ،تطبيق متطلبات قانونية
كما تنشأ االلتزامات نتيجة النشاط العادي والعرف  .يترتب على ذلك مبالغ واجبة السداد

ح العيوب صالإفإذا قررت المنشأة  ،والرغبة في الحفاظ على عالقة طيبة مع العمالء
 ذلك يعتبر خصوم فإن ،الضمانالتي ظهرت في منتجاتها المباعة حتى بعد انتهاء فترة 

  التزامات.أو 
فعند اتخاذ قرار بشراء أصول  ،التعهدات المستقبليةلتفرقة بين االلتزامات الحالية ويجب ا - 2

التوقيع على أو  صلعادة عند استالم األ . فالخصوم تنشأفال يترتب على ذلك خصوم
  .أصلعقد ملزم للحصول على 

حيث يترتب على ذلك  ،خدمات من الغيرأو  تنشأ الخصوم نتيجة الحصول على سلع - 3
ولذلك تتحقق الخصوم عن العمليات  .ديون تجارية طالما لم تقم المنشأة بسداد ما عليها

  التي تمت بالفعل. خرىاألحداث األأو  المالية
يطلق على هذه االلتزامات و ،هناك التزامات ال يمكن قياسها دون االعتماد على التقدير - 4

مثل المخصصات المكونة  ،ها تعتبر نوع من التعهدات الحاليةنإحيث  .المخصصات
  لمقابلة خطابات الضمان والمخصصات التي تغطي التزامات المعاش.

  :االعتراف بالخصوم
ن يتحقق أيتم االعتراف بااللتزامات في قائمة المركز المالي عندما يكون من المحتمل 

ي وقيمة أي سينتج عنه سداد لتعهد حال ،لمنشأةعنه تدفق خارج من المنافع االقتصادية المتاحة ل
  .)60، ص1999، (المجمع العربي للمحاسبين القانونيينالسداد يمكن قياسها بثقة 
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  ):49، ص2004 طالب، بوأ( حقوق الملكية كما وردت عن لجنة معايير المحاسبة الدولية
بعد  صولاألعتبارها ما يتبقى من ارغم تعريف حقوق الملكية في بعض الحاالت ب  - 1

شمل حقوق الملكية على تبويبات فرعية في قائمة ت نأنه يمكن أإال  ،خصم الخصوم
 .النشاط المحتجزة واالحتياطيات أرباحمثل  ،المركز المالي

بهدف  ،لنظام المنشأة األساسي وفقاًأو  ،قانونأو  تطبيق االحتياطيات يتم تطبيقا لتشريع  - 2
ذا كان قانون إفي حالة ما  أخرىم تكوين احتياطيات كما يت .تدعيم المركز المالي للمنشأة

  ضريبية في حالة تكوين احتياطيات. تخفيضاتأو  الضرائب المحلي يمنح إعفاءات
   ):191، ص2004 طالب، بوأ( مفاهيم عناصر قائمة الدخل :المجموعة الثانية

ما وردت ك يراداتوالمصروفات. اإل يراداتن العناصر األساسية لقائمة الدخل هي اإلإ
  :عن لجنة معايير المحاسبة الدولية

حيث تتحقق  ،عاديةالغير العادية و يراداتالدخل كل من اإلأو  يراداتيشمل تعريف اإل - 1
في حالة بيع  يراداتتسمى اإل .العادية نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها العادي يراداتاإل

 ،تفاع الغير بأصول المنشأةعوائد نتيجة انأو  أرباحأو  وتسمى فوائد ،السلع بالمبيعات
  يجار.إيراد مثل إيراد اإلوقد يسمى 

 يراداتمن اإل أفقد ينش ،األصولتوريد العديد من أو  استالم يراداتينشأ عن تحقق اإل - 2
عن  أكما قد ينش .خدماتأو  استالم سلعأو  ،زيادة حسابات العمالءأو  ،استالم نقدية

تخفيض القروض نتيجة تزويد أو  ،نينتخفيض في حسابات الدائأو  سداد يراداتاإل
  إلعادة جدولة القروض.أو  ،خدمات لسداد مستحقاتهمأو  اصحاب القروض بسلع

  : )60، ص 1999 ،(المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يراداتاالعتراف باإل
في قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع االقتصادية  يراداتيتم االعتراف باإل

ن أوهذا يدل على  .ويمكن قياسها بثقة ،نقص في الخصومأو  األصولزيادة إلى  بلية تعودالمستق
 .النقص في الخصومأو  األصولاالعتراف باإليراد يتم بشكل متزامن مع االعتراف بالزيادة في 

أو  ،تقديم الخدماتأو  الناتجة عن بيع السلع األصولالزيادة الصافية في  ،على سبيل المثال
  تقديم الخدمات.أو  في الخصوم الناتج عن بيع السلعالنقص 

  :)63، ص2000ير المحاسبة الدولية، (معاي المصروفات كما وردت عن لجنة معايير المحاسبة الدولية
 .عادية كالخسائراليشمل تعريف المصروفات كل من المصروفات العادية وغير 

مثل تكلفة المبيعات  ،اطها العاديفالمصروفات العادية هي الناتجة عن مزاولة المنشأة لنش
مثل النقدية وما  ،وتأخذ المصروفات العادية غالبا شكل التدفقات الخارجة .هالكاتواألجور واإل

  .األصول إهالكاتأو  ،في حكمها
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  :)39ص ،2004، طالب بوأاالعتراف بالمصروف (
ع االقتصادية يتم االعتراف بالمصروف في قائمة الدخل عندما ينشأ عنها نقص في المناف - 1

فاالعتراف  .والتي يمكن قياسها بثقة ،زيادة الخصومأو  ،األصولالمستقبلية في 
الزيادة بالخصوم أو  ،األصولبالمصروفات يتم بشكل متزامن مع االعتراف بالنقص في 

 استحقاق األجور.أو  األصول إهالكمثل 

ارتباط مباشرة بين يتم االعتراف بالمصروف في قائمة الدخل على أساس وجود عالقة   - 2
والمصروفات التي تنشأ  يراداتحيث يتم االعتراف باإل يراداتتحمل التكاليف وتحقق اإل

 والمصروفات). يراداتوتتزامن لنفس العملية المالية (المقابلة بين اإل ،في وقت واحد

ن تنشأ منافع اقتصادية خالل عدد من الفترات المحاسبية أعندما يكون من المتوقع   - 3
غير أو  ن هناك عالقة بين المصروف واإليراد يمكن تحديده بشكل مباشرأو ،تقبليةالمس

ففي هذه الحالة يجب االعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس من  ؛مباشر
والعالمات  ،وبراءة االختراع األصولالمتعلقة ب ، كاإلهالكاتالتوزيع المنظم والمناسب

ستنفد فيها المنافع تلمصروفات في نفس الفترة التي حيث يتم االعتراف با .التجارية
 االقتصادية المرتبطة بهذه البنود.

في قائمة الدخل عندما ال يترتب على النفقة أية منافع  يعترف بالمصروفات فوراً  - 4
 اقتصادية مستقبلية.

كذلك يتم االعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل في الحاالت التي يتم فيها تحمل   - 5
 عن الضمانات الممنوحة للسلع المباعة. الناشئمثل  صل،دون االعتراف باأل التزام

  ) 61، ص2000(معايير المحاسبة الدولية،  صافي الدخل كما ورد عن لجنة معايير المحاسبة الدولية
 مثل قياس العائد على االستثمار أخرىوكأساس لمقاييس  األداءيستخدم الربح عادة كأداة لتقييم  - 1

 يرادات. ان البنود المرتبطة مباشرة بقياس الربح هي اإلرباحصيب السهم من األتحديد نأو 
 ثم استخراج صافي الربح. ،دات والمصروفاتايروالمصروفات حيث يتم االعتراف باإل

والمصروفات في الدخل بطرق مختلفة بهدف توفير معلومات  يراداتيمكن عرض اإل  - 2
، عاديةالن يتم التفرقة بين البنود العادية وغير أت العادة جر فمثالً .مالئمة تفيد في اتخاذ القرار

 .أخرىغير عادية بالنسبة لمنشأة  اًت قد تكون بنودحدى المنشآن بنود النشاط العادي إلعلماً بأ

عرض مقاييس متعددة إلى  وبنود المصروفات يؤدي يراداتن التفرقة بين بنود اإلإ - 3
ففي المرحلة  ،ض مراحل مختلفة من الشمولكما قد يأخذ العر .المنشأةأداء  لنتائج
ما المرحلة الثانية فتهدف أ ،جمالي الربحإى لقائمة الدخل يكون الهدف هو قياس األول

 لقياس صافي الربح قبل الضريبة.
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، 2000(معايير المحاسبة الدولية،  الملكية حقوق في التغير قائمة عناصر :الثالثة المجموعة
  ) :61-60ص 

 ربحا أكان سواء ،الشامل الدخل يبصاف) األصول صافى( الملكية حقوق يف لتغيرا قائمة تتأثر
  :من بكل القائمة هذه تتأثر لذلك .الملكية حقوق أصحاب مع تتمالتي  المعامالتإلى  إضافة ،خسارةأو 

 تقديم في االستثمارات هذه وتتمثل ،الملكية حقوق أصحاب من ةضافياإل االستثمارات - 1
 عنها نيابة) الخصوم( االلتزامات بعض سدادأو  ،االقتصادية وحدةلل خدماتأو  أصول
  .الملكية أصحاب حقوق في الزيادة مقابل

 تحويل في ذلك يتمثل حيث ،الملكية حقوق أصحاب على المحتجزة رباحاأل توزيعات - 2
 االلتزامات بعض تحملأو  ،الملكية حقوق أصحابإلى  خدمات تقديمأو  األصول بعض

  .المنشأة قبل من الملكية حقوق أصحاب عن
 عكسية معامالت المحتجزة رباحاأل وتوزيعات ةضافياإل االستثمارات أن بالذكر وجدير

 حقوق في الزيادةإلى  تؤدي ةضافياإل فاالستثمارات ،الملكية حقوق وأصحاب المنشأة بين
  .لكيةالم حقوق في النقصإلى  المحتجزة رباحاأل توزيعات تؤدي أخرى ناحية ومن ،الملكية

  :النقدية التدفقات قائمة عناصر مفاهيم :الرابعة المجموعة
 ،الداخلة النقدية التدفقات تمثل فهي .النقدي األساس وفق إعدادها يتم النقدية التدفقات قائمة

 في الواردة بالعناصر القائمة هذه إعداد ويرتبط .مالية فترة خالل للمنشأة الخارجة النقدية والتدفقات
 قائمة في الواردة العناصر مفاهيم ال تختلف ولذلك ،المالي المركز وقائمة الدخل ةقائم من كل

، 2009، (حنان .الدخل وقائمة المالي المركز قائمة من كل في الواردة العناصر عن النقدية التدفقات
  .)137- 130ص

 اتحيضاواإل والمعلومات المتبعة المحاسبية السياسات قائمة عناصر :الخامسة المجموعة
  :) 178، ص2005(أبو طالب،  المالية للقوائم المتممة

 فصاحلإل أداة نهاإ حيث .أهميتها لها أن إال ،المحاسبي النظام خارج من القائمة هذه تعد
 بدونها والتي ،المالية للقوائم حيةإيضا مذكرة فهي ،األساسية المالية القوائم فهم على تساعد

 المالية القوائم من يتجزأ ال جزء فهي ولهذا .رئيسيةال المالية القوائم محتوى فهم يصعب
 التي المحاسبية السياسات معرفة المالية القوائم لمستخدمي يمكن طريقها عن حيث ،األساسية

 القرارات اتخاذ من تمكنهم التي المعلومات على الحصول أيضاًو ،المالية القوائم عليها بنيت
  .الرشيدة المالية
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  :المحاسبية المتبعة ما يلي تشمل قائمة السياسات
مستخدمة في معالجة وال ،عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة - 1

 حداث المالية الهامة.المعامالت واأل

والتي يتم  ،عنها طبقا لمعايير المحاسبة الدولية فصاحعن البيانات الواجب اإل فصاحاإل - 2
 اسية.عرضها في صلب القوائم المالية األس

تلك التي لم يتم عرضها في صلب القوائم  خصوصاً ،ةإضافيمعلومات أو  أي بيانات  - 3
  عنها إلعطاء صورة عادلة للقوائم المالية. فصاحوالتي يجب اإل ،المالية األساسية
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  املبحث الثاين
  لكترويناإل فصاحاإل

  مقدمة:
على استخدام العولمة وسائل االتصال الحديثة وو ساعدت التطورات التكنولوجية

جود وكما ساعد  .المرتقبينالزبائن والمستثمرين الحاليين و ذلك لجذب ،نترنتالشركات لإل
، مما ةإلكترونية على أن تكون مخرجات النظام المحاسبي على شكل تقارير لكترونيالمحاسبة اإل

مالية من خالل موقع الشركة الغير شجع منشآت األعمال على عرض تقاريرها المالية و
  .لكترونياإل فصاحظهور اإلإلى  مما أدى ؛لكترونياإل

حيث ظهرت مصطلحات مثل  ،لم تكن مهنة المحاسبة بمعزل عن التطورات التكنولوجية
التقارير المالية المنشورة أو  ،ةلكترونيالتقارير اإلأو  ،لكترونياإل فصاحاإل ،ةلكترونيالمحاسبة اإل

  ى تلك المصطلحات.وفيما يلي سيتم التعرف عل .نترنتعبر اإل
ة هي تنفيذ المهام المحاسبية والمجاالت التعليمية المحاسبية من خالل لكترونيالمحاسبة اإل

وتطبيقات شبكة المعلومات الدولية  ،ومختلف مقومات الحوسبة الرقمية ،الحاسوب
)www.aecfkh.org, 20015.(  

التقارير  ) بأنها نشر القائم2006فقد عرفها الزماط ( لكترونيي اإلالمحاسب فصاحأما اإل
 أخرىوأية تقارير  اإلدارةوالهوامش وتقارير المدققين الخارجيين وتقارير  حاتيضاالمالية واإل

وهذه القوائم والتقارير  .)نترنتلفهم محتويات القوائم المالية على الشبكة الدولية للمعلومات (اإل ؛مهمة
  .آنياًعنها  فصاحكما أن بعض البيانات المالية والوصفية يتم اإل ،سنويةأو  ن فصليةقد تكو

عدت لصالح لجنة معايير المحاسبة أفي دراسة  LYMER ET AL)  (1999إال أن
 )Web-Based Business Reporting( ةلكترونيعرفوا التقارير المالية اإل )IASC(الدولية 

أي وسيلة اتصال أو  نترنتباستخدام صفحات اإل ،مالية والتشغيليةبأنها العرض العام للبيانات ال
  .نترنتذات عالقة باإل

نشر مخرجات ) بأنه هو 2009( )محمود ومهدي( فقد عرفها لكترونياإل فصاحما اإلأ
  المحاسبة االلكترونية على شبكة االنترنت.

ي اتجاه تحديد ذهب البعض ف ،لكترونياإل فصاحات المتعلقة باإلومع اختالف المصطلح
 لكترونياإل فصاحخصائص معينة يجب توافرها في الوحدة المحاسبية حتى تكون مطبقة لإل

إذا كان  لكتروني) أن الوحدة المحاسبية تكون مطبقة للتقرير المالي اإل2002( حيث أكد توفيق
  أكثر مما يلي:أو  اًيتضمن واحد ،نترنتلديها موقع على األقل على شبكة اإل
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المتممة  حاتيضاية تتضمن التقارير المالية واإلواملة من القوائم المالية السنمجموعة ك - 1
 المالية وتقرير مراقب الحسابات. ةللقائم

 تقارير مالية مرحلية. - 2
  .نترنتباإلآخر  أداة ربط بالقوائم المالية للشركة في مكان - 3

  
  :لكترونياإل فصاحمميزات اإل

  :)74ص ،2013، (والي بما يلي لكترونياإل فصاحيمتاز اإل
ن يخفض كلفة التقارير الورقية (الطباعة والنشر أيمكن  نترنتعرض التقارير على اإل - 1

  .دورياًأو  التقليدي فصلياً فصاحوالتوزيع) وهذا يظهر بشكل أفضل إذا كان اإل
ليه إكثر مما يصل أمستخدمين غير محددين إلى  يمكن أن يصل لكترونياإل فصاحاإل - 2

الوصول غير المقيد  إمكانيةيحقق  لكترونياإل فصاحما يعني أن اإلم ،التقليدي فصاحاإل
  للبيانات عالميا.

  سرعة العرض والتحديث السريع للمعلومات والبيانات المنشورة من قبل المنشأة. - 3
بيانات محددة لمختلف البدائل إلى  لمتخذي القرار بالوصول لكترونياإل فصاحيسمح اإل - 4

 ،جراء المقارنات الالزمةإو ،قلأتلفة) بسرعة وجهد مامهم (الشركات المخأالمتاحة 
بالبحث  نترنتحيث تسمح متصفحات اإل .ستخدام الحاسوباوكذلك معالجة تلك البيانات ب

السريع عن بيانات وتفاصيل محددة مسبقا في الوقت الذي كان يتطلب الحصول على 
  تلك البيانات وقت وجهد اكثر.

إلى  البيانات من حفظ (تحميل) المعلومات مستخدمي لكترونياإل فصاحيمكن اإل - 5
  جراء التحليالت الخاصة بهم في وقت الحق.حساباتهم الشخصية إل

  
  :يلكتروناإل فصاحعيوب اإل

  :)1245ص ،2013 ،محمد( يلي ما لكترونياإل فصاحيعاب على اإل
 ونيلكتراإل فصاحن يحققها اإلأعن المنافع التي يمكن  لكترونياإل فصاحكلفة اإلتزيادة  - 1

  وكلفة تحديث وصيانة الموقع). إلكتروني(كلفة عمل موقع 
بالنسبة للمنشأة فهناك مخاطر نظم المعلومات المرتبطة بالنظم الداخلية للمنشأة مثل  - 2

  حذف محتوى البيانات.أو  وتعديل ،الدخول غير المصرح به
المنشأة. فقد  اك مخاطر عدم التحقق من هويةنهف ،ةلكترونيلمستخدمي التقارير اإلبالنسبة  - 3

حتى منشأة أو  أخرىتعود لمنشأة  لكترونيتكون البيانات المفصح عنها على الموقع اإل
وم يق من البيانات التيأمتعلقة بخصوصية و أخرىجانب مخاطر إلى  هذا ،وهمية

   مثل كلمات المرور وغيرها من المعلومات الشخصية. ،اًإلكترونيالمستخدمون بتداولها 
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  :لكترونياإل صاحفمراحل تطور اإل
  )CD(األقراص المضغوطة  :ىاألولالمرحلة 

قراص المضغوطة من قبل عدد تم استخدام األ ،في بداية العشرينيات من القرن العشرين
برز تلك أهي  )IBM(جل عرض البيانات المحاسبية حيث كانت شركة أمن  ؛من الشركات

لى بياناتها المالية وملفات فيديو ي عوتحت )CD(حيث كانت تقوم بتوزيع اسطوانات  ،الشركات
ول محاولة أنها تعتبر أال إ ،نترنتليست ذات صلة باإل )CD(قراص أن أعن الشركة. ورغم 

  للخروج عن الشكل التقليدي للتقارير الورقية.
زع بشكل يدوي عن طريق ون تأنه يجب أمن عيوب استخدام األقراص المضغوطة 

ن يتم تحديد الجهات التي ستستلم تلك االسطوانات أيجب  كما ،غير ذلكأو  البريدأو  االشخاص
  بشكل مسبق.

  ةلكترونيالتقارير اإل :المرحلة الثانية
ة أداة لتوزيع وعرض التقارير السنوية للمنشأة من خالل لكترونيتعتبر التقارير اإل

حيث تسمح تلك البرامج بعرض  )،Wordو Excelو Pdf(ويتم ذلك باستخدام  ،نترنتاإل
ن أكما يمكن  ،وهي غير مكلفة بالنسبة للشركات ،ارير على الحاسوب وطباعتها بشكل ورقيالتق

  تصل لعدد غير محدود من المستخدمين.
مما قد يستغرق وقتا  اً،ة أن حجم الملفات قد يكون كبيرلكترونيمن عيوب التقارير اإل

  اطول لتحميل التقارير على جهاز المستخدم.
 )HTML(المرحلة الثالثة: 

)HTML( نترنتحيث تستخدم في بناء مواقع اإل ،هي لغة ترميز النصوص التفاعلية، 
باستخدام الروابط  )HTML(وهي لغة برمجة ذات انتشار واسع وسهلة االستخدام. تسمح لغة 

حيث يتم الربط بين المعلومات والصفحات والمواقع المختلفة  )،HYPERLINKS(التفاعلية 
 ،البحث للحصول على المعلومات من داخل الموقع إمكانيةأتاحت كما  ،نترنتعلى صفحة اإل

  كالوسائط المتعددة. أخرىوربط هذه المعلومات بملفات 
مشاكل تتمثل إلى  إال أنها تؤدي ،واستخدامها للروابط التفاعلية )HTML(رغم مميزات 

مما يسبب  ،ىأخرإلى  ن الروابط التفاعلية تجعل الشخص المتصفح للموقع يتنقل من صفحةأفي 
إلى  ضافةهذا باإل ،ال تدعم الطباعة بشكل جيد )HTML(ن لغة أكما  .اإلرباك للمستخدم

 أخرىن الصفحة عبارة عن ملفات مركبة ومجمعة من ملفات أل ؛صعوبة تخزين الصفحات
  ).LYMER ET AL., 1999منفصلة (
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  XML( )(http://ar.wikipedia.org, 2015(لغة  :المرحلة الرابعة
 XML The Extensible Markupهي لغة الترميز القابلة لالمتداد (إكس إم إل) (

Language(،  قادرة على  لغة ترميزفهي ،عامة لخلق لغات الترميز ذات الغرض الخاص
. بمعنى آخر، إكس إم إل هي طريقة لوصف للبياناتوصف العديد من األنواع المختلفة 
. وهي مجموعة قاعدة البيانات، كما في أيضاًتوي البيانات البيانات. ملف إكس إم إل يمكن أن يح

غرضه الرئيسي أن يسهل  إل) ثانوية مبسطة من لغة الترميز ذات المعيار المعمم (إس جي إم
هناك  .نترنتاإلاألنظمة الموصلة عن طريق  اشتراك البيانات عبر األنظمة المختلفة، خصوصاً

لغة  ).ترميز الجغرافي (جي إم إل، لغة ال)لغات مستندة على إكس إم إل (على سبيل المثال
الترميز الموسعة تستخدم في وصف وتخزين وتنظيم البيانات بخالف لغة الترميز النصوص 

التي تستخدم لكيفية عرض البيانات على المتصفح. وهي مشتقة من لغة  )HTML(التشعبية 
)SGML(  وقواعد لغة)XML(  قريبة من)HTML(  وقد اعتمدتها منظمة)W3C(  كلغة

  .)XML 2(ظهر الجيل المطور منها وهو و ،الترميز قياسية
  

  :لغة تقارير األعمال الموسعة )XBRL(لغة 
 XMLغة ة معيارية مجانية قابلة للتوسع أساسها لإلكترونيهي لغة  )XBRL(لغة 

عمال بأقل تكلفة ممكنة. ر عن األن وتسريع التقرييلتحس نترنتتعتمد التقرير عبر اإل .المعيارية
  ).144ص ،2012، قنطقجي(

بأنها  )XBRL(ما كيرت رامين رئيس لجنة معايير المحاسبة الدولية فقد عرف لغة أ
عايير المحاسبية الدولية دولي يعتمد ترميز بنود المعلومات المالية بموجب الم إلكترونيمعيار 

ليتم عرضها بسهولة  ؛في أي نظام اًإلكترونيرسالها وتخزينها ومعالجتها إعلى نحو يمكن من 
  حسب المعيار المستخدم في عرض التقارير المالية.

)XBRL(  ختصاراهي )Extensible Business Reporting Language(  لغة أو
موحدة يمكن مقارنة مالية إصدار تقارير إلى  تهدف وهي ،تقارير األعمال التجارية الموسعة

   .محتوياتها على مستوى العالم
المشاكل القائمة التي إحدى ن عملية توحيد البيانات المالية على مستوى العالم كانت إ

 .كانت هناك تكاليف عالية لمثل هذه الخدماتو ،جميع العاملين في حقل المحاسبة والتدقيقتؤرق 
الشركات المالية بإصدار والجهات المختلفة في األسواق المالية  وإلزاماللغة  وبعد إصدار هذه

  .هذه اللغة أصبحت هذه اللغة ذات أهمية كبرى باستخدامتقاريرها 
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) A( الشركة ،)B( الشركةو) A( أمام شركتين هما الشركةمثالً  ذا كناإ في هذه اللغة
تصدر  خرى" والشركة األالثابتة األصول إهالكريرها المالية محتوية على مسمى "تصدر تقا

نجد أن كالً من المصطلحين  "الثابتة األصولهتالك ااريرها المالية محتوى على مسمى "تق
وعملية توحيد المصطلحات سوف تيسر عملية المقارنة  اً،كلي اًالفتخابالنسبة للكمبيوتر مختلفين 

الخاص بأي  لالقتصادأكبر  تحليلية نياتإمكا إلعطاء ،بين البيانات المالية للشركات المختلفة
 األصول إهالكمن الحسابين "لكٍل ليشير  معين لو أعطينا كود ،على سبيل المثالف .صناعة

أن كالً من الحسابين إلى  يشير )Tag( أو وسم بإعطاء" وذلك الثابتة األصولهتالك االثابتة" و"
إلى  ببساطة على أن هذا البند يشير الكمبيوتر سوف يتعرف فإن )،Depreciation(إلى  يشيران

  ).Depreciation of Fixed Assets( واحد وهو بند يءش
 :مثالً

)Depreciation (الثابتة  األصول إهالك)Depreciation( 

)Depreciation (الثابتة  األصولالك تها)Depreciation(  
 إمكانيةيعني مما  ،همية هذه اللغة في توحيد المصطلحات المحاسبيةأومن هنا تظهر 

ما الفرق أوسهولة مقارنة البيانات المحاسبية ومعالجتها حسب احتياجات المستخدم لتلك البيانات. 
ما لغة أ ،يصلح استخدامها لمجاالت عدة )XML(فهو أن لغة  )XBRL(و )XML(بين 

)XBRL(  باألعمالفهي لغة خاصة.  
  :)168ص ،2012 ،طقجي(قن )XBRL( مفاهيم ومفردات لغة تقارير األعمال الموسعة

لها مفردات  )XBRL(ولغة  ،لكل لغة مفردات ومفاهيم تميزها عن غيرها من اللغات
  :ومفاهيم خاصة بها تساعد على االستفادة منها

وينتهي به كل عنصر  أوالذي يبد ،الوسمأو  هو العنوان :[TAG] الوصفأو  العالمة - 1
 .)XBRL(موجود بالبرنامج المكتوب بلغة 

هي العملية التي يتم بمقتضاها وصف  :[Tagging Process]التوصيف  أو العنونة - 2
 البيانات الخاصة بالحقول المحاسبية.

خاللها تحويل الملفات  مهي العملية التي يت :[Tagging Filing]توصيفات الملفات   - 3
 .)XBRL(للشكل الذي تتطلبه لغة 

البرنامج المكتوب بلغة : هي العناوين التي يشمل عليها [XBRL Tags]عناوين اللغة  - 4
)XBRL( إلى  حيث تصل عدد العناوين للتصنيف األمريكي)عنوان. )1500 
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نهما أبمعنى  ،هما نظامان لإلمداد بالبيانات :[IDEL] [EDGAR]قاعدتي البيانات  - 5
والذي  مريكيةقواعد بيانات لإلمداد بالبيانات بشكل تفاعلي في سوق األوراق المالية األ

 .)2009(تم تحديثه عام 

هي الخصائص والمواصفات الخاصة بهذه  :[XBRL Attributes]مواصفات اللغة   -6
 وتشمل العنوان الرسمي واالسم والرصيد والبيانات والوصف والمرجع والمحتوى. ،اللغة

 )،XML(وعناصر لغة أسماء  هو قاموس يحتوي على :[Taxonomy]التصنيف   - 7
 ر األعمال.والتي يتم تحديدها بوضوح عند إعداد تقاري

يتم فيه تحديد وتعريف هيكل ومحتوى الذي وهو الدليل  :[Schema]الدليل اإلرشادي   - 8
 .)XML(العناصر التي تتشكل منها لغة التمييز الموسعة 

هو التقرير المنفذ بلغة  :XBRL( [XBRL Document](تقرير لغة أو  مستند  - 9
)XBRL،( ل التقرير عنهاموهو يعكس المعلومات المطلوب ع. 

: هو التقرير الذي يصف المعلومات [Instance Document] المستند المستخلص  - 10
 مثل قائمة الدخل والمركز المالي. ،المحاسبية

هو الشكل الذي يعرض عليه التقرير المطلوب  :[Style Sheet]القائمة النمطية  - 11
 .)Instance Document(استخالصه 
  :)187- 185ص، 2011 ،حاسبي (رشيدالم فصاحلوظيفة اإل )XBRL(أهم إسهامات لغة 

بقدرتها على قراءة العالمات الخاصة بالحاسب االلي وتطبيقها  )XBRL(تتميز لغة  - 1
كتل من إلى  ويتم ذلك من خالل تحويل التقارير ،للمعلومات المالية في تقارير األعمال

 ج الحاسب اآللي.مانالمعلومات التي يمكن فهمها ومعالجتها من خالل بر

حيث تمكن من  ،لكترونيتخفيض كلفة النشر اإلفي  غة تقارير األعمال الموسعةتسهم ل  - 2
 نجليزية.السريع بين اللغتين العربية واإل عمال والتحولحضير وتحليل واستخدام معلومات األت

إلى  فليس هناك حاجة ،مع جميع البرامج )XBRL(تتسق لغة تقارير األعمال الموسعة   - 3
 ما يعني سهولة جمع المعلومات والوصول ؛إعادة الترجمة أو إعادة تنسيق المعلومات

 تلك المعلومات بشكل منظم.إلى 

للمستثمرين فرصة الوصول للمعلومات المحاسبية  )XBRL(تتيح لغة تقارير األعمال الموسعة   - 4
 المستثمرين. تقرارا اءةمما يرفع من كف )،PDF( من خالل توفير تلك المعلومات بنمط

جراء تحليالت لشركات مختلفة إب )XBRL(ر األعمال الموسعة تسمح لغة تقاري  - 5
 مما يزيد من كفأه التحليالت المالية. ؛منافسة
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  ):38ص، 2011 ،(السعيد )XBRL(الجهود العالمية لالستفادة من لغة 
  بية: و: الجهود األورأوالً

  :على ثالث مراحل )XBRL(بي بلغة وكان االهتمام األور
فتم تطبيق هذه اللغة على  )2003(دأت هذه المرحلة في العام حيث ب ى:األولالمرحلة 

تلك المرحلة هي مصلحة  برز الجهات التي طبقت هذه اللغة فيأ توكان .نطاق حكومي واسع
جلس المياه مو ،سبانياإوالقطاع المصرفي في  ،وقطاع البلديات في ألمانيا ،يرلنداإالضرائب في 

  الدنمارك. الشركات فيإدارة  وهيئة ،في هولندا
حيث تم استخدام لغة  )،2004(وبدأت هذه المرحلة في العام  المرحلة الثانية:

)XBRLسباني والبنك األوروبي. ) من قبل البنك المركزي اإل  
بية بشكل رسمي واهتمت المفوضية األور )2004(مع نهاية العام  المرحلة الثالثة:

  .عضاءن األيلدول السبع والعشربشكل قياسي ل )XBRL(بتوحيد التصنيف الخاص بلغة 
  :)XBRL(سيوية لالستفادة من لغة : الجهود اآلثانياً

سيوية تطبق هذه اللغة في سوق آول دولة أكانت الصين  )2003(في أواخر العام 
أسواق المال في إلى  ضافةباإل ،وكالة الخدمات المالية اليابانيةإلى  ثم امتدت هذه اللغة ،شنغهاي

يقع  )Asian XBRL Taxonomy(ويالحظ أن التصنيف األسيوي  .الجنوبية سنغافورة وكوريا
  تطويره على عاتق أسواق المال وليس الجهات الحكومية كما هو الحال في أوروبا.

أصدرت لجنة  2009يناير  30في  :)XBRL(لالستفادة من لغة  مريكيةالجهود األ
يها الشركات المسجلة بتطبيق لغة تقارير قواعد جديدة تلزم ف مريكيةتداول األوراق المالية األ

  :على ثالث مراحل )XBRL(األعمال الموسعة 
وفيها تلتزم الشركات العامة واألجنبية والتي تطبق  :)2010 - 2009(ى األولالمرحلة 

 )مليار دوالر 5(والتي يزيد حقوق الملكية فيها عن  )U.S GAAP( مريكيةمبادئ المحاسبة األ
  على تقاريرها المالية. )XBRL(بتطبيق لغة 

لزام الشركات العامة المطبقة إرحلة تم موفي تلك ال :)2011 - 2010(المرحلة الثانية 
بتطبيق  )مليون دوالر 700(والتي يزيد حقوق ملكيتها عن  مريكيةلمبادئ المحاسبة األ

)XBRL( .على تقاريرها المالية  
اقي الشركات والتي لم يشتمل عليها وفيها تم إلزام ب :)2012 – 2011(المرحلة الثالثة 

 International)وكذلك الشركات التي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية  ،المراحل السابقة

Financial Reporting) (IFRS)  بتطبيق لغة)XBRL(  وهذا يؤكد على مدى اهتمام لجنة
  .)XBRL(بلغة  مريكيةاألوراق المالية األ
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  :بورصة فلسطين
 ،كشركة مساهمة خاصة )1995(ست شركة سوق فلسطين لألوراق المالية في العام تأس

وانسجاما مع مبادئ الحوكمة  )2010(وفي العام  ).1997(وبدأت أولى جلسات التداول عام 
شركة مساهمة عامة كما أطلقت الشركة هويتها الجديدة لتصبح بورصة إلى  تحولت الشركة

  الفرص". فلسطين وذلك تحت شعار "فلسطين
 )12(تعمل البورصة الفلسطينية تحت إشراف هيئة سوق رأس المال طبقا لقانون رقم 

تنظيم التداول في األوراق المالية من خالل القوانين إلى  وتسعى البورصة )،2004(للعام 
حصلت البورصة  )2009(ففي العام  .سس الحماية واألمن للتداولأواألنظمة الحديثة التي توفر 

والثاني عربيا ضمن تصنيف ألسواق المال على  ،ينية على المركز الثالث والثالثين عالمياًالفلسط
  .. (www.pcma.ps, 2015)صعيد حماية المستثمرين

على خمسة قطاعات، وهي  ) شركة موزعة49(بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة 
  كالتالي:

 خدمات المالية.قطاع البنوك وال - 1

 .تأمينقطاع ال - 2

 قطاع االستثمار. - 3

 قطاع الصناعة. - 4

 قطاع الخدمات. - 5

  شركات. )8(إلى  بالبورصة عضاءفيما وصل عدد األ
  
  في البورصة الفلسطينية: فصاحاإل

اهتمت البورصة الفلسطينية منذ نشأتها بمواكبة التطورات العالمية خاصة فيما يتعلق 
عن  فصاحوالذي يلزم الشركات المدرجة باإل )،2004(للعام  )12(فكان قانون رقم  ،فصاحباإل

عن أي معلومات قد تؤثر على  فصاحلزم الشركات باإلأكما  ،بياناتها المالية السنوية والمرحلية
والهيئة  اإلدارةمواعيد اجتماعات مجلس إلى  ضافةباإل ،مركزها الماليأو  ربحية الشركة

رفع إلى  والذي يهدف )2012(للعام  )1(م تبع ذلك قانون رقم عادية. ثالالعمومية العادية وغير 
حيث ألزم  ،وتوفير جميع المعلومات للمتعاملين في قطاع األوراق المالية فصاحمستوى اإل

للشركة يتضمن كافة المعلومات  إلكترونيالقانون الشركات المدرجة بضرورة إنشاء موقع 
الصادرة عن هيئة سوق المال  فصاحديل تعليمات اإلكما تم تع ،والتقارير التي تهم المستثمرين

  : (www.pcma.ps, 2015)عن فصاحليشمل اإل )2004(عام 
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 التنفيذية. اإلدارةو اإلدارةمجلس  أعضاءيس وئوالرواتب والمنافع لر مكافآتال - 1

 سياسة الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية. - 2

وأسماء  اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  في التقرير السنوي عن حفصااإل - 3
 كل لجنة من هذه اللجان ومسؤوليتها وصالحيتها. أعضاءو

خاص بها يتضمن كافة المعلومات والبيانات  إلكترونيقيام الشركة بإنشاء موقع  - 4
 والتقارير التي تهم المستثمرين.

  
  في فلسطين: لكترونياإل فصاحاإل

 ،لكتروني" اإلإفصاحأعلنت بورصة فلسطين عن إطالق نظام ") 11/3/2015(في 
مالية للشركات المدرجة في البورصة العن البيانات المالية وغير  فصاحوالمختص باإل

توفير بيئة تداول شفافة وعادلة بما يخدم إلى  حيث يهدف هذا النظام الجديد ،الفلسطينية
القائمين على سوق رأس إلى  ضافةباإل ،الشركات المدرجةالمستثمرين والمدققين والمحللين و

  المال.
" سيعمل على توحيد المسميات المحاسبية المستخدمة إفصاحلقد أكدت البورصة أن نظام "

حيث تبلغ  ،وذلك باعتماد مسمى موحد لجميع المرادفات ذات العالقة ،من قبل الشركات المدرجة
وفي  .مسمى )500(إلى  ع أن يتم اختزالها لتصلويتوق ،مسمى )1700(تلك المسميات نحو 

أكد الرئيس التنفيذي مؤتمر صحفي عقد بمشاركة بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال 
برز األنظمة أ" تم تطويره في بورصة فلسطين بطريقة تحاكي إفصاحن نظام "أ للبورصة على

  .)XBRL) (2015 ،www1.wafa.ps(العالمية مثل نظام 
حيث  ،بالنسبة لقطاع األوراق المالية الفلسطينية مهمة" خطوة إفصاحق نظام "يعتبر إطال

كما  ،الصادر عن الشركات المدرجة فصاحيتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سرعة ودقة اإل
ولقد أكدت هيئة سوق رأس المال أن  .فصاحسيعمل هذا النظام على حل مشكلة تشتت عملية اإل

خراج كم هائل من التقارير باالعتماد على قاعدة البيانات الخاصة " سيعمل على استإفصاحنظام "
 قطاع معين.أو  الشركات ككلأو  بالنظام سواء كان على مستوى الشركة
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  :ةمقدم
وكذلك أداة  ،واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ،يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة

كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات  ،وصدقها وثباتها ،الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها
د وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتم ،الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها التي قام بها

  .الباحث عليها في تحليل الدراسة
  

  :منهجية الدراسة
تم عمل قائمة لفحص حيث  ،في هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي

، وذلك حسب تعليمات هيئة سوق عنها فصاحتشتمل على البنود الواجب اإل فصاحاإل
العدد صفر إفصاح أو عدد واحد والذي يمثل وجود جابة كل فقرة فيها بالإوتكون  .المال  رأس

  .عن ما هو مطلوب من قبل هيئة سوق رأس المال فصاحوالذي يمثل عدم توفر اإل
  

 طرق جمع البيانات:
  :الباحث على نوعين من البيانات اعتمد

  ية:األولالبيانات  -1
عنها من قبل  فصاحلى البنود الواجب اإلتحتوي ع فصاحوذلك باستخدام قائمة فحص لإل

وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في  ،البحث سئلة وفرضياتألدراسة  نترنتالشركات عبر اإل
 Statistical Package) (SPSS)ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج  ،موضوع البحث

for Social Science)  بهدف الوصول  ؛ائية المناسبةواستخدام االختبارات اإلحص ،اإلحصائي
  .ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة ،لدالالت ذات قيمة

 :البيانات الثانوية -2

المتعلقة بالموضوع قيد أو  المنشورات الخاصةقام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات و
 ،معدلال فصاحبنظام اإلالفلسطينية  المساهمةلتزام الشركات امدى تتعلق بدراسة  الدراسة، والتي

وأية مراجع قد يرى الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينوي الباحث من خالل 
الطرق العلمية السليمة في كتابة في الدراسة، التعرف على األسس و اللجوء للمصادر الثانوية

  .تحدث في مجال الدراسةالمستجدات التي حدثت وآخر  ام عنالدراسات، وكذلك أخذ تصور ع
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  :جتمع وعينة الدراسةم
والتي يبلغ  ،الفلسطينيةبورصة المدرجة في الشركات جميع تم تطبيق هذه الدراسة على 

للتأكد من  فصاحاإلحيث سيتم عمل قائمة فحص منهم شركتان موقوفتان  ،شركة )49(عددها 
  انات مالية وغير مالية.والتزام الشركة بعرض بي ،لكل شركة إلكترونيوجود موقع 

حيث أن  ،توزيع عينة الدراسة المستردة حسب قطاعات الشركات ) يبين1وجدول رقم (
بنوك المن الشركات من قطاع " )%17.0(، و"الخدماتمن الشركات من قطاع " )25.5%(

كات من من الشر )%25.5(و ،"تأمينمن الشركات من قطاع " )%10.6(و ،"والخدمات المالية
  ".ستثماراالمن الشركات من قطاع " )%21.3(و ،"صناعةالقطاع "

  )1جدول رقم (
  قطاعات الشركاتتوزيع عينة الدراسة حسب 

  النسبة المئوية  التكرار  قطاعات الشركات
 25.5 12 خدمات

 17.0 8 بنوك وخدمات مالية

 10.6 6 تأمين

 25.6 13 صناعة

 21.3 10 استثمار

 100.0 49  المجموع

  اإلحصائية:المعالجات 
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من 
 األساليب اإلحصائية المناسبة للبيانات الوصفية باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

(Statistical Package for Social Science) (SPSS)  وفيما يلي مجموعة من األساليب
 اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

نعـم   اإلجابةحيث  ،الحاسب اآللي، حسب المقياس الثنائيإلى  تم ترميز وإدخال البيانات - 1
  (صفر).ال رمز لها بالرمز  اإلجابةو )1(رمز لها بالرقم 

 ،صية لمفردات الدراسةتم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخ - 2
 .وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة

 .فصاحقائمة فحص اإلاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات  - 3
 .معادلة سبيرمان براون للثبات - 4
 .Binomial testاختبار ذات الحدين أو  اإلشارة اختبار - 5
عينة الدراسة حسب متغير القطاع التـي  أفراد  راءآس للفروق بين تحليل كروسكال واال - 6

  تنتمي له الشركة.
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  :مقدمة
، فصاحاإل قائمة فحص) لتحليل فقرات Binomial test( اإلشارةتم استخدام اختبار 

العينة يوافقون على محتواها إذا كانت النسبة المئوية أفراد  بمعنى أن ،ةإيجابيوتكون الفقرة 
، )0.05(قل من أ القيمة االحتماليةو ،"ال" لإلجاباتمن النسبة المئوية أكبر  ""نعم لإلجابات

نت النسبة المئوية العينة ال يوافقون على محتواها إذا كاأفراد  بمعنى أن ،وتكون الفقرة سلبية
، وتكون )0.05(قل من أ القيمة االحتماليةو ،"ال" لإلجابات" أقل من النسبة المئوية "نعم لإلجابات

  .)0.05(من أكبر  لها القيمة االحتمالية تآراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان
  
  :الدراسةفرضيات اختبار 

 "المعدل فصاحسطينية بنظام اإلالفلتلتزم الشركات المساهمة " :الفرضية الرئيسية
  وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:

ة خاصة إلكترونيتوفر لدى الشركات المساهمة الفلسطينية مواقع تى: األولالفرضية 
  .)≥α 0.05(تضمن كافة المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين عند مستوى داللة تبها 

والنتائج مبينة  ،)Binomial test( اإلشارةدام اختبار على هذه الفرضية تم استخ لإلجابة
الموقع ( األولفقرات المحور  عينة الدراسة فيأفراد  والذي يبين آراء ،)2في جدول رقم (

  كما يلي:) للشركة لكترونياإل
مـن النسـبة   أكبر  وهي )%78.7(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )1(رقم  في الفقرة - 1

 )0.05(وهي أقل من  )0.000( القيمة االحتمالية تساويو )%21.3( الب لإلجابة المئوية
   .خاص بها إلكترونيه "يوجد للشركة موقع مما يدل على أن

مـن النسـبة   أكبر  وهي )%70.2(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )2(رقم  في الفقرة - 2
هـي أقـل مـن    و )0.008( القيمة االحتمالية تسـاوي و )،%29.8( بال لإلجابة المئوية

 ."ركة يتضمن النظام الداخلي للشركةللش لكتروني"الموقع اإل مما يدل على أن )،0.05(

مـن النسـبة   أكبر  وهي )%70.2(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )3(رقم  في الفقرة - 3
وهـي أقـل مـن     )0.008( القيمة االحتمالية تسـاوي و )،%29.8( بال لإلجابة المئوية

 ."للشركة يتضمن عقد التأسيس لكتروني"الموقع اإل على أنمما يدل  )،0.05(

من النسـبة  أكبر  وهي )%70.2(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )4.1(رقم  في الفقرة - 4
وهـي أقـل مـن     )0.008( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%29.8( بال لإلجابة المئوية

مجلـس   أعضاءضمن نبذة عن تللشركة ي لكتروني"الموقع اإل مما يدل على أن )،0.05(
 ."اإلدارة
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من النسـبة  أكبر  وهي )%68.1(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )4.2(رقم  في الفقرة - 5
وهـي أقـل مـن     )0.019( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%31.9( بال لإلجابة المئوية

 ."التنفيذية اإلدارةيتضمن نبذة عن للشركة  لكترونيالموقع اإل" مما يدل على أن )،0.05(

من النسـبة  أكبر  وهي )%53.2(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )4.3(رقم  في الفقرة - 6
مـن  أكبـر   وهـي  )0.771( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%46.8( بال لإلجابة المئوية

للشـركة ال يتضـمن نبـذة عـن كبـار       لكتروني"الموقع اإل مما يدل على أن )،0.05(
 .المساهمين"

من النسـبة  أكبر  وهي )%51.1(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )5.1(رقم  ةفي الفقر - 7
مـن  أكبـر   وهـي  )1.00( القيمة االحتماليـة تسـاوي  و )%48.9( بال لإلجابة المئوية

 للشركة ال يتضمن التقارير السنوية لسـنة  لكتروني"الموقع اإل مما يدل على أن )،0.05(
 .")م2014(

وهي أقل من النسـبة   )%23.4(بنعم  لإلجابة غت النسبة المئويةبل )5.2(رقم  في الفقرة - 8
وهـي أقـل مـن     )0.000( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%76.6( بال لإلجابة المئوية

 ال يتضمن التقارير السنوية لسـنة  للشركة لكترونيالموقع اإل" مما يدل على أن )،0.05(
 .")م2013(

وهي أقل مـن النسـبة    )%4.3(بنعم  لإلجابة يةبلغت النسبة المئو )5.3(رقم  في الفقرة - 9
وهـي أقـل مـن     )0.000( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%95.7( بال لإلجابة المئوية

 يتضمن التقارير السنوية لسـنة  للشركة ال لكتروني"الموقع اإل مما يدل على أن )،0.05(
  .")م2012(

العينة بنعم لجميع فراد أ من يتبين أن النسبة المئوية للذين أجابوا ،وبصفة عامة
من النسبة أكبر  وهي )%54( تساوي للشركة) لكترونياإل(الموقع  األولفقرات المحور 

القيمة االحتمالية و )%46( والتي تساوي ،)ال(بـ  العينةأفراد  المئوية للذين أجابوا من
مساهمة توفر لدى الشركات الت ه المما يدل على أن )؛0.05(من أكبر  وهي )0.080( تساوي

تضمن كافة المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين تة خاصة بها إلكترونيالفلسطينية مواقع 
   ).α=0.05(عند مستوى داللة 

% 70من  أعلىحققت نسبة مئوية  األولىالفرضية  أسئلةيرى الباحث إن اغلب إجابات 
كانت إلدارة التنفيذية واالسؤال الخاص بتوفر معلومات عن كبار المساهمين  إال أن إجابة

هذا باإلضافة إلى أن الشركات تعرض قوائمها المالية ولكن بعض الشركات عرضت منخفضة 
مما أدى إلى انخفاض النتائج  ;2012أو  2013والبعض اآلخر العام  2014قوائمها المالية للعام 
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من النسبة وهي نسبة قريبة  %78.7مجتمعة، فرغم وجود مواقع الكترونية للشركات بنسبة 
%، كما انها اعلى من النسبة 77.23) حيث كانت النسبة 2012المئوية التي توصل لها مطيري (

إال أن هذه المواقع ال تلبي جميع متطلبات  ،%69) والتي كانت 2007المئوية التي وجدها خان (
ن على ومن هذه النسب يمكن القول انه ال يوجد اهتمام من قبل القائميهيئة سوق رأس المال 

 الشركات باالنترنت والخدمات االلكترونية.
  )2جدول رقم (

 )للشركة لكترونياإلموقع (ال األولتحليل فقرات المحور 

 الفقرات م
  (ال) اإلجابة  (نعم) اإلجابة

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

  

 % ت % ت

1 
خاص بها يتضمن كافة  إلكترونيهل يوجد للشركة موقع  

 رير التي تهم المستثمرين؟المعلومات والبيانات والتقا
37 78.7 10 21.3 0.000 

2 
للشركة النظام الداخلي  لكترونيهل يتضمن الموقع اإل

  للشركة؟
33 70.2 14 29.8 0.008 

 0.008 29.8 14 70.2 33 للشركة عقد التأسيس؟ لكترونيهل يتضمن الموقع اإل  3

       للشركة نبذة عن لكترونيهل يتضمن الموقع اإل 4

 0.008 29.8 14 70.2 33   اإلدارةمجلس  أعضاء  -أ 4.1

 0.019 31.9 15 68.1 32 التنفيذية  اإلدارةو -ب 4.2

 0.771 46.8 22 53.2 25 وكبار المساهمين -ج 4.3

5  
للشركة التقارير السنوية  لكترونيهل يتضمن الموقع اإل

       آلخر ثالث سنوات على األقل؟

 1.000 48.9 23 51.1 24  م 2014 -1  5.1

 0.000 76.6 36 23.4 11  م2013 -2  5.2

 0.000 95.7 45 4.3 2  م 2012 -3  5.3

%54 230  جميع الفقرات   193 46% 0.080 

  "ت": التكرار، "%" النسبة المئوية
ضمن التقارير السنوية المعروضة على المواقع  فصاحالفرضية الثانية يتم اإل

 ،اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  ينية عنة للشركات المساهمة الفلسطلكترونياإل
ومسؤولياتها وصالحياتها عند مستوى داللة  ،كل لجنة من هذه اللجان أعضاءوأسماء و

)0.05 α≤(.  
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والنتائج مبينة  ،)Binomial test( اإلشارةعلى هذه الفرضية تم استخدام اختبار  لإلجابة
 فصاحفقرات المحور الثاني (اإل ينة الدراسة فيعأفراد  والذي يبين آراء ،)3في جدول رقم (

كل لجنة  أعضاءوأسماء و اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  ضمن التقرير السنوي عن
  :كما يليومسؤوليتها وصالحيتها)  من هذه اللجان

من النسـبة  أكبر  وهي )%61.7(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )1.1(رقم  في الفقرة - 1
مـن  أكبـر   وهـي  )0.144( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%38.3( بال لإلجابة يةالمئو

أسـماء اللجـان    ضمن التقرير السنوي عن فصاحال يتم اإله "مما يدل على أن )؛0.05(
 ."اإلدارةالمنبثقة عن مجلس 

من النسـبة  أكبر  وهي )%59.6(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )1.2(رقم  في الفقرة - 2
مـن  أكبـر   وهـي  )0.243( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%40.4( بال لإلجابة ةالمئوي

 أعضاءاء وضمن التقرير السنوي عن وأسم فصاحال يتم اإله "مما يدل على أن )؛0.05(
 ."كل لجنة من هذه اللجان

وهي أقل من النسـبة   )%40.4(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )1.3(رقم  في الفقرة - 3
مـن  أكبـر   وهـي  )0.243( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%59.6( بال جابةلإل المئوية

اللجـان  أسـماء   ضمن التقرير السنوي عن فصاحال يتم اإله "مما يدل على أن )؛0.05(
ومسـؤولياتها   ،كل لجنة من هذه اللجـان  أعضاءوأسماء و ،اإلدارةالمنبثقة عن مجلس 

 .")≥α 0.05( وصالحياتها عند مستوى داللة

العينة بنعم الفقرة أفراد  يتبين أن النسبة المئوية للذين أجابوا من ،ة عامةوبصف
 اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  ضمن التقرير السنوي عن فصاحالمتعلقة بـ (اإل

 وهي )،%53.9(تساوي  ومسؤوليتها وصالحيتها) كل لجنة من هذه اللجان أعضاءوأسماء و
 )%46.1(والتي تساوي  )،ال(بـ  العينةأفراد  ذين أجابوا منمن النسبة المئوية للأكبر 

 فصاحال يتم اإل همما يدل على أن )؛0.05(من أكبر  وهي )،0.400( القيمة االحتمالية تساويو
 ة للشركات المساهمة الفلسطينية عنلكترونيضمن التقارير السنوية المعروضة على المواقع اإل

 ،كل لجنة من هذه اللجان أعضاءوأسماء و ،اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء 
  .)≥α 0.05( ومسؤولياتها وصالحياتها عند مستوى داللة

يظهر للباحث عدم وجود اهتمام من قبل القائمين على ادارة الشركات بموضوع لجان 
مجلس اإلدارة مما يعكس عدم االهتمام بأهمية تلك اللجان والدور الذي يمكن ان تؤديه تلك 

  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. جان في مساعدة الل
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  )3جدول رقم (
 ،اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  ضمن التقرير السنوي عن فصاحاإلتحليل الفقرة المتعلقة بـ (

 )ومسؤوليتها وصالحيتها ،كل لجنة من هذه اللجان أعضاءوأسماء و

 الفقرات م
  (ال) اإلجابة  (نعم) اإلجابة

الق
لية

تما
الح

ة ا
يم

 % ت % ت 

       :ضمن التقرير السنوي عن فصاحهل يتم اإل 1

 0.144 38.3 18 61.7 29   اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  - أ 1.1

 0.243 40.4 19 59.6 28  كل لجنة من هذه اللجان  أعضاءوأسماء و -ب 1.2

 0.243 59.6 28 40.4 19 ومسؤوليتها وصالحيتها؟ -ج 1.3
 0.400 46.1 65 53.9 76  جميع الفقرات 

  "ت": التكرار، "%" النسبة المئوية
 مكافآتة عن اللكترونياقعها اإلالفرضية الثالثة: تفصح الشركات المساهمة الفلسطينية في مو

  .)≥α 0.05( التنفيذية عند مستوى داللة اإلدارةو اإلدارةمجلس  أعضاءالرواتب لرئيس ووالمنافع و
ـائج مبينـة فـي     ،)Binomial test( اإلشارةعلى هذه الفرضية تم استخدام اختبار  بةلإلجا والنت
  كما يلي:) اإلدارةمجلس ( األولفقرات المحور  عينة الدراسة فيأفراد  والذي يبين آراء ،)4جدول رقم (

مـن النسـبة   أكبر  وهي ،)%78.7(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )1.1(رقم  في الفقرة -1
 )؛0.05(وهي أقـل مـن    )0.000( القيمة االحتمالية تساويو )%21.3( بال لإلجابة المئوية

 ."اإلدارةمجلس  أعضاءالتقرير السنوي للشركة يتضمن قائمة بأسماء و" مما يدل على أن

من النسبة أكبر  وهي )،%76.6(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )1.2(رقم  في الفقرة - 2
وهـي أقـل مـن     )،0.000( القيمة االحتمالية تسـاوي و )%23.4( بال لإلجابة المئوية

 اإلدارةالتقرير السنوي للشـركة يتضـمن قائمـة مـوظفي     " مما يدل على أن )؛0.05(
 ."الذي يشغله كل منهم ومدة شغله لهمع بيان للمنصب  ،التنفيذية لدى الشركة

وهي أقل مـن النسـبة    )%23.4(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )2(رقم  في الفقرة - 3
وهـي أقـل مـن     )،0.000( القيمة االحتمالية تساويو )،%76.6( بال لإلجابة المئوية

أو  ه "ال يظهر في التقرير السـنوي للشـركة طبيعـة القرابـة    مما يدل على أن )؛0.05(
 ."أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذيةالصاهرة بين بين 

مـن النسـبة   أكبر  وهي )%74.5(بنعم  لإلجابة لنسبة المئويةبلغت ا )3(رقم  في الفقرة - 4
وهـي أقـل مـن     )0.001( القيمة االحتمالية تسـاوي و )،%25.5( بال لإلجابة المئوية
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ه "يظهر في التقرير السنوي للشركة بيان بالمراكز القيادية التي مما يدل على أن )؛0.05(
 ."أخرىلدى أي شركة  اإلدارةمجلس  أعضاءيشغلها 

وهي أقـل مـن النسـبة     )%8.5(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )4(رقم  ي الفقرةف - 5
وهـي أقـل مـن     )،0.000( القيمة االحتمالية تساويو )،%91.5( بال لإلجابة المئوية

ذا قد تـم  إفي التقرير السنوي للشركة عن ما  فصاحه "ال يتم اإلمما يدل على أن )؛0.05(
اية دعـوة  أو  ،التنفيذية اإلدارةأي من موظفي أو  ،ارةدإأي عضو مجلس إفالس  شهارإ

 وذلك خالل السنوات الخمس الماضية. ،حكم قد صدر بحقهأو  رفعت ضده

من النسـبة  أكبر  وهي )،%53.2(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )5(رقم  في الفقرة - 6
ـ  )،0.771( القيمة االحتمالية تساويو )%46.8( بال لإلجابة المئوية مـن  أكبـر   يوه

يتضـمن   لمفص هر في التقرير السنوي للشركة كشفٌال يظه "مما يدل على أن )؛0.05(
 البـدالت أو  مكافآتالأو  ،اإلدارةمجلس  أعضاءجميع المبالغ التي حصل عليها رئيس و

 ."القروضأو  المزايا العينيةأو 

أقل مـن النسـبة   وهي  )،%34.0(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )6(رقم  في الفقرة - 7
وهـي أقـل مـن     )،0.040( القيمة االحتمالية تساويو )،%66.0( بال لإلجابة المئوية

في التقرير السنوي للشـركة عـن سياسـة     فصاحه "ال يتم اإلمما يدل على أن )؛0.05(
 ."عضاء المجلسأل اإلدارةتحديد بدل حضور جلسات مجلس 

وهي أقل مـن النسـبة    )،%31.9(بنعم  ةلإلجاب بلغت النسبة المئوية )7(رقم  في الفقرة - 8
وهـي أقـل مـن     )،0.019( القيمة االحتمالية تساويو )،%68.1( بال لإلجابة المئوية

يتضـمن   مفصل هر في التقرير السنوي للشركة كشفٌيظ ال ه "مما يدل على أن )؛0.05(
أو  تالبـدال أو  مكافـآت الأو  ،التنفيذيـة  اإلدارة يع المبالغ التي حصل عليها موظفوجم

  .منهم "القروض يتضمن الكشف اسم كل واحدأو  المزايا العينية
العينة بنعم لجميع فقرات المحور أفراد  من يتبين أن النسبة المئوية للذين أجابوا ،وبصفة عامة

 العينةأفراد  وهي أقل من النسبة المئوية للذين أجابوا من )،%47.61(تساوي  )اإلدارةمجلس الثاني (
مما يدل  )؛0.05(من أكبر  وهي )،0.381( القيمة االحتمالية تساويو )%52.39( تي تساويوال )ال(بـ 

والمنافع  مكافآتتفصح عن ال ة اللكترونيالشركات المساهمة الفلسطينية في مواقعها اإل على أن
  .)≥α 0.05(التنفيذية عند مستوى داللة  اإلدارةو اإلدارةمجلس  أعضاءالرواتب لرئيس وو

احث انه رغم احتواء التقارير السنوية للشركات على معلومات تتعلق بأعضاء الحظ الب
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اال انه ال يتم اإلفصاح بشكل واضح في التقارير السنوية عن 

من ناحية ، وجود او عدم وجود قضايا يواجهها احد أعضاء مجلس اإلدارة او االدارة التنفيذية
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% من الشركات فقط يظهرون في تقاريرهم السنوية كشفا بالمبالغ التي 31.9اخرى نالحظ ان 
  .مما ادى الى انخفاض النسبة المئوية العامة ;اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية يتقاضها أعضاء

% وهي اقل من النسبة المئوية التي 47.61نسبة اإلفصاح عن مجلس االدارة  يالحظ ان
  %.68.8والتي كانت  )2009(نوجدها عبد الرحم

  )4جدول رقم (
 )اإلدارةمجلس تحليل فقرات المحور الثاني (

 الفقرات م
  (ال) اإلجابة  (نعم) اإلجابة

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 % ت % ت 

       يتضمن التقرير السنوي للشركة قائمة  1

 0.000 21.3 10 78.7 37   اإلدارةمجلس  أعضاءبأسماء و - أ 1.1

1.2 
لمنصب امع بيان  ،التنفيذية لدى الشركة إلدارةاوموظفي -ب

 الذي يشغله كل منهم ومدة شغله له.
36 76.6 11 23.4 0.000 

2 
الصاهرة بين أو  يظهر في التقرير السنوي للشركة طبيعة القرابة

  التنفيذية. اإلدارةوموظفي  اإلدارةمجلس  أعضاء
11 23.4 36 76.6 0.000 

3 
شركة بيان بالمراكز القيادية التي يظهر في التقرير السنوي لل

 .أخرىلدى أي شركة  اإلدارةمجلس  أعضاءيشغلها 
35 74.5 12 25.5 0.001 

4 

 تم قد اذا ما عن للشركة السنوي التقرير في فصاحاإل يتم
 موظفي من أيأو  ،إدارة مجلس عضو أيإفالس  شهارإ

 صدر قد حكمأو  ،ضده رفعت دعوة يةأأو  ،التنفيذية اإلدارة
  .الماضية الخمس السنوات خالل وذلك ،بحقه

4 8.5 43 91.5 0.000 

5 

يتضمن  مفصل هر في التقرير السنوي للشركة كشفٌيظ
مجلس  أعضاءجميع المبالغ التي حصل عليها رئيس و

أو  المزايا العينيةأو  البدالتأو  مكافآتالأو  ،اإلدارة
 القروض.

25 53.2 22 46.8 0.771 

6 
لتقرير السنوي للشركة عن سياسة تحديد بدل في ا فصاحيتم اإل

 المجلس. عضاءأل اإلدارةحضور جلسات مجلس 
16 34.0 31 66.0 0.040 

7  

يع يتضمن جم مفصل هر في التقرير السنوي للشركة كشفٌيظ
 مكافآتالأو  ،التنفيذية اإلدارة المبالغ التي حصل عليها موظفو

تضمن الكشف اسم القروض يأو  المزايا العينيةأو  البدالتأو 
  كل واحد منهم.

15 31.9 32 68.1 0.019 

 0.381 52.39 197 47.61 179  جميع الفقرات 

  ."ت": التكرار، "%" النسبة المئوية
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ة عن لكترونيتفصح الشركات المساهمة الفلسطينية في مواقعها اإل :الفرضية الرابعة 
  .)≥α 0.05( ستوى داللةسياسات الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية عند م

والنتائج مبينة  ،)Binomial test( اإلشارةعلى هذه الفرضية تم استخدام اختبار  لإلجابة
المسـؤولية  فقرات المحور الثالث ( عينة الدراسة فيأفراد  والذي يبين آراء ،)5في جدول رقم (

  كما يلي:) االجتماعية
وهي أقل من النسـبة   )،%36.2(بنعم  بةلإلجا بلغت النسبة المئوية )1.1(رقم  في الفقرة - 1

مـن  أكبـر   وهـي  )،0.079( القيمة االحتمالية تساويو )،%63.8( بال لإلجابة المئوية
ضح مساهمة الشركة في خدمة ال يو "التقرير السنوي للشركة مما يدل على أن )؛0.05(

 ."البيئة

من النسـبة  أكبر  وهي )%72.3(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )1.2(رقم  في الفقرة - 2
وهـي أقـل مـن     )،0.003( القيمة االحتمالية تساويو )،%27.7( بال لإلجابة المئوية

كة يوضح مساهمة الشركة فـي خدمـة   مما يدل على أن "التقرير السنوي للشر )؛0.05(
جتمعية فيتم مالمجتمع المحلي وفي حالة عدم وجود نشاط للشركة في مجال المسؤولية ال

 ."لكعن ذ فصاحاإل

من النسبة أكبر  وهي )،%51.1(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )2.1(رقم  في الفقرة - 3
مـن  أكبـر   وهـي  )،0.100( القيمة االحتمالية تساويو )،%48.9( بال لإلجابة المئوية

ال يوضح بيان بالتبرعـات والمـنح    "التقرير السنوي للشركة مما يدل على أن )؛0.05(
 ."المدرجة خالل السنة الماليةشركة التي دفعتها ال

وهي أقل من النسـبة   )%23.4(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )2.2(رقم  في الفقرة - 4
وهـي أقـل مـن     )0.000( القيمة االحتمالية تسـاوي و )،%76.6( بال لإلجابة المئوية

ة مفصل التبرعات والهبات ال يوضح "التقرير السنوي للشركة مما يدل على أن )؛0.05(
 ."حسب الجهات التي دفعت لها

من النسبة أكبر  وهي )،%78.7(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )3.1(رقم  في الفقرة - 5
وهـي أقـل مـن     )،0.000( القيمة االحتمالية تساويو )،%21.3( بال لإلجابة المئوية

 ."ةيتضمن اعمال الشرك "التقرير السنوي للشركة مما يدل على أن )؛0.05(

وهي أقل من النسـبة   )،%36.2(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )3.2(رقم  فقرةفي ال - 6
مـن  أكبـر   وهـي  )،0.079( القيمة االحتمالية تساويو )،%63.8( بال لإلجابة المئوية

 ."أي شركة حليفة عماالًأال يتضمن  "التقرير السنوي للشركة مما يدل على أن )؛0.05(
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من النسبة أكبر  وهي )،%25.5(بنعم  لإلجابة نسبة المئويةبلغت ال )3.3(رقم  في الفقرة - 7
وهـي أقـل مـن     )،0.001( القيمة االحتمالية تساويو )،%74.5( بال لإلجابة المئوية

 ."تابعة لها عماالًأال يتضمن  التقرير السنوي للشركة" مما يدل على أن )؛0.05(

وهي أقل مـن النسـبة    )،%19.1(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )4(رقم  في الفقرة - 8
وهـي أقـل مـن     )،0.000( القيمة االحتمالية تساويو )،%80.9( بال لإلجابة المئوية

علـى   أيتضمن التغير الذي طـر  "التقرير السنوي للشركة ال مما يدل على أن )؛0.05(
التصرف في احدى موجـودات  أو  كاالندماج ،قلأأو  عمال الشركة لمدة سنتين ماليتينأ
 ."منتجات جديدة وأو تقديمها خدمات أساسية األ لشركةا

من النسـبة  أكبر  وهي )،%78.7(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )5(رقم  في الفقرة - 9
وهـي أقـل مـن     )،0.000( القيمة االحتمالية تساويو )،%21.3( بال لإلجابة المئوية

ات الحالية والمستقبلية "التقرير السنوي للشركة يتضمن التوجه مما يدل على أن )؛0.05(
 ."ركة خالل السنة الحالية والقادمةعمال الشأذات الصلة بتطوير 

وهي أقل مـن النسـبة    )،%12.8(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )6(رقم  في الفقرة - 10
وهـي أقـل مـن     )،0.000( القيمة االحتمالية تساويو )،%87.2( بال لإلجابة المئوية

ذا كانت اعمال الشركة إا ميوضح  "التقرير السنوي للشركة ال نمما يدل على أ )؛0.05(
 .موسمية"

مـن النسـبة   أكبر  وهي )%76.6(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )7(رقم  في الفقرة - 11
وهـي أقـل مـن     )،0.000( القيمة االحتمالية تساويو )،%23.4( بال لإلجابة المئوية

ات والـدخل  رير السنوي للشركة مجموع المبيعه "يظهر في التقمما يدل على أن )؛0.05(
 ."قل رتبة حسب نشاط الشركةلسنتين ماليتين على األ

وهي أقل مـن النسـبة    )،%25.5(بنعم  لإلجابة بلغت النسبة المئوية )8(رقم  في الفقرة - 12
وهـي أقـل مـن     )،0.001( القيمة االحتمالية تساويو )،%74.5( بال لإلجابة المئوية

 ه "يظهر في التقرير السنوي للشركة وصف للقوانين الفلسطينيةعلى أنمما يدل  )؛0.05(
وبالقدر الذي تعلمه الشـركة   ،غيرها من الجهات الحكومية التي يكون لهاأو  االجنبيةأو 

 .على قدرتها التنافسية"أو  خدماتهاأو  ،منتجاتهاأو  عمال الشركةأثر مادي على أ

من النسـبة  أكبر  وهي )،%59.6(بنعم  لإلجابة ةبلغت النسبة المئوي )9(رقم  في الفقرة - 13
مـن  أكبـر   وهـي  )،0.243( القيمة االحتمالية تساويو )،%40.4( بال لإلجابة المئوية

يظهر في التقرير السنوي للشركة مدى اتبـاع تعليمـات    اله "مما يدل على أن )؛0.05(
 .الحوكمة"
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العينة بنعم لجميع فقرات أفراد  من يتبين أن النسبة المئوية للذين أجابوا ،وبصفة عامة
من النسبة المئوية للذين أكبر  وهي )،%45.83( تساوي المحور الثالث (المسؤولية االجتماعية)

وهي  )،0.043( والقيمة االحتمالية تساوي )%54.17( والتي تساوي )ال(بـ  العينةأفراد  أجابوا من
ة لكترونيتفصح في مواقعها اإلال فلسطينية ه الشركات المساهمة المما يدل على أن )؛0.05(أقل من 

  .)≥α 0.05( عن سياسات الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية عند مستوى داللة
نجد  الشركات كما باهتمامال يحظى يرى الباحث ان االهتمام بموضوع خدمة المجتمع 

 ان لتي دفعت لهالفقرة المتعلقة بوجود كشف مفصل بالتبرعات والمنح حسب الجهات افي  ا
النسبة منخفضة وأيضا يظهر لنا عدم وجود االهتمام بموضوع الحوكمة مع العلم أن الحوكمة 
فرضت قبل ذلك على البنوك الفلسطينية حسب تعليمات هيئة سوق رأس المال مما جعل باقي 

شكل كما يالحظ عدم اإلفصاح ب .الشركات المدرجة من خارج قطاع البنوك غير معنية بالحوكمة
  واضح عن وجود او عدم وجود شركات تابعة وحليفة.

% وهي اكبر من النسبة المئوية في 59.6ظ ان نسبة الشركات التي تهتم بالحوكمة هي حنال
  .%34) والتي كانت 2007دراسة خان (

  )5جدول رقم (
 )المسؤولية االجتماعية( تحليل فقرات المحور الثالث

 الفقرات م
  (ال) اإلجابة  (نعم) اإلجابة

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 % ت % ت 

       يوضح التقرير السنوي للشركة مساهمة الشركة في خدمة 1

 0.079 63.8 30 36.2 17  البيئة  - أ 1.1

1.2 
وفي حالة عدم وجود نشاط  ،المجتمع المحلي -ب

 فصاحجتمعية فيتم اإلمللشركة في مجال المسؤولية ال
 عن ذلك

34 72.3 13 27.7 0.003 

       التقرير السنوي للشركة يوضح .2 2

2.1 
بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة  - أ

  المدرجة خالل السنة المالية 
24 51.1 23 48.9 1.000 

2.2 
مفصلة حسب الجهات التي التبرعات والهبات  -ب

 دفعت لها
11 23.4 36 76.6 0.000 

       هل يتضمن التقرير السنوي للشركة  3

 0.000 21.3 10 78.7 37  عمال الشركةأ - أ  3.1
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 الفقرات م
  (ال) اإلجابة  (نعم) اإلجابة

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 % ت % ت 

 0.079 63.8 30 36.2 17  عمال أي شركة حليفةأو -ب  3.2

 0.001 74.5 35 25.5 12 تابعة لها؟أو  -ج  3.3

4  

ر السنوي للشركة التغير الذي هل يتضمن التقري 
قل أأو  عمال الشركة لمدة سنتين ماليتينأعلى  أطر

موجودات الشركة  حدىإالتصرف في أو  كاالندماج
 منتجات جديدة؟أو  و تقديمها خدماتأساسية األ

9 19.1 38 80.9 0.000 

5  
هل يتضمن التقرير السنوي للشركة التوجهات الحالية 

عمال الشركة خالل أوالمستقبلية ذات الصلة بتطوير 
 السنة الحالية والقادمة؟

37 78.7 10 21.3 0.000 

ذا كانت إا مة هل يوضح التقرير السنوي للشرك   6
 عمال الشركة موسمية؟أ

6 12.8 41 87.2 0.000 

7  
يظهر في التقرير السنوي للشركة مجموع المبيعات  

قل رتبة حسب نشاط والدخل لسنتين ماليتين على األ
 الشركة؟

36 76.6 11 23.4 0.000 

8  

يظهر في التقرير السنوي للشركة وصف للقوانين 
ها من الجهات غيرأو  االجنبيةأو  الفلسطينية

وبالقدر الذي تعلمه الشركة  ،الحكومية التي يكون لها
أو  منتجاتهاأو  عمال الشركةأاثر مادي على 

 على قدرتها التنافسية؟أو  ،خدماتها

12 25.5 35 74.5 0.001 

يظهر في التقرير السنوي للشركة مدى اتباع    9
 تعليمات الحوكمة؟

28 59.6 19 40.4 0.243 

 0.043 54.17 331 45.83 280  تجميع الفقرا 

  "ت": التكرار، "%" النسبة المئوية
 "المعدل فصاحالفلسطينية بنظام اإل" تلتزم الشركات المساهمة  تحليل الفرضية الرئيسية

  ).α=0.05( عند مستوى داللة
والنتـائج   ،)Binomial test( اإلشـارة اختبـار  تم استخدام  ،على هذه الفرضية لإلجابة

قائمـة فحـص   جميع فقرات  عينة الدراسة فيأفراد  والذي يبين آراء ،)6دول رقم (مبينة في ج
 )،%49.32( تسـاوي العينة بنعم أفراد  النسبة المئوية للذين أجابوا منتبين أن والتي  ،فصاحاإل
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والقيمـة   )،%50.68(والتـي تسـاوي    )ال(بــ   العينةأفراد  النسبة المئوية للذين أجابوا منو
عـدم التـزام الشـركات     مما يدل علـى  )؛0.05(من أكبر  وهي )،0.612( اوياالحتمالية تس

  .)≥α 0.05(داللة عند مستوى  المعدل فصاحالمساهمة الفلسطينية بنظام اإل
من وجهة نظر الباحث فأنه من الضروري التشديد من قبل ادارة البورصة على 

ر كافي مما يؤثر على جذب الموجود حاليا هو غي اإلفصاحمستوى  أنالشركات المدرجة حيث 
للضفة الغربية ل الاالحت أثارنعاني من  أنناال يجب ان ننسى  إال أنناالبورصة   إلىاالستثمارات 

% 49.32، وبالمقارنة مع الدراسات االخرى فأن نسبة اإلفصاح الكلي لقطاع غزة والحصار
% مما يعني ان 69.6) والتي كانت 2009هي اقل من نسبة اإلفصاح التي وجدها عبد الرحمن(

  على الشركات المدرجة ببورصة فلسطين بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى اإلفصاح لديها.
  )6جدول رقم (
   فصاحقائمة فحص اإلتحليل فقرات جميع فقرات 

 المعدل) فصاح(التزام الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإل

حورمال  عنوان المحور 
  ال)( اإلجابة  (نعم) اإلجابة

 القيمة االحتمالية
 % ت % ت

 0.800 0.46 193 0.54 230  للشركة إلكترونيموقع ال األول

 الثاني
ومنافع مجلس   اإلدارةمجلس 
  اإلدارة

255 0.49 262 0.51 0.792 

 0.043 54.17 331 45.83 280  المسؤولية االجتماعية  الثالث

 0.612 50.68 786 49.32 765  جميع المحاور 

بين ) ≥α 0.05(عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال: ية الخامسةالفرض
 تعزى المعدل فصاحالتزام الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإل حولاستجابات المبحوثين 

قطاع الخدمات، قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع ي تنتمي له الشركة (الذ القطاعإلى 
  قطاع االستثمار).، قطاع الصناعة، تأمينال

 حولاستجابات المبحوثين  تم استخدام اختبار كروسكال واالس الختبار الفروق بين
ي تنتمي له القطاع الذإلى  تعزى المعدل فصاحالتزام الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإل

قيمة والذي يبين أن  ،)7والنتائج مبينة في جدول رقم ( ،)α=0.05( عند مستوى داللةالشركة 
من قيمة كاي تربيع أكبر  وهي )،12.654( المحاور مجتمعة تساوي كاي تربيع المحسوبة لجميع

وهي  )،0.013( كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي ،)9.49( الجدولية والتي تساوي
التزام  حولاستجابات المبحوثين  اتطمتوس بينعلى وجود فروق  مما يدل )؛0.05(أقل من 
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القطاع التي تنتمي له الشركة إلى  المعدل تعزى فصاحشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإلال
، قطاع الصناعة، قطاع تأمينقطاع الخدمات، قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع ال(

  .بنوك والخدمات الماليةال لصالح قطاع والفروق ،)α=0.05(عند مستوى داللة االستثمار) 
كان من المتوقع ان يحقق قطاع البنوك أفضل النتائج بالفعل لباحث فأنه من وجهة نظر ا

وقد يكون السبب وجود رقابة من قبل سلطة النقد على البنوك كما ان البنوك تهتم بتقديم خدمات 
رغبة في تحقيق مستوى فصاح  رالكترونية لزبائنها مما يجعل القائمين على ذلك القطاع أكث

  الكتروني مالئم.
  )7رقم (جدول 
التزام الشركات المساهمة  حولاستجابات المبحوثين  نتائج اختبار كروسكال واالس الختبار الفروق بين

  ي تنتمي له الشركةالقطاع الذإلى  تعزى المعدل فصاحالفلسطينية بنظام اإل

  المحور
  متوسط الرتب للقطاع

كاي 
  تربيع

القيمة 
 خدمات  االحتمالية

بنوك وخدمات 
نتأميال مالية  استثمار صناعة 

 لكترونياإلموقع ال
  للشركة

16.21 29.94 35.50 26.67 19.65 12.107 0.017 

 0.062 8.973 18.00 26.92 25.30 34.25 18.71  اإلدارةمجلس 

المسؤولية 
  االجتماعية

20.88 31.63 34.00 20.75 20.55 7.266 0.122 

 0.013 12.654 18.75 23.38 33.10 35.81 17.33  جميع المحاور
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  :النتائج
  :النتائج التاليةإلى  من خالل الدارسة تم التوصل

تضمن كافة تة خاصة بها إلكترونيمواقع  المدرجة بالبورصةتوفر لدى الشركات ت ال - 1

 .المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين

ات ة للشركلكترونيضمن التقارير السنوية المعروضة على المواقع اإل فصاحال يتم اإل - 2

كل  أعضاءوأسماء و ،اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  المساهمة الفلسطينية عن

  .ه اللجان ومسؤولياتها وصالحياتهالجنة من هذ

المنافع و مكافآتتفصح عن الة ال لكترونيينية في مواقعها اإلالشركات المساهمة الفلسط -3

  .يةالتنفيذ اإلدارةو اإلدارةمجلس  أعضاءالرواتب لرئيس وو

ة عن سياسات الشركة لكترونيتفصح في مواقعها اإلال الشركات المساهمة الفلسطينية  - 4

 .يما يتعلق بالمسؤولية االجتماعيةف

القطاعات العاملة في بين  في مستوى االلتزام بنظام االفصاح المعدلتوجد فروق  - 5

، قطاع نتأميقطاع الخدمات، قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع ال(بورصة فلسطين 

  .والفروق لصالح قطاع البنوك والخدمات المالية الصناعة، قطاع االستثمار)

  .المعدل فصاحعدم التزام الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام اإل - 6
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  :التوصيات
الباحث يوصي بما يلي فإن ،إليهاعلى النتائج التي تم التوصل  بناء:  

تضمن كافة تبها  فلسطين بورصةلكل شركة مدرجة ب موقع الكترونيتوفر ضرورة  - 1

 .المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين

ة للشركات لكترونيضمن التقارير السنوية المعروضة على المواقع اإل فصاحاإل ةرضرو - 2

كل  أعضاءوأسماء و ،اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس أسماء  المساهمة الفلسطينية عن

  .صالحياتهاه اللجان ومسؤولياتها ولجنة من هذ

 مكافآتعن ال فصاحباإلة لكترونيالشركات المساهمة الفلسطينية في مواقعها اإليجب ان تقوم  -3

  .التنفيذية اإلدارةو اإلدارةمجلس  أعضاءوالمنافع والرواتب لرئيس و

الشركات المساهمة الفلسطينية في مواقعها اإللكترونية عن سياسات  يجب ان تفصح - 4

 .ولية االجتماعيةيما يتعلق بالمسؤالشركة ف

ضرورة التشديد من قبل القائمين على البورصة فيما يتعلق بضرورة وجود موقع  - 5

الكتروني لكل شركة مدرجة بالبورصة واالفصاح داخل الموقع االلكتروني عن البيانات 

 المالية والغير مالية.

وى عادة تقييم مستيفضل تكرار هذه الدراسة بعد فترة من ثالث الى خمس سنوات إل - 6

  التزام الشركات بنظام االفصاح المعدل.
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  )1(ملحق رقم 
  شركة منهم شركتان موقوفتان عن التداول )49( همهاسأعدد الشركات المتداول 

  مرتبة حسب عدد األوراق المالية 
  رمز الشركة اسم الشركة الرقم

  QUDS بنك القدس   1

  UCI واالستثمار  لإلعماراالتحاد  2

  PALTEL االتصاالت الفلسطينية  3

  AIB البنك اإلسالمي العربي 4

  ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني  5

  PCB البنك التجاري الفلسطيني  6

  TNB البنك الوطني  7

  NIC الوطنية  تأمينال 8

 TIC  تأمينالتكافل الفلسطينية لل 9

  GUI  تأمينالعالمية المتحدة لل 10

  APIC العربية الفلسطينية لالستثمار  11

 PLAZA العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 12

  APC الدهانات  العربية لصناعة 13

  AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار  14

 PID الفلسطينية لالستثمار واإلنماء  15

  WASSEL  ةالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستي 16

  PEC الفلسطينية للكهرباء  17

 JREI القدس لالستثمارات العقارية  18

  JPH القدس للمستحضرات الطبية  19

  AIG  تأمينلل األهليةجموعة الم 20

  ARAB المستثمرون العرب  21

  MIC * تأمينالمشرق لل 22

  AHC المؤسسة العربية للفنادق  23

  ARE المؤسسة العقارية العربية  24

  NAPCO الوطنية لصناعة األلمنيوم والبر وفيالت  25

  NCI الوطنية لصناعة الكرتون  26

 ABRAJ أبراج الوطنية  27
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  رمز الشركة اسم الشركة الرقم
  PALAQAR بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات  28

 PIBC بنك االستثمار الفلسطيني  29

  BOP بنك فلسطين  30

  BPC بيرزيت لألدوية  31

 TRUST  تأمينترست العالمية لل 32

  GCOM جلوبال كوم لالتصاالت  33

  PHARMACARE دار الشفاء لصناعة األدوية  34

  AZIZA سطين دواجن فل 35

 JCC سجاير القدس  36

  PSE سوق فلسطين لألوراق المالية  37

  PMHC فلسطين لتمويل الرهن العقاري*  38

 LADAE فلسطين لصناعات اللدائن  39

 PIIC فلسطين لالستثمار الصناعي  40

  PRICO فلسطين لالستثمار العقاري  41

 PICO  تأمينفلسطين لل 42

  PADICO نمية واالستثمار فلسطين للت 43

  NSC مركز نابلس الجراحي التخصصي  44

  VOIC مصانع الزيوت النباتية  45

  RSR مصايف رام اهللا  46

  ELECTRODE مصنع الشرق لاللكترود  47

  GMC مطاحن القمح الذهبي  48

  WATANIYA موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  49
 *عن التداولسهم الشركة موقوف 

  www.pex.ps :المصدر
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  )2(رقم  ملحق
  الشركات حسب القطاعات

 السوق القطاع االسم رمز تداول الرقم

1 ABRAJ 2 خدمات الوطنية أبراج 

2 PALTEL 1 خدمات االتصاالت الفلسطينية 

3 PLAZA 2 خدمات العربية الفلسطينية لمراكز التسوق بالزا 

4 WASSEL 
الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

 أصلاللوجستية و

 2 خدمات

5 PEC 2 خدمات الفلسطينية للكهرباء 

6 AHC 2 خدمات المؤسسة العربية للفنادق 

7 ARE  2 خدمات المؤسسة العقارية العربية 

8 GCOM 2 خدمات جلوبل كوم لالتصاالت 

9 NSC 2 خدمات مركز نابلس الجراحي التخصصي 

10 RSR 2 خدمات مصايف رام اهللا 

11 WATANIYA 2 خدمات موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 

12 AIB 1 بنوك وخدمات مالية سالمي العربيالبنك اإل 

13 ISBK 1 بنوك وخدمات مالية سالمي الفلسطينيالبنك اإل 

14 PCB 2 بنوك وخدمات مالية البنك التجاري الفلسطيني 

15 PIBC 2 بنوك وخدمات مالية بنك االستثمار الفلسطيني 

16 QUDS 2 بنوك وخدمات مالية بنك القدس 

17 TNB 1 بنوك وخدمات مالية البنك الوطني 

18 BOP 1 بنوك وخدمات مالية بنك فلسطين 

19 NIC 2 تأمينال الوطنية تأمينال 

20 AIG 2 تأمينال تأمينالمجموعة االهلية لل 

21 TIC 2 تأمينال تأمينالتكافل الفلسطينية لل 

22 GUI 2 تأمينال تأمينة المتحدة للالعالمي 

23 TRUST 2 تأمينال تأمينترست العالمية لل 

24 PICO 2 صناعة تأمينفلسطين لل 

25 APC 2 صناعة العربية لصناعة الدهانات 

26 napco  2 صناعة والبرفيالت منيوواأللمالوطنية لصناعة 

27 JPH 2 صناعة القدس للمستحضرات الطبية 
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 السوق القطاع االسم رمز تداول الرقم

28 NCI 2 صناعة الوطنية لصناعة الكرتون 

30 BPC 2 صناعة دويةبيرزيت لأل 

31 AZIZA 1 صناعة دواجن فلسطين 

32 JCC 2 صناعة سجاير القدس 

33 LADAEN 2 صناعة فلسطين لصناعات اللدائن 

34 VOIC 2 صناعة مصانع الزيوت النباتية 

35 Electrocad 2 صناعة مصنع الشرق لاللكتروكاد 

36 PHARMACARE 2 صناعة لصناعة األدوية دار الشفاء 

37 GMC 2 استثمار مطاحن القمح الذهبي 

38 Aqariya 2 استثمار العقارية التجارية لالستثمار 

39 UCI 2 استثمار عمار واالستثماراالتحاد لإل 

40 PID 2 استثمار نماءالفلسطينية لالستثمار واإل 

41 JREI 2 استثمار القدس لالستثمارات العقارية 

42 ARAB 2 استثمار المستثمرون العرب 

43 PIIC 2 استثمار فلسطين لالستثمار الصناعي 

44 PRICO 2 استثمار فلسطين لالستثمار العقاري عقارية 

45 PADICO 1 استثمار فلسطين للتنمية واالستثمار 

46 APIC 1 استثمار العربية الفلسطينية لالستثمار 

47 PALAQAR 
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

 العقارات
 2 خدمات

48 
فلسطين لتمويل الرهن 

    العقاري* 

49 PSE 2 اليةبنوك وخدمات م سوق فلسطين لألوراق المالية 

 *سهم الشركة موقوف عن التداول

  



 ]59 [ 

  )3( ملحق رقم
  فصاحسئلة قائمة فحص اإلأ

  لكترونيالموقع اإل
خاص بها يتضمن كافة المعلومات والبيانات والتقارير  إلكترونيهل يوجد للشركة موقع  -1

 التي تهم المستثمرين؟

 للشركة النظام الداخلي للشركة؟ لكترونيهل يتضمن الموقع اإل -2

  للشركة عقد التأسيس؟ لكترونيمن الموقع اإلهل يتض -3
  للشركة نبذة عن لكترونيهل يتضمن الموقع اإل -4

   اإلدارةمجلس  أعضاء  -أ 
 التنفيذية وكبار المساهمين؟ اإلدارةو  - ب 

  للشركة التقارير السنوية آلخر ثالث سنوات على األقل؟ لكترونيهل يتضمن الموقع اإل -5
 2012 -ج      2013 - ب      2014 -أ

  ةاإلدارمجلس 
  يتضمن التقرير السنوي للشركة قائمة  -1

  .اإلدارةمجلس  أعضاءبأسماء و  -أ 
  التنفيذية لدى الشركة مع بيان للمنصب الذي يشغله كل منهم ومدة شغله له. اإلدارةوموظفي   - ب 

  ضمن التقرير السنوي عن  فصاحهل يتم اإل -2
   اإلدارةسماء اللجان المنبثقة عن مجلس أ  -أ 
  للجان كل لجنة من هذه ا أعضاءوأسماء و  - ب 
      ومسؤوليتها وصالحيتها؟  -ج 

مجلس  أعضاءالصاهرة بين بين أو  يظهر في التقرير السنوي للشركة طبيعة القرابة -3
  التنفيذية. اإلدارةوموظفي  اإلدارة

مجلس  أعضاءيظهر في التقرير السنوي للشركة بيان بالمراكز القيادية التي يشغلها  -4
  .أخرىلدى أي شركة  اإلدارة

 أي عضو مجلسإفالس  ذا قد تم اشهارإفي التقرير السنوي للشركة عن ما  فصاحيتم اإل -5
ر بحقه حكم قد صدأو  ية دعوة رفعت ضدهأأو  التنفيذية اإلدارةأي من موظفي أو إدارة 

 .وذلك خالل السنوات الخمس الماضية

يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها  مفصٌل يظهر في التقرير السنوي للشركة كشفٌ -6
 القروض.أو  المزايا العينيةأو  البدالتأو  مكافآتالأو  اإلدارةمجلس  أعضاءو رئيس
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في التقرير السنوي للشركة عن سياسة تحديد بدل حضور جلسات مجلس  فصاحيتم اإل -7
    المجلس. عضاءأل اإلدارة

يع المبالغ التي حصل عليها يتضمن جم مفصل هر في التقرير السنوي للشركة كشفٌيظ -8
يتضمن  ،القروضأو  المزايا العينيةأو  البدالتأو  مكافآتالأو  التنفيذية ارةاإلد موظفو

  الكشف اسم كل واحد منهم.
 :المسؤولية االجتماعية

  يوضح التقرير السنوي للشركة مساهمة الشركة في خدمة - 1
  .البيئة  -أ 
وفي حالة عدم وجود نشاط للشركة في مجال المسؤولية  ،والمجتمع المحلي  - ب 

  .عن ذلك فصاحاإلفيتم  ةالمجتمعي
2 -   

  بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة المدرجة خالل السنة المالية   -أ 
   مفصلة حسب الجهات التي دفعت لها  - ب 

  هل يتضمن التقرير السنوي للشركة  - 3
  عمال الشركةأ  -أ 
  عمال أي شركة حليفةأو   - ب 
  و تابعة لها؟أ   -ج 

الشركة لمدة سنتين  عمالأعلى  أهل يتضمن التقرير السنوي للشركة التغير الذي طر - 4
و تقديمها أحدى موجودات الشركة االساسية إالتصرف في أو  كاالندماج ،قلأأو  ماليتين
  منتجات جديدة؟أو  خدمات

هل يتضمن التقرير السنوي للشركة التوجهات الحالية والمستقبلية ذات الصلة بتطوير  - 5
  عمال الشركة خالل السنة الحالية والقادمة؟أ

  عمال الشركة موسمية؟أذا كانت إا مالسنوي للشركة هل يوضح التقرير  - 6
قل سنتين ماليتين على األيظهر في التقرير السنوي للشركة مجموع المبيعات والدخل ل - 7

  رتبة حسب نشاط الشركة؟
غيرها من أو  االجنبيةأو  يظهر في التقرير السنوي للشركة وصف للقوانين الفلسطينية - 8

عمال أثر مادي على أبالقدر الذي تعلمه الشركة و ،الجهات الحكومية التي يكون لها
 على قدرتها التنافسية؟أو  ،خدماتهاأو  منتجاتهاأو  الشركة

 يظهر في التقرير السنوي للشركة مدى اتباع تعليمات الحوكمة؟ - 9
 


