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 شكر وتقدير
 

و ػػبلا طامعػػًا حػػػي رحمتػػوا ااعػػعًا ل ػػبلؿ و يػػػو  الناحػػث  عػػاكرًاا را لػػًا رلػػػا ه  ػػؿ   لسػػ د
حصػ،ا حامػدًا إلػاه  مػ، إ انتػو وتوحلقػو ومن ػو  مػي عػد وال ت  قرًا ننعمتو التي ال ت  الكرلـا عاكرًا لفلموا م  

لتقنمػػو ول عمػػو حػػي حػػي إتمػػاـ ىػػذه الدراسػػةا سػػانبًل إلػػاه أف ل عػػؿ ىػػذا العمػػؿ االصػػًا لو يػػو الكػػرلـا وأف 
 ملزاف الحسنات.

وأنعػـ  مػي نكوكنػة مػف  انإتمػاـ ىػذه الدراسػة ونعد تو يي نالعكر  العمي القدلر أف مف   مػي  
 والعرحػػاف أف أتقػػدـ ن زلػػؿ العػػكر ي ولسػػعدنينلعػػرح اأ لػػا  ل نػػة المناقعػػة والحكػػـاألسػػاتذة األ ػػبل  

و نالتػػو  التفلػػمو ناإلعػػراؼ  مػػ، الدراسػػة اسػػنةاأسػػتاذ المح اعمــي عبــد اهلل شــاىينتور/ لؤلسػػتاذ الػػدك
كػػػػاف م ػػػػااًل لمعػػػػالـ المتوالػػػػع األمػػػػلف حػػػػي تو لياتػػػػو حقػػػػد  االمسػػػػتمرة نال يػػػػد مقرونػػػػًا نالنصػػػػلحة القل مػػػػة

أ طػػاني مػػف انرتػػو و ممػػو وحكمتػػو مػػا قػػد و ا حػػي إطارىػػا العممػػي الصػػحل لولػػع الدراسػػة  ومبلحظاتػػو
   ني الر ال زا ا و عمو دانمًا منارًا لمعمـ.ا ح زاه اسلكوف لي زادًا حي المستقنؿ

ـــسوأتو ػػػو نالعػػػكر إلػػػ، أ لػػػا  ل نػػػة الحكػػػـا األسػػػتاذ الػػػدكتور/  ـــد اهلل حم أسػػػتاذ ا ســـالم عب
ا أسػػتاذ جبــر إبــراىيم الــداعورور/ ا واألسػػتاذ الػػدكتاإلسػػبلملة  ملػػد كملػػة الت ػػارة نال امعػػة االمحاسػػنة
ك ػػرة األ نػػا  الممقػػاة  مػػ، رغػػـ  مناقعػػة الدراسػػة مػػا نقنػػوؿر  المػػذاف تك امعػػة األزىػػر ن ػػزةا حػػي  المحاسػػنة
نػػػػػدا  االقلمػػػػػة اغنانيػػػػػا نمقترحاتيمػػػػػالػػػػػعة إلالمتو  قػػػػػرا ة دراسػػػػػتي ه مػػػػػف  ػػػػػب ومػػػػػا تكن ػػػػػداا ا اتقيمػػػػػ  وا 

األمػػر  والمػذاف ال لػػال وا  يػدًا حػػي سػنلؿ رحعػػة مسػتوى النحػػث العممػيا التػػي سػت ري الدراسػػةا المبلحظػات
 ا  ني ومت عيـ نالصحة والعاحلة. ماح زاى اًا لمدراسةالذي لعتنر عرحًا كنلر 
والمصػػػػػارؼ المحملػػػػػة  نورصػػػػػة حمسػػػػػطلف وسػػػػػمطة النقػػػػػد الفمسػػػػػطلنلة العػػػػػامملف حػػػػػيكمػػػػػا أعػػػػػكر 

 ابلؿ إ داد الدراسة. بلستفساراتاست انتيـ ل الفمسطلنلة
 مف منحوني حنيـ ور التيـ ود ميـ. ولف أنس، أف أتقدـ ناالمتناف إل، كؿ

لي حلبًل حي ىذا العمؿا نؿ الفلؿ كمػو   ػز و ػؿ أواًلا  ػـ ألسػاتذتي األ ػبل ا  ىأر  ولست  
ف أاطػػػات أو  ومػػػا كػػػاف  يػػػدي حلػػػو إال  يػػػد العقػػػؿا وحسػػػنًا أنػػػي ا تيػػػدتا حػػػإف أحسػػػنت حمػػػف اا وا 

 قصرت حمف نفسيا وأساؿ ا أف ل عؿ ىذا العمؿ حي ملزاف الحسناتا وأف لتقنمو مني.
للو أنلب.والحمد  الذي ن  نعمتو تتـ الصالحاتا وما توحلقي إال نا  ملو توكمت وا 
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 مموص الدراسة
ىػػدحت الدراسػػة إلػػ، نلػػاف العبلقػػة نػػلف الػػتحفظ حػػي السلاسػػات المحاسػػنلة والحاكملػػة المؤسسػػلة 

ي نورصة حمسطلفا وقاـ وأ رىما  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة ح
الناحث نتنفلذ الدراسة  م، المصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف والمصنفة كمصارؼ محملة 

( 5(ا وقػػد نمػػت م تمػػع الدراسػػة  5962-5996حسػػب تصػػنلؼ سػػمطة النقػػد الفمسػػطلنلة مػػا نػػلف  ػػاـ  
 معاىدة  مصرؼ/سنة(. (27مصارؼا وقد تـ إ را  مس  عامؿ لياا وكانت  دد المعاىدات الكملة  

ا ونسػنة (BTM)ولتحقلؽ ىدؼ الدراسػة تػـ اسػتاداـ نسػنة القلمػة الدحترلػة إلػ، القلمػة السػوقلة 
كمقلاسلف لمتحفظا  (TACC)المستحقات إل، األرناح قنؿ الننود غلر العادلة والعمملات غلر المستمرة 

حػػي حػػلف اسػػتادمت الدراسػػة مؤعػػر  وذلػػؾ ناال تمػػاد  مػػ، نلانػػات التقػػارلر الماللػػة المنعػػورة لممصػػارؼا
ف مػػف   (Brown & Caylor, 2004)قلػػاس الحاكملػػة المؤسسػػلة الػػذي اسػػتادمو  ( منػػدأ 36وتكػػو 

(  ناصػػػػر أساسػػػػلة ىػػػػي  أنظمػػػػة التػػػػدقلؽ المتنعػػػػةا م مػػػػس اإلدارةا المػػػػوان  والقػػػػوانلف 5 مػػػػ،   توز ػػػػت
م مس اإلدارة والمدرا  التنفلذللفا والدااملةا مستوى التعملـ أل لا  م مس اإلدارةا المكاحآت أل لا  

ممكلة األسيـا السلاسات المستقنملة(ا وذلؾ نما لتناسب مع دللؿ القوا د والممارسػات الفلػم، لحوكمػة 
(ا كمػػا قامػػت الدراسػػة نقلػػاس  ػػودة اإلحصػػاح مػػف اػػبلؿ تعملمػػات 5962المصػػارؼ حػػي حمسػػطلف لعػػاـ  

مصادؽ  مليا مف قنؿ ىلنة سوؽ رأس المػاؿ وال (PEX)نظاـ اإلحصاح الصادرة  ف نورصة حمسطلف 
ا وقد ولعت الدراسة  بل ة أسنمة رنلسةا و بل ة حرللات رنلسة لتحقلؽ أىداؼ (PCMA)الفمسطلني 

الدراسػػةا واسػػتادمت الدراسػػة أسػػاللب المتوسػػطات الحسػػانلةا االنحراحػػات المعلارلػػةا واالنحػػدار الاطػػي 
 العبلقات.النسلط والمتعدد لتحملؿ النلانات وااتنار 

 المصػارؼذات داللػة إحصػانلة نػلف مسػتوى تحفػظ  إل انلػة  بلقػةوتوصمت الدراسة إل، و ود 
ا ولعتنر ىذا مف سمات القطاع المصرحيا كمػا لقوا د الحاكملة المؤسسلة االماللة وتطنلقي احي تقارلرى

اإلحصػػاح  ػػف ال لػػؤ ر  مػػ،  ػػودة  مسػػتوى الػػتحفظ حػػي السلاسػػات المحاسػػنلة توصػػمت الدراسػػة إلػػ، أف
مسػػتوى تطنلػػؽ قوا ػػد ىنػػاؾ تػػا لر ل أف المحملػػةا كمػػا توصػػمت الدراسػػة إلػػ، النلانػػات الماللػػة لممصػػارؼ

 لممصارؼ المحملة المدر ة حي النورصة. الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة
نإصدار نعرة  تعن، (PMA)سمطة النقد الفمسطلنلة  تعكلؿ  ية ماتصة حيوأوصت الدراسة 

المصارؼا وأف تقوـ نتع لع المصارؼ نالمزلد مف اإلحصاح حي  ف مستوى  ودة اإلحصاح حي  دورلة
لزاميا نمستوى أ م، مف التحفظ المحاسنيا كما أوصت نورصة حمسػطلف   (PEX)تقارلرىا المنعورةا وا 

 ػػػرا  الدراسػػػات ذات نتػػػوحلر قا ػػػدة نلانػػػات تارلالػػػة سػػػنولة  ػػػف منػػػادئ وقوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة إل
الصػمةا وا تمػػاد نمػػاذج لقلػاس الػػتحفظ و ػػودة اإلحصػاح  ػػف النلانػػات الماللػة لتكػػوف مؤعػػر لممسػػت مرلف 
والمتعامملفا كما أوصت نتطػولر النػراما التعململػة والتدرلنلػة لتعػمؿ التطػورات حػوؿ الػتحفظ والحاكملػة 

 ًا لممتطمنات القانونلة والمينلة.المؤسسلة واإلحصاح نيدؼ إ داد و رض القوانـ الماللة وحق
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Abstract 
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This study aims to find the correlation between conservatism in accounting 

polices and corporate governance and their impact on disclosure quality of the financial 

statement of local banks listed in Palestine Exchange. The researcher implements this 

study on local banks listed on Palestine Exchange as classified locally according to the 

Palestinian Monetary Authority (PMA) within years from (2008-2014), the study 

population consists of (7) banks which are used as a sample, they are surveyed totally, 

and the total data observations were (49 banks per year). 

To reach the goals of the study, it uses the book value-to-market value ratio 

(BTM), and the accruals-to-profit before extraordinary events and discontinued 

operations ratio (TACC) as proxies for conservatism, according to the data of financial 

reports published from banks, it uses the corporate governance index (CGI) used by 

(Brown & Caylor, 2004), it consists of (51) principles distributed to (7) essential 

elements (Audit, Board of directors, Charter/Bylaws, Director education, Executive and 

director compensation, Ownership, Progressive practices), in order to suit the manual 

of the best principles and practices for banks governance in Palestine dated in (2014), 

the study also used how the level of the instruction commitment of disclosure system 

published by Palestine Exchange (PEX) and authenticated from Palestine Capital 

Market Authority (PCMA) as a tool for disclosure quality. The study uses three main 

questions and three main hypotheses to achieve its goals, also arithmetic mean, simple 

and multiple regression analysis to test the hypotheses are used. 

The results of the study show that there is statistically significant positive 

relationship between the level of banks conservatism in financial reports and their 

implication of principles of corporate governance, which is one of the banking sector 

characteristics, it also finds the level of conservatism in accounting polices doesn’t 

affect on disclosure quality of financial statement of local banks, it also appears that 

there is an effect at the level of implication of principles of corporate governance on 

disclosure quality of financial statement of local banks in Palestine Exchange. 
Based on the results of the study a number of recommendations has been 

suggested, it recommends to formulate an authorized body from Palestinian Monetary 

Authority (PMA) by publishing periodical of the level of disclosure quality in banks, 

and to encourage the banks for more disclosure in their published reports, and to 

obligate the banks for a high level of accounting conservatism, it also recommends that 

Palestine Exchange (PEX) should provide data base annually for principles of 

corporate governance to be helpful for upcoming researches, it also advises to approve 

modules to measure the conservatism and disclosure quality of financial statement to 

be as an index for investors and users, it also suggests to develop the educational and 

training courses and to include the latest about conservatism and corporate governance 

and disclosure to prepare and show the financial statement according to the legal and 

occupational requirements. 
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 American Institute of Certified Public Accountants AICPA يد األمرلكي لممحاسنلف القانونللفالمع

 مؤسسة المحمملف المالللف
Association for Investment Management and 

Research 
AIMR 

 Accounting Principle Board APB م مس منادئ المحاسنة

 Asymmetric Timeliness Measure AT اس الرن نموذج التوقلت غلر المتما ؿ حي قل

 Book-to-Market Ratio BTM نسنة القلمة الدحترلة إل، القلمة السوقلة

 Corporate Governance Index CGI مؤعر الحاكملة المؤسسلة

 Center for International Private Enterprises CIPE مركز المعرو ات الدوللة الااصة

 Disclosure Quality DQ ح ودة اإلحصا

 Financial Accounting Standard Board FASB م مس معاللر المحاسنة الماللة

 Generally Accepted Accounting Principles GAAP المنادئ المحاسنلة المقنولة  موماً 

 Corporate Governance GC الحاكملة المؤسسلة

 Hidden Reserves Measure HR نموذج االحتلاطلات السرلة

 International Accounting Standard IAS معاللر المحاسنة الدوللة

 International Accounting Standard Board IASB م مس معاللر المحاسنة الدوللة

 International Accounting Standard Committee IASC ل نة معاللر المحاسنة الدوللة

 International Finance Corporation IFC مؤسسة التمولؿ الدوللة

 International Financial Reporting Standard IFRS المعاللر الدوللة لمتقارلر الدوللة

 Institute of Internal Auditor IIA م مع المدققلف الداامللف األمرلكللف

 المنظمة الدوللة لم اف األوراؽ الماللة
International Organization of Securities 

Commissions 
IOSCO 

 Negative accruals measure NA نموذج االستحقاقات السالنة

 New York Stock Exchange NYSE نورصة نلولورؾ لؤلوراؽ الماللة

 منظمة التعاوف االقتصادي والتنملة
Organization for Economic Co-Operation and 

Development 
OECD 

 Palestine Capital Market Authority PCMA الماؿ الفمسطلنلة ىلنة سوؽ رأس

 Palestine Exchange PEX نورصة حمسطلف

 Palestine Monetary Authority PMA سمطة النقد الفمسطلنلة

 Securities Exchange Commission SEC ىلنة األوراؽ الماللة األمرلكلة

 Statistical Package for Social Science SPSS  لةنرناما الحـز اإلحصانلة لمعمـو اال تما

نسنة المستحقات إل، األرناح قنؿ الننود غلر العادلة 
 والعمملات غلر المستمرة

Total Accruals/Earnings Before Extra-ordinary 

Items and Discontinued Operations 
TACC 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 م دمة: 1.1
ىـ ت المحاسنة نمراحؿ ماتمفة تطورت حليا المفاىلـ والسلاسات والطرؽ المحاسنلةا وقد سػامر  

ا  ـ انتقمت األىملة لم انب العممي  ف طرلؽ الفكر المنظـ نعكؿ كنلر حي الندالة النظريل انب حليا ا
واالنتكػػػار لولػػػع مفػػػاىلـ وطػػػرؽ قلػػػاس تبلنػػػـ المت لػػػرات المسػػػت دة أواًل نػػػاوؿا حنػػػدانؿ القلػػػاس والتقلػػػلـ 

تطنلػػؽ العممػػيا حعنػػد المحاسػػني التػػي ظيػػرت كانػػت والزالػػت تم ػػؿ رد حعػػؿ لممعػػاكؿ التػػي تظيػػر حػػي ال
وأصػػنحت المنعػاة تاتػػار حػث  ػػف طرلقػة القلػػاس المناسػنة ليػاا نعػو  كػؿ معػػكمة محاسػنلة كػػاف لػتـ الن

 مف نلف الطرؽ ما لبلنـ ظروحيا وأولا يا القانونلة واالقتصادلة.
رغـ معارلة النعض لو مػف ا و مف أقدـ مولو ات المحاسنةمولوع التحفظ المحاسني  لعدو 

لسمني  م،  ودة المعمومػات التػي تتلػمنيا القػوانـ الماللػة المنعػورةا إال أنػو أصػن  مطمنػًا حلث تا لره ا
أساسلًا حي الوقت الراىف مف  انػب األطػراؼ ذات العبلقػة نعمملػة التقرلػر المػالي اصوصػًا حػي أ قػاب 

ا ومػا نػتا حاالت االنيلار التي عيدىا مطمع القرف الحادي والععرلف لعدد كنلر مػف العػركات العمبلقػة
 نو مف اسانر حادحة تحمميا أصحاب المصال  حي ىذه العركات نتل ػة نعػض الممارسػات االنتيازلػة 

منيا ممارسات إدارة الرن ا والتمولؿ مف اارج الملزانلػةا وغلرىػا مػف لتي قامت نيا إدارة تمؾ العركات ا
 (.67485962 إقناؿ والقلاةا  المحاسني التي تعتنر ارقًا والحًا لمفيوـ التحفظ األارى الممارسات
وازدادت النحػػوث  االتحفظ المحاسػػني نعػػكؿ ممحػػوظ اػػبلؿ العقػػد المالػػينػػتزالػػد االىتمػػاـ قػػد و 

كمػا أف ىنػاؾ أرنعػة أسػناب رنلسػلة  ظ المحاسػني اػبلؿ السػنوات األالػرةاالمحاسػنلة التػي تناولػت الػتحف
دراسة العبلقات التعاقدلة المكونة لممنعػاة  التقدـ حي التحفظ المحاسني وىي: ورا  زلادة االىتماـ ندراسة

وآ ارىا  م، التقرلر الماليا زلادة الطمب  م، إنتاج قوانـ ماللة أك ر تحفظًا نتل ة لمتاكد مف ممارسات 
إدارة الرن  حي معظـ نلنات التقرلر الماليا التقػدـ حػي نحػوث أدوات القلػاس لك لػر مػف الظػواىر الماللػة 

قػػػوانـ الماللػػػةا زلػػػادة وتلػػػرة ال ػػدؿ   مػػػ، األاػػػص حػػػي الواللػػػات المتحػػػدة( نعػػػاف والمحاسػػنلة مػػػف واقػػػع ال
 (.385996استاداـ القلمة العادلة حي تقللـ األصوؿ  أنو الالرا 

المحاسني م ؿ مفيـو الحاكملػة ناإللاحة لذلؾ حقد ظيرت نعض االت اىات الحدل ة حي الفكر 
سػػات إدارة األرنػػاحا واالىتمػاـ نمفيػػـو مبل مػػة ا وتزالػد ممار (Corporate Governance) المؤسسػلة

والتػػػي أ ػػػرت  مػػػ، أىملػػػة مفيػػػـو ودر ػػػة الػػػتحفظ  االمعمومػػػات المحاسػػػنلة مػػػف  انػػػب سػػػوؽ رأس المػػػاؿ
المحاسني التي تتنعيا العركاتا كذلؾ  م، كلفلة قلاس در ة ىػذا الػتحفظا وأللػًا  مػ، مػدى حعاللتيػا 

محاسػنلة نمػا ل عميػا قػادرة  مػ، مسػا دة المسػت مرلف حػي المعمومػات ال ومبلنمػةحي م اؿ تحقلؽ  ػودة 
 (.585966اتااذ القرارات االست مارلة الرعلدة  أنو نكرا 
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تطػػور طنلعػػي لم مو ػػػة األدوات  ونػػػؿ ىػػ االمحظػػة ولػػـ لكػػف ظيػػور الحاكملػػػة المؤسسػػلة وللػػد
قػػػة نػػػلف إدارة الرقانلػػػة الدااملػػػة والاار لػػػة  ػػػرى تنظلميػػػا حػػػي م مو ػػػة مػػػف اللػػػوانط التػػػي تػػػنظـ العبل

ومساىمليا ومدققي حساناتيا؛ مف أ ؿ حمالة مصػال  كػؿ األطػراؼ  المؤسسة التنفلذلة وم مس إدارتيا
ر  مػػ، ممارسػػات ا حاػػبلؿ الفتػػرة المالػػلة تػػـ تسػػملط اللػػو  نعػػكؿ كنلػػالمنعػػاةالميتمػػة نالتعامػػؿ مػػع 
العالملػػةا وأصػػن  مػػف  ااصػػة نعػػد حػػاالت الفعػػؿ التػػي لحقػػت نكنػػرى أسػػواؽ المػػاؿ الحاكملػػة المؤسسػػلة

 اللقلف أف كؿ مف أسواؽ الدوؿ الناملػة والمتطػورة ىػي نحا ػة إلػ، تفعلػؿ ممارسػات الحاكملػة المؤسسػلة
 (.532أ: -5966 حمدافا  ا ولماف النمو واالستمرارلةلت نب مااطر التع ر والفعؿ المالي واإلداري

أـ غلر ماللة مف أىػـ األدوات  وتعتنر المعمومات التي تفص   نيا العركات سوا  كانت ماللة
لػػذلؾ النػػد مػػف تػػواي الحػػذر  نػػد  ا  أكػػانوا المػػرتقنلف أـ الحػػالللفاالمسػػتادمة مػػف قنػػؿ المسػػت مرلفا سػػو 

ا اػاذ القػرارات االسػت مارلة نكفػا ةإ داد ىذه المعمومات لكػي تكػوف ذات  ػودة  اللػةا ممػا لػؤدي إلػ، ات
لعػالـا وحقػداف ال قػة حػي المعمومػات التػي تحتوليػا القػوانـ ونتل ة تزالد حاالت االنيلار حي ماتمؼ دوؿ ا

 ػف أرنػاح العػركة ومركزىػا  الماللةا تم ا اإلدارة حي  دلد مف العركات لمتحفظ حي اإلحصاح المحاسني
 .(667أ:-5966 ن رض زلادة عفاحلة قوانميا الماللة وتوحلر معمومات  اللة ال ودة  أحمدا المالي

وظلفتػي  سػني لمكنػو أف لمحػظ ذلػؾ التػا لر الوالػ  لمفيػـو الػتحفظ  مػ،والمتتنع لمتطػور المحا
ا السػػػػلما أف المفيػػػػـو سػػػػاد حػػػػي الممارسػػػػة العمملػػػػة منػػػػذ زمػػػػف نعلػػػػدا إذ نمػػػػت اىتمػػػػاـ القلػػػػاس واإلحصػػػػاح

 (.685966المحاسنلف نو إل، در ة أف أصن  لم ؿ ح ر الزاولة حي التطنلؽ المحاسني  الرعلديا 
اللػػػػة إلػػػػ، تػػػػوحلر المعمومػػػػات البلزمػػػػة لم مو ػػػػات أصػػػػحاب المصػػػػال  كمػػػػا تيػػػػدؼ التقػػػػارلر الم

الماتمفة حي العركة الستاداميا حي اتااذ القرارات حلمػا لتعمػؽ نعبلقػتيـ نالعػركةا إال أف القػوانـ الماللػة 
ميػا اإلحصػاح التقملدلة لـ تعد كاحلة لسػد احتلا ػات تمػؾ الم مو ػات مػف المعمومػاتا وذلػؾ نسػنب ت اى

تتزالػػد يػػاا ومػػف ىنػػا ا والتػػي أصػػنحت ىامػػة  نػػد تقػػدلر قلمػػة المنعػػاة وتقلػػلـ أدانمػػف الننػػود ػػف العدلػػد 
الحا ػػة إلػػ، تعػػدلؿ وتطػػولر نمػػوذج التقرلػػر التقملػػدي لػػلعكس تمػػؾ الننػػود حتػػ، لػػوحر المعمومػػات البلزمػػة 

 ا ولػػذا زاد اىتمػػاـ العدلػػد مػػف األطػػراؼ ن ػػودة اإلحصػػاح  ػػف المعمومػػاتلم مو ػػات أصػػحاب المصػػال 
 .(585961 أنو عموعا  الماللة لما ليا مف أ ر نالت حي قراراتيـ االست مارلة

لذلؾ حإف توحلر المعمومات المبلنمة والممنلة الحتلا ات المستادملف سلؤدي إل، كفػا ة أسػواؽ 
الماؿا وكذلؾ رحع كفػا ة منعػآت األ مػاؿا وزلػادة حلولتيػاا حلػث أف نعػر التقػارلر سػلعد حػاحزًا لػئلدارة 

راسػة تطنلقلػة الدراسػة نػإ را  دوقػد قامػت  و صورتيا مقنولة لدى حممػة األسػيـانذؿ  يد حت، تند  م،
ا التحفظ حي السلاسات المحاسنلة والحاكملػة المؤسسػلة و ػودة اإلحصػاح لمرنط نلف مت لراتيا متم مة حي

  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف. وذلؾ
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 راسة:مشكمة الد 1.2
العالملة دورًا حػي دحػع  العركات والمصارؼ س والتقالي لك لر مفلقد كاف لتزالد حاالت اإلحبل

اإلدارة لممنال ػػػة حػػػي تقػػػدلر األصػػػوؿ ومحاولػػػة زلػػػادة األرنػػػاح لتعػػػ لع المسػػػت مرلف  مػػػ، عػػػرا  أسػػػيميا 
مػػف ناحلػػة حليػػا مػػف ناحلػػةا وتو لػػؽ أولػػا يا لمحصػػوؿ  مػػ، قػػروض وتسػػيلبلت انتمانلػػة  رواالسػػت ما

أاػػرىا وكػػاف مػػف نتػػانا ذلػػؾ ظيػػور قػػوانـ ماللػػة منػػالت حػػي قلمتيػػا وال تتفػػؽ مػػع الواقػػع العممػػي واسػػتمرار 
 مااطر اإلحبلسا مما حدا نالمحاسنلف والمرا علف لمتمسؾ نتطنلؽ التحفظ المحاسني لتاملف موقفيـ.

 كالمسػػاىملف واإلدارة نالمصػػرؼ نػػلف األطػػراؼ الماتمفػػة ذات العبلقػػة الماللػػة تعتنػػر التعاقػػداتو 
ا حيػػي حػػي القػػوانـ الماللػػة لػػتحفظ المحاسػػنيا ؿ ممارسػػاتعػػك  التػػي ت   والمقرلػػلف ىػػي المصػػدر الرنلسػػي
لمكػػػف أف تسػػػتادـ حػػػي التعاقػػػدات نػػػلف  نالمصػػػرؼ ماللػػػة مرتنطػػػة تحتػػػوي  مػػػ، مؤعػػػرات ماللػػػة وغلػػػر
ونالتػػالي حػػإف الػػتحفظ  السػػنويت التقرلػػر انػػتحفظ اإلدارة التػػي أ ػػد   األطػػراؼا وىػػذه المؤعػػرات قػػد تتػػا ر

 التقرلر السنوي قػد لكػوف لػو تػا لر  مػ،  ػودة المعمومػات المفصػ   نيػا المحاسني المستادـ حي إ داد
الحػالي وقػدرتيا  مػ،  المصػرؼ ا وتوحلر معمومات دقلقة ومبلنمة لتقللـ ولعحي ىذا التقرلر وعفاحلتيا
وندر ػػة  اللػػة مػػف  تقرلػػر المػػالي ل ػػب أف تعػػد نعنالػػةال يػػاالمعمومػػات التػػي لحتولا وأف نالمسػػتقنؿالتننػػؤ 

حػي صػمب القػوانـ الماللػةا  وىذا لتلمف اإلحصػاح ونحلث لكوف ىذا اإلحصاح  الي ال ودةا اإلحصاحا
 .واإلحصاح اارج القوانـ الماللة

 ا، مسػػػتوى االقتصػػػاد الػػػوطنيمػػػف القطا ػػػات اليامػػػة  مػػػ المصػػػارؼ حػػػي حمسػػػطلفلعػػػد قطػػػاع و 
 حػي تػوحلر السػلولة لممعػرو ات االسػت مارلة واسػتقطاب أمػواؿ ىذا القطػاع اـ الذي لمعنولمدور الي ونظراً 

حػي   اللػة ال ػودة لممصػارؼ المود لفا ونسنب أىملة ىذا القطاع حإنو ل ب أف تكوف التقارلر السنولة
مػػف تػػوحر  ولموصػػوؿ إلػػ، ىػػذا اليػػدؼ النػػد اـ تػػواي الحلطػػة والحػػذر حػػي إ ػػدادىاملػػمونياا نحلػػث لػػت

والػذي لعػرؼ  لممصرؼ اـ للنط ولنظـ العبلقة نلف األطراؼ الرنلسة المنارطة حي العمملة اإلدارلةنظ
 نالحاكملة المؤسسلة.

حػي التػا لر  مػ،  والحاكملػة المؤسسػلة حي لو  ما سنؽ لتنلف أىملة تطنلؽ التحفظ المحاسني
مػف أ ػر  مػ، قػرارات العدلػد مػف ا لمػا لػذلؾ حػي التقػارلر المنعػورة  ف النلانات الماللػة مستوى اإلحصاح

األطراؼ مف منظمي السوؽ الماللة والمست مرلف وغلرىـ مػف األطػراؼ ذات العبلقػةا لػذلؾ حػإف الدراسػة 
 تسع، لئل انة  م، السؤاؿ الرنلس التالي:

  مػ،  ػودة اإلحصػاح  مػاالحاكملػة المؤسسػلة وأ رىو  السلاسات المحاسػنلة التحفظ حيالعبلقة نلف ما 
 ت الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟ ف النلانا

 ويتفرع منيا األس مة التالية:
ىػػؿ لػػؤ ر مسػػتوى الػػتحفظ حػػي السلاسػػات المحاسػػنلة المتنعػػة  مػػ، قوا ػػد الحاكملػػة المؤسسػػلة حػػي  -1

 المصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟
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،  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات ىػػػؿ لػػػؤ ر مسػػػتوى الػػػتحفظ حػػػي السلاسػػػات المحاسػػػنلة المتنعػػػة  مػػػ -2
 ؟لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف الماللة

 :التاليين السؤالين الفرعيينويتفرع منيا 
 (BTM)ىؿ لؤ ر التحفظ حي السلاسات المحاسنلة مقاسًا ننسنة القلمة الدحترلة إل، القلمة السوقلة  .6

 ملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟المح م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ 
ىػػؿ لػػؤ ر الػػتحفظ حػػي السلاسػػات المحاسػػنلة مقاسػػًا ننسػػنة المسػػتحقات إلػػ، األرنػػاح قنػػؿ الننػػود غلػػر  .5

 مػػ،  ػػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة لممصػػارؼ  (TACC)العادلػػة والعمملػػات غلػػر المسػػتمرة 
 المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟

 

 ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة  مػػػ،  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لػػػؤ ر مسػػػتوى تطنلػػػؽ قوا ىػػػؿ -3
 ؟لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف

 ويتفرع منيا األس مة الفرعية التالية:
ىؿ تػؤ ر نسػنة تطػانؽ أنظمػة التػدقلؽ المتنعػة مػع قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلة  مػ،  ػودة اإلحصػاح  .6

 المدر ة حي نورصة حمسطلف؟ المحملة ف النلانات الماللة لممصارؼ 
ىؿ تؤ ر نسنة تطانؽ صبلحلات م مس اإلدارة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  .5

  ة حي نورصة حمسطلف؟ ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر 
حصػاح مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  مػ،  ػودة اإل الموان  والقوانلف الدااملة ىؿ تؤ ر نسنة تطانؽ .1

 المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟ ف النلانات الماللة لممصارؼ 
مػع قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلة  مػ،  مسػتوى التعمػلـ أل لػا  م مػس اإلدارة ىؿ تػؤ ر نسػنة تطػانؽ .2

 المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟ ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ 
مػػػع قوا ػػػد  دمػػػة أل لػػػا  م مػػػس اإلدارة والمػػػدرا  التنفلػػػذللفالمكاحػػػآت المق ىػػػؿ تػػػؤ ر نسػػػنة تطػػػانؽ .3

المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي الحاكملػػػة المؤسسػػػلة  مػػػ،  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ 
 نورصة حمسطلف؟

مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  مػ،  ػودة اإلحصػاح  ػف  توزلع ممكلة األسيـ ىؿ تؤ ر نسنة تطانؽ .4
 المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟رؼ النلانات الماللة لممصا

مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  ف  السلاسات المستقنملة ىؿ تؤ ر نسنة تطانؽ .5
 ملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟النلانات الماللة لممصارؼ المح

دة مػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة  مػػػ،  ػػػو  المؤعػػػرات الكملػػػة لممصػػػارؼ ىػػػؿ تػػػؤ ر نسػػػنة تطػػػانؽ .6
 المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف؟اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ 
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 أىمية الدراسة: 1.3
 اتاػػاذ قػػراراتيـ االسػػت مارلة نكفػػا ة نعػػاف محاولػػة الوصػػوؿ إلػػ، نتػػانا قػػد تسػػا د المسػػت مرلف  مػػ، -6

ف تقدـ لممحممػػلف المػػػالللسػػا و مسػػتوى االقتصػػاد الػػوطني التػػي تعػػد أىػػـ المؤسسػػات  مػػ، المصػػارؼ
 .د قراراتيـ االست مارلةلسا دىـ  م، ترعل حيـ أوسع لؤلرقاـ المحاسنلة  اننًا تحململًا لمكنيـ مف

تعػػاظـ دور سػػوؽ األوراؽ الماللػػة حػػي الحركػػة االقتصػػادلة واال تما لػػة والسلاسػػلة  مػػ، المسػػتوللف  -5
 المحمي والدولي مف منظور در ات التحفظ المحاسني و ودة اإلحصاح  ف النلانات.

سػػاىـ الدراسػػة حػػي تعػػ لع تطنلػػؽ سلاسػػة الػػتحفظ المحاسػػني حػػي المصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي ت -1
نعػاش االقتصػاد الفمسػطلنيا  نورصة حمسطلفا ااصة أف ىذا السوؽ لعتنر  بلمة ىامػة لتطػولر وا 

ونالتػالي حيػـ نحا ػة مما لتطمب توحر ال قة واإلحصاح المحاسني لكؿ مف المست مرلف والمساىملفا 
األنعػػػطة االقتصػػػادلة التػػػي تقػػػـو إدارات  و ػػػف طنلعػػػة المصػػػارؼ عمومػػػات  ػػػف كفػػػا ة إداراتإلػػػ، م

المصػارؼ معمومػات إلػاحلة  ػف مصػداقلة  ناست مار أمواليـ حلياا كما أنيـ نحا ة إل، مصارؼال
 المصارؼ.ندر ة كنلرة  م، اإلحصاح حي  ا وىذا كمو لؤ رحي تطنلؽ الحاكملة المؤسسلة

أحد المفاىلـ التنظلملة وىو الحاكملة المؤسسلة حي المصارؼ المحملة المدر ة  تتطرؽ الدراسة إل، -2
حػػي نورصػػة حمسػػطلفا والػػذي لعتنػػر مػػف المولػػو ات اليامػػة حػػي الفكػػر اإلداري الحػػدلثا نا تنػػاره 
مصػدرًا ميمػًا مػػف مصػادر نقػػا  المنظمػة ودلمومتيػػاا ااصػة حػي المؤسسػػات التػي تسػػع، إلػ، تننػػي 

 الحدلث حي زلادة قدراتيا التناحسلة واإلندا لة. إستراتل لة اإلدارة
تزالػػد أىملػػة المعمومػػات المحاسػػنلة حػػي سػػوؽ األوراؽ الماللػػةا وقلػػاس العبلقػػة نػػلف ىػػذا التزالػػد حػػي  -3

اإلحصاح ونلف در ة التحفظ حي التقارلر الماللة والحاكملة المؤسسلةا وحا ة النلنة الفمسطلنلة إل، 
السػلما أنػو لػـ لحػظ ناالىتمػاـ الكػاحي نالمقارنػة نالدراسػات األ ننلػة  دراسات تعنػ، نتمػؾ المت لػراتا

التي ركزت نعكؿ كنلر  م، العبلقات نلف التحفظ المحاسني والحاكملة المؤسسلة و ودة اإلحصاح 
 ااصة حي أ قاب انيلار  دد مف العركات العمبلقة حي اآلونة األالرة.

األولػػ، التػػي تعمػػؿ  مػػ، قلػػاس العبلقػػة نػػلف الػػتحفظ حػػي تننػػع أىملػػة الدراسػػة الحاللػػة كونيػػا الدراسػػة  -4
السلاسػػػػات المحاسػػػػنلة والحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة وأ رىمػػػػا  مػػػػ،  ػػػػودة اإلحصػػػػاح  ػػػػف النلانػػػػات الماللػػػػة 

 لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.
 

 أىداف الدراسة: 1.4
اسػتقرارىا   ف مػدىإظيار مراكزىا الماللة نعكؿ لعنر  إل،تسع،  ملع المنعآت اليادحة لمرن  

 مصػرؼمف ىػذا المنطمػؽ قػد تم ػا إدارة الا و االقتصادي ونعكؿ ال ل لر ال دؿ حوؿ أرقاـ القوانـ الماللة
التحفظ حي  إل،نلف السلاسات المحاسنلة تمؾ التي تؤدي  تحت ظروؼ تع لملة معلنة إل، االاتلار مف

لعتنر مػف المتطمنػات األساسػلة  حصاحاإلومركزه الماليا وىذا المصرؼ  اإلحصاح المحاسني  ف أرناح
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المدر ػػة حلػػوا وذلػػؾ ن ػػرض تػػوحلر المعمومػػات الكاحلػػة وذات ال ػػودة  لممصػػارؼ لمسػػوؽ المػػالي وااصػػة
المصػرؼا مػع إلطبلع ال ميور مف مسػت مرلف ومقرلػلف ومحممػلف ونػاح لف  ػف أحػواؿ  العاللة المعدة

 و ملو تيدؼ الدراسة إل،:أدا  المصارؼ. نروز أىملة الحاكملة المؤسسلة حي العمؿ  م، استقرار 

وتطنلػػػؽ قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة حػػػي تقػػػارلر الماللػػػة التحفظ حػػػي الػػػمسػػػتوى دراسػػػة العبلقػػػة نػػػلف  -6
 المصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

النلانػػات الماللػػة  الػػتحفظ حػػي السلاسػػات المحاسػػنلة  مػػ،  ػػودة اإلحصػػاح  ػػفااتنػػار مسػػتوى تػػا لر  -5
 المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف لممصارؼ

النلانػات الماللػة   مػ،  ػودة اإلحصػاح  ػف تطنلػؽ قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلة تػا لر مسػتوىااتنار  -1
 لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

 

 فرضيات الدراسة: 1.5
قػارلر تالتحفظ حػي الػمستوى نلف داللة إحصانلة   بلقة ذاتو د : ال تاألولى الر يسة الفرضية 1.5.1

 وتطنلؽ قوا د الحاكملة المؤسسلة حي المصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.الماللة 
 

ال لػػػؤ ر مسػػػتوى الػػػتحفظ حػػػي السلاسػػػات المحاسػػػنلة  مػػػ،  ػػػودة : الفرضـــية الر يســـة الثانيـــة 1.5.2
 لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.النلانات الماللة  اإلحصاح  ف

 ة الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع من ىذه الفرضي
نسػػنة القلمػػة مسػػتوى الػػتحفظ حػػي السلاسػػات المحاسػػنلة مقاسػػًا ن ؤ رلػػال : الفرضــية الفرعيــة األولــى -1

لممصػارؼ المحملػة الماللػة   م،  ودة اإلحصاح  ػف النلانػات (BTM) الدحترلة إل، القلمة السوقلة
 المدر ة حي نورصة حمسطلف.

المستحقات  نسنةمستوى التحفظ حي السلاسات المحاسنلة مقاسًا ن ؤ رلال : ثانيةالالفرضية الفرعية  -2
 مػ،  ػودة اإلحصػاح  ػف  (TACC)إل، األرناح قنؿ الننود غلر العادلة والعمملات غلر المسػتمرة 

 لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.الماللة  النلانات
 

ـــة الر يســـة الفرضـــية 1.5.3  مػػػ،  ػػػودة  الحاكملػػػة المؤسسػػػلة تطنلػػػؽ قوا ػػػدال لػػػؤ ر مسػػػتوى : الثالث
 .لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلفالنلانات الماللة  اإلحصاح  ف

 ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
: ال تؤ ر نسنة تطانؽ أنظمة التدقلؽ المتنعة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة الفرضية الفرعية األولى -1

 النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.  م،  ودة اإلحصاح  ف
: ال تػػػؤ ر نسػػػنة تطػػػانؽ مسػػػتوى صػػػبلحلات م مػػػس اإلدارة مػػػع قوا ػػػد الفرضـــية الفرعيـــة الثانيـــة -2

الحاكملػػػة المؤسسػػػلة  مػػػ،  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي 
 نورصة حمسطلف.
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: ال تػػػؤ ر نسػػػنة تطػػػانؽ المػػػوان  والقػػػوانلف الدااملػػػة مػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػة ثـــةالفرضـــية الفرعيـــة الثال -3
المؤسسػػلة  مػػ،  ػػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة حػػي المصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة 

 حمسطلف.
: ال تػػؤ ر نسػنة تطػػانؽ مسػػتوى التعمػػلـ أل لػا  م مػػس اإلدارة مػػع قوا ػػد الفرضــية الفرعيــة الرابعــة -4

مؤسسػػػلة  مػػػ،  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي الحاكملػػػة ال
 نورصة حمسطلف.

: ال تػػػؤ ر نسػػػػنة تطػػػػانؽ المكاحػػػػآت المقدمػػػػة أل لػػػػا  م مػػػػس اإلدارة الفرضــــية الفرعيــــة الوامســــة -5
 والمػػػػدرا  التنفلػػػػذللف مػػػػع قوا ػػػػد الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة  مػػػػ،  ػػػػودة اإلحصػػػػاح  ػػػػف النلانػػػػات الماللػػػػة

 .ؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلفلممصار 
: ال تػػػػؤ ر نسػػػػنة تطػػػػانؽ توزلػػػػع ممكلػػػػة األسػػػػيـ مػػػػع قوا ػػػػد الحاكملػػػػة الفرضــــية الفرعيــــة السادســــة -6

المؤسسػػػلة  مػػػ،  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي نورصػػػػة 
 حمسطلف.

قنملة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  م، : ال تؤ ر تطانؽ السلاسات المستالفرضية الفرعية السابعة -7
  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  رؼالممص: ال تؤ ر تطانؽ المؤعرات الكملة الفرضية الفرعية الثامنة -8
 .مدر ة حي نورصة حمسطلفلممصارؼ المحملة ال  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة

 

 محددات الدراسة: 1.6
وا يػػػت الدراسػػػة  ػػػددًا مػػػف المحػػػددات والمعػػػاكؿا والتػػػي مػػػف عػػػانيا أف تػػػؤ ر  مػػػ، نتػػػانا ىػػػذه 

 الدراسةا وىذه المحددات ىي:
نسػنب أف اإلحصػاح  ػف  ا وذلػؾكاف مف الصعب زلادة  دد النلانات نااذ النلانات نصػؼ السػنولة -6

لػتـ إال حػي النلانػات السػنولة حػي نيالػة العػاـا وكػذلؾ مػف أسػناب قمػة ك لر مف مت لػرات الدراسػة ال 
 ( مصارؼ.5معاىدات مت لرات الدراسة قمة  دد المصارؼ المحملة محؿ الدراسة والنال ة  

ػػػدرج أسػػػيمو حػػػي نورصػػػة حمسػػػطلفا حلػػػث ال ن ػػػد  -5  ملػػػع المصػػػارؼ لػػػرورة أف لكػػػوف المصػػػرؼ م 
(ا وذلػػؾ لكػػي تسػػتطلع الدراسػػة 5996قنػػؿ   مػػا تحػػي السػػنوا حمسػػطلف نورصػػةالمحملػػة مدر ػػة حػػي 

 محؿ الدراسة. الفمسطلنلة احتساب سعر اإلغبلؽ لقلاس التحفظ المحاسني لممصارؼ المحملة

تعتمػػد دقػػة النتػػانا حػػي ىػػذه الدراسػػة  مػػ، قػػدرة المقػػاللس المسػػتادمة  مػػ، تم لػػؿ مت لػػرات الدراسػػة  -1
توا ػػػو النحػػػث المحاسػػػني ىػػػو إل ػػػاد نعػػػكؿ دقلػػػؽا حمػػػف المعػػػروؼ أف مػػػف أصػػػعب المعػػػاكؿ التػػػي 

 المحاسػػني مقػػاللس كملػػة لتم لػػؿ مت لػػرات غلػػر كملػػةا ح ملػػع مت لػػرات ىػػذه الدراسػػة وىػػي الػػتحفظ
 والحاكملة المؤسسلة و ودة اإلحصاح ىي مت لرات غلر كملة وسوؼ لتـ تم لميا نمت لرات كملة.
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السػػػوقلة لمسػػػيـ كمكػػػوف مػػػف  تعتمػػػد الدراسػػػة  مػػػ، القلمػػػة كفػػػا ة السػػػوؽ المػػػالي الفمسػػػطلنيا حلػػػث -2
مكونػػات مقػػاللس الػػتحفظ المحاسػػنيا والتػػي تتػػا ر نكفػػا ة السػػوؽ المػػاليا ولػػف تتطػػرؽ الدراسػػة إلػػ، 
ححػػص كفػػا ة السػػوؽ المػػاليا مػػع العمػػـ أف السػػوؽ المػػالي حػػي أي دولػػة لعتنػػر مػػرآة االقتصػػادا ألنػػو 

مسػطلف التػي رنطػت مت لػرات لعنر  ف واقع اقتصادي حعميا حقد أ رلت العدلد مف الدراسػات حػي ح
محاسػػنلة أو ماللػػة أو اقتصػػادلة نمت لػػرات سػػوقلة  أسػػعار األسػػيـا العوانػػد السػػوقلةا ح ػػـ التػػداوؿ( 
 مفترلة كفا ة السوؽ المالي  م، المستوى اللعلؼ  م، األقؿا وىذا ما احترلتو الدراسة أللًا.

 

 نموذج الدراسة: 1.7
المؤسسػػػلة  الحاكملػػػةو ي السلاسػػػات المحاسػػػنلة الػػػتحفظ حػػػ العبلقػػػة نػػػلف تنحػػػث ىػػػذه الدراسػػػة حػػػي

ا ممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلفلاإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة   مػػ،  ػػودة مػػاوأ رى
 :ميل ( كما6رقـ   نالعكؿ اً حإف النموذج الرنلسي المعتمد ألغراض ححص ىذه العبلقات مولح و ملو

 

 :(1شكل رقم )
 نموذج الدراسة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوتغيز التابع/

 جىدة اإلفصاح
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 نسبت
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 إلً
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 :حدود الدراسة 1.8

ف اػبلؿ الفتػرة لمصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسػطلاالدراسة  م،  أ رلت :نياالمحدد الزم -6
 (.5962 اـ   ( وحت،5996مف  اـ  

ــــاني -5 ( 5: المصػػػػارؼ المحملػػػػة الفمسػػػػطلنلة المدر ػػػػة حػػػػي نورصػػػػة حمسػػػػطلف و ػػػػددىا  المحــــدد المك
 وذلػؾ طنقػاً  (ا6  رقػـالممحػؽ ىػي مولػحة حػي كمػا  ( حر ػًا ومكتنػًاا625ا و دد حرو يا  ؼمصار 

 المتعمػؽ (5963( والصػادر حػي حزلػراف  5962 ف العػاـ   الفمسطلنلة لمتقرلر السنوي لسمطة النقد
 .مؤسسات القطاع المصرحي الفمسطلنين

 

 مصطمحات الدراسة: 1.9
أو مػػػا لعػػػرؼ نادنلػػػات المحاسػػػنة نمنػػػدأ –حاسػػػني لػػػؤ ر الػػػتحفظ الم :(Conservatism)الـــتحفظ  -1

 مػػ،  بلقػػات األطػػراؼ المتعاممػػة مػػع العػػركة مػػف داننػػلفا ومسػػت مرلفا و يػػات  -الحلطػػة والحػػذر
حكوملػةا والمقصػػود نيػذا المنػػدأ أف ت سػ ؿ الاسػػانر قنػؿ تحققيػػاا واال تػراؼ نيػػا حػي القػػوانـ الماللػػة 

فًا حػي الوقػت الػذي ال لااػذ حلػو المحاسػب ناألرنػاح حت، لو كاف السند المؤلد ليػا متوسػطًا أو لػعل
ا أو ىػػو اال تػراؼ نالاسػػانر المتوقعػػة (6185969 قنػؿ تحققيػػا وو ػود السػػند المؤلػػد لػذلؾ  عػػتلويا

دوف األرنػػػاح المتوقعػػػةا واال تػػػراؼ نػػػالقلـ الػػػدنلا لؤلصػػػوؿ؛ حلػػػث لنطػػػوي الػػػتحفظ المحاسػػػني  مػػػ، 
 ,Lafond & Roychowdhury)اؼ ناألرنػػاح اسػػتاداـ المعػػاللر األعػػد صػػرامة  نػػد اال تػػر 

؛ حلػػػث لتطمػػػب الػػػتحفظ المحاسػػػني لػػػرورة و ػػػود در ػػػة  اللػػػة مػػػف القانملػػػة لبل تػػػراؼ (2008:87
 .(Basu, 1997:4)ناألرناح مقارنة ناال تراؼ نالاسانر 

 (APB)أوصػػ، م مػػس منػػادئ المحاسػػنة : (Accounting Policies)السياســات المحاســبية  -2
ناإلحصاح  ف كؿ المنادئ والطرؽ المحاسنلة اليامةا والتػي تتلػمف االاتلػار  (55حي الرأي رقـ  

نػػلف  ػػدة نػػدانؿا وقػػد  ػػر ؼ السلاسػػات المحاسػػنلة  مػػ، أنيػػا المنػػادئ والطػػرؽ المحاسػػنلة المحػػددةا 
والتػي لػتـ ااتلارىػا مػف قنػؿ اإلدارة  مػ، ا تنػار أنيػا األنسػب لظػروؼ المنعػاةا ولػتـ تننليػا إل ػػداد 

 لماللة.القوانـ ا
 مػ، أنيػا م مو ػة مػف اآلللػاتا  تعػر ؼ :(Corporate Governance) الحاكميـة المؤسسـية -3

ا ومػف  ػـ تيػدؼ والعدالػةا ارات التي تلمف كبًل مف االنلناطا والعفاحلةواإل را اتا والنظـا والقر 
لمػػػا إلػػػ، تحقلػػػؽ ال ػػػودة والتملػػػز حػػػي األدا   ػػػف طرلػػػؽ تفعلػػػؿ تصػػػرحات إدارة الوحػػػدة االقتصػػػادلة ح

لتعمػػػػؽ ناسػػػػت بلؿ المػػػػوارد االقتصػػػػادلة المتاحػػػػة لػػػػدلياا ونمػػػػا لحقػػػػؽ أحلػػػػؿ منػػػػاحع ممكنػػػػة ل ملػػػػع 
 .(6385994 الاطلب والقعيا  األطراؼا والمصمحة لمم تمع ككؿ
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نانيػا مسػتوى العػرض المعقػوؿ حػي ممارسػات  ؼتعػر   :(Disclosure Quality) جودة اإلفصـاح -4
ل ػػػوىري لعػػػدـ االلتػػػزاـ نػػػاي مػػػف متطمنػػػات ال يػػػات اإلحصػػػاح  ػػػف السػػػنب ا المنعػػػاةا مػػػع مسػػػتوى

 .(Labelle, 2002:3) التنظلملة
لقصد نالنلانات الماللة لمصرؼ مػا ل الػات ىػذه الدراسػةا  :(Financial Data)البيانات المالية  -5

التقرلر السنوي لممصػرؼ المحمػي المػدرج حػي نورصػة حمسػطلف نمػا لحولػو مػف تقػارلرا قػوانـ ماللػةا 
للػػػػاحاتا ك مػػػػا تعػػػػمؿ  قػػػػود التاسػػػػلس واألنظمػػػػة الدااملػػػػة لممصػػػػرؼا والتعػػػػاملـ واإلحصػػػػاحات وا 

وقػػػػػرارات ا تما ػػػػػات م مػػػػػس اإلدارة واليلنػػػػػة العامػػػػػة المنعػػػػػورة لممصػػػػػارؼ المحملػػػػػة  مػػػػػ، الموقػػػػػع 
 (.5962( ول الة  اـ  5996االلكتروني حي نورصة حمسطلف ابلؿ السنوات مف  اـ  

ىػي  :(Local Banks listed in PEX)مسـطين مصـارف المحميـة المدرجـة فـي بورصـة فال -6
 و ػددىا نورصػة حمسػطلفاوالتي لتـ تػداوؿ أسػيميا حػي  حمسطلفاحي  تعمؿالتي المصارؼ المحملة 

( الصػػادر حػػي 5962التقرلػػر السػػنوي لسػػمطة النقػػد  ػػف العػػاـ   حسػػب مػػا أعػػار إللػػومصػػارؼ  (5 
 .المتعمؽ نمؤسسات القطاع المصرحي الفمسطلني (5963حزلراف  

 

 الدراسات الساب ة: 1.10
 ال وانػػػب مػػػف تناولػػػت العدلػػػد التػػػي الدراسػػػات مػػػف نعػػػدد الدراسػػػة عو مولػػػ ت  وانػػػبحظلػػػ لقػػػد

ا الحاكملػػة المؤسسػػلةا المحاسػني الػػتحفظ اتنمولػو  الكنلػػر االىتمػاـ  مػػ، لػدؿ مػػا وىػو اانيػػ المتعمقػة
 دقػػة  مػػ، كنلػػر تػػا لر فمػػ لػػو لمػػا النػػاح لف مػػف  انػػب العدلػػد مػػف و ػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة

  مػػ، السػػانقة الدراسػػات ركػػزت حقػػد  امػػة ونصػػفة االماللػػة التقػػارلر لػػمف الػػواردة والمعمومػػات النلانػػات
 .ال وانب ا حمنيا درست ىذه ال وانب نعكؿ مستقؿا ومنيا ما  معت نلف ىذهماتمفة  وانب

 الدراسات العربية: 1.10.1
 ومــات الحاكميــة المؤسســية المتعم ــة ( بعنــوان: مــدى تــوفر م2015دراســة الســناوي وآوــرون ) -1

دارة الشركة   بتدقيق الحسابات وا 
ىػػدحت الدراسػػة لمنحػػث حػػي مػػدى تػػوحر مقومػػات الحاكملػػة المؤسسػػلة المتعمقػػة نتػػدقلؽ الحسػػانات 
دارة العػػركة مػػف واقػػع العػػركات المسػػاىمة العامػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلفا والنػػالت  ػػددىا حتػػ،  وا 

وأرنعػػوف عػػركةا أمػػا حلمػػا لتعمػػؽ نالمقومػػات التنظلملػػة حقػػد ااتنػػرت الدراسػػة (  مػػاف 5961ندالػػة  ػػاـ  
نعػػػكؿ محػػػدد مػػػدى تػػػوحر المقومػػػات الااصػػػة نعمملػػػة التػػػدقلؽ الاػػػار ي لحسػػػانات العػػػركةا والمقومػػػات 

ولتحقلػػػؽ ذلػػػؾ تػػػـ تصػػػملـ  اوالمقومػػػات الااصػػػة نم مػػػس اإلدارة الااصػػػة ناليلنػػػة العامػػػة لممسػػػاىملفا
( اسػتنانة  مػ،  لنػة 639ة صممت لئل انة  ف تساؤالت الدراسةا وقد تػـ توزلػع  استنانة تتلمف أسنم
( عػركة مسػػاىمة  امػةا وتػـ اسػػت واب رنػلس أو  لػػو م مػس إدارة العػػركةا 54الدراسػة المكونػة مػػف  

والمػػػدلرلف حػػػي دوانػػػر العػػػركةا ومػػػوظفي قسػػػـ المحاسػػػنةا ونمػػػت  ػػػدد االسػػػتنانات المسػػػتممة والمسػػػتوحاة 
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% مػػػػػف االسػػػػػتنانات الموز ػػػػػة(ا وقػػػػػد اسػػػػػتادمت الدراسػػػػػة ااتنػػػػػار كروننػػػػػاخ ألفػػػػػا 55  (696العػػػػػروط  
 ألغراض التحملؿ. (One sample T-Test)واإلحصا  الوصفيا وااتنار 

وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػ،  ػػػدة نتػػػانا مػػػف أىميػػػا أف ىنػػػاؾ قصػػػور حػػػي تػػػوحر مقػػػـو ل نػػػة تػػػدقلؽ 
ال لتػػػوحر حػػػي العػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة الحسػػػانات و مملػػػة تعلػػػلف مػػػدقؽ الحسػػػانات الاػػػار يا وأنػػػو 

ـ تػوحر مقػو  كػذلؾ  ػدـ  الم ػاف التػي لتطمنيػا أنمػوذج الحاكملػة المؤسسػلةانورصػة حمسػطلف المدر ة حي 
كمػا توصػمت الدراسػة إلػ،  اـ م مػس اإلدارةحي تػوحر مقػو    دـ قدرةاليلنة العامة لممساىملفا وأف ىناؾ 

كذلؾ  ف ليـ حؽ التصولت لحلور ا تماع اليلنة العامةاو ود قصور حي د وة  ملع المساىملف الذل
حقوؽ المساىملف حوؿ  دـ من  المساىـ حؽ اإلطبلع  م، محالر ا تما ات اليلنة الحاؿ نالنسنة ل

%( حػػاك ر مػػف أسػػيـ العػػركة طمػػب إ ػػرا  69العامػػة لمعػػركةا وأنػػو ال لحػػؽ لممسػػاىملف الػػذلف لممكػػوف  
حي  دـ قلاـ اليلنػة العامػة لممسػاىملف حػي انتاػاب  ملػع  اً قصور  تدقلؽ  م، أ ماؿ العركةا وأف ىناؾ

أ لػػػا  م مػػػس اإلدارة والمصػػػادقة  مػػػ، النلانػػػات الماللػػػة لمعػػػركةا والتصػػػولت  مػػػ، زلػػػادة رأس مػػػػاؿ 
 العركة أو تافللو.

أوصػػػػت الدراسػػػػة ال يػػػػات الماتصػػػػة حػػػػي نورصػػػػة حمسػػػػطلف نولػػػػع أنظمػػػػة وتعػػػػرلعات تمػػػػـز و 
نتطنلػػؽ أنمػػوذج الحاكملػػة المؤسسػػلةا وأف تقػػـو العػػركات المسػػاىمة العامػػة العػػركات المسػػاىمة العامػػة 

نتعػكلؿ الم ػػاف التػػي لتطمنيػػا أنمػػوذج الحاكملػػة المؤسسػػلةا وأف لتلػػمف م مػػس إدارة العػػركة المسػػاىمة 
 العامة أ لا  مستقملف مف ذوي الانرات.

 

فصــاح بالت ــارير ( بعنــوان: دور حوكمــة الشــركات فــي تحســين مســتوى اإل2014دراســة محمــد ) -2
 المالية المنشورة  

ىدحت الدراسة إل، تحدلد دور حوكمة العركات حي تحسلف مستوى اإلحصػاح نالتقػارلر الماللػةا 
ولتحقلػػؽ ذلػػؾ حقػػد تػػـ ا ع متطمنػػات اإلحصػػاح طنقػػًا لمحوكمػػةوتقلػػلـ مػػدى تواحػػؽ محتػػوى تمػػؾ التقػػارلر مػػ

مة ل ب أف تتلمنيا التقارلر الماللة لكي ( معمو 659إ داد مؤعر لقلاس مستوى اإلحصاح لتكوف مف  
(ا 5969( وحت،  ػاـ  5994تحقؽ متطمنات الحوكمةا  ـ تـ تحملؿ التقارلر الماللة الصادرة مف  اـ  

الػػػذي تصػػػدره  (S&P/ EGX/ ESG)والااصػػػة نالعػػػركات الػػػواردة نمؤعػػػر المسػػػنوللة اال تما لػػػة 
( عػركةا وذلػؾ طنقػًا 19ا و ػددىا  (Standard & Poor's)النورصػة المصػرلة نالتعػاوف مػع مؤسسػة 

 (.5969لتصنلؼ  اـ  
نتػانا أنرزىػا أف التطنلػؽ الفعػاؿ لحوكمػة العػركات والتحدلػد الػدقلؽ ة وتوصمت الدراسة إلػ،  ػد

لدور آللاتيا لسيـ إل انلًا حي تحسلف مستوى اإلحصاحا وتنلف انافاض مستوى اإلحصاح حػي العػركات 
%(ا 39.73إحصػػػػاح العػػػػركات م تمعػػػػة لمسػػػػنوات الامػػػػس نسػػػػنة  محػػػػؿ الدراسػػػػةا حلػػػػث نمػػػػت متوسػػػػط 

ولعكػػس ذلػػؾ  ػػدـ تمنلػػة اإلحصػػاح الحػػالي لمتطمنػػات الحوكمػػةا كمػػا اتلػػ  و ػػود قصػػور حػػي اإلحصػػاح 
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االاتلػػاري مػػف  انػػب العػػركاتا وكػػذلؾ  ػػدـ التزاميػػا نكاحػػة متطمنػػات اإلحصػػاح اإللزامػػي الػػذي تتطمنػػو 
ـ  مػؿ العػركات وقوا ػد القلػد نالنورصػةا وتعكػس ىػذه النتػانا أف القػوانلف التػي تحكػو  معاللر المحاسػنة

العركات المصرلة تمتـز نالحوكمة نعكؿ صوريا وقػد تنػلف أف طنلعػة الممكلػة تػؤ ر  مػ، مػدى االلتػزاـ 
نالحوكمة ونالتنعلة مستوى اإلحصاحا إذ حصمت عركات قطاع األ ماؿ العاـ  م، متوسط إحصاح نمت 

%(ا كمػا توصػمت 27.1ركات القطاع الااص  مػ، متوسػط إحصػاح نمػت  %(ا نلنما حصمت ع36.1 
 الدراسة إل، أف ىناؾ  بلقة نلف نوع النعاط ومستوى اإلحصاح.

أوصت الدراسة نااللتزاـ نمتطمنات اإلحصاح التػي تتطمنػو معػاللر المحاسػنة وأف تكػوف متواحقػة و 
 لػدوره اإلل ػاني والفعػاؿ وحػؽ حصػاحاإل لػتـ تحسػلف مسػتوى وحؽ قوا د القلد نالنورصػةا كمػا أوصػت أف

 متطمنات الحوكمة.
 

 ( بعنوان: قياس أثر اإلفصاح االوتياري في جودة الت ارير المالية  2014دراسة حمادة ) -3
ىدحت الدراسة إل، التعرؼ  م، أ ر اإلحصاح االاتلاري حي  ػودة التقػارلر الماللػة حػي نورصػة 

ػػافا ولتحقلػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة تػػـ تطػػولر اسػػتن انة اعػػتممت  مػػ، مكونػػات اإلحصػػاح االاتلػػاري التسػػعة  م 
والمتم مػػة حػػي: المعمومػػات العامػػة لمعػػركةا نعػػاط العػػركةا ولػػعيا المسػػتقنميا معمومػػات األسػػيـ وحممػػة 
األسػػيـا المعمومػػات  ػػف اإلدارةا المسػػؤوللة اال تما لػػة والنلنلػػةا نتػػانا ونسػػب التحمػػلبلت الماللػػة وغلػػر 

لتطػػػولر حػػي العػػركةا المعمومػػات  ػػػف العػػامملفا والمعمومػػات  ػػف الحوكمػػػة؛ الماللػػةا تكػػاللؼ النحػػث وا
وذلؾ لمتعرؼ  م، أ ر تمؾ المكونات حي  ػودة التقػارلر الماللػة والمتم مػة حػي قػدرة المعمومػات المفصػ  

حػػي عػػركات  نيػػا حػػي إحػػداث حػػرؽ حػػي قػػرارات مسػػتادمي ىػػذه التقػػارلر لػػمف م تمػػع الدراسػػة المتم ػػؿ 
الت ارلة المدر ة حي نورصة  م افا وقد وز ت تمؾ االستنانات  م،  لنػة  مصارؼوال الوساطة الماللة

الت ارلةا ومف  ـ تـ تحملؿ النتانا وااتنار  مصارؼالمف المحمملف المالللف العامملف حي تمؾ العركات و 
 .(SPSS)الفرللات ناستاداـ الرزمة اإلحصانلة لمعموـ اال تما لة 

تلػاري حػي لمكونػات اإلحصػاح االا ىناؾ تػا لرًا كنلػراً  أف أىميا نتانا دة  الدراسة إل، وتوصمت
ػػاف حػػوؿ كػػؿ مػػف نعػػاط العػػرطة وولػػعيا المسػػتقنميا معمومػػات   ػػودة التقػػارلر الماللػػة حػػي نورصػػة  م 

األسػػػػػيـ وحممػػػػػة األسػػػػػيـا المعمومػػػػػات  ػػػػػف اإلدارةا نتػػػػػانا ونسػػػػػب التحمػػػػػلبلت الماللػػػػػة وغلػػػػػر الماللػػػػػةا 
كما و دت الدراسة أف ىناؾ أ ػرًا متوسػطًا لمكونػات اإلحصػاح االاتلػاري حػي  .ةوالمعمومات  ف الحوكم

 ودة التقارلر الماللة حي نورصة  م اف حوؿ كؿ مف المعمومات العامػة لمعػركةا المسػؤوللة اال تما لػة 
 والنلنلةا تكاللؼ النحث والتطولر حي العركةا والمعمومات  ف العامملف حي العركة.
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ػػػػػاف لمفيػػػػػوـ اإلحصػػػػػاح أوصػػػػػت الدراسػػػػػة نو  لػػػػػرورة تننػػػػػي العػػػػػركات المدر ػػػػػة حػػػػػي نورصػػػػػة  م 
ا وذلؾ  ند سعليا لتقػدلـ معمومػات قػادرة حػي إحػداث االاتلاريا و رض مكوناتو لمف تقارلرىا الماللة

حػػػرؽ حػػػي قػػػرارات مسػػػتادمي ىػػػذه التقػػػارلرا كمػػػا د ػػػت إل ػػػرا  نػػػدوات تعرلفلػػػة أل لػػػا  م مػػػس إدارة 
 .ناىملة وحواند اإلحصاح االاتلاري وأ ره حي تعزلز  ودة التقارلر الماللة.العركات المدر ة لتعرلفيـ 

 

( بعنــوان: قيــاس ممارســة الــتحفظ المحاســبي فــي الشــركات 2014دراســة المشــيداني وحميــد ) -4
 المساىمة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية 

اىمة المدر ػة حػي سػوؽ ىدحت الدراسة إل، قلاس ممارسة التحفظ المحاسني حي العػركات المسػ
لقلاس در ػة الػتحفظ المحاسػني حػي  لنػة مػف  (Basu, 1997)العراؽ لؤلوراؽ الماللة ناستاداـ نموذج 

 (.5966-5995( عركة ولممدة مف  56العركات المساىمة النالت  ددىا  
أف معظػػػـ العػػػركات المسػػػاىمة المدر ػػػة حػػػي السػػػوؽ   ػػػدة نتػػػانا أىميػػػا توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػ،و 
ة تمارس التحفظ المحاسػني نػلف القطا ػات االقتصػادلةا والتػي عػممت كػؿ مػف قطػاع المصػارؼ المذكور 

 واالست مار والتاملف والصنا ة والزرا ة والسلاحة والفنادؽ.
والمسػت مرلف  اوأوصت الدراسة نلرورة التاكلد  م، تو لة مستادمي القوانـ الماللة نعكؿ  ػاـ

الممارسػػػػػة السػػػػػملمة لمػػػػػتحفظ المحاسػػػػػني  مػػػػػ، قػػػػػراراتيـ والمقرلػػػػػلف نعػػػػػكؿ اػػػػػاص نآ ػػػػػار وانعكاسػػػػػات 
االقتصػػادلةا ولػػاتي ذلػػؾ مػػف اػػبلؿ تك لػػؼ ال يػػود نػػلف ال يػػات ذات العبلقػػة والمتم مػػة نسػػوؽ العػػراؽ 
لؤلوراؽ الماللة وم مس المعاللر والقوا د المحاسنلة والرقانلة حي العراؽ والمنظمات المينلة األارى مف 

والنػػػدوات ل ػػػرض تولػػػل  أىملػػػة الممارسػػػة السػػػملمةا و عمػػػو عػػػرطًا مػػػف اػػػبلؿ  قػػػد  ػػػدد مػػػف الػػػدورات 
عػػػػروط اإلدراج حػػػػي السػػػػوؽ الماللػػػػةا وذلػػػػؾ لتعزلػػػػز التػػػػزاـ العػػػػركات نػػػػالتحفظ المحاسػػػػني  نػػػػد القلػػػػاس 
واإلحصاح  ف نتانا النعػاط والمركػز المػالي للػماف مسػتوى أ مػ، مػف الػتحفظا ونمػا لسػيـ حػي تعزلػز 

 لقوانـ الماللة. ودة اإلنبلغ المالي حي ا
 

( بعنوان: إفصاح شركات المساىمة السعودية عن التزاميا بال حة حوكمة 2013دراسة عسيري ) -5
 الشركات 

ىدحت الدراسة إل، الوقوؼ  مػ، در ػة إحصػاح عػركات المسػاىمة السػعودلة المدر ػة حػي سػوؽ 
لسػػوؽ الماللػػةا وتػػـ األسػػيـ السػػعودلة  مػػ، مػػدى تطنلقيػػا لبلنحػػة حوكمػػة العػػركات الصػػادرة  ػػف ىلنػػة ا

النحث حي إحصاح العػركات  ػف متطمنػات الحوكمػة لتسػعة  ناصػر مػف  ناصػر الحوكمػةا وتػـ ولػع 
تسػعة أسػػنمة مرتنطػة نمػػدى اإلحصػاح ودر تػػو  ػػف ىػذه العناصػػرا وقامػت الدراسػػة نػالتحقؽ مػػف إحصػػاح 

أسػما  عػركات العركة  ف:  موقؼ العركة مف تطنلؽ الحوكمػة مػف  دمػو وتحدلػد مػا لػـ لطنػؽ منيػاا 
المساىمة التي لع ؿ العلو  لولة م السياا أ لا  وتكولف م مس اإلدارةا تكولف ل نة المرا عةا 
تكػػولف ل نػػة الترعػػلحات والمكاحػػآتا تعوللػػات ومكاحػػآت أ لػػا  م مػػس اإلدارةا تعوللػػات ومكاحػػآت 
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 مػػػس اإلدارة امسػػػة مػػػف كنػػػار التنفلػػػذللفا  ػػػدد أ لػػػا  م مػػػس اإلدارة المسػػػتقملفا مصػػػال  أ لػػػا  م
وكنار التنفلذللف وذوليـ حي العركة(ا وقد تـ ا تماد المنيا الوصفي التحملمي حي ال انب النظري ألىـ 
الدراسػػات حػػي م ػػاؿ الدراسػػةا كمػػا تػػـ تحملػػؿ التقػػارلر الماللػػة لعػػركات المسػػاىمة السػػعودلة حػػي  انػػب 

(ا 5996السػعودلة المنعػورة  ػػاـ  الدراسػة التطنلقػيا وقػد تمػت الدراسػة  مػ، تقػارلر عػركات المسػاىمة 
 ( عركة مساىمة سعودلة.73وقد نم ت  

الدراسػة إلػ، أف أغمػب عػركات المسػاىمة السػعودلة أحصػحت  ػف متطمنػات الحوكمػة وتوصمت 
المعػػمولة حػػي الدراسػػة ولكػػف نػػدر ات متفاوتػػةا حلػػث كػػاف العنصػػر األك ػػر إحصػػاحًا مػػف نصػػلب ل نػػة 

األقػػػؿ إحصػػػاحًا نػػػلف العػػػركات ىػػػو اإلحصػػػاح  ػػػف تعوللػػػات  %(ا نلنمػػػا كػػػاف العنصػػػر73المرا عػػػة  
 ومكاحآت امسة مف كنار التنفلذللف.

وأوصػػت الدراسػػة نلػػرورة إلػػزاـ عػػركات المسػػاىمة السػػعودلة نتطنلػػؽ النحػػة حوكمػػة العػػركاتا 
ولرورة أف تتلمف النحة حوكمة العركات نصوصػًا تعػزز الرقانػة الذاتلػة لػدى العػامملف حػي العػركات 

 ة وغلرىاا وتد لـ وتع لع السموؾ الحسف حي العمؿ والمصداقلة واألمانة حي تادلة األ ماؿ.مف إدار 
 

( بعنوان: أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى جـودة المعمومـة 2013دراسة كيحمي وكروش ) -6
 المحاسبية واإلفصاح المحاسبي 

ودة المعمومػػػػة ىػػػػدحت الدراسػػػػة إلػػػػ، ااتلػػػػار تػػػػا لر قوا ػػػػد حوكمػػػػة العػػػػركات  مػػػػ، كػػػػؿ مػػػػف  ػػػػ
المحاسػػنلة واإلحصػػاح المحاسػػني مػػف اػػبلؿ دراسػػة حالػػة  لنػػة لمػػوظفلف مػػف  ػػبلث مؤسسػػات صػػنا لة 
ماتمفػػة مػػف مدلنػػة حاسػػي مسػػعود نػػال زانرا وتمػػت الدراسػػة  ػػف طرلػػؽ تحملػػؿ اسػػتنلاف تػػـ طرحػػو  مػػ، 

ةا وىػػي ( حقػػرة مصػػنفة لػػمف  ػػبلث محػػاور أساسػػل55م تمػػع ماتػػارا وقػػد تػػـ إ ػػداد االسػػتنلاف لللػػـ  
االلتػػػزاـ المحكػػػـ ناسػػػس حوكمػػػة العػػػركاتا الحػػػرص  مػػػ، تحقلػػػؽ متطمنػػػات  ػػػودة المعمومػػػة المحاسػػػنلة 
مكانلػة اإلحصػاح  ػف التقػارلر الماللػة نػالتطنلؽ المحكػـ لحوكمػة العػركاتا  نتطنلؽ حوكمة العػركاتا وا 

 .(SPSS)وقد تـ معال ة نلانات االستنلاف ناستاداـ النرناما اإلحصاني 
لدراسة إل، أف لحوكمة العركات دور حعػاؿ حػي تحقلػؽ معمومػة محاسػنلة ذات  ػودة وتوصمت ا

مف ابلؿ مساىمة المرا عة الدااملة حي تد لـ اسػتقبلللتو ومػف اػبلؿ تقرلػر محػاحظ الحسػانات للػمف 
معمومػػػات تتمتػػػع نالمصػػػداقلة والمو وقلػػػةا حػػػي حػػػلف أنػػػو لػػػـ لػػػتمكف مسػػػتوى الحوكمػػػة المعمػػػوؿ نػػػو حػػػي 

الدراسػػػة مػػػف تػػػوحلر مقومػػػات حعالػػػة لئلحصػػػاح المحاسػػػنيا ولظيػػػر ذلػػػؾ مػػػف اػػػبلؿ  مؤسسػػػات م تمػػػع
 اإلح اـ  ف نعض الننود حي الملزانلةا وكذلؾ  دـ اإلحصاح  ف المااطر المتوقعة.
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وأوصت الدراسة ناال تياد حي التطنلػؽ الحقلقػي ألسػس حوكمػة العػركات لبلسػتفادة مػف المزالػا 
لػػو ي المتعمػػؽ نمفيػػـو الحوكمػػةا والعمػػؿ  مػػ، زلػػادة االىتمػػاـ نوظلفػػة التػػي تحققيػػا والعمػػؿ  مػػ، تنملػػة ا

المرا عة الدااملة وتفعلؿ دورىا لما ليا مف أ ر إل ػاني حػي د ػـ تطنلػؽ الحوكمػةا والعمػؿ  مػ، تحقلػؽ 
تاحتيا ل ملع أصحاب المصال .  مستوى مناسب مف اإلحصاح حي التقارلر الماللة وا 

 

العوامــل المــؤثرة عمــى درجــة الــتحفظ المحاســبي فــي الشــركات ( بعنــوان: 2013) شــطناوي دراســة -7
 المساىمة العامة األردنية 

ىدحت الدراسة إل، معرحة در ة التحفظ المحاسػني الممارسػة  نػد إ ػداد القػوانـ الماللػة مػف قنػؿ 
اف المالي والعوامؿ المؤ رة  م، در ػة الػتحفظ المحاسػني ليػذه العػركات العركات المدر ة حي سوؽ  م  

ف م تمػع الدراسػة   ح ـ العركةا ح ـ الراحعة الماللةا العاند  م، حقوؽ الممكلةا قطاع العػركة(ا وتكػو 
اف المػػاليا وتم مػػت  لنػػة الدراسػػة نالعػػركات مػػف العػػركات الصػػنا لة والادملػػة المدر ػػة حػػي سػػوؽ  م ػػ

ت  ػدد العػركات (ا والنػال5997ا 5996ا 5995ا 5994التي توحرت تقارلرىا السنولة الماللة لؤل ػواـ  
اف  ػف سػوؽ  م ػ(ا وذلػؾ حسػب دللػؿ العػركات الصػادر 693ا 693ا 696ا 695حليا  م، الترتلب  

ولتحقلػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتاداـ نمػػػوذج نسػػػنة القلمػػػة الدحترلػػػة إلػػػ، القلمػػػة المػػػالي ليػػػذه السػػػنواتا 
نحػدار المتعػدد لقلػاس لقلاس در ة التحفظ المحاسػنيا وتػـ اسػتاداـ نمػوذج اال (BTM)السوقلة لمسيـ 

 ت المستقمة  م، التحفظ المحاسني.أ ر العدلد مف المت لرا
%( مػف العػركات 51.7قػد أظيػرت نتػانا التحمػلبلف نسػنة  توصمت الدراسة إل،  ػدة نتػاناا حو 

المنحو ة تمػارس الػتحفظ المحاسػنيا وكمػا أظيػرت معادلػة االنحػدار المتعػدد و ػود  بلقػة إل انلػة ذات 
أعارت إل، و ود العركة وممارسة التحفظ المحاسنيا كما  ة نلف القطاع الذي تنتمي إللوداللة إحصانل

 بلقػة سػػالنة ذات داللػة إحصػػانلة نػلف كػػؿ مػف نسػػنة الراحعػة الماللػػة ومعػدؿ العانػػد  مػ، حقػػوؽ الممكلػػة 
 وح ـ األصوؿ ونلف ممارسة التحفظ المحاسني.

فظ المحاسػنيا حلػث نم ػت نسػنة العػركات الدراسة نلرورة زلػادة ممارسػة مفيػـو الػتح وأوصت
%(ا كػػذلؾ أوصػػت الدراسػػة إلػػ، لػػرورة 51.7التػػي تمػػارس الػػتحفظ المحاسػػني اػػبلؿ حتػػرات الدراسػػة  

إ ػػرا  دراسػػات أاػػرى ت طػػي مت لػػرات  دلػػدةا وذلػػؾ لمعرحػػة أسػػناب االنافػػاض المسػػتمر حػػي ممارسػػة 
 اف المالي.المدر ة حي سوؽ  م  مفيـو التحفظ المحاسني مف قنؿ العركات الصنا لة والادملة 
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( بعنــوان: مــدى التــزام المصــارف العاممــة فــي فمســطين بمتطمبــات 2013دراســة الــداعور وعابــد ) -8
 الحوكمة المت دمة 

ىػػػدحت الدراسػػػة إلػػػ، معرحػػػة مػػػدى التػػػزاـ المصػػػارؼ العاممػػػة حػػػي حمسػػػطلف نمتطمنػػػات الحوكمػػػة 
فكر المحاسني المعاصرا ولتحقلؽ أىداؼ الدراسة المتقدمة نا تنارىا أحد م االت النحث الحدل ة حي ال

وااتنػػار حرلػػلاتيا تػػـ ااتلػػار  ملػػع المصػػارؼ المو ػػودة حػػي قطػػاع غػػزة والاالػػعة لرقانػػة سػػمطة النقػػد 
اسػة الفمسطلنلةا وا تمدت الدراسة المنيا االسػتقرانيا وصػممت قانمػة استقصػا  وز ػت  مػ،  لنػة الدر 

م مػس إدارةا مػدلر مػاليا رنػلس قسػـا مسػاىـا ونم ػػت  ة ىػي  لػػوالمكػوف مػف أرنػع م مو ػات رنلسػ
 %(ا وتـ استاداـ األساللب اإلحصانلة لتحملؿ النلانات ومناقعة النتانا.51نسنة المست لنلف  

وتوصمت الدراسة إلػ، أنػو  مػ، الػرغـ مػف حدا ػة مفيػـو الحوكمػة حػي النلنػة الفمسػطلنلة إال أنػو 
نقد الفمسطلنلةا وذلؾ مف ابلؿ إصػدار نعػض المنعػورات لبلحظ أف ىناؾ تحرؾ  اد مف قنؿ سمطة ال

النلنػػة  و قػد نعػػض النػدوات والممتقلػػات نيػدؼ التعػػرؼ  مػػ، مفيػـو الحوكمػػةا ودراسػة مػػدى تطنلقيػا حػػي
العاممػػػة حػػػي حمسػػػطلف نمتطمنػػػات  مصػػػارؼاسػػػة أف ىنػػػاؾ التػػػزاـ مػػػف قنػػػؿ الكمػػػا نلنػػػت الدر  االفمسػػػطلنلة

بلؿ و ود المعرحة الكاحلة لدى كػؿ مػف المػبلؾ وأ لػا  م مػس الحوكمة ال لدة. وقد اتل  ذلؾ مف ا
اإلدارة لمفيػػـو الحوكمػػةا وكػػذلؾ و ػػود  بلقػػة نػػلف تنػػوع ىلكػػؿ الممكلػػة وكػػؿ مػػف تعػػكلمة م مػػس اإلدارة 
وزلػػادة  قػػة المسػػاىملف حػػي التقػػارلر الماللػػةا وناإللػػاحة إلػػ، و ػػود العبلقػػة نػػلف قوا ػػد ولػػوانط تطنلػػؽ 

وكػػذلؾ نلنػػت الدراسػػة  امسػػا لة م مػػس اإلدارة دااػػؿ المصػػرؼحلة والعدالػػة حػػي الحوكمػػة وتحقلػػؽ العػػفا
 دـ و ود ااػتبلؼ نػلف آرا   لنػة الدراسػة حػوؿ مػدى التػزاـ المصػارؼ الفمسػطلنلة نمتطمنػات الحوكمػة 

 تعزى لممت لر التنظلمي  طنلعة العمؿ(.
ا السػػػنوي ممحقػػػًا الػػػد وة لمعمػػػؿ  مػػػ، إلػػػزاـ المصػػػارؼ نػػػاف لتلػػػمف تقرلرىػػػوأوصػػػت الدراسػػػة ن

منفصػػبًل لتنػػاوؿ آللػػة تطنلػػؽ الحوكمػػة حػػي المصػػرؼا ناإللػػاحة إلػػ، تقػػدلـ الػػد ـ والمسػػاندة لممصػػارؼ 
الفمسػػػطلنلة لرحػػػع مسػػػتوى ممارسػػػة الحوكمػػػةا واالنتقػػػاؿ مػػػف الوحػػػا  نالمتطمنػػػات اإللزاملػػػة لمحوكمػػػة إلػػػ، 

فلػػؼ األ ػػر السػػمني لحالػػة  ػػدـ تطنلػؽ اإلرعػػادات اإللػػاحلةا وذلػػؾ لمحػػد مػػف الماػػاطرة حػػي السػػوؽا وتا
 اللقلف و دـ االستقرار السلاسي واالقتصادي الذي تعيده األرالي الفمسطلنلة.

 

( بعنــــوان: محــــددات اإلفصــــاح المحاســــبي االوتيــــاري فــــي شــــركات 2013دراســــة أبــــو شــــموع ) -9
 المساىمة 

النورصػػة الدراسػػة تحملػػؿ تو يػػات اإلحصػػاح االاتلػػاري حػػي العػػركات المسػػاىمة المقلػػدة ن ىػػدحت
المصرلةا وذلؾ  ف طرلؽ تحدلد م مو ات الوارد نالتقارلر الماللة السنولة لمعركات المسػاىمة المقلػدة 
نالنورصة المصرلةا وتحدلد األولولات نلف تمؾ الم مو ات مف و ية نظر إدارات تمػؾ العػركاتا كمػا 

السػػنولة لعلنػػة مػػف العػػركات  اسػػتيدحت الدراسػػة تحملػػؿ محتػػوى اإلحصػػاح االاتلػػاري حػػي التقػػارلر الماللػػة
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المسػػاىمة المقلػػدة نالنورصػػة المصػػرلةا واسػػتيدحت الدراسػػة أللػػًا ااتنػػار أ ػػر م مو ػػة مػػف اصػػانص 
العركات  محددات اإلحصاح االاتلاري(  م، مستوى اإلحصػاح االاتلػاري حػي التقػارلر الماللػة السػنولة 

ه األىػػػداؼ اسػػػتادمت الدراسػػػة أسػػػموب لعلنػػػة مػػػف العػػػركات المسػػػاىمة المقلػػػدة نالنورصػػػةا ولتحقلػػػؽ ىػػػذ
تحملؿ محتوى التقارلر الماللة السنولة لعلنة مكونة مف  عرلف عركة مصرلة مقلدة نالنورصة المصػرلة 

( لموقػػوؼ  مػػ، مسػػتوى اإلحصػػاح االاتلػػاري السػػردي الػػوارد نتمػػؾ التقػػارلرا ولقػػد تػػـ إ ػػرا  5996 ػػاـ  
مستقمة محؿ اىتماـ الدراسة نمسػتوى اإلحصػاح االاتلػاري تحملؿ انحدار متعدد لنلاف  بلقة المت لرات ال

 حي التقارلر الماللة السنولة لمعركات المساىمة المصرلة.
أف أىـ المت لرات ذات القوة التفسلرلة وأك رىا تا لرًا  م،  إل،  دة نتانا منيا الدراسة وتوصمت

المصػػرلة ىػػي مسػتوى تعقػػد أ مػػاؿ مسػتوى اإلحصػػاح االاتلػاري حػػي التقػػارلر الماللػة لعػػركات المسػاىمة 
العػػػركة ونػػػوع الصػػػنا ة التػػػي تنتمػػػي إلليػػػا العػػػركةا ومػػػدى اىتمػػػاـ العػػػركة نػػػإدارة رأس المػػػاؿ الفكػػػريا 

 وحصوؿ العركة  م،  انزة أحلؿ إحصاح سانقة.
وأوصػػػػت الدراسػػػػة ال يػػػػات التنظلملػػػػة ووالػػػػعي المعػػػػاللر المحاسػػػػنلة إلػػػػ، تحدلػػػػد وحيػػػػـ أك ػػػػر 

العركات المصرلة التي تؤ ر حي مسػتوى اإلحصػاح االاتلػاري الػذي تقدمػو  لاصانص وتو يات إدارات
 حي تقارلرىا الماللة السنولة نما لتبلنـ مع نلنة األ ماؿ المصرلة.

 

( بعنــوان: دور ىي ــة الســوق الماليــة فــي تحســين اإلفصــاح والشــفافية 2013دراســة ال مــالس ) -10
 لمشركات المدرجة السعودية 
ة دور ىلنػػة السػػوؽ الماللػػة حػػي تحسػػلف اإلحصػػاح والعػػفاحلة لمعػػركات ىػػدحت الدراسػػة إلػػ، معرحػػ

( 5996المدر ة حي السوؽ الماللة السعودلةا وذلؾ نمقارنػة الفتػرة السػانقة والبلحقػة إلنعػا  اليلنػة مػف  
( ندراسػػة أ ػػر تاسػػلس اليلنػػةا ومػػدى التػػزاـ العػػركات المدر ػػة نالوقػػت المناسػػب  النظػػامي( 5996إلػػ،  

مات والتقارلر الماللةا والتزاميا نػالقرارات والمػوان  الصػادرة مػف اليلنػة حػي تحسػلف اإلحصػاح لنعر المعمو 
ا واسػػػتادمت الدراسػػػة مؤعػػػر اإلحصػػػاح لمتقػػػارلر الماللػػػة مػػػف اػػػبلؿ  ػػػدد والعػػػفاحلة لمعػػػركات المدر ػػػة

لماللػػػة اإلللػػاحات المو ػػػودة حػػػي التقػػػارلر الماللػػػة لمعػػػركات المسػػػاىمة السػػػعودلة المدر ػػػة حػػػي السػػػوؽ ا
ا كػذلؾ اسػتادمت مقلػاس مػػدى (5996( إلػ،  5996السػعودلة  تػداوؿ( اػبلؿ حتػرة  مػاف سػػنوات مػف  

التػػزاـ العػػركات نالوقػػت المناسػػب  النظػػامي( لنعػػر المعمومػػات والقػػوانـ الماللػػة مػػف اػػبلؿ  ػػدد المػػوان ا 
  .ةىلنة السوؽ الماللة السعودل  دد الفقراتا و دد الماالفات السنولة المعمنة مف

نػاؾ تػا لر لمػوان  حي حلف لػـ لكػف ى  لر لمقراراتو ود تا إل،  دة نتانا منيا وتوصمت الدراسة
وذلػػؾ قنػػػؿ تاسػػلس اليلنػػة  مػػػ، مسػػتوى اإلحصػػاح والعػػفاحلةا نلنمػػػا كػػاف ىنػػاؾ تػػػا لر  و ػػدد الماالفػػات

راسػة أللػًا إلػ، لمقرارات والمػوان  نعػد تاسػلس اليلنػةا ولػـ لكػف ىنػاؾ تػا لر لمماالفػاتا كمػا توصػمت الد
 دـ و ود أ ر لموان   م، مدى التزاـ العركات ننعر المعمومػات والقػوانـ الماللػةا نلنمػا كػاف األ ػر  ػف 
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طرلؽ القرارات و دد الماالفات المعمنة مف اليلنةا ولعزى ذلؾ إل، ارتنػاط المػوان  نػالقراراتا كمػا نلنػت 
 در ة نعد تاسلس ىلنة السوؽ الماللة.الدراسة زلادة مستوى اإلحصاح والعفاحلة لمعركات الم

وأوصت الدراسة نتقملص الفترة الزمنلة المحددة لئل بلف  ف النتانا الماللةا كما أوصت نزلادة 
أوصت الدراسة ناىملة زلادة مستوى اإلحصاح والعفاحلة نعكؿ أكنر حي السػوؽ الماللػة و قلمة ال راماتا 

حي تحسلف اإلحصاح والعفاحلةا وذلؾ مف أ ؿ  السوؽ الماللة ىلنةـ مف إل انلة الدور الذي لعنتو نالرغ
 الوصوؿ إل، سوؽ كفؤ.

 

( بعنوان: أثر قواعـد حوكمـة الشـركات عمـى درجـة الـتحفظ المحاسـبي 2012دراسة عبد الممك ) -11
 في ال وا م المالية المنشورة لمشركات المسجمة بسوق المال المصري 

ات حي المحاحظة  م، التحفظ المحاسني لمحد مػف ىدحت الدراسة إل، تحدلد دور حوكمة العرك
الممارسات المتحررة لئلدارة حي حالة المفالمة ما نلف السلاسات الندلمة نما لعظـ منفعتيا  م، حسػاب 
مصػػمحة األطػػراؼ األاػػرى ذوي العبلقػػةا وذلػػؾ مػػف اػػبلؿ إنػػراز حا ػػة النلنػػة لمعػػودة لمتمسػػؾ نػػالتحفظ 

فظ المحاسػني نػإدارة الرنحلػةا والتعػرؼ إلػ، أي مػدى تػؤ ر قوا ػد المحاسنيا والتعرؼ  مػ،  بلقػة الػتح
وآللات حوكمة العركات  م، در ة التحفظ المحاسنيا واألىملة النسنلة لتمػؾ اآلللػات حػي تا لرىػا  مػ، 

ا واسػػػتادمت الدراسػػػة قانمػػػة االستقصػػػا  كػػػاداة لمحصػػػوؿ  مػػػ، النلانػػػات ممارسػػػات الػػػتحفظ المحاسػػػني
 نعطة نالنورصة المصرلة.( عركة مس مة و 52نااتلار  وض الدراسة البلزمة الاتنار صحة حر 

أف حوكمة العركات تؤ ر  م، در ة التحفظ المحاسنيا  توصمت الدراسة إل،  دة نتانا منياو 
وأف مركػػز اىتمػػاـ حوكمػػة العػػركات ىػػو سػػموؾ اإلدارةا كمػػا أف حوكمػػة العػػركات تمنػػع التقػػارلر الماللػػة 

المحاسػػنيا وأف ىنػػاؾ  بلقػة ارتنػػاط إل انلػػة نػلف قوا ػػد حوكمػػة العػػركات  االحتلاللػة مػػف اػػبلؿ الػتحفظ
والتحفظ المحاسنيا كما أف أك ر قوا ػد حوكمػة العػركات تػا لرًا  مػ، در ػة الػتحفظ المحاسػني اسػتقبلؿ 

 م مس اإلدارة وأقميا المحاحظة  م، أصحاب المصال  األارى.
صػرلة  مػ، مزلػد مػف الػتحفظ المحاسػنيا لػرورة تاكلػد ىلنػة سػوؽ المػاؿ المن الدراسػةوأوصت 

كمػػا أوصػػت نلػػرورة الر ػػوع إلػػ، مػػنيا الحلطػػة والحػػذر نعػػد مػػا تػػـ االنتعػػاد  نػػو حػػي نعػػض العػػركاتا 
 وأكدت  م، اإللزاـ نقوا د الحوكمة لما ليا مف تا لر إل اني  م، التحفظ المحاسني.

 

ــي ) -12 ــره2012دراســة األورفم ــتحفظ المحاســبي وأث ــوان: محــددات ال ــات  ( بعن ــى جــودة المعموم عم
 المحاسبية 

ىػػػدحت الدراسػػػة إلػػػ، تحدلػػػد العوامػػػؿ المسػػػننة لظيػػػور واسػػػتمرار الػػػتحفظ المحاسػػػني  محػػػددات 
الػػتحفظ المحاسػػني( ومعرحػػة تػػا لر الػػتحفظ المحاسػػني  مػػ،  ػػودة المعمومػػات المحاسػػنلةا وقػػد اقتصػػرت 

مصػػرلة الػػواردة نلاناتيػػا لمػػرة واحػػدة الدراسػػة التطنلقلػػة  مػػ، العػػركات المسػػاىمة المقلػػدة حػػي النورصػػة ال
 م، األقؿ حي كتاب اإلحصاح السنوي لمامسػوف عػركة األك ػر نعػاطًا الصػادر  ػف النورصػة المصػرلة 
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ا مصػػػارؼالعػػػركات العاممػػػة حػػػي قطا ػػػات ال( ناسػػػت نا  5969( ول الػػػة  5993اػػػبلؿ السػػػنوات مػػػف  
ا تمػدت الدراسػة حػي مقػاللس ال ػودة  مػ،  والسػلاحة والترحلػوا وقػد مصػارؼال الادمات الماللة ناسػت نا 

منفعة المعمومات الماللة لقرارات المستادملفا وقد عممت الدراسة  ػدد مػف محػددات الػتحفظ المحاسػني 
ولػػـ تعػػمؿ  ملػػع المحػػددات. وتػػـ اسػػتاداـ نمػػوذج االنحػػدار المتعػػدد حػػي قلػػاس كػػؿ مػػف در ػػة الػػتحفظ 

 دلػػػدًا نمػػػوذج القلمػػػة الدحترلػػػة إلػػػ، القلمػػػة السػػػوقلةالمحاسػػػني ودر ػػػة  ػػػودة المعمومػػػات المحاسػػػنلة وتح
(BTM)  الذي ولعو(Beaver & Ryan, 2006)  ل رض قلاس در ة التحفظ المحاسػنيا ونمػوذج

ا وذلػػػؾ ل ػػػرض قلػػػاس در ػػػة  ػػػودة (McNichols, 2002) ػػػودة االسػػػتحقاؽ المعػػػدؿ الػػػذي ولػػػعو 
اس العبلقػة نػلف كػؿ مػف در ػة الػتحفظ المعمومات المحاسنلة. ومف  ـ استادمت نموذج االرتناط حي قلػ

 المحاسني ودر ة  ودة المعمومات المحاسنلة.
انافاض كؿ مف در ة التحفظ المحاسني ودر ػة  ػودة  ياأىمتوصمت الدراسة إل،  دة نتانا و 

المعمومات المحاسنلة حي النلنة المصرلة نعكؿ  اـا كما توصمت الناح ة إل،  دـ و ود تػا لر والػ  
سني  م،  ودة المعمومات المحاسنلةا و دـ و ود نمػط والػ  الت ػاه الػتحفظ المحاسػني لمتحفظ المحا

حػػػي النلنػػػة المصػػػرلةا وأف كػػػؿ مػػػف  قػػػود المدلونلػػػةا  قػػػود حػػػواحز اإلدارةا ىلكػػػؿ الممكلػػػة واال تنػػػارات 
 اللرلنلة ىي العوامؿ المسننة لو ود واستمرار التحفظ المحاسني حي النلنة المصرلة.

 

( بعنــوان: التوســع فــي اإلفصــاح داوــل ال ــوا م والت ــارير الماليــة لــدى 2012ر )دراســة النجــا -13
 الشركات المساىمة العامة وأثره عمى النشاط االستثماري 

ىدحت الدراسة إل، الوقوؼ  م، مدى توحر اإلحصاح المحاسػني حػي التقػارلر الماللػة مػف و يػة 
حػػي القػػوانـ الماللػػةا وتولػػل  مػػدى داللػػة نظػػر المسػػتفلدلف منيػػاا وتحدلػػد متطمنػػات العػػرض واإلحصػػاح 

القوانـ الماللة كاداة لئلحصاح  ف المعمومات اللرورلة البلزمة لمستادمي القػوانـ الماللػة الصػادرة  ػف 
العػػركات المسػػاىمة العامػػة حػػي حمسػػطلفا وقػػد تػػـ اسػػتاداـ المػػنيا الوصػػفي التحملمػػي مػػف اػػبلؿ  مػػؿ 

 والرلاللة. استنانة وتحملميا نمو ب الطرؽ اإلحصانلة
إل، م مو ػة مػف النتػانا أىميػا التػزاـ العػركات المسػاىمة العامػة الفمسػطلنلة توصمت الدراسة و 

نإ ػػداد ونعػػر القػػوانـ الماللػػة األساسػػلة لػػمف التقرلػػر الػػدوريا والتػػي تتم ػػؿ حػػي قانمػػة الػػداؿ المقارنػػةا 
ت لػػر حػػي حقػػوؽ الممكلػػةا وأف  ػػودة وقانمػػة المركػػز المػػالي المقارنػػةا وقانمػػة التػػدحقات النقدلػػةا وقانمػػة ال

اإلحصاح المعرولة حي التقارلر الماللة الصادرة  ف العركات المساىمة العامة الفمسطلنلة غلر كاحلةا 
وال لو ػػد التػػزاـ تػػاـ نالاصػػانص النو لػػة لممعمومػػات المحاسػػنلة أ نػػا  إ ػػداد و ػػرض ىػػذه التقػػارلرا وأف 

إحصػػػاح أكنػػػر مػػػف قنػػػؿ العػػػركات التػػػي تتعػػػرض طنلعػػػة  مسػػػتادمي التقػػػارلر الماللػػػة نحا ػػػة إلػػػ، در ػػػة
 أ ماليا إل، معدالت مااطرة  اللة.
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وأوصت الدراسة نالعمؿ  م، زلادة  ودة المعمومات التي لتـ اإلحصاح  نيا مف قنؿ العػركات 
المسػػاىمة العامػػػة الفمسػػطلنلةا وذلػػػؾ ناحتكاميػػػا إلػػ، الاصػػػانص النو لػػػة لممعمومػػات المحاسػػػنلة لزلػػػادة 

يا لعمملة اتااذ القػرار االسػت ماري والتمػولميا ونعػر التقػارلر الماللػة السػنولة الااصػة نالعػركات مبل مت
المسػػػاىمة نعػػػكؿ كامػػػؿ مرحقػػػًا نيػػػا  ملػػػع اإلللػػػاحاتا وذلػػػؾ الحتوانيػػػا  مػػػ،  ملػػػع المعمومػػػات التػػػي 

لػػزاـ العػػركات المسػػاىمة العامػػة الفمسػػط لنلة نالتوسػػع لحتا يػػا المسػػت مروف ونػػاقي ال يػػات المسػػتفلدةا وا 
ناإلحصاح  ف معمومات تاطلطلة إل،  انػب المعمومػات التارلالػة نيػدؼ تفعلػؿ  مملػة اتاػاذ القػرارات 
الماللػػةا وا تمػػاد نمػػاذج موحػػدة لئلحصػػاح مػػف قنػػؿ العػػركات المسػػاىمة العامػػة  مػػ، مسػػتوى كػػؿ قطػػاع 

 ىذه العركات.نيدؼ زلادة دقة ومو وقلة العرضا و دـ ترؾ آللة العرض ال تيادات إدارات 
 

( بعنــوان: أثــر الحاكميــة المؤسســية عمــى أداء المصــارف 2012دراســة الســرطاوي وحمــدان ) -14
 الوميجية 

ىدحت ىذه الدراسة إل، معرحة أ ر تعملمات الحاكملة المؤسسلة  م، أدا  المصارؼ الامل لػةا 
ذا األدا ا ولتحقلػؽ وكذلؾ نلاف حلمػا إذا كػاف لطنلعػة العمػؿ المصػرحي  إسػبلميا وتقملػدي( أ ػر  مػ، ىػ

( مصػػػرحًا 13( لػػػػ 5969ىػػػذه األىػػػداؼ قامػػػت الدراسػػػة نتحملػػػؿ النلانػػػات الماللػػػة الصػػػادرة اػػػبلؿ العػػػاـ  
 فرللات.الإسبلملا وتقملدلًا  اممة حي منطقة الاملا العرنيا وقد استادـ االنحدار المتعدد الاتنار 

أ ػرًا حػي العانػد  مػ، االسػت مارا  أف لمحاكملػة المؤسسػلة منيػا نتػاناتوصمت الدراسة إلػ،  ػدة و 
وحي العاند  م، األصوؿا و م، صاحي ىامس الرن  نداللة إحصانلةا ولـ لكف ليا تا لر داؿ إحصانلًا 
 م، القلمة السوقلة الملاحة لممصرؼا وكذلؾ لـ لكف لنوع العمػؿ المصػرحي أي داللػة إحصػانلة  مػ، 

 األدا  المالي والتع لمي لممصرؼ.
ال يػات الرقانلػػة نلػرورة تفعلػػؿ تطنلػؽ الحاكملػػة المؤسسػلة ذات الاصػػانص  أوصػت الدراسػػةو 

 التقملدلة.حي المصارؼ اإلسبلملة نصفتيا ملزة تناحسلة تمتاز نيا المصارؼ اإلسبلملة  ف نظلرتيا 
 

 ( بعنوان: دراسة العالقة بين حوكمة الشركات ودرجة التحفظ المحاسبي 2011دراسة شاىين ) -15

إل، ااتنار العبلقة نلف م مو ة مػف الصػفات والاصػانص المملػزة لتطنلػؽ  ىدحت ىذه الدراسة
حوكمة العركات حي المنعاة ونلف در ة التحفظ المحاسني حي القوانـ الماللة المنعػورة لمعػركات المقلػدة 
ذا مػػا كانػػت الصػػفات والاصػػانص المملػػزة لمحوكمػػة تظيػػر و ػػود  حػي سػػوؽ األوراؽ الماللػػة المصػػرلةا وا 

نػػاط قولػػة مػػع االت ػػاه إلػػ، تطنلػػؽ السلاسػػات المحاسػػنلة المتحفظػػة مػػع التعػػرؼ  مػػ، طنلعػػة  بلقػػة ارت
ا واسػػتادمت مؤعػػرات ااصػػة نتطنلػػؽ لػػوان  الحاكملػػة المؤسسػػلة حػػي القػػوانـ الماللػػة وات ػػاه ىػػذه العبلقػػة
 األرنػػػاح الػػػذي -اسػػػتادمت نمػػػوذج العوانػػػدحػػػي سػػػوؽ األوراؽ الماللػػػة المصػػػرلةا كمػػػا  لمعػػػركات المقلػػػدة

منمػػػوذج ناإللػػاحة ل ا(BTM)ا ونمػػوج القلمػػػة الدحترلػػة إلػػػ، القلمػػة السػػػوقلة (Basu, 1997)اسػػتادمو 
 حي قلاس التحفظ المحاسني. (Ball & Shivakumar, 2005)التراكمي الذي اقترحو 
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وتوصػػمت الدراسػػة إلػػ، أف ىنػػاؾ نعػػض األدلػػة اللػػعلفة التػػي تسػػاند أف التطنلػػؽ ال لػػد لمنػػادئ 
رتنط ونصػػػورة مناعػػػرة مػػػع تطنلػػػؽ األسػػػاللب المحاسػػػنلة المتحفظػػػةا وقػػػد أولػػػحت حوكمػػػة العػػػركات مػػػ

الدراسػػػة أف حوكمػػػة العػػػركات تمعػػػب دورًا محػػػدود حػػػي زلػػػادة الطمػػػب  مػػػ، تطنلػػػؽ األسػػػاللب المحاسػػػنلة 
المتحفظػػة  مػػ، القػػوانـ الماللػػةا ولػػـ ت نػػت و ػػود  بلقػػة إال حػػي حالػػة اسػػتاداـ نمػػوذج السبلسػػؿ الزمنلػػة 

األرناحا النمػوذج التراكمػي( حمػـ  -العواندا أما حي حالة النموذ لف اآلارلف  نموذج العواند لمت لرات حي
 ت نت و ود ىذه العبلقة نلف المت لرات الماتمفة لمحوكمة ودر ة التحفظ حي القوانـ الماللة.

أوصت الدراسة ناسػتمرار األنحػاث المسػتقنملة حػي ىػذا الم ػاؿ  ػف طرلػؽ التعػرؼ  مػ، تػا لر و 
اصانص المرتنطة نالحوكمة  مػ، تطنلػؽ األسػاللب المحاسػنلة المتحفظػة  مػ، القػوانـ الماللػةا كػذلؾ ال

 ااتنار التا لرات الااصة نعمملات التقالي  م، العبلقة نلف الحوكمة والتحفظ المحاسني.
 

( بعنــوان: سياســات الــتحفظ المحاســبي فــي الفكــر المحاســبي المعاصــر 2011دراســة أبــو بكــر ) -16
 ثيرىا عمى جودة الت ارير المحاسبية وقرارات المستثمرين ومدى تأ

نصػفة رنلسػلة إلػ، تقلػلـ مػدى تػا لر تطنلػؽ السلاسػات المحاسػنلة المتحفظػة حػي  ىدحت الدراسة
الفكػػر المحاسػػني المعاصػػر حػػي م ػػاؿ تحقلػػؽ  ػػودة المعمومػػات المحاسػػنلة التاػػاذ القػػرارات االسػػت مارلة 

دراسػػة اإلطػػار النظػػري لمػػتحفظ  مػػف اػػبلؿ تحقػػؽ ىػػذا اليػػدؼقػػد ا و حػػي سػػوؽ األوراؽ الماللػػة المصػػرلة
المحاسػػػػني مػػػػف اػػػػبلؿ التعػػػػرؼ  مػػػػ، المفػػػػاىلـ التقملدلػػػػة والحدل ػػػػة لػػػػوا والعوامػػػػؿ التػػػػي أدت إلػػػػ، زلػػػػادة 

تقلػلـ مػدى صػبلحلة وحعاللػة تطنلػؽ السلاسػات ا و استادامو حي اآلونة األالرة ننلنة األ مػاؿ المعاصػرة
تقلػلـ مػدى انعكاسػات ا و ي ظػؿ االت اىػات التطنلقلػة المعاصػرة لمفكػر المحاسػنيالمحاسنلة المتحفظة حػ

در ػػة الػػتحفظ المحاسػػني  مػػ،  ػػودة معمومػػات التقػػارلر المحاسػػنلة و مػػ، قػػرارات المسػػت مرلف حػػي سػػوؽ 
ا واستادمت الدراسة استنانة تـ توزلعيا  م، مكاتب التدقلؽ وأ لا  ىلنػة التػدرلس حػي األوراؽ الماللة

 .حي ال امعات المصرلة المحاسنة أقساـ
تزالػد األىملػة النسػنلة لسلاسػات الػتحفظ المحاسػني حػي  أىميػا إل،  ػدة نتػانا الدراسةوتوصمت 

ظػػػؿ مت لػػػرات الفكػػػر المحاسػػػني المعاصػػػرا وذلػػػؾ  مػػػ، الػػػرغـ مػػػف منػػػاداة المعػػػالر المحاسػػػنلة الدوللػػػة 
ل انلػػة نػػلف الػػتحفظ المحاسػػني وكػػبل مػػف ىنػػاؾ  بلقػػة إوأف  اوالمصػػرلة نتطنلػػؽ محاسػػنة القلمػػة العادلػػة

التاػػػػاذ القػػػػرارات االسػػػػت مارلة السػػػػملمةا  ومبل متيػػػػاحوكمػػػػة العػػػػركاتا و ػػػػودة المعمومػػػػات المحاسػػػػنلةا 
مكانلة التا لر  م، تقللـ األسيـ وحقوؽ ممكلة المست مرلف  .وا 

 ة األاػػرىنال وانػػب المحاسػػنل وأوصػػت الدراسػػة نلػػرورة االىتمػػاـ نػػالتحفظ المحاسػػني وتا لراتػػو
لتػوحلر معمومػػات مبلنمػػة وأك ػر مولػػو لة  ػػف المنعػاة نمػػا لمنػػي احتلا ػات مسػػتادمي التقػػارلر الماللػػة 

  ااصة الداننلف والمست مرلف(ا ولزلد مف قدرتيـ  م، اتااذ القرارات االقتصادلة الرعلدة.
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اليـــة ( بعنـــوان: مســـتوى اإلفصـــاح االوتيـــاري فـــي الت ـــارير الم2011دراســـة زيـــود وآوـــرون ) -17
 المنشورة لمشركات المساىمة المسجمة في سوق دمشق لألوراق المالية 

ىػدحت الدراسػػة إلػػ، قلػاس مسػػتوى اإلحصػػاح االاتلػاري حػػي التقػػارلر الماللػة لمعػػركات المسػػاىمة 
المسػػ مة حػػي سػػوؽ دمعػػؽ لػػؤلوراؽ الماللػػةا وذلػػؾ  نػػر ااتلػػار قانمػػة مكونػػة مػػف سػػتلف  نصػػرًا تم ػػؿ 

( لامػس 5997حصاح االاتلاريا نالتطنلؽ  م، التقارلر السنولة المنعورة  ػاـ  العناصر األساسلة لئل
 عرة عركة مف العػركات المسػاىمة السػورلة المسػ مةا واسػتادمت الدراسػة المػنيا اإلل ػاني حػي قلػاس 

 مستوى التنالف حي اإلحصاح االاتلاريا وتحدلد ح مو ونو لتو حي العلنة المدروسة.
أنػو نػالرغـ مػف و ػود تنػالف حػي ح ػـ ونو لػة اإلحصػاح  ة نتػانا منيػا ػد توصمت الدراسػة إلػ،و 

االاتلػػػػاري إال أف ىنػػػػاؾ اىتمامػػػػًا ممحوظػػػػًا نػػػػو مػػػػف قنػػػػؿ العػػػػركاتا ورغنػػػػة نتزولػػػػد األطػػػػراؼ الميتمػػػػة 
 نمعمومات إلاحلة  ف تمؾ التي لفرليا اإلحصاح اإللزامي.

لمػػاؿ ناإلحصػػاح االاتلػػاريا أوصػػت الدراسػػة نلػػرورة زلػػادة اىتمػػاـ ىلنػػات المحاسػػنلف وسػػوؽ او 
 ومن  حواحز لممدرا  لتع لعيـ  م، اإلحصاح االاتلاري.

 

( بعنوان: ت ييم مستوى الـتحفظ المحاسـبي فـي الت ـارير الماليـة وعالقتـو 2011)دراسة حمدان  -18
 بالحاكمية المؤسسية في الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية 

فا األوؿ ىػػو قلػػاس مسػػتوى الػػتحفظ المحاسػػني سػػوؽ الكولػػت ىػػدحت الدراسػػة إلػػ، تحقلػػؽ ىػػدحل
لػػػؤلوراؽ الماللػػػةا ودراسػػػة مػػػدى تمػػػالز العػػػركات حلػػػو مػػػف حلػػػث تحفػػػظ تقارلرىػػػا الماللػػػة تنعػػػًا لح ميػػػا 
ومدلونلتيا ونعاطياا أما اليدؼ ال اني حقد تم ؿ حي دراسة دور الحاكملة المؤسسلة حي تحسلف مستوى 

( عػركة مدر ػة حػي سػوؽ 555ذه األىػداؼ اسػتقت الدراسػة نلاناتيػا مػف  التحفظ المحاسنيا ولتحقلػؽ ىػ
الكولػػت لػػؤلوراؽ الماللػػةا وناسػػتاداـ النمػػاذج المبلنمػػة حػػي قلػػاس مسػػتوى الػػتحفظا وقلػػاس العبلقػػة نلنػػو 

لقلػاس الػتحفظ المحاسػنيا  (Basu, 1997)سلةا حلث استادمت الدراسة نمػوذج ونلف الحاكملة المؤس
 ستة مؤعرات لمداللة  م، الحاكملة المؤسسلة. اسةت الدر استادم حلما

انافػاض مسػتوى الػتحفظ المحاسػني حػي التقػارلر الماللػة  إل،  دة نتػانا منيػا الدراسةوتوصمت 
الصادرة  ف العركات المدر ة حي سػوؽ الكولػت لػؤلوراؽ الماللػةا إذ لػـ ت مػب ىػذه العػركات اال تػراؼ 

تمػالز العػركات الكولتلػة حػي مسػتوى تحفظيػا المحاسػني ال مػف نالاسانر قنؿ اال تػراؼ ناألرنػاحا ولػـ ت
حلث الح ـا وال المدلونلةا وال النعاطا حقد كاف والحًا أف العػركات الكنلػرة والصػ لرة وذات المدلونلػة 
المرتفعػػة واألاػػرى ذات المدلونلػػة المنافلػػة لػػـ تمتػػـز نػػالتحفظ المحاسػػنيا وكػػذلؾ األمػػر نالنسػػنة لكاحػػة 

تصػػػػادلة دااػػػػؿ سػػػػوؽ الكولػػػػت لػػػػؤلوراؽ الماللػػػػةا كمػػػػا أظيػػػػرت النتػػػػانا  ػػػػدـ و ػػػػود دور القطا ػػػػات االق
 لمحاكملة المؤسسلة حي تحسلف مستوى التحفظ المحاسني.
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لػػػرورة ولػػػع لػػػوانط تلػػػمف التػػػزاـ العػػػركات نمنػػػدأ الػػػتحفظ  نػػػد إ ػػػداد وأوصػػػت الدراسػػػة ن
اللػة ممػا لسػاىـ حػي ترعػلد قػرارات التقارلر الماللة مف ابلؿ تطولر مؤعر لقلاس التحفظ حػي السػوؽ الم

العدلػػد مػػف األطػػراؼ ذات العبلقػػةا كمػػا أوصػػت سػػوؽ الكولػػت لػػؤلوراؽ الماللػػة نمراقنػػة التػػزاـ العػػركات 
 المدر ة نمعاللر الحاكملة المؤسسلة؛ لما لذلؾ مف انعكاس  م،  وانب األدا  حي العركة.

 

حفظ المحاســبي فــي معــايير ( بعنــوان: دراســة واوتبــار مــدى تــأثير الــت2010دراســة عــوض ) -19
 المحاسبة المصرية عمى جودة الت ارير المالية لمشركات المسجمة بالبورصة المصرية 

ىدحت الدراسة إل، ااتنػار تػا لر الػتحفظ المحاسػني حػي معػاللر المحاسػنة المصػرلة  مػ،  ػودة 
تحفظ المحاسػني ىػو أنػرزت الدراسػة أف الػالتقارلر الماللة لمعركات المسػ مة نالنورصػة المصػرلةا حلػث 

أحػػػد أىػػػـ اصػػػانص المعمومػػػة المحاسػػػنلةا ااصػػػة المعمومػػػة المحاسػػػنلة حػػػوؿ األرنػػػاحا وقػػػد أولػػػحت 
الدراسػػػة مفيػػػـو وطنلعػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػنيا ومفيػػػـو وطنلعػػػة القلمػػػة المبلنمػػػة لممعمومػػػات المحاسػػػنلةا 

داـ الػػػتحفظ المحاسػػػني و بلقػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػني نالقلمػػػة المبلنمػػػة لممعمومػػػة المحاسػػػنلةا ومػػػدى اسػػػتا
لقلاس التحفظ  (Basu, 1997) ودة ومو وقلة األرناح المحاسنلةا واستادمت الدراسة نموذج كمؤعر ل

 ( عركة مس مة حي النورصة المصرلة.55المحاسني حي  
توصمت الدراسة إل، أنو ال لنتا  ػف تطنلػؽ معػاللر المحاسػنة المصػرلة ااػتبلؼ حػي مسػتوى و 

ا أف معػػدالت الػػتحفظ المحاسػػني لسػػنوات الدراسػػة غلػػر منتظمػػةا حلػػث ارتفعػػت الػػتحفظ المحاسػػنيا كمػػ
معدالت التحفظ ابلؿ سػنوات معلنػة  ػـ  ػادت وانافلػتا ولػـ تظيػر نتػانا الدراسػة أي تػا لر لمػتحفظ 
المحاسني  م، القلمة المبلنمة لممعمومات المحاسنلةا ونالتالي لـ ن د دللؿ  م، أف التحفظ المحاسػني 

 تافلض القلمة المبلنمة لممعمومات المحاسنلة.لؤدي إل، 
وأوصت الدراسة نلرورة االىتماـ نالتحفظ المحاسني  ند ححص ومرا عة التقػارلر الماللػة مػف 
قنػػػؿ المرا ػػػع الاػػػار يا وأف ال لػػػتـ التركلػػػز  مػػػ، الػػػتحفظ المحاسػػػني الػػػذي مػػػف عػػػانو تافػػػلض القلمػػػة 

قػػدر اإلمكػػاف نلنيمػػا ونمػػا لسػػا د  مػػ، تحسػػلف  ػػودة  المبلنمػػة لممعمومػػات المحاسػػنلة نػػؿ  مػػ، الموازنػػة
 التقارلر الماللة حي العركات المدر ة حي النورصة.

 

( بعنــوان: مــدى تطبيــق المبــادئ العامــة لحوكمــة الشــركات فــي 2010دراســة الذيبــة وآوــرون ) -20
 المصارف التجارية اليمنية 

ف لممنػػادئ العامػػة لحوكمػػة ىػػدحت الدراسػػة إلػػ، تقػػولـ مػػدى تطنلػػؽ المصػػارؼ الت ارلػػة حػػي الػػلم
العركاتا ولتحقلؽ ىذا اليدؼ أ رى الناح وف دراسػة ملدانلػة  مػ، المصػارؼ الت ارلػة اللمنلػة و ػددىا 

%( مػف م تمػع الدراسػةا ولقػد تػـ تػوحلر نلانػات الدراسػة الملدانلػة  ػف طرلػؽ 699( مصرحًا تم ػؿ  65 
ة المتعػارؼ  مليػا المحاور المنادئ الستاستنانة عممت أسنمة ت طي امسة محاور رنلسةا وت طي تمؾ 
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واسػػتادمت الدراسػػة حػػي تحملػػؿ نتان يػػا وااتنػػار حرلػػلاتيا المؤعػػرات النات ػػة  ػػف لحوكمػػة العػػركاتا 
 لمعلنة الواحدة. (T)اإلحصا  الوصفيا ناإللاحة إل، ااتنار 

ة تػػتماص حػػي أف مسػػتوى تطنلػػؽ المصػػارؼ الت ارلػػة اللمنلػػ إلػػ،  ػػدة نتػػانا الدراسػػة وتوصػػمت
لممنػػادئ العامػػة لحوكمػػة العػػركات لتػػراوح نػػلف مرتفػػع ومتوسػػطا ولكػػف نمسػػتوى  ػػاـ متوسػػط أو مقنػػوؿ. 
وتم ؿ الامؿ حي تطنلؽ المنادئ العامػة لحوكمػة العػركات حػي قطػاع المصػارؼ الت ارلػة اللمنلػة نعػكؿ 

دارتػػو حػػي أساسػػي حػػي أف التعػػرلعات القانونلػػة والمػػوان  التنظلملػػة المتعمقػػة نتنظػػلـ القطػػاع المصػػ رحي وا 
اللمف للست مرنة نعكؿ كاٍؼ لموحا  ناحتلا ات القطاعا و دـ ممارسة السمطات اإلعػراحلة والتنظلملػةا 
وكذلؾ السمطات المكمفة نتنفلذ القوانلف المتعمقػة نالقطػاع المصػرحي لمياميػا نعػكؿ كػاٍؼا ونمػا لتناسػب 

لف حػي المعػاركة حػي القػرارات التػي تتعمػؽ مع األىملة الكنلرة ليذا القطاعا و دـ لماف حقوؽ المسػاىم
ناي ت لرات أساسلة حي المصارؼا وكذلؾ حي ترعل  م الس اإلدارة وانتاانيا أو  زلياا و دـ االلتزاـ 
الكاحي نقوا د ومعاللر السموؾ المينػي ومعػاللره مػف م ػالس اإلدارةا و ػدـ العدالػة واإلنصػاؼ حػي نظػـ 

 ـ المطنقة حي المصارؼ الت ارلة.تعللف الموظفلفا وترقلتيـا وتدرلني
تعزلػػز الو ػػود ألسػػاس حا ػػؿ لحوكمػػة المصػػارؼ مػػف اػػبلؿ قلػػاـ السػػمطات نالدراسػػة  وأوصػػت

اإلعراحلة والتنظلملةا وكذلؾ السمطات المكمفة نتنفلذ القوانلف المتعمقة نالقطاع المصرحي لمياميا نعػكؿ 
صػػدار دللػػؿ لولػػ  المنػػادئ العامػػة لحوكمػػة كػػاٍؼا ونمػػا لتناسػػب مػػع األىملػػة الكنلػػرة ليػػذا القطػػاعا وا  

العركاتا وكلفلة تطنلقيا حػي قطػاع المصػارؼ الت ارلػة اللمنلػة نالتعػاور مػع تمػؾ المصػارؼا ومػف  ػـ 
 تع لع تمؾ المصارؼ  م، االلتزاـ نتطنلقياا وتعكلؿ ل اف لمحوكمة نحلث لكوف أ لاؤىا مستقملف.

 

حػي  وطنقػت اأ  ػد ت نالم ػة العرنلػة التػي السػانقةالدراسات العرنلة  أن من والل ما سبق يتبين
 توز ػت أسػواؽ األوراؽ الماللػة والنورصػات العرنلػةو  رنلػة  مػ، العػركات والمصػارؼ  وأقطار دوؿ دة 

و ػبلث دراسػات ا السعودلة حي ودراستلف احي األردفدراستلف و  مصراحي العكؿ التالي: سنع دراسات ن
دراسػة ال زانػرا ناإللػاحة إلػ، و لعراؽا الكولتا اللمفا سورلاا امف  حي كؿحمسطلفا ودراسة واحدة حي 

 قت  م، دوؿ الاملا العرني م تمعة.واحدة طن  
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 الدراسات األجنبية: 1.10.2
1- Giovanni et al. (2015): Corporate governance and the quality of 

voluntary disclosure. 

 ي الحاكمية المؤسسية وجودة اإلفصاح الطوعالعالقة بين 
أف العركات تعمؿ  م، التحسلف مف وسػانؿ التواصػؿ مػف أ ػؿ  مف ىدحت الدراسة إل، التحقؽ

تمنلػػة احتلا ػػات المعمومػػات المطمونػػة ألسػػواؽ رأس المػػاؿ حػػي الظػػروؼ االقتصػػادلة الملػػطرنةا حلػػث 
ناىتماـ محدود نسنلًا نالرغـ مف  حي العركات متوسطة الح ـ قد حظياإلحصاح لظير أف  امؿ  ودة 

األىملػػة االقتصػػادلة المتناملػػةا ووظفػػت ىػػذه الدراسػػة تقنلػػات تطنلػػؽ تحملػػؿ المحتػػوىا وتناولػػت طنلعػػة 
ا وتركػز  مػ،  ػودة اإللطاللػة اإلحصاح التطو ي حي العػركات المتوسػطة الح ػـ المدر ػة حػي النورصػة

واسػػػػتادمت الدراسػػػػة نمػػػػوذج االنحػػػػدار الاطػػػػي الػػػػذي لنحػػػػث  مػػػػ، و ػػػػو  االعػػػػركاتااػػػػؿ د اإلحصػػػػاح
لاصػػػوص القػػػوة التفسػػػلرلة لقلػػػالا الحاكملػػػة المؤسسػػػلةا م ػػػؿ ىلكػػػؿ الممكلػػػةا تركلنػػػة م مػػػس اإلدارةا ا

 والمحددات المحتممة ل ودة اإلحصاح.
أف تعتت الممكلة مع و ود ل نة التدقلؽ مرتنطة نزلادة  أىميا نتانا دة  وتوصمت الدراسة إل،

ف ممكلػػة المسػػت مرلف وح ػػـ م مػػس اإلدارة مسػػتولات اإلحصػػاح الطػػو ي ذات ال ػػودة المرتفعػػةا حػػي حػػل
و دد ل اف م مس اإلدارة تم ؿ  بلقة سمنلة ناإلحصػاحا و ػبلوة  مػ، ذلػؾ ال تػرتنط ممكلػة المسػت مرلف 

 حي المؤسسات وو ود استقبلللة المدرا  التنفلذللف للس ليا  بلقة ن ودة اإلحصاح.
قػػـو وأف تت المتوسػػطة الح ػػـا نلػػرورة  ػػدـ تركػػز ممكلػػة األسػػيـ حػػي العػػركاوأوصػػت الدراسػػة 

 .نعكؿ آمف وحعاؿيا لؿ الم اف التي تلمف تسللر أ مالنتعكالعركات 
 

2- Caskey & Laux (2015): Corporate governance, accounting 

conservatism and manipulation. 
 المحاسبي  والتالعب التحفظو  العالقة بين الحاكمية المؤسسية

م مػس اإلدارة  مػ، دور الحاكملة المؤسسػلة حػي  وذج لتحملؿ مدىىدحت الدراسة إل، ولع نم
ومػع  سػنلةاا وحػواحز المػدلرلف منعػًا لمتبل ػب نالتقػارلر المحااألمرلكلػة الارات التقارلر الماللة لمعػركات

حلؿ ألنو لسم  لم مس اإلدارة أ ا نات العوامؿ األارى حي النموذج حإف التحفظ المحاسني مرغوب نو
لمػػػدرا  حػػػي و مػػػ، الػػػرغـ مػػػف أف الػػػتحفظ المحاسػػػني لػػػؤدي إلػػػ، تبل ػػػب ا سػػػت مارلة لمعػػػركةاالقػػػرارات اال

ونالتالي حإف الرقانة الفعالة  در ة تلملؿ م مس اإلدارة وتعولو القراراتاوتصؿ إل،  االنظاـ المحاسني
تا حلث حي العركا التحفظ المحاسني تطنلؽ قدرة المدرا   م، التبل با مما لزلد مف حواند مف تقمص

 .التكاللؼ حي نفس الوقت لقمؿ مف
نة القولة والحاكملة المؤسسلة الفعالة تؤدي إل، اقأف الر   دة نتانا أىميا إل،وتوصمت الدراسة 

 .حي العركات ا ولمنع التبل با ولزلد مف كفا ة االست ماراتحي السلاسات المحاسنلة كنلر تحفظ
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كػن  التبل ػب ناألرقػاـ المحاسػنلة التػي تػؤ ر  وأوصػت الدراسػة نتحملػؿ قػدرة م مػس اإلدارة  مػ،
 مػػ، االاتلػػارات الم مػػ، لمػػتحفظ المحاسػػني حػػي تحقلػػؽ أحلػػؿ كفػػا ة لبلسػػت مارا كمػػا أوصػػت الدراسػػة 
نتعػػكلؿ م ػػالس إدارة أك ػػر حعاللػػة لمحػػد مػػف التبل ػػبا حلػػث لمكػػف ليػػذه الم ػػالس الحػػد مػػف التبل ػػب 

 ، قرارات است مارلة أك ر كفا ة.وتكاللفو المؤ رة  م، المنعاةا وذلؾ لؤدي إل
 

3- Li (2015): Accounting conservatism and the cost of capital: An 

international analysis. 
 التحفظ المحاسبي وتكمفة رأس المال في األسواق الدولية 

ر تناوؿ المناحع التي تتحقؽ مف تطنلؽ التحفظ المحاسػني  نػد إ ػداد التقػارلىدحت الدراسة إل، 
وقػػد اسػػتادمت الدراسػػة معػػدؿ ا ( دولػػة13حػػي   الدوللػػةالماللػػة  مػػ، أسػػواؽ رأس المػػاؿ وأسػػواؽ الػػدلوف 

الفانػػدة لقلػػاس تكمفػػة الػػدلوفا ومعػػدالت الاصػػـ المسػػتار ة مػػف النمػػاذج المحاسػػنلة لقلػػاس تكمفػػة رأس 
ر حػػػي نمػػػوذج المػػػاؿا أمػػػا الػػػتحفظ المحاسػػػني حقػػػد تػػػـ التعنلػػػر  نػػػو نمسػػػتوى اال تػػػراؼ نالاسػػػانر المقػػػد

(Basu, 1997) ا وقد قامت الدراسة نإ را  تحمػلبلت(Robustness)  أو مػا لطمػؽ  ملػو التحقػؽ مػف
صبلنة النتاناا والتي عممت مقاللس أاػرى لتكمفػة رأس المػاؿ والػتحفظ المحاسػني والتطنلػؽ  مػ،  لنػة 

 ماتمفةا ومع ذلؾ تـ الحصوؿ  م، نفس النتانا.
و ػػػود  بلقػػػة  وىرلػػػة  كسػػػلة نػػػلف مسػػػتوى الػػػتحفظ  ا أىميػػػاوتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػ،  ػػػدة نتػػػان

المحاسػػني ونػػلف تكمفػػة رأس المػػاؿا وذلػػؾ نعػػد  ػػزؿ تػػا لر الفػػروؽ واالاتبلحػػات حػػي طنلعػػة المؤسسػػات 
نػػاف الػػتحفظ المحاسػػني  واؽ رأس المػػاؿا نمػػا لتفػػؽ مػػع االحتػػراض القانػػؿالقانونلػػة والمػػوان  التنظلملػػة ألسػػ
 ود الدلوف.المعروط لحس ف مف كفا ة  ق

وأوصػػت الدراسػػة نتطنلػػؽ مسػػتوى أ مػػ، مػػف الػػتحفظ المحاسػػني الػػذي لػػؤدي إلػػ، افػػض تكمفػػة 
رأس الماؿ المقترضا كما ل ب تسملط اللو   م، الدور الذي تمعنو المعمومات المحاسػنلة حػي أسػواؽ 

 رأس الماؿ الدوللة.
 

4- Leal et al. (2015): One decade of evolution of corporate governance 

practices in Brazil. 

 ع د من الزمن عمى نمو الحاكمية المؤسسية في البرازيل 
ىػػدحت الدراسػػة إلػػ، إظيػػار تطػػور نو لػػة ممارسػػات الحاكملػػة المؤسسػػلة لمعػػركات المدر ػػة حػػي 

 .(CGI)( ناستاداـ مؤعر الحاكملة المؤسسلة الواسع 5961-5992لمفترة مف   النرازلملة النورصة
 لػػػػة ممارسػػػػات الحاكملػػػػة أف ىنػػػػاؾ تحسػػػػف حػػػػي نو  راسػػػػة إلػػػػ،  ػػػػدة نتػػػػانا أىميػػػػاوتوصػػػػمت الد

ما نعػػػػد إنعػػػػا  القػػػػوانـ الت ارلػػػػة لمتػػػػداوؿ لؤل لػػػػا  التطػػػػو للف والتػػػػي تتطمػػػػب أحلػػػػؿ السػػػػل  المؤسسػػػػلة 
ولمكػف ا تنػار متوسػط در ػة الحاكملػة المؤسسػلة  كملػة المؤسسػلة واإلحصػاح المحاسػنياممارسات لمحا

( منافلػػةا وتحتػػاج إلػػ، المزلػػد مػػف التحسػػلف حػػي المسػػتقنؿا 5961حػػي  ػػاـ  ( 69( مػػف أصػػؿ  3.6 
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و بلوة  م، ذلؾا حإف در ػة العػركات منافلػة  ػدًا حػي معػاللر األابلقلػات وصػرا ات حممػة األسػيـ 
  نػػػػد مقارنتػػػػو ناإلحصػػػػاح المحاسػػػػني وتركلنػػػػة م مػػػػس اإلدارة (CGI)حػػػػي مؤعػػػػر الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة 

وأف ىنػػاؾ  ػػدد مػػف العػػركات محػػدود  ػػدًا حظػػرت مػػن  قػػروض سػػاىملفا ووظلفتػػو و ناصػػر حقػػوؽ الم
لؤلطراؼ ذات العبلقة والتي تسيؿ المعاركة حي  قد ا تما ات المساىملف ولعكؿ ىذا الطرؼ مصدر 
قمػػؽ لممسػػاىملفا واالنافػػػاض حػػي اسػػتاداـ آللػػػات تعزلػػز السػػػلطرة م ػػؿ األسػػيـ التػػػي ال لحػػؽ لحممتيػػػا 

غلر المناعػرة عػكمت إن ػازًا ممحوظػًاا حتػ، أف اتفػاؽ حممػة األسػيـ لسػتادـ التصولتا وىلاكؿ المراقنة 
 نعكؿ متزالد كادوات تتدااؿ مع استقبلللة المدرا  التنفلذلوف وتزلد مف حعاللة وقوة التحكـ المؤسسي.

وأوصت الدراسة إل، االىتماـ نتطنلؽ الحاكملة المؤسسلة وحقًا لممعاللر النرازلملة والدوللػةا وأف 
ـ تعػػػػكلؿ الم ػػػػاف المنن قػػػػة واليلاكػػػػؿ التنظلملػػػػة  ػػػػف م ػػػػالس اإلدارة والحفػػػػاظ  مػػػػ، حقػػػػوؽ صػػػػ ار لػػػػت

 المساىملفا وتعزلز آللات الرقانة.
 

5- Artiach & Clarkson (2014): Conservatism, Disclosure and the cost of 

equity capital. 
 التحفظ المحاسبي واإلفصاح وتكمفة رأس المال العالقة بين 
دحت الدراسة إل، تسملط اللو   م، العواقب االقتصادلة لمتحفظ المحاسني مف اػبلؿ دراسػة ى

العبلقة نلف التحفظ المحاسني وتكمفػة رأس المػاؿ مػف اػبلؿ اإلطػبلع  مػ، الدراسػات واألنحػاث السػانقة 
ة المعػروطة التحململة والت رلنلةا وتفترض الدراسة و ود  بلقة  كسلةا كما ترى الدراسة أف قوة العبلقػ

لنلنة المعمومات واإلحصاح لمعركة تكوف األقوى لمعركات مػع ارتفػاع التنػالف حػي المعمومػات واأللػعؼ 
واسػػػتنادًا إلػػػ،  لنػػػة مػػػف العػػػركات حػػػي الواللػػػات مػػػع انافػػػاض التنػػػالف حػػػي المعمومػػػاتا  أللػػػًا لمعػػػركات

ا (  عركة/سػػنة(13616 مػػ،  لنػػة مػػف المعػػاىدات ح ميػػا   المتحػػدة األمرلكلػػة المدر ػػة حػػي النورصػػة
 المستحقات غلر التع لملة إل، إ مالي األصوؿ لقلاس التحفظ المحاسني.واستادمت الدراسة مقلاس 

كمػا ىػو متوقػع  بلقػػة  كسػلة نػلف الػتحفظ المحاسػػني وتوصػمت الدراسػة إلػ،  ػدة نتػػانا أىميػا 
مومػػات المحاسػػنلة ممػػا وتكمفػػة رأس المػػاؿا كمػػا و ػػدت أف ىػػذه العبلقػػة تظيػػر انافػػاض التنػػالف حػػي المع

لظير ارتفػاع  ػودة اإلحصػاحا وىػذا لػدؿ  مػ، أف ىنػاؾ حوانػد اقتصػادلة مرتنطػة تعتمػد  مػ، ممارسػات 
اإلنبلغ المالي المحاحظةا ونلنت الدراسة أف التحفظ المحاسني لو دور إل اني حي المنادئ والممارسػات 

عػاللر المحاسػنلةا كمػا كعػفت الدراسػة ف  انػب والػعي المالمحاسنلة  م، الرغـ مف الرحض المتزالد مػ
ليػػػا حػػػي الدوللػػػة أعػػػارت إلػػػ، الػػػتحفظ المحاسػػػني نوصػػػفو سػػػمة مرغػػػوب حأف م مػػػس معػػػاللر المحاسػػػنة 

 التقارلر الماللة لمعركاتا حلث أنو لحسف مف نلنة المعمومات لمعركات.
لعػػػركات حػػي ا واإلحصػػاح ال لػػػد وأوصػػت الدراسػػػة إلػػ، االىتمػػػاـ نالتفا ػػؿ نػػػلف نلنػػة المعمومػػػات

العوامػؿ  تمػؾ األدوار التػي تمعنيػاأللػًا والتحفظ المحاسنيا والتا لر المعػترؾ نلنيمػا  مػ، رأس المػاؿا و 
 حي اإلستراتل لة العاممة لمعركات. السانقة

 



 57 

6- Almaryani (2014): Testing the requirements availability for disclosure 

and transparency in financial reporting for corporate governance in 

emerging market economies. 
اوتبار مدى توفر متطمبات اإلفصاح والشفافية في الت ارير المالية ألغراض الحاكمية المؤسسية فـي 

 االقتصادات الناش ة 
ىػػدحت الدراسػػة إلػػ، ااتنػػار اإلحصػػاح والعػػفاحلة حػػي إطػػار المنػػادئ الدوللػػة لحوكمػػة العػػركاتا 

تيا المحاسنلة حي التقارلر الماللة لمعركات حي اقتصاد األسواؽ الناعنةا وقد حاولت أف تاتنػر وانعكاسا
ىذا المولوع حي نلنة العركات العراقلة مف ابلؿ دراسة وتحملؿ التقارلر الماللة المنعورةا ومدى تواحر 

ومػات مػ، تػوحر المعممتطمنات اإلحصاح والعفاحلةا إلاحة إل، نلاف تا لر نػوع نعػاط العػركة وح ميػا  
( عػػركة مدر ػة حػػي سػػوؽ األوراؽ 12وقػػد تػـ اسػػتاداـ التقػارلر الماللػػة لػػ األساسػلة لئلحصػػاح والعػفاحلةا 

( 59مف ابلؿ ننا  مؤعػر لتكػوف مػف  ذلؾ (ا و 5966( وحت،  5996 مف العاـ  لمفترة الماللة العراقي
يػػػذه العػػػركات موز ػػػة  مػػػ،  بل ػػػة أ ػػػزا  حقػػرة لقلػػػاس مسػػػتوى اإلحصػػػاح والعػػػفاحلة حػػػي التقػػػارلر الماللػػػة ل

رنلسػػةا وىػػي: معمومػػات  ػػف العػػركةا معمومػػات  ػػف م مػػس اإلدارة والمػػدلرلف التنفلػػذللفا والمعمومػػات 
 الماللة والمحاسنلة.

أف تواحر المتطمنات المادلة مف اإلحصاح والعػفاحلة حػي وتوصمت الدراسة إل،  دة نتانا أىميا 
در ة حي إطار المنادئ الدوللػة لحوكمػة العػركات حػي سػوؽ األوراؽ الماللػة التقارلر الماللة لمعركات الم

العػػراؽ كػػاف لػػعلفًاا وأف ىنػػاؾ تػػا لرًا معنولػػًا لنػػوع أنعػػطة العػػركات حػػي مػػدى تػػوحر متطمنػػات اإلحصػػاح 
 والعفاحلةا ولـ لكف ىناؾ أي أ ر ألح اـ العركات حي مدى توحر ىذه المتطمنات.

ر  مملة إ داد التقارلر الماللة ليذه العركات لتصن  أك ر تواحقًا وأوصت الدراسة نلرورة تطول
حوكمػػة العػػركات المدر ػػة  تا كمػػا أوصػػت نإنعػػا  وتفعلػػؿ آللػػاالمقػػدـ حػػي الدراسػػة مػػع مكونػػات المؤعػػر

 حي سوؽ األوراؽ الماللة العراقي.
 

7- Callen et al. (2014): The market for corporate control and accounting 

conservatism. 

 العالقة بين الحاكمية المؤسسية والتحفظ المحاسبي 
ىدحت الدراسة إل، اكتعاؼ العبلقة نلف الحاكملة المؤسسلة والػتحفظ المحاسػنيا وقػد تػـ دراسػة 
العبلقػػة نػػلف در ػػة الػػتحفظ المطنقػػة  نػػد إ ػػداد التقػػارلر الماللػػة قنػػؿ ونعػػد إصػػدار القػػوانلف المنظمػػة مػػف 

وتطنلػػػؽ قوا ػػػد وا  ػػػرا ات  حػػػي الواللػػػات المتحػػػدة األمرلكلػػػة حمالػػػة المسػػػت مرلفسػػػوؽ المػػػاؿ الااصػػػة ن
-C)ت االسػػػتحواذ التػػػي توا يػػػا العػػػركاتا وقػػػد اسػػػتادمت الدراسػػػة نمػػػوذج الحاكملػػػة لموا يػػػة تيدلػػػدا

Score) لقلاس التحفظ المحاسني. 
ة  وىرلػػة أف الػتحفظ المحاسػػني المعػػروط لزلػد وندر ػػ إلػػ،  ػدة نتػػانا أىميػػا الدراسػػة وتوصػمت

نعد إصدار لموان  والقوانلف المنظمة لمحاكملػة لحمالػة المسػت مرلفا وقػد و ػدت الدراسػة أللػًا أف ىنػاؾ 
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م مو ػػة مػػف الاصػػانص التػػي تتملػػز نيػػا المنعػػآت التػػي لزلػػد مػػف در ػػة إقناليػػا  مػػ، تطنلػػؽ سلاسػػات 
ؿ حػػي ظػػؿ نلنػػة صػػنا لة أقػػؿ الػػتحفظ المحاسػػني حلمػػا لتعمػػؽ نالتقػػارلر والقػػوانـ الماللػػةا ومنيػػا أنيػػا تعمػػ

تناحسًاا وتتكوف مف م مو ة مف المػدلرلف المتفػوقلف حػي أدا  أ مػاليـا والعػركات التػي ال ل مػب  مليػا 
 طنلعة الصنا ة والممكلة المؤسسلة.

تسػػملط اللػػو   مػػ، الكلفلػػة التػػي لحػػدث نيػػا التفا ػػؿ نػػلف نظػػاـ التقرلػػر  ػػف نوأوصػػت الدراسػػة 
وأدوات الحاكملػػة المؤسسػػلةا وذلػػؾ لمتافلػػؼ مػػف المعػػاكؿ التػػي قػػد تنػػتا مػػف العمملػػات الماللػػة وأسػػاللب 

 تطنلؽ نظرلة الوكالة حي العمملات التعاقدلة.
 

8- Khiari (2013): Corporate governance and disclosure quality. 

 الحاكمية المؤسسية وجودة اإلفصاح العالقة بين 
ة حػػي النورصػػة التونسػػلة وحقػػًا لاصػػانص ىػػدحت الدراسػػة إلػػ، ولػػع تصػػنلؼ لمعػػركات المدر ػػ

الحاكملة المؤسسلة و ودة اإلحصاحا واستادمت الدراسة القوانـ الماللة لمعػركات لفحػص مػدى ممارسػة 
الحاكملػػة المؤسسػػلة حػػي العػػركات المدر ػػة حػػي النورصػػة التونسػػلةا وقػػد تػػـ تنفلػػذ وا  ػػرا  تحملػػؿ محتػػوى 

(ا وتػػـ تطػػولر مؤعػػر لقلػػاس 5969-5996 ػػواـ مػػف  ( عػػركة مدر ػػة حػػي النورصػػة التونسػػلة لؤل24لػػػ 
مستوى اإلحصاح المحاسني لمعركاتا وتـ تقدلر  ودة اإلحصػاح  نػر كملػة ومػف اػبلؿ طنلعػة أو نػوع 
المعمومػػات المفصػػ   نيػػاا وتػػـ تطنلػػؽ طرلقػػة عػػ رة القػػراراتا ولػػوحر ماطػػط عػػ رة القػػرارات الحصػػوؿ 

 اإلحصاح.  م، الطرؽ المملزة لعركة ن ض النظر  ف مستوى
أف اصػػانص الحاكملػػة المؤسسػػلة التػػي تحقػػؽ  ػػودة  لػػدة  وتوصػػمت الدراسػػة إلػػ،  ػػدة أىميػػا

لئلحصػػاح للسػػت  ملعيػػا لػػدليا اصػػانص مملػػزة ل ملػػع العػػركاتا وىػػذه اليلاكػػؿ للسػػت ناللػػرورة أف 
تكوف أحلؿ توصلات الممارساتا ولكف تتقػارب نحػو أحلػؿ مػزلاا وحػي واقػع الممارسػة العمملػة ىنػاؾ 

وتظيػػر النتػػانا  مومػػًا تقػػارب حػػي   لػػدة ولكنيػػا غلػػر محوكمػػة نعػػكؿ  لػػداركات ذات  ػػودة إحصػػاح عػػ
تطنلػػؽ معػػاللر الحاكملػػػة المؤسسػػلة مػػػع و ػػود اسػػت نا ات قملمػػػة تتعمػػؽ ناصوصػػػلة العػػركات المدر ػػػة 
التونسػػػلةا وتظيػػػر الحا ػػػة إلػػػ، تننػػػي مدونػػػة لكػػػؿ سػػػلاؽا وتسػػػمط ىػػػذه اللػػػو   مػػػ، ملػػػزات الحاكملػػػة 

سلة التي تعزز الحواحز مف أ ؿ  ودة إحصاح  لدةا ألنيا تتل  لكؿ عػركة وحػي أي وقػت تسػاىـ المؤس
محػػددات الحاكملػػة المؤسسػػلة حػػي  ػػودة اإلحصػػاحا ونالتحدلػػد  ملػػع مػػا تػػـ الحصػػوؿ  ملػػو حػػي عػػ رة 
القػػػرارات ل عػػػؿ ليػػػا دور حػػػي اتاػػػاذ قػػػرارات كػػػؿ عػػػركة لمعرحػػػة مسػػػتوى اإلحصػػػاح المننػػػي  مػػػ، أسػػػاس 

وأوصػػت الدراسػػة إلػػ، تحسػػلف  علنػػة مػػف اسػػتراتل لة الحاكملػػة المؤسسػػلة التػػي تػػـ ا تمادىػػا.اصػػانص م
 نظاـ الحاكملة المؤسسلة و ملو حإف مستوى  ودة اإلحصاح لمكف أف لتحسف.

وأوصت الدراسة نتحسلف نظـ الحاكملة المؤسسلة واستاداـ نيا  دلد لستند إل، طرلقػة عػ رة 
 مػػ، اصػػانص العػػركات ن ػػض النظػػر  ػػف مسػػتوى اإلحصػػاحا وأف  القػػرارات التػػي تمكػػف مػػف التعػػرؼ

 تكوف المعمومات التي لكعؼ  نيا ميمة لممست مرلف.
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9- Leventis et al. (2013): Corporate governance and accounting 

conservatism. 

 الحاكمية المؤسسية والتحفظ المحاسبي العالقة بين 
نػت اصػانص الحاكملػة المؤسسػلة الكفػؤة حػي المصػارؼ ىدحت الدراسة إلػ، التحقػؽ  مػا إذا كا

الواللػػات المتحػػدة األمرلكلػػة مرتنطػػة نمسػػتولات  اللػػة مػػف الػػتحفظ  النورصػػة حػػي الت ارلػػة المدر ػػة حػػي
ا ومقلاس القلمػة المعدؿ (Basu, 1997)ا واستادمت الدراسة نموذج الماللة المحاسني وا  داد التقارلر
 الحاكملة المؤسسلة.العبلقة مع و التحفظ المحاسني  لقلاس (MTB) السوقلة إل، القلمة الدحترلة

ناسػػتاداـ مقلػػاس القلمػػة السػػوقلة و مػػ، أسػػاس المسػػتحقات  نتػػانا وتوصػػمت الدراسػػة إلػػ،  ػػدة
ىنػػاؾ أدلػة مقنعػػة الحاكملػػة المؤسسػلة أف  لقلػاس الػػتحفظ المحاسػني المرتنطػػة وغلػر المرتنطػػة نمؤعػرات

لػػة ليػػا داللػػة نو ػػود مسػػتولات مرتفعػػة مػػف الػػتحفظ المعػػروط  نػػد نػػاف المصػػارؼ التػػي تمػػارس الحاكم
إ داد التقارلر الماللةا حعم، سنلؿ الم اؿ ن د أف المصارؼ التي لدليا م الس إدارة حعالة ول نة تدقلؽ 
مستقمةا اصوصًا التي تلع ماصصات لاسػانر القػروض أكنػر مػف الت لػرات حػي القػروض المتع ػرةا 

بلقػػة نػػلف الحاكملػػة المؤسسػػة و ػػودة المعمومػػات المحاسػػنلة تقػػدـ أدلػػة  مػػ، أف وأظيػػرت الدراسػػة أف الع
 المصارؼ التي لدليا مستولات  اللة مف التحفظ المحاسني لدليا ىلاكؿ حاكملة مؤسسلة حعالة.

مفلػػدة لمنظمػػي ومعػػرحي ومػػدرا   ذلػػؾ ألنيػػا نتػػانا ىػػذه الدراسػػة الدراسػػة نلػػرورة تننػػي وأوصػػت
تحسػػلف اإلطػػار التنظلمػػي القػػانـ مػػف اػػبلؿ التركلػػز  مػػ، الػػتحفظ المحاسػػني المصػػارؼ األمرلكلػػة حػػي 

كمكػػػؿ لمحاكملػػػة المؤسسػػػلة حػػػي التافلػػػؼ مػػػف ال مػػػوض وتما ػػػؿ المعمومػػػات الػػػذي تصػػػلب المصػػػارؼ 
 حي الواللات المتحدة األمرلكلة. العاممة ارلةػػػػالت 

 

10- Hope et al. (2013): Financial reporting quality of U.S. private and 

public firms. 

 جودة الت ارير المالية لمشركات الواصة والعامة في الواليات المتحدة األمريكية 
ىدحت الدراسة إل، ااتنار  ػودة التقػارلر الماللػة لمعػركات الااصػة مقانػؿ العػركات العامػة حػي 

انػػات تلػػمنت النلانػػات الواللػػات المتحػػدة األمرلكلػػةا وقػػد تمػػت  مملػػة االاتنػػار تمػػؾ ناسػػتاداـ قا ػػدة نل
المحاسػػنلة لعلنػػة كنلػػرة مػػف تمػػؾ العػػركات حػػي الواللػػات المتحػػدةا حلػػث عػػممت العلنػػة حػػوالي مانػػة ألػػؼ 

ا إلػاحة ا وقد استادمت الدراسة مقلاس المستحقاتحي الواللات المتحدة األمرلكلة عركة  امة وااصة
ودة التقارلر الماللة حػي القطػاع الاػاص إل، ذلؾ حإف الدراسة ال تسيـ حقط حي المناقعة ال ارلة حوؿ  

مقانػػؿ القطػػاع العػػاـ؛ ولكنيػػا أللػػًا تيػػدؼ إلػػ، توسػػلع نطػػاؽ األدنلػػات حػػي محاولػػة لفيػػـ العوامػػؿ التػػي 
 تتحكـ ن ودة التقارلر الماللة لمعركات.

أف العػػركات العامػػة  مومػػًا تتمتػػع نمسػػتوى أ مػػ، مػػف  إلػػ،  ػػدة نتػػانا أىميػػا الدراسػػةوتوصػػمت 
توى أك ر تحفظًا مف العركات الااصةا حلث  ا ت نتانا الدراسة متسقة مع التقارلر التي ال ودة ومس

تعكس زلادة الطمب  مػ، المعمومػات الماللػة حػي القطػاع العػاـا غلػر أف ىػذه المسػتولات مػف ال ػودة قػد 
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مػؿ تكوف نمستوى أقؿ حي العركات التػي تكػوف  رلػة إلدارة األرنػاحا أو حػي العػركات التػي مػف المحت
 أف توا و انافالًا حي الطمب  م، معموماتيا الماللة.

وأوصػػػت الدراسػػػة نإ ػػػداد دراسػػػات حػػػي م ػػػاؿ تمولػػػؿ العػػػركات  مػػػ، تكػػػاللؼ الوكالػػػةا وىلكػػػؿ 
الممكلةا وحواحز إ داد التقارلر الماللة حػي العػركات العامػةا إلػاحة إلػ، أدلػة مما مػة لمعػركات الااصػة 

 ات  ند ممارستيا إ داد التقارلر الماللة  م، و و الاصوص.مف ابلؿ دراسة الابلحات نلف العرك
 

11- Almamun & Badir (2013): The impact of board of directors on value 

addition efficiency of corporate resources in emerging economies. 
ى أدا يــا وقيمتيــا أثــر تــوفر بعــض م ومــات الحاكميــة المؤسســية المتعم ــة بمجمــس إدارة الشــركة عمــ

 السوقية في جنوب شرق آسيا 
ىػػػدحت الدراسػػػة ااتنػػػار أ ػػػر تػػػوحر نعػػػض مقومػػػات الحاكملػػػة المؤسسػػػلة المتعمقػػػة نم مػػػس إدارة 

( عػركة 699العركة  م، أدانيػا وقلمتيػا السػوقلة حػي  نػوب عػرؽ آسػلاا وقػدمت الدراسػة دلػلبًل ألكنػر  
التػي تػا رت نيػا  نعد األزمػة اآلسػلولة ا وذلؾالتالمندي مدر ة حي السوؽ المالي الماللزي والسوؽ المالي

(ا وقػػػػد قامػػػػت الدراسػػػػة نقلػػػػاس كفػػػػا ة القلمػػػػة 5996( وحتػػػػ،  5993حػػػػي األ ػػػػواـ مػػػػف   ىػػػػذه األسػػػػواؽ
 نموذج تـ إ داده الاتنار العبلقات.الملاحة لتا لر م مس اإلدارة مف ابلؿ 

ستقملف نم مػس إدارة العػركة لػؤ ر وتوصمت الدراسة لعدد مف النتانا أىميا أف و ود أ لا  م
نعكؿ إل اني  م، قلمة العركة حي كبل السوقلفا وأف اصانص م مس اإلدارة التي وردت حي أنموذج 
الحاكملة المؤسسلة ليػا تػا لر إل ػاني  مػ، أدا  العػركة وقلمتيػا السػوقلة حػي كػبل السػوقلفا وأف تطنلػؽ 

 كاللؼ الوكالة والحد مف تلارب المصال .الحاكملة المؤسسلة حي العركة مف عانو الحد مف ت
وأوصت الدراسة  م، لرورة أف لتلػمف م مػس اإلدارة  مػ، أ لػا  مسػتقملفا ومم مػلف  ػف 

تطػػػػولر ننلػػػػة أك ػػػػر حعاللػػػػة ركات نمتطمنػػػػات الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة لصػػػػ ار المسػػػػاىملفا وأف تمتػػػػـز العػػػػ
 ماللة. أزمةمف أ ؿ معال ة اآل ار السمنلة ألي زلادة لمحاكملة المؤسسلة 

 

12- Tomar & Bino (2012): Corporate governance and bank 

performance. 

  المؤسسية وأثرىا في أداء البنوك الحاكمية
ىدحت الدراسة إل، دراسة العبلقة نلف الحاكملة المؤسسلة حي المصػارؼ األردنلػة  المتم مػة حػي 

 مػػس اإلدارة( وأدانيػػا مػػف اػػبلؿ إ ػػرا  ىلكػػؿ الممكلػػةا طنلعػػة أ لػػا  م مػػس اإلدارةا و ػػدد أ لػػا  م
اف تحملؿ االنحدار  م، النلانات الماللة لم تمع الدراسةا والمكوف مف المصارؼ المدر ة حي سوؽ  م ػ

استادمت قد (ا و 5994-6775رة الواقعة نلف  امي  ابلؿ الفت اً ( مصرح62  ىاا و ددلؤلوراؽ الماللة
لمصػػارؼ المدر ػػة حػػي سػػوؽ لحاكملػػة المؤسسػػلة  مػػ، أدا  ااالاتنػػار تػػا لر أنعػػاد  أ ػػد   الدراسػػة نمػػوذج

 . م اف لؤلوراؽ الماللة
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و ػود أ ػر ليلكػؿ ممكلػة الننػؾ وطنلعػة أ لػا  م مػس   دة نتػانا أىميػا وتوصمت الدراسة إل،
أداً  ىػي التػي تممػؾ المؤسسػات غالنلػة  وقد أظيرت النتانا أف أحلؿ المصارؼاإلدارة حي أدا  الننؾا 

ن  أدا  الننػػػؾ أك ػػر حعاللػػػة كممػػا زادت نسػػنة ممكلػػػة رنػػلس م مػػػس اإلدارة وأ لػػا ه حػػػي أسػػيمياا ولصػػ
 أسيموا  ممًا نانو لـ لكف لعدد أ لا  م مس اإلدارة أىملة والحة حي التا لر حي أدا  الننؾ.

و ػود آللػات لمحوكمػة الفعالػة لرصػد ومتانعػة أدا  المصػارؼا واتاػاذ نلرورة الدراسة  وأوصت
لفيػـ أىملػة ساىملف وال يػات المعنلػة نالمصػارؼ  را ات التي تعمؿ  م، تعزلز حمالة الممزلد مف اإل
 المصارؼ. أ ماؿالفعالة حي رصد  الحاكملة و ود آللة

 

13- Martin & Clarkson (2011): Disclosure, conservatism and the cost of 

equity capital. 

 رأس المال التحفظ المحاسبي وتكمفة و  العالقة بين اإلفصاح
  ػػودة تكػػاللؼ تطنلقػػات حقػػوؽ الممكلػػة  مػػ، سلاسػػةىػػدحت الدراسػػة إلػػ، إ ػػرا  مسػػوحات حػػوؿ 

اإلحصاحا وقرارات ااتلار السلاسػات المحاسػنلة المتحفظػة مػع اليػدؼ الرنلسػي لتػوحلر تننػؤات لمتصػملـ 
قلقػػػػات التح ا حلػػػػث تعتمػػػػد  مػػػػ،الكندلػػػػة واألسػػػػتراللة العػػػػركات وولػػػػع قلػػػػالا مني لػػػػة تتعامػػػػؿ معيػػػػا

الت رلنلػػػػةا وقػػػػد قامػػػػت الدراسػػػػة نػػػػإ را  مرا عػػػػة لمدراسػػػػات التحململػػػػةا وا تمػػػػدت نعػػػػكؿ نمػػػػوذ ي  مػػػػ، 
األنحاث الت رلنلة كاساس لتوحلر ال انب النظريا  ـ تناولػت الدراسػة نعػد ذلػؾ المؤعػرات التػي تعػرض 

 االمػاؿا  ػودة اإلحصػاح تننؤات حي ااتلار التوكلبلت لكػؿ نقطػة مػف النقػاط التاللػة: الفانػدةا تكمفػة رأس
والتحفظ المحاسنيا وكاطوة أالرة تناولت الدراسة استعراض نعض الدراسات الت رلنلة لتولػل  األدلػة 

 .ت العبلقة التي و دت حي ات اىات العوامؿذا
أف األسػػاللب التػػي لزودىػػا النػػاح وف مسػػتادملف حقػػط ا إلػػ،  ػػدة نتػػانا أىميػػالدراسػػة  وتوصػػمت

حا ناإللػاحة لػذلؾ تػـ لزود المنعػاة ناألرنػاالمناسب لمقلاس لكؿ ما   م، االاتلاررقانة مناعرة محدودة 
المؤسسػػة نعػػاف األسػػنمة المتداولػػة حػػوؿ  تفسػػلر النتػػانا الت رلنلػػة  مػػ، لػػو  الح ػػا  مرا عػػة سلاسػػة

النظرلة إل داد الدراساتا و ملو لو د تا لر محدود لمتحفظ  م، اإلحصػاح  ػف النلانػات الماللػةا و مػ، 
 واحدة مف أك ر القلالا األساسلة. لرغـ مما سنؽ رنما تكوف الرسالة األك ر ولوحًا ىي أفا

مسالة التنوع  المنعاة مف حلث سلاسةوأوصت الدراسة نلرورة دراسة العوامؿ التي تقوـ  مليا 
 و  دـ التنوع نالتا ر نالمعموماتا كما أوصت الدراسة نااتلار المقاللس الت رلنلة المناسنة.أ
 

14- Tarawneh & Aldahiyat (2011): The quality of accounting disclosure 

system in Jordan: A comparison with advanced disclosure systems. 

 جودة نظام اإلفصاح المحاسبي في األردن: م ارنة مع نظم اإلفصاح المتطور 
ردف مػػػف النػػػاحلتلف القانونلػػػة ىػػػدحت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػ، تقلػػػلـ نظػػػاـ اإلحصػػػاح المحاسػػػني حػػػي األ

عػػدلف لئلحصػػاح لػػمف أطػػر تعػػرلعلة متقدمػػةا حالنعػػد القػػانوني لتعمػػؽ والتطنلقلػػةا حلػػث تناولػػت تقلػػلـ ن  
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نفحػػػص مسػػػتوى اإلحصػػػاح القػػػانوني المنصػػػوص  ملػػػو نالتعػػػرلعات األردنلػػػة مقارنػػػة نمسػػػتوى اإلحصػػػاح 
ا والنعػػػد (SEC) ماللػػػة األمرلكلػػػةالمنصػػػوص  ملػػػو نالتعػػػرلع األمرلكػػػي الصػػػادر  ػػػف ىلنػػػة األوراؽ ال

( عػػركة 12التطنلقػي لتعمػػؽ نتقلػلـ مسػػتوى اإلحصػػاح الفعمػي حػػي القػوانـ الماللػػة لعلنػػة الدراسػةا والنال ػػة  
(ا حلػػػث تػػػـ IAS-1ت المعلػػػار المحاسػػػني الػػػدولي رقػػػـ  مسػػػاىمة أردنلػػػةا ونلػػػاف مػػػدى االلتػػػزاـ نتعملمػػػا

تاداـ التحملػػػؿ المقػػػارف واإلحصػػػا  الوصػػػفي لتحملػػػؿ ااتنػػػار حرلػػػلتلف لتقلػػػلـ النعػػػدلف أ ػػػبلها وتػػػـ اسػػػ
وااتنػار حرلػػلات الدراسػة اسػػتنادًا إلػ، نلانػػات أاػذت مػػف التعػرلعات القانونلػػة والقػوانـ الماللػػة لمعػػركات 

 المساىمة العامة حي األردف.
أف مسػتوى اإلحصػاح حػي التعػرلع األردنػي لتطػانؽ مػع  إل،  ػدة نتػانا أىميػا الدراسة وتوصمت

%(ا وأف مسػػػػتوى اإلحصػػػػاح مػػػػف 15إلحصػػػػاح المنصػػػػوص  ملػػػو نالتعػػػػرلع األمرلكػػػػي ننسػػػنة  مسػػػتوى ا
الناحلػػة التطنلقلػػة لتفػػؽ مػػع مسػػتوى اإلحصػػاح المنصػػوص  ملػػو وحقػػًا لمعلػػار العػػرض واإلحصػػاح الػػدولي 

%(ا ونالتالي حإف النتانا تعلر إل، أف  ػودة اإلحصػاح المحاسػني حػي األردف غلػر 35( ننسنة  6رقـ  
 وتحتاج إل، تعدلبلت  وىرلة.كاحلة 

وأوصت الدراسة ىلنة األوراؽ الماللة األردنلة نإلاحة نعػض ننػود اإلحصػاح المنصػوص  مليػا 
حػػػي التعػػػرلعات المتقدمػػػة وغلػػػر المدر ػػػة لػػػمف تعػػػرلعات اإلحصػػػاح المحاسػػػني األردنػػػيا كمػػػا أوصػػػت 

ردنلػػة مػػف اػػبلؿ تطنلػػؽ نلػػرورة رحػػع مسػػتوى اإلحصػػاح لمنلانػػات التػػي تنعػػرىا العػػركات المسػػاىمة األ
 معاللر العرض واإلحصاح الدوللة.

 

15- Hutaibat et al. (2011): The extent of listed manufacturing 

companies’ compliance with mandatory requirements. 

  ح المالي اإللزاميمدى االلتزام بمتطمبات اإلفصا
لػػة نمتطمنػػات اإلحصػػاح المػػالي اإللزامػػي ىػػدحت الدراسػػة إلػػ، كعػػؼ مػػدى التػػزاـ العػػركات األردن

(ا وتقػػارف ىػػذه الدراسػػة مسػػتوى 6776قنػػؿ ونعػػد اإللػػاحات التانعػػة لمتطمنػػات اإلحصػػاح الصػػادرة  ػػاـ  
(ا كما تنلف العبلقة نػلف مسػتوى اإلحصػاح اإللزامػي 6776( و 6775اإلحصاح المالي اإللزامي لعامي  

تػػػـ ا ةا أدا  العػػػركة وىلكػػػؿ ممكلتيػػػا(ا وقػػػد نالعػػػركةا نو لػػػة الصػػػ و مػػػر واصػػػانص العػػػركة  كح ػػػـ
احتسػػاب مسػػتولات اإلحصػػاح مػػف اػػبلؿ اسػػتاداـ الوسػػط الحسػػاني لننػػود قانمػػة اإلحصػػاح  مؤعػػر قلػػاس 

( لػػػػتعكس 6776( و 6775اإلحصػػػػاح(ا كمػػػػا تػػػػـ تحدلػػػػد مؤعػػػػرات قلػػػػاس إحصػػػػاح ماتمفػػػػة حػػػػي  ػػػػامي  
ناحتساب مستوى اإلحصاح لعلنة مكونة مف متطمنات اإلحصاح اإللزامي ليذلف العاملفا وقامت الدراسة 

 ( عركة صنا لة أردنلة مدر ة حي سوؽ  ماف المالي حي كمتا السنتلف.36 
نػػػات أف العػػػركات األردنلػػػة لػػػـ تمتػػػـز نالكامػػػؿ نمتطم إلػػػ،  ػػػدة نتػػػانا أىميػػػا الدراسػػػةوتوصػػػمت 

، و ػود مػا لعػرؼ نمعػاللر ف  دـ االلتزاـ الكامؿ نتمؾ المتطمنػات دللػؿ  مػاإلحصاح المحددة قانونلًاا وأ
 المحاسنة الدوللة الماففة حي األردف.
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نلرورة امت ػاؿ العػركات لمسػتوى مقنػوؿ لمتطمنػات إحصػاح معػاللر المحاسػنة وأوصت الدراسة 
 ا حلث لعمؿ ذلؾ  م، تحسلف مستوى اإلحصاح حي التقارلر السنولة لمعركات.(IAS)الدوللة 

 

16- Hamdan et al. (2011): Factors influencing the level of accounting 

conservatism in the financial statement.  

 العوامل المؤثرة عمى التحفظ المحاسبي في ال وا م المالية 
ىػػدحت ىػػذه الدراسػػة إلػػ، تقلػػلـ دور التنظلمػػات المعنلػػة نالمحاسػػنة حػػي دولػػة الكولػػت مػػف اػػبلؿ 

وؿ األوراؽ الماللة الكولتلػة لتحقلػؽ مسػتوى مقنػوؿ إصدار معاللر ممزمة لمعركات المدر ة حي سوؽ تدا
مػػف الػػتحفظ المحاسػػني  نػػد إ ػػداد التقػػارلر الماللػػة ليػػذه العػػركاتا وذلػػؾ ناإللػػاحة إلػػ، دراسػػة العوامػػؿ 
التػػي تػػػؤ ر  مػػػ، مسػػػتوى الػػػتحفظ المحاسػػػني حػػػي تمػػؾ العػػػركات م ػػػؿ ح ػػػـ العػػػركة و قػػػود الػػػدلف ونػػػوع 

مت ىذه الدراسة  ملػع العػركات المقلػدة ننورصػة الكولػت لػؤلوراؽ القطاع الذي تنتمي إللو العركةا وعم
(ا واسػػػػتادمت ىػػػػذه الدراسػػػػة أسػػػػمونلف ماتمفػػػػلف حػػػػي قلػػػػاس مسػػػػتوى الػػػػتحفظ 5997الماللػػػػة حػػػػي  ػػػػاـ  

العانػد  مػ،  والمعروؼ لدى الػنعض نمعػدؿ (Basu, 1997)المحاسني حي التقارلر الماللة ىما نموذج 
ا وطنقػػت الدراسػػة  مػػ،  لنػػة تتكػػوف مػػػف (BTM)إلػػ، القلمػػة السػػػوقلة القلمػػة الدحترلػػة السػػيـا ونسػػنة 

 ( عركة مدر ة حي نورصة الكولت لؤلوراؽ الماللة.553 
و ػػػػود تػػػػا لر نػػػػلف ح ػػػػـ العػػػػركة ومسػػػػتوى الػػػػتحفظ  ػػػػدة نتػػػػانا أىميػػػػا الدراسػػػػة إلػػػػ، وتوصػػػػمت 

ة نػلف ح ػـ الػدلف المحاسنيا حكمما ص ر ح ـ العركة كممػا زاد مسػتوى الػتحفظ المحاسػنيا وأف العبلقػ
ومسػػػتوى الػػػتحفظ المحاسػػػني  بلقػػػة  كسػػػلة نمعنػػػ، أف العػػػركات التػػػي تعتمػػػد حػػػي ىلكػػػؿ تمولميػػػا  مػػػ، 
الػػدلوف نعػػكؿ أقػػؿ تكػػوف أك ػػر تحفظػػًا مػػف العػػركات األاػػرىا و ػػدت الدراسػػة أللػػًا أف مسػػتوى الػػتحفظ 

لقطػػاع المػػالي أك ػػر أف عػػركات ا مػػي إللػػو العػػركةا حلػػث و ػػدتالمحاسػػني لتػػا ر ننػػوع القطػػاع الػػذي تنت
 تحفظًا مف نظلرتيا حي القطاع الادمي والصنا ي.

وأوصػػت الدراسػػة ناالىتمػػػاـ ندراسػػة تػػػا لر  قػػود الػػدلف  مػػػ، مسػػتوى الػػػتحفظ المحاسػػنيا نظػػػرًا 
 لحا ة العركات لمستوى  اؿ مف التحفظ  ند الكعؼ  ف األرناح وقلـ األصوؿ.

 

ونعػرت  انالم ػة االن ملزلػةالسانقة التػي أ  ػد ت  األ ننلة الدراسات من والل ما سبق يتبين أن
العػػركات والمصػػارؼ  العدلػػد مػػف دوؿ العػػالـ  مػػ،طنقػػت حػػي قػػد  حك مػػةم   دوللػػة ودورلػػات حػػي م ػػبلت

امػس دراسػات  توز ػت نالعػكؿ التػالي:و  االدوللة والمحملة لكؿ دولةوأسواؽ األوراؽ الماللة والنورصات 
ث دراسات حي األردفا ودراسة واحدة حي كؿ مف إلطاللاا النرازلؿا حي الواللات المتحدة األمرلكلةا و بل

تونسا العراؽا كندا وأسػتراللاا الكولػتا وماللزلػا وتالمنػداا إلػاحة إلػ، دراسػة أاػرى طنقػت حػي األسػواؽ 
 الدوللة لعدة دوؿ م تمعة.
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 التعميق عمى الدراسات الساب ة: 1.10.3
مت لرات الدراسة التي قامت الدراسػة  التي تناولت راسات السانقةتقاطعت الدراسة الحاللة مع الد

 وكعػؼ الدراسػات السػانقة  ػفا التحفظ المحاسني والحاكملػة المؤسسػلة و ػودة اإلحصػاح نفحصيا وىي
العبلقػػػة نػػػلف الػػػتحفظ المحاسػػػني والحاكملػػػة المؤسسػػػلةا وأللػػػًا العبلقػػػة نػػػلف الػػػتحفظ المحاسػػػني و ػػػودة 

 الحاكملة المؤسسلة و ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة.اإلحصاحا ناإللاحة إل، العبلقة نلف 
الػػػػتحفظ  ودورامفلػػػة نظرلػػػػة لمفيػػػـو سػػػػات السػػػانقة التػػػػي تػػػـ تناولتيػػػا الدراسػػػػة نػػػت الدراوقػػػد كو  

ا والتي مف ابلليا استطاع الناحث  ف النلانات الماللة المحاسني والحاكملة المؤسسلة و ودة اإلحصاح
و نعكؿ وال  ودقلؽا ناإللاحة إل، إ را  اإلطار النظػري مػف اػبلؿ أف لحدد معاكؿ وحرللات دراست

ا ونالتػػالي اسػػتفادة ال يػػات المعنلػػة نالدراسػػة م ػػؿ مرا عػػة مػػا تناولتػػو  ملػػع تمػػؾ الدراسػػات ذات العبلقػػة
 إدارات المصارؼا والمست مروفا والمقرلوفا وغلرىـ مف ال يات األارى.

 
 

 لساب ة في الجوانب التالية:وتتمثل استفادة الباحث من الدراسات ا
و ػػػودة  الوقػػػوؼ  مػػػ، النمػػػاذج الماتمفػػػة لقلػػػاس مسػػػتوى الػػػتحفظ المحاسػػػنيا والحاكملػػػة المؤسسػػػلةا -6

 والمفالمة نلنيا لتطنلؽ ما لبلنـ اصانص وسمات النلنة الفمسطلنلة. اإلحصاحا
ة لمػتحفظ المحاسػػني المحملػػة لػد ـ التاصػلؿ النظرلػػالعرنلػة و االسػتعانة نالدراسػات السػػانقة األ ننلػة و  -5

 والحاكملة المؤسسلة و ودة اإلحصاحا والعبلقات نلنيـ.

إ را  مقارنػات نػلف نتػانا الدراسػات السػانقة ونػلف نتػانا الدراسػة الحاللػة لمحكػـ  مػ، االتسػاؽ و/أو  -1
 .لكؿ مف المولو ات السانقة االاتبلؼ حلما نلنيـا وتقدلر التفسلر المبلنـ

 

 كالتالي: الحالية اسات الساب ة العالقات بين مت يرات الدراسةوقد تناولت العديد من الدر 
ا (Caskey & Laux, 2015)م ؿ دراسة  :العالقة بين التحفظ المحاسبي والحاكمية المؤسسية -6

ا ودراسػة   نػد الممػؾا (Leventis et al., 2013)ا ودراسػة (Callen et al., 2014)ودراسػة 
(ا حلػػث نح ػػت  ملعيػػا حػػي العبلقػػة 5966 حمػػدافا  (ا ودراسػػة5966لفا (ا ودراسػػة  عػػاى5965

حػػػي نػػػلف الػػػتحفظ المحاسػػػني ناسػػػتاداـ  ػػػدة مقػػػاللس ونػػػلف أدوار واصػػػانص الحاكملػػػة المؤسسػػػلة 
 العركات والمصارؼ.

ا (Artiach & Clarkson, 2014)م ؿ دراسة  :التحفظ المحاسبي وجودة اإلفصاحالعالقة بين  -5
ا ودراسػػة  أنػػو نكػػرا (Martin & Clarkson, 2011)(ا ودراسػػة 5965ودراسػػة  األورحمػػيا 

حلػػػػث نح ػػػػت  ملعيػػػػا حػػػػي العبلقػػػػة نػػػػلف الػػػػتحفظ المحاسػػػػني (ا 5969(ا ودراسػػػػة   ػػػػوضا 5966
 حي العركات والمصارؼ.ناستاداـ  دة مقاللس ونلف  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة 
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ا (Giovanni et al., 2015)م ػؿ دراسػة  :وجـودة اإلفصـاح العالقـة بـين الحاكميـة المؤسسـية -1
ا ودراسػة (Khiari, 2013)(ا ودراسػة 5962ا ودراسػة  محمػدا (Almaryani, 2014)ودراسػة 

ا حلث نح ت  ملعيا حي العبلقة نػلف أدوار (5961(ا ودراسة  كلحمي وكروشا 5961  سلريا 
 اللة.واصانص الحاكملة المؤسسلة ونلف المؤعرات التي تستادـ لقلاس اإلحصاح  ف النلانات الم

ا ودراسػػػة (Li, 2015)دراسػػة م ػػؿ  :ف ــط ناقشــت الــتحفظ المحاســـبي التــي الدراســات الســاب ة -2
ا حلػػث (Hamdan, 2011)(ا ودراسػػة 5961(ا ودراسػػة  عػػنطاويا 5962 المعػػيداني وحملػػدا 

ونمػػػاذج لمكعػػػؼ  ػػػف مسػػػتوى الػػػتحفظ نح ػػػت  ملعيػػػا الػػػتحفظ المحاسػػػني ناسػػػتاداـ  ػػػدة مقػػػاللس 
 والمصارؼ.المحاسني حي العركات 

ــة المؤسســية ف ــط -3 (ا 5963 السػػناوي وآاػػروفا دراسػػة م ػػؿ  :الدراســات الســاب ة ناقشــت الحاكمي
 ,Almamun & Badir)(ا ودراسػة 5961ا ودراسػة  الػدا ور و انػدا (Leal, 2015)ودراسػة 

(ا ودراسػػػة  الذلنػػػة 5965(ا ودراسػػػة  السػػػرطاوي وحمػػػدافا (Tomar, 2012ا ودراسػػػة (2013
 ومتطمنػػػػػات حلػػػػػث نح ػػػػػت  ملعيػػػػػا  مػػػػػ، تسػػػػػملط اللػػػػػو   مػػػػػ، أدوار وأدوات (ا5969وآاػػػػػروفا 

 والمصارؼ  م، و و الاصوص. االعركاتالحاكملة المؤسسلة حي 

(ا ودراسػػػة 5962 حمػػادةا دراسػػػة م ػػؿ  :ناقشــت جـــودة اإلفصـــاح ف ـــط التـــي  الدراســات الســـاب ة -4
(Hope, 2013) ودراسػػة  الن ػػارا (ا 5961(ا ودراسػػة  ال مػػبلسا 5961ا ودراسػػة  أنػػو عػػموعا

ا (Hutaibat, 2011)ا ودراسػػة (Tarawneh & Aldahiyat, 2011)(ا ودراسػػة 5965
 مدى توحر اإلحصاح حي التقارلر الماللةا حلث نح ت  ملعيا حي(ا 5966ودراسة  زلود وآاروفا 

ت ونلاف أ ر  ػودة اإلحصػاح  ػف النلانػات الماللػة مػف اػبلؿ إ ػرا  االاتنػارات نمػدى التػزاـ العػركا
 والمصارؼ نمتطمنات اإلحصاح.

 

 وقد تعددت األساليب ال ياسية المستودمة في الدراسات الساب ة، ويمكن عرضيا كالتالي:
قامت العدلد مف الدراسات السانقة ناستاداـ  دد مف النماذج والمؤعرات لقلاس مستوى التحفظ 

حػي كػؿ مػف دراسػة  (BTM)سػوقلة المحاسنيا حلث استادـ نموذج نسنة القلمػة الدحترلػة إلػ، القلمػة ال
(ا دراسػػػػة 5965ا دراسػػػػة  األورحمػػػػيا (Leventis et al., 2013)(ا دراسػػػػة 5961 عػػػنطاويا 

(Hamdan et al., 2011) ا كمػػا اسػػتادمت نمػػوذج 5966ا ودراسػػة  عػػاىلفا)(Basu, 1997) 
اسػػػة (ا در 5962ا دراسػػػة  المعػػػيدانيا (Li, 2015)لقلػػػاس الػػػتحفظ المحاسػػػني حػػػي كػػػؿ مػػػف دراسػػػة 

(Leventis et al., 2013) ا دراسػة(Hamdan et al., 2011) ا ودراسػة 5966ا دراسػة  عػاىلفا)
مقلاس المسػتحقات غلػر  (Artiach & Clarkson, 2014)(ا كما استادمت دراسة 5969  وضا 

حقػد  (Callen et al., 2014)التعػ لملة إلػ، إ مػالي األصػوؿ لقلػاس الػتحفظ المحاسػنيا أمػا دراسػة 
( ناسػتاداـ 5961لقلػاس الػتحفظ المحاسػنيا وقامػت دراسػة  عػنطاويا  (C-Score)مت نموذج استاد
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( 5966نمػػػوذج االنحػػػدار المتعػػػدد لمعرحػػػة در ػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػنيا وقػػػد اسػػػتادمت دراسػػػة  عػػػاىلفا 
 حي قلاس التحفظ المحاسني. (Ball & Shivakumar, 2005)النموذج التراكمي الذي اقترحو 

د مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػانقة ناسػػػػتاداـ  ػػػػدد أسػػػػاللب لقلػػػػاس مسػػػػتوى الحاكملػػػػة وقػػػػد قامػػػػت العدلػػػػ
نعض الدراسػات مؤعػرات ومقػاللس لقلػاس نو لػة ومػدى االلتػزاـ نممارسػات  تالمؤسسلةا حلث استادم

ا (Giovanni et al., 2015)ا دراسػة (Leal et al., 2015)الحاكملػة المؤسسػلة كدراسػة دراسػة 
(ا 5966ا دراسػػػة  عػػػاىلفا (Almamun & Badir, 2013)ة (ا دراسػػػ5961دراسػػة   سػػػلريا 

(ا كما استادمت نعض الدراسػات نمػاذج لتحملػؿ وااتنػار دور وأنعػاد الحاكملػة 5966دراسة  حمدافا و 
ا كمػا (Tomar & Bino, 2012)ودراسػة  (Caskey & Laux, 2015)المؤسسػلة كدراسػة دراسػة 

تحملػػػػؿ النلانػػػػات الماللػػػػة الصػػػػادرة ناسػػػػتاداـ  ( أسػػػػموب5965اسػػػػتادمت دراسػػػػة  السػػػػرطاوي وحمػػػػدافا 
االنحػػػدار المتعػػػدد لقلػػػاس أ ػػػر تعملمػػػات الحاكملػػػة المؤسسػػػلةا حلمػػػا اسػػػتادمت نعػػػض الدراسػػػات أسػػػموب 

(ا 5963االسػػػتنانة لنحػػػث مػػػدى التػػػزاـ وتػػػوحر مقومػػػات الحاكملػػػة المؤسسػػػلة كدراسػػػة دراسػػػة  السػػػناويا 
 (.5969(ا ودراسة  الذلنة وآاروفا 5965ممؾا (ا دراسة   ند ال5961دراسة  الدا ور و اندا 

نلنمػػا قامػػت العدلػػد مػػف الدراسػػات نإ ػػداد مؤعػػرات ومحػػددات صػػم مت لقلػػاس  ػػودة اإلحصػػاح 
ا (Almaryani, 2014)(ا دراسػػة 5962ا دراسػػة  محمػػدا (Giovanni et al., 2015)كدراسػػة 

 ,.Hutaibat et al)سػة ا درا(Martin & Clarkson, 2011)(ا  دراسػة 5961دراسػة  ال مػبلسا 

ناسػػػتاداـ مؤعػػػر  (Khiari, 2013)(ا ولػػػـ تكتػػػؼ دراسػػػة  5966دراسػػػة  زلػػػود وآاػػػروفا و ا (2011
لقلػػاس مسػػتوى اإلحصػػاح المحاسػػني لمعػػركات نػػؿ طنقػػت ماطػػط عػػ رة القػػرارات لمحصػػوؿ  مػػ، الطػػرؽ 

 (Hope et al., 2013)المملػزة لمعػركة ن ػض النظػر  ػف مسػتوى اإلحصػاحا وقػد اسػتادمت دراسػة 
( نمػػوذج 5965مقلػػاس المسػػتحقات الاتنػػار  ػػودة التقػػارلر الماللػػةا نلنمػػا اسػػتادمت دراسػػة  األورحمػػيا 

 & Tarawneh) ػودة االسػتحقاؽ المعػدؿ ل ػرض قلػاس در ػة  ػودة اإلحصػاحا حػي حػلف أف دراسػة 

Aldahiyat, 2011) يػػت اسػتادمت التحملػػؿ المقػارف الاتنػػار  ػودة نظػػاـ اإلحصػاح المحاسػػنيا وات 
( السػػتاداـ أسػػموب تحملػػؿ محتػػوى التقػػارلر الماللػػة السػػنولة لمعػػركات المقلػػدة 5961دراسػػة  أنػػو عػػموعا 

نالنورصة لموقوؼ  م، مستوى اإلحصاح االاتلاري حلياا نلنما قامت نعض الدراسات ناستاداـ أسموب 
(ا دراسة  كلحمي 5962االستنانة المعتممة  م، مكونات اإلحصاح ومدى االلتزاـ حليا كدراسة  حمادةا 

 (.5966(ا ودراسة  أنو نكرا 5965(ا دراسة  الن ارا 5961وكروشا 
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 ما يميز الدراسة الحالية: 1.10.4
إال أف  ة ناىػػداحيا ومت لراتيػػا ونتان يػػااتعتنػػر الدراسػػات السػػانقة المتعمقػػة نمولػػوع الدراسػػة غنل ػػ

  دلدة  م، النحو التالي: أنعاداً  تتناوؿ -لمدراسات السانقة م ؿ امتداداً مع أنيا ت  -ىذه الدراسة 
تتملز الدراسة الحاللة  ف سانقاتيا أنيا  معت نػلف ىػذه الدراسػات لتحدلػد العبلقػة نػلف الػتحفظ حػي  -6

السلاسػػػات المحاسػػػنلة والحاكملػػػة المؤسسػػػلة وأ رىمػػػا  مػػػ،  ػػػودة اإلحصػػػاح حػػػي المصػػػارؼ المحملػػػة 
 طاع المصارؼ الذي لم ؿ  ػزً  كنلػراً المدر ة حي نورصة حمسطلفا حلث تـ تطنلؽ الدراسة  م، ق

 الفمسطلني. الوطني مف االقتصاد يماً وم  
 نػلف تنحػث العبلقػات التػي حمسطلفمف أول، الدراسات حي  (حسب  مـ الناحث تعتنر ىذه الدراسة  -5

 ػػػػودة و الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة و الػػػػتحفظ حػػػػي السلاسػػػػات المحاسػػػػنلة  مت لػػػػرات الدراسػػػػة المتم مػػػػة حػػػػي
 ات الماللة. ف النلان اإلحصاح

 ا ىمػػا نسػػنة القلمػػة الدحترلػػة إلػػ، القلمػػةمعػػاً  المحاسػػني تقػػـو ىػػذه الدراسػػة نتوظلػػؼ مقلاسػػلف لمػػتحفظ -1
 المستمرة ا ونسنة المستحقات إل، األرناح قنؿ الننود غلر العادلة والعمملات غلر(BTM) السوقلة

(TACC) الػتحفظ حػي  لدراسػة سػانقاً  حمسطلفلـ تستادـ حي  (حسب  مـ الناحث ا وىذه المقاللس
 .السلاسات المحاسنلة

نلقلاس الحاكملة المؤسسلة  اً استادمت الدراسة مؤعر  -2 (  ناصػر 5تتوزع  مػ،   ننداً ( 36مف   اً مكو 
أساسػػلة نمػػا لتناسػػب مػػع دللػػؿ القوا ػػد والممارسػػات الفلػػم، لحوكمػػة المصػػارؼ حػػي حمسػػطلف لعػػاـ 

مػػػف اػػػبلؿ تعملمػػػات نظػػػاـ اإلحصػػػاح  ػػػودة اإلحصػػػاح  اسػػػتادمت الدراسػػػة مقلػػػاس كمػػػا(ا 5962 
 ستادـ حي حمسطلف سانقًا.س  حسب  مـ الناحث( لـ تاللالمق الصادرة  ف نورصة حمسطلفا وىذه

قة مقارنة مػع النلانػات دق  م   المحملة لممصارؼ منعورة وغلر ماللة تستادـ ىذه الدراسة نلانات ماللة -3
 الستنانةا ونالتالي لمكف القوؿ أف نلانات مليا الك لر مف الدراسات األارى ناسموب ا التي تحصؿ

  ف التحلز. ىذه الدراسة وطرؽ إ نات العوامؿ المستادمة حليا أك ر مولو لة ومو وقلة ونعلدة



 29 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الثانيالفصل 
 التحفظ في السياسات المحاسبية

 

الػػػػتحفظ  أنػػػػواعو لتنػػػػاوؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ التعػػػػرؼ  مػػػػ، مفيػػػػـو 
ا الػػػػػػتحفظ المحاسػػػػػػني ت تطػػػػػورالمحاسػػػػػنيا وكػػػػػػذلؾ دواحػػػػػع ومنػػػػػػررا

التحفظ المحاسني و بلقتو نالمنادئ  مقاللسناإللاحة لمتعرؼ  م، 
نكػػػؿ مػػػف   بلقػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػنيوالمعػػػاللر المحاسػػػنلةا وكػػػذلؾ 

 :مف ابلؿ المنح لف التالللف اإلحصاح ودة الحاكملة المؤسسلة و 
 

 المبحث األول: مفيوم وأىمية التحفظ المحاسبي  2.1
 فيوالتحفظ والعوامل المؤثرة  م اييس ي:المبحث الثان 2.2
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 المبحث األول:
 مفيوم وأىمية التحفظ المحاسبي

 

 تمييد: 2.1.1
لعػػػد الػػػتحفظ المحاسػػػني أو مػػػا درج المحاسػػػنوف  مػػػ، تسػػػملتو نالحلطػػػة والحػػػذر مػػػف المفػػػاىلـ 
 األساسػػلة التػػي قامػػت  مليػػا نظرلػػة المحاسػػنة منػػذ زمػػف نعلػػدا وذلػػؾ كقلػػد أساسػػي  مػػ، تطنلػػؽ المنػػادئ
المحاسنلة  ند إ داد القوانـ الماللةا السػلما حػي ظػؿ حالػة  ػدـ التاكػد التػي قػد لوا ييػا المحاسػب  نػد 

ولقػػػػد كػػػػاف لتزالػػػػد حػػػػاالت اإلحػػػػبلس  (.6585966التطنلػػػػؽ العممػػػػي لؤلحػػػػداث االقتصػػػػادلة  الرعػػػػلديا 
صػػوؿ واإللػػػراداتا والتقالػػي لك لػػر مػػف العػػركات العالملػػة دورًا حػػي دحػػع اإلدارة لممنال ػػة حػػي تقػػدلر األ

ومحاولػػة زلػػادة األرنػػاح لتعػػ لع المسػػت مرلف  مػػ، عػػرا  أسػػيميا واالسػػت مارات حليػػا مػػف ناحلػػةا وتو لػػؽ 
أولا يا لمحصوؿ  م، قروض وتسيلبلت انتمانلة مف ناحلة أارىا وكاف مف نتانا ذلؾ ظيور قوانـ 

اإلحػػبلس ممػػا حػػدا نالمحاسػػنلف  ماللػػة منػػالت حػػي قلمتيػػا وال تتفػػؽ مػػع الواقػػع العممػػيا واسػػتمرار ماػػاطر
 (.3785961والمرا علف لمتمسؾ نتطنلؽ التحفظ المحاسني لتاملف موقفيـ  ال ار يا 

حالتحفظ المحاسني لطرح نفسو نا تناره آللة ىامة لمعال ة صرا ات الوكالة نػلف حممػة األسػيـ 
ا كػذلؾ لقمػؿ (Wang et al., 2010:48)وأصحاب الدلوفا ولافض تكاللؼ الوكالة الااصة نالدلوف 

 دـ تما ؿ المعمومات ولحمي مصال  الداننلفا ولسا د المػدلنلف لتاسػلس سػمعة  لػدة وتافػلض تكمفػة 
الدلوف الحاللة والمستقنملةا ولمد الداننلف نالمعمومات حي الوقت المناسػب  ػف ال انػب السػمني لماػاطر 

أنػرز القلػالا المحاسػنلة  ا لػذلؾ صػار الػتحفظ المحاسػني أحػد(Xia & Zhu, 2009:91)قرولػيـ 
التي نالػت اىتمػاـ العدلػد مػف النػاح لف اصوصػًا اػبلؿ السػنوات األالػرةا كػذلؾ امتػد االىتمػاـ نػالتحفظ 
المحاسني إل، الم اؿ المينيا ونالتالي لتل  أف التحفظ المحاسني لمعب دورًا نالت األىملة حي لنط 

لػػدحعيا نحػػو ااتلػػار السلاسػػات المحاسػػنلة التػػي  سػػموؾ اإلدارة ت ػػاه ااتلػػار السلاسػػات المحاسػػنلةا حلػػث
تعمؿ  م، د ـ المركز المالي لمعركة نالدر ة األول،ا وتحاحظ  م، مصػال  األطػراؼ العدلػدة المػرتنط 
نيػػا نصػػرؼ النظػػر  ػػف تعػػارض أو تواحػػؽ ىػػذه المصػػال ا اصوصػػًا أصػػحاب الػػدلوف وحممػػة األسػػيـا 

لتػػي قػػد تسػػت ميا حػػي تحقلػػؽ مصػػال  ماللػػة لنفسػػيا أو ولنػػاى نيػػا  ػػف السلاسػػات المحاسػػنلة المتحػػررة ا
لطرؼ معلف  م، حساب طرؼ أو أطراؼ أارىا وىو ما ليدد سبلمة وكفػا ة المركػز المػالي لمعػركةا 
ولاػػؿ نػػالتوازف المطمػػوب نػػلف أصػػحاب المصػػال  المػػرتنطلف نيػػاا ونالتػػالي تافػػلض قلمتيػػا حػػي السػػوؽ 

 (.5785966 أنو ازانةا 
نػػلف أىملػة ودور الػتحفظ المحاسػني حػػي الممارسػة العمملػة ولتا لراتػو  مػػ، مػف اػبلؿ مػا سػنؽ لت

األحداث االقتصادلةا وسوؼ لتـ التطرؽ حي ىذا المنحث إل، مفيـو وأىملة وأنواع التحفظ المحاسػنيا 
 والمنررات التي د ت إل، التمسؾ نو.
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 نشأة التحفظ المحاسبي: 2.1.2
اإلنسػػاف منػػذ ندالػػة الاملقػػةا حمعػػؿ ىػػذا المفيػػـو لنػػدو أف الحلطػػة والحػػذر ىػػي مفيػػـو قػػدلـ الـز 

َفَوْسـَوَس  ﴿كاف مداؿ العلطاف إل، سلدنا آدـ  ملو السبلـ حلف وسوس إللوا كما ورد نػالقرآف الكػرلـ: 
ْمـِد َوم ْمـك  الَّ َيْبَمـى   َأد لُّـكَ  َقـاَل َيـا آَدم  َىـلْ  ِإَلْيِو الشَّـْيَطان   ث تقن ػؿ ذلػؾ [ا حلػ659]طػو:  ﴾ َعَمـى  َشـَجَرِة اْلو 

سػلدنا آدـ  ملػػو السػبلـ مػػف نػاب االحتلػػاط والاػوؼ مػػف المسػتقنؿا وتارلالػػًا تر ػع نعػػاة تطنلػؽ الػػتحفظ 
المحاسػػػني لعػػػدة قػػػروفا حلػػػث تعػػػلر نعػػػض الدراسػػػات إلػػػ، أف المحاسػػػنة حػػػي القػػػروف الوسػػػط، طن قػػػت 

ة قػػػروف ملػػػت الػػتحفظا وأف ىنػػػاؾ أدلػػػة لتػػا لر الػػػتحفظ  مػػػ، التطنلػػػؽ المحاسػػني منػػػذ أك ػػػر مػػف امسػػػ
 (.6585966 الرعلديا 

ولعتنػػر الػػتحفظ المحاسػػني مػػف القلػػالا القدلمػػة والمعاصػػرة حػػي الفكػػر المحاسػػنيا حلػػث نػػدأت 
إل، مندأ الحلطة والحذر ولرورة توقع المحاسب  (Bliss, 1924)حكرة التحفظ المحاسني منذ أف أعار 

أو إلرادات ولو كانت مؤكدة إال إذا تحققػت  لكؿ الاسانر واأل نا  المحتممةا و دـ اال تراؼ نالة أرناح
حعػػبًلا ومنػػذ ذلػػؾ الحػػلف توالػػت الدراسػػات واألنحػػاث التػػي اىتمػػت نمفيػػوـ الػػتحفظ المحاسػػني وقلػػاس أ ػػره 

 (.6485969 م، القوانـ الماللة   وضا 
ورغػػـ أف الػػتحفظ نو ػػو  ػػاـ لم ػػؿ نز ػػة نعػػرلةا إال أف االسػػتقرا  التػػارلاي لعػػلر إلػػ، أف ىػػذا 

وـ أ  ر  م، التطنلػؽ المحاسػني منػذ امسػة قػروف مالػلة. وتؤكػد ك لػر مػف الدراسػات  مػ، و ػود المفي
ممارسات حعملة لمتحفظ المحاسني قنؿ القرف الععرلفا حلث تر عيا إل، ندالة القرف الرانع  عػرا ومػع 

اقتصػر ىػذا لػـ لمحػظ اػبلؿ تمػؾ الفتػرة و ػود تنرلػرات أو تفسػلرات لممارسػات الػتحفظ المحاسػنيا حلػث 
 االىتماـ األكادلمي حي تمؾ الفترة  م، وصؼ التطنلؽ الفعمي والتاكلد  م، ممارسة التحفظ.

ومع ظيور ات اه  دلد لمدراسات المحاسػنلة منػذ ندالػة سػنعلنلات القػرف الععػرلفا والػذي أطمػؽ 
مػػػف   ملػػػو نحػػػوث االت ػػػاه اإلل ػػػانيا ات يػػػت الدراسػػػات المحاسػػػنلة نحػػػو إ ػػػرا  نحػػػوث تطنلقلػػػة لمك لػػػر

القلػػالا المحاسػػنلةا ومنيػػا الػػتحفظ المحاسػػني الػػذي حظػػي ناىتمػػاـ محػػدودا األمػػر الػػذي لمكػػف وصػػفو 
نفتور االىتماـ النح ي ندراسة التحفظ المحاسنيا والذي ظؿ  م، ىذا الحاؿ حت، منتصؼ التسعلنات. 

النػة منػذ منتصػؼ وقد ت دد وتصا د االىتماـ النح ي ندراسة التحفظ و بلقتو نعدة قلػالا محاسػنلة متن
كانت أحد أىـ الدراسات التي حف زت الناح لف  (Basu, 1997)التسعلنات حت، وقتنا ىذاا ولعؿ دراسة 

 (.6785966إل ادة االىتماـ ندراسة التحفظ المحاسني  الرعلديا 
وقد تننت العدلد مف المنظمات حي العدلد مػف معاللرىػا التػي أصػدرتيا  ػف الػتحفظ المحاسػنيا 

حي معلار المحاسنة الدولي األوؿ "اإلحصاح  ف السلاسػات المحاسػنلة" نانػو إذا كانػت نتػانا حلث  ا  
الصػػفقات غلػػر مؤكػػدة حإنػػو ل ػػب تطنلػػؽ الػػتحفظ  نػػد إ ػػداد القػػوانـ الماللػػة  مػػ، أال لكػػوف ذلػػؾ منػػررًا 

لطانلػػا لتكػولف احتلاطلػات سػػرلةا كػذلؾ حػإف المعلػػار ال الػث الصػادر  ػػف ل نػة معػاللر المحاسػػنة حػي نر 
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لقر نانو حي حالة و ود تعارض نلف أساس االستحقاؽ وااصلة الػتحفظ  نػد تطنلػؽ منػدأ المقانمػة حإنػو 
اىتمػػاـ اػػاص نػػالتحفظ  (IFRS)ل ػػب األاػػذ نػػالتحفظ المحاسػػنيا كمػػا أولػػت معػػاللر التقػػارلر الدوللػػة 

 ػػة الػػتحفظ المحاسػػني المحاسػػنيا حلػػث أ ػػر االلتػػزاـ نتمػػؾ المعػػاللر حػػي العدلػػد مػػف الػػدوؿ إلػػ، زلػػادة در 
 (.696485965المعموؿ نيا حي تمؾ الدوؿ  العرقاويا 

 الماللػػةا المحاسػػنة مولػػو ات أقػػدـ مػػف ل عػػد المحاسػػني الػػتحفظ أف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلفمػػف 
 الماللػػػة القػػػوانـ تتلػػػمنيا التػػػي المعمومػػػات  ػػػودة  مػػػ، تػػػا لره حلػػػث مػػػف لػػػو معارلػػػة الػػػنعض ونػػػرغـ

التقرلر  نعمملة العبلقة ذات األطراؼ  انب مف الراىف الوقت حي أساسلاً  ناً مطم أصن  أنو المنعورةا إال
الاسػانر الفادحػة التػػي عػيدتيا  قػب انيلػػار العػركات نسػنب الممارسػػات  أ قػػاب حػي اصوصػاً  المػاليا

 التي مارست كاحة أعكاؿ االحتلاؿ حي  رض لمقوانـ الماللة.
 

 :(Conservatism)مفيوم التحفظ المحاسبي  2.1.3
 رحػػػت حػػػي قػػػاموس أكسػػػفورد حػػػي  (Conservatism)إحػػػدى الدراسػػػات إلػػػ، أف كممػػػة  أعػػػارت

(  م، أنيا االت اه لممحاحظة  م،  دـ الت للرا وكذلؾ  رحيا قاموس أكسفورد ندالة مػف 6675طنعة  
( نانػو الحػرص واال تػداؿ أو التوسػط حػي حػاالت التقػدلر ن ػرض التقملػؿ مػف القلمػة لتكػوف 6715 اـ  

 .(4486753 ماف أو ال انب الصحل   العقدةاحي  انب األ
  مػػػ، علعػػػ    لػػػتحفظاأف  إلػػػ، المحاسػػػني قاموسػػػو حػػػي (Chambers, 1995:373)وأعػػػار 

 حتػ، نالمكاسػب اال تػراؼ و ػدـ تحػدثا أف المحتمػؿ مػف والتػي حػد ت التي ن ملع الاسانر اال تراؼ
 .حعملاً  تتحقؽ

لمحػػظ اسػتاداـ نعػػض الكتانػات لمصػػطم  والقػارئ لػػؤلدب المحاسػني حػػي ىػذا العػػافا لمكنػو أف 
ا (Prudence)ا نلنمػػا الػػنعض اآلاػػر اسػػتادـ مصػػطم  الحلطػػة والحػػذر (Conservatism)الػػتحفظ 

األمػػر الػػذي قػػد لعػػلر لػػمنًا إلػػ، و ػػود ااػػتبلؼ نػػلف المصػػطمحلفا إال أف مػػا توصػػمت إللػػو ك لػػر مػػف 
ف ماتمفػػػلف مػػف حلػػث الملػػػموفا الدراسػػات الميتمػػة لؤكػػػد أف ىػػذا االسػػتاداـ ال لعكػػػس و ػػود مفيػػومل

حػػاألمر لقتصػػر  مػػ، اػػبلؼ اصػػطبلحي ل ػػويا وننػػا   مػػ، ذلػػؾ لمكػػف ا تنػػار أف كػػؿ مػػف مصػػطم  
 (.6785966الحلطة والحذر ومصطم  التحفظ مترادحافا ولعلر كبلىما لآلار  الرعلديا 

لف ولنػػدو أف األمػػر لػػـ لقتصػػر  مػػ، التنػػالف حػػي المصػػطمحات المسػػتادمة حقػػطا نػػؿ امتػػد لتنػػا
صػػػػفة أو تسػػػػملة المصػػػػطم  ذاتػػػػوا حلػػػػث ظػػػػؿ  لفتػػػػرة طولمػػػػة لعػػػػار إلػػػػ، الػػػػتحفظ نانػػػػو  ػػػػرؼ أو معتقػػػػد 
محاسػػػنيا وال لرقػػػ، ألف لكػػػػوف مسػػػممة أو منػػػدأ أو معلػػػػار محاسػػػنيا حلػػػرى أحػػػػد النػػػاح لف أف الػػػػتحفظ 
المحاسػػػني لعتنػػػػر أحػػػد الاصػػػػانص النو لػػػة لمقػػػػوانـ الماللػػػةا حػػػػي حػػػلف لػػػػرى آاػػػروف أنػػػػو لعػػػكؿ أنػػػػرز 

(ا 69385969ص المعمومػػػات المحاسػػنلةا ااصػػػة المعمومػػات التػػػي ت سػػدىا األرنػػػاح   ػػػوضا اصػػان
ولعلر غلرىـ إل، أف الػتحفظ المحاسػني ال لعتنػر  ػز  مػف اإلطػار الفكػريا ولػرى أنػو الزاؿ لم ػؿ  ػز  
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مػػػف الممارسػػػات المحاسػػػنلة أو أنػػػو قا ػػػدة مػػػف الحػػػذر لػػػتـ تطنلقيػػػا لتفسػػػلر نتػػػانا المقػػػاللس المحاسػػػنلة 
(Hellman, 2007:6) ا وحسػػمًا لمابلحػػات المعػػار إلليػػاا وت ننػػًا لمػػداوؿ حػػي منطقػػة  دللػػة ال تػػرتنط

 نالدراسة الحاللةا حإف الناحث لملؿ إل، استاداـ مصطم  مفيـو التحفظ المحاسني.
 

 وقد تناول الباحثون تعريفات عديدة لمتحفظ المحاسبي أبرزىا:
( الػتحفظ المحاسػني 5المنػادئ المحاسػنلة رقػـ   لعرؼ مع ـ المصطمحات المستادمة حي نلاف

نانػػو التعامػػؿ العقبلنػػي ألاػػذ كػػؿ حػػاالت  ػػدـ التاكػػد والماػػاطر المتوقعػػة حػػي المسػػتقنؿ المتعمقػػة ننعػػاط 
المؤسسػػة حػػي اال تنػػارا حلػػث أف مفيػػـو الػػتحفظ المحاسػػني لحػػدد مػػف النلانػػات المعرولػػة حػػي القػػوانـ 

لػػرادات ناقػػؿ قلمػػة ليػػا وا  نػػات االلتزامػػات والمصػػروحات حػػي حػػاؿ الماللػػةا كمػػا لػػتـ إ نػػات األصػػوؿ واإل
 (.585961اويا نط عو ود ندانؿ  دلدة وغلر مؤكدة نا م، القلـ 

الػػػتحفظ  (5حػػػي القانمػػػة المفاىلملػػػة   (FASB)وقػػػد وصػػػؼ م مػػػس معػػػاللر المحاسػػػنة الماللػػػة 
والمااطر المبلزمة حي أولػاع رد حعؿ حذر لعدـ التاكد لمحاولة لماف أف  دـ التاكد المحاسني نانو 

ا أمػا اإلطػار المفػاىلمي (FASB, 1980)أنعطة األ ماؿ قد تػـ أاػذىا حػي اال تنػار  مػ، نحػو كػاٍؼ 
حقػػػد أعػػػار إلػػػ، أف الػػػتحفظ المحاسػػػني لتلػػػمف الحػػػذر أو  (IASB)لم مػػػس معػػػاللر المحاسػػػنة الدوللػػػة 

اللتزامػات أو النفقػات ناقػػؿ ممػا ل ػػب الػتحفظ و ػدـ المنال ػػة حػي تقلػلـ األصػػوؿ أو الػداؿا و ػدـ تقلػػلـ ا
(IASC, 1989)الاسػارة أما معقوؿ نعكؿ منو التاكد لتـ حت، ناإللراد اال تراؼ لتـ ال حانو  ـ ا ومف 

 ,Basu)ولػرى  (.62285961لحػدو يا   نػد الم لػدا  احتمػاؿ و ود نم رد اال تنار حي أاذىا حل ب

ة  اللػة مػف القانملػة لمتحقػؽ لبل تػراؼ ناألننػا  لػرورة و ػود در ػالمحاسػني ىػو  أف التحفظ (1997:7
 .اال تراؼ ناألننا  السلنة كاسانرالحسنة كمكاسبا مقارنة ن

التحفظ نانو االاتبلؼ التحققي المطمػوب لبل تػراؼ ناألرنػاح  (Watts, 2003:11)وقد  ر ؼ 
"ال تتوقػػع أي أرنػػاح مقانػؿ الاسػػانرا وأعػػار إلػ، أف أك ػػر أعػػكالو تطرحػػًا ىػو القػػوؿ المػػا ور  ػف الػػتحفظ 

 لكف توقع  ملع الاسانر".
حنظرا إلػ، الػتحفظ المحاسػني  مػ، أنػو متوسػط اإلنقػاص  (Beaver & Ryan, 2005:6)أما 

 الذي تقتللو الحقلقة حي القلمة الدحترلة لصاحي األصوؿ نالنسنة لقلمتيا السوقلة.
 تحفظ المحاسنيلم نالنسنة (Lafond & Roychowdhury, 2008:105) كما تنمورت رؤلة

حػػي أنػػو لنطػػوي  مػػ، اسػػتاداـ معػػاللر أك ػػر صػػرامة لبل تػػراؼ ناألننػػا  السػػلنة كاسػػانر  ػػف اال تػػراؼ 
أف الػتحفظ ىػو منػدأ ىػاـ وأساسػي  (Xia & Zhu, 2009:99)كػذلؾ لػرى  ناألانػار السػارة كمكاسػب.

حػي ات ػاه التدنلػة حي المحاسػنة الماللػةا ولػنص  مػ، أف األاطػا  المحتممػة حػي القلػاس ل ػب أف تكػوف 
 نداًل مف المنال ة حي صاحي الداؿ وصاحي األصوؿ.

حقد رأى أف التحفظ المحاسني لؤدي إل، ناس تراكمي لصاحي األصػوؿ  (Lee, 2010:6)أما 
 حي الملزانلة العموملةا واال تراؼ حي وقت أك ر مناسنة نالاسانر مقانؿ المكاسب حي قانمة الداؿ.
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 (Felthman & Ohlson, 1995:692)فكرة التحلزا حلث أعار ولرتنط التحفظ المحاسني ن
إل، أف االاتبلؼ نلف  ػدـ التحلػز مقانػؿ الػتحفظ المحاسػني لعػرؼ حػي عػروطو نكلفلػة ااػتبلؼ القلمػة 
السػػوقلة حػػي المتوسػػط  ػػف القلمػػة الدحترلػػةا  ػػدـ التحلػػز المحاسػػني لحػػدث لػػو أنػػو حػػي المتوسػػط القلمػػة 

ا حلما لحدث التحفظ المحاسني لو أف القلمة السػوقلة ت ػاوزت القلمػة ترلةحالسوقلة تساوت مع القلمة الد
 الدحترلة حي المتوسط.

حػإف الػتحفظ المحاسػني ىػو التوقعػات نػاف  (Feltham & Ohlson, 1996)وحسػب نمػوذج 
صػػاحي األصػػوؿ المعمػػف  نيػػا سػػوؼ تكػػوف أقػػؿ مػػف قلمتيػػا السػػوقلة حػػي األ ػػؿ الطولػػؿا حلػػث لفلػػؿ 

ض العناصػػر اإلل انلػػة حػػي القػػوانـ الماللػػة  األصػػوؿا واإللػػراداتا واألرنػػاح(ا وتعظػػلـ المحاسػػنوف تافػػل
 العناصر السمنلة  االلتزاماتا والمصروحاتا والاسانر(.

 إلػ، لػؤدي إتنا ػو أف كمػا  ممػيا أسػاس  مػ، لعتمد ال أنو المحاسني التحفظ معارلو ولعتقد
حقػػط  تركػػز اآلرا  ىػػذه أف إال السػػانقةا السػػنوات وأ السػػنة حسػػاب  مػػ، الحاللػػة السػػنة أرنػػاح حػػي تحقلػػؽ
لمػػػتحفظ  التراكمػػػي واأل ػػػر العػػػركة اسػػػتمرارلة أف نلنمػػػا الػػػداؿا قانمػػػة  مػػػ، لمػػػتحفظ المؤقػػػت األ ػػػر  مػػػ،

المحاسػػني   نػػد  الػػتحفظ  مػػ، اال ترالػػات ىػػذه أىملػػة مػػف لقمػػؿ المػػالي المركػػز قانمػػة  مػػ، المحاسػػني
 (.62385961الم لدا 

لتنػػلف أف مصػػطم  الػػتحفظ المحاسػػني نعػػكؿ  ػػاـ للعنػػي أنػػو ل ػػب التقرلػػر  مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ
 ف القلـ األقؿ لممو ودات واإللرادات قدر اإلمكافا والقػلـ األ مػ، لبللتزامػات والمصػارلؼا وىػذا لعنػي 
أللا تع لؿ اال تراؼ نالمصارلؼا وتا لؿ اال تراؼ ناإللراداتا و ملػو لفلػؿ تقلػلـ المو ػودات نقػلـ 

 .حتساب الداؿ الذي لؤدي إل، أقؿ قلمة مف نلف م مو ة ندانؿ متاحةأقؿا وا
 

 .(6رقـ  التعسؼ واالحتلاؿ كما ىو مول  نال دوؿ و ـ التحفظ اىلولمكف التمللز نلف مف
 :(1جدول رقم )

 االوتالف بين التحفظ والتعسف واالحتيالأوجو 
 االحتيال التعسف التحفظ

لػػػتـ حػػػي لػػػو  المنػػػادئ المحاسػػػنلة 
عػػػػػػػػػػارؼ  مليػػػػػػػػػػاا حلػػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػػتـ المت

اال تػػػػػراؼ المتزالػػػػػد نالماصصػػػػػات 
واالحتلاطلػػػػاتا وزلػػػػادة مصػػػػروحات 
النحػػػػػػػػوث والتطػػػػػػػػولر ومصػػػػػػػػروحات 

 اإل بلف طولؿ األ ؿ.

لػػػػػػػػػتـ حػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػو  المنػػػػػػػػػادئ 
ؼ  مليػػػػاا المحاسػػػػنلة المتعػػػػار 

حلػػػػػػػػػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ تافػػػػػػػػػػػػػػػػػلض 
واالحتلاطلػػػػػات الماصصػػػػػات 
 نطرلقة  انرة.

ال تتـ حي لو  المنػادئ المحاسػنلة 
ؼ  مليػػػػػػػػػػاا ولكػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػتـ المتعػػػػػػػػػػار 

قيػػاا وذلػػؾ  ػػف طرلػػؽ تسػػ لؿ اااتر 
منلعات وىملة وقنؿ تحققياا وزلػادة 
قلمػػػة الماػػػزوف مػػػف اػػػبلؿ تسػػػ لؿ 

 ماالؼ لممنادئ المحاسنلة.
 (5185966  ند الممؾا : المصدر  
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 المحاسبي: التحفظ وسمبيات إيجابيات 2.1.4

 إيجابيات التحفظ المحاسبي: 2.1.4.1
المحاسػػػني وتننػػػي سلاسػػػات محاسػػػنلة متحفظػػػة إلػػػ، منػػػررات  الػػػتحفظ اسػػػتاداـ تسػػػتند إل انلػػػات
 لمي: وأسناب مف أىميا ما

 حػػي تقلػػلـ والمػػدلرلف المحاسػػنلف لػػدى المفػػرط التفػػاؤؿ لموا يػػة مناسػػنة أداة المحاسػػني الػػتحفظ لعػػد -6
 توا و المحاسنلف. التي التاكد  دـ حالة لموا ية مناسنة أداة وىو والتزاماتياا المنعاة مو ودات

تمتػػػػاز  محاسػػػػنلة مار ػػػػات إلػػػػ، المحاسػػػػنة م ػػػػاؿ حػػػػي المحاسػػػػني الػػػػتحفظ مفيػػػػوـ اسػػػػتاداـ لػػػػؤدي -5
 معػػدا وحقػػا  ػػادة لكػػوف محاسػػنلةا معمومػػات مػػف المحاسػػني النظػػاـ لنت ػػو مػػا أف أي. نالمولػػو لة

 .(79585962 مليا  إقناؿ والقلاةا  المتعارؼ المحاسنلة لممعاللر

صػػال  حممػػة األسػيـ مػػف اإلدارة التػػي قػد تملػػؿ إلػػ، إف الػتحفظ المحاسػػني لػو دور ىػػاـ حػػي حمالػة م -1
إتنػػػاع سلاسػػػات متفانمػػػة تػػػؤدي إلػػػ، تلػػػالـ األرنػػػاح التػػػي لػػػوزع منيػػػا  مػػػ، اإلدارةا وكػػػذلؾ حمالػػػة 
مصػػال  أصػػحاب الػػدلوف مػػف اػػبلؿ  ػػدـ توزلػػع مكاسػػب غلػػر محققػػة  مػػ، حممػػة األسػػيـا كمػػا أف 

مرلف قملمػي المعرحػة الػذلف لااػذوف األرقػاـ التحفظ المحاسني لعتنر مفلدًا  ػدًا ونو ػو اػاص لممسػت 
 & Beja)المحاسنلة كما ىيا حلث تكوف التكمفة التي لتحممونيا نتل ة التحلز نات اه زلادة الرن  

Weiss, 2006:592). 

أف التحفظ المحاسني لسا د حي تحسلف  ودة المعمومات و ودة األرناحا حلث أف تنني التحفظ قد  -2
زي لػػئلدارةا ومػػف  ػػـ لزلػػد مػػف مو وقلػػة المعمومػػات المحاسػػنلةا وقػػد و ػػدت لقمػػؿ مػػف السػػموؾ االنتيػػا

ك لػػر مػػف الدراسػػات أف الػػتحفظ المحاسػػني لعمػػؿ  مػػ، زلػػادة  ػػودة اإلحصػػاحا وأف تطنلػػؽ سلاسػػات 
محاسػػػنلة أك ػػػر تحفظػػػًا لم ػػػؿ أحػػػد أدوات زلػػػادة مسػػػتوى  ػػػودة المعمومػػػات وتافػػػلض  ػػػدـ التما ػػػؿ 

(Bangnoli & Watts, 2005:791) ا وحػي ىػذا السػلاؽ لؤكػد نعػض النػاح وف  مػ، أف أىملػة
نمػػا ىػػو حػػي  الػػتحفظ المحاسػػني ال تر ػػع حقػػط إلػػ، دوره حػػي الحػػد مػػف السػػموؾ االنتيػػازي لػػئلدارةا وا 
األسػػاس لحسػػف  ػػودة المعمومػػات ولعتنػػر قػػرلف ليػػاا والػػدللؿ  مػػ، ذلػػؾ أف الػػتحفظ لزلػػد مػػف قػػدرة 

 .(Ball et al., 2008:175)نقدلة األرناح الحاللة  م، التننؤ نالتدحقات ال

تقلػػلـ  ػػودة اإلحصػػاح: تعتنػػر  ػػودة اإلحصػػاح نتل ػػة طنلعلػػة لمسلاسػػات المحاسػػنلة المتحفظػػة ألنيػػا  -3
تلمف مدى ولوح اإلللاحات حي عرح السلاسات المحاسنلة األساسػلة واالحترالػات التػي ننلػت 

 (.6985966 مليا التقدلرات المحاسنلة   ند الممؾا 

ما أف غػػالنلتيـ لعتقػػدوف أف حػػي سػػوؽ األوراؽ الماللػػة لؤلػػدوف الػػتحفظ المحاسػػنيا السػػل   المتعػػامموف -4
القػػػوانـ األك ػػػر تحفظػػػًا تكػػػوف أك ػػػر معموماتلػػػة وصػػػدؽا حلػػػث أف إدراؾ مسػػػتادمي القػػػوانـ الماللػػػة 
لمػػػػتحفظ ل عميػػػػـ لػػػػدركوف أف انافػػػػاض األرنػػػػاح المحاسػػػػنلة ال لعكػػػػس ناللػػػػرورة انافػػػػاض األدا  

عػػركةا ولػػذلؾ تؤكػػد نعػػض الدراسػػات  مػػ، أف منفعػػة الػػتحفظ تفػػوؽ ملػػاره مػػف حلػػث االقتصػػادي لم
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 ,Lafond & Watts)تعػػولو القػػوانـ الماللػػة نمػػا لزلػػد مػػف القلمػػة اإل بلملػػة لمقػػوانـ الماللػػة 

2008:456). 

لسػتادـ الػتحفظ المحاسػني  مػ،  إل، أف المحاسب ظؿ   (Watts, 2003:215)أعارت دراسة وقد  -5
ـ انتقادها حلث أف ىناؾ أرنعة منػررات لو ػود واسػتمرار الػتحفظ حػي القػوانـ الماللػة العصور رغ مر  

ىػػيا المنػػرر التعاقػػديا المنػػرر التنظلمػػيا منػػرر التقالػػيا والمنػػرر اللػػرلنيا وحػػي ذات السػػلاؽ 
أف اإلدارة تػػرى العدلػػد مػػف اآل ػػار اإلل انلػػة  (Lafond & Watts, 2008:451)أكػػدت دراسػػة 

 :لمتحفظ مف أىميا

 أنو  ز  أساس حي العبلقة التعاقدلة نلف العركة واألطراؼ األارى. - أ
 ل نب مف احتماالت مقالاة الداننلف لمعركة نسنب المنال ة حي تقرلر قلـ األصوؿ. - ب

 لافض مف مقدار اللرانب المفرولة  م، العركة. - ت

 لحد مف التكاللؼ السلاسلة وأ نا  التدابلت العقانلة. - ث
 

 :سمبيات التحفظ المحاسبي 2.1.4.2
 ويمكن تمويص سمبيات استودام مفيوم التحفظ المحاسبي بما يمي:

ال انولػػػػة  النو لػػػػة والاصػػػػانص المنػػػػادئ نعػػػػض مػػػػع المحاسػػػػني الػػػػتحفظ مفيػػػػوـ اسػػػػتاداـ لتعػػػػارض -6
 م ػػؿ التعػػارض. الصػػادؽ والتم لػػؿ وال نػػات لممقارنػػة والقانملػػة الحلادلػػة :م ػػؿ المحاسػػنلة لممعمومػػات
 اسػػػػتاداـ الػػػػتحفظ لػػػػؤدي حلػػػػث وال نػػػػاتا االتسػػػػاؽ وااصػػػػلة يالمحاسػػػػن الػػػػتحفظ نػػػػلف مػػػػا الوالػػػػ 
 أليمػا أو السػوؽ التكمفػة لقا ػدة وحقػا تقللميا حالة حي المدة آار نلا ة تقللـ م اؿ حي المحاسني

ولػػذلؾ ا سػنة أاػػرى حػػي السػوقلة القلمػػة أسػاس و مػػ، سػػنة حػي كمفػػةتال أسػاس  مػػ، تقللميػا إلػػ، أقػؿ
 د لؤدي إل، تعػولو المعمومػات التػي تتلػمنيا القػوانـ الماللػةحإف تنني سلاسات محاسنلة متحفظة ق

 .(Lafond & Watts, 2008:458) مف ابلؿ إظيارىا نقلمة تاتمؼ  ف قلميا الحقلقلة
 المصػروحات وااللتزامػات قلمػة زلػادة وحػي واإللػراداتا األصػوؿ قلمػة مػف التافلض حي المنال ة إف -5

 و ػف واإللػرادات قلمػة األصػوؿ زلػادة حػي المنال ػة  ف اطورة تقؿ ال نتانا إل، لؤدي أف عانو مف
 تمحؽ أف التصرحات ىذه م ؿ لترتب  م، ألنو والمصروحاتا االلتزامات قلمة تافلض حي المنال ة
 .(Obeidat, 2003:31)المعمومات  لتمؾ المستادمة األطراؼ ننعض اللرر

لتناقض أل م، لبللتزامات وحقًا لمتحفظ إف اإلحراط حي التعاؤـ نا تماد القلـ األدن، لؤلصوؿ والقلـ ا -1
ا وتنعػػًا لػػذلؾ حػػإف تطنلػػؽ ا أ مػػاؿ كػػؿ دورة نعػػكؿ دقلػػؽا ولػػرورة تحدلػػد نتػػانمػػع حػػرض الدورلػػة

الػػػتحفظ قػػػد للػػػر نمصػػػال  نعػػػض المسػػػاىملفا حيػػػو لػػػنقص أرنػػػاح  لػػػؿ مػػػف المسػػػاىملف حػػػي دورة 
 (.6585996رزؽا  محاسنلة معلنة لصال  غلرىـ مف المساىملف ال دد حي دورات قادمة 
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تحدلد مػواطف الاطػر: لسػا د الػتحفظ  مػ، تحدلػد مػا إذا كانػت ىنػاؾ عػكوؾ حػي  ػودة السلاسػات  -2
والتقػػػػدلرات المحاسػػػػنلةا ولمكػػػػف أف لسػػػػتدؿ حػػػػي تحدلػػػػد مػػػػواطف الاطػػػػر حػػػػي السلاسػػػػات والتقػػػػدلرات 

ر منػررةا المحاسنلة نكؿ مما لمي: و ود ت للرات محاسنلة غلر منررةا و ود زلػادة حػي األرنػاح غلػ
و ػودة زلػػادة غلػر طنلعلػػة حػي حسػػانات العمػبل  نالمقارنػػة نالزلػادة حػػي المنلعػاتا و ػػود زلػادة غلػػر 
طنلعلة حي المازوف نالمقارنة نالزلادة حي المنلعاتا وأف ىناؾ زلادة حي الف وة نػلف أرنػاح العػركة 

 (.69:5965وتدحقاتيا النقدلة التع لملة   ند الممؾا 

مسلاسات المحاسػنلة المتحفظػة لػؤدي إلػ، سػلادة مصػمحة الػداننلف  مػ، حسػاب إف تنني العركات ل -3
مصمحة حممة األسيـا ولزلد مف تنالف المعمومات نلف المسػت مرلف واإلدارةا األمػر الػذي قػد لترتػب 

 (.3685996 ملو زلادة تكاللؼ الوكالةا وليذا لم ؿ التحفظ  انقًا ل ب االست نا   نو  األرليا 

المحاسني  م، تقللػد محتػوى المعمومػاتا ولقمػؿ مػف قػدرتيا  مػ، التننػؤ نالمسػتقنؿا لعمؿ التحفظ  -4
األمػػر الػػذي لػػنعكس  مػػ،  قػػود المدلونلػػة ولافػػض مػػف كفا تيػػاا وتزالػػد احتمػػاالت قػػرارات تسػػللؿ 

 .(Gigler et al., 2009:778)الدلوف 

ومػػف إمكانلػػة تكػػولف  إف ممارسػػة الػػتحفظ المحاسػػني قػػد تتػػل  حػػرص لمتبل ػػب ناألرقػػاـ المحاسػػنلةا -5
احتلاطلػػات سػػرلةا ومػػا قػػد لترتػػب  مػػ، ذلػػؾ مػػف تػػا لرات سػػمنلة  مػػ، نلنػػة المعمومػػات وانافػػاض 
 ػػودة األرنػػاحا وصػػعونة اال تمػػاد  مليػػا حػػي التننػػؤاتا األمػػر الػػذي لعػػلر حػػي م ممػػو إلػػ، إ ػػداد 

 & Ball)ف تقارلر ملممة قػد تػؤ ر  مػ، دقػة قػرارات المسػتادملف ااصػة المسػت مرلف والمػرا عل

Shivakumar, 2006:218). 

التحفظ المحاسػني مولػو ًا  ػدللًا تتػار   آرا   إل انلات وسمنلات مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف
الناح لف حولو ما نلف مؤلد ومعارض لممارسػتوا وتعػرض كػؿ حنػة منرراتيػا التػي تػرى أنيػا تػد ـ و يػة 

وسلمة لمحد مف قدرة إدارة العركة  م، تننػي  نظرىاا حلث لعلر النعض إل، التحفظ المحاسني نا تناره
أساللب المحاسنة المتحررة التي تحقؽ مف ابلليا مصالحيا العاصلة حتػ، ولػو  مػ، حسػاب مصػال  
األطػػػػراؼ األاػػػػرى حػػػػي العػػػػركة وااصػػػػة المسػػػػاىملفا نلنمػػػػا لعػػػػلر آاػػػػروف إلػػػػ، أف ممارسػػػػة الػػػػتحفظ 

المحاسػػنلةا وتعػػولييا مػػف اػػبلؿ إظيارىػػا المحاسػػني مػػف عػػانيا العمػػؿ  مػػ، ت للػػر محتػػوى المعمومػػات 
و  ػػؽ مػػف و ػػود نعػػض السػػمنلات إال أف األدب المحاسػػني نقلمػػة تاتمػػؼ  ػػف قلمتيػػا الحقلقلػػةا ونػػالرغـ 

االىتماـ نمولوع التحفظ تدحع ن حواند  دلدة ومعتنرة لحققيا التحفظ المحاسني لمستادمي القوانـ الماللة
ل انلاتو  اىتماـ العركات والناح لف وأصحاب المصال . وأنو مازاؿ محط االمحاسني وا 
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 أنواع التحفظ المحاسبي: 2.1.5
 من حيث اإللزام: 2.1.5.1

لمكف تصنلؼ التحفظ المحاسني مف حلػث اإللػزاـ إلػ، نػو لفا ىمػا الػتحفظ اإل نػاري والػتحفظ 
 (.5485969 راعدا االاتلاري 

معػػلفا أو قػػوانلف حػػالتحفظ اإل نػػاري ىػػو الػػذي لنعػػا  ػػف االسػػت انة لمتطمنػػات تنظػػلـ محاسػػني 
منظمة لمنعاط الت اري وغلر ذلؾا أي أف ىذا النوع مف التحفظ لتـ ننا   م، قرارات اار ة  ف رغنػة 

 إدارة العركات.
أمػػا الػػتحفظ االاتلػػاري حيػػو لنعػػا نقػػرارات دااملػػة غالنػػًا مػػا تحػػددىا إدارة العػػركة سػػعلًا لتحقلػػؽ 

 واإلحصاح المحاسني.أىداؼ معلنة مف ابلؿ االاتنار نلف ندانؿ القلاس 
 

 من حيث أبعاد التأثير: 2.1.5.2

لػػػرى الػػػنعض أف الػػػتحفظ المحاسػػػني لػػػؤ ر  مػػػ، القػػػوانـ الماللػػػة مػػػف اػػػبلؿ نعػػػدلف ىمػػػا الػػػتحفظ 
 .(Lara et al., 2009:163)السانؽ والتحفظ البلحؽ 

نانػػػو ذلػػػؾ الػػػتحفظ الػػػذي لػػػدحع العػػػركات إلػػػػ،  (ex-Ante)حلػػػث لعػػػار إلػػػ، الػػػتحفظ السػػػانؽ 
ألصوؿ وااللتزامات  م، أساس التننؤ نالتدحقات النقدلة المستقنملة حي ظؿ ارتفاع در ػة المحاسنة  ف ا

  دـ التاكدا م اؿ ذلؾ اال تراؼ ننفقات است مارلة كمصروحات تاص الفترة نداًل مف رسممتيا.
حيو الذي لتـ مف ابلؿ تا لؿ اال تراؼ ناألحػداث المسػتقنملة  (ex-Post)أما التحفظ البلحؽ 

ا والمتم مػة حػي أي ارتفػاع حػي القػلـ االقتصػادلة إلػ، حػلف تحقػؽ تمػؾ الزلػادةا واال تػراؼ المع ػؿ السػارة
 ناي اسانر متوقعة حي إطار التننؤ ناألحداث المستقنملة غلر السارة.

 

 من حيث االرتباط باألحداث: 2.1.5.3

رت لعؿ ىذا التصنلؼ لم ؿ أك ر التقسػلمات عػلو ًا حػي دراسػات الػتحفظ المحاسػنيا حلػث أعػا
الدراسػػات حػػي ىػػذا الصػػدد إلػػ، أف الػػتحفظ المحاسػػني لظيػػر حػػي عػػكملفا ىمػػا الػػتحفظ غلػػر المعػػروط 

حػػػػالتحفظ غلػػػػر المعػػػػروط ىػػػػو تحفػػػظ مسػػػػتقؿ  ػػػػف وقػػػػوع أحػػػػداث أو أننػػػػا  معلنػػػػةا  والػػػتحفظ المعػػػػروط.
سوؽ  حالسلاسة المحاسنلة التي لتـ تحدلد استاداميا  ند ند  اال تراؼ ناألصوؿ لنتا  نيا قلـ دحترلة

تقؿ  ف القلـ السوقلة لتمؾ األصوؿ  م، مدار  مرىا اإلنتا يا ولعتنر إىبلؾ األصوؿ ال انتة نطرلقة 
اإلىبلؾ المع ؿ مقارنة نإىبلكيا االقتصادي أحد األم مة  م، ىذا النوع مف الػتحفظا وتعػلر الدراسػات 

أو تمػػؾ المتعمقػػة نمصػػال   إلػػ، أف الػػتحفظ غلػػر المعػػروط قػػد لنعػػا مػػف العوامػػؿ اللػػرلنلة أو السلاسػػلة
 (.5585966ذاتلة لئلدارة  الرعلديا 

الػػتحفظ غلػػر العػػرطي لسػػم، أللػػًا نػػالتحفظ السػػانؽ أو الػػتحفظ غلػػر المعتمػػد  مػػ، األانػػارا 
ولعنػػػي االاتلػػػار المسػػػػنؽ لمطػػػرؽ المحاسػػػػنلة الااصػػػة نمعال ػػػة األصػػػػوؿ والاصػػػوـ التػػػػي لنػػػتا  نيػػػػا 
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ة السوقلة لصاحي األصوؿا وذلؾ طواؿ  مػر ىػذه األصػوؿ و/أو انافالًا حي القلمة الدحترلة  ف القلم
 . (Ball et al., 2013:764)االلتزامات  والتي تم ؿ عيرة متوقعة غلر ظاىرة( 

نمػػا معػػلفا حػػدث حػػدوث  مػػ، معمػػؽ غلػػر الػػتحفظ مػػف النػػوع ىػػذا أف ذلػػؾ معنػػ،  ااتلػػار ىػػو وا 
 لكػػوف  نػػدما وذلػػؾ الماللػػةا لقػػوانـا  ناصػػر مػػف معػػلف  نصػػر لمعال ػػة معلنػػة محاسػػنلة مسػػنؽ لطرلقػػة

 لاػػتص ال المحاسػػني الػػتحفظ مػػف النػػوع ىػػذا حػػاف  ػػـ ومػػف. محاسػػنلا العنصػػر ىػػذا نػػدانؿ لمعال ػػة ىنػػاؾ
 .(Ruch & Taylor, 2014:5)ليا معال ة محاسنلة واحدة  التي نالعناصر

 أنػو ا حلػثاالاتلػاري نػالتحفظ المحاسػني الػتحفظ مػف النػوع ىػذا نوصػؼ النػاح وف لقػوـ وحدل اً 
الطػرؽ والتقػدلرات المحاسػنلة التػي تقػع لػمف المنػادئ  نػلف مف لبلاتلار اإلدارة أماـ حرصة و ود لم ؿ

ا نحلػػث ىػػذه االاتلػػارات إلػػ، انافػػاض مسػػتمر حػػي األرنػػاح (GAAP)المحاسػػنلة المقنولػػة قنػػواًل  امػػًا 
 ,Roychowdhury & Martin)المتراكمة وصػاحي األصػوؿ التراكملػة اػبلؿ حتػرة معلنػة مػف الػزمف 

نمػا العرطيا غلر التحفظ  ف مستقبلً  العرطي التحفظ لعتنر وال .(2013:139  الػتحفظ معػاً  لمػ بلف وا 
 انافػػاض حلػػث مػػف النتػػانا نفػػس إلػػ، لؤدلػػاف النػػو لف كػػبل أف حلػػث مػػف وذلػػؾ.  ػػاـ المحاسػػني نو ػػو

 األىػداؼ نفػس تحقلػؽ ن ػرض ماممارسػتي تػتـ النػو لف كػبل وأف الممكلةا لحقوؽ والقلمة الدحترلة األرناح
 .(Beaver & Rayan, 2005:282) ف دواحع ممارسة التحفظ المحاسني  والنات ة

أما التحفظ المعروط حيو التحفظ المعتمد  م، وقوع أحدث أو أننا  معلنػةا حلػث لمكػف تمللػزه 
لرحػػػع كفػػػا ة مػػػف اػػػبلؿ تنػػػالف التوقعػػػات لبل تػػػراؼ نالاسػػػانر مقانػػػؿ األرنػػػاحا و ػػػادة لنعػػػا ىػػػذا النػػػوع 

التعاقػدات أو متطمنػػات حوكمػػة العػػركاتا ولعتنػر تطنلػػؽ قا ػػدة التكمفػػة أو السػوؽ أليمػػا أقػػؿ  نػػد تقلػػلـ 
الماػػزوفا واال تػػراؼ ناسػػانر االنافػػاض الحػػاد حػػي قػػلـ األصػػوؿ طولمػػة األ ػػؿ أم مػػة ليػػذا النػػوع مػػف 

 (.53185965التحفظ  سملمافا 
ؽ أو التحفظ المعتمد  م، األانارا ولعني أف لتـ البلح نالتحفظ أللاً  لسم، العرطي التحفظو 

تافلض القلـ الدحترلة لصاحي األصوؿ  ند حدوث أحداث معلنة غلػر مرغػوب حليػاا وحػي نفػس الوقػت 
 . (Ball et al., 2013:763)ال لتـ زلادة ىذه القلـ  ند حدوث أحداث مرغوب حليا 

االاتلػػػاري  غلػػػر نػػػالتحفظ لمحاسػػػنيا الػػػتحفظ مػػػف النػػػوع ىػػػذا وصػػػؼ النػػػاح وف نػػػدأ حقػػػد وحػػػدل اً 
 معال ػة  نػد اإلدارة أمػاـ المحاسػنلة الطرؽ نا تناره لم ؿ نو ًا مف  دـ تواحر  نصر االاتلار مف نلف

 والتطػػػولر النحػػػوث ننفقػػػات الفػػػوري طرلقػػػة اال تػػػراؼ تحدلػػػد ذلػػػؾ م ػػػاؿ. الماللػػػة القػػػوانـ  ناصػػػر نعػػػض
ظيارىػػا مصػػروؼ أنيػػا  مػػ، واإل بلنػات  ااتلػػار نعػػد حلمػػا لمكػػف ال حانػػو  ػػـ ومػػف الػػداؿقانمػػة  لػػمف وا 
ظيارىػػػا لػػػمف األصػػػوؿ حػػػي قانمػػػة المركػػػز المػػػالي  كتكمفػػػة نرسػػػممتيا تقلػػػي التػػػي األاػػػرى الطرلقػػػة وا 

(Lawrence et al., 2013:118). 
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 من حيث الدرجة: 2.1.5.4

لػػتـ تنولػػب الػػتحفظ المحاسػػني حػػي ظػػؿ ىػػذا التصػػنلؼ إلػػ، نػػو لف ىمػػاا الػػتحفظ ألقصػػ، در ػػة 
 (.4285992ألدن، در ة   نلديا  والتحفظ

حػػالتحفظ ألقصػػ، در ػػة قػػد لػػتـ مػػف اػػبلؿ ااتلػػار اإلدارة لسلاسػػات محاسػػنلة تيػػدؼ لموصػػوؿ 
ننتانا األ ماؿ ألقصػ، مسػتوى لحقػؽ دواحعيػا المسػتيدحةا م ػاؿ ذلػؾ اسػتاداـ سلاسػة تصػفلة الاسػانر 

 ت لر إدارة العركة. لزلادة الاسانر ألقص، حد ممكف أو تافلض الرن  ألدن، حد ممكف  ند
أمػػػا الػػػتحفظ ألدنػػػ، در ػػػة حقػػػد لكػػػوف ااتلػػػار نػػػدانؿ السلاسػػػات المحاسػػػنلة المتحفظػػػة كاسػػػت انة 

 لمتطمنات اار لة  ف العركةا وللس نيدؼ تحقلؽ أىداؼ إدارلة معلنة.
 

 من حيث مدى االستمرار: 2.1.5.5

لػتحفظ المؤقػت لمكػف التمللػز نػلف نػو لف لمػتحفظ حػي ظػؿ ىػذا التصػنلؼا ىمػا الػتحفظ الػدانـ وا
 (.5185966 الرعلديا 

حػػالتحفظ الػػدانـ لعػػلر إلػػ، تمػػؾ االاتلػػارات اإلدارلػػة التػػي تػػتـ نصػػفة مسػػتمرة  نػػر الػػزمفا والتػػي 
غالنًا ما تكوف تحفظات إ نارلة تفرليا  يات اار لػة  ػف العػركة ليػا سػمطة إلػزاـ نػإ را ات معلنػةا 

 تل لة لئلدارة.أو تمؾ التحفظات المرتنطة نتحقلؽ األىداؼ اإلسترا
أمػػػػا الػػػػتحفظ المؤقػػػػت حيػػػػو لعػػػػلر إلػػػػ، ااتلػػػػارات اإلدارة التػػػػي لػػػػتـ تعػػػػدلميا نػػػػااتبلؼ المواقػػػػؼ 

فظ والظػػػروؼ المحلطػػػةا أو الت لػػػر حػػػي القػػػػرارات التػػػي لػػػتـ اتااذىػػػاا ولػػػذلؾ حػػػػإف ىػػػذا النػػػوع مػػػف الػػػػتح
 زمنلة معلنة.تحقؽ أىداؼ محددة حي حترة  المحاسني لقتصر  م، استاداـ سلاسات محاسنلة ندلمة

 

 من حيث النطاق: 2.1.5.6

لعػػػمؿ ىػػػذا التصػػػنلؼ  مػػػ، نػػػو لف لمػػػتحفظا ىمػػػا الػػػتحفظ الكمػػػيا والػػػتحفظ ال زنػػػي   نلػػػديا 
4485992.) 

حالتحفظ الكمي لتـ مف ابلؿ ااتلار اإلدارة لكاحة  ناصر التحفظ مػف إلػرادات ونفقػات وأصػوؿ 
عػؿ نظػػاـ المعمومػات المحاسػػني لمعػػركة والتزامػاتا وا  ػػرا  ت لػرات حػػي السلاسػات والطػػرؽ والتقػػدلرات ل 

 أك ر تحفظًا.
أما التحفظ ال زني حيو لرتنط نااتلارات محاسنلة محددة لعناصر معلنةا نيدؼ تحقلؽ أىداؼ 
مرحملة أو  زنلةا وم اؿ ذلؾ ااتلار سلاسات محاسنلة متحفظة لمتحكـ حي نعػض العبلقػات أو النسػب 

 راـ  قود الدلوف.كالسلولة ورأس الماؿ العامؿ حي مرحمة إن
 

ابلؿ  رض وتحملؿ أنواع الػتحفظ المحاسػني أنػو ال لو ػد اتفػاؽ حلمػا نػلف  مف لتنلفمما سنؽ 
النػػاح لف حػػوؿ تصػػنلؼ موحػػد لمػػتحفظ المحاسػػنيا حلػػث لمكػػف تصػػنلؼ ذلػػؾ الػػتحفظ إلػػ، أنػػواع  دلػػدة 

 .حي النحوث المحاسنلة الماتمفة تنعًا الاتبلؼ و يات النظر وم االت االىتماـ
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 دوافع ومبررات تطور التحفظ المحاسبي: 2.1.6
لقد قدمت أدنلػات المحاسػنة  ػددًا مػف العوامػؿ التػي أدت إلػ، نعػاة وتطػور الػتحفظ المحاسػنيا 

التػي حػددت  وامػؿ الطمػب  مػ، اسػتاداـ ممارسػات  (Watts, 2003:209-217)و م، رأسيا دراسػة 
قػدي والػد اوى القلػانلة ولػرلنة الػداؿ التحفظ المحاسني حػي أرنعػة  وامػؿ تتم ػؿ حػي االسػتاداـ التعا

نتحملػؿ منػررات وأسػناب تننػي  (Qiang, 2007:759-796)والتعملمات المحاسنلةا كما اىتمت دراسة 
ممارسػػػات الػػػتحفظ  مػػػ، مسػػػتوى العػػػركة مػػػف اػػػبلؿ تقسػػػلـ الػػػتحفظ إلػػػ، تحفػػػظ معػػػروط وتحفػػػظ غلػػػر 

المحاسػني حإنػو ل ػب التفرقػة نػلف  إل، حيـ أحلؿ لمنررات ممارسة الػتحفظ لتـ الوصوؿمعروطا ولكي 
سموؾ كؿ مف اإلدارة والمحاسب  معد القوانـ الماللة( والمرا ع واليلنات المينلة المعنلػة نولػع معػاللر 

ا حػاإلدارة (SEC)واليلنػات النظاملػة المعنلػة نمتانعػة االلتػزاـ نالمعػاللر م ػؿ  (FASB)المحاسنلة م ؿ 
سػتاداـ الػتحفظ حػي التقػارلر المحاسػنلة نسػنب ارتناطيػا نصػاحي نحكـ مصالحيا الذاتلة تملؿ إل،  دـ ا

األصوؿ الحالي أو المستقنميا وذلؾ نفرض  دـ تممكيا لحصص ممكلة حي العركاتا ونناً   ملػو حػإف 
سموؾ اإلدارة  ند التقرلر المحاسني سوؼ لملؿ إل، الطػانع الي ػومي حػي اال تػراؼ ناألرنػاح ونقػؿ أي 

قنؿا حػػػي حػػلف أف الػػتحفظ المحاسػػني لػػػؤدي إلػػ، اال تػػراؼ الفػػوري نالاسػػػانر اسػػانر حاللػػة إلػػ، المسػػت
المتوقعة وتا لؿ  انب مف األرناح الحاللة المتوقعة إل، المستقنؿا األمر الذي قد لؤدي إل، أف لستفلد 
حرلؽ آار مػف اإلدارة مػف ىػذه األرنػاحا حػي مقانػؿ ذلػؾ لػاتي سػموؾ المحاسػب والمرا ػع وىلنػات ولػع 

ا واليلنػػات التانعػػة نم انػػة السػػموؾ الملػػاد لمنز ػػة الي وملػػة لػػئلدارة  نػػد اال تػػراؼ ناألرنػػاحا المعػػاللر
حػػالمعني نتطنلػػؽ السلاسػػات المػػتحفظ  نػػد إ ػػداد القػػوانـ الماللػػة ىػػو ىلنػػات ولػػع المعػػاللر  مػػ، أسػػاس 

نعػر القػوانـ قنميا والمحاسب  م، أساس نعدي  ند تطنلؽ تمؾ المعاللرا وىلنات المتانعة نعد إ داد و 
 (.7-6: 5996الماللة  أنو الالرا 

 يمي: المحاسبي فيما التحفظ مبرراتو  دوافع وتتمثل أىم
 :(Contracting explanation)العممية التعاقدية  2.1.6.1

لمعػػركةا  نالنسػػنة متعارلػػة مصػػال  وذات ماتمفػػة أطػػراؼ نػػلف تػػتـ التػػي تمػػؾ نالتعاقػػدات لقصػػد
 المحاسػػني لتفسػػلر الفكػر قنػػؿ مػف قػػدمت التػي المنػػررات أو فسػػلراتالت وأقػدـ أىػػـ التعاقػدي الػػداحع ولم ػؿ
قنػػؿ  مػػف كنلػػر نعػػكؿ طػػورت قػػد التفسػػلر ىػػذا ظػػؿ حػػي المقدمػػة المقترحػػات أف كمػػا المحاسػػنيا الػػتحفظ

 (.62585961الناح لف ابلؿ الفترة الماللة   ند الم لدا 
ؽ حػػػػي إ ػػػػرا  وأصػػػػن  لنظػػػػر لمعػػػػركة كعاصػػػػلة معنولػػػػة ليػػػػا حقػػػػوؽ  دلػػػػدةا حيػػػػي تممػػػػؾ الحػػػػ

التعاقػػدات مػػع األعػػااص اآلاػػرلفا وىػػذه التعاقػػدات تكػػوف ممزمػػة ألصػػحاب العػػركاتا و ػػادة مػػا تقػػـو 
اإلدارة نإنراـ وتنفلذ تمؾ العقود كوكبل  لممساىملف نتل ة النفصػاؿ الممكلػة  ػف اإلدارةا والتػي أدت إلػ، 

ض سػػمطة اتاػػاذ القػػرارات إلػػ، ظيػػور نظرلػػة الوكالػػة التػػي تنظػػر لممػػبلؾ نا تنػػارىـ األصػػلؿ الػػذي لفػػو 
اإلدارة كوكلػػؿا ونظػػرًا لتعػػارض المصػػال  حظيػػرت م مو ػػة مػػف المعػػاكؿ التػػي تسػػم، نمعػػاكؿ الوكالػػة 
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والتي تنتا  ف ااتبلؼ المنفعػة نػلف اإلدارة واألطػراؼ األاػرى ذوي المصػال  و مػ، رأسػيـ المسػاىملف 
ظػلـ قلمػة العػركةا نلنمػا تسػع، اإلدارة والمقرللفا حلسع، المساىملف إل، تعظلـ  ػروتيـ مػف اػبلؿ تع

إل، تعظلـ  وانػدىا مػف مكاحػآت وحػواحز حتػ، لػو ألػرت نقلمػة العػركةا ونظػرًا لعػدـ تما ػؿ المعمومػات 
نػػلف إدارة العػػركة واألطػػراؼ األاػػرىا وكػػذلؾ لػػعؼ تمػػؾ األطػػراؼ  مػػ، متانعػػة تصػػرحات اإلدارةا حقػػد 

 .(Blunck et al., 2007:1-11)لـ منفعتيا تتاذ إدارة العركة القرارات التي تؤدي إل، تعظ
لػػذلؾ تػػػداؿ األطػػراؼ حػػػي تعاقػػدات تلػػػمف تقملػػؿ ىػػػذا التعػػارض حػػػي المصػػال  إلػػػ، أدنػػ، حػػػد 
ممكفا وتعتنر التقارلر المحاسنلة نما تقدمو مف معمومػات أحػد وسػانؿ الػتحكـ التػي لسػتادميا األصػلؿ 

أي أف نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػني لقػػدـ لتقللػػد حرلػػة الوكلػػؿ حػػي تعظػػلـ  انػػده  مػػ، حسػػاب األصػػلؿا 
معمومات تسا د حي توزلػع الماػاطر نػلف الوكلػؿ واألصػلؿا وتسػا د حػي تنفلػذ التعاقػدات نػلف األطػراؼ 

 (.4985961الماتمفة  ال ار يا 
 

 وتتم ؿ أىـ العقود المننلة  م، أساس األرقاـ المحاسنلة والتي تؤ ر حليا الالارات المحاسنلة حلما لمي:
 حوافز اإلدارة )التعارض في المصالح بين المديرين والمالك(: ع ود 2.1.6.1.1

تؤدي اإلدارة  مميا كوكلؿ  ف المساىملف مقانؿ الحصوؿ  م، تعوللات نظلر ذلؾا وتتم ؿ 
تمػػؾ التعوللػػات حػػي  ػػز   انػػت ال لعتمػػد  مػػ، األدا  المحقػػؽ  الرواتػػب(ا وحػػد أدنػػ، لممكاحػػآتا و ػػز  

ة مػػف الػػرن  المحاسػػني حػػي ال الػػبا وتػػرتنط حػػواحز اإلدارة نعػػدة مت لػػر لعتمػػد  مػػ، تحقلػػؽ نسػػب محػػدد
 (:7785996مت لرات تتم ؿ حي  الدىراويا 

 أ ماؿ وقرارات اإلدارة حي سنلؿ تعظلـ قلمة العركة. -
 أدا  اإلدارة المتم ؿ حي الناتا الذي تحققو نتل ة ال يد المنذوؿا وقد لم ؿ صاحي الرن . -

 احسة كمؤعرات تعكس أدا  الصنا ة ككؿ.النتانا الااصة نالعركات المن -

أف  قػػػػػود حػػػػػواحز اإلدارة تنػػػػػـر وتنفػػػػػذ وحقػػػػػًا لؤلرقػػػػػاـ المحاسػػػػػنلة  رقػػػػػـ الػػػػػرن   ولمكػػػػػف مبلحظػػػػػة
والتوزلعات( المعد طنقًا لممنادئ المحاسنلةا والتي حي ظميػا تتمتػع اإلدارة نحرلػة االاتلػار مػف نػلف ىػذه 

سلاسة التػي تافػض أو تلػاـ رقػـ األرنػاح المتاػذ أساسػًا المنادئ المحاسنلةا مما لمكنيا مف ااتلار ال
لمتعاقػػدا وننػػا   مػػ، معػػكمة األحػػؽ الزمنػػي المحػػدود الػػذي لتم ػػؿ حػػي أف اإلدارة ال تػػرتنط نالعػػركة لفتػػرة 
طولمػػةا وأف سػػمطة اتاػػاذ القػػرار تنتقػػؿ مػػف اإلدارة الحاللػػة إلػػ، إدارة أاػػرىا ناإللػػاحة إلػػ، معػػكمة  ػػدـ 

تحصػػؿ  مليػػا اإلدارة حػػي حالػػة األدا  القػػوي  نػػو حػػي حالػػة األدا  اللػػعلؼا كػػاف تما ػػؿ العوانػػد التػػي 
تتلمف اطط الحواحز قوا د معلنػة لحسػاب  انػد اإلدارة حػي حالػة تحقلػؽ مسػتولات معلنػة مػف األدا ا 
وقوا ػد أاػرى غلػر مما مػة  نػدما ال لتحقػؽ المسػتوى المطمػوب مػف األدا  كػاف ال لحصػؿ حرلػػؽ اإلدارة 

واحز  نػػػد انافػػػاض صػػػاحي الػػػرن   ػػػف المسػػػتوى المطمػػػوب  سػػػقؼ الحػػػوا ز(  الػػػدىراويا  مػػػ، أي حػػػ
(ا وىنا تكوف مصمحة اإلدارة الحاللة حي زلادة صاحي أصػوؿ العػركة الحػالي  مػ، حسػاب 65685996

صػػاحي األصػػوؿ حػػي المسػػتقنؿا وزلػػادة الػػرن  الحػػالي حتػػ، ال لسػػتفلد أي حرلػػؽ محتمػػؿ لػػئلدارة مػػف ألػػة 
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ققة لـ لتـ اال تراؼ نيا حي الفترات الحاللة حي الوقت الذي تحمؿ حي األرناح المحاسنلة أرناح غلر مح
نالتػالي لػاتي دور الػتحفظ المحاسػني  الحاللة ناي اسانر غلر محققةا وذلػؾ تطنلقػًا لمػتحفظ المحاسػني.

لػػةا ولعتنػػر كػػداحع لمتعاقػػدات مػػف اػػبلؿ تقللػػد حرلػػة اإلدارة حػػي تقلػػلـ األصػػوؿ نػػاكنر مػػف قلمتيػػا الحقلق
مؤعرًا لطمانة المساىملف مف ابلؿ تافلض احتماؿ إ را  توزلعات وىملة  م، المساىملف ألنو لحوؿ 

 دوف اال تراؼ نالمكاسب المحتممة لمف  ناصر الرن  الحالي.
وتتل  أىملة التحفظ كآللػة ىامػة لموا يػة النز ػة الي وملػة التػي تتنعيػا اإلدارةا وآللػة لحمالػة 

 (:6985996لادة قلمة العركة مف ابلؿ  أنو الالرا المست مرلف وز 
ااتزاف القلمػة  ػف طرلػؽ تا لػؿ اال تػراؼ ناألرنػاحا الػذي لعنػي أف ىنػاؾ قلمػة مسػتقنملة إلػاحلةا  -

 وأف النمو حي أرناح العركة لمكف أف لعوض مف أي نقص لطرأ  م، القلمة نسنب التحفظ.
سوا  حػي صػورة نقدلػة أو صػورة أسػيـ  نػد إتنػاع انافاض قلمة الحواحز التي تحصؿ  مليا اإلدارة  -

 السلاسات المتحفظة  ما إذا تـ احتساب تمؾ الحواحز  م، أساس أرقاـ محاسنلة غلر متحفظة.

مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف التحفظ المحاسني لقؼ  انقًا أماـ إدارة العركات التي لدليا اطط 
سػنلة التػي تحػوؿ األرنػاح مػف الفتػرات المسػتقنملة إلػ، حواحز تكوف أك ر ملبًل الستاداـ اإل را ات المحا

الفترة الحاللةا وذلؾ مف ابلؿ المنظػور العممػي لممارسػة الػتحفظ المحاسػني التػي تحتػاط إلػ، اال تػراؼ 
 نارناح متوقعةا والتي تتعرض لحالة مف حاالت  دـ التاكد.

 

 ع ود المديونية )التعارض في المصالح بين المالك والدا نين(: 2.1.6.1.2

ـ  قػود الػدلف حػي لػو  النلانػات والمعمومػات المحاسػنلة التػي تظيػر حػي القػوانـ الماللػةا كمػا تت
أنيا تتـ حي إطار النسب الماللة التي تحدد قدرة العركة  م، السدادا ولنعا التعارض حي المصال  نػلف 

الوكلػؿ اإلدارة المبلؾ  حممة األسيـ( والداننلف  حممة السندات(  نػدما لحػاوؿ حممػة األسػيـ مػف اػبلؿ 
نقؿ ال روة مف الداننلف إلليـ  ف طرلؽ القلاـ نممارسات تافض مػف الػدلوف الاار لػة مػع التػا لر  مػ، 
القلمػػػة الكملػػػة لمعػػػركةا ممػػػا لػػػؤدي إلػػػ، انتقػػػاؿ التافػػػلض مػػػف قلمػػػة الػػػدلوف إلػػػ، زلػػػادة حقػػػوؽ الممكلػػػة 

(Beatty et al., 2008:155-160). 
سػػت مار حػػي أسػيـ عػػركات أاػػرى أو حػػي االنػػدماج مػػع عػػركة وقػد تتم ػػؿ تمػػؾ الممارسػػات حػػي اال

أارى ذات در ة مااطر  اللة أو حي إ را  توزلعاتا نحلث تم ا اإلدارة لعدـ اتااذ قػرارات اسػت مارلة 
ذات صاحي قلمة حاللة مو نةا وتقوـ نداًل مف ذلؾ نػإ را  توزلعػات  مػ، المسػاىملف أو إصػدار دلػوف 

لولػػة الػػدلوف الحاللػػةا والتػػي تعنػػي أنػػو حػػي حالػػة تعػػرض العػػركة لمفعػػؿ أو  دلػػدة ذات أولولػػة تعػػادؿ أو 
التصفلة حإف الدلف ال دلد لسدد حػي نفػس الوقػت مػع الػدلف الحػاليا أو قػد لكػوف قنمػوا وحػي ىػذه الحالػة 
حإف حاممي الدلوف الحاللة األصملة سوؼ لتعرلوف النافاض حي قلمة است ماراتيـ نالعركة ااصة لو 

 (.4985961متحصبلت مف الدلوف ال دلدة حي إ را  توزلعات  م، المبلؾ  ال ار يا استادمت ال
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ولػػذلؾ لم ػػا الػػداننوف لحمالػػة مصػػالحيـ مػػف التصػػرحات التػػي لتاػػذىا المػػبلؾ لتعظػػلـ منفعػػتيـ 
 م، حسانيـ والتي لكونوا  م،  مـ نياا مما ل عميـ للعوف عروط حي  قػود الػدلف تيػدؼ إلػ، تقللػد 

ة الماللػػػة واالسػػػت مارلة التػػػي مػػػف عػػػانيا تافػػػلض قلمػػػة قرولػػػيـا وىػػػذه القلػػػود تسػػػتادـ تصػػػرحات اإلدار 
 (:665-666: 5996األرقاـ المحاسنلة المو ودة نالقوانـ الماللةا وتتم ؿ أىميا حي  الدىراويا 

قلود التوزلعات وعرا  األسػيـا حقػد لتلػمف  قػد الػدلف  ػدـ السػماح لمعػركة نتوزلػع أرنػاح أو عػرا   -
إال إذا تػػـ ذلػػؾ مػػف صػػاحي الػػرن  المكتسػػب نعػػد تػػارلال  قػػد القػػرض مػػع االلتػػزاـ نتحدلػػد نسػػب أسػػيـ 

 التوزلعات  م، المساىملف حي لو  سلاسة مستقرة لتوزلع األرناح  م، المساىملف.
الحفػػاظ  مػػ، رأس المػػاؿ العامػػؿ حػػوؽ الحػػد األدنػػ، المحػػدد حػػي العقػػدا وذلػػؾ لمحػػد مػػف قػػدرة العػػركة  -

 ود دلف  دلدة. م، الداوؿ حي  ق

قلػػػود  مػػػ، أنعػػػطة االنػػػدماج للحػػػد مػػػف قػػػدرة اإلدارة  مػػػ، اسػػػتاداـ قػػػرارات االنػػػدماج لزلػػػادة در ػػػة  -
ػػؿ  الماػػاطرة لمعػػركةا ونالتػػالي تافػػلض قلمػػة الػػدلوف الاار لػػة إال تحػػت عػػروط معلنػػة تعػػمؿ تحم 

 حقة  ية اإلقراض.العركة ال دلدة كاحة الدلوف والتزامات العركة األصملة المقترلةا وذلؾ نعد موا

القلود  م، االست مارات حي عركات أارى حت، ال ت لر اإلدارة مػف در ػة الماػاطرة لمعػركةا حلػث  -
 أف نعض  قود الدلف تمنع ىذه االست مارات أو تلع قلودًا  مليا.

القلػػػود  مػػػ، الػػػدلوف اإللػػػاحلة التػػػي ليػػػا أولولػػػة أ مػػػ، أو تسػػػاوي ترتلػػػب الػػػدلف الحػػػالي مػػػع الػػػدلوف  -
 ا وأف لتـ ذلؾ حي حدود معلنة.ال دلدة

 القلود  م، تصفلة األصوؿا ولسم  نيا حي حدود معلنة ونعروط معلنة. -

ىػػذه القلػػود تػػداؿ حػػي  قػػود الػػدلف نسػػنب أف القػػرارات الماللػػة واالسػػت مارلة التػػي تعظػػـ القلمػػة 
 قرض السػندات(ا السوقلة لؤلسيـ العادلة لمعركة للس ناللرورة تعظـ القلمة السوقلة لمدلوف الاار لة 

كمػػا أف ىػػذه القلػػود المفرولػػة تقمػػؿ مػػف قػػدرة اإلدارة  مػػ، اسػػتاداـ الطػػرؽ المحاسػػنلة التػػي تافػػؼ مػػف 
القلود المفرولة حي اتفاقات الدلفا حيػذه االتفاقلػات تتلػمف أ نػا  دحترلػة تػؤدي إلػ، تافػلض األرنػاح 

لػػة تيػػدؼ إلػػ، زلػػادة األرنػػاحا المنعػػورة وكػػذلؾ تافػػلض األصػػوؿا وتتلػػمف أللػػًا  ػػدـ و ػػود قلػػود دحتر 
 وكذلؾ زلادة األصوؿ نالقوانـ الماللة.

مػػػف اػػػبلؿ مػػػا سػػػنؽ لتنػػػلف أف الػػػتحفظ المحاسػػػني لسػػػيـ حػػػي زلػػػادة حا ملػػػة  قػػػود الػػػدلفا حلػػػث 
للمف لمداننلف سلاسػات أك ػر صػرامة حػي اال تػراؼ ناألرنػاحا ونالتػالي الحػد مػف توزلػع األرنػاح نعػكؿ 

ة حرصػػة أكنػػر لسػػػداد التزاماتيػػاا كمػػا أنػػو لعػػػد أداة تعاقػػد حعالػػة حػػي م ػػػاؿ منػػالت حلػػوا ممػػا لتػػػل  لمعػػرك
الحواحز والدلف ألف العػي  الم ػالي لتمػؾ العقػود أف تنػـر وحقػًا لمعمومػات محاسػنلة متحفظػةا ألف  مملػة 
التعاقػػد ومتانعػػة العقػػود القانمػػة والمحاسػػنة  نيػػا لتوقػػؼ نعػػكؿ أساسػػي  مػػ، األرقػػاـ المحاسػػنلة والنسػػب 

ي  ػف السلاسػػات المتحفظػة  نػػد اللػة المعػتقة مػػف المعمومػات المحاسػػنلةا واإلدارة تحػاوؿ دانمػًا التامػػالم
 المحاسنلة المؤ رة حي ىذه العقود.األرقاـ  إظيار
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 :(Litigation explanation)الدعاوى ال ضا ية  2.1.6.2
ؾ لزلػػادة عػػيدت ندالػػة ىػػذا القػػرف إحػػبلس العدلػػد مػػف المنعػػآت الكنلػػرة  مػػ، مسػػتوى العػػالـا وذلػػ

المدلونلػػة الااصػػة نيػػذه المنعػػآت ومحاولتيػػا تلػػالـ قلمػػة أصػػولياا وكػػذلؾ أرناحيػػا حػػي محاولػػة منيػػا 
%( 2.96لمحصوؿ  م، مزلد مػف القػروضا حقػد ارتفعػت معػدالت اإلحػبلس نػلف المنعػآت الكنػرى مػف  

 ( النيلػػػػار العدلػػػػد مػػػػف العػػػػركات م ػػػػػؿ5995(ا وكػػػػذلؾ حػػػػي  ػػػػػاـ  5996%( حػػػػي  ػػػػاـ  2.97إلػػػػ،  
(Xerox) و(Enron Global)  العنث وال ش واألاطا  المحاسنلةا الم االة لمعدلد مف األسناب منيا

افا  المعمومات والتلملؿحي األرناحا و   .(5585969  وضا  ا 

ومػػف أك ػػر العوامػػؿ التػػي أدت إلػػ، زلػػادة الحا ػػة إلػػ، الػػتحفظ حػػي المحاسػػنة ىػػو نعػػاة ماػػاطر 
 ػػاـا وزلػػادة المسػػؤوللة القانونلػػة  مػػليـا حلػػث كعػػؼ الدراسػػات مقالػػاة المحاسػػنلف والمػػرا علف نعػػكؿ 

السػػانقة أنػػو كممػػا تقمصػػت ماػػاطر الػػد اوى القلػػانلة والعقونػػات وال ػػزا ات النظاملػػة كممػػا تقمػػص ح ػػـ 
ممارسات التحفظ المحاسنيا والنتل ة ىي زلادة ممارسات التبل ب وال ش مػف قنػؿ العػركاتا ومػف  ػـ 

لمعمومات نلف األطراؼ الدااملػة والاار لػةا ونمعنػ، آاػر كممػا زادت حػاالت زلادة معاكؿ  دـ تما ؿ ا
ال ػش واالحتلػػاؿ كممػا زادت معػػاكؿ  ػدـ تما ػػؿ المعمومػػات كممػا زادت ماػػاطر الػد اوى القلػػانلة كممػػا 
زادت الحا ة إل، الر وع إل، ممارسات التحفظ المحاسني ن رض تقملص المااطر المرتنطػة نالػد اوى 

 (.3685969متم مة حي قلمة التعوللات أو التكاللؼ القلانلة  عتلويا القلانلة ال
وقد أ ر ذلؾ سمنلًا  م، كاحة ىلنات ومنظمات وأحراد الم تمػع وااصػة المسػت مرلفا وكػاف مػف 

 (:5585969أىـ ىذه التا لرات   وضا 
والمصػػداقلة ض ال قػػة انافػػاألسػػواؽ الماللػػة  مػػ، مسػػتوى العػػالـا و انافػػاض قلمػػة االسػػت مارات حػػي ا -

تورط العدلد مف منعآت المحاسنة والمرا عة الكنلرةا وزلادة  دد القلالا المرحو ػة ليذه المنعآتا و 
  مليا نتل ة تورطيا حي قلالا مينلة ونعرىا لتقارلر تحتوي  م، ماالفات مينلة  سلمة.

لاة العدلػد مػف وقد أدى كؿ ذلؾ إل، زلادة المااطر التي تتعرض ليا عركات المرا عة نتل ة لمقا -
لحػػػاؽ  األطػػػراؼ نظػػػرًا لػػػدورىا القػػػوي حػػػي  مملػػػات التلػػػملؿ الااصػػػة نالتقػػػارلر الماللػػػة لمعػػػركاتا وا 
األلػػػػرار نالمسػػػػت مرلفا وكػػػػرد حعػػػػؿ طنلعػػػػي لميلنػػػػات الحكوملػػػػة حقػػػػد قامػػػػت نإصػػػػدار العدلػػػػد مػػػػف 

ي غػػش أو التعػػرلعات والقػػوانلف التػػي تحػػاوؿ تحملػػؿ عػػركات المرا عػػة نالمسػػؤوللة القانونلػػة  ػػف أ
تلػػػملؿ ل نػػػت و ػػػوده نػػػالقوانـ الماللػػػةا وقػػػد سػػػا د ذلػػػؾ  مػػػ، زلػػػادة در ػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػني لػػػدى 

 عركات المرا عة لحمالة نفسيا مف أي مسا الت قانونلة.

أف الػتحفظ المحاسػني لمعػب دور كنلػر حػي حمالػة األطػراؼ الماتمفػة مف ابلؿ مػا سػنؽ لتنػلف 
مة حي ت نلنيـ التعػرض لممسػانمة القانونلػةا حلػث لسػتادـ كآللػة ذوي العبلقة نالعركة مف ابلؿ المساى

لموا يػػػة المعػػػاكؿ الااصػػػة التػػػي تظيػػػر نػػػلف األطػػػراؼ الماتمفػػػةا كمػػػا أنػػػو آللػػػة لموا يػػػة  ػػػدـ تما ػػػؿ 
 المعمومات نلف األطراؼ مما أدى إل، زلادة الحا ة إل، تطنلؽ ممارسات التحفظ المحاسني.



 35 

 :(Income tax explanation)المبررات الضريبية  2.1.6.3
حي أي م تمع مف الم تمعات حإف رقـ الػرن  المحاسػني لعتنػر ىػو األسػاس الػذي تحسػب  نػو 
اللػػرلنةا وحلػػث أف سػػعر اللػػرلنة لحػػدد حػػي الم تمػػع نواسػػطة اليلنػػات التعػػرلعلةا ولم ػػؿ إلػػزاـ لكاحػػة 

التبل ػب حػي رقػـ المنعآتا حإف السنلؿ الوحلدة لدى أي منعػاة لتافػلض اللػرلنة المسػتحقة  مليػا ىػو 
الرن  المحاسنيا ونالتالي تؤ ر ىذه اال تنارات اللرلنلة  م، االاتلػار اإلداري لمسلاسػات المحاسػنلةا 

 (.5985969وذلؾ نظرًا لتعدد السلاسات المحاسنلةا وو ود حرلة لبلاتلار مف نلنيا   وضا 
تمػؾ اللػرلنة طردلػًا مػع وترتنط لرلنة الداؿ منذ القدـ ناألرناح المعمف  نيػاا وتتناسػب قلمػة 

قلمػػػة األرنػػػاح المعمػػػف  نيػػػا والمعػػػدة مػػػف نػػػلف م مو ػػػة مػػػف السلاسػػػات المحاسػػػنلة التػػػي لمكػػػف لػػػئلدارة 
االاتلػػػار مػػػف نلنيػػػا مػػػف  انػػػب العػػػركةا لػػػذلؾ تػػػؤ ر لػػػرلنة الػػػداؿ تػػػا لر كنلػػػر  مػػػ، كلفلػػػة احتسػػػاب 

ظيػار قلمػة األرناحا حلث تم ا نعض العػركات إلػ، إظيػار قلمػة اإللػرادات ناقػؿ مػف  قلمتيػا الحقلقلػة وا 
المصروحات نا م، مف قلمتيا الحقلقلػةا وذلػؾ نيػدؼ تافػلض العػب  اللػرلني المسػتحؽ  مليػاا وىنػا 
لتـ إتناع سلاسات متحفظة حي إ داد القوانـ الماللة نعرط أف تقنؿ السمطات اللػرلنلة قوا ػد المحاسػنة 

لػػ، أف السػػمطات اللػػرلنلة تقنػػؿ الػػتحفظ إ (Qiang, 2007:766)المتحفظػػةا وحػػي ىػػذا الصػػدد أعػػار 
العػػرطي المػػرتنط ناحػػداث معلنػػة تعػػلر إلػػ، حػػدوث اسػػانر غلػػر محققػػة م ػػؿ انافػػاض قلمػػة األصػػوؿ 
ال انتة  ف التكمفة أو انافاض القلمة السوقلة لممازوف  ف التكمفةا وحلما لتعمؽ نالتحفظ غلر العرطي 

غلر الممموسة  م، قانمة الػداؿ حػي نفػس السػنة  غلر المقترف ناحداث معلنة كتحملؿ تكاللؼ األصوؿ
 حإف السمطات اللرلنلة ال تقنؿ نو.

وتعتنػػر اللػػرانب نم انػػة داحػػع قػػوي لئلحصػػاح  ػػف الػػرن  المحاسػػني نعػػكؿ لتطػػانؽ مػػع الػػرن  
القانػػؿ لملػػرلنةا حكممػػا حققػػت العػػركة أرناحػػًا االػػعة لملػػرلنة ومعػػدؿ حانػػدة مو ػػبا كممػػا كػػاف لػػدليا 

لػػؿ ىػػذا الػػرن  ن ػػرض تافػػلض القلمػػة الحاللػػة لملػػرانبا وىػػذا لػػتـ  ػػف طرلػػؽ ممارسػػات داحػػع قػػوي لتا 
الػتحفظ المحاسػنيا وذلػؾ ن ػض النظػر  ػف الػػدواحع األاػرى التػي تػدحع اإلدارة إلػ، تننػي سلاسػات غلػػر 
متحفظةا إال أف ممارسة التحفظ المحاسني للس مػف عػانيا إ فػا  العػركة مػف اللػرلنةا نػؿ مػف عػانيا 

إل، تا لؿ اللرلنة إلػ، حتػرات ماللػة الحقػةا ألف ممارسػة الػتحفظ تعمػؿ  مػ، تافػلض أرنػاح  أف تؤدي
 (.4685961الفترة الحاللة وتعظلـ أرناح الفترات الماللة حي المستقنؿ  ال ار يا 

 (:5685969تا لر ىاـ  م، اال تنارات اللرلنلة حلث   وضا لو ولعتنر ح ـ المنعاة 
لػرة الح ػـ إلػ، إتنػاع السلاسػات المحاسػنلة التػي تػؤدي إلػ، تافػلض رقػـ  ادة مػا تملػؿ المنعػآت كن -

الػػػرن ا لمػػػا لػػػذلؾ مػػػف حوانػػػد لمكػػػف أف تسػػػتفلد منيػػػا نتافػػػلض العػػػب  اللػػػرلنيا وكػػػذلؾ لتافػػػلض 
 األ نا  وتكاللؼ السلاسة والتي غالنًا ما تفوؽ التكاللؼ الناعنة  ف تافلض األرناح.

تسػع،  ػادة لمعكػسا حلػث أنيػا ال تتحمػؿ نػاي تكػاللؼ إلتنػاع  نالنسنة لممنعاة ص لرة الح ـ حإنيا -
 سلاسات محاسنلةا كما الوحورات اللرلنلة تكوف أقؿ مف التكاللؼ الناعنة  ف تافلض األرناح.
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 :(Regulatory explanation)العوامل التنظيمية  2.1.6.4

فلػػة إ ػػداد لقصػػد نػػالتنظلـ المحاسػػني ال يػػات المعنلػػة نتحدلػػد عػػكؿ تنظػػلـ مينػػة المحاسػػنة وكل
المنػػػػادئ المحاسػػػػنلة والسلاسػػػػات المحاسػػػػنلة. ىػػػػذه ال يػػػػات تتم ػػػػؿ حػػػػي  يػػػػات معلنػػػػة نولػػػػع معػػػػاللر 
المحاسنة كاحد أعكاؿ تنظلـ السلاسات المحاسػنلة  مػ، المسػتوى الػدولي و يػات أاػرى معلنػة نمتانعػة 

تعػكميا لػ وط  (. وىنػاؾ مسػنوللة تقػع  مػ، ىػذه ال يػات53285965االلتزاـ نتمؾ المعاللر  سملمافا 
سلاسلة وا تما لة مفرولة  م، المعر لف والعي المعاللر تظير منػررات الحا ػة إلػ، زلػادة الطمػب 
 م، التحفظ المحاسنيا وتظير ىذه المسنوللة نولوح وتمارس نعكؿ كنلر حي حالة تعرض العػركات 

الػواردة نػالقوانـ الماللػػة  الاالػعة لتمػؾ المعػاللر ألزمػات ماللػػة أو حعػؿا ولػـ تقػدـ المعمومػػات المحاسػنلة
 (.6185996المعدة وحقًا لتمؾ المعاللر مؤعرات  م، احتماالت وقوع ىذه األزمات  أنو الالرا 

لذلؾ تستادـ ال يات المعلنة نولع المعاللر ندانؿ القلاس والتقللـ المتحفظة نعػكؿ قنمػي  نػد 
زاـ نالمعػػػاللر أك ػػػر تحفظػػػًا نعػػػكؿ ولػػع تمػػػؾ المعػػػاللرا حػػػي حػػػلف تكػػػوف ال يػػػات المعنلػػة نمتانعػػػة االلتػػػ

نعػػديا وحلػػث أف دوؿ العػػالـ تاتمػػؼ مػػف حلػػث مػػدى اسػػتقبلللة التنظػػلـ المحاسػػني حليػػا ودر ػػة التػػداؿ 
الحكػػومي تاتمػػؼ أللػػًا مسػػتولات الػػتحفظ نػػلف الػػدوؿ وحقػػًا لتػػا لر العوامػػؿ السلاسػػلة والنظاملػػة وااصػػة 

 .(Tsang, 2007:9)التداؿ الحكومي حي ولع المعاللر المحاسنلة 
حمسػػتوى الػػتحفظ حػػي الػػدوؿ التػػػي تتػػول، حليػػا الحكومػػة ولػػػع المعػػاللر المحاسػػنلة م ػػؿ حرنسػػػا 
وألمانلا واللاناف لقؿ حليا  ف تمؾ الدوؿ التي لتول، حليا القطاع الااص ولع المعاللر المحاسنلة م ؿ 

إل، ذلػؾ حػإف قػوانـ العػركات ناإللاحة  .(Ball, 2000:51)الواللات المتحدة األمرلكلة وكندا وأستراللا 
حػػي الػػدوؿ التػػي تتمتػػع نػػنظـ قانونلػػة وقلػػانلة قولػػة م ػػؿ الواللػػات المتحػػدة األمرلكلػػة والمممكػػة المتحػػدة 
تتمتػػع نمسػػتوى أكنػػر مػػف الػػتحفظ مقارنػػة مػػع القػػوانـ الماللػػة لمعػػركات حػػي الػػدوؿ التػػي لو ػػد لػػدليا نظػػـ 

 .(Bushman et al., 2006:107)وعلمي قانونلة وقلانلة لعلفة م ؿ األر نتلف ونم ارلا 
كمػػا أف طنلعػػة الصػػنا ة أو القطػػاع قػػد تػػؤ ر كاحػػد العوامػػؿ المؤسسػػلة التػػي تعمػػؿ حلػػو العػػركة 

 ,.Kwon et al)دااػػؿ النمػػد الواحػػد  مػػ، مسػػتوى الػػتحفظ المحاسػػني حػػي القػػوانـ الماللػػةا حقػػد و ػػد 

لتكنولو لػػا كاالتصػػاالت والحاسػػنات أف قػػوانـ العػػركات التػػي تعمػػؿ حػػي صػػنا ات  اللػػة ا (2006:143
أك ػػػر تحفظػػػًا نالمقارنػػػة نقػػػوانـ العػػػركات التػػػي تعمػػػؿ حػػػي صػػػنا ات منافلػػػة التكنولو لػػػا نسػػػنب تمتػػػع 
عركات التكنولو لا العاللة نفرص أك ر لمنمو ونزلادة المااطر النات ة  ف أسعار األسيـ األك ػر تقمنػًاا 

القلانلة المرحو ة مف قنؿ المسػاىملفا وقػد أكػد  مػ، والتي ت عؿ تمؾ العركات أك ر  رلة لمد اوى 
أف التحفظ المحاسػني حػي القػوانـ الماللػة لمعػركات األمرلكلػة  (Srivastava & Tse, 2007:50)ذلؾ 

قد زاد نعكؿ مستمر ابلؿ حترة مف الزمفا وىذه الزلادة قد ظيرت ندر ة أكنر حػي قػوانـ العػركات التػي 
 و لا.مؿ حي صنا ات  اللة التكنولتع
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مف ابلؿ ما سػنؽ لتنػلف أف التنظلمػات المينلػة تعػد نو ػًا مػف التػداؿ الاػار يا السػلما نعػاف 
تطنلؽ نعض السلاسات المحاسنلة للماف عكبًل مف أعكاؿ توحلد الممارسات المحاسػنلة  مػ، مسػتوى 

لة ذات الم تمعا حالتداؿ قد لتـ مف  يات مينلة سوا  كانت حكوملة أو غلر حكوملةا أو  يات مين
 طانع حكوميا ولعؿ ىذا النوع مف التداؿ قد لؤ ر  م، مستوى التحفظ الذي تمارسو العركات. 

 

 :(Political explanation) العوامل السياسية 2.1.6.5
 التكػػػاللؼ تافػػػلض ن ػػػرض المحاسػػػني الػػػتحفظ تسػػػتادـ قػػػد العػػػركات أف التفسػػػلر ىػػػذا لولػػػ 
 السلاسػلة  التكػاللؼ حمسػتوى الماللةا نالقوانـ ظاىرةال األرقاـ نتل ة ليا تتعرض أف لمكف السلاسلة التي

  مػ، سػنلؿ حاألرنػاح. المحاسػنلة األرقػاـ نعػض  مػ، ننػا  لزلػد أف لمكف العركة تتحمميا أف لمكف التي
 نحػو مزلػػد العػركة  ػف الرقانلػة وال يػات السلاسػة لر ػاؿ رسػانؿ ترسػؿ أف لمكػف كنلػرة كانػت إذا الم ػاؿ
 كنلػرة الح ػـ العػركات حػي كنلػر نعػكؿ التفسػلر ىػذا ولظيػر. العػركات ىػذه  مػ، والتركلز االىتماـ مف

 ىذه تتنع م ؿ أف لحتمؿ حلث االحتكارلةا الطنلعة ذات والعركات العادلة غلر األرناح ذات والعركات
 & Bushman)السلاسػلة  لمتكػاللؼ تعرلػيا تافلض نيدؼ تحفظا أك ر محاسنلة سلاسات العركات

Piotroski, 2006:119). 
ظ المحاسػػني لتػػا ر نعػػدد مػػف الػػدواحع والمنػػررات التػػي أدت مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف أف الػػتحف

  مػ، التػا لر إلػ، لػؤدي الذي األمر االتنظلملة والسلاسلة واللرلنلة لتطور التحفظ المحاسني كالعوامؿ
  ػـ ومػف ةانالزلػاد والمصػروحات الاصػوـ  ناصػر  م، والتا لر نالتافلض واإللرادات  ناصر األصوؿ
 .األصوؿ( صاحي  أو الممكلة حقوؽ  م، التا لر نالسالب
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 المبحث الثاني:
 فيووالعوامل المؤثرة  المحاسبي التحفظ م اييس

 

 تمييد: 2.2.1
لعتنر التحفظ المحاسني  رؼ محاسني وأحد القلػود أو المحػددات المحاسػنلة الااصػة نػالتقرلر 

وا يػة حالػة التعػكؾ أو  ػدـ التاكػد والتػي غالنػًا مػا تحػلط الماللةا والذي نعا كاداة محاسنلة احترازلػة لم
نالنلنػػة الماللػػةا حلػػث لعنػػي الػػتحفظ أنػػؾ إذا كنػػت حػػي حالػػة تعػػكؾ حعملػػؾ أف تاتػػار الحػػؿ الػػذي لكػػوف 

 (.7985997احتماؿ زلادتو لؤلصوؿ والداؿ أقؿ ما لمكف  كلسوا ول انتا 
 أنػو إال ومعػارضا مؤلػد المحاسػني نػلف الػتحفظ ل لػره الذي ال دؿ مف نالرغـ اإلطارا ىذا وحي

 أىملتػػػػو األمػػػػر وليػػػػذا الماللػػػػة. التقػػػػارلر المحػػػػددة لاصػػػػانص األساسػػػػلة والعناصػػػػر المفػػػػاىلـ أحػػػػد لنقػػػػ،
 النح لػػة العمملػػة إطػػار حػػي الااصػػلة ىػػذه إلػػ، قلػػاس أحلػػت وحكرلػػة نح لػػة تطػػورات ظػػؿ حػػي الااصػػة
 تعػددت كمػا المحاسػنيا لمػتحفظ قػدمت التػي سالمقالل تعددت الماؿا إذ أسواؽ حي المعاصرة المحاسنلة
 تحدلد حي ودوره ومسنناتوا التحفظ ىذا أ ر وتولل  لنلاف المقاللس ىذه حليا التي استادمت الم االت

 (.51585965ا لوسؼوغلرىا   والتنظلملة والتعاقدلة اللرلنلة واستاداماتيا الماللة منفعة التقارلر
لقلاس التحفظ المحاسنيا حلث ركػزت  استادميا الناح وفممقاللس التي ل الدراسة وقد تعرلت

 م،  بل ة أو ػو وىػي المقػاللس التػي تعتمػد  مػ، العبلقػة نػلف األرنػاح و وانػد األسػيـا والمقػاللس التػي 
 تعتمد  م، قلـ صاحي األصوؿا والمقاللس التي تعتمد  م، العبلقة نلف االستحقاقات واألرناح.

 م اييس التحفظ المحاسبي: 2.2.2
 أ ػػػر قلػػػاس  مػػػ، تعتمػػػد المحاسػػػني الػػػتحفظ لقلػػػاس نمػػػاذج أو مقػػػاللس  ػػػدة النػػػاح وف ادـاسػػػت

. وقػد (Ball et al., 2013:763)اال تراؼ غلػر المتما ػؿ ناألرنػاح والاسػانر  مػ، األرقػاـ المحاسػنلة 
ركػػػزت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػانقة  مػػػ،  بل ػػػة أرقػػػاـ محاسػػػنلة ىػػػي صػػػاحي األصػػػوؿ واألرنػػػاح وحسػػػانات 

 (.62685961ؽ   ند الم لدا االستحقا
ونػػالرغـ مػػف و ػػود طػػػرؽ  دلػػدة لقلػػاس الػػػتحفظ المحاسػػنيا تظػػؿ ىنػػػاؾ امسػػة مقػػاللس أك ػػػر 

 علو ًا واستادامًا حي األدب المحاسنيا وىي:
 :(AT)نموذج التوقيت غير المتماثل في قياس الربح  2.2.2.1

(Asymmetric Timeliness Measure) 

الػػرن  سػػوؼ لعكػػس األننػػا  السػػلنة نصػػورة أسػػرع مػػف لركػػز ىػػذا النمػػوذج  مػػ، نلػػاف آ ػػار أف 
أوؿ مػػف رنػػط  (Basu, 1997)األننػػا  ال لػػدةا والػػذي لعػػر ؼ التوقلػػت غلػػر المتما ػػؿ لؤلرنػػاحا وكػػاف 
 :(Khan et al., 2009:138)التوقلت غلر المتما ؿ نالتحفظ المحاسنيا وذلؾ حسب النموذج التالي 
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 حلث:
itEps رنحلة سيـ العركة :i  حي السنةt.. 
itp سعر احتتاح سوؽ األوراؽ الماللة لمعركة :i  حي السنةt. 
itR اند السيـ حي سوؽ األوراؽ الماللة لمعركة  :i  حي السنةt. 
itDRإذا كاف العاند لمسيـ حي سوؽ األوراؽ الماللة سمني ولساوي صفر إذا كاف غلر سالنًا. 6وىمي=  : مت لر 

 

وحدد النعض نقاط القوة حي ىذا المقلاس حػي أنػو األك ػر تطنلقػًا  مػ، نطػاؽ واسػعا وكػاف لمػدة 
ت غلػر تسعة سنوات ىو المقلاس الوحلد حي أدنلػات المحاسػنة المسػتادمة حػي قلػاس الػتحفظ حػي التوقلػ

المتما ػػػؿ لؤلرنػػػاحا كمػػػا أف العدلػػػد مػػػف األوراؽ النح لػػػة  نػػػد اسػػػتادامو أسػػػفرت  ػػػف نتػػػانا تتواحػػػؽ مػػػع 
توقعػػاتيـ النح لػػة النظرلػػةا كمػػا أنػػو قػػد تػػـ اسػػتادامو حػػي الدراسػػات المقارنػػة  مػػ، النطػػاؽ الػػدوليا نلنمػػا 

تادامو حػي األنحػاث التػي تم مت االنتقادات المو ية ليذا المقلػاس حػي أنػو لعطػي أدا  لػعلؼ  نػد اسػ
تسػػتادـ سمسػػمة زمنلػػة طولمػػة نسػػنلًاا كمػػا أنػػو ال لعمػػؿ نعػػكؿ  لػػد إذا كانػػت المعمومػػات غلػػر م معػػة 
نعكؿ  لػدا حلػث ال لعمػؿ نطرلقػة اقتصػادلةا كمػا تنػلف و ػود معػكمة التػزامف حػي العبلقػة نػلف األرنػاح 

 (.55585965و واند األسيـ   انرا 
 

 :(AACF)تماثل إلى التدفق الن دي نموذج االستح اق غير الم 2.2.2.2

(Asymmetric Accrual to cash- flow measure) 

نتطػػولر مقلػػاس ألغػػراض تقػػدلر  (Ball and Shivakumar, 2006:214)قػػاـ كػػؿ مػػف 
غلػػر  (Basu)در ػػات  مسػػتولات( الػػتحفظ المحاسػػني حػػي العػػركات الااصػػةا حلػػث لعتنػػر أف مقلػػاس 

و ػػود نلانػػات متاحػػة ألسػػعار أسػػيـ تمػػؾ العػػركاتا وقػػد ما نمػػوذج مبلنػػـ لمعػػركات الااصػػة نظػػرًا لعػػدـ 
 لعتمد  م، االنحدار:

0 1 2 3it it it it it
ACC B B DCFO B CFO B CFO     

 حلث:
itACC المستحقات التع لملة وتقاس كالتالي: ]الت لر حي المازوف + الت لر حي المدلنوف + الت لر حي األصػوؿ :

 االستيبلؾ[. –الت لر حي األصوؿ األارى المتداولة  –ر حي الداننوف الت ل –المتداولة األارى 
itDCFOمت لر وىمي ولساوي صفر إذا كاف :itCFO ≥ ا ولساوي واحد إذا كافصفرitCFO < .صفر 
itCFOتع لمي حي الفترة : التدحؽ النقدي الt. 

نيما در ػة  (Ball & Shivakumar, 2005)ونموذج  (Basu, 1997)لبلحظ أف نموذ ي 
 اللػػػة مػػػف التعػػػانوا حلػػػث لسػػػتادماف  ػػػدـ التما ػػػؿ الزمنػػػيا ولػػػتـ اعػػػتقاقيما مػػػف ىلكمػػػلف متعػػػانيلفا 

ا وكبلىمػػا لركػػز وكبلىمػػا لقػػـو نعمػػؿ  بلقػػة انحػػدار لؤلرنػػاح ناسػػتاداـ األانػػار ال لػػدة واألانػػار السػػلنة
ا ولكنيمػػػا لاتمفػػػاف حػػػي مؤعػػػر قلػػػاس األانػػػار ال لػػػدة واألانػػػار (Cross Sectional) مػػػ، التحملػػػؿ 

 اند السيـ كندلؿ لقلػاس األانػار ال لػدة واألانػار السػلنةا أمػا  (Basu, 1997)السلنةا حلث استادـ 
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(Ball & Shivakumar, 2005) ؤعػػر لقلػػاس األانػػار حقػػد اسػػتادـ التػػدحقات النقدلػػة التعػػ لملة كم
 ال لدة واألانار السلنة.

 (Market-to-Book Ratio) (MTB)نموذج نسبة ال يمة السـوقية إلـى ال يمـة الدفتريـة  2.2.2.3
 :(Book-to-Market Ratio) (BTM)أو ال يمة الدفترية إلى ال يمة السوقية 

أف كمقلػػػػاس لمػػػػتحفظ المحاسػػػػني ىػػػػو  (BTM)أو  (MTB)تقػػػػـو الفكػػػػرة األساسػػػػلة السػػػػتاداـ 
التحفظ المحاسني لملؿ إل، تقملؿ القلمة الدحترلة الصاحلة كنسنة مف القلمة االقتصادلة الحقلقلةا و مػ، 

لعلر إل، در ة أ م، مف الػتحفظ المحاسػنيا وذلػؾ  مػ، النحػو التػالي  (MTB)ذلؾ حإف ارتفاع نسنة 
(Beaver & Rayan, 2005:269): 
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 حلث:
itBTM نسنة القلمة الدحترلة لمقلمة السوقلة لمعركة :i  حي السنةt. 
ta االاتبلؼ حي :BTM .المعتركة لعركات العلنة مف سنة إل، أارى 
iaالمكونات األساسلة لػ :BTM  لمعركةi. 

,i t jROE لعاند  م، حؽ الممكلة لكؿ عركة حي السنوات السانقة لمسنة : اt. 
jB.معامبلت االنحدار لمعاند  م، حؽ الممكلة : 

ولتملػػز ىػػذا النمػػوذج أنػػو لمكنػػو قلػػاس الػػتحفظ المحاسػػني حػػي عػػركة محػػددة لعػػاـ واحػػد أو وحقػػًا 
قػػد لحتػػوي  مػػ، تحلػػز أل مػػ، نسػػنب و ػػود العوانػػد  أنػػو ا ولكػػف لعػػاب  ملػػو(Time Series)لسمسػػمة زمنلػػة 

 االقتصادلة حي معظـ العركات.
 :(NA)نموذج قياس االستح اقات السالبة  2.2.2.4

(Negative accruals measure) 

نػػػاقتراح مقلػػػاس لمػػػتحفظ لركػػػز  مػػػ،  (Givoly and Hayn, 2000:301)قػػػاـ كػػػؿ مػػػف 
ترلػة لمعػركةا ولػتـ حسػاب المسػتحقات غلػر المستحقات غلر التع لملة كم مو ػة حر لػة مػف القلمػة الدح

التع لملة  ف طرلؽ طرح المستحقات التع لملة مػف إ مػالي المسػتحقاتا وتحسػب إ مػالي المسػتحقات 
 ف طرلؽ طرح صاحي التدحؽ النقدي مف العمملات التع لملة مف صػاحي الػرن  قنػؿ اإلىػبلؾا وتحسػب 

رلقػػػػة معػػػػانية الحتسػػػػاب المسػػػػتحقات التعػػػػ لملة المسػػػػتحقات التعػػػػ لملة ناسػػػػتاداـ مػػػػداؿ الملزانلػػػػة ونط
 كاآلتي:

Na TACC OPACC   

 حلث:
TACC التدحقات النقدلة مف التع لؿ. –: إ مالي المستحقاتا وتحسب كاآلتي: صاحي الرن  قنؿ اإلىبلؾ 

OPACCتي: ]الت لػػر حػػي الماػػزوف + الت لػػر حػػي المػػدلنوف + الت لػػر حػػي : المسػػتحقات التعػػ لملةا وتحسػػب كػػاآل
 الت لر حي الاصـو المتداولة األارى[. –الت لر حي الداننوف  –األصوؿ المتداولة األارى 
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ولعتنػػػر األسػػػاس المنطقػػػي ورا  اسػػػتاداـ المسػػػتحقات السػػػالنة كمقلػػػاس لمػػػتحفظ ىػػػو أف الػػػتحفظ 
  لتا لػؿ اال تػراؼ نالمكاسػب االقتصػادلةا وتسػرلع اال تػراؼ المحاسني لستادـ آللة االستحقاؽ كػإ را

 نالاسانر االقتصادلة مف ابلؿ  مملة تاالر األرناح وتسرلع الاسانر.
ولتملز ىذا النموذج أف مقلاس محدد لمتحفظ لمكف تطنلقو  م، عركة محػددةا وسػيؿ التطنلػؽ 

ت سػػػوقلة حلػػػث لمكػػػف تطنلقػػػو  مػػػ، حلػػػث ال لتطمػػػب نلانػػػات ك لػػػرة السػػػتاداموا وال لعتمػػػد  مػػػ، نلانػػػا
العػػركات الااصػػة غلػػر المسػػ مة حػػي النورصػػةا ولكػػف لو ػػو لمنمػػوذج نعػػض االنتقػػادات حلػػث لتطمػػب 
قلػاس االسػػتحقاؽ المت مػػع لعػػدد مػػف السػنوات ندالػػة مػػف سػػنة أسػػاس معلنػةا وىنػػا تظيػػر معػػكمة ااتلػػار 

لمحاسػنة  ػف االسػتحقاؽ ولكػف لػتـ سنة األساسا كما أف اإلىبلؾ لعتنر أحد العناصػر األساسػلة  نػد ا
 ت اىمو حي ىذا النموذج.

 

 :(HR)نموذج قياس االحتياطيات السرية  2.2.2.5

(Hidden Reserves Measure) 

أف الػػتحفظ المحاسػػني لمكػػف أف لسػػاىـ حػػي تكػػولف  (Penman and Zhang, 2002)لػػرى 
لة حػػػي قلػػػاس در ػػػة احتلاطلػػػات سػػػرلةا حلػػػث لمكػػػف اسػػػتاداـ المنمػػػت المكػػػوف نتل ػػػة االحتلاطلػػػات السػػػر 

التحفظ. ولمكف القوؿ ناف القلمة المرتفعة لبلحتلاطلات السرلة تعني در ة  اللة مف التحفظ حي القوانـ 
 الماللة. وتو د طرلقتاف لقلاس االحتلاطلات السرلة:

 وتستادـ نسنتلف: (Ahmed et al., 2000:271): تـ اقتراحيا  ف طرلؽ األولى - أ
 لعات.نسنة النحوث والتطولر: المن -
 نسنة مصارلؼ اإل بلف: المنلعات. -

 كاسنمة لبلحتلاطلات السرلة.
ـــة - ب  ,Penman and Zhang): وىػػػي األك ػػػر عػػػلو ًا واسػػػتادامًا تػػػـ اقتراحيػػػا نواسػػػطة الثاني

 ا وذلؾ  م، النحو التالي:(2002:247
it

it

it

ER
C

NOA
 

 حلث:

itERالسػػرلة المكونػػة  ػػف طرلػػؽ إتنػػاع الػػتحفظ المحاسػػنيا و : تعػػلر إلػػ، االحتلاطلػػات(i)  ،تعػػلر إلػػ
 تعلر إل، تارلال المركز المالي. (t)العركةا 

itNOAىػػػػي صػػػػاحي األصػػػػوؿ التعػػػػ لملةا وتحسػػػػب كػػػػاآلتي: القلمػػػػة الدحترلػػػػة لؤلصػػػػوؿ التعػػػػ لملة :- 
 الماللة.الاصـو التع لملةا وذلؾ ناست نا  األصوؿ والمطمونات 

 كاآلتي: itERولمكف حساب
res res res

it it it itER INV RD ADV   
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 حلث:
res

itINV.احتلاطي المازوف : 
res

itRD.احتلاطي النحوث والتطولر : 
res

itADV.األصوؿ اإل بلنلة والتسولقلة : 
 

عدلد مف المقاللس األارى لقلػاس الػتحفظ المحاسػنيا ولكػف المقػاللس الامسػة السػانقة وىناؾ ال
ىػػي المقػػاللس العػػانعة االسػػتاداـ حػػي الدراسػػات الملدانلػػة لمػػتحفظ المحاسػػنيا  مػػ، سػػنلؿ الم ػػاؿ اقتػػرح 

(Easton & Pae, 2004)  مؤعػػػر أو مقلػػػاس نسػػػلط لمػػػتحفظ المحاسػػػني لعتمػػػد  مػػػ، الت لػػػر حػػػي
لنقدلػػة كمؤعػػر  مػػ، الػػتحفظ المحاسػػني حػػي تسػػ لؿ األصػػوؿ ذات القلمػػة الحاللػػة المو نػػة االسػػت مارات ا

والت لر حي صاحي األصوؿ التع لملة كمؤعر  م، التحفظ حػي تسػ لؿ األصػوؿ التعػ لملةا وقػد  ػا ت 
 زلػادة  مػ،النتانا لتؤكد أف التحفظ الذي لر ع إل، االست مارات النقدلة لو أ ػر قػوي  مػ،  انػد العػركة 

 (.15985966أ ر األرناح المحاسنلة  كسابا 
مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف ىنػاؾ العدلػد مػف المقػاللس التػي اسػتادمت لقلػاس مسػتوى الػتحفظ 
المحاسػػني حػػي القػػوانـ الماللػػة حػػي األسػػواؽ الماللػػةا وننػػا   ملػػو حاولػػت الدراسػػة الحاللػػة اسػػتاداـ نسػػنة 

ونسػػنة المسػػتحقات إلػػ، األرنػػاح قنػػؿ الننػػود غلػػر العادلػػة  ا(BTM)القلمػػة الدحترلػػة إلػػ، القلمػػة السػػوقلة 
 لفحص مستوى التحفظ المحاسني. (TACC)والعمملات غلر المستمرة 

 

 :المحاسبية والمعايير سياسة التحفظ المحاسبي وعالقتيا بالمبادئ 2.2.3

تعرض التحفظ المحاسني كاحػد منػادئ النظرلػة المحاسػنلة النتقػادات  دلػدةا وكػاف م ػار  ػدؿ 
المحاسػػنلف مػػف حلػػث كونػػو لتعػػارض مػػع نعػػض المنػػادئ المحاسػػنلة األاػػرىا حلػػث أف التعػػدد حػػي  نػػلف

تطنلػػؽ ىػػذه السلاسػػة لػػؤدي إلػػ، إ ػػداد تقػػارلر ملػػممةا ونالتػػالي لػػؤ ر  مػػ،  ملػػع الطوانػػؼ المسػػتادمة 
ة لمقػػوانـ الماللػػة. والعػػؾ أف منػػدأ الػػتحفظ المحاسػػني لتػػا ر نفػػرض االسػػتمرار ومػػا لتعمػػؽ نػػو مػػف لػػرور 

تقسلـ حلاة المعروع إل، حتػرات دورلػة لحػدد حػي نيالتيػا نتل ػة حركػة األمػواؿ مػف رنػ  أو اسػارةا حمػوال 
لمتوقعػػة حػػػي الحسػػنافا ولمػػا تػػػـ إلػػ، أىملػػػة أاػػذ األ نػػا  والتكػػػاللؼ والاسػػانر المػػا تػػػـ التعػػرض و ػػود 

ادئ المحاسػػنلة لمعػػكمة مػػف معػػاكؿ االاتلػػارا ونالتػػالي لتعػػارض الػػتحفظ المحاسػػني مػػع المنػػالتعػػرض 
 (:7-6: 5996األارى كالتالي  رزؽا 

: تتعػػارض سلاسػػة الػػتحفظ المحاسػػني مػػع منػػدأ اإلحصػػاح والعػػموؿ لكونيػػا مبــدأ اإلفصــاح والشــمول -6
تافػي  ػػز  مػػف أصػوؿ المعػػروعا وأف إافػػا   ػز  مػػف الػػرن  لعنػي أف الحسػػانات الاتاملػػة ال تعنػػر 

 تعنلرًا سملمًا وصادقًا  ف نتل ة النعاط.
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: لػػؤدي الػػتحفظ إلػػ، تعػػولو المقارنػػاتا وذلػػؾ  مػػ، سػػنلؿ الم ػػاؿ  نػػد تقػػولـ الماػػزوف الثبــات مبــدأ -5
ـ المازوف مرة نسعر التكمفة ومػرة أاػرى نسػعر السػوؽا  نسعر السوؽ أو التكمفة ألميا أقؿا حقد لقو 

 حيذا لتناح، مع مندأ ال نات.

مقانمػة النفقػات نػاإللرادات لكػؿ حتػرة : لاػؿ الػتحفظ أللػًا نمنػدأ مبدأ م ابمة اإليـرادات بالمصـروفات -1
ماللةا واال تراؼ ناسانر أو أ نا  الفترات المستقنملة حي قانمة الػداؿ الحاللػة سػلؤدي إلػ، ظيػور 
األرناح الحاللة والمستقنملة نعكؿ م الر لمحقلقةا حيو لؤدي إلػ، مقانمػة اإللػرادات الحاللػة ناأل نػا  

 المتوقعة لمفترات القادمة.

: لػػؤدي الػػتحفظ المحاسػػني إلػػ، تافػػلض األرنػػاح حػػي الفتػػرة الحاللػػة حػػي غلػػر صػػال  يــةمبــدأ الدور  -2
 المست مرلف الحالللفا ولصال  المست مرلف حي الفترات المستقنملة.

: لنعػػػػد الػػػػتحفظ المحاسػػػني النتػػػػانا أو المعمومػػػػات موضـــوعية النتــــا ج أو المعمومــــات المحاســــبية -3
وا ممػػػا قػػػد لػػػؤدي إلػػػ، انافػػػاض القلمػػػة المبلنمػػػة المحاسػػػنلة  ػػػف الواقػػػع الػػػذي ل ػػػب أف تعنػػػر  نػػػ

 لممعمومات المحاسنلة أو التقرلر المالي نعكؿ  اـ.

ولتفػػؽ الػػتحفظ المحاسػػني مػػع حػػرض االسػػتمرارلةا حلػػث لظيػػر حلػػث لظيػػر الػػتحفظ مػػف اػػبلؿ 
و ىذا الفرضا وذلؾ ألف ىذا المندأ لد ونا ناللرورة إل، أف نلع حي اال تنار مستقنؿ المنعاةا حن ننػ

 قدر اإلمكاف التعرض الحتماالت الاسانرا أي لد ونا إل، الحلطة والحذر.
 

 المعػػػاللر ولػػػع  يػػػات مػػػف  يػػػات  ػػػدة مػػػف الصػػػادرة المحاسػػػنة معػػػاللر اىتمػػػاـ نلػػػاف ولمكػػػف
 :التالي النحو  م، نالتحفظ المحاسني

ــة  2.2.3.1 ــايير المحاســبة الدولي ــق مع ــي ظــل تطبي ــتحفظ المحاســبي ف ــارير  (IAS)ال ــايير الت  ومع
 :(IFRS)لمالية الدولية ا

 الػػػػتحفظ  مػػػػ، صػػػػرل  نػػػػص مػػػػف المعػػػػاللر ىػػػػذه إ ػػػػداد لحكػػػػـ الػػػػذي المفػػػػاىلمي اإلطػػػػار لامػػػػو
مػػف  (IAS)المحاسػني لػمف الاصػانص النو لػة المرغػوب تواحرىػا  نػد إ ػداد التقػارلر الماللػة الدوللػة 

. وىػػذا  مػػ، (IASB, 2010)اػػبلؿ اسػػتعراض اإلطػػار المفػػاىلمي لم مػػس معػػاللر المحاسػػنة الدوللػػة 
والػذي كػاف لػؤدؾ  مػ،  (IASB, 1989)اػبلؼ اإلطػار المفػاىلمي لم مػس معػاللر المحاسػنة الدوللػة 

أىملػػػة و ػػػود الػػػتحفظ المحاسػػػني لػػػمف الاصػػػانص  النو لػػػة لممعمومػػػات المحاسػػػنلة الػػػواردة نالتقػػػارلر 
 (.33485965الماللة  سبلمةا 

اسنلة حػي صػمب معػاللر المحاسػنة الدوللػة ولؤكد الناح وف أف ىناؾ العدلد مف المعال ات المح
(IAS) ا ومعاللر التقارلر الدوللة(IFRS)   مازالت تتمسؾ نالتحفظ المحاسنيا وال ػدوؿ التػالي لولػ

 (IAS)أىػػػـ المعال ػػػات المحاسػػػنلة لمػػػتحفظ المحاسػػػني التػػػي تطرقػػػت ليػػػا المعػػػاللر المحاسػػػنلة الدوللػػػة 
 (.5نال دوؿ رقـ   كما لتل ا (IFRS)ومعاللر التقارلر الدوللة 
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 :(2جدول رقم )
 (IAS)المعالجات المحاسبية لمتحفظ المحاسبي التي تطرقت ليا المعايير المحاسبية الدولية 

 (IFRS)ومعايير الت ارير الدولية 

 النص المعيار م 
المعلػػػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػػػني الػػػػػػػػػػدولي  .6

(IAS)   ا الفقػػػػػرة رقػػػػػـ 65رقػػػػـ)
( ومػػػػػػػػا 56(ا والفقػػػػػػػػرة رقػػػػػػػػـ  7 

 نعدىا.

 تقللـ المازوف نالتكمفة أو صاحي القلمة النلعلة أليما أقؿ.لتـ 

المعلػػػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػػػني الػػػػػػػػػػدولي  .5
(IAS)   14رقـ.) 

اال تػػػراؼ والقلػػػاس المحاسػػػني لاسػػػانر انافػػػاض  الػػػمحبلؿ( قلمػػػة 
 األصوؿ.

معػػػاللر التقػػػارلر الماللػػػة الدوللػػػة  .1
(IFRS)   3رقـ.) 

تنولنيػػػػا كاصػػػػوؿ قلػػػػاس األصػػػػوؿ التػػػػي تسػػػػتوحي العػػػػروط البلزمػػػػة ل
محػػػػتفظ نيػػػػا ل ػػػػرض النلػػػػع  مػػػػ، أسػػػػاس القلمػػػػة الدحترلػػػػة أو القلمػػػػة 

 العادلة ماصومًا منيا تكاللؼ النلع  أليما أقؿ(.
المعلػػػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػػػني الػػػػػػػػػػدولي  .2

(IAS)   15رقـ.) 
 اال تراؼ نالماصصات.

المعلػػػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػػػني الػػػػػػػػػػدولي  .3
(IAS)   65رقـ.) 

ف  مملػػػػات النلػػػػع  ػػػػـ إ ػػػػادة  ػػػػدـ اال تػػػػراؼ نالمكاسػػػػب النات ػػػػة  ػػػػ
 االستن ار لمف إلرادات الفترةا ولكف لتـ تا لميا واستنفاذىا.

المعلػػػػػػػػػػار المحاسػػػػػػػػػػني الػػػػػػػػػػدولي  .4
(IAS)   16رقـ.) 

تنػػاع طػػرؽ  اال تػػراؼ الفػػوري ننفقػػات النحػػوث كمصػػروؼ إلػػراديا وا 
 اإلىبلؾ المع ؿ.

(ا 66المعلػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػدولي رقػػػػػػػػػـ   .5
 ( وما نعدىا.55الفقرة  

قلمػػػة اإللػػػراد  مػػػ، أسػػػاس القلمػػػة العادلػػػة لممقانػػػؿ المسػػػتمـ أو قلػػػاس 
 المستحؽ لممنعاة.

 (336-335: 5965:  سبلمةا المصدر
 

الــتحفظ المحاســبي فــي ظــل تطبيــق المبــادئ المحاســبية الم بولــة قبــواًل عامــًا فــي الواليــات  2.2.3.2
 :(GAAP)المتحدة األمريكية 

القلػػود التػػي تحكػػـ  مملػػة ااتلػػار السلاسػػة نو ػػًا مػػف  (GAAP)لعػػد الػػتحفظ المحاسػػني وحقػػًا لػػػ
ذا تنػػلف لممحاسػػب أف ىنػػاؾ نػػدلملف مقنػػوللف لمتقرلػػر المػػالي  ػػف  نصػػر معػػلفا حػػي ىػػذه  المحاسػػنلةا وا 
الحالػة حػإف المحاسػب وحقػًا لمػتحفظ سػوؼ لاتػار النػدلؿ الػذي لنػتا  نػو داػؿ أقػؿ وأقػؿ قلمػة لؤلصػوؿا 

نلة األساسلةا والذي لؤدي إل، اال تػراؼ والقلػاس  ػف حلث لعد التحفظ المحاسني مف المنادئ المحاس
 المفػػػاىلمي اإلطػػػار لامػػػو الاسػػػانر المحتممػػػةا و ػػػدـ اال تػػػراؼ والقلػػػاس  ػػػف األرنػػػاح المحتممػػػة. أللػػػا
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حػػػي قانمػػػة المفػػػاىلـ  (FASB)األمرلكػػػي  الماللػػػة المحاسػػػنة معػػػاللر م مػػػس  انػػػب مػػػف المقتػػػرح ال دلػػػد
(SFAC8) –عارة نعكؿ صرل  إل، التحفظ المحاسني.مف اإل -كما سنقت اإلعارة 

كمػػا أف العػػركات التػػي تػػـ إ ػػداد قوانميػػا الماللػػة وحقػػًا لممنػػادئ المحاسػػنلة المقنولػػة قنػػواًل  امػػًا 
(GAAP)  أك ػػر تحفظػػػًا  نػػد إ ػػػداد التقػػارلر الماللػػػة نالمقارنػػػة مػػع العػػػركات الممتزمػػة نتطنلػػػؽ معػػػاللر

 .(Ndubizu and Sanchez, 2006:158) (IAS)المحاسنة الدوللة 
 

 -Sarbanes)الـتحفظ المحاسـبي عنـد إعـداد الت ـارير الماليـة فـي أع ـاب صـدور قـانون  2.2.3.3

Oxley Act): 

تناولت العدلد مف الدراسات نالنقػد والتحملػؿ طنلعػة وات ػاه الت لػر حػي السػمطة التقدلرلػة المتاحػة 
ا وو ػػد أف (Sarbanes-Oxley)إلدارة المنعػػاة  نػػد إ ػػداد التقػػارلر الماللػػة حػػي أ قػػاب صػػدور قػػانوف 

-Sarbanes)ىناؾ زلادة حي مسػتوى الػتحفظ المحاسػني  نػد إ ػداد التقػارلر الماللػة نعػد تطنلػؽ قػانوف 

Oxley)  كنتل ة لتمنلة متطمنػات(SEC) ا والتػي تقلػي نػإلزاـ الرؤسػا  التنفلػذللف لمعػركات والمػدلرلف
حػػػإف سػػػر ة  (Sarbanes-Oxley)ؽ قػػػانوف نا تمػػػاد القػػػوانـ الماللػػػةا كمػػػا و ػػػد أنػػػو حػػػي أ قػػػاب تطنلػػػ

اسػػت انة األرنػػاح لؤلانػػار غلػػر السػػارة أسػػرع مػػف اسػػت انة األرنػػاح لؤلانػػار السػػارةا وتؤكػػد الدراسػػات أف 
قػػد غلػػرت سػػموؾ اإلدارة  نػػد إ ػػداد التقػػارلر الماللػػة  (SEC)ومتطمنػػات  (Sarbanes-Oxley)قػػانوف 

 .(Labo et al., 2006:64)ل عمو أك ر تحفظًا 
 

 :(SSAP/2)التحفظ المحاسبي في ظل تطبيق المعيار البريطاني  2.2.3.4
: أف ال ػػرض مػػف ىػػذا المعلػػار ىػػو المسػػا دة  مػػ، حيػػـ (SSAP/2)ووحقػػًا لممعلػػار النرلطػػاني 

وتفسلر القوانـ الماللةا وذلؾ مف ابلؿ التعػلع  مػ، إحػداث تحسػلف حػي  ػودة ونو لػة المعمومػات التػي 
لػار  مػ، لػرورة اإلحصػاح  ػف كاحػة السلاسػات المحاسػنلة المتنعػة لتـ اإلحصاح  نياا حلنص ىذا المع

واليامةا والتػي تكػوف لػرورلة إل طػا  و يػات نظػر صػادقة و ادلػةا ولفتػرض ىػذا المعلػار أف القػوانـ 
اسػػػتمرارلة المعػػػػروعا  (:5785996الماللػػػة لػػػتـ إ ػػػدادىا طنقػػػًا ألرنعػػػة مفػػػاىلـ محاسػػػنلةا وىػػػي  رزؽا 

ذا لـ لتنع مفيوـ منيا حإنو ل ب تقدلـ تفسلر لذلؾ. .تحفظ المحاسنياالستحقاؽا االتساؽا وال  وا 
 

تعػد أحػد  وحػؽ المعػاللر الدوللػة مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف االلتزاـ نممارسة التحفظ المحاسػني
اال تنارات اليامة والمؤ رةا والتي لتعلف االسترعاد نيا  ند االاتلار نلف السلاسات والطرؽ المحاسنلةا 

الصػػفة تعػػد نم انػػة أحػػد القلػػود التػػي تحػػد مػػف حالػػة التسػػارع والتػػداحع نحػػو الممارسػػات المحاسػػنلة وىػػذه 
كنلر  ند إ داد القوانـ الماللةا وتقـو اإلدارة ناتااذ العدلد مف القرارات حلث أف لمتحفظ تا لر  الااطنة.

 .لتي لعتمد  مليا األطراؼ المعنلةالتي قد تؤ ر  م، المعمومات المحاسنلة ا
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 الحاكمية المؤسسية:و التحفظ المحاسبي العالقة بين  2.2.4
تعتنػػر الحاكملػػة المؤسسػػلة مػػف العوامػػؿ التػػي تػػؤ ر حػػي در ػػة الػػتحفظ المحاسػػنيا حو ػػود نظػػاـ 
حاكملة  لد وممـز لعني المزلد مف التداؿ واإلعراؼ مف  انػب المسػاىملف وال معلػات العموملػة  مػ، 

ف أ ؿ الحد مف الفساد المالي واالنحراؼ اإلداريا و م، ذلؾ لمكف م الس اإلدارة وأ يزتيا التنفلذلة م
القوؿ أف مركز اىتماـ الحاكملة المؤسسلة ىو سموؾ اإلدارة حي العركةا والذي لحاوؿ تافلض مسػتوى 

 ت ذر اإلدارة حي التبل ب نإدارة األرناح والنعد  ف التحفظ المحاسني.
فظ المحاسنيا حكمما زادت حعاللة آللات الحاكملػة كممػا وترتنط الحاكملة المؤسسلة إل انلًا نالتح

زاد الطمب  م، تطنلؽ مستوى  اٍؿ مف التحفظ المحاسني نالقوانـ الماللةا ومػف الدراسػات التػي تناولػت 
ا حلػث تػـ (Ahmed & Duellman, 2007)العبلقة نلف آللػات الحاكملػة والػتحفظ المحاسػني دراسػة 

اسػني واصػانص م مػس اإلدارة  كاحػد آللػات الحاكملػة الدااملػة(ا وحػي دراسة العبلقة نلف التحفظ المح
اؽ المحاسػػنيا نسػػنة القلمػػة تمػػؾ الدراسػػة تػػـ اسػػتاداـ  بل ػػة مقػػاللس لمػػتحفظ المحاسػػني  ح ػػـ االسػػتحق

ا مقلػاس اسػت انة السػوؽ واألرنػاح(ا وقػد توصػمت الدراسػة إلػ، و ػود  بلقػة السػوقلةإل، القلمة  الدحترلة
ة أ لػػػػا  م مػػػػس اإلدارة الػػػػداامللف  التنفلػػػػذللف( حػػػػي م مػػػػس اإلدارة ونػػػػلف الػػػػتحفظ  كسػػػػلة نػػػػلف نسػػػػن

المحاسػػػػنيا كمػػػػا و ػػػػدت الدراسػػػػة أف ىنػػػػاؾ  بلقػػػػة إل انلػػػػة نػػػػلف نسػػػػنة ممكلػػػػة أ لػػػػا  م مػػػػس اإلدارة 
 الاار للف حي أسيـ العركة ونلف التحفظ المحاسني.

مػػػف أىملػػػة دور كػػػؿ منيمػػػا حػػػي  العبلقػػػة نػػػلف الحاكملػػػة المؤسسػػػلة والػػػتحفظ المحاسػػػني تننػػػعإف 
التعاقػػػػدات التػػػػي تنرميػػػػا المنعػػػػاةا وذلػػػػؾ نػػػػالنظر إلػػػػ، أف العػػػػركات تتكػػػػوف مػػػػف سمسػػػػمة مػػػػف القػػػػرارات 
والتعاقدات المرتنطة نمزاولة المنعاة ألنعطتياا والتي لتـ إنراميا لتافلؼ حػدة معػاكؿ الوكالػة والمتعمقػة 

الممكػػف القػػوؿ أف واحػػد مػػف أىػػـ األم مػػة  مػػ، ىػػذه نالفصػػؿ نػػلف الممكلػػة والرقانػػة دااػػؿ المنعػػاةا ومػػف 
العقػػود ىػػو  قػػد نػػلف حممػػة األسػػيـ والم مو ػػة التػػي تػػدلر العػػركة  إدارة العػػركة( نا تنػػار أف م مو ػػة 
اإلدارة ىػػو الػػوكبل   ػػف المػػبلؾ وحممػػة األسػػيـا وقػػد تػػـ تػػوظلفيـ لمعمػػؿ  مػػ، إدارة العػػركة نلانػػة  ػػف 

اإلدارة والمػػدلرلف قػػد تعمػػؿ  مػػ، تعظػػلـ  ػػرواتيـ الااصػػة نػػداًل مػػف ىػػؤال  المػػبلؾا ونظػػرًا ألف م مو ػػة 
 روة المساىملفا حقد تـ ولع م مو ة مف اآلللات التي تسا د  م، التافلؼ مف ىذه المعكمةا حلػث 
تعتنر الحاكملة المؤسسلة مف إحدى الوسانؿ التي تتكامؿ مػع الػتحفظ المحاسػني وتلػمف تطنلقػو  مػ، 

ممنعػػػاة وكػػذلؾ التقػػػارلر والقػػوانـ الماللػػػةا وذلػػؾ لمتعامػػػؿ مػػع كاحػػػة معػػاكؿ الوكالػػػةا العمملػػات التعاقدلػػة ل
وكػػػػذلؾ الرقانػػػػة  مػػػػ، تصػػػػرحات اإلدارة ومنعيػػػػا مػػػػف التبل ػػػػب حػػػػي مصػػػػداقلة األرقػػػػاـ والتقػػػػارلر الماللػػػػة 

 (.22685966 عاىلفا 
إلػػػ، أف نعػػػض الدراسػػػات ات يػػػت إلػػػ، ااتنػػػار مػػػدى ااػػػتبلؼ  (5485966 الرعػػػلديا  ولعػػػلر

ا حلػػػػػث توصػػػػػمت تمػػػػػؾ (Sarbanes-Oxley)مسػػػػتوى الػػػػػتحفظ المحاسػػػػػني قنػػػػؿ ونعػػػػػد صػػػػػدور قػػػػانوف 
 الدراسات إل، ارتفاع مستوى التحفظ نعد تطنلؽ ىذا القانوف مقارنة نالفترة السانقة لتطنلقو.
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ولتحقلؽ مستوى  لد مف در ة التحفظ المحاسني نفعؿ الحاكملة المؤسسلة قاـ االتحاد القػومي 
نولػػػع الوصػػػالا الععػػػر لمسػػػا دة م ػػػالس إدارة  (Ernest & Young)ات ومؤسسػػػة لمػػػدلر العػػػرك

العػػركات الماتمفػػة  مػػ، تحسػػلف ممارسػػتيا لمحاكملػػة المؤسسػػلة وحقػػًا لمػػا تحتػػاج إللػػو كػػؿ عػػركة نحسػػب 
 ,National Association, Ernest & Young)الظروؼ النلنلة واالقتصادلة المحلطة نياا وىي 

2002:3): 
 ػػدي حػػي إلػػاحة أعػػااص اػػار للف مسػػتقملف نيػػدؼ مػػؿ  الف ػػوات حػػي الانػػرةا ولتاكلػػد التفكلػػر ال -6

 ولماف إعراؼ أك ر استقبلاًل ونزاىة مف حلث اتااذ القرارات مف قنؿ م مس اإلدارة.
التفكلػػػر ال ػػػدي حػػػي  ملػػػع مراحػػػؿ تطػػػور العػػػركاتا وذلػػػؾ نإنعػػػا  ل نػػػة دانمػػػة لممرا عػػػة أو القلػػػاـ  -5

 الرواتب والترعلحات. نإنعا  ل نة دانمة لتحدلد

اللرورة الممحة لمموازنة ما نلف التركلز  م، التاطلط اإلستراتل ي واإلعراؼ القوي  مػ، النػواحي  -1
 الرنلسة حي العركةا  م، سنلؿ الم اؿ إدارة المااطر والموارد النعرلة.

 ولػػع آللػػات متقنػػة لمكػػف  ػػف طرلقيػػا تحدلػػد االاتصاصػػات والسػػمطات التػػي لحتػػاج إلليػػا م مػػس -2
 اإلدارةا والتاكلد الفعمي مف حصوؿ الم مس  مليا.

 نػػد النحػػث الفعمػػي  ػػف أ لػػا   ػػدد لم مػػس اإلدارة ل ػػب القلػػاـ نالسػػعي إلػػ، لػػـ مرعػػحلف مػػف  -3
 ذوي الكفا ة والنزاىة والانرة حي الصنا ة.

ل ػػػب القلػػػاـ نولػػػع إرعػػػادات لعمػػػؿ م ػػػالس إدارة العػػػركات مػػػع التاكػػػد مػػػف قلػػػاـ أ لػػػا  م ػػػالس  -4
 لمحتمملف نتاصلص الوقت البلـز لمعمؿ حي الم الس.اإلدارة ا

زلػػػادة در ػػػة أدا  م مػػػس اإلدارة  ػػػف طرلػػػؽ زلػػػادة  ػػػدد اال تما ػػػات والوقػػػت الماصػػػص إل ػػػداد  -5
 اال تما ات.

التركلز الفعمي  م، المعمومات الااصػة نالعػركة مػع التركلػز حػي نفػس الوقػت  مػ، ىلاكػؿ وآللػات  -6
  مؿ م مس اإلدارة.

ي تحدلػػػػد مسػػػػتوى معػػػػلف كحػػػػد أدنػػػػ، لممكلػػػػة أ لػػػػا  م مػػػػس اإلدارة مػػػػف أسػػػػيـ التفكلػػػػر ال ػػػػدي حػػػػ -7
 العركاتا وذلؾ نيدؼ تحقلؽ أكنر قدر مف التواحؽ نلف مصالحيـ ومصمحة العركة وأصحانيا.

 ند إتنػاع الوصػالا السػانقة ل ػب أاػذ الحلطػة وقػدر مػف الحساسػلة نعػكؿ لتناسػب مػع مسػتوى  -69
 وؿ األحلؿ مبل مة لمراحؿ الحلاة التي نم تيا العركة.نلوج العركةا والنحث الدانـ  ف الحم

مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أنو حي ظػؿ المسػؤوللة الممقػاة  مػ، اإلدارة التنفلذلػةا والوصػالا الععػر 
السانقة أف تقوـ نإتناع سلاسات متحفظة حي إ داد القوانـ الماللة لموا ية تكاللؼ النزا ػات والتقالػيا 

ت التػػي ال لو ػػد نيػػا غػػش حػػي التقػػارلر المنعػػورة ىػػي تمػػؾ التػػي لتكػػوف م مػػس ولتوقػػع أللػػًا أف العػػركا
إدارتيػا مػف أ لػػا  غلػر تنفلػػذللفا ولتوقػع زلػػادة در ػة الػتحفظ المحاسػػني نعػد تطنلػػؽ القوا ػد التنفلذلػػة 

 لمحاكملة وااللتزاـ نيا.
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 اإلفصاح:وجودة التحفظ المحاسبي العالقة بين  2.2.5
الماللػػػة المنعػػػورة إال أف ىنػػػاؾ اتفاقػػػًا  امػػػًا  مػػػ، أف اليػػػدؼ  نػػػالرغـ مػػػف تعػػػدد أىػػػداؼ التقػػػارلر

األساسي لمتقارلر الماللة ىو توحلر معمومات محاسنلة مبلنمة إلمكانلػة اتاػاذ قػرارات اسػت مارلة رعػلدةا 
( الصػػػادرة  ػػػف 5ولادمػػػة حنػػػة المسػػػت مرلف الحػػػالللف والمػػػرتقنلفا وقػػػد أولػػػحت توصػػػلة المفػػػاىلـ رقػػػـ  

أف مبلنمػػة المعمومػػات المحاسػػنلة المنعػػورة تعنػػي أف تكػػوف  (FASB)اسػػنة الماللػػة م مػػس معػػاللر المح
 ,FASB)ليػػذه المعمومػػات قلمػػة تننؤلػػة وقلمػػة تقولملػػة تصػػحلحلةا وأف تػػـ توحلرىػػا حػػي توقلػػت مبلنػػـ 

SFAC No.2, 1980). 
ولعػػد الػػتحفظ المحاسػػػنلة مػػف اصػػػانص المعمومػػات المحاسػػنلة التػػػي ل ػػب تواحرىػػػا حػػي القػػػوانـ 
الماللةا والذي لعد أللًا مف المنػادئ المحاسػنلة المقنولػة قنػواًل  امػًاا حلػث سػاد الػتحفظ المحاسػني حػي 
الممارسة العمملةا إذ نمت اىتماـ المحاسنلف نو إل، در ة أنو أصن  ح ػر الزاولػة حػي الممارسػة العمملػة 

 (.585969  وضا 
نالقلمػػػػػة المبلنمػػػػػة لممعمومػػػػػات  وقػػػػد ناقعػػػػػت العدلػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات  بلقػػػػػة الػػػػػتحفظ المحاسػػػػػني

المحاسػنلةا حلػػث احترلػػت نعػػض الدراسػات أف الزلػػادة حػػي الػػتحفظ المحاسػني اػػبلؿ الوقػػت لعتنػػر أحػػد 
ا كما أف كبًل مف األكادلمللف والممارسلف  نروا مبلحظتو لتافلض القلمة المبلنمة األسناب الذي لمكف

افػػػػلض القلمػػػػة المبلنمػػػػة لممعمومػػػػات  ػػػػف و يػػػػات نظػػػػر ماتمفػػػػة حػػػػوؿ دور الػػػػتحفظ المحاسػػػػني حػػػػي ت
والتطػػولر المحاسػػنلةا حلػػث أعػػار نعػػض الممارسػػلف إلػػ، أف الممارسػػات م ػػؿ معال ػػات نفقػػات النحػػث 

 .لعتنر نو ًا مف التحفظ
وتتلػ  مػػدى أىملػة ال قػػة حػػي المعمومػة المحاسػػنلة  نػػد الػرنط نػػلف األزمػػة الماللػة العالملػػة ومػػا 

ت األمرلكلة وممارسات المحاسنة اإلندا لة التي مارسيا مػدلرو تمػؾ تنعيا مف انيلار لمعدلد مف العركا
العركات حي إدارة األرناح والتي نتا  نيا العدلد مف المعمومات المحاسنلة الملممةا مما أحقد ال قة حي 
المعمومة المحاسنلة التي لتـ الحصوؿ  مليا مف التقارلر الماللةا نؿ واألك ر مف ذلؾ إل، حقد ال قة حي 
التقػػػارلر الماللػػػة ككػػػؿا األمػػػر الػػػذي دحػػػع إلػػػ، العمػػػؿ  مػػػ، زلػػػادة در ػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػني  نػػػد إ ػػػداد 

 (.696485965التقارلر الماللة لمت مب  م، الممارسات والت اوزات المحاسنلة  العرقاويا 
ىنػػػاؾ العدلػػػد مػػػف المنػػػاحع لمػػتحفظ المحاسػػػني التػػػي تعػػػمؿ تقػػػدلـ  مػػف اػػػبلؿ مػػػا سػػػنؽ لتنػػلف أف

لمكف أف تعتمد  مليػا األسػواؽ الماللػةا حػإذا كانػت المعمومػات غلػر دقلقػة ندر ػة كاحلػة تكػوف  معمومات
مػة المبلنمػة لممعمومػاتا ولػذلؾ غلر  ػدلرة ناال تمػاد والمو وقلػةا ونالتػالي لػؤدي ذلػؾ إلػ، تافػلض القل

المحاسػني مػرتنط لكوف ليا ارتناط إل اني نالتحفظا ذلؾ أف زلػادة الػتحفظ  لمكف أفالمعمومات مبلنمة ح
 نانافاض القلمة المبلنمة لممعمومات.
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 الثالث:الفصل 
 الحاكمية المؤسسية

 

مفيػػػـو وأىملػػػة وأىػػػداؼ  لتنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ التعػػػرؼ  مػػػ،
الحاكملػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػلةا كػػػػػػػػذلؾ التعػػػػػػػػرؼ  مػػػػػػػػ، منػػػػػػػػادئ الحاكملػػػػػػػػة 
المؤسسلةا واألطراؼ المؤ رة حي تطنلقيػاا والمظػاىر السػمنلة ل لػاب 

حاكملةا وأللًا التعرؼ  م، نطاؽ تطنلؽ الحاكملة المؤسسلة حي ال
النلانات الماللة مػف حمسطلفا و بلقة الحاكملة ن ودة اإلحصاح  ف 

 :ابلؿ المنح لف التالللف
 

   مبادئ وآليات الحاكمية المؤسسيةالمبحث األول:  3.1
الحاكميــة المؤسســية فــي الجيــاز المبحــث الثــاني:  3.2

 المصرفي الفمسطيني
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 حث األول:المب
 مبادئ وآليات الحاكمية المؤسسية

 

 تمييد: 3.1.1
الرغـ مػػف االسػػتعماؿ الحػػدلث لمصػػطم  الحاكملػػة إال أف ظيػػوره لعػػود لػػزمف نعلػػدا حاألسػػاس نػػ

 & Berls)لؤلمػرلكللف  لنظرلػة الوكالػة التػي لعػود ظيورىػا أوالً  لر ػع أوالً  لمحاكملػةالنظػري والتػارلاي 

Means)  ف ىنػػػاؾ حصػػػبًل نػػػلف ممكلػػػة رأسػػػماؿ العػػػركة و مملػػػة الرقانػػػة المػػػذلف الحظػػػا أ (6715 سػػػنة
 (.6485965 العندليا واإلعراؼ دااؿ العركاتا وىذا الفصؿ لو آ اره  م، مستوى أدا  العركة 

ا (Enron)وقد كاف لسقوط كنرى العركات العالملة حي ندالة القرف الحالي و م، رأسيا عػركة 
 Adelphia)وعػػركة اتصػػاالت  (Arthur Anderson)ا ولعػػركات أاػػرى م ػػؿ (Worldcom)و

communication)  أكنػػػر األ ػػػر إلتنػػػاع طرلػػػؽ الحاكملػػػة المؤسسػػػلة. ولػػػرى المتتنػػػع لتػػػارلال الحاكملػػػة
ونالذات الواللات المتحدة أف إحبلس العركات الكنرى والفلػان  الماللػة التػي ظيػرت كمػا حصػؿ نعػركة 

(Lockheed)   عت لصدور قانوف الممارسات األ ننلة الفاسدة ( كانت نمنزلة إرىاصات دح6755 اـ
حػي الواللػات  (Sarbances- Oxley Act)( قػانوف 5995ـا  ػـ صػدر حػي  ػاـ  97/65/6755حػي 

المتحػػدةا وتلػػػمنت نصوصػػو تعزلػػػز المسػػا لة القانونلػػػة أل لػػا  م مػػػس اإلدارة  ػػف الماالفػػػات التػػػي 
أسيـ القانوف حػي ت مػلظ العقونػات  نػد التبل ػب لرتكنونياا ولرورة استقبلؿ ل اف المرا عة والتدقلؽا و 

نالتقارلر الماللةا و عؿ مف إصدار السندات نطرلػؽ االحتلػاؿ أو تزولػر الملزانلػة  رلمػة حلدراللػة تصػؿ 
 (.15585965( سنة   نالنةا 53-59 قونتيا الحنس مف  

سػػنة  (Jansen & Meckling)وقػػد قػػدما األمػػرلكللف الحػػانزلف  مػػ،  ػػانزة نونػػؿ لبلقتصػػاد 
" Principle( النظرلػػػػة العػػػػيلرة  أف نظرلػػػػة الوكالػػػػة كعبلقػػػػة نمو نيػػػػا لم ػػػػا عػػػػاص "رنلسػػػػي 6754 

" لكػػي لقػػـو نالنلانػػة  نػػو نػػنعض الميمػػاتا Agentصػػاحب رأس المػػاؿ لاػػدمات عػػاص آاػػر " امػػؿ 
 وىذه الميم ة "العبلقة" تسػتو ب نلانتػو حػي السػمطة إلن ػاز نعػض الاػدماتا ومػف  ػـ لاولػو صػبلحلات
اتااذ القرارات لصال  األصلؿا وذلػؾ مػف اػبلؿ  بلقػات تعاقدلػة(ا ونالتػالي حػإف نظرلػة الوكالػة أ ػارت 
مسػػالة ميمػػة تتعمػػؽ نالفصػػؿ نػػلف ممكلػػة رأس المػػاؿ التػػي تعػػود لممسػػاىملف وميمػػة اتاػػاذ القػػرار واإلدارة 

ىملف مػف أ ػؿ زلػػادة الموكمػة لممػدلرلف الػذلف تػػرنطيـ نالعػركة  قػود تفػػرض  مػليـ العمػؿ لصػال  المسػػا
 ػروتيـ وامػؽ القلمػة مقانػؿ أ ػور لتقالػونياا غلػر أنػو حسػب حرلػلات النظرلػة حػإف ااػتبلؼ الطنلعػة 
السموكلة والتكولنلةا وكذلؾ األىداؼ نلف المدلرلف والمساىملف تؤدي إل، امؽ صراع منفعة حي الندالة 

 (.6385995ند الوىاب وعحاتةا نلف ىذلف الطرحلف لتتعداه حلما نعد لناقي األطراؼ األارى   
ولم ػػا المػػدلروف حسػػب ىػػذه النظرلػػة لولػػع اسػػتراتل لات تحملػػو وتحفػػظ لػػو حقوقػػو  ػػف طرلػػؽ 
اسػػػت بلؿ نفػػػوذها وكػػػذلؾ عػػػنكة العبلقػػػات نػػػالموردلف والعمػػػبل ا وكػػػذلؾ ح ػػػـ المعمومػػػات التػػػي لسػػػتقنميا 
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واًل قنػػؿ مصػػال  المؤسسػػة المػػدلر قنػػؿ غلػػرها ونػػذلؾ حيػػو لفلػػؿ تحقلػػؽ مصػػالحو وأىداحػػو العاصػػلة أ
ااصة الحفػاظ  مػ، قلمتػو حػي سػوؽ العمػؿ لموا يػة ىػذا االنحػراؼ الػذي تعػده النظرلػة إاػبلاًل نعػروط 
العقػػػػد الػػػػذي لػػػػرنط المػػػػدلر نالعػػػػركة ولم ػػػػا المسػػػػاىملف لتعػػػػدلؿ سػػػػموؾ المػػػػدلر السػػػػمنيا ولمحفػػػػاظ  مػػػػ، 

اكملػػة المؤسسػػلة الػػذي لممػػؾ آللػػات مصػػالحيـ ناتاػػاذ تػػدانلر تقولملػػة رقانلػػة  ػػف طرلػػؽ إنعػػا  نظػػاـ الح
عػػػػراحلة دااملػػػػة تعتمػػػػد  مػػػػ، م ػػػػالس اإلدارةا الرقانػػػػة التنادللػػػػة نػػػػلف المػػػػدلرلف  رنػػػػلسا  وأدوات رقانلػػػػة وا 

 (.285996مرؤوس(ا وكذلؾ الرقانة المناعرة لممساىملف  حات  و لعيا 
الحاكملػػة دورًا كنلػػرًا حػػي م ػػاؿ  (Sarbanes-Oxley Act)أوكسػػمي  -وكػػاف لقػػانوف سػػارننس

نو لوصؼ نانو مف أىـ التعرلعات التي د مت الحاكملةا حلث حػرض  مػ، العػركات  المؤسسلةا نؿ وا 
المدر ة حي النورصػات األمرلكلػة لػرورة تطنلػؽ م مو ػة مػف قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلةا نمػا للػمف 

 (.2485995تنظلـ  مؿ ىذه العركات نتل ة إلحبلس العدلد مف العركات الكنرى  ال علديا 
وقػػد ارتػػنط ظيػػور مصػػطم   الحاكملػػة المؤسسػػلة( حػػي الفقػػو ال رنػػي نػػنعض ال مػػوض حرلػػتو 
حدا ػػة المصػػطم ا إذ  مػػ، الػػرغـ مػػف أف ملػػموف الحاكملػػة المؤسسػػلة تر ػػع  ػػذوره إلػػ، أوانػػؿ القػػرف 
التاسع  عر حي إطػار نظرلػات التنظػلـ واإلدارةا إال أف ىػذا المصػطم  لػـ لعػرؼ حػي الم ػة االن ملزلػةا 
كما أف مفيومو لـ لندأ حي التنمور إال ابلؿ العقدلف اآلارلفا مػع مبلحظػة أنػو لػزاؿ غانمػًا حػي السػلاؽ 
العرنيا والتعنلر  نو نالم ة العرنلة ىو تعنلر قاصر؛ ألف كممة حاكملة حي حد ذاتيا للست اسػمًا  انتػًا 

نػلف م مػع الم ػة العرنلػة حػي  أو معروحًا حي الم ة العرنلةا وللس أدؿ  مػ، ذلػؾ مػف االاػتبلؼ الوالػ 
القاىرةا وم مع الم ة العرنلة حي األردف حوؿ ىذا المصطم ا حفي الوقت الذي أصدر حلو م مػع الم ػة 
العرنلػػػة نالقػػػاىرة مصػػػطم  "حوكمػػػة العػػػركات"ا حقػػػد أصػػػدر م مػػػع الم ػػػة العرنلػػػة حػػػي األردف مصػػػطم  

ـ  مػػػػ، أسػػػػاس أنيػػػػا المقانػػػػؿ 66/94/5992( نتػػػػارلال 5992949"الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة" نػػػػالقرار رقػػػػـ  
 (.6485965 تبلحمةا  (Corporate Governance)األنسب لمصطم  

مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ حقػػد ا تمػػدت الدراسػػة الحاللػػة مصػػطم   الحاكملػػة المؤسسػػلة(ا  ممػػًا نػػاف 
الحاكملػػة والحوكمػػة كمتاىمػػا كممتػػاف ومصػػطمحاف  دلػػداف لػػـ لسػػتعمبل مػػف قنػػؿ حػػي الم ػػة العرنلػػةا وقػػد 

ت حي العالـ ال رنيا وحي الواللات المتحدة  م، و و التحدلد حي إطار حزمػة مػف األنظمػة ولػلس صدر 
نظامػػًا منفػػردًاا وتيػػدؼ كميػػا إلػػ، لػػنط العمملػػات حػػي العػػركةا ولػػنط سػػموؾ المػػوظفلف والصػػبلحلاتا 

 وتتواحر حليا عفاحلة كاممةا وتحمي حقوؽ المساىملف الص ار قنؿ الكنار.
مػػػػا سػػػػنؽ أف ظيػػػػور الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة ارتػػػػنط نالعولمػػػػة واألزمػػػػات  كمػػػػا لتنػػػػلف مػػػػف اػػػػبلؿ

االقتصػػادلة والماللػػػةا وحرلػػػت نفسػػيا نسػػػر ة حتػػػ، أصػػن  م ػػػار اىتمػػػاـ الػػدوانر األكادلملػػػة والسلاسػػػلة 
العالملةا نحلث أدت إل، ت للر إستراتل لة االست مار المتعارؼ  مليػا والقانمػة  مػ، ارتفػاع العانػد كممػا 

طرة إلػ، اسػتراتل لة  دلػدة  رحػت ناسػـ التو ػو إلػ، ال ػودةا والػذي أدى نػدوره إلػ، ظيػور ارتفعت الماا
 مفيـو الحاكملة المؤسسلة نعكؿ وال .
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 المؤسسية: الحاكميةمفيوم  3.1.2
حػػاوؿ  ػػدد كنلػػر مػػف األكػػادلمللف والمحممػػلف التوصػػؿ إلػػ، تعرلػػؼ محػػدد لمصػػطم  الحاكملػػة 

، صػعلد العػرؽ األوسػط لسػع، األكػادلملوف والمعػر وف المؤسسلةا وحت،  م، المسػتوى اإلقملمػي و مػ
لعكس المعنػ،  (Corporate Governance)إل، التوصؿ إل، تعرلؼ موحد نالم ة العرنلة لمصطم  

المقصود نوا إال أف زلادة العولمة التي تعيدىا األسواؽ العالملةا واستحداث أدوات ماللة  دلػدة نصػفة 
لتسع مع مرور الوقتا وتتزالػد معػاكؿ توحلػد تعرلػؼ المصػطم  مستمرة  عمت م اؿ حوكمة العركات 

 (.5985966وتتنالف كمما ااتمؼ المستوى ومدى تطور السوؽ  صانرا 
وحلػػػػػػػث أنػػػػػػػو لػػػػػػػـ لػػػػػػػتـ التوصػػػػػػػؿ إلػػػػػػػ، مػػػػػػػرادؼ متفػػػػػػػؽ  ملػػػػػػػو حػػػػػػػي الم ػػػػػػػة العرنلػػػػػػػة لمصػػػػػػػطم  

(Governance) ا كمػػػا أف اقتػػػراف ىػػػذا المصػػػطم  مػػػع كممػػػة(Corporate) عنػػػ، أ طػػػاه أك ػػػر مػػػف م
ومػػدلوؿا وحػػي ىػػذا السػػلاؽ لو ػػد امسػػة  عػػر معنػػ، حػػي الم ػػة العرنلػػة لتفسػػلر ىػػذا المصػػطم ا وىػػي 
 حاكملػػػػة العػػػػركةا حوكمػػػػة العػػػػركةا حكمانلػػػػة العػػػػركةا الػػػػتحكـ المعػػػػترؾا الػػػػتحكـ المؤسسػػػػيا اإلدارة 

ركة الم تمعػػػةا لػػػنط العػػػركةا السػػػلطرة  مػػػ، العػػػركةا المعػػػاركة الحكوملػػػةا إدارة عػػػؤوف العػػػركةا العػػػ
الرعلدةا تو لو العركةا اإلدارة الحقة لمعركةا الحكـ الصال  لمعػركةا وأسػموب ممارسػة سػمطة اإلدارة(ا 
و مػػ، الػػػرغـ مػػف ىػػػذا االاػػػتبلؼ نػػلف الكت ػػػاب إال أف  مػػة اتفاقػػػًا حلمػػػا نلػػنيـ حػػػوؿ نعػػاتو وال ػػػرض منػػػو 

 (.66585994 الصال ا 
حاكملػة المؤسسػلة نانيػا  مملػات تػتـ مػف ال (IIA)ولعرؼ م مع المدققلف الػداامللف األمرلكػي 

دارتيػػػا  اػػػبلؿ إ ػػػرا ات تسػػػتادـ نواسػػػطة مم مػػػي أصػػػحاب المصػػػال  نتػػػوحلر إعػػػراؼ  مػػػ، الماػػػاطر وا 
نواسػػطة اإلدارةا ومراقنػػة ماػػاطر العػػركة والتاكلػػد  مػػ، كفالػػة اللػػوانط الرقانلػػة لت نػػب ىػػذه الماػػاطرا 

اطػط قل مػة لمعػركةا مػع األاػذ ناال تنػار أف أدا  مما لؤدي إل، المساىمة المناعرة حي إن از أىػداؼ و 
 .(IIA, 2003:5)أنعطة الحاكملة تكوف مسؤوللة أصحاب المصال  نالعركة لتحقلؽ حعاللة الوكالة 

الحاكملػػػة المؤسسػػػلة نانيػػػا النظػػػاـ الػػػذي لػػػتـ مػػػف  (IFC)كمػػػا تعرحيػػػا مؤسسػػػة التمولػػػؿ الدوللػػػة 
 .(Alamgir, 2007:3)أ ماليا ابللو إدارة الوحدات االقتصادلة والتحكـ حي 

وتعػػرؼ الحاكملػػة المؤسسػػلة نانيػػا م مو ػػة مػػف األنظمػػة الااصػػة نالرقانػػة  مػػ، أدا  المنعػػآت 
وتافػػلض الماػػاطرا وتنظػػلـ العبلقػػات نػػلف م مػػس اإلدارة والمػػدلرلف والمسػػاىملف وأصػػحاب المصػػال ا 

لة المؤسسلة م مو ة مف القوا د مع التاكلد أف المنعآت ل ب أف ت دار لصال  المساىملفا وأف الحاكم
لػػتـ نمو نيػػا إدارة المنعػػاة والرقانػػة  مليػػا وحػػؽ ىلكػػؿ معػػلف لتلػػمف توزلػػع الحقػػوؽ والوا نػػات حلمػػا نػػلف 

 (.7285961المعاركلف حي إدارة المنعاة م ؿ م مس اإلدارة والمدلرلف التنفلذللف والمساىملف  كلرزافا 
ة مػف اآلللػات التػي تػدار نيػا العبلقػة نػلف ماتمػؼ كما  رحت الحاكملة المؤسسػلة نانيػا م مو ػ

األطػػراؼ ذات العبلقػػة نالعػػركةا نمػػا للػػمف تحقلػػؽ العدالػػة والعػػفاحلة ومصػػال  ماتمػػؼ تمػػؾ األطػػراؼ 
(. كمػػا  رحػػت الحاكملػػة المؤسسػػلة نانيػػا اآلللػػة التػػي تقػػد ـ لػػمانة لممػػولي المنعػػاة 4485962 حمػػدافا 
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اتيـ حليػاا كمػا تعػد نانيػا أحػد حقػوؿ االقتصػاد الػذي ل عنػ، حػي نانيـ سلحصموف  م،  واند مف اسػت مار 
 (.63185965النحث  ف الوسانؿ التي تحقؽ الكفا ة اإلدارة أو تلمنيا  حمداف وآاروفا 

و رحت أللػًا نانيػا مػدى ن ػاح المنظمػة حػي المػدى الطولػؿ  مػ، حػؿ المعػكبلت النا مػة  ػف 
تقطاب رأس المػػػػاؿ والعنصػػػػر النعػػػػري واسػػػػتاداميا حصػػػػؿ الممكلػػػػة  ػػػػف اإلدارةا ممػػػػا لتػػػػل  لمعػػػػركة اسػػػػ

االستاداـ األم ػؿ مػف أ ػؿ إنتػاج قلمػة اقتصػادلة طولمػة األ ػؿ لمسػاىمليا مػع احتػراـ مصػال  ال يػات 
 (.6685991األارى ذات الصمة والم تمع كامبًل  اتحاد المصارؼ العرنلةا 

لعػػتمؿ  مػػ،  ػػدة معػػاٍف  ولػػرى نعػػض النػػاح لف نػػاف الحاكملػػة المؤسسػػلة إنمػػا ىػػي مفيػػـو واسػػع
إلػػ، أنػػو لمكػػف النظػػر إلػػ،  (Cattrysse, 2005:3)نداامػو لاػػدـ كػػؿ منيػػا ىػػدحًا معلنػػًاا حلػػث أعػػارت 

الحاكملة المؤسسلة  م، أنيػا المػنيا المتنػع مػف قنػؿ أصػحاب المصػال  حػي العػركة لمراقنػة مصػالحيـ 
عػػركة والرقانػػة  مليػػاا كمػػا وتعنػػر الااصػػةا وكػػذلؾ حيػػي تعنلػػر  ػػف النظػػاـ الػػذي تػػتـ مػػف ابللػػو إدارة ال

الحاكملة المؤسسلة  ف األنظمة والعمملات المو ػودة لػمف العػركة والتػي تحػدد األىػداؼ وتعمػؿ  مػ، 
مراقنػػة تحقلقيػػا نمػػا لنسػػ ـ مػػع قػػلـ العػػركةا وتعنػػي الحاكملػػة المؤسسػػلة كػػذلؾ القلػػاـ ناأل مػػاؿ نطرلقػػة 

ىمليا وتحسلف ال ودة اإلدارلةا وتع لع التفكلر أحلؿا مما لؤدي إل، تحسلف  بلقات العركة مع مسا
 م، المػدى الطولػؿا والتاكلػد  مػ، مقانمػة احتلا ػات أصػحاب المصػال  مػف المعمومػاتا والتاكلػد  مػ، 

 أف اإلدارة التنفلذلة مراقنة نعكؿ للمف قلاميا ناأل ماؿ.
ات التػػػي مػػػف أعػػػمؿ التعرلفػػػ (OECD)ولعتنػػػر تعرلػػػؼ منظمػػػة التعػػػاوف االقتصػػػادي والتنملػػػة 

تناولػػػت مفيػػػوـ الحاكملػػػة المؤسسػػػلة حقػػػد  رحتيػػػا  مػػػ، أنيػػػا النظػػػاـ الػػػذي تسػػػتادمو المنعػػػاة حػػػي  مملػػػة 
اإلعراؼ والرقانة  م،  مملاتياا كما أنيا تم ؿ النظاـ الذي لػتـ مػف ابللػو توزلػع الحقػوؽ والمسػؤوللات 

ممػػػة األسػػػيـ وأصػػػحاب  مػػػ، ماتمػػػؼ األطػػػراؼ حػػػي المنعػػػاة نمػػػا حػػػي ذلػػػؾ م مػػػس اإلدارة والمػػػدلرلف وح
المصػػال  األاػػرىا كمػػا أنيػػا تحػػدد القوا ػػد واإل ػػرا ات الااصػػة ناتاػػاذ القػػرارات التػػي تتعمػػؽ نالمنعػػاةا 
ومػػػف اػػػبلؿ مػػػا سػػػنؽ لػػػتـ التػػػزود ناآلللػػػة التػػػي لػػػتـ مػػػف ابلليػػػا تحدلػػػد أىػػػداؼ المنظمػػػة والوسػػػانؿ التػػػي 

 .(OECD, 2004)تستادـ حي تحقلؽ األىداؼ والرقانة  مليا 
نظرلػة الوكالػػة حع رحػت  مػ، أنيػػا تعاقػد نػلف  ػػدة أطػراؼ وحلػو الم وكوػػؿف ل وكوػؿ  أو ل فػػو ض   وحسػب

أطراؼ آارلف م وكَّملف مف أ ؿ تنفلذ المياـا ونالتفولض تصن  ليـ سمطة القرار حيي  قد لمـز نمو نو 
نمػا لػؤدي إلػ، عاص أو  دة أعااص الم وكوؿف  عاصًا آار( الوكلػؿ مػف أ ػؿ القلػاـ نا مػاؿ ناسػموا 

 .(Bedard & Graham, 2002:8)تفولض الم وكوؿ  ز  مف سمطة اتااذ القرار لموكلؿ 
ومحملػػًا تننػػت مدونػػة "حوكمػػة العػػركات حػػي حمسػػطلف" المعنػػ، الواسػػع لحوكمػػة العػػركاتا الػػذي 

يػا  ػف لعني  م، و و الدقة: م مو ػة القوا ػد واإل ػرا ات التػي نمو نيػا لػتـ إدارة العػركة والرقانػة  مل
طرلػػػػؽ تنظػػػػلـ العبلقػػػػات نػػػػلف م مػػػػس اإلدارة واإلدارة التنفلذلػػػػةا وأصػػػػحاب المصػػػػال  اآلاػػػػرلفا وكػػػػذلؾ 

 (.285997ا الم نة الوطنلة لمحوكمة حي حمسطلفالمسؤوللة اال تما لة والنلنلة والصحلة لمعركة  
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طة أمػػا "دللػػؿ القوا ػػد والممارسػػات الفلػػم، لحوكمػػة المصػػارؼ حػػي حمسػػطلف" الصػػادر  ػػف سػػم
حقد  ر ؼ الحاكملػة المؤسسػلة نانيػا م مو ػة العبلقػات والقوا ػد واإل ػرا ات  (PMA)النقد الفمسطلنلة 

والمنادئ التي تلمف إدارة المصرؼ نطرلقة حصلفةا نما لحقؽ مصال  األطراؼ ذات العبلقػةا نعػكؿ 
اظ  مػ، المصػرؼ لتواحؽ مع القوانلف والممارسات الفلم، حي م اؿ العمؿ المصرحيا ونما لحقؽ الحف

 (.485962وتنملتو  سمطة النقد الفمسطلنلةا 
مػف اػبلؿ مػا سػنؽ لتنػػلف أف الحاكملػة ىػي م مو ػة مػػف اآلللػات واإل ػرا ات والقػوانلف والػػنظـ 
والقرارات التي تلمف كبًل مف االنلناط والعفاحلة والعدالةا وىي تيدؼ إل، تحقلؽ ال ػودة والتملػز حػي 

ات إدارة العركة حلما لتعمؽ ناسػت بلؿ المػوارد االقتصػادلة المتاحػة لػدلياا األدا   ف طرلؽ تفعلؿ تصرح
 نما لحقؽ أحلؿ مناحع ممكنة لكاحة األطراؼ ذوي المصمحة ولمم تمع ككؿ.

 

 أىمية الحاكمية المؤسسية: 3.1.3
لعتنػػر نظػػاـ الحاكملػػػة المؤسسػػلة ال لػػد مػػػف األمػػور العامػػػة التػػي تسػػا د  مػػػ، حمالػػة مصػػػال  

ؿ م مو ػػة مػػف اإل ػػرا ات م ػػؿ لػػماف ممارسػػاتيـ لحقػػوقيـ كاممػػة دااػػؿ اليلنػػات المسػػاىملف مػػف اػػبل
العامػة نمػػا حػي ذلػػؾ حػؽ انتاػػاب أ لػا  م مػػس اإلدارةا والعػفاحلة حػػي المعمومػات وتوحلرىػػا حػي الوقػػت 
المناسبا واحتفاظ المنعاة نس ؿ وال  لممساىملفا وأسػموب ملػموف لتسػ لؿ الممكلػةا كمػا أف نظػاـ 

مؤسسػػػلة ىػػػاـ لممسػػػاىملفا سػػػوا  أكػػػانوا حػػػي موقػػػع المسػػػؤوللة المناعػػػرة نػػػاإلدارة أـ اار يػػػا الحاكملػػػة ال
 (.65-64: 5997 العرلؼا 
كما لسا د نظاـ الحاكملة المؤسسلة ال لد كػذلؾ  مػ، حمالػة مصػال  كػؿ األطػراؼ الميتمػة   

 مػس إدارتيػا ول نػة التػدقلؽ نالتعامؿ مع العركةا ولنظـ العبلقات القانمة نلف إدارة العػركة التنفلذلػة وم
حلياا ما لعمؿ  م، افض مااطر العركة و م، رحع قلمة أسيميا حي السوؽا كما وأف نظاـ الحاكملة 
 المؤسسػػػلة ال لػػػد لحسػػػف مػػػف نو لػػػة وكفػػػا ة القلػػػادة حػػػي العػػػركة ولحسػػػف مػػػف  ػػػودة إنتا يػػػا  الينلنػػػيا

لكفػا ة حػي اسػتاداـ أصػوؿ المنعػاةا (ا كما تسا د الحاكملة المؤسسلة ال لدة  م، تحسػلف ا4685993
 ,Cattrysse)والعمؿ  م، تافػلض تكمفػة رأس المػاؿا وتسػا د حػي تحقلػؽ رغنػات الم تمػع وتطمعاتػو 

. كمػػػا تسػػػاىـ الحاكملػػػة المؤسسػػػلة حػػػي  ػػػذب االسػػػت مارات األ ننلػػػةا وتعػػػ لع المسػػػت مرلف (2005:8
 (.15185965نالنةا المحمللف حي االست مار نيذه العركاتا وتحرلؾ رأس الماؿ   

ولمحاكملة مزالا لمقطاع المصػرحي كونيػا تسػاىـ حػي تافػلض الماػاطر المتعمقػة نالفسػاد المػالي 
واإلداري التػػي توا ييػػا المصػػارؼا كمػػا ت نػػب المصػػارؼ االنػػزالؽ حػػي معػػاكؿ ماللػػة ومحاسػػنلةا نمػػػا 

ث االنيلػػارات نػػاأل يزة لعمػػؿ  مػػ، تػػد لـ واسػػتقرار نعػػاط المصػػارؼ العاممػػة حػػي االقتصػػادا ودرً  لحػػدو 
 (.52-51: 5969المصرحلة  العلنانيا 
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 ولمحاكمية أىمية كبيرة بالنسبة لممصارف، وبالنسبة لممساىمين، عمى النحو اآلتي:
 :(54685961 الدا ور و اندا أىمية الحاكمية بالنسبة لممصارف  - أ
 لذلة مف  ية أارى.امؽ وتعزلز ال قة نلف المود لف وحممة األسيـ مف  ية واإلدارة التنف -6
 تطنلؽ الحاكملة لساىـ حي حمالة أمواؿ المود لف وص ار المساىملف نعكؿ ااص. -5

تعتنر الحاكملة مف عروط ومواصفات  مملات التصنلؼا حالمصرؼ الػذي لمتػـز نالمعػاللر الدوللػة  -1
 لمكف تصنلفو نسيولةا مما لعزز مف  قة المؤسسات المصرحلة الدوللة نو ونادانو.

تطنلػػؽ معػػاللر نػػازؿ حػػي المحاسػػنة والتػػدقلؽ نػػدوف أف لكػػوف المصػػرؼ قػػد انػػتيا أو أاػػذ ال لمكػػف  -2
 التـز نمنادئ الحاكملة السملمة.

 تسيلؿ  مملات التدقلؽ والرقانة مف قنؿ السمطة النقدلةا ومف مؤسسات التقللـ والتصنلؼ الدوللة. -3

 :(19-56: 5995ا  ند الوىاب أىمية الحاكمية بالنسبة لممساىمين  - ب

تسػػػا د حػػػي لػػػماف الحقػػػوؽ لكاحػػػة المسػػػاىملف م ػػػؿ حػػػؽ التصػػػولتا وحػػػؽ المعػػػاركة حػػػي القػػػرارات  -6
 الااصة ناي ت لرات  وىرلة قد تؤ ر  م، أدا  المنعاة حي المستقنؿ.

اإلحصاح الكامؿ  ف أدا  المنعاة والولع المػاليا والقػرارات المتاػذة مػف قنػؿ اإلدارة العملػا لسػا د  -5
 ااطر المترتنة  م، االست مار حي ىذه المنعآت.المساىملف  م، تحدلد الم

 

 المؤسسية ومحدداتيا: الحاكميةأىداف  3.1.4
لو د العدلد مف األىداؼ التي تسع، الحاكملة إل، تحقلقيا سوا  أىداؼ محاسنلة أو إدارلة أو 

ؼ مػا اقتصادلة أو قانونلةا وقد قدمت العدلد مف الدراسات أىداحًا لمحاكملة المؤسسلةا ومف ىػذه األىػدا
 (:671-675: 5961لمي   ند الرحمفا 

 الفصؿ نلف الممكلة واإلدارة والرقانة  م، األدا . -6
 تحسلف الكفا ة االقتصادلة لمعركات. -5

 إل اد اليلكؿ الذي تتحدد مف ابللو أىداؼ العركةا ووسانؿ تحقلؽ تمؾ األىداؼ ومتانعة األدا . -1

ا نحلػػػػث تتحػػػػوؿ مسػػػػؤوللة الرقانػػػػة إلػػػػ، كػػػػبل المرا عػػػػة والتعػػػػدلؿ لمقػػػػوانلف الحاكمػػػػة ألدا  العػػػػركات -2
 الطرحلفا وىما م مس إدارة العركة والمساىموف مم مة حي ال معلة العموملة لمعركة.

 ػػػػػػدـ الامػػػػػػط نػػػػػػلف الميػػػػػػاـ والمسػػػػػػؤوللات الااصػػػػػػة نالمػػػػػػدلرلف التنفلػػػػػػذللفا وميػػػػػػاـ م مػػػػػػس اإلدارة  -3
 ومسؤوللات أ لانو.

 رحع در ة ال قة.تقللـ أدا  اإلدارة العملا وتعزلز المسا لة و  -4

تمكػػػػلف العػػػػركات مػػػػف الحصػػػػوؿ  مػػػػ، تمولػػػػؿ مػػػػف  انػػػػب  ػػػػدد أكنػػػػر مػػػػف المسػػػػت مرلف المحملػػػػلف  -5
 واأل انب.
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إمكانلػػة معػػاركة المسػػاىملف والمػػوظفلف والػػداننلف والمقرلػػلف والقلػػاـ نػػدور المػػراقنلف نالنسػػنة ألدا   -6
 العركات.

رار نعػػػاط العػػػركات العاممػػػة ت نػػػب حػػػدوث معػػػاكؿ محاسػػػنلة وماللػػػة نمػػػا لعمػػػؿ  مػػػ، تػػػد لـ واسػػػتق -7
 ناالقتصادا والمسا دة حي تحقلؽ التنملة واالستقرار االقتصادي.

 

 (  دة أىداؼ كما لمي:5685996كما ألاؼ  الععبلفا 
 الحا ة إل، تما ؿ المعمومات الماللة وغلر الماللة. -6

 التو و نحو إدارة المااطر الماللة والتع لملة. -5

 لعادؿ.الحا ة إل، اإلحصاح المحاسني ا -1

 التو و نحو إرسا  قوا د لمعفاحلة الماللة. -2

 توسلع دانرة مراقنة األدا  التع لمي واإلستراتل ي. -3
 

( حددت م مو ػة مػف األىػداؼ لمحاكملػة المؤسسػلة 385962كما أف  سمطة النقد الفمسطلنلةا 
 حي ال ياز المصرحي الفمسطلني كما لمي:

 تتحدد األىداؼ نما لمي:
 ار المالي واالقتصادي.الحفاظ  م، االستقر  -6
 حمالة حقوؽ المود لف والمساىملف. -5

 تنملة االست مار وتع لع تدحقوا ونالتالي تنملة المدارات واألرناح. -1

 تلسلر الحصوؿ  م، التمولؿ المالي ونتكمفة أقؿ. -2

 زلادة القلمة السوقلة لممصارؼ. -3

 تعزلز ال قة مع األطراؼ ذات العبلقة مع المصرؼ. -4

 ات الماللة لممصارؼ ولبلقتصاد ككؿ.تقملؿ مااطر األزم -5

 لنط مااطر الفساد نالمصارؼ. -6
 

مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف أف الحاكملػػة المؤسسػػلة ىػػي اسػػتراتل لة تتنناىػػا المنعػػاة حػػي سػػعليا 
لتحقلؽ أىداحيا الرنلسلةا وذلؾ لمف منظور أابلقػي لننػع مػف دااميػا لعػدىا عاصػلة معنولػة مسػتقمة 

يلكػػؿ اإلداري واألنظمػػة والمػػوان  الدااملػػة مػػا لكفػػؿ ليػػا تحقلػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ وقانمػػة نػػذاتياا وليػػا مػػف ال
نقػػدراتيا الذاتلػػة نمنػػاى مػػف تسػػمط أي حػػرد حليػػاا ونالقػػدر الػػذي ال لتعػػارض مػػع مصػػال  الفنػػات األاػػرى 

 ذات العبلقة.
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 وحت، لتـ تحقلؽ أىداؼ الحاكملة المؤسسلة الند مف تواحر م مو تلف مف اآلللات والمحػددات
 (:61-66: 5995تنقسـ إل، محددات دااملة واار لةا وىي كالتالي  التملميا 

إف آللػػػػات الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة الدااملػػػػة تراقػػػػب أنعػػػػطة  آليــــات الحاكميــــة المؤسســــية الداوميــــة: -1
 العركات ل رض اتااذ األحعاؿ التصحلحلة مف أ ؿ نموغ األىداؼ التنظلملةا وىي تعمؿ:

كنلرة لؤلسيـ التي لمتمكيا  دد قملػؿ مػف المػالكلف تعػرؼ نتركػز الممكلػةا : إف النسنة التركز الممكية - أ
%( مػف أسػيـ العػركة المصػدرةا وتعتنػر آللػة تركػز الممكلػػة 3وىػؤال  المػالكلف لممكػوف  مػ، األقػؿ  

ذات أىملػػة كنلػػرة نسػػنب تا لرىػػا حػػي حا ملػػة الرقانػػة  مػػ، القػػرارات اإلدارلػػةا حالممكلػػة المنتعػػرة والتػػي 
 ػدد كنلػر مػف المسػاىملف لعػدد قملػؿ مػف األسػيـ مػع  ػدد قملػؿ مػف المػالكلف لعػدد كنلػر  تتم ؿ حػي

مػػػف األسػػػيـ ل نػػػتا رقانػػػة لػػػعلفة  مػػػ، قػػػرارات اإلدارةا وقػػػد أظيػػػرت نتػػػانا ك لػػػرة مػػػف األنحػػػاث حػػػي 
الم اؿ المالي ناف در ة  اللة مف تركز الممكلة ل عؿ احتماللة تو و القرارات اإلستراتل لة لممدرا  

 حو تعظلـ  روة المساىملف أكنر.ن
: لراقػػػب المسػػػاىموف القػػػرارات اإلدارلػػػة واإلسػػػتراتل لة لمعػػػركات مػػػف اػػػبلؿ م مػػػس مجمـــس اإلدارة - ب

اإلدارةا حالمساىموف لنتانوف أ لا  م مػس اإلدارة الػذلف لعػرحوف  مػ، أ مػاؿ المػدرا  التنفلػذلوف 
لف أىملػػػة م مػػػس اإلدارة كآللػػػة للػػػماف أف العػػػركة تعمػػػؿ نعػػػكؿ لعظػػػـ  ػػػروة المسػػػاىملفا وىػػػذا لنػػػ

 لمحاكملة المؤسسلة.

: ل صمـ نظاـ األدا   م، أساس المكاحاة  ػف طرلػؽ رنػط أ ػر المسػتادـ مػع المكافأة أو التعويض - ت
أدانػػػوا إذ أف المكاحػػػاة تكػػػوف حا مػػػة حػػػي تحفلػػػز األدا  ال لػػػدا كمػػػا أنيػػػا تعمػػػؿ  مػػػ، تحقلػػػؽ تواحػػػؽ 

 مصال  المدرا  مع مصال  المساىملف.
 

وتعػػػمؿ نظػػػـ التػػػدقلؽ والرقانػػػة  مػػػ، ممارسػػػات أصػػػحاب  ات الحاكميـــة المؤسســـية الوارجيـــة:آليـــ -2
 المصال  حي العركاتا وتتلمف:

: ولػػتـ  ػػف طرلػػؽ ىػػذه اآلللػػة قلػػاـ  يػػات رقانلػػة مسػػتقمة نتػػدقلؽ أ مػػاؿ العػػركات المــدقق الوــارجي - أ
 لمعتمدة.لمتاكد مف دقة المعمومات الماللة والمحاسنلةا وصحة الطرؽ واإل را ات ا

ــة - ب : ولتم ػػؿ حػػي القوا ػػد واإل ػػرا ات والمػػوان  التنظلملػػةا والتعػػرلعات والقػػوانلف التػػي تنظــيم الحاكمي
 تلمف حسف إدارة العركات نعلدًا  ف احتماالت التبل ب أو سو  اإلدارة.

: وتعنػػي و ػػود لػػوانط التنػػاحس اإلسػػتراتل ي نػػلف العػػركات مػػ بًل حػػي  وانػػب التكمفػػة أو المنافســة - ت
 ة أو التملز وغلرىا.ال ود

مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف أف ىنػػاؾ العدلػػد مػػف آللػػات الحاكملػػة المؤسسػػلة الدااملػػة والاار لػػةا 
وأف استاداـ آللات متعػددة لمحاكملػة تسػم  لممػالكلف مػف الػتحكـ نالعػركة نالطرلقػة التػي تعظػـ التنػاحس 

ملة المؤسسلة تعمؿ  م، تعظػلـ مصػال  اإلستراتل يا وتزلد القلمة الماللة لمعركةا كما أف آللات الحاك
 كؿ األطراؼ نادن، تكمفة.
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 معايير وقواعد الحاكمية المؤسسية: 3.1.5
أىػػداحيا إلػػ، م مو ػػة  ل ػػرض تحقلػػؽ وقػػد نلنػػت العدلػػد مػػف األدنلػػات أف الحاكملػػة المؤسسػػلة تسػػتند

 :لة كما لميا وتتم ؿ الاصانص التي تعكؿ الد انـ األساسلة لمحاكماألساسلةالد انـ و  المعاللر مف
وتعني اإلحصاح  ف المعمومات الميمةا وتقدـ المعمومات التي لػتـ اإلحصػاح  اإلفصاح والشفافية: -6

 نيا مع التقارلر الماللة حػي عػكؿ إللػاحات أو  ػداوؿ مرحقػة أو حػي صػمب القػوانـ الماللػةا وتعػد 
 (.6685966ىذه المعمومات  ز ًا ال لت زأ مف ىذه القوانـ  المطلريا 

إلحصاح  ف ممكلة النسػنة العظمػ، مػف األسػيـا واإلحصػاح المتعمػؽ نا لػا  م مػس اإلدارة ولتـ ا
والمدلرلف التنفلذللفا ول ب اإلحصاح  ف كؿ تمؾ المعمومات نطرلقة  ادلة ونزلية وصادقة ونكؿ 
مولػػو لة وأمانػػة واسػػتقامة نػػلف  ملػػع المسػػاىملف وأصػػحاب المصػػال  حػػي الوقػػت المناسػػب ودوف 

 .(Fawzy, 2003:5-6)تاالر 
وتعنػػػي القلػػػاـ نتقلػػػلـ ومتانعػػػة األ مػػػاؿ التػػػي تؤدليػػػا اإلدارة التعػػػ لملة حػػػي أدنػػػ، اليػػػـر  المســـاءلة: -5

التنظلميا وذلؾ مف ابلؿ التقارلر الدورلة لمتاكد مف القلاـ نتنفلذ الميمات الموكمػة إلليػا ندقػة مػف 
 (.5185965أ ؿ التاكد مف حسف التنفلذ  العندليا 

حقػػػؽ مػػػف اػػػبلؿ مػػػا لمػػػي: ممارسػػػة العمػػػؿ نعنالػػػة ومسػػػؤوللة والترحػػػع  ػػػف المصػػػال  والمسػػػا لة تت
العاصػػػلةا التصػػػرؼ نعػػػكؿ حعػػػاؿ لػػػد األحػػػراد الػػػذلف لت ػػػاوزوف حػػػدودىـا التحقلػػػؽ الفػػػوري حػػػاؿ 
إسا ة اإلدارة العملاا ولع آللات تسم  نعقػاب المػوظفلف التنفلػذللف وأ لػا  ل نػة اإلدارةا وأللػًا 

 (.185993امؿ حي األسيـ مف قنؿ أ لا  م مس اإلدارة  حمادا عفاحلة و دالة التع
وأف  وتعني أف تكوف لمعركة رسالة أابلقلػة ل ػب أف تؤدليػا حػي الم تمػع :االجتماعية المسؤولية -1

لعترؼ المدلروف ناف  مليـ وا نات ت اه حمالػة النلنػة وت ػاه العػامملف وتحسػلف الاػدمات المقدمػة 
 (.6385995سنلف القانونللفا  اليلنة السعودلة لممحا ليـ

وتتحقؽ المسؤوللة اال تما لة مف ابلؿ: و ود سلاسة والػحة تؤكػد التمسػؾ نالسػموؾ األابلقػيا 
 ػػػػدـ تعػػػػ لؿ األحػػػػداثا و ػػػػود سلاسػػػػة توظلػػػػؼ والػػػػحة و ادلػػػػةا وو ػػػػود سلاسػػػػة والػػػػحة  ػػػػف 

 (.12-15: 5994المسؤوللة النلنلة  إنراىلـا 

اندة ألصحاب المصمحة حي العركةا وتوزلع الميمات والوا نػات وتعني احتراـ الحقوؽ الع العدالة: -2
 أكػػدت منظمػػػة حػػي ىػػػذا السػػلاؽا و والمسػػؤوللات نػػلف العػػامملف  مػػػ، أسػػاس العػػدؿ والمسػػػاواة نلػػنيـ

 م، لرورة ولع نظـ تمنع العامملف حي دااؿ المنظمة  (OECD) التعاوف االقتصادي والتنملة
اصػػػنيـا و مػػػ، أ لػػػا  م مػػػس اإلدارة أف لعمنػػػوا  ػػػف ألػػػة نمػػػا حػػػليـ المػػػدرا  مػػػف االسػػػتفادة مػػػف من
 .(Catherine & Sullivan, 2003:12)مصال  مادلة ليـ حي  مملات المنظمة 

ولمكػػػف أف تتحقػػػػؽ العدالػػػػة مػػػػف اػػػػبلؿ: المعاممػػػػة العادلػػػة لمسػػػػاىمي األقملػػػػة مػػػػف قنػػػػؿ المسػػػػاىملف 
ت العامػػػةا سػػػيولة طػػػرؽ أصػػػحاب األغمنلػػػةا حػػػؽ كاحػػػة حممػػػة األسػػػيـ حػػػي الػػػد وة إلػػػ، اال تما ػػػا
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اإلدال  ناألصػػواتا إلػػداع األسػػيـ نعػػكؿ  ػػادي ل ملػػع المسػػاىملفا إ طػػا  األولولػػة لمعبلقػػات مػػع 
المسػػػػػت مرلفا المكاحػػػػػآت العادلػػػػػػة أل لػػػػػا  م مػػػػػػس اإلدارةا حمالػػػػػة حقػػػػػػوؽ المسػػػػػاىملفا إ طػػػػػػا  

ًا حػي اتاػػاذ المسػاىملف حػؽ اال تػراض  نػد إسػا ة حقػوقيـا والمعػػاركة حػي تعلػلف المػدلرلفا وأللػ
 (.7585996القرارات  ح ازيا 

وتعنػػي أف لكػػوف المػػدقؽ محالػػدًا ونعلػػدًا  ػػف أي تػػا لرات قػػد تػػؤ ر  مػػ، طرلقػػة أدا   االســت اللية: -3
العمػػؿا وأف لتمتػػع ناسػػتقبلؿ حكػػري حػػي  ملػػع مػػا لتعمػػؽ ناأل مػػاؿ التػػي لؤدليػػاا كػػذلؾ  ػػدـ و ػػود 

 (.685966ؿ  الحمودا مصال  متعارلة و بلقات تفقده المولو لة واالستقبل

وىػػذه االسػػتقبلللة تتحقػػؽ مػػف اػػبلؿ مػػا لمػػي: و ػػود رنػػلس م مػػس إدارة مسػػتقؿ  ػػف اإلدارة العملػػاا 
و ود م مس إدارة إعػراحي مسػتقؿ  ػف م مػس اإلدارة التنفلػذيا و ػود ل نػة مرا عػة لرأسػيا  لػو 

ارة مسػػتقؿا و ػػػود م مػػس إدارة مسػػتقؿا و ػػود ل نػػة لتحدلػػد المرتنػػػات والمكاحػػآت لرأسػػيا  لػػو إد
مػػرا علف اػػار للف غلػػر مػػرتنطلف نالعػػركةا و ػػدـ و ػػود مم مػػلف لممصػػارؼ أو لكنػػار الػػداننلف حػػي 

 (.11:5994م مس اإلدارة  إنراىلـا 
نالعدلػػػد مػػف القػػوانلفا م ػػؿ قػػػوانلف  ةالمؤسسػػل الحاكملػػةوتعنػػي تػػػدااؿ قوا ػػد  ال ــوانين واألنظمــة: -4

مػػػف القػػػوانلف والتعػػػرلعات التػػػي  نة والتػػػدقلؽ وغلرىػػػاوالمحاسػػػ مصػػػارؼالعػػػركات وأسػػػواؽ المػػػاؿ وال
 تولػػ  حقػػػوؽ المسػػػاىملف ووا نػػػاتيـا م ػػػؿ حػػؽ التصػػػولت وحػػػؽ انتاػػػاب أ لػػػا  م مػػػس اإلدارة

وتاتي أىملػة اا  م، المنظمة ووا ناتو ت اىي الم تمعحقوؽ و وحؽ تعللف و زؿ مراقب الحسانات 
منلات تنفلػػذ التعاقػػدات التػػي تػػتـ نػػلف كاحػػة الػػتحكـ المؤسسػػي مػػف الناحلػػة القانونلػػة لمت مػػب  مػػ، سػػ

األطراؼ المعنلة حي المنظمة ونالعكؿ الذي لحمي حقوؽ كػؿ طػرؼ مػف الممارسػات السػمنلة التػي 
 .(5285965 العندليا  تنتيؾ صلت العقود المنرمة

 

نعكؿ أساسي نسموؾ الفنػات الماتمفػة ذات الصػمة  ترتنط الحاكملة مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف
عػػػآتا لػػػذا حػػػإف المعػػػاللر والقوا ػػػد التػػػي تػػػنظـ لحاكملػػػة المؤسسػػػلة ليػػػا اصػػػانص تعػػػكؿ الػػػد انـ نالمن

ًا كاحلػًا األساسلة لمحاكملة المؤسسلة لتحقؽ ال رض مػف ورا  تطنلقيػاا حلػث تقػدـ ىػذه المعػاللر إحصػاح
 لتادـ كؿ األطراؼ ذات المصمحة.  ف المعمومات

 

 ة المؤسسية:األطراف المؤثرة في تطبيق قواعد الحاكمي 3.1.6
لتا ر تطنلؽ الحاكملة المؤسسلة نالعبلقات حلما نلف األطراؼ حي نظاـ الحاكملػةا ونتل ػة كنػر 
أح ػػاـ المعػػرو ات وتعقػػد  مملاتيػػاا وانفصػػاؿ الممكلػػة  ػػف اإلدارة أصػػن  ىنػػاؾ  بلقػػات وكالػػة متعػػددة 

المسػػاىملف واإلدارةا  بلقػػة حػػي المنعػػاة م ػػؿ   بلقػػة الوكالػػة نػػلف المػػبلؾ واإلدارةا  بلقػػة الوكالػػة نػػلف 
الوكالػػػة نػػػلف المػػػبلؾ والمرا ػػػع الاػػػار ي(ا وألف كػػػؿ طػػػرؼ لسػػػع، إلػػػ، تعظػػػلـ منفعتػػػو الذاتلػػػة وتحقلػػػؽ 
مصالحو ولو  م، حساب اآلارلفا لذلؾ تنعػا معػكبلت الوكالػة وأابلقلػات التعامػؿا وتسػع، الحوكمػة 
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دارة إل، لماف االنلناط السموكي والتوازف حي تحقلؽ مصال   ملع ا ألطراؼ وكلفلة الرقانػة الفعالػة وا 
وقػد لكػوف أصػحاب الممكلػات ال النػة مػف األسػيـ  (.67985961المااطر حي العركات   نػد الػرحمفا 

الػػذلف قػػد أحػػرادًا أو  ػػانبلت أو كتمػػة متحالفػػة أو ألػػة عػػركات أاػػرى تعمػػؿ مػػف اػػبلؿ عػػركة قانلػػة نمػػا 
 ي:لمكف أف لؤ روا حي سموؾ العركةا وىذه األطراؼ ى

: وىـ األعااص الذلف لقوموف نتقدلـ رأس الماؿ لمعركة  ػف طرلػؽ ممكلػتيـ لؤلسػيـا المساىمون -6
وذلؾ مقانؿ الحصوؿ  م، األرناح المناسنة الست ماراتيـا وأللًا تعظلـ قلمػة العػركة  مػ، المػدى 

ناسبا الطولؿا وىذا لحدد مدى استمرارلة العركة مف  دموا ولحدد أرناحيـ ونموىا حي الوقت الم
وحلما لتعمؽ نالحاكملة حإف اىتماـ المساىملف وتحقلؽ أىداحيـ لكوف مف ابلؿ اإلسياـ حي ااتلار 
أ لػػا  م ػػالس اإلدارة نصػػفة  لػػدةا وحسػػف االاتلػػار لػػئلدارة العملػػا إلدارة عػػؤوف العػػركة لػػمف 

ألطػراؼ القوانلف والسلاسات المطمونةا كما أف تعزلز الحوكمة لطمنف صػ ار المسػاىملف ولعػ ع ا
األارى  م، االست مار حي العركات المساىمةا وللست القػوانلف وحػدىا كاحلػة لطمانػة المسػت مرلف 

 (.11685961حي العركة  أنو  معةا 
: وىـ أعااص لم موف المساىملف وأللًا األطراؼ األارى م ؿ أصحاب المصػال ا مجمس اإلدارة -5

لػػذلف لوكػػؿ إلػػليـ سػػمطة اإلدارة اللوملػػة أل مػػاؿ وم مػػس اإلدارة لقػػـو نااتلػػار المػػدلرلف التنفلػػذللف ا
العػػػػركةا ناإللػػػػاحة إلػػػػ، الرقانػػػػة  مػػػػ، أدانيػػػػـا كمػػػػا لقػػػػـو م مػػػػس اإلدارة نرسػػػػـ السلاسػػػػات العامػػػػة 

 (.5485997لمعركةا وكلفلة المحاحظة  م، حقوؽ المساىملف  الطرمافا 

الااصػػة نػػاألدا  إلػػ، م مػػس : وىػػي المسػػؤولة  ػػف اإلدارة الفعملػػة لمعػػركةا وتقػػدلـ التقػػارلر اإلدارة -1
اإلدارةا وتعدُّ إدارة العركة ىي المسؤولة  ف تعظلـ أرناح العركة وزلادة قلمتيا نالسوؽا ناإللاحة 
إلػػػػ، مسػػػػؤوللتيا ت ػػػػاه اإلحصػػػػاح والعػػػػفاحلة حػػػػي المعمومػػػػات التػػػػي تنعػػػػرىا لممسػػػػاىملف  سػػػػملمافا 

6685994.) 

دااػؿ العػركة م ػؿ الػداننلف والمػوردلف  : وىػـ  ملػع األطػراؼ الػذلف ليػـ مصػال أصحاب المصـالح -2
والعمػػبل  والعمػػاؿ والموظفػػوفا ول ػػب مبلحظػػة أف ىػػؤال  األطػػراؼ لكػػوف لػػدليـ مصػػال  قػػد تكػػوف 
متعارلػػة وماتمفػػة حػػي نعػػض األحلػػافا حالػػداننوف مػػ بًل ليتمػػوف نمقػػدرة العػػركة  مػػ، السػػدادا حػػي 

 (.5585965حي السوؽ  العندليا حلف ليتـ العماؿ والموظفلف نمقدرة العركة  م، االستمرار 
 

 ركا ز وأبعاد الحاكمية المؤسسية: 3.1.7
 (:67985961الحاكملة المؤسسلة مف  ػػػػػػػػدة أنعػػػػػػػادا وىي كالتالي   ند الرحمفا تتركب 

: ولتعمػؽ نتفعلػؿ ود ػـ الػدور اإلعػراحي الػذي لقػوـ نػو م مػس اإلدارة لئلعػراؼ  مػ، البعد اإلشرافي -6
 نفلذلة واألطراؼ ذات العبلقةا ومف نلنيـ أقملة المساىملف.أ ماؿ اإلدارة الت
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: ولتعمػػػؽ نتػػوحلر ود ػػػـ الرقانػػة لمعػػػركة سػػواً   مػػػ، المسػػتوى الػػػدااميا وىػػي تفعلػػػؿ البعــد الرقـــابي -5
وتد لـ الرقانة الدااملةا ونظـ إدارة الاطر أو المستوى الاار يا وىي تفعلؿ وتد لـ الرقانة  مػ، 

لقوانلف والتعملمػػػػات الااصػػػػة نالنورصػػػػةا ناإللػػػػاحة إلػػػػ، توسػػػػلع نطػػػػاؽ تطنلػػػػؽ التػػػػزاـ العػػػػركات نػػػػا
تاحػػػة الفرصػػػة لحممػػػة األسػػػيـ واألطػػػراؼ ذات  المسػػػؤوللة لممرا ػػػع الاػػػار ي وتحقلػػػؽ اسػػػتقبلللتوا وا 

 المصمحة حي الرقانة.

ولتعمػػؽ ننعػػر  قاحػػة الحاكملػػة  مػػ، مسػػتوى إدارات العػػركة  ػػف طرلػػؽ امػػؽ نلنػػة البعــد األوالقــي:  -1
 تعتمؿ  م، النزاىة واألمانة والقوا د األابلقلة.رقانلة 

ولتعمؽ نتنظلـ العبلقات نلف ال يات الدااملة لمعركة م ػؿ م مػس اإلدارة  االتصال وحفظ التوازن: -2
واإلدارة التنفلذلة ونلف األطرؼ الاار لة ذات المصمحةا سوا  كانػت ىػذه ال يػات إعػراحلة ورقانلػة 

كػـ العبلقػة التػي تقػوـ نػلف ال يػات الدااملػة والاار لػة لمعػركةا أو  يات تنظلملةا والعؾ أنيػا تح
حلػث ل ػػب أف لحكػـ اإلاػػبلص العبلقػة نػػلف العػركة وحممػػة األسػيـا نلنمػػا ل ػب أف تحكػػـ العدالػػة 
العبلقػػػة نػػػلف العػػػركة والعمالػػػةا كمػػػا ل ػػػب أف لحكػػػـ التواحػػػؽ الػػػوطني  بلقػػػات العػػػركة نالمنظمػػػات 

  بلقة العركة ناليلنات الحكوملة. األىملةا ول ب أف لحكـ االلتزاـ

ولتعمػػػػػؽ نولػػػػػع إسػػػػػتراتل لات األ مػػػػػاؿا والحػػػػػث والتعػػػػػ لع  مػػػػػ، التفكلػػػػػر  البعـــــد اإلســـــتراتيجي: -3
اإلستراتل يا والتطمع إل، المستقنؿ استنادًا  م، استقرا  المالي ودراسػة الحالػرا وكػذلؾ دراسػة 

مػػؿ النلنػػة الدااملػػة ومػػدى االرتنػػاط  وامػػؿ النلنػػة الاار لػػة اسػػتنادًا  مػػ، معمومػػات كاحلػػة  ػػف  وا
 والتا لر حلما نلنيا.

ولتعمػػػػؽ نولػػػػع نظػػػػاـ إلدارة الماػػػػاطرا واإلحصػػػػاح  ػػػػف الماػػػػاطر لممسػػػػتادملف  إدارة الموــــاطر: -4
 وأصحاب المصال .

مف ابلؿ ما سػنؽ لتنػلف أف تيلنػة المنػاخ المبلنػـ لتحقلػؽ أىػداؼ الحاكملػة المؤسسػلة حػي رحػع 
والموا مػػػة نػػػلف مصػػػال  أطراحيػػػا؛ نػػػؿ والموا مػػػة نػػػلف المصػػػمحة الااصػػػة كفػػػا ة العػػػركات والمصػػػارؼا 

والعامة وكفا ة النظـ الدااملة لمعركات مد ومة نالمنادئ األساسلة لمحاكملة تصن  نبل قلمة وتفرغ مف 
 ملمونيا األساسي حي ظؿ غلاب الركانز الرنلسلة لمحاكملة المؤسسلة. 

 

 مبادئ الحاكمية المؤسسية: 3.1.8
العدلػػػد مػػػف ال يػػػات واليلنػػػات نمنػػػادئ الحاكملػػػة المؤسسػػػلةا م ػػػؿ منظمػػػة التعػػػاوف لقػػػد اىتمػػػت 
ا والمنظمة الدوللة لم ػاف (NYSE)ا ونورصة نلولورؾ لؤلوراؽ الماللة (OECD)االقتصادي والتنملة 

ناإللػػػاحة إلػػػ، اىتمػػػاـ النػػػاح لف  (Basel Committee)ا ول نػػػة نػػػازؿ (IOSCO)األوراؽ الماللػػػة 
 (.26ب: -5966د تعددت ىذه المنادئا وااتمفت مف  ية إل، أارى  أحمدا والكتاب لذا حق
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(ا  ػـ أصػدرت 6777وقد أصدرت ل نػة نػازؿ تقرلػر  ػف تعزلػز الحاكملػة حػي المصػارؼ  ػاـ  
( أصدرت نساة محد ة نعنػواف "تعزلػز الحاكملػة 5994(ا  ـ حي حنرالر  5993نساة معدلة منو  اـ  

 (.65985969اروفا لممؤسسات المصرحلة  الذلنة وآ
 Basel)وتتلػػػػػمف منػػػػػادئ الحاكملػػػػػة حػػػػػي المصػػػػػارؼ كمػػػػػا قػػػػػدمتيا ل نػػػػػة نػػػػػازؿ التػػػػػالي:  

Committee, 2006:6-17): 
: ل ػػػب أف لكػػػوف أ لػػػا  م مػػػس اإلدارة مػػػؤىملف تمامػػػًا لمراكػػػزىـا وأف لكونػػػوا  مػػػ، المبـــدأ األول -6

وف أ لػػػا  م مػػػس اإلدارة دراسػػػة تامػػػة نالحاكملػػػةا ونالقػػػدرة  مػػػ، إدارة العمػػػؿ نالمصػػػرؼا وأف لكػػػ
مسػػؤوللف نعػػكؿ تػػاـ  ػػف أدا  المصػػرؼا وسػػبلمة موقفػػو المػػاليا و ػػف صػػلاغة إسػػتراتل لة العمػػؿا 
وسلاسػػة الماػػاطرا وت نػػب تلػػارب المصػػال ا وأف لقومػػوا نإ ػػادة ىلكمػػة لمم مػػسا ولتلػػمف ذلػػؾ 

اقنػة وتعلػلف  دد األ لا ا مما لعػ ع  مػ، زلػادة الكفػا ةا وتتلػمف وا نػات الم مػس ااتلػار ومر 
 المدلرلف التنفلذللف نما للمف تواحر الكفا ات القادرة  م، إدارة المصرؼ.

: ل ػػػػب أف لواحػػػػؽ ولراقػػػػب م مػػػػس اإلدارة األىػػػػداؼ اإلسػػػػتراتل لة لممصػػػػرؼ والقػػػػلـ المبــــدأ الثــــاني -5
األابلقلػػة ومعػػاللر العمػػؿا أاػػذًا حػػي اال تنػػار مصػػال  حممػػة األسػػيـ والمػػود لفا ول ػػب أف لتاكػػد 

اإلدارة مػػػف أف اإلدارة التنفلذلػػػة تطنػػػؽ السلاسػػػات اإلسػػػتراتل لة لممصػػػرؼا وتمنػػػع األنعػػػطة م مػػػس 
والعبلقػػات والمواقػػؼ التػػي تلػػعؼ الحاكملػػةا وأىميػػا تعػػارض المصػػال  م ػػؿ اإلقػػراض لمعػػامملف أو 
المدلرلف أو حممة األسيـ ممف ليـ السػلطرة أو األغمنلػةا أو إ طػا  مزالػا تفصػلملة ألعػااص ذات 

ةا ول ػػػب  مػػػ، م مػػػس اإلدارة واإلدارة العملػػػا تػػػوحلر الحمالػػػة المبلنمػػػة لمعػػػامملف الػػػذلف لعػػػدوا الصػػػم
تقػػػارلر  ػػػف ممارسػػػات غلػػػر قانونلػػػةا أو غلػػػر أابلقلػػػة مػػػف أي إ ػػػرا ات تادلنلػػػة مناعػػػرة أو غلػػػر 

 مناعرة.

فسػيـ ل ب  م، م مس اإلدارة أف للع حدودًا والػحة لممسػؤوللاتا والمحاسػنة ألن المبدأ الثالث: -1
 ولئلدارة العملاا والمدلرلفا ولمعامملفا وأف للع ىلكؿ إداري لع ع  م، ذلؾ.

ل ػب أف لتاكػد م مػس اإلدارة مػف و ػود منػادئ ومفػاىلـ لػئلدارة التنفلذلػة تتواحػؽ مػع  المبدأ الرابـع: -2
سلاسػػػة الم مػػػسا وأف لمتمػػػؾ المسػػػؤوللف نالمصػػػرؼ الميػػػارات اللػػػرورلة إلدارة أ مالػػػوا وأف تػػػتـ 

المصػػػرؼ وحقػػػًا لمسلاسػػػات والػػػنظـ التػػػي ولػػػعيا م مػػػس اإلدارة وحقػػػًا لنظػػػاـ حعػػػاؿ لمرقانػػػة  أنعػػػطة
 الدااملة.

ل ػب  مػ، م مػس اإلدارة أف لقػر ناسػتقبلؿ مراقنػي الحسػاناتا ونوظػانؼ الرقانػة  المبدأ الوـامس: -3
مرا عػة الدااملة نا تنارىا  وىرلة لمحاكملة حي المصارؼا ول ب أف تقر اإلدارة ناىملة وظانؼ ال

والرقانة الفعالة الدااملة والاار لػة لسػبلمة أدا  المصػرؼ حػي األ ػؿ الطولػؿا ول ػب  مػ، م مػس 
اإلدارة واإلدارة العملا لممصرؼ التحقؽ مف أف القوانـ الماللة تم ؿ الموقػؼ المػالي لممصػرؼا وذلػؾ 
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ع المعاللر المطنقةا مف ابلؿ التاكد مف أف مراقني الحسانات الاار للف لمارسوا  مميـ نالتواحؽ م
 وأف تقـو ل نة المرا عة الدااملة نكتانة التقارلر مناعرة إل، م مس اإلدارة.

ل ػب أف لتاكػد م مػس اإلدارة مػف أف سلاسػات األ ػور والمكاحػآت وحػواحز اإلدارة  المبدأ السـادس: -4
ستراتل لة المصرؼ ي األ ؿ  الطولؿ. العملا والمدلرلف التنفلذللف تتناسب مع  قاحة وأىداؼ وا 

تعػػد العػفاحلة لػػرورلة لمحاكملػة الفعالػػة والسػملمةا وتنعػػًا لػدللؿ ل نػػة نػازؿ حػػإف مػػف  المبـدأ الســابع: -5
الصعب لممسػاىملف وأصػحاب المصػال  والمعػاركلف اآلاػرلف حػي السػوؽ أف لراقنػوا نعػكؿ صػحل  

رلًا وااصػة وحعاؿ أدا  إدارة المصرؼ حي ظؿ نقص العفاحلةا ولعد اإلحصػاح العػاـ مبلنمػًا ولػرو 
 لممصارؼ المس مة حي النورصة لتحقلؽ االنلناط حي السوؽ.

ل ػػػب أف لػػػتفيـ أ لػػػا  م مػػػس اإلدارة واإلدارة العملػػػا ىلكػػػؿ  مملػػػات المصػػػرؼا  المبـــدأ الثـــامن: -6
والنلنة التعرلعلة التي لعمؿ مف ابللياا ولمكف أف لتعرض المصرؼ لمااطر قانونلة نعػكؿ غلػر 

نلانػػة  ػػف  مبلنػػو الػػذلف لسػػت موف الاػػدمات واألنعػػطة التػػي لوحرىػػا مناعػػر  نػػدما لقػػوـ ناػػدمات 
 المصرؼ لممارسة أنعطة غلر عر لةا مما لعرض سمعة المصرؼ لماطر.

 

أك ر قنواًلا وتتكػوف  (OECD)وتعد المنادئ الصادرة  ف منظمة التعاوف االقتصادي والتنملة 
ظمػػات الدوللػػة التػػي ليػػا السػػنؽ حػػي ولػػع مػػف سػػتة منػػادئ لمحاكملػػةا وتعػػد ىػػذه المنظمػػة مػػف أنػػرز المن

قوا ػػػػد  لػػػػدة لحوكمػػػػة العػػػػركاتا كمػػػػا تتسػػػػـ القوا ػػػػد المولػػػػو ة نػػػػالتركلز  مػػػػ، ال وانػػػػب المحاسػػػػنلةا 
وا تنارىا مف أىـ ال وانب التي ل ب أف ترا ،  ند ولع إ را ات الحاكملة المؤسسلةا وىذه المنادئ 

 (:636-623: 5991ا (CIPE)تتم ؿ حي  مركز المعرو ات الدوللة الااصة 
  ًلماف و ود أساس إلطار حعاؿ لحوكمة المنعآت: وقد أللؼ ىذا المنػدأ حػي اآلونػة األالػرة أوال :

 إل، المنادئ الامسة األساسلةا  ـ ولع حي األولولة للكوف المندأ األوؿا ولتلمف:
 أنو ذو تا لر حعاؿ  م، األدا  االقتصادي العامؿ. -
 ملة حي نطاؽ ااتصاص تعرلعي.المتطمنات القانونلة والتنظل -

 توزلع المسؤوللات حي نطاؽ تعرلعي. -

 لدى ال يات السمطة والنزاىة والموارد لمقلاـ نوا ناتيا. -

  ًحقوؽ المساىملف والوظانؼ الرنلسلة ألصحاب الممكلةا ولتلمف:ثانيا : 

 تواحر الحقوؽ األساسلة لممساىملف. -
 الحؽ حي المعمومات  ف القرارات. -

 ركة نالتصولت عاصلًا أو غلانلًا.الحؽ حي المعا -

 اإلحصاح  ف اليلاكؿ والترتلنات. -

 تسيلؿ الممارسة لحقوؽ الممكلة. -
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  ًالمعاممة المتساولة لممساىملفا ولتلمف:ثالثا : 

 معاممة المساىملف معاممة متساولة. -
 منع التداوؿ نلف الداامل لف حي المنعاة. -

 اإلحصاح  ف العمملات. -

  ًا ولعتمؿ  م،:: دور أصحاب المصالرابعا  

 المصال  وحقًا لمقانوف أو نتل ة التفاقلات متنادلة. -
 التعولض مقانؿ انتياؾ الحقوؽ. -

 تطولر آللات لتعزلز األدا  مف أ ؿ معاركة العامملف. -

 الحصوؿ  م، المعمومات نالقدر المناسب وحي الوقت المناسب. -

 استكماؿ إطار حعاؿ لئل سار وآار لتنفلذ حقوؽ الداننلف. -

 اإلحصاح والعفاحلةا ولتلمف:اً وامس : 

 اإلحصاح  ف ىلاكؿ الحوكمة وسلاساتيا. -
 اإلحصاح طنقًا لممستولات النو لة لممحاسنة واإلحصاح المالي وغلر المالي. -

 القلاـ نمرا عة اار لة سنولة مستقمة نواسطة مرا ع اار ي مستقؿ كفؤ. -

 ادمليا.توحلر حرصة متساولةا وتوقلت مناسب إللصاؿ المعمومات لمست -

 استكماؿ إطار الحاكملة نمنيا حعاؿ. -
 مسؤوللات م مس اإلدارةا وتعمؿ:اً سادس : 

 العمؿ وحقًا لممعمومات الكاممة مع العنالة الوا نة. -
 لرورة المعاممة العادلة لممساىملف. -

 تطنلؽ معاللر أابلقلة  اللة مع أاذ مصال  أصحاب المصال  اآلارلف نعلف اال تنار. -

 المنعاة وسلاستيا واطط  مميا السنولة. رض استراتل لة  -

 إتاحة  ملع المعمومات أل لا  م مس اإلدارة وحي الوقت المناسب. -
 

وىنػػػاؾ العدلػػػد مػػػف ال يػػػود والدراسػػػات التػػػي سػػػعت إلػػػ، تطػػػولر منػػػادئ لمحاكملػػػة سػػػوا  ن يػػػود 
وف مؤسسػػلة كمركػػز اػػدمات األسػػيـا وم مو ػػة نحػػث مؤعػػر حوكمػػة العػػركات اللانػػانيا ومنظمػػة التعػػا

ا (Brown & Caylor)ا ودراسػة (.Gomper et al)االقتصػادي والتنملػةا و يػػود حردلػة كدراسػػة 
 ( لول  ىذه ال يود مف حلث المنادئ الرنلسة المستادمة و دد المنادئ الفر لة:1وال دوؿ رقـ  
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 :(3جدول رقم )
 أىم الدراسات والجيود التي قدمت مبادئ لمحاكمية المؤسسية

 المبادئ الر يسة الدولة الدراسة
 عدد

 المبادئ الفرعية

Black, Jang 

and Kim 

(2006) 
 كورلا ال نونلة

 حقوؽ حممة األسيـ. .6

 م مس اإلدارة. .5

 األ لا  غلر التنفلذللف. .1

 ل نة المرا عة والمرا ع الاار ي. .2

 اإلحصاح. .3

 الممكلة. .4

 61) 

Brown and 

Caylor 

(2004) 
 الواللات المتحدة األمرلكلة

 أنظمة التدقلؽ. .6

 م مس اإلدارة. .5

 الموان  والقوانلف الدااملة. .1

 مستوى التعملـ أل لا  م مس اإلدارة. .2

المكاحآت أل لا  م مػس اإلدارة والمػدرا   .3
 التنفلذللف.

 ممكلة األسيـ. .4

 السلاسات المستقنملة. .5

 36) 

FTSE Index 

(2004) 

 نرلطانلا. .5

 أمرلكا العماللة. .1

 اللاناف. .2

دوؿ االتحػػػػاد األورونػػػػي  .3
 لا.نابلؼ نرلطان

الدوؿ اآلسػلولة ناػبلؼ  .4
 اللاناف.

 ىلكؿ م مس اإلدارة. .6

 ىلكؿ حقوؽ الممكلة. .5

 نظـ المكاحآت. .1

 استقبلؿ وأمانة  مملة المرا عة. .2

األسػػيـ الممموكػػة أل لػػا  م مػػس اإلدارة  .3
 التنفلذللف وغلر التنفلذللف.

 46) 

Gomper, Ishii 

and Metrick 

(2003) 
 الواللات المتحدة األمرلكلة

 ارة.م مس اإلد .6

 المرا عة. .5

 نظاـ العركة. .1

 منع العرا  العدواني. .2

 مكاحآت م مس اإلدارة واإلدارة التنفلذلة. .3

 التطنلقات التقدملة. .4

 الممكلة. .5

 المستوى التعملمي لرنلس م مس اإلدارة. .6

 52) 
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 المبادئ الر يسة الدولة الدراسة
 عدد

 المبادئ الفرعية

مؤعر حوكمة 
 اللاناف العركات اللانانلة

أىػػػػػػػػػداؼ العػػػػػػػػػركة ومسػػػػػػػػػؤوللات الػػػػػػػػػرنلس  .6
 التنفلذي.

 إلدارة.ىلكؿ ووظانؼ م مس ا .5

 نظاـ اإلدارة. .1

 العفاحلة واإلحصاح. .2

 699) 

OECD 

(1999) 

منظمة التعاوف االقتصادي 
 والتنملة

 حمالة حقوؽ المساىملف. .6

 المساواة. .5

دور األطػػػػػػػراؼ ذات المصػػػػػػػال  المرتنطػػػػػػػة  .1
 نالعركة.

 اإلحصاح والعفاحلة. .2

 مسؤوللات م مس اإلدارة. .3

- 

Combined 

Code 

(2003) 
 الدللؿ الموحد  الدولي(

 تكولف م مس اإلدارة وتوازف الم مس. .6

 ل اف الم مس ول نة التدقلؽ. .5

 حقوؽ المساىملف وال معلة العموملة. .1

 المكاحآت. .2

 العفاحلة. .3

 المرا عة والرقانة الدااملة. .4

 الممكلة. .5

  وامؿ نو لة أارى. .6

 45) 

 (5585961المصدر:  ن ـا 
 

لمػػنيا الحاكملػػة المؤسسػػلةا  ىػػذه المنػػادئ نم مميػػا تعتنػػر تطػػولراً مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف أف 
نعد أف كاف لتطنلقو دورًا كنلرًا حي الحفاظ  م، حقوؽ المساىملف واألطراؼ التي تتعامؿ مع المنعػآتا 

 ناإللاحة غم، حمالة السوؽ المالي نعكؿ  اـ والمنعآت نفسيا نعكؿ ااص.
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 :ميام ومسؤوليات مجمس اإلدارة والمجان الدا مة في ظل الحاكمية المؤسسية 3.1.9
 سلتـ تناوؿ مولوع ميمات ومسؤوللات م مس اإلدارة مف ابلؿ محورلف:

 مجمس اإلدارة وميماتو: 3.1.9.1
ل ب أف لتمتػع م مػس اإلدارة ناسػتقبلللة  اللػةا وأف لتمتػع أ لػاؤه نمسػتوى  ػاٍؿ مػف الكفػا ة 

 العمملة والانرة العمملة حي إدارة العركةا ومف ميماتو ما لمي:
لمؤسسػػلة الػػذي ىػػو  ػػز  منيػػاا وذلػػؾ  ػػف طرلػػؽ المحاحظػػة  مػػ، حقػػوؽ االلتػػزاـ نمنػػادئ الحاكملػػة ا -6

المسػػػاىملفا والمعاممػػػة العادلػػػة ليػػػـ ولحقػػػوؽ األقملػػػة واأل انػػػبا واحتػػػراـ دور أصػػػحاب المصػػػال ا 
 وتوحلر معمومات مناسنة وكاحلةا وندقة  اللةا ونالوقت المناسب.

الرسػػالةا ومرا عػػة وا تمػػاد الاطػػط التو لػػو اإلسػػتراتل ي لممنعػػاةا وذلػػؾ  ػػف طرلػػؽ ولػػع الرؤلػػا و  -5
 اإلستراتل لة العامة.

ااتلػػػار اإلدارة التنفلذلػػػة التػػػي تقػػػـو نتر مػػػة الاطػػػط اإلسػػػتراتل لة  مػػػ، أرض الواقػػػعا وتعتنػػػر ىػػػذه  -1
 اإلدارة نم انة مفوض  ف م مس اإلدارة لمقلاـ نإدارة أ ماؿ المنعاة نعكؿ لومي.

اإلسػػتراتل لة مػػف الندالػػةا والتػػداؿ نفا ملػػة إذا كانػػت  القلػػاـ نمراقنػػة ومرا عػػة تطنلػػؽ وتنفلػػذ الاطػػط -2
 (.19-55: 5991ىناؾ حا ة لمت للر  دىمش وأنو زرا 

لرورة توحر الكفا ة والميارة حي أ لا  م مس اإلدارة التي تؤىميـ لمتعامؿ مػع ال وانػب الماتمفػة  -3
ل ػػاف م مػػس اإلدارة  لمنعػػاط مػػف اػػبلؿ القػػدرة  مػػ، اتاػػاذ القػػرارات الرعػػلدةا ولظيػػر ذلػػؾ  ملػػًا حػػي

 (.3585995 مطر ونورا 
 

 المجان الدا مة في مجمس اإلدارة وميماتيا: 3.1.9.2
لتطمػػب التطنلػػؽ السػػملـ لمحاكملػػة و ػػود ل ػػاف دانمػػة لم مػػس اإلدارة تعمػػؿ  مػػ، تحقلػػؽ الرقانػػة 
 واللنط لماتمؼ  وانب النعاط حي المنعاةا وتسا د  م، مراقنة وتنفلذ الاطط واألىداؼ اإلستراتل لة

 نعمؽ أكنرا وتستمد ىذه الم اف سمطتيا مف سمطة م مس اإلدارةا وىذه الم اف تتالؼ مف:
تقوـ ىذه الم نة نالعمؿ  م، مراقنػة وتقلػلـ مػدى التػزاـ المنعػاة نتطنلػؽ  لجنة الحاكمية المؤسسية: -1

 منػػادئ الحاكملػػة المؤسسػػلةا م ػػؿ اسػػتقبلللة أ لػػا  م مػػس اإلدارةا اسػػتقبلللة م مػػس اإلدارة  ػػف
اإلدارة التنفلذلػةا وكػذلؾ اسػتقبلللة أ لػػا  الم ػاف الدانمػة لم مػػس اإلدارةا و ملػع منػادئ الحاكملػػة 

 (.3585994المؤسسلة األارى سانقة الذكر  الدقةا 
لقد أ نتت معظػـ الدراسػات أف ىنػاؾ  ناصػر رنلسػة ل ػب تواحرىػا حػي ل نػة التػدقلؽ  لجنة التدقيق: -2

مولػػو يا ودقلػؽا ونػػدوف تحلػػز لمحصػػوؿ  مػػ، تقػػارلر ماللػػة  لكػي تسػػتطلع القلػػاـ نميماتيػػا نعػػكؿ
 ,Farber)ذات  ػػػودة  اللػػػة تم ػػػؿ صػػػمب  مػػػؿ ل نػػػة التػػػدقلؽا ومػػػف ىػػػذه العناصػػػر مػػػا لمػػػي 

2004:546): 



 79 

: أ نتػت دراسػات متعػددة األ ػر اإلل ػاني السػتقبلللة ل نػة التػدقلؽ است اللية أعضـاء لجنـة التـدقيق - أ
 لماللة.حي تحسلف  مملة إ داد التقارلر ا

: نلنت معظـ الدراسات أف ىناؾ  بلقة إل انلة نلف استقبلللة الوبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق - ب
أ لا  ل نة التدقلؽ ونلف مستوى الانرة أل لا  ل نة التدقلؽا حلث أف احتماللة حدوث تبل ب 

 لعلفةحي إ داد التقارلر الماللة لرتنط نو ود ل نة تدقلؽ داامي تتصؼ نانرة ماللة 

: نػالنظر إلػ، الدراسػات السػانقة التػي ااتنػرت العبلقػة نػلف نعػاط ل نػة التػدقلؽ نشاط لجنة التـدقيق - ت
ونلف احتماللة حدوث تبل ب حي التقارلر الماللةا لتنلف أف العركات التي ت تمع ل نة التدقلؽ حليا 

 التقارلر الماللة أقؿ.نيا لمعقونات النات ة  ف معاكؿ مرتلف سنولًا كحد أدن، تكوف احتماللة تعرل
 

تقػوـ ىػذه الم نػة نولػع السلاسػات الااصػة نالمكاحػآت والتعللنػات حػي  لجنة المكافـتت والتعيينـات: -3
المنعاةا وتقللـ أدا  رنلس وأ لا  م مس اإلدارةا وكػذلؾ اإلدارة العملػاا وتعمػؿ أللػًا  مػ، ولػع 

لاا والعمؿ  م، إ داد الاطط والنراما المعاللر الااصة نااتلار أ لا  م مس اإلدارة واإلدارة العم
لتطػػولر مػػدلري المسػػتقنؿا ول ػػب أف تتػػواحر حػػي أ لػػا  ىػػذه الم نػػة االسػػتقبلللة الكاممػػةا حلػػث ال 
تقػػؿ در ػػة أىملػػة االسػػتقبلللة حػػي ىػػذه الم نػػة  ػػف الم نتػػلف السػػانقتلفا وذلػػؾ لكػػي تسػػتطلع القلػػاـ 

 (.53-52: 5969ؿا نالميمات الموكمة إلليا نمولو لة وحلادلة  إسما ل
 

 المظاىر السمبية ل ياب الحاكمية المؤسسية: 3.1.10
رغـ ما حي الحاكملة المؤسسلة مف حواند والحة لمعركات والدوؿا إال أف السر ة العدلدة التي 
تتسػػػـ نيػػػا العولمػػػة  عمػػػت الحا ػػػة إلليػػػا  ا مػػػةا وىػػػذا لتطمػػػب مػػػف العػػػركات ومػػػف الحكومػػػات إداػػػاؿ 

أف ت لػػر مػػف طرلقػػة  مميػػاا نلنمػػا لنن ػػي  مػػ، الحكومػػات تاسػػلس  تعػػدلبلت أساسػػلةا حعمػػ، العػػركات
ال ستعـ الفول، إذا لـ لكػف ىنػاؾ قوا ػد وىلاكػؿ مبلنمػةا وحػي ظػؿ  وصلانة إطار مؤسسي مناسبا وا 
الفولػػ، تصػػن  العػػػركات  نػػارة  ػػػف "رأسػػماللة المبلىػػي"ا حلػػػث تصػػن  االسػػػت مارات م ػػرد مراىنػػػات 

نو ػػػودىـا وأف العػػػركات ال تقػػػوؿ إال الحػػػؽا وأف العػػػامملف حليػػػا لػػػراىف حليػػػا  مػػػ، أف النػػػاس سػػػلوحوف 
سلحصػػػػػموف  مػػػػػ، أ ػػػػػورىـا وأف العػػػػػركات سػػػػػتوحي نػػػػػدلونيا  مركػػػػػز المعػػػػػرو ات الدوللػػػػػة الااصػػػػػةا 

685993.) 
لقػد أعػارت الدراسػات إلػ، و ػػود العدلػد مػف المظػاىر السػػمنلة ل لػاب الحاكملػة المؤسسػلة منيػػا: 

ريا مااطر االنتمافا لعؼ نظاـ الرقانة الدااملػةا وتػدني إدارة العػركاتا التع ر والفساد المالي واإلدا
حػػي تحدلػػده األسػػناب التػػي أدت إلػػ، و ػػود  (CIPE)وقػػد أكػػد ذلػػؾ مركػػز المعػػرو ات الدوللػػة الااصػػة 

 (:1685994الفساد حي منطقة العرؽ األوسط وعماؿ أحرلقلاا وىي  سملمافا 
 لعؼ السمطة القلانلة وسلادة القانوف. -6
  دـ القانملة لممسا لة. -5
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 انحلاز الم تمع لمناب الحاكمة. -1

 االحتقار لمحاكملة المؤسسلة. -2

 التحدلات السلاسلة لممارسة الفساد. -3
 

 (:4985996 قنا ةا  كما أن انعدام ممارسة الحاكمية المؤسسية السميمة في الشركات تعني
لمػدلرلف أـ المػوظفلف مػف ااػتبلس سواً  أكانوا مف م مػس اإلدارة أـ مػف ا األطراؼ الدااملةتمكلف  -6

 العركة و/أو الماؿ العاـ  م، حساب المساىملف والداننلف وأصحاب المصال  األارى.
تصن  العركات نؿ والدوؿ التي تلعؼ حليا الحاكملة المؤسسلة أك ر  رلة لنتانا والمة تفػوؽ  -5

العػركاتا ومصػلر  نك لر م ػرد الفلػان  واألزمػات الماللػةا نحلػث لحػدد مسػتوى الحاكملػة مصػلر
 االقتصادلات كميا حي  صر العولمة.

اإلافاؽ حي  ػذب مسػتولات كاحلػة مػف رأس المػاؿا ممػا ليػدد كلػاف العػركةا وقػد لػؤدي إلػ، نتػانا  -1
اطرة نالنسنة لبلقتصاد ككؿا ألف نقص رأس الماؿ لؤدي إل، لعؼ القدرة التناحسلةا واالسػت نا  

 اال تما لة واالقتصادلةا ونالتالي تفاقـ معكمة الفقر.  ف نعض العامملفا والقلا   م، المكاسب

ىػػػروب المسػػػت مرلف ألف المسػػػت مر وقنػػػؿ أف لمتػػػـز نػػػاي منمػػػت لطمػػػب إ ناتػػػًا أف العػػػركة تػػػدار وحػػػؽ  -2
ممارسات حاكملة مؤسسلة سملمة تقمؿ إل، أدن، حد احتماالت الفسادا كما أف المست مرلف لرلػدوف 

نػػػة حػػػرص االسػػػت مار الماتمفػػػة نػػػنفس معػػػاللر العػػػفاحلة والدقػػػة أف لكونػػػوا قػػػادرلف  مػػػ، تحملػػػؿ ومقار 
 المتنعة حي الحسانات قنؿ العروع حي االست مار حي أي دولة مف الدوؿ.

 

غلػػاب دور الحاكملػػة المؤسسػػلة لػػؤدي إلػػ، لػػعؼ الرقانػػة  مػػ، مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف أف 
الماللػػة كاالاتبلسػػاتا ولػػلاع سػػموؾ اإلدارة حػػي المؤسسػػات والعػػركات ممػػا لػػؤدي إلػػ، نعػػو  األزمػػات 

 حقوؽ أصحاب المصال  ذات العبلقةا والتي ندورىا ستنعكس  م، المناخ االست ماري نعكؿ  اـ.
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 المبحث الثاني:
 الحاكمية المؤسسية في الجياز المصرفي الفمسطيني وعالقتيا باإلفصاح

 

 تمييد: 3.2.1
وا ػد الرقانلػةا ولكػف النػد مػف إف ن اح الحاكملة حي ال ياز المصرحي ال لرتنط حقط نولػع الق

لػػرورة تطنلقيػػا نعػػكؿ سػػملـا وىػػذا لعتمػػد  مػػ، المصػػرؼ المركػػزي ورقانتػػو مػػف  يػػةا و مػػ، المصػػرؼ 
دارتو مف ال ية األارىا حلث ل ب أف تكوف إدارة المصرؼ مقتنعة ناىملة م ؿ ىذه القوا د  المعني وا 

 (.6185966واللوانط مما لسا د  م، تنفلذىا  القطاونةا 
عتنػػر العناصػػر األساسػػلة لمحاكملػػة المؤسسػػلة حػػي ال يػػاز المصػػرحي تتم ػػؿ حػػي م مػػو تلفا وت

األولػػػػػ، وىػػػػػـ األطػػػػػراؼ الػػػػػداامللف وىػػػػػـ حممػػػػػة األسػػػػػيـ وم مػػػػػس اإلدارة واإلدارة التنفلذلػػػػػة والمراقنػػػػػوف 
لفا والمرا عوف الدااملوفا أمػا الم مو ػة ال انلػة حتتم ػؿ حػي األطػراؼ الاػار للفا المم مػلف حػي المػود 

وصندوؽ تاملف الودانػع ووسػانؿ اإل ػبلـ وعػركات التصػنلؼ والتقلػلـ االنتمػانيا ناإللػاحة إلػ، اإلطػار 
القػػانوني التنظلمػػي والرقػػانيا أمػػا الركػػانز األساسػػلة التػػي النػػد مػػف تواحرىػػا حتػػ، تكتمػػؿ أحكػػاـ الرقانػػػة 

ؽ المعػػػاللر المحاسػػػنلة الفعالػػػة  مػػػ، أدا  المصػػػارؼ حتػػػتامص حػػػي العػػػفاحلة وتػػػواحر المعمومػػػاتا وتطنلػػػ
 (.52585965الدوللةا والنيوض نمستوى الكفا ات النعرلة مف ابلؿ التدرلب  العرودا 

ممصػػارؼ نعػػد نعػػو  األزمػػة الماللػػة العالملػػة حػػي ل الحاكملػػة المؤسسػػلةازداد االىتمػػاـ حػػي وقػػد 
ا ممػا اكملػةحا وانيلار العدلد مف المصارؼ نسنب  وامؿ لتعمػؽ نعلػيا حػي ال(2007  منتصؼ العاـ

 األطػػراؼ ذات العبلقػػة و مػػ، رأسػػيا ل نػػة نػػازؿ لمرقانػػة المصػػرحلة تك لػػؼ ال يػػود حػػي سػػنلؿ د ػػا كاحػػة
الحفػاظ  مػ،  القادرة  م، إدارة المؤسسات المصرحلة نعكؿ آمف وسملـا للمف رتعزلز القوا د والمعالل

أىميا الرقانة غلػر الكاحلػة  ي كافأمواؿ المود لف ولعالا االاتبلالت والقصور حي المنادئ السانقة والت
واليلاكػػؿ المعقػػدة  مػػ، نحػػو غلػػر  مػػف م ػػالس اإلدارة  مػػ، اإلدارات العملػػاا و ػػدـ كفالػػة إدارة الماػػاطر

 .(585962 سمطة النقد الفمسطلنلةا  مبلنـ لممصارؼا والامؿ حي نظاـ المكاحآت والحواحز
وًا سػػرلعًاا حلػػث تعػػلر المؤعػػرات وحػػي السػػنوات األالػػرة نمػػا القطػػاع المصػػرحي حػػي حمسػػطلف نمػػ

( 5962الماللة لممصارؼ العاممة حي حمسطلف إل، ارتفاع إ مالي مو ودات المصارؼ حي نيالة العاـ  
(ا كمػػا 5961%( مقارنػػة مػع نيالػػة العػاـ  3.4( مملػوف دوالرا مرتفعػػة ننسػنة  663663.2إلػ، حػػوالي  

%(  ما كانت  ملو حػي نيالػة العػاـ 7.1نحوالي   عيدت محفظة التسيلبلت االنتمانلة المناعرة ارتفا اً 
( مملػوف دوالرا وحػي ذلػؾ إعػارة إلػ، مزلػد مػف التفعلػؿ لػدور الوسػاطة 23673.6( لتنمت حػوالي  5961 

الماللة نلف وحدات الفانض والع ز حي االقتصادا وتوحلر مزلد مف حرص التمولؿ والمساىمة حي  مملة 
%( 3.9( مملػوف دوالرا متزالػدة ننسػنة  73445.5الي الودانػع إلػ،  التنملة االقتصادلةا كما وصػؿ إ مػ
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%( لتصػػػؿ إلػػػ، 5.5(ا وارتفػػػع صػػػاحي حقػػػوؽ ممكلػػػة ال يػػػاز المصػػػرحي ننسػػػنة  5961مقارنػػػة نالعػػػاـ  
 (.V: 5962( مملوف دوالر(  سمطة النقد الفمسطلنلةا 63242.9 

لؿ الم نػػػة الوطنلػػػة نتعػػػك (PCMA)وحػػػي حمسػػػطلف قامػػػت ىلنػػػة سػػػوؽ رأس المػػػاؿ الفمسػػػطلنلة 
( مؤسسةا مف نلنيا: ىلنة سوؽ رأس المػاؿ الفمسػطلنلةا السػوؽ 61لمحوكمة حي حمسطلف  المم مة مف  

المػػػاليا مراقػػػب العػػػركاتا سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطلنلةا  معلػػػة الننػػػوؾا  معلػػػة ر ػػػاؿ األ مػػػاؿا الم مػػػس 
دققو الحسػػػاناتا المحػػػاموفا التنسػػػلقي لمؤسسػػػات القطػػػاع الاػػػاصا االتحػػػاد العػػػاـ لعػػػركات التػػػاملفا مػػػ

(ا والتي أصدرت أوؿ مدونػة حمسػطلنلة لحاكملػة العػركات حػي ال ػاني  عػر مػف نػوحمنر  ػاـ فوأكادلملو 
(ا وقد  ا  ىذه المدونة محاولة لتبلحي القصػور حػي التنظػلـ القػانوني لمنػادئ حوكمػة العػركات 5997 

( 65ؿ قػػانوف العػػركات األردنػػي رقػػـ  حػػي التعػػرلعات ذات الصػػمة نالحوكمػػة السػػارلة حػػي حمسػػطلفا م ػػ
( السػاري 6757( لسػنة  55( الساري المفعوؿ حي اللفة ال رنلػةا وقػانوف العػركات رقػـ  6742لسنة  

(ا وقػػانوف 5992( لسػػنة  61المفعػػوؿ حػػي قطػػاع غػػزةا وقػػانوف ىلنػػة سػػوؽ رأس المػػاؿ الفمسػػطلني رقػػـ  
صػػرحي الفمسػػطلني أصػػدرت سػػمطة النقػػد (. و مػػ، صػػعلد القطػػاع الم5995( لسػػنة  5المصػػارؼ رقػػـ  

( دللؿ القوا د والممارسػات الفلػم، 5997حي السادس والععرلف مف حنرالر  اـ   (PMA)الفمسطلنلة 
لحوكمػػة المصػػارؼ حػػي حمسػػطلفا للػػتـ تطنلقػػو نعػػقلو اإللزامػػي واإلرعػػادي  مػػ، المصػػارؼ العاممػػة حػػي 

رؼ واسػػػتمرارلتياا وذلػػػؾ انسػػػ امًا مػػػع حمسػػػطلفا نمػػػا لكفػػػؿ تعزلػػػز الحاكملػػػة وحسػػػف سػػػلر  مػػػؿ المصػػػا
مواكنة أحلؿ الممارسات الدوللة حي م اؿ العمؿ المصرحي نمػا للػمف انتيػاج المصػارؼ نظػاـ عػامؿ 
مػػف الحاكملػػة المصػػرحلة لتحقلػػؽ أقصػػ، در ػػات المينلػػة والعػػفاحلةا والفصػػؿ السػػملـ مػػا نػػلف المسػػتولات 

 (.6185965والصبلحلات  تبلحمةا  اإلدارلة الماتمفةا و دـ نروز أي تدااؿ حي المياـ
مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف  مؿ المصارؼ لرتكز  م، إدارة الماػاطرا حػإذا لػـ لقػـ المصػرؼ 
نااػذ نسػنة ماػاطرة حػػي أ مالػوا حمػف لػػتمكف مػف تحقلػؽ أي  وانػػدا حلػث تنعػا الاسػػانر حػي العػادة مػػف 

تمػػؾ الماػػاطرا وأف تػػوحر نظػػاـ إدارة  ػػدـ إدارة ىػػذه الماػػاطر أو  ػػدـ الحصػػوؿ  مػػ، العوانػػد المناسػػنة ل
مااطر  لػد الػذي لسػم  لمموا مػة نػلف العوانػد والماػاطر لػمف الحػد الػذي لسػم  نػو ولػع المصػرؼ 
ال سػػػتكوف ال يػػػود  سػػػتراتل لتوا غلػػػر أف حا ملتػػػو تعتمػػػد  مػػػ، و ػػػود نظػػػاـ حاكملػػػة مؤسسػػػلة  لػػػدا وا  وا 

ؤسسػػلة ال لػدة تعمػػؿ  مػ، تقمػػلص الاسػػانر المنذولػة حػػي إدارة ىػذه الماػػاطر غلػر حا مػػةا حالحاكملػة الم
التي قد تنعا نتل ة لعػدـ تػوحر أنظمػة لػنط ورقانػة دااملػة نسػنب التوسػع حػي أاػذ الماػاطرا حلػث أف 
تػػوحر أنظمػػة تحكػػـ  لػػدة لتلػػمف مراقنػػة مسػػتقمة تفلػػد المصػػرؼ نالسلاسػػات المكتونػػة ونالحػػدود المقػػرة 

 لممااطر نيدؼ حمالة حقوؽ المود لف.
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 وتالف بين المصارف والشركات في مجال الحاكمية المؤسسية:أوجو اال 3.2.2
تتمتع المصارؼ نم مو ة مف الاصانص تملزىا  ف غلرىا مف العركات الماللة وغلر الماللة 
التػػػػي تتطمػػػػب لػػػػرورة و ػػػػود ىلكػػػػؿ حاكملػػػػة لممصػػػػارؼا ولمكػػػػف تصػػػػور ىػػػػذه الاصػػػػانص نمػػػػا لمػػػػي 

 (:36-39: 5966 الحملديا 
ارؼ ىػي كلفلػػة إدارة الماػػاطر ولػػلس ت ننيػػاا ولػػاتي دور ـ نعػػاط المصػػاسػػلة التػػي تحكػػالسػمة األس -6

المحاسػػنة مػػف اػػبلؿ وصػػؼ ىػػذه الماػػاطرا وقلاسػػياا وا  ػػداد المعمومػػات نعػػكؿ لمك ػػف مسػػتادمي 
القوانـ الماللة مف الحكـ  م، قدرة المصرؼ  م، إدارة المااطر والسلطرة  ملياا ونالتالي تمكلنيـ 

 مارلة األارى المناسنةا والمتعمقة نمعامبلتيـ مع المصرؼ.مف اتااذ القرارات االست 
أف المصارؼ نصفة  امػة أك ػر  رلػة لمتلػاربا أو  ػدـ التما ػؿ حػي المعمومػات نػلف الػداامللف  -5

 مدلري المصارؼ(ا والمستادملف الاار للف  المساىملف والداننلف( مقارنة نالعركات األارى. إف 
ح ب تدحؽ المعمومات أو التكػتـ  مليػا األمػر الػذي ل عػؿ مػف مدلري المصارؼ لدليـ القدرة  م، 

 الصعب  م، المساىملف والداننلف مراقنة مدلري المصارؼ.

 تالع المصارؼ لقدر كنلر مف القوا د والموان  والقلود التنظلملة ألىملتيا حي االقتصاد. -1

ولػػؿ المتاحػػة أف نسػػنة تممػػؾ المصػػارؼ لػػرأس المػػاؿ تعػػكؿ نسػػنة لػػنلمة مػػف م مػػوع مصػػادر التم -2
لممصارؼا وأف القسـ األكنر مف مطمونات المصرؼ قصػلرة األ ػؿ توظلػؼ حػي مو ػودات اطلػرة 

 طولمة األ ؿ.

 تتملز المصارؼ نسلادة  بلقات الوكلؿ مع الزنانف التي لندر و ودىا حي نقلة العركات األارى. -3

لنظػػاـ المػػػاليا أف اللػػعؼ حػػي ىلكملػػػة حاكملػػة المصػػػارؼ تػػؤدي دوف عػػؾ إلػػػ، ز ز ػػة اسػػػتقرار ا -4
 و مب المزلد مف المااطر  م، االقتصاد القومي.

أف المصارؼ نو و  اـ أك ر  رلة مف غلرىا مف المؤسسات الماللة األارى إل، التع ر المػالي؛  -5
نسػػنب ىلكػػؿ الملزانلػػة العامػػة الػػذي لتملػػز نارتفػػاع نسػػنة الراحعػػة الماللػػةا وتعنػػر الراحعػػة الماللػػة  ػػف 

 ؿ المالي إل، م موع المو ودات.نسنة الدلوف حي اليلك
 

 الحاكمية المؤسسية في فمسطين: 3.2.3
حظلت الحاكملة حي حمسطلف ناىتماـ كنلر ابلؿ السنوات األالرةا حقد نادرت ىلنة سوؽ رأس 
المػػاؿ إلػػ، تعػػكلؿ الم نػػة الوطنلػػة لحوكمػػة العػػركات التػػي انن ػػؽ  نيػػا ل نػػة حنلػػة لمعمػػؿ  مػػ، صػػلاغة 

حػػػي حمسػػػطلفا تلػػػـ مم مػػػلف  ػػػف ىلنػػػة سػػػوؽ رأس المػػػاؿ الفمسػػػطلنلةا مدونػػػة قوا ػػػد حوكمػػػة العػػػركات 
ونورصػػة حمسػػطلفا ومراقػػب العػػركاتا وسػػمطة النقػػد الفمسػػطلنلةا والقطػػاع الاػػاصا وقػػد قامػػت الم نػػة 
الفنلػػة لمحاكملػػة نصػػلاغة قوا ػػد المدونػػةا مرا لػػة المنػػادئ المسػػتقرة حػػي م ػػاؿ حاكملػػة العػػركات  مػػ، 

تفؽ والظػروؼ والتعػرلعات السػارلة حػي حمسػطلفا وتعػكؿ ىػذه المدونػة التػي الصعلد الدوليا وذلؾ نما ل
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(ا النػػػواة األولػػػ، التػػػي سػػػتطمؽ 5997ا تمػػػدتيا الم نػػػة الوطنلػػػة لمحوكمػػػةا وال يػػػات ذات العبلقػػػة حػػػي  
العنػػاف لنعػػر منػػادئ الحاكملػػة حػػي حمسػػطلف وترسػػلاياا حقػػد تلػػمنت المدونػػة قوا ػػد  ال ػػت ال وانػػب 

دارة الرنلسة لحاكملة ا لعػركات وتحدلػدًا  م مػس اإلدارةا واإلدارة التنفلذلػةا وا تما ػات اليلنػة العامػةا وا 
التػػدقلؽ الػػدااميا ومػػدقؽ الحسػػانات الاػػار يا ول نػػة التػػدقلؽا واإلحصػػاح  ػػف السلاسػػات اال تما لػػةا 
وت نػػػػب تلػػػػارب المصػػػػال ا واإلحصػػػػاح والعػػػػفاحلةا والمسػػػػؤوللات والسلاسػػػػات اال تما لػػػػة لمعػػػػركات(. 
وحػػددت القوا ػػد ال يػػات المسػػتيدحةا حلمػػا لكػػوف ال ػػز  الػػوارد مػػف ىػػذه القوا ػػد حػػي القػػوانلف ذات الصػػمة 
إلزاملًاا نلنما لكوف ال ز  اآلار إرعادلًاا مع تقدلـ العركة تفسلرًا لعدـ االلتزاـا وىو ما لعني أف تطنلؽ 

: 5965ة األولػ، إلػ،  تبلحمػةا قوا د حاكملة العركاتا ونااصة ال ز  االاتلاري منيػا ليػدؼ نالدر ػ
57-19:) 
 تو لو العركات وتعرلفيا نقوا د المدونة نعكؿ تفصلمي. -6
 تقللـ ولع العركات الداامي؛ لمتاكد مف قدرتيا  م، تنفلذ ننود المدونة و ناصرىا. -5

 تقدلـ المسا دة الفنلة المتاصصة لتمؾ العركات التي تحتاج إل، المسا دة الفنلة. -1

ل ملع العركات واألطراؼ المعنللفا و م، ماتمؼ مستولاتيـا نمػا حػليـ م ػالس التدرلب المستمر  -2
 اإلدارةا والمدلروف العاموف.

 نعر المعمومات واألانار المتعمقة نالحاكملةا وتقدلـ حواحز لمعركات الممتزمة نمنادنيا. -3

اإللزاملػػػة  ػػدـ الم ػػو  إلػػ، العقونػػػات وال رامػػات حػػي الوقػػت الحالػػػرا ااصػػة وأف ماالفػػة القوا ػػد  -4
الػػواردة حػػي المدونػػة تػػتـ مػػف اػػبلؿ ال يػػات الرقانلػػة الماتصػػة نتطنلػػؽ القػػوانلف ذات العبلقػػةا وأف 

 القوا د االاتلارلة ال لنن ؽ  ف  دـ إتنا يا حرض العقونات والماالفات.
وانس امًا مع سلاسة سمطة النقد الفمسطلنلة القانمة  مػ، مواكنػة أحلػؿ الممارسػات الدوللػة حػي 

( نإصػػدار النسػػاة النيانلػػة مػػف "دللػػؿ القوا ػػد 5962العمػػؿ المصػػرحيا قامػػت ىػػي األاػػرى حػػي   م ػػاؿ
( مػع 5969والممارسات الفلم، لحوكمة المصارؼ حي حمسػطلف"ا الصػادرة  ػف ل نػة نػازؿ حػي العػاـ  

األاذ حػي  ػلف اال تنػار التعػرلعات الناحػذة حػي حمسػطلف والظػروؼ التػي لتصػؼ نيػا القطػاع المصػرحي 
مسػػػػطلنيا وتتملػػػػز المنػػػػادئ التػػػػي لتلػػػػمنيا ىػػػػذا الػػػػدللؿ نالمرونػػػػة التػػػػي تسػػػػم  نتطنلقيػػػػا  مػػػػ، كاحػػػػة الف

المصػػارؼ العامػػة حػػي حمسػػطلف  مػػ، ااػػتبلؼ أح اميػػا وىلاكميػػا والنعػػاطات التػػي لقػػـو نيػػاا وقػػد تمػػت 
 ػدة ىلكمة الدللؿ نحلث اعتمؿ  م، أرنعػة  عػر منػدأ إلزاملػًاا لحتػوي كػؿ منػدأ مػف ىػذه المنػادئ  مػ، 

 :(685962 سمطة النقد الفمسطلنلةا وىذه المبادئ تتألف من أحكاـ تستو ب التطنلؽ. 
 : مياـ الم مس.المبدأ األول -

 مؤىبلت أ لا  م مس اإلدارة. المبدأ الثاني: -

 ممارسات الم مس وتلارب المصال . المبدأ الثالث: -

 ل اف الم مس. المبدأ الرابع: -
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 اليلكؿ التنظلمي. المبدأ الوامس: -

 اإلدارة التنفلذلة العملا. المبدأ السادس: -

 مني لات إدارة المااطر. المبدأ السابع: -

 الرقانة الدااملة والمدقؽ الاار ي. المبدأ الثامن: -

 التواصؿ نلف الم مس والمساىملف. المبدأ التاسع: -

 سلاسة من  المكاحآت والحواحز. المبدأ العاشر: -

 مصرؼ.اإلحصاح  ف حوكمة ال المبدأ الحادي عشر: -

 متطمنات حوكمة المصارؼ اإلسبلملة. المبدأ الثاني عشر: -

 ىلكؿ الم مو ة ودور م مس إدارة المصرؼ األـ. المبدأ الثالث عشر: -

 العركات ذات األغراض الااصة. المبدأ الرابع عشر: -
و مػػػ،  ملػػػع المصػػػارؼ االلتػػػزاـ نيػػػاا وحػػػي حػػػاؿ  ػػػدـ االلتػػػزاـ لتو ػػػب  مػػػ، المصػػػرؼ تقػػػدلـ 

ًا لنػلف أسػناب  ػدـ االلتػزاـا كمػا ل ػب أف لقػوـ المصػرؼ ناإلحصػاح حػي تقرلػره السػنوي المنررات وعػرح
لػ،  انػب ذلػؾ طنقػت سػمطة  لممساىملف حوؿ مدى االلتزاـ نمعػاللر الحاكملػة ومنػررات  ػدـ االلتػزاـ. وا 

إلنػذارا النقد الفمسطلنلة نالفعؿ أسموب ال رامةا إال نعػد اسػتنفاذ اإل ػرا ات األاػرىا م ػؿ لفػت النظػر وا
ولػػػرورة التوقػػػؼ  ػػػف الماالفػػػةا ومػػػف  ػػػـ كتػػػاب ال رامػػػةا وا  ػػػرا ات أاػػػرى تنػػػدأ نسػػػحب المواحقػػػة  مػػػ، 

 العاص المتسنب نالماالفة.
مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف أف حمسػػطلف لػػـ تكػػف نعلػػدة  ػػف التو ػػو والتطػػور العػػالميا حقػػد قامػػت 

لمحاكملةا كمػا قامػت سػمطة النقػد  نتعكلؿ الم نة الوطنلة (PCMA)ىلنة سوؽ رأس الماؿ الفمسطلنلة 
حلػث   نولع دللؿ القوا د والممارسػات الفلػم، لحوكمػة المصػارؼ حػي حمسػطلفا (PMA)الفمسطلنلة 

تتم ػػؿ ميمتيمػػا حػػي ولػػع نظػػػاـ حاكملػػة حمسػػطلنيا ليػػدؼ إلػػػ، ولػػع وتولػػل  الميػػاـ والمسػػػؤوللات 
مػػف قنػػؿ إدارات العػػركات والمصػػارؼ  الااصػػة ننظػػاـ اإلدارةا ونلػػاف القوا ػػد والسلاسػػات الػػبلـز إتنا يػػا
 نعكؿ ااصا ونما لاص العمملات التي تقع دااؿ ىذه المنعآت.

 

 نطاق تطبيق قواعد الحاكمية في فمسطين: 3.2.4
حػػػددت مدونػػػة الحاكملػػػة نطػػػاؽ تطنػػػؽ قوا ػػػدىا نانيػػػا تنطنػػػؽ حػػػي المقػػػاـ األوؿ  مػػػ، العػػػركات 

وكػػذلؾ  مػػ، المؤسسػػات الماللػػة التػػي  المسػػاىمة العامػػة المدر ػػة وغلػػر المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلفا
تتاػػذ عػػكؿ عػػركات المسػػاىمةا وتنلػػوي تحػػت إعػػراؼ ىلنػػة سػػوؽ رأس المػػاؿ ورقانتيػػاا وىػػي: نورصػػة 
حمسػػػطلفا عػػػركات التػػػاملفا عػػػركات التمولػػػؿ والػػػرىف العقػػػاريا عػػػركات التػػػا لر التمػػػولميا والعػػػركات 

نة لممصػارؼ( منػادئ الحاكملػة الػواردة حػي العاممة حي م اؿ األوراؽ الماللػةا مػع لػرورة مرا ػاة  نالنسػ
دللؿ القوا د والممارسات الفلم، لحوكمػة المصػارؼ حػي حمسػطلفا للطنػؽ نعػقلو: اإللزامػي واإلرعػادي 
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 مػػػػ، المصػػػػارؼ العاممػػػػة حػػػػي حمسػػػػطلفا نمػػػػا لكفػػػػؿ تعزلػػػػزًا لمحوكمػػػػةا وحسػػػػف سػػػػلر  مػػػػؿ المصػػػػارؼ 
 (.62:5997واستمرارلتيا  الم نة الوطنلة لمحوكمة حي حمسطلفا 

ولعد ىذا األسموب حي تحدلد نطاؽ قوا د الحاكملة ارو ًا  ف نطاؽ قوا د الحاكملة حي دوؿ 
أارىا إذ لقتصر نطاقيا  م، العػركات المسػاىمة العامػة المدر ػة وغلػر المدر ػةا والمؤسسػات الماللػة 

لر ػػػع إلػػػ،  التػػػي تتاػػػذ عػػػكؿ العػػػركات المسػػػاىمةا إال أف ىػػػذا الاػػػروج قػػػد اسػػػتند إلػػػ، أمػػػرلف: أوليمػػػا
%( مػػف 6اصوصػػلة الحالػػة الفمسػػطلنلةا إذ ال تت ػػاوز نسػػنة العػػركات المسػػاىمة العامػػة حػػي حمسػػطلف  

إ مػػػالي العػػػركات الفمسػػػطلنلة؛ و انليمػػػا لتم ػػػؿ حػػػي أف التطػػػور الػػػذي لعػػػيده االقتصػػػاد الفمسػػػطلني حػػػي 
طرلقيا لمتحوؿ إل، السنوات األالرة لعلر إل، أف ك لرًا مف العركات المساىمة الاصوصلة سوؼ ت د 

عركات مساىمة  امةا تميلدًا واستعدادًا إلدرا يا حي نورصة حمسطلف. و مة عػركات أاػرى  اممػة حػي 
حمسطلف تسػم، حػي معظػـ الػدوؿ نالعػركات العانملػةا كالعػركات العادلػة العامػةا والمحػدودةا والمسػاىمة 

سػطلنلةا ول ػري العمػؿ حاللػًا %( مػف إ مػالي  ػدد العػركات الفم77الاصوصلةا وتصػؿ نسػنتيا إلػ،  
 مػػ، إ ػػػداد مدونػػة ااصػػػة نيػػػاا  مػػ، الػػػرغـ مػػف أف الحكمػػػة تقتلػػػي  ػػدـ التسػػػرع حػػي إصػػػدار مدونػػػة 
حوكمػػػة ااصػػػة نالعػػػركات العانملػػػة حػػػي الوقػػػت الحػػػاليا ألنيػػػا سػػػتوا و صػػػعونات و قنػػػات ك لػػػر أ نػػػا  

دنيا  ند مف لتولوف إدارة ىذه تطنلقيا ألسناب  دلدة مف أىميا: لعؼ  قاحة الحاكملةا و دـ تقنؿ منا
العػػػركاتا ألف معظميػػػـ مػػػف  انمػػػة واحػػػدةا وال تتػػػوحر لػػػدليـ المػػػؤىبلت المطمونػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع قوا ػػػد 

 (.5385965الحاكملة  تبلحمةا 
 

 طبيعة مدونة مبادئ الحاكمية في فمسطين: 3.2.5
السػػػارلة تعػػػمؿ ىػػػذه المدونػػػة م مو ػػػة مػػػف منػػػادئ الحاكملػػػة المسػػػتندة إلػػػ، القػػػوانلف واألنظمػػػة 

المعموؿ نيا حي حمسطلفا ونالتالي تمتـز العركات دااؿ حمسطلف نتطنلقيا تحت طانمة المسؤوللةا وحػي 
الوقػػت نفسػػو تعػػمؿ ىػػذه المدونػػة م مو ػػة منػػادئ الحاكملػػة المتفػػؽ  مليػػا دوللػػًاا وااصػػة مػػا  ػػا  حػػي 

ة مػف  ػبلث أنػواع مػف ا و ملو تتكوف ىذه المدونػ(OECD)منادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنملة 
 (:6385997القوا د  الم نة الوطنلة لمحوكمة حي حمسطلفا 

: ىو القوا د التي تستند إل، نصوص تعرلعلة صرلحةا وىنا لكوف التطنلؽ إلزاملًا مػف النوع األول -
قنؿ العركات تحت طانمة المسؤوللة القانونلةا وقد تمت صلاغة ىذه القوا د حػي المدونػة نم ػة تفلػد 

ا ولحظر.اإللز   اـا م ؿ: ل با وال ل وزا ولحؽا ولمتـز
: وىو القوا د التي تنس ـ مع الممارسات الدوللة حي م اؿ الحاكملةا وال تتعارض مػع النوع الثاني -

أي نػػص تعػػرلعي صػػرل ا أو  مػػ، األقػػؿ تكػػوف واحػػدًا مػػف االحتمػػاالت التػػي ل لزىػػا نػػص تعػػرلعي 
ات لػمف مقولػة "االلتػزاـ وتفسػلر  ػدـ االلتػزاـ"ا وقػد ماا وىنا لكوف التطنلؽ طو لًا مػف قنػؿ العػرك
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تمت صلاغة ىذه القوا د حي المدونة نم ة تفلد ال ػواز والنصػلحة نػالتطنلؽا م ػؿ: لحنػذا ولنصػ ا 
 ول وز.

: وىو القوا د التي تنس ـ مع الممارسات الدوللة حي م اؿ الحاكملةا ولكنيا تتعػارض النوع الثالث -
وىنا تمت التوصلة نصراحة نلرورة تعدلؿ التعرلع القانـ للتناسػب مع نصوص تعرلعلة صرلحةا 
 مع ىذه الممارسات والقوا د.

 

وألف المصارؼ تتاذ العكؿ القانوني لمعركة المساىمة العامة؛ حيي مااطنة أللًا نالتو ليات 
التي  والتوصلات الواردة حي مدونة حوكمة العركاتا إل،  انب متطمنات الحاكملة الااصة نالمصارؼ

وردت حي دللؿ القوا د والممارسات الفلم، لحوكمة المصارؼ حي حمسػطلفا الصػادر  ػف سػمطة النقػد 
(ا وقػػػد احتػػػوى أللػػػًا  مػػػ، م مػػػو تلف مػػػف 5997عػػػناط   54الفمسػػػطلنلة حػػػي صػػػورتو النيانلػػػة نتػػػارلال 

ا وردت حػي القوا د: المتطمنات اإللزاملة والتي تم ؿ النصػوص الممزمػة لممصػارؼ حػي ىػذا الم ػاؿا كمػ
القػػوانلف واألنظمػػة والتعملمػػات السػػارلة حػػي حمسػػطلف. أمػػا الم مو ػػة ال انلػػةا حيػػي المتطمنػػات اإلرعػػادلة 

سػػػػػمطة النقػػػػػد الفمسػػػػػطلنلةا التػػػػػي تم ػػػػػؿ أحلػػػػػؿ الممارسػػػػػات الدوللػػػػػة حػػػػػي م ػػػػػاؿ حاكملػػػػػة المصػػػػػارؼ  
6985962.) 

نط حقط نولع القوا د مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف ن اح الحاكملة حي ال ياز المصرحي ال لرت
الرقانلةا ولكف النػد مػف لػرورة تطنلقيػا نعػكؿ سػملـا وىػذا لعتمػد  مػ، المصػرؼ المركػزي ورقانتػو مػف 
دارتو مف ال يػة األاػرىا حلػث ل ػب أف تكػوف إدارة المصػرؼ مقتنعػة   يةا و م، المصرؼ المعني وا 

 ناىملة م ؿ ىذه القوا د واللوانطا مما لسا د  م، تنفلذىا.
 

 متابعة تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في فمسطين: 3.2.6
إف متانعػػػة تطنلػػػؽ قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة لػػػو أىملػػػة كنلػػػرة ونااصػػػة لمعػػػركات المسػػػاىمة 
العامة المدر ة حي نورصة حمسطلفا إذ تعكؿ  نصرًا ميمًا مف  ناصر تقولـ العركةا و امؿ اطمنناف 

مملف حػي السػػوؽ الماللػةا حلػبًل  ػػف أف مػدلري االسػػت مار لممسػت مرلفا نمػا لػػؤدي إلػ، كسػب  قػػة المتعػا
المحترحلف لااذوف مدى تطنلؽ العركات المساىمة لقوا د الحاكملػة كقلمػة ليػا سػعر ملػاؼ إلػ، سػيـ 

 العركةا إف لـ نقؿ أف ليا دورًا كنلرًا حي اتااذ قرار االست مار أو  دمو حي عركة معلنة.
لبلرتقػػػا   -ونعػػػكؿ ممحػػػوظ–ت الرسػػػملة التػػػي سػػػعت وتعػػػرض الدراسػػػة حلمػػػا لػػػاتي أىػػػـ ال يػػػا

نمستوى الحاكملة لمعركات المساىمة العامة المدر ة وغلر المدر ة حي نورصػة حمسػطلفا والػدور الػذي 
 تقـو نو كؿ  ية مف ىذه ال يات.
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 :(PCMA)ىي ة سوق رأس المال الفمسطينية  3.2.6.1
( مػػف قػػانوف 5المػػادة رقػػـ   اسػػتنادًا إلػػ، (PCMA) رأس المػػاؿ الفمسػػطلنلة تاسسػػت ىلنػػة سػػوؽ

( وىػػػػػي نػػػػػذلؾ ىلنػػػػػة تتمتػػػػػع نالعاصػػػػػلة اال تنارلػػػػػة 5992( لسػػػػػنة  61ىلنػػػػػة سػػػػػوؽ رأس المػػػػػاؿ رقػػػػػـ  
ات التػػػي تكفػػػؿ ليػػػا ػػػػػػػػػػاحة األ مػػػاؿ والتصرحػػػػػػػػاعرة كػواالسػػػتقبلؿ المػػػالي واإلداري واألىملػػػة القانونلػػػة لمنػػػ

 تحقلؽ أغراليا.
ًا حػي رسػالة ىلنػة سػوؽ رأس المػاؿا ومػف لػمف أىػداحياا ولعد تطنلػؽ الحاكملػة  نصػرًا أساسػل

حعمػػ،  اتقيػػا تقػػع ميمػػة تنظػػلـ قطػػاع األوراؽ الماللػػةا وتطػػولر قطػػاع رأس المػػاؿا والمواحقػػة  مػػ، إدراج 
العػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة وترالصػػػياا ومراقنػػػة تػػػداوؿ السػػػوؽ اللػػػومي وتصػػػرحات الوسػػػطا  المػػػالللفا 

ت المينةا وكذلؾ الرد  م، اإلعا ات التي تستيدؼ تافلض أسػعار أسػيـ والتاكد مف التزاميـ ناابلقلا
نعض العركاتا ومحارنة ظاىرة النلع  م، المكعػوؼا ورحػع مسػتوى الػو ي االسػت ماري لممسػاىمة حػي 
ترعػػػلد قػػػرارات المسػػػت مرلف حػػػي السػػػوؽ المػػػالي مػػػف حلػػػث ااتلػػػار العػػػركات ال لػػػدةا وتعػػػرلفيـ نػػػالفرص 

 (.5285995ا والتوقلت المناسب لمعرا  والنلع  م مة سوؽ الماؿ الفمسطلنيا االست مارلة المتواحرة
كما أف اليلنة مسؤولة  ف تنظلـ النلنة القانونلة لعمػؿ قطػاع األوراؽ الماللػةا حقػد قامػت نػإقرار 
 ػدد مػف تعملمػػات السػوؽ التػػي كػاف ليػا دور كنلػػر حػي تعزلػػز التػزاـ العػركات المسػػاىمة العامػة نمنػػادئ 

(ا وتعملمػػات 5992العػػركاتا ومػػف أىميػػا تعملمػػات إحصػػاح العػػركات المسػػاىمة العامػػة لسػػنة   حاكملػػة
(ا 5994(ا وتعملمػات م مػس إدارة ىلنػػة سػوؽ المػاؿ لسػػنة  5992تػرالص صػنادلؽ االسػت مار لسػػنة  

وتعملمػػػػػػات مػػػػػػن  التػػػػػػراالص المينلػػػػػػة لممستعػػػػػػار المػػػػػػالي ومستعػػػػػػار االسػػػػػػت مارا وتعملمػػػػػػات المحػػػػػػاحظ 
 ةا ومعاللر المبل ة الماللة لمعركات المساىمة وغلرىا.االست مارل

وحػػػي سػػػنلؿ تطنلػػػؽ قوا ػػػد الحاكملػػػةا نػػػادرت ىلنػػػة سػػػوؽ رأس المػػػاؿ نتعػػػكلؿ الم نػػػة الوطنلػػػة 
قرار المفاىلـ العامةا والاطػوط العرللػة الااصػة نإ ػداد منػادئ الحاكملػةا كمػا تػـ تعػكلؿ  لمحوكمةا وا 

الااصة نصلاغة قوا د مدونة حاكملة العركات التي تـ االنتيا  مف  الفرلؽ الفني لقلادة ال وانب الفنلة
(ا كمػػػا تعاونػػػت اليلنػػػة مػػػع 5997إ ػػػدادىا وا تمادىػػػا مػػػف قنػػػؿ الم نػػػة الوطنلػػػة لمحاكملػػػة حػػػي عػػػناط  

المؤسسات المحملة والدوللة إلقرار قوا د الحاكملة وتنفلذىاا حلبًل  ػف تعػاورىا المسػتمر مػع األطػراؼ 
صػػػواًل إلػػػ، العػػػكؿ اإلداري األحلػػػؿ لمتانعػػػة تطنلػػػؽ قوا ػػػد الحاكملػػػة  ىلنػػػة سػػػوؽ رأس ذات العبلقػػػةا و 

 (.1-5: 5965الماؿ الفمسطلنلةا 
أ منػػػت ىلنػػػة سػػػوؽ رأس المػػػاؿ الفمسػػػطلنلة أنيػػػا نصػػػدد إنيػػػا  المرحمػػػة الت رلنلػػػة مػػػف تطنلػػػؽ و 

مؤسسػة التمولػؿ  ا والػذي تػـ تطػولره مػؤارًا نالتعػاوف مػع(Scorecard) نموذج قلػاس حوكمػة العػركات
(ا وليػػدؼ ىػػذا النمػػوذج إلػػ، قلػػاس 5962ا وأداػػؿ حلػػز التنفلػػذ الت رلنػػي اػػبلؿ العػػاـ  (IFC) الدوللػػة

مدى التزاـ العركات المساىمة العامة نقوا د حوكمة العركات  مػ، أسػاس كمػي ومولػو يا ونطرلقػة 
ي ىػذا الم ػاؿا وىػي ت رنػة  مملة ممني ة تتسـ نالعفاحلة والولػوح وحقػًا ألحػدث الممارسػات الدوللػة حػ
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ا 666نو لػػػػة تنفػػػػرد نيػػػػا حمسػػػػطلف نػػػػلف دوؿ المنطقػػػػة  صػػػػحلفة الحلػػػػاة ال دلػػػػدة: ممحػػػػؽ اقتصػػػػاديا ع
685963.) 

وقػػد لعنػػت ىلنػػة سػػوؽ رأس  المػػاؿ دورًا إل انلػػًا حػػي تعزلػػز  قاحػػة الحاكملػػة المؤسسػػلة لمعػػركات 
كات المسػػاىمة العامػػة غلػػر المدر ػػة المسػػاىمة العامػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلفا وندر ػػة أقػػؿ لمعػػر 

حػي نورصػػة حمسػػطلفا كمػا قامػػت ىلنػػة سػػوؽ رأس المػاؿ حػػي تعزلػػز مفػاىلـ الحاكملػػة لعػػركات الوسػػاطة 
 (:69-7: 5962الماللةا وتـ ذلؾ مف ابلؿ اإل را ات التاللة  العطعوطا 

ـ نإ ػداد مدونػة قامت اليلنة نتعكلؿ الم نة الوطنلة لمحوكمة التي  ممت  م، تعكلؿ حرلؽ حني قػا -6
ا وقػػدت احتػػوت ىػػذه 66/66/5997قوا ػػد حوكمػػة العػػركات حػػي حمسػػطلفا والتػػي تػػـ إطبلقيػػا حػػي 

المدونة  م، م مو ة مف القوا د تسػا د حػي تقولػة العػركات الفمسػطلنلة وتعػزز دورىػا حػي السػوؽ 
األدوار مػػا الفمسػػطلني واألسػػواؽ الم ػػاورةا ولقػػد تلػػمنت المدونػػة قوا ػػد استرعػػادلة لتنظػػلـ العمػػؿ و 

نػػلف م مػػس اإلدارة واإلدارة التنفلذلػػة والمسػػاىملف وأصػػحاب المصػػال  اآلاػػرلفا نحلػػث لػػتـ تحدلػػد 
الوا نػات والمسػػؤوللات والحقػوؽ لكػػؿ مػنيـ  نػػر إ ػرا ات  مػػؿ والػحة وعػػفاحة تػؤدي حػػي النيالػػة 

ارة إل، أف مدونة إل، االرتقا  حي األدا  ومردود أ م، حي اإلنتا لة واألرناح. ولكف مف الميـ اإلع
الحوكمػػػػة تلػػػػمنت نعػػػػض المنػػػػادئ االاتلارلػػػػة التػػػػي ال تحمػػػػؿ الصػػػػفة اإللزاملػػػػة نتطنلقيػػػػا  مػػػػ، 
العركاتا سواً  المدر ة حي نورصة حمسطلف أو غلر المدر ػة حػي النورصػةا ممػا لسػم  لمعػركات 

 االاتلار ما نلف تطنلقيا أو  دـ تطنلقيا.
تػػػػػداوؿ لتعػػػػػزز منػػػػػادئ الحاكملػػػػػةا للػػػػػماف حقػػػػػوؽ إصػػػػػدار تعملمػػػػػات وتعػػػػػاملـ ااصػػػػػة نعػػػػػفاحلة ال -5

 المستمرلفا ومف أىـ ىذه التعملمات ما لمي:

ا والذي لنظـ آللة التداوؿ لممطمعػلف 7/4/5961قرار نعفاحلة تداوؿ األوراؽ الماللة الصادر نتارلال  - أ
 وأ لا  م مس اإلدارات للماف العفاحلة واإلحصاح والنزاىة لممتعامملف ناألوراؽ الماللة.

ا الػػذي لمػػـز كػػؿ 5/3/5965رار نعػػاف اإلحصػػاح  ػػف ممكلػػة المػػالكلف الرنلسػػللف الصػػادر نتػػارلال قػػ - ب
%( ناإلحصػػػػاح  ػػػػف أي تػػػػداوؿ سػػػػوا  نلػػػػع أـ عػػػػرا ا 69المػػػػالكلف ألي عػػػػركة تزلػػػػد ممكلػػػػتيـ  ػػػػف  

 وناإلحصاح  ف الممكلة قنؿ ونعد  مملة التداوؿا مما لعزز اإلحصاح والعفاحلة.

ا والػػذي 66/6/5969الماللػػة لعػػركات الوسػػاطة الماللػػة والصػػادر نتػػارلال  قػػرار نعػػاف نعػػر النلانػػات - ت
لمـز عركات الوساطة ناإلحصاح  ف قوانميػا الماللػةا وكعػؼ المػبل ة الماللػةا ناإللػاحة إلػ، تقرلػر 

 مدقؽ الحسانات الاار ي لمنلانات السنولة ونصؼ السنولة.

ا والػػػذي لػػػنظـ آللػػػة ا تمػػػاع 55/1/5995قػػػرار نتنظػػػلـ ا تما ػػػات اليلنػػػة العامػػػة والصػػػادر نتػػػارلال  - ث
اليلنة العامة لممساىملفا مما لعػزز لػماف حقػوؽ المسػاىملفا ولػماف حلػورىـ ومعػاركتيـ حػي 

 اتااذ القراراتا ولماف معرحتيـ ناولاع العركة.
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ا والػػػذي لمػػػـز العػػػركات ناإلحصػػػاح  ػػػف 66/6/5995قػػػرار لػػػنظـ آللػػػة اإلحصػػػاح والصػػػادر نتػػػارلال  - ج
( لومػػًا مػػف نيالػػة 23األوللػػةا والتػػي تكػػوف مدققػػة مػػف قنػػؿ المػػدقؽ الػػداامي اػػبلؿ   نلاناتيػػا الماللػػة

( أعػػير مػػف تػػارلال انتيػػا  السػػنة الماللػػةا واإلحصػػاح  ػػف ت للػػر حػػي 1السػػنة الماللػػة المدققػػة اػػبلؿ  
حصاح المطمعلف  ف أي تداوؿ  م، الورقة الماللػة سػوا  نلعػًا أـ عػراً   ىلكملة العركة أو إدارتياا وا 

 لرورة اإلحصاح ابلؿ سنعة ألاـ  مؿ.ن

ا والذي لمـز العركات نلػرورة 57/1/5994قرار ناإلحصاح  ف األمور ال وىرلة والصادر نتارلال  - ح
اإلحصػػاح  ػػف أي ت للػػر  مػػ، م مػػس إدارة العػػركةا أو اسػػتقالة المػػدلر العػػاـا أو تعلػػلف مػػدلر  ػػاـ 

ر  مػػ، سػعر الورقػػة الماللػةا و ػػف أي  دلػدا واإلحصػاح  ػػف أي معمومػة لمكػػف أف تػؤدي إلػػ، التػا ل
توقؼ حي م اؿ أ ماليا أو أنعطتيا أو أي ت للر حي طنلعة أ مالياا و ف ألة أمػور غلػر طنلعلػة 
وغلر متكررة أدت إل، زلادة أو نقصاف األرناح أو حػدوث اسػانر كنلػرة. كمػا لمػـز القػرار اإلحصػاح 

لال اال تمػاعا ولمػـز القػرار نمنػع أي  لػو ( ألاـ مف تػار 69 ف تارلال ا تماع م مس اإلدارة قنؿ  
مف أ لا  م مس اإلدارة مف التداوؿ  م، الورقة الماللة قنؿ اال تماع نععرة ألاـ وحت، اإلحصاح 

  ف نتل ة اال تماع.
 

 :(PEX)بورصة فمسطين  3.2.6.2
مػػف أىػػـ ال يػػات المعنلػػة نمتانعػػة تطنلػػؽ قوا ػػد الحاكملػػةا وقػػد  (PEX) تعػػد نورصػػة حمسػػطلف

ر ميػػـ حػػي تفعلػػؿ الحاكملػػة حػػي العػػركات المدر ػػة حػػي السػػوؽ المػػاليا ومنػػذ انطػػبلؽ أوؿ كػػاف ليػػا دو 
( قامت ناستقطاب عركات مسػاىمة  امػة إلدراج أسػيميا حػي السػوؽ 6775 مسة تداوؿ ليا حي العاـ  

وسػػط أ ػػوا  غلػػر سمسػػمة لتم ػػؿ أىميػػا حػػي  ػػدـ و ػػود قػػانوف لػػؤلوراؽ الماللػػة لمػػـز العػػركات نػػاإلدراجا 
( لسػنة 65( نػدأ العمػؿ نقػانوف األوراؽ الماللػة رقػـ  5993اف اإلدراج طو لًاا وحػي ندالػة العػاـ  حلث ك

( الػػذي تلػػمف مػػواد قانونلػػة لتػػـز العػػركات المسػػاىمة العامػػة نتقػػدلـ طمنػػات إلدراج أسػػيميا حػػي 5992 
نػػػػإ را  (ا إذ نػػػػدأت تلػػػػ ط وتػػػػد و إلػػػػ، تطنلػػػػؽ القػػػػانوفا وتقػػػػـو 691السػػػػوؽ المػػػػاليا ومنيػػػػا المػػػػادة  

اتصاالت مع العدلد مف العػركات لتػتمكف مػف إدرا يػاا حمػف  ػدد قملػؿ حقػط مػف العػركات المدر ػة حػي 
(. وناإللاحة إل، 5996(ا ارتفع  دد العركات المدر ة إل،  ماف و بل لف حي  اـ  6775أوانؿ  اـ  

لعػركات مكاتػب العركات المدر ة ا تمدت النورصة تسع عركات وساطة كا لػا  حليػاا ولو ػد ليػذه ا
حر لػة حػي معظػػـ المػدف الفمسػطلنلةا كمػػا قامػت نورصػة حمسػػطلف نتػوحلر سػوؽ لتػػداوؿ األوراؽ واألدوات 

 ست مرلفا والمحاحظة  م، مصالحيـ.الماللة تتسـ نالعدالة والعفاحلة والكفالة لادمة الم
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لكترونػػػي ومػػػف أ ػػػؿ متانعػػػة تطنلػػػؽ قوا ػػػد الحاكملػػػة تعمػػػؿ النورصػػػة  مػػػ، مػػػا لمػػػي  الموقػػػع اال
 :(www.pex.psلنورصة حمسطلفا 

تػػػوحلر أنظمػػػة  صػػػرلة إلدارة  مملػػػات التػػػداوؿ ومراقنتيػػػاا وكػػػذلؾ  مملػػػات إلػػػداع األوراؽ الماللػػػة  -6
 وتحولميا ونقمياا نحلث تكفؿ ىذه األنظمة السر ة والدقة حي إن از المعامبلت ومراقنتيا.

 ع المتعامملف حي السوؽ.تسيلؿ االست مار نما ال لتعارض مع مندأ لماف حقوؽ  مل -5

حمالػػة المسػػت مرلف مػػف كاحػػة أعػػكاؿ التبل ػػب واالحتلػػاؿا وتػػوحلر انتعػػار واسػػع ودقلػػؽ لممعمومػػات  -1
لصاليا نالسر ة البلزمة؛ وذلؾ للتسن، لممست مر اتااذ القرار المناسب.  المطمونةا وا 

زز العػػفاحلة حػػػي ولػػع اآلللػػات السمسػػػمة إلدراج العػػركات المسػػػاىمة العامػػة حػػي النورصػػػةا نمػػا لعػػػ -2
 النلنة االست مارلة حي حمسطلف.

نعر الػو ي االسػت ماري لػدى  ميػور المسػت مرلفا وتعػ لع عػركات األوراؽ الماللػة  مػ، االنتعػار  -3
 والتوسع.

 لماف المحاحظة  م، سرلة المعمومات ل ملع األطراؼ وحؽ القانوف. -4
 

 :(PMA)سمطة الن د الفمسطينية  3.2.6.3
نمو ػػػب نروتوكػػػوؿ االتفػػػاؽ االقتصػػػادي الفمسػػػطلني  (PMA)نعػػػات سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطلنلة 

(ا و ممت سػمطة النقػد الفمسػطلنلة منػذ تاسلسػيا 6772نلساف   57اإلسرانلمي الموق ع حي نارلس نتارلال 
 م، أك ر مف صعلدا مف أ ؿ نعر الحاكملة حي ال ياز المصرحي الفمسطلني وتعزلزىاا منيػا محاولػة 

ر م مو ػة مػف القػوانلف واألنظمػة ذات العبلقػةا كقػانوف المصػارؼ لسػنة تحسلف النظاـ القانوني نإصػدا
(ا ونظػػاـ تػػرالص ورقانػػة مينػػة الصػػراحة لسػػنة 5995(ا والقػػرار نقػػانوف غسػػؿ األمػػواؿ لسػػنة   5995 
( نإصػػػػػدار دللػػػػػؿ القوا ػػػػػد والممارسػػػػػات الفلػػػػػم، لحوكمػػػػػة 5997(ا إلػػػػػ،  انػػػػػب قلاميػػػػػا حػػػػػي  5996 

و نعقلو اإللزامي واإلرعادي  م، المصارؼ العاممة حي حمسطلفا نمػا المصارؼ حي حمسطلف للتـ تطنلق
لكفػػؿ تعزلػػزًا لمحوكمػػة وحسػػف سػػلر  مػػؿ المصػػارؼ واسػػتمرارىا. وقػػد ظيػػر تػػا لر ذلػػؾ  ملػػًا حػػي نتػػانا 
إحػػػػدى الدراسػػػػاتا إذ حصػػػػؿ قطػػػػاع المصػػػػارؼ  مػػػػ، أ مػػػػ، نتل ػػػػة حػػػػي المؤعػػػػر العػػػػاـ لمحوكمػػػػة نػػػػلف 

نا ةا الاػػدماتا التػػاملفا االسػػت مارا والمصػػارؼ(ا أمػػا  مػػ، صػػعلد القطا ػػات الامسػػة الماتمفػػة  الصػػ
المؤعرات الامسة الفر لة حقد حصػؿ قطػاع المصػارؼ أللػًا  مػ، المرتنػة األولػ، حػي أرنعػة مؤعػراتا 
وىػػػػي  منػػػػادئ مسػػػػؤوللات م مػػػػس اإلدارة وميامػػػػوا اإلحصػػػػاح والعػػػػفاحلةا حقػػػػوؽ المسػػػػاىملف والمعاممػػػػة 

لرقانػػػة الدااملػػػة(ا حلمػػػا حصػػػؿ  مػػػ، المرتنػػػة ال انلػػػة حػػػي المنػػػدأ المتعمػػػؽ نػػػدور العادلػػةا ومنػػػدأ التػػػدقلؽ وا
 (.4385996أصحاب المصال  نعد قطاع االست مار  حامدا 

"دللػػػػؿ القوا ػػػػد والممارسػػػػات الفلػػػػم،  (PMA) وكانػػػػت قػػػػد أصػػػػدرت سػػػػمطة النقػػػػد الفمسػػػػطلنلة
المؤسسلة الوا ب تطنلقيا حي  (ا وعمؿ ىذا الدللؿ قوا د لمحاكملة5997لحوكمة المصارؼ" حي  اـ  
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وقػػد عػػمؿ تسػػعة م ػػاالت أساسػػلة وىػػي:  لػػولة م مػػس اإلدارةا ىلكػػؿ ودور  المصػػارؼ الفمسػػطلنلةا
لتػػػػدقلؽ الػػػػداامي والتػػػػدقلؽ الاػػػػار يا اإلحصػػػػاح والعػػػػفاحلةا إدارة الماػػػػاطرا االمت ػػػػاؿ وام مػػػػس اإلدارةا 

ذات المصػػػػػال ا طػػػػػراؼ األاػػػػػرى دور وحقػػػػػوؽ األالمكاحػػػػػآت والتعوللػػػػػاتا دور وحقػػػػػوؽ المسػػػػػاىملفا 
 .(185997ا  سمطة النقد الفمسطلنلة أابلقلات وسموؾ العمؿ

ولعزى تفوؽ المصارؼ حي مستوى تطنلػؽ قوا ػد الحاكملػة لعػامملفا األوؿ: و ػود  يػة رقانلػة 
عػػػراحلةا تتم ػػػؿ نسػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطلنلةا وال ػػػاني: و ػػػود تعػػػرلعات وقػػػوانلف تحكػػػـ  مػػػؿ المصػػػارؼ  وا 

 إل، حد كنلر مع أحلؿ الممارسات الدوللة حي م اؿ حاكملة المصارؼ.وتتطانؽ 
 

 وزارة االقتصاد الوطني: 3.2.6.4
تمارس دانرة مراقنة العركات نوزارة االقتصاد الوطني صبلحلات تنظلـ  مؿ العركاتا وتصؿ 
صػػػبلحلات مراقػػػب  ػػػاـ العػػػركات إلػػػ، حػػػرض  قونػػػات منيػػػا إل ػػػا  تسػػػ لؿ العػػػركة حػػػي حػػػاؿ اكتعػػػاؼ 

 قتلي ذلؾ.ماالفات ت
 حي متانعة تطنلؽ قوا د الحاكملة تمعب دورًا ميماً  ال يات السانقةأف مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف 

ا ممػػا وذلػػؾ لػػدورىـ اليػػاـ حػػي ت نلػػب المصػػارؼ ماػػاطر التع ػػر والفعػػؿ المػػالي واإلداري احػػي حمسػػطلف
 ث التنملة االقتصادلةومف  ـ إحداا ولماف حقوؽ المساىملف لؤ ر إل انلًا  م، القرارات االست مارلة

 

و مػػ، الػػرغـ مػػف كػػؿ ال يػػود التػػي ت نػػذؿ حػػي حمسػػطلف لنعػػر الحاكملػػة المؤسسػػلة حػػي العػػركات 
الفمسػػػػطلنلةا إال أف ىنػػػػاؾ  ػػػػدة محػػػػددات وصػػػػعونات توا ػػػػو واقػػػػع الحاكملػػػػة حػػػػي حمسػػػػطلفا وقػػػػد نلنيػػػػا 

 ( كما لمي:53685961 الدا ور و اندا 
 دقلؽا واإلحصاحا واإلدارة.مظاىر اللعؼ حي م االت المحاسنةا والت -6
 قمة العركات الممكف تصنلفيا نعكؿ واقعي لمف م مو ة العركات المساىمة العامة. -5

الطانع الفردي العانمي ألغمنلة المنعآت الت ارلةا األمر الذي لؤ ر  م، الحاكملػة مػف حلػث تعػدد  -1
تػػػػزاـ الكامػػػػؿ المصػػػػارؼ ومصػػػػادر التمولػػػػؿ نسػػػػنب لػػػػعؼ الصػػػػفة اال تنارلػػػػة لممنعػػػػاةا و ػػػػدـ االل

 متوظلؼا ومحدودلة دور م الس اإلدارةا وسلطرة عاص أو عاصلف  مليا.لنالمعاللر المينلة 

غلػػاب نسػػػني لم مو ػػػة مػػػف المفػػػاىلـ المركزلػػة لمحاكملػػػة  االنتاانػػػات الحػػػرةا المسػػػا لةا العػػػفاحلةا  -2
 حرلة الصحاحةا االلتزاـ نالقوانلفا توحر آللات مكاححة الفساد(.

ؿ ذلػػؾ حػػإف االحػػتبلؿ اإلسػػرانلمي والحصػػار المفػػروض  مػػ، المنػػاطؽ الفمسػػطلنلة ناإللػػاحة إلػػ، كػػ -3
أدى إل، عؿ حركة الت ارة حي العركات الفمسطلنلةا ونالتػالي انيلػار نعػض العػركاتا وىػذا لعتنػر 
مف العوامؿ األساسلة التي أدت إل، ىروب رؤوس األمواؿا و دـ االست مار حي أسواؽ رأس الماؿ 

 ل ة إللعاؼ ىذا االقتصاد مف قنؿ االحتبلؿ.الفمسطلنلةا نت
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 جودة اإلفصاح:بين الحاكمية المؤسسية و  عالقةال 3.2.7
تنرز  بلقة الحاكملة المؤسسلة ناإلحصاح نا تنار اإلحصاح مػف أىػـ منادنيػا التػي ل ػب  مػ، 

لمؤسسػلة م مس اإلدارة أف ليتـ نيػا مػف اػبلؿ القػوانـ والتقػارلر الماللػةا حلػث تت مػ،  بلقػة الحاكملػة ا
نػػالقوانـ الماللػػة حػػي التطنلػػؽ السػػملـ لمنادنيػػاا ممػػا لسػػا د  مػػ، تحقلػػؽ معػػدالت مػػف األرنػػاح المناسػػنةا 
األمر الذي لسا د العركات  م، تد لـ رأسماليا وزلادة االحتلاطلات وتراكميػا نعػكؿ مسػتمرا وىػو مػا 

ىػػـ المقومػػات البلزمػػة التاػػاذ لػػؤدي إلػػ، توسػػلع العػػركات ونموىػػاا كمػػا أف القػػوانـ الماللػػة تعتنػػر مػػف أ
القرارات االقتصػادلة التػي تقػدـ أل لػا  م مػس اإلدارة التاػاذ م ػؿ ىػذه القػراراتا حلػث تتوقػؼ ن ا ػة 

 (.59485965القرارات  م،  ودة المعمومات المو ودة حي تمؾ القوانـ الماللة  غلاط ور اؿا 
سسػػلةا حلػث تعنػي  ودتػو انعكاسػػًا ول عػد اإلحصػاح المحاسػني  ػػامبًل محورلػًا حػي الحاكملػة المؤ 

نػدأت أنظػار  ػدد مػف النػاح لف تت ػو إلػ، قلػاس   ػـ مناعرًا لتع لؿ آللات الحاكملػة نكفػا ة  اللػةا ومػف
 ودة اإلحصاح المحاسنيا كما ات و  دد مف المؤسسات الماللة لتطولر مقػاللسا أو مؤعػرات تسػتادـ 

ناح لف حي دراسة  ودة اإلحصاح حي نلنة معلنة لمحكـ  م،  ودة اإلحصاح المحاسنيا وا تمد نعض ال
ا (Standard & Poor's) مػػ، مؤعػػرات طورتيػػا مؤسسػػات وىلنػػات  الملػػة معروحػػة م ػػؿ مؤعػػر 

ا نلنما ا تمد  دد آار مف الناح لف  م، مقاللس ااصة (AIMR)ومؤعر مؤسسة المحمملف المالللف 
 .(Cheung et al., 2010:265)طوروىا حي دراساتيـ 

ف  بلقة التقرلر المالي والحاكملة حتت سد حي تحملػؿ أو تاصػلؿ  ػذور كػؿ منيمػاا حلػث أما  
لمكػػػف ا تنػػػار اإلحصػػػاح أسػػػاس أي نظػػػاـ لمحاكملػػػة المؤسسػػػلةا وحػػػي المقانػػػؿ لحتػػػاج نظػػػاـ الحاكملػػػة 
المؤسسػػلة إلػػ، مسػػتوى  لػػد مػػف اإلحصػػاحا ولعػػد اإلحصػػاح أللػػًا واحػػدًا مػػف األىػػداؼ الرنلسػػلة لنظػػاـ 

الماليا حلث لر   أف تعنػر القػوانـ الماللػة  ػف نتل ػة التعػارض حػي االىتمامػات وتػوازف القػوى التقرلر 
نلف أصحاب المصال ا وأف المعمومات المفص   نيا نواسطة التقارلر الماللة تصؼ ما ترلده األطراؼ 

 (.25785996الدااملة مف ابلؿ ما تفص   ف أنعطة وأدا  العركة   ند الفتاحا 
لحاكملة المؤسسلة تكمف حي أنيا تلمف إدارة العركات نعكؿ مسؤوؿ و دـ تعرض إف أىملة ا

أمواؿ المساىملف حليا لسو  اإلدارةا نحلث ال تتعرض لمسرقة والنيبا وتعزز الحاكملػة المؤسسػلة القػلـ 
األساسلة ناقتصاد السػوؽا إلػاحة غمػ، كونيػا أحػد المفػاتل  األساسػلة لامػؽ نلنػة أ مػاؿ مواتلػة تحػاحظ 

مػػ، حقػػوؽ الممكلػػةا ألف المسػػت مرلف اآلف حػػي ظػػؿ تاطػػي المعػػامبلت حػػي االقتصػػاد الحػػدود المكانلػػةا  
أصػػػن  لػػػدليـ القػػػدرة  مػػػ، نقػػػؿ أمػػػواليـ سػػػرلعًا مػػػف مكػػػاف إلػػػ، آاػػػر حػػػي حالػػػة إحساسػػػيـ نانعػػػداـ ال قػػػة 

 (.55:5995والاوؼ  م، أمواليـ مف الللاع  لوسؼا 
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ف  قػػػة المسػػػتادملف نمصػػػداقلة التقػػػارلر الماللػػػة التػػػي أف قوا ػػػد ومنػػػادئ الحاكملػػػة تزلػػػد مػػػ كمػػػا
تقدميا العركاتا وذلؾ مف ابلؿ سعليا إل، تحسلف نلنة العفاحلة واإلحصاحا وذلؾ  ف طرلؽ تركلزىا 

 (:6285966 م، النقاط التاللة  سفلرا 
ماللػػػة إتنػػػاع معػػػاللر ماللػػػة ومحاسػػػنلة  اللػػػة ال ػػػودةا ومعتػػػرؼ نيػػػا دوللػػػًا  نػػػد إ ػػػداد المعمومػػػات ال -6

 واإلحصاح  نياا ولماف حيـ ىذه المعاللر وحسف استاداميا والعدالة حي تطنلقيا.
اإلحصػػػاح الفػػػػوري  ػػػػف المعمومػػػػات الحساسػػػػة وال وىرلػػػةا ونػػػػث المعمومػػػػات  مػػػػ، عػػػػنكة االنترنػػػػت  -5

 وتحدل يا نعكؿ حوريا ولماف  دـ أي تسرلب لممعمومات قنؿ اإل بلف  نيا.

لعػفاحلةا حالعػفاحلة تعػزز المسػانمة  ػف طرلػؽ تسػيلؿ المراقنػةا حػي التركلز  م، المسانمة ورنطيػا نا -1
حػػلف تعػػزز المسػػانمة  مػػف العػػفاحلةا حلػػث أف المسػػانمة تػػوحر لممسػػتادملف الطمانلنػػة  مػػ، ا تنػػار 
و ػػود احتمػػاؿ ألف لتعػػرض كاحػػة المعػػاركلف حػػي العمملػػات الماللػػة والتقرلػػر  نيػػا لممسػػانمة وتنرلػػر 

 أحعاليـ.

قلات العمػؿ والدقػة المحاسػنلةا والتػي دحعػت نػالك لر مػف العػركات لتوظلػؼ كاحػة التركلز  م، أابل -2
الوسػػانؿ البلزمػػة والكفلمػػة نتػػاملف سػػبلمة أابلقلػػات طػػواقـ اإلدارةا ومرا ػػاة الدقػػة المحاسػػنلةا وذلػػؾ 

 مف ابلؿ ااتلار الموظفلف األكفا  ذوي الانرة والسمعة الحسنة.

ؤوؿا وننػػا  نلنػػة مناسػػنة تمكػػف المػػوظفلف مػػف اإلنػػبلغ  ػػف العمػػؿ  مػػ، تػػد لـ مفيػػـو السػػموؾ المسػػ -3
التصػرحات الااطنػة نػػدؿ السػكوت  نيػاا أو اإلنػػبلغ  ػف ذلػػؾ نعػد حػوات األوافا كػػاف تقػـو العػػركة 
نتنظػػلـ لقػػا ات نػػلف موظفليػػا وم مػػس إدارتيػػا لحػػ يـ وتعػػ لعيـ  مػػ، توصػػلؿ المعمومػػات  ػػف أي 

 مالة الكاممة ليـ.ت اوزات قد تقوـ نيا اإلدارةا وتاملف الح
 

إلػػ، زلػػادة أدى االىتمػػاـ المتزالػػد نالحاكملػػة المؤسسػػلة والعػػفاحلة أف مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف 
ذات الصػػمة نالحاكملػةا م ػػؿ حقػوؽ التصػػولتا  احا حاصػػنحت تعػمؿ العدلػػد مػف الننػودمتطمنػات اإلحصػ

 مومػات المتعمقػة نمنػدأ العػفاحلةمعالتنفلػذلوفا وغلرىػا مػف ال فالمػدلرو  االحواحزا المكاحآت التػي لتقالػاى
 .لممتعامملف نالسوؽ المنعآت واإلحصاح الذي تقدمو
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 الرابع:الفصل 
 جودة اإلفصاح عن البيانات المالية

 

مفيػػػـو وأىملػػػة وأىػػػداؼ  لتنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ التعػػػرؼ  مػػػ،
األساسػػػلة وطػػػرؽ  اإلحصػػػاح المحاسػػػنيا وكػػػذلؾ المقومػػػات والعوامػػػؿ

إللاحة إل، التعرؼ  م، المعوقات التي تحد مف ا ناالمتنعة القلاس
التعػػرؼ  مػػ، اإلحصػػاح حسػػب المعػػاللر الدوللػػة و  مملػػة اإلحصػػاحا 

 :المنح لف التالللفوحي ظؿ التعرلعات الفمسطلنلة مف ابلؿ 
 

 طبيعة ومحددات اإلفصاح المحاسبيالمبحث األول:  4.1
 متطمبــات اإلفصــاح وف ــًا لممنظمــاتالمبحــث الثــاني:  4.2

 ل طاع المصرفيالمينية وا
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 المبحث األول:
 طبيعة ومحددات اإلفصاح المحاسبي

 

 تمييد: 4.1.1
(ا حلػػث نعػػرت 6615تعػػود ال ػػذور التارلالػػة لمفيػػـو اإلحصػػاح  ػػف المعمومػػات الماللػػة لمعػػاـ  

مقالػػػة  ػػػف اإلحصػػػاحا والتػػػي أعػػػارت إلػػػ، أ ػػػر اإلنػػػبلغ  ػػػف أرنػػػاح  (Railway magazine)م مػػػة 
حلث ساد حي الرنع األالر مف القرف التاسع  عر ات ػاه لحػث  مػ،  العركات  م، سموؾ المست مرلفا

زلػػادة اإلحصػػاحات المحاسػػنلةا مػػف حلػػث تقػػدلميا معمومػػات  ػػف األرنػػاح ورأس المػػاؿا واالسػػتيبلكاتا 
وتقللـ المو وداتا ود ـ التعػرلعات التػي تزلػد مػف اإلحصػاح حػي القػوانـ الماللػةا والحػد مػف النػدانؿ حػي 

 (.285997نلة  ماموؼا المعال ات المحاس
( 6751-6711وا  ر تفاقـ أزمة الكساد الكنلػر سػعت اليلنػات المحاسػنلة المينلػة اػبلؿ الفتػرة  

إل، النحث  ف منادئ محاسنلة مقنولة  مومًا تكوف أساسًا لئلحصػاح المحاسػني مػع التركلػز اصوصػًا 
 (AICPA) محاسنلف القانونللف( أكد المعيد األمرلكي لم6711 م، مندأ اإلحصاح الكامؿا حمنذ  اـ  

 مػػ، لػػرورة التػػزاـ مينػػة المحاسػػنة نمنػػدألف وىمػػا منػػدأ اإلحصػػاح العػػامؿ أو الكامػػؿا ومنػػدأ ال نػػات حػػي 
إتنػاع النسػؽ الواحػدا ومػازاؿ ىػذاف المنػد اف لمػ بلف حتػ، اللػوـ مركػزًا محورلػًا لػمف م مو ػة المنػادئ 

(ا 6712منػػذ تاسسػػت حػػي  ػػاـ   (SEC)ألمرلكلػػة المحاسػػنلةا كمػػا أف ل نػػة نورصػػة األوراؽ الماللػػة ا
تصػػدر تعملماتيػػا الممزمػػة لمعػػركات  (AICPA)ونالتعػػاوف مػػع المعيػػد األمرلكػػي لممحاسػػنلف القػػانونللف 

المساىمة المتعاممة حي النورصة نمرا اة اإلحصاح العامؿا ولقد توسع ملموف اإلحصاح تدرل لًاا حمقد 
كز المالي قانمتاف  دلدتاف ىما قانمة التدحقات النقدلػة لئلحصػاح أللفت إل، قانمتي الداؿ وقانمة المر 

 ف المعمومات المتعمقة نالنقدلةا وقانمة الت لر حي حقوؽ المساىملف لئلحصاح  ف الت لرات حي حقوؽ 
( حػي الواللػات المتحػدةا تنعيػا إصػدار معػاللر دوللػة لئلحصػاح  ػف تمػؾ 6765المساىملفا وذلؾ  ػاـ  

 (.22485991القوانـ  حنافا 
وحلػػث أف حمالػػة حقػػوؽ المسػػاىملف واألطػػراؼ األاػػرى مػػف ذوي المصػػال  نالعػػركة المسػػاىمة 
العامػة ال لمكػف أف تتحقػػؽ دوف تػوحر معمومػػة ماللػة تمكػف األطػػراؼ الاار لػة مػػف رقانػة تصػػرحات إدارة 

دوف تػػػػوحلر العػػػركةا وتقلػػػػلـ كفا تيػػػاا كػػػػذلؾ حػػػإف األطػػػػراؼ ذات العبلقػػػة لػػػػف تسػػػتطلع اتاػػػػاذ القػػػرارات 
المعمومػػات البلزمػػة لػػذلؾا وىػػو مػػا تػػوحره المحاسػػنة نعػػقليا المػػالي واإلداريا حلػػث أف التقػػارلر الماللػػة 

 (.56:5993تعتنر أحد الركانز األساسلة لتطنلؽ وتفعلؿ حاكملة العركات  املؿا 
لػث تعتمػد حقد زاد االىتماـ حي السنوات األالرة ناإلحصاح والعفاحلة لزلادة و ي المسػت مرلفا ح

قراراتيـ ونعكؿ كنلر  م، ما تنعره العركات مف معموماتا وتكمف أىملة اإلحصاح والعفاحلة لمعػركات 
المدر ة حي نعر التقارلر الماللة وأانارىا التي تفصػ   نيػاا وذلػؾ للكػوف المسػت مر  مػ، دراسػة كاحلػة 
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ف مػػف اتاػػاذ القػػرار المناسػػبا  ػػف المعمومػػات ذات العبلقػػة نالعػػركات المدر ػػة حػػي أسػػواؽ المػػاؿ والػػتمك
كما تزداد أىملة اإلحصاح والعفاحلة حي  مملة الكعؼ  ف المعمومات التي تيـ المست مرلفا كما لعتنر 
اإلحصاح المحاسني روح أي سوؽ ماللة وأساس ن احوا حاإلحصاح لحقؽ حي حػاؿ تػوحره  ػوًا مػف ال قػة 

 (.21-25: 5961نلف المتعامملف حي األسواؽ الماللة  ال مبلسا 
ولعتنر اإلحصاح المحاسني أحد أىـ المصػادر لتوصػلؿ نتػانا أ مػاؿ المصػرؼ ومركػزه المػالي 
إلػػ، ال يػػات الماتمفػػةا ولػػتـ اإلحصػػاح مػػف اػػبلؿ التقػػارلر الماللػػةا والتػػي تتلػػمف معمومػػات  ػػف مػػوارد 

عؼ حػػي المركػػز المصػػرؼ والتزاماتػػو قنػػؿ ال لػػرا وتفلػػد ىػػذه المعمومػػات حػػي نلػػاف أو ػػو القػػوة وأو ػػو اللػػ
المػالي لممصػرؼا وكػػذلؾ حػي تقػدلر مػػدى السػلولة التػي لتمتػػع نيػا المصػرؼا كمػػا تفلػد ىػذه المعمومػػات 

 (.69485965حي تقللـ أدا  المصرؼ وتقدلر در ة المااطرة  العلس،ا 
حفػػي ظػػؿ التطػػورات السػػرلعة والمتبلحقػػةا ومػػا تعػػيده األسػػواؽ مػػف مناحسػػة عػػدلدةا ومػػف تقػػدـ 

ىناؾ حا ة ممحة لت للر نمط اإلحصاح لكي لوحر معمومات أك ػر  ػف اطػط المنعػاة  تكنولو ي أصن 
 (.5285994والفرص والمااطر والتيدلدات التي توا ييا  حسانلفا 

وقد كاف لتعدد األطراؼ المسػتفلدة مػف العػركة ونااصػة ك ػرة  ػدد المسػاىملف وتػوكلميـ اإلدارة 
صػػاح الػػذي تم ػػؿ حػػي الندالػػة حػػي اإل ػػبلف  ػػف ملزانلػػة نتسػػللر نعػػاط العػػركة دور  ظػػلـ حػػي نعػػو  اإلح

العركة التي تماص مركزىا المالي حي حترة معلنة غالنًا ما تكوف نيالة السنة الماللػةا نحلػث ل نػت حليػا 
حسػػاب رأس المػػاؿا ولػػـ تسػػم  القػػوانلف ل ملػػع النػػاس نمرا عػػة الحسػػانات الااصػػة نالعػػركةا أدى ذلػػؾ 

قـو نعمملة التحقؽ مف كفا ة استاداـ األمػواؿ التػي تقػـو ناسػت مارىا حػي إل، زلادة الحا ة إل، عاص ل
تمػػؾ العػػركاتا ولػػتـ ذلػػؾ  ػػف طرلػػؽ مػػدقؽ الحسػػانات الػػذي ل ػػب أف لكػػوف عػػاص محالػػد  المطارنػػةا 

(. وحتػػ، لػػتمكف المسػػت مروف مػػف اتاػػاذ قػػراراتيـ االسػػت مارلة نكفػػا ة النػػد مػػف اإلحصػػاح  ػػف 6585994
ة نالكملة والنو لة التي لسم  ليـ نالتعرؼ  م، كؿ النػدانؿ االسػت مارلة المتاحػةا كؿ المعمومات البلزم

إذ أف لئلحصػػاح المحاسػػني تػػا لر نػػالت األىملػػة حػػي تػػد لـ وتعزلػػز قػػرارات المسػػت مرلفا ممػػا لػػؤدي إلػػ، 
ف كفا ة  مملة تاصلص الموارد االقتصادلةا ونالتالي تو لو التصرحات والسموؾ االقتصػادي لممسػت مرل

 (.66585966سوا  كانوا أحرادًا أو مؤسسات نحو أنماط است مارلة  دلدة  إنراىلـا 
مف اػبلؿ مػا سػنؽ لتنػلف أف ظيػور العػركات المسػاىمة العامػة واألزمػات االقتصػادلة كػاف ليػا 
الػػدور الكنلػػر حػػي نعػػو  منػػدأ اإلحصػػاحا والحا ػػة إلػػ، معمومػػات محاسػػنلة دقلقػػة وصػػحلحةا لػػذلؾ د ػػت 

د اإلحصػػػاحا والػػػذي ليػػػدؼ إلػػػ، إعػػػناع حا ػػػات مسػػػتادمي التقػػػارلر الماللػػػة نالمعمومػػػات الحا ػػػة لو ػػػو 
وااصػػػة المسػػػاىملف حػػػي العػػػركات المسػػػاىمةا حلػػػث لػػػتـ تقلػػػلـ اإلدارة  مػػػ، أدانيػػػا ننػػػاً   مػػػ، التقػػػارلر 

 لة.الماللةا لذلؾ كاف االىتماـ نمندأ اإلحصاح حي التقارلر الماللة مف قنؿ ال يات الرسملة وغلر الرسم
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 مفيوم اإلفصاح المحاسبي: 4.1.2
ااتمفػػت و يػػات نظػػر النػػاح لف والمينلػػلف حػػوؿ مفيػػـو أو منػػدأ اإلحصػػاح ااصػػة حلمػػا لتعمػػؽ 
نمحتوى اإلحصاح ومستواها حمنيـ مف ال لحصر مفيوـ اإلحصاح حي م رد در ة تفصلؿ القوانـ الماللة 

نمػػا لتعػػدى ذلػػؾ لل عػػؿ  المنعػػورةا أو حػػي أسػػاللب تنولػػب و ػػرض المعمومػػات الػػواردة حػػي ىػػذه القػػوانـا وا 
منو  نصر دقة ومصداقلة لؤلرقاـ المعرولة حي ىذه القوانـ كاساس لئلحصاحا حػي حػلف لػرى آاػروف 
أف مفيـو اإلحصاح لنحصر حقػط حػي نطػاؽ  ػرض المعمومػات الػواردة حػي ىػذه القػوانـا ومػف  ػـ العػكؿ 

لة األرقاـ المعرولة نتمػؾ القػوانـا حيػي الذي لتـ حلو  رض ىذه المعموماتا أما مسالة صحة ومصداق
 مسالة أارى تتعدى مف و ية نظرىـ حدود مفيوـ اإلحصاح لتداؿ حي نطاؽ مفيـو القلاس المحاسني.

ظيػػار و ػػرض عػػي   (Disclosure)اإلحصػػاح  (Oxford)حقػػد  ػػر ؼ قػػاموس  نانػػو كعػػؼ وا 
 .(Oxford, 1982:273)معلف وتوللحو واإل بلف  نو 

اإلحصػػاح نانػػو  ػػرض لممعمومػػات  (AICPA)مرلكػػي لممحاسػػنلف القػػانونللف و ػػر ؼ المعيػػد األ
حػػػػػي القػػػػػوانـ الماللػػػػػة وحقػػػػػًا لمنػػػػػادئ المحاسػػػػػنة المتعػػػػػارؼ  مليػػػػػا نعػػػػػكؿ للػػػػػمف إنػػػػػراز األمػػػػػور المادلػػػػػة 
 ال وىرلػػػة(ا والتػػػي تلػػػـ محتػػػوى القػػػوانـ الماللػػػة نفسػػػيا  المصػػػطمحات المسػػػتادمة حليػػػاا المبلحظػػػات 

مػػا حليػػا مػػف تفاصػػلؿ(ا ونكلفلػػة ت عػػؿ لتمػػؾ القػػوانـ قلمػػة إ بلملػػة مػػف و يػػة نظػػر المرحقػػة نيػػاا ودر ػػة 
 (.15985996مستادمليا  مطر وآاروفا 

وتعرؼ اليلنة السعودلة لممحاسنلف القانونللف اإلحصاح المحاسني نانػو "لقصػد ناإلحصػاح العػاـ 
القػػػوانـ الماللػػػة ملػػػممة"  إللػػػاح المعمومػػػات ذات الطنلعػػػة العامػػػة التػػػي لتعػػػلف إللػػػاحيا حتػػػ، ال تكػػػوف

 (.25785991 معاللر المحاسنة السعودلةا 
 (AAA)وورد حي النلاف األساسي لنظرلة المحاسنة الصادر  ػف الم مػع األمرلكػي لممحاسػنة 

( النص اآلتي: تعتنر المعمومات المحاسػنلة مػف الوسػانؿ األساسػلة لئلقػبلؿ مػف حالػة  ػدـ 6774 اـ  
 ار للف إلاحة إل، كونيا وسانؿ أساسلة لمتقرلر  ف الممارسة.التاكد لدى المستادملف الا

 نصػورة مسػتادمليا إلػ، والمعمومػات المحاسػنلة النلانات تقدلـ نانو المحاسني اإلحصاح ولعرؼ
النلانػات  نعػر نانػو تعرلفػو لمكػف كما القراراتا اتااذ  م، ن رض مسا دتيـ ومبلنمةا وصحلحة كاممة

 كفػا ة  مػ، تػؤ ر وال ملػممةا المعمومػات غلػر ىػذه تكوف أف نعرط لرورلةال المحاسنلة أو المعمومات
 .(485966الماللة  ال عنريا  التقارلر حي الواردة المعمومات

كما أف األمر لـ لعد مقتصر  م، م ػرد تفسػلر وتولػل  المعمومػات المحاسػنلةا نػؿ امتػد إلػ، 
كانػػػت حعملػػػة أـ تقدلرلػػػةا حلػػػث لعػػػد إلػػػاحة المزلػػػد مػػػف المعمومػػػات سػػػوا  كانػػػت كملػػػة أـ وصػػػفلةا أـ 

اإلحصاح لمنلا إ بلـ متاذي القرارات نالمعمومات اليامة نيدؼ ترعلد  مملة اتااذ القرارا واالستفادة 
 (.1185965مف الموارد نكفا ة وحعاللة  نبلؿا 
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وقد   ر ؼ اإلحصاح نانو نعر المعمومات اللرورلة لمفنػات التػي تحتا يػاا وذلػؾ لزلػادة حا ملػة 
لعمملػػػات التػػػي لقػػػـو نيػػػا السػػػػوؽ المػػػاليا حلػػػث أف الفنػػػات الماتمفػػػػة تحتػػػاج لممعمومػػػات لتقلػػػلـ در ػػػػة ا

الماػػاطرة التػػي تتعػػرض ليػػا العػػركاتا لموصػػوؿ إلػػ، القػػرار الػػذي تسػػتطلع مػػف ابللػػو تحقلػػؽ أىػػداحياا 
 (.59385965والتي تتناسب مع در ة المااطرة التي ترغب نيا  غلاط ور اؿا 

صاح نانو إلزاـ العركات نتقدلـ معمومات مبلنمة ومو وقػةا حلػث تتػوحر ااصػلة كما   ر ؼ اإلح
المبلنمة  ندما تكوف المعمومات المعرولة و لقة الصمة ناحتلا ات مستادمي المعموماتا كما تتػواحر 
ااصلة المصداقلة  المو وقة(  ندما تكوف المعمومات مقدمة نطرلقة لمكف اال تماد  مليا وتتواحر حليا 

لمصداقلة مف ابلؿ اال تماد  مػ، وقػانع حعملػة ومؤلػدة نالمسػتندات أو اال تمػاد  مػ، تقػدلرات معقولػة ا
لؤلحداث المقدمةا كذلؾ ل ب أف لتواحر حليا القانملة لممقارنة مع العركات األاػرى أو الفتػرات السػانقةا 

فيومػة والوالػحة وطرلقػة كذلؾ ل ب أف لتواحر حليا القانملة لمفيـ  ف طرلؽ اسػتاداـ المصػطمحات الم
العرض العانعةا كما ل ب أف تكوف المعمومات غلر مفصمة نعكؿ كنلر  دًا أو ماتصرة نعكؿ للؽ 

 (.6685997 دًا  محفوظا 
مف ابلؿ ما سنؽ لمكف تعرلؼ اإلحصاح المحاسني نانو تقدلـ المعمومات المحاسنلة واإل بلف 

لر ماللػػةا وذلػػؾ مػػف اػػبلؿ إتنػػاع سلاسػػة الولػػوح  نيػػا حػػي الوقػػت المناسػػب  مػػ، عػػكؿ قػػوانـ أو تقػػار 
الكامػػؿ كػػػي تػػتمكف األطػػػراؼ كاحػػػة مػػف اتاػػػاذ القػػرارات المناسػػػنة ناال تمػػػاد  مػػ، ىػػػذه المعمومػػػاتا وأف 
اإلحصػػػاح ل ػػػب أف لتنػػػاوؿ النلانػػػات الماللػػػة وغلػػػر الماللػػػة مػػػع األاػػػذ نعػػػلف اال تنػػػار أىملػػػة العنصػػػر 

 تفلدة مف التقارلر والقوانـ الماللة المنعورة.المفص   نو نما لادـ مصال  األطرؼ المس
 

 أىمية اإلفصاح المحاسبي: 4.1.3
لعتنػػػر اإلحصػػػاح المحاسػػػني متممػػػًا لمقػػػوانـ الماللػػػةا حلػػػث لعػػػرض السلاسػػػات المحاسػػػنلة التػػػي 
اتنعتيػػػا العػػػركة حػػػي إ ػػػداد قوانميػػػا الماللػػػةا وذلػػػؾ لتلػػػمف تحمػػػلبًل لؤلرقػػػاـ اإل ماللػػػة المعرولػػػة ليػػػذه 

 ػػف المعمومػػات ذات الطنلعػػة الااصػػةا وغلرىػػا مػػف األحػػداث التػػي تػػؤ ر  مػػ، العػػركة  القػػوانـا حلػػبلً 
وقوانميػػػا الماللػػػةا كمػػػا تتم ػػػؿ أىملػػػة اإلحصػػػاح المحاسػػػني حػػػي قلمػػػة المعمومػػػات التػػػي لوحرىػػػا اإلحصػػػاح 
المحاسػػنيا والتػػي تتنػػع مػػف اػػبلؿ العبلقػػة القانمػػة نػػلف النلانػػات المحاسػػنلة المنعػػورة مػػف  يػػةا وتقمػػب 

ار األسػػيـ لمعػػركاتا وتنػػرز أىملتػػو حػػي تعزلػػز مصػػداقلة وعػػفاحلة المعمومػػات المحاسػػنلة والماللػػةا أسػػع
 (:26-25: 5965حلما لمي  نبلؿا 

 توحلر أكنر  دد ممكف مف المعمومات الماللة التي لحتا يا مستادمو القوانـ الماللة. -6
لسلاسػات والطػرؽ المحاسػنلة تحسلف نو لة نلانات المعمومات المحاسػنلة المقدمػة مػف اػبلؿ عػرح ا -5

 المتنعة حي تحدلد ىذه النلانات والمعمومات.
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اإلحصػػػاح المحاسػػػني للػػػمف  قػػػة األطػػػراؼ المتعاممػػػة مػػػع المؤسسػػػة مػػػف مؤسسػػػات ماللػػػةا داننػػػوف  -1
وزنانف حي المعمومات التي تقدميا العركاتا كما لسم  نفيـ النلانات الماللة المعرولة حي القوانـ 

 توللحات والتفسلرات التي لقدميا.الماللة مف ابلؿ ال

للمف  قة المست مر حي المعمومات الماللةا مما لػؤدي إلػ، تافػلض در ػة  ػدـ التاكػد حلمػا لتعمػؽ  -2
نقرارات االست مارا وذلؾ ناإلحصاح  ف كؿ التفاصلؿ وتقدلـ ماتمؼ التفسلرات حلما لاص األرقاـ 

طنقػػػة حػػػي العػػػركةا ممػػػا لسػػػم  نفيػػػـ القوا ػػػد الػػػواردة حػػػي القػػػوانـ الماللػػػة والسلاسػػػات المحاسػػػنلة الم
 والمااطر المرتنطة نقرار االست مار.

 

كمػػا لعػػد اإلحصػػاح  ػػف الماػػاطر المصػػرحلة واألسػػاللب والسلاسػػات التػػي تسػػتادميا المصػػارؼ 
لقلػػاس ورقانػػة الماػػاطر المصػػرحلة مػػف األمػػور الميمػػة  ػػدًا نالنسػػنة لممعػػاركلف حػػي السػػوؽ ولمسػػتادمي 

المصػرحلةا ألنػو إذا كػاف اليػدؼ مػف الػداوؿ حػي إدارة الماػاطر المصػرحلة ىػو الحصػوؿ  القوانـ الماللػة
دارة ىػػػذه الماػػػاطر نصػػػورة سػػػملمة سػػػلؤدي إلػػػ، حقػػػداف العانػػػدات   مػػػ،  وانػػػد أ مػػػ،ا حػػػإف  ػػػدـ رقانػػػة وا 
والفعػػؿ حػػي تحقلػػؽ أىػػداؼ المصػػرؼ اإلسػػتراتل لةا ومػػف المعػػروؼ أف القػػوانـ الماللػػة للسػػت غالػػة نحػػد 

 (:56685993نؿ ل ب أف تحقؽ م مو ة مف األىداؼا لمكف تمالصيا نما لاتي  أحمدا  ذاتياا
تقػػػدلـ معمومػػػات مفلػػػدة لممسػػػت مرلف الحػػػالللف والمػػػرتقنلفا والػػػداننلفا والمسػػػتادملف اآلاػػػرلفا وذلػػػؾ  -6

التااذ القرارات المناسنة التي تسا دىـ حي تقدلر مستوى  دـ التاكد المتعمؽ نالمتحصػبلت النقدلػة 
 لمتوقعة مف توزلعات األرناح.ا

 تقدلـ معمومات  ف المكاسب ومكوناتياا و ف التدحقات النقدلةا وكذلؾ الولع المالي. -5

أف تعكػػس توقعػػات المسػػت مرلف والػػداننلف  ػػف األدا  المسػػتقنميا إال أف تمػػؾ التوقعػػات تعتمػػد  مػػ،  -1
 يذه القوانـ والتقارلر الماللة.نحو  اـ  م، تقللـ األدا  السانؽ لممنعاةا وىذا لعطي أىملة كنرى ل

 

ولمكف القوؿ نانو لتـ النظر إل، القوانـ الماللة  مػ، أنيػا تعكػس نصػورة والػحة اآل ػار الماللػة 
لمعمملات واألحداث التي حػد ت حعػبًل حقػطا وىػذا لم ػؿ أحػد أىػـ  وانػب القصػور حػي القػوانـ الماللػة نمػا 

ااذ نعلر اال تنار المااطر المسػتقنملة التػي لمكػف لاص اإلحصاح  ف المااطر المصرحلةا ألنيا ال ت
( تو يػػػت 5ومعػػػاللر نػػػازؿ   (IAS)أف تتعػػػرض ليػػػا المصػػػارؼا لػػػذلؾ حػػػإف معػػػاللر المحاسػػػنة الدوللػػػة 

لمتاكلد  م، أىملة اإلحصاح  ف األنػواع الماتمفػة لمماػاطر التػي لتعػرض ليػا المصػرؼا وتعمػؿ تنا ػًا 
الماػػاطرا لػػلس حقػػط إلدارة المصػػرؼ نػػؿ لماتمػػؼ مسػػتادمي  مػػ، زلػػادة ح ػػـ اإلحصػػاح المتعمػػؽ نيػػذه 

القػػوانـ الماللػػةا وممػػا العػػؾ حلػػو أف مسػػتادمي القػػوانـ الماللػػة المصػػرحلة ميتمػػلف نمعرحػػة مػػا لتمتػػع نػػو 
المصرؼ مف در ة سػلولة وقػدرة  مػ، الوحػا  نالػدلوفا ونلػاف نالماػاطر المتعمقػة ناألصػوؿ وااللتزامػات 

 (.67185965ا وتمؾ التي ال تظير حي الملزانلة  العلالا الم نتة نملزانلة المصرؼ
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مف ابلؿ مػا سػنؽ لتلػ  أىملػة اإلحصػاح المحاسػنيا حيػو أحػد أىػـ المصػادر لتوصػلؿ نتػانا 
أ ماؿ المنعاة ومركزىا المالي إل، ال يات الماتمفة مف ابلؿ التقارلر الماللة والتي تتلػمف معمومػات 

ال لػػرا حلػػث أف ىػػػذه المعمومػػات تفلػػػد حػػي نلػػاف أو ػػػو القػػوة وأو ػػػو  ػػف مػػوارد المنعػػػاة والتزاماتيػػا قنػػػؿ 
اللعؼ حي المركز المػالي لممنعػاةا وكػذلؾ حػي تقػدلر مػدى السػلولة التػي تتمتػع نيػا المنعػاةا كمػا تفلػد 

 ىذه المعمومات حي تقللـ أدا  المنعاة.
 

 أىداف اإلفصاح المحاسبي: 4.1.4
 :(Belkaoui, 2004:266)أ ؿ  مف تادملفليدؼ اإلحصاح المحاسني إل، تقدلـ معمومات لممس

وصػػػؼ العناصػػػر المعتػػػرؼ نيػػػاا وتقػػػدلـ المقػػػاللس ذات العبلقػػػة نيػػػذه العناصػػػر ناػػػبلؼ المقػػػاللس  -6
 مملزانلة العموملة.لالمستادمة حي القوانـ الماللةا م ؿ تقدلر القلمة العادلة 

 ػػؿ منمػػت اللػػرانب وصػػؼ العناصػػر غلػػر المعتػػرؼ نيػػاا وتقػػدلـ مقػػاللس مفلػػدة ليػػذه العناصػػرا م -5
 المؤ ؿ غلر المعترؼ نوا ووصؼ لملمانات التي  م، المنعاة مقانؿ الدلوف.

توحلر معمومات لمسا دة المست مرلف والداننلف لتقللـ المااطر واالحتماالت لمعناصر المعتػرؼ نيػا  -1
 وغلر المعترؼ نيا.

 لمقارنات نلف السنوات.تقدلـ المعمومات الميمة التي تسم  لمستادمي القوانـ الماللة نعمؿ ا -2

 تقدلـ معمومات  ف التدحقات الداامة والاار ة المستقنملة. -3

 مسا دة المست مرلف لتقللـ العاند  م، است ماراتيـ. -4
 

 اإلفصاح المحاسبي: أنواع 4.1.5

 :يمي ما إلى األىداف حيث من اإلفصاح تصنيف يمكن
 أ ػػػر معمومػػػات ذات ألي لتيػػػات ط وأىملػػػة الماللػػػة التقػػػارلر عػػػموللة نػػػو : ولقصػػػدالكامـــل اإلفصـــاح -6

 أساسػػي كمصػدر الماللػة القػوانـ مػف أىملػػة اإلحصػاح مػف النػوع ىػػذا وأىملػة القػارئا  مػ، محسػوس
 نػؿ المحاسنلةا الفترة نيالة حت، الحقانؽ  م، اإلحصاح لقتصر القراراتا وال اتااذ حي  ملو لعتمد

 مػ، مسػتادمليا  مامػوؼا  تػا لر ليػا يوالتػ الماللػة القػوانـ لتػوارلال البلحقة الوقانع نعض لمتد إل،
485997). 

: ولم ػؿ المعمومػات التػي تنػادر العػركات إلػ، نعػرىا طو ػًا ونػدوف اإلفصاح االوتياري أو اإلضافي -5
إلزاـا وذلؾ سػعلًا منيػا لتحسػلف نو لػة اإلحصػاحا حاإلحصػاح اإللػاحي لػلس حقػط مفلػدًا لمسػتادمي 

ا ألنػو لحس ػف صػورتيا لػدى الت لػر ااصػة حػي سػوؽ المعمومات المحاسنلة نؿ لمعػركة نفسػيا أللػاً 
األوراؽ الماللػةا ممػػا لػػنعكس نصػػورة إل انلػة  مػػ، سػػعر أسػػيميا حلػوا حالمسػػت مروف سػػوؼ لقومػػوف 
نتو لو مداراتيـ نحو العركات النا حةا والتي توحر ليـ معمومػات دقلقػة ومو وقػة مػف حلػث كملػة 

 (.13-12: 5965المعمومات  نبلؿا 
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 لتو ػػػب إذ األطػػػراؼ الماللػػػةا  ملػػػع الحتلا ػػػات المتوازنػػػة الر الػػػة إلػػػ، : وليػػػدؼادلالعـــ اإلفصـــاح -1
 مصػػمحة  مػػ، معلنػػة حنػػة مصػػمحة أو لفلػػؿ لقػػدـ الػػذي ال نالعػػكؿ والتقػػارلر الماللػػة القػػوانـ إاػػراج
 .األارى الفنات

 قػػوانـال المحاسػػنلة حػػي المعمومػػات مػػف تػػوحلره الوا ػػب األدنػػ، الحػػد تحدلػػد : لعػػمؿالكــافي اإلفصــاح -2
 حسػػػػب لاتمػػػػؼ إذ دقلػػػػؽا محػػػػدد نعػػػػكؿ غلػػػػر األدنػػػػ، الحػػػػد مفيػػػػوـ أف مبلحظػػػػة ولمكػػػػف الماللػػػػةا

 لتنػع أنػو  ف حلبلً  القرار اتااذ حي مناعراً  تا لراً  لؤ ر األول، كونو نالدر ة والمصال  االحتلا ات
 .(6385965المستفلد  محمدا  العاص نيا التي لتمتع لمانرة

 المنعػاة وطنلعػة وظػروؼ النلانػات مسػتادمي حا ػة لرا ػي الػذي اح: ىػو اإلحصػالمال ـم اإلفصاح -3
 قلمة ذات تكوف أف األىـ نؿ المعمومات الماللةا  ف اإلحصاح حقط الميـ مف للس أنو إذ نعاطياا
الدااملػػػػة  وظروحيػػػػا المنعػػػػاة نعػػػػاط مػػػػع وتتناسػػػػب والػػػػداننلفا لقػػػػرارات المسػػػػت مرلف نالنسػػػػنة ومنفعػػػػة

 .(51585961 كلحميا 

: ىو اإلحصاح  ف المعمومات المناسنة ألغػراض اتاػاذ القػرارات م ػؿ اإلحصػاح ح اإلعالمياإلفصا -4
 ػػف التننػػؤات الماللػػة مػػػف اػػبلؿ الفصػػؿ نػػػلف العناصػػر العادلػػة وغلػػر العادلػػػة حػػي القػػوانـ الماللػػػةا 
واإلحصاح  ف اإلنفاؽ الرأسمالي والماطػط ومصػادر تمولمػوا ولبلحػظ أف ىػذا النػوع مػف اإلحصػاح 

و الحد مف الم و  إلػ، المصػادر الدااملػة لمحصػوؿ  مػ، المعمومػات اإللػاحلة نطػرؽ غلػر مف عان
 (.51585961رسملة لترتب  مليا مكاسب لنعض الفنات  م، حساب األارى  كلحميا 

 غلر التقارلر الماللة ل عؿ الذي نالعكؿ المحاسنلة المعمومات  ف اإلحصاح : إفالوقا ي اإلفصاح -5
 حمالػػػة إلػػػ، اإلحصػػػاح مػػػف النػػوع ليػػػدؼ ىػػػذا حلػػػث مػػنيـا المسػػػت مر اصػػػةوا لمسػػػتادمليا ملػػممة
 :اآلتلػػػة األمػػػور  ػػػف الكعػػػؼ  التقملػػػدي(ا ولتطمػػػب ناإلحصػػػاح الوقػػػاني ولسػػػم، المػػػاليا الم تمػػػع
 الماللػةا المكاسػب القوانـ حي األاطا  المحاسنلةا تصحل  السلاسة حي المحاسنلةا الت لر السلاسة
 .(485966البلحقة  ال عنريا  األحداث.الماللة ناطاتالمحتممةا واالرت والاسانر

ــي اإلفصــاح -6  حلػػث ظيػػرت المبلنمػػةا أىملػػة تزالػػد أ ػػر اإلحصػػاح مػػف النػػوع ىػػذه ظيػػر : لقػػدالتث يف
 األصػػػوؿ مكونػػػات  ػػػف كاإلحصػػػاح القػػػرارات التاػػػاذ المبلنمػػػة المعمومػػػات  ػػػف ناإلحصػػػاح المطالنػػػة
 واليلاكػؿ األرنػاح نتوزلػع الااصػة المتنعػة اإلدارة  ف سلاسة واإلحصاح السمعيا والمازوف ال انتةا

 .(6685965التمولملة لممؤسسة  محمدا 
 

العػػرض السػػانؽ ألنػػواع اإلحصػػاح أف أحلػػؿ أنػػواع اإلحصػػاح ىػػو  مػػا سػػنؽ نتػػلف مػػف مػػف اػػبلؿ
الذي لسا د حي توحلر القوانـ الماللة الوالحة والمعنرة  ف الواقع المالي مف دوف تلملؿ لممستادملفا 

لػػث لتسػػع نطػػاؽ اإلحصػػاح للعػػمؿ المعمومػػات المبلنمػػة التػػي تحتػػاج إلػػ، در ػػة كنلػػرة مػػف الانػػرة حػػي ح
 حيميا واستادامياا والتي لعتمد  م، المست مروف الوا وف والمحمموف الماللوف حي اتااذ قراراتيـ.
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( نػػاف ىنػػاؾ نػػو لف مػػف اإلحصػػاح ىمػػا: اإلحصػػاح حػػي صػػمب 1685994كمػػا لػػرى  حسػػانلفا 
الماللػػػةا واإلحصػػػاح حػػػي اإلللػػػاحات المرحقػػػة نػػػالقوانـ الماللػػػةا و ملػػػو لحكػػػـ اإلحصػػػاح مفيػػػوملف  القػػػوانـ

 ميملف كما لمي:
والػػػػذي لعنػػػػي إ ػػػػبلـ األطػػػػراؼ المسػػػػتفلدة نكاحػػػػة  :(Transparency)األول: مفيــــوم الشــــفافية  -

 لة المعمومػػػػات الماللػػػػة وغلػػػػر الماللػػػػة  ػػػػف المعػػػػروع  مػػػػ، أف تتصػػػػؼ نالدقػػػػة واألمانػػػػة والمولػػػػو 
 والمبلنمة و دـ التحلز حت، لمكف اال تماد  مليا.

والػذي لعنػي و ػود إطػار  :(Corporate Governance)الثاني: مفيوم الحاكميـة المؤسسـية  -
لتلػػمف م مو ػػة مػػف اإل ػػرا ات المننلػػة  مػػ، معمومػػات تسػػا د حػػي تو لػػو أ مػػاؿ وعػػؤوف العػػركة 

 للعظـ مناحع المساىملف.نما للمف تحقلؽ العفاحلة والمسا لة وتعزلز األدا  
 

 األطراف الميتمة باإلفصاح المحاسبي: 4.1.6
لتصؼ مستادمو القوانـ الماللة والنلانات المحاسنلة مف اػارج المنعػاة نػاف لػدليـ نطاقػًا واسػعًا 
ومتلػػػارنًا مػػػف المصػػػال ا ولكػػػؿ مػػػف ىػػػذه األطػػػراؼ ىػػػدؼ معػػػلف مػػػف تحملػػػؿ وتفسػػػلر القػػػوانـ والنلانػػػات 

 ػػػػػة لممعمومػػػػػات ونو يػػػػػا حسػػػػػب الالػػػػػارات التػػػػػي لوا ييػػػػػا مسػػػػػتادـ ىػػػػػذه الماللػػػػػةا حلػػػػػث تاتمػػػػػؼ الحا
المعمومػػػاتا وتتنػػػوع الفنػػػات التػػػي تسػػػتادـ القػػػوانـ الماللػػػةا حمػػػنيـ المسػػػت مروف الحػػػاللوف والمحتممػػػوفا 
الموظفوفا المقرلوفا الموردوفا الػداننوفا العمػبل ا والحكومػات ووكالتيػاا وال ميػورا لسػتادـ ىػؤال  

 (:17-16: 5994إلعناع حا اتيـ لممعموماتا والمستادموف كالتالي  الع ميا  القوانـ الماللة
: مقػػػدمو رأس المػػػاؿ ومستعػػػارليـ ميتمػػػوف نالماػػػاطرة المبلزمػػػة السػػػت ماراتيـ والعانػػػد المســـتثمرون -6

المتحقؽ منياا إنيـ لحتا وف لمعمومػات تعلػنيـ  مػ، اتاػاذ قػرار لمعػرا ا واالحتفػاظ ناالسػت مار أو 
 ليتموف نالمعمومات التي تعلنيـ  م، تقللـ قدرة المعروع  م، توزلع األرناح. النلعا كما

: ليػػتـ الموظفػػوف نالمعمومػػات المتعمقػػة ناسػػتقرار ورنحلػػة رب العمػػؿا كمػػا أنيػػـ ميتمػػوف الموظفــون -5
نالمعمومات التي تمكنيـ مف تقللـ المنعاة  م، دحع مكاحآتيـ وتعوللاتيـا ومناحع التقا دا وتوحلر 

 لعمؿ.حرص ا

: ليػػػتـ المقرلػػػوف نالمعمومػػػات التػػػي تسػػػا دىـ  مػػػ، تحدلػػػد حلمػػػا إذا كانػػػت قرولػػػيـ الم رضـــون -1
 والفواند المتعمقة نيا سوؼ تدحع ليـ  ند االستحقاؽ.

: ليتموف نالمعمومػات التػي تمكػنيـ مػف تحدلػد مػا إذا كانػت المنػالت الموردون والدا نون التجاريون -2
ا والػػداننوف الت ػػارلوف  مػػ، األغمػػب ميتمػػوف نالمنعػػاة  مػػ، المسػػتحقة ليػػـ سػػتدحع  نػػد االسػػتحقاؽ

 مدى أقصر مف اىتماـ المقرللف إال إذا كانوا معتمدلف  م، استمرار المنعاة كعملؿ رنلس ليـ.

: ليتموف نالمعمومات المتعمقة ناستمرارلة المنعاةا اصوصًا  ندما لكوف ليـ ارتناط طولؿ العمالء -3
 ا.األ ؿ معيا أو ا تمادىـ  ملي
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تيػػػتـ الحكومػػػات ووكاالتيػػػا نعمملػػػة توزلػػػع المػػػواردا ونالتػػػالي  الحكومـــات ووكالتيـــا )ومؤسســـاتيا(: -4
نعػػاطات المنعػػػآتا ومػػػف أ ػػػؿ تنظػػػلـ نعػػػاطات المنعػػػآت وتحدلػػػد السلاسػػػات اللػػػرلنلةا وكاسػػػاس 

حصا ات معانية.  اإلحصا ات لمداؿ القوميا وا 

و ةا  م، سػنلؿ الم ػاؿ: قػد تقػدـ المنعػآت : تؤ ر المنعآت  م، أحراد ال ميور نطرؽ متنالجميور -5
مسا دات كنلرة لبلقتصاد المحمي نطػرؽ ماتمفػة منيػا  ػدد األحػراد الػذلف تسػتادميـا وتعػامميـ مػع 

 الموردلف المحمللف.

: تحتػػػػػاج إدارة المعػػػػػروع سػػػػػوا  اإلدارة العملػػػػػا أو اإلدارة التنفلذلػػػػػة إلػػػػػ، ك لػػػػػر مػػػػػف إدارة المشـــــروع -6
ة نالتقػػارلر الماللػػة لمسػػا دتيـ  مػػ، اتاػػاذ القػػرارات الااصػػة ناإلنتػػاجا أو المعمومػػات الماللػػة الػػوارد

التوزلػػػػعا أو الحصػػػػوؿ  مػػػػ، قػػػػروضا أو  نػػػػد المفالػػػػمة نػػػػلف عػػػػرا  أصػػػػؿ مػػػػف األصػػػػوؿ أو نػػػػلف 
 استن اره مف ال لر.

 

 الم ومات األساسية لإلفصاح عن المعمومات المحاسبية: 4.1.7
 قوانـ الماللة  م، مقومات ىي كالتالي:لرتكز اإلحصاح  ف المعمومات المحاسنلة حي ال

 تحديد المستودم المستيدف لممعمومات المحاسبية: 4.1.7.1
( نانػػػػو "ال لمكػػػػف لمنلانػػػػات الماللػػػػة أف تمنػػػػي كاحػػػػة احتلا ػػػػات 6ورد حػػػػي المعلػػػػار الػػػػدولي رقػػػػـ  

المسػتادملف مػف المعمومػاتا حػإف ىنػاؾ احتلا ػات معػػتركة ليػـ  ملعػًاا وحلػث أف تػوحلر نلانػات ماللػػة 
ي نحا ػة المسػت مرلف مقػدمي رأس المػاؿ الملػارب لممعػروع حإنيػا سػوؼ تفػي كػذلؾ ناغمػب حا ػات تف

ا حػػػي حػػػلف أف اسػػػتاداـ المعمومػػػات حػػػي مكػػػف أف تمنليػػػا النلانػػػات الماللػػػة"المسػػػتادملف اآلاػػػرلف التػػػي ل
ممػػلفا التقػػارلر الماللػػة ألطػػراؼ  دلػػدة تعػػكؿ كػػؿ مػػف المػػبلؾا المقرلػػلفا المػػوردلفا المسػػت مرلف المحت

الداننلفا الموظفلفا اإلدارةا العمبل ا المسؤوللف  ف النورصاتا االقتصادللفا المستعارلفا السماسرةا 
لػػامني األسػػيـا المعػػر لفا الصػػحاحة الماللػػةا وكػػاالت التقػػارلر الماللػػةا النقانػػات العماللػػةا الت معػػات 

والعامةا  ملو ل ػب أف لػتـ تحدلػد  الت ارلةا ناح ي األ ماؿا أساتذة ال امعاتا وطبلب النحث العممي
ال رض مف استاداـ المعمومات المحاسنلة قنؿ تحدلد ال ية المسػتادمة ليػذه المعمومػاتا وأف ال يػات 
المسػػتادمة لممعمومػػات سػػوؼ تسػػا د  مػػ، تحدلػػد اػػواص ىػػذه المعمومػػات مػػف حلػػث المحتػػوى أو مػػف 

 (.1485995حلث العكؿ  حمادا 

 فيو المعمومات المحاسبية: متحديد األغراض التي ستستود 4.1.7.2

لتحدد ال رض الذي سوؼ تستادـ حليػا المعمومػات المحاسػنلة لم يػة المسػتفلدة نعػكؿ رنلسػيا 
حلث تعتنر تحدلد األغراض مف ال ية المعدة لمتقارلر الماللة ذات أىملة نال ػة حػي تحدلػد ال ػرض مػف 

الماللػػة تعػػد ل ػػرض تقػػدلميا لم يػػة تمػػؾ المعمومػػات التػػي تعػػد لم يػػة المسػػتفلدةا حػػنعض ىػػذه المعمومػػات 
ا حلث تعتػرض تمػؾ المعمومػات مبلنمػة ل يػة مسػتفلدة تكػوف مستفلدة م ؿ المقرللف وم ؿ المصارؼال
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ا (AICPA)غلر مبلنمة ل ية أارىا ومف و تا نظر كؿ مف المعيد األمرلكي لممحاسػنلف القػانونللف 
( 6744رىػػا حػػي أحػػد تقارلرىػػا لعػػاـ  التػػي  نػػرت  ػػف و يػػة نظ (AAA)و معلػػة المحاسػػنة األمرلكلػػة 

نػػػالقوؿ: "حػػػي حػػػلف تعػػػد األىملػػػة النسػػػنة نم انػػػة المعلػػػار الكمػػػي الػػػذي لحػػػدد ح ػػػـ أو كملػػػة المعمومػػػات 
المحاسنلة وا نة اإلحصاح تعد المبلنمة المعلار النو ي الذي لحدد طنلعة أو نوع المعمومات المحاسنلة 

 ود صمة و لقة نلف طرلقة إ ػداد المعمومػات واإلحصػاح وا نة اإلحصاحا لذا تتطمب ااصلة المبلنمة و 
 نيػػا مػػف  يػػةا وال ػػرض الرنلسػػي السػػتاداميا مػػف ال يػػة األاػػرى"ا لػػذا النػػد قنػػؿ تحدلػػد مػػا إذا كانػػت 
معمومات معلنة مبلنمة أو غلر مبلنمة مػف أف لحػدد أواًل ال ػرض الػذي لسػتادـ حلػوا إذ أف المعمومػات 

عػلف قػد ال تكػوف ناللػرورة مبلنمػة ل ػرض نػدلؿ أو مسػتادـ نػدلؿ مبلنمة لمستادـ معػلف حػي غػرض م
 (.12585996 مطر وآاروفا 

 تحديد طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنيا: 4.1.7.3

تتم ؿ المعمومات المحاسنلة التػي لػتـ اإلحصػاح  نيػا حػي القػوانـ الماللػة األساسػلة حػي الملزانلػة 
نمة األرناح المحت زةا وقانمة التدحقات النقدلةا وقانمة الت لػرات حػي حقػوؽ العموملةا وقانمة الداؿا وقا

الممكلةا ناإللاحة إل، المعمومات التي تعرض حي المبلحظات واإلللػاحات والمبلحػؽ المرحقػة نػالقوانـ 
رالػات الماللةا والتي تعد  ز ًا مف ىذه القوانـا حلث لػتـ إ ػداد القػوانـ الماللػة وحقػًا لم مو ػة مػف االحت

واأل راؼ والمنادئ المحاسنلةا ولمف قلود ومحددات  م، نوع وكملة المعمومات التي تظيػر حػي تمػؾ 
(ا وىنػػاؾ مواصػػفات ل ػػب أف تتػػوحر حػػي المعمومػػات المناسػػنة لئلحصػػاح 3585969ويا  آؿ غػػز القػػوانـ 

  م، النحو اآلتي:
 دي.: تكوف المعمومات مبلنمة  ندما تؤ ر حي القرار االقتصاالمال مة - أ
: أي أف لتـ إ داد التقارلر الماللة وحقًا لصلت ومفردات تتناسب مع قدرات مستعممليا ال ابمية لمفيم - ب

  م، الفيـ.

 : ولعني ذلؾ أف تتصؼ معمومات التقارلر الماللة نالمولو لة.ال ابمية لمتح ق - ت

ف التحلػػز : أي نعػػر المعمومػػات ل ػػرض موا يػػة االحتلا ػػات العامػػة لمسػػتادمي التقػػارلر دو الحيــاد - ث
 لفنة معلنة.

 : أي توحلر المعمومة البلزمة التااذ القرار حي الوقت المناسب.توقيت المعمومات - ج

: أي أف تسػػػػا د المعمومػػػػات حػػػػي إ ػػػػرا  المقارنػػػػةا وأف تظيػػػػر أو ػػػػو التعػػػػانو أو ال ابميــــة لمم ارنــــة - ح
 االاتبلؼ النا مة  ف طنلعة األنعطة التي تمارسيا العركات.

 الموازنة ما نلف تكمفة اإلحصاح والمنفعة المر وة منو.: أي تكاليف اإلفصاح - خ

 : ولتحقؽ حي المعمومات  ندما تتصؼ ن ملع المواصفات النو لة السانقة.الشمول - د
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 تحديد أساليب وأدوات اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية: 4.1.7.4

واإلدارةا  لقع  م،  اتؽ اإلدارة المسؤوللة األساسلة حي إ داد و رض النلانات الماللة لممعروع
كذلؾ تيتـ نالمعمومات التي تحتوليا النلانات الماللػة القػادرة  مػ، الوصػوؿ إلػ، معمومػات إدارلػة وماللػة 
إلػػاحلة تسػػا دىا حػػي القلػػاـ نػػالتاطلط واتاػػاذ القػػرارات ومسػػؤوللات الرقانػػة واإلدارة لػػدليا اإلمكانلػػة حػػي 

ا كمػا  ػرى العػرؼ أف لػتـ ا اتيػا الذاتلػةحلة لكػي تمنػي احتلتحدلد عكؿ ومحتوى ىػذه المعمومػات اإللػا
اإلحصاح  ف المعمومات ذات اآل ار الميمة  م، قرارات مستادمليا حي صمب القوانـ الماللػة حػي حػلف 
لتـ اإلحصاح  ػف المعمومػات األاػرى اصوصػًا التفاصػلؿ إمػا حػي المبلحظػات أو اإلللػاحات المرحقػة 

اا كما لتطمب األمر حي نعػض األحلػاف اإلحصػاح  ػف نتمؾ القوانـ أو حي  داوؿ أارى مكممة تمحؽ ني
المعمومة الواحدة نفسيا إذا كانت ميمة حي أماكف متعددة حػي النلانػات الماللػةا ولػذلؾ لتطمػب اإلحصػاح 
المناسػػػػب أف لػػػػتـ  ػػػػرض المعمومػػػػات حليػػػػا نطػػػػرؽ لسػػػػيؿ حيميػػػػاا كمػػػػا لتطمػػػػب أللػػػػًا ترتلػػػػب وتنظػػػػلـ 

ر ال وىرلةا نحلث لمكف لممستادـ المستيدؼ قرا تيا نلسر المعمومات نصورة منطقلة تركز  م، األمو 
وسيولةا ونااتصار حػإف القػوانـ الماللػة األساسػلة المتم مػة حػي الملزانلػة العموملػة وقانمػة الػداؿ وقانمػة 
الت لرات حي حقوؽ الممكلة وقانمة التدحقات النقدلة التي تقود نإ ػدادىا إدارة المنعػاة ىػي األدوات األىػـ 

 ػف المعمومػات المحاسػػنلةا ولمكػف االسػتعانة نقػوانـ إلػػاحلة ممحقػة نػالقوانـ الماللػة األساسػػلة  لئلحصػاح
كتمؾ التػي تولػ  تننػؤات واطػط اإلدارة أو زلػادة اإلحصػاح  مػ، أسػاس الت لػر حػي مسػتولات األسػعار 

 (.3285969كوسانؿ أارى لئلحصاح  آؿ غزويا 

 توقيت اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية: 4.1.7.5

التوقلػػت المناسػػب صػػفة ىامػػة لااصػػلة مبلنمػػة المعمومػػات المحاسػػنلةا حػػإذا حػػدث تػػاالر لعػػد 
غلر لروري حي تقدلـ التقارلر حإف المعمومات قد تفقد مبل متياا لػذا حػاإلدارة نحا ػة إلػ، الموازنػة نػلف 

حإنػػو  ا وحتػػ، لكػػوف اإلحصػػاح مفلػػداً مناسػػب وتػػوحلر المعمومػػات المو وقػػةملػػزة رحػػع التقػػارلر حػػي الوقػػت ال
ناإللػػاحة إلػػ، اعػػتراط أف تكػػوف ىػػذه المعمومػػات كاحلػػة ومو وقػػة وقانمػػة لممقارنػػة والفيػػـ ل ػػب أف لتػػوحر 
التوقلت المبلنـ حػي إ ػدادىا و رلػيا وتقػدلميا لمسػتادمي تمػؾ المعمومػات وتتنػاقض منفعػة المعمومػةا 

رتنط نمػػدى حصػػولو  مػػ،  ػػـ تػػزوؿ إذا أتػػت حػػي وقتػػوا نمعنػػ، أف المنفعػػة التػػي لحققيػػا متاػػذ القػػرار تػػ
المعمومات المناسنة حي الوقت المناسبا ولذلؾ حرصت قوانلف العركات حػي الػدوؿ الماتمفػة وتعملمػات 
ىلنػػة أسػػواؽ المػػاؿ العالملػػة أف تمػػـز العػػركات المدر ػػة حػػي تمػػؾ األسػػواؽ نػػاف تقػػـو نإ ػػداد و ػػرض ىػػذه 

لماللػػة أو الفتػػرة المرحملػػةا وتزولػػد ىلنػػة المعمومػػات اػػبلؿ حتػػرة زمنلػػة معقولػػة مػػف تػػارلال انتيػػا  السػػنة ا
األوراؽ الماللػة ننسػػال مػػف قوانميػا الماللػػة المرحملػػة الرنعلػة أو نصػػؼ السػػنولةا نيػدؼ تػػوحلر المعمومػػات 

 (.585996الحدل ة والمستمرة  م، حترات متقارنة لممتعامملف حي األسواؽ الماللة  الصلادا 
 



 666 

ني واسع ولرتكز  مػ، العدلػد مػف المقومػات التػي مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف اإلحصاح المحاس
ل ب أف تحتوي  م،  ملع النلانات والمعمومات المحاسنلة اللرورلة لتحقلؽ الفاندة لمسػتادمليا ومػف 
أىميا ترعلد القراراتا إذ أف اإلحصاح مصطم  نسنيا إال أنو أصن  لقتلي أال لتـ النظر إلػ، القػوانـ 

نما  كوسلمة لمسا دة األطراؼ التااذ القرارات الماتمفة. الماللة كيدؼ نحد ذاتياا وا 
 

 العوامل التي تؤثر في اإلفصاح المحاسبي: 4.1.8
 ىناؾ العدلد مف العوامؿ التي تؤ ر حي در ة اإلحصاح حي التقارلر الماللةا وىي كالتالي:

 عوامل بي ية: 4.1.8.1

ا و وامػؿ أاػرى تاتمؼ التقارلر الماللة مف دولة ألارى ألسناب اقتصادلة وا تما لة وسلاسلة
لػػتـ نات ػة  ػػف حا ػة المسػػتفلدلف إلػ، مزلػػد مػػف المعمومػات اإللػػاحلة المتعمقػة نالعوامػػؿ النلنلػةا حعنػػدما 

الفػرؽ  ملػًا  لػات المتحػدة األمرلكلػة حػإفنػلف التقػارلر الماللػة التػي تعػد حػي كػؿ مػف ان متػرا والوال المقارنة
لتقػػػارلر التػػػي ل ػػػب إ ػػػدادىا وطػػػرؽ  ػػػرض نػػػلف الػػػدولتلفا حلػػػث حػػػدد قػػػانوف العػػػركات حػػػي ان متػػػرا ا

المعمومات الماللة حي القػوانـ الماللػةا والعبلقػة نػلف ىػذه المعمومػات والمعمومػات األاػرى نتقرلػر اإلدارةا 
وقػػد أعػػار قػػانوف العػػركات االن ملػػزي إلػػ، لػػرورة توزلػػع ىػػذه التقػػارلر  مػػ، المسػػاىملف لمناقعػػتيا قنػػؿ 

ت المتحػػدة األمرلكلػػة قػػانوف لمعػػركات لحػػدد المعمومػػات التػػي ل ػػب أف إقرارىػػاا نلنمػػا ال لو ػػد حػػي الواللػػا
نمػا تعػد حػي لػو  المنػادئ المحاسػنلة المقنولػةا وقػد لر ػع سػنب ىػذا االاػتبلؼ  ترد نالتقارلر الماللةا وا 
إلػػػػ، السػػػػمطة التػػػػي تعػػػػػرؼ  مػػػػ، ىػػػػذه العػػػػػركات ومراقنتيػػػػا ومػػػػدى حا ػػػػػة المسػػػػتفلدلف ليػػػػا  القلػػػػػاةا 

63685961.) 
 مق بالمعمومات المالية:عوامل تتع 4.1.8.2

تتا ر در ة اإلحصاح حي التقارلر الماللة نالمعمومات التي لتـ اإلحصاح  نيا ومدى تواحر  ػدد 
مػػف الصػػفات لمحكػػـ  مػػ، كفا تيػػاا وأىميػػا أف تكػػوف المعمومػػات الماللػػة مبل مػػة لمقػػرارات التػػي سػػلقـو 

عمومػات  نػد االسػتفادة منيػاا ناإللػاحة ناتااذىا أغمب المسػتفلدلف منيػاا وأف تكػوف ىنػاؾ  قػة نيػذه الم
ا إال (FASB)غم، قانملتيا لمتحقؽ والمقارنةا وحي ىذا الصدد أعارت م مس معاللر المحاسنة الماللة 

أف المعمومات الوارد حي التقارلر للسػت إال أداة م ػؿ ألػة أداة تتوقػؼ منفعتيػا  مػ، مػدى االسػتفادة منيػا 
 (.4285969 آؿ غزويا 

 بالوحدة االقتصادية:عوامل تتعمق  4.1.8.3

تتعمػػؽ العوامػػؿ التػػي تػػؤ ر  مػػ، اإلحصػػاح نالوحػػدة االقتصػػادلةا منيػػا  امػػؿ ح ػػـ المعػػروع أو 
م مػوع األصػػوؿا حلػػث لحتػػاج إ ػػداد المعمومػػات المحاسػنلة واسػػتارا يا نعػػكؿ دقلػػؽ ونتوقلػػت مناسػػب 

للػػة وتكػػاللؼ غلػػر مناعػػرة ومبلنمػػة لممسػػتفلدلف منيػػا إلػػ، تكػػاللؼ مناعػػرة نات ػػة  ػػف إ ػػداد التقػػارلر الما
نات ػة  ػػف كعػؼ  ملػػع المعمومػات  ػػف المعػروع لمعػػركات المناحسػة األاػػرى ونات ػة  ػػف  ػدـ ولػػوح 
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المعمومات لممست مرلفا وقد تنػلف و ػود  بلقػة مو نػة نػلف ح ػـ أصػوؿ المعػروع ودر ػة اإلحصػاح حػي 
ف تكمفػػة المعمومػػات تكػػوف غلػػر التقػػارلر الماللػػة حػػي  ػػدد مػػف الدراسػػات الملدانلػػةا وقػػد لر ػػع ذلػػؾ إلػػ، أ

ممموسة حي المعرو ات الكنلرة الح ـ إذا ما قورنت نالمعرو ات الص لرةا وىناؾ  امؿ آار ىو  دد 
المساىملف حلث تنػلف و ػود  بلقػة أللػًا نػلف  ػدد المسػاىملف ودر ػة اإلحصػاح  مػ، أسػاس أف زلػادة 

اإلحصػاح  نيػاا وأللػًا ىنػاؾ  امػؿ  الػث  دد المساىملف تؤدي إل، المزلد مف المعمومات التي لتعلف 
ىػػو تسػػ لؿ العػػركة نسػػوؽ األوراؽ الماللػػةا حلػػث لػػؤ ر مناعػػرة حػػي زلػػادة در ػػة اإلحصػػاحا حلػػث تقػػـو 
العػػركات المسػػ مة نسػػوؽ األوراؽ الماللػػة والتػػي لػػتـ التعامػػؿ حػػي أسػػيميا أو سػػنداتيا نتسػػ لؿ  ػػدد مػػف 

نتػػانا أ ماليػػاا وىنػػاؾ  امػػؿ أالػػر ىػػو المرا ػػع النمػػاذج واإلللػػاحات  ػػف أىػػداؼ العػػركة ونعػػاطيا و 
الاار يا حلػث لػؤ ر المرا ػع الاػار ي الػذي لقػوـ نفحػص حسػانات العػركة  مػ، در ػة اإلحصػاح مػف 
ابلؿ ما لمتـز نو مػف منػادئ ومفػاىلـ محاسػنلة مقنولػة أو قوا ػد مينلػة لفرلػيا  ملػو القػانوفا كمػا أف 

ي اإلحصػاح أىميػا صػاحي الػرن  ورغنػة إدارة المعػروع حػي ىناؾ  وامؿ أارى قد تؤ ر ندر ة متفاوتػة حػ
اإلحصاح  ف المعمومات وأ يزة اإلعراؼ والرقانة  م، أ ماؿ عػركات المسػاىمةا والتػي تتطمػب المزلػد 
مػػػف اإلحصػػػاح حػػػي القػػػوانـ الماللػػػة التػػػي تعػػػدىا عػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة المسػػػ مة حػػػي نورصػػػة األوراؽ 

 (.4385969الماللة  آؿ غزويا 
 

 العناصر المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي: 4.1.9
تو د م مو ة مف العوامؿ المؤ رة حي  مملة اإلحصاحا ومف أىػـ المحػددات الرنلسػة  مػ، نػوع 

 اإلحصاح وح مو ما لمي:
: النػػد أف  طػػي العػػركات اىتمامػػًا ااصػػًا حػػي قوانميػػا نوعيــة المســتودمين وطبيعــة احتياجــاتيم -6

لف الرنلسػللفا والػذلف ليػـ مصػال  مناعػرة أو غلػر مناعػرةا حلػث الماللة لتمنلة احتلا ات المستادم
لكوف مف الطنلعي أف تاتمؼ طنلعة المعمومات المفصػ   نيػا حػي القػوانـ الماللػة نػااتبلؼ نو لػة 

 (.1385965المستادملف حي كؿ دولة  نبلؿا 

 ػػف : وتتم ػػؿ حػػي ال يػػات المنظمػػة والمسػػؤولة الجيــات المســؤولة عــن وضــع معــايير اإلفصــاح -5
صػػػدار معػػػػاللر اإلحصػػػاحا حلػػػػث تاتمػػػؼ نػػػػااتبلؼ مػػػدااؿ التنظػػػػلـ المحاسػػػػني  تطػػػولر وتنظػػػػلـ وا 
المعتمػػد نكػػؿ دولػػةا إذ ن ػػد حػػي العدلػػد مػػف الػػدوؿ وااصػػة الناملػػة منيػػا أف األطػػراؼ المػػؤ رة  مػػ، 

 (.6285969 مملة اإلحصاح غالنًا ما تكوف مف المنظمات المينلة والحكوملة  أحمدا 

: ناإللػػػػاحة إلػػػػ، المنظمػػػػات والقػػػػوانلف المحملػػػػة حػػػػإف المنظمػػػػات سســــات الدوليــــةالمنظمــــات والمؤ  -1
والمؤسسػات الدوللػػة مػػف األطػػراؼ المػؤ رة  مػػ،  مملػػات اإلحصػػاحا ومػف أىػػـ ىػػذه المنظمػػات ل نػػة 

ا حلػػث تحػػاوؿ تحسػػلف  ػػودة المعمومػػات المفصػػ   نيػػا  مػػ، (IASB)معػػاللر المحاسػػنة الدوللػػة 
 (.6985966ارىا م مو ة مف المعاللر المحاسنلة  سفلرا المستوى العالمي مف ابلؿ إصد

 



 659 

مػف اػبلؿ مػا سػنؽ لتنػػلف أف اإلحصػاح  ػف المعمومػات نػػالقوانـ الماللػة للسػت  مملػة  عػػوانلةا 
 نؿ تو د م مو ة مف العوامؿ المؤ رة  م،  مملة اإلحصاح.

 

 :(Keieso et al., 2007:1284)أما أسباب الزيادة في متطمبات اإلفصاح فتتمثل بالتالي 
ــة األعمــال -6 ــد بي  : مػػع زلػػادة تعقلػػد وتعػػاظـ العمملػػات واألحػػداث االقتصػػادلة حػػي نلنػػة األ مػػاؿ تع 

وصػػػعونة تماػػػلص ىػػػذه األحػػػداث حػػػي تقرلػػػػر ماتصػػػرا ومػػػف ىػػػذه األحػػػداث االسػػػتن ار وانػػػػدماج 
األ مػػػاؿا المعاعػػػاتا اال تػػػراؼ نػػػاإللراد واللػػػرانب المؤ مػػػةا ونتل ػػػة ذلػػػؾ تسػػػتادـ المبلحظػػػات 

 نصورة مك فة حي عرح ىذه الصفقات وآ ارىا المستقنملة.
: حينػػػاؾ طمػػػب اآلف أك ػػػر مػػػف أي وقػػػت ملػػػ، مػػػف قنػػػؿ المسػػػتادملف الحاجـــة لمعمومـــات فوريـــة -5

لمعمومػات تتعمػؽ نالنلانػػات اػبلؿ الفتػرات الماتمفػػةا ومعمومػات حاللػة وتننؤلػػةا كمػا أف ىلنػة سػػوؽ 
 لة التي ت ننيا نعض المحاسنلف.أصنحت توصي ننعر التننؤات المال (SEC)الماؿ 

: حلػث تعتقػد ال يػات الحكوملػة أف تقػدلـ المزلػد مػف المعمومػات المحاسبة كأداة لإلشراف والرقابـة -1
واإلحصػػػاح العػػػاـ  ػػػف منعػػػآت األ مػػػاؿ مػػػف األمػػػور ال وىرلػػػة للػػػنط حركػػػة النعػػػاط االقتصػػػاديا 

 ركات الطاقة األمرلكلة.إحدى كنرلات ع (Enron)وت نب حدوث أزمات ماللةا م ؿ أزمة عركة 
 

 اإلفصاح المحاسبي: وطرق أساليب 4.1.10

 مسػػػػتادمي تسػػػػا د لمكػػػػف أف والتػػػػي المحاسػػػػنيا اإلحصػػػػاح وطػػػػرؽ وسػػػػانؿ مػػػػف العدلػػػػد لو ػػػػد
 طنلعػػػة  مػػػ، وأاػػػرى طرلقػػػة نػػػلف المفالػػػمة الصػػػحل ا وتتوقػػػؼ القػػػرار واتاػػػاذ حيميػػػا  مػػػ، المعمومػػػات
 ال عنػريا االسـتودام  فـي شـيوعاً  الطـرق ىـذه أكثـر يمي وفيما النسػنلةا المطمونة وأىملتيا المعمومات
685966:) 

 الماللػة القػوانـ صػمب حػي المعمومات األساسلة ظيور لتـ حلث: المالية ال وا م والل من اإلفصاح -6
المركز  قانمة الم اؿ سنلؿ و م، القوانـا ىذه وترتلب عكؿ مف حلث اإلحصاح  م، تسا د نطرلقة
 العبلقػات  ػف اإلحصػاح الممكلػةا ولمكػف حقػوؽ وكػذلؾ المنعػاة واصػوـ أصػوؿ ننود تظير المالي

  انتػػة واصػػوـ ومتداولػػة  انتػػة أصػػوؿ إلػػ، والاصػػوـ ننػػود األصػػوؿ تنولػػب ترتلػػب نإ ػػادة المبلنمػػة
 مػف المتداولػة أو تطػرح الاصػوـ نقدلػةا وغلػر نقدلة واصوـ نقدلة وغلر نقدلة ومتداولة أو أصوؿ

 .التنولب طرؽ مف ذلؾ غلر إل، الماؿ العامؿ رأس إل، لموصوؿ المتداولة األصوؿ
 المصػػػطمحات اسػػػتاداـ حلػػػو أف العػػػؾ ممػػػا: عمييـــا والمتعـــارف الواضـــحة المصـــطمحات اســـتودام -5

 الماللػػة القػػوانـ صػػمب حػػي اإلحصػػاح  ػػف أىملػػة لقػػؿ المعمومػػات ال حػػي التفصػػلؿ ومقػػدار الوالػػحة
 والمعػػروؼ المعنػػ، الػػدقلؽ  ػػف نػػرتع التػػي المصػػطمحات تسػػتادـ أف ول ػػب اإلعػػارة إلليػػاا السػػانؽ
 التقػارلر  ملػع حػي المعػاني لػنفس المصػطمحات مرا ػاة توحلػد مػع المعمومػات مستادمي لدى  لداً 
ال منياا المعمومات لستفلد مستادـ حت،  .ذلؾ  كس حالة حدوث حي ملمؿ اإلحصاح أصن  وا 
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 لتعػػذر التػػي الننػػود عػػضحالػػة ن حػػي الماللػػة القػػوانـ صػػمب حػػي ذلػػؾ ولػػتـ: األقــواس بــين المعمومــات -1
 كمبلحظػػػات الننػػػود ىػػػذه م ػػػؿ عػػػرح لمكػػػف لػػػذلؾ إسػػػياب وتطولػػػؿا دوف حقػػػط  ناولنيػػػا مػػػف حيميػػػا

 ماتصػر عػرح نػرىف أو إ ػرا  المقلػدة األصػوؿ /معػلف ننػد تقلػلـ طرلقة م ؿ األقواس ماتصرة نلف
ل،  .المبلحظات مف ذلؾ غلر وا 

 تػوحره لمػا اليامػة اإلحصػاح مػف وسػانؿ وامشواليػ المبلحظػات وسػلمة تعتنر: واليوامش المالحظات -2
 ندر ػة  مليػا اال تمػاد ل ػوز ال أنػو إال الماللػةا القػوانـ صمب توحلرىا حي لصعب قد معمومات مف

 .الماللة القوانـ  ف  ولاً  اإلحصاح كنلرة حي

 والتفاصػلؿ اإللػاحلة نعػض المعمومػات إلظيار الوسلمة ىذه وتستادـ: الممح ة والجداول الت ارير -3
وسػلمة  لػمف الوسلمة ىذه تستادـ وقد الماللةا القوانـ صمب إظيارىا حي لستحلؿ نؿ لصعب التي

 .ذلؾ وغلر مستقمة تقارلر صورة أوحي واليوامش المبلحظات

 تفسػلر لصػعب ندونػو والػذي لمقػوانـ الماللػة متممػا لعتنػر التقرلػر وىػذا :اإلدارة مجمـس ر يس ت رير -4
 .ماللةالقوانـ ال معمومات مف الك لر

 وسػػلمة وللسػػت  انولػػة وسػػلمة إحصػػاح الاػػار ي المرا ػػع تقرلػػر ولعتنػػر :الوــارجي المراجــع ت ريــر -5
 المبلحظػاتا طرلػؽ  ػف معلنة معمومات إحصاح أو  دـ لؤكد إحصاح أف لمكف أنو حلث رنلسلةا

 تقرلره. حي المرا ع لذكرىا التي أو التحفظات
 

ومتطمناتو واألىملة النسنلة لكؿ طرلقػة مػف  ( أساللب  طرؽ( اإلحصاح2رقـ   ال دوؿولول  
 طرؽ اإلحصاحا وتعتنر الطرؽ التاللة مف أعلع طرؽ اإلحصاح:

 :(4جدول رقم )
 أساليب )طرق( اإلفصاح ومتطمباتو واألىمية النسبية

 األىمية النسبية متطمبات اإلفصاح طرق اإلفصاح م 

 ال وا م المالية  1

 وتعتمؿ  م، أرنعة قوانـ أساسلة:
 قانمة الداؿ أو حسانات اتاملة. -
 قانمة المركز المالي. -

 وكذلؾ قوانـ إلاحلة وىي:
 قانمة الت لر حي المركز المالي. -
 قانمة األرناح المحت زة. -

 قانمة التدحؽ النقدي. -

تعتنػػر القػػوانـ الماللػػة األساسػػلة العمػػود الفقػػري 
لئلحصػػػػػػاحا ولرا ػػػػػػ، حػػػػػػي إ ػػػػػػدادىا المنػػػػػػادئ 

 امػػػػػًاا وأللػػػػػًا مػػػػػا  المحاسػػػػػنلة المقنولػػػػػة قنػػػػػوالً 
لتعمؽ نالتنولب والتوحلػد واألرقػاـ المقارنػة  ػف 

 سنتلف ماللتلف.

 مذكرات  2
 وتكوف أسفؿ القوانـ الماللة وتعتمؿ  م،:

 طرؽ تقولـ المازوف. -
 طرلقة االستيبلؾ الم طنقة. -

تحتػػػػػوي  مػػػػػ، معمومػػػػػات غلػػػػػر واردة نػػػػػالقوانـ 
 الماللة أو المذكرات الم كممة ليا.
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 األىمية النسبية متطمبات اإلفصاح طرق اإلفصاح م 
 التزامات م حتممة. -

 أحداث وقعت نعد إ داد الملزانلة. -

 أ ر التحولبلت لمعممة األ ننلة. -

 ت لر حي السلاسات المحاسنلة.ال -

 تفصلؿ لحقوؽ الممكلة. -

 معال ة مصروحات اإلصبلح والصلانة. -

 إيضاحات  3

تعتنػػػػػػر  ػػػػػػز  مكمػػػػػػؿ لمقػػػػػػوانـ الماللػػػػػػة كعػػػػػػرح 
 لمسلاسات المحاسنلةا وتول  م بًل:

 و ودات.ألة لمانات  م، أحد الم -
سػػػػػػعر السػػػػػػوؽ وسػػػػػػعر العػػػػػػرا  لػػػػػػؤلوراؽ  -

 الماللة.

سػػػػعر السػػػػوؽ وسػػػػعر التكمفػػػػة لمنلػػػػا ة  -
 الناقلة.

تحتػػػػػوي  مػػػػػ، معمومػػػػػات غلػػػػػر واردة نػػػػػالقوانـ 
 الماللة أو المذكرات الم كممة ليا.

 جداول إحصا ية  4

 أىـ ىذه ال داوؿ:
 تحملؿ المو وداتا االند ار. -
 تحملؿ المصروحات إل،  انت ومت لر. -

 ف لممنلعاتا تكمفة المنلعات.نلا -

تولػػػل  لمقػػػارئ نتل ػػػة نعػػػاط المعػػػروع نصػػػورة 
 ماتصرة.

 ت رير اإلدارة  5

 لتلمف اآلتي:
 معمومات  ف أىداؼ المعروع. -
 النعاط الحالي والمستقنمي. -

أحداث غلر ماللة تؤ ر حي المعروع حي  -
 المستقنؿ.

 الطاقة اإلنتا لة. -

 معكبلت ااصة ناإلنتاج والتوزلع. -

كػػػؿ معمومػػػات غلػػػر ماللػػػة تػػػؤ ر حػػػي  لتلػػػمف
 المعروع مستقنبًل وتفلد حي التننؤ.

ت رير مراجع   6
 الحسابات الوارجي

 أىـ ما سلتلمنو:
 مدى تطنلؽ المنادئ المحاسنلة. -
 مدى كفالة نظاـ الرقانة الدااملة. -

أحػػػداث ميمػػػة وقعػػػت نعػػػد إ ػػػداد القػػػوانـ  -
 الماللة.

نتل ػػػػػػػػػػة الفحػػػػػػػػػػػص المسػػػػػػػػػػتندي والفنػػػػػػػػػػػي  -
 لماللة.لمعمملات ا

لزلػػػػػػد مػػػػػػف  قػػػػػػة المسػػػػػػتفلدلف مػػػػػػف المعمومػػػػػػات 
الواردة حي القوانـ الماللةا و م، لػو  التقرلػر 

 تتحدد مسؤوللة المرا ع ت اه ال لر.

 .(56-59: 5965:  محمدا المصدر
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مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف اإلحصػاح المقػدـ مػف المصػارؼ ل ػب أف لتلػمف معمومػات ماللػة 
ىػذه المعمومػات حػي الوقػت المناسػب مػف أ ػؿ اتاػاذ القػرار الرعػلدا وىػذا وغلر ماللػةا ولػرورة إلصػاؿ 

د ا إل، لرورة قلاـ المصػارؼ ننعػر م ػؿ ىػذه المعمومػات الكترونلػًا  مػ، أف تتلػمف تمػؾ المعمومػات 
القػػػػوانـ الماللػػػػة واإلللػػػػاحات المفسػػػػرة والمولػػػػحة ليػػػػذه القػػػػوانـا كمػػػػا تتلػػػػمف تقرلػػػػر اإلدارة والمرا ػػػػع 

 مور توللحلة أارى أكانت  م، ىلنة أعكاؿ أو  داوؿ.الاار ي وأي أ
 

 المعوقات التي تحد من عممية اإلفصاح: 4.1.11
لتـ الوصوؿ إل، المستوى األم ػؿ مػف اإلحصػاح  نػدما لػتـ تحدلػد احتلا ػات مسػتادمي القػوانـ 

دلد مف الماللة نعكؿ دقلؽا ولراحقو القدرة والرغنة لدى اإلدارة حي نعر م ؿ ىذه المعموماتا وتكعؼ الع
 (:7685991الدراسات المعوقات التي تحوؿ دوف الوصوؿ إل، اإلحصاح األم ؿا منيا  اعارمةا 

تسػػػػػا د المناحسػػػػػلف حػػػػػي الحصػػػػػوؿ  مػػػػػ، المعمومػػػػػات الااصػػػػػة نالعػػػػػركةا األمػػػػػر الػػػػػذي قػػػػػد للػػػػػر  -6
 نمصمحتيا.

مترتنػة لؤدي اإلحصاح إل، تحسلف المناخ التفاولػي مػع االتحػادات العماللػةا ممػا لزلػد التكػاللؼ ال -5
  م، العركة.

 ػػدـ قػػدرة الفنػػات الماتمفػػة لمسػػتادمي النلانػػات الماللػػة  مػػ، حيػػـ واسػػتعماؿ الك لػػر مػػف المعمومػػات  -1
 والنلانات المحاسنلة التي لتـ اإلحصاح  نيا.

و ػػود مصػػادر ندلمػػة تػػزود متاػػذي القػػرارات نالمعمومػػات البلزمػػة نتكمفػػة أقػػؿ مػػف قلػػاـ إدارة العػػركة  -2
 الدورلة. ننعرىا حي التقارلر

تاعػػ، اإلدارة مػػف الػػد اوى القلػػانلة التػػي قػػد ترحػػع  مػػ، العػػركة إذا مػػا قامػػت ناإلحصػػاح ااتلارلػػًا  -3
 ػػف تننؤاتيػػػا نالػػػداؿ المتوقػػػع وكانػػػت ىػػػذه التننػػػؤات مفرطػػػة حػػػي التفػػػاؤؿا حػػػإف المسػػػت مرلف لمكػػػنيـ 

دارتيػػػا لتعوللػػػيـ  ػػػف الاسػػػانر التػػػي تعرلػػػوا ليػػػا نتل ػػػة ا ت مػػػادىـ  مػػػ، مقالػػػاة تمػػػؾ العػػػركة وا 
 التننؤات الااطنة.

  دـ إلماـ العركة ناالحتلا ات الماتمفة لفنات مستادمي النلانات الماللة مف المعمومات. -4
 
 

كمػػػػا أف إقػػػػداـ العػػػػركات ول ونيػػػػا إلػػػػ، تقػػػػدلـ معمومػػػػات ملػػػػممة ال تعكػػػػس الولػػػػعلة الحقلقلػػػػة 
ا لمكػػػف أف لكػػػوف نإتنػػػاع أحػػػد والصػػػورة الصػػػادقة لحالتيػػػا الماللػػػةا وكػػػذا التقػػػدلرات والاطػػػط المسػػػتقنملة

 (:6685966األساللب التاللة  سفلرا 
: تتطمػػب قػػوانلف وقوا ػػد تقللػػد العػػركات حػػي األسػػواؽ عــدم كفايــة اإلفصــاح بت ريــر مجمــس اإلدارة -6

الماللة أف تقدـ العركة  بلوة  ف المعمومات حي القوانـ الماللة تقرلرًا تستعرض حلو الموقؼ المالي 
 مستقنملة والمااطر المحلطة نانعطتيا.لمعركة وسلاستيا ال
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: إف  ػػدـ كفالػػة اإلحصػػاح  ػػف نعػػض إغفــال اإلفصــاح عــن المعــامالت مــع األطــراف ذوي العالقــة -5
المعامبلت قد لكوف مؤعػرًا  مػ، و ػود لػعؼ حػي نظػاـ الرقانػة الدااملػة وا  ػرا ات االلتػزاـ نقوا ػد 

انلف والقوا ػػد المنظمػػة لؤلسػػواؽ الماللػػة الحاكملػػة المؤسسػػلةا لػػذا حػػإف معػػاللر المحاسػػنة وكػػذلؾ القػػو 
تػػػنص  مػػػ، لػػػرورة أف تفصػػػ  العػػػركات  ػػػف معامبلتيػػػا مػػػع األطػػػراؼ ذوي العبلقػػػةا حلػػػبًل  ػػػف 

%( حػاك ر 3المعامبلت مع أ لا  م مس اإلدارة والمػدلرلف وأقػارنيـا وكػؿ مسػاىـ مسػتفلد لممػؾ  
 مف األسيـ المكونة لرأس الماؿ.

: تقػػـو حػػي نعػػض األحلػػاف مــال قبــل اإلفصــاح عــن ال ــوا م الماليــةالتالعــب فــي إعــالن نتــا ج األع -1
العػػركات نإصػػدار نلانػػات صػػحفلة حػػي نيالػػة كػػؿ حتػػرة محاسػػنلة إل ػػبلف نتػػانا أ ماليػػاا وذلػػؾ قنػػؿ 
اإلحصػػاح  نيػػا حػػي القػػوانـ الماللػػةا وحػػي ىػػذه النلانػػات الصػػحفلة لػػتـ اإل ػػبلف  ػػف مسػػملات لمػػرن  

يا وحؽ معاللر المحاسنةا كاف تقوـ العركة نإ ادة تنولب  ز  تاتمؼ  ف المسملات المتعارؼ  مل
كنلر مف مصروحاتيا التسػولقلة وذلػؾ نتسػ لميا  مػ، أنيػا ماصصػات اىػتبلؾا  ػـ تقػـو نػاإل بلف 
 ػػػف صػػػاحي الػػػرن  قنػػػؿ اصػػػـ مصػػػروؼ االىػػػتبلؾ حػػػي نلػػػاف صػػػحفي ليػػػاا ممػػػا لػػػوحي لماتمػػػؼ 

 ركة  م، غلر الحقلقة.األطراؼ ذوي العبلقة نتحسف نتانا أ ماؿ ىذه الع
 

مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف أنػػو مػػف اللػػروري حمالػػة المنعػػآت مػػف الػػد اوى القلػػانلة التػػي قػػد 
ترحع  م، العركة حي حالة اال تماد  مػ، القػوانـ الماللػة مػف اػبلؿ أف لػتـ الػنص حػي ىػذه القػوانـ  مػ، 

نوا ولتعػ لع العػركات  مػ،  نعض المبلحظات التي تنلف ما ىو حعمي مف ىذه النلاناتا وما ىو متننا
 اإلحصاح نصورة طو لة  ف المعمومات.
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 المبحث الثاني:
 متطمبات اإلفصاح وف ًا لممنظمات المينية وال طاع المصرفي

 

 تمييد: 4.2.1
إف اإلحصاح المحاسني تطور نتطور الفكر المحاسني سوا  مف ال انب الميني أو األكػادلميا 

ألحػػداث االقتصػػادلة والمعػػامبلت الماللػػةا نػػؿ أصػػنحت تمعػػب إذ لػػـ تعػػد المحاسػػنة حػػف تسػػ لؿ وتنولػػب ا
دورىا كنظاـ لممعمومات المحاسني مف ابلؿ قلاس وتحملؿ وتقدلـ المعمومػات اللػرورلة  ػف المؤسسػة 
لؤلطراؼ التي ليا مصال  معياا مما تو ب نالسعي نحو ولع تعرلعات قانونلة ومعػاللر متفػؽ  مليػا 

إلحصاح وكلفلة  رض المعمومػات حػي القػوانـ الماللػةا وذلػؾ إلزالػة مف طرؼ الممارسلف تاص  مملة ا
العوانػػؽ مػػف اػػبلؿ تقملػػؿ الف ػػوة المو ػػودة نػػلف األنظمػػة المحاسػػنلة الماتمفػػة ن لػػة الوصػػوؿ إلػػ، توحلػػد 

 (.6185969محاسني  المي  أحمدا 
 احتػػػؿ مولػػػوع لػػػنط وتنظػػػلـ سػػػوؽ المػػػاؿ مكانػػػة نػػػارزة حػػػي المناقعػػػات المتعمقػػػة نقطػػػاعوقػػػد 
 وتػػػػػرتنط حكػػػػػرة لػػػػػنط السػػػػػوؽ نمػػػػػدى تػػػػػا لر ممارسػػػػػات المسػػػػػاىملف احػػػػػي السػػػػػنوات األالػػػػػرة المصػػػػػارؼ

التعػ لملة  حػي القػرارات المتعمقػة ناالسػت مارات والعمملػات نالمصػارؼ والمقرللف واألطػراؼ ذات العبلقػة
ؿ ىػػي مكمػػ أف  مملػػة لػػنط السػػوؽ المصػػارؼ وتػػرى ال يػػات اإلعػػراحلة حػػي اوأاػػذ الماػػاطر ناال تنػػار

ولزلػػادة  اإدارتيػػا وكلفلػػة المصػػرحي لؤلنعػػطة القانونلػػة واإلعػػراحلةا ولمسػػلطرة  مػػ، الماػػاطر حػػي القطػػاع
لتقلػػػلـ األولػػػاع الحاللػػػة  حعاللػػػة لػػػنط السػػػوؽ حػػػإف المعػػػاركلف حػػػي األسػػػواؽ لطمنػػػوف معمومػػػات كاحلػػػة

عزلػز إحصػاحات المقترحػات لت وىذا أدى ندوره إل، ظيور م مو ة مػف لممصرؼا والتطمعات المستقنملة
أك ػػر حػػي كلفلػػة تقلػػلـ المسػػت مرلف  ا نا تنػػار أف التوسػػع حػػي اإلحصػػاح لقػػدـ معمومػػات مفلػػدةالمصػػارؼ

 .(:Hirtle, 2007) والمقرللف لظروؼ المنعاة
وتم ؿ  ودة اإلحصاح المحاسني محورًا ميمًا لمكعؼ  ف الك لر مف القلالا التي تيـ اليلنات 

فا ومستادمي المعمومات المحاسػنلة ككػؿا حقػد م مػت الدراسػات الااصػة المينلة والتنظلملةا والمحاسنل
نقلاس  ودة اإلحصاح المحاسني والكعػؼ  ػف مكوناتيػا محػورًا نح لػًا مسػتمرًا حػي الفكػر المحاسػني منػذ 
 دة  قودا حلث وا يت الدراسات األكادلملػة حػي ىػذا الم ػاؿ صػعونة إل ػاد مقلػاس وحلػد متفػؽ  ملػو 

محاسػػنيا إذ أف ىنػػاؾ العدلػػد مػػف الاصػػانص المرغػػوب تواحرىػػا حػػي ىػػذه التقػػارلر قػػد ل ػػودة اإلحصػػاح ال
تاتمؼ نااتبلؼ و يػات نظػر األطػراؼ الماتمفػة ذات الصػمة نالمنعػاةا وااػتبلؼ غالتيػا مػف اسػتاداـ 

 (.585969المعمومات المحاسنلة   وضا 
 اعػفاحلة و عمػو أك ػر مصارؼتقولة تنظلـ قطاع ال إل،إف تعزلز اإلحصاحات المحاسنلة لؤدي 

(ا وكػذلؾ أعػػارت 5 المنػادئ األساسػلة لنػازؿ رقػـ  (Basel II) حقػد أعػارت الركلػزة ال ال ػة مػف مقػررات
حي إصػدارىا  الحاكملػة المؤسسػلة حػي المصػارؼ( إلػ،  (OECD)منظمة التعاوف والتنملة االقتصادلة 
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لػ   ػف موقػؼ المصػرؼ طمب إحصاح أحلؿ مف المصارؼ لمسماح لمسوؽ نالحصوؿ  م، صورة أو 
مػػف  ملػػع الماػػاطرا ولمسػػماح ل ملػػع األطػػراؼ ذات العبلقػػة نتسػػعلر وتقلػػلـ المصػػرؼ نعػػكؿ صػػحل  

(Huang, 2006:21). 
وتتصػػػؼ المصػػػارؼ والمؤسسػػػات الماللػػػة نطنلعػػػة ااصػػػة مػػػف حلػػػث العمملػػػات التػػػي ت رليػػػاا 

ة متزالػدة حػي الوقػت الػراىف والعواند والمااطر التػي تتعػرض ليػاا لػذا لكتسػب اإلحصػاح المحاسػني أىملػ
حلمػا لتعمػؽ نػالمحلط المصػرحي نظػرًا لطنلعػػة األدوات الماللػة كالمعػتقات واألوراؽ الماللػة وح ػـ تػػداوليا 
الكنلػػرا والماػػاطر المتعمقػػة نيػػا. ومػػع إزالػػة القلػػود  مػػ، التعامػػؿ وارتفػػاع حػػدة المناحسػػةا وتطػػور التقنلػػة 

 (.6685961ح المحاسني  ف ىذه األدوات  عحاتوا المستادمة حي التعامؿ زادت أىملة اإلحصا
 ا والتػػي لعتنػػر نعػػاطيا الرنلسػػيالمصػػارؼإف أرقػػاـ األرنػػاح وحػػدىا للسػػت مبلنمػػة لتقلػػلـ أدا  

ولػع  تحمؿ المااطر وتوحلر السػلولةا ونالتػالي حػإف رقػـ صػاحي األرنػاح ال لعطػي صػورة والػحة  ػف
 ػف  كػذلؾ حػإف اإلحصػاح المصػرؼا الماػاطر حػيتمػؾ  ا إال إذا تـ اإلحصاح نعكؿ كامؿ  فالمصرؼ

معقوؿ مف التفصلؿ  ندوف مستوى (م ؿ م موع األرناحا وم موع القروض األرقاـ المحاسنلة الم معة 
لعتنػػػر أقػػػؿ إانارلػػػة لممصػػػارؼ منيػػػا لقطػػػاع الصػػػنا ة مػػػ بًلا ألف أك ػػػر المعمومػػػات أىملػػػة تظيػػػر حػػػي 

المسػت مر إلػ، م ػؿ ىػذه المعمومػات لمحكػـ  مػ، أي تفاصلؿ مصادر اإللرادات أو المصارلؼا ولحتػاج 
 .(Huang, 2006:26)أنواع الداؿ أك ر دلمومةا وأي أنواع المصارلؼ أك ر تكرارًا 

 ا وتعزلػػز إحصػػاحاتالمصػػرحيف العػػفاحلة حػػي اإلحصػػاح مكػػوف ميػػـ حػػي اسػػتقرار القطػػاع كمػػا أ
الي اإلحصػػػاح تكػػػوف ا ألنػػػو حػػػي ظػػػؿ نظػػػاـ  ػػػمصػػػرحلةلافػػػض مػػػف إمكانلػػػة حػػػدوث أزمػػػة المصػػػارؼ 
كمػا أف العػفاحلة  األاذ مااطر مفرطةا و ندما تحدث الاسانر تكػوف أقػؿ كمفػة بلً أقؿ تفللالمصارؼ 

 ا كػػذلؾلممصػػارؼاإلحصػػاح مػػف المكونػػات األساسػػلة التػػي ل ػػب التركلػػز  مليػػا حػػي التقػػارلر الماللػػة  حػػي
ؿ مػػف إ ػػرا  المقارنػػات نػػلف حػػإف تػػوحلر النلانػػات ذات التوقلػػت المناسػػب  ػػف ممارسػػات اإلحصػػاح تسػػي  

 .(Hope, 2003:31)المصارؼ و م، مستوى الدوؿ 
مقارنة  المصارؼ  م، در ة  اللة مف األىملة حي حاز اإلحصاحمف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف 

األاػػػرىا لمػػػا ليػػػذا القطػػػاع مػػػف تػػػا لر كنلػػػر حػػػي االقتصػػػاد الػػػوطنيا حتعتنػػػر التقػػػارلر الماللػػػة  نالمنعػػػآت
 المصػػارؼ لمػػا تمتمكػػو لممعمومػػات نالنسػػنة لممسػػت مرلف وأصػػحاب المصػػال ا نظػػراً  مػػاً ىا مصػػدراً  السػػنولة

 و ودة المصارؼ دد قملؿ مف األصوؿ المادلة والممموسةا نالتالي لستطلع المست مروف لمس أدا   مف
 مف ابلؿ األرقاـ المحاسنلة حقط. اأصولي
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 اإلفصاح المحاسبي وأىميتو في ال طاع المصرفي: 4.2.2
ملة اإلحصاح المحاسني حي القطاع المصرحي نعكؿ أساسػي مػع الػدور اليػاـ والحلػوي ترتنط أى

الذي تمعنو المصارؼ حي الحلاة االقتصادلةا حلث تعكؿ المصارؼ  ػامبًل ىامػًا حػي ازدىػار األ مػاؿا 
ألنيػػا تعمػػؿ  مػػ، تعزلػػز ال قػػة نالنظػػاـ المصػػرحي مػػف اػػبلؿ العبلقػػة الو لقػػة التػػي ترنطيػػا مػػع اليلنػػات 

كوملػػػػة وال ميػػػػور العػػػػاـا وتعتنػػػػر القػػػػوانـ الماللػػػػة التػػػػي تصػػػػدرىا المصػػػػارؼ مػػػػف المصػػػػادر اليامػػػػة الح
لممعمومات نالنسنة لمتاذي القرارات. ونسنب العبلقة المترانطػة والو لقػة نػلف المصػارؼ وأسػواؽ األوراؽ 

لػرنلس التاػاذ الماللةا حإف المعمومات التي تفص   نيا المصارؼ ىي روح األسواؽ الماللة والمصػدر ا
 (.685966القراراتا وذلؾ لعتمد نعكؿ أساسي  م، مدى مصداقلتيا وتوقلت نعرىا وصحتيا   نقوا 

لػػذلؾ لمكػػف القػػوؿ أف المعمومػػات التػػي تتلػػمنيا القػػوانـ الماللػػة الصػػادرة  ػػف المصػػارؼ تعتنػػر 
 مػػاؿ واإلن ػػازات المصػػدر الرنلسػػي الػػذي لسػػا د متاػػذي القػػرارات  مػػ، تقلػػلـ المركػػز المػػالي ونتػػانا األ

الااصة التي تقوـ نيا المصارؼا و م، حيـ المواصفات والملػزات الااصػة لطنلعػة أ مػاؿ المصػارؼا 
لػػػػذلؾ لنن ػػػػي أف لكػػػػوف اإلحصػػػػاح حػػػػي القػػػػوانـ الماللػػػػة عػػػػامبًل ندر ػػػػة كاحلػػػػة تسػػػػم  نالوحػػػػا  ناحتلا ػػػػات 

تعرض ليػا المصػارؼ  مػ، المستادملفا ولعتنر اإلحصاح  ف ح ـ ونو لة المااطر المصرحلة التي ت
غالة مف األىملة حي ىذا السلاؽا حلث لمك ف اإلحصاح المعاركلف حي السوؽ مف حيـ ولع الماػاطر 

 (.6285994التي لتعرض ليا المصرؼ ومدى كفالة رأس مالو  الكراسنةا 
 

 :لألسباب التالية حديثاً لممصارف وقد ازدادت أىمية اإلفصاح عن البيانات المالية 
العصػػػب الرنلسػػػي ألي  عػػػرلعات للػػػماف حقػػػوؽ المسػػػت مرلف والمػػود لفا والػػػذلف لعػػػكموفإصػػدار ت -6

المعمومػػػات نح ػػػة الحػػػرص  مػػػ، حمالػػػة  ا حمػػػلس ىنػػػاؾ منػػػرر لمتيػػػرب مػػػف اإلحصػػػاح  ػػػفمصػػػرؼ
 مصال  المساىملف.

دارة المااطر وكفالة مصارؼالتزاـ ال -5  رأس الماؿ. نمقررات ل نة نازؿ المتعمقة ناإلحصاح وا 

ا والمتعمػػؽ (IFRS7)معػػاللر المحاسػػنة الدوللػػة نإصػػدار معلػػار التقرلػػر المػػالي الػػدولي قلػػاـ م مػػس  -1
ا (IAS30)ناإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة لممصػػارؼا والػػذي حػػؿ  محػػؿ معلػػار المحاسػػنة الػػدولي 

 .6/6/5995وأصن  ساري المفعوؿ ا تنارًا مف 

حػػي أي نمػػدا حلػػث تعػػكؿ  مػػف األنعػػطة اليامػػةالمصػػارؼ أ مػػاؿ مػػف اػػبلؿ مػػا سػػنؽ لتنػػلف أف 
األ مػػاؿا وتقػػـو  مػػ، ال قػػة مػػف اػػبلؿ  بلقتيػػا االنتمانلػػة مػػع ال ميػػور ومػػع  حػػي ازدىػػار ىامػػاً   ػػامبلً 

 ومف ابلؿ تقلػدىا نالتعػرلعات واألنظمػة المفرولػة  مليػاا لػذلؾ تعػد النلانػات الماللػة ال يات الرقانلةا
القػػػػرارات االقتصػػػػادلةا وسػػػػوؼ لسػػػػا د  المصػػػػادر اليامػػػػة لممعمومػػػػات نالنسػػػػنة لمتاػػػػذي مػػػػف لممصػػػػارؼ
 الكامػػػؿ مػػػف ىػػػذه النلانػػػات متاػػػذي القػػػرارات االقتصػػػادلة حػػػي تقلػػػلـ المركػػػز المػػػالي واأل مػػػاؿ اإلحصػػػاح

 ا وحيـ النلنة العامة واصانص ىذا القطاع.المصارؼواإلن ازات التي تقـو نيا 
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 المالية: لم وا م النوعية الوصا ص 4.2.3

 الماللػةا قوانميػا نعػر النورصػة نلػرورة حػي أسػيميا المتػداوؿ العػركات المػاؿ سوؽ قانوف لمـز
 أولػػ، ىػػي الملزانلػػة قػػرا ة إف القػػوؿ لمكػػف حلػػث قػػرارات المسػػت مرلفا لترعػػلد أساسػػلة لػػرورة ذلػػؾ ول عػػد

 م مميػا حػي العمملػة االسػت مارلة تصػن  ذلػؾ ونػدوف السػملـا االست ماري القرار ومفتاح اطوات العفاحلة
 كسػػػنلؿ المحاسػػني اإلحصػػاح أىملػػػة تػػاتي ىنػػا والعػػانعاتا ومػػػف التكينػػات  مػػػ، ةقانمػػ غاملػػة  مملػػة
 لممحاسنةا الوظانؼ األساسلة مف المحاسني اإلحصاح وظلفة تعتنر حلث الملزانلةا الدقلقة لننود لمقرا ة
 تػػػتـ وحلػػػث الماللػػػةا وتقارلرىػػػا قوانميػػػا اػػػبلؿ معمومػػػات مػػػف مػػػف المؤسسػػػة تنت ػػػو مػػػا اػػػبلؿ مػػػف وذلػػػؾ

 كفػػػػا ة اإلحصػػػػاح لزلػػػػادة تػػػػد لماً  اػػػػار ي حسػػػػانات مرا ػػػػع نواسػػػػطة القػػػػوانـ تتلػػػػمنو تمػػػػؾ مػػػػا مرا عػػػػة
 مػف لتلػمنو لمػا المنعػورة الماللػة أىػـ التقػارلر أحػد لعتنػر الحسانات مرا ع تقرلر ألف نظرا المحاسنيا
 .(585966الماللة  ال عنريا   نيا القوانـ تفص  ال قد معمومات

 نطػػاؽ  مػػ، البلزمػػة لبلسػػتاداـ المعمومػػات لتػػوحلر عػػلو اً  األك ػػر كؿالعػػ الماللػػة القػػوانـ وتعتنػػر
 المينلػػػػة ال معلػػػات تصػػػدرىا التػػػي  مليػػػػا المحاسػػػنة المتعػػػارؼ لمعػػػاللر طنقػػػػاً  القػػػوانـ ىػػػذه وتعػػػد  ػػػاـا

 :وىي األحلافا نعض حي العركات قوانلف أو تتلمنيا الماؿ رأس  م، سوؽ المعرحة واليلنات

 .المالي المركز قانمة -6
 .الداؿ مةقان -5

 .واستاداماتيا األمواؿ مصادر قانمة -1

 .النقدي التدحؽ قانمة -2

 .الممكلة حقوؽ حي الت لرات قانمة -3

 

وحتػػػػػ، لكػػػػػوف اإلحصػػػػػاح حػػػػػي القػػػػػوانـ الماللػػػػػة لممصػػػػػرؼ كاحلػػػػػًا وقػػػػػادرًا  مػػػػػ، تمنلػػػػػة احتلا ػػػػػات 
داد التقػارلر ( المعلار الػدولي إل ػ5993المستادملفا حقد أصدر م مس معاللر المحاسنة الدوللة  اـ  

الماللة السانع: اإلحصاحاتا والذي حؿ  محؿ معلػار المحاسػنة الػدولي ال بل ػوف: اإلحصػاح حػي النلانػات 
الماللػػة لممصػػارؼا وتتم ػػؿ ىػػذه الحمالػػة حػػي تنظػػلـ  ػػرض مفػػردات القػػوانـ الماللػػةا ونلػػاف اإلللػػاحات 

تسػيلؿ اتاػاذ القػرارات  نػد تقلػلـ  والمعمومات الوا ب اإلحصاح  نيا حت، تكوف ىػذه القػوانـ قػادرة  مػ،
أدا  المصرؼا واتااذ قرارات االست مار واالنتماف والقرارات األارىا وحت، ال تكوف ىذه القوانـ ملممة 

 (.69585965 العلس،ا 
وقد تـ القلاـ ننعض اإل را ات التميلدلة لتنملط التقرلر المالي والقوانـ الماللة لممصارؼا للس 

ول نػة نػازؿا ولكػف  (IASB)المعاللر الدولللف كم مس معاللر المحاسنة الدوللة حقط مف قنؿ والعي 
. المصػػارؼ ل عػػؿ اإلحصػػاح  ػػف المعمومػػات أك ػػر قانملػػة لممقارنػػة نػػلفمػػف قنػػؿ معػػر لف وطنلػػلف أللػػًا 

كنػدلؿ لمعلػػار المحاسػػنة  (IFRS:7)نعػػر معلػار التقرلػػر المػالي الػػدولي ال دلػػد  حعمػ، سػػنلؿ الم ػاؿا تػػـ
 ,Huang)ا حلػػػث تطم ػػػب إحصػػػاحات أك ػػػر تفصػػػلبًل مػػػف المؤسسػػػات الماللػػػة (IAS30)رقػػػـ  الػػػدولي

2006:5). 
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 :(IAS)اإلفصاح حسب المعايير المحاسبية الدولية  4.2.4
نظػػػرًا ألىملػػػة اإلحصػػػاح نالنسػػػنة إلػػػ، المسػػػتادملف لػػػـ ل تػػػرلؾ اإلحصػػػاح االػػػعًا إلدارة العػػػركةا 

ات حتػػ، نالنسػػنة إلػػ، العػػركة نفسػػيا  نػػر الفتػػرات األمػػر الػػذي لػػؤدي إلػػ، تفػػاوت اإلحصػػاح نػػلف العػػرك
افػػا  المعمومػػات التػػي  الماتمفػػةا إذ تقػػوـ اإلدارة نااتلػػار المعمومػػات التػػي تراىػػا إل انلػػة نالنسػػنة ليػػاا وا 
تراىا سمنلةا لذلؾ كانت ىناؾ لرورة إل، إلزاـ العركات ناإلحصػاح  ػف طرلػؽ القػوانلف واألنظمػة التػي 

معػػرحةا والمعػػاللر المحاسػػنلة الدوللػػةا والقػػوانلف الدااملػػة لمنمػػدافا واليلنػػات تفػػرض مػػف قنػػؿ اليلنػػات ال
 وال يات الرقانلة.

وانطبلقػػًا مػػف أىملػػة اإلحصػػاح لػػـ تتػػرؾ ال معلػػات المينلػػة الدوللػػة و مػػ، رأسػػيا م مػػس معػػاللر 
اللر  مملػػػة اإلحصػػػاح ااتلارلػػػة نالنسػػػنة لمعػػػركةا حقػػػد اىتمػػػت نتصػػػدلر معػػػ (IASB)المحاسػػػنة الدوللػػػة 

ااصة ناإلحصاح والتاكلد  م، أىملتو ونو لة المعمومات الوا ب تواحرىا حي القوانـ الماللػة حتػ، تكػوف 
قوا ػد اإلحصػاح الااصػة  (IASB)ذات حاندة لمستادملياا كما لمف م مس معاللر المحاسنة الدولػة 

ؾ أولػت إدارات ىلنػات نكؿ معلػار مػف المعػاللر لمعال ػة المعػاكؿ المحاسػنلة المتعمقػة نكػؿ معلػارا كػذل
األوراؽ الماللػػة العالملػػة اىتمامػػًا كنلػػرًا حػػوؿ مولػػوع اإلحصػػاح  ػػف المعمومػػات الماللػػةا نسػػنب اىتمػػاـ 

 (.5969المتعامملف حي األسواؽ الماللة  م، تمؾ المعمومات المحاسنلة  النقرشا 
محاسػػنة الدوللػػة التػػي أصػػدرتيا ل نػػة معػػاللر ال (IAS)وقػػد أولػػت المعػػاللر المحاسػػنلة الدوللػػة 

(IASC)  مولوع اإلحصػاح حػي العدلػد مػف المعػاللر التػي تطنػؽ حػي العدلػد مػف الػدوؿا ومػف أىػـ تمػؾ
 (:67-65: 5966المعاللر ما لمي  النريا 

: حػدد المعلػار ( أسـس إعـداد وعـرض ال ـوا م الماليـة1استعراض المعيار المحاسبي الدولي رقم ) -
أف تحتػػوي  مػػ، قانمػػة المركػػز المػػاليا وقانمػػة الػػداؿا وقانمػػة مكونػػات القػػوانـ الماللػػةا والتػػي ل ػػب 

التػػدحقات النقدلػػةا ناإللػػاحة إلػػ، السلاسػػات المحاسػػنلة المتعنػػةا واإلللػػاحات التفسػػلرلةا كمػػا حػػدد 
 المعلار المنادئ المحاسنلة وىي التكمفة التارلالةا اال تراؼ ناإللرادا والمقانمةا واإلحصاح.

: ل ػب اإلحصػاح  ػف أي منػالت ( المتعمق ب ا مة التـدف ات الن ديـة7م )حدد المعيار المحاسبي رق -
نقدلػػػة ومعادالتيػػػا غلػػػر متاحػػػة لبلسػػػتاداـ مػػػع تعملػػػؽ اإلدارة حػػػوؿ ذلػػػؾا كػػػذلؾ اسػػػتعرض المعلػػػار 
أىملة اإلحصاح  ف قلمة التسيلبلت غلػر المسػت مة وأي عػروط  مليػا إف و ػدتا كػذلؾ اإلحصػاح 

اإلحصػػػاح  ػػػف إ مػػػالي التػػػدحقات النقدلػػػة النات ػػػة  ػػػف الزلػػػادة حػػػي حػػػي حالػػػة االسػػػت مار المعػػػترؾا و 
 الطاقة التع لملةا ونعكؿ منفصؿ  ف تمؾ التي تتـ حي حالة النعاط العادي.

: ل ػب اإلحصػاح  ػف طنلعػة ( المتعمـق باألحـداث الالح ـة لتـاريخ الميزانيـة10حدد المعيـار رقـم ) -
لػػػةا أو أنػػػو ال لمكػػػف تقػػػدلر تػػػا لره  مػػػ، النلانػػػات الحػػػدث البلحػػػؽ وتقػػػدلر تػػػا لره  مػػػ، النلانػػػات المال

الماللةا وتعػر ض أللػًا إلػ، لػرورة اإلحصػاح  ػف االنػدماجا واإللقػاؼا أو النلػع لػنعض األصػوؿا 
 ناإللاحة إل، انافاض القلمة السوقلة لبلست مارات.
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ــم ) - ــار رق ــة24حــدد المعي ــق باإلفصــاحات عــن األطــراف ذات العالق  : ل ػػب اإلحصػػاح  ػػف( المتعم
األطراؼ الذلف لمتمكػوف السػلطرة والػتحكـ نػاألطراؼ األاػرى أو ممارسػة تػا لر  مػليـا وىػـ العػركة 
األـ والعػػػركة التانعػػػةا وكػػػذلؾ اإلحصػػػاح  ػػػف طنلعػػػة العبلقػػػة نػػػلف المؤسسػػػات التانعػػػةا والمسػػػلطرةا 

مػػب والزملمػػةا ناإللػػاحة لؤلعػػااص الػػذلف لػػدليـ تػػا لر ىػػاـ  مػػ، المنعػػاة مػػف اػػبلؿ ممكلػػتيـا ولط
المعلار إللاحات  ف طنلعة العبلقة حي حالة و ود التحكـ حت، حي حالة  دـ و ود  بلقة ماللة 
نػػلف األطػػراؼا ذات العبلقػػةا ومنيػػا مؤعػػر  ػػف ح ػػـ العمملػػات  مػػ، عػػكؿ منػػالت أو نسػػبا ونسػػب 

 األرصدة القانمةا وسلاسات التسعلر.

األمػػور التاللػػة: طنلعػػة وعػػروط  : ل ػػب اإلحصػػاح  ػػف( المتعمــق باإلفصــاح32حــدد المعيــار رقــم ) -
أحكاـ األدوات الماللة متلمنة اإلحصاح  ف السلاسات واألساللب المحاسػنلة المتنعػة نمػا حػي ذلػؾ 
معلػػار اال تػػراؼ وأسػػس القلػػاس المسػػتادمةا كػػذلؾ العػػروط واألحكػػاـ ذات األىملػػة التػػي قػػد تػػؤ ر 

اطر تقمػػب قلمػػة األداة الماللػػة نتل ػػة  مػػ، منمػػت وتوقلػػت التػػدحقات النقدلػػة ودر ػػة التاكػػد منيػػاا وماػػ
تقمب سعر الفاندةا ولرورة اإلحصاح  ف التعرض لمااطر االنتماف وماػاطر السػوؽا ومعمومػات 

  ف القلمة العادلة.

إحصػػاحات معػػززة لبل تػػراؼ نػػاألدوات الماللػػة  ( المتعمــق بــاألدوات الماليــة:39حــدد المعيــار رقــم ) -
لاسػػانر النات ػػة  نيػػاا والتحوطػػات وكلفلػػة قلاسػػياا ومعال ػػة وطرلقػػة قلاسػػياا ومعال ػػة األرنػػاح وا

 األرناح والاسانر النات ة  نيا.
 

 دور لجنة بازل لإلشراف عمى المصارف بشأن اإلفصاح: 4.2.5
( حػػي مدلنػػة نػػازؿ عػػماؿ 6752حػػي نيالػػة  ػػاـ   (Basel committee)تاسسػػت ل نػػة نػػازؿ 

لمتحػػػدة األمرلكلػػػةا كنػػػداا المممكػػػة المتحػػػدةا سولسػػػرا مػػػف م مو ػػػة الػػػدوؿ الصػػػنا لة الععػػػر  الواللػػػات ا
حرنسػػػاا إلطاللػػػاا ىولنػػػداا السػػػولدا سولسػػػراا اللانػػػافا ولكسػػػمنرج(ا وذلػػػؾ تحػػػت إعػػػراؼ ننػػػؾ التسػػػولات 
الدوللػػػػةا حلػػػػث أدى توسػػػػع أنعػػػػطة المصػػػػارؼ وظيػػػػور أزمػػػػة الػػػػدلوف المعػػػػكوؾ حليػػػػاا وازدلػػػػاد تع ػػػػر 

المصػارؼ إلػ، قلػاـ محػاحظو المصػارؼ المركزلػة المصارؼ  نر العالـ نتل ة تدني رؤوس األمواؿ حي 
لمػػدوؿ الصػػنا لة والػػدوؿ األورونلػػة إلػػ، المواحقػػة  مػػ، تقرلػػر ل نػػة نػػازؿا حلػػث اقترحػػت الم نػػة معلػػارًا 

 موحدًا لكفالة رأس الماؿ مف أ ؿ تقولة واستقرار النظاـ المصرحي دوللًا.
إف السػمطة الرقانلػة حػي مصػرؼ ل ػب ووحقًا لمندأ اإلحصاح والمحاسنة الذي تننتو ل نة نازؿا حػ

أف تحتفظ نس بلت صحلحة معدة وحقًا لسلاسات وممارسات محاسنلة متكاممةا تمك نيػا مػف تكػولف رأي 
حقلقي وصحل   ػف الولػع المػالي لممصػرؼ ورنحلػة نعػاطوا وأف تتاكػد مػف أف المصػرؼ لقػـو ننعػر 

 تعكس نصورة صحلحة مركزه المالي. نلاناتو الماللة التي
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 (:33-32: 5969ذا المندأ لفرض  م، السمطة الرقانلة الوا نات التاللة  الحسلفا وى
 التاكد مف أف النلانات الماللة لممصارؼ قد أ دت وحقًا لمعاللر المحاسنلة المقنولة دوللًا. -6
التاكػػد مػػف أف إدارة المصػػرؼ  ممػػت  مػػ، إالػػاع نلاناتيػػا الماللػػة السػػنولة إلػػ، التػػدقلؽ مػػف قنػػؿ  -5

سػػػانات الاػػػار للفا وذلػػػؾ وحقػػػًا لممارسػػػات التػػػدقلؽ المقنولػػػة دوللػػػًاا وأف تتلػػػمف ىػػػذه مفتعػػػي الح
 النلانات رألًا والحًا مف قنؿ ىؤال  المفتعلف.

التاكػػد مػػػف أف المعمومػػػات المتػػػوحرة حػػػي سػػػ بلت المصػػػرؼ قػػد تػػػـ الت نػػػت منيػػػا دورلػػػًا  نػػػر الرقانػػػة  -1
 الملدانلة والتدقلؽ الاار ي.

التقارلر تلع نولوح المعػاللر المحاسػنلة الوا ػب إتنا يػا  نػد إ ػداد أف تصدر تعملمات ااصة ن -2
 التقارلر الرقانلة.

أف تطمػػب السػػمطة الرقانلػػة مػػػف المصػػارؼ اسػػتاداـ قوا ػػد تقلػػػلـ  انتػػة وواقعلػػةا وأف األرنػػاح التػػػي  -3
 تعمنيا ىي أرناح صاحلة نعد استنعاد الماصصات المناسنة لمقلـ ال انتة.

 اللة لممصارؼ لممواحقة المسنقة مف السمطة الرقانلة قنؿ نعرىا.أف تالع النلانات الم -4

أف لمتػػـز مفػػتش الحسػػانات الاػػار ي نػػاف لرحػػع لمسػػمطة الرقانلػػة تقػػارلر تنػػلف مػػدى االلتػػزاـ نمعػػاللر  -5
التػػرالص أو اإلاػػبلؿ نػػالقوانلف المصػػرحلة أو نالمعمومػػات التػػي تػػد وه لبل تقػػاد أف مػػف عػػاف ىػػذه 

 تا لر ممموس لمياـ السمطة الرقانلة. المعمومات أف تكوف ذات
 

 متطمبات اإلفصاح في ظل التشريعات الفمسطينية: 4.2.6
ىػػذا ال ػػز  القػػوانلف المطنقػػة حػػي حمسػػطلف التػػي تناولػػت اإلحصػػاح حػػي موادىػػا القانونلػػةا اوؿ نػػلت

حػػنعض ىػػذه القػػوانلف تتنػػاوؿ اإلحصػػاح مػػف حلػػث طنلعػػة المعمومػػات والنلانػػات الوا ػػب اإلحصػػاح  نيػػاا 
مياا وموا لد اإلحصاح  ف المعموماتا كذلؾ ما لتعمؽ نلماف صحة ودقػة المعمومػات المنعػورةا وح 

 والعقونات المترتنة  م، المدققلف نتل ة  دـ االلتزاـ نالقوانلف.
 

 (:2004( لسنة )12قانون األوراق المالية رقم ) 4.2.6.1
ـ نإ ػػداد نعػػرة المتعمقػػة ننعػػرة اإلصػػدار أنػػو ل ػػب  مػػ، المصػػدر أف لقػػو  (:26المــادة )نصػػت 

إصػػدار تحتػػوي  مػػ، إحصػػاح كامػػؿ نمػػا لمكػػف المسػػت مر مػػف اتاػػاذ قػػراره الصػػانب حػػوؿ االسػػت مار مػػف 
  دموا ونو و ااص ل ب تلملف نعرة اإلصدار المعمومات والنلانات التاللة:

وصػفًا كاحلػًا لممصػػدر وطنلعػة  ممػوا واألعػػااص القػانملف  مػ، إدارتػػو مػف أ لػا  م مػػس اإلدارة  -6
 ر الموظفلف والمساىملف والمؤسسلف.أو كنا

وصػػػفًا كاحلػػػًا لػػػؤلوراؽ الماللػػػة مػػػف حلػػػث العػػػدد والسػػػعر وكاحػػػة العػػػروط المتعمقػػػة ناإلصػػػدار وكلفلػػػة  -5
 استاداـ  واند اإلصدار.
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 ل ب اإلحصاح  ف التالي: -1

نلانًا والحًا  ف الولع المالي لممصػدرا وأي معمومػات ماللػة مػف عػانيا التػا لر  مػ، االسػت مارا  - أ
 ما حي ذلؾ الملزانلة العامة وقانمة الداؿ آار  بلث سنوات لمعركات العاممة.ن
أو دراسػػة ال ػػدوى لمعػػركات ال دلػػدة والملزانلػػة التقدلرلػػة لمسػػنتلف القػػادمتلف وحقػػًا لمعػػاللر المحاسػػنة  - ب

 الدوللةا والتوقعات المستقنملة لمزالا ومااطر االست مار.

ؽ تسػػا د المسػػت مر  مػػ، اتاػػاذ قػػراراه نعػػاف االسػػت مار حػػي أي معمومػػات تتطمنيػػا اليلنػػة و/أو السػػو  -2
 األوراؽ الماللة المصدرة.

المتعمقة ناإلدراج حي السوؽ نانو لتو ب  م، العػركة المدر ػة  (:5( ف رة )34المادة )ونصت 
 ألي مف أوراقيا الماللة لدى السوؽ لمتداوؿ االلتزاـ نمتطمنات اإلحصاح المعتمدة مف قنؿ اليلنة.

المتعمقػة ناإلحصػاح الػدوري أنػو:  مػ، كػؿ مصػدر أف لقػدـ  (:1( ف ـرة )35المـادة )نصػت كما 
إل، اليلنة والسوؽ تقارلر سنولة ابلؿ األعير ال بل ة األول، التي تمي نيالة كؿ سنة ماللةا ول ب أف 
لتلػػمف التقرلػػر المعمومػػات التاللػػة: معمومػػات كاممػػة  ػػف المصػػدر وم ػػاالت نعػػاطوا أسػػما  أ لػػا  

 مػػػس إدارتػػػو ومدلرلػػػو والمػػػالكلف الرنلسػػػللفا معمومػػػات ماللػػػة تنػػػلف نولػػػوح الولػػػع المػػػالي لممصػػػدرا م
وتعمؿ العركات الحملفة والتانعةا الت لرات والمؤعػرات المسػتقنملة المتوقعػة مػف قنػؿ المصػدر والتػي ليػا 

 أ ر  وىري  م، أولاع المصدر الماللة.
 

 :(PEX)ن تعميمات اإلفصاح الصادرة عن بورصة فمسطي 4.2.6.2
 م، نظاـ تعملمات اإلحصاح حػي  مسػتو الرانعػة  (PEX) صادؽ م مس إدارة نورصة حمسطلف

ا نلنمػا صػادؽ م مػس إدارة ىلنػة سػوؽ رأس المػاؿ الفمسػطلنلة  مػ، ىػذا النظػاـ حػي 1/6/5994نتارلال 
 (.3/59 قرار رقـ  66/65/5994( المنعقدة نتارلال 59 مستو رقـ  

ــم )اح حػػي و رحػػت نورصػػة حمسػػطلف اإلحصػػ مػػف تعملمػػات اإلحصػػاح الصػػادرة  ػػف  (1المــادة رق
التػػػي تيػػػـ المسػػػت مرلف ال وىرلػػػة أو تمػػػؾ  و/أو األمػػػور الكعػػػؼ  ػػػف المعمومػػػاتنورصػػػة حمسػػػطلف نانػػػو "

 ".تؤ ر حي سعر الورقة الماللةتؤ ر أو لمكف أف والتي   ميورالمست مرلف المستقنمللف والو 
صػػػة ناإلحصػػػاح حسػػػب تعملمػػػات نظػػػاـ اإلحصػػػاح ىػػػـ نصػػػوص المػػػواد الااأل سػػػرد حلمػػػا لمػػػيو 

 (:59-6: 5995الصادرة  ف نورصة حمسطلف  نورصة حمسطلفا 
تقوـ العركة العلو نإ داد نلاناتيا الماللة وحقا لمعاللر المحاسنة  (:3( ف رة )5المادة )نصت 

ذا تعارض أي مف ىذه المعاللر الدوللة مع نص حي تعػرلع ناحػذ حػي حمسػطلف ل االدوللة سػري التعػرلع وا 
 .المحميا ولتعلف حي ىذه الحالة اإلحصاح  ف ذلؾ ونلاف مدى تا لره  م، القوانـ الماللة

: ل ػػب تزولػػد السػػوؽ نالمعمومػػة و/أو األمػػر ال ػػوىري ولػػتـ نعػػرىا حسػػنما (10المــادة )نصػػت 
 تراه السوؽ مناسنًا مع مرا اة أحكاـ القانوف.
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ال  ل ػػػػوز لمعػػػػركة المدر ػػػػة: ال (12المــــادة )نصػػػػت  حػػػػي السػػػػوؽ االمتنػػػػاع  ػػػػف اإلحصػػػػاحا وا 
 تعرلت لم زا  وحقًا لمقانوف وقوا د السوؽ.

 .لمعاللر المحاسنة الدوللة قاً ل ب إ داد التقرلر السنوي وح (:1( ف رة )18المادة )نصت 
ا ل ػػب أف لتلػػمف التقرلػػر السػػنوي  ػػدـ اإلاػػبلؿ ناحكػػاـ ىػػذا النظػػاـمػػع  (:19المــادة )نصػػت 

 الحصػػر المعمومػػات التاللػػة ناإللػػاحة إلػػ، أي معمومػػات أاػػرى تحػػددىا السػػوؽ:  مػػ، سػػنلؿ الم ػػاؿ ال
ا م مػس اإلدارة واإلدارة النحػث والتطػولرا توقعات العػركة المدر ػة المسػتقنملةا أ ماؿ العركة المدر ة 

مػت المسػانؿ التػي أحلا االسػت ماروماػاطر سلاسػة والقلػالاا  اإل ػرا ات القانونلػةا الممتمكاتالتنفلذلةا 
السػػلطرة سػػوؽ التػػداوؿ وح مػػوا  طنلعػػةا لمتصػػولت  مليػػا مػػف قنػػؿ حممػػة حنػػة مػػف حنػػات األوراؽ الماللػػة

 قود  مؿ أ لا  م مس ا  الحسانات ومدققا الولع الماليىاا  واندو  األسيـا  م، العركة المدر ة
وآللػػػػػة إلصػػػػػاؿ عػػػػػكؿ ا الصػػػػػفقات الرنلسػػػػػلة واألطػػػػػراؼ ذوي العبلقػػػػػةومػػػػػوظفي اإلدارة التنفلذلػػػػػةا اإلدارة 

 (.المعمومات لممساىملف
: ل ػػب أف لتلػػمف التقرلػػر السػػنوي احلمػػا لتعمػػؽ نا مػػاؿ العػػركة المدر ػػة (:20المــادة )نصػػت 

المنت ػػات أو الاػدمات األساسػػلة عػركاتيا الحملفػػة أو التانعػةا أ مػاؿ العػركة المدر ػػة وأ مػاؿ أي مػػف  
لسػػنتلف م مػوع المنلعػات والػداؿ ا الرنلسػلة ليػاالتػي تقػدميا العػركة المدر ػةا واألسػواؽ وطػرؽ التوزلػع 

أو غلرىػا  األ ننلػةأو لحكومات الفمسطلنلة قرارات صادرة  ف اقوانلف أو وصؼ أللة ماللتلف سانقتلفا 
لكػػػوف ليػػػاا نالقػػػدر الػػػذي تعممػػػو العػػػركة المدر ػػػةا أ ػػػر مػػػادي  مػػػ،  مػػػؿ مػػػف ال يػػػات الحكوملػػػة التػػػي 

نلػاف نالتنر ػات والمػن  التػي دحعتيػا ا يا أو  مػ، قػدرتيا التناحسػلةالعركة المدر ة أو منت اتيا أو ادمات
ل ػب أف لتلػمف التقرلػر ليػاا العركة المدر ة ابلؿ السػنة الماللػة مفصػمة حسػب ال يػات التػي د حعػت 

السػػنوي اإلحصػػػاح  ػػف سلاسػػػة العػػركة حػػػي م ػػاؿ المسػػػؤوللة اال تما لػػة وتمػػػؾ المتعمقػػة نسلاسػػػتيا حػػػي 
 ا إتناع تعملمات الحوكمة  ند ا تمادىا مف قنؿ السوؽ(.م تمع المحميم اؿ ادمة النلنة وال

ــادة )نصػػت  ــرة )21الم األ مػػاؿ التػػي  ل ػػب أف لتلػػمف التقرلػػر السػػنوي اإلعػػارة إلػػ، (:1( ف 
 .تنوي العركة المدر ة القلاـ نيا

د ل ػب أف لتلػمف التقرلػر السػنوي اإلعػارة إلػ،  ػد عامملفاحلما لتعمؽ نال (:23المادة )نصت 
 .العركة المدر ة العامملف حي

حلما لتعمؽ نالمسانؿ التي أحلمت لمتصولت  مليا مف قنؿ  (:2(، )1( ف رة )27المادة )نصت 
تػارلال  قػد اال تمػاعا إلػ،  حممة حنة مف حنات األوراؽ الماللة ل ب أف لتلمف التقرلػر السػنوي اإلعػارة

 .ة التي تـ التصولت  مليا ونتانا التصولتطنلعة المسالا و وما إذا كاف ا تماع  ادي أو غلر  ادي
 ػدد المسػاىملف  ل ػب أف لتلػمف التقرلػر السػنوي اإلعػارة إلػ، (:1( ف ـرة )30المـادة )نصت 

 %( مف أسيـ العركة.3حي العركةا و دد األسيـ وأسما  المساىملف الذلف لمتمكوف أك ر مف  
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اإلعػػػارة إلػػػ، سػػػعر صػػػرؼ  ل ػػػب أف لتلػػػمف التقرلػػػر السػػػنوي (:2( ف ـــرة )31المـــادة )نصػػػت 
 .العممة التي تـ استاداميا حي النلانات الماللة حي مقانؿ الدوالر األمرلكي أو الدلنار األردني

قانمػة   ل ب أف لتلمف التقرلر السنوي اإلعارة إل،: احلما لتعمؽ ناإلدارة (:33المادة )نصت 
ركة المدر ػػةا مػػع نلػػاف لممركػػز الػػذي لػػدى العػػ ومػػوظفي اإلدارة التنفلذلػػةناسػػما  أ لػػا  م مػػس اإلدارة 
ومػوظفي اإلدارة طنلعة القرانة أو المصاىرة نلف أ لػا  م مػس اإلدارة ا لع مو كؿ منيـ ومدة ع مو لو

المراكز القلادلة التي ع ميا  أو لع ميا ا ا وما إذا كاف ألي منيـ  بلقة  مؿ نالعركة المدر ةالتنفلذلة
كعػػفًا مفصػػبًل لتلػػمف  ملػػع المنػػالت التػػي حصػػؿ  مليػػا رنػػلس ا حاللػػا( أي مػػنيـ لػػدى أي عػػركة أاػػرى

أسػػػما  الم ػػاف الدانمػػػة والمؤقتػػػة والمنن قػػػة  ػػػف م مػػػس ا وأ لػػا  م مػػػس اإلدارة اػػػبلؿ السػػػنة المالػػػلة
وحػي حػاؿ  ػدـ و ػود أي  امػف ىػذه الم ػاف وصػبلحلاتيا ومسػؤوللاتيا ةوأسما  أ لا  كؿ ل ن ااإلدارة

 (.ل افا حل ب ذكر ذلؾ صراحة
ل ػب أف لتلػمف التقرلػر السػنوي الػذي تقػـو العػركة العلػو نإ ػداده حػي : (73المادة )صػت ن

 نيالة السنة الماللة اإلعارة إل، ما لمي:
ا الرنلسػػػلة ة العػػػركةوصػػػؼ ألنعػػػط  والػػػذي ل ػػػب أف لنػػػلف مػػػا لمػػػي: اتقرلػػػر إدارة العػػػركة العلػػػو -6

اػػػػبلؿ السػػػػنة الماللػػػػة مد مػػػػة  إلن ػػػػازات التػػػػي حققتيػػػػا العػػػػركة العلػػػػوالعػػػػكؿ القػػػػانوني لمعػػػػركةا ا
أو مػػػف تػػػارلال  لسػػػنتلف سػػػانقتلف الولػػػع التناحسػػػي لمعػػػركة العلػػػو وحصػػػتيا مػػػف السػػػوؽا ناألرقػػػاـ

أو مػػف لسػػنتلف سػػانقتلف تطػػور رأسػػماؿ العػػركة العلػػو وحقػػوؽ الممكلػػة حػػػليا ا قػػؿأتاسلسػػيا أليمػػا 
ا أ ماليا ابلؿ السنة الماللة تحملؿ لممركز المالي لمعركة العلو ونتاناا قؿأتارلال تاسلسيا أليما 

ا نلػػاف ناسػػػما  أ لػػا  م مػػػس اإلدارة أو أ لػػا  ىلنػػػة المػػدلرلف أو العػػػركا  حػػػي العػػػركة العلػػػو
 .(ونلاف ناسما  موظفػليا ومؤىبلتيـ وانراتيـ ورتنيـ الوظلفػلة

ة والتػي حسانات مقارنة مع السنة السػانقالالنلانات الماللة السنولة لمعركة العلو مدققة مف مدققي  -5
ا الت لػػػػر حػػػػي حقػػػػوؽ قانمػػػػة التػػػػدحؽ النقػػػػدي اقانمػػػػة الػػػػداؿا الملزانلػػػػة العموملػػػػة تعػػػػمؿ مػػػػا لمػػػػي: 

ولػتـ اإلحصػاح  ػف المعمومػات الػواردة أ ػبله وحقػا (ا اإلللاحات حوؿ النلانات الماللةالمساىملفا 
 لمنظاـ الموحد لمتقارلر الماللة والمبلحؽ المرحقة نو.

 ة العلو حوؿ النلانات الماللة السنولة.تقرلر مدققي حسانات العرك -1
إقرار مف إدارة العركة العلو حسب  مميا وا تقادىا نعػدـ و ػود أي أمػور  وىرلػة قػد تػؤ ر  مػ،  -2

 استمرارلة العركة ابلؿ السنة الماللة التاللة.
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إف اليدؼ ىذه اإل را ات التي مف عانيا مراقنػة اإلحصػاح  ػف المعمومػات لػماف سػبلمة أدا  
حمسػػػػطلف وتطػػػػولر  مميػػػػاا وىػػػػو أحػػػػد أىػػػػداؼ نورصػػػػة حمسػػػػطلف وىػػػػو مراقنػػػػة اإلحصػػػػاح  ػػػػف نورصػػػػة 

المعمومػػػػات ولػػػػماف سػػػػبلمة وسػػػػيولة التعامػػػػؿ حػػػػي نورصػػػػة حمسػػػػطلف لحمالػػػػة المسػػػػت مرلفا والعػػػػؾ أف 
اإلحصػػػاح  ػػػف م ػػػؿ ىػػػذه المعمومػػػات سػػػوؼ لمك ػػػف المسػػػت مر مػػػف إ ػػػرا  التحمػػػلبلتا و مػػػؿ المقارنػػػاتا 

ي تدحع إل، االست مارا لذلؾ مف الميػـ إلػزاـ العػركات المدر ػة وااصػة المصػارؼ والتننؤات البلزمة الت
 المطمونة حي النورصة لزلادة ال قة حي النورصة. تناإلللاحا

 

مف ابلؿ ما سنؽ لتنلف أف اليدؼ مف التعملمات السانقة ىو إلفا  ال قة  م، القوانـ الماللةا 
المعمومػػات نصػػورة دقلقػػة ومو وقػػة لمسػػتادملياا وحمالػػة والمعمومػػات التػػي نيػػاا والمسػػاىمة حػػي تػػوحلر 

المسػتادملف ليػػذه المعمومػػات مػػف احتمػػاالت تبل ػػب اإلدارة نالمعمومػػاتا ولػػماف أف تكػػوف المعمومػػات 
متاحة لم ملع وللست حكػرًا ألحػدا وا  طػا  ال قػة حػي المصػارؼ العاممػة حػي حمسػطلفا ممػا لعػ ع  مػ، 

نػػػػاؾ ارتنػػػػاط نػػػػلف زلػػػػادة حعاللػػػػة السػػػػوؽ المػػػػالي ومػػػػدى تػػػػوحر االسػػػػت مار حػػػػي المصػػػػارؼا والعػػػػؾ أف ى
اإلحصاحات حي القػوانـ الماللػةا واإلللػاحات  ػف السلاسػات المحاسػنلةا لكػي لػتـ تػوحلر ال قػة حػي ىػذه 

 القوانـ الماللةا وطمانة المست مرلف والمتعامملف حي نورصة حمسطلف.
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 الوامس:الفصل 
 اإلطار التطبي ي لمدراسة

 

المصػػػػػػارؼ المحملػػػػػػة نػػػػػػاوؿ ىػػػػػػذا الفصػػػػػػؿ التعػػػػػػرؼ  مػػػػػػ، لت
الفمسػػػػػطلنلة ونورصػػػػػة حمسػػػػػطلفا والتعػػػػػرؼ  مػػػػػ، مني لػػػػػة وم تمػػػػػع 
وا  ػػرا ات الدراسػػةا وكػػذلؾ قلػػاس مت لػػرات الدراسػػةا والتعػػرؼ  مػػ، 

ااتنػػػػار حرلػػػػلات ناإللػػػػاحة إلػػػػ،  أسػػػػاللب المعال ػػػػات اإلحصػػػػانلةا
 مف ابلؿ المناحث التاللة: وتفسلراتيا الدراسة

 

 المصارف المحمية الفمسطينيةحث األول: المب 5.1

 وبورصة فمسطين       
 المنيجية والطرق ال ياسية المتبعةالمبحث الثاني:  5.2

 تحميل البيانات واوتبار الفرضياتالمبحث الثالث:  5.3
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 المبحث األول:
 بورصة فمسطينو  الفمسطينية المصارف المحمية

 

 تمييد: 5.1.1
زدىػػار حػػي حمسػػطلف حػػي ظػػؿ العدلػػد مػػف الماػػاطر إف اسػػتمرار القطػػاع المصػػرحي حػػي النمػػو واال

المحملػػة واإلقململػػة والدوللػػة المحلطػػة نم مػػؿ االقتصػػاد الفمسػػطلنيا إنمػػا لػػدؿ  مػػ، متانػػة ىػػذا القطػػاع 
وتزالد قدرتو  م، تحمؿ م ؿ ىذه المااطر والتكلؼ معياا مػد ومًا نتزالػد و ػي و قػة ال ميػور حػي ظػؿ 

نتي يػا سػمطة النقػد ترمػي حػي م مميػا إلػ، الحفػاظ  مػ، سػبلمة سلاسة والػحة ذات أنعػاد إسػتراتل لة ت
 .و والتنملة االقتصادلة المستدامةواستقرار ىذا القطاعا و عمو ركلزة أساسلة حي د ـ النم

ولعػػػػد الػػػػدور االقتصػػػػادي الػػػػذي تمعنػػػػو المصػػػػارؼ حػػػػي ننػػػػا  االقتصػػػػاد الػػػػوطني ألي دولػػػػة مػػػػف 
دولة أو تمؾا وليذا حإف األنظمة التػي تفرلػيا الدولػة المؤعرات الميمة لن اح أو لعؼ اقتصاد ىذه ال

مف اػبلؿ المصػارؼ المركزلػة أو سػمطة النقػد حػي حمسػطلف غالتيػا لػماف مسػاىمة ىػذه المصػارؼ حػي 
 .نمو االقتصاد الوطني ون احو نعكؿ  اـ

وحلث أف المصارؼ المحملػة المدر ػة حػي نورصػة حمسػطلف ىػي عػركات مسػاىمة قامػت نطػرح 
ا لبلكتتاب العاـا حيي نالتالي االعة إلعراؼ ىلنة سػوؽ رأس المػاؿ الفمسػطلنلةا كمػا  دد مف أسيمي

 أنيا االعة لرقانة سمطة النقد الفمسطلنلة.
 

 المصارف المحمية الفمسطينية: 5.1.2
نمػػت  ػػدد المصػػارؼ المحملػػة الفمسػػطلنلة  سػػنع( مصػػارؼ محملػػةا و ملعيػػا مدر ػػة حػػي نورصػػة 

( النلانػات الماللػة لممصػارؼ المحملػة 5 (ا ولنػلف الممحػؽ رقػـ 5962حمسطلفا وذلؾ حت، نيالػة العػاـ  
 المدر ة حي نورصة حمسطلفا وىي كالتالي:

 :(AIB)البنك اإلسالمي العربي  5.1.2.1

كػاوؿ عػػركة مصػػرحلة إسػبلملة تعمػػؿ حػي حمسػػطلف حػػي  (AIB)تاسػس الننػػؾ اإلسػبلمي العرنػػي 
ولقػػػوـ نممارسػػػة األ مػػػاؿ المصػػػرحلة (ا 6774(ا وناعػػػر نعػػػاطو المصػػػرحي مطمػػػع العػػػاـ  6773العػػػاـ  

وأ مػػاؿ االسػػت مار وحقػػًا ألحكػػاـ العػػرلعة اإلسػػبلملة مػػف اػػبلؿ المركػػز الرنلسػػي نمدلنػػة النلػػرة وحرو ػػو 
(ا ونمػت  ػدد المػوظفلف 5962( حر ًا ومكتنًا وذلؾ حت، نيالػة العػاـ  65المنتعرة حي حمسطلف والنال ة  

لمتػػداوؿ حػػي نورصػػة  (AIB)الننػػؾ اإلسػػبلمي العرنػػي سػػيـ أ درج  55/66/6775ا وحػػي ( موظفػػاً 162 
 .(PEX)حمسطلف 
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( نمػوًا حػي مو وداتػو لتنمػت 5962حتػ، نيالػة العػاـ   (AIB)وقد عيد الننؾ اإلسػبلمي العرنػي 
( مملػػوف 253( مملػػوف دوالرا كمػػا عػػيد نمػػوًا حػػي ودانػػع العمػػبل  لتصػػؿ إلػػ، أك ػػر مػػف  345أك ػػر مػػف  

( مملػػػوف دوالرا ونم ػػػت أرنػػػاح المصػػػرؼ نعػػػد 45الممكلػػػة أك ػػػر مػػػف   دوالرا كمػػػا نمػػػت إ مػػػالي حقػػػوؽ
 ( مملوف دوالر.2اللرلنة أك ر مف  

 

 :(BOP)بنك فمسطين  5.1.2.2

( نمدلنػػة غػػزةا وناعػػر أ مالػػو حػػي العاعػػر مػػف 6749حػػي العػػاـ   (BOP)تاسػػس ننػػؾ حمسػػطلف 
ع التػػي وصػػمت (ا ولعػػد المصػػرؼ مػػف أك ػػر المصػػارؼ انتعػػارًا مػػف حلػػث  ػػدد الفػػرو 6746عػػناط  ػػاـ  

وحػػي (ا 5962( موظفػًا وذلػؾ حتػ، نيالػة العػاـ  63569( حر ػًا ومكتنػًاا ونمػت  ػدد المػوظفلف  32إلػ،  
ا وأصػػن  اآلف (PEX)لمتػػداوؿ حػػي نورصػػة حمسػػطلف  (BOP)أ درج سػػيـ ننػػؾ حمسػػطلف  55/7/5993

%( مػف إ مػالي 62 اني أكنر العركات المدر ة حي النورصةا حلث تنمت قلمتػو السػوقلة مػا لزلػد  ػف  
 .(PEX)القلمة السوقلة لنورصة حمسطلف 
( نمػوًا حػي مو وداتػو لتنمػت أك ػر مػف 5962حتػ، نيالػة العػاـ   (BOP)وقد عيد ننؾ حمسػطلف 

( مملػار دوالرا كمػا 5.94( مملار دوالرا كما عيد نموًا حي ودانع العمبل  لتصػؿ إلػ، أك ػر مػف  5.25 
( مملػػوف دوالرا ونم ػػت أرنػػاح المصػػرؼ نعػػد اللػػرلنة أك ػػر 569نمػػت إ مػػالي حقػػوؽ الممكلػػة أك ػػر مػػف  

 ( مملوف دوالر.29مف  
 

 :(ISBK)البنك اإلسالمي الفمسطيني  5.1.2.3

(ا وقػد ناعػر نعػاطو المصػرحي 6773حػي العػاـ   (ISBK)تاسس الننؾ اإلسػبلمي الفمسػطلني 
راـ ا والنلػػػرة  ( وحقػػػًا ألحكػػػاـ العػػػرلعة اإلسػػػبلملة مػػػف اػػػبلؿ المركػػػز الرنلسػػػي نمحاحظػػػة6775 ػػػاـ  

ا وحػػػػي (5962( حر ػػػػًا ومكتنػػػػًا وذلػػػؾ حتػػػػ، نيالػػػة العػػػػاـ  56وحرو ػػػو المنتعػػػػرة حػػػي حمسػػػػطلف والنال ػػػة  
 .(PEX)لمتداوؿ حي نورصة حمسطلف  (ISBK)أ درج سيـ الننؾ اإلسبلمي الفمسطلني  5/5/5997

حػي مو وداتػو ( نمػوًا 5962حتػ، نيالػة العػاـ   (ISBK)وقد عيد الننػؾ اإلسػبلمي الفمسػطلني 
( 233( مملػػوف دوالرا كمػػا عػػيد نمػػوًا حػػي ودانػػع العمػػبل  لتصػػؿ إلػػ، أك ػػر مػػف  373لتنمػػت أك ػػر مػػف  

( مملػوف دوالرا ونم ػت أرنػاح المصػرؼ نعػد 45مملوف دوالرا كما نمت إ مالي حقوؽ الممكلة أك ر مف  
 ( مملوف دوالر.5.3اللرلنة أك ر مف  

 

 :PCB)البنك التجاري الفمسطيني  5.1.2.4

( حر ػػػًا 5(ا ولنمػػػت  ػػػدد حرو ػػػو  6772حػػػي العػػػاـ   (PCB)اسػػػس الننػػػؾ الت ػػػاري الفمسػػػطلني ت
 59/65/5994ا وحػػػي (5962( موظفػػػًا وذلػػػؾ حتػػػ، نيالػػػة العػػػاـ  659ومكتنػػػًاا ونمػػػت  ػػػدد المػػػوظفلف  

 .(PEX)لمتداوؿ حي نورصة حمسطلف  (PCB)أ درج سيـ الننؾ الت اري الفمسطلني 
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( نموًا حي مو وداتو لتنمت 5962حت، نيالة العاـ   (PCB)فمسطلني وقد عيد الننؾ الت اري ال
( مملػػوف 647( مملػػوف دوالرا كمػػا عػػيد نمػػوًا حػػي ودانػػع العمػػبل  لتصػػؿ إلػػ، أك ػػر مػػف  557أك ػػر مػػف  

( مملػػػوف دوالرا ونم ػػػت أرنػػػاح المصػػػرؼ نعػػػد 14دوالرا كمػػػا نمػػػت إ مػػػالي حقػػػوؽ الممكلػػػة أك ػػػر مػػػف  
 لوف دوالر.( مم6.6اللرلنة أك ر مف  

 

 :(PIBC)بنك االستثمار الفمسطيني  5.1.2.5

( حر ػًا 62(ا ولنمػت  ػدد حرو ػو  6773حػي العػاـ   (PIBC)تاسس ننؾ االست مار الفمسطلني 
أ درج  61/5/6775(ا وحػي 5962حتػ، نيالػة العػاـ  ( موظفًا وذلؾ 513ومكتنًاا ونمت  دد الموظفلف  
 .(PEX)حي نورصة حمسطلف لمتداوؿ  (PIBC)سيـ ننؾ االست مار الفمسطلني 

( نمػػوًا حػػي مو وداتػػو 5962حتػػ، نيالػػة العػػاـ   (PIBC)وقػػد عػػيد ننػػؾ االسػػت مار الفمسػػطلني 
( 677( مملػػوف دوالرا كمػػا عػػيد نمػػوًا حػػي ودانػػع العمػػبل  لتصػػؿ إلػػ، أك ػػر مػػف  159لتنمػػت أك ػػر مػػف  

ونم ػت أرنػاح المصػرؼ نعػد  ( مملػوف دوالرا46مملوف دوالرا كما نمت إ مالي حقوؽ الممكلة أك ر مف  
 ( مملوف دوالر.5.6اللرلنة أك ر مف  

 

 :(QUDS)بنك ال دس  5.1.2.6

( حر ػًا ومكتنػًاا ونمػت 55ا ولنمت  دد حرو ػو  (6773حي العاـ   (QUDS)تاسس ننؾ القدس 
أ درج سػػػيـ ننػػػؾ  55/1/6775(ا وحػػي 5962حتػػػ، نيالػػة العػػػاـ  ( موظفػػًا وذلػػػؾ 346 ػػدد المػػػوظفلف  

 .(PEX)تداوؿ حي نورصة حمسطلف لم (QUDS)القدس 
( نمػوًا حػي مو وداتػو لتنمػت أك ػر مػف 5962حت، نيالة العػاـ   (QUDS)وقد عيد ننؾ القدس 

( مملػوف دوالرا كمػا 364( مملوف دوالرا كما عيد نموًا حي ودانػع العمػبل  لتصػؿ إلػ، أك ػر مػف  447 
رناح المصرؼ نعػد اللػرلنة أك ػر مػف ( مملوف دوالرا ونم ت أ59نمت إ مالي حقوؽ الممكلة أك ر مف  

 ( مملوف دوالر.5 
 

 :(TNB)البنك الوطني  5.1.2.7

( حر ػػًا ومكتنػًاا ونمػػت 7ا ولنمػػت  ػدد حرو ػو  (5994حػي العػاـ   (TNB)تاسػس الننػؾ الػػوطني 
أ درج سػػيـ الننػػؾ  57/2/5995(ا وحػػي 5962( موظفػػًا وذلػػؾ حتػػ، نيالػػة العػػاـ  571 ػػدد المػػوظفلف  

 .(PEX)حي نورصة حمسطلف  لمتداوؿ (TNB)الوطني 
( نمػوًا حػي مو وداتػو لتنمػت أك ػر مػف 5962حت، نيالة العاـ   (TNB)وقد عيد الننؾ الوطني 

( مملػوف دوالرا كمػا 261( مملوف دوالرا كما عيد نموًا حي ودانػع العمػبل  لتصػؿ إلػ، أك ػر مػف  457 
ح المصرؼ نعػد اللػرلنة أك ػر مػف ( مملوف دوالرا ونم ت أرنا69نمت إ مالي حقوؽ الممكلة أك ر مف  

 ( مملوف دوالر.2.2 
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 :(PEX)بورصة فمسطين  5.1.3

حي العاـ  "سوؽ حمسطلف لؤلوراؽ الماللة"تحت اسـ  حي الند  (PEX) نورصة حمسطلفتاسست 
وحػػي مطمػػع  (ا6775 عػػناط  (66 كعػػركة مسػػاىمة ااصػػةا لتنػػدأ أولػػ،  مسػػات التػػداوؿ حػػي  (6773 

وحػي  التطور الياـ حي مسػلرة السػوؽ وتحوليػا إلػ، عػركة مسػاىمة  امػةكاف ا (5969 عناط مف العاـ 
أطمقت السوؽ  ف ىولتيا المؤسساتلة ال دلدة لتصن  "نورصة حمسطلف"  بلمتيا الت ارلة  5969ألموؿ 

 ا.لي متاذة مف "حمسطلف الفرص" ععاراً 

ا (PCMA) تحت إعراؼ ىلنػة سػوؽ رأس المػاؿ الفمسػطلنلة (PEX) نورصة حمسطلفتعمؿ و 
وتسػع، النورصػة إلػ، تنظػلـ التػداوؿ حػي األوراؽ  (ا5992 ( لسنة 65طنقًا لقانوف األوراؽ الماللة رقـ  

 .الماللة مف ابلؿ رزمة مف القوانلف واألنظمة الحدل ة التي توحر أسس الحمالة والتداوؿ اآلمف

ت ا ولػػمف تصػػنلؼ ألسػػواؽ المػػاؿ  مػػ، صػػعلد حمالػػة المسػػت مرلفا حصػػم5997حػػي العػػاـ و 
 . الملًاا والمركز ال اني نلف األسواؽ العرنلة (11 النورصة  م، المركز الػ

نقلمة سوقلة  19/94/5963عركة كما نتارلال  (27 نمت  دد العركات المدر ة نالنورصة وقد 
والاػػػدمات الماللػػػةا  مصػػػارؼموز ػػػة  مػػػ، امسػػػة قطا ػػػات ىػػػي: ال امملػػػوف دوالر (13965 ت ػػػاوزت 

حػػي حػػلف وصػػؿ  ػػدد عػػركات األوراؽ الماللػػة األ لػػا   اوالصػػنا ةا والاػػدمات والتػػاملفا واالسػػت مارا
 .عركات (6 نالنورصة إل، 
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 :المبحث الثاني
 المنيجية والطرق ال ياسية المتبعة

 تمييد: 5.2.1
سلتـ التطرؽ حي ىذا المنحػث إلػ، المػنيا الػذي تػـ اسػتادامو حػي ىػذه الدراسػةا ناإللػاحة إلػ، 

ناإللػػػاحة إلػػػ، تولػػػل  م تمػػػع و لنػػػة الدراسػػػةا ومت لػػػرات الدراسػػػةا  طػػػرؽ  مػػػع النلانػػػات ومصػػػادرىاا
وطػػرؽ قلػػاس كػػؿ مت لػػر مػػف ىػػذه المت لػػرات والتػػي تعتنػػر  نصػػرًا أساسػػلًا لعمملػػة التحملػػؿ اإلحصػػانيا 

 وأالرًا المعال ات اإلحصانلة التي تـ اال تماد  مليا وصواًل لنتانا الدراسة.
 

 منيجية الدراسة: 5.2.2
المػػنيا التحملمػػي الػػذي لسػػتادمو الناحػػث لموصػػوؿ إلػػ، النتػػانا الااصػػة  لعتنػػر مػػنيا الدراسػػة

نالدراسة ندوف أي تحلز مف قنؿ الناحثا وليدؼ ىذا المنيا إل، توحلر النلانات والحقانؽ  ف المعكمة 
الدراسػة  مػ، المػنيا الوصػفي التحملمػي  تمولوع الدراسػة لتفسػلرىاا ونلػاف مػدى داللتيػاا حلػث ا تمػد

المعرحػػة الدقلقػػة والتفصػػلملة حػػوؿ معػػكمة الدراسػػةا ولتحقلػػؽ تصػػور أحلػػؿ وأدؽ لمظػػاىرة لموصػػوؿ إلػػ، 
مولػػػع الدراسػػػةا كمػػػا أنػػػو لػػػتـ اال تمػػػاد  مػػػ، المػػػنيا التػػػارلاي حػػػي اسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػانقةا أمػػػا 
الدراسػػػة التطنلقلػػػة ل مػػػػب  مليػػػا الطػػػػانع التحملمػػػي لم مو ػػػػة مػػػف المت لػػػػرات التػػػي تػػػػرتنط نػػػالتحفظ حػػػػي 

تػػػـ حػػػي ىػػػذه الدراسػػػة ااتنػػػار حرلػػػلات كملػػػة المؤسسػػػلة و ػػػودة اإلحصػػػاحا و لاسػػػات المحاسػػػنلة والحاالس
الدراسة مف ابلؿ قلاس الػتحفظ المحاسػني مػف اػبلؿ مقلاسػلف ىمػا: نسػنة القلمػة الدحترلػة إلػ، السػوقلة 

(BTM) ا والمقلػػاس المعتمػػد  مػػ، المسػػتحقات(TACC) ا وتػػـ قلػػاس الحاكملػػة المؤسسػػلة مػػف اػػبلؿ
لاس سػنعة مؤعػرات وىػي: أنظمػة التػدقلؽا م مػس اإلدارةا المػوان  والقػوانلف الدااملػةا مسػتوى التعمػلـا ق

المكاحآت أل لا  م مس اإلدارة والمدرا  التنفلذللفا الممكلةا السلاسات المستقنملةا كما تـ قلاس  ودة 
ادؽ  مليػا مػف قنػؿ اإلحصػاح مػف اػبلؿ تعملمػات نظػاـ اإلحصػاح الصػادرة  ػف نورصػة حمسػطلف والمصػ

 ىلنة سوؽ رأس الماؿ الفمسطلنلة.
 

 طرق جمع البيانات: 5.2.3
ا تمدت الدراسة  م، م مو ة مف النلانات والمعمومات األوللة وال انولة ذات العبلقة نمولوع 

 الدراسةا حلث تـ  مع النلانات والمعمومات مف مصدرلف:
محملػة الفمسػطلنلة المدر ػة حػي نورصػة : مػف اػبلؿ التقػارلر السػنولة لممصػارؼ الالمصادر األوليـة -1

حمسػػطلف الصػػادرة  ػػف طرلػػؽ سػػمطة النقػػد الفمسػػطلنلة والمنعػػورة  مػػ، الموقػػع االلكترونػػي لنورصػػة 
ا ناإللػػػػػػاحة إلػػػػػػ، المعمومػػػػػػات التػػػػػػي تقػػػػػػدميا نورصػػػػػػة حمسػػػػػػطلف  ػػػػػػف (www.pex.ps)حمسػػػػػػطلف 

ت موا لػػد ا تما ػػات المصػػارؼ تتعمػػؽ نػػػ:  قػػود تاسػػلس المصػػارؼ واألنظمػػة الدااملػػة ليػػاا وقػػرارا



 625 

م ػػػػػػالس اإلدارة واليلنػػػػػػات العامػػػػػػةا والتعػػػػػػاملـ واإلحصػػػػػػاحات األاػػػػػػرىا والتصػػػػػػرلحات الصػػػػػػحفلة 
لئلحصػػػاحاتا كمػػػا تػػػـ اال تمػػػاد  مػػػ، دللػػػؿ القوا ػػػد والممارسػػػات الفلػػػم، لحوكمػػػة المصػػػارؼ حػػػي 

مػػات (ا وأللػػًا تػػـ اال تمػػاد  مػػ، تعمل5962حمسػػطلف الصػػادر  ػػف سػػمطة النقػػد الفمسػػطلنلة لعػػاـ  
نظػػػػاـ اإلحصػػػػاح الصػػػػادرة  ػػػػف نورصػػػػة حمسػػػػطلف والمصػػػػادؽ  ملػػػػو مػػػػف ىلنػػػػة سػػػػوؽ رأس المػػػػاؿ 

(ا وىذه المصادر تـ اال تمػاد  مليػا حػي تحملػؿ الدراسػة لموصػوؿ إلػ، 5995الفمسطلنلة حي العاـ  
 .قلمة ومؤعرات تد ـ مولوع الدراسةنتانا ودالالت ذات 

والتػػي  االعرنلػػة واأل ننلػػة تػػب والػػدورلات المحكمػػةمرا عػػة الك : وذلػػؾ مػػف اػػبلؿالمصــادر الثانويــة -2
تتعمػؽ ندراسػػة مولػػو ات الػتحفظ المحاسػػنيا الحاكملػػة المحاسػػنلةا و ػودة اإلحصػػاحا وألػػة مرا ػػع 

األنحػػػاثا والمقػػػاالتا والصػػػحؼ المحملػػػة االقتصػػػادلة قػػػد تسػػػيـ حػػػي إ ػػػرا  الدراسػػػة نعػػػكؿ  ممػػػي ك
اـ  ػػف آاػػر المسػػت دات التػػي حػػد ت وتحػػدث ا وذلػػؾ ألاػػذ تصػػور  ػػالفمسػطلنلةا وعػػنكة االنترنػػت

 .حي م اؿ الدراسة
 

 :الدراسة مجتمع 5.2.4
لتكػػوف م تمػػع الدراسػػة مػػف  ملػػع المصػػارؼ المحملػػة الفمسػػطلنلة المدر ػػة أسػػيميا حػػي نورصػػة 

( مصارؼ حسػب 7(ا والنالت  ددىا  2014( إل،  2008حمسطلفا والتي لتـ تداوؿ أسيميا مف سنة  
ا وىي: الننؾ اإلسبلمي (5963( والصادر حي حزلراف  5962نقد الفمسطلنلة  التقرلر السنوي لسمطة ال

ا الننػػػػػؾ الت ػػػػػاري (ISBK)ا الننػػػػػؾ اإلسػػػػػبلمي الفمسػػػػػطلني (BOP)ننػػػػػؾ حمسػػػػػطلف  ا(AIB) العرنػػػػػي
ا الننػػػؾ الػػػوطني (QUDS)ا ننػػػؾ القػػػدس (PIBC)ا ننػػػؾ االسػػػت مار الفمسػػػطلني (PCB)الفمسػػػطلني 

(TNB)التقػػػارلر والقػػػوانـ الماللػػػة الااصػػػة نيػػػذه المصػػػارؼ  ػػػف الفتػػػرة  ا وقػػػد تػػػـ الحصػػػوؿ  مػػػ، كاحػػػة
ا والمواقػػػػع (www.p-s-e.comالموقػػػػع اإللكترونػػػػي لنورصػػػػة حمسػػػػطلف  مػػػػف اػػػػبلؿ  (5996-5962 

 االلكترونلة الااصة نالمصارؼ المذكورة سانقًا.
 

 إجراءات الدراسة: 5.2.5
نػات الدراسػة مػف نورصػة حمسػطلفا والتقػارلر الماللػة المنعػورة لممصػارؼ قاـ الناحث نت ملع نلا

 Microsoft)الدراسػػػةا ومػػػف  ػػػـ إداػػػاؿ النلانػػػات الاػػػاـ إلػػػ، الحاسػػػوب ناسػػػتاداـ  م تمػػػعالمحملػػػة 

Excel) ا حلػػػث تػػػـ احتسػػػاب المت لػػػرات التانعػػػة والمسػػػتقمة  حسػػػب مػػػا  ػػػا  حػػػي التعرلفػػػات اإل رانلػػػة(ا
 .(SPSS)نارات اإلحصانلة البلزمة ناستاداـ نرناما وا تمادىا إل را  االات

 

http://www.p-s-e.com/
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 :الدراسة مت يراتقياس  5.2.6

تسػػػتادـ الدراسػػػة حػػػي مني لتيػػػا األسػػػموب الكمػػػيا حلػػػث أف ااتنػػػار حرلػػػلات الدراسػػػة لتطمػػػب 
لػػتـ ( لمت لػػرات الدراسػػة وكلفلػػة قلاسػػياا 3مولػػحة حػػي ال ػػدوؿ رقػػـ   كمػػا ىػػي اسػػتاداـ ىػػذا األسػػموب

 :ؿ  م، النحو التالينعي  مف التفصل  رليا
 :(5جدول رقم )
 وكيفية قياسيا لمدراسة المت يرات المست مة والتابعة

 الوصف االوتصار المت ير

 المت ير المست ل:
 التحفظ المحاسني  المقلاس األوؿ(:
 القلمة الدحترلة إل، القلمة السوقلة.

BTM 

م مػػػػػػوع حقػػػػػػوؽ الممكلػػػػػػة مطروحػػػػػػًا منيػػػػػػا القلمػػػػػػة 
متػػازة مقسػػػومة  مػػ، المتوسػػػط الدحترلػػة لؤلسػػػيـ الم

المػػػػر   لعػػػػدد األسػػػػيـ المكتتػػػػب نيػػػػا  مػػػػ، سػػػػعر 
 إغبلؽ السيـ.

 المت ير المست ل:
 التحفظ المحاسني  المقلاس ال اني(:

م موع المستحقات إل، األرناح قنؿ الننود 
 غلر العادلة والعمملات غلر المستمرة.

TACC 

م موع المستحقات لساوي  صاحي الرن  مطروحًا 
التػػػدحؽ النقػػػدي التعػػػ لمي( إلػػػ، األرنػػػاح قنػػػؿ منيػػػا 

 الننود غلر العادلة والعمملات غلر المستمرة.

 المت ير المست ل:
 الحاكملة المؤسسلة.

 
CG 

 ,Brown and Caylor)المقلػاس الػذي أ ػد ه 

لقلػػػاس مسػػػتوى  ( منػػػدأ36الػػػذي تلػػػم ف   (2004
 مػػع التعػػدلؿ نمػػا لتواحػػؽ مػػع االحاكملػػة المؤسسػػلة

د والممارسػػػػػػػات الفلػػػػػػػم، لحوكمػػػػػػػة دللػػػػػػػؿ القوا ػػػػػػػ
 (.5962المصارؼ حي حمسطلف  

 المت ير التابع:
  ودة اإلحصاح.

DQ 

تعملمات نظػاـ اإلحصػاح الصػادر  ػف نورصػة 
حمسػػطلف والمصػػد ؽ  ملػػو مػػف ىلنػػة سػػوؽ رأس 

 .الماؿ الفمسطلنلة
 

 قياس مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية: 5.2.6.1
 حفظ حػػػػي السلاسػػػات المحاسػػػػنلة  مػػػ، مقلاسػػػػلف ا نػػػػلفتعتمػػػد الدراسػػػػة حػػػي قلاسػػػػيا لمسػػػتوى الػػػػت

الدحترلػة إلػ،  نسنة القلمػة ااستادما حي دراسات سانقة ماتمفةا وىما: مقلاس لعتمد  م، القلمة السوقلة
غلػر العادلػة  ننػودالمسػتحقات إلػ، األرنػاح قنػؿ النسػنة ا ومقلػاس المسػتحقاتا (BTM)القلمة السػوقلة 

 ا وحلما لمي وصؼ لكؿ منيما:(TACC) والعمملات غلر المستمرة
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 :(BTM) (Book to Market Ratio)نسبة ال يمة الدفترية إلى ال يمة السوقية  5.2.6.1.1

ا والمسػتادـ مػف قنػؿ (Beaver & Ryan, 2000)إف اإلطػار النظػري الػذي طػو ر مػف قنػؿ 
(Givoly & Hayn, 2000)  لقتػػرح اسػػتاداـ نسػػنة القلمػػة الدحترلػػة إلػػ، القلمػػة السػػوقلة(BTM) 

 كمقلاس لمتحفظا وىو أوؿ مقلاس سوؼ تعتمده ىذه الدراسة.
لفحػص قلمػػة سػيـ المنعػػاة نمقارنػػة  (BTM) تسػتادـ نسػػنة القلمػة الدحترلػػة إلػ، القلمػػة السػػوقلة

الممكلػػة  م مػػوع حقػػوؽ  الدحترلػػة مػػع قلمتػػو السػػوقلةا وتحتسػػب القلمػػة الدحترلػػة مػػف اػػبلؿ قسػػمة قلمتػػو
أمػػا المكتتػػب نيػػاا   مػػ، المتوسػػط المػػر   لعػػدد األسػػيـ( سػػيـ الممتػػازةمنيػػا القلمػػة الدحترلػػة لؤل مطروحػػاً 

 .السنة نيالة حي النورصةيي  نارة  ف سعر اإلغبلؽ لمسيـ حي حالقلمة السوقلة لمسيـ 
 حػيًا معرحػة مػا إذا كػاف السػيـ مقلمػ (BTM) وتحاوؿ نسنة القلمة الدحترلػة إلػ، القلمػة السػوقلة

كػػاف  صػػحل ( 6  ناقػػؿ ممػػا ل ػبا حػػإذا كانػػت النسػػنة أكنػر مػػف قلمػػاً السػوؽ نػػا م، ممػػا ل ػػب أو كػاف م
نػا م،  مقلمػاً  صػحل  كػاف السػيـ (6  السيـ مقلًما ناقؿ مف قلمتو العادلةا أما إذا كانت النسنة أقؿ مػف

المنعػػاةا معتمػػدًا حػػي  ـ السػػيـ نقلمػػة تاتمػػؼ  ػػف واقػػع دحػػاترمػػف قلمتػػو العادلػػةا نمعنػػ، أف السػػوؽ قػػد قػػل  
ا إال أف الدراسػػات التػػي (Reilly & Brown, 2003)اصػػر أاػػرى مػػف اػػارج الػػدحاتر ذلػػؾ  مػػ،  ن

استادمت ىذه النسنة لقلاس التحفظ قد ا تمدت  م، حرللات كفا ة األسواؽا والتي تقلي ناف سػعر 
السػػيـ لعكػػس  ملػػع المعمومػػات المتػػواحرة  نػػو حػػي التوقلػػت المناسػػبا نمعنػػ، أف القلمػػة السػػوقلة  ادلػػةا 

نػػػدما تكػػػوف نسػػػنة القلمػػػة الدحترلػػػة إلػػػ، القلمػػػة السػػػوقلة منافلػػػة تكػػػوف المنعػػػاة قػػػد اسػػػتادمت و ملػػػو حع
 سلاسات محاسنلة معلنة محاولة التحفظ نتافلض قلـ صاحي أصوليا.

مػػف  مصػػرؼسػػنوات لكػػؿ  (5  و مػػ، مػػدى ( مصػػارؼ محملػػة حمسػػطلنلة5  ناسػػتاداـ نلانػػاتو 
ا سػوؼ لػتـ اسػتاراج (1ىػو مولػ  حػي الممحػؽ رقػـ  كمػا  المنعورة حي نورصػة حمسػطلف نلاناتالواقع 

 دؿ   (صػحل  1أي أقػؿ مػف  كانػت ىػذه النسػنة منافلػة  نسنة القلمة الدحترلة إل، القلمػة السػوقلة. حػإف
متحلزة نحو التع لؿ حي اال تراؼ نالمصارلؼ والاسػانر وتػاالر  ذلؾ  م، استاداـ سلاسات محاسنلة

نافػػاض ىػػذه النسػػنة لعنػػي زلػػادة در ػػة الػػتحفظ والعكػػس صػػحل ا والمكاسػػب. إف ا اال تػػراؼ نػػاإللرادات
 Beaver and)ا وكػذلؾ أعػارت دراسػة (Jain and Rezaee, 2004)انسػ امًا مػع دراسػة  وذلػؾ

Ryan, 2000)   لعنػػي و ػػود الػػتحفظا وأف انافالػػيا 6إلػػ، أف انافػػاض ىػػذه النسػػنة إلػػ، أقػػؿ مػػف )
 .رة زمنلة لعني زلادة در ة التحفظأك ر  نر حت

 (BTM)( لولػ  مسػتوى الػتحفظ مقػاس نالقلمػة الدحترلػة إلػ، القلمػة السػوقلة 4وال ػدوؿ رقػـ  
لكػػػؿ مصػػػرؼ مػػػف المصػػػارؼ السػػػنعة حػػػي كػػػؿ سػػػنة مػػػف سػػػنوات الدراسػػػةا إلػػػاحة إلػػػ، متوسػػػط مسػػػتوى 
التحفظا واالنحراؼ المعلاريا لكؿ مصرؼ مف المصارؼا ولكػؿ سػنة مػف سػنوات الدراسػةا مػع مرا ػاة 

 ارؼ رموزًا ندلمة  ف اسـ المصرؼ للماف سرل ة المصارؼ.إ طا  المص
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( أف متوسػػػط مسػػػتوى الػػػتحفظ لممصػػػارؼ المحملػػػػة 4حػػػظ مػػػف اػػػبلؿ ال ػػػدوؿ رقػػػـ  ومػػػف المبل
(ا كما لمكف مبلحظة أف نسنة القلمة الدحترلة 6.54( و 9.31المدر ة حي نورصة حمسطلف تراوح نلف  

بلؿ السػنتلف األوللتػلف ليػذه الدراسػةا ممػا لػدؿ  مػ، كانت حي انافػاض اػ (BTM)إل، القلمة السوقلة 
أف ىػػذه المصػػارؼ كانػػت تمتػػع ندر ػػة مػػف الػػتحفظ ابلليمػػاا إال أف ىػػذه النسػػنة نػػدأت تتصػػا د اػػبلؿ 
الفتػػرة المتنقلػػة لمدراسػػةا ورنمػػا لعػػود ذلػػؾ إلػػ، الركػػود الػػذي تػػا ر نػػو االقتصػػاد الفمسػػطلني والػػذي ظيػػر 

لمؤعػػر نورصػػة حمسػػطلف اػػبلؿ حتػػرة الدراسػػةا حلػػث أنػػو حػػي حتػػرات والػػحًا مػػف اػػبلؿ مرا عػػة تارلالػػة 
الركود االقتصادي ترتفع نسنة القلمػة الدحترلػة إلػ، القلمػة السػوقلة نسػنب قمػة الطمػب  مػ، األسػيـ ودحػع 

( و ملػػو حػػبل لمكػػف القػػوؿ أف 6.69قلمػػة سػػوقلة منافلػػة مقانميػػاا إال أف المتوسػػط العػػاـ ليػػذه النسػػنة  
تنػػػع سلاسػػػات محاسػػػنلة متحفظػػػة السػػػلما حػػػي السػػػنوات الامسػػػة األالػػػرة مػػػف  مػػػر القطػػػاع المصػػػرحي ل

 .الحاللة الدراسة
 (:6جدول رقم )

 (BTM)باستودام نسبة ال يمة الدفترية إلى ال يمة السوقية  م اساً  مستوى التحفظ
 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 1.13 1.07 1.31 1.47 1.31 1.14 1.22 1.24 0.14 

X2 0.54 0.40 0.48 0.56 0.55 0.53 0.63 0.53 0.07 

X3 1.41 1.45 1.54 1.31 1.20 0.82 1.12 1.26 0.24 

X4 0.90 0.97 1.14 1.28 1.23 1.37 1.43 1.19 0.20 

X5 0.79 0.80 1.24 1.25 1.37 1.46 1.25 1.17 0.26 

X6 0.89 0.77 0.85 1.07 1.29 1.31 1.45 1.09 0.27 

X7 1.30 1.32 1.35 1.27 1.14 0.94 1.15 1.21 0.14 

  6.97 1.18 1.08 1.16 1.17 1.13 0.97 0.99 المتوسط

   0.28 0.34 0.28 0.30 0.36 0.35 0.30 االنحراف المعياري
 

 :(TACC) (Accrual Based Measure)ات الم ياس المعتمد عمى المستح  5.2.6.1.2
: طرلقػػػة قانمػػػة التػػػدحقات النقدلػػػة وطرلقػػػة الملزانلػػػة وىمػػػا ىنػػػاؾ طرلقتػػػاف لحسػػػاب المسػػػتحقات

سوؼ لػتـ احتسػاب المسػتحقات اإل ماللػة  (Jain and Rezaee, 2004)العموملةا وتمعلًا مع دراسة 
 مف قانمة التدحقات النقدلة مناعرة و م، النحو التالي:

TACCit = EBXTit - OCFit 

 حلث:
TACCit م موع المستحقات لمعركة :i  حي السنةt. 
EBXTit األرناح قنؿ الننود غلر العادلة والعمملات غلر المستمرة لمعركة :i  حي السنةt. 
OCFit التدحؽ النقدي التع لمي لمعركة :i  حي السنةt. 
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لة والعمملات غلر المسػتمرة وذلػؾ السػتنعاد ومف ال دلر نالذكر أنو تـ استنعاد الننود غلر العاد
 أ ر أي نند غلر تع لمي وغلر مرتنط نالنعاط الرنلسي والمستمر لممنعاة.

 أما احتساب المستحقات اإل ماللة حسب طرلقة الملزانلة حلتـ  م، النحو التالي:
TACCit = (ΔCAit – ΔCLit – ΔCashit + ΔSTDEBTit – DEPINit) 

 حلث:
TACCitالمستحقات لمعركة  : م موعi  حي السنةt. 

ΔCAit الت لر حي األصوؿ المتداولة لمعركة :i  حي السنةt. 
ΔCLit الت لر حي االلتزامات المتداولة لمعركة :i  حي السنةt. 

ΔCashit الت لر حي النقد وعنو النقد لمعركة :i  حي السنةt. 
ΔSTDEBTitركة : الت لر حي الت لر حي القروض قصلرة األ ؿ لمعi  حي السنةt. 

DEPINit مصارلؼ االستيبلؾ واإلطفا  لمعركة :i  حي السنةt. 
 

وطرلقة الملزانلة تعتمد نعكؿ أساسي كما ىو وال  مف المعادلة أ بله  م، الرنط نلف الت لر 
 & Collins)حي  ناصػر رأس المػاؿ العامػؿ حػي حسػانات الملزانلػة نعناصػر قانمػة الػداؿا كمػا و ػد 

Hribar, 1999)  أف اسػػتاداـ طرلقػػة الملزانلػػة السػػتاراج المسػػتحقات اإل ماللػػة لنػػتا  نيػػا اطػػا حػػي
%( مػػف األرنػػاح قنػػؿ الننػػود غلػػر العادلػػة والعمملػػات غلػػر المسػػتمرةا وذلػػؾ لحػػدث 69القلػػاس لت ػػاوز  

 نسنب و ود ننود غلر تع لملة م ؿ الت لرات المحاسنلة والعمبلت األ ننلة و مملات االستحواذ.
حإف استاداـ التحفظ لػؤدي إلػ، اسػتمرارلة  (Jain and Rezaee, 2004)امًا مع دراسة وانس 

المستحقات السػالنة  نػر حتػرة زمنلػة طولمػةا ألف المسػتحقات تزلػد الػداؿ  نػدما تااػذ اإلعػارة المو نػةا 
ت وتافػػض الػػداؿ  نػػدما تااػػذ اإلعػػارة السػػالنةا ومػػع  نػػات العوامػػؿ األاػػرى حػػإف الزلػػادة حػػي المسػػتحقا

 اإل ماللة السالنة  نر حترة زمنلة تعتنر مؤعرًا  م، زلادة در ة التحفظ.
العادلػػة  غلػػر ننػػودوسػػوؼ تسػػتادـ ىػػذه الدراسػػة نسػػنة المسػػتحقات اإل ماللػػة إلػػ، األرنػػاح قنػػؿ ال

ا حلػث أنػو (2كمػا ىػو مولػ  حػي الممحػؽ رقػـ   كمقلػاس لمػتحفظ (TACC)والعمملات غلر المسػتمرة 
ا وقػػد تػػـ قسػػمة المسػػتحقات اإل ماللػػة نسػػنة زادت در ػػة الػػتحفظ والعكػػس صػػحل الكممػػا انافلػػت ىػػذه 

 مػػػػ، األرنػػػػاح قنػػػػؿ الننػػػػود غلػػػػر العادلػػػػة والعمملػػػػات غلػػػػر المسػػػػتمرة إلنعػػػػاد احتمػػػػاؿ حػػػػدوث المعػػػػكمة 
اإلحصػانلة وتعػػدد التنالنػات والتػػي تنعػا  نػػد و ػػود حروقػات كنلػػرة نػلف أرقػػاـ معػاىدات المت لػػرات و ػػدـ 

تيا االحتماللػةا حعنػد اسػتاداـ ىػذا األسػموب لػزوؿ احتمػاؿ حػدوث معػكمة تعػدد التنالنػاتا تطانؽ توزلعا
 .اسوحي حاؿ  دـ و ود المعكمة أساسًاا حإف ىذه الطرلقة ال لن ـ  نيا أي اطا حي القل

( لول  مستوى التحفظ ا تمادًا  م، المستحقات لكؿ مصرؼ مػف المصػارؼ 5وال دوؿ رقـ  
سنوات الدراسةا إلاحة إلػ، متوسػط مسػتوى الػتحفظا واالنحػراؼ المعلػاري لكػؿ  السنعة حي كؿ سنة مف

( أف 5مبلحػظ مػف اػبلؿ ال ػدوؿ رقػـ  ومػف ال ارؼا ولكؿ سػنة مػف سػنوات الدراسػة.مصرؼ مف المص



 625 

( 16.21-متوسػػػػط مسػػػػتوى الػػػػتحفظ لممصػػػػارؼ المحملػػػػة المدر ػػػػة حػػػػي نورصػػػػة حمسػػػػطلف تػػػػراوح نػػػػلف  
(ا وىػػذا لعنػػي أف 5966ف النسػنة األك ػػر تحفظػػًا كانػػت اػبلؿ العػػاـ  (ا كمػا لمكػػف مبلحظػػة أ55.56و 

(ا  ـ ندأ حي الترا ع حي األ واـ التاللػة ليػذه الدراسػةا 5966مستوى التحفظ نقي حي تحس ف حت،  اـ  
-مما لدؿ  م، أف ىػذه المصػارؼ كانػت تمتػع ندر ػة مػف الػتحفظ إال أف المتوسػط العػاـ ليػذه النسػنة  

 كف القوؿ أف القطاع المصرحي لتنع سلاسات محاسنلة متحفظة.(ا و ملو لم2.11
نسػػػػنة القلمػػػػة الدحترلػػػػة إلػػػػ، القلمػػػػة السػػػػوقلة وقػػػػد اتفقػػػػت الدراسػػػػة الحاللػػػػة حػػػػي اسػػػػتاداـ نمػػػػوذج 

(BTM)  ا دراسة 5961دراسة  عنطاويا لقلاس مستوى التحفظ المحاسني مع كؿ مف)(Leventis 

et al., 2013) ا دراسػة (5965ا دراسػة  األورحمػيا(Hamdan et al., 2011) ا ودراسػة  عػاىلفا
مػػع  (TACC)نلنمػػا اتفقػػت الدراسػػة الحاللػػة حػػي اسػػتاداـ المقلػػاس المعتمػػد  مػػ، المسػػتحقات (ا 5966
 لقلاس التحفظ المحاسني. (Artiach & Clarkson, 2014)دراسة 

 (:7جدول رقم )
 (TACC)ح ات باستودام الم ياس المعتمد عمى المست م اساً  مستوى التحفظ

 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 2.79 -59.96 7.36 91.18 103.11 5.90 5.60 22.28 56.56 

X2 -6.01 -4.63 -1.21 3.62 0.04 -2.13 -6.74 -2.44 3.66 

X3 -26.32 41.73 58.78 0.95 -2.79 4.88 4.93 11.74 28.81 

X4 -93.29 3.62 1.92 -318.18 -52.13 61.03 128.04 -38.43 142.86 

X5 -32.06 13.48 -14.09 1.80 -0.99 -10.78 -6.08 -6.96 14.30 

X6 -6.90 -29.42 1.46 10.73 -4.33 -15.69 -6.34 -7.21 12.72 

X7 3.20 -12.97 -7.65 -26.82 -8.24 -1.90 -10.84 -9.32 9.47 

  4.33- 15.51 5.90 4.96 33.82- 6.65 6.88- 22.65- المتوسط

االنحراف 
 المعياري

33.99 32.29 24.03 130.64 47.03 25.53 50.01   

 

المحمية المدرجـة فـي بورصـة  ممصارفل عن البيانات المالية قياس جودة اإلفصاح 5.2.6.2
 :فمسطين

اإلحصػاحا  نلة أ ر التحفظ حي السلاسات المحاسنلة  م،  ودةتفحص الدراسة حي الفرللة ال ا
 الماللة. و ملو حإف ىذا ال ز  مف الدراسة لنلف كلفلة قلاس  ودة اإلحصاح  ف النلانات

 إف  ػػودة اإلحصػػاح صػػعنة القلػػاسا وقػػد اسػػتادمت نعػػض الدراسػػات السػػانقة تصػػنلؼ المحممػػلف
الدراسػػات  ى مؤعػػرات قلػػاس معلنػػةا واكتفػػت نعػػضالمػػالللف ل ػػودة اإلحصػػاحا واسػػتادمت دراسػػات أاػػر 
كمؤعر  م،  ودة اإلحصاح  ػف النلانػات الماللػةا  ناستاداـ اإلحصاح  ف السلاسات المحاسنلة اليامة



 626 

حي حلف استادمت دراسات أارى مػدى االلتػزاـ نتعملمػات اإلحصػاح كمؤعػر  مػ،  ػودة اإلحصػاح م ػؿ 
 .(Frost et al., 2006)ودراسة  (Hasan et al., 2007) دراسة

نعػكؿ  أما حلما لتعمؽ نالدراسات التي استادمت مؤعػرات قلػاس ل ػودة اإلحصػاحا حقػد ا تمػدت
اسػتاداـ ىػذه  أساسي  مػ، ننػا  مؤعػرات قلػاس لئلحصػاح وا تمػدتيا كمقلػاس ل ػودة اإلحصػاح. ولعتنػر

لمؤعػرات الموزونػةا الموزونػة وا المؤعرات واسع االنتعار. ىناؾ نو اف ليذه المؤعرات: المؤعرات غلػر
لعػدـ اإلحصػاح  ػف ننػد معػلف  (9   بلمػة أما المؤعرات غلر الموزونة حتكوف طرلقة احتسانيا نإ طػا 

حتعطػػي أوزاًنػػا لمننػػود المػػراد قلػػاس اإلحصػػاح  نيػػا  لئلحصػػاح  نػػو. أمػػا المؤعػػرات الموزونػػة (6  و بلمػػة
 .وحسب أىملتيا

صػػػاح األسػػػموب المعتمػػػد  مػػػ، قلػػػاس مػػػدى وسػػػوؼ تتننػػػ، ىػػػذه الدراسػػػة حػػػي قلاسػػػيا ل ػػػودة اإلح
االلتػزاـ نتعملمػػات نظػػاـ اإلحصػػاحا وحلػػث أف الدراسػػة ت ػػري  مػػ، قطػػاع المصػػارؼ حػػي حمسػػطلفا حإنيػػا 
سوؼ تستند إل، تعملمات نظاـ اإلحصاح الصادر  ف نورصة حمسطلف والمصد ؽ  ملػو مػف ىلنػة سػوؽ 

( لقلػػاس 3/59 قػػرار رقػػـ  66/65/5994لال ( المنعقػػدة نتػػار 59رأس المػػاؿ الفمسػػطلنلة حػػي  مسػػتو رقػػـ  
مػػدى االلتػػزاـ نيػػذا النظػػاـ كمؤعػػر  مػػ،  ػػودة اإلحصػػاح لكػػؿ مصػػرؼ وذلػػؾ أسػػوة نالدراسػػات السػػانقةا 
حلػػػث لعتنػػػر ذلػػػؾ النمػػػوذج ىػػػو األك ػػػر مبلنمػػػة ألنػػػو لتواحػػػؽ وتعملمػػػات سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطلنلةا وىػػػي 

ارؼا لػذلؾ تػـ مقارنػة ىػذه التعملمػات نالتقػارلر الماللػة المسؤولة  ف الرقانة اإلدارلة والماللػة ليػذه المصػ
 ليذه المصارؼ.

(ا 65ي مولػحة حػي الممحػؽ رقػـ  ( حقػرة كمػا ىػ19وقد قس ػمت تعملمػات نظػاـ اإلحصػاح إلػ،  
( وتنتيػي 5996تـ قلاس مدى تطنلقيا مف قنؿ  لنة الدراسة و م، نلانػات سػنع سػنوات تنػدأ مػف  ػاـ  

الدراسػػة التقػارلر السػػنولة الفعملػة لممصػػارؼ لفحػص مػػدى االلتػزاـ ننظػػاـ (ا واسػتادمت 5962حػي  ػػاـ  
( لعػدـ االلتػزاـ نيػاا وتػـ  مػع 9( لبللتزاـ نالفقرةا و بلقة  6تعملمات نظاـ اإلحصاحا وأ طلت  بلمة  

النسػػػنة ( إل طػػػا  در ػػػات 699  ػػػدد الفقػػػرات( ومػػػف  ػػػـ لػػػرنيا حػػػي  ( 19العبلقػػػات وقسػػػمتيا  مػػػ،  
كمما ارتفع المؤعر كمما زادت  ودة اإلحصاحا وقد استادـ ىذا المقلاس الاماسػي أسػوة ا نحلث المنولة
 . (Paprocki & Stone, 2004)ندراسة 

نسنة  ودة اإلحصاح لكؿ مصػرؼ مػف المصػارؼ السػنعة حػي كػؿ  (6ال دوؿ رقـ  كما لول  
مػػف المصػػارؼا  سػػنة مػػف سػػنوات الدراسػػةا إلػػاحة إلػػ، المتوسػػطات واالنحػػراؼ المعلػػاري لكػػؿ مصػػرؼ
صػػرؼ للػػماف ولكػػؿ سػػنة مػػف سػػنوات الدراسػػةا مػػع مرا ػػاة إ طػػا  المصػػارؼ رمػػوزًا ندلمػػة  ػػف اسػػـ الم

( أف متوسػط نسػنة  ػودة اإلحصػاح لممصػارؼ 6مبلحػظ مػف اػبلؿ ال ػدوؿ رقػـ  ومػف ال .النلانات سرل ة
رتفعػة  ػدًاا %(ا وىػي نسػنة م75.62%( و 53.52المحملة المدر ة حػي نورصػة حمسػطلف تتػراوح نػلف  

ولر ع ذلػؾ مػف و يػة نظػر الناحػثا إلػ، تقل ػد ىػذه المصػارؼ نتعملمػات نظػاـ اإلحصػاح مػف قنػؿ ىلنػة 
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سوؽ رأس الماؿ الفمسطلنلةا وصرامة اإل را ات المعتمدة مف قنؿ سمطة النقد لد ىػذه المصػارؼ حػي 
 حاؿ ماالفة تعملمات نظاـ اإلحصاح.

تدرل لًا ابلؿ سنوات الدراسةا حلث تطورت ىذه  كما مف المبلحظ تطور نسنة  ودة اإلحصاح
%(  ػػػػاـ 79.26(ا للصػػػػن   5996%( كمتوسػػػػط  ػػػػاـ لكاحػػػػة المصػػػػارؼ  ػػػػاـ  45.62النسػػػػنة مػػػػف  

(ا وىػػذا تطػػور ممحػػوظ وسػػرلعا ممػػا لػػدؿ  مػػ، حػػرص المصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة 5962 
ف حػػي ظػػؿ  صػػر لسػػوده االنفتػػاح حمسػػطلف  مػػ، تطػػولر تقارلرىػػا الماللػػة نعػػكؿ للػػمف  قػػة المسػػت مرل

 االقتصادي والمعموماتي.
وقػػػد اتفقػػػت الدراسػػػة الحاللػػػة حػػػي إ ػػػداد واسػػػتاداـ مؤعػػػرات ومحػػػددات صػػػم مت لقلػػػاس  ػػػودة 

 ,Almaryani)(ا دراسػػة 5962ا دراسػػة  محمػػدا (Giovanni et al., 2015)كدراسػػة اإلحصػػاح 

 Hutaibat)ا دراسة (Martin & Clarkson, 2011)(ا  دراسة 5961ا دراسة  ال مبلسا (2014

et al., 2011) تنار  ودة نظاـ اإلحصاح المحاسني.الا( 5966ودراسة  زلود وآاروفا ا 
 (:8جدول رقم )

 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين عن البيانات المالية نسبة جودة اإلفصاح
اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

X1 73.33% 63.33% 73.33% 76.67% 93.33% 96.67% 96.67% 81.90% 0.13452 

X2 83.33% 100.00% 100.00% 96.67% 100.00% 100.00% 100.00% 97.14% 0.06215 

X3 63.33% 96.67% 96.67% 90.00% 90.00% 90.00% 96.67% 89.05% 0.11819 

X4 60.00% 96.67% 96.67% 96.67% 96.67% 96.67% 96.67% 91.43% 0.13859 

X5 56.67% 70.00% 76.67% 80.00% 80.00% 83.33% 80.00% 75.24% 0.09201 

X6 70.00% 76.67% 70.00% 76.67% 76.67% 76.67% 80.00% 75.24% 0.0378 

X7 63.33% 70.00% 73.33% 73.33% 83.33% 80.00% 83.33% 75.24% 0.07418 

  %83.61 %90.48 %89.05 %88.57 %84.29 %83.81 %81.90 %67.14 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

0.0911 0.15379 0.13254 0.0995 0.08789 0.09172 0.08909   
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 :المحمية المدرجة في بورصة فمسطين لدى المصارف المؤسسية قياس الحاكمية 5.2.6.3

مصػػارؼ  مػػ، المقلػػاس الػػذي ا تمػػدت الدراسػػة حػػي قلاسػػيا لمؤعػػرات الحاكملػػة المؤسسػػلة حػػي ال
لقلػػػاس مسػػػتوى الحاكملػػػة  (  نصػػػر36الػػػذي تلػػػم ف   (Brown and Caylor, 2004)أ ػػػد ه 

ا وقػػػػد قس ػػػػـ العناصػػػػر إلػػػػ، سػػػػنعة أقسػػػػاـ كالتػػػػالي:  أنظمػػػػة التػػػػدقلؽا م مػػػػس اإلدارةا المػػػػوان  المؤسسػػػػلة
ة التنفلذلػػػػػةا الممكلػػػػػةا والقػػػػػوانلف الدااملػػػػػةا مسػػػػػتوى التعمػػػػػلـا المكاحػػػػػآت أل لػػػػػا  م مػػػػػس اإلدارة واإلدار 

 السلاسات المستقنملة(.
وقػػد ا تمػػدت الدراسػػة أللػػػًا  مػػ، دللػػؿ القوا ػػد والممارسػػػات الفلػػم، لحوكمػػة المصػػارؼ حػػػي 

( ال تمػاد وتعػدلؿ  ناصػر القلػاس نمػا 5962حمسطلف الذي أصدرتو سمطة النقد الفمسػطلنلة حػي العػاـ  
مسػطلنلة إلرسػا  القوا ػد والممارسػات الفلػم، لحوكمػة لتناسب مع الدللؿ الم صػدر والنلنػة المصػرحلة الف

المصارؼ ومواكنػة التطػورات ذات العبلقػةا والمسػتندة إلػ، المنػادئ اإلرعػادلة التػي تػـ إقرارىػا مػف ل نػة 
(ا والتػػي ا تمػػدتيا ل نػػة الرقانػػة المصػػرحلة العرنلػػة المنن قػػة  ػػف صػػندوؽ النقػػد 5969نػػازؿ حػػي العػػاـ  

نػػوؾ المركزلػػة ومؤسسػػات النقػػد العرنلػػةا حلػػث لعػػمؿ ىػػذا الػػدللؿ م مو ػػة م مػػس محػػاحظي الن -العرنػػي
مف المنادئ اليامة واليادحة لئلسػياـ حػي تحسػلف وتطػولر أدا  المصػارؼ نمػا للػمف اسػت بلؿ مواردىػا 
نالعػػػػكؿ األم ػػػػؿ وتنولػػػػع منت اتيػػػػاا وتعزلػػػػز ال قػػػػة نال يػػػػاز المصػػػػرحي لممسػػػػاىمة حػػػػي  مملػػػػة التنملػػػػة 

مةا وتعزلز و ي أ لػا  م مػس اإلدارة نا تنػارىـ ال يػة ذات المسػؤوللة األىػـ حػي االقتصادلة المستدا
 إدارة المصارؼا وتنظلـ العبلقة نلنيا ونلف اإلدارة التنفلذلة والمساىملف واألطراؼ ذات العبلقة.
تػػػػـ قلػػػػاس ومػػػػف اػػػػبلؿ دللػػػػؿ القوا ػػػػد والممارسػػػػات الفلػػػػم، لحوكمػػػػة المصػػػػارؼ حػػػػي حمسػػػػطلف 

ي:  أنظمػػػػة التػػػػدقلؽ المتنعػػػػة حػػػػي مؤعػػػػرات وىػػػػ (5  مػػػػف اػػػػبلؿ حػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػةالحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة 
المصرؼا م مس اإلدارةا الموان  والقوانلف الدااملػةا مسػتوى التعمػلـ أل لػا  م مػس اإلدارةا المكاحػآت 

ا وليػذا ال ػرض ا توزلع ممكلة األسػيـا السلاسػات المسػتقنملة(فأل لا  م مس اإلدارة والمدرا  التنفلذلل
ا 6ا 5ا 4ا 3  الدراسػػة رقػػـ مبلحػػؽ  نصػػر لمقلػػاس كمػػا ىػػو مولػػ  حػػي( 36  مت الدراسػػةد اسػػتادحقػػ
مػػف اػػبلؿ دراسػػة التقػػارلر المؤعػػرات السػػانقة  ا وتػػـ قلػػاس مػػدى و ػػود ىػػذه العناصػػر حػػي(66ا 69ا 7

سػػنوات تنػػدأ  سػػنع و مػػ، مػػدى امحػػؿ الدراسػػة لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلف السػػنولة
لػػػػمف  العنصػػػػر لو ػػػػود (6  ا وقػػػػد تػػػػـ إ طػػػػا   بلمػػػػة(2014 وتنتيػػػػي حػػػػي  ػػػػاـ  (2008 ـ مػػػػف  ػػػػا

 ػػػػػدد  وقسػػػػػمت  مػػػػػ،  لعػػػػػدـ و ػػػػػودها ومػػػػػف  ػػػػػـ  معػػػػػت العبلمػػػػػات (9  ا و بلمػػػػػةالمؤعػػػػػرات المػػػػػذكورة
كمما ارتفع المؤعر كمما زادت  ا نحلثالنسنة المنولةإل طا  در ات  (100  ـ لرنت حي (ا العناصر

 .لمصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلفسلة حي اقوة الحاكملة المؤس
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 قياس الحاكمية )مؤشر أنظمة التدقيق المتبعة من قبل المصارف(: 5.2.6.3.1
( أف مؤعػػر تطػػانؽ أنظمػػة التػػدقلؽ المتنعػػة مػػع قوا ػػد الحاكملػػة 7لتنػػلف مػػف اػػبلؿ  ػػدوؿ رقػػـ  

ا حلػػث %(66.41  نمتوسػط  ػاـ المؤسسػلة مػف قنػؿ المصػارؼ المحملػة المدر ػػة حػي نورصػة حمسػطلف
%(ا كمػػػا أف متوسػػػط التطػػػانؽ  نػػػر سػػػنوات 699.99%( و 45.64تراوحػػػت نسػػػنة ىػػػذا التطػػػانؽ نػػػلف  

الدراسػػة أظيػػػر تصػػػا دًا مسػػػتمرًاا ممػػػا لػػػدؿ  مػػػ، تو ػػػو ىػػػذه المصػػػارؼ إلػػػ، الوصػػػوؿ لمتطػػػانؽ الكامػػػؿ 
لمدر ػة حػي نورصػة ألنظمة التدقلؽ المتنعة مف قنميا مع قوا د الحاكملة المؤسسلة لممصارؼ المحملة ا

ىتماـ وسعي إدارة المصارؼ لو ػود أ لػا  لػمف ل ػاف التػدقلؽ الػداامي ذلؾ نظرًا ال ولعود حمسطلف.
لػػدليـ انػػػرة  مملػػة و مملػػػة حػػي م ػػػاؿ المحاسػػػنة واإلدارة الماللػػةا وأف لػػػدى المصػػارؼ سلاسػػػة والػػػحة 

 لتدولر المدققلف الاار للف.
 (:9جدول رقم )

 المتبعة مع قواعد الحاكمية المؤسسية مؤشر تطابق أنظمة التدقيق
 من قبل المصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 92.86% 0.122 

X2 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 85.71% 0.244 

X3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.000 

X4 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 50.00% 71.43% 0.094 

X5 50.00% 50.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 67.86% 0.122 

X6 50.00% 50.00% 50.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 0.250 

X7 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 100.00% 78.57% 0.094 

 0.073 %81.63 %85.71 %85.71 %89.29 %85.71 %82.14 %71.43 %71.43 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

0.225 0.225 0.189 0.134 0.134 0.134 0.197 0.117  

 

 قياس الحاكمية )صالحيات مجمس اإلدارة(: 5.2.6.3.2
( أف مؤعر تطانؽ مستوى صبلحلات م مس اإلدارة مع قوا د 69لتنلف مف ابلؿ  دوؿ رقـ  

نمتوسػػػػػط  ػػػػػػاـ  الحاكملػػػػػة المؤسسػػػػػلة مػػػػػػف قنػػػػػؿ المصػػػػػػارؼ المحملػػػػػة المدر ػػػػػة حػػػػػػي نورصػػػػػة حمسػػػػػػطلف
%(ا كمػػػػا أف متوسػػػػط 51.35%( و 35.62ا حلػػػػث تراوحػػػػت نسػػػػنة ىػػػػذا التطػػػػانؽ نػػػػلف  %(45.16 

التطانؽ  نر سنوات الدراسة أظير تصا دًا مستمرًاا مما لدؿ  م، تو ػو ىػذه المصػارؼ إلػ، الوصػوؿ 
لمتطػػانؽ الكامػػؿ لمسػػتوى صػػبلحلات م مػػس اإلدارة مػػع قوا ػػد الحاكملػػة المؤسسػػلة لممصػػارؼ المحملػػة 

(  لػػو 61-5ممصػػارؼ لتػػراوح نػػلف  ذلػػؾ لو ػػود م مػػس إدارة ل ولعػػود المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلف.
%( مػػػػػف 53وأف أ لػػػػػا  م مػػػػػس اإلدارة لحلػػػػػروف  مػػػػػ، األقػػػػػؿ  لسػػػػػت لب لطروحػػػػػات المسػػػػػاىملفا 
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ا وأف ىناؾ مم ملف لص ار المسػاىملف حػي م مػس اإلدارةا كمػا للػـ أ لػاً  مسػتقملفا كمػا ا تما اتو
 لم افا ومؿ  العواغر.أف ىناؾ التزاـ نالنظاـ الذي لعمؿ  م، تنظلـ حؽ االنتاابا ورناسة ا

 

 (:10جدول رقم )
 مؤشر تطابق مستوى صالحيات مجمس اإلدارة مع قواعد الحاكمية المؤسسية

 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 60.00% 60.00% 70.00% 70.00% 70.00% 75.00% 85.00% 70.00% 0.087 

X2 55.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 75.00% 65.00% 0.058 

X3 60.00% 60.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 80.00% 71.43% 0.080 

X4 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 0.000 

X5 70.00% 70.00% 70.00% 75.00% 70.00% 75.00% 75.00% 72.14% 0.027 

X6 70.00% 70.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 73.57% 0.024 

X7 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 60.00% 65.00% 57.14% 0.039 

  %67.38 %72.50 %69.17 %67.50 %68.33 %67.50 %64.17 %62.50 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

0.069 0.058 0.076 0.082 0.076 0.066 0.061   

 

 قياس الحاكمية )مؤشر الموا ح وال وانين الداومية(: 5.2.6.3.3
( مؤعػر تطػانؽ المػوان  والقػوانلف الدااملػة مػع قوا ػد الحاكملػة 66تنلف مػف اػبلؿ  ػدوؿ رقػـ  ل

حػػت ا حلػػث تراو %(47.93نمتوسػػط  ػػاـ   المؤسسػػلة لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلف
%(ا كما أف متوسط التطانؽ  نر سنوات الدراسة أظيػر 61.11%( و 25.64نسنة ىذا التطانؽ نلف  

تصػا دًا مسػتمرًاا ممػا لػدؿ  مػػ، تو ػو ىػذه المصػارؼ إلػ، الوصػػوؿ لمتطػانؽ الكامػؿ لموانحيػا وقوانلنيػػا 
ذلػؾ أف  ولعػود الدااملة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسػطلف.

ىنػػػػاؾ م مو ػػػػة مػػػػف المػػػػوان  والقػػػػوانلف الدااملػػػػة التػػػػي تحكػػػػـ  مػػػػؿ المصػػػػارؼ لمتزمػػػػوا نيػػػػا كمتطمنػػػػات 
االندماجا وتو لو الد وات ال تما ات اليلنة العاـ العادلة وغلر العادلػةا وتصػولت أغمنلػة المسػاىملف 

 لتعدلؿ أي لوان  أو قوانلف.
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 (:11جدول رقم )
 ل وانين الداومية مع قواعد الحاكمية المؤسسيةمؤشر تطابق الموا ح وا

 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 0.000 

X2 66.67% 66.67% 66.67% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 76.19% 0.089 

X3 33.33% 33.33% 33.33% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 42.86% 0.089 

X4 50.00% 50.00% 66.67% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 76.19% 0.233 

X5 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 0.000 

X6 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 100.00% 85.71% 0.063 

X7 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 0.000 

 0.071 %69.05 %77.78 %75.00 %75.00 %69.44 %63.89 %61.11 %61.11 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

0.172 0.172 0.164 0.125 0.175 0.175 0.202 0.147  

 

 

 قياس الحاكمية )مستوى التعميم ألعضاء مجمس اإلدارة(: 5.2.6.3.4
( أف مؤعر تطػانؽ مسػتوى التعمػلـ أل لػا  م مػس اإلدارة مػع 65لتنلف مف ابلؿ  دوؿ رقـ  

ا %(51.66 نمتوسػط  ػاـ  قوا د الحاكملة المؤسسلة لممصارؼ المحملة المدر ة حػي نورصػة حمسػطلف
%( كمػا أف متوسػط التطػانؽ  نػر سػنوات 699.99و  %(9.99حلث تراوحت نسنة ىذا التطانؽ نػلف  

الدراسػػة أظيػػػر تصػػػا دًا مسػػػتمرًاا ممػػػا لػػػدؿ  مػػػ، تو ػػػو ىػػػذه المصػػػارؼ إلػػػ، الوصػػػوؿ لمتطػػػانؽ الكامػػػؿ 
لمستوى التعمػلـ أل لػا  م مػس اإلدارة مػع قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلة لممصػارؼ المحملػة المدر ػة حػي 

مػػػف قنػػػؿ إدارة المصػػػارؼ نػػػاف لكػػػوف أ لػػػا  م مػػػس  ىنػػػاؾ اىتمامػػػاً ذلػػػؾ أف  ولعػػػود نورصػػػة حمسػػػطلف.
اإلدارة حاصملف  م، مؤىبلت  مملة ولدليـ الانرة المصرلة حي م االت تاص المصػارؼ كتاصػص 

 اإلدارة أو المحاسنة أو العمـو المصرحلة أو االقتصاد أو غلرىا مف الم االت ذات الصمة.
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 (:12جدول رقم )
 مجمس اإلدارة مع قواعد الحاكمية المؤسسيةمؤشر تطابق مستوى التعميم ألعضاء 

 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 85.71% 0.378 

X2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.000 

X3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.000 

X4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.000 

X5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 

X6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.000 

X7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 42.86% 0.535 

 0.089 %73.81 %83.33 %83.33 %83.33 %66.67 %66.67 %66.67 %66.67 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

0.516 0.516 0.516 0.516 0.408 0.408 0.408 0.428  

 

 قياس الحاكمية )المكافتت ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين(:  5.2.6.3.5
( أف مؤعػر تطػانؽ المكاحػآت المقدمػة أل لػا  م مػس اإلدارة 61لتنلف مػف اػبلؿ  ػدوؿ رقػـ  

 والمػػػدرا  التنفلػػػذللف مػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي نورصػػػة حمسػػػطلف
%(ا كمػا أف 55.33%( و 14.51ا حلػث تراوحػت نسػنة ىػذا التطػانؽ نػلف  %(36.95توسط  ػاـ  نم

متوسط التطانؽ  نر سنوات الدراسػة أظيػر تصػا دًا مسػتمرًاا ممػا لػدؿ  مػ، تو ػو ىػذه المصػارؼ إلػ، 
وا ػد الوصوؿ لمتطانؽ الكامؿ لممكاحآت المقدمة أل لا  م مس اإلدارة والمػدرا  التنفلػذللف اإلدارة مػع ق

ذلػػؾ أف مكاحػػآت أ لػػا   ولعػود الحاكملػة المؤسسػػلة لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػة حػػي نورصػػة حمسػػطلف.
م مس اإلدارة لصادؽ  مليا المساىموف وتظير حي التقارلر السنولة لممصارؼا كما لتـ ا تمػاد اطػط 

 الحواحز الماللة نمواحقة المساىملف.
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 (:13جدول رقم )
 مة ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيينمؤشر تطابق المكافتت الم د

 مع قواعد الحاكمية المؤسسية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 42.86% 42.86% 42.86% 42.86% 57.14% 57.14% 57.14% 48.98% 0.076 

X2 71.43% 71.43% 71.43% 71.43% 85.71% 85.71% 85.71% 77.55% 0.076 

X3 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 42.86% 57.14% 57.14% 38.78% 0.136 

X4 28.57% 42.86% 42.86% 42.86% 42.86% 71.43% 71.43% 48.98% 0.162 

X5 28.57% 28.57% 28.57% 42.86% 42.86% 42.86% 42.86% 36.73% 0.076 

X6 57.14% 57.14% 57.14% 57.14% 57.14% 57.14% 57.14% 57.14% 0.000 

X7 28.57% 28.57% 42.86% 42.86% 57.14% 57.14% 71.43% 46.94% 0.159 

  %51.02 %64.29 %61.90 %54.76 %47.62 %45.24 %42.86 %40.48 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

0.190 0.181 0.167 0.148 0.167 0.148 0.150   

 
 قياس الحاكمية )توزيع ممكية األسيم(: 5.2.6.3.6

( أف مؤعػػر تطػػانؽ توزلػػع ممكلػػة األسػػيـ مػػع قوا ػػد الحاكملػػة 62لتنػػلف مػػف اػػبلؿ  ػػدوؿ رقػػـ  
ا حلػػث تراوحػػت %(37.93نمتوسػػط  ػػاـ   المؤسسػػلة لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلف

ف متوسط التطانؽ  نر سنوات الدراسة أظير %(ا إال أ699.99%( و 53.56نسنة ىذا التطانؽ نلف  
انافالػػًا مسػػتمرًاا ممػػا لػػدؿ  مػػ، أف توزلػػع ممكلػػة األسػػيـ ىػػذه المصػػارؼ لنتعػػد  ػػف قوا ػػد الحاكملػػة 

ذلػػػؾ أف أ لػػػا  م مػػػس اإلدارة  ولعػػػود المؤسسػػػلة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي نورصػػػة حمسػػػطلف.
 األسيـ وحؽ نسب محددة ال لتـ ت اوزىا. والمدرا  التنفلذلوف لالعوف لمنادئ وقوانلف ممكلة
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 (:14جدول رقم )
 مؤشر تطابق توزيع ممكية األسيم مع قواعد الحاكمية المؤسسية

 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 80.00% 80.00% 80.00% 60.00% 60.00% 40.00% 60.00% 65.71% 0.151 

X2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.000 

X3 60.00% 80.00% 80.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 54.29% 0.190 

X4 60.00% 80.00% 60.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 51.43% 0.157 

X5 40.00% 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 25.71% 0.098 

X6 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 60.00% 54.29% 0.098 

X7 80.00% 80.00% 60.00% 80.00% 60.00% 60.00% 60.00% 68.57% 0.107 

  %59.05 %53.33 %50.00 %50.00 %56.67 %63.33 %73.33 %66.67 المتوسط

نحراف اال 
 المعياري

0.207 0.207 0.266 0.294 0.276 0.276 0.273   

 

 

 قياس الحاكمية )السياسات المست بمية(:  5.2.6.3.7
( أف مؤعػػر تطػػانؽ السلاسػػات المسػػتقنملة مػػع قوا ػػد الحاكملػػة 63لتنػػلف مػػف اػػبلؿ  ػػدوؿ رقػػـ  

حلػث  %(ا23.61المؤسسلة لممصارؼ المحملػة المدر ػة حػي نورصػة حمسػطلف مػنافض نمتوسػط  ػاـ  
%(ا إال أف متوسػػػػط التطػػػػانؽ  نػػػػر سػػػػنوات 45.64%( و 51.56تراوحػػػػت نسػػػػنة ىػػػػذا التطػػػػانؽ نػػػػلف  

الدراسػػػة أظيػػػػر تصػػػا دًا مسػػػػتمرًاا ممػػػا لػػػػدؿ  مػػػ، تو ػػػػو ىػػػذه المصػػػػارؼ إلػػػ، الوصػػػػوؿ لمتطػػػانؽ نػػػػلف 
 السلاسات المستقنملة وحؽ قوا د الحاكملػة المؤسسػلة لممصػارؼ المحملػة المدر ػة حػي نورصػة حمسػطلف.

م مػػس اإلدارة للػػع اطػػة لمرا عػػة أدا  الم مػػس والنػػراما المسػػتقنملة التػػي تػػـ ولػػعيا ذلػػؾ أف لعػػود و 
نعػػكؿ دوريا كمػػا ليػػتـ نولػػع اطػػة إحػػبلؿ لممػػدرا  والمسػػا دلف نالػػدر ات الوظلفلػػة المناسػػنة حسػػب 

 الفترة المحددة لكؿ منيـا كما ليتـ المصرؼ نولع ل اف إلدارة المااطر.
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 (:15جدول رقم )
 ؤشر تطابق السياسات المست بمية مع قواعد الحاكمية المؤسسيةم

 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 25.00% 25.00% 25.00% 37.50% 62.50% 62.50% 62.50% 42.86% 0.189 

X2 50.00% 62.50% 62.50% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 67.86% 0.098 

X3 0.00% 0.00% 12.50% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 23.21% 0.210 

X4 37.50% 37.50% 37.50% 37.50% 37.50% 37.50% 37.50% 37.50% 0.000 

X5 25.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 39.29% 0.134 

X6 37.50% 37.50% 37.50% 62.50% 62.50% 62.50% 62.50% 51.79% 0.134 

X7 37.50% 37.50% 50.00% 50.00% 62.50% 75.00% 75.00% 55.36% 0.159 

  %45.83 %58.33 %58.33 %52.08 %50.00 %37.50 %33.33 %31.25 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

0.172 0.204 0.177 0.177 0.184 0.151 0.151   

 

المحميـة المدرجـة فـي  اس المستوى الكمي لتطبيق قواعد الحاكميـة مـن قبـل المصـارفقي 5.2.6.3.8
 :بورصة فمسطين

%(ا 45.51( أف المتوسػػػػط الحسػػػػاني العػػػػاـ لمحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة  64ولولػػػػ  ال ػػػػدوؿ رقػػػػـ  
%(ا إف متوسط التطانؽ 52.51%( و 33.66وكانت النتانا  لدة حلث تراوح المتوسط الحساني نلف  

ت الدراسػػػػة أظيػػػػر تصػػػػا دًا مسػػػػتمرًاا وىػػػػذا لم ػػػػؿ در ػػػػة مرتفعػػػػة مػػػػف الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة  نػػػػر سػػػػنوا
( أف نتػػػانا 64حػػػظ كػػػذلؾ مػػػف ال ػػػدوؿ رقػػػـ  لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي نورصػػػة حمسػػػطلفا ولبل

السػنوات الامسػػة  ػػا ت متقارنػةا ممػػا لعنػػي أف ىنػاؾ  ناتػػًا حػػي مسػتوى الحاكملػػة المؤسسػػلة لممصػػارؼ 
ر ػػػة حػػػي نورصػػػة حمسػػػطلفا ولعػػػلر ىػػػذا ال نػػػات إلػػػ، التػػػزاـ مؤسسػػػات القطػػػاع المصػػػرحي المحملػػػة المد

(ا  ممًا ناف ىذه التعملمات 5نالتعملمات الصادرة  ف سمطة النقد والتي تنس ـ مع تعملمات ل نة نازؿ  
 حدل ة ولـ ل ر تطولر  مليا حت، نيالة حترة الدراسة.

 ,.Giovanni et al)ا دراسػة (Leal et al., 2015)دراسػة وقػد اتفقػت الدراسػة الحاللػة مػع 

ا دراسػػػة  عػػػاىلفا (Almamun & Badir, 2013)(ا دراسػػػة 5961ا دراسػػة   سػػػلريا (2015
ناستاداـ مؤعرات ومقاللس لقلاس نو لة ومدى االلتزاـ نممارسات (ا 5966ودراسة  حمدافا (ا 5966

 حي القطا ات االقتصادلة. الحاكملة المؤسسلة
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 (:16جدول رقم )
 المستوى الكمي لتطبيق قواعد الحاكمية من قبل المصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

اسم 
 المصرف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X1 58.82% 60.78% 64.71% 64.71% 70.59% 68.63% 74.51% 66.11% 0.055 

X2 62.75% 68.63% 72.55% 76.47% 78.43% 78.43% 82.35% 74.23% 0.067 

X3 47.06% 49.02% 56.86% 56.86% 58.82% 64.71% 66.67% 57.14% 0.073 

X4 54.90% 58.82% 58.82% 56.86% 60.78% 64.71% 62.75% 59.66% 0.034 

X5 50.98% 50.98% 50.98% 58.82% 56.86% 58.82% 58.82% 55.18% 0.040 

X6 62.75% 62.75% 64.71% 70.59% 70.59% 70.59% 74.51% 68.07% 0.046 

X7 52.94% 52.94% 54.90% 56.86% 60.78% 64.71% 70.59% 59.10% 0.066 

  %62.23 %69.28 %66.99 %64.38 %62.75 %59.80 %57.19 %55.23 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

0.064 0.076 0.077 0.086 0.084 0.067 0.085   

 

 :الموثوقية 5.2.7

كػػػؿ  تعتنػػػر در ػػػة مو وقلػػػة النلانػػػات وأدوات القلػػػاس مػػػف أىػػػـ العناصػػػر المطمػػػوب تواحرىػػػا حػػػي
نورصػة  نلانػات ونما أنػو تػـ الحصػوؿ  مػ، نلانػات ىػذه الدراسػة مػف قا ػدةا الدراسات واألنحاث العمملة

ف مػػػأللػػػًا و  مػػػف قنػػؿ ىلنػػػة سػػوؽ رأس المػػػاؿ الفمسػػطلنلةا احمسػػطلف المصػػػادؽ  مػػ، أ ماليػػػا وا  را اتيػػ
 النلانػات ا حإنيػالممصارؼ المحملػة الفمسػطلنلة المراقنػة مػف قنػؿ سػمطة النقػد الفمسػطلنلةالتقارلر السنولة 

  ية ذات مصداقلة  اللة ال لمكف التعكلؾ حي نلاناتيا.سمطة النقد الفمسطلنلة أف  تعتنر مو وقة حلث
المصػػػػارؼ المحملػػػػػة  لمنلانػػػػػات المسػػػػتقاة مػػػػف التقػػػػػارلر السػػػػنولة الصػػػػادرة  ػػػػػف وكػػػػذلؾ نالنسػػػػنة

لكػوف  ػادة مػف كنػرى  ومصادؽ  مليا مف قنؿ مدقؽ حسػانات اػار ي  حيي نلانات مدققة الفمسطلنلةا
واليلنػػة العامػػة لممسػػاىملفا ونالتػػالي لػػـ لػػرى الناحػػث مػػف لػػرورة  (السػػمعة الطلنػػة العػػركات ومػػف ذوي

 ومو وقلتيا. النلانات إل، إ را ات إلاحلة مف أ ؿ التحقؽ مف مصداقلتيا إلالاع ىذه
اسػػػتادمت  وأمػػػا حلمػػػا لتعمػػػؽ نػػػادوات القلػػػاسا حقػػػد اسػػػتادمت الدراسػػػة أدوات قلػػػاس لممت لػػػرات
ال قػػػة نيػػػذه  نن ػػػاح مػػػف قنػػػؿ نػػػاح لف آاػػػرلف ومػػػف ذوي العػػػيرة العاللػػػة حػػػي النحػػػث العممػػػيا ممػػػا لعػػػزز

 المقاللس المستادمة حي الدراسة.
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 (:(Sample K-S -1)نوف سمر  -اوتبار التوزيع الطبيعي )اوتبار كولمجروف 5.2.8
سػػػمرنوؼ لمعرحػػػة ىػػػؿ النسػػػب الدالػػػة  مػػػ، كػػػؿ مػػػف مت لػػػرات  -تػػػـ إ ػػػرا  ااتنػػػار كػػػولم روؼ

الدراسة لدى المصارؼ المحملة المدر ة حي نورصػة حمسػطلف تتنػع التوزلػع الطنلعػي أـ الا وىػو ااتنػار 
لكػوف توزلػع النلانػات لروري حي حالػة ااتنػار الفرلػلاتا ألف معظػـ االاتنػارات المعمملػة تعػترط أف 

( نتػػػػانا االاتنػػػػار حلػػػػث أف القلمػػػػة االحتماللػػػػة لكػػػػؿ مػػػػف  الػػػػتحفظ 65ًا. ولولػػػػ  ال ػػػػدوؿ رقػػػػـ  طنلعلػػػػ
(ا وىػػػػذا لػػػػدؿ  مػػػػ، أف ىػػػػذه النسػػػػب تتنػػػػع التوزلػػػػع 9.93المحاسػػػػنيا الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة( أكنػػػػر مػػػػف  

حصػاح المحاسػني ىػي أقػؿ مػف الطنلعي ول ب استاداـ االاتنارات المعمملةا لكف القلمػة االحتماللػة لئل
(ا وىػػػذا لػػػدؿ  مػػػ، أف ىػػػذه النسػػػب ال تتنػػػع التوزلػػػع الطنلعػػػيا رغػػػـ ذلػػػؾ لمكػػػف إتنػػػاع كػػػؿ مػػػف 9.93 

االاتنارات المعمملة أو البلمعمملة حي ااتنار الفرلػلات الااصػة نيػاتلف النسػنتلفا حلػث أنػو حػي حػاؿ 
 .ات المعمملةلعي الستاداـ االاتنار ( لسقط عرط التوزلع الطن19كوف ح ـ  لنة الدراسة أكنر مف  

 

 (:17جدول رقم )
 ( لمت يرات الدراسةSample Kolmogorov-Smirnov-1اوتبار التوزيع الطبيعي )

 ال يمة االحتمالية (Z)قيمة  المت يرات م 

 مقاسًا ننسنة القلمة الدحترلة التحفظ المحاسني .6
 (BTM) إل، القلمة السوقلة

0.000 1.000 

مقاسًا ننسنة المستحقات إل، األرناح قنؿ  المحاسني التحفظ .5
 (TACC) الننود غلر العادلة والعمملات غلر المستمرة

0.000 1.000 

 24.224 0.012 (DQ)اإلحصاح المحاسني  .1

 22.633 0.162 (CG)الحاكملة المؤسسلة  .2

 

 المعالجات اإلحصا ية: 5.2.9
ت ملعياا حقد تـ اسػتاداـ العدلػد مػف األسػاللب  لتحقلؽ أىداؼ الدراسة وتحملؿ النلانات التي تـ

 :وفيما يمي مجموعة من األساليب اإلحصا ية المستودمة في تحميل البياناتا المناسنةاإلحصانلة 
ا وذلؾ ننػا  المنولةا لتحملؿ مت لرات الدراسةالمتوسطات الحسانلةا واالنحراحات المعلارلةا والنسب  .6

 (.SPSSة لمعموـ اال تما لة   م، نتانا نرناما الحـز اإلحصانل

لسػػتادـ معامػػؿ االرتنػػاط لفحػػص مػػدى قػػوة العبلقػػة نػػلف مت لػػرلفا واليػػدؼ  :معامػػؿ ارتنػػاط نلرسػػوف .5
 العبلقػػات حػػي ىػػذه الدراسػػة ىػػو معرحػػة مػػدى و ػػود  بلقػػة نػػلف المت لػػرات المسػػتقمة مػػع مػػف ححػػص

 نعليا النعض ومدى قوة ىذه العبلقة.
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لسػتادـ تحملػؿ االنحػدار النسػلط : (Simple Regression Analysis)تحملػؿ االنحػدار النسػلط  .1
 ىذه العبلقة  م، العكؿ التالي: لنمذ ة العبلقة نلف مت لر تانع وآار مستقؿا وتكوف

Y X      

 : ال انت. : المت لر المستقؿ.X   : المت لر التانع.Y حلث 
 .الملؿا معامؿ المت لر المستقؿ : .الاطا الععواني : 

النحدار المتعدد نعكؿ  اـ إل، دراسة العبلقة نلف م مو ة ليدؼ تحملؿ ا: تحملؿ االنحدار المتعدد .2
 دار المتعػددوتكتػب معادلػة االنحػ ا ية والمت لػر التػانع مػف  يػة أاػرىالمت لرات المستقمة مف  مف

1  م، النحو التالي: 1 2 2 .... n nY X X X          
( لقلػػػاس العبلقػػػة نػػػلف المت لػػػر التػػػانع والمت لػػػرات 9.93ااتنػػػار تحملػػػؿ االرتنػػػاط ونمسػػػتوى معنولػػػة   .3

 المستقمة لمدراسة.

لممت لرات المستقمة  اً معامبلت انحدار غلر ىامة إحصانل و ودمف ااتنار االرتناط الاطي المتعدد  .4
مت لػرات إحصػانلة لم ناف رحض الفرللة لكوف لعدـ و ػود داللػة االنحدار المتعددا  مماً  نموذج حي

 لمنموذج ككؿ. (F)المستقمة معًا ناستاداـ ااتنار 
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 :الثالثالمبحث 
 تحميل البيانات واوتبار الفرضيات

 

 تمييد: 5.3.1

ؽ مػػػف أسػػػاللب نعػػػد  مػػػع نلانػػػات الدراسػػػةا وننػػػا   مػػػ، مػػػا تػػػـ االسػػػتناد  ملػػػو نالمنحػػػث السػػػان
إحصػػانلةا سػػوؼ لػػتـ تحملػػؿ النلانػػات التػػي تػػـ  معيػػا السػػتابلص النتػػاناا وذلػػؾ مػػف اػػبلؿ اسػػتاداـ 

لمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػبلحلة النلانػػػػػات لمتحملػػػػػؿ  (SPSS)نرنػػػػػاما الرزمػػػػػة اإلحصػػػػػانلة لمعمػػػػػوـ اال تما لػػػػػة 
النلانػات موز ػة  اإلحصانيا وذلؾ لمتعرؼ  م، اقتراب النلانات مف توزلعيا الطنلعيا حإف لـ تكف ىػذه

مػػف اسػػتاداميا نالعػػكؿ الصػػحل ا وذلػػؾ الاتنػػار  المعال ػػة البلزمػػة ليػػا التػػي تمكػػفطنلعلػػًا ل ػػب إ ػػرا  
 حرللات الدراسة.

 

 اوتبار فرضيات الدراسة: 5.3.2
داللــة  عالقـة ذاتوجـد ال تاألولــى التـي تـنص عمـى مــا يمـي: ) الر يسـة اوتبـار الفرضـية 5.3.2.1

وتطبيـق قواعـد الحاكميـة المؤسسـية ير الماليـة ت ـار التحفظ فـي الـمستوى بين إحصا ية 
 في المصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين( 

ن رض ااتنار ىذه الفرللات تـ استاداـ تحملؿ االرتناط نلف كؿ مف مستوى تحفظ المصػرؼ 
ا ونسػػنة المسػػتحقات (BTM)لػػمف المؤعػػرلف التػػالللف: القلمػػة الدحترلػػة إلػػ، السػػوقلة ألسػػيـ المصػػرؼ 

( وتطنلقػػو لقوا ػػػد (TACC ماللػػة إلػػ، األرنػػاح قنػػؿ الننػػود غلػػػر العادلػػة والعمملػػات غلػػر المسػػتمرة اإل
( أف معامػؿ االرتنػاط نػلف در ػة تطنلػؽ قوا ػد الحاكملػة 66ؤسسلةا ولول  ال ػدوؿ رقػـ  الحاكملة الم

ارسػة المؤسسلة ومؤعرات التحفظ لممصارؼ ىي سػالنةا وحلػث أف سػالنلة ىػذه المؤعػرات تػدؿ  مػ، مم
المصػػارؼ لمػػتحفظ المحاسػػنيا حػػإف ىػػذا لػػدلؿ  مػػ، و ػػود  بلقػػة طردلػػة نػػلف مسػػتوى تحفػػظ المصػػرؼ 

ا ونسػػنة (BTM)والحاكملػػة المؤسسػػلة مقاسػػة نكػػؿ مػػف: القلمػػة الدحترلػػة إلػػ، السػػوقلة ألسػػيـ المصػػرؼ 
(ا ورغػـ (TACCالمستحقات اإل ماللة إلػ، األرنػاح قنػؿ الننػود غلػر العادلػة والعمملػات غلػر المسػتمرة 

أف العبلقة نلف الحاكملة المؤسسلة ومؤعر التحفظ المعتمد  م، المستحقات غلر داؿ إحصانلًاا إال أف 
العبلقة نلف الحاكملة المؤسسلة ومؤعر التحفظ وحؽ القلمة الدحترلة إل، القلمة السوقلة ألسيـ المصرؼ 

 مػػ، و ػػود  بلقػػة ذات داللػػة (ا ممػػا لػػدؿ 9.93(ا وىػػي أقػػؿ مػػف  9.995دالػػة إحصػػانلًا  نػػد مسػػتوى  
 مستوى تحفظ المصرؼ حي تقارلره الماللة وتطنلقو لقوا د الحاكملة المؤسسلة. نلف إحصانلة
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 :(18جدول رقم )
 (Pearson)نتا ج تحميل االرتباط 

 رفابين ممارسة قواعد الحاكمية المؤسسية ومستوى تحفظ المص
 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 التحفظ المحاسبي التحفظ المحاسبي× حاكمية المؤسسية ال م 

BTM TACC 

 أنظمة التدقيق  1
 0.046- 0.219 معامؿ االرتناط

 0.752 0.131 القلمة االحتماللة

 49 49 ح ـ العلنة

 صالحيات مجمس اإلدارة  2

 0.016- 0.086 معامؿ االرتناط

 0.911 0.557 القلمة االحتماللة

 49 49 علنةح ـ ال

 الموا ح وال وانين الداومية  3

 0.115- 0.088- معامؿ االرتناط

 0.430 0.545 القلمة االحتماللة

 49 49 ح ـ العلنة

 مستوى التعميم  4

 0.181- 0.213- معامؿ االرتناط

 0.213 0.141 القلمة االحتماللة

 49 49 ح ـ العلنة

مكافتت ألعضاء مجمس   5
 المدراء التنفيذييناإلدارة و 

 0.102- 0.552- معامؿ االرتناط

 0.484 0.000 القلمة االحتماللة

 49 49 ح ـ العلنة

 توزيع ممكية األسيم  6

 0.141 0.537- معامؿ االرتناط

 0.332 0.000 القلمة االحتماللة

 49 49 ح ـ العلنة

 السياسات المست بمية  7

 0.030- 0.415- معامؿ االرتناط

 0.836 0.003 القلمة االحتماللة

 49 49 ح ـ العلنة

 الدرجة الكمية لمحاكمية

 0.058- 0.429- معامل االرتباط

 0.692 0.002 ال يمة االحتمالية

 49 49 حجم العينة
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ونالتالي تـ رحض الفرللة األول،ا و ملو تو د  بلقة ذات داللػة إحصػانلة نػلف مسػتوى تحفػظ 
 ارلره الماللة وتطنلقو لقوا د الحاكملة المؤسسلة.المصرؼ حي تق

حلػث نلنػت  (Caskey & Laux, 2015)اتفقت ىذه النتل ة مػع مػا توصػمت إللػو دراسػة قد و 
ا الحاكملػة المؤسسػلة الفعالػة مف اػبلؿ  منع التبل بالسلاسات المحاسنلة نعكؿ كنلر ل تحفظ حيالأف 

والتػي أظيػرت أف الػتحفظ المحاسػني المعػروط  (Callen et al., 2014)كما اتفقت النتل ة مع دراسة 
لزلد وندر ة  وىرلة نعد إصدار لموان  والقوانلف المنظمة لمحاكملة لحمالة المسػت مرلفا كمػا اتفقػت مػع 

التي نلنػت نػاف المصػارؼ التػي تمػارس الحاكملػة ليػا داللػة نو ػود  (Leventis et al., 2013)دراسة 
لمعػػػروط  نػػد إ ػػداد التقػػػارلر الماللػػةا كمػػػا اتفقػػت ىػػذه النتل ػػػة مػػع مػػػا مسػػتولات مرتفعػػة مػػػف الػػتحفظ ا

تػؤ ر  مػ، در ػة الػتحفظ المحاسػنيا الحاكملػة المؤسسػلة أف ( 5965توصمت إللو دراسػة   نػد الممػؾا 
تمنػػع التقػارلر الماللػػة االحتلاللػػة مػف اػػبلؿ الػتحفظ المحاسػػنيا وأف ىنػػاؾ الحاكملػػة المؤسسػلة أف حلػث 

ا وأللػػًا اتفقػػت النتل ػػة مػػع مػػا ل انلػػة نػػلف قوا ػػد حوكمػػة العػػركات والػػتحفظ المحاسػػني بلقػػة ارتنػػاط إ
( التػػي نلنػػت أف الحاكملػػة المؤسسػػلة تمعػػب دورًا محػػدود حػػي زلػػادة 5966توصػػمت إللػػو دراسػػة  عػػاىلفا 

الطمب  م، تطنلؽ األساللب المحاسػنلة المتحفظػة  مػ، القػوانـ الماللػةا ولػـ ت نػت و ػود  بلقػة إال حػي 
حالة استاداـ نموذج السبلسػؿ الزمنلػة لمت لػرات حػي العوانػدا أمػا حػي حالػة النمػوذ لف اآلاػرلف  نمػوذج 

األرنػػاحا النمػػوذج التراكمػػي( حمػػـ ت نػػت و ػػود ىػػذه العبلقػػة نػػلف المت لػػرات الماتمفػػة لمحاكملػػة  -العوانػػد
( حلػث 5966سػة  حمػدافا ودر ة التحفظ حي القوانـ الماللةا وااتمفت النتل ػة مػع مػا توصػمت إللػو درا

أظيرت  دـ و ود دور لمحاكملة المؤسسلة حي تحسلف مستوى التحفظ المحاسػنيا وقػد لر ػع ذلػؾ إلػ، 
 لعؼ التزاـ العركات المدر ة نمعاللر الحاكملة المؤسسلة و دـ استاداـ مؤعرات لقلاس التحفظ.

 

مسـتوى الـتحفظ فـي اوتبار الفرضية الر يسة الثانية التي تنص عمـى مـا يمـي: )ال يـؤثر  5.3.2.2
ــة  ــة لممصــارف المحمي ــات المالي ــى جــودة اإلفصــاح عــن البيان السياســات المحاســبية عم

 المدرجة في بورصة فمسطين( 

الاتنار ىذه الفرللةا تـ توظلؼ مقلاسلف لمتحفظ حي السلاسات المحاسػنلة ىمػا: نسػنة القلمػة 
رناح قنؿ الننود غلر العادلة والعمملات ا ونسنة المستحقات إل، األ(BTM)الدحترلة إل، القلمة السوقلة 

ا نحلػػث تػػـ ححػػص أ ػػر ىػػذلف المقلاسػػلف  مػػ،  ػػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات (TACC)غلػػر المسػػتمرة 
الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلفا وألغراض إللاح ىذا األ ر تـ ت زنة الفرللة 

 الرنلسة إل، حرللتلف حر لتلف كما لمي:
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لفرعية األولى: ال يؤثر مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية م اسًا بنسبة الفرضية ا 5.3.2.2.1
عمى جودة اإلفصاح عـن البيانـات الماليـة  (BTM)ال يمة الدفترية إلى ال يمة السوقية 

 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين 
تحملػػؿ االنحػػدار ا وأ ػػري  مليػػا (SPSS)تػػـ إداػػاؿ النلانػػات إلػػ، نرنػػاما التحملػػؿ اإلحصػػاني 

المحسػػونة  (F)(ا وتعػػلر إلػ، أف قلمػة 67ىػي مولػحة حػػي ال ػدوؿ رقػـ   النسػلطا وكانػت النتػانا كمػػا
(ا ممػػا 9.93( أكنػػر مػػف  9.514والنػػالت   (α)(ا وأف مسػػتوى الداللػػة 6.221لنمػػوذج االنحػػدار كانػػت  

 مػػػ،  ػػػودة  (BTM)لػػػدؿ  مػػػ،  ػػػدـ و ػػػود أ ػػػر والػػػ  لنسػػػنة القلمػػػة الدحترلػػػة إلػػػ، القلمػػػة السػػػوقلة 
 اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

 :(19جدول رقم )
 نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية

 عمى جودة اإلفصاح (BTM)م اسًا بنسبة ال يمة الدفترية إلى ال يمة السوقية 
 لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطينعن البيانات المالية 

DQit = 1.447 + -0.418 BTMit + eit 
Rمعامل التحديد  معامل االرتباط

2
 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  

0.030 0.173 1.443 0.236 

 : نسنة القلمة الدحترلة إل، القلمة السوقلة.BTMحلث 
       DQودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  :. 

 

تسػاوي  (R²)كما لبلحظ مف ال ػدوؿ أللػًا أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ التحدلػد 
%( 65.1%(ا مما لعني أف نسنة القلمة الدحترلة إل، القلمة السوقلة حي نموذج االنحدار تفسر  65.1 

ت المحاسنلة أف مستوى التحفظ حي السلاسا لستنتا مما سنؽو ا لعلفةمف  ودة اإلحصاحا وىي نسنة 
ال تػػؤ ر حػػي  ػػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات  (BTM)مقاسػػًا ننسػػنة القلمػػة الدحترلػػة إلػػ، القلمػػة السػػوقلة 

 الماللة حي المصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.
 

الفرضية الفرعية الثانية: ال يؤثر مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية م اسًا بنسبة  5.3.2.2.2
عمى  (TACC) ح قبل البنود غير العادية والعمميات غير المستمرةالمستح ات إلى األربا

 جودة اإلفصاح عن البيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين 
( نتانا تحملؿ االنحدار النسلط لفحص أ ر مستوى التحفظ حي السلاسات 59لنلف ال دوؿ رقـ  

رنػػػاح قنػػػؿ الننػػػود غلػػػر العادلػػػة والعمملػػػات غلػػػر المسػػػتمرة المحاسػػػنلة مقاسػػػًا ننسػػػنة المسػػػتحقات إلػػػ، األ
(TACC)  مػػػ،  ػػػودة اإلحصػػػاح لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي نورصػػػة حمسػػػطلفا والتػػػي تفترلػػػيا 

( ونمسػتوى داللػة 1.346المحسػونة تسػاوي   (F)الدراسة ناأل ر العكسيا حلتل  مف ال ػدوؿ أف قلمػة 
(ا وىػػو مسػػتوى داللػػة مقنػػوؿ حػػي 9.96قػػؿ مػػف مسػػتوى  (ا إال أنػػو أ9.93(ا وىػػو أ مػػ، مػػف  9.943 
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ظ حػػػي ػػػػػػػػا لر مسػػػتوى التحفػػػػػػػػإحصػػػانلًا لت داؿالعمػػػوـ اال تما لػػػةا ونالتػػػالي لمكػػػف القػػػوؿ أنػػػو لو ػػػد أ ػػػر 
السلاسػػػات المحاسػػػنلة مقاسػػػًا ننسػػػنة المسػػػتحقات إلػػػ، األرنػػػاح قنػػػؿ الننػػػود غلػػػر العادلػػػة والعمملػػػات غلػػػر 

ورصة حمسػػطلف ػػػػػػػػة حػػي نػػػػػػػػػدى المصػػارؼ المحملػػة المدر ػػػػػدة اإلحصػػاح ل مػػ،  ػػو  (TACC)المسػػتمرة 
 (.9.6 ند  

 :(20جدول رقم )
 نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية
 (TACC)م اسًا بنسبة المستح ات إلى األرباح قبل البنود غير العادية والعمميات غير المستمرة 

 ودة اإلفصاح عن البيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطينعمى ج
DQit = 98.66 - 123.189 TACCit + eit 

Rمعامل التحديد  معامل االرتباط
2

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  

9.543 9.95 1.346 9.943 

 والعمملات غلر المستمرة.: نسنة المستحقات إل، األرناح قنؿ الننود غلر العادلة TACCحلث 
         DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 

 

%(ا أي أف أ ػر 5إال أنو لتل  مف ال ػدوؿ أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج لػعلفة حلػث نم ػت  
مستوى التحفظ حي السلاسػات المحاسػنلة مقاسػًا ننسػنة المسػتحقات إلػ، األرنػاح قنػؿ الننػود غلػر العادلػة 

ػزً  نسػلطًا مػف  ػودة اإلحصػاح  ػف النلانػات الماللػة  (TACC)غلر المسػتمرة  والعمملات ال تفسػر إال   
 لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

ومف ابلؿ نتانا الفرللتلف الفر لتلف ال لمكف رحض الفرلػلة الرنلسػة ال انلػةا و ملػو ال لػؤ ر 
حصػاح  ػف النلانػات الماللػة لممصػارؼ المحملػة مستوى التحفظ حػي السلاسػات المحاسػنلة  مػ،  ػودة اإل

 المدر ة حي نورصة حمسطلف.
إلػ،  ػدـ و ػود تػا لر والػ  ( 5965اتفقت النتل ة مع ما توصمت إللو دراسػة  األورحمػيا وقد 

 ,Martin & Clarkson)كمػػا اتفقػػت النتل ػة مػػع دراسػػة اإلحصػػاحا  لمػتحفظ المحاسػػني  مػػ،  ػػودة

كمػػا اتفقػػػت النتل ػػة مػػع مػػػا مػػػتحفظ المحاسػػني  مػػ،  ػػػودة اإلحصػػاحا أف ىنػػاؾ تػػا لر محػػدود ل (2011
( حلػث لػـ تظيػر الدراسػة أي تػا لر لمػتحفظ المحاسػني  مػ، القلمػة 5969توصمت إللو دراسة   وضا 

 & Artiach)ااتمفػػػػت النتل ػػػػة مػػػع مػػػػا توصػػػػمت إللػػػو دراسػػػػة و  المبلنمػػػة لممعمومػػػػات المحاسػػػنلة.

Clarkson, 2014) لػو دور إل ػاني حػي المنػادئ والممارسػات المحاسػنلة  مػ،  حلث نلنت أف الػتحفظ
ىنػاؾ  بلقػة إل انلػة ( حلػث نلنػت أف 5966كما ااتمؼ النتل ة مع دراسة  أنو نكػرا  ودة اإلحصاحا 

 التاػػاذ القػػرارات االسػػت مارلة السػػملمةا ومبل متيػػاو ػػودة المعمومػػات المحاسػػنلةا  نػػلف الػػتحفظ المحاسػػني
نتعملمػػات إحصػػاح صػػادرة  ػػف ال يػػات المنظمػػة تػػزاـ العػػركات المدر ػػة وقػػد لر ػػع ذلػػؾ إلػػ، لػػعؼ ال

 .المحاسني حي تمؾ العركات  دـ استاداـ مؤعرات لقلاس التحفظلميلنات والعركات العاممةا كذلؾ 
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اوتبار الفرضية الر يسة الثالثة التي تنص عمى ما يمي: )ال يؤثر مستوى تطبيق قواعـد  5.3.2.3
إلفصـــاح عـــن البيانـــات الماليـــة لممصـــارف المحميـــة الحاكميـــة المؤسســـية عمـــى جـــودة ا

 المدرجة في بورصة فمسطين( 

الاتنػػار ىػػذه الفرلػػلةا تػػـ توظلػػؼ  ػػدد مػػف المؤعػػرات لمحاكملػػة المؤسسػػلةا نحلػػث تػػـ ححػػص 
أ ػػر ىػػذه المؤعػػرات  مػػ،  ػػودة اإلحصػػاح لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلفا وألغػػراض 

 فرللة الرنلسة إل،  دة حرللات حر لة كما لمي:إللاح ىذا األ ر تـ ت زنة ال

الفرضـــية الفرعيـــة األولـــى: ال تـــؤثر نســـبة تطـــابق أنظمـــة التـــدقيق المتبعـــة مـــع قواعـــد  5.3.2.3.1
الحاكميـــة المؤسســـية عمـــى جـــودة اإلفصـــاح عـــن البيانـــات الماليـــة لممصـــارف المحميـــة 

 المدرجة في بورصة فمسطين 
ا وأ ػػري  مليػػا تحملػػؿ االنحػػدار (SPSS)اني تػػـ إداػػاؿ النلانػػات إلػػ، نرنػػاما التحملػػؿ اإلحصػػ

المحسػػونة  (F)(ا وتعػػلر إلػ، أف قلمػة 56ىػي مولػحة حػػي ال ػدوؿ رقػـ  النسػلطا وكانػت النتػانا كمػػا 
(ا إال أنو 9.93( أكنر مف  9.973والنالت   (α)(ا وأف مستوى الداللة 5.674لنموذج االنحدار كانت  

ر وال  لنسنة تطانؽ أنظمػة التػدقلؽ المتنعػة مػع قوا ػد (ا مما لدؿ  م، و ود أ 9.6أقؿ مف مستوى  
 الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

 

 :(21جدول رقم )
نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر نسبة تطابق أنظمة التدقيق المتبعة مع قواعد الحاكمية المؤسسية 

 يانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطينعمى جودة اإلفصاح عن الب
DQit = 0.525 + 0.348 CG1it + eit 

Rمعامل التحديد  معامل االرتباط
2

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  

9.526 9.936 5.674 9.973 

 : أ ر نسنة تطانؽ أنظمة التدقلؽ المتنعة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة.CG1حلث 
       DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 

 

تسػاوي  (R²)كما لبلحظ مف ال ػدوؿ ألًلػا أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ التحدلػد 
%(ا ممػػػا لعنػػػي أف تطػػػانؽ أنظمػػػة التػػػدقلؽ المتنعػػػة مػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة حػػػي نمػػػوذج 3.6 

لمحملػػة المدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلفا وىػػي %( مػػف  ػػودة اإلحصػػاح لممصػػارؼ ا3.6االنحػػدار تفسػػر  
أف نسػػنة تطػػانؽ أنظمػة التػػدقلؽ المتنعػة مػػع قوا ػػد  لسػتنتا ممػا سػػنؽو ليػذا المؤعػػر منفػػردًاا   لػػدةنسػنة 

الحاكملػػػة المؤسسػػػلة تػػػؤ ر حػػػي  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي 
 نورصة حمسطلف.
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 تــؤثر نســبة تطــابق مســتوى صــالحيات مجمــس اإلدارة مــع الفرضــية الفرعيــة الثانيــة: ال 5.3.2.3.2
قواعد الحاكمية المؤسسية عمى جودة اإلفصاح عن البيانـات الماليـة لممصـارف المحميـة 

 المدرجة في بورصة فمسطين 
( نتػػػػانا تحملػػػػؿ االنحػػػػدار النسػػػػلط لفحػػػػص أ ػػػػر نسػػػػنة تطػػػػانؽ مسػػػػتوى 55لنػػػػلف ال ػػػػدوؿ رقػػػػـ  

لحاكملػػػة المؤسسػػػلة  مػػػ،  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة صػػػبلحلات م مػػػس اإلدارة مػػػع قوا ػػػد ا
المحسػونة تسػػاوي  (F)لممصػارؼ المحملػة المدر ػة حػي نورصػة حمسػػطلفا حلتلػ  مػف ال ػدوؿ أف قلمػة 

(ا ممػػا لػػدؿ  مػػ،  ػػدـ و ػػود أ ػػر 9.6( أكنػػر مػػف  9.657والنػػالت   (α)(ا وأف مسػػتوى الداللػػة 5.164 
م مػػػس اإلدارة مػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة  مػػػ،  ػػػودة والػػػ  لنسػػػنة تطػػػانؽ مسػػػتوى صػػػبلحلات 

 اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.
 

 :(22قم )جدول ر 
نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر نسبة تطابق مستوى صالحيات مجمس اإلدارة مع قواعد الحاكمية 

 ات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطينالمؤسسية عمى جودة اإلفصاح عن البيان
DQit = 0.57 + 0.128 CG2it + eit 

Rمعامل التحديد  معامل االرتباط
2

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  

9.55 9.926 5.164 9.657 

 : أ ر نسنة تطانؽ مستوى صبلحلات م مس اإلدارة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة.CG2حلث 
       DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 

تسػاوي  (R²)كما لبلحظ مف ال ػدوؿ ألًلػا أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ التحدلػد 
%(ا ممػػا لعنػػي أف تطػػانؽ مسػػتوى صػػبلحلات م مػػس اإلدارة مػػع قوا ػػد الحاكملػػة المؤسسػػلة حػػي 2.6 

نلانػػات الماللػػة لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة %( مػػف  ػػودة اإلحصػػاح  ػػف ال2.6نمػػوذج االنحػػدار تفسػػر  
أف تطػػانؽ مسػػتوى  لسػػتنتا ممػػا سػػنؽو ليػػذا المؤعػػر منفػػردًاا  لػػعلفةحػػي نورصػػة حمسػػطلفا وىػػي نسػػنة 

صػػػبلحلات م مػػػػس اإلدارة مػػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة ال تػػػؤ ر منفػػػػردة حػػػػي  ػػػودة اإلحصػػػػاح  ػػػػف 
 مسطلف.النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة ح

 

ــوا ح وال ــوانين الداوميــة مــع قواعــد  5.3.2.3.3 الفرضــية الفرعيــة الثالثــة: ال تــؤثر نســبة تطــابق الم
الحاكميــة المؤسســية عمــى جــودة اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة فــي المصــارف المحميــة 

 المدرجة في بورصة فمسطين 
ن  والقػػػوانلف ( نتػػػانا تحملػػػؿ االنحػػػدار النسػػػلط لفحػػػص أ ػػػر تطػػػانؽ المػػػوا51لنػػػلف ال ػػػدوؿ رقػػػـ  

الدااملػػة مػػع قوا ػػد الحاكملػػة المؤسسػػلة  مػػ،  ػػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة لممصػػارؼ المحملػػة 
(ا وأف 9.625المحسػػػونة تسػػػاوي   (F)المدر ػػػة حػػػي نورصػػػة حمسػػػطلفا حلتلػػػ  مػػػف ال ػػػدوؿ أف قلمػػػة 

والػػ  لنسػػنة  (ا ممػػا لػػدؿ  مػػ،  ػػدـ و ػػود أ ػػر9.6( أكنػػر مػػف  9.596والنػػالت   (α)مسػػتوى الداللػػة 
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تطانؽ الموان  والقوانلف الدااملة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة 
 لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

 

 :(23جدول رقم )
نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر نسبة تطابق الموا ح وال وانين الداومية مع قواعد الحاكمية 

 ؤسسية عمى جودة اإلفصاح عن البيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطينالم
DQit = 0.650 + 0.072 CG3it + eit 

Rمعامل التحديد  معامل االرتباط
2

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  

0.055 0.003 0.142 0.708 

 مع قوا د الحاكملة المؤسسلة.: أ ر نسنة تطانؽ الموان  والقوانلف الدااملة CG3حلث 
       DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 

 

تسػاوي  (R²)كما لبلحظ مف ال ػدوؿ أللػًا أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ التحدلػد 
%(ا ممػػا لعنػػػي أف تطػػانؽ المػػػوان  والقػػوانلف الدااملػػػة مػػػع قوا ػػد الحاكملػػػة المؤسسػػلة حػػػي نمػػػوذج 9.1 

%( مػػف  ػػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي 9.91ر تفسػػر  االنحػػدا
أف تطػانؽ المػوان  والقػوانلف  لسػتنتا ممػا سػنؽو نورصة حمسطلفا وىي نسنة لػعلفة  ػدًا ليػذا المؤعػرا 

الدااملػػػػة مػػػػع قوا ػػػػد الحاكملػػػػة المؤسسػػػػلة ال تػػػػؤ ر منفػػػػردة حػػػػي  ػػػػودة اإلحصػػػػاح  ػػػػف النلانػػػػات الماللػػػػة 
 ممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.ل
 

الفرضية الفرعيـة الرابعـة: ال تـؤثر نسـبة تطـابق مسـتوى التعمـيم ألعضـاء مجمـس اإلدارة  5.3.2.3.4
مــع قواعــد الحاكميــة المؤسســية عمــى جــودة اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة لممصــارف 

 المحمية المدرجة في بورصة فمسطين 
ا وأ ػػري  مليػػا تحملػػؿ االنحػػدار (SPSS)حملػػؿ اإلحصػػاني تػػـ إداػػاؿ النلانػػات إلػػ، نرنػػاما الت

المحسػػونة  (F)(ا وتعػػلر إلػ، أف قلمػة 52ىػي مولػحة حػػي ال ػدوؿ رقػـ   النسػلطا وكانػت النتػانا كمػػا
(ا ممػػا 9.93( أقػػؿ مػػف  9.996والنػػالت   (α)(ا وأف مسػػتوى الداللػػة 61.564لنمػػوذج االنحػػدار كانػػت  

مسػػتوى التعمػػلـ أل لػػا  م مػػس اإلدارة مػػع قوا ػػد الحاكملػػة  لػػدؿ  مػػ، و ػػود أ ػػر والػػ  لنسػػنة تطػػانؽ
 المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.
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 (:24جدول رقم )
نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر نسبة تطابق مستوى التعميم ألعضاء مجمس اإلدارة مع قواعد 

 المالية لممصارف المحمية المدرجةية عمى جودة اإلفصاح عن البيانات الحاكمية المؤسس
 في بورصة فمسطين

DQit = -0.594 + 1.613 CG4it + eit 
Rمعامل التحديد  معامل االرتباط

2
 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  

9.266 9.567 61.564 9.996 

 دارة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة.: أ ر نسنة تطانؽ مستوى التعملـ أل لا  م مس اإلCG4حلث 
      DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 

 

تسػاوي  (R²)كما لبلحظ مف ال ػدوؿ أللػًا أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ التحدلػد 
(ا مما لعني أف تطانؽ مستوى التعملـ أل لا  م مػس اإلدارة مػع قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلة 56.7% 

%( مػػػف  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ المحملػػػة 56.7نمػػػوذج االنحػػػدار تفسػػػر  حػػػي 
أف نسػػنة  سػػنؽ لسػػتنتا ليػػذا المؤعػػر منفػػردًاا وممػػا مرتفعػػةالمدر ػػة حػػي نورصػػة حمسػػطلفا وىػػي نسػػنة 

تطانؽ مستوى التعمػلـ أل لػا  م مػس اإلدارة مػع قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلة تػؤ ر حػي  ػودة اإلحصػاح 
 النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.  ف

 

الفرضــية الفرعيــة الوامســة: ال تــؤثر نســبة تطــابق المكافــتت الم دمــة ألعضــاء مجمــس  5.3.2.3.5
ــى جــودة اإلفصــاح عــن  ــة المؤسســية عم ــذيين مــع قواعــد الحاكمي اإلدارة والمــدراء التنفي

  ة فمسطينلممصارف المحمية المدرجة في بورصالبيانات المالية 
ا وأ ػػري  مليػػا تحملػػؿ االنحػػدار (SPSS)تػػـ إداػػاؿ النلانػػات إلػػ، نرنػػاما التحملػػؿ اإلحصػػاني 

المحسػػونة  (F)( وتعػػلر إلػػ، أف قلمػػة 53ىػػي مولػػحة حػػي ال ػػدوؿ رقػػـ  النسػػلطا وكانػػت النتػػانا كمػػا 
(ا ممػػا 9.93( أقػػؿ مػػف  9.999والنػػالت   (α)(ا وأف مسػػتوى الداللػػة 67.937لنمػػوذج االنحػػدار كانػػت  

لدؿ  م، و ود أ ػر والػ  لنسػنة تطػانؽ المكاحػآت المقدمػة أل لػا  م مػس اإلدارة والمػدرا  التنفلػذللف 
مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ػة حػي 

 نورصة حمسطلف.
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 (:25جدول رقم )
 تطابق المكافتت الم دمة ألعضاءنتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر نسبة 

 مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين مع قواعد الحاكمية المؤسسية عمى جودة اإلفصاح
 عن البيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

DQit = -0.080 + 0.703 CG5it + eit 
Rمعامل التحديد  معامل االرتباط

2
 Fداللة مستوى  المحسوبة Fقيمة  

0.537 0.289 19.059 0.000 

: أ ر نسنة تطانؽ المكاحآت المقدمة أل لا  م مس اإلدارة والمدرا  التنفلذللف مػع قوا ػد CG5حلث 
 الحاكملة المؤسسلة.

       DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 
 

تسػاوي  (R²)التحدلػد  كما لبلحظ مف ال ػدوؿ أللػًا أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ
(ا ممػػػا لعنػػػي أف تطػػػانؽ المكاحػػػآت المقدمػػػة أل لػػػا  م مػػػس اإلدارة والمػػػدرا  التنفلػػػذللف مػػػع 56.7% 

%( مػػػف  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات 56.7قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة حػػػي نمػػػوذج االنحػػػدار تفسػػػر  
ممػا يػذا المؤعػر منفػردًاا و ل مرتفعػةالماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصػة حمسػطلفا وىػي نسػنة 

أف نسػػنة تطػػانؽ المكاحػػآت المقدمػػة أل لػػا  م مػػس اإلدارة والمػػدرا  التنفلػػذللف مػػع قوا ػػد  لسػػتنتا سػػنؽ
الحاكملػػػة المؤسسػػػلة تػػػؤ ر حػػػي  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي 

 نورصة حمسطلف.
 

طـــابق توزيـــع ممكيـــة األســـيم مـــع قواعـــد الفرضـــية الفرعيـــة السادســـة: ال تـــؤثر نســـبة ت 5.3.2.3.6
الحاكميـــة المؤسســـية عمـــى جـــودة اإلفصـــاح عـــن البيانـــات الماليـــة لممصـــارف المحميـــة 

 المدرجة في بورصة فمسطين 
( نتانا تحملػؿ االنحػدار النسػلط لفحػص أ ػر تطػانؽ توزلػع ممكلػة األسػيـ 54لنلف ال دوؿ رقـ  

 ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ػة حػي مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح 
(ا وأف مسػػتوى الداللػػة 6.477المحسػػونة تسػػاوي   (F)نورصػػة حمسػػطلفا حلتلػػ  مػػف ال ػػدوؿ أف قلمػػة 

(α)   ا مما لدؿ  مػ،  ػدـ و ػود أ ػر والػ  لنسػنة تطػانؽ توزلػع ممكلػة 9.6( أكنر مف  6.77والنالت)
 ػػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة لممصػػارؼ المحملػػة  األسػػيـ مػػع قوا ػػد الحاكملػػة المؤسسػػلة  مػػ،

 المدر ة حي نورصة حمسطلف.
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 :(26م )جدول رق
نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر نسبة تطابق توزيع ممكية األسيم مع قواعد الحاكمية المؤسسية 

 عمى جودة اإلفصاح عن البيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
DQit = 0.301 + 0.358 CG6it + eit 

Rمعامل التحديد  معامل االرتباط
2

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  

0.187 0.035 1.699 1.99 

 : أ ر نسنة تطانؽ توزلع ممكلة األسيـ مع قوا د الحاكملة المؤسسلة.CG6حلث 
       DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 

 

تسػاوي  (R²)وؿ أللػًا أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ التحدلػد كما لبلحظ مف ال ػد
%(ا مما لعني أف تطانؽ توزلع ممكلة األسيـ مع قوا د الحاكملة المؤسسلة حػي نمػوذج االنحػدار 1.3 

%( مػػػف  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي نورصػػػػة 1.3تفسػػػر  
أف تطػانؽ توزلػع ممكلػة األسػيـ  لسػتنتا ممػا سػنؽو متوسػطة ليػذا المؤعػر منفػردًاا حمسطلفا وىػي نسػنة 

مػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة ال تػػػؤ ر منفػػػردة حػػػي  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ 
 المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

 

اعــد الحاكميــة الفرضــية الفرعيــة الســابعة: ال تــؤثر تطــابق السياســات المســت بمية مــع قو  5.3.2.3.7
المؤسســية عمــى جــودة اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة لممصــارف المحميــة المدرجــة فــي 

 بورصة فمسطين 
ا وأ ػػري  مليػػا تحملػػؿ االنحػػدار (SPSS)تػػـ إداػػاؿ النلانػػات إلػػ، نرنػػاما التحملػػؿ اإلحصػػاني 

المحسػػونة  (F)(ا وتعػػلر إلػ، أف قلمػة 55ىػي مولػحة حػػي ال ػدوؿ رقػـ  النسػلطا وكانػت النتػانا كمػػا 
(ا ممػػا 9.93( أقػػؿ مػػف  9.963والنػػالت   (α)(ا وأف مسػػتوى الداللػػة 4.146لنمػػوذج االنحػػدار كانػػت  

لدؿ  م، و ود أ ر وال  لنسنة تطانؽ السلاسات المستقنملة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة 
 اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.

 :(27جدول رقم )
 نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر نسبة تطابق السياسات المست بمية مع قواعد الحاكمية المؤسسية

 عمى جودة اإلفصاح عن البيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
DQit = 0.017 + 0.526 CG7it + eit 

Rمعامل التحديد  معامل االرتباط
2

 Fمستوى داللة  لمحسوبةا Fقيمة  

0.345 0.119 6.368 0.015 

 : أ ر نسنة تطانؽ السلاسات المستقنملة مع قوا د الحاكملة المؤسسلة.CG7حلث 
       DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 
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تسػاوي  (R²)كما لبلحظ مف ال ػدوؿ أللػًا أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ التحدلػد 
%(ا ممػػػا لعنػػػػي أف تطػػػانؽ السلاسػػػػات المسػػػػتقنملة مػػػع قوا ػػػػد الحاكملػػػػة المؤسسػػػلة حػػػػي نمػػػػوذج 66.7 

 ػػف النلانػػات الماللػػة لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي  مػػف  ػػودة اإلحصػػاح %(66.7االنحػػدار تفسػػر  
أف نسػنة تطػانؽ السلاسػات  لستنتا مما سنؽو ا اً ليذا المؤعر منفرد مرتفعةا وىي نسنة نورصة حمسطلف

لممصػػػارؼ  مسػػػتقنملة مػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػة المؤسسػػػلة تػػػؤ ر حػػػي  ػػػودة اإلحصػػػاح  ػػػف النلانػػػات الماللػػػةال
 .المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف

 

الفرضية الفرعية الثامنـة: ال تـؤثر تطـابق المؤشـرات الكميـة لمشـركة مـع قواعـد الحاكميـة  5.3.2.3.8
حميــة المدرجــة فــي لممصــارف الم المؤسســية عمــى جــودة اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة

  بورصة فمسطين
وأ ػػري  مليػػا تحملػػؿ االنحػػدار  ا(SPSS)تػػـ إداػػاؿ النلانػػات إلػػ، نرنػػاما التحملػػؿ اإلحصػػاني 
المحسػػونة  (F)وتعػػلر إلػ، أف قلمػة  ا(56النسػلطا وكانػت النتػانا كمػػا ىػي مولػحة حػػي ال ػدوؿ رقػـ  

ممػػا  (ا9.93 أقػػؿ مػػف  (9.999 ت والنػػال (α)وأف مسػػتوى الداللػػة  (ا64.969 لنمػػوذج االنحػػدار كانػػت 
لدؿ  م، و ود أ ػر والػ  لنسػنة تطػانؽ المؤعػرات الكملػة لمعػركة مػع قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلة  مػ، 

 .لممصارؼ المحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة
 

 (:28جدول رقم )
ت الكمية مع قواعد الحاكمية المؤسسية عمى نتا ج تحميل االنحدار ل ياس أثر نسبة تطابق المؤشرا

 جودة اإلفصاح عن البيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
DQit = 0.350 + 0.332 CGit + eit 

Rمعامل التحديد  معامل االرتباط
2

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  

9.392 9.532 64.969 9.999 

ؽ المؤعرات الكملة لممصارؼ المحملة المدر ة حػي نورصػة حمسػطلف مػع قوا ػد : أ ر نسنة تطانCGحلث 
 الحاكملة المؤسسلة.

      DQ.ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة  : 
 

 تسػاوي (R²)أف القػوة التفسػلرلة لمنمػوذج مم مػة نمعامػؿ التحدلػد  كما لبلحظ مف ال ػدوؿ أللػاً 
ملػة مػػع قوا ػد الحاكملػة المؤسسػلة حػي نمػوذج االنحػػدار ممػا لعنػي أف تطػانؽ المؤعػرات الك%(ا 53.2 

 ػػػف النلانػػػات الماللػػػة لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي نورصػػػة  مػػػف  ػػػودة اإلحصػػػاح%( 53.2  تفسػػػر
نسػػتنتا ممػػا سػػنؽ أف نسػػنة تطػػانؽ المؤعػػرات الكملػػة لمعػػركة مػػع قوا ػػد و ا وىػػي نسػػنة  اللػػةا حمسػػطلف

لممصػػػارؼ المحملػػػة المدر ػػػة حػػػي   ػػػف النلانػػػات الماللػػػةالحاكملػػػة المؤسسػػػلة تػػػؤ ر حػػػي  ػػػودة اإلحصػػػاح 
 .نورصة حمسطلف
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و ملػو لػؤ ر مسػتوى  اومف ابلؿ نتانا الفرللات الفر لة لمكف رحض الفرلػلة الرنلسػة ال ال ػة
لممصػارؼ المحملػة المدر ػة  تطنلؽ قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللػة

 .حي نورصة حمسطلف

أف التطنلػػؽ  إلػػ، توصػػمتحلػػث  (5962 محمػػدا قػػت النتل ػػة مػػع مػػا توصػػمت إللػػو دراسػػة واتف
كمػا  والتحدلد الدقلؽ لدور آللاتيا لسيـ إل انلًا حي تحسلف مستوى اإلحصاحالمحاكملة المؤسسلة الفعاؿ 

( التػػي كعػػفت أف أغمػػب العػػركات أحصػػحت  ػػف متطمنػػات 5961اتفقػػت النتل ػػة مػػع دراسػػة   سػػلريا 
 .نما لتواحؽ مع متطمنات اإلحصاح المعمولة حي الدراسة الحاكملة

حلػػػث نلنػػػت أف ممكلػػػة  (Giovanni, 2015)وااتمفػػت النتل ػػػة مػػػع مػػػا توصػػػمت إللػػو دراسػػػة 
ا كمػػا المسػػت مرلف حػػي المؤسسػػات وو ػػود اسػػتقبلللة المػػدرا  التنفلػػذللف لػػلس ليػػا  بلقػػة ن ػػودة اإلحصػػاح

حلػػث نلنػت أف تػػواحر المتطمنػػات  (Almaryani, 2014)ااتمفػت النتل ػػة مػع مػػا توصػػمت إللػو دراسػػة 
المادلة مف اإلحصاح والعفاحلة حي التقارلر الماللة لمعركات المدر ة حي إطػار المنػادئ الدوللػة لحوكمػة 

كما ااتمفػت الدراسػة مػع مػا توصػمت إللػو دراسػة العركات حي سوؽ األوراؽ الماللة العراؽ كاف لعلفًاا 
(Khiari, 2013)  ذات  ػػودة إحصػػاح  لػػدة ولكنيػػا ال تتمتػػع نالحاكملػػة  ت أف العػػركاتحلػػث أظيػػر

( حلػث نلنػت 5961نعكؿ  لدا وااتمؼ أللًا مع ما توصمت إللو دراسة  كلحمػي وكػروشا المؤسسلة 
أنػػو لػػـ لػػتمكف مسػػتوى الحوكمػػة المعمػػوؿ نػػو حػػي مؤسسػػات م تمػػع الدراسػػة مػػف تػػوحلر مقومػػات حعالػػة 

ؾ إلػ، لػعؼ التػزاـ العػركات المدر ػة نمعػاللر الحاكملػة المؤسسػلة ا وقػد لر ػع ذلػلئلحصاح المحاسػني
لزاـ العركات نمستوى مقنوؿو دـ إتناع تعملم  اإلحصاح حي التقارلر الماللة. مف ات وا 
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 الدراسة: نتا ج 6.1
والحاكملػػػػة  الػػػػتحفظ حػػػػي السلاسػػػػات المحاسػػػػنلة دراسػػػػة العبلقػػػػة نػػػػلف ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػ،ىػػػػدحت 

لممصػػارؼ المحملػػة المدر ػػة حػػي مسػػتوى  ػػودة اإلحصػػاح  ػػف النلانػػات الماللػػة وأ رىمػػا  مػػ،  المؤسسػػلة
ولػػػػع م مو ػػػػة مػػػػف األسػػػػنمة  تػػػػـ و ملػػػػو حقػػػػد .(5962-5996حػػػػي الفتػػػػرة مػػػػا نػػػػلف   نورصػػػػة حمسػػػػطلف

أسػػػنمة الدراسػػػة وااتنػػػار  نػػػة  مػػػ، امػػػف  ػػػـ اإلأىػػػداؼ الدراسػػػةا و  ؼ إلػػػ، تحقلػػػؽوالفرلػػػلات التػػػي تيػػػد
 النتانا التاللة: إل، الدراسة تحرللاتياا وتوصم

 

 نتا ج الدراسة النظرية: 6.1.1
ال لو د تواحؽ نلف المحاسنلف نعاف كلفلة قلاس التحفظ المحاسني حلػث لعػد أحػد ال وانػب األك ػر  -6

النمػػػاذج المسػػػتادمة لقلػػػاس الػػػتحفظ المحاسػػػني مػػػف ناحلػػػةا   ػػػداًل حػػػي النحػػػوث المحاسػػػنلة لتعػػػدد
 واالحتقار إل، االتساؽ نلف ىذه المقاللس مف ناحلة أارى.

العركات التي تعمؿ حي الدوؿ التي تتطمب مستولات إحصاح مرتفعة مػع ىلنػات رقانػة قولػة ونظػاـ  -5
 قانوني حعاؿ أك ر تحفظًا  ند إ داد التقارلر المالي.

ظػة حػي مسػتوى الػتحفظ المحاسػني  نػد إ ػداد التقػارلر الماللػة حػي أ قػاب صػدور و ود زلػادة ممحو  -1
 .(SEC)نتل ة لمقانمة المتطمنات التي أ منتيا  (Sarbanes-Oxley)قانوف 

لعػػد الػػتحفظ المحاسػػني آللػػة لتافػػلض معػػكمة الوكالػػة نػػلف المػػدلرلف والمسػػاىملف مػػف ناحلػػةا ونػػلف  -2
اسػػػتاداـ العػػػركة لمػػػتحفظ المحاسػػػني حػػػي ااتلػػػار كمػػػا أف مسػػػاىملف والػػػداننلف مػػػف ناحلػػػة أاػػػرىا ال

 السلاسات المحاسنلة لؤدي إل، تافلض تكمفة األمواؿ ونالتنعلة حمالة حقوؽ المساىملف.

 تمنع الحاكملة المؤسسلة التقارلر الماللة االحتلاللة مف ابلؿ التحفظ حي السلاسات المحاسنلة. -3

ؽ الحاكملػػة و ػػػودة اإلحصػػاح  مػػػ، أقصػػ،  يػػػد تعمػػؿ نعػػػض المنظمػػات وال يػػػات الميتمػػة نتطنلػػػ -4
لتطلؽ قوا د ومنادئ الحاكملة المؤسسلة حػي المصػارؼ المدر ػة حػي نورصػة حمسػطلف م ػؿ سػمطة 

القوا ػد والممارسػات الفلػم، لحوكمػة المصػارؼ النقد الفمسطلنلة التي أصدرت دلػلبًل متكػامبًل  ػف 
نظػاـ اإلحصػاح والمصػادؽ  ملػو مػف حي حمسطلفا وكذلؾ نورصة حمسػطلف التػي أصػدرت تعملمػات 

 قنؿ ىلنة سوؽ رأس الماؿ الفمسطلني.
 

 العممية: الدراسة نتا ج 6.1.2

حػػػي المحملػػة الفمسػػطلنلة رؼ اذات داللػػة إحصػػانلة نػػػلف مسػػتوى تحفػػظ المصػػ إل انلػػة تو ػػد  بلقػػة -6
 .لقوا د الحاكملة المؤسسلة االماللة وتطنلقي اتقارلرى

 ػػػػف النلانػػػػات الماللػػػػة  لمحاسػػػػنلة  مػػػػ،  ػػػػودة اإلحصػػػػاحال لػػػػؤ ر مسػػػػتوى الػػػػتحفظ حػػػػي السلاسػػػػات ا -5
نسػنة القلمػة الدحترلػة إلػ، القلمػة  ناسػتاداـوذلػؾ ا لممصارؼ المحملػة المدر ػة حػي نورصػة حمسػطلف

 .(TACC)ا ونسنة المستحقات (BTM)السوقلة 
 



 654 

رؼ لممصا لؤ ر مستوى تطنلؽ قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة -1
 لمحملة المدر ة حي نورصة حمسطلف.ا

ا ومسػػػتوى التعمػػػلـ أل لػػػا  م مػػػس اإلدارةا والمكاحػػػآت نظمػػػة التػػػدقلؽ المتنعػػػةألو ػػػد أ ػػػر والػػػ  ل -2
مػػػع قوا ػػػد الحاكملػػػة المقدمػػػة أل لػػػا  م مػػػس اإلدارة والمػػػدرا  التنفلػػػذللفا والسلاسػػػات المسػػػتقنملة 

ا نلنما ال لو د أ ػر ة حي نورصة حمسطلفالمؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح لممصارؼ المحملة المدر 
مػػع والػػ  لمسػػتوى صػػبلحلات م مػػس اإلدارةا والمػػوان  والقػػوانلف الدااملػػةا وتوزلػػع ممكلػػة األسػػيـ 

قوا د الحاكملة المؤسسلة  م،  ودة اإلحصاح  ف النلانات الماللة لممصارؼ المحملة المدر ة حي 
 .نورصة حمسطلف

 

 توصيات الدراسة: 6.2
 صمت إللو الدراسة لمكف اقتراح نعض التوصلات:ننا   م، ما تو 

تطنلػػؽ إ ػػرا ات رقانلػػة أك ػػر صػػرامة  مػػ، القطػػاع المصػػرحي حػػي حمسػػطلف إللػػزاـ عػػركاتو نمسػػتوى  -6
أ مػ، مػف الػتحفظ المحاسػػني  نػد إ ػداد التقػػارلر الماللػةا حيػو أك ػػر القطا ػات االقتصػادلة حلولػػة ا 

اػرى مػا لسػتد ي العمػؿ  مػ، لػماف عػفاحلة قوانمػو ولو مف التا لر  م، القطا ات االقتصادلة األ
 مػػػ، المسػػػاىملف مػػػف الت لػػػرات غلػػػر  حفاظػػػاً الماللػػػة ومصػػػداقلتيا  نػػػر تقلػػػده نػػػالتحفظ المحاسػػػنيا 

ا ناإللػػػاحة إلػػػ، التواحػػػؽ  مػػػ، آللػػػة معلنػػػة المنػػػررة حػػػي السلاسػػػات المحاسػػػنلة والتقػػػدلرات المحاسػػػنلة
 لقلاس مستوى التحفظ المحاسني.

ة حمسطلف العركات  م، تطنلؽ التحفظ المحاسنيا و عمو عرطًا مف عػروط اإلدراج أف تمـز نورص -5
حػي النورصػةا وذلػؾ لتعزلػز التػزاـ المصػارؼ نػالتحفظ المحاسػني  نػد إ ػداد القػوانـ الماللػة للػماف 

 مستوى أ م، مف التحفظا ونما لساىـ حي تعزلز  ودة اإلحصاح حي القوانـ الماللة.
ل عػؿ  (Sarbanes- Oxley)للف والمدلرلف نا تمػاد القػوانـ الماللػة وحػؽ قػانوف إلزاـ المدرا  التنفلذ -1

إ ػػػداد التقػػػارلر الماللػػػة أك ػػػر تحفظػػػًاا ولتافػػػلض معػػػكمة الوكالػػػة نػػػلف المػػػدلرلف والمسػػػاىملفا ونػػػلف 
 المساىملف والداننلف.

دراؾ أىملػػػة سلاسػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػني مػػػف قنػػػؿ إدارات المصػػػارؼ الفمسػػػطلنل -2 ةا لمػػػا لػػػرورة حيػػػـ وا 
تحقػػؽ ىػػذه السلاسػػة مػػف منػػاحع حػػي تعزلػػز قػػدرة المصػػارؼ نالمفاولػػات التعاقدلػػة وتافػػلض تكمفػػة 

 المعمومات.
 ػف  تعنػ، نإصػدار نعػرة دورلػةسػمطة النقػد الفمسػطلنلة ونورصػة حمسػطلف  تعكلؿ  ية ماتصة حي -3

 .حمسطلف المدر ة حي نورصةالمصارؼ المحملة مستوى و ودة اإلحصاح حي 
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رؼ  م، مزلد مف اإلحصاح حي تقارلرىا المنعورةا وولع حواحز أو تسيلبلت معلنة تع لع المصا -4
لممصارؼ التي تمني ذلؾا وحػرض  قونػات أو أي غرامػات  مػ، المصػارؼ حػي حػاؿ  ػدـ التزاميػا 

 ناإلحصاحا مع إصدار تصنلؼ مف قنؿ سمطة النقد الفمسطلنلة ونورصة حمسطلف.

نلانػػػػات تارلالػػػػة سػػػػنولة  ػػػػف منػػػػادئ وقوا ػػػػد الحاكملػػػػة أف تقػػػػـو نورصػػػػة حمسػػػػطلف نتػػػػوحلر قا ػػػػدة  -5
المؤسسلة المطنقة حعملًا حي المصارؼ الفمسطلنلة لتسيؿ  م، الناح لف  مػع النلانػات الفعملػة غلػر 
المتحلزة البلزمة إل را  الدراسات ذات الصمةا وا تماد نماذج لقلاس التحفظ و ودة اإلحصاح لكونا 

ا لمػا ليػا مػػف مصػداقلة وتسػػا د حػي تو لػو االسػػت مارات إلػ، المكػػاف مؤعػرًا لممسػت مرلف والمتعػػامملف
 األم ؿ اقتدا  نت ارب الدوؿ المتقدمة.

أف تعلد العركات النظر حي نرام يا وأنظمتيا الدااملةا وأف تعمؿ  مػ، تحسػلف ممارسػاتيا المينلػة  -6
ةا واإلدارات وتقولتيػػػػػاا اصوصػػػػػًا حػػػػػي م ػػػػػاؿ إدارة األاطػػػػػارا والسػػػػػلولةا ومكاحػػػػػآت م ػػػػػالس اإلدار 

التنفلذلػػةا نيػػدؼ تػػوحلر مزلػػد مػػف الطمانلنػػة لممسػػاىملف وأصػػحاب المصػػال  وحقػػًا إلطػػار تعػػرلعي 
 ورقاني ومؤسسي لتفؽ  ملوا وأف ال لكوف رىنًا ألزمات ماللة.

إلزاـ المصارؼ ناف لتلمف تقرلرىا السػنوي ممحقػًا منفصػبًل لتنػاوؿ تحدلػد مسػتوى تطنلػؽ الحاكملػة  -7
 تناوؿ تقرلر مدقؽ الحسانات مدى التزاـ المصارؼ نمنادئ الحاكملة.لدلياا أو أف ل

لرورة أف تقـو ال امعات والمعاىد الفمسطلنلة و معلػة المحاسػنلف والمػدققلف الفمسػطلنلة نتطػولر  -69
النػػراما التعململػػة والػػدورات التدرلنلػػة الماتمفػػة لتعػػمؿ التطػػورات االقتصػػادلة العالملػػةا واصوصػػًا 

ع الػػػتحفظ المحاسػػػنيا الحاكملػػػة المؤسسػػػلةا و ػػػودة اإلحصػػػاح نيػػػدؼ إ ػػػداد حلمػػػا لتعمػػػؽ نمولػػػو 
 و رض القوانـ الماللة وحقًا لممتطمنات القانونلة والمينلة.
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 الدراسات الم ترحة: 6.3

القلػػػاـ نم ػػػؿ ىػػػذه الدراسػػػة حػػػي قطا ػػػات اقتصػػػادلة أاػػػرى لػػػمف النلنػػػة الفمسػػػطلنلة ن ػػػرض إ ػػػرا   -6
 الاتبلؼ نلف ىذه القطا ات وأ رىا  م،  ودة اإلحصاح.المقارنة لموقوؼ  م، مدى التعانو وا

أو مقلاس العبلقة نلف  وانػد  (C-Score)إ ادة الدراسة ناستاداـ مقاللس أارى لمتحفظا كمقلاس  -5
ا والػذلف سػنقت اإلعػارة إلليمػا  نػد الحػدلث  ػف (Basu)األسيـ وأرناحيا والمعػروؼ ناسػـ مقلػاس 
 تاداـ مقاللس أارى لمحاكملة المؤسسلة.مقاللس التحفظ حي الدراسةا وكذلؾ اس

إ ػرا  مزلػد مػف الدراسػات لقلػاس مسػتولات الػتحفظ المحاسػني مػف اػبلؿ دور الحاكملػة المؤسسػلةا  -1
 ول اف التدقلؽا و ودة التدقلؽ حي تحسلف مستوى التحفظ المحاسني حي التقارلر الماللة.

 ظؿ الحاكملة المؤسسلة.أ ر التحفظ حي السلاسات المحاسنلة  م، إدارة األرناح حي  -2
 نلف الحاكملة والتحفظ المحاسني. ااتنار التا لر الااصة نعمملات التقالي  م، العبلقة -3

ا والرحػػػع الػػػرنط نػػػلف مسػػػتوى اإلحصػػػاح المحاسػػػني حػػػي التقػػػارلر الماللػػػة وموالػػػلع أاػػػرى كالعولمػػػة -4
دارة األرناحا وكفا ة القرارات االست مارلةا والسلولةالمالي  .ا وا 

الدراسة الحاللة نلانات التقارلر الماللة السنولة حي قلاس مستوى التحفظ المحاسنيا ومف  استادمت -5
 المحتمؿ أف تاتمؼ النتانا إذا تـ قلاس ىذا المستوى ناستاداـ نلانات التقارلر الماللة رنع السنولة.

 .مست مرلفوتوقعات ال حي لو  المعاللر المحاسنلة الدوللة قلاس مدى تحقلؽ العفاحلة واإلحصاح -6
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 المراجع:
 المراجع العربية:أواًل 

إطــار محاســبي م تــرح لــدور حوكمــة الشــركات فــي تنشــيط (: 5994إنػػراىلـا محمػػد  نػػد الفتػػاح محمػػد   .6
ملمي لتفعلؿ اقتصاد المعرحةا ندوة حوكمة العركات العامة والااصػة مػف ا مداؿ تحسوق األوراق المالية

 نوحمنرا القاىرةا مصر. 51-67أ ؿ اإلصبلح االقتصادي واليلكميا 

ـــى اتجاىـــات وســـموك (: 5966إنػػػراىلـا محمػػػود والظػػػاىرا  نػػػد السػػػتار   .5 ـــر اإلفصـــاح المحاســـبي عم أث
ا 692ا ع11ا م مػػة تنملػػة الراحػػدلفا مػػاســوريةالمســتثمرين، دراســة ميدانيــة فــي الجميوريــة العربيــة ال

 العراؽ.

المنظور المعاصر لمتحفظ المحاسبي بالتطبيق عمى الشـركات المتداولـة (: 5996أنو الالرا مد ر طو   .1
 ا مصر.6ا الم مة العمملة لمت ارة والتمولؿا كملة الت ارةا  امعة طنطاا عفي سوق األسيم المصرية

سياســات الــتحفظ المحاســبي فــي الفكــر المحاســبي المعاصــر ومــدى (: 5966أنػػو نكػػرا زمػػـز أحمػػد   .2
ا رسػالة تأثيرىا عمى جودة الت ارير المحاسبية وقرارات المستثمرين فـي سـوق األوراق الماليـة المصـرية

دارة األ ماؿا  امعة حموافا مصر.  ما ستلر غلر منعورةا كملة الت ارة وا 

ـــل رأس(: 5966أنػػػو ازانػػػةا إليػػػاب محمػػػد   .3 ـــر ىيك ـــتحفظ المحاســـبي  أث ـــى ال ـــديون عم ـــال وأجـــل ال الم
 ا كملة الت ارةا  امعة كفر العلالا مصر.بالشركات الم يدة بالبورصة المصرية

محـــددات اإلفصـــاح المحاســـبي االوتيـــاري فـــي شـــركات المســـاىمة، (: 5961أنػػو عػػػموعا ىػػػدلؿ توحلػػػؽ   .4
منعػورةا قسػـ المحاسػنةا كملػة ا رسػالة ما سػتلر غلػر دراسة نظرية وميدانية في بي ـة األعمـال المصـرية

 الت ارةا  امعة طنطاا مصر.

تعزيز وتـدعيم قواعـد حوكمـة الشـركات وآثارىـا االقتصـادية الموتمفـة (: 5961أنو  معةا محمد كماؿ   .5
 ا الكولت.627ا ع17ا م مة دراسات الاملا وال زلرة العرنلةا سفي دولة الكويت

ي فــي ال طــاع المصــرفي العربــي ومتطمبــات تطــوير الحكــم المؤسســ(: 5991اتحػػاد المصػػارؼ العرنلػػة   .6
 ا نلروتا لنناف.6ا طممارساتو وفق المعايير الدولية

ويـــار الجزا ـــر بـــالتكيف مـــع متطمبـــات اإلفصـــاح وفـــق معـــايير (: 5969أحمػػدا زغػػػدار ومحمػػػدا سػػػفلر   .7
 ا ال زانر.5ا م مة الناحثا ع(IAS/IFRS)المحاسبة الدولية 

التحفظ المحاسـبي وجـودة قيـاس األربـاح، دراسـة تطبي يـة أ(: -5966أحمدا سام  محمد رلا رلاض   .69
 ا النحرلف.5ا ع16ا الم مة العرنلة لئلدارةا ال امعة األىملةا ماعمى شركات المساىمة البحرينية

دور لجـان المراجعـة كأحـد دعـا م الحوكمـة فـي تحسـين ب(: -5966أحمدا سام  محمػد رلػا رلػاض   .66
ا الم مػة األردنلػة حػي إدارة األ مػاؿا ة تطبي ية عمى شركة األدوية المصريةجودة الت ارير المالية، دراس

 ا األردف.6ا ع5ال امعة األردنلةا ما

ا إطار محاسبي م ترح لمرقابة الفورية عمى المواطر في البنـوك التجاريـة(: 5993أحمدا وحا  لوسػؼ   .65
 رسالة دكتوراه غلر منعورةا كملة الت ارةا  امعة  لف عمسا مصر.
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ت يـيم وتطـوير اإلطـار الفكـري المشـترك لممحاسـبة الماليـة الصـادر عـن (: 5996ألرليا محمد رواد  ا .61
ا م مػة الدراسػات FASBومجمـس معـايير المحاسـبة الماليـة  IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية 

 ا مصر.1الماللة والت ارلةا كملة الت ارةا  امعة نني سولؼا ع

العالقـــة بـــين مســـتوى التطبيـــق الفعمـــي لمحاكميـــة (: 5969اج  مػػػي  إسػػػما لؿا  مػػػي  نػػػد ال ػػػانر الحػػػ .62
المؤسســـية وجـــودة الت ـــارير الماليـــة لمشـــركات المســـاىمة العامـــة األردنيـــة فـــي ال طـــاعين المصـــرفي 

 ا رسالة ما ستلر غلر منعورةا  امعة العرؽ األوسطا األردف.والصناعي

ــر األزمــات الما(: 5962إقنػػاؿا  مػػر والقلػػاةا مػػاموف   .63 ــتحفظ المحاســبي: أث ــى دعــم سياســة ال ــة عم لي
العمػػـو اإلنسػػانلةا  -ا م مػػة  امعػػة الن ػػاح لؤلنحػػاثدراســة فــي الشــركات الصــناعية المســاىمة األردنيــة

 ا األردف.2ا ع56ما

حوكمة الشركات وأثرىا عمـى مسـتوى اإلفصـاح فـي المعمومـات (: 5969آؿ غزويا حسلف  ند ال ملػؿ   .64
ــة عمــ ــة الســعوديةالمحاســبية، دراســة اوتباري ا رسػػالة ى شــركات المســاىمة العامــة فــي المممكــة العربي

 ما ستلر غلر منعورةا قسـ المحاسنة كملة اإلدارة واالقتصادا األكادلملة العرنلة حي الدنمارؾ.

محــــددات الــــتحفظ المحاســــبي وأثــــره عمــــى جــــودة (: 5965األورحمػػػػيا أسػػػػما  قحطػػػػاف محمػػػػد نعػػػػات   .65
ا رسالة دكتوراه غلر منعورةا كملة الت ارةا  امعػة طنطػاا ية وتطبي يةالمعمومات المحاسبية: دراسة نظر 

 مصر.

ا رسػػالة ما سػػتلر أثــر جــودة اإلفصــاح المحاســبي عمــى إدارة األربــاح(: 5966النػريا محمػػد حػػر حسػف   .66
 غلر منعورةا قسـ المحاسنةا كملة االقتصاد والعمـو اإلدارلةا  امعة العمـو التطنلقلة الااصةا األردف.

متطمبـات اإلفصــاح المحاسـبي فـي ظــل تطبيـق معـايير المحاســبة الدوليـة وأثــره (: 5965ؿا عػلاي  نػبل .67
 .59ا م مة دراسات اقتصادلةا ععمى تطوير المحتوى اإلعالمي لم وا م المالية

ا قػػرار رقػػـ 66/65/5994( المنعقػػدة نتػػارلال 59ا  مسػػة رقػػـ  نظــام اإلفصــاح(: 5995نورصػػة حمسػػطلف   .59
( نػػػالتعملـ رقػػػـ 11ا 59ا 62التػػػي قامػػػت نيػػػا ىلنػػػة سػػػوؽ رأس المػػػاؿ  مػػػ، المػػػواد   ا والتعػػػدلبلت3/59
 (ا حمسطلف.96/5965 

حوكمـة الشــركات المسـاىمة فـي فمســطين، النظريـة والتطبيـق، المجمــة (: 5965تبلحمػةا االػد إنػراىلـ   .56
 ا األردف.1ا ع2ا مااألردنية في ال انون والعموم السياسية

آليــات الحوكمــة ودورىــا فــي الحــد مــن الفســاد المــالي واإلداري فــي (: 5995التملمػػيا  نػػاس حملػػد   .55
 ا ىلنة النزاىةا ن دادا العراؽ.الشركات الممموكة لمدولة

لصــناديق االســتثمار:  يالــتحفظ المحاســبإطــار م تــرح ل يــاس مســتوى (: 5965ي   ػػانرا االػػد حتحػػ .51
 .ا مصر5ع ا64ما امصر االفكر المحاسني ادراسة تطبي ية عمى البورصة المصرية

ــار الســمبية (: 5961ال ػػار يا ىػػاني  نػػده املػػؿ حسػػانلف   .52 دور الــتحفظ المحاســبي فــي الحــد مــن اآلث
 عػةا كملػة الت ػارة نالسػولسا  امعػة ا م مػة المػدلر النػا  ا قسػـ المحاسػنة والمرالألزمة المالية العالمية

 السولسا مصر.

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1421069
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1421069
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اإلفصــاح المحاســبي فــي ضــوء المعــايير المحاســبية الدوليــة، دراســة (: 5966ال عنػػريا م ػػدي أحمػػد   .53
ا مماػص رسػالة ميدانية عمى الشركة السعودية لمصـناعات األساسـية )سـابك( شـركة مسـاىمة سـعودية

 ا السعودلة.7حي الدنمارؾا عدكتوراه م مة األكادلملة العرنلة المفتوحة 

مســتوى الحاكميــة المؤسســـية وأثــره فــي أداء الشــركات، دراســـة (: 5995ال علػػديا  مػػر  لػػد مسػػمـ   .54
عمــى الشـركات المدرجـة فـي بورصــة  (Credit Lyonnais Securities Asia)تطبي يـة لنمـوذج 

 لمصرحلةا  مافا األردف.ا رسالة دكتوراه غلر منعورةا األكادلملة العرنلة لمعمـو الماللة واعمان

ا م مػة دورلػة م ارنة بيانات وحصص البنوك العاممـة فـي فمسـطين(: 5963 معلة الننوؾ حي حمسطلف   .55
 ا حزلرافا حمسطلف.45متاصصة تصدر  ف  معلة الننوؾ حي حمسطلفا ع

أثــر الــدور التعاقــدي لممعمومــات المحاســبية عمــى درجــة الــتحفظ (: 5992 نلػػديا محمػػد سػػعلد محمػػد   .56
ــى إدارة األربــاحا ا الم مػػة العمملػػة لمت ػػارة والتمولػػؿا كملػػة دراســة تحميميــة -لمحاســبي وانعكــاس ذلــك عم

 ا مصر.5الت ارةا  امعة طنطاا ع
ا م مػػػة الننػػػوؾ حػػػي حمسػػػطلفا إصػػػدار حوكمـــة الشـــركات يترأســـيا قطـــاع البنـــوك(: 5996حامػػػدا مينػػػد   .57

  معلة الننوؾا حمسطلف.

الشركات المساىمة ما بـين الحوكمـة وال ـوانين والتعميمـات، حالـة  (:5996ح ازيا ميا محمود رمزي   .19
ا 52ا م مػة  امعػة دمعػؽ لمعمػـو االقتصػادلة والقانونلػةا مػادراسية لمشركات المساىمة العامة العمانيـة

 ا سورلا.6ع

تطــوير اإلفصــاح المحاســبي لــدعم الم ــدرة التفســيرية لممعمومــات الماليــة فــي (: 5994حسػػانلفا أحمػػد   .16
 ا مركز نحوث طمنة العمـو اإلدارلةا  امعة الممؾ سعودا السعودلة.األوراق المالية السعوديةسوق 

قــدرة اإلفصــاح المحاســبي فــي ال ــوا م الماليــة عمــى زيــادة أعمــال (: 5969الحسػػلفا نسػػاـ  نػػد الكػػرلـ   .15
ةا كملػة ا رسػالة ما سػتلر غلػر منعػورةا قسػـ المحاسػنالبنوك بـالتطبيق عمـى البنـوك الواصـة فـي سـوريا

 االقتصادا  امعة دمعؽا سورلا.

ـــات(: 5993حمػػػادا طػػػارؽ  نػػػد العػػػاؿ   .11 ـــادئ، التجـــارب، والمتطمب  -حوكمـــة الشـــركات، المفـــاىيم، المب
 ا الدار ال امعلة لمطنا ة والنعر والتوزلعا القاىرةا مصر.تطبي ات الحوكمة في المصارف

ع عـام ووـاص ومصـارف، المفـاىيم، حوكمـة الشـركات )شـركات قطـا(: 5995حمادا طارؽ  ند العػاؿ   .12
 ا الدار ال امعلة لمنعر والتوزلعا مصر.المبادئ، التجارب، المتطمبات(

قيــاس أثــر اإلفصــاح االوتيــاري فــي جــودة الت ــارير الماليــة، دراســة ميدانيــة فــي (: 5962حمػػادةا رعػػا   .13
 ا األردف.2ا ع69ا الم مة األردنلة حي إدارة األ ماؿا مابورصة عمان

ت يــيم مســتوى الــتحفظ المحاســبي فــي الت ــارير الماليــة وعالقتــو (: 5966  بلـ محمػػد موسػػ،مػػدافا  ػػح .14
ؾ م مػػة  امعػػة الممػػ ،بالحاكميــة المؤسســية فــي الشــركات المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة

 .5ا ع51سعود  العمـو اإلدارلة(ا ما

العالقــة بــين الحاكميــة المؤسســية وتوزيعــات األربــاح وتأثرىــا (: 5962حمػػدافا  ػػبلـ محمػػد موسػػ،   .15
 ا األردف.6ا ع69ا الم مة األردنلة حي إدارة األ ماؿا مابصعوبات التمويل الوارجي

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1622589
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1622589
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1622589
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ىــل (: 5965 مػػر  لػػد مسػػمـ  حمػػدافا  ػػبلـ محمػػد موسػػ، وأنػػو   لمػػةا  مػػاد محمػػد  مػػي وال علػػديا  .16
ســاىمت إجــراءات الحوكمــة المؤسســية فــي وفــض ممارســات إدارة األربــاح فــي الشــركات الصــناعية 

 .49-37ا ع67ا م مة نحوث اقتصادلة  رنلةا ماالمساىمة العامة األردنية
 سػتلر ا رسػالة ماالحاكميـة وأثرىـا فـي أداء الشـركات الصـناعية األردنيـة(: 5966الحمودا نيالة نػواؼ   .17

 غلر منعورةا كملة األ ماؿا  امعة  ماف العرنلةا  مافا األردف.

أثر الحاكمية المؤسسـية عمـى جـودة المعمومـات المحاسـبية (: 5966الحملديا محمد صنحي  ند ا   .29
ا رسػالة ما سػتلر غلػر منعػورةا قسػـ المحاسػنةا في البنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصة عمـان

 لماؿ واأل ماؿا  امعة آؿ النلتا السعودلة.كملة إدارة ا

مســـتوى اإلفصـــاح فـــي البيانـــات الماليـــة لمبنـــوك والشـــركات الماليـــة (: 5991اعػػػارمةا حسػػػلف  مػػػي   .26
ا م مة  امعة الن ػاح لؤلنحػاثا العمػـو 30المشابية المندمجة في األردن، معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ا حمسطلف. 6ا ع65اإلنسانلةا ما

ــى (: 5994اـز والقعػػيا ظػػاىر  الاطلػػبا حػػ .25 ــة تطبي يــا عم مكاني ــة المؤسســية بــين المفيــوم وا  الحاكمي
 .6ا ع69ا م مة ارند لمنحوث العمملةا ماأرض الواقع في الشركات المدرجة في األسواق المالية

دور المعمومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات االســتثمار فــي ســوق عمــان (: 5993املػػؿا  طػػا ا   .21
 ا دراسة تحململةا  امعة الزلتونةا األردف.لماليةلألوراق ا

ـــي فمســـطين (: 5961الػػػدا ورا  نػػػر إنػػػراىلـ و انػػػدا محمػػػد نػػػواؼ   .22 ـــة ف ـــزام المصـــارف العامم مـــدى الت
 ا حمسطلف.6ا ع63ا م مة  امعة األزىر ن زةا سمسمة العمـو اإلنسانلةا مابمتطمبات الحوكمة المت دمة

ا 53ا م مػػة الننػػوؾ حػػي األردفا مػػاسســية والتوافــق مــع ال ــوانينالحاكميــة المؤ (: 5994الدقػػةا  مػػاؿ   .23
  مافا األردف.

دراســــات مت دمــــة فــــي المحاســــبة (: 5996الػػػػدىراويا كمػػػػاؿ الػػػػدلف مصػػػػطف، وسػػػػرالاا محمػػػػد السػػػػلد   .24
 ا الدار ال امعلةا مصر.والمراجعة

م مػة الننػوؾ  اتحسين وتطوير الحاكمية المؤسسية فـي البنـوك(: 5991دىمشا نعلـ وأنو زرا  فػاؼ   .25
 ا  مافا األردف.69ا ع55حي األردفا ما

مــدى (: 5969الذلنػػةا زلػػاد  نػػد الحمػػلـا وال علػػديا  مػػر  لػػد مسػػمـا واإلرلػػانيا معمػػر محمػػد  نػػد ا   .26
ا م مػػػة الزرقػػػا  لمنحػػػوث تطبيـــق المبـــادئ العامـــة لحوكمـــة الشـــركات فـــي المصـــارف التجاريـــة اليمنيـــة

 األردف.ا 6ا ع69والدراسات اإلنسانلةا ما

دراسة وتحميل نماذج قياس التحفظ المحاسبي بال وا م الماليـة فـي (: 5969راعدا محمد إنراىلـ محمػد   .27
دراسـة  -إطار االلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية لت يـيم أثـره عمـى تكمفـة التمويـل بالممكيـة واالقتـراض

كملػػة الت ػػارةا  امعػػة اإلسػػكندرلةا  ا رسػػالة دكتػػوراه غلػػر منعػػورةاتطبي يــة عمــى جميوريــة مصــر العربيــة
 مصر.
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قيـــاس أثـــر الـــتحفظ المحاســـبي عمـــى جـــودة المحتـــوى اإلعالمـــي (: 5996رزؽا إسػػػبلـ عػػػعناف  مػػػي   .39
ا رسالة ما سػتلر غلػر منعػورةا قسػـ المحاسػنة دراسة ميدانية -لمت رير المالي في سوق األوراق المالية

 صر.والمرا عةا كملة الت ارةا  امعة قناة السولسا م

دراســـة  -ت يــيم الــتحفظ المحاســبي مــن منظــور المســتودم(: 5966الرعػػلديا ممػػدوح صػػادؽ محمػػد   .36
 ا مصر.5ا ع53ا كملة الت ارةا  امعة سوىاجا مانظرية وميدانية، مجمة البحوث التجارية المعاصرة

اليــة مســتوى اإلفصــاح االوتيــاري فــي الت ــارير الم(: 5966زلػػودا لطلػػؼ والع مػػافا محمػػد و مػػيا رلػػـ   .35
ا م مػة  امعػة تعػرلف لمنحػوث المنشورة لمشركات المساىمة المسجمة في سوق دمشق لألوراق الماليـة

 ا سورلا.1ا ع11والدراسات العمملةا سمسمة العمـو االقتصادلة والقانونلةا ما
أثــر الحاكميــة المؤسســية عمــى (: 5965السػػرطاويا  نػػد المطمػػب محمػػد وحمػػدافا  ػػبلـ محمػػد موسػػ،   .31

دراسة م ارنة بين المصـارف اإلسـالمية والت ميديـة فـي دول مجمـس التعـاون  -ارف الوميجيةأداء المص
 .5ا ع6ا الم مة العالملة لمتسولؽ اإلسبلميا ماالوميجي

ا م مػة معػػارؼا حوكمـة الشــركات سـبيل إلعــادة الث ـة فـي اإلفصــاح المحاسـبي(: 5966سػفلرا محمػد   .32
 .66ا ع4العمـو االقتصادلة والقانونلةا ما

نمـوذج م تـرح ل يـاس وتفسـير تـأثير مسـتوى الـتحفظ المحاسـبي (: 5965سبلمةا صػبلح حسػف  مػي   .33
ـــى قيمـــة المنشـــأة ـــة عم ـــارير المالي ـــد إعـــداد الت  ـــة -عن ا م مػػػة الفكػػػر المحاسػػػنيا قسػػػـ دراســـة تطبي ي

 ا مصر.2ا ع65المحاسنةا  امعة  لف عمسا ما

ســات الفضــمى لحوكمــة الشــركات المصــارف فــي دليــل ال واعــد والممار (: 5962سػػمطة النقػػد الفمسػػطلنلة   .34
 ا راـ اا حمسطلف.فمسطين

ا دانػػػرة األنحػػػاث والسلاسػػػات النقدلػػػةا 2014الت ريـــر الســـنوي لعـــام (: 5963سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطلنلة   .35
 حزلرافا راـ اا حمسطلف.

ل يـاس الـتحفظ  Basuلفاعمية نمـوذج  اوتباريةدراسة (: 5965  سملمافا أحمد محمد مصطف، موس، .36
كملػػة  ام مػػة النحػػوث الماللػػة والت ارلػػة االمحاســبي ألربــاح منظمــات األعمــال فــي ســوق األوراق الماليــة

 ا مصر.5عا  امعة نور سعلد االت ارة
دراســـة  -ة الشـــركات ومعالجـــة الفســـاد المـــالي واإلداريـــةحوكمـــ(: 5994سػػػملمافا محمػػػد مصػػػطف،   .37

 ا الدار ال امعلة لمطنا ة والنعرا القاىرةا مصر.تطبي ية

مـدى تـوفر (: 5963السناويا  ند الرؤوؼ محمد ودراغموا زىراف "محمد  مػي" و ػرارا صػيلب توحلػؽ   .49
دارة الشــركة، در  اســة ميدانيــة مــن واقـــع م ومــات الحاكميــة المؤسســية المتعم ــة بتــدقيق الحســـابات وا 

 ا األردف.5ا ع66ا الم مة األردنلة حي إدارة األ ماؿا ماالشركات المساىمة العاممة في فمسطين
ــين حوكمــة الشــركات(: 5966  حمػػدأعػػاىلفا محمػػد  .46 ــة ب ــي  دراســة العالق ــتحفظ المحاســبي ف ودرجــة ال

ــى ســوق  ــالتطبيق عم ــة المنشــورة: ب ــوا م المالي ــوراقال  ــة المصــرية ال الم مػػة العمملػػة لبلقتصػػاد  االمالي
 ا مصر.2عا والت ارة
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تـأثير موـاطر الـدعاوى ال ضـا ية عمـى ممارسـات الـتحفظ المحاسـبي فـي (: 5969عتلويا ألمف أحمػد   .45
ــالتطبيق  ا م مػػة اإلدارة العامػػةا كملػػة إدارة عمــى ســوق األســيم المصــريالشــركات المتيمــة بالتالعــب ب

 ا السعودلة.2ا ع39األ ماؿا  امعة الممؾ سعودا ما
إطـــار محاســـبي م تـــرح لت يـــيم إدراك اإلدارة المصــــرفية (: 5961عػػػحاتوا محمػػػد  نػػػد العػػػكور أحمػػػد   .41

ا م مػػة الريــاضبيــدف تعزيــز اإلفصــاح والشــفافية، دراســة تطبي يــة عمــى بنــك  (IFRS 7)لمتطمبــات 
 .5ا ع65النحوث المحاسنلةا ما

إطــار م تــرح لتفعيــل دور مراقبــي الحســابات فــي مجــال (: 5965  العػػرقاويا منػػ، حسػػف أنػػو المعػػاطي .42
الم مػة العمملػة لبلقتصػاد  ،: دراسـة ميدانيـةIFRSالدوليـة  التحفظ المحاسبي في ضوء معايير الت ارير

 ا مصر.6عا مصرا والت ارة

ا نحػػث العالقــة بــين جــودة األربــاح والحاكميــة المؤسســية(: 5997العػػرلؼا إقنػػاؿ وأنػػو   لمػػةا  مػػاد   .43
 -مقػػػػدـ حػػػػي المػػػػؤتمر السػػػػانع نعنػػػػواف: تػػػػدا لات األزمػػػػة االقتصػػػػادلة العالملػػػػة  مػػػػ، منظمػػػػات األ مػػػػاؿ

 نوحمنرا  مافا األردف. 66-69حدلاتا الفرصا اآلحاؽا الت

العوامـــل المـــؤثرة عمـــى درجـــة الـــتحفظ المحاســـبي فـــي (: 5961عػػػطناويا أحمػػػد "محمػػػد  معػػػة" أمػػػلف   .44
ا رسػػػالة ما سػػػتلر غلػػػر منعػػػورةا قسػػػـ المحاسػػػنةا كملػػػة االقتصػػػاد الشـــركات المســـاىمة العامـــة األردنيـــة
 ردف.والعمـو اإلدارلةا  امعة اللرموؾا األ

مـدى إمكانيـة تطبيـق الحوكمـة فـي الشـركات المدرجـة فـي سـوق (: 5996الععبلفا صال  نف إنػراىلـ   .45
 ا رسالة ما ستلر غلر منعورةا  امعة الممؾ سعودا السعودلة.األسيم السعودي

دراسة مـدى تـأثير كفايـة اإلفصـاح عـن الموـاطر المصـرفية عمـى (: 5965العلالا سيلؿ و نقوا  بل    .46
 ا العراؽ.694ا ع12ا م مة تنملة الراحدلفا مارقابة عمى ىذه المواطرإمكانية ال

دعم التش يل الذىني لإلطار الفكري لممحاسبة والمراجعة لتفعيـل آليـات (: 5966صانرا محمد محمػود   .47
ا المػػػؤتمر اللػػػرلني السػػػانع  عػػر: تقلػػػلـ وتقػػػولـ النظػػػاـ اللػػػرلني المصػػػريا ال معلػػػة حوكمـــة الشـــركات
 ا مصر.1العامة واللرانبا ما المصرلة لمماللة

بنـاء محـافظ رأس المـال الفكــري مـن األنمـاط المعرفيـة ومـدى مالءمتيــا (: 5994الصػال ا أحمػد  مػي   .59
ا رسػػالة دكتػػوراه غلػػر منعػػورةا كملػػة اإلدارة لحاكميــة الشــركات فــي ال طــاع الصــناعي الموــتمط فــي ب ــداد

 واالقتصادا  امعة ن دادا العراؽ.

ىي ـة سـوق رأس المـال تسـتعد إلنيـاء المرحمـة التجريبيـة مـن تطبيـق (: 5963دة  صحلفة الحلاة ال دل .56
 حنرالر. 62-6ا 666ا حلاة وسوؽ: ممحؽ اقتصادي أسنو يا عنموذج قياس حوكمة الشركات

ــات اإلفصــاح المحاســبي ألغــراض التحميــل المــالي(: 5996الصػػلادا ىػػادي أحمػػد محمػػد   .55 ا م مػػة متطمب
 .16ا ع65عؤوف العصرا ما

دور الـــنظم والمعـــايير المحاســـبية فـــي تح يـــق شـــروط ومتطمبـــات (: 5997طرمػػػافا أنػػػس محمػػػود  ال .51
ا رسػالة ما سػتلر غلػر منعػورةا الحاكمية المؤسسية في الشركات الصـناعية المسـاىمة العامـة األردنيـة

  امعة العرؽ األوسط لمدراسات العملاا األردف.
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وتعديالتـو  1997لسـنة  22 لشركات األردني رقممدى كفاية نصوص قانون ا(: 5965 نالنةا محمود   .52
ا م مػػة الحوكمــة الدوليــة مبــادئفــي تح يــق حوكمــة الشــركات المســاىمة العامــة فــي األردن فــي ضــوء 

 ا األردف.6ا ع17دراساتا  مـو العرلعة والقانوفا ما

اح دور اآلليـــات الداوميـــة لمحوكمـــة فـــي تحســـين اإلفصـــ(: 5961 نػػػد الػػػرحمفا ن ػػػبل  إنػػػراىلـ لحػػػي   .53
ــة لمنشــتت األعمــال الســعودية ا م مػػة المحاسػػنة والمرا عػػة التحػػاد والت ريــر عــن المســؤولية االجتماعي

 .6ال امعات العرنلةا كملة الت ارةا  امعة نني سولؼا ع

العالقة بـين تطبيـق حوكمـة الشـركات ومسـتوى اإلفصـاح االوتيـاري (: 5996 ند الفتاحا  فلفي ىبلؿ   .54
ا م مػة النحػوث الت ارلػػةا  امعػة الزقػػازلؽا ســة اوتباريـة فــي البي ـة المصــريةفـي الت ــارير السـنوية، درا

 ا مصر.6ا ع19ما

قيـــاس مســتوى الـــتحفظ المحاســـبي والعوامـــل المـــؤثرة عميـــو فـــي (: 5961 نػػد الم لػػػدا حملػػده محمػػػد   .55
ا كملػػة ا م مػة المحاسػنة والمرا عػةا اتحػاد ال امعػات العرنلػةالت ـارير الماليـة لشـركات التـأمين الســعودية

 ا مصر.5الت ارةا  امعة نني سولؼا ع
أثر قواعد حوكمة الشركات عمى درجة التحفظ المحاسـبي فـي ال ـوا م (: 5965  الممؾا أحمد ر ب  ند .56

ا الفكػر المحاسػني ادراسة نظريـة وتطبي يـة -وق المال المصريالمالية المنشورة لمشركات المسجمة بس
 ا مصر.6ا ع63ما قسـ المحاسنةا كملة الت ارةا  امعة  لف عمسا

مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات فـي بي ـة (: 5995 ند الوىابا نصر  مي وعحاتةا السلد عحاتة   .57
 ىرةا مصر.ا الدار ال امعلةا القااألعمال العربية والدولية المعاصرة

أثـر تطبيـق الحاكميـة المؤسسـية عمـى جـودة التـدقيق الـداومي (: 5965العندليا محمػد  نػد ا حامػد   .69
ا رسػػالة ما سػػتلر غلػػر منعػػورةا فــي الشــركات الصــناعية المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة

  امعة العرؽ األوسطا  مافا األردف.

فصـــاح المحاســـبي فـــي تحديـــد ال يمـــة الح ي يـــة ألســـيم دور اإل(: 5994الع مػػػيا محمػػػد حيمػػػد نػػػادر   .66
ا رسػػالة ما سػػتلر غلػػر منعػػورةا قسػػـ المحاسػػنة الشــركات المتداولــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة

 والتمولؿا كملة الدراسات اإلدارلة والماللة العملاا  امعة  ماف العرنلة لمدراسات العملاا األردف.

ــر(: 5965العػػرودا عػػاىر حػػبلح   .65 ــي فــي ال طــاع  أث ــى جــذب االســتثمار األجنب ــة المؤسســية عم الحاكمي
 ا مصر.24ا ع64ا م مة مركز صال   ند ا كامؿ لبلقتصاد اإلسبلميا ماالمصرفي األردني

إفصــاح شــركات المســاىمة الســعودية عــن التزاميــا بال حــة حوكمــة (: 5961 سػػلريا  نػػد ا  مػػي   .61
 ا السعودلة.6ا ع55االقتصاد والت ارةا ما ا م مة  امعة الممؾ  ند العزلز:الشركات

ا معيػد دور ىي ة سوق رأس المال في تعزيز مفاىيم الحوكمة في فمسـطين(: 5962العطعوطا سػام    .62
 ا أكتونرا حمسطلف.2الحوكمة الفمسطلنيا ع

ا رسػػالة اإلفصــاح المحاســبي عــن الموــاطر المصــرفية ودوره فــي الرقابــة عمييــا(: 5966 نقػػوا  ػػبل    .63
 ه غلر منعورةا قسـ المحاسنةا كملة االقتصادا  امعة حمبا سورلا.دكتورا

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=160293
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=160293
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=160293


 665 

ـــايير (: 5969 ػػػوضا آمػػػاؿ محمػػػد محمػػػد   .64 ـــي مع ـــتحفظ المحاســـبي ف ـــأثير ال ـــار مـــدى ت دراســـة واوتب
ا الم مػة العمملػة المحاسبة المصرية عمى جودة الت ارير المالية لمشركات المسـجمة بالبورصـة المصـرية

 ا مصر.5لت ارةا  امعة  لف عمسا علبلقتصاد والت ارةا كملة ا

ـــة (: 5969العلنػػػانيا محمػػػد نػػػالؼ صػػػنت   .65 ـــادئ الحاكمي ـــق مب ـــة بتطبي ـــزام المصـــارف الكويتي مـــدى الت
 ا رسالة ما ستلر غلر منعورةا  امعة العرؽ األوسطا األردف.المؤسسية

ســابع: األدوات مــدى تطبيــق المعيــار الــدولي إلعــداد الت ــارير الماليــة ال(: 5965العلسػ،ا لاسػػلف أحمػػد   .66
ا 6ا الم مػػة األردنلػػة حػػي إدارة األ مػػاؿا مػػاالماليــة: اإلفصــاحات، دراســة ميدانيــة عمــى البنــوك األردنيــة

 ا األردف.6ع

دور ىي ـــة الســـوق الماليـــة فـــي تحســـين اإلفصـــاح والشـــفافية (: 5961ال مػػبلسا محمػػػد نػػػف  نػػػد ا   .67
 .6ا ع65ا م مة النحوث المحاسنلةا مالمشركات المدرجة السعودية

حوكمة الشركات: أداة لرفـع مسـتوى اإلفصـاح ومكافحـة الفسـاد (: 5965غلاطا عرلؼ ور اؿا حلروز   .79
 .66ا م مة األكادلملة العرنلة المفتوحةا عوأثرىا عمى كفاءة السوق المالي

ـــة (: 5996حػػػات ا دنمػػػة و لعػػػيا نػػػف نعػػػر   .76 ـــأداة لضـــمان صـــدق المعمومـــة المالي حوكمـــة الشـــركات ك
ا نحػػػث مقػػػدـ لممػػػؤتمر العممػػػي ال الػػػثا كملػػػة اســـبية وأثرىـــا عمـــى مســـتوى أداء األســـواقواألنظمـــة المح

 االقتصاد والعمـو اإلدارلةا  امعة العمـو التطنلقلة الااصةا  مافا األردف.

أثــر فاعميــة الحاكميــة المؤسســية عمــى األداء المــالي لمشــركات (: 5996قنا ػػةا  ػػدناف  نػػد الم لػػد   .75
ا رسالة دكتوراه غلر منعورةا كملة الدراسات اإلدارلػة والماللػة ألوراق الماليةالمدرجة في سوق فمسطين ل

 العملاا  امعة  ماف العرنلة لمدراسات العملاا  مافا األردف.

اإلدارة الرشــيدة ودورىــا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري والمــالي فــي (: 5961القلػػاةا غسػػاف مصػػطف،   .71
 .6 امعة انف رعد حي ىولنداا ع ا م مةاألردن في ظل العولمة االقتصادية

مــدى تــوافر أبعــاد وصــا ص الحاكميــة المؤسســية وأثرىــا فــي دافعيــة (: 5966القطاونػػةا ألمػػف سػػملماف   .72
ا ال امعػػة 6ا ع16ا م مػػة دراسػػاتا العمػػـو اإلدارلػػةا مػػاالعمــل فــي البنــوك التجاريــة العاممــة فــي األردن

 األردنلةا األردف.

دارة الموــاطر أطــر(: 5994الكراسػػنةا إنػػراىلـ   .73 ا معيػػػد أساســية ومعاصــرة فــي الرقابــة عمــى البنــوك وا 
 السلاسات االقتصادلةا صندوؽ النقد العرنيا مارسا أنو ظنيا اإلمارات العرنلة المتحدة.

العوامــل المــؤثرة فــي الــتحفظ المحاســبي: دراســة ميدانيــة عمــى الشــركات (: 5966كسػػابا لاسػػر السػػلد   .74
 ا مصر.5عمملة لمت ارة والتمولؿا كملة الت ارةا  امعة طنطاا عا الم مة الالمساىمة السعودية

أثـر تطبيـق قواعـد حوكمـة الشـركات عمـى جـودة المعمومـات (: 5961كلحميا  انعػة وكػروشا رالػلة   .75
ا رسػػالة ما سػػتلر غلػػر المحاســبية واإلفصــاح المحاســبي، حالــة مجموعــة مــن المؤسســات الصــناعية

 ال زانر.منعورةا  امعة قاصدي مرناح ورقمةا 

مســاىمة التــدقيق الــداومي فــي تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف الســورية (: 5961كلػػرزافا حػػاتف حن ػػا   .76
 ا سورلا.2ا ع67ا دراسة مقارنةا المنارةا ماالعامة والواصة
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ا تعرلػػب د. أحمػػد حامػػد الجــزء األول -المحاســبة  المتوســطة(: 5997كلسػػوا دونالػػد وول انػػتا  لػػري   .77
 ال لمنعرا الرلاضا السعودلة.ا دار المرل5ح اجا ط

مدونـة قواعــد حوكمـة الشـركات فـي فمسـطين: لنســتثمر (: 5997الم نػة الوطنلػة لمحوكمػة حػي حمسػطلف   .699
 ا راـ اا حمسطلف.الحوكمة في بناء مؤسساتنا

نمـــوذج محاســـبي م تـــرح ل يـــاس أثـــر تطبيـــق قواعـــد الحاكميـــة (: 5997محفػػػوظا أحمػػػد  مػػػي محمػػػد   .696
ا رسػػالة دكتػػوراه غلػػر شــركة فــي ضــوء التجــارب العالميــة وواقــع بورصــة عمــانالمؤسســية عمــى قيمــة ال

 منعورةا  امعة  ماف العرنلة لمدراسات العملاا األردف.

دور حوكمـة الشـركات فـي تحسـين مسـتوى اإلفصـاح بالت ـارير الماليـة (: 5962محمدا مصطف، قالػد   .695
المحاسػنة والمرا عػةا كملػة الت ػارةا  امعػة ا رسالة ما ستلر غلر منعورةا قسػـ المنشورة، دراسة تحميمية

 أسلوطا مصر.

مــدى التــزام الشــركات العامــة بمتطمبــات اإلفصــاح فــي الت ــارير (: 5965محمػػدا موحػػؽ  نػػد الحسػػلف   .691
ا 5ا م مػة دراسػات محاسػنلة وماللػةا مػاالمالية، دراسة تحميميـة فـي الشـركة العامـة لمصـناعات الجمديـة

 ا العراؽ.66ع

األزمة المالية العالمية واستشراف الحل باستودام مبـادئ اإلفصـاح والشـفافية (: 5997ماموؼا أحمد   .692
ا الممتقػػػ، العممػػػي حػػػوؿ األزمػػػة الماللػػػة واالقتصػػػادلة الدوللػػػة وحوكمـــة الشـــركات مـــن منظـــور إســـالمي
 سطلؼا ال زانر. -والحوكمة العالملةا  امعة حرحات  ناس

ــ(: 5991مركػػز المعػػرو ات الدوللػػة الااصػػة   .693 ــرن الحــادي والعشــرينحوكم ــي ال  ا غرحػػة ة الشــركات ف
 الت ارة األمرلكلةا واعنطفا الواللات المتحدة األمرلكلة.

قيـاس ممارسـة الـتحفظ المحاسـبي فـي (: 5962المعيدانيا نعرى ن ػـ  نػد ا وحملػدا أنمػار محسػف   .694
ــة ــألوراق المالي ــراق ل ادلة واإلدارلػػةا ا م مػػة العمػػـو االقتصػػالشــركات المســاىمة المدرجــة فــي ســوق الع

 .56ا ع59ما
ا دار المسػػػػػلرة لمنعػػػػػر والتوزلػػػػػع 6ا طتـــــدقيق الحســـــابات المعاصـــــر(: 5994المطارنػػػػةا غسػػػػػاف حػػػػػبلح   .695

 والطنا ةا  مافا األردف.

مــدى التــزام البنــوك التجاريــة الكويتيــة فــي تطبيــق معــايير ال يمــة (: 5966المطلػػريا منصػػور حلحػػاف   .696
ـــات ا ـــى الموجـــودات والمطموب ـــة عم ـــةالعادل ا رسػػػالة ما سػػػتلر غلػػػر منعػػػورةا كملػػػة األ مػػػاؿا قسػػػـ لمالي

 المحاسنةا  امعة العرؽ األوسطا  مافا األردف.

ــدى الشــركات (: 5965الن ػػارا  ملػػؿ حسػػف   .697 ــة ل ــارير المالي ــوا م والت  ــي اإلفصــاح داوــل ال  التوســع ف
ة العامػة حػي حمسػطلفا ا دراسة تحململة لمعػركات المسػاىمالمساىمة العامة وأثره عمى النشاط االستثماري
 ا حمسطلف.5م مة  امعة حمسطلف لؤلنحاث والدراساتا ع

الــدور التكــاممي لمتــدقيق الــداومي فــي فاعميــة الــتحكم المؤسســي، دراســة (: 5961ن ػػـا نػػاف توحلػػؽ   .669
 .52ا م مة االقتصادي الامل يا عاستطالعية في عينة من المصارف والشركات العراقية
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ا رسػالة األىمية النسبية لبنود اإلفصـاح فـي اتوـاذ قـرارات االسـتثمار(: 5969 النقرشا  ند الكرلـ سالـ  .666
 ما ستلر غلر منعورةا  امعة اللرموؾا  مافا األردف.

نظـــام لمحاكميـــة المؤسســـية فـــي الشـــركات المســـاىمة العامـــة  تطـــوير(: 5993الينلنػػػيا إلمػػػاف أحمػػػد   .665
الة دكتػوراه غلػر منعػورةا  امعػة  مػاف العرنلػة ا رسػاألردنية لتعزيز است اللية مدقق الحسابات ال انوني

 لمدراسات العملاا  مافا األردف.

ـــة(: 5995اليلنػػػة السػػػعودلة لممحاسػػػنلف القػػػانونللف   .661 ـــل قواعـــد ســـموك وآداب المين ا المممكػػػة العرنلػػػة دلي
 السعودلة.

عامـــة المالمـــح الر يســـية لحوكمـــة الشـــركات المســـاىمة ال(: 5965ىلنػػػة سػػػوؽ رأس المػػػاؿ الفمسػػػطلنلة   .662
 ا اإلدارة العامة لمدراسات والتطولرا حمسطلف.المدرجة في بورصة فمسطين

ا دراسـة تطبي يـة -أثر محددات ىيكل ممكية المنشأة في تحفظ الت ـارير الماليـة(: 5965لوسؼا  مي   .663
 ا دمعؽا سورلا.6ا ع56م مة  امعة دمعؽ لمعمـو االقتصادلة والقانونلةا ما

فصــاح والشــفافية كأحــد مبــادئ حوكمــة الشــركات ومــدى ارتباطيمــا اإل(: 5995لوسػػؼا محمػػد طػػارؽ   .664
ا ورقة  مؿ مقدمة لمؤتمر حوكمة العركات وأسواؽ المػاؿ العرنلػةا المنظمػة العرنلػة بالمعايير المحاسبية

 لمتنملة اإلدارلةا مالوا مصر.
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 المواقع االلكترونية:ثالثًا: 

 .www.pinvbank.comننؾ االست مار الفمسطلني  -6

 .www.aibnk.comالننؾ اإلسبلمي العرني  -5
 .www.islamicbank.psالننؾ اإلسبلمي الفمسطلني  -1

 .www.pcb.psالننؾ الت اري الفمسطلني  -2

 .www.qudsbank.psننؾ القدس  -3

 .www.tnb.psالننؾ الوطني  -4
 .www.bankofpalestine.comننؾ حمسطلف  -5

 .www.pex.psنورصة حمسطلف  -6
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 المالحـق



 A 

 (:1ممحق رقم )
 م2014المصارف المحمية في فمسطين كما في نياية عام 

 م 
سنة 
 التأسيس

 الرمز Bank's Name المصرف
عدد الفروع 
 والمكاتب

X1 6774 الننؾ اإلسبلمي العرني Arab Islamic Bank AIB 65 
X2 6749 ننؾ حمسطلف Bank of Palestine BOP 32 
X3 6775 الننؾ اإلسبلمي الفمسطلني Palestine Islamic Bank ISBK 67 
X4 6772 الننؾ الت اري الفمسطلني Palestine Commercial Bank PCB 5 
X5 6773 ننؾ االست مار الفمسطلني Palestine Investment Bank PIBC 62 
X6 6773 ننؾ القدس Quds Bank QUDS 55 
X7 5994 الننؾ الوطني The National Bank TNB 7 

 (.III:5963:  سمطة النقد الفمسطلنلةا المصدر
 
 

 (:2ممحق رقم )
 فمسطينالبيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في بورصة 

 )جميع المبالغ بعممة الدوالر األمريكي( 2014ديسمبر  31كما في 

صافي التسييالت  ودا ع العمالء صافي الموجودات المصرف م 
صافي الربح  ح وق الممكية اال تمانية المباشرة

 )الوسارة(
عدد 

 الموظفين
* 34637963942 الننؾ اإلسبلمي العرني .6

25336513399 **
52536533259 45,5573547 236573622 162 

 63569 40,222,506 280,106,578 1,151,825,644 2,062,524,075 5325235513746 ننؾ حمسطلف .5
* 595,259,913 الننؾ اإلسبلمي الفمسطلني .1

455,926,491 
**

352,961,215 67,539,672 7,537,607 246 
 659 1,198,637 36,314,006 128,793,403 169,566,911 279,352,043 الننؾ الت اري الفمسطلني .2
 513 2,829,494 68,610,388 102,149,259 199,141,992 320,813,772 ننؾ االست مار الفمسطلني .3
 346 7,232,904 70,547,283 336,171,649 516,980,571 669,362,172 ننؾ القدس .4
 571 4,438,380 80,010,532 298,630,985 413,995,155 679,908,084 الننؾ الوطني .5

 *   تشمل أيضًا ح وق أصحاب االستثمارات المطم ة 
 ** صافي التمويالت المباشرة 

 (.1485963:   معلة الننوؾ حي حمسطلفا المصدر
 



 B 

 :(3ممحق رقم )
 م اسًا بنسبة في السياسات المحاسبيةالتحفظ 

 (BTM)ال يمة الدفترية إلى ال يمة السوقية 

 البنك
 حفظالت البيانات

 لمسيم اإلغالقسعر  ال يمة الدفترية األسيمالمتوسط المرجح لعدد  الممتازة األسيم مجموع ح وق الممكية السنة المحاسبي

X1 

2008 47,768,326 0 38,393,339 1.24 1.10 113.1% 

2009 49,980,388 0 40,696,939 1.23 1.15 106.8% 

2010 48,036,063 0 40,696,939 1.18 0.90 131.1% 

2011 56,853,438 0 47,091,143 1.21 0.82 147.2% 

2012 57,632,968 0 47,672,484 1.21 0.92 131.4% 

2013 62,321,764 0 47,698,303 1.31 1.15 113.6% 

2014 67,729,769 0 49,824,601 1.36 1.11 122.5% 

X2 

2008 123,169,873 0 81,404,137 1.51 2.80 54.0% 

2009 150,879,817 0 100,000,000 1.51 3.75 40.2% 

2010 163,884,250 0 100,000,000 1.64 3.40 48.2% 

2011 194,399,762 0 120,000,000 1.62 2.90 55.9% 

2012 220,973,909 0 134,000,000 1.65 2.99 55.2% 

2013 252,018,974 0 150,000,000 1.68 3.20 52.5% 

2014 280,106,578 0 160,000,000 1.75 2.80 62.5% 

X3 

2008 21,613,890 0 21,554,378 1.00 0.70 144.6% 

2009 36,371,337 0 35,941,087 1.01 0.70 144.6% 

2010 48,046,357 0 39,124,909 1.23 0.80 153.5% 

2011 52,080,504 0 47,172,207 1.10 0.84 131.4% 

2012 57,906,492 0 47,172,207 1.23 1.02 120.3% 

2013 63,463,651 0 50,000,000 1.27 1.54 82.4% 

2014 67,539,672 0 50,000,000 1.35 1.21 111.6% 

X4 

2008 24,628,289 0 35,000,000 0.70 0.78 90.2% 

2009 27,130,576 0 35,000,000 0.78 0.80 96.9% 

2010 27,877,228 0 35,000,000 0.80 0.70 113.8% 

2011 28,066,455 0 30,026,056 0.93 0.73 128.0% 

2012 28,068,650 0 30,026,056 0.93 0.76 123.0% 

2013 28,425,815 0 30,026,056 0.95 0.69 137.2% 

2014 36,314,006 0 34,683,590 1.05 0.73 143.4% 



 C 

 البنك
 حفظالت البيانات

 لمسيم اإلغالقسعر  ال يمة الدفترية األسيمالمتوسط المرجح لعدد  الممتازة األسيم مجموع ح وق الممكية السنة المحاسبي

X5 

2008 61,638,163 0 40,000,000 1.54 1.94 79.4% 

2009 61,081,333 0 40,000,000 1.53 1.90 80.4% 

2010 61,757,782 0 50,000,000 1.24 1.00 123.5% 

2011 64,405,029 0 53,000,000 1.22 0.97 125.3% 

2012 65,934,527 0 53,000,000 1.24 0.91 136.7% 

2013 67,943,137 0 53,000,000 1.28 0.88 145.7% 

2014 68,610,388 0 55,000,000 1.25 1.00 124.7% 

X6 

2008 43,955,427 0 50,000,000 0.88 0.99 88.8% 

2009 46,759,478 0 50,000,000 0.94 1.21 77.3% 

2010 50,433,196 0 50,000,000 1.01 1.19 84.8% 

2011 54,578,746 0 50,000,000 1.09 1.02 107.0% 

2012 57,985,686 0 50,000,000 1.16 0.90 128.9% 

2013 64,991,920 0 50,000,000 1.30 0.99 131.3% 

2014 70,547,283 0 50,000,000 1.41 0.97 145.5% 

X7 

2008 26,490,267 0 30,000,000 0.88 0.68 129.9% 

2009 28,761,776 0 29,871,624 0.96 0.73 131.9% 

2010 28,732,777 0 29,871,624 0.96 0.71 135.5% 

2011 29,259,567 0 29,871,624 0.98 0.77 127.2% 

2012 51,321,193 0 49,875,642 1.03 0.90 114.3% 

2013 54,966,018 0 49,881,953 1.10 1.17 94.2% 

2014 80,010,532 0 53,789,229 1.49 1.29 115.3% 

 



 D 

 (:4) ممحق رقم
 

 احبنسبة المستح ات إلى األربم اسًا  التحفظ في السياسات المحاسبية
 (TACC)قبل البنود غير العادية والعمميات غير المستمرة 

 السنة البنك

صافي الربح 
 التش يمي

 إيرادات أورى

األرباح قبل البنود غير 
العادية والعمميات غير 

 المستمرة

التدفق الن دي من 
 العممية التش يمية 

 النسبة مجموع المستح ات

NI 
Other 

Revenue 
EBXT OCF TACC TACC/ EBXT 

X1 

2008 5,094,275 62,268 5,032,007 -9,013,780 14,045,787 2.791289 

2009 1,002,050 297,378 704,672 42,958,932 -42,254,260 -59.963 

2010 -2,270,207 370,901 -2,641,108 16,806,024 -19,447,132 7.363248 

2011 887,058 252,481 634,577 -57,226,687 57,861,264 91.18084 

2012 648,513 377,489 271,024 -27,675,462 27,946,486 103.1144 

2013 3,500,463 345,720 3,154,743 -15,445,596 18,600,339 5.895992 

2014 4,129,844 419,273 3,710,571 -17,059,137 20,769,708 5.597443 

X2 

2008 23,610,956 3,375,937 20,235,019 141,921,670 -121,686,651 -6.01367 

2009 28,371,928 4,305,864 24,066,064 135,489,301 -111,423,237 -4.62989 

2010 30,119,469 6,123,995 23,995,474 53,049,147 -29,053,673 -1.2108 

2011 33,980,673 5,223,553 28,757,120 -75,393,762 104,150,882 3.621742 

2012 38,347,397 5,998,408 32,348,989 30,909,281 1,439,708 0.044506 

2013 40,438,831 6,941,081 33,497,750 104,786,771 -71,289,021 -2.12817 

2014 40,222,506 10,699,525 29,522,981 228,487,336 -198,964,355 -6.7393 

X3 

2008 -2,507,887 8,492 -2,516,379 -68,736,575 66,220,196 -26.3157 

2009 370,738 131,930 238,808 -9,727,096 9,965,904 41.73187 

2010 1,594,453 1,064,139 530,314 -30,643,237 31,173,551 58.78319 

2011 4,034,147 197,899 3,836,248 190,462 3,645,786 0.950352 

2012 5,825,988 456,268 5,369,720 20,324,532 -14,954,812 -2.78503 

2013 6,526,862 132,768 6,394,094 -24,795,613 31,189,707 4.877893 

2014 7,527,607 299,011 7,228,596 -28,378,704 35,607,300 4.925894 

X4 
2008 217,038 99,738 117,300 11,060,530 -10,943,230 -93.2927 

2009 2,001,967 611,670 1,390,297 -3,639,961 5,030,258 3.618118 



 E 

 السنة البنك

صافي الربح 
 التش يمي

 إيرادات أورى

األرباح قبل البنود غير 
العادية والعمميات غير 

 المستمرة

التدفق الن دي من 
 العممية التش يمية 

 النسبة مجموع المستح ات

NI 
Other 

Revenue 
EBXT OCF TACC TACC/ EBXT 

2010 1,794,022 542,727 1,251,295 -1,146,648 2,397,943 1.916369 

2011 589,127 572,604 16,523 5,273,729 -5,257,206 -318.175 

2012 62,167 461,064 -398,897 -21,193,396 20,794,499 -52.13 

2013 114,682 383,746 -269,064 16,150,801 -16,419,865 61.02587 

2014 1,198,637 1,101,085 97,552 -12,392,534 12,490,086 128.0352 

X5 

2008 2,949,311 1,880,270 1,069,041 35,339,125 -34,270,084 -32.0568 

2009 2,928,340 1,713,124 1,215,216 -15,167,329 16,382,545 13.48118 

2010 789,682 251,207 538,475 8,128,160 -7,589,685 -14.0948 

2011 2,552,984 184,199 2,368,785 -1,893,788 4,262,573 1.799477 

2012 1,826,277 427,222 1,399,055 2,779,382 -1,380,327 -0.98661 

2013 1,958,574 242,186 1,716,388 20,218,575 -18,502,187 -10.7797 

2014 2,829,494 197,876 2,631,618 18,619,422 -15,987,804 -6.07528 

X6 

2008 -5,971,848 159,618 -6,131,466 -48,410,074 42,278,608 -6.89535 

2009 2,677,253 487,748 2,189,505 66,601,520 -64,412,015 -29.4185 

2010 4,404,155 334,018 4,070,137 -1,878,117 5,948,254 1.461438 

2011 4,581,794 559,339 4,022,455 -39,157,232 43,179,687 10.73466 

2012 3,267,925 669,472 2,598,453 13,843,466 -11,245,013 -4.32758 

2013 4,739,649 755,440 3,984,209 66,500,223 -62,516,014 -15.6909 

2014 7,232,904 1,242,201 5,990,703 43,974,854 -37,984,151 -6.34052 

X7 

2008 -3,250,468 0 -3,250,468 7,162,933 -10,413,401 3.203662 

2009 1,853,977 17,500 1,836,477 25,653,657 -23,817,180 -12.969 

2010 211,087 40,332 170,755 1,476,307 -1,305,552 -7.64576 

2011 568,262 20,345 547,917 15,242,854 -14,694,937 -26.8196 

2012 2,021,100 0 2,021,100 18,676,260 -16,655,160 -8.24064 

2013 3,600,243 16,700 3,583,543 10,396,669 -6,813,126 -1.90123 

2014 4,438,380 36,645 4,401,735 52,132,640 -47,730,905 -10.8437 

 



 F 

 :(5رقم )ممحق 
 أنظمة التدقيق المتبعة مع قواعد الحاكمية المؤسسيةمؤشر 

 

 عناصر الحاكمية المؤسسية م 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
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                                                                                                   أنظمة التدقيق: أ 

 1 

ـــداومي  ـــدقيق ال ـــة الت تتكـــون لجن
مـــــن أعضــــــاء المجمـــــس غيــــــر 

اثنـــــان عمـــــى األقـــــل  نالتنفيـــــذيي
فــي لــدييم وبــرة عمميــة وعمميــة 

 مجال المحاسبة واإلدارة المالية 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 2 

يصــادق المــدق ون عمــى الت ريــر 
السنوي ألعمال المصرف المعمن 

 لممساىمين 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 3 

لـــدى المصـــرف سياســـة رســـمية 
لتدوير المدق ين الوارجيين، وأال 
يستمر ألكثر من ومـس سـنوات 

 متتالية 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 4 

ـــــدى المصـــــرف دا ـــــرة ـــــة  ل مراقب
ــوم بالميــام المحــددة  االمتثــال ت 

 وف ًا لدليل معايير الحوكمة 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 المجموع

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 عدد الف رات

 100)المجموع/ عدد الف رات( * 
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 (:6ممحق رقم )
 عد الحاكمية المؤسسيةمع قوامجمس اإلدارة مؤشر 

 

 عناصر الحاكمية المؤسسية م 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
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                                                                                                   :مجمس اإلدارة  ب

5  
يســـتجيب مجمـــس اإلدارة لطروحـــات المســـاىمين بعـــد 

 انع اد االجتماع السنوي 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عضو  13و 7يتراوح حجم مجمس اإلدارة بين   6

إلدارة عـــــن ومســـــة ال ي ـــــل عمـــــر عضـــــو مجمـــــس ا  7
 وعشرين عامًا عند ترشحو لعضوية المجمس  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ال يشـــــ ل المـــــدير التنفيـــــذي عضـــــوية مجمـــــس إدارة   8
 شركات أورى بحد أقصى شركتين 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

9  
% مــن 75يحضـر أعضــاء مجمــس اإلدارة عمــى األقــل 

اجتماعات المجمس أو يكون لدييم عذر م بـول لعـدم 
 الحضور 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

يوجد فصل بين منصبي ر يس مجمس اإلدارة والمـدير   10
 التنفيذي 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

مجمــس اإلدارة يضــم فــي عضــويتو ممــثاًل عــن صــ ار   11
 المساىمين 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ال يشـــ ل أي مـــدير تنفيـــذي ســـابق عضـــوية مجمـــس   12
 اإلدارة في المصرف 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13  

جــدول األعمــال مصــحوبًا ي ــوم مجمــس اإلدارة بقرفــاق 
بالبيانات الماليـة المبسـطة لتسـاعد المسـاىمين عمـى 
التصـــويت واتوـــاذ قــــراراتيم بوضـــوح فـــي اجتمــــاعيم 

 السنوي 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

14  
ـــس اإلدارة فـــي عضـــويتو مـــا ال ي ـــ ل عـــن يضـــم مجم

ـــًا عـــن 25 % مـــن األعضـــاء مســـت مين اســـت الاًل تام
 المصرف 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 H 

 عناصر الحاكمية المؤسسية م 
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15  
تتألف لجنة التعويضات من مدراء وارجيين مسـت مين 

 ف ط 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16  
ال يرأس ر يس مجمـس اإلدارة أيـًا مـن المجـان الدا مـة 

 أو المؤقتة المنبث ة عنو، باستثناء لجنة الحوكمة 
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

17  
يحق لممسـاىمين التصـويت النتوـاب أعضـاء مجمـس 

 اإلدارة 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

يحـــــــق لممســـــــاىمين التصـــــــويت الوتيـــــــار المـــــــدراء   18
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التنفيذيون لممئ الشواغر 

تع د اجتماعات مجمس اإلدارة من قبل األعضاء عمى   19
 أن ال ت ل عن مرة واحدة كل شيرين 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20  
أعضــاء مجمــس اإلدارة كــل أربــع ســنوات يــتم انتوــاب 

بحد أقصى بناء عمى مواف ة المساىمين في الجمعيـة 
 العمومية السنوية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

يصـادق المسـاىمون عمـى إجــراء أي تعـديل فـي حجــم   21
 مجمس اإلدارة 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تتـــــألف لجنـــــة التعيينـــــات مـــــن المـــــدراء الوـــــارجيين   22
 المست مين 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

تجتمــع لجنــة الحاكميــة المؤسســية مــرة واحــدة عمــى   23
 األقل والل السنة 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

24  

ي ـــوم مجمــــس اإلدارة بتشــــكيل المجــــان التــــي تضــــمن 
تســيير أعمــال المصــرف بشــكل آمــن وســميم وفعــال، 

ـــــا  ـــــة الموـــــاطر، لجنـــــة ومني لجنـــــة المراجعـــــة، لجن
 االستثمار    الخ 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 13 12 11 11 11 11 11 15 15 15 15 15 14 14 15 15 14 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 16 15 15 15 15 12 12 15 13 13 13 13 13 11 17 15 14 14 14 12 12 المجموع

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 عدد الف رات

 100)المجموع/ عدد الف رات( * 
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 مؤشر الموا ح وال وانين الداومية المتبعة مع قواعد الحاكمية المؤسسية

 عناصر الحاكمية المؤسسية م 
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                                                                                                   الموا ح وال وانين الداومية:  ت

25  
يتطمب االندماج أغمبية الثمثين لممواف ـة عمييـا وف ـًا 

 لمممارسات الدولية الفضمى 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26  

توجــو الــدعوة إلــى اجتماعــات اليي ــة العامــة العاديــة 
لعاديـة مـن قبــل مجمـس اإلدارة، أو بنـاء عمــى وغيـر ا

 طمب مدقق الحسابات 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27  

يطمـب تصـويت أغمبيــة المسـاىمين لتعـديل أي لــوا ح 
أو قــــوانين، أو يمكــــن لمجمــــس اإلدارة التعــــديل فــــي 

 حددة ظروف م

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28  
ــة  ــر جاذبي ــل أو أكث تحــاول الشــركة جعــل أســيميا أق

 لمت ميل من عممية االستحواذ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

29  
ــــد  ــــدعوة لع  ــــي المصــــرف بال يســــمح لممســــاىمين ف
اجتماعــــات غيـــــر دوريـــــة وفــــق ال ـــــوانين والمـــــوا ح 

 المعمول بيا 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتازة المصرف غير مصّرح لو إصدار أي أسيم   30

 4 4 4 4 4 4 4 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 المجموع
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 مؤشر مستوى التعميم ألعضاء مجمس اإلدارة مع قواعد الحاكمية المؤسسية

 عناصر الحاكمية المؤسسية م 
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                                                                                                   مستوى التعميم ألعضاء مجمس اإلدارة:  ث

31  

ـــس اإلدارة أربعـــة  ـــي أعضـــاء مجم ـــون ف أن يك
ــــى األقــــل حاصــــمين عمــــى درجــــة  أعضــــاء عم
البكـــالوريوس ولـــدييم الوبـــرة المصـــرفية فـــي 

إلدارة أو المحاســـبة أو العمــــوم المصــــرفية أو ا
 االقتصاد أو غيرىا من المجاالت ذات الصمة 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 المجموع

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عدد الف رات

 100)المجموع/ عدد الف رات( * 

0
.0

0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

1
0
0

.0
0
 

 



 K 

 (:9) ممحق رقم
 مؤشر المكافتت ألعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين مع قواعد الحاكمية المؤسسية

 عناصر الحاكمية المؤسسية م 
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 المكافتت ألعضاء مجمس اإلدارة  ج
 :والمدراء التنفيذيين

                                                                                                  

32  
يتم ى المدراء جميع أو بعض من أتعابيم عمى شـكل 

 أسيم 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33  
ال تمــــنح الشـــــركة أي قــــروض لممـــــدراء التنفيـــــذيين 

 لممارسة الويارات 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تم اعتماد وطط الحوافز المالية بمواف ة المساىمين   34

35  
مـــس اإلدارة ولجنـــة المكافــــتت يوجـــد فصـــل بــــين مج

 واألتعاب 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

ــــي وطــــط المعاشــــات   36 ــــوظفين ف ــــر الم ال يشــــارك غي
 الت اعدية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

يظيــر المصــرف ويــار إعــادة التســعير وــالل الســنة   37
 المالية 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

38  
يصــادق المســاىمون عمــى اعتمــاد مكافــتت ألعضــاء 

 ريـــــــر الســـــــنوي مجمـــــــس اإلدارة، وتظيـــــــر فـــــــي الت
 لممصرف 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 5 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 5 5 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 المجموع

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 عدد الف رات
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 (:10ممحق رقم )
 مؤشر ممكية األسيم مع قواعد الحاكمية المؤسسية

 عناصر الحاكمية المؤسسية م 
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                                                                                                   مكية األسيم:م  ح

 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 يمتمك المدراء أسيمًا بعد تعيينيم أكثر من عام   39

40  
ــك المــدراء أســيمًا بحــد أدنــى  % وحــد أقصــى 1يمتم

 % من األسيم المكتتب بيا 30
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41  
نسبة األسيم الممموكة من قبل أكبر ثالثة مساىمين 

 المكتتب بيا %( من عدد األسيم 50ال تفوق )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42  

نسبة األسـيم الممموكـة مـن قبـل أكبـر مسـاىم سـواء 
شـــوص طبيعـــي أو اعتبـــاري أو مجموعـــة المصـــالح 
المرتبطة والمشتركة والعا مة  ال تزيد المساىمة عـن 

 سيم المصرف % من أ10

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

43  
ــذيون  يوضــع أعضــاء مجمــس اإلدارة والمــدراء التنفي

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لمبادئ وقوانين ممكية األسيم 

 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 4 4 4 المجموع

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 عدد الف رات

 100ع/ عدد الف رات( * )المجمو 
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 (:11ممحق رقم )
 مؤشر السياسات المست بمية مع قواعد الحاكمية المؤسسية

 

 عناصر الحاكمية المؤسسية م 
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                                                                                                   :السياسات المست بمية  خ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 يوجد سن ت اعد إلزامي لممدراء   44

45  
يضــــع مجمــــس اإلدارة وطــــة لمراجعــــة أداء مجمــــس 

 وري اإلدارة والبرامج المست بمية بشكل د
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

46  
يضع مجمس اإلدارة وطة إحالل لممدراء والمساعدين 

 بالدرجات الوظيفية المناسبة 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

47  
مجمــــــــس اإلدارة يســــــــتعين بوــــــــدمات مستشــــــــارين 

 وارجيين 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

يجتمــــع المــــدراء الوــــارجيين ولجــــان مجمــــس اإلدارة   48
 جتماعات بدون المدير التنفيذي، ويفصحوا عن اال

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 توجد فترة محددة لتولي المدراء لمناصبيم   49

50  

دى المصــــرف لجنــــة إدارة الموــــاطر لمتحــــوط مــــن لــــ
موـــــاطر العمميـــــات المصـــــرفية )موـــــاطر التشـــــ يل( 
وموــــاطر المعــــامالت المصــــرفية )موــــاطر الســــوق 

 ومواطر اال تمان( 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

االنــدماج ال تتــاح فرصــة ألي فــي حــال ت ــرر حالــة   51
 عمميات استحواذ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 6 6 5 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 1 0 0 6 6 6 6 5 5 4 5 5 5 3 2 2 2 المجموع

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 راتعدد الف 

 100)المجموع/ عدد الف رات( * 
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 جة في بورصة فمسطينت ييم مدى اإلفصاح عن بالمصارف المحمية المدر 

 الصادر عن بورصة فمسطين والمصادق عميو من قبل ىي ة سوق رأس المال الفمسطينية عميمات نظام اإلفصاحلت طب اً 
 

 تعميمات نظام اإلفصاح م 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
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وصــف ألنشــطة المصــرف الر يســية وفروعيــا والتوزيــع   1
 الج رافي 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2  

ــــة وطبيعــــة عمميــــا ومجــــاالت  وصــــف لمشــــركات التابع
نشــاطيا داوــل فمســطين أو وارجيــا مــع تحديــد النســب 

 وت يرىا، وأثر ذلك عمى مركزىا المالي 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

3  

الوضــــع التنافســــي لممصــــرف ضــــمن قطــــاع نشــــاطيا 
وأســـواقيا الر يســـية، وحصــــتيا مـــن الســـوق المحمــــي، 

 وكذلك حصتيا من األسواق الوارجية إن أمكن 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

4  
المـــوظفين وف ـــات الييكـــل التنظيمـــي لممصـــرف وعـــدد 

 مؤىالتيم وبرامج التأىيل والتدريب لموظفي المصرف 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5  

بيـــان بأســـماء أعضـــاء مجمـــس اإلدارة، وأســـماء ورتـــب 
ة أشـــواص اإلدارة العميـــا ذوي الســـمطة التنفيذيـــة، ونبـــذ

تعريفيـــة عـــن كـــل مـــنيم )مـــؤىالتيم ووبـــراتيم ورتـــبيم 
 الوظيفية( 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6  

بيــان بأســماء كبــار مـــالكي األســيم المصــدرة مــن قبـــل 
المصــرف، وعــدد األســيم الممموكــة لكــل مــنيم إذا كانــت 

%( فــأكثر م ارنــة مــع 5الممكيــة تشــكل مــا نســبة )ىــذه 
 السنة الساب ة 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7  

يتضمن الت رير السنوي لممصرف اإلشارة لطبيعة ال رابة 
أو المصـــاىرة إن وجـــدت بـــين أعضـــاء مجمــــس اإلدارة 

ظفي اإلدارة التنفيذية، وما إذا كان ألي منيم عالقة ومو 
 عمل بالمصرف 

 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 



 O 

 تعميمات نظام اإلفصاح م 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

8  

بيــان بعــدد األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل المصــرف 
والممموكــــة مــــن قبــــل أي مــــن أعضــــاء مجمــــس اإلدارة 
وأشواص اإلدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية وأقـاربيم، 
والشـركات المسـيطر عمييـا مـن قبـل أي مـنيم، كـل ذلـك 

 م ارنة مع السنة الساب ة 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9  

يا كل من ر يس وأعضاء المزايا والمكافتت التي يتمتع ب
ــــا ذوو الســــمطة  ــــس اإلدارة وأشــــواص اإلدارة العمي مجم
التنفيذية والل السنة المالية بما في ذلك جميع المبـالغ 
ــنيم كــأجور وأتعــاب ورواتــب  ــي حصــل عمييــا كــل م الت
ومكافتت وغيرىا، والمبالغ التي دفعت لكل منيم كنف ات 

 سفر وانت ال داول الدولة ووارجيا 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10  
بيان وجود أو عدم وجود أثر مالي لعمميات ذات طبيعـة 
غير متكررة حدث والل السنة المالية، وال تـدول ضـمن 

 النشاط الر يسي لممصرف 

0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11  

السمسمة الزمنية لألربـاح أو الوسـا ر المح  ـة واألربـاح 
الموزعـــة وصـــافي ح ـــوق المســـاىمين وأســـعار األوراق 
المالية المصـدرة مـن قبـل المصـرف، وتمثيميـا بيانيـًا مـا 

 أمكن ذلك 

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

يتضــمن الت ريــر الســنوي تــاريخ ع ــد االجتمــاع الســنوي   12
 لمجمعية العمومية، والمسا ل التي تم مناقشتيا 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

13  

ـــة، قا مـــة  ـــتم اإلفصـــاح عـــن قا مـــة الميزانيـــة العمومي ي
ــي ح ــوق  ــر ف ــدف ات الن ديــة، والت ي ــة الت ــدول، وقا م ال
المســاىمين، واإليضــاحات حــول البيانــات الماليــة وف ــًا 

 لمنظام الموحد لمت ارير المالية والمالحق المرف ة بو 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ــا ج أعمالــو وــالل   14 ــالي لممصــرف ونت ــل المركــز الم تحمي
 السنة المالية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15  
ـــــر الســـــنوي إدارة وتطـــــور رأس المـــــال  يتضـــــمن الت ري

 مصرف وح وق الممكية فـييا لسنتين ساب تين لم
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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16  
إظيــار نشــاط تــداول الســيم لممصــرف لســنتين ســاب تين 
موضـــحًا فيـــو )عـــدد المســـاىمين، عـــدد وقيمـــة األســـيم 

 عر لمتداول، وسعر اإلغالق( المتداولة، أعمى وأقل س

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

17  
يتم إعداد ال وا م المالية لممصرف وف ًا لمعايير الت ارير 
الماليـة الدوليــة الصــادرة عــن مجمــس معــايير المحاســبة 

 ت سمطة الن د الفمسطينية الدولية ووف ًا لتعميما

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18  

يـــتم اإلفصـــاح عـــن السياســـات المحاســـبية عنـــد إعـــداد 
ـــد ال ـــوا م  ال ـــوا م الماليـــة، وتظيـــر أســـس إعـــداد توحي

دت، كمـا يظيـر المالية الموحدة وشركاتو التابعة إن وجـ
 أي ت ييرات في السياسات المحاسبية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19  

بيــــان بأعمــــال ومنتجــــات ووــــدمات أي مــــن الشــــركات 
الحميفـة أو التابعــة لممصــرف، والت يـر الــذي يطــرأ بوجــو 

لمصــرف والمبيعــات والــدول لســنتين عــام عمــى أعمــال ا
 ماليتين ساب تين 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

20  

الزيـــادة أو الـــن ص فـــي ســـعر صـــرف العممـــة التـــي تـــم 
ـــل الـــدوالر  ـــة فـــي م اب ـــي البيانـــات المالي اســـتوداميا ف

نار األردني، مع بيان قيمـة الزيـادة فـي األمريكي أو الدي
ســعر صــرف العممــة وأثرىــا عمــى قا مــة الــدول وح ــوق 

 الممكية 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

مساىمة المصـرف فـي حمايـة البي ـة والمجتمـع المحمـي   21
 ة المجتمعية من منطمق المسؤولي

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

22  
يتضمن الت رير السـنوي بيـان إلتبـاع تعميمـات الحوكمـة 
فـــي المصـــرف موضـــحًا فيـــو )حوكمـــة مجمـــس اإلدارة، 

 إجراءات الرقابة اإلدارية( 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

23  

التطورات المست بمية اليامة بما في ذلك أي توسعات أو 
مشـروعات جديــدة، والوطــة المســت بمية لممصــرف لســنة 
قا مة عمى األقل وتوقعـات مجمـس اإلدارة لنتـا ج أعمـال 

 المصرف 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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بيان بالتبرعات والمنح التي دفعيا المصرف والل السنة   24
 المالية مفصمة حسب الجيات التي دفعت ليا 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

25  
إقــرار مــن مجمــس إدارة المصــرف بعــدم وجــود أي أمــور 
جوىرية قد تؤثر عمى اسـتمرارية المصـرف وـالل السـنة 

 المالية التالية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26  
مسـؤوليتو عـن إعـداد البيانـات إقرار من مجمس اإلدارة ب

المالية ودقة المعمومات والبيانات الـواردة، وتـوفير نظـام 
 رقابة فعال في المصرف 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27  
م ـــدار أتعــــاب التــــدقيق لممصـــرف والشــــركات التابعــــة، 

ر أي أتعاب عن ودمات أورى تم اىا المدقق و/أو وم دا
 مستح ة لو 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

وصــف لمموــاطر التــي يتعــرض المصــرف ليــا وعمميـــة   28
 الرقابة عميو 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29  

بيـــان ألي قـــرارات صـــادرة عـــن الحكومـــة أو المنظمـــات 
الدولية أو غيرىا ليا أثر مادي عمـى عمـل المصـرف أو 
منتجاتـــو أو قدرتـــو التنافســـية، واإلفصـــاح عـــن تطبيـــق 

 المصرف لمعايير الجودة الدولية 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30  

واآللية التـي يتضمن الت رير السنوي اإلشارة إلى الشكل 
بتزويــــــد المســــــاىمين  مصـــــرفمـــــن والليــــــا ي ــــــوم ال

بالمعمومـات، مـع تحديــد المكـان أو العنــوان الـذي يمكــن 
ســواء  الحصــول منــو عمــى المعمومــات الواصــة بالبنــك،

ــة أو إحــدى  ــى الشــبكة العالمي ــا إلكترونيــًا عم كــان موقع
 مكاتب الشركة الذي يحوي مواد مطبوعة أو غير ذلك 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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