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 ممخص ال
اإلفصاح عمى التدقيؽ لجنة خصائص أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
بيانات أتبع فقد اليدؼ ىذا كلتحقيؽ فمسطيف، بكرصة فى المدرجة لممصارؼ الطكعي،

 تعتبر التي التقارير، لتمؾ المحتكل كتحميؿ المقطعية، الزمنية ىذهالسبلسؿ الدراسةمجتمع
 العاـ مف الستة 9002لممصارؼ العاــ 9002إلى كىى متكفر45ـ، مكقعةتقرير عمى

ستخداـمجمكعةمفاألساليباإلحصائيةالتىتبلئـىذهالعبلقاتبيفإالبكرصةباإلضافةإلى
مفمنياتحميؿاإلنحدارالبسيطإلختبارفرضياتالدراسةالمتغيراتالمستقمة،كالمتغيرالتابع

.(E-viewsالتحميؿاالحصائي)برنامجخبلؿ
بكرصة فى المصارؼالمدرجة فى الطكعي اإلفصاح نسبة أف الدراسة أظيرت كقد

لجنةالتدقيؽالتؤثرخصائضمعظـأفالدراسةىذه،كماكافمفأىـنتائج%72فمسطيف
اإلفصاح التدقيؽ،عمى لجنة حجـ كىى التدقيؽالطكعي، لجنة أعضاء ستقبللية كالخبرة،كا 

التدقيؽ، لجنةصخصائالخاصيتيفمفماأجتماعات،كنسبةحضكراإلالماليةلعضكلجنة
األسيـفيىعمىاإلفصاحالطكعيتؤثرالتيالتدقيؽ كنسبة التدقيؽ، إجتماعاتلجنة عدد

المممككةلعضكلجنةالتدقيؽ.
أف يككفجميعكخمصتالدراسةإلىمجمكعةمفالتكصياتكافمفأىمياضركرة

محاسبيةأعضاء شيادات يحممكف ممف التدقيؽ كخبرةك،لجنة عددزيادةك،قتصاديةا مالية
كتحتاجإلىإجتماعاتأعضاءلحنةالتدقيؽ كىذاألفعممياتالمصارؼتزداديكمانبعديـك

أكثر متابعة التدقيؽك، لجنة أعضاء نسبة األسيـأفتككف يممككف تحددىامما معينة نسبة
اثؿالمعمكماتلجميعالمساىميفلضمافتمتعميماتكاضحةمفسمطةالنقد،كبكرصةفمسطيف

المدرجةفى المصارؼ المالية،،ىذه الرافعة نسب عف الطكعي اإلفصاح زيادة كضركرة
كمعمكماتعفسياساتتكزيعاألرباح،كالنفقاتالرأسماليةالمخططليا،كسياساتالتكظيؼ،

كسبلمةالعامميف،كاألنشطةالبيئية،ألفحجـاإلفصاحفييمامفخبلؿكمعمكماتعفصحة
الدراسةقميؿجدان.

اإلفصاحالطكعيالكممات المفتاحية: التدقيؽ، المصارؼالمدرجة،خصائصلجنة ،
بكرصةفمسطيف.
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Abstract   
 

This study aimed at identifying the impact of the characteristics of the Audit 

Committee on the voluntary disclosure of the listed banks in the Palestine Stock 

Exchange. To achieve this objective, the time series data were analyzed and the 

contents of these reports were analyzed. The study of the six banks from the year 

2009 to 2017 is 54 A report is available on the bourse website in addition to the use 

of a set of statistical methods that fit these relationships between the independent 

variables, and the dependent variable, the simple regression analysis of the 

hypothesis of the study hypotheses through the program of statistical analysis (E-

views). 

The study showed that the percentage of voluntary disclosure in the banks 

listed on the Palestine Stock Exchange is 67%. The most important results of this 

study are that most of the Audit Committee's characteristics do not affect the 

voluntary disclosure, the size of the Audit Committee, the independence of the 

members of the Audit Committee, The two characteristics of the Audit Committee 

that affect voluntary disclosure are the number of meetings of the Audit Committee 

and the percentage of shares owned by an Audit Committee member. 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of 

which was the need for all the members of the Audit Committee to have accounting 

certificates, financial and economic expertise, and increase the number of meetings 

of the members of the audit committee. This is because the banking operations are 

increasing day after day and need to be followed more closely. Which have a certain 

percentage determined by clear instructions from the Monetary Authority and the 

Palestine Stock Exchange to ensure the similarity of information to all shareholders 

in these listed banks, the need to increase voluntary disclosure of leverage ratios, 

information on dividend distribution policies, planned capital expenditures, 

Employment, information on workers' health and safety, and environmental 

activities, because the extent of their disclosure through the study is very low. 

Keywords: Characteristics of the audit committee, voluntary disclosure, listed 

banks, Palestine Stock Exchange. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 
 

نًا فَأَْرِسْلهُ َوأَِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنِّي لَِسا{

بُونِ  َمِعَي ِرْدًءا قُنِي إِنِّي أََخاُف أَْن يَُكذِّ  }يَُصدِّ
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 َدْاءُ ــــــــــــــــــْاإِلى
 إلىكالدمالعزيزيفالكريميفالذيفربيانيعمىالفضيمةكاألخبلؽالحميدةحفظيمااهللكرعاىما

ىىذاالمقاـإالأفأىديكماثمرةىذاالجيدالمتكاضعفأنواليسعنى  
 كمفثـإلىرفيقةدربيزكجتي"أـيحيى"

ميجةقمبي"يحيى،كمحمد،كعبداهلل،كمنى"إلىأبنائي  
ىالحياةفإلىأخكانيكأخكاتيسندمكعكني  

ىالدراساتالعميافإلىزمبلئي  
ىالعمؿبمديةرفحفإلىزمبلئي  

 إليكـجمعيانأىدلىذهالرسالة
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 وتقديرٌ شكٌر 
 كالمرسميف األنبياء أشرؼ عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف، رب محمدالحمداهلل سيدنا

كعمىالوكصحبوأجمعيف.
اليسعنيبعدأفكفقنياهللإلتماـىذهالرسالة،إالأفأتقدـبخالصالشكركالتقديرلكؿ

ىإنجازىذهالدراسةسكاءبرأم،أكتكجيو،أكدعـفمفساىـ
كأخصبالشكركالتقديرمفتعممتمنوالكثير،أستاذمالفاضؿ،سعادةاألستاذالدكتكر)

مكسىماىر كجيد كقت مف بذؿ لما التىفدرغاـ(، كاإلرشادات التكجييات تقديـ سبيؿ ى
كفساىمتبشكؿكبير الدراسة، ىإبرازىذه أضافوليمفعمـ،كمعرفةمتميزة ىكؿفلما

الشكركالتقديركالعرفاف.مرحمةمفمراحؿىذهالدراسة،فمومنيجزيؿ
كماأتقدـبجزيؿالشكرألعضاءلجنةالمناقشةالكراـ،كذلؾعمىتكرميـبإعطائيمف

ىالمناقشةالعمنيةليذهالدراسةفكقتيـكالمشاركة
مناقشانداخميانحمدمشحدةزعرب/لدكتكراألستاذا

 جيانرمناقشانخاعبدالرحمفمحمدرشكاف/الدكتكرك

 ر(السمينا)عضاءلجنةمناقشةخطةىذهالدراسةبجزيؿالشكرألكأتقدـإيضان

الدكتكراإل كالدكتكر/ستاذ عبداهللحمس، كالدكتكر/سالـ العشي، مركاف ىشاـ/محمد
.كامؿماضي

البحريف.ىفحممىقشطةمحمد/الدكتكركصديقي
االسبلمية،سائبلنكماالأنسىأفأتقدـبالشكركالعرفافإلىمنارةالعمـكالعمماءالجامعة

اهلللمجامعةمزيدانمفالتقدـكالنجاح..
اهلل كاسأؿ المتكاضع العمؿ ىذا إلتماـ ساندنيكساعدني مف لجميع مكصكؿ كالشكر

.القبكؿ
 واهلل ولي التوفيق

 الباحث     
 الشاعر إسماعيل سامر
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 الفصـــل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة: 1.1
ُيعرؼباإلفصاحاإلفصاح ما كىك المتعارؼعمييا، المحاسبية المبادئ مف مبدأ ىك

السنكية المالية التقارير فى يظير كىك كاإللزامي باإلفصاحلممصارؼ يعرؼ ما كذلؾ ىك
المستثمركفكاألطراؼالمالي، بينماىناؾإفصاحاتإختياريةطكعيةكىىالتىيبحثعنيا

ككؿالمصارؼكىىتككفليـرافعةمعمكماتيةعفأداءلبكرصةاالخارجيةكصناعالقرارفى
مفمعمكمات،كبالتالىىذهالمعمكماتقديتكقؼعميياقراراإلستثمارمفعدموبيامايحيط
،كقدتككفىذهالمعمكماتعندفئةمفالمستثمريفدكفغيرىاممايحدمفالمصارؼفىتمؾ

اإلفصاحالطكعيفى السكؽكبالتاليالذليعززىذا الممثمةالمصارؼكفاءة ىىالحككمة
بمجالسإدارةالشركاتكالتىمفمككناتيالجافالتدقيؽالتىتعتبرمفأىـمخرجاتالحككمة.

 المعمكمات عف كشؼيالطكعيكاإلفصاح المستثمريفأك تيـ التى الجكىرية األمكر
كالمستقبميي الحالييف فى تؤثر قد أك تؤثر التى كالجميكر )الكقائعف المالية الكرقة سعر

 إدارة تحتكرىا التىمعمكماتال عف يفصح الطكعي اإلفصاح أف كما(.ـ2008الفمسطينية،
 ,.Lan, et al) قتصاديةإ منافع تحقيؽ بيدؼ عنيا اإلفصاحبشأفإلزاـ يكجدكال الشركات

 (.م2013

" المتكقع فمف الألذلؾ لجاف تقكـ التقريرتدقيؽف عممية عمى كاإلشراؼ بالرقابة
يشيرالمصارؼكاإلفصاحداخؿ قد ىلإكىكما تمؾالمجافإرتباطإكجكد يجابيبيفجكدة
 إنييار رد ناحيةأخرلفقدتـكمف (.Krishnan, 2005, p65)الطكعي"كمستكلاإلفصاح

 قضايا منيا األسباب مف لمعديد  Enron and WorldComمثؿ العمبلقة الشركات مف العديد
 (.ـ2014كأبكنصار،ػ،عبدالجميم(تتعمؽباإلفصاح

المشاركيفالحاسميفكالمؤثريففكتُ التدقيؽأحد الشركاتكيساعدىعتبرلجنة حككمة
ا فإلمجمس أىدارة فداء عمإلاىمسؤكلياتو إىشراؼ  Bedard and)المصارؼدارة

Gendron, 2010, Li, Mangena and Pike, 2012ىلإ،تؤدمالنتائجالفعالةى(.كبالتال
التقاريرالماليةكبالتالإتعزيزعممية صحابأدارةكإلالمعمكماتبيفاىتقميؿالتبايففىعداد
عميوتحافظلجافالتدقيؽ(.كبناءنDhaliwal, et al., 2010, Li, et al., 2012المصمحة)

مصداقيةكمكضكعيةالتقاريرالماليةمفخبلؿتحسيفممارساتىعمىتعزيزالثقةالعامةف
)اإل  ,Bedard & Gendron, 2010, Kelton & yangفصاحعفالمعمكماتالمنشكرة
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فـ2008 التدقيؽكعناصرميمة خصائصلجنة تحديد تـ كقد مستكلاإلفصاحتى(. حديد
  ,Hidalgo, et al., 2011, Li, et Ahmad haji and Mohd Ghazali, 2013)الطكعي

al., 2012, Taliyang and Jusop, 2011,).حجـلجنةالتدقيؽ،صكتشمؿىذهالخصائ(
سيـ(.األممكيةك،جتماعاتكحضكراإل،جتماعاتكعدداإل،كخبرةلجنةالتدقيؽ،ستقبلليةاإل

اإلفك فكاقع أخرل ناحية باإلمف يحظ لـ فمسطيف فى الطكعي الكافيصاح ىتماـ
(Sweiti and Attayah, 2013.)ف العامة الشركاتالمساىمو بسببأف الضفةىكذلؾ

مفإجماليالشركاتالفمسطينية،أماالشركاتاألخرلكالتى%0جاكزتتالغربيةكقطاعغزةال
إلى مفإجماليالشركات%22تسمىفىمعظـدكؿالعالـبالشركاتالعائميةيصؿنسبتيا

(.ـ2013الفمسطينية)محمد،
أنيابصدددراسةتأثيرخصائصلجنةالتدقيؽعمىاإلفصاحالطكعي،فىبيئةالسيما

لماليامفأىميةفىاإلقتصادالفمسطينيحيثيعتبربكرصةفمسطيف،ىفالمصارؼالمدرجة
مفالدراسةىذهقطاعالمصارؼ،كالخدماتالماليةشريافاإلقتصادالفمسطيني،لذلؾأجريت

 2009العاـ إـ العاـ السـ،2017لى الفترة، تمؾ غطت الدراسة ىذه بحاجةيحيث أننا ما
،لمعرفةتحتأمخاصيةمفخصائصلجنةاألعكاـىذهفىلمعرفةحجـاالفصاحالطكعي

كىىجديرةبالبحث،فمسطيففىفصاحالطكعيحككمةالشركات،يتأثراإلالتدقيؽالمنبثؽعف
.كالدراسةحسبالدراساتالسابقة

 مشكمة الدراسة: 2.1
ترشيدالقراراتىفصاحالطكعيالذميساىـفإللجنةالتدقيؽعفاتمعبولالدكرالذإف

فىفصاحالطكعياإلىحاجةلدراسةمستكلتأثيرالحككمةعماللىإأدلمفقبؿالمستثمريف،
ا فأل،حيكيانانمرأارؼكالخدماتالماليةقطاعالمصىالطكعيفاإلفصاحيعتبركلمصارؼ،

(Li, et al., 2012).الطكعيعمىاإلفصاحتركزىىذاالقطاعىككاحدمفالقطاعاتالت
(.ـ2018نسبتةمتكسطة)عابد،فمسطيفىفصاحالطكعيفإلفاأكجدك
نحكومن مبررات ىذه المشكمة  تأخذ منيا المالية سيما كال المؤسسات بدأت أنو

فى المؤسسات ليذه الحقيقي الكجو بإعتبارة خاص بشكؿ كاإلفصاح عاـ بشكؿ الحككمة
سابقةلفحصالعبلقةبيفخصائصلجنةالتدقيؽعمىذلؾ،ليسىناؾدراسةعبلكةالشفافية.ك

م.قتصادا ستقرارسياسيكإ،حيثاليكجدالفمسطينةبيئةالىفكمستكلاإلفصاحالطكعي
أسئمةك تتمحكر األسئمةفىالدراسة مف عدد عف مستكلالتىاإلجابة بتحديد تتعمؽ

البكرصة،كتأثيرخصائصلجنةالتدقيؽىاإلفصاحالطكعيلممصارؼالفمسطينيةالمدرجةف
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 الطكعي. عمىمتغيراتعمىاإلفصاح كبناءن أىدافيا، لتحقيؽ الدراسة أسئمة تحديد حيثتـ
 Alfraih and)الدراسةالتيكانتأىـمتغيراتكجدتفىالدراساتالسابقةعمىسبيؿالمثاؿ

Almutaw, 2017, Li, et al., 2012, Akhtaruddin and Haron, 2010, 

Persons,2009).
يمكفصياغةمشكمةالدراسةفىالسؤاؿالرئيسالتالي:مامدلتػأثيرخصائصلجنةك

التدقيؽعمىاإلفصاحالطكعيفىالمصارؼالفمسطينيةالمدرجةفىبكرصةفمسطيف؟
كيتفرعمنيااألسئمةالفرعيةالتالية:

 ؟الطكعيفىالمصارؼالفمسطينيةىكتأثيرحجـلجنةالتدقيؽعمىاإلفصاحما .1
أعضاءتأثيرىكما .2 المصارؼفىالطكعياإلفصاحعمىالتدقيؽلجنةإستقبللية

الفمسطينية؟
الفمسطينية؟المصارؼفىالطكعياإلفصاحعمىالتدقيؽلجنةخبرةأعضاءتأثيرىكما .3
إجتماعاتتأثيرىكما .4 المصارؼفىالطكعياإلفصاحعمىالتدقيؽلجنةعدد

الفمسطينية؟
المصارؼفىالطكعياإلفصاحعمىالتدقيؽلجنةأعضاءإجتماعاتحضكرتأثيرىكما .5

الفمسطينية؟
األستأثيرىكما .6 عدد المصارؼفىالطكعياإلفصاحعمىالتدقيؽجنةملـيإمتبلؾ

الفمسطينية؟

 أىداف الدراسة:  3.1
التقاريرالسنكيةىإلىتحديدمستكلاإلفصاحالطكعيفبشكؿرئيستيدؼىذهالدراسة

ال فلممصارؼ المدرجة الماليةبكرصةىفمسطينية لؤلكراؽ خصائصلجنةفمسطيف كتأثير ،
.مستكلاإلفصاحالطكعيىالتدقيؽعم
 الحالية الدراسة تيدؼىذه مفخبلؿدراسةىلإكعميو نطاؽالبحكثالسابقة تكسيع

التدقيؽ، خصائصلجنة بيف الطكعيكاإلالعبلقة  ,Akhtaruddin and haron)فصاح

2010, jiang, Habib, and Hu, 2011).التالية:الفرعيةاألىداؼاكيتفرعمني
 المصارؼالفمسطينية.ىدراسةالعبلقةبيفحجـلجنةالتدقيؽكاإلفصاحالطكعيف .1
2.  بيف العبلقة الطكعيإفحص كاإلفصاح التدقيؽ لجنة أعضاء المصارؼىفستقبللية

 الفمسطينية.
 المصارؼالفمسطينية.ىتحميؿالعبلقةبيفخبرةأعضاءلجنةالتدقيؽكاإلفصاحالطكعيف .3
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4.  عدد بيف العبلقة فإدراسة الطكعي كاإلفصاح التدقيؽ لجنة المصارؼىجتماعات
 الفمسطينية.

التدقيؽكاإلفصاحالطكعيلجنةأعضاءإجتماعاتالعبلقةبيفحضكرالكقكؼعمىطبيعة .5
 المصارؼالفمسطينية.ىف
إمتبلؾبيفالعبلقةتحميؿ .6 ألعضاء األسيـ ىفالطكعيكاإلفصاحالتدقيؽلجنةعدد

 .الفمسطينيةالمصارؼ

 أىمية الدراسة: 4.1
تنبعأىميةالدراسةمفأىميةالمكضكعكىكتػأثيرخصائصلجنةأوًل:األىمية العممية:

الماليةبخصكصاإلفصاحالشركاتالتدقيؽعمىاإلفصاحالطكعي،حيثيكجدفجكةكبيرةفى
.كالسيمااإلفصاحالطكعيكذلؾحسبالدراساتالسابقة

نتائج:ثانيًا:األىمية العممية الدراسةأف ميمىذه ة بكرصةىفالمدرجةلممصارؼ
فصاحاإلكىك،ميمانمرانأعفتبحثنياأكخاصةدراسات،ىكذامفتستفيدقدكفمسطيف
،حيثبينتالدراساتالسابقةأىيمةاألفصاحالفمسطينيةلممصارؼالماليةالتقاريرىفالطكعي

الطكعيبالنسبةلممصارؼألنويقمؿتكمفةرأسالماؿكيزيدمفحجـالقركضكىىالكظيفة
لمبنكؾحسب) البنكؾZelenyuk, 2017الرئيسة رأسماؿ الطكعييزيد اإلفصاح ككذلؾ .)

 حسب الرقابة(and (Zelenyuk, 2017 weiling and xin 2017 ))كذلؾ كتعزيز .
 Carlos, et))لغاءتضاربالمصالحكذلؾلتعزيزالشفافيةكذلؾحسبإالداخميةكالحدمفأك

al., 2013الماليةلضمافكفايةالبياناتحسب.كميمةلمشركات (Zalata, et al., 2018). 
أنيـحيثالمساىميف،كجميكركالعمبلء،كالمكدعيف،كالمستثمريف،لممجتمعةكميم

الماليةتقاريرىاىفالمصارؼليذهالطكعيفصاحاإلمستكلعمىيتعرفكافألىإبحاجة
نتائجىذهالدراسةتحتأمخاصيةمف(.ككذلؾسكؼتكفرـ9002،عفيفي(حسبالسنكية

المصارؼالفمسطينية.ىخصائصلجنةالتدقيؽيتأثراإلفصاحالطكعيف

 الدراسة: فرضيات 5.1
ىفاإلفصاحالطكعيعمىؽيالتدقنةلجخصائصأثرحكؿدراسةالاتيفرضتتمحكرك

يراتالمتغفيبالعبلقةراسةلمدالعاـالنمكذجتناكؿيكف،يفمسطبكرصةىفالمدرجةالمصارؼ
التدقيؽ)ؽيالتدقنةلجخصائصىفالمتمثمةالمستقمة لجنة لجنةأعضاءةيستقبللا ك،حجـ

لجنةحضكرإجتماعاتكالتدقيؽ،لجنةعددإجتماعاتكالتدقيؽ،لجنةخبرةأعضاءكؽ،يالتدق
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ك،التدقيؽ عدد متبلؾ التدقيؽجنةللعضكا  )التابعريالمتغفيكب( فىاإلفصاح الطكعي(
(مفpanel dataالمصارؼالفمسطينيةالمدرجة،حيثطبيعةالبياناتمقطعيةعبرالزمف)

 العاــ2009العاـ )ـ2017إلى برنامج أستخدـ كقد ،E-viewsالتحميؿ بعمميات لمقياـ )
(.(0.05اإلحصائيلمكصكؿإلىاثباتأكنفيفرضياتالدراسةعندمستكلمعنكية

H19لحجـ إحصائية داللة ذك أثر فىأعضاءيكجد الطكعي اإلفصاح التدقيؽعمى لجنة
المصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيف.

H29يكجدأثرذكداللةإحصائيةإلستقبلليةأعضاءلجنةالتدقيؽعمىاإلفصاحالطكعيفى
المصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيف.

H39الماليةلعضكلجنةالتدقيؽعمىاإلفصاحالطكعي يكجدأثرذكداللةإحصائيةلمخبرة
فىالمصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيف.

H4 9التدقيؽعمىاإلفصاحالطكعىفى اجتماعاتلجنة أثرذكداللةإحصائيةلعدد يكجد
بكرصةفمسطيف.ىالمصارؼالمدرجةف

H59 لحضكر إحصائية داللة ذك أثر إجتماعاتيكجد التدقيؽعمىاإلفصاحلجنةأعضاء
الطكعيفىالمصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيف.

H69التدقيؽعمىاإلفصاح لعضكلجنة األسيـ إحصائيةإلمتبلؾعدد أثرذكداللة يكجد
الطكعيفىالمصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيف.

 :الدراسةنموذج متغيرات  6.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( لنموذج الدراسة1.1شكل )

اإلفصاح
 الطكعي

 خصائص لجنة التدقيق
 حجـلجنةالتدقيؽ.1
 التدقيؽلجنةأعضاءستقبلليةإ.2
 التدقيؽلجنةأعضاءخبرة.3
 جتماعاتاإلعدد.4
 جتماعاتاإلحضكر.5
المممككةلعضكلجنةسيـاألنسبة.6

 التدقيؽ

 المتغيرات المستقمة المتغير التابع 
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 ممخص قياس متغيرات الدراسة: 1.6.1
 ()متغيرات الدراسةقياسيا وطرق سة دارلا لنموذجرات لمتغيف ايرتع(: 1.1) جدول 0.1 

 المرجع التجاه طرق القياس اإلختصار المتغيرات
الطكعياإلفصاح  

Voluntary 

Disclosure 

VDIND الطكعياإلفصاحمؤشر  Alfraih and)تابع 

Almutaw, 2017) 

لجنةأعضاءحجـ
 التدقيؽ

Size of Audit 
Committee 

ACIZS مستقؿ عددأعضاءلجنةالتدقيؽ (Li et al., 2012) 

ستقبلليةأعضاءإ
 ؽالتدقيلجنة

Independence of 

the members of 

the Audit 

Committee 

ACIND 
لجنةىنسبةاألعضاءالمستقميفف

 مستقؿ التدقيؽ
(Akhtaruddin and 

Haron, 2010) 

خبرةأعضاءلجنة
 التدقيؽ

Experience of 

Audit 

Committee 

Members 

ACFE 
جنةالتيلدييـمنسبةأعضاءال

 مستقؿ خبرةماليةأكمحاسبية
(Akhtaruddin and 

Haron, 2010) 

جتماعاتعدداإل
Number of audit 

committee 

meetings 

ACMET 
خبلؿلجنةالتدقيؽإجتماعاتعدد

 (Li et al., 2012) مستقؿ السنةالمالية

جتماعاتحضكراإل
Frequency 

meeting of audit 

committee 

ACFM حضكراإلجتماعاتنسبة
التدقيؽجنةلماألعضاء  (Persons, 2009) مستقؿ 

المممككةسيـاألعدد
لعضكلجنةالتدقيؽ
Concentration 

Ownership 

COWN 
عدداألسيـالمممككةلعضكنسبة

المجنةإلىإجمالياألسيـ
 المصدرةمفالمصرؼ

 (Li et al., 2012) مستقؿ

 )إعدادالباحث(.المصدر:
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 (: مكونات اإلفصاح الطوعي )المتغير التابع(2.1) جدول 0.2 

 بيئة الشركات
 :معمومات عامة عن البيئة المحيطة

.قتصادالنظرةالعامةلئل1
.نظرةعامةليذهالصناعة2
.معمكماتعفالتطكراتالسياسية3

 :معمومات عامة عن الشركات
الشركة)بخبلؼالتاريخالقانكني(.نبذةتاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزة4
.كصؼالييكؿالتنظيمي5

ستراتيجية محددة لمشركات  :معمومات وا 
.بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ6
.مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة7

 :معمومات متعمقة بالمستثمرين وعالقات المستثمرين
.القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة8
.السكقيةإتجاهالقيمة9

.سعرالسيـفىنيايةالعاـ10
.إتجاهسعرالسيـ11
.عنكافصفحةالكيب12
.التكزيعالجغرافيلممساىميف13

 األداء المالي لمشركة والتوقعات المستقبمية
 :معمومات المراجعة المالية

.نسبالربحية14
.نسبالسيكلة15
.نسبالرافعةالمالية16
.سنكات/فمافكؽ(3مالي/ممخصمالي)ممخص17
.معمكماتعفسياسةتكزيعأرباحالشركة18

 :معمومات تطمعية
.المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح19
.اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات20
.التخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكيرجديدة21
.لياالنفقاتالرأسماليةالمخطط22
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 بيئة الشركات
 معمومات عن  حوكمة الشركات

 :معمومات عن مجمس اإلدارة
.اسـالمديريف23
.التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفالتنفيذييف24
.التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغيرالتنفيذييف25
.خبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييف26
.لممديريفالتنفيذييفالخبرةالتجارية27
.مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف28

 :معمومات عن اإلدارة العميا
أسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسالتنفيذم،المديرالمالي،مديرالعمميات،رئيسقسـ29

.التدقيؽالداخمي(
.تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية30
.فىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعمياالخبرة31
.مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا32
.المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا33

 المعمومات اإلجتماعية والبيئية لمشركات
 :معمومات الموظف

.سياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكعكالدعـالكطنيلمقكلالعاممة(34
.كمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/فمافكؽعدد35
.نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة36
.سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامجالتعميـالمستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ37
.تكفرهالشركةلقائمةعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذ38
.المكظفيفالمدربيفسنكياعدد39
معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكافالعمؿ،ككذلؾبياناتعفحكادثمكافالعمؿ40

 :إشراك المجتمع المحمي والمعمومات البيئية
.بيافالمسؤكليةاإلجتماعيةلمشركات41
التبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،معمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو)مثؿرعاية/برنامج42

.كالحمبلتالصحية(
.بيافالسياسةالبيئية43
عادةتدكيرالحمبلت/البرامج(44 .معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة،كالطاقة،كا 

 :معمومات المنتج / الخدمة
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 بيئة الشركات
.معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/الخدماتالمنتجة45
.كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة46
.قتصادالكطنيمساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإل47
.التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات48
.المنتجاتكالخدمات الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركة49

 .,p (Alfraih and Almutaw ,2017 228)المصدر:

 الدراسات السابقة: 7.1
 :الدراسات المحمية1.7.1 

أثر اإلفصاح اإلختياري عمى األداء المالي لموحدات  :بعنوان ،(م 2018،عابددراسة ) .1
 ."اإلقتصادرية فى بورصة فمسطين: دراسة تطبيقية عمى قطاع المصارف وقطاع التأمين

ىذهىدفت الماليإالدراسة باألداء الطكعيكعبلقتو اإلفصاح التعرؼعمىمفيكـ لى
كؿمفقطاع كالتعرؼعمىمدلإلتزاـ التأميففىالمصارؼلمكحداتاألقتصادية، كقطاع

كلتحقيؽبتنفيذشركطاإلفصاحالطكعيكفقانلدليؿىيئةسكؽرأسالماؿالفمسطينية.البكرصة
كبتحميؿالمحتكلبإستخداـمؤشراإلفصاحالطكعي،أىداؼالدراسةأستخدمتالدراسةأسم

(شركاتتأميف.5(مصارؼك)6الدراسة)عينةكقدشممت
مكحدإكتكصمت لىنتيجةعدـكجكدإتفاؽبيفأصحابالفكرالمحاسبيعمىمفيـك
لئلفصا ذلؾالطكعيح كيرجع اإلفصاحإ، كبمغتنسبة الغرضمنو، لىإختبلؼاليدؼأك

عي،كىذايبيفدرجةمتكسطةمفاإلفصاحالطكىكى%64.92الطكعيفىبكرصةفمسطيف
فىبكرصةفمسطيفبتطبيؽالقكانيفالصادرةعفىيئةسكؽالماؿ.الشركاتالتزاـ

 أىـ مفالتكصياتككانت الطكعي باإلفصاح اإلىتماـ ضركرة  ىى ،الشركاتقبؿ
البكرصةفىفمسطيفبعقدندكاتتعريفية عمؿ عمى المشرفة الحككمية الجيات إىتماـ كضركرة

سمطةالنقدككضركرةأفيككفىناؾتعاكفمشترؾبيفالجامعات،بأىميةاإلفصاحالطكعي
 متطمبات مع يتبلءـ بما مستمر بشكؿ كىيئةسكؽالماؿبحيثيتـتطكيرالمناىجالتعميمة

. السكؽ
 اإلفصاح عمى الشركات وخصائص الحوكمة أثر" :بعنوان ،(م2017عودة، ) دراسة .2

 ."فمسطين بورصة فى المدرجة الشركات عمى دراسة تطبيقية اإلختياري:
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السنكيةالتقاريرفىالطكعياإلفصاحعمىالحككمةدراسةأثرةإلىىدفتىذهالدراس
الطكعياإلفصاحعمىالشركاتخصائصأثركدراسةفىبكرصةفمسطيف،المدرجةلمشركات

لمشركاتالمدرجةفىبكرصةفمسطيف.كلتحقيؽأىداؼالدراسةأستخدمتالسنكيةالتقاريرفى
(شركةكىىجميعالشركاتغيرالمالية28الدراسةتحميؿالمحتكل،كقدشممتعينةالدراسة)

ف )ىالمدرجة الفترة مف فمسطيف 2016-2013بكرصة برنامج مستخدمُا )E-views
اإلحصائي.

 المالية غير الشركات لدلالطكعياإلفصاح مستكل بأفإلىنتبجةالدراسةكتكصمت
الشركاتفىالتنفيذييفغيرالمدراءعددنسبةىبكرصةفمسطيفتحتالمتكسط،كأفف المدرجة

كأفالماليةغير فمسطيفمرتفع، فىبكرصة غيرالشركاتفىاإلدارةمجمسحجـالمدرجة
كأففىالمدرجةالمالية فمسطيفمتكسط، بكرصةفىالمدرجةالماليةغيرالشركاتبكرصة

الحجـ.صغيرةفمسطيف
 المتغيرات عمى لمتعرؼ المحاسبية البحكث مف مزيد ىىإجراءالتكصياتأىـككانت

كاضحانانقصكرىناؾؿازافم،الطكعياإلفصاحمستكلعمىتأثيرليا يككف قد ىالت األخرل
،الدراسةمحؿالبيئةىفخصكصان،الطكعياإلفصاحمحدداتدراسةىفالمحاسبي لمبحث
 التنفيذييف غير لممدراء تدريبيةدكرات عقدالطكعي.كاإلفصاحبأىميةالكعيزيادةعمىكالعمؿ
 .االفصاحالطكعيكحككمةالشركاتمكضكع حكؿ كخبرتيـ كعييـ لزيادة

فى  تحسين أداء لجان التدقيق ى"دور مجالس اإلدارة ف :بعنوان ،(م2014، حمس) دراسة .3
 .بورصة فمسطين" ىالمصارف المدرجة ف

إلىإلقاءالضكءعمىماىيةالدكرالذلتقكـبومجالساإلدارةفىىدفتىذهالدراسة
عمىعاتقيا،المدرجةالمصارؼ كالمسؤكلياتالممقاة فمسطيفمفحيثتشكيميا فىبكرصة

لجاف لدعـ فمسطيف فىبكرصة فىالمصارؼالمدرجة المقترحلمجالساإلدارة الدكر براز كا 
دعائـ أبرز كأحد التدقيؽ لجاف كمسؤكليات مياـ عمى كالتعرؼ فاعميتيا، لضماف التدقيؽ

 أىداؼالدراسة كلتحقيؽ مستخدمانالحككمة. التحميمي الكصفي المنيج عمى أعتمدتالدراسة
(مفأعضاءمجالسالمصارؼالمدرجة69اإلستبانولجمعالبيانات،كقدشممتعينةالدراسة)

اإلحصائي.SPSSمستخدمانبرنامج
نتيجةأنويستجيبأعضاءمجالساإلدارةفىالمصارؼالمدرجةإلىالدراسةكتكصمت

لتكصياتلجافالتدقيؽفىمجاؿالتدقيؽالخارجيكنظاـالرقابةالداخميةفىبكرصةفمسطيف
كالتدقيؽالداخميكالتقاريرالماليةبدرجةكبيرة.
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ىىعمىأعضاءمجمساإلدارةأفيككنكاأكثرأستجابةكأىتمامانالتكصياتككانتأىـ
المصارؼبال قياـمجالسإدارة تركيزعمىتطكيرقدراتلتفعيؿدكرلجافالتدقيؽ،كضركرة

إلزاـ كضركرة المصرفية، الميارات كأكسابيـ المالية الجكانب فى التدقيؽ لجاف أعضاء
متطمبات كأحد السنكية تقاريرىا ضمف التدقيؽ لجاف أداء حكؿ تقرير بتقديـ المصارؼ

اإلفصاح.

 :الدراسات العربية 2.7.1
 بالمغة العربية:الدراسات العربية 1 .2.7.1

 القوائم معمومات فاعمية زيادة فى ودورىا المراجعة لجان" :( بعنوانم2018، أبوزيدسة )درا .1
 الوطني". أمدرمان ومصرف التجاري النيل حالة مصرف المالية: دراسة

 الدراسة اإلشرافيعمى لجاف دكر عمى الضكء إلىتسميطىدفتىذه  عممية المراجعة
براز القكائـ إعداد كا   تتضمنيا التى المعمكمات فاعمية زيادة فى المراجعة لجاف دكر المالية،
.المالية بالقكائـ المعمكمات جكدة تحسيف عمى المراجعة لجاف أثر كتحميؿ المالية،كدراسة القكائـ

اإلستبانو اإلحصائية كلتحقيؽأىداؼالدراسةأستخدمتالدراسةاألساليب الكصفية،مستخدمان
(مكظؼمفبنكيالنيؿالتجارمكأمدرمافالكطني50راسة)لجمعالبياناتكقدشممتعينةالد

اإلحصائى. SPSSمستخدمُابرنامج
 القكائـ مصداقية زيادة عمى تعمؿ المراجعة لجاف نتيجةبأففعاليةإلىالدراسةكتكصمت

ميـ مف ليا لما المالية،  القكائـ كتحريفات المالية البيانات فى كالتبلعب الغش منع فى دكران
الكاجبالمينيةالخصائصكأحدالمراجعةلجافأعضاءفىتكفرىاالكاجبالمالية،كاإلستقبللية

عمىالمراجعةمحؿالشركاتفىالمراجعةلجاف،كتساعدفيالمساىمةيحماعمىتعمؿتكفرىا
كتمعباألمثؿالتكظيؼ المتاحة،  بيف التنسيؽ عممية فى ميمان دكران المراجعة لجاف لممكارد
الداخميةكالخارجية. المراجعة

دكرانميـلياليككفالمراجعةلجنةصبلحيةتمتدأفىىضركرةالتكصياتأىـككانت
 النيائي التقرير يتضمف أف الخارجي،كضركرةالحساباتمدقؽعمىعمؿاإلشراؼتحقيؽفى

 المراجعة لجنة أنجزتيا التي المياـ الفترةتقريرانعف نياية فى المنشكرة المالية كالقكائـ لمبيانات
 العاـ. خبلؿ

"المؤسسات حوكمة وتعزيز فى دعم التدقيق لجنة دور" :بعنوان ،(م2017دراسة )عناني،  .2
 ."الجزائرية عمالاأل بيئة ىف
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 الدراسة ىذه ىدفت إطار ىف التدقيؽ لجنة كخصائص مفيـك عمى الضكء إلقاءإلى
كلتحقيؽأىداؼالدراسة.الجزائرية عماؿاأل بيئة ىف المجنة كاقع كتحميؿ المؤسسات، حككمة

 بيف العبلقة كتحميؿ لدراسة لتحميميا الكصفي المنيجكأستخدمتالدراسةاإلستبانولجمعالبيانات
.الدراسةمتغيرات

 دارةاإل مجمس عف المنبثقة المجاف أىـ ىى التدقيؽ لجنةنتيجةأفإلىالدراسةكتكصمت
 القياـ عمى اإلدارة مجمس مساعدةفى مياميا يكمف تنفيذييفمستقميفغير أعضاء مف تتككف
 التدقيؽ شؤكف ىف اإلدارة تدخؿ مف الحد عمى التدقيؽ لجنة تحرص،كشرافيكالرقابياإل بدكره

 المخاطر إدارة ىف اإلدارة مجمس التدقيؽ لجنة تساعد،كستقبللوإإلىزيادة يؤدم بما الداخمي
التدقيؽ بالتنسيؽ الميمة ىذه كتتكلى بالمؤسسة كالداخمي مع ف،  لجنة دكر كتفعيؿ إنشاء ا 
 المناسب المؤسساتي اإلطار مدلتكفر عمى يتكقؼ الجزائرية قتصاديةاإل المؤسسات ىف التدقيؽ

.الجزائرية عماؿاأل بيئة ىف
التكصياتأىـككانت  التدقيؽ لجاف إنشاءىى  قتصاديةاإل المؤسسات مختمؼفى

 مجمس دكر تفعيؿ ضركرة،كالمؤسسات حككمة إرساءفىالفعاؿ دكرىامف فكالتحسي الجزائرية
،التدقيؽ لجنة أىميا عنوكمف منبثقة لجاف إنشاء طريؽ عف قتصاديةاإل المؤسسات ىف اإلدارة

العاـالمدير مياـ فصؿ مف البد المؤسسات حككمة دعـ ىف دكرىا التدقيؽ لجنة تؤدم يلكك
 ما كاحد،كىك شخص ىف الميمتيف بيف الجمع كعدـ اإلدارة مجمس رئيس عف(التنفيذم المدير(

.الدكلية التجارب يحكك يتكافؽ

 ىمستو  زيادة ىف اىودور  المؤسسي الضبط "ركائز :بعنوان م(،2017،عبداهللدراسة ) .3
 ."السودانية المصارف من عينة مىع ميداني بحث :اإلختياري اإلفصاح

 مع تومقارن لىإ ةباإلضاف ،مزاياهك الطكعي اإلفصاح مىع التعرؼإلىىدفتىذهالدراسة
كاإلل إلفصاحا ختبارزامي،  الطكعي اإلفصاحلكمستك المؤسسي الضبط ركائز بيف العبلقة ا 
كمسألةالسكدانية، مصارؼمل رقابة ككجكد اإلخبلقي بالسمكؾ اإللتزاـ خبلؿ مف كذلؾ

بالمصرؼ.
 أستخدمت الدراسة أىداؼ األستبانةكلتحقيؽ أداة كمستخدمان الكصفي، المنيج الدراسة

كعينة السكدانية المصارؼ فى المحاسبيف جميع الدراسة مجتمع شممت كقد البيانات لجمع
( عشكائية كانت فقد 75الدراسة برنامج مستخدمان الدراسة عينة مف إستبانة )SPSS

اإلحصائي.
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 صكرة يعطي اإلجبارم اإلفصاح مع الطكعي اإلفصاحإلىنتيجةبأفالدراسةكتكصمت
 مىع الحصكؿ فةمتك تخفيض،كفةمالمخت راراتالق ترشيد مىع كيعمؿ ،الشركاتأداء عف ةمشام

 سكؽال فى ايميسأ أسعار ىمع ينعكس مماالسكقية ايكقيمت الشركة سمعة تحسيف،كالتمكيؿ
.محددة غير يانطكع ايعن اإلفصاح يتـ ىالت العناصرالمالي،ك
 يةبمالمستق كالتنبؤات بالخطط ؽمتتع كماتعممنياع اإلفصاح يتـ ىالت كماتمالمع كمف
 بالمكارد قةممتع كماتممع،كالمالية البيانات يؿمبتح ؽمتتع كماتممع،ككالتطكير البحث كخطط
كعامة كماتمكمع مؤسسةلم كالبيئية اإلجتماعية كالمسؤكلية البشرية المؤسسيالضبطركائز،
عرضعندبالشفافيةلتزاـاإلخبلؿمف الطكعياإلفصاحمستكلتحسيفعمىتعمؿ

  .المعمكمات
يتضمفالسكداففىالشركاتلحككمةقانكفإصدار ضركرةىىالتكصياتأىـككانت

الحككمة،فييابماالحككمةمفاىيـ لزاـركائز كالتقيدالشركاتجميعكا   ماـىتإ ضركرةبو،
 المصرؼ سمعةمىع إيجابية إنعكاسات ول لما ،الطكعي اإلفصاح بتحسيف السكدانية المصارؼ

 .المالية كراؽاأل سكؽ ىف يموأس كأسعار السكقية وكقيمت

 بالمغة اإلنجميزية:الدراسات العربية 2 .2.7.1
 The extent of voluntary disclosure" :بعنوان  ،(Elfeky ،2017دراسة ) 1.

and its determinants in emerging markets: Evidence from Egypt ". 
 ر".مصدليل من : الناشئة األسواق ىف ومحدداتو الطوعي اإلفصاح مدى"

ىذهالدراسةإلىإختبارنظرميتعمؽبمحدداترئيسةلحككةالشركاتمعمدلىدفت
القياسالنسبي مؤشر بإستخداـ فىالبكرصة الشركاتالمدرجة مف اإلفصاحالطكعيالمقدـ
كقد المحتكل، تحميؿ الدراسة أستخدمت أىداؼالدراسة كلتحقيؽ الطكعي. لئلفصاح المرجح

ةكىىعبارةعفمصارؼكشركاتالتأميفالمدرجةفىبكرصة(شرك50شممتعينةالدراسة)
(مستخدمانمؤشراإلفصاحالنسبيالمرجحلقياساإلفصاحـ2016-2012مصرمفالفترة)

الطكعي.
الشركةكربحيةالدراسةكتكصمت بأنويكجدعبلقةطرديةمكجبةبيفحجـ إلىنتيجة

المستقمي كالمديريف المالية كالرافعة ممكيةالشركة بيف كبير سمبي إرتباط عمى العثكر كتـ ف،
كتركزالممكيةكاإلفصاحالطكعي،كلـيعثرعمىإرتباطكبيربيفحجـالحضكر،كاإلزدكاجية
الشرؽ فى الناشئة االسكاؽ مف كاحدة بإعتبارىا مصر فى لمشركات الطكعي اإلفصاح فى

سنكات،كىىصغيرةبالمقارنة5ةمبلحظةعففتر173االكسط،كالعينةالتىتـفحصياىى
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معحجـالسكؽالمصرم،ككذلؾالتركيزالرئيسليذهالدراسةىكاإلفصاحالطكعيكمعذلؾ
اليعنىىذااإلفصاحأنياذاتمصداقيةعاليةأكممايعكسالكضعالحقيقيلمشركة،ككذلؾ

ح،كيبمغمعدؿاإلفصاحاليعنىالمزيدمفاإلفصاحبالضركرةالمزيدمفالجكدةفىاإلفصا
كىكاليتناسبمعحجـكتأثيراإلقتصادالمصرم.40.7%
بيفالتكصياتأىـككانت المتكقعة العبلقة كجدت الدراسة ىذه مف الرغـ عمى ىى

كانتالنتائجترجعإلى إذا ما ليسمفالمؤكد محدداتالحككمةكاإلفصاحالطكعيإالأنو
المفترضةمثؿحجـ تفسربحذربسببىذهالسببية لذلؾينبغيأفالنتائج كربحيةالشركة،

القيكد.
 Voluntary disclosure and corporate " :بعنوان ،(Alfraih, 2017دراسة ) 2.

governance: empirical evidence from Kuwait". 
 "اإلفصاح الطوعي وحوكمة الشركات: دليل تجريبي من الكويت".

 الدراسة الماليةىدفتىذه التقارير فى الطكعي ممارساتاإلفصاح كتحميؿ تقييـ إلى
الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ المالية. لؤلكراؽ الككيت بكرصة فى المدرجة لمشركات السنكية
الفترة مف الطكعي اإلفصاح مؤشر بأستخداـ المحتكل تحميؿ أسمكب الدراسة أستخدمت

)ـ2005-2008) الدراسة شممتعينة كقد )52 )( فىسكؽالككيتلمدة مدرجة (4شركة
سنكات.
إلىنتيجةأفمتكسطمستكلاإلفصاحالطكعيعمىمدارالسنكاتالدراسةكتكصمت

 ىك نسبة%23األربع كأف العربية، المجتمعات فى الكامنة السرية ثقافة إلى يعزل كىذا
لجن كلحضكر الحاكمة اإلدارة مف كالمديريف التنفيذيف غير العائمةالمديريف ككجكد التدقيؽ ة

الحاكمةلدييـتأثيرضئيؿعمىممارساتاإلفصاحالطكعي.
سكؽ مقارنة خبلؿ مف المستقبؿ فى الدراسة تطكير ضركرة الدراسة تكصيات كمف

إجتماعية سمات كفييا األكسط الشرؽ دكؿ مع أك األخرل الخميج دكؿ أسكاؽ مع الككيت
قتصاديةكسياسيةمماثم ة،كأكصتكذلؾأفىناؾالحاجةإلىالمزيدمفالدراساتكثقافيةكا 

لفيـسمكؾاإلفصاحالطكعيلمشركاتالماليةفىتمؾالدكؿ.
 The performance of audit" :بعنوان ،(Abdullatif, 2015دراسة )3.

committees in Jordanian public listed compantes". 

 العامة المدرجة فى بورصة األردن"."أداء لجان المراجعة فى الشركات 
ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىلجنةالتدقيؽفىالشركاتالعامةاألردنيةالمدرجة
كىؿتمتمؾالشركاتالخصائصالضركريةالؤلزمةلتمكينيامفأداءكاجباتيابفاعمية.كلتحقيؽ
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كتـتكزيعياعمىمدققيفالشركاتأىداؼالدراسةىذهدراسةأستكشافيةكأداةالدراسةاألستبانة
.BIG FoR(شركاتتدقيؽمفبينيا(10العامةالمدرجةفىبكرصةعمافكىى

المدرجةالدراسةكتكصمت العامة الشركاتاألردنية فى التدقيؽ لجاف بأف نتيجة إلى
ممايحدتمتمؾعمكمانالخصائصالآلزمةلتمكنيامفأداءكاجباتياكلكففقطبدرجةمحدكدة

مفقدرتياعمىأداءكاجباتيابفاعمية،كأفاألمكرقدالتتحسفبشكؿممحكظإالبعدحكالي
النتائجيمكفأفتفسرالطمبعمىأداءلجافالتدقيؽ عشرسنكات،كاألسبابالمقترحةليذه

أنياليستعاليةنظرانلتطبيؽنظاـحككمةالشركاتفىمعظـالشركاتاألردنيةالمدرجةحيث
شركاتعائميةكبالتالىالشركاتالعائميةعمكمانيكجدفيياإنخفاضتكاليؼالككالةكبالتالىقد
اليطمبأعضاءمجمساإلدارةممارساتعاليةالجكدةلمشركاتالعامةكخاصةإذاكانتتأتي

بتكمفةترلأنياأعمىمفالفكائد.
فىاألردفليسفقطلتنظيـقضاياىىتدخؿالسمطاتالتنظيميةالتكصياتأىـككانت

قبؿ مف المقبكؿ لممستكل المكائح ىذه كتنفيذ فاعمية لضماف إيضان كلكف الشركات حككمة
بعممية كاجباتيا لتطبيؽ الرقابة فى إنخراطان أكبر التدقيؽ لجاف تككف أف كيجب الشركات،

 الداخمي المراجع مع التعامؿ كذلؾ الدراسة كتكصى المالي، أكبراإلفصاح كالخارجيبدرجة
يؤدمإلىحككمةأفضؿلمشركاتالعامةالمدرجةممايحسفأسعاراألسيـكيؤدمإلىنتائج

ماليةأفضؿ.
 An empirical investigation of audit" :بعنوان :(Alzharani, 2015) دراسة4.

committee effectiveness and risk management: evidence from saudi 

Arabia". 
دارة و  التدقيق لجنة فاعمية من التحقق"  ."السعودية العربية المممكة من دليل: المخاطرا 

ىدفتىذهالدراسةإلىدراسةالعبلقةبيفخصائصلجنةالتدقيؽكمخاطرأنشطةاإلدارة
كلجنةالتدقيؽفىالشركاتالصناعيةالمدرجةفىبكرصةالسعكدية.كلتحقيؽأىداؼالدراسة

(كقدشممتعينةالدراسةـ2011-2007أستخدمتالدراسةأسمكبتحميؿالمحتكلمفالفترة)
(سنكات.5تقاريرلجنةالتدقيؽمفالتقاريرالسنكيةلمشركاتالمدرجةفىالبكرصةلمدة)

إلىنتيجةبأفالشركاتالصناعيةالتىتتمتعبمزيدمفاإلستقبلليةالدراسةكتكصمت
مفالمرجحأفيدمجالخبراءالماليكفكلجافالتدقيؽالمحترفةفىكظائؼإدارةكالحجـالكبير

المخاطركلجنةالتدقيؽحيثلـتقـىذهالشركاتبأنشاءلجافإدارةالمخاطرالمستقمةبذاتيا
لجنة حجـ مع فقط إيجابيان ارتباطان يرتبط التدقيؽ لجنة كمياـ المخاطر إدارة دمج كبالتالى

التدقيؽ.
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كالمستثمركفالدراسةكتكصمت إقراض مؤسسة ألم ميمة الدراسة بأف نتيجة إلى
القرارات كجميع الفائدة كسعر كتقيميا بالسندات المتعمقة القرارات إلتخاذ الماليكف كالمحممكف
العربيةالسعكديةكالباحثيفكالمجتمعاألكاديمي األخرلالمتعمقةباإلستثمارفىسكؽالمممكة

كجكدىيئةبحكثرسميةلمعالجةقضاياالمخاطر.بسببعدـ

 األجنبية األقميمية والعالمية: الدراسات  3.7.1
 Adequacy of audit committees: astudy" :بعنوان ،(Kartal, 2018) دراسة .0

of deposit banks in Turkey". 

 "مدى كفاية لجان التدقيق: دراسة عمى مصارف اإليداع فى تركيا".
نظر كجية مف تركيا فى التدقيؽ لجاف كفاية مف التحقؽ إلى الدراسة ىذه ىدفت
كلتحقيؽ تركيا. فى اإليداع مصارؼ عمى كالدكلية الكطنية الممارسات كأفضؿ التشريعات

(مصارؼ(6أىداؼالدراسةأستخدمتالدراسةالمقاببلتكاإلستبانة،كقدشممتعينةالدراسة
يرمسمكحبيافىالقانكفالمصرفىالتركي.تركيةكأسماءالمصارؼغ

كتكصمتالدراسةإلىنتيجةأنوتـتحديدأكجوالقصكرفىىيكؿلجافالتدقيؽكالرقابة
التدقيؽ لجنة كىىأنويجبتحديثعضكية بينيا لجافالتدقيؽفيما كتفاكتتكفاية الداخمية

بشكؿأكثركفاءة،كلجنةالتدقيؽكمجمسإدارةالمصارؼكىذامفأجؿاضطبلعيـبكاجباتيـ
تعتبركاحدةمفأىـاليياكؿاإلداريةفىالمصارؼكىذهنتيجةأفلجنةالتدقيؽتأخذمسؤكلية
اإلشراؼنيابةعفمجمساإلدارةكلذلؾيمكفالقكؿأفلجنةالتدقيؽىىالييكؿاإلدارماألكثر

،كمفالنتائجالتىاظيرتياتمؾالدراسةأىميةبعدالجمعيةالعامةكمجمساإلدارةفىالمصارؼ
بيف تناكب ىناؾ كاف كلكف التدقيؽ لجاف أعضاء ألختيار لجنة تشكيؿ يتـ لـ أنو إبضان

األعضاء،كأعضاءلجافالتدقيؽلـيأخذكتدريباتمنظمةفىبعضالمصارؼ.
لجاأىـككانت تعزيزكضع أجؿ مف تغييراتتشريعية يجبإجراء فالتكصياتأنو

التدقيؽفىالمصارؼ،كتكصىالدراسةبعدـمشاركةالمديرالتنفيذمفىلجافالتدقيؽحيثلو
ف لجافالتدقيؽمفخبلؿالمساىميفىأثارخطيرة أداء يمكفتقييـ كأنو تضاربالمصالح،

كمجمساإلدارةأكشركاتأخرلالطرؼالثالث.

  The Correlation Research":بعنوان،(Su weiling, 2017)دراسة .2

between Voluntary Information Disclosure and Corporate Value 

Of Listed companies of Internet of Things".
 "العالقة بين اإلفصاح عن المعمومات طواعيًة وقيمة الشركات المدرجة فى شبكة النترنت".
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ركاتككيؼتتأثربنشاطالشركاتمعىدفتىذهالدراسةإلىدراسةنظريةدكرةحياةالش
اإلفصاحالطكعي.كلتحقيؽأىداؼالدراسةفقدأستخدـطريقةالتحميؿالتجريبىلدراسةالعبلقة

 الدراسة عينة شممت كقد المؤسسية، كالقيمة اإلفصاح مستكل فى(13)بيف مدرجة شركة
اإلحصائي. SPSSمستخدمانبرنامج(2015-2011) بكرصةالصيفمفالعاـ

كبأعتبار الصيني لئلقتصاد السريع التطكر كمع أنو نتيجة إلى الدراسة كتكصمت
بأف اإلىتماـ تزيد كالمستثمريف الحككمة جعؿ عمييا لمحصكؿ كثميف نادر مكرد المعمكمات
تفصحالشركاتالمدرجةبالمعمكماتالطكعيةأكثرمفذمقبؿكىذالتعزيزقيمةالشركاتكقكة

لصناعةالمعمكماتفىالصيف.جديدة
كمفتكصياتىذهالدراسةتشجيعالشركاتالمدرجةباإلفصاحعفنشاطياكمعمكماتيا

السمطات عمى كيجب الشركات، صالح فى اإلفصاح ىذا كأف األجتماعية، المسؤكلية عف
درجة،المنظمةلمسكؽالماليالصينيتعزيزاإلشراؼعمىجكدةاإلفصاحالطكعيلمشركاتالم

كيجبإعطاءلجنةالتدقيؽالصبلحياتالبلزمةلتحسيفإدارةالمعمكماتكذلؾمفخبلؿكفاءة
اإلشراؼلتحسيفجكدةاإلفصاحالطكعيلمشركاتالمدرجة.

 Voluntary Disclosure of Capital" :بعنوان ،(Zelenyuk, 2017دراسة ) .3

Adequacy and Bank Lending". 
 ".أمريكا وقدرة رأس المال واإلقتراض المصرفي"اإلفصاح الطوعي 

ىدفتىذهالدراسةإلىالمساىمةفىالنقاشالدائرحكؿماإذاكافاإلفصاحالطكعي
 عمىالمصارؼكتقـك بياناتجديدة بجمع الدراسة ىذه كتقـك األسكاؽالمالية، يفيد يضرأك

ةبشأفقدرةرأسالماؿفىالكالياتباإلفصاحعفماىكأكثرمفالمعمكماتالتنظيميةالمطمكب
 العاـ خبلؿ األمريكية تحميؿ2014المتحدة الدراسة أستخدمت الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ـ.

(تستكفىشركطاإلفصاحالطكعى،40(مصرؼمنيا)70المحتكلكقدشممتعينةالدراسة)
المصارؼكالتىتحتفظبياكتـتجميعبياناتتمؾالمصارؼمفتقاريرالشركاتالقابضةلتمؾ

مصرؼ الفدرالي اإلحتياطي مف عمييا حصمت كالتى البيانات بحكث لخدمات كارتف شركة
شكاغك.

كتكصمتالدراسةإلىنتيجةأنويكجدنظرةسمبيةبشكؿعاـعفاإلفصاحالطكعيمف
التجاري القركض مف إبجابي بشكؿ يزيد الطكعي اإلفصاح تأثير ككذلؾ المصارؼ، ةقبؿ

كالصناعيةكالسكنيةكمفنتائجالدراسةإيضانأفاإلفصاحالطكعييزيدنسبرأسالماؿمف
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ممياردكالرفى50خبلؿفترةاإلفصاحممايكفرعمىتمؾالمصارؼ%10.6الى10.3%
أجمالياألصكؿ.

مف أكثر عف طكاعيةن المصارؼ تفصح أف يجب أنو الدراسة ىذه تكصيات كمف
الم حككمةالمعمكمات تحسيف ككذلؾ القركض، فى نمك لتحقؽ أمكاليا رؤكس عف طمكبة

الشركاتُيمكفمفزيادةاإلقراضكىىالكظيفةالرئيسةلممصارؼ.
 The impact of audit committee" /( بعنوانMadi, 2014دراسة )4.

characteristics  on corporate voluntary disclosure". 
 التدقيق عمى اإلفصاح الطوعي" فى السوق المالي الماليزي."تأثير خصائص لجنة 

ىدفتىذهالدراسةإلىدراسةدكرلجنةالتدقيؽفىتعزيزاإلفصاحالطكعيفىالتقارير
الماليةالسنكيةالدراسةتبحثفىالعبلقةبيفخصائصلجنةالتدقيؽعمىاإلفصاحالطكعي

الدراسةأستخدمتالدراسةتحميؿالمحتكلبأستخداـلمشركاتالماليزيةالمدرجة.كلتحقيؽأىداؼ
كقد التدقيؽ، بيفاإلفصاحالطكعيكخصائصلجنة لفحصالعبلقة تحميؿاإلنحدارالمتعدد

.(2009)شركةماليزيةمدرجةفىالعاـ(146)شممتعينةالدراسة
مجمساإلدارةكتكصمتالدراسةإلىنتيجةأفإستقبلليةلجنةالتدقيؽكحجـكعددأعضاء

لوتأثيركبيرعمىاإلفصاحالطكعيلمشركات،أماالخبرةالماليةكعددإجتماعاتالمديريففى
لجنةالتدقيؽليسلوتأثيركبيرعمىاإلفصاحالطكعيلمشركات،كأفلجنةالتدقيؽتمعبدكران

صاحالطكعي،رئيسانفىاإلشراؼعمىعممياتاإلفصاحلمشركاتبمافىذلؾممارساتاإلف
اإلجتماعات عدد عمى تعتمد التدقيؽ لجنة خصائص فعالية أف إبضان الدراسة نتائج كمف
كاإلستقبلليةكالحجـكاإلدارةالمتعددةألعضاءالمجاف،كتكضحىذهالدراسةأفنظريةالككالة

تعززمففعاليةلجنةالتدقيؽمفخبلؿاإلشراؼعمىعممياتتقاريرالشركات.
التكصياتىىأفالبحكثالمستقبميةيمكفأفتدرسخصائصأخرلمفأىـككانت

اإلتجاىاتالمتعددةمثؿنكعالجنس،كحيازةالمدير،كجنسيةالمدراء،كجميعنتائجتمؾالدراسة
البمدافىالسكؽالماليزمكبالتالييكجدقيكدعمىتطبيؽنتائجتمؾالدراسةفىيستندتطبيقياف

األخرل.
 Corporate voluntary disclosure"  /( بعنوان AL Mamun,2014دراسة ) 5.

practices of banks in Bangladesh". 
 " ممارسات اإلفصاح الطوعي لمشركات من المصارف فى بنغالديش".

كىدفتىذهالدراسةإلىمحاكلةالتحقؽمفمدلممارساتاإلفصاحالطكعيلممصارؼ
ال فى بنغبلديش فى )المدرجة مف بعض2008-2005فترة فييا بدأت التى الفترة كىى )
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اإلصبلحاتالميمةفىسكؽاألكراؽالماليةفىبنغبلديشكبالتالىتكتسبىذهالدراسةأىمية
مف كالعينة المحتكل، تحميؿ الدراسة أستخدمت أىداؼالدراسة كلتحقيؽ الشركة. لدل نسبية

24)أُلكلَىفىبنغبلدشكتـاإلعتمادعمى)(مصرؼمدرجفىبكرصةدكاكىكالسكؽا(30
كىى السنكية التقارير تكفر نمكذجية كشركات كىى السنكية التقارير لتكفر فقط مصرؼ

 العدد المسح إلجراء ك(1)أستخدمت افصاح يكجد (0بمعنى إفصاح اليكجد )(2008-
2005).
قطاع بيا يمر التى األزمة مدل أستكشفت قد أنيا نتيجة إلى الدراسة كتكصمت

المصارؼالمدرجةفىبنغبلديشكىذافىاإلقتصادياتالناشئةفيمايخصاإلفصاحالطكعي
%فى69ـ،كتشيرالنتائجكذلؾإلىأنويكجدزيادةفىاإلفصاحمف2005ماقبؿالتاريخ

بالتالىتشيرالنتائجإلىأفالمصارؼفىبنغبلديشلديياـك2008%فى76ـإلى2005
مجاؿكبيرلمتحسيففىمستكلاإلفصاحالطكعي،كمفنتائجىذهالدراسةإيضانأنواليمكف

تعميـنتائجياعمىالصناعاتاألخرلكالمصارؼفىالبمدافاألخرل.
لاإلفصاحالطكعيتكصياتىذهالدراسةإجراءبحكثمستقبميةلبيافمدأىـككانت

لمشركاتفىصناعاتأخرلكالتركيزعمىاإلقتصادياتالناشئةاألخرل،كاليمكفتعميـنتائج
البمدافاألخرل.ىتمؾالدراسةعمىالصناعاتاألخرل،أكعمىالمصارؼف

 :الدراسات السابقة التعميق عمى 8.1
 الدراسات المحمية ركزت عمى:1.8.1 

1.  المتكسطة درجاتو فى فمسطيف فى اإلفصاح عابد% 75.29مستكل دراسة فى كىذا
المصارؼ،م2018 قطاع فى النسبة كىذه كالتأميف المالية القطاعاتكالخدمات كىذه

باؿالقطاعاتاألخرل فما مستكلاإلفصاحإلىأكثرمفذلؾ، المفترضأفيصؿفييا
فىفمسطيفيجبأفالسيماغيرالمدرجةكبالتالىالحديثعف ذكرسابقان اإلفصاحكما

المحميةمف فييا بما أكبرمفذلؾبكثيركالدليؿأفجميعالدراساتالسابقة أىتماـ يأخذ
تكصياتياىكندرةاألبحاثالتىتتكمـعفاإلفصاحالطكعيكىىحديثعيدبالكتابةبيا

ساتليسلديياالثقافةالكافيةعفىذافىالبيئةالعربيةكالسيماالفمسطينيةكبالتالىالمؤس
 المكضكع.

التكتحميؿالمقكماتاألتدقيؽعرضخصائصلجافال .2 تمؾىساسية مفيكـ ينطكمعمييا
 بأفتتمتعباإلستقبللية.المجاف
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فالدراسات .3 ىالمحمية المحتكلأمعظميا تحميؿ إستخدمتستخدمت منيا قميؿ كعدد ،
.اإلستبانةكالمقابمة

 :ىركزت عمبالمغة العربية واألجنبية الدراسات العربية  2.8.1
اإلفصاحالطكعييةمىأىلتعزيزالثقةبالتقاريرالماليةكالتعرؼعمالطكعيدكراإلفصاح .1

 .ىىالفكائدالمرجكهمنوك
ضركرةأفتيتـالجياتاإلشرافيةعمىالمؤسساتكاألسكاؽالماليةباإلفصاحالطكعيكأف .2

 باإلفصاحعنيا.المصارؼيتـتحديدالبنكدالتىلـتقـ
مكحدلئلستقبلليةالتىتعتبرمفأىـالمجاف،كىذاماُذكر .3 لجافالتدقيؽاليكجدليامفيـك

الت لجنة بأف السابقة الدراسات إحدل فى المجاف أىـ مف تعتبر المصارؼدقيؽ بعدفى
 مفيـك تحديد تبحثأمكانية العربية الدراسات كبالتالى كمجمساإلدارة، العمكمية الجمعية

 مكحدألستقبلليةعضكلجنةالتدقيؽ.
تقكؿإفلجاف(Abdullatif, 2015دراسة)كىىالسابقةكفىاألردففىإحدلالدراسات .4

تكك أف اليمكف التدقيؽ فعالة جميعف أف ىك لذلؾ سنكاتكالمبرر حكالىعشرة بعد إال
راجعالمصارؼ الحككمةكلكفاليكجدطمبعمىلجافالتدقيؽكىذا األردنيةتطبؽنظاـ

ألفمعظـالشركاتاألردنيةىىعائميةكبالتالىمعظـالشركاتالعائميةيكجدفيياإنخفاض
 فىالتقاريرالمالية.تكاليؼالككالةكبالتالىاليكجدجكدة

ككافالثقةبالتقاريرالماليةالمنشكرةىلإيؤدمالطكعيفاإلفصاحأالسابقةكدتالدراساتأ .5
 تعزيزالثقة.ىكثرفعاليةفأليادكرىىناؾدكرلمنسبكالتحميبلتالماليةالت

6.  العربية فأالدراسات اإلىستخدمت تحميؿمعظميا استخدمت الدراسات كبعض ستبانة
 ستبانةمجتمعة.المحتكلكاإل

 الدراسات اإلقميمية والدولية األجنبية ركزت عمى:3.8.1 
(مفتركيافقدتأثركثيرانبقانكفأككسميالذلاقرهالككنجرسKartal, 2018فىدراسة) .1

عاـ االبف جكرج األسبؽ األمريكي الرئيس عميو ككقع ـ2002األمريكي
كبالتالىىذهالدراسةأشارتإلىأنويجبأفيتـكضعدليؿيحتكمعمىأفضؿالممارسات
لمجافالتدقيؽكمفتكصياتتمؾالدراسةىكتقييـأداءلجافالتدقيؽمفقبؿطرؼثالث
مثؿ أكشركاتأخرلكبالتالىيدؿعمىأفالكضعفىبمد المساىميفأكمجمساإلدارة
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حدكد تعدل لتمؾتركيا الممارسات أفضؿ تقييـ إلى الطكعي اإلفصاح بتطبيؽ المناداة
 المجاف.

كفىدراسةأخرلتكصمتإلىأنويحؽلكؿدكلةعمىحدلكضعالقكانيفالمناسبةليافيما .2
 ,Porettiيخصنسبةاألعضاءالمستقميفلمجافالتدقيؽحسبدراسةعفأكركباالغربية)

كمماكانتلجنةالتدقيؽمستقمةسيزيداإلفصاحالطكعيكىذا(.كبرأييكباحثاأنوـ2018
التدقيؽكاإلفصاح بيفإستقبلؿلجنة كبالتالىىىعبلقةطردية حسبالدراساتالسابقة.

 الطكعيحسبالدراساتالسابقة.
تكصمتإلىأفاإلفصاحيفيدكالـ2017كفىدراسةأخرلفىالكالياتالمتحدةاألمريكية .3

نمايؤدلإلىنمكفىنسبةالقركضكالتىىىالكظيفةالرئيسيةيضركليسك ذلؾفقطكا 
لممصارؼكتخفيضتكمفةرأسالماؿبالمقارنةبالمصارؼالتىاليككفلديياإفصاحكتبيف

أرتفاعرأسالماؿمف يكفر%10.6الى%10.3الدراسة بسبباإلفصاحالطكعىمما
 حكالي أصكؿ 50إجمالي بيانات كىذه دكالر المتحدة40مميار الكاليات فى مصرؼ

االمريكية.
األ .4 الدراسات تميزت تناكلتككذلؾ بأنيا دراسةلكتركنياإلاإلفصاحجنبية مثؿ

weiling and xin, 2017) )ينافسفى بأفاإلفصاحبدأ الصيفتتحدثتمؾالدراسة
مكمةىىالمكردالنادركمعالتطكرالسريعشركاتتكنكلكجياالمعمكماتحيثأعتبرتالمع

تكشؼ بأف الصيف فى الحككمة قبؿ مف اإلىتماـ مف المزيد أعطى الصيني لئلقتصاد
الشركات قيمة لتعزيز كىذا قبؿ ذم مف أكثر لممعمكمات المدرجة تمؾالشركات كبينت

اححقيقيالدراسةبأفجكدةاإلفصاحىكالمطمكبكليساإلفصاحفقطحيثليسكؿإفص
 .العربيةككىذاماغفمتعنوالدراساتالمحمية

 اإلستفادة من الدراسات السابقة كانت كما يمي:4.8.1 
الكصكؿإلىالفجكةالبحثية،حيثأشارتتكصياتالدراساتالسابقةإلىالفجكاتالعممية. .1

 علىكمنيا دراسة المثاؿ دراساتقميمة(,Elfeky (2017سبيؿ ىناؾ حيثبينتأف
تكصمت(Alfraih, 2017)تدرستأثيرحككمةالشركاتعمىاالفصاحالطكعي.كدراسة

 أف لمشركاتختيارماإلفصاحاإلسمكؾلفيـالدراساتمفالمزيدالىحاجةىناؾإلى
ليايككف قد ىالت األخرل المتغيرات تكصيبالتعرؼعمى( 2017،عكدة)كدراسة.المالية
كالبيئةىفخصكصانكختيارماإلاإلفصاحمستكلعمىتأثير  بدراسة القياـالفمسطينية،

 مف مساىمة شركاتةكالمساىمةالفمسطيني الشركات بيف ختيارماإل اإلفصاح لمستكيات مقارنة
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.أخرل دكؿ عمى(Abdullatif, 2015)كدراسة الدراسات مف المزيد بإجراء كصى
 خصائصلجنةالتدقيؽ.

حجـالدراساتبعضىناؾفإحيثالمجتمع،عفممثبلنيككفأفيجبالعينةحجـ .2
(حيثبينتتمؾ,Elfeky 2017عمىسبيؿالمثاؿ)المجتمععفممثبلنيكفلـالعينة

،المصرمقتصاداإلكتأثيرحجـمعبتناسبالكىك%4,04فصاحاإلمعدؿالدراسةأف
حجـببالمقارنةصغيرةىكىسنكات،5فترةعفةمبلحظ17 ىىفحصياتـىالتالعينةك

العينةلـتكفكافيةحيثأقتصرت(AL Mamun, 2014) دراسة.كالمصرمالسكؽ
.بكرصةدكافىبنغبلدشلعدـتكفرالتقاريرالسنكيةىمصرؼمدرجف95الدراسةعمى

ىىىفالمستخدمةاألدكات .3 السابقة المحتكلتحميؿأكالمقابمةأكاإلستبانةالدراسات
.المحتكلؿتحميأداةكىكميةدراسةفالمناسبلتمؾالدراسةكىى

ىالدراساتالسابقة.فبناءنعمىالقراءةالدراسة،كأسئمةأىداؼ،كمشكمة،تحديدتـكذلؾ .4

 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة )الفجوة(:9.1 
أيتضحمماسبؽ كلكف،اإلفصاحالطكعيىىتماـمتزايدفأفالدراساتالسابقةلدييا

عمأ ركزت السابقة الدراسات فىغمب اإلفصاح كثيرانىمستكل تركز كلـ الدكؿ، ىعمتمؾ
مستك عمى المؤثرة كالذلالعكامؿ الطكعي، التدقيؽلاإلفصاح خصائصلجنة )مثؿمنيا

باإلضافة (.كيةاألسيـ،ممجتماعاتاإلجتماعات،حضكرستقبللية،الحجـ،الخبرة،عدداإلاإل
.قتصاديانأككدكؿمستقرةسياسيانأبيئاتىجريتفأغمبالدراساتالسابقةأفأىلإ

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
تأثير خصائص لجنة التدقيق عمى 

 اإلفصاح الطوعي
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 الفصل الثاني
 لجنة التدقيق عمى اإلفصاح الطوعي تأثير خصائص

 مقدمة: 0.2
بدأاإلىتماـباإلفصاحفىأكاخرالقرفالتاسععشرالسيمافىالدكؿالمتقدمةكذلؾبعد
اإلنيياراتالتيحدثتكالفضائحالماليةالتيكافمفأسبابياالرئيسةعدـاإلفصاحعفالمركز

ىكتبلعبشركةأندرسكفلمتدقيؽكالمحاسبةفىالماليكالقيمةالحقيقيةلمشركاتكخيرمثاؿ
التقاري تمؾ عمى باإلشراؼ تقكـ تدقيؽ لجاف كجكد لعدـ كذلؾ الشركات، الماليةأصكؿ ر

إلى أدل كىذا كالمدقؽكالمنشكرة الشركة إدارة بيف فصؿ يككف أف كالمكائح القكانييف إىتماـ
يتفؽمعنظريةالككالةكخاصةمع الخارجيعفطريؽطرؼثالثكىيلجنةالتدقيؽكىذا
ختفاءممكيةالفردكأصبحتالممكيةالمحدكدةكاالؼالمساىميفف ىبذكغالشركاتالمساىمةكا 

ح يككف مف يحتاجكف الشركات فتمؾ أميف فىارس الحؿ فكاف الشركة، إدارة ىمكاجية
)المككؿ(المساىميف،كالككيؿ)إدارةالشركات(.

 المحاسبي اإلفصاح يعد"ك األأمف  كيمثؿ المحاسبة نظرية عمييا ترتكز ىالت سسىـ
اإلفصاح ،القياس بعد الثانيةالكظيفة  المصالح أصحاب إعبلـ بأنو المحاسبي كيعرؼ

ف بالمعمكمات  الدنيا الحدكد ىف اإلفصاح ىعم كيطمؽ ،لمشركات المالية التقارير ىالكاردة
ك باإلفصاح إفصاحأاإللزامي، تمؾ يزيد م  انكمقرر كالمحتكل، الكمية حيث مف الحدكد عف
(.9صـ،2013،صميدةإ)طكعي"إفصاح فيكالشركة إدارة بكاسطة
الماضي،القرفمفاتيالثبلثينىفالعالميالكسادأزمةبعداإلفصاحأىميةتادزدا ك
رؤكسإجتذاببيدؼأصكليالقيـالمنشكرةالمحاسبيةباألرقاـالشركاتمفكثيركتبلُعب
كبيررتفاعإلىا كحقيقية،غيربصكرةالماليةالقكائـإظيارإلىالتبلعبىذاأدلكقد،األمكاؿ

عنونتجمماحقيقتيا،كتشاؼإعندذلؾبعدقيمتياكىبكطمؤقتان،الشركاتىذهأسيـقيمةىف
(.ـ2014 )عبدالجميؿ،كأبكنصار،الشركاتىذهنييارا كالمستثمريفمفكبيرةأعدادإفبلس
المبحث ثبلثمباحثتتحدثفى مف مككف الفصؿ ىذا سيككف ماسبؽ عمى كبناءن
كالجياتالمستفيدةمفكجكدلجافتدقيؽككيؼلمجافيا،لجافالتدقيؽكخصائصعفاألكؿ

التدقيؽأفتستثمرخاصيةاإلفصاحإلعبلءقيمةالشركةبإظيارحقيقةكضعالشركةكتطبيؽ
.الشفافيةالكاممةفىىذاالصدد
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ك كمستكياتوسيتحدث كتعريفاتو نشأتو عف الطكعي، اإلفصاح عف الثاني المبحث
باإلفصاحكأىدافوكأىميتو،كأماالمبحثالثالثكاألخيرتناكؿالحككمةكالنظرياتالتيتتعمؽ

كنشأتياكتأثيرالحككمةكلجافالتدقيؽعمىاإلفصاحالطكعيككيؼ)لمحكـالرشيد(أفيعمؿ
عمىزيادةاإلفصاحالطكعيفىالتقاريرالماليةالسنكية،كمفثـتعميؽلمباحثعمىمجمؿما

بلثة.جاءفىالمباحثالث
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 المبحث األول
 وخصائصيا لجان التدقيق 

 :تمييد 0.1.2 
ىفىالشركاتكخارجياكلذلؾكجكدىافبيفعددمفاألطراؼالكسيطلجنةالتدقيؽىى

ىتمؾفالشركةليسلوفائدةعمىجكدةالتقاريرالماليةفحسببؿيؤدلإلىزيادةاإلفصاح
كالميتميف يعطىألصحابالمصمحة كىذا المالية كغير المالية فالتقارير لىإىتمؾالشركة

زيادةأطمئنانيـعفكضعالشركةكبالتاليكجكدتمؾالمجافالفعالةمفناحيةالكفاءةكالخبرة
ذاماكاألستقبلليةكالحضكرالدائـسكؼيؤدمبشكؿأكبأخرإلىإرتفاعسعرسيـالشركةكى

يتفؽمعالدراساتالسابقة.
 الدكؿ، مف العديد بإىتماـ تحظى ىالت الحديثة المفاىيـ مف تدقيؽال لجاف تعتبركلذلؾ

 عممية مراقبة ىف بو تقـك الذم كرلمد نظران بتككينيا المينية المنظمات مف تكصيالعديد كما
ستقبلليةإ دعـ ىف ككذلؾ مصداقيتيا، مف كالتأكد سيـاأل لحممة كاإلفصاح المالية عدادالتقاريرإ

لجاف لتككيف ممزمة تشريعات صدارإ إلى الدكؿ مف بالعديد حدا الذم مراأل ،تدقيؽال عممية
ص2009سامي،(الشركات ىف تدقيؽال (19ـ، ق. ذلؾ عمى األكراؽكعبلكة لجنة رئيس اؿ

العديدمفأزمتناأف(Mary Schapiroفىذلؾالكقت)(البكرصة)(SECمريكية)الماليةاأل
فكثيرانمفالقراراتإتسمتابحككمةالشركاتالسيئة،كىذاألالماليةيمكفأفتككفعمىأبك

نتيجةفقدافلجنةالتدقيؽكظيفتيااألساسية بالمخاطرالعاليةمفقبؿالمديريفالتنفيذيفكىذا
(.Jiang & Habib, 2009فىاإلشراؼالدؤكبعمىسمكؾاإلدارة)

 نشأت لجان التدقيق:1.1.2 

ما القرف، ىذا كليدة ليست التدقيؽ لجاف تعتبر  أكاخرىف التدقيؽ لجاف فكرة نشأت كان 
 شركةىـف1872عاـ تدقيؽ لجنة أكؿ ُشكمت إذ العشريف، القرف كبداية عشر التاسع القرف
مدققي بأف آنذاؾ التدقيؽ لجنة أصدرتو الذم التقرير أكصى إذ البريطانية، الحديد سكة

مدقؽ بإستمرار تقريرىا ىف كأكصت جيد، نحك عمى بعمميـ قامكا قد الخارجييف الحسابات
. ,Rocco) 1994)الشركة مع الخارجي الحسابات
 American Institute األمريكي القانكنييف المحاسبيف معيد أكصىـ1967عاـ كفى

of Certified Public Accountants (AICPA)إنشاء العامةبضركرة الشركات جميع 
 الخارجي المدقؽ تنشأبيف قد التي المشكبلت حؿ مسئكلياتيا ضمف مف تككف بحيثؽيدقت لجنة
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دارة المعمكمات اإلفصاح كطريقة المحاسبية باألمكر يتعمؽ فيما الشركات كا   القكائـ فى عف
 ىكف المالية، األمريكية األكراؽ تداكؿ ىيئة أكصت1972 عاـ  شركات (SEC) المالية

 مف غيرالتنفيذييف األعضاء عمى فقط قاصرة عضكيتيا تككف دقؽلمت لجاف بإنشاء المساىمة
(.139ص ،ـ 2006سميماف،)اإلدارة مجمس
 الغش مف المالية البيانات لحماية الكطنية الييئة تشكيؿ تــ1987عاـ ىكف

(Commission The Treadway)بتشكيؿ العامة الشركات جميع تقـك أف أكصت كالتي 
بالكامؿ تدقيؽ لجاف  تكصيات تقريرىا ىف المجنة أصدرت كقد مستقميف، أعضاء مف مككنة
(.  (Treadway, 1987, P12تدقيؽاللجاف فعالية زيادة بيدؼ

أككسميحيث قانكف أىميا مف  2002العاـ مف يكليك ىفككاف  الككنغرس صادؽـ
بعد(Sarbanes-Oxley)قانكف عمى األمريكي  األمريكية الشركات مف عدد نييارإ كذلؾ
كبمدافالعالميةالمناطؽىفكالتدقيؽبالمحاسبةالمتعمقةكاإلفبلسالفضائحبعدك العمبلقة،
حيزكدخمتجديدةلكائحكضعتكالتدقيؽلجافعمىبالتركيزالدكليةالمعاىدبدأتمختمفة
(Sarbanes-Oxley)قانكفكالدكليةكالمعاىدالدكؿلدراساتكنتيجةالمناقشاتبعدالتنفيذ
.(Kartal,  2018)التدقيؽعمىلمجافتؤثرالعالـىفالئحةأىـحدأىك

فىالبمدافالمتقدمةحيثتـإنشاءلجافالتدقيؽك فىمنتصؼالقرفالعشريفكتحديدان
 كاإلدارة الخارجييف المراجعيف بيف فعالية أكثر تكاصبلن تكفر ألنيا   ,Rezaee)طكاعية

2003.)
ىفكمنيا فقد المتحدة الكسادأالكاليات بأزمة التدقيؽ لجاف فكرة كنمك ظيكر رتبط

التيىزتالعاقتصادماإل لـالكبير ف،ـ1928عاـ كبير تحكؿ نقطة ىكالتيكانتبمثابة
زمةحدكثىذهاألىفتساىمتيالالميمةحدالجكانبأبأفقتصادمالرأسمالي،عممانالفكراإل

ىدارةعمستقبلليةمدقؽالحسابات،كتأثيرمجالساإلإضعؼىتكصؿاليياالمحممكفىكالتي
ىذا عف نتج كبالتالي الحسابات، مدققي الكبير األإالكساد ىيئة األنشاء المالية مريكيةكراؽ

(SEC) 1924عاـ أىكف(Venables, et. al., 1991).ـ شكمتلجنة1989يمكؿ ـ،
(CommitteeBlue Ribbon( )BRCالتدقيؽ لجاف فاعمية تحسيف اليدؼمنيا ككاف ،)

إكتعزيز كقد فأستقبلليتيا، المجنةتقريرىا عشرتكصياتـمتضمنان1999عاـىصدرتىذه
(.ـ2008،داءىذهالمجاف)مشتيىأميمةبيدؼزيادةفاعمية

اإل رانيياكبعد تـ الكبرم الشركات لبعض المالية إت قانكف -Sarbanes) صدار
Oxley Act) جميعالشركاتبتككيفلجافالتدقيؽلماليامفدكرك منعىفميـالذمالـز
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فكرةلجافالتدقيؽتنشأبينما(.ـ2006المستقبؿ)سميماف،ىفنيياراتالماليةحدكثتمؾاإل
ىف أبريطانيا القرفالعشريف، كؿلجنةتدقيؽعاـأذشكمتإكاخرالقرفالتاسععشركبداية

 Smith)تـنشرتقريرـ2003عاـى(،كفRocco, 1994شركةالسكةالحديد)ىـف1872
Report)الشركاتىعمبريطانيا،كتمتالتكصيةبتطبيقوىفدقؽتالكالذميحدددكرلجاف

-Sarbanesتأثرهبقانكف)(Smith Report)بلحظيكـ،2003العاـىالبريطانيةالمدرجةف
Oxley Act Of 2002)األ الككنجرس عف الصادر شركة فضيحة بعد Enronمريكي

(.ـ2008)مشتيى،
أمافىماليزياكتمشيانمعاإلتجاىاتالعالميةجعمتماليزيابكرصتيابأسـبكرصةماليزيا
بدالنمفبكرصةككااللمبكر،كبالتاليألزمتكؿالشركاتالمدرجةأفيككفلدييالجنةتدقيؽ

 مفالعاـ 1994كذلؾإعتباران القراركانت,e al., 2009)Zulkarnain ـ ىذا كنتيجة .)
النمكرعمى كالمعركفوبأسـ التحديد عمىكجو التىحدثتفىآسيا اإلنيياراتالمالية خمفية

كانتفىمكرمفكرؽحيثأغمبالشركاتالتىاآلسيكيةكالتيلـتكفنمكرحقيقيةكلكنيان
لىإنسحابمعظـالشركاتمفالمنطقةاألسيكية.إىذهالببلدكانتأجنبية،مماأدم

ال فىالدكؿ فأما مصر كمنيا رارقبصدكرمصرىف دقؽتالفلجاكريظيرجععربية
ستمراربشأفقكاعدقيدـ2002-6-18بتاريخ30لسكؽالماؿرقـالعامةيئةيالإدارةسجمم كا 
(.ـ2009اـ،أبكحم (راؽالماليةبالقاىرةكاإلسكندريةاألكببكرصتيالماليةراؽاألككشطبقيد

بالعديدمقارنةرانقصييعتبرالعربيةمصركريةيبجمدقؽتالفلجاتاريخفأفمـكبالرغ
المتقدمةفم تكاجدـلدعمتبلحقةراتتطكيدتشقدمصرىفاألخيرةالفترةأفإال،الدكؿ

(.ـ2007المصرية)عبدالعزيز،بالشركاتدقؽتالفلجا
 دقؽتالالعربيةالسعكديةمفالطبيعيأفتككفلجاف المممكة فى دقؽتال أماكاقعلجاف

كتأتيلجاف فىاطارحرصالمشرعفىحمايةمصالحالمستثمريف، فى دقؽتالفىالمممكة
 فىمكاجية مانعة كرقابة السعكدية فىإالشركاتالمساىمة أكضعؼالثقة حتماالتالخمؿ

(.ـ2002الخير،كأبك،السقاالنظاـالرقابي)
ىفحكظانممنشاطاناألخيرةاآلكنةىففاألردديشاألردف فى دقؽتال لجاف كاقع بينما
فتعييـتإذالدكلية،معاييرملىاإللتزاـكالتطبيؽفنكعيةةمنقحدثتكماالمالية،كراؽسكؽاأل

تطبيؽفباشرالذم(الماليةراؽاألكيئةىمفكضيسممج) الماليةاألكراؽفقانكـأحكاى
حيثالماليلسكؽبامنيكضلزمةالؤليماتمالتعصدارا ك إنشاتـ المالية،األكراؽيئةىء

(.ـ2010()قطيشات،الماليةف)سكؽاألكراؽعماكبكرصة
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،نسبيانفمسطيفحديثانىيعتبرتشكيؿلجافالتدقيؽفأماكاقعلجافالتدقيؽفىفمسطيف
المصارؼىبتشكيؿلجافتدقيؽف،تعميماتغيرممزمةـ2000العاـحيثكانتىناؾمنذ
كثرالقطاعاتالتيشكمتأمفكالخدماتالماليةقطاعالمصارؼصبحأالفمسطينية،كرغـذلؾ

دكفإعضاءمجالسألمتدقيؽمفبيفلجانان عاـىكففيككفىناؾتعميماتممزمة،أدارتيا
منوالزاـالمصارؼ(41(،حيثقضتالمادة)2ـ،صدرالقانكفالعاـلممصارؼرقـ)2002

.(ـ2014بكريدة،أك،)حمسالفمسطينيةبضركرةتشكيؿلجافالتدقيؽ

 تعريفات لجنة التدقيق: 3.1.2
المساعدةكيقدـالمدققيفستقبلليةإيدعـإدارمىيكؿأنياعمىالتدقيؽلجافتعريؼيتـ
.(;Uzay, 2003; Banking Law, 2005 BRSA, 2014)المستقميفالحساباتلمدققي

)عركما إلىثبلثةمفمككنةلجنة"ىىالتدقيؽلجنةبأفFriend & Lang, 1988)فيا
القكائـتدقيؽأعمالياأىـكمف،الماليةلئلدارةالتنفيذيةبالمسؤكلياتمكمفيفغيرمدراءخمسة
الداخميةالرقابةنظاـفعاليةمدلمفالتأكدككذلؾالمالية، كنتائجلممؤسسة،كالمحاسبية،
عطاءكالخارجي،الداخميالمدقؽقبؿمفالتدقيؽ أتعابكتحديدترشيحبشأفالتكصياتكا 
المدقؽ ؽتدقياللجافSarbanes-Oxleyكحسب(.193ص،ـ9002،)الرحيميالخارجي
الحساباتكتدقيؽالماليةالقكائـكالتقاريرىعملئلشراؼإنشاؤىايتـداخميةىيئةبأنياياتكصف

((Pashkoff and Miller, 2002.عرؼحيفىف((Chris Mallinبأنياالتدقيؽلجنة"
أفمفكالتأكداإلدارة،مجمسأداءتقييـعفمسؤكلةتنفيذييفغيرمديريفمفمككنةلجنة

جراءفردم،بشكؿاتخاذىايتـلـالتنفيذيةالقرارات الداخمية،الرقابةلنظاـدكرمتقييـكا 
،ـ9000)حمادة،كالخارجيالداخميالتدقيؽمفلكؿكالمسؤكلياتالمياـتحديدىفكالمساىمة

(.000ص
 ـقا التي التعريفات فم العديد كجكد ىف كبير دكرتدقيؽالكظائؼلجاف لتعدد فكاك
 مف(.كـ9002العزيز، عبد)تدقيؽالفجامب المقصكد فلبيا يـمن محاكلة ىف يئاتليكافالباحثك
القكؿبأفلجنةالتدقيؽىيىيكؿإدارممنبثؽعفمجمسإدارةيمكف السابقة التعاريؼ خبلؿ

أتعابةلضمافإستقبلليتوكبالتالي الشركة،كبصبلحياتتعييفكعزؿالمدقؽالخارجيكتحديد
التعاريؼالسابقةتتفؽمعنظريةالككالة.
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 خصائص لجنة التدقيق:4.1.2 
عاليةجكدةعمىلمحصكؿالمساعدةضمافىفالتدقيؽلمجنةالرئيسالدكريتمثؿ

المدقؽقدرةتقييـطريؽعفالشرعيةغيراألرباحإدارةممارساتبتخفيضكذلؾالماليةلمتقارير
السياساتعف الخارجييفدققيفكالمالشركةإدارةمعمناقشاتراءإجكبكاسطةستقبللوا كالخارجي
الماليةالتقاريرإعدادلعمميةالنيائيراقبالمبمثابةتدقيؽاللجنةتعدحيثالمحاسبيةكالمبادئ
(.ـ9007)عبداهلل،رافاتكاالنحاألخطاءمفخمكىامفلمتحقؽ

الخصكص كعمىكجو دقؽتاللجنة كحجميا،إخصائصيامف التدقيؽ، لجنة ستقبللية
اإل كىكعدد كخبرتيا، التدقيؽىجتماعات، لجنة فعالية لضماف الدراسات،ميمة ذكرت كقد

النبدجباتياابكـلقياالفتدقيؽلالمجنةرتأثيعطاءإلالسابقةأفخصائصلجنةالتدقيؽميمة
 ,Abbott) & Parker, 2000; Beasley, Carcello جكدىاشكميانكعمىظلحفادارمجهم

Hermanson, Lapides, 2000; Carcello & Neal, 2003; Raghunandan, Read 

& Rama, 2001 ).
مفكغيرىـكالمنظميفلممستثمريفمفيدةالتدقيؽلجنةبخصائصالمتعمقةالمعمكماتك
ىفخاصةكالجيد،الماليبالتقريرمرتبطةمعاييرأمككشؼلفيـالماليةالبياناتىمستخدم

(. ,et al., 2015) Khamsiتنافسيةالشركاتالبيئة
Susanto, 2016)كخمص المالية،اللجافخصائصأفإلى( الخبرة كمنيا تدقيؽ

جتماعاتالمجنة،كاإلستقبللية،كتركيزالممكية،كحجـالشركة،لياتأثيرعمىإدارةاالرباح. كا 
لجاففعاليةبعدـترتبطالفاشمةالشركاتمفالعديدأفإلى((Dodo, 2017كخمص

.فعالةكانتإذاالشركاتفشؿحدكثتمنعأفالتدقيؽجافمليمكفككافالتدقيؽ،

 :حجم لجنة التدقيق 1.4.1.2

التدقيؽمفالعكامؿ لجنة التدقيؽالميمة،ُيعتبرحجـ لجنة فعالية دراسةىكف،لتحديد
التدقيؽميمان لجنة ُيعتبرحجـ التقاريرالمالية التدقيؽعمىنكعية لجنة زيادةىفتأثيرحجـ

الشركات حككمة عف اإلفصاح تحسيف كبالتالي الرقابة،  ,Mangena & Pike)فعالية

،فمفالمتكقععادةان(.باإلضافةإلىذلؾ،يقاؿإنوعندمايصبححجـلجنةالتدقيؽكبير2005
لتيالرقابةبسببقاعدةمعرفتياكخبرتياالكاسعة،كزيادةتنكعاآلراءاىأفتككففعاليتياأكثرف
فحجـلجنةالتدقيؽكمستكلعبلكةعمىذلؾفإ(.Li, et. al., 2012يمكفأفتعززالرقابة)

لتحديدفعاليةعامؿأساسيىرإلىأفلجافالتدقيؽىكتشي،اإلفصاحمرتبطافبشكؿإيجابي
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دكرىاىكاإلشراؼعمىالكثائؽ،مثؿمراجعةالعممياتإلشراؼعمىلجنةالتدقيؽ،حيثإفا
  (Hidalgo, et al., 2010).كالتمكيؿفيمايتعمؽباإلفصاحالطكعي

 :ستقاللية أعضاء لجنة التدقيقإ 2.4.1.2
مفالتنفيذييفغيراإلدارةكمجمساإلدارة،مجمسأعضاءمفتدقيؽاللجنةختيارإيعتبر

قدرعمىاألعضاءىؤالءيككفأفكيجب،دقؽالمستقبلليةإتحقيؽىفتساعدىالتالعكامؿ
التقاريرإعدادعمميةعمىراؼاإلشىفالرغبةكلدييـكالمحاسبيةالماليةراتالميامفعالي
كمنتشرةشائعةممارسةىيالمصارؼىفالتدقيؽلجافإنشاءكفكرة(.ـ9007)عبداهلل،المالية
(.kartal, 2018)جدان

اإلشراؼىستقبلليةأعضاءلجنةالتدقيؽسمةميمةتؤثرعمىفعاليةالمجنةفإتعتبرك
الشركاتذاتالمديريفالمستقميفيتكقعنظريةالككالةفإفكحسب،التقاريرالماليةجكدةعمى

 الطكعي اإلفصاح مف أكبر قدر لدييا يككف (.Akhtaruddin and Haron, 2010)أف
ززاإلفصاحالطكعيبسببإدراؾأفلجنةالتدقيؽ،سيعىمستقميففكجكدأعضاءأفكلذلؾ

اإل الطكعي فتأىميتزدادفصاح ىة كقيمة التنافسية الميزة  ,.Li, et al)لمصارؼاتسييؿ

2012.)
كبرأرباحاألفعؿردكدتككفستقبلليةإكثرأالتدقيؽلجنةككفتعندماكعبلكةعمىذلؾ

عمىتعمؿكىيالمؤسسيةالناحيةمفضعيفةتككفالتيالدكؿىفكخاصةممحكظكبشكؿ
عبلفإمصداقيةلتحسيفالضعيفةلممؤسساتكبديؿتعمؿالتدقيؽلجافستقبلليةإفأفكرة
فك،رباحاأل ىعضاءالمستقميففالكالياتالمتحدةبخصكصاألىلـيعدىناؾتبايفمكجكدنا

 قانكف ألف التدقيؽ، Sarbanes-Oxleyلجنة بتعييف العامة الشركات أعضاء٪000يمـز
ف التدقيؽ،ىمستقميف ىكفلجنة كقررتالمفكضية9005عاـ األكركبي، التشريع تعديؿ تـ

( يككفنصؼاألعضاء أف ال٪40األكركبية لجنة أعضاء مف عمىاألقؿ يجبأفتدقيؽ(
معالعمـيترؾـ،9007عاـىيككنكامستقميفكىذابناءعمىالبلئحةالجديدةالتيدخمتبقكةف

كعبلكة        .((Poretti, 2018%مستقميف100ةالنسبفيككفأىالتصرؼطكاعيةف
ونلتدقيؽمستقمةكىذاإلككفلجافاتفأتميؿإلىحتياالنإعمىذلؾأفالشركاتالتيلـترتكب

الشركة،كبالتاليفيـقادركفىقتصاديةفإالمستقميفمصمحةشخصيةأكالمديريفالبكجدلدل
.Beasley,  et. al., 2000)كمصمحة)أعمىطرححجتيـمفدكفخكؼ
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قدرةتحدمفلجنةالتدقيؽ،ىالمستقميففاألعضاءزيادةنسبةفكتمشينامعنظريةالككالة
 ,Poretti)كىذايتفؽمعكمفثـتزيدمفإفصاحياالطكعي،اإلدارةعمىحجبالمعمكمات

2018).

 :خبرة أعضاء لجنة التدقيق   3.4.1.2
أعضاءلجنةالتدقيؽ،ُتعتبرخبرةأعضاءلجنةالتدقيؽسمةأساسيةستقبلليةإكجزءمفك

أفيككفألعضائياالخبرةالكافيةفلذلؾأخرللفعاليةالمجنة. مجاؿالمحاسبةكتدقيؽىيمـز
الحساباتمفأجؿتقييـالقضاياالمعركضةعمييـبصكرةفعالة،كتمعبلجنةالتدقيؽدكرانميمان

المحاسبةأكاإلدارةىليذاالسببفإفكجكدالخبرةفك،اإلشراؼعمىجكدةالتقاريرالماليةىف
لمشركةيعطيمعمكماتيمكفاإلفصاحالماليفلجنةالتدقيؽيعمؿعمىضمافأىالماليةف

(.Beasley and Salterio, 2001)االعتمادعمييا
كثرمفذكمالخبرةأكأفعضكانأ(يزعمكفLi, et al., 2012)كعبلكةعمىذلؾفإف

فضؿأكضعىعضاءلجنةالتدقيؽفأفإحيثتحسيففعاليةلجنةالتدقيؽ،ىلإالماليةيؤدم
التقاريرالمالية.كبالتاليينبغيىفصاحالطكعيفتكفيرجكدةاإلىعمالبكرصةنعكاساتإلفيـ

مستخدمييا،جؿتكصيؿالمعمكماتأفصاحالطكعيمفتحسيفاإلىلإفتؤدمألمجنةالتدقيؽ
لمك المالية الخبرة بيف كبيرة إيجابية عبلقة كاإلفصاحكجد التدقيؽ فجنة ماليزياىالطكعي

ا المتحدة التكاليألمريكية،كالكاليات  ;Akhtaruddin & Haron, 2010).حسبعمى

Persons ,2009.)مفلمتأكدكافيانضمانانيعتبرالتدقيؽاللجنةعضكىفستقبلليةاإلتكافرك
المجنةعضكىفيتكافرأفأيضانيشترطبؿبكظائفيـالقياـعمىتدقيؽاللجنةأعضاءقدرة

الماليةالقكائـعمىشراؼاإلحيثمفالمجنةعمؿلطبيعةكذلؾكالمحاسبيةالماليةالكفاءة
الكفاءةمفمعيفمستكلتكافرتتطمبىكالتالمطبقةالمحاسبيةلمقكاعدالمناسبختياركاإل

(.ـ9007)عبداهلل،
بأفأعضاءلجنةالتدقيؽمفالخبراءيعتقدكا(Hsu, et al., 2018)كمفناحيةأخرل

الشركةالمالييف ألستراتيجية كفقان لمشركات التخطيط عممية عمى لئلشراؼ نيجيـ يصممكف
 أفالتجارية، التدقيؽالسيما لجنة فى المحاسبيف المالييف كالخبراء المحاسبة خبراء مف كبلن
،كذلؾبأفالخبراءالمالييففىلجنةالتدقيؽيميمكففىتحقيؽنتائجىذهاإلستراتيجيةيسيمكف
دكرأكثرلمدفاععفحقكؽالمساىميفكذلؾمفخبلؿالمزيدمفالرقابة.إلىلعب

مجاؿالتمكيؿاليقدرىلجنةالتدقيؽذكمخبرةففكجكدأعضاءإكفىضكءماسبؽ
،بثمفمفأجؿالتنفيذالفعاؿألدكارىـ،كالسيمافيمايتعمؽبالمسائؿالمتعمقةبالتقاريرالمالية
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ستنادناإلىالدراساتالسابقة،ُيمكفالقكؿبأفنسبةأعمىمفأعضاءلجنةالتدقيؽذكمالخبرةا ك
تقاريرلممفاإلفصاحالطكعيسيزيد،إعدادالتقاريرالماليةأفيشرفكاعمىالمتكقعالماليةمف

 .المالية

 عدد اإلجتماعات:4.4.1.2 
 التدقيؽ لجنة األجتماعاتياإتعقد قؿعمى سنكيان مرات جميعأربعة حضكر مف كالبد

يكفىناؾظركؼاألعضاءإل لـ ستثنائية،كاليجبأفيككفألعضاءإجتماعاتالمجنةما
ف أخرل مكاقع حضكرىالمجنة عمى قدرتيـ مع تتداخؿ ال حتى الشركات إدارات مجالس

إ ألعضاءالمجنةمقدمانجتماعاتلجنةالتدقيؽ،كجميعاألكراؽالتىسكؼتناقشيتـتقديميا
 يعد العاـ خبلؿ لتدقيؽا لجنة فييا تجتمع التي المرات عدد فكا (.ـ9007)عبداهلل،كذلؾحسب
 عمى المجنة مقدرة عمىانميم مقياسان ذلؾ يعد إذ المراجعة، فعاليةلجنة ىف تؤثر التي مفاألمكر

إيجابي دكرىا كممارسة بمياميا القياـ  حجـ ساسأ عمى يحدد ىذا المرات كعدد. بشكؿ
 التي الظركؼ كبطبيعة المجنة مسؤكليات  لجاف جتماعإ عدـ يعتبر كما ،المصارؼتعيشيا

 الكافي ىتماـاإل يبلءإكعدـ التدقيؽلجاف فاعمية عدـ عمى دليؿ محددك دكرم بشكؿالتدقيؽ
التدقيؽلجافجتماعاتإتكراركسيككف.( (Sori et al., 2009, p35بيا المكمفة بالمسؤكليات

ضطبلعاألىفالتدقيؽلجنةأعضاءيبذلوالذمالجيدمقدارعمىعبلمة
 (Zulkarnain, et al., 2009).بمسؤكلياتيـ
سبؽفى ما حضكرالجمساتإفإضكء يجعؿمجمساإلألعضاءنتظاـ القراراتدارة

األ يتخذىا فالتي الإجتماعاتيـىعضاء التنفيذ ليذه،رمستمقيد التنفيذيف المديريف قبؿ مف
المصارؼ فاإلأحيثيعرفكف، يناقشفأجتماعالقادـ قراراتاإلىكؿما جتماعىكمناقشة

،القكائـالماليةىفصاحفمسألةاإلىعنيىنافأجتماعالسابؽكماتحقؽمنوكمالـيتحقؽكاإل
 اإلشراؼعمىالتقاريرالماليةأعضاءلجنةالتدقيؽ.أم

 :جتماعاتحضور اإل 5.4.1.2
Vafeas, 2005)يقكؿ إ( الكقت ف الحساسة المعمكمات لجمع ستعدادانأالبلـز

اإلأل ىذه مكاعيد يجعؿ مجمس،جتماعاتميمةجتماعاتمجمساإلدارة مدراء كيتطمبمف
تحديثاتحكؿأنشطةالشركة.كبالتالي،فإفلحضكرإجتماعاتكاإلدارةمعرفةالكقتالمناسب

المديريفلتقديـىيشكؿمزيدمفالضغطعمكاإلىتماـجتماعينطكمعمىاإلحضكررتفاعإ
كالذيفيقترحكف.(Brick and Chidambaran, 2010كيدعـىذاالرأم)معمكماتتكميمية
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تعيدبالمشاركةالمستمرةىدارةالمتكررةكلجنةالتدقيؽىجتماعاتمجمساإلإفايقكلكفذلؾ
جتماعاتإتكرارعمىأف(.كدليبلنBeasley, et al., 2000)كمايرمالمدراءمعمكماتمعمل

حتماؿالغشلمبياناتالمالية.إرتفاعإتقمؿالتدقيؽلجنة
جرتيأكتبيفدراسةمماثمة Farber, 2005)ا تمارسشركاتالتيلمالتدقيؽفلجافإ(

فالحضكرك.رتكركالتجتمعبشكؿمحتياليةلديياعددأقؿمفاألعضاءالمستقميفإأنشطة ا 
الكاجبةمفأعضاءمجمساإلدارةغيرالمنتظـإل العناية يتنافىمع جتماعاتمجمساإلدارة

جتماعاتلجنةالتدقيؽلتقديـالمشكرةإىكيتيحالمزيدمفالمشاركةف،كمبادئحككمةالشركات
حضكرإنتظاـكبالتالي،تجربةكؿمنيماستفادةمفمديريفكتبادؿكجياتالنظركاإللمالمفيدة

 ,Menon and Williams)ككماأشاركايقمؿمفعدـتماثؿالمعمكماتبينيما.اإلجتماعات

لفلمجافالمشتركةالمفاىيـافإلى(1994 بإنتظاـإجتمعتإذاإالفعالةتككفالتدقيؽ
اقترحلمناقشة كما ـ9002)المتحدةالمممكةفىSmith تقريرالقضايا لجنةرئيسإلىأف(

.إجتماعاتلجنةالتدقيؽكتكقيتعدديحددكأفالشركةيجبسكرتيرالتدقيؽمع

 عضاء لجنة التدقيق:سيم الممموكة ألاأل دعد 6.4.1.2

 الطكعي اإلفصاح اإلفصاحلو عمى الممكية ىيكؿ لتأثير متناقضتيف نظر كجيتي
(Jiang & Habib, 2009.)ككجيةفرضيةالرقابةالفعالةىاألكلىفكتمثؿكجيةالنظر،

األكلىالتيتدعيبأفأصحابالمساىمة،فأمافرضيةتضاربالمصالحىالنظراألخرلف
الكبيرةلدييـحكافزأكبركقدراتكمكاردلئلشراؼعمىسمكؾالمديريفنظرناألفمكاردىـترتبط

ليذا. ((Huafang & Jianguo, 2007المساىموالمحدكدةبشكؿأفضؿبأداءالشركةمف
( المعمكمات إفصاح مف لمزيد اإلدارة عمى الضغط يمكف  & Mohd Ghazaliالسبب،

Weetman, 2006.)سيـالشركةربماتساعدفىتحسيفكيةأعضاءلجنةالتدقيؽألكزيادةمم
 (.Ghafran, 2013)عمميةإعدادالتقاريرالماليةلمشركة

 كانتمتباينو ف الدراساتكا  ف إكا  لجافإال أعضاء ممكية نسبة عمىعبلقة تؤكد نيا
كمفجية(.م9005التدقيؽبجكدةالتقاريرالماليةككذلؾزيادةاإلفصاحفىالتقارير)ابراىيـ،

الشركأخرل كبيرفإف  ممكية تركيز لدييا اإلفصاحاتالتي أكبرمف قدر إلىتكفير تميؿ
مفتركيزالممكيةكعمىالنقيضمفذلؾ،فإففرضيةتضاربالمصالحتدعيبأفالطكعي.

ستخدامياإتيحالمجاؿلمحصكؿعمىمعمكماتخاصةُيمكفخبلؿالسيطرةعمىالمساىميفي
لئل مفالسمكؾالشخصي)كفرصة  ,.Jiang & Habib, 2009; Md Nor et alستفادة
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ؤدمإلىتقييدتركيزالممكيةيأف (Holmstrom  and Tirole ,1993)كقدأظير(.2010
.إنتشارالمعمكماتكتقميؿسيكلةحصتيافىالسكؽ

الحصص أصحاب يممكيا التي لؤلسيـ المئكية النسبة فأف ذلؾ النقيضمف كعمى
 لمشركات الطكعي اإلفصاح مستكل عمى سمبان تؤثر الصناعي  ,Kolsi)المدرجةكالقطاع

كؿاألفيشقذاتةيمسئكلىىتدقيؽاللجافعاتؽعمىىمقتُالتيةيالمسئكلأفك(.2017
ككفيأفجبيلذاعمموكمتابعةأتعابوكتحدبدالخارجيالمراجعفييبتعاميايقىفتمثؿيدارمإ

ىفتمثؿيكىكإشرافيكالثاني  ةيكالعمممةيالعمكالخبرةةيستقبللاإلمفريكبقدرعميأعضاؤىا
اإلدارةكمجمس،ايالعمالشركةإدارةتقرىاىالتاساتيكالسراءاتلئلجكالمتابعةراؼباإلشاميايق

اـيكالقاتيالمسئكلتحمؿمفريكبقدرعمىككنكايأفاإلدارةمجمسأعضاءمفتطمبيكىذا
(.ـ9002بكزيد،أ)بيا

 :التدقيق لجان صالحيات 5.1.2
صبلحياتلديياتتكافرأفيجبكمسئكلياتيابميامياالقياـلتدقيؽالجنةتستطيعحتى
التنفيذيةاإلدارةمفمعمكمةأيةعمىالحصكؿصبلحيةلدييايككفكأفذلؾ،مفتمكنيامعينة

الحساباتمدقؽحضكرطمبكجتماعاتياإلحضكرإدارةمجمسعضكأكمكظؼستدعاءأما ك
الحساباتمدقؽبترشيحاإلدارةلمجمسالتكصيةكبالشركة،يتعمؽأمرأمىفلمناقشتوالخارجي
 الييئة مف لئلنتخاب الخارجي لمشركة الداخمي المدقؽ كتعييف ترشيح ككذلؾالعامة،
الشركات،حككمةعمىتطبيؽلجنةالتدقيؽتشرؼأفالمتكقع(.كمف24صـ،9002)مشتيى،
عداد التدقيؽكخدماتالداخمية،ككظائؼالمراجعةالداخمية،الرقابةكىيكؿالمالية،التقاريركا 

(.Rezaee et al., 2003)الخارجي
مراجعة أىميا عديدة بمياـ كتقـك بمياميا، لمقياـ الكافية السمطة تمتمؾالمجنة فأالسيما
الحسابات مدقؽ بيف كصؿ كحمقة تعمؿ أنيا كما اإلدارة مجمس إلى رفعيا قبؿ المالية القكائـ

 ،كمراجعةجىالخار المدقؽ تعييف مراجعة األخرل المياـ كمف اإلدارة، مجمس كبيف الخارجي
 Andrew andالداخمي الرقابة نظاـ كمراجعة التدقيؽ، نتائج كمراجعة التدقيؽ، خطة

Goddard, 2000)). 

 ىدف لجنة التدقيق: 6.1.2
يجبلذلؾك،ةالقكائـالمالي مصداقية زيادة ىك دقؽتال لجاف فيتكك مف الرئيس اليدؼ إف

 أداء عمى الخارجي المراجعالداخمي،كمساعدةالمراجع ستقبلليةإ تدعيـل دقؽتال لجاف تسعى أف
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التقريرصحةىالتشكيؾفكذلؾلتجنب،عممو عمىسمبان تؤثر ضغكط أم دكف المراجعة عممية
المالي  المحاسبية السياسات عمى اإلشراؼ إلى دقؽتال لجاف تيدؼ"ك.(ـ2012)التبلحمو،

بتعميماتيا،ا ك لمشركة المالية كالتقارير  تنفيذ عمى اإلدارة مجمس تساعد فيي كبذلؾ اللتزاـ
 كالداخمي" الخارجي المدقؽ مف كؿ كبيف بينو كحمقةكصؿ العمؿ ككذلؾ القانكنية، مسئكلياتو
كالمراقبةاإلشراؼفىرئيساندكرانالتدقيؽلجنةكتمعب.(195ص،ـ1989كىنكي، )تكماس
الماليةالرقابةنظـتنفيذفىالشركةإلدارةالمشكرةكتقديـ التقارير عداد كا   ,Arun)الداخمية

Almahrog, & Aribi, 2015).كمفالمؤكدأفلجنةالتدقيؽيمكفأفتعززشبكةاإلتصاؿ
 & Fearnley & Beattie, 2004; Goodwin-Stewart)بيفالمدقؽالخارجيكاإلدارة

Kent, 2006; Stewart & Munro, 2007.)
المدقؽالخارخيإستقبلؿتعززأفيمكفمستقميفمديريفمفتتألؼالتيالتدقيؽكلجنة

 أفيجبكلذلؾ.(,et al.,  2009)  Zulkarnainكبيربشكؿ ميثاؽالتدقيؽجافلميككف
كالسيما،بفعاليةالعمؿعمىلممسؤكليةالكافيالتدريبعمىالمجنةأعضاءيحصؿأفكمكتكب

المستقمة التدقيؽ كأنشطة التقارير تمؾ كمكثقية المالية التقارير عمى اإلشراؼ خبلؿ مف
((Yakar, 2014.

 حماية المساىمين وأصحاب المصالح: لجان التدقيق فى دور 7.1.2
لجنةالتدقيؽ،لتقييـمصداقيةاألرباحغيرأفدكرلجنةالتدقيؽعمىيعتمدالمستثمركف

كتمكفىذهالمجنةمفالكفاءبكاجباتياية،قكالشركاتتككففيوأفسياؽىقديمكفتعزيزهف
( كفاءة أكثر أ(.Becher and Frye, 2011بطريقة ممارساتكالسيما األكثرالحككمةف

قدتكمؿفعاليةلجنةالتدقيؽكالقكةالمؤسسيةبعضياالبعضيكبالتال،كفاءةترتبطبتنظيـقكل
فىف المستثمريف ثقة ىتعزيز الشركاتعنياالمفصحاألرباح قبؿ خبلؿمختمفةالمف مف

مفممارسةالسمكؾلمنعالمديريف(.ك(Poretti ,2018ستقبلليةلجنةالتدقيؽإالتركيزعمى
اإل بإنشاء الشركات الككالة نظرية تكصي تدقيؽنتيازم، آلياتإب ،لجنة مف كاحدة عتبارىا

 .( (Lambert,  et  al., 2007الحككمة

عمىعمىك بنشاط تعمؿ المصالح مجمكعات مف العديد كانت الماضي، العقد مدل
ف فعالة تدقيؽ لجنة إنشاء لفكرة تعزيزىالتركيج أجؿ مف المدرجة، العامة الشركات جميع

 ,.et alُينظرإلىإنشاءلجنةالتدقيؽلتحسيفالجكانبالماليةلذلؾ ممارساتحككمةالشركات

2009) ZulkarNnain,).الحظككما(Jensen, M.C., Meckling, W.H., 1976)،
األخيركىذاالمديريف،كالككبلءبيفمشاكؿالككالةيخمؽاإلدارةكالممكيةحقكؽبيفالفصؿفإف
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ف.كالخاصةالرقابةفكائدعمىالحفاظأمؿعمىالمعمكماتإخفاءإلىيميؿ الشركاتحككمةا 
إلىباإلضافةاإلفصاحكجكدةكميةمفكؿزيادةبالككالةكبلتمشعمىحؿقادرةالفعالة
 Eng and Mak, 2003; Gul)عفطريؽإنشاءلجافتدقيؽفعالةالطكعياالفصاحتعزيز

and Leung, 2004).المشركعةالمصمحةعمىالحفاظدائماناإلدارةمجمسعمىيجبك
كمفيـكمتكازفتقييـمع)بالتقاريرالماليةكغيرالمالية(المصمحةأصحابكتزكيدلممساىميف

ىالتالكاضحالسردعمىتقاريرالنمؾحتكاءإمفدأفيتأكيجباإلدارةمجمس،كالشركةلكضع
كالدائنيفلممستثمريفبالنسبةحيكمانأمرالمعمكماتىذهحيثتعتبراألرقاـكالمعمكماتتدعميا
 ,Khamsi, et  al) التدقيؽجافكذلؾمفخبلؿلالماليالمجاؿىفالسيماكالمكرديفكالعمبلء

.(ـ 2015
 كتحقيؽ المالية التقارير جكدة ضماف ىف حيكم بدكر التدقيؽ لجنة عبلكةعمىذلؾتقـكك

كتساىـ غير كالممارسات التبلعب مف كالحد المعمكماتالمحاسبية ىف الثقة  لجنة الشرعية،
بالقكائـ كالمعمكمات التقارير ىف كالمكثكقية الجكدة مستكل زيادة ىف التدقيؽ المالية، المنشكرة

 كالتقارير المعمكمات ىف الشفافية زيادة إلى يؤدم التدقيؽ لجاف إنشاء كثرمفذلؾىكأفكاأل
 ىف الخارجية كاآلطراؼ المستثمريف ثقة زيادة ىف يساىـ مما ،المصارؼ التيتصدرىا المحاسبية

التقاري تمؾ ر الطكعي (.ـ2017)عناني، اإلفصاح التالي المبحث فى تناكلو سيتـ ما كىذا
كجكدةفىالتقاريرالماليةلمايكفرهمفمعمكماتككمدلأىميتوألصحابالمصمحةكالميتميف

لىالذىابإلىإكبالتاليالحصكؿعمىمعمكماتعفالشركاتدكفالحاجةالمصارؼ،عف
السماسرةكالكسطاءكبالتاليتقميؿتكمفةالحصكؿعمىالمعمكماتكافتكفرتىذهالخاصيةفى

بيا)البكرصة(،كبالتاليتككفحالةالسكؽتتفؽمعالكفاءةالذمينادلستمؾالشركاتالمدرجة
بالتاليسعرسيـالشركاتيعبرعفحقيقةكضعالشركةبالفعؿ.ككفؤة،

  



39 
 

 المبحث الثاني
 اإلفصاح الطوعي 

 تمييد: 0.2.2 
فيذه فقط الجديد العالمي اإلقتصاد ظؿ فى المطمكب ىك المحاسبي اإلفصاح ليس

أكثرمفذلؾمطمكبةكلكفالمستثمريحتاجإلىالتقاريرالماليةالبياناتالماليةالصماءفى
كىكمايعرؼباإلفصاحالطكعيكىيقيمةالشركةالحقيقيةكالتيمفضمفمككناتياالقيمة
المعمكماتبجانبالمعمكماتالمالية فيذه الكطنية...الخ كحتى كالكظيفية كالبيئية اإلجتماعية

المالية فىالتقارير الشركةالميمة قيمة عف لممستثمريفكأصحابالشأفرافعة تمثؿبالنسبة
كبالتالياليككنكفمحؿإبتزازأمشركاتكساطةلمحصكؿعمىمعمكماتعفتمؾالشركةأك

غيرىا،كىذاماسنتناكلةفىىذاالمبحث.
خاصةعمىالشركةالسيماأفالتقاريرالماليةالتقميديةالتعطيصكرةكاممةعفكضع

يفرضعمى مما ككسيمةالشركاتالمدلالطكيؿ، كغيرمالية اإلفصاحعفمعمكماتمالية
 كخاصة المالية البيانات مستخدمي إحتياجات بيفمفالمحاسبياإلفصاحكظيفةفألتمبية

(.ـ9002،كلكنياالتمبىأحتياجاتأصحابالشأف)عابد،كالميمةالرئيسةالكظائؼ
المعاييرايبمتطالتيؾمتغيرماليةكغيرماليةكماتممععرضلطكعيىكااإلفصاحك

كالمعنيبالنشاطةمالصذاتكالقكانيفالمحاسبية التيؾمتعفكماتمالمعزيادةعمىيعمؿ،
مىعينعكسمماا،يكأدائلشركةاعفتامةصكرةإعطاءثـكمفاإلجبارم،اإلفصاحامييقد

(.ـ9002)عبداهلل،فةمالمختالقرارات

 نشأت اإلفصاح:1.2.2 
 األسكاؽذلؾ،ىفبماالشركاتمفالعديدعمىسمبانأثرتالتيالشركاتفضائحمع
العمبلءمثؿالمصالحمجمكعاتبحمايةيقكمكفالذيفالعمؿعفكالمسؤكليفكالمستثمريف
 Rohana etإلىاإلىتماـباإلفصاحأكثرمفذمقبؿأدلذلؾالتشريعيةكالييئاتكالمنظميف

al., 2014) كضعقكانيفتــ،0292عاـاألمريكيالماؿسكؽإنييارأزمةحدكثمعك(.
قانكفعاـ فكاف المستثمريف، بكافة 1933لحماية المستثمريف الشركاتبإمداد كالذميمـز ـ،

الشركاتالمسجمةفـ1934عاـىالمعمكماتالماليةكغيرالمالية،كماصدرف ى،كقانكفيمـز
المالية قكائميا بعرض األمريكية اإلفصاح)البكرصة أم أماـ( المحاسبة مينة كضع مما

.( (Lambert,  et  al., 2007تحدياتجديدة
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 تعريفات اإلفصاح المحاسبي: 2.2.2
ظيارالمعمكماتإفصاحىكضركرةفاإلإ" منياتعريفاتكثيرةلئلفصاحالمحاسبيىناؾ

عتماددكفتضميؿبحيثيستطيعمستخدـىذهالمعمكماتاإلالشركةبشكؿيعكسحقيقةكضع
 (.187صـ، 2015اتخاذالقرار")النصراكم،ىعميياف

فأفتتضمفالتقاريرالماليةبعدالةككضكحمعمكماتمكثكؽبياكأفصاحىك"اإلكعرؼ
رجيةعفالشركةكالتيةالتيتيـالفئاتالخاسلمشركةكافةالمعمكماتالرئيتظيرالقكائـالمالية

فتتعيدالشركةأقتصاديةتجاهالشركةبصكرةكاقعيةكحقيقيةكتخاذقراراتيااإلإىتساعدىاعم
(.70،صـ2013بتقديـتمؾالمعمكماتبصفةدكرية")الجعبرم،

ىميا:أمجمكعةمفالعناصرىيشمؿعمفصاحفاإلأيتضحمفالتعريفاتالسابقةك
يعتبرمفىفصاحيشمؿعماإلالنصراويتعريؼىف المبدأ الشفافيةكىذ المبادئأمبدأ كثر

الجعبريتعريؼىمافأالدكؿالنامية.ىكخاصةفغمبالمؤسساتأىفقمياتطبيقانأكانانتشار
صدؽكعدالةىذهالتقاريرلكمدالتقاريرىفقداضاؼتفصيبلتمحاسبيةبحتةبحيثركزعم

ف سيما الىكال األميمةبنكدىا كحجـ برأسالماؿ تتعمؽ كالتي تضخيـ دكف تقميؿأصكؿ ك
فا ك االلتزاماتىخفاء جانب التعريؼ، أكىذا كاقيعتبر كعكثر فدينماكيةية صمبىكيدخؿ

كى المثارة "ىالمسألة كعدالة كالطكعيفصاحكاإلالماليةالتقاريرصدؽ ما"االلزامي كىذا
يتماشىمعنظريةأصحابالمصالح.

 مستويات اإلفصاح: 3.2.2
صـ 2007)العيساكم، عدة مستوٌات هً المحاسبيلإلفصاح  نإ ،لطفى)(111،

 :(180،صـ2007أخركف،ك

المستخدميفجميعاألحداثىلإوتتضمفالتقاريرالماليةالمكجي:ىكأففصاحالكامؿاإل .0
كىذااليعني،الشركةخبلؿالفترةالماضيةىثرتعمأالماليةالميمة،كالحقائؽالماليةالتي

مف نماحداثدكفتمييزأعرضالتفاصيؿجميعيا كا  ىناؾمحدداتلعرضالمعمكمات،
 مقارنةتكمفةالمعمكماتمعمنفعتيا.منيا

التقاريرىفظيارىاإيجبىاألدنىمفالبياناتالماليةالتيعنيتكفرالحدفصاحالكافي:اإل .9
 .كثراستعماالنالعمكـىكاألىفصاحالكافيعمالمالية،كيعداإل
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طراؼدكفالتحيزتخدـجميعاألىفصاحعفالمعمكماتالماليةالتأماإلفصاحالعادؿ:اإل .2
 .جيةمعينةىلإ

مفالميمةالجكانببعضعفتكشؼقدىالتالمعمكماتعفاإلفصاحيتـعندماك
بياتضرقدكالتيالشركة،لمنافسيعنياالكشؼتـكمافيي،لممستثمريفالشركةعمميات
عندماالمعمكماتإخفاءإلىالشركاتتميؿالصدد،ىذاىفك(.Lev, 2010)تنافسيبشكؿ
عمىعبءإلقاءإلىالطكعياإلفصاحيؤدمقدكالكفايةفيوبماعاليةالممكيةتكاليؼتككف

عندعتباراإلىفالممكيةتكاليؼأخذمفأكؿ،ككافالممكيةتكاليؼيسمىبماالمعمنةالشركة
Yang Lan, et al., 2013).)النمذجةإدارةعفاإلفصاحقراراتخاذإت

كىكاإلفصاحالذميعطي:العادل الكافى اإلفصاحويمكن أن يكون ىناك تعريف أخر وىو 
ك المالية، القكائـ عف كعادلة صادقة ناحيةفىمعمكمات مف كافية تككف أف الكقت نفس

ألطراؼ.ليذهاكىذايندرجتحتاألىميةالنسبيةتيـاألطراؼالخارجيةكالداخمية،معمكمات

 تعريفات اإلفصاح الطوعي:  4.2.2   
فصاحاإل (جبارماإلفصاحاإلتتجاكزمعمكماتأمعفالكشؼبويقصد)الطكعي

(Hassan & Marston, 2010).لمقابمةضافيةإمعمكماتلتقديـالشركةمفبمبادرةكيتـ
اإلفصاحك(.Meek, et al., 1995)الماليةلمتقاريرالمستخدمةطراؼاألبعضحتياجاتإ

السنكيةالتقارير خبلؿمفكذلؾالماليةكغيرالماليةلممعمكماتختيارماإلالنشرىكالطكعي
)المتطمباتإلىباإلضافة عفيفيااللزامية ككذلؾـ9002، طريقةالطكعياإلفصاحيعتبر(.

اإللزاميةاإلفصاحمتطمباتقبؿمفمطمكبةالمعمكماتاللنشرعامةالاتشركملشائعة
(. (Yang Lan et  al., 2013الجميكركعامةلمستثمرييا

فصاح(اإل(Gibbins, Richardson and Waterhouse, 1990كبلنمفكقدعرؼ
لممعمكماتالمالية)كغيرالمالية(،سكاءالطكعيبأنو كشؼالشركاتعفأمإصدارمتعمد

ىناؾكسائؿكأكعبرقنكاترسميةأكغيررسميةكانترقميةأكنكعية،أكمطمكبةأكطكعية
 لمشركات لئلقصاحمختمفة التالعف مثؿ الجماعية،معمكمات كالمكالمات السنكية، قارير

الصحفية، كالبيانات كالنشرات، المؤقتة، كالتقارير المستثمريف، كعبلقات كعركضالمحممكف،
إلىذلؾ يعتبراإلفصاحىكالعرضالعادؿلممعمكماتالماليةأكك،كالمكاقعاإللكتركنية،كما

 القرارصنع ىف،سكاءكانتإلزاميةأكطكعية،كمفيدةألصحابالمصمحةلمشركةغيرالمالية
باإلضافةإلىذلؾ،يتـ لكيتككفالمعمكماتمفيدة،يجبأفتككفذاتصمةكبشكؿأساسي،
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كمفيكمة، لممقارنة كانتقابمة المعمكماتإذا التحقؽمنياكتعزيز الكقتالمناسبىفيمكف
(Modugu, 2018).

باإلفصاحتيتـحككمةالفأالطكعييتضحاإلفصاحفيمايتعمؽبالتعميؽعمىتعريفاتك
أفالطكعي أكغيرالماليةالطكعياإلفصاحكخاصة ىكالعرضالعادؿلممعمكماتالمالية
كلمشركة أكطكعية، كانتإلزامية سكاء ألصحابالملذلؾيجبأفتككف، فى صالحمفيدة

أساسي القرارصنع التكاليؼاإلضافيةبشكؿ مف مزيد بذؿ المعمكماتدكف تكفير كبالتالي
لمحصكؿعىتمؾالمعمكماتخاصةفىظؿالمنافسةالشديدةفىاإلقتصادالعالميالجديد.

قتراضباإلتقكـىالتلمدكؿيشترطحيثالدكليالنقدصندكؽتفاقياتإلبعضقراءةىفك
عمىتتعمؽىالتالعناصرتمؾعفالطكعيفصاحاإلكبالتاليفىمؤسساتياالحككمةتطبيؽ
التطمعية،بالبيئةالمثاؿسبيؿ كالمعمكمات السياسية كالتطكرات كالصناعة لئلقتصاد المحيطة

 صندكؽمفقرضمصرطمبتحينماالمثاؿسبيؿفعميكالتىتتعمؽبالتنبؤاتإلقتصادىا،
بالمؤسساتككمةالحتطبيؽشركطىعمطبلعاإلالصندكؽشركطضمفمفكافالدكليالنقد
)قراءاتمفمكاقعالنشراتاإلقتصاديةفىاإلنترنت(.مصرفىالعبلقةذات

 النظريات المتعمقة باإلفصاح: 5.2.2
 نظرية الشرعية:1.5.2.2 
عتبارمكمجتمع،إجتماعيضمنيبيفكيافإالنظريةعمىفرضيةكجكدعقدىذهتعتمد

اإلا ك العقد اإلجتماعيفشركط الكياف مف التكقعاتالمجتمعية فتحدد تحدد ىعتبارمبينما
(.Guthrie & Parker, 1989).النمك،كالبقاءالكقتنفسوعممياتالكياف

يُبالنظريةىذهتقترحك نظرإلىالكيافعمىأنوالأفىناؾفجكةشرعيةتنشأعندما
شرعيتوكأنوإذالـيتـتضييؽفجكةالشرعيةعندىايبدأالكيافيفقديفيبالتكقعاتالمجتمعية،

.(Sethi, 1974)عندمايككفىناؾتغيير:أكالن،الظركؼالتاليةىتحدثفجكاتشرعيةفقدك
تغييىف دكف الشركاتتظؿ ألداء التكقعاتالعامة كلكف الشركات، أداء:ثانيان ر،أداء يظؿ

تغيرتتكقعاتأداءان:ثالث،الشركاتكماىككلكفتكقعاتالمجتمعألداءالشركاتقدتغيرت
الشركاتف ألداء فإىالشركاتكالمجتمع أك مختمؼ، مختمؼنفساإلىتجاه كلكفمع تجاه

 (Wartick& Mahon , 1994).األطراؼ
ك فقد بما مختمفة أشكاالن الشرعية فقداف اإلىيأخذ العقد إلغاء كمختمؼذلؾ جتماعي

ذلؾتقميصالكصكؿإلىبعضالمكارد،بؿكحتىتقميؿالطمبعمىمنتجاتىالعقكباتبماف
تـكقد(.Tilling, 2008) ميددناقديككفكجكدالكيافنفسوالحاالتالقصكلىفك،الكياف
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،الشرعيةتأسيسستراتيجية)إكىيالشرعية،فجكةلتضييؽستراتيجياتإثبلثتحديد
كىىكمايمي:(Khor, 2003). (ستراتيجيةاإلعمىالحفاظكشرعية،التفاعميةستراتيجيةكاإل

لتزاـاإلخبلؿمفستراتيجيةاإلتأسيسشرعيةتبنيإلىالجديدة،الكياناتتميؿ .1
 (.Hearit ,1995)الحقيقةعفاإلفصاحكجتماعياإلالعقدبشركط

عمىالحفاظستراتيجيةإتبنيإلىاننسبيمستقرةبيئةىفالعاممةالكياناتتميؿ .2
 .(Ashford &Gibbs, 1990) الشرعية

دفاعيةستراتيجيةإتبنيإلىاإلغبلؽأكالعقكباتبفعؿالميددةالكياناتتميؿبينما .3
 .( Ashford & Gibbs, 1990; Tilling, 2008)شرعية

 :نظرية أصحاب المصالح 2.5.2.2
Kiyanga, 2014)كفقان أفكذلؾيفترضكماشيءىفمصمحةىىالمعرفةفإف(
 ,Woodward)يصؼكماشيءىفمصمحةلديوشخصبالتاليىكالمصمحةصاحب

المكاردذلؾىفبماالمصالحمجمكعاتيشممكفأنيـعمىالمصمحةأصحاب (1993
السياسية،كالجماعاتكالعمبلء،كالخدمات،السمعكمكردمكالمكردكف،كالمبلؾ،البشرية،
معنييفاألصميكىيالمصمحةالماديةالبيئةعففضبلنالعاـكالجميكر كلممصمحة الكاسعة.

الكاسعاألصميالمعنىىذا(.كModugu, 2018الضيؽحسب)كالمعنياألخرىكالمعنى
مفالمساىـالماؿرأسعمىالكياففيويعتمدالذمالحدإلىألنوعمميىكلمنظريةكالضيؽ

الذملمكيافبالنسبةكبالمثؿ،الكيافىفالمصمحةأصحابىـالمساىميففإفالمساىميف،قبؿ
المكرديفعمىيعتمدكيافأك(المعرفةإدارةكياف)البقاءأجؿمفالمكظفيفمياراتعمىيعتمد

فىالمصمحةأصحابىـكالعمبلءكالمكرديفالمكظفيففإف،كلذلؾبقائوأجؿمفالعمبلءأك
لمصلحةابصحاألیإسعكاؽاطنعلیلممستخدميفلمصلحةابصحاأمفيكـظرين،كذلؾ
(.Kiyanga, 2014)مةظلمناأىداؼؽبتحقيريتأثأكرثؤيأففيمکردفأكعةكمجممکأ

مفالناحيتيف، لممطالبالمتغيرة اإلستجاباتالتنظيمية كمع كتشرحنظريةأصحابالمصمحة
 :فإفالنظريةتعانيمفضعفيفرئيسييفذلؾ

التعريؼالشامؿلمصطمحأصحابالمصمحةليسعمميانألفالمؤسسةاليمكفأفأكالن: 
.تخضعلممساءلةعفقائمةالنيائيةمفأصحابالمصمحة

:فإفالبيافالقائؿبأفدكراإلدارةىكالمكازنةبيفالمصالحالمتعارضةلمختمؼكثانيان 
 فأصحاب تحقيقو اليمكف أصحابىالمصمحة مف اليحصى لعدد نظران التجارية، األعماؿ
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مفالرغـعمى.ك(Sternberg, 1997)المصمحةفىاألعماؿالتجاريةكمصالحيـالمتضاربة
إعدادىفجدنامفيدةتطبيقاتلديياالمصمحةأصحابنظريةفمسفاتفإفىذهالضعؼنقاط

أصحابتجاهلممساءلةفمسفتوتتجاكزالمثاؿسبيؿعمىعنياكاإلفصاحالشركاتتقارير
فك،لمشركاتالمعمكماتتكفيرحدكدالمصمحة تقدـالشركاتتجعؿالحاليةاألعماؿبيئةا 
التقميدمالماليالبيافيتجاكزبماالمجتمعمعالشركاتتفاعؿبناءنعمىتفصيبلنأكثرمعمكمات

(Modugu, 2018 االجتماعيةالمسؤكليةكتقاريرالشركاتحككمةالتقاريرىذهكتشمؿ(.
كىىمفمككناتاإلفصاحالطكعي.كالبيئية

 :الوكالة نظرية3.5.2.2 
بيفطرفيفالطرؼاألكؿالمككؿ)المساىميفأك التيتنشأ الككالةىىالعبلقة مفيكـ

 مف التنفيذية( الشركة )إدارة كالككيؿ جية( الرئيسمف أك األصيؿ يقـك كالذم أخرل، جية
المساىميفتنصنظريةالككالةعمىأنوعندمايقكـأحداألطراؼ)بأعماؿلمصمحةالمككؿك

األصيؿ أك بتفكيضصبلحيات تخاذإ( المككؿ لصالح  ,Jensen & Mecklingقرارات

1976)2004;Clarke,).األخير يجعؿ المككؿ تجاه الككيؿ قبؿ مف الجيد كاألداء ىذا
 يشعرباألطمئنافكأفاألمكرتسيرعمىمايراـكبالتاليالككيؿيقكـبإقناعالمككؿبأفيقـك

Kiyanga, 2014;  Clarke, 2004). )بزيادةاالفصاحالطكعيكىذالجذبثقةالمستثمريف

  أىداف اإلفصاح الطوعي: 6.2.2
كغيرىـ كالمرتقبيف الحالييف المستثمريف ديزكتالطكعي لئلفصاح الجكىرم اليدؼ يتمثؿ

حتماؿ بكمية التنبؤ مف لممعمكماتكتمكنيـ المالية التقارير مستخدمي مف عمى عائد تحقيؽ كا 
(.Healy,  Palepu,  2004,  P 282:293استثماراتيـ)

التكصيةطرحتياالتيفصاحاإلألىداؼالفعاؿالتحقيؽىلإالطكعيفصاحاإلييدؼك
105)رقـ ـ1996)لعاـالمحاسبةمعاييرمجمسعفالصادرة( ذلؾبعدصبحتأكالتي(

 International Financial Reporting)الدكليةالماليةالمحاسبةمعاييربمكجبمتطمبات

Standards, IFRS)عمىتنصكالتي:
ة،ميممقاييسكتكفيرالمالية،القكائـىفبياعتراؼاأليتـلـالتيالمفرداتكصؼ .1

الماليةالقكائـىفالمنشكرةالمقاييسبخبلؼالمفرداتليذهكصالحة
 ليامبلئـمقياسقتراحا كبيا،عتراؼاإليتـلـىالتالمفرداتكصؼ .2
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ماحكؿإحتماالتأمحكؿالمخاطرلتقديركالدائنيفالمستثمريف،لمساعدةمعمكماتتكفير .3
(.ـ9007)بكشايب،الماليةالقكائـفىعناصرمفبواإلعتراؼيتـلـكمابو،اإلعتراؼتـ

كخفضقيمتيا،رفعبدافعالمدرجةالشركاتمعمكماتعفالطكعياإلفصاحكيشير
كقتىفالمعمكماتالطكعياإلفصاحكيكشؼالتقاضي،مخاطركتجنبالتمكيؿ،تكاليؼ

،الماليةالمعمكماتعفاإللزامياإلفصاحجانبىإلكبدقة،المناسب،الكقتىكف،رمبك
الطكعياالفصاحعمىكالتأثيركالمحتكلالدكافعلدراسةيميمكفالعمماءمعظـفإفكبالتالي
 .(& Verrecchia, 1991 Diamond)الشركةكقيمة

 الطوعي: اإلفصاح وفوائد أىمية7.2.2 
رتخفيضإلىالطكعيفصاحاإليؤدم ىفالشركاتترغبالذمالماؿسأتكمفة

كدقيقةمعمكماتتكفيرخبلؿمفعميوالحصكؿ ثـكمفستثماريةاإلالقراراتتخاذالكافية
كيعتبر(.ـ9009)مطر،كالمستثمريفاإلدارةبيفالمعمكماتىفؿالتماثعدـدرجةمفاإلقبلؿ

 ضمف مف أساسيتف ركيزتيف كالشفافية ااإلفصاح فركائز يساىماف حيث تزكيدىلحككمة،
ىفىحجـاإلستثمارفييا،كبالخصكصفسكاؽالماليةبالمعمكماتالمستقبميةكمفثـالزيادةاأل

تتجمىأىميةاإلفصاحفىالحفاظعاألسكاؽ المعمكماتالناشئةمنيا،كمفىنا مىمصداقية
تنشيطاألسكاؽكيعمؿىعمكماتكيسيـفىذهاألسكاؽ،ممايعززالثقةفىىذهالمالكاردةإلى

(.ـ9002حنكف،عميتحقيؽكفاءتيا)س
المحاسبيةالبياناتتستخدـالتيلمفئاتمبلئمةمعمكماتالطكعياإلفصاحيكفرك
المتغيراتالتنبؤمفالفئاتىذهمكفيُالذمبالشكؿ قكتيامثؿ،لمشركاتالرئيسةببعض

يمعبك(.ـ2005بإلتزاماتياقصيرةأكطكيمةاألجؿ)خميؿ،الكفاءعمىقدرتياككذلؾداريةاإل
الشركةإدارةبيفالعبلقةنكعيةخبلؿمفالشركاتحككمةتحسيفىفاندكرالطكعياإلفصاح
كرفعدرجةالثقةالبكرصةتنشيطعمؿىكأصحابالمصالحاألخرلككذلؾفدارتياإكمجمس

.Lambert,  et  al., 2007))أداءاإلدارةالعمياكالتنبؤبالمخاطرمفأجؿتعظيـاألرباحىف
فىالتبايفتكمفةنخفاضإلىإيؤدمطكعيالاإلفصاحمستكلىفالتكسعفكا 

 (.ـ2005جيةكالمستثمريفمفجيةأخرل)السيد،مفالشركاتمديرملدلىالتالمعمكمات

حكؿمتزايدبشكؿقمقكفالمستثمريففإفكبالتاليكبير،بشكؿتنافسيةالسكؽأصبحتك
قيمةزتعزالمدرجةالشركاتيجعؿمماالمدرجة،لمشركاتالمعمكماتعفالطكعياإلفصاح

 weiling and)مفذمقبؿباإلفصاحالطكعيبكثيرأكثركتيتـالمعمكماتاإلفصاحعف

xin, 2017).آليةالطكعياإلفصاحكيعتبر لمحدمف فىالتماثؿعدـمفآلياتالحككمة
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 ,Akhtaruddin & Haron, 2010;  jiang, Habib)كالمستثمريفالشركةبيفالمعمكمات

Hu, 2011).
ىفالتماثؿعدـتقميؿإلىطكعيلااإلفصاحيؤدمأفيمكفالمثاؿسبيؿعمىك

الطكعياإلفصاحفإفذلؾ،عمىعبلكةك،فالمطمعيكغيرالمطمعيفالمستثمريفبيفالمعمكمات
Alfraih,  2017). )األسيـتكمفةتقميؿعمىيساعد

 ومن فوائد اإلفصاح الطوعي:
المكضكعاتمفبمجمكعةالمستخدميفعبلـإيتـحيثالماليةالتقاريرمستخدميعبلـإ .1

 .لمشركةمعينةجراءاتإكأسياسات،تخاذإسبابأكالتشغيمية،الظركؼ:مثؿ
قتصاديةاإلبالعكائدرضاكشعكرك،االجتماعيةالمسؤكليةذاتمكراألعففصاحاإليتيح .2

 .المستقبمية
تشريع،تجنب .3 طكعيةفصاحاتإبعمؿالشركاتتقـكقدكالمحتممةالحككميةالرقابةأك

 .عمييارقابةفرضىفالحككمةتدخؿلمنعكقائية،كحالة
ظؿىفاألخرلالشركاتمفغيرىامعالشركاتتتنافسقد،الماؿسأرتكمفةتخفيض .4

فصاحاتإجراءإيتـفأبمكافىميةاألمفذلؾظؿىكفالعالمية،الماؿسأرسكاؽأ
(بأفتاريخاإلدراج(Kolsi, 2017كيؤكدذلؾ(.402ص،ـ9002،زيكد)طكعيةاضافية

فكالقطاعالحككميكالربحيةكالقكائـاألجنبيةتؤثرإيجابان عمىمستكلاإلفصاحالطكعي،كا 
تككف المعمكماتال ىذه ككؿ الطكعي. اإلفصاح عمى سمبان تؤثر المممككة األسيـ نسبة

ف اإلىمتكفرة المالية بِالتقارير نما كا  المعمكماتلزامية، فضؿاإلفصاحالطكعيتككفىذه
تحتتصرؼأصحابالمصمحةكذكمالشأف.

كاإلفصاحالكافيميمافلضمافحمايةحقكؽاألقميةمفكعبلكةعمىذلؾإفالشفافية
 االسيـ كىذا(Jiang, et al., 2011)حممة عفالطكعياإلفصاحألف. الشفافية،يعبر
 .(Akhtaruddin & Haron, 2010; Li, et al., 2012)أعمالياإجراءىفكمساءلةاإلدارة

إدارةالشركةإلىتقديـإفصاحشامؿباإلضافةإلىذلؾسيقكدتطبيؽحككمةالشركاتالجيدة
التىتؤدمالككالةتكاليؼمفيقمؿكبالتالي(. (Fakuitas, 2018عفالمعمكماتدكفإستثناء

(.Akhtaruddin & Haron, 2010). الشركاتاإلفصاحعفاداءشفافيةتحسيفإلى
نظ ميمان، جزءنا المصمحة ألصحاب المعمكمات عرض بنشاطيـرانكيمثؿ إلىتماميـ

فاإلستثمارمكيرجعذلؾإلىأفقرارا ىإلستثماريتـ إلىالمعمكماتالماليةالغالبإستنادان
الشركة، تقدميا قرار التي عمى كبيرة بدرجة يؤثر المالية البيانات عرض فإف ثـ كمف
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 ،المستثمريف أجؿ مف الجكدة عالية مالية بيانات تقديـ الشركة عمى يجب عدـلذلؾ تقميؿ
درةالشركةكماىكمكضحف الككالةنظريةىالتماثؿفىالمعمكماتبيفأصحابالمصمحةكا 

(Leftwich, et al., 1981).
الشركةإدارةبيفالعبلقةنكعيةىفمتمثبلنالشركاتحككمةتحسيفىفاإلفصاحدكرك
سكؽنشيطتىفاإلفصاحدكريظيراألخرلالمصالحكأصحابكمساىميياإدارتياكمجمس
كتعظيـفييا،الثقةدرجةكرفعالمساءلةكتعزيزالعميااإلدارةأداءكتقكيـالمالية،األكراؽ
إلىذلؾكؿيؤدمك،المتكقعةبالمخاطركالتنبؤالمناسبالتمكيؿعمىكالحصكؿاألرباح،
(.ـ 2005)خميؿ،المساىمةالشركاتىفالحككمةدكرتعظيـ

ىك بحككمةالشركاتكىيكؿالممكية،ككما كيعتمداإلفصاحالطكعيعمىمدلتأثره
الكقتك مع يزيد اإلفصاح مفأمعركؼفإف أكبر اإلفصاح يككف حجمان الشركاتاألكبر ف

(.Amer Al-hazaimeh et al., 2013)الشركاتاألصغرحجما
تبادؿالمعمكماتالخاصةمعأطراؼىلكجكدعدةأسبابتقيدرغبةالمديريففانكنظر

كاتساقان األسباب، ىذه عمى لمقضاء حكافز إلى تحتاج فإنيا المتعمقةخارجية، التكقعات مع
 كبالمكافآت، أف سمباناإلفصاحجد يرتبط المتأثرةالطكعي التنفيذم المدير تعكيضات بنسبة

لمتنبؤبالحكافزالقائمةعمىأ،بالمكافآتالنقدية سعاراألسيـ،لـيتـالعثكرعمىأدلةكخبلفا
تدعـفكرةكجكدعبلقةإيجابيةبيفاإلفصاحالطكعيكنسبةتعكيضاتالمديرالتنفيذمميمة

(.,Rene. Jong 2017)المتأثرةبسعرالسيـ
كذلؾمف،ةالمدرج لمشركات المالية بالتقارير الثقة تعزيز إلى طكعيال اإلفصاح ميؤدك

 تعزيز ىف دكران األكثر كىككنشاطيا المعمكماتالتيتخصمستقبؿالشركةخبلؿاإلفصاحعف
بالتقارير كأخركف،)حمادةالمدققيفالداخمييف نظر كجية مف المدرجة لمشركات المالية الثقة ،

.(ـ2014
تتعمؽبتكمفةرأسالماؿ،ككذلؾ اإلفصاحالطكعيفىتكفيرمعمكماتميمة كيساعد

 إدارة قبؿ مف المعتمدة مقاييساألداء عف اإلفصاحالمصارؼاإلفصاح أستخداـ كضركرة ،
يقدمومفتنبؤاتلخدمةالعمبلءالمتخكفيفمفالبيئةاإلقتصادية،ككذلؾتكفير الطكعيلما

التكقع عف معمكمات الناجمة المخاطر الفرصأك حكؿ المستقبمية ات التمكيؿ ،رشكاف)عف
 أنو أم المالية، األسكاؽ كفاءة رفع فى ميـ دكر الطكعي اإلفصاح كيمعب.(ـ2017كأبكرحمة،

 تمامان تعكس التي القيمة كىي العادية، قيمتيا حسب مسعرة األسيـ تككف السكؽالكفؤ، ظؿ فى
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الحقيقية، قيمة يتكلد األسيـ  عميو ينطكم عما المستثمر لتعكيض يكفي عائد عنيا التي
(.02ص   ،م9007)بكشايب،مفمخاطر األسيـ فىتمؾ اإلستثمار
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 المبحث الثالث
 لجان التدقيق وعالقتيا باإلفصاح الطوعي 

 تمييد: 0.3.2 
مثؿعديدةفضائحنتيجةالماضيالعقدخبلؿالضكءدائرةىفالشركاتحككمةكانت

حككمةىففشؿعفكشفتحيث Enron and World Comحدثتمعشركتىالتيتمؾ
الجميكرثقةستعادةكبالتاليإالمتقدمةالدكؿىفالماؿرأسأسكاؽىزإلىمماأدلالشركات

  ,Heidi & Marlene)األعماؿلقادةالرئيساألعماؿجدكؿعمىيصبحفىتمؾالشركة

 (.ـ2003

فىالطكعياإلفصاحلذلؾ التنفيذييف األطراؼ)المدراء ىذه بيف الفاصؿ الخط يككف
الشركات،كمجالسإدارتيا،كالمساىميف،كأصحابالمصمحة(،كىكمايعرؼبالشفافيةكالنزاىة

)اإلفصاح كغير المالية لممعمكمات تمؾالمالية،الطكعي( فى لمتدقيؽ لجاف بكجكد كذلؾ
المبحثالثالثكاألخيرفىىذهالدراسةالشركات، عمىماذكرنتناكؿفىىذا النظريةكبناءن

عبلقتيابمجنةالتدقيؽكالتعرؼعمىمفيكـالحككمةكاإلفصاحالطكعيأثرلجافالتدقيؽعمى
.الحككمةمبادئفالمنبثقةم

 بيف العبلقة ىذه كتعتبركبالتالي الشركات حككمة تحتمسمى األطراؼتنطكم تمؾ
 ,Tan xue Thon)ألداءالشركةكمجمساإلدارةككذلؾالمساىيفكأصحابالمصمحةميمة

(.ـ2017

 أثر لجان التدقيق عمى اإلفصاح الطوعي: 1.3.2
لجافالتدقيؽ،بصفتياأداةمفأدكاتحككمةتعتبرإطارأىميةاإلفصاحالطكعيىف

اإلفصاحعفالمعمكماتالماليةكغيرالماليةإذأففىتحسيفمستكلجكدةالشركاتتساىـ
بتطبيؽحككمةالشركاتتتجونحكاإلفصاحعفالمعمكماتبشكؿطكعي الشركاتالتيتمتـز

ف يساىـ )ىمما المالية القكائـ مستخدميف ثقة  ,Al-shammari and Al-sultanإستعادة

(.كذلؾأشارتالعديدمفالدراساتإلىأفمصداقيةكعدالةالبياناتالماليةالمنشكرة2010
لمشركاتتتكقؼعمىمدلكجكدلجافتدقيؽمنبثقةعفمجالسإدارةىذهالشركات،كأفلجاف

(.ـ9000،التدقيؽتزيدمففعاليةاإلشراؼعمىإعدادالقكائـالمالية)أحمد
إجتماعات كحضكر مجمساإلدارة، أعضاء إستقبللية مع يزيد الطكعي اإلفصاح إف

ستقبلليةمجمساإلدارة،كعددإجتماعاتمجمساإلدارة،  ,.Carlos, et al).)لجافالتدقيؽكا 
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كأنشطتيالمشركةالتابعةالتدقيؽلجنةعفالصمةذاتاإلفصاحاتتؤدمأفكيمكف2013
ثقةتحسيفالماليةإلىالتقاريرإلعدادالشاممةكالجكدةالشركةحساباتمراجعيمعكتفاعميا

سيزكدسبيؿعمىالشركةىفالمستثمريف الماليةبالبياناتالتدقيؽلجنةتقاريرتقديـالمثاؿ
 الماليةالتقاريرإعدادعمميةفىالمجنةبوتضطمعالذمالرقابةلدكرأفضؿبفيـالمستثمريف

.(Zulkarnain, et al., 2009)ثيرخصائصلجنةالتدقيؽكىى)حجـكلذلؾفإفدراسةتأ
تماعات،كعدداألسيـالمممككةالمجنة،كاإلستقبللية،كالخبرة،كحضكراإلجتماعات،كعدداإلج

الطكلؤل عمىاإلفصاح أمنعضاء( لمعرفة ميمة نتائجيا متغيراتخصائصعيستككف مف
عمىاالفصاحالطكعيإيجابانأكسمبان.لجنةالتدقيؽسيؤثر

 توسيع نطاق اإلفصاح الطوعي لألطراف ذات العالقة: ىأىمية لجان التدقيق ف2.3.2 
فعالةآليةإنشاءعمىطكاعيةالشركاتالمستثمريفكعييشجع كمجافالتدقيؽمراقبة

ككجدأفلجنةالتدقيؽ(.(Khamsi, et al., 2015الماليةالتقاريرإلعدادجيدنظاـلضماف
ىيكؿمجمساإلدارةإلىالشركةكىذاراجعىترتبطإلىحدكبيربحجـاإلفصاحاتالطكعيةف

أفلجنةالتدقيؽ،ىىكاحدةمفأكثرككأصحابالمصمحةحيثالحاجةإلىاإلفصاحكبير،
(.Yuen, et  al.,  2009)مككناتالحككمةفاعمية

ستثمارإأنياالمصمحةأصحابإلىتنقؿأفالشركاتتحاكؿالجديد،قتصاداإلىفك
تسميطكذلؾمحاكلةمنياالسنكيةالتقاريرىفتالكاممةالمعمكماعفاإلفصاحخبلؿمفجيد

فقيمةعمىالضكء تككف ال الكاممة المعمكمات كىذه الجيدة، أصحابىالشركة متناكؿ
 لئلشرؼإالمصمحة فعالة تدقيؽ لجنة بكجكد لممعمكماتال المالية التقارير كفاية مف كالتأكد

األخرل كاألطراؼ المصالح أصحاب عند الشركة قيمة إلظيار كذلؾ  Amer). الكاممة،

Alhazaimeh, et  al., 2013) 
نوكبعدالفضائحكاإلفبلسالمتعمؽبالمحاسبةكالتدقيؽفىالبمدافالمختمفةبدأتأالسيما

 قانكففتضعقكانيفجديدةحيزالتنفيذعميسبيؿالمثاؿأالمعاىدالدكليةككنتيجةلدراسات

Sarbanes-Oxley عمىالتدقيؽعمىتؤثرالعالـىفالئحةكأىـحدأىكك كالمحافظة
الخارجيمفخبلؿإنشاءلجافتدقيؽكبالتاليزيادةاإلفصاحالطكعيكىذاإستقبلليةالمدقؽ

كبالتاليما الشركة مساىمي عف ككيؿ ىك الخارجي المدقؽ حيث الككالة نظرية مع يتفؽ
المعمكماتستككفمتماثمةبيفالمديريفالتنفذييفكالمساىميفكأصحابالمصمحةعفطريؽ

(.kartal, 2018لجنةالتدقيؽ)تعييفالمدقؽالخارجيمفقبؿ
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 التالي:  التالية عمى النحو لألطراف التدقيق لجان تقدميا التي المنافع توضيح ويمكن 

مساعدةإلىيؤدمسكؼلتدقيؽالجنةإنشاءفإ:اإلدارة لمجمس بالنسبة أىميتيا .1
تحسيفخبلؿمفكمسئكلياتيـ،مياميـتنفيذعمىالتنفيذييفاإلدارةمجمسأعضاء
.الخارجيكالمدقؽاإلدارةمجمسبيفاالتصاؿ

اتمعبوالذمالدكرإف:الخارجي لممدقق بالنسبة أىميتيا .2 تدعيـىفلتدقيؽلجاف
 .اإلدارةمفتدخؿكضغطدكفميامويؤدمالذمبالشكؿالخارجيالمدقؽستقبلليةإ

التدقيؽقسـرئيسختيارإبلتدقيؽالجافتقكـ:الداخمي لمتدقيق بالنسبة أىميتيا .3
 .الداخميالتدقيؽقسـدكركتفعيؿستقبلليةإزيادةإلىيؤدممماالداخمي

الخارجية واألطراف لممستثمرين بالنسبة أىميتياو  .4 إلىيؤدملتدقيؽالجافإنشاء:
الشركات،تصدرىاىالتالمحاسبيةكالتقاريرالمعمكماتىفكالشفافيةعتماديةاإلزيادة
، سليمان(التقاريرتمؾىفالخارجيةكاألطراؼالمستثمريفثقةزيادةإلىبدكرهيؤدممما

نشاءلجنة(052-055 ص ،م9007 .كعبلةعمىذلؾإفتطبيؽمبادئالحككمةكا 
الشركاتلتدقيؽسيؤدمفىنيايةالمطاؼإلىا زيادةإتاحةالمعمكماتالتىتصدرىا

اإلفصاحاإللزاميكالطكعيكبالتالي مفخبلؿالتقاريرالماليةالمنشكرةكالتييشمميا
(.ـ9002سحنكف،)ستككفمحطإىتماـكؿذمصمةالسيماأصحابالمصمحة

 عالقة الحوكمة بالجان التدقيق وأثرىا عمى اإلفصاح الطوعي:3.3.2
 ,David Humeـفى1927أشارتبأفالحككمةبدأتمفالعاـالدراساتإفبعض

and John Jack Russo كبالتاليحككمةالشركاتمكضكعقديـباألفكاركلكفلـيطبؽ،
ف كاسع نطاؽ كبعضىعمى القريب، العيد فى إال كالمصارؼ( )الشركات المجاالت ىذه

بي اإلىتماـ تـ الحككمة بأف أشارت بعضالدراسات كانييار األسيكية المالية األزمة بعد ا
قيمةاألصكؿكتضخيمياكتقميؿاإللتزاماتفىإشارةكبيرةىالشركاتىناؾنتيجةلمتبلعبف

اإللزامية المالية القكائـ كصدؽ عدالة عف الحقيقي اإلفصاح أصاب الذم الرىيب بالفساد
األمريكية، الكالياتالمتحدة المجاؿكعمىرأسيا فىىذا كممتيا المتقدمة كبالتاليكافلمدكؿ

حيثأش كايطاليا، كاستراليا قامتبتطبيؽالحككمةارتبعضالدراساتإفىككندا الدكؿ ذه
ىكبالتاليالذمأكدقكلوف،نطاؽكاسعفيمايتعمؽباإلفصاحالطكعيعفبيئةالشركاتعمى

كىذهكالخسارةىذهالجممةبأفالعالـتغيرفأصبحالُينظرإلىالشركاتمفكجيةنظرالربح
اح،أصكؿ،رأسماؿ،مدينكف،دائنكف،قركضطكيمةكقصرةاألرقاـتظيرىاالقكائـالمالية)أرب

ماذانظرإلىالشركاتمفمنظكرأخركىىاألجؿ...الخ(معأىميتيا،كلكفأصبحالعالـي
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ف ىكدكرىا الشركاتمفخدماتكما المجتمعكمفيمثؿتمؾالشركاتكمفىـىتقدـىذه
بالتاليالمطمععمىتمؾكأعضاءلجافالتدقيؽككالمكظفيفمجمساالدارةكالمديرييفالتنفيذييف

يتعمؽبيذهالشركةأكتمؾكىذاىكاإلفصاحالطكعيالذم المعمكماتيكدأفيعرؼكؿما
ف يككف التى التدقيؽ لجاف الطكلى كبذراعيا الحككمة ىتتبناه يتمتعكفأعضكيتيا ناس

.كالخبرةالماليةباإلستقبللية
يتكافؽمعقانكف المدقؽالخارجي،Sarbanes-Oxleyكىذا كالذميضمفإستقبللية

فىمجاؿالحساباتكالمحاسيضانأك كداريةكخبرة التدقيؽعمىعمـ لجنة كالتدقيؽبأعضاء ة
دراسة اشارت كما المعمكمات عصر كىك العصر ىذا فى كلذلؾ المالية، التقارير عداد  كا 

.(weiling and xin, 2017) تقاريرىاالسنكيةالمنشكرةىالشركةالتيتفصحفالسيماأف
بياناتطكعيةإختياريةبجانباإللزاميةستحقؽأكثرمفىدؼأقميارغبةالمستثمريفالدخكؿ

ىف البد كلذلؾ الشركة، عمىىذه يككف أف ىذهأرأس فى اإلدارة مجمس أعضاء كلكيات
 كتكصيؿ الطكعي، االفصاح خبلؿ مف الشفافية الشركةالشركات عف الشاممة المعمكمات

ألصحابالمصالحكالتيمفضمنيـالمساىميفكالمستثمريفالمرتقبيفكأمذمشأفكبالتالي
اإلفصاحالطكعيلمشركةحتىيتحقؽعمىأكمؿكجوكيجبأفيككفمفضمفمياموترشيح

التدقيؽالتى المجافلجنة لجافكمفىذه مكثقة3 عمىاألقؿتجتمععدة إجتماعاتسنكية
 الرئيسةترشيحمدقؽحساباتخارجيليذه لمتأكدمفأفالقكائـالمصارؼيككفمفمياميا

التىتككفنتاجلعمؿالشركاتأنياصادقةكتعبربعدالةعفمركزىاالماليكالسيمااإلفصاح
الطكعيكذلؾحسبالدراساتالسابقة.

خالصة:4.3.2
تأثير خصائص لجنة التدقيق على  ة فى الفصل الثانيوبناًء على ما تم تداول

  اإلفصاح الطوعي

عفالمبحثالثانيفىك،لجافالتدقيؽكخصائصياعفالمبحثاألكؿفىبعدالحديث
الطكعي ك،اإلفصاح كاألفى الثالث خيرالمبحث لجاف باإلكالتدقيؽعف فصاحعبلفتيتا

الطكعي، كالتابعة، المستقمة الدراسة متغيرات شممنا ثـفقد معربطكمف المتغيرات تمؾ نا
التدقيؽ،كتـبعضيا لجنة سيمثؿكاإلشارة ىىاإلبفالشرعيلمحككمةكبالتاليالحديثعنيا

زيدكجكدتفيـأكثرلمقارئعفمدلأىميةكجكدىافىالشركاتكالسيمالجنةالتدقيؽككيؼس
يتفؽمعالدراساتالسابقةحيثتمؾالمجافم ما فاإلفصاحالطكعيفىتمؾالتقاريركىذا

 كزيادة الشركة، قيمة مف يزيد الطكعي اإلفصاح رأسبزيادة نسب مف إلى% 10.3الماؿ
10.6 % المصارؼ تمؾ عمى يكفر مما الطكعي اإلفصاح فترة فى50خبلؿ دكالر مميار
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في(Zelenyuk, 2017; weiling and xin 2017) حسبدراسةكبلنمفإجمالياألصكؿ
الكالياتالمتحدةاألمريكيةكالصيف.
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 الفصل الثالث
 اإلطار العممي لمدراسة

 ــــدمة:مق 1.3
 التابع الدراسة متغير عف مختصرة نبذه الفصؿ ىذا الطكعي(يعرض )اإلفصاح

التدقيؽ لجنة )حجـ أعضاءؽ،يالتدقلجنةأعضاءةيستقبللإ،كالمتغيراتالمستقمة لجنةخبرة
إجتماعاتالتدقيؽ، األسيـ،التدقيؽلجنةحضكرإجتماعاتالتدقيؽ،لجنةعدد إمتبلؾعدد

كىىالمصارؼكالخدماتالماليةكمفثـعرضفىلمحةسريعةعفالصناعة،(التدقيؽجنةمل
التىالدراسةبصددىاكتطكرىاكالعركجسريعانعمىتطكرالبكرصةفىفمسطيف،كمفثـعرض
فى المستخدمة المتغيرات كقياس العينات، ختيار كا  البيانات جمع كمصادر الدراسة، منيج

الدراسة.

 لمحة عن بورصة فمسطين: 2.3
العا ىف فمسطيف بكرصة شركة "تأسست مطمعىكف خاصة، مساىمة كشركة ـ1995ـ

 العاـ مف م2010شباط التطكر مساىمةىفالميـكاف إلىشركة كتحكليا البكرصة مسيرة
كف كالشفافية، الرشيدة الحككمة قكاعد مع تجاكبان ىعامة عف2010أيمكؿ البكرصة أطمقت

 تحت البكرصة تجارية،كتعمؿىكيتياالمؤسساتيةالجديدةلتصبح"بكرصةفمسطيف"عبلمتياال
المالية طبقان الفمسطينية، الماؿ رأس سكؽ ىيئة إشراؼ ) لقانكف (09رقـ ،ـ،2004لسنة

كضمفتصنيؼألسكاؽالماؿعمىصعيدحمايةالمستثمريف،حصمتالبكرصةعمىالمركز
عالميان،كالمركزالثانيبيفاألسكاؽالعربية33إلػػػػػػػػ " ـ9002)عكدة،  الشركات عدد كبمغ(.

ف48بالبكرصة) المدرجة تجاكزت 2018/11/01تاريخى( بقيمة مميكف،(216,630)ـ،
كالشركات(05)كالشركاتالمتداكلة(29)سيـكعددالصفقات(187,823)سيـالمتداكلةاألك

ـ(. 2018الفمسطينية، البكرصة )مكقع(2)كالشركاتالمنخفضة(2)المرتفعة

 الدراسة )تحميل المحتوى(:منيج  3.3
لممصارؼعمىعتمدإالدراسةأىداؼلتحقيؽ المنشكرة المالية المحتكللمتقارير تحميؿ

الصمةذاتالعمميةكالبحكثالسابقة،الدراساتىفجاءماإلىالرجكعخبلؿمفالمدرجة
مككنات،الطكعياإلفصاحلقياسك،الدراسةبمكضكع عمى مسح إجراء خبلؿ مف كذلؾ

(مككفإفصاحطكعي49اإلفصاحالطكعيكالتىأتفقتكأجمعتالدراساتالسابقةعمىأنيا)
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المدرجة الفمسطينية لممصارؼ المالية التقارير عمى كعرضيا الفمسطينية، البيئة مع تتناسب
(كاذااليكجدإفصاحيأخذالرقـ1التقاريرالماليةيتخذرقـ)ىبحيثإذايكجدإفصاحطكعيف

فمسطيففىبكرصةالمدرجةلممصارؼالماليةالتقاريرعمىالنمكذجىذاتطبيؽثـكمف(0)
.(تقرير54كىى)9002ىلإـ9002عاـمفالماليةلؤلكراؽ

عمىتمؾالتقاريرلمكصكؿإلىحجـمفخبلؿاإلطبلعتحميؿالمحتكلخدـتلذلؾأس
الجانبالتطبيقيمفىذهالدراسةفقدُأستخدـالمنيج،فىتمؾالتقاريراحالطكعياإلفص أما

العاـ مف الزمنية السبلسؿ خبلؿ مف العاـم9002 الكمي )2017إلى لمػػػػػػ مصارؼ6ـ )
 تمثؿ كالتي ىذهالمدرجة البياناتمجتمع عمى اإلطبلع عمى بناءن كبالتالي كبياناتيا الدراسة

كذلؾلئلجابةعفتساؤالتنافىتمؾالدراسةكىى،ستطيعأفنختبرفرضياتالدراسةالسابقةن
)اإلفصاحالطكعي(. التابع عمىالمتغير التدقيؽ( )خصائصلجنة المتغيراتالمستقمة تأثير

لمتحميؿاإلحصائيالذليعتبرىكاألفضؿلدراسةالعبلقةEViewsمطبقانذلؾعمىبرنامج
بيفالمتغيراتألنيادراسةكمية.

ؽيالتدقجنةلخصائصأثرعمىالتعرؼإلىتيدؼإذة،يميتحمكميةالدراسةىذهتعدك
ؽيكلتحقف،يفمسطبكرصةىفالمدرجةلممصارؼةيالمالريالتقاراإلفصاحالطكعيفىعمى

الغرض، الدراسةليذهالبلزمةاناتيبالجمعىفعتمدأُىذا الدراساتالسابقةمفعددعمى
كااتيكالدكر الطكعيؽيالتدقلجنةمكضكععفتحدثتىالتريكالتقارلنشرات ،كاإلفصاح

البياناتالكاردةمفالتقاريرالسنكيةلممصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيفخبلؿإلىباإلضافة
ـ،حيثتـالحصكؿعمىالبياناتالمتعمقةبمتغيراتالدراسةمف9002ـإلى9002الفترةمف

خبلؿالنشراتالمبينوفىالمكقعااللكتركنيلبكرصةفمسطيف.

 :الدراسة مجتمع 4.3
فمسطيفبكرصةىالمساىمةالعامةالمسجمةفالمصارؼيتككفمجتمعالدراسةمفجميع

بمغالبكرصةىالمسجمةفلمصارؼفعدداإحيثمصارؼ.(7لؤلكراؽالماليةكبمغعددىـ)
(7 مصارؼ( ك. فترةلممصارؼشاممة خبلؿ التداكؿ عف تتكقؼ كلـ بياناتيا تكفرت التي

لمفترة الدراسة كافةلتقديرمتغيرات البلزمة البيانات ليا كتممتإمصارؼ(7الدراسة،كبمغت)
(.ـ9002-ـ9002مف)

ألنياأحدثبيانات(ـ2017ىلإ(2009ختيارالتقاريرالسنكيةلمسنكاتمفإحيثتـ
الت لمتغيراتالدراسة الحاليةعمى،يمكفجمعياىمتاحة أجريتالدراسة إلىذلؾ، باإلضافة

 :فمسطيفلؤلسبابالتاليةىفكالخدماتالماليةالقطاعالمصرفي
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ُيعتبرقطاعالمصأوًل   كمانمارؼكالخدماتالمالية: اإلفصاحالطكعي، اسبلدراسة
(.Li,  et  al., 2012الطكعي)باإلفصاحأنوكاحدمفالقطاعاتالميتمة

الدراسةعمىالمصارؼ:ثانياً  المدرجةالمصارؼفبياناتألنظرانالمدرجةتركزىذه
المدرجةتشمؿالمساءلةالعامةالمصارؼذلؾ،ىلإباإلضافة،كثرمكثكقيةأالسكؽتعتبرىف

.(Sale,  et  al., 2009فيمايتعمؽبأدائيا)
ىكقطاعمنظـ،كأفقكةىيكؿارؼكالخدماتالماليةمفالمعركؼأفقطاعالمص:ثالثاً 
ف األخرلىالحككمة القطاعات عف تختمؼ القطاع ،ىذا فإّف الدراسةىذهمجتمعلذلؾ

بكرصةفمسطيفىالمدرجةفالمصارؼتتككفمفجميعالتساؤالتالسابقةالمستخدمةلفحص
.تقريرانسنكيان54بمغالعدداإلجماليلياىكالت(ـ2017إلى2009)عاـالمف

 ىذه الدراسة:  مجتمع ىتم أخذ الشروط التالية ف 1.4.3
 .بكرصةفمسطيفىمدرجفالمصرؼأفيككف .1
(متكفرعمىمكقعيااإللكتركني2017ك2009عاـ)أفيككفتقريرىاالسنكمبيف .2

 البكرصة.ىالخاصبياأكف
بكرصةفمسطيفىالمدرجةفالمصارؼعتمادانعمىالشركطالمذككرةأعبله،فإفجميعإ

.منياستبعادأمنإكلـيتـ54ختيارىا،كالبالغعددتقاريرىاإتـمصارؼ6.ىىم2017ىحت
الت البيانات أنكاع يمي:ىكتشمؿ ما الدراسة ليذه عمييا الحصكؿ اإلفصاح1)تـ )

.(خصائصلجنةالتدقيؽ2)الطكعي،
كتـالحصكؿعمييامف،طبيعتياىبياناتثانكيةفىجميعالبياناتالمذككرةأعبلهى

ختيارالتقاريرالسنكيةكمصدرلممعمكماتلمبحثعفاإلفصاحإكتـ،خبلؿالتقاريرالسنكية
الطكعي.
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 الدراسة مجتمع يوضح دول(: ج1.3)جدول 0.1 

 الرمز اسم المصرف  م
 المصدر التقارير المنشورة

 م1106-م 1118من 
 وعن BOP مصرؼفمسطيف 0

 

 

 

موقع البورصت، 

 م1107

 

 

 وعن ISBK المصرؼاالسبلميالفمسطيني 1

 وعن AIB االسبلميالعربيالمصرؼ 2

 وعن PIBC مصرؼاالستثمارالفمسطيني 3

 وعن QUDS مصرؼالقدس 4

 وعن TNB المصرؼالكطنى 5

 %000 7المسجمة

 %0 0المستبعدة

 %000 7الدراسة مجتمع

تقزيز أو مشاهدة43مصارف=5سنواث *  8 عدد مشاهداث التقاريز  

)إعدادالباحث(.المصدر:

 قياس متغيرات الدراسة:5.3
يةقياسيافتعريؼالمتغيراتالمستقمةككيكذلؾمفخبلؿقياسالمتغيراتالمستقمة:1.5.3 
 كمايمي:

 (.ACIZSويرمز لو بالرمز ) :التدقيق لجنة حجم .1
األعضاءمفكبلنالعددىذاكيشمؿ.التدقيؽلجنةأعضاءبعددالتدقيؽلجنةحجـُيقاس
مكثؼبشكؿعتماداإلكتـ.التنفيذييفكغيرالمستقميفغيركاألعضاءالتنفيذييفغيرالمستقميف

ىذاستخدـأكقدالمجنة،لحجـكمقياسالتدقيؽجنةلأعضاءعددعمىالسابقةالدراساتىف
(.Li, et  al., 2012; , Madi, et  al., 2014)مثؿالباحثيف،مفالعديدقبؿمفالمقياس

 (.ACIND: ويرمز لو بالرمز )التدقيق لجنة أعضاء إستقاللية .2
لجنةىفالمستقميفاألعضاءنسبةخبلؿمفالتدقيؽلجنةأعضاءستقبلليةإقياستـ
كؿخبلؿمفالمقياسىذاستخداـإتـكمااإلجمالي،العددإلىبالنسبةالتدقيؽ

 ,.Barros, et  al) ,(Madi, et  al., 2014) ,(Akhtaruddin & Haron, 2010)مف

2013).
 (.ACFE: ويرمز لو بالرمز )خبرة أعضاء لجنة التدقيق .3
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محاسبيةخبرةلدييـالذيفاألعضاءبنسبةالتدقيؽلمجنةالماليةالخبرةالدراسةىذهقاست
 ,.Akhtaruddin & Haron, 2010; Othman, et  al). ؽالتدقيلجنةىفماليةأك

2014)
 (.ACMET) : ويرمز لو بالرمزاإلجتماعات عدد .4

 (Li et  al., 2012) خبلؿالسنةالماليةلجنةالتدقيؽإجتماعاتعددكيقاسب
 (.ACFM: ويرمز لو بالرمز )اإلجتماعات حضور .5

 )Persons ,2009(التدقيؽجنةلماألعضاءحضكراإلجتماعاتنسبة
 (.COWN: ويرمز لو بالرمز )التدقيق لجنة لعضو الممموكة األسيم عدد .6

يؤثركبالتالي،لجنةالتدقيؽعضكستقبلليةإتحديدىفميمانعامبلنالممكيةتركيزُيعتبر
يسيطركفالمدرجةالشركاتىفالمساىميفكبارمفاألغمبيةحيثالتدقيؽ،لجنةفعاليةعمى
 ,.Madi, et al., 2014; Mohd Saleh, 2010; Li, et al)كالمديريف،المساىميفعمى

أعضاءلجنةالتدقيؽقبؿمفالمممككةاألسيـنسبةفقدقاستالدراسة،ليذهكبالنسبة(.2012
.الشركةمفالمصدرةاألسيـعددإجماليإلى

 قياس المتغير التابع: 3.5.3
 (.VDINDالفصاح الطوعي: ويرمز لو بالرمز ) .1

 (Alfraih & Almutaw, 2017). الطكعياإلفصاحمؤشر
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 الفصل الرابع
 تحميل البيانات واختبار الفرضيات

 مقدمة: 1.4
 :ىي أساسية محاور خمسة عمى التطبيقية الدراسة ىذه تشتمل

،E-Viewsبرنامج ستخداـإمفخبلؿالتحقؽمفصبلحيةالبياناتلمتحميؿاإلحصائي
ختبارالتداخؿ ختبارالتكزريعالطبيعي،كا  كمستكلإفصاحالمصارؼعفمككناتالمؤشر،كا 
كمناقشة الفرضيات، ختبار كا  المستقمة، المتغيرات مف متغير كؿ إستقبلؿ مف لمتأكد الخطي

.الدراساتالمستقبميةكأخيرانممخصيكضحنتائجفرضياتالدراسةكنتائحيا،
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 نتائج التحميل الحصائي:2.4 
 :التحقق من صالحية البيانات لمتحميل اإلحصائي1.2.4 

ك بتحميؿالبياناتكتقديرنماذجالدراسة البيا قبؿالبدء مفالتحقؽمفصبلحية أكالن ذلؾعبرمجمكعةمفختبارالفرضياتالبد كيتـ انات،
عرضىفPanel Data).حيثإنوتـاستخداـأسمكب)(Homoscedasticity)ختبارات،ىيالتكزيعالطبيعي،كتجانستبايفالخطأالعشكائياإل

البيانات.
 حصاء الوصفي لممتغيراتاإل: يوضح (1.4) جدول 0.1 

 اإلختصار المتغيرات
Mean  Std. Dev. Maximum  Minimum 

 أقل قيمة  أكبر قيمة النحراف المعياري  المنوسط الحسابي
 VDIND 0.61  0.08 0.73  0.35 الفصاح الطوعي

 ACIZS 3.425926  0.7673 5  2 لجنة التدقيق عدد أعضاء

 ACIND 0.89  0.23 1.00  0.00 التدقيق لجنة أعضاء إستقاللية

 ACFE 0.50  0.26 1.00  0.00 التدقيقخبرة أعضاء لجنة 

 ACMET 6.63  1.28 9.00  4.00 اإلجتماعات عدد

 ACFM 0.89  0.17 1.00  0.50 اإلجتماعات حضور

 COWN 0.106481  0.157721 0.91  0 التدقيق لجنة لعضو الممموكة األسيم عدد
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:السابق لإلحصاء الوصفي لممتغير التابع (1.4): نستعرض تفسيرات الجدول رقم أولً 
ك اإلفصاحالطكعيكيرمزلو بالمتغيرالكىمي(VDIND)ىك التعبيرعنو حيثتـ

(Dummy Variables)ك تحميؿ اإلكيمكف الكصؼ تفسير اإلفصاححصائي حجـ أف
ـبمغ9002ـالىالعاـ9002بكرصةفمسطيفمفالعاـةفىالمصارؼالمدرجالطكعيفى

 اإلفصاحالطكعيفى،%61المتكسطالحسابيليا أكبمغحجـ قيمة قيمة%24قؿ كأكبر
كىذاكماىكمكضحفى%72ـ9002اـالع%عممانأفحجـاإلفصاحالطكعيبمغفى73

الدراسةمراجعةنفسمجتمعسنكاتمفلكؿسنةالطكعيفصاحكلمعرفةحجـاإل(9)ممحؽ
.(2رقـ)السابؽالممحؽ
ألىم اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات  السابق (1.4)الجدول رقم نستعرض تفسيرات ثانيًا: 

 الدراسة المستقمة حيث يمكن تحميل وتفسير الوصف الحصائي كما يمي:
يبيف (ACIZS)حجم لجنة التدقيق .1 حيث الدراسة، ليذه المستقمة المتغيرات أحد كىى

عددأعضاءلجنةالتدقيؽفىالمصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيفأف(1.4)الجدكؿرقـ
9002عاـمف إلىالعاـ بمغ2017ـ  ىذهلمجتمع كىكالمتكسطالحسابيعضك3.4ـ

عضكمما4عضككأكبرقيمة9حيثبمغحجـأعضاءلجنةالتدقيؽفىأقؿقيمةالدراسة
لأيعنى المصارؼالفمسطينية أعضاءمجتمعف بعدد التزامتبالتعميماتالخاصة الدراسة

االد الحد كىك التدقيؽلدييا يكفىأللجنة العدد كىذا فيككفلدللجنةنىثبلثأعضاء
ألالتدقيؽفريؽمتكامؿليؤىميـك الخبرة بأعماليـعمىأكمؿكلدييـ جوكبالرجكعفيقكمكا

التدقيؽأيتببفلنا(1)ممحؽلىإ العدداألكبرمفأعضاءلجنة فمصرؼفمسطيفلديو
اإلسبلميالفمسطينىكىذايدؿأفحجـالمصرؼلوعبلقةمعحجـالمصرؼكمفثـيميو

.،ألفمصرؼفمسطيفكاإلسبلميالفمسطينييعتبرافمفأكبرالمصارؼالمدرجةالمجنة
كىىأحدالمتغيراتالمستقمةليذهالدراسة،(ACINDالتدقيق ) لجنة أعضاء إستقاللية .2

الفمسطينيةلممصارؼ كىىالمتكسطالحسابي%22أفنسبة(1.4)الجدكؿرقـحيثيبيف
فمعظـأـ،تبيف9002ـإلى9002عاـمصارؼمف6المدرجةفىبكرصةفمسطيفكىى

 مف إلى2009عاـالمصارؼ مصرؼـ2017ـ عدا تمامان، مستقمة تدقيؽ لجاف لدييا
ـإلى2009كىكالمتكسطالمرجحلمسنكاتمف%25فمسطيفحيثبمغتنسبةاإلستقبللية

كىككذلؾالمتكسط%42كمصرؼاإلستثمارالفمسطينىبمغتنسبةاإلستقبلليةـ،2017
 مف لمسنكات 2009المرجح إلى ـ،2017ـ كذلؾ باقيأما(،1)رقـممحؽالحسب

نسبة فمدييا كالقدس كالكطني العربي كاالسبلمي الفمسطينى اإلسبلمي كىي المصارؼ
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فمسطيفيعتبرحالة،كىذاألفمصرؼ(1الممحؽ)حسبكذلؾمستقميف%000أعضاء
الدراسةإذيعتبرمصرؼعائمي،كبالتاليىذهلمجتمعخاصةمفبيفالمصارؼاألخرل

ي ىذا الككالة باقيالمصارؼحسبنظرية الجانبأما فىىذا تحميؿالدراسة تماشىمع
%000الدراسةفجميعأعضاءلجنةالتدقيؽمستقميفحيثبمغتالنسبةلمجتمعاألخرل

 كما كذلؾ )حسب يتفؽ،(1الممحؽ التزمتكىذا المصارؼ كبالتالي الككالة. كنظرية
%مف50كتكصياتدليؿالحككمةفىفمسطيف،بأفيككفعمىاألقؿبتعميماتسمطةالنقد

أعضاءلجنةالتدقيؽمستقميف.
كىىأحدالمتغيراتالمستقمةليذهالدراسة،(ACFEالخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق ) .3

حيثيبيف خبرةالذيف كىىالمتكسطالحسابي%40أفنسبة(1.4)الجدكؿرقـ لدييـ
 مف كالخبرةمالية كالمالية، المحاسبة مجاؿ فى كأنخراطيـ الجامعية، دراستيـ خبلؿ

العاـاإلقتصاديةكىذاكماىكمبيففىالتقاريرالماليةلممصارؼالفمسطينيةالمدرجةمف
ذتبيفأفبعضىذهالمصارؼكمنيامصرؼفمسطيفاألقؿإـ،2017ـإلىالعاـ9002

كالمتكسط(0)الممحؽكذلؾحسب%00ذبمغتالنسبةإفىعددمفلدييـالخبرةالمالية
 مف المالية لمخبرة 2009المرجح الي فمسطيف2017ـ لمصرؼ باقىـ أف حيف فى ،

بيف التدقيؽما لدلأعضاءلجنة المالية الخبرة %72إلى%52المصارؼبمغتنسبة
بصفتوفمسطيفمصرؼلخصكصيةفأل،كىذا(0)الممحؽحسبكىكالمتكسطالمرجح

ك عائمي، فمصرؼ الدراسة تحميؿ مع يتماشى ىذا الككالة نظرية حسب ىذاىبالتالي
خبرةماليةعضاءالذيفلدييـالدراسةفنسبةاأللمجتمعأماباقيالمصارؼاألخرلالجانب،

بأخرالشؾأفالمصارؼالمدرجةفىكمفجان،(0)الممحؽأكبركماىككاضحمف
فمسطيفكىذايتضحمفخبلؿتسعىجاىدةألفتطبؽقكاعدالحككمةفىففمسطيبكرصة

ماليةكيؽالذيفيحممكفشياداتمحاسبيةرتفاعنسبةأعضاءلجنةالتدقإ قتصاديةاكخبرة
حسبنفسـ(9002،كـ9007،كـ9004خيرة)لنسبةمرتفعةفىالثبلثسنكاتاألحيثا

.الممحؽالسابؽعدامصرؼفمسطيف
يبيف((ACMETاإلجتماعات  عدد .4 حيث الدراسة، ليذه المستقمة المتغيرات أحد كىى

التدقيؽفىالمصارؼالمدرجةفىبكرصةأفعدداإلجتماعاتلمجنة(1.4)رقـالجدكؿ
 مف 9002-9002فمسطيف أجتماعاتيا  عدد بمغ  سنكيةإ2ـ المتكسطجتماعات كىى

إجتماعات9إجتماعاتكأكبرقيمة4عدداإلجتماعاتفىأقؿقيمةحيثبمغ الحسابي
ممايعنىأفلجافالتدقيؽفىالمصارؼالفمسطينيةالمدرجةممتزمةبتعميماتسمطةالنقد
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 ىى التدقيؽ لجنة إلجتماعات األدني الحد حيث الجانب، ىذا فى الحككمة 4كقكاعد
م سنكية، اإجتماعات فمسطيف بنؾ أف العمـ فىع الدراسةلكحيد ىذه العمجتمع ـامف

إلىالعاـ2009 ـ2017ـ ىكأجتماعاتسنكي9الذلأجتمعكا كما ةكىىاألكبرقيمة
(0)الممحؽفىمكضح ، األكيعزك إلىأفىذا كبيرمصرؼمر عممياتو فمسطيفحجـ
 أفحجبالمصارؼبالمقارنة يقتربمفمصرؼكجكداتمـاألخرمالسيما 5فمسطيف

ـ.2017حسبأخرتقريرمنشكرلممصرؼعمىمكقعبكرصةفمسطيفدكالرمميار
حيثيبيف (ACFM)ت جتماعاحضور اإل .5 الدراسة، ليذه المتغيراتالمستقمة أحد كىى

 رقـ اإلجتماعات(1.4)الجدكؿ حضكر نسبة المصارؼأف فى التدقيؽ لجنة ألعضاء
فمسطيفمف فىبكرصة 9002العاـالمدرجة العاـ إلى 9002ـ بمغ  عدد%22ـ مف

بمغتنسبةحضكراإلجتماعاتألعضاءحيث كىىالمتكسطالحسابياإلجتماعاتالسنكية
يعنىأفأعضاءلجافالتدقيؽ%000رقيمةكأكب%40نةالتدقيؽفىأقؿقيمةلج مما

ىؤالء أف يعنى مما اإلجتماعات بحضكر ممتزمكف المدرجة الفمسطينية المصارؼ فى
تقارير متابعة مطمكبمفخبلؿ ىك فىتمؾالمجافحسبما يتابعكفعمميـ األعضاء

نظريةيتفؽكذيفكبالتاليىذاالتحميؿةأعماؿالمدراءالتنفييالخارجيكمراقبمدقؽالحسابات
أصحابالمصمحةكالككالة،معالعمـأفىذهالنسبةتعطىمؤشركبيرعمىفاعميةلجاف

ليسشكميان كالتدقيؽكعمميا لجافالتدقيؽحسبب، أعضاء ىذهالتاليألفمعظـ مجتمع
تـتناكلةفىالمتغيرالبلحؽمممككةأسيـلدييـعددالدراسة ما فىتمؾالمصارؼكىذا

 (،حيثتـأخذهبعيفاإلعتبار.سيـالمممككةألعضاءلجنةالتدقيؽألنسبةا)
ىىأحدالمتغيراتالمستقمةك (COWN) التدقيق لجنة عضاءأل الممموكة األسيمنسبة  .6

 حيث الدراسة، رقـييبليذه الجدكؿ نسبأ(1.4)ف ألف المممككة األسيـ لجنةة عضاء
ـ2017لىالعاـإـ2009بكرصةفمسطيفمفالعاـفىالمصارؼالمدرجةفىالتدقيؽ

( ليا الحسابي (%10المتكسط كانت حيث )أ، قيمة 0قؿ ك قيمةأ%( %(،91(كبر
عضاءلجنةالتدقيؽ،أفنسبةتركيزالممكيةضئيمةألكبالتالييتضحمفالمتكسطالحسابي

عضاءلجنةالتدقيؽليسليـتأثيرألتمؾالنتيجةفأفحصائيبالتاليحسبالكصؼاإلك
فىسيـمفالمدراءغيرالتنفيذييفأفحممةاألفصاحالطكعيحيثنسبةاإلعمىزيادة

إمجالس المصارؼالمدرجة فىدارة تأثيرىـ فمسطيف أبكرصة أنكبرالسيما صحابأيـ
مصارؼالمدرجةلياعبلقاتعائمية.غمبالأفأالحصةالكبيرةالسيما
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 عن مكونات مؤشر اإلفصاح الطوعي: المصارفمستوى إفصاح  2.2.4
 عامة عن البيئة المحيطةالمعمومات ال عن المصارف فصاحإ مستوى يوضح :(2.4) جدول 0.2 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38 مكونات الفصاح الطوعي ال

 %67 معمومات عامة عن البيئة المحيطة: :أولً 

 %96 %67 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 قتصادالنظرة العامة لإل 1

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 نظرة عامة ليذه الصناعة 2

 %6 %0 %0 %0 %17 %17 %17 %0 %0 %0 السياسيةمعمومات عن التطورات  3

الدراسةلـتفصحعفالتطكراتالسياسيةبشكؿكاؼحيثبمغتنسبةاإلفصاحبمتكسطىذهمجتمعىفالمصارؼفأ(2.4)يبيفجدكؿرقـ
الدراسةكيعزلذلؾ7% البنكؾالمدرجةفخبلؿفترة المنشكرةعمىمكقعالبكرصةمفىإلىأفمعظـ لــ9002العاـلىإـ9002العاـتقاريرىا

البندفقطفمصرؼتفصحعفالتطكراتالسياسية،سكل فـ9005كـ9002العاـىفمسطيفذكرىذا حداثأـلتغطية9002العاـىحيثذكرىا
األخرلالمصارؼـلذلؾالعاـ،بينما9005لتغطيةحدثإقتصادميتعمؽباعمارقطاعغزةبعدحربـ9005ـالعاىبينماذكرىافبإعمارغزةتتعمؽ

فمسطيف.ىىىتحبذاإلبتعادعفاألمكرالسياسيةلحساسيةعممياف
زاـكامؿببندنظرة%،كالت72نسبةـ9002أخرعاـحيثبمغتفىعاـىبينماىناؾإفصاحكامؿعفالنظرةالعامةلئلقتصادمعإنخفاضف

الصناعةكيعزلذلؾإلىأفبنؾالقدسك العامةلبلقتصادفىالمصرؼعامةليذه النظرة عمىبند عمىمكقعالتقاريرالكطنىلـيفصحا المنشكرة
البياناتطكعيةكيرجعذلؾأل%72لىإ%000ـكىكالذلخفضنتيجةاإلفصاحمف9002بكرصةفمسطيف،لمعاـ إختيارية،كبالتاليلـفىذه

المذككريف.مصرفيفيفصحعنياال
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 مشركاتلعامة المعمومات ال عن المصارف فصاحإ مستوى يوضح :(3.4) جدول 0.3 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  38 مكونات الفصاح الطوعي ال

 %96 معمومات عامة عن الشركات: ثانياً 

4 
 لممصرفنبذة تاريخية موجزة عن الشركة/ موجزة 
 )بخالف التاريخ القانوني(.

83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 

 %94 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 %67 وصف الييكل التنظيمي 5

)بخبلؼالشركةنبذةتاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزةتفصحبشكؿمرتفععفبندالدراسةىذهمجتمعىفالمصارؼفأ(3.4)رقـجدكؿيبيف
%.كيعزلذلؾإلىأف94%كالبندالثانيبنسبة98حيثبمغتنسبةاإلفصاحعفالبنداألكؿبنسبةكصؼالييكؿالتنظيميكبندالتاريخالقانكني(.

المعمكماتكخاصةن لدلىذه يؤدمإلىرفعمفقيمةتمؾالمصارؼ، المصرؼعبرالزمف،كىذا تاريخية،ىىمفالمعمكماتالتىتبيفقيمة بذه
أصحابيا،كتجذبتمؾالمعمكماتالمستثمريفإلييا،باإلضافةإلىأفمفتكصياتالحككمةالسردالتاريخيلمشركات.

عنيا،حيثجميعالمصارؼالمدرجةفىالبكرصةمفتفصحاألمكرالضركريةلممصارؼأفأمافيمايتعمؽبكصؼالييكؿالتنظيمي،فيذهمف
إالأفالمصرؼاإلسبلميالعربيكمصرؼاإلستثمارلـيفصحاعف2017ـإلىالعاـ2009العاـ ـقامتباإلفصاحعفالييكؿالتنظيميلدييا

احعفالييكؿالتنظيمي،كىذامايتفؽمعتكصياتـقاماباإلفص2017ـكلكففىالسنكاتالتاليةحتى2010ـإلى2009الييكؿالتنظيميمفالعاـ
الحككمة،كتعميماتبكرصةفمسطيفباإلفصاحعفمجمساالدارةكالمجافالمنبثقوعنو.
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 محددة لمشركاتالستراتيجية اإلمعمومات و ال عن المصارف فصاحإ مستوى يوضح :(4.4) جدول 0.4 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  38 فصاح الطوعي المكونات اإل

ستراتيجية محددة لم ثالثاً   %100 :مصارفمعمومات وا 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 بيان اإلستراتيجية واألىداف 6

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 لممصرفمناقشة الموقف التنافسي  7

كيعزلذلؾإلىمحددةلمشركاتالكاالستراتيجيةمعمكماتتفصحبشكؿكامؿعفالالدراسةىذهمجتمعفىالمصارؼفأ(4.4)يبيفجدكؿرقـ
أفىذهالمعمكماتميموألمشركةأكمصرؼكخاصةإذاكانتفىضعتنافسييجبأفتفصحعنياحيثاإلفصاحعفاألىداؼكاإلستراتيجيةفى

يتعمؽبالمنافسةففىظؿالتقاريرالماليةالمنشكرةلممصارؼيعطيالشركةمقدرةعمىتقييـأداءىاأماـالمستثمريفكىككضعاليدؼكتحقيقو،أمافيما
لجذبالمنافسةالشديدةخاصةبيفالمصارؼالعاممةفىفمسطيفالسيماالمدرجةمنياأفاإلفصاحعفالكضعالتنافسيليسميمانفحسببؿضركرم

صناعة.المستثمريفكيكضحلممساىميفكيؼيتـتحقيؽالخططكاإلسترتجيةلممصرؼكأيفيقععمىخارطةاإلقتصادفىتمؾال
 المستثمرين مع عالقاتالمتعمقة بالمستثمرين و المعمومات ال عن المصارف فصاحإ يوضح :(5.4) جدول 0.5 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38 فصاح الطوعي المكونات اإل

 %90 بالمستثمرين وعالقات المستثمرين:معمومات متعمقة  رابعاً 

 %96 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 %83 القيمة السوقية فى نياية السنة 8

 %78 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %67 %50 إتجاه القيمة السوقية 9

 %96 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 %83 سعر السيم فى نياية العام 10

 %78 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %67 %50 إتجاه سعر السيم 11

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 عنوان صفحة الويب 12

 %94 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 %83 %83 التوزيع الجغرافي لممساىمين 13
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الدراسةتفصحبشكؿمتفاكتعفالمعمكماتالمتعمقةبالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف،ىذهمجتمعىالمصارؼفأف(5.4)يبيفجدكؿرقـ
%78تجاهسعرالسيـحيثبمغنسبةاإلفصاحإ%ككذلؾ78نياتفصحعفبشكؿمتكسطعفإتجاهالقيمةالسكقيةكبمغتنسبةاإلفصاحإحيث

عدـفصحعفىذهالبياناتبينمامعظـالمصارؼتفصحعفىذيفالبنديفكبالتاليفمسطيففىبعضالسنكاتلـيمصرؼفألىإيضانكيعزلذلؾأ
 فصاحفيو.ثرعمىنتيجةاإلـأ2010كـ2009العاـىتجاهالسيـكخاصةفإفمسطيفعفمصرؼإفصاح
كافنسبة بقيةالمؤشراتالقيمةالسكقيةفىنيايةالسنةكسعرالسيـفىنيايةالعاـكعنكافصفحةالكيبكالتكزيعىفصاحمرتفعةفإبينما

دراجإىذاالشأفحيثمفشركطىلىتعميماتبكرصةفمسطيفكاضحوفإكيعزلذلؾ%25الجغرافيلممساىميفحيثتجاكزتنسباإلفصاحنسبة
عفتمؾالمعمكماتكىذامايتفؽمعتكصياتالحككمة.فصاحبكرصةفمسطيفىكاإلىالشركاتف

 والتوقعات المستقبمية اتاألداء المالي لمشرك عن المصارف فصاحإ مستوى يوضح :(6.4) جدول  0.6 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38 فصاح الطوعي المكونات اإل

 %90 األداء المالي لمشركة والتوقعات المستقبمية: خامساً 

 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 نسب الربحية 14

 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %83 نسب السيولة 15

 %13 %17 %0 %17 %17 %17 %17 %17 %17 %0 نسب الرافعة المالية 16

 %6 %17 %17 %17 %0 %0 %0 %0 %0 %0 سنوات/ فما فوق( 2ممخص مالي )ممخص مالي/  17

 %39 %50 %50 %50 %33 %33 %33 %33 %33 %33 لممصرفمعمومات عن سياسة توزيع أرباح  18

انمنخفضةجدسنكات/فمافكؽ((كنسبالرافعةالماليةكانت3نسباإلفصاحعفالممخصالمالي/)ممخصمالي)أف(6.4)يبيفجدكؿرقـ
االسبلميالفمسطينيحيثأفصحالمصرؼفجميعالمصارؼالمدرجةلـتفصحعفىذهالمعمكماتماعداألىإ%كيعزل13نيالـتتجاكزإحيث

 ـ.9002ىلإـ9002العاـالتقاريرالمنشكرةمفىفصاحبالمستكلالعاـلباقيالمصارؼفنخفاضاإلإلىإدلأعفنسبةالرفعالمالي،كىذا



70 
 

عفأفالمصرفيفالذيفأكيعزلذلؾ%22فنسبةاإلفصاحعفمعمكماتسياسةتكزيعأرباحالشركةكانتمنخفضةحيثبمغتاك فصحا
ـ9002رباحسنكيةمفسنةأفىذيفالمصرفيفيحقؽأسبلميالفمسطينىكىذانتيجةاإلالمصرؼفمسطيفكمصرؼرباحىمافقطمعمكماتتكزيعاأل

ـ2017ىلإ باقيالمصارؼاألأحسبالتقاريرالمنشكرة فمـتفصحما الباقية ألإربعة ما ليسلدييا تحقؽخسائرأنيا رباحتعيدكاألأرباحأكإنيا
 عكاـالبلحقة.جازىالؤلتاح

التقاريرالمنشكرةكفىالقكائـلىإ.كيعزل%22فصاحعفنسبةالربحيةكالسيكلةكانتمرتفعةكثابثةعبرسنكاتالدراسةحيثبمغتمانسبةاإلأ
رباحياكىذاأالماليةالمعدةليذاالغرضكخاصةقائمةالمركزالماليكالدخؿكالتدفقاتالنقديةتفصحالمصارؼالمدرجةعفىذهالنسبلتبيافنسب

ىفصاحعنوفظيارةكاإلدارةالتنفيذيةإلاإلدارةكمصمحةمجمساإلىكىذايككففالمصارؼعماؿتمؾأصحابالمصمحةنتيجةأعطاءالمساىميفكإل
التقاريرالماليةالمنشكرة.

 المعمومات التطمعية عن المصارف فصاحإ مستوى يوضح :(7.4جدول ) 0.7 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38مكونات اإلفصاح الطوعي ال 
 %25  معمومات تطمعية: سادساً 

 %6 %17 %17 %17 %0 %0 %0 %0 %0 %0 المبيعات )اإليرادات( / توقعات األرباح 19

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 اعتمد األساس الذي تستند إليو التنبؤات 20

 %85 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %67 %50 %50 التخطيط لتقديم منتجات/ خدمات تطوير جديدة 21

 %9 %17 %17 %17 %17 %0 %17 %0 %0 %0 النفقات الرأسمالية المخطط ليا 22

نسباإلفصاحعفبند)المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح(كبنداعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤاتكالنفقاتأف(7.4)يبيفجدكؿرقـ
االعبلفعنياالمصرؼ%كيعزلبالنسبةلبندتكقعاتاالرباحىذهالتكقعاتاليستطيع9حيثلـتتجاكزجدانالرأسماليةالمخططلياكانتمنخفضة

قتصادمستقرارالكضعاإلإقتصادالفمسطينيالمتذبذبكبالتالينتيجةعدـظؿظركؼاإلىخاصةفكثيرانالمصرؼحيثعكسىذهالتكقعاتسيكمؼ
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قكيةكلدييامفاالمكاناتالتيتؤىميامصارؼمعظمياىالفمسطينيةالمدرجةفمصارؼفالأىكذاتنبؤاتمعالعمـفصاحعفاإلالمصارؼالتستطيع
فمسطيفنتيجةالكضعالسياسييحككؿدكفذلؾ.ىقتصادففاإلإالإلذلؾ

 معمومات عن حوكمة الشركات )مجمس اإلدارة( المصارف فصاحإ مستوى يوضح :(8.4جدول ) 0.8 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 49مكونات اإلفصاح الطوعي ال 
 :لممصارفمعمومات عن حوكمة  سابعاً 

 :معمومات عن مجمس اإلدارة )أ( 91%
 %98 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 اسم المديرين 23

 %94 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 %83 %83 التعميم و/ أو المؤىالت المينية لممديرين التنفيذيين 24

25 
التعميم و/ أو المؤىالت المينية لممديرين غير 

 %76 %67 %67 %67 %67 %100 %67 %83 %83 %83 التنفيذيين

 %80 %67 %67 %67 %67 %100 %67 %100 %100 %83 خبرة أعمال المديرين غير التنفيذيين 26

 %98 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 الخبرة التجارية لممديرين التنفيذيين 27

 %98 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 مراكز يشغميا المديرون التنفيذيين 28

نسباإلفصاحعفمعمكماتمجمساإلدارةكانتمرتفعةباستثناءالبندالتعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغيرأف(8.4)يبيفجدكؿرقـ
الكطنيلـالمصرؼفأالإلىمعظـالمصارؼالمدرجةتفصحعفىذاالبندإكيعزلذلؾ%27متكسطةحيثبمغتنسبةاإلفصاحكانتالتنفيذييف

.(9.4)جدكؿرقـفىفصاحالطكعيكماىىمبينوضنسبةاإلنخفاإلىإدلأيفصحكىذا
%80السنكاتاألخيرةلئلفصاحعفبندخبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييفالذمبمغتنسبةاإلفصاحبالمتكسطىاضكاضحفكىناؾانخف

فبنكيفمسطيفكاالسبلميالفمسطينيلـيفصحاعفالمؤىبلتالمينيةكالتعميـلممديريفغيرالتنفيذييف.ألىإلسنكاتالدراسةكيعزلذلؾانوراجع
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أ األخرلمثؿ البنكد أكأما ك/ كالتعميـ المديريف يشغمياسـ كمراكز التنفيذييف لممديريف التجارية كالخبرة التنفيذييف لممديريف المؤىبلتالمينية
معظـالمصارؼتفصحعفالمديريفالتنفيذييفألفاإلفصاحفألىإكيعزل%25المديريفالتنفيذييفكانتمرتفعةحيثتجاكزتنسبةاإلفصاحفييا

رمكاألىذهفصاحعفعميويعتبراإلمعظـالمستثمرييفييتممكابمفيقكدىذاالمصرؼأكتمؾكىؤالءالتنفيذييفعنيا،أمرانميمانبالنسبةلممصارؼألف
.كخاصةإذاحقؽأرباحكىذاشأفمعظـالمصارؼالمدرجةرافعةلممصرؼ

 (اإلدارة العميامعمومات عن حوكمة الشركات ) المصارف فصاحإ مستوى يوضح :(9.4) جدول 0.9 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38مكونات اإلفصاح الطوعي ال 

 معمومات عن حوكمة الشركات: سابعاً 
66% 

 معمومات عن اإلدارة العميا: (ب(

29 

أسماء اإلدارة العميا )عمى سبيل المثال الرئيس 
التنفيذي، المدير المالي، مدير العمميات، رئيس 

 قسم التدقيق الداخمي( 

83% 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 

 %94 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 %83 %83 تعميم اإلدارة و/ أو المؤىالت المينية 30

 %98 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 فى األعمال التجارية لإلدارة العمياالخبرة  31

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 مراكز تحتفظ بيا اإلدارة العميا 32

 %44 %83 %67 %67 %50 %50 %50 %17 %17 %0 المسؤوليات والسمطات المسندة إلى اإلدارة العميا 33

عضاءمجمسألىإعفمراكزتحتفظبيااإلدارةالعمياكيعزلذلؾالدراسةلـتفصحنيائيانىذهمجتمعىالمصارؼفأف(9.4)يبيفجدكؿرقـ
فصاحعنياحيثيتعارضىذامعفصاحعفمراكزيحتفظكفبيااليتـاإلمااإلأدارة،إنيـيمارسكفصبلحياتيـمفمكاقعيـكأعضاءمجمسأدارةاإل

 دارةلديولجافمنبثقةعنوتنفذسياساتو.اإلمجمسففمسطيفألىفقكاعدالحككمة
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عضاءمجمسأفألىإكيعزلذلؾ%55كتفصحبنسبةمنخفضةعفالمسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعمياحيثبمغتنسبةاإلفصاح
تعابو،أالتنفيذييفككذلؾلدييـلجافمفصبلحياتتمؾالمجافكخاصةلجنةالتدقيؽتعييفالمدقؽالخارجيكتحديدالمديريفدارةمفمسؤلياتيـتعييفاإل

ماباقيأـ9002لىإـ9000فصحعنيافىالسنكاتمفأفمسطيفمصرؼفعمىسبيؿالمثاؿمصرؼفصاحعنيايككفحسبسياسةكؿكبالتالياإل
فالمصارؼبدأتتطبؽتكصياتأكىذايدؿعمى%22لىإىذاالبندىفصاحففكصؿحجـاإلألىإالمصارؼبدأتباالفصاحعنيابشكؿمتدرج

 ىذاالشأف.ىكتكصياتبكرصةفمسطيفففمسطيفىحككمةالشركاتف
لتنفيذم،المديرالمالي،مديرالعمميات،رئيسقسـالتدقيؽالداخمي(كتعميـمانسبةاإلفصاحعفأسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيساأ

ىذهأفكيعزلذلؾ%25كالخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعمياكانتمرتفعةحيثتجاكزتنسبةاإلفصاحفيياالمينيةاإلدارةك/أكالمؤىبلت
فصاحعنياحتىيطمئفالمساىميفدارةالتنفيذيةيتـاإلكتعميمةكاإلأسـالمديرإفلسيـألفترفعسعراأمفالممكفالمصارؼتمؾىفصاحاتفاإل
كتمؾككذلؾيتكافؽمعتكصياتالحككمةأفصاحعفىذهالبنكدتشكؿرافعةليذاالمصرؼصحابالمصمحةكىذاكذلؾفىمصمحةالمصرؼ،كاإلا ك
فصاحاتالطكعيةحيثالفائدةسكؼتعكدعمييابالتأكيد.ىميةىذهاإلأصبحتالمصارؼتعيتمامانأفمسطيفكبالتاليىف

 )المعمومات اإلجتماعية والبيئية(المصارف عن فصاحإ مستوى يوضح :(10.4) جدول 0.10 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38مكونات الفصاح الطوعي ال

 :المصارفمعمومات عن حوكمة  سابعاً 
 :لممصارفالمعمومات اإلجتماعية والبيئية  (ج) 28%

34 
سياسات التوظيف )مثل تكافؤ الفرص والتنوع والدعم الوطني 

 لمقوى العاممة(
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 فوق عدد ومكافأت الموظفين حسب القسم لمعامين الماضيين/ فما 35

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 لمصرفنسبة العاممين الفمسطينيين فى ا 36
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 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38مكونات الفصاح الطوعي ال

37 
سياسة حازمة عمى التعمم، برنامج التعميم ونقاط برنامج التعميم 

 المستمر المطموبة لكل موظف
17% 17% 17% 83% 67% 83% 100% 100% 100% 65% 

 %69 %100 %100 %83 %83 %67 %83 %33 %33 %33 مصرفوفره اليقائمة عن برنامج تدريب الموظفين الذى  38

 %59 %100 %83 %67 %67 %50 %67 %33 %33 %33 عدد الموظفين المدربين سنويا 39

40 
معمومات عن صحة وسالمة العاممين فى مكان العمل، وكذلك 

 بيانات عن حوادث مكان العمل
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 تفصحنيائيانىذهمجتمعىالمصارؼفأف(10.4)يبيفجدكؿرقـ لـ لمشركاتمثؿ:الدراسة كالبيئية مفالمعمكماتاإلجتماعية عفالعديد
ؽكنسبةسياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكعكالدعـالكطنيلمقكلالعاممة(كعددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/فمافك

لىانوإمكافالعمؿ،ككذلؾبياناتعفحكادثمكافالعمؿكيعزلذلؾالعامميفالفمسطينييففىالشركةكمعمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففى
البنكد،كبالتالييرجعالسببكذلؾالىضعؼالحككمةهفصاحعفىذبكرصةفمسطيفالكثيرلعمموفيمايخصاإلىماـالمصارؼالمدرجةفأمازاؿ

ىف ففمسطيف معظـىخاصة حاؿ كىذا حياتيـ عمى كالتأميف المكظفيف كسبلمة العامة الصحة ككذلؾ لممكظفيف، كالحقكقي االجتماعي الجانب
الدكؿالناميةالسيمافمسطيف.ىالمؤسساتف

بةلكؿمكظؼكقائمةكتفصحبشكؿمتكسطعفبعضالبنكدمثؿسياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامجالتعميـالمستمرالمطمك
كيعزلذلؾ المكظفيفالمدربيفسنكيا الشركةكعدد اليكمؼالمصارؼالكثيرفاإلألىإعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذلتكفره فيذه،فصاحعنيا

عرؼبرأسالماؿالفكرم.ايُفتدريبالمكظفيفكتعميميـسيعكدبالنفعإلدارةتمؾالمصارؼكىذامأتمؾالمصارؼكخاصةصالحىفصاحاتتككففاإل
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 )إشراك المجتمع والمعمومات البيئية(معمومات  المصارف عن فصاحإ مستوى يوضح :(11.4) جدول 0.11 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38مكونات الفصاح الطوعي ال

 %47 :المصارفمعمومات عن حوكمة  سابعاً 

 إشراك المجتمع المحمي والمعمومات البيئية: )د(
 

 %91 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %83 %67 %67 بيان المسؤولية اإلجتماعية لممصارف 41

42 
معمومات عن مشاركة المجتمع المحمي/ مشاركتو )مثل رعاية 

 والتعميم، والحمالت الصحية(/ برنامج  التبرعات اإلجتماعية، 
50% 50% 50% 67% 67% 67% 83% 83% 83% 67% 

 %15 %33 %33 %33 %17 %0 %17 %0 %0 %0 بيان السياسة البيئية 43

44 
معمومات عن األنشطة/ األنشطة البيئية )مثل/ البيئة، 

عادة تدوير الحمالت/ البرامج(  والطاقة، وا 
0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 13% 

 البيئيةكمعمكماتعفاألنشطة/الدراسةتفصحبشكؿمنخفضجدانىذهمجتمعىالمصارؼفأف(11.4)يبيفجدكؿرقـ عفبيافالسياسة
عادةتدكيرالحمبلت/البرامج(حيث ىتماـإنوراجعلعدـأكيعزلذلؾ%04فنسباإلفصاحلـتتجاكزإاألنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة،كالطاقة،كا 

ستغبلؿالطاقةالشمسية،كمفإالجانبالبيئيكخاصةدعـمشاريعمفقبيؿىىتماـفخيرةبدأاإلالسنكاتاألىنوفأالإالمنطقةالعربيةبيكذاسياسات
نولعدـكجكدسياساتكقكانيفإخيرة،اإلالسنكاتاإلىالتقاريرالسنكيةالمنشكرةفىفصاحعفالسياسةالبيئيةكالحمبلتكالبرامجفخربدأاإلأجانب

ختياريان.أفيككفدلألأكاضحةكصارمةمفالدكلة
عفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو)مثؿرعاية/برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،كالحمبلتالصحية(لمعمكماتفصاحمتكسطإمع

اإلفصاح إلأكيعزلذلؾ%72حيثبمغتنسبة راجع أياتكمكاننو فأالإرباحكؿمصرؼعمىحده ثبلثسنكاتأىنو 9004خر ـ9007كـ
فمسطيف.ىفالمصارؼبدأتتطبؽتكصياتالحككمةفأكىذايدؿعمى%22ىذهالبنكدىفصاحفبمغاإلـ9002ك
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فىذهالمصارؼتمارسألىإكيعزلذلؾ%20كانتمرتفعةبحيثبمغتلممصارؼجتماعيةلتزاـباإلفصاحعفبيافالمسؤكليةاإلفنسبةاإلأك
الطبيعيكحسبقكانيفسمطةالنقد،ىناؾ األأقتطاعجزءمفإدكرىا ليذا الفئةكخاصةرباحيا المصارؼلدعـىذه نشطةالمجتمعيةكدكرمفىذه

بقركضأ بدعميـ الحرؼ باإلميسرةصحاب األىلإضافة مستشفي قبيؿ مف المدني المجتمع لمؤسسات األتبرعات كدار كىذهإيتماـ...طفاؿ  لخ
جتماعيةليا.ظيارالمسؤكليةاإلفصاحاتىىالبدمنياليذهالمصارؼخاصةألاإل

 معمومات عن حوكمة الشركات )المنتج أو/ الخدمة( المصارف فصاحإ مستوى يوضح :(12.4) جدول 0.12 

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  38مكونات اإلفصاح الطوعي ال 
                   :لمصارفمعمومات عن حوكمة ا سابعاً 

                   معمومات المنتج / الخدمة: )ىـ( 56%

45 
معمومات عن األنواع الرئيسة من المنتجات/ الخدمات 

 %31 %50 %50 %33 %33 %33 %33 %17 %17 %17 المنتجة

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 وصف شبكة التسويق لمسمع/ الخدمات المقمدة 46

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مساىمة من المنتجات/ الخدمات لدعم القتصاد الوطني 47

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 التطورات المتعمقة بالمنتجات/ الخدمات 48

49 
الحصول عمى جوائز الجودة نتيجة لزيادة نوعية 

 %37 %67 %67 %50 %33 %33 %33 %17 %17 %17 المنتجات والخدمات المصارف

لىإعفكصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدةكيعزلذلؾالدراسةلـتفصحنيائيانىذهمجتمعىفالمصارؼأف(12.4)يبيفجدكؿرقـ
ـإلى9002فالعاـالتقاريرالمنشكرةلممصارؼالمدرجةمىنيالـتكفكاضحةفأالإفصاحالطكعيالتيتتكافؽكالبيئةالعربيةفىذهمفمككناتاإلأ

مفالمنتجات/الخدماتالمنتجةكالحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةفصاحعفمعمكماتعفاألنكاعالرئيسةفنسبةاإلأك،ـ2017العاـ
حيثالمصارؼ تتجاكزإالمنتجاتكالخدماتكانتمنخفضة لـ سكلألىإكيعزلذلؾ،%22نيا يفصحعنيا لـ الخدماتالمنتجة لبند بالنسبة نو
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لىإـ9002العاـستثمارمفاإلمصرؼفمسطيفكمصرؼ ـ9004العاـ اإلألىإدلأكىذا ىفباقكيرجعذلؾأل،فصاحالطكعينخفاضنسبة
ستثمارمفقبيؿالشراءااللكتركنيكالفيزاكارتالمتعددةالمياـك...اإلمصرؼفمسطيفكمصرؼالمصارؼلـيكفلديياخدماتمنتجةجديدةمثؿ

.%40لىإفصاحفيورتفاعنسبةاإلإلىإكىذايعزلـ9002العاـكـ9007 العاـىخرمبدأتتفصحعفىذاالبندفاأللمصارؼفاأالإلخ،إ
فمسطيفعمىىذهالشياداتمفمصرؼمافيمايتعمؽبالحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركةالمنتجاتكالخدماتىكحصكؿأ

الكطنيحصؿالمصرؼكمفثــ9002فىالعاـمىتمؾالجكائزسبلميالفمسطينيحصؿعاإلالمصرؼكمفثــ9002عاـالمؤسساتالدكليةمف
تتماشيىالتالمصرفيةالفمسطينيةبدأتبتطبيؽالسياساتالمصارؼفإكىذايدؿعمىـ9007العاـىالقدسفكمصرؼـ2015العاـىعمىجكائزف

المصرؼكمعايير راجعلقكةىذه كثيرانالمصارؼمكريساعدفصاحعفتمؾاألمراقبةسمطةالنقدليا،كبالتالياإلكثانيانكالنأالمصارؼالدكليكىذا
سيميا.أرتفاعسعرأكبالتاليلمصارؼلىرافعةمعمكماتيةلتمؾاإيؤدلىذاالسكؽكبالتاليىلمتركيجلنفسياف

قتصادكالتطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدماتالدراسةتفصحبشكؿكامؿعفمساىمةمفالخدماتلدعـاإلىذهمجتمعىفالمصارؼفأك
قتصادالكطنيمفخبلؿدعـالمشاريعالصغيرةكالتركيجلياكتقديـكؿىىدعـاإلالمصارؼجتماعيةلتمؾنومفضمفالمسؤكليةاإلأكيعزلذلؾ

ضاءات.تقاريرىاعفتمؾاإلىالتاليتفصحالمصارؼفلىالتركيجلتمؾالمنتجاتالكطنيةكبإالمساعداتلمحصكؿعمىتسييبلتبنكية،ممايؤدم
كىىالمصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيفمفخبلؿاإلطبلعالدراسة مجتمعونالحظ أن ىناك تطور كبير فى حجم اإلفصاح الطوعي فى 

فىاإلقتصادالفمسطينيإذيعتبرالشريافالحيكمـالسيماأفقطاعالمصارؼلوأىميةكبيرة9002ـإلىالعاـ9002عمىتقاريرىاالمنشكرةمفالعاـ
( الفمسطينيةبدأتبتطبيؽحككمةالشركاتفى(أفالمصارؼ52ليذااإلقتصاد،كبالتالييتضحلنامفخبلؿالسردلمككناتاإلفصاحالطكعيالػػػػػػ
يتضحلنامفخبلؿالممحؽكبالتاليـ،2017ـإلىالعاـ9002فمسطيفكماىكمكضحفىتقاريرىاالسنكيةعفمككناتاإلفصاحالطكعيمفالعاـ

( %49م )1118نسبة الفصاح فى عام اإلفصاحالطكعيفىالتقاريرالماليةالمنشكرةلتؾالمصارؼيزدادمفعاـألخرإذكانت(أف2جدكؿ)
طبؽتكصياتحككمةالشركاتفىفمسطيفبنسبةمقبكلةكىذايدؿعمىأفالمصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيفت( %67م )1106بينما فى عام 

مفالتدرجليذهالبيئةالنامية.
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 إختبار التوزيع الطبيعي: 3.2.4
 مدل مف إلمتحقؽ تـ الطبيعي، تكزيعيا إقترابالبياناتمف إستخداـ -Jarqueختبار

Bera)قبكؿ القرار قاعدة المعمميحيثتككف العدمية( الفرضية التكزيع، البياناتتتبع إف
ختبارالتكزيعإكقدأظيرتنتائج (%5أكبرمف)(J-B)ختبارإحتماليةإإذاكانت،الطبيعي

لغالبيةمتغيراتالدراسةىكأقؿ(J-B)حتماؿإ(أف14.4الجدكؿرقـ)ىفىالطبيعيكماى
يعن%4)مف مما ى( إعدـ التكزيع مف التكزيعقترابيا عدـ مشكمة كلمتغمبعمى الطبيعي،

 بحيث،(ليذهالمتغيراتكيتقتربمفالتكزيعالطبيعي(lnتـأخذالمكغاريثـالطبيعي،طبيعيان
 مف تمقائيا يقترب حيثأخرل مرة اختباره أك لفحصو حاجة يكجد كال تكزيعيالطبيعي، مف يقترب
يكضحذلؾ.(13.4)،كالجدكؿرقـالطبيعي التكزيع

 لمتغيرات الدراسة التوزيع الطبيعي يبين :(13.4) جدول 0.13 

 التوزيع Sig (J-B) المتغيرات

 غيرطبيعي 0.002017 12.41228 اإلفصاح الطوعي

 طبيعي 0.164 3.615 لجنة التدقيق عدد أعضاء

 غيرطبيعي 0.000 80.55697 التدقيق لجنة أعضاء إستقاللية

 خبرة أعضاء لجنة التدقيق
 

 طبيعي 0.262337 2.676254

اإلجتماعات عدد  طبيعي 0.127122 4.125221 

اإلجتماعات حضور  غيرطبيعي 0.000072 19.06501 

التدقيق لجنة لعضو الممموكة األسيم عدد  غيرطبيعي 0.000 312.4831 
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  :بيرسون لممتغيرات المستقمة رتباطإ 1.3.2.4
 رتباط بيرسون لممتغيرات المستقمة:إ(14.4) جدول 0.14 

Correlation 

حجم
 

أعضاء 
لجنة التدقيق

 

إستقاللية أعضاء لجنة 
 التدقيق

خبرة أعضاء لجنة التدقيق
 

عدد اإلجتماعات
 

حضور اإلجتماعات
 

عدد األسيم 
الممموكة 
 لعضو لجنة التدقيق

 ACIZS حجم لجنة التدقيق
1           

إستقاللية أعضاء 
         ACIND 0.057319 1 لجنة التدقيق

خبرة أعضاء لجنة 
 التدقيق

ACFE -0.322096 0.091847 1       

     ACMET 0.529397 -0.172442 -0.712956 1 عدد اإلجتماعات

حضور 
 اإلجتماعات

ACFM 0.027969 -0.079243 -0.20903 0.301484 1   

عدد األسيم 
الممموكة لعضو 
 لجنة التدقيق

COWN 
0.234006 -0.09769 0.087215 -0.058061 -0.422048 1 

رقـيبيف 14.4)الجدكؿ كجكد بعضالمتغيراتالمستقمإ( بيف عاؿ عددرتباط كىك ة
التدقيؽ(ACMETاإلجتماعات) لجنة أعضاء اإلACFE) )كخبرة رتباطحيثبمغتقيمة

اإل71% Collinearityالخطيالتداخؿرتباطمشكمةكقدينتجعفىذا جراءإكيتطمبىذا
.(Variance Inflation Factor VIFختبار)إ

 :ختبار التداخل الخطيإ2.3.2.4 
 فرضية عمى تعتمد العاـ الخطي النمكذج قكة المتغيراتإإف مف متغير كؿ ستقبلؿ

الشرط لـيتحقؽىذا ذا فإفالنمكذجالخطيالعاـعندئذاليصمحلمتطبيؽ،كال،المستقمة،كا 
 Collinearityستخداـمقياس)إ،كلتحقيؽذلؾتـالمعمكماتعتبارهجيدانلعمميةتقديرإيمكف

Statistics( كذلؾبحسابمعامؿ )VIFذلؾ يعد إذ المتغيراتالمستقمة، مف متغير لكؿ )
لتأثيراإلاإل كرتباطبيفالمغيراتالمستقمةختبارمقياسان أف15.4الجدكؿرقـ)ىيبلحظف، )

( الدكفىى(VIFقيمة نم (10)ػػػػػ أف يعني كذجمما التداخؿيالدراسة مشكمة مف خمك
الخطيكاإل شتراؾ التعديؿ،  مشكمة مف يعاني الالدراسة نمكذج بأف القكؿ يمكف لذلؾبعد
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يدؿ كىذا جدنا، كمنخفض إحصائية داللة ذم غير المتغيراتبيف رتباطفاإل الخطي، التداخؿ
.كتحديدهالتابع المتغير ىعم األثر تفسير ىف الدراسة نمكذج قكة عمى

 التداخل الخطي لممتغيرات المستقمة :(15.4) جدول 0.15 

Variables VIF 

لجنةالتدقيؽحجـ  ACIZS 1.583 

 ACIND 1.124 إستقبلليةأعضاءلجنةالتدقيؽ

 ACFE 2.072 خبرةأعضاءلجنةالتدقيؽ

 ACMET 3.834 عدداإلجتماعات

 ACFM 1.328 حضكراإلجتماعات

 COWN 1.319 عدداألسيـالمممككةلعضكلجنةالتدقيؽ

 (Mean of Residual)ختبار مساواة متوسط البواقي لمصفر إ3.3.2.4

اإل ىذا أظير فحيث لمبكاقي مشكمة كجكد عدـ مفىختبار كيبلحظ الدراسة، نماذج
مختمفةكانتقريبةمفالنحدارلجميعنماذجالدراسةأَفقيمةمتكسطالبكاقيلمنماذججداكؿاإل

زفالنقاطمكزعةبشكؿمتساكمحكؿالصفركىذايعزأدناهيتضحأكحسبالمخطط،الصفر
ذلؾ.يكضح(1.4)كالشكؿرقـ،خمكالنمكذجمفمشكمةعدـتجانسالخطأالعشكائي

 

 










 المستقمة(Mean of Residual) ختبار مساواة متوسط البواقي لمصفر:إ(1.4)شكل 
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 :(Heteroskedasticity Test)ختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي إ 4.3.2.4
 إتـ إستخداـ تجانسRobust_Standard_Errorsختبار عدـ كذلؾلضبطمشكمة

(White)تبّيفأفإحصائية،لنماذجالدراسة(Heteroskedasticity)تبايفالخطأالعشكائي
ننانرفضالفرضيةالعدميةبأفنمكذجأى(لجميعنماذجالدراسةكىذايعن0.05أقؿمف)كانت

 تبايف ثبات عدـ مشكمة مف يعاني العشكائيالدراسة كالخطأ  األخطاء تبايف ثبات يعتبر،
 يككفأف يجب متكسطيا أف إلى باإلضافة الخطى، نحدارلئل ميمةالفتراضاتاأل أحد العشكائية
.لمصفر مساكينا

 إختبار الفرضيات ومناقشة النتائج: 3.4 
نحدارالخطيستخداـأسمكباإلإتـتصميـالنماذجبحيثتـالفرضياتإختبارلغرض

كلمعرفةاألسمكب،ككؿالدراسةمجتمعنحدارعمىمستكلختبارنماذجاإلإبحيثتـالمتعدد
ماكأ(Cross-section random)أك(Cross-section Fixed)  المبلئـليذهالدراسةىؿ

 مشكمة عمى بالتغمب اإلHeterogeneityيعرؼ تـ فقد أسمكب، عمى -Cross) عتماد

section random)ختباا ك اإل(Hausman Test)ر األثر معنكية عمى رتباطيلمحكـ
تباعقاعدةالقراراتالتاليةإلطبلؽإيتـككالمتغيرالتابعبشكؿعمميكفاعؿةالمستقماتلممتغير

الحكـالحيادمكىي:
 إذاكانتSig.R) >4%(يتـقبكؿالفرضيةH0.)التكجدعبلقة(.
 إذاكانتSig.R)<4%(يتـقبكؿالفرضيةH1)تكجدعبلقة(..

 :إختبار فرضيات الدراسة1 .3.4
 :األولىالفرضية الرئيسة 1.1 .3.4

اإلفصاح الطوعي فى لجنة التدقيق عمى  أعضاء إحصائية لحجميوجد أثر ذو دللة :   
 المصارف المدرجة فى بورصة فمسطين.

 لمفرضية األولى البسيط نحدار الخطي تحميل اإل   (16.4):جدول 1.02 

الفصاح الطوعي المتغير التابع  المتغير المستقل  
R2 Coefficient Sig 

التدقيؽلجنةحجـ  ACIZS 3.6% 0.024 0.09 
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لمتغيرحجـلجنةالتدقيؽكجدأثرذكداللةإحصائيةأّنوالي (16.4) الجدكؿرقـيبيف
(ACIZSعمىاإلفصاحالطكعي ) مجتمعىفالمصارؼعمىمستكلجميع خبلؿالدراسة

العدميةيتـقبكؿالفرضيةعميو.كبناءن%5مفأكبر(كىى0.09)Sig بمغتقيمةحيثالفترة
مستكلكجكدعدـتنصعمىىالت عند إحصائية داللة ذك 𝛼)أثر لجنة(      لحجـ

فىالمصارؼالمدرجةفصاحالطكعيالتدقيؽعمىاإل فىعددلىإكيعزلذلؾ، أفالزيادة
أعضاءلجنةالتدقيؽقدتعيؽإتخاذقراراتمفشأنياأفتزيدمفاإلفصاحالطكعي،كبالتالي

.زيادةعددأعضاءلجنةالتدقيؽقديؤدمإلىنتائجعكسية
ختالف الدراسات السابقة إلختبار الفرضية األولى 17.4)  جدول 0.17     (: يوضح إتفاق وا 

ختالف الدراسات السابقة مع الفرضية األولى مختمف متفق الدراسات السابقة م  إتفاق وا 

 ـ(9004حسيف،) 0
 التدقيؽ لجنة لحجـ إحصائيةداللة كذ أثر كجكدالي
األرباح. جكدة مستكل تحسيفىف

9 
(Madi et al., 

2014) 
 

فألف ميـ عامؿ ىك التدقيؽ لجنة تعزيزىحجـ
لئل عدـالشركات مف الحد أجؿ مف الطكعي فصاح

الككاالت.تتناسؽالمعمكماتالمرتبطةبمشكبل

2 
 السرطاكمكاخركف،)

ـ(9002
 

 يكجد ال إحصائية،لذا داللة ذات تكف لـ العبلقة ىذه
 الحدىف التدقيؽ لجنة لحجـ إحصائية داللة ذك أثر
األرباح. إدارة مف

 ـ(2013قديح،) 5
 جكدةأيكجد عمى التدقيؽ لجنة أعضاء لعدد ثر

لجنة بيفحجـ طردية عبلقة كيكجد المالية، التقارير
نظيؼ.التدقيؽكامكانيةتسمـالمصرؼلتقرير

 ـ(9009الصكص،) 4
ف المجنة لعمؿ يدعـ كافى عدد ممارسةىكجكد

أ التقاريرعماليا جكدة مف يحسف كبالتالي الرقابية،
المالية.

6
كمشتيى،،حمداف)

ـ(9000
 يجابيلحجـلجنةالتدقيؽعمىفعاليتيا.إيكجدتأثير

 ـ(9000أحمد،)7
 أيكجد لعدد أثر كبالتالي التدقيؽ لجنة رتفاعإعضاء

جكدةالتقاريرالمالية.
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 :الثانيةالفرضية الرئيسة 2.1 .3.4
يوجد أثر ذو دللة إحصائية إلستقاللية أعضاء لجنة التدقيق عمى اإلفصاح الطوعي :   

 فى المصارف المدرجة فى بورصة فمسطين.
 البسيط لمفرضية الثانيةنحدار الخطي تحميل اإل   (18.4):جدول 1.08 

لمتغيرإستقبلليةأعضاءكجدأثرذكداللةإحصائيةيال،أّنو(18.4)ـالجدكؿرقيبيف
التدقيؽ) عمىاإلفصاحالطكعيACINDلجنة ) مجتمعىفالمصارؼعمىمستكلجميع

قبكؿ%كبناءعميويتـ5مفأقؿ(كىى0.235)Sigبمغتقيمةالفترةحيثخبلؿالدراسة
 مستكلكجكدعدـتنصعمىىالتالعدميةالفرضية عند إحصائية داللة ذك 𝛼)أثر  
أفالزيادةفىعددأعضاءلجنةالتدقيؽالمستقميفىىزيادةليسلياأملىإ.كيعزل(    

إلىأفتأثيرمعكجكد باإلضافة ليا القراراتالمككمو كتنفذ تتبعمجمساإلدارة تنفيذية إدارة
حجـالممكيةليذهالمصارؼىكفىيدالعائمةالكاحدةأكمجمكعةمتنفذهكبالتالياإلستقبللية

.ةفيمايخصاإلفصاحالطكعيفىلجافالتدقيؽىكصكري
    ( يوضح اتفاق واختالف الدراسات السابقة لختبار الفرضية الثانية 19.4) جدول 0.19 

ختالف الدراسات السابقة مع الفرضية الثانية مختمف متفق الدراسات السابقة م  إتفاق وا 

0 (Poretti, 2018)  
تحسيفمصداقيةىتمعبلجافالتدقيؽالمستقمةف

كضاعالمؤسسيةالمختمفة.األىرباحفإعبلناتاأل

 ـ(2015حسيف،) 9
 التدقيؽ لجنة إلستقبللية إحصائية داللة ذك أثر يكجد ال

الشركات ىف األرباحجكدة مستكل تحسيف عمى

2 
(Madi et al., 

2014) 
 

 ىفتتماشىىذهالنتيجةمعفكرةأفالمديريفالمستقميف
الصدد،ىفلجنةالتدقيؽ يعززفعالية لجنةالتدقيؽ ىذا

استقبلؿ بأف القكؿ يساعد يمكف التدقيؽ لجنة عضك
أف يتـ عمى التي المعمكمات عمى كيشرؼ يراقب
السنكية،ىفعنيااالفصاح يعززالتقارير كبالتالي

االفصاحالطكعي.

5 
السرطاكمكاخركف،)

 ـ(9002
 ذلؾ أدل المجنة ىف المستقميف األعضاءكجكد زاد كمما
كانت ألرباحيا، الشركة إدارة مف الحد إلى ىذه كقد

الفصاح الطوعي المتغير التابع  المتغير المستقل  
R2 Coefficient Sig 

التدقيؽلجنةأعضاءإستقبللية  ACIND 2.7% -0.0010.235 
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ختالف الدراسات السابقة مع الفرضية الثانية مختمف متفق الدراسات السابقة م  إتفاق وا 
إحصائية. داللة ذات العبلقة

4 
كاخركف،،حمداف)

9009)
 

 أثر إلإاليكجد فيجابي التدقيؽ لجنة عضك ىستقبللية
تحسيفجكدةاالرباح.

 ـ(2013قديح،) 7
 يكجد بأنو القائمة الفرضية إلأنقبؿ أعضاءثر ستقبللية

لجنة فالتدقيؽعمىجكدة المالية المصارؼىالتقارير
بكرصةفمسطيف.ىالمدرجةف

 ـ(9000أحمد،) 2
تأثيرأحيث التدقيؽإكدعمىكجكد يجابيلعضكلجنة

المستقؿ.

 :الثالثةالفرضية الرئيسة 3.1 .3.4
: يوجد أثر ذو دللة إحصائية لمخبرة المالية لعضو لجنة التدقيق عمى اإلفصاح     

 بورصة فمسطين. ىالمصارف المدرجة فالطوعي فى 
 البسيط لمفرضية الثالثةنحدار الخطي تحميل اإل   (20.4):جدول 1.01 

لمتغيرالخبرةالماليةلعضكأثرذكداللةإحصائيةاليكجدنوأ (20.4) الجدكؿرقـيبيف
( التدقيؽ ACFEلجنة الطكعي اإلفصاح عمى ) جميع مستكل مجتمعىفالمصارؼعمى

كبناءعميويتـقبكؿ%.5مفأقؿ(كىى0.835)Sigقيمةبمغتالفترةحيثخبلؿالدراسة
𝛼)أثرذكداللةإحصائيةعندمستكلكجكدعدـتنصعمىىالتالعدميةالفرضية      )

الماليةلعضكلجنةالتدقيؽعمىاإلفصاحالطكعيفىالمصارؼالمدرجةفىبكرصة لمخبرة
إذلؾكيعزلفمسطيف، اإلفصاحلى زيادة عمى تؤثر تكف لـ التدقيؽ لجنة أعضاء خبرة أف

ـكاإلفصاح2017ـالى2009الماليةالمنشكرةلممصارؼالمدرجةمفالطكعي،فىالتقارير
خصائصلجنة مف ىى كالتي التدقيؽ لجنة لعضك المممككة األسيـ بنسبة مرتبط الطكعي
ال اإلفصاحالطكعي، التدقيؽالتؤثرعمىزيادة لجنة لعضك المالية كلذلؾالخبرة التدقيؽ،

رصةفمسطيفىىمصارؼعائمية.سيماأفمعظـالمصارؼالمدرجةفيبك


الفصاح الطوعي المتغير التابع  المتغير المستقل  
R2 Coefficient Sig 

 ACFE 0.1% 0.000087 0.835 خيرةأعضاءلجنةالتدقيؽ
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ختالف الدراسات السابقة إلختبار الفرضية الثالثة  :(21.4)  جدول 0.21      يوضح إتفاق وا 

ختالف الدراسات السابقة مع الفرضية الثالثة مختمف متفق الدراسات السابقة م  إتفاق وا 

0 Zalata, 2018))  ىناؾعبلقةكبيرةبيفالخبرةالماليةلعضكلجنة
.التدقيؽعمىاألرباحإدارة

9 
(Madi et al., 

2014) 
 

طفيفناالخبرةالماليةارتباطناب لجنةالتدقيؽ ترتبط
كذلؾ.الطكعيباإلفصاحكبالتالي

  م(9005 اسماعيل،) 2
أكدتعمىعدـكجكدعبلقةذاتداللةحيث

بيفالخبرةالماليةألعضاءلجنةالتدقيؽإحصائية
.المالية التقاريركجكدة

5 
(Inaam, et., al., 

2012) 
 المالية الخبرة بيف عكسية عبلقة أظيرتكجكد النتيجة 

ادارة التدقيؽ لجنة ألعضاء الحقيقية األرباح ك 

4 
حمدافكاخركف،)

(9009
 

المالية تأثير كجكد بعدـ نتائجيا أظيرت  لمخبرة
.األرباح جكدة تحسيف ىف التدقيؽ لجنة ألعضاء

7 
الحايؾ، ك الييجا أبك)

9009)
 

 المالية لمخبرة سمبي تأثير كجكدنتائجالفرضيةأظيرت
.إصدارالتقرير فترة عمى التدقيؽ لجنة ألعضاء

 ـ(9000احمد،) 2
رتفاعإنوكممازادتالخبرةالماليةلمجنة،زادأبمعنى
التقاريرالمالية.جكدة

 ـ(9002قراقيش،) 2
 لجنة ألعضاء المالية لمخبرة إيجابي تأثير ىناؾ

. األرباح جكدة عمىالتدقيؽ

2 
(Felo, et. Al., 

2003) 
 ألعضاء المالية الخبرة بيف طردية عبلقة كجكد بينت

.المنشكرة المالية البيانات كجكدة لجنةالتدقيؽ

 :الرابعةالفرضية الرئيسة 4.1 .3.4
: يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد إجتماعات لجنة التدقيق عمى اإلفصاح الطوعى فى     

 بورصة فمسطين. ىالمصارف المدرجة ف
 البسيط لمفرضية الرابعةنحدار الخطي تحميل اإل   (22.4):جدول 1.00 

لمتغيرعددإجتماعاتلجنةكجدأثرذكداللةإحصائيةيأنو(22.4) الجدكؿرقـيبيف
الدراسةمجتمعىفالمصارؼعمىمستكلجميع(عمىاإلفصاحالطكعيACMETالتدقيؽ)

الفصاح الطوعي المتغير التابع  المتغير المستقل  
R2 Coefficient Sig 

اإلجتماعاتعدد  ACMET 7.2% 0.0081 0.028 
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قبكؿالفرضيةعميويتـ.كبناءن%4مفأكبر(كىى0.028)Sigبمغتقيمةالفترةحيثخبلؿ
ىالتالبديمة عمى مستكلكجكدتنص عند إحصائية داللة ذك 𝛼)أثر لعدد(     

التدقيؽعمىاإلفصاحالطكعيفىالمصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيف، إجتماعاتلجنة
عدكبالتاليالعبلقةمكجبةلمداللةعمىأفالعبلقةبيف B=0.0081 ككذلؾكجدأفالعبلقة

إجتماعاتلجنةالتدقيؽكاإلفصاحالطكعيىىعبلقةطردية،أمأنوكممازادعددإجتماعات
أفعدداإلجتماعاتيككفلوأثرعمىزيادةكيعزلذلؾلجنةالتدقيؽزاداإلفصاحالطكعي،

 زيادة اإلجتماعاتتككفألمكرتيـ ألفىذه المالية االفصاحاإلفصاحالطكعيفىالتقارير
لوأىميةرؼ،كبالتالياإلفصاحالطكعييككفضمفأكلكياتالمجتمعيفالممصالطكعي لما

.بلقةإيجابيةلزيادةسعرالسيـفيزيادةثقةالمستثمريفكالمساىميفعمىحدسكاء،كلوع
ختالف الدراسات السابقة إلختبار الفرضية الرابعة 23.4) جدول 0.23      ( يوضح إتفاق وا 

ختالف الدراسات السابقة مع الفرضية الرابعة مختمف متفق الدراسات السابقة م  إتفاق وا 

 ـ(9004حسيف،) 0

 لجنة إجتماع مرات لعدد إحصائية داللة ذكأثر دكجي
 الشركاتىف األرباح جكدة مستكل تحسيف ىف التدقيؽ

 ىف المدرجة األردنية العامة المساىمة الصناعية
عماف. بكرصة

9 
(Madi et al., 

2014) 
 

 التدقيؽ جتماعاتأعضاءإاليرتبطعدد بشكؿ لجنة
فصاحالطكعيلمشركات.كبيرباإل

2 
السرطاكمكاخركف،)

9002)
 

يمكف  التدقيؽ لجنة اجتماع مرات عدد أف القكؿ ال
.إدارةاألرباح مف الحد عمى المجنة مقدرة ىف يساىـ

 ـ(9002قديح،) 5
 مرات لعدد أثر أم يكجد لجنةإال أعضاء جتماع

كؿسنة.ىالتدقيؽف

جتماعإتأثيرلعددمراتالفرضبأنويكجدعدـقبكؿ ـ(9000احمد،) 4
لجنةالتدقيؽ.
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 :الخامسةالفرضية الرئيسة 5.1 .3.4
: يوجد أثر ذو دللة إحصائية لحضور إجتماعات لجنة التدقيق عمى اإلفصاح الطوعي     

 فى المصارف المدرجة فى بورصة فمسطين.
 لمفرضية الخامسة المتعددنحدار الخطي تحميل اإل   (24.4):جدول 1.00 

لمتغيرحضكرإجتماعاتكجدأثرذكداللةإحصائيةاليونأ (24.4) الجدكؿرقـيبيف
( التدقيؽ ACFMلجنة الطكعي اإلفصاح عمى ) مستكلجميع مجتمعىفالمصارؼعمى

.كبناءعميويتـقبكؿ%4 مفأكبر(كىى0.322)Sigبمغتقيمةالفترةحيثخبلؿالدراسة
𝛼)أثرذكداللةإحصائيةعندمستكلعدـكجكدتنصعمىىالتالعدميةالفرضية      )

 إجتماعاتلجنة فىبكرصةلحضكر التدقيؽعمىاإلفصاحالطكعيفىالمصارؼالمدرجة
أفنسبةأجتماتاألعضاءاليككفلوأثرعمىزيادةاإلفصاحالطكعيكيعزلذلؾفمسطيف،

ألف المالية فىالتقارير اإلفصاحنسبة التدقيؽلفيؤثرعمىحجـ لمجاف حضكراألعضاء
مادمكاليتغيبكفعفاالعضاءالطكعيألفىؤالء ىىالمكافأةاإلجتماعاتألمريفأكليما
بعذركليسنسبتوكبيرة.االكالثانيالتغيباليككف،الماليةلكؿأجتماع

ختالف الدراسات السابقة إلختبار الفرضية الخامسة  :(25.4)  جدول 0.25      يوضح إتفاق وا 

ختالف الدراسات السابقة مع الفرضية  مختمف متفق السابقة الدراسات م إتفاق وا 
 الخامسة

0 
(Othman et al., 

2014) 
 

عمى تأثير لو يكف لـ األعضاء حضكر نسبة
أظيرت ذلؾ مف العكس كعمى الطكعي اإلفصاح
بيف كبيرة إيجابية عبلقة تكجد ال أنو البيانات نتائج

التطكعي.كحجـاإلفصاح لجنةالتدقيؽ

9 (Lin et al., 2008)  
نواليكجدعبلقةذكداللةإتضحمفنتائجالبياناتإ

إحصائية عبلقة يكجد حضكرإكال نسبة بيف يجابية
فصاحالطكعي.جتماعاتكاإلاإل
 

 

الفصاح الطوعي المتغير التابع  المتغير المستقل  
R2 Coefficient Sig 

اإلجتماعاتضكرنسبةح  ACFM 1.9% 0.001-0.322 
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: يوجد أثر ذو دللة إحصائية إلمتالك عدد األسيم لعضو لجنة التدقيق عمى اإلفصاح    
 الطوعي فى المصارف المدرجة فى بورصة فمسطين.

 البسيط لمفرضية السادسةنحدار الخطي تحميل اإل   (26.4):جدول 1.02 

لعضكالمممككةاألسيـنسبةكجدأثرذكداللةإحصائيةيأنو (26.4) الجدكؿرقـيبيف
COWN)التدقيلجنة الطكعي اإلفصاح عمى ) مستكلجميع مجتمعىفالمصارؼعمى

قبكؿعميويتـكبناءن(%4مف)أكبر(كىى0.002)Sigبمغتقيمةالفترةحيثخبلؿالدراسة
 ىالتالبديمةالفرضية مستكلكجكدتنصعمى عند إحصائية داللة ذك 𝛼)أثر      )

التدقيؽعمىاإلفصاحالطكعيفىالمصارؼالمدرجةفى إلمتبلؾعدداألسيـلعضكلجنة
كبالتاليالعبلقةمكجبةلمداللةعمى B=0.000034 ككذلؾكجدأفالعبلقةفمسطيف،بكرصة

الطكعيىىعبلقةطرديةكاإلفصاحالتدقيؽلجنةلعضكالمممككةاألسيـالعبلقةبيفنسبةأف
ىذهبعضسيماالتأثير،ليـيككفالتدقيؽلجافأعضاءمفاألسيـحممةأفإلىكيعزلذلؾ
بحجـمعنىاألسيـمفمعينةنسبةيمتمؾالذمالتدقيؽلجنةعضككبالتاليعائمية،المصارؼ
لسيـ،كمردكدكىكزيادةسعراربحيلومردكدالطكعيفىذااالفصاحألالطكعي،اإلفصاح
سيـألىزيادةالطمبعمىإبالتالييؤدمكرؼاالمصهىذفىزيادةثقةالمستثمريفأخر،كىك

ىذهالمصارؼالذمفييانسبةمرتفعةمفاالفصاحالطكعي.
   ( يوضح اتفاق واختالف الدراسات السابقة لختبار الفرضية السادسة 27.4) جدول 0.27 

ختالف الدراسات السابقة مع الفرضية  مختمف متفق الدراسات السابقة م إتفاق وا 
 الخامسة

0 (Kolsi, 2017) 
أفالنسبةالمئكيةلؤلسيـالتييممكياأصحاب
عمى سمبان تؤثر الصناعي الحصصكالقطاع

.مستكلاإلفصاحالطكعيلمشركاتالمدرجة

    م(0100 وأخرون، السرطاوي) 9

ممكيةلنسبةإحصائيةداللةذكأثريكجد
الشركاتأسيـفىالتدقيؽلجافأعضاء

.الصناعيةالعامةالمساىمة

 ـ(9002قديح،) 2
أعضاء يمتمكيا التي األسيـ لنسبة أثر يكجد
لجنةالتدقيؽفىالمصرؼعمىجكدةالتقارير

الفصاح الطوعي المتغير التابع  المتغير المستقل  
R2 Coefficient Sig 

التدقيؽلجنةلعضكالمممككةاألسيـنسبة  COWN 15.4% 0.0000340.002 
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ف فىالمالية المدرجة بكرصةىالمصارؼ
فمسطيف.

 ـ(9009كاخركف،،حمداف) 5
 لممكية سمبي تأثير بكجكد نتائجال أظيرت
تحسيف ىف الشركة ألسيـ التدقيؽ لجنة أعضاء
.األرباح جكدة

  ـ(2009راقيش،ق) 4
 لممكيةأعضاء سمبي تأثير كجكد عمى أكدت
 جكدة عمى الشركة أسيـ ىف التدقيؽ لجنة

األرباح.

7 
(Martinez & Fuentes, 

2007) متبلؾإ بيف طردية عبلقة كجكد بينت حيث 
لجنة. أعضاء

2 
(Holmstrom  and Tirole 

,1993) 
 

إنتشار تقييد إلى يؤدم الممكية تركيز أّف
.المعمكماتكتقميؿسيكلةحصتيافىالسكؽ

  

  :ممخص يوضح نتائج  فرضيات الدراسة4.4 
 نتائج إختبار فرضيات الدراسة يوضحممخص (: 28.4)  جدول 0.28 

 النتيجة الشارة الفرضية المتوقعة متغيرات الدراسة 
 رفض مكجبة ذكداللةاحصائيةيكجدأثر حجـلجنةالتدقيؽ

 رفض سالبة يكجدأثرذكداللةاحصائية لجنةالتدقيؽأعضاءستقبلليةإ
 رفض مكجبة احصائيةيكجدأثرذكداللة لجنةالتدقيؽأعضاءخبرة

 قبول مكجبة داللةاحصائيةيكجدأثرذك جتماعاتعدداإل
 لجنة التدقيق ومستوى اإلفصاح الطوعى. جتماعاتإعدد ىناك عالقة إيجابية بين 

 رفض سالبة يكجدأثرذكداللةاحصائية جتماعاتحضكراإلنسبة
 قبول مكجبة داللةاحصائيةيكجدأثرذك سيـالمممككةلعضكلجنةالتدقيؽاألنسبة

 ومستوى اإلفصاح الطوعى. سيم الممموكة لعضو لجنة التدقيقاأل نسبةىناك عالقة إيجابية بين 
يك  إحصائية داللة ذك أثر لمتغيريفجد مف عمىمتغيرات التدقيؽ خصائصلجنة

(لعضو لجنة التدقيقسيم الممموكة األ نسبةو  ،لجنة التدقيق جتماعاتإ عدداإلفصاحالطكعيكىما)
باقي )متغيراتأما التدقيؽكىما كخصائصلجنة التدقيؽ، لجنة أعضاء خبرة أعضاءحجـ

التدقيؽ، ستقبلليةكلجنة كالتدقيؽلجنةأعضاءا  ، فقدأعضاءحضكرنسبة التدقيؽ( لجنة
،عمىاإلفصاحالطكعيليماأظيرتنتائجالفرضياتعفعدـكجكدأثرذكداللةإحصائية

كبناءن.ـ9002-9002مفالمدرجةفيبكرصةفمسطيفلممصارؼالمنشكرةفىالتقاريرالمالية
عميوحسبىذهالدراسةمعظـخصائصلجنةالتدقيؽالتؤثرعمىاإلفصاحالطكعي.
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة: 1.5
فى الدراسة تحميؿ النتائجفىضكء ألىـ سرد سيتـ فرضياتيا ختبار كا  الرابع، الفصؿ
جابةعفالتساؤالتالمطركحةلتمؾالدراسةفىكذلؾلئلىذاالفصؿفىلتمؾالدراسةالتطبيقية

األ الفصؿ تناكؿ مع ألكؿ التىىـ النتائج تككفتكصمت النتائج ىذه خبلؿ مف ثـ الييا،
راسة.تكصياتتمؾالد

 النتائج 2.5
 الدراسة: يايإل تتوصم التى أىم النتائج التطبيقية

اإلفصاح .1 عمى التدقيؽ لجنة لحجـ إحصائية داللة ذك تأثير كجكد عدـ الدراسة أظيرت
الطكعيلممصارؼالمدرجة،كأفحجـلجنةالتدقيؽاليمعبدكرانكبيرانفىزيادةاإلفصاح

 الطكعي.
التدقيؽأظيرتالدراسةأف .2 أثرذكداللةإحصائيةعمىليسلياإستقبلليةأعضاءلجنة

ىى اإلستقبللية ىذه ألف لممصارؼ، الطكعي اإلفصاحصكرياإلفصاح يخص فيما ة
 العبلقاتالعائمية.فىظؿالطكعي

التدقيؽ .3 لجنة أعضاء خبرة أف الدراسة عمىليسأظيرت إحصائية داللة ذك أثر ليا
الكافيةبزيادةلدييـالخبرةليساإلفصاحالطكعيلممصارؼ،ألفأصحابىذهالمؤىبلت

قميؿحسب مالية، التدقيؽممفلدييـخبرة اإلفصاحالطكعي،ككذلؾعددأعضاءلجنة
 %فقط.45مجتمعىذهالدراسة،اذبمغعمىمستكلجميعالمصارؼالمدرجةليذهالدراسة

أظيرتالدراسةكجكدتأثيرذكداللةإحصائيةلعددإجتماعاتلجنةالتدقيؽعمىاإلفصاح .4
لمالو،تيـزيادةاالفصاحالطكعيالطكعيلممصارؼ،ألفىذهاإلجتماعاتعقدتألمكر

زيادةثقةالمستثمريفكالمساىميفعمىحدسكاء،كلوعبلقةإيجابيةلزيادةسعرأىميةفى
السيـ.

تأثير .5 لنسبةحضكراإلجتماعاتألعضاءذكداللةإحصائيةأظيرتالدراسةعدـكجكد
 لجنةالتدقيؽعمىاإلفصاحالطكعيلممصارؼ.
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لنسبة .6 إحصائية داللة ذك تأثير كجكد الدراسة نةجلعضكيمتمكياالتىاألسيـأظيرت
فىذااالفصاحالطكعيلومردكدربحيكىكألعمىاإلفصاحالطكعيلممصارؼالتدقيؽ

 زيادةسعرالسيـ،كمردكدأخر،كىكزيادةثقةالمستثمريففىىذهالمصارؼ.

تؤثرعمىاإلفصاحالطكعياللجنةالتدقيؽخصائصمعظـالدراسةىذهلذلؾحسب
فىبكرصةفمسطيففىالتقاير المنشكرة كنسبةالمالية التدقيؽ، إجتماعاتلجنة عدد عدا ما

اإلفصاحالطكعيفىفمسطيفيتأثربعكامؿأخرلإلىانذإ،إمتبلؾاألسيـلعضكلجنةالتدقيؽ
أفحجـاإلفصاحالطكعيلمعاـىذهجانبىذيفالمتغيريفحسب ـ9002الدراسة،السيما

كسطة.كىىنسبةمت%72بمغ
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 التوصيات 3.5
 وصى بما يمي:ت الدراسةالييا  تضوء النتائج التي توصم ىفو 
1.  التدقيؽ، لجنة حجـ يككف المالية4أف الخبرة شركط فييـ تتكافر كأف أعضاء،

كاإلستقبللية.
كمالية .2 شياداتمحاسبية يحممكف ممف التدقيؽ لجنة أعضاء جميع يككف أف ضركرة

 كخبرةإقتصادية.
التدقيؽبحيثتككف .3 فىإستقبلليةعضكلجنة كاضحة النقد أفتككفتعميماتسمطة

اإلستقبلليةفعمية،كليسصكريةكأفاليككفىناؾمصالحأكصمةقرابةبيفعضك
 التنفيذييف.لجنةالتدقيؽكالمدراء

زيادة .4 التدقيؽ، لحنة إجتماعاتأعضاء ىدؼيخصكعدد بتحقيؽ مرتبطة تككف أف
 زبادةاإلفصاحالطكعي،بحيثيتـمتابعةتطبيقةفىاإلجتماعالبلحؽ.

ضركرةحضكرعضكلجنةالتدقيؽ،كالذميتغيبعفإجتماعاتلجنةالتدقيؽ،كليكف .5
 فعاليةلجنةالتدقيؽ.ىبدالو،ممايساىـفإجتماعيفمتتالييفبدكفعذريتـإست

،كذلؾمفخبلؿتعميماتعضاءلجنةالتدقيؽألاألسيـالمممككةمعينةمفنسبةربط .6
لضمافتماثؿالمعمكماتلجميعالمساىميفكاضحةمفسمطةالنقد،كبكرصةفمسطيف.

 فيىذهالمصارؼالمدرجة.
فىالمساقاتالمحاسبيةبشكؿأكبرلدلركرةاإلىتماـباإلفصاحالطكعيكتدريسوضَ .7

الجامعاتالفمسطينية،كأفتككفىناؾكرشعمؿفىىذاالخصكصلبيافأىميةىذا
 اإلفصاح.
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 الدراسات المستقبمية المقترحة: 4.5

التقاريرىفصاحالطكعيفلمزيدمفالعكامؿالمؤثرةعمىاإلىناؾالحاجةلمعرفةا
لىتناكليامفقبؿإبكرصةفمسطيف،كىىبحاجةىلممصارؼالمدرجةفاليةالمنشكرةالم

،كىىكالتالي:خريفأباحثيف
دكؿعربيةفمسطيفمعىقطاعالمصارؼفىفصاحالطكعيفدراسةمقارنةبيفاإل .1

مصر.ردف،الككيت،السكداف،خرل،مثؿاألأ
عائميةألعضاءلجنةمؤثرةعمىاإلفصاحالطكعيمثؿالركابطالخرلأدراسةعكامؿ .2

التدقيؽ.
األخرل .3 الصناعية كالشركات المصارؼ بيف الطكعي اإلفصاح لحجـ مقارنة دراسة

 المدرجوفىبكرصةفمسطيف.
عكامؿ .4 لجنةخرلأدراسة عضك إزدكاجية قبيؿ مف الطكعي، اإلفصاح عمى مؤثرة

 التدقيؽ.
عكائؽاإل .5 الطكعي،دراسة ىستكشاؼالظركؼالتا كفصاح شأنيا تؤدمأمف ىلإف

 المصارؼالفمسطينيةالمدرجة.ىفنخفاضمستكلاإلفصاحالطكعيإكأزيادة
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم:
 أوًل: المراجع العربية

)أبك ماجد. ـ2009حماـ، كجكدة(. المحاسبي اإلفصاح عمى الحككمة قكاعد تطبيؽ أثر
التقاريرالمالية:دراسةميدانيةعمىالشركاتالمدرجةفىسكؽفمسطيفلؤلكراؽالمالية

الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.(.رسالةماجستيرغيرمنشكرة)
خصائصلجافالتدقيؽعمىمستكلاإلفصاحعفأثر(.ـ2014سعد.) محمد إبراىيـ،كائؿ

(.رسالةماجستيرغيرمنشكرة)رأسالماؿالفكرم:دراسةتطبيقيةفىبيئةاألعماؿالمصرية
مصر.–كفرالشيخ جامعو – التجارة كمية

( سامحمحمد. فىتحسيفجكدةـ2011أحمد، الحككمة دعائـ كأحد دكرلجافالمراجعة .)
 المصرية. األدكية شركات عمى تطبيقية دراسة المالية إدارةالتقارير األردنية، المجمة

.62-1،(3141)153األعماؿ،

عاطؼمحمد. التقارير. (2013) أحمد، جكدة عمى الشركات حككمة ألثر إختبارية دراسة
،(1)13مجمةالدراساتالماليةكالتجارية،جامعةالقاىرة،قيؽالحسابات،الماليةكفعاليةتد

282-298.
سامي ـ(2014).محمد يكسؼ إسماعيؿ، كتعزيز. دعـ فى المراجعة لجاف مساىمة مدل

إستقبلؿالمراجعالخارجي:دراسةتطبيقيةعمىمكاتبكشركاتالتدقيؽالعاممةفىقطاع
غزة،فمسطيف.–الجامعةاالسبلمية(.منشكرةرسالةماجستيرغير)غزة

راكم خالد إصميدة، ) أبك ـ2013ميبلد. قرارات ترشيد فى اإلختيارم اإلفصاح دكر(.
الميبي المستثمريف المالية عمىسكؽاألكراؽ تطبيقية دراسة المالية: رسالة)فىاألسكاؽ

منشكرة غير مصر(.ماجستير جميكرية حمكاف، جامعة األعماؿ، دارة كا  التجارة كمية
العربية.

محمدأبك احمد فكزم، الييجاء، ) فيصؿ كالحايؾ، خصائص2012خالد.  التدقيؽ لجاف (.
عمى دراسة تقرير إصدار فترة كأثرىا العامة المساىمة الشركات عمى تطبيقية المدقؽ:
.439463 ،(2)20كاإلدارية، اإلقتصادية لمدراسات اإلسبلمية الجامعة مجمةاألردنية،





97 
 

(.لجافالمراجعةكدكرىافىزيادةفاعميةمعمكماتالقكائــ2018زيد،محمدمسندأبكذر.)أبك
مجمةالعمكـاإلدارية،كميةالمالية)دراسةحالة:بنؾالنيؿالتجارمكبنؾأمدرمافالكطني(.

اإلدارية،جامعةأفريقيا السكدافالعمـك .146-115(،2)1،العالمية.الخرطـك

( فمسطيف. ـ2018بكرصة فمسطيف(. بكرصة حكؿ االطبلع تاريخ .01 ،2018نكفمبر
 http://www.pex.ps/psewebsite/AboutPSE.aspx?TabIndex=0المكقع:

أغسطس 02.تاريخاإلطبلع:حكؿالمصارؼالمدرجةبأنكاعياـ(.2018.)بكرصةفمسطيف
http://www.pex.ps/PSEWebSite،المكقع:2018

( حسينة. لممؤسساتـ2016بكشايب، المالية القكائـ فى اإلختيارم اإلفصاح كأىمية دكر .)
اإلقتصادية، العمـك معيد مجمةالمساىمةفىبكرصةالجزائر.دراسةعينةمفالمؤسسات

20(02،)34-42. 
الشركاتالعائميةفىفمسطيف:الكاقعكاآلفاؽكاإلمكانيات(.ـ2012التبلحمة،خالدإبراىيـ.)

 ،المؤتمرالدكليحكؿالقانكفكالمجتمعفىالعالـالعربي،عماف.كالتحػكؿ
) تكماس ـ1989كىنكي.  حجاج أحمد:كمراجعة تعريب) ،كالتطبيؽ النظرية بيف المراجعة(.

 لمنشر. المريخ دار الرياض: (.ككماؿسعيد
( أحمد. مجدم دراسةـ2013الجعبرم، الدكلية: المعايير ضكء فى المحاسبي اإلفصاح .)

 )سابؾ(، األساسية لمصناعات السعكدية الشركة عمى العربيةميدانية األكاديمية مجمة
 .22-3(،9)1الدنمارؾ،-جامعةككبنياجف-كحةالمفت

أثرلجافالتدقيؽفىتحسيفمستكلجكدةاألرباحفى(.ـ2015حسيف،ميندسعدمأحمد.)
المساىمة ميدانيةعمىالشركاتالصناعية دراسة األردنية: المساىمة الشركاتالصناعية

جامعةالشرؽاألكسط،عماف،األردف.(.رسالةماجستيرغيرمنشكرة)العامة

كأبك سالـ، )رحمس، ماىر. دراسةـ2014يده، لجاف: فىتحسيفأداء دكرمجالساإلدارة .)
مجمةالجامعةاإلسبلميةلمدراساتتطبيقيةعمىالمصارؼالمدرجةفىبكرصةفمسطيف.

.89-118(،2)23،اإلقتصاديةكاإلدارية

دراسة(.دكرلجافالمراجعةفىالحدمفممارساتالمحاسبةاإلبداعية:ـ2010حمادة،رشا.)
اإلقتصاديةكالقانكنية،ميدانية. .119-101،(2)26مجمةجامعةدمشؽلمعمـك

http://www.pex.ps/psewebsite/AboutPSE.aspx?TabIndex=0
http://www.pex.ps/PSEWebSite
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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تأثيرخصائصلجنةالتدقيؽعمى(.ـ2010حمداف،عبلـمحمد،كمشتيى،صبرمماىر.)
لممحاسبة العربية المجمة المالية. التقارير جكدة تحسيف ،( جامعة(النشرتحتبحث ،

 البحريف،البحريف.
 ) بياء كعكاد، ماىر، كمشتيى،صبرم محمد، عبلـحمداف،  دكرلجاف. (ـ2012صبحي.

 عمى كدليؿ األرباح إستمرارية فى التدقيؽ األعماؿ، فى األردنية المجمةجكدتيا.  إدارة
 .433-409 (، 3 (8األردنية، الجامعة

( المعمكماتـ2005خميؿ،محمدأحمد. دكرحككمةالشركاتفىتحقيؽجكدة المحاسبية(.
كانعكاساتياعمىسكؽاألكراؽالمالية:دراسةتطبيقية.مجمةالدراساتكالبحكثالتجارية.

.12-6،(16)1كميةالتجارة،بنيا،مصر،
( بالتقاريرـ2014دحدكح،حسيف،كحمادة،رشا. دكراإلفصاحاالختيارمفىتعزيزالثقة .)

 المالية، لؤلكراؽ دمشؽ سكؽ فى المدرجة لمشركات المالية لمعمـك دمشؽ جامعة مجمة
.219-187،(2)30،اإلقتصاديةكالقانكنية

)سبلمة بف عكض الرحيمي، ـ2008. الشركات. دعائـحككمة كأحد لجافالمراجعة مجمة(.
.218-179(،1،)22اإلقتصادكاإلدارة،،بدالعزيزجامعةالممؾع

(.دكراإلفصاحاإلختيارمفىالحدمفـ2017رشكاف،محمد،كأبكرحمة،محمدعبداهلل.)
-176(،2)4جديداإلقتصاد.الجزائر،مجمةحجبالمعمكماتالخاصةبتكمفةرأسالماؿ.

208.
لطفي.  قرار ترشيد فى المالية األكراؽ سكؽ فى المحاسبي اإلفصاح دكر (.ـ2007) زيكد،

لمدراسات جامعة مجمة اإلستثمار،  اإلقتصادية العمـك سمسمة العممية، كالبحكث تشريف
 .197-180(،01) 29 كالقانكنية،

جكدة عمى كأثرىا الشركات حككمة فى المراجعة لجاف (.دكرـ2009محمد.) مجدم سامي،
العممية، لمبحكث التجارة كمية مجمة .المصرية األعماؿ بيئة فى المنشكرة المالية القكائـ
.42-1،(2)46،اإلسكندرية جامعة

(.اإلفصاحكالشفافيةكأحدركائزالحككنةفىاألسكاؽالماليةـ2018سحنكف،جماؿالديف.)
 المصرم. المالي الشكؽ إلى باإلشارة لالناشئة عبدالقادر جامعة اإلسبلميةمجمة -معمكـ

.518-545(،01)32،الجزائرقسطينة



99 
 

(.أثرلجافالتدقيؽفىالشركاتالمساىمةالعامةاألردنيةعمىـ2013السرطاكم،كأخركف.)
المالية األزمة قبؿ ما الصناعية الشركات عمى تطبيقية دراسة األرباح: إدارة مف الحد

االنسانيةالعاممة.  .846-820(،4)27،مجمةجامعةالنجاحلمعمـك

(.إطارمقترحلقياسكتطكيرفعاليةلجافـ2002.)،مدثرطوكأبكالخيرالسيدأحمد،السقا،
 السعكدية. المساىمة شركات فى جامعةالمراجعة التجارة، كمية كالتجارة، التمكيؿ مجمة

.000 – 080 (2)1طنطا،
دراسة كاإلدارم: المالي الفساد كمعالجة الشركات حككمة(.ـ2006مصطفى.) محمد سميماف،

 الجامعية. الدار:اإلسكندرية .1ط.مقارنة
( محمكد. صفا المعمكماتـ2005السيد، تماثؿ كعدـ المحاسبي اإلفصاح فى التكسع .)
.16-6،(1)19،مجمةالبحكثالتجاريةالمعاصرةبالبكرصةالمصرية.

( محمكد. سعيد إياد ـ2012الصكص، .) المراجعة لجاف دكر فاعمية آلياتمدل دعـ فى
فمسطيف فى العاممة المصارؼ عمى تطبيقية دراسة كالخارجي: الداخمي رسالة)التدقيؽ

كميةالتجارة،الجامعةاإلسبلمية،غزة،(.ماجستيرغيرمنشكرة

(.أثراإلفصاحاإلختيارمعمىاألداءالماليلمكحداتاإلقتصاديةفىـ2018عابد،محمد.)
 دراسة فمسطيف التأميف.بكرصة البنكؾكقطاع عمىقطاع كالتنميةتطبيقية اإلدارة مجمة

.29-16(.1)7،لمبحكثكالدراسات
 فى نظاـالرقابة تفعيؿ فى المراجعة لجاف لدكر مقترح إطار(.ـ2007ناصر.) العزيز، عبد

 التجارة، كمية األزىر، جامعةغيرمنشكرة(.رسالةماجستير)المصرية شركاتالمساىمة
 .المحاسبةقسـ

( محمد. نصار، كأبك تكفيؽ، العكامؿ2014عبدالجميؿ،  اإلفصاح مستكل عمى المؤثرة (.
 العامة المساىمة السنكيةلمشركات المالية التقارير فى اإلختيارم  مجمةدراساتاألردنية.

.(2), 326-41342،المجمد األردف-اإلدارية العمـك

األرباح إدارة ممارسات مف الحد فى المراجعةلجاف دكر (.ـ2013).خميؿ عبدالرحمف،عادؿ
 جامعة العميا، كميةالدراسات غيرمنشكرة(. دكتكراه رسالة) المالية التقارير جكدة فى كأثره

.كالتكنكلكجيا لمعمـك السكداف
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لجافالمراجعةفىظؿحككمةالشركاتكأثرىاعمى(.ـ2016عبداهلل،إنتصارحسيفعمى.)
التقارير المصارؼالسكدانيةجكدة ميدانيةعمىعينة دراسة غير)المالية: دكتكراه رسالة

جامعةالرباطالكطني،كميةالدراساتالعمياكالبحثالعممي،السكداف.(.منشكرة
( الرحمف. عبد فـ2017عبداهلل، ركائزالضبطالمؤسسيكدكرىا مستكماإلفصاحى(. زيادة

جامعة-مجمةالدراساتالعميافالمصارؼالسكدانية،اإلختيارم.بحثميدانيعمىعينةم
.6228-1858 ،(28)7،النيميف

العبلقةـ(2008.السيد الفتاح عبد ىبلؿ عفيفي، كمستكل الشركات حككمة تطبيؽ بيف (.
البحكث مجمة. المصرية البيئة فى إختبارية السنكية:دراسة التقارير فى اإلختيارم اإلفصاح
429-498. ،(1)30،الزقازيؽ بجامعة التجارة كمية تصدرىاالتى التجارية

)،عناني ـ2017عبداهلل. المؤسسات. حككمة كتعزيز دعـ فى التدقيؽ لجنة دكر مجمة(.
.258-240،(7)7،الباحثاإلقتصادم

عبلء اهلل، العكدة ـ2010). ف(. المراجعة لجاف الحساباتىدكر مراجع استقبللية تعزيز
كميةاالقتصاد،جامعةغيرمنشكرة(.رسالةماجستير)سكرية)دراسةميدانية(ىالخارجيف

دمشؽ.

( ريـ. ـ2017عكدة، دراسة(. اإلختيارم: اإلفصاح كخصائصالشركاتعمى الحككمة أثر
فمسطيف بكرصة فى المدرجة الشركات عمى منشكرة)تطبيقية غير ماجستير (.رسالة

غزة،فمسطيف.–الجامعةاالسبلمية

الفرضياتكالمبادئكالمحدداتالمحاسبيةمفمنظكرالشريعة(.ـ2007العيساكم،عكض.)
 دجمة.دار:عماف،األردف.1.طاإلسبلمية

 المالية:دراسة التقارير جكدة عمى التدقيؽ لجاف خصائص أثر(.ـ2013قديح،بساـسميماف.)
منشكرة)فمسطيف بكرصة ىف المدرجة المصارؼ عمى تطبيقية غير ماجستير .(رسالة

الجامعةاالسبلمية.غزة.فمسطيف.

تأثيرخصائصلجافالتدقيؽعمىجكدةاألرباح:دراسة(.ـ2009قراقيش،سائدزكيعطا.)
عماف بكرصة فى المدرجة الصناعي شركاتالقطاع عمى غير)تطبيقية دكتكراه رسالة

الماليةكالمصرفية،عماف،األردف.األكاديم(.منشكرة يةالعربيةلمعمـك
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مدلتكفرالشركطالبلزمةلتحسيففاعميةلجافالتدقيؽالمشكمة(.2007قطيشات،عادؿ.)
قرارات ترشيد فى كدرىا لممصارؼ، المالية القكائـ فى المحاسبي كاإلفصاح القياس فى

سكريا.،.جامعةتشريف(شكرةرسالةماجستيرغيرمن)اإلستثمار:دراسةتطبيقية
القانكنييف لممحاسبيف العربي االطبلع:ـ(.2018)المجمع تاريخ كبيانات. معمكمات

 .http://www.ascasociety.org .2004ـ،المكقع:25/10/2018
المراجعةعمىتحسيفجكدة"تأثيرخصائصلجنة(.ـ2008).مشتيى،صبرمماىرصبرم 

التقاريرالمالية،دراسةتطبيقيةعمىالشركاتالصناعيةالمساىمةالعامةالمدرجةببكرصة
منشكرة)عماف" غير دكتكراه العربية(.رسالة األكاديمية كالمصرفية، المالية العمكـ  كمية
.األردف عماف، كالمصرفية، المالية لمعمـك

التأصيؿالنظرملمممارساتالمينيةالمحاسبيةفى(.ـ2012)مطر،محمدكالسكيطيمكسى.
داركائؿلمنشركالتكزيع.عماف:.1ط.مجاالتالقياسكالعرضكاالفصاح

( محمد. ـ2008مقداد، فمسطيف(. عمى المتكقعة كآثارىا المالية الجامعة.األزمة غزة:
اإلسبلميةبغزة.

ال سمطة الفمسطينيةمكقع )نقد فمسطيفـ(.2018. المصرفي النظاـ االطبلع:حكؿ تاريخ .
palestine.ps/2008/download/PIC-http://www.pic-المكقع:ـ،25/10/2018

Flyer.pdf-Arabic

( سبلـ. ـ2015النصراكم، فى اإلستثمار قرار ترشيد فى المحاسبي اإلفصاح دكر سكؽ(.
 .212-183(،1)36مجمةمركزدراساتالككفة،.العراؽلؤلكراؽالمالية

 الكقائع عف 2008. لسنة (2)  رقـ تعميمات(2008). الفمسطينية. اإلفصاحصادر بشأف
رأس سكؽ ىيئة إدارة )ال ألحكاـ إستنادناالفمسطينية الماؿ مجمس مف11مادة قانكف (

( رقـ المالية 12األكراؽ لسنة ص2004( ،133 ، االطبلع: ـ،25/10/2018تاريخ
  http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=1332 :المكقع




 

 

http://www.ascasociety.org/
http://www.pic-palestine.ps/2008/download/PIC-Arabic-Flyer.pdf
http://www.pic-palestine.ps/2008/download/PIC-Arabic-Flyer.pdf
http://www.pic-palestine.ps/2008/download/PIC-Arabic-Flyer.pdf


010 
 

 ثانيًا: المراجع األجنبية

Abbott, L. J., & Parker, S. (2000). Auditor selection and audit committee 

characteristics. Auditing: A journal of practice & theory, 19(2), 47-66.  
Abdullatif, M., Ghanayem, H., Ahmad-Amin, R., Al-shelleh, S., & Sharaiha, 

L. (2015). The performance of audit committees in Jordanian public listed 

companies. Corporate Ownership and Control, 13(1), 762-773.  

Ahmed Haji, A., & Mohd Ghazali, N. A. (2013). A longitudinal examination 

of   intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in 

Malaysia. Asian Review of Accounting, 21(1), 27-52.  

Akhtaruddin, M., & Haron, H. (2010). Board ownership, audit committees' 

effectiveness and corporate voluntary disclosures. Asian Review of 

Accounting, 18(1), 68-82.  

Al Mamun, S. A., & Kamardin, H. (2014). Corporate voluntary disclosure 

practices of banks in Bangladesh. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 164 (2014), 258-263.  

Alfraih, M. M., & Almutawa, A. M. (2017). Voluntary disclosure and 

corporate governance: Empirical evidence from Kuwait. International 

Journal of law and Management, 59(2), 217-236.  

Alfraih, M., & Almutawa, A. M. (2017). Voluntary disclosure and corporate 

governance: empirical evidence from Kuwait. International. Journal of 

Law and Management, 59(2), 217-236. 

Alhazaimeh, A., Palaniappan, R., & Almsafir, M. (2014). The impact of 

corporate governance and ownership structure on voluntary disclosure in 

annual reports among listed jordanian companies. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 129 (2014),341-348.  

Alkhafaji, A. F. (2007). Corporate governance: The evolution of the Sarbanes-

Oxley Act and its impact on corporate America. Competitiveness Review: 

An International Business Journal, 17(3), 193-202.  

Al-Shammari, B., & Al-Sultan, W. (2010). Corporate governance and 

voluntary disclosure in Kuwait. International Journal of Disclosure and 

Governance, 7(3), 262-280.  

Alzharani, A. M., & Aljaaidi, K. (2015). An Empirical Investigation of Audit 

Committee Effectiveness and Risk Management: Accounting & Taxation, 

7 (1), 39-49. 

Arun, T. G., Almahrog, Y. E., & Aribi, Z. A. (2015). Female directors and 

earnings management: Evidence from UK companies. International 

Review of Financial Analysis, 39 (2015),137-146.  

Ashforth, B. E., & Gibbs, B. W. (1990). The double-edge of organizational 

legitimation. Organization science, 1(2), 177-194.  

Banking Law. (2005). law number: 5411, Ankara: official gazette number: 

25983.. 



010 
 

Barros, C. P., Boubaker, S., & Hamrouni, A. (2013). Corporate governance 

and voluntary disclosure in France. Journal of Applied Business Research, 

29(2), 561–578. 

Barros, C. P., Boubaker, S., & Hamrouni, A. (2013). Corporate governance 

and voluntary disclosure in France. Journal of Applied Business 

Research, 29(2), 561-578.  

Beasley, M. S., & Salterio, S. E. (2001). The relationship between board 

characteristics and voluntary improvements in audit committee 

composition and experience. Contemporary Accounting Research, 18(4), 

539-570. 

Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapides, P. D. (2000). 

Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and 

corporate governance mechanisms. Accounting Horizons, 14(4), 441-454.  

Becher, D. A., & Frye, M. B. (2011). Does regulation substitute or 

complement governance?. Journal of Banking and Finance, 35(3), 736–

751. 

Bedard, J., & Gendron, Y. (2010). Strengthening the financial reporting 

system: Can audit committees deliver?. International. journal of auditing, 

14(2), 174-210. 

Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit 

Committees. (1999). Report and recommendations of the Blue Ribbon 

Committee on improving the effectiveness of corporate audit 

committees. New York: New York Stock Exchange and the National 

Association of Securities Dealers  

Brick, I. E., & Chidambaran, N. K. (2010). Board meetings, committee 

structure, and firm value. Journal of corporate finance, 16(4), 533-553. 

BRSA. (2014). Charter about internal systems and internal capital adequacy 

assessment process of banks, Ankara: official gazette number no: 29057. 

Clarke, T. (Ed.). (2004). Theories of corporate governance: The philosophical 

foundations of corporate governance. London: Routledge. 

de Jong, R. P. (2017). The Relation Between Executive Compensation and 

Voluntary Disclosure  (Unpublished  Master’s thesis). Erasmus University  

Dhaliwal, D. S., Radhakrishnan, S., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2012). 

Nonfinancial disclosure and analyst forecast accuracy: International 

evidence on corporate social responsibility disclosure. The Accounting 

Review, 87(3), 723-759.  

Diamond, D., Verrecchia, R., 1991. Disclosure, liquidity, and the cost of 

capital. Journal of Finance 46 (4), 1325–1359. 

Dodo, A. A. (2017). Corporate collapse and the role of audit committees: A 

case study of lehman brothers. World Journal of Social Sciences, 7(1), 19-

29. 

Elfeky, Mostafa, I. (2017). "The extent of voluntary disclosure and  its 

determinant in emerging markets: Evidence from Egypt". The Journal of 

Finance and Data Science, 3 (2017) 45-59.  

https://www.eur.nl/


010 
 

Eng, L.L., Mak, Y.T., 2003. Corporate governance and voluntary disclosure. 

Journal of Accounting and Public Policy 22 (4), 325–345. 

Farber, D. B. (2005). Restoring trust after fraud: Does corporate governance 

matter?. The Accounting Review, 80(2), 539-561. 

Fearnley, S. and Beattie, V. (2004) The reform of the UK’s auditor 

independence framework after the Enron collapse: an example of evidence-

based policy making, International.  Journal of Auditing, 8(2004), 117 – 

138. 

Felo, A. J., Krishnamurthy, S., & Solieri, S. (2001). Audit committee 

characteristics and the quality of financial reporting, 

Retrieved:15/12/2018, from:.  http://www.ssrn.com. 

Friend, I., & Lang, L. H. P. (1988). An empirical test of the impact of 

managerial self-interest on corporate capital structure. Journal of Finance, 

43(2), 271–281. 

General Accounting Office. (GAO) (1991). Audit committees: Legislation 

needed to strengthen bank oversight. Washington, DC: GAO. 

Ghafran, C. (2013). Audit committees and financial reporting 

quality (Unpublished Doctoral dissertation), University of Sheffield. 

Gibbins, M., Richardson, A., & Waterhouse, J. (1990). The management of 

corporate financial disclosure: opportunism, ritualism, policies, and 

processes. Journal of Accounting Research, 28(1), 121-143 

Goddard, A. R., & Masters, C. (2000). Audit committees, Cadbury Code and 

audit fees: an empirical analysis of UK companies. Managerial Auditing 

Journal, 15(7), 358-371. 

Goodwin‐Stewart, J., & Kent, P. (2006). Relation between external audit fees, 

audit committee characteristics and internal audit. Accounting & 

Finance, 46(3), 387-404.  

Gul, F.A., Leung, S., 2004. Board leadership, outside directors’ expertise and 

voluntary corporate disclosures. Journal of Accounting and Public Policy 

23 (5), 351–379. 

Guthrie, J., & Parker, L.D. (1989). Corporate social reporting: A rebuttal of 

legitimacy theory. Accounting and Business Research, 19(76), 242-252. 

Hamid, K. C. A., Othman, S., & Rahim, M. A. (2015). Independence and 

financial knowledge on audit committee with non-compliance of financial 

disclosure: A study of listed companies issued with public reprimand in 

Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172 (2015),754-761.  

Hassan, O. A., & Marston, C. (2010). Disclosure measurement in the 

empirical accounting literature-a review article. London: Brunel 

University 

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate 

disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure 

literature. Journal of accounting and economics, 31(1-3), 405-440.  

Hearit, K.M. (1995). Mistakes were made in Organizations, apologia, and 

crises of social legitimacy. Communication Studies, 46(1-2), 1-17. 

http://www.ssrn.com/


018 
 

Heidi, V. B. & Marleen, W. (2003). Voluntary Disclosure on Corporate 

Governance in the European Union (Unpublished Master Thesis). 

University of London. 

Hidalgo, R. L., García-Meca, E., & Martínez, I. (2010). Corporate governance 

and intellectual capital disclosure. Journal of Business Ethics, 100(1), 483–

495. 

Holmstrom, B., & Tirole, J. (1993). Market liquidity and performance 

monitoring. Journal of Political Economy, 101(4), 678–709. 

Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial 

experts on the audit committee, and business strategy. Journal of Business 

Finance & Accounting, 45(9-10), 1293-1321.  

Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition 

and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in 

China. Managerial Auditing Journal, 22(6), 604-619.  

Inaam, Z., Khmoussi, H., & Fatma, Z. (2012). The effect of audit committee 

characteristics on real activities manipulation in the Tunisian 

context. International Journal of Multidisciplinary Research, 2(2), 1-15.  

Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: managerial 

behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial 

Economics 3 (4), 305–360. 

Jiang, H., & Habib, A. (2009). The impact of different types of ownership 

concentration on annual report voluntary disclosures in New 

Zealand. Accounting Research Journal, 22(3), 275-304.  

Jiang, H., Habib, A., & Hu, B. (2011). Ownership concentration, voluntary 

disclosures and information asymmetry in New Zealand. The British 

Accounting Review, 43(1), 39-53.  

Kamel, H., & Awadallah, H.(2017). The extent of voluntary corporate 

disclosure in the Egyptian Stock Exchange: Its determinants and 

consequences. Journal of Accounting in Emerging Economies, 7(2), 266-

291. 
Kartal, M. T., İbiş, C., & Çatıkkaş, Ö. (2018). Adequacy of audit committees: 

A study of deposit banks in Turkey. Borsa Istanbul Review, 18(2), 150-

165.  

Kelton, A. S., & Yang, Y. W. (2008). The impact of corporate governance on 

Internet financial reporting. Journal of accounting and Public Policy, 

27(1), 62-87.  

Khor, A.K.H. (2003). Social contract theory, legitimacy theory and corporate 

social and environmental disclosure policies: constructing a theoretical 

framework (Unpublished Working Waper). Nottingham University 

Business School. 

Kiyanga, B. P. L. (2014). Corporate disclosure quality: A comparative study 

of Botswana and South Africa. (Unpublished Master‟s Thesis). University 

of South Africa. 



012 
 

Kolsi, M. C. (2017). The determinants of corporate voluntary disclosure 

policy: Evidence from the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Journal 

of Accounting in Emerging Economies, 7(2), 249-265.  

Kramer, M. P. (2007). Strategy and society: The link between competitive 

advantage and corporate social responsibility. Boston: Harvard 

University.  

Krishnan, J. (2005). Audit committee quality and internal control: An  

empirical analysis.  The Accounting Review , 80(2), 649 – 675. 

Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2007). Accounting information, 

disclosure, and the cost of capital. Journal of accounting research, 45(2), 

385-420.  

Lan, Y., Wang, L., & Zhang, X. (2013). Determinants and features of 

voluntary disclosure in the Chinese stock market. China Journal of 

Accounting Research, 6(4), 265-285.  

Lang, M. H., & Warfield, T. D. (1997). Response to the FASB invitation to 

comment," Recommendations of the AICPA Special Committee on 

Financial Reporting and the Association for Investment Management and 

Research". Accounting Horizons, 11(1), 139.  

Leftwich, R. W., Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1981). Voluntary 

corporate disclosure: The case of interim reporting .Journal of accounting 

research, 19 (1981), 50-77 

Lev, B., S. Li, and T. Sougiannis. 2010. The usefulness of accounting 

estimates for predicting cash flows and earnings. Review of Accounting 

Studies, 15 (4), 779-807. 

Li, J., Mangena, M., & Pike, R. (2012). The effect of audit committee 

characteristics on intellectual capital disclosure. The British Accounting 

Review, 44(2), 98–110. 

Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and 

corporate governance structure in UK firms. Accounting and Business 

Research, 38(2), 137–159. 

Lin, Z. J., Xiao, J. Z. and Tang, Q. (2008). The roles, responsibilities and 

characteristics of audit committee in China. Accounting, Auditing & 

Accountability Journa,l 21(5), 721-751. 

Liu, G. and Sun, J. (2010). Director tenure and independent audit committee 

effectiveness. International research journal of finance and economics, 

51(2010), 176- 189. 

Madi, H. K., Ishak, Z., & Manaf, N. A. A. (2014). The impact of audit 

committee characteristics on corporate voluntary disclosure. Procedia-

Social and Behavioral Sciences, 164 (2014), 486–492. 

Mangena, M., & Pike, R. (2005). The effect of audit committee shareholding, 

financial expertise and size on interim financial disclosures. Accounting 

and Business Research, 35(4), 327-349. 



017 
 

Md Nor, H., Mohd Saleh, N., Jaffar, R., & Abdul Shukor, Z. (2010). 

Corporate Governance and R&D Reporting in Malaysian MESDAQ 

Market. Journal of Economics and Management, 4(2), 350–372. 

Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors influencing 

voluntary annual report disclosures by US, UK and continental European 

multinational corporations. Journal of international business 

studies, 26(3), 555-572.  

Menon, K., & Williams, J. D. (1994). The use of audit committees for 

monitoring. Journal of Accounting and Public Policy, 13(2), 121-139.  

Modugu, K. P. (2018). Corporate Disclosure: A Synthesis of 

Literature".International. Journal of Accounting and Financial Reporting. 

8(3),1-28.  

Mohd Ghazali, N. A., & Weetman, P. (2006). Perpetuating traditional 

influences: Voluntary disclosure in Malaysia following the economic 

crisis. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 15(2), 

226–248. 

Othman, R., Ishak, I. F., Arif, S. M. M., & Aris, N. A. (2014). Influence of 

audit committee characteristics on voluntary ethics disclosure. Procedia-

Social and Behavioral Sciences, 145 (2014),330-342.  

Pashkoff, P. H., & Miller, R. (2002). Regulations under the sarbanes-oxley 

Act. Journal of Accountancy, 194(4), 33-36. 

Persons, O. S. (2009). Audit committee characteristics and earlier voluntary 

ethics disclosure among fraud and no-fraud firms. International. Journal of 

Disclosure and Governance, 6(4), 284–297. 

Poretti, C., Schatt, A., & Bruynseels, L. (2018). Audit committees’ 

independence and the information content of earnings announcements in 

Western Europe. Journal of Accounting Literature, 40 (2018), 29-53.  

Pucheta‐Martínez, M. C., & De Fuentes, C. (2007). The impact of audit 

committee characteristics on the enhancement of the quality of financial 

reporting: An empirical study in the Spanish context. Corporate 

Governance: An International Review, 15(6), 1394-1412.  

Raghunandan, K., Rama, D. V., & Read, W. J. (2001). Audit committee 

composition,“gray directors,” and interaction with internal 

auditing. Accounting Horizons, 15(2), 105-118.  

Rezaee, Z., Olibe, K. O., & Minmier, G. (2003). Improving corporate 

governance: the role of audit committee disclosures. Managerial Auditing 

Journal, 18(6/7), 530-537.  

Rogers, M. (2006). Corporate governance and financial performance of 

selected commercial banks in Uganda. East Africa: Makerere University 

Business School, Faculty of Commerce. 

Saleh Al Arussi, A., Hisyam Selamat, M., & Mohd Hanefah, M. (2009). 

Determinants of financial and environmental disclosures through the 

internet by Malaysian companies. Asian Review of Accounting, 17(1), 59-

76.  



018 
 

Sarbanes-Oxley (SOX) Act (2002). Public law no. 107–204,116 stat.745, sec 

1–1107. 

Shocker, A. D., & Sethi, S. P. (1973). An approach to incorporating societal 

preferences in developing corporate action strategies. California 

management review, 15(4), 97-105.  

Sjarief, J. (2018). The Effect of Internal Control Disclosure on Financial 

Information Quality and Market Performance distinguished by the 

Corporate Governance Index. International Journal of Accounting and 

Financial Reporting, 8(1), 241-260.  

Smith Committee (2003). Audit committees, combined code guidance. A 

report and proposed guidance by the FRC - appointed group. London: 

FRC. 

Soon Yau, F., Sin Chun, L., & Balaraman, R. (2009). Intellectual capital 

reporting and corporate characteristics of public-listed companies in 

Malaysia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 7(1), 17-35.  
Sori, Z. M., & MOHAMAD, S. (2009). Audit committee and auditor 

independence: the bankers’ perception. International Journal of Economics 

and Management, 3(2), 317-331.  

Sori, Z. M., Ramadili, S. M., & Karbhari, Y. (2009). Audit committee and 

auditor independence: the bankers’ perception. International. Journal of 

Economics and Management, 3(2), 317-331. 

Sternberg, E. (1997). The defects of stakeholder theory. Scholarly Research 

Theory Papers, 5(1), 3-10. 

Stewart, J., & Munro, L. (2007). The impact of audit committee existence and 

audit committee meeting frequency on the external audit: Perceptions of 

Australian auditors. International Journal of Auditing, 11(1), 51-69.  

Su, W., & Fang, X. (2017). The Correlation Research between Voluntary 

Information Disclosure and Corporate Value of Listed companies of 

Internet of Things. Retrieved:15/12/2018, from:.   

http://www.elsevier.com/locate/procedia 

Susanto, Y. K. (2016). The effect of audit committees and corporate 

governance on earnings Management: Evidence from Indonesia 

manufacturing industry. International. Journal of Business, Economics and 

Law, 10(1), 32-37. 

Sweiti, I. M., & Attayah, O. F. (2013). Critical Factors Influencing Voluntary 

Disclosure: The Palestine Exchange “PEX”. Global Journal of 

Management And Business Research, 13(6)8-16. 

Taliyang, S. M., & Jusop, M. (2011). Intellectual capital disclosure and 

corporate governance structure: evidence in Malaysia. International 

Journal of Business and Management, 6(12), 109- 125. 

Tan Xue Thon. (2017). firm risk and performance in the role of corporate 

governance.  hong leong bank berhad. Universiti Utara Malaysia. 

http://www.elsevier.com/locate/procedia


019 
 

Tilling, M.V. (2008). Refinements to legitimacy theory, social and 

environmental accounting. Flinders University, South Australia 

Conference Research Paper Series. 

Treadway, J.C., Jr. (1987). Report of the National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting" . Washington, D.C: National Commission on 

Fraudulent Financial.. 

Uyar, A., Kilic, M., & Bayyurt, N. (2014). Association between firm 

characteristics and corporate voluntary disclosure : Evidence from Turkish 

listed companies. Intangible Capital, 9(4), 1080–1112. 

Uzay, S¸ . (2003). The role of the audit committee and applicability in Turkey 

in ensuring the effectiveness of the controls in business. Accounting and 

Auditing Review, 3(8), 71-82. 

Vafeas, N. (2005). Audit committees, boards, and the quality of reported 

earnings. Contemporary accounting research, 22(4), 1093-1122 

Van Caneghem*, T. (2004). The impact of audit quality on earnings rounding-

up behaviour: some UK evidence. European Accounting Review, 13(4), 

771-786.  

Vanasco, R. R. (1994). The audit committee: An international 

perspective. Managerial Auditing Journal, 9(8), 18-42.  

Venables. julian , And Ken.(1991). Impey ," internal audit" , (3
rd

 Ed), 

Butterworth , London , CHP. 

Wartick, S. L., & Mahon, J.F. (1994). Toward a substantive definition of the 

corporate issue construct. Business and Society, 33(3), 293-311. 

Woodward, D.G. (1993). A stakeholder approach to corporate social 

reporting analysis. Retrieved:15/12/2018, from: 

https://eprints.soton.ac.uk/36634/ 

Yakar, S. (2014). Efficiency of audit committee on audit quality (Unpublished 

Master's Thesis). Istanbul Ticaret University. 

Yuen, D. C. Y., Liu, M., Zhang, X. and Lu, C. (2009). A case study of 

voluntary disclosure by Chinese enterprises. Asian. journal of finance and 

accounting, 1 (2), 118-145. 

Zalata, A. M., Tauringana, V., & Tingbani, I. (2018). Audit committee 

financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the 

financial expert matter?. International Review of Financial Analysis, 55 

(2018),170-183.  

Zelenyuk, Natalya & Robert Faff & Shams Pathan, (2017)." Voluntary 

Disclosure of Capital Adequacy and Bank Lending". 

Retrieved:15/12/2018, from:  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2988423 
  

 
 
 



001 
 

 

 
 
 
 

 المالحق
 



000 
 

 المالحق
 INTPUT (E-views.)المدخالت( (جداول التحميل أوًل: 

 E-viewsحصائي إدخاليا عمى البرنامج اإل: لجميع متغيرات الدراسة حتى يتم (1)ممحق

 المتغيرات المستقمة
ابع

 الت
غير

لمت
ا

 

year المصرف 

ACIZS ACIND ACFE ACMET ACFM COWN VDIND 

 الخبرة المالية اإلستقاللية المحنة حجم
عدد 

 اإلجتماعات

حضور 
 اإلجتماعات

  نسبة األسيم

2009 

طين
مس
ف

 

5 100% 20% 9 100% 0.00 0.612245 

2010 5 100% 20% 9 100% 0.01 0.632653 

2011 5 80% 20% 9 100% 0.01 0.653061 

2012 5 80% 20% 9 100% 0.01 0.653061 

2013 5 60% 20% 9 100% 0.01 0.673469 

2014 3 67% 0% 9 81% 0.00 0.653061 

2015 3 67% 0% 9 100% 0.04 0.632653 

2016 3 67% 0% 9 100% 0.04 0.632653 

2017 4 67% 0% 9 100% 0.08 0.632653 

2009 

طين
مس
 الف

مي
سال

األ
 

3 100% 50% 7 100% 0.03 0.571429 

2010 4 100% 50% 7 100% 0.28 0.591837 

2011 4 100% 50% 6 100% 0.19 0.632653 

2012 2 100% 50% 7 64% 0.10 0.632653 

2013 3 100% 34% 7 100% 0.24 0.653061 

2014 4 100% 0% 8 69% 0.34 0.632653 

2015 4 100% 25% 7 100% 0.34 0.693878 

2016 5 100% 60% 7 100% 0.33 0.673469 

2017 3 100% 67% 7 100% 0.22 0.693878 

2009 

ي 
الم

ألس
ا

ربي
الع

 

4 100% 75% 7 100% 0.03 0.469388 

2010 4 100% 75% 7 100% 0.03 0.530612 

2011 4 100% 75% 7 100% 0.04 0.530612 

2012 4 100% 75% 5 50% 0.30 0.55102 



000 
 

 المتغيرات المستقمة

ابع
 الت

غير
لمت
ا

 

2013 4 100% 75% 5 50% 0.29 0.653061 

2014 4 100% 75% 4 50% 0.24 0.653061 

2015 4 100% 75% 7 71% 0.24 0.714286 

2016 4 100% 50% 7 71% 0.00 0.734694 

2017 4 100% 50% 7 56% 0.91 0.734694 

2009 

ني
سطي

الفم
ار 

تثم
إلس

ا
 

3 100% 67% 6 50% 0.07 0.510204 

2010 3 100% 67% 6 100% 0.03 0.530612 

2011 3 100% 67% 6 100% 0.03 0.55102 

2012 3 100% 67% 6 50% 0.03 0.591837 

2013 3 33% 67% 6 70% 0.21 0.591837 

2014 3 33% 67% 6 100% 0.20 0.591837 

2015 3 33% 67% 6 89% 0.21 0.612245 

2016 3 33% 67% 6 89% 0.21 0.653061 

2017 3 0% 67% 6 94% 0.19 0.653061 

2009 

س
لفد
ا

 

3 100% 33% 6 95% 0.00 0.469388 

2010 3 100% 33% 6 95% 0.01 0.469388 

2011 3 100% 33% 6 80% 0.03 0.55102 

2012 3 100% 67% 6 100% 0.08 0.591837 

2013 3 100% 67% 6 100% 0.05 0.632653 

2014 3 100% 67% 6 82% 0.05 0.653061 

2015 3 100% 67% 6 95% 0.00 0.653061 

2016 3 100% 33% 6 95% 0.00 0.673469 

2017 3 100% 33% 6 95% 0.00 0.653061 

2009 

ني
وط
ال

 

3 100% 33% 6 95% 0.00 0.346939 

2010 3 100% 33% 5 90% 0.00 0.44898 

2011 3 100% 33% 5 100% 0.00 0.44898 

2012 3 100% 67% 6 100% 0.00 0.571429 

2013 3 100% 67% 6 100% 0.00 0.571429 

2014 3 100% 67% 6 100% 0.00 0.612245 

2015 2 100% 100% 5 95% 0.00 0.632653 

2016 2 100% 100% 5 90% 0.00 0.632653 

2017 3 100% 67% 6 100% 0.00 0.653061 

  %45 المتوسط المرجح لمخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقييق



000 
 

 
  م(1106 -م 1118ختيارية( بيئة المصارف الفمسطينية المدرجة لسنة ))اإل المعمومات الطوعية: (2)ممحق

 م

وات
سن
ال

 

طين
مس
ك ف

بن
 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ني
سطي

الفم
 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ربي
الع

 

ك 
بن

ار 
تثم

لس
ا

ني
سطي

الفم
س 

لقد
ك ا

بن
طنى 

الو
ك 
البن

 

وى 
ست
ي م

مال
اج

عي
طو

ح ال
صا

الف
ح  

صا
الف

وى 
ست
م

ي/
لكم
ي ا

وع
الط

3
8

 

ح 
صا

الف
بة 

نس
ي 
وع
الط

وي 
سن
ال بنك
كل 

ل
 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

1 1118 30 28 23 25 23 17 146 294 0.49659864 

2 1101 31 29 26 26 23 22 157 294 0.53401361 

3 1100 32 31 26 27 27 22 165 294 0.56122449 

4 1101 32 31 27 29 29 28 176 294 0.59863946 

5 1102 33 32 32 29 31 28 185 294 0.6292517 

6 1103 32 31 32 29 32 30 186 294 0.63265306 

7 1104 31 34 35 30 32 31 193 294 0.65646259 

8 1105 31 33 36 32 33 31 196 294 0.66666667 

9 1106 31 34 36 32 32 32 197 294 0.67006803 

اجمالي مستوى 
 الفصاح الطوعي

283 283 273 259 262 241 1601 2646 0.60506425 

 

  



000 
 

 م1118بيئة المصارف الفمسطينية لسنة  ىختيارية( فالمعمومات الطوعية )اإل: (3)ممحق

ك  المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة الفمسطينية م
بن

طين
مس
ف

 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ني
سطي

الفم
 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ربي
الع

 

ك 
بن

ار 
تثم

لس
ا

ني
سطي

الفم
س 

لقد
ك ا

بن
 

ك 
البن

نى
وط
ال

 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 معمكماتعامةعفالبيئةالمحيطة: أكالن
 

 1 1 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 نظرةعامةليذهالصناعة 2

 0 0 0 0 0 0 معمكماتعفالتطكراتالسياسية 3

 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
 

4 
الشركة/مكجزةالشركة)بخبلؼالتاريخنبذةتاريخيةمكجزةعف

 القانكني(.
1 1 1 0 1 1 

 1 1 0 0 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددةلمشركات: ثالثان  معمكماتكا 
 

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 بالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف:معمكماتمتعمقة رابعان
 

 1 0 1 1 1 1 القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة 8

 1 0 1 0 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9

 1 0 1 1 1 1 سعرالسيـفىنيايةالعاـ 10

 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11
 

1 0 1 
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 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 0 1 1 1 1 1 التكزيعالجغرافيلممساىميف 13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 نسبالربحية 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15

 0 0 0 0 0 0 نسبالرافعةالمالية 16

 0 0 0 0 0 0 سنكات/فمافكؽ(2ممخصمالي/ممخصمالي) 17

 0 0 0 0 1 1 معمكماتعفسياسةتكزيعأرباحالشركة 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 0 0 0 المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح 19

 0 0 0 0 0 0 اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات 20

 0 0 1 1 0 1 التخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكيرجديدة 21

 0 0 0 0 0 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 حككمةالشركات:معمكماتعف سابعان

 معمكماتعفمجمساإلدارة: (أ) 

 0 1 1 1 1 1 اسـالمديريف 23

 0 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفالتنفيذييف 24
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 0 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغيرالتنفيذييف 25

 0 1 1 1 1 1 خبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييف 26

 0 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 0 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف28

 معمكماتعفاإلدارةالعميا: (ب)
 

29 
أسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسالتنفيذم،المدير

 الداخمي(المالي،مديرالعمميات،رئيسقسـالتدقيؽ
1 1 1 1 1 0 

 0 1 1 1 1 1 تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية 30

 0 1 1 1 1 1 الخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعميا 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 0 0 0 0 0 0 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 اإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات:المعمكمات (ج)
 

34 
سياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكعكالدعـالكطنيلمقكل

 العاممة(
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/فمافكؽ35

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

 0 0 0 0 0 1سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامجالتعميـ 37



007 
 

ك  المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة الفمسطينية م
بن

طين
مس
ف

 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ني
سطي

الفم
 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ربي
الع

 

ك 
بن

ار 
تثم

لس
ا

ني
سطي

الفم
س 

لقد
ك ا

بن
 

ك 
البن

نى
وط
ال

 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 المستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ

 0 0 0 0 1 1 قائمةعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذلتكفرهالشركة 38

 0 0 0 0 1 1 عددالمكظفيفالمدربيفسنكيا 39

40 
ككذلؾبياناتمعمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكافالعمؿ،

 عفحكادثمكافالعمؿ
0 0 0 0 0 0 

 إشراؾالمجتمعالمحميكالمعمكماتالبيئية: (د)
 

 1 1 1 0 0 1 بيافالمسؤكليةاإلجتماعيةلمشركات 41

42 
معمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو)مثؿرعاية/

 الصحية(برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،كالحمبلت
1 0 0 0 1 1 

 0 0 0 0 0 0 بيافالسياسةالبيئية 43

44 
عادة معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة،كالطاقة،كا 

 تدكيرالحمبلت/البرامج(
0 0 0 0 0 0 

 معمكماتالمنتج/الخدمة: (ق)
 

 0 0 0 0 0 1 معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/الخدماتالمنتجة 45

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

 1 1 1 1 1 1 مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصادالكطني 47

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48
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49 
الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركةالمنتجات

 كالخدمات
1 0 0 0 0 0 

 17 23 25 23 28 30 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي

 49 49 49 49 49 49 38مستوى الفصاح الطوعي الكمي/

 0.3469 0.4694 0.5102 0.4694 0.57143 0.61224 نسبة الفصاح الطوعي لكل بنك

 0.49 1118نسبة الفصاح الطوعي لقطاع البنوك

 م1101بيئة المصارف الفمسطينية لسنة  ىختيارية( فالمعمومات الطوعية )اإل (:4)ممحق

 المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة الفمسطينية م

طين
مس
ك ف

بن
ي  
الم

لس
ك ا

البن
ني
سطي

الفم
ي  
الم

لس
ك ا

البن
ربي

الع
 

ار 
تثم

لس
ك ا

بن
ني
سطي

الفم
س 

لقد
ك ا

بن
نى 

وط
ك ال

البن
 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 عامةعفالبيئةالمحيطة:معمكمات أكالن
 

 1 1 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 نظرةعامةليذهالصناعة 2

 0 0 0 0 0 0 معمكماتعفالتطكراتالسياسية 3
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 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
 

 1 1 1 1 1 1 نبذةتاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزةالشركة)بخبلؼالتاريخالقانكني(. 4

 1 1 0 1 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددةلمشركات: ثالثان  معمكماتكا 
 

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 معمكماتمتعمقةبالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف: رابعان
 

 1 0 1 1 1 1 السنةالقيمةالسكقيةفىنياية 8

 1 0 1 1 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9

 1 0 1 1 1 1 سعرالسيـفىنيايةالعاـ 10

 1 0 1 1 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11

 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 0 1 1 1 1 1 التكزيعالجغرافيلممساىميف13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 نسبالربحية 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15
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 0 0 0 0 1 0 نسبالرافعةالمالية 16

 0 0 0 0 0 0 سنكات/فمافكؽ(2ممخصمالي/ممخصمالي) 17

 0 0 0 0 1 1 معمكماتعفسياسةتكزيعأرباحالشركة 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 0 0 0 تكقعاتاألرباحالمبيعات)اإليرادات(/ 19

 0 0 0 0 0 0 اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات 20

 0 0 1 1 0 1 التخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكيرجديدة 21

 0 0 0 0 0 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 معمكماتعفحككمةالشركات: سابعان

 معمكماتعفمجمساإلدارة:)أ( 

 1 1 1 1 1 1 اسـالمديريف 23

 0 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفالتنفيذييف 24

 0 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغيرالتنفيذييف 25

 1 1 1 1 1 1 خبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييف 26

 1 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 1 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف28
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 معمكماتعفاإلدارةالعميا: )ب(
 

29 
أسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسالتنفيذم،المدير

 المالي،مديرالعمميات،رئيسقسـالتدقيؽالداخمي(
1 1 1 1 1 0 

 0 1 1 1 1 1 المينيةتعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلت 30

 1 1 1 1 1 1 الخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعميا 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 0 0 0 0 0 1 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 المعمكماتاإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات: )خ(
 

34 
تكافؤالفرصكالتنكعكالدعـالكطنيلمقكلسياساتالتكظيؼ)مثؿ

 العاممة(
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/فمافكؽ 35

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

37 
سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامجالتعميـ

 المستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ
1 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 1 1 قائمةعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذلتكفرهالشركة 38

 0 0 0 0 1 1 عددالمكظفيفالمدربيفسنكيا 39
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40 
معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكافالعمؿ،ككذلؾ

 بياناتعفحكادثمكافالعمؿ
0 0 0 0 0 0 

 المجتمعالمحميكالمعمكماتالبيئية:إشراؾ)د(
 

 1 1 1 0 0 1 بيافالمسؤكليةاإلجتماعيةلمشركات 41

42 
معمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو)مثؿرعاية/
 برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،كالحمبلتالصحية(

1 0 0 0 1 1 

 0 0 0 0 0 0 بيافالسياسةالبيئية 43

44 
معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة،كالطاقة،

عادةتدكيرالحمبلت/البرامج(  كا 
0 0 0 0 0 0 

 معمكماتالمنتج/الخدمة:)ق(
 

 0 0 0 0 0 1 معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/الخدماتالمنتجة 45

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

 1 1 1 1 1 1 مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصادالكطني 47

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48

 0 0 0 0 0 1 الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركةالمنتجاتكالخدمات 49

 22 23 26 26 29 31 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي
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 49 49 49 49 49 49 38مستوى الفصاح الطوعي الكمي/

 0.45 0.47 0.53 0.53 0.592 0.633 نسبة الفصاح الطوعي لكل بنك

 0.53 1101نسبة الفصاح الطوعي لقطاع البنوك

 م1100بيئة المصارف الفمسطينية لسنة  ىختيارية( فالمعمومات الطوعية )اإل (:5) ممحق
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 معمكماتعامةعفالبيئةالمحيطة: أكالن
 

 1 1 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 نظرةعامةليذهالصناعة 2

 0 0 0 0 0 0 معمكماتعفالتطكراتالسياسية 3

 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
 

4 
نبذةتاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزةالشركة)بخبلؼالتاريخ

 القانكني(.
1 1 1 1 1 1 
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 1 1 1 1 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددةلمشركات:معمكمات ثالثان  كا 
 

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 معمكماتمتعمقةبالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف: رابعان
 

 1 1 1 1 1 1 القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة 8

 1 1 1 1 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9

 1 1 1 1 1 1 سعرالسيـفىنيايةالعاـ 10

 1 1 1 1 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11

 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 0 1 1 1 1 1 التكزيعالجغرافيلممساىميف 13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 نسبالربحية 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15

 0 0 0 0 1 0 نسبالرافعةالمالية 16

 0 0 0 0 0 0 سنكات/فمافكؽ(2ممخصمالي/ممخصمالي) 17
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 0 0 0 0 1 1 معمكماتعفسياسةتكزيعأرباحالشركة 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 0 0 0 المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح 19

 0 0 0 0 0 0 التنبؤاتاعتمداألساسالذمتستندإليو 20

 0 0 1 1 1 1 التخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكيرجديدة 21

 0 0 0 0 0 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 معمكماتعفحككمةالشركات: سابعان

 معمكماتعفمجمساإلدارة:)أ( 

 1 1 1 1 1 1 اسـالمديريف 23

 0 1 1 1 1 1 لممديريفالتنفيذييفالتعميـك/أكالمؤىبلتالمينية 24

 0 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغيرالتنفيذييف 25

 1 1 1 1 1 1 خبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييف 26

 1 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 1 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف 28

 معمكماتعفاإلدارةالعميا: )ب(
 

 0 1 1 1 1 1أسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسالتنفيذم،المدير 29
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 المالي،مديرالعمميات،رئيسقسـالتدقيؽالداخمي(

 0 1 1 1 1 1 تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية 30

 1 1 1 1 1 1 العمياالخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارة 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 0 0 0 0 0 1 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 المعمكماتاإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات:)ج(
 

34 
سياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكعكالدعـالكطني

 لمقكلالعاممة(
0 0 0 0 0 0 

35 
عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/فما

 فكؽ
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

37 
سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامجالتعميـ

 المستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ
1 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 1 1 المكظفيفالذلتكفرهالشركةقائمةعفبرنامجتدريب 38

 0 0 0 0 1 1 عددالمكظفيفالمدربيفسنكيا 39

40 
معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكافالعمؿ،ككذلؾ

 بياناتعفحكادثمكافالعمؿ
0 0 0 0 0 0 
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 إشراؾالمجتمعالمحميكالمعمكماتالبيئية:)د(
 

 1 1 1 0 1 1 لمشركاتبيافالمسؤكليةاإلجتماعية 41

42 
معمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو)مثؿرعاية/
 برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،كالحمبلتالصحية(

1 0 0 0 1 1 

 0 0 0 0 0 0 بيافالسياسةالبيئية 43

44 
معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة،كالطاقة،

عادة  تدكيرالحمبلت/البرامج(كا 
1 0 0 0 0 0 

 معمكماتالمنتج/الخدمة: (ق)
 

 0 0 0 0 0 1 معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/الخدماتالمنتجة 45

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

 1 1 1 1 1 1 مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصادالكطني 47

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48

49 
الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركة

 المنتجاتكالخدمات
1 0 0 0 0 0 

 22 27 27 26 31 32 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي

 49 49 49 49 49 49 38مستوى الفصاح الطوعي الكمي/

 0.45 0.55 0.55 0.53 0.633 0.653 الطوعي لكل بنكنسبة الفصاح 



008 
 

 )الطوعية( المناسبة لمبيئة الفمسطينيةالمكونات الختيارية  م

طين
مس
ك ف

بن
 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ني
سطي

الفم
 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ربي
الع

 

ار 
تثم

لس
ك ا

بن
ني
سطي

الفم
س 

لقد
ك ا

بن
نى 

وط
ك ال

البن
 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 0.56 1100نسبة الفصاح الطوعي لقطاع البنوك
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 م2012 لسنة الفمسطينية المصارف بيئة ىف( ختياريةاإل) الطوعية المعمومات :(5)ممحق
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 معمكماتعامةعفالبيئةالمحيطة: أكالن
 

 1 1 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 نظرةعامةليذهالصناعة 2

 0 0 0 0 0 0 السياسيةمعمكماتعفالتطكرات 3

 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
 

4 
نبذةتاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزةالشركة)بخبلؼ

 التاريخالقانكني(.
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددةلمشركات: ثالثان  معمكماتكا 
      

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 معمكماتمتعمقةبالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف: رابعان
 

 1 1 1 1 1 1 القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة 8

 1 1 1 1 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9

 1 1 1 1 1 1 سعرالسيـفىنيايةالعاـ 10
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 1 1 1 1 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11

 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 1 1 1 1 1 1 التكزيعالجغرافيلممساىميف 13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 نسبالربحية 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15

 0 0 0 0 1 0 نسبالرافعةالمالية 16

 0 0 0 0 0 0 سنكات/فمافكؽ(2ممخصمالي/ممخصمالي) 17

 0 0 0 0 1 1 معمكماتعفسياسةتكزيعأرباحالشركة 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 0 0 0 المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح 19

 0 0 0 0 0 0 اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات 20

 1 1 1 1 1 1 جديدةالتخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكير 21

 0 0 0 0 0 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 معمكماتعفحككمةالشركات: سابعان

 معمكماتعفمجمساإلدارة: (أ) 
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 1 1 1 1 1 1 اسـالمديريف 23

 1 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفالتنفيذييف 24

 1 1 1 1 1 1 المينيةلممديريفغيرالتنفيذييفالتعميـك/أكالمؤىبلت 25

 1 1 1 1 1 1 خبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييف 26

 1 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 1 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف 28

 معمكماتعفاإلدارةالعميا: (ب)
 

29 
)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسالتنفيذم،أسماءاإلدارةالعميا

 المديرالمالي،مديرالعمميات،رئيسقسـالتدقيؽالداخمي(
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية 30

 1 1 1 1 1 1 الخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعميا 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 0 0 0 1 0 1 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 المعمكماتاإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات: (ج)
 

34 
سياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكعكالدعـ

 الكطنيلمقكلالعاممة(
0 0 0 0 0 0 
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35 
عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/فما

 فكؽ
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

37 
سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامج

 التعميـالمستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ
1 0 0 1 1 0 

 0 0 0 0 1 1 قائمةعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذلتكفرهالشركة 38

 0 0 0 0 1 1 المدربيفسنكياعددالمكظفيف 39

40 
معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكافالعمؿ،

 ككذلؾبياناتعفحكادثمكافالعمؿ
0 0 0 0 0 0 

 إشراؾالمجتمعالمحميكالمعمكماتالبيئية: )د(
 

 1 1 1 0 1 1 بيافالمسؤكليةاإلجتماعيةلمشركات 41

42 

مشاركتو)مثؿمعمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/
رعاية/برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،كالحمبلت

 الصحية(

1 0 0 0 1 1 

 0 0 0 0 0 0 بيافالسياسةالبيئية 43

 0 0 0 0 0 1معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة، 44
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عادةتدكيرالحمبلت/البرامج(  كالطاقة،كا 

 الخدمة:معمكماتالمنتج/ (ق)
 

45 
معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/الخدمات

 المنتجة
1 0 0 1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

 1 1 1 1 1 1 مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصادالكطني 47

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48

49 
الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركة

 المنتجاتكالخدمات
1 0 0 0 0 0 

 28 29 29 27 31 32 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي

 49 49 49 49 49 49 38مستوى الفصاح الطوعي الكمي/

 0.57 0.59 0.59 0.55 0.633 0.653 نسبة الفصاح الطوعي لكل بنك

 0.6 1101الطوعي لقطاع البنوكنسبة الفصاح 
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 معمكماتعامةعفالبيئةالمحيطة: أكالن
      

 1 1 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 نظرةعامةليذهالصناعة 2

 0 0 0 0 0 1 معمكماتعفالتطكراتالسياسية 3

 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
 

4 
تاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزةالشركة)بخبلؼنبذة

 التاريخالقانكني(.
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددةلمشركات: ثالثان  معمكماتكا 
 

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 متعمقةبالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف:معمكمات رابعان
 

 1 1 1 1 1 1 القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة 8

 1 1 1 1 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9
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 1 1 1 1 1 1 سعرالسيـفىنيايةالعاـ 10

 1 1 1 1 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11

 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 1 1 1 1 1 1 لممساىميفالتكزيعالجغرافي 13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 نسبالربحية 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15

 0 0 0 0 1 0 نسبالرافعةالمالية 16

 0 0 0 0 0 0 سنكات/فمافكؽ(2ممخصمالي/ممخصمالي) 17

 0 0 0 0 1 1 الشركةمعمكماتعفسياسةتكزيعأرباح 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 0 0 0 المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح 19

 0 0 0 0 0 0 اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات 20

 1 1 1 1 1 1 التخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكيرجديدة 21

 0 0 0 0 0 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 معمكماتعفحككمةالشركات: سابعان
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 معمكماتعفمجمساإلدارة: )أ(

 1 1 1 1 1 1 اسـالمديريف 23

 1 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفالتنفيذييف 24

 1 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغيرالتنفيذييف 25

 1 1 1 1 1 1 غيرالتنفيذييفخبرةأعماؿالمديريف 26

 1 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 1 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف 28

 معمكماتعفاإلدارةالعميا: )ب(
 

29 
أسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسالتنفيذم،

 قسـالتدقيؽالداخمي(المديرالمالي،مديرالعمميات،رئيس
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية 30

 1 1 1 1 1 1 الخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعميا 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 0 1 0 1 0 1 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 المعمكماتاإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات: (ج(
 

 0 0 0 0 0 0سياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكعكالدعـ 34
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 الكطنيلمقكلالعاممة(

35 
عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/

 فمافكؽ
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

37 
سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامج

 التعميـالمستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ
1 0 1 1 1 0 

 0 1 0 1 1 1 قائمةعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذلتكفرهالشركة 38

 0 0 0 1 1 1 عددالمكظفيفالمدربيفسنكيا 39

40 
العمؿ،معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكاف
 ككذلؾبياناتعفحكادثمكافالعمؿ

0 0 0 0 0 0 

 إشراؾالمجتمعالمحميكالمعمكماتالبيئية: (د)
 

 1 1 1 1 1 1 بيافالمسؤكليةاإلجتماعيةلمشركات 41

42 

معمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو)مثؿ
رعاية/برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،كالحمبلت

 الصحية(

1 0 1 0 1 1 

 0 0 0 0 0 0 بيافالسياسةالبيئية 43
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44 
معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة،

عادةتدكيرالحمبلت/البرامج(  كالطاقة،كا 
1 0 0 0 0 0 

 معمكماتالمنتج/الخدمة: (ق)
 

45 
معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/الخدمات

 المنتجة
1 0 01 0 0 

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

 1 1 1 1 1 1 مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصادالكطني 47

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48

49 
الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركة

 المنتجاتكالخدمات
1 1 0 0 0 0 

 28 31 29 32 32 33 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي

 49 49 49 49 49 49 38مستوى الفصاح الطوعي الكمي/

 0.57 0.63 0.59 0.65 0.65 0.67 نسبة الفصاح الطوعي لكل بنك

 0.62 1102نسبة الفصاح الطوعي لقطاع البنوك
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 م
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 البيئةالمحيطة:معمكماتعامةعف أكالن
 

 1 1 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 نظرةعامةليذهالصناعة 2

 0 0 0 0 0 1 معمكماتعفالتطكراتالسياسية 3

 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
 

4 
نبذةتاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزةالشركة)بخبلؼ

 التاريخالقانكني(.
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددةلمشركات: ثالثان  معمكماتكا 
 

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 معمكماتمتعمقةبالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف: رابعان
 

 1 1 1 1 1 1 القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة 8

 1 1 1 1 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9
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 1 1 1 1 1 1 سعرالسيـفىنيايةالعاـ 10

 1 1 1 1 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11

 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 1 1 1 1 1 1 التكزيعالجغرافيلممساىميف 13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 الربحيةنسب 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15

 0 0 0 0 1 0 نسبالرافعةالمالية 16

 0 0 0 0 0 0 سنكات/فمافكؽ(2ممخصمالي/ممخصمالي) 17

 0 0 0 0 1 1 معمكماتعفسياسةتكزيعأرباحالشركة 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 0 0 0 األرباحالمبيعات)اإليرادات(/تكقعات 19

 0 0 0 0 0 0 اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات 20

 1 1 1 1 1 1 التخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكيرجديدة 21

 0 0 0 0 1 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 معمكماتعفحككمةالشركات: سابعان
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 معمكماتعفمجمساإلدارة: (أ)

 1 1 1 1 1 1 المديريفاسـ 23

 1 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفالتنفيذييف 24

 1 1 1 1 0 0 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغيرالتنفيذييف 25

 1 1 1 1 0 0 خبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييف 26

 1 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 1 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف 28

 معمكماتعفاإلدارةالعميا: (ب)
 

29 

أسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسالتنفيذم،
المديرالمالي،مديرالعمميات،رئيسقسـالتدقيؽ

 الداخمي(

1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية 30

 1 1 1 1 1 1 الخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعميا 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 0 1 0 1 0 1 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 المعمكماتاإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات: (ج)
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34 
الفرصكالتنكعكالدعـسياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤ

 الكطنيلمقكلالعاممة(
0 0 0 0 0 0 

35 
عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/

 فمافكؽ
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

37 
سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامج

 المطمكبةلكؿمكظؼالتعميـالمستمر
1 0 1 1 1 1 

 1 1 0 1 1 1 قائمةعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذلتكفرهالشركة 38

 0 1 0 1 1 1 عددالمكظفيفالمدربيفسنكيا 39

40 
معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكافالعمؿ،

 ككذلؾبياناتعفحكادثمكافالعمؿ
0 0 0 0 0 0 

 المحميكالمعمكماتالبيئية:إشراؾالمجتمع (د)
 

 1 1 1 1 1 1 بيافالمسؤكليةاإلجتماعيةلمشركات 41

42 

معمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو)مثؿ
رعاية/برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،كالحمبلت

 الصحية(

1 0 1 0 1 1 
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 0 0 0 0 0 1 بيافالسياسةالبيئية 43

44 
األنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة،معمكماتعف

عادةتدكيرالحمبلت/البرامج(  كالطاقة،كا 
1 0 0 0 0 0 

 معمكماتالمنتج/الخدمة: (ق)
 

45 
معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/الخدمات

 المنتجة
1 0 0 1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

 1 1 1 1 1 1 مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصادالكطني 47

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48

49 
الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركة

 المنتجاتكالخدمات
1 1 0 0 0 0 

 30 32 29 32 31 32 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي

 49 49 49 49 49 49 38الفصاح الطوعي الكمي/مستوى 

 0.61 0.65 0.59 0.65 0.633 0.653 نسبة الفصاح الطوعي لكل بنك

 0.63 1103نسبة الفصاح الطوعي لقطاع البنوك
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 معمكماتعامةعفالبيئةالمحيطة: أكالن
 

 1 1 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 ليذهالصناعةنظرةعامة 2

 0 0 0 0 0 0 معمكماتعفالتطكراتالسياسية 3

 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
 

4 
نبذةتاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزةالشركة)بخبلؼ

 التاريخالقانكني(.
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددة ثالثان  لمشركات:معمكماتكا 
 

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 معمكماتمتعمقةبالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف: رابعان
 

 1 1 1 1 1 1 القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة 8

 1 1 1 1 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9
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 1 1 1 1 1 1 العاـسعرالسيـفىنياية 10

 1 1 1 1 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11

 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 1 1 1 1 1 1 التكزيعالجغرافيلممساىميف 13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 نسبالربحية 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15

 0 0 0 0 1 0 الماليةنسبالرافعة 16

 0 0 0 1 0 0 سنكات/فمافكؽ(2ممخصمالي/ممخصمالي) 17

 0 0 0 1 1 1 معمكماتعفسياسةتكزيعأرباحالشركة 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 1 0 0 المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح 19

 0 0 0 0 0 0 اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات 20

 1 1 1 1 1 1 التخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكيرجديدة 21

 0 0 0 0 1 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 معمكماتعفحككمةالشركات: سابعان
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 معمكماتعفمجمساإلدارة: (أ)
 

 1 1 1 1 1 1 اسـالمديريف 23

 1 1 1 1 1 1 التنفيذييفالتعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريف 24

 1 1 1 1 0 0 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغيرالتنفيذييف 25

 1 1 1 1 0 0 خبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييف 26

 1 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 1 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف 28

 معمكماتعفاإلدارةالعميا: (ب)
 

29 

أسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسالتنفيذم،
المديرالمالي،مديرالعمميات،رئيسقسـالتدقيؽ

 الداخمي(

1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية 30

 1 1 1 1 1 1 الخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعميا 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 0 1 1 1 0 1 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 المعمكماتاإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات: (ج)
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34 
سياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكعكالدعـ

 الكطنيلمقكلالعاممة(
0 0 0 0 0 0 

35 
عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميفالماضييف/

 فمافكؽ
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

37 
سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاطبرنامج

 التعميـالمستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ
1 1 1 1 1 1 

 1 1 0 1 1 1 المكظفيفالذلتكفرهالشركةقائمةعفبرنامجتدريب 38

 0 1 0 1 1 1 عددالمكظفيفالمدربيفسنكيا 39

40 
معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكافالعمؿ،

 ككذلؾبياناتعفحكادثمكافالعمؿ
0 0 0 0 0 0 

 إشراؾالمجتمعالمحميكالمعمكماتالبيئية: (د)
 

 1 1 1 1 1 1 لمشركاتبيافالمسؤكليةاإلجتماعية 41

42 

معمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو)مثؿ
رعاية/برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،كالتعميـ،

 كالحمبلتالصحية(

1 1 1 0 1 1 
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 0 0 0 0 1 1 بيافالسياسةالبيئية 43

44 
معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/البيئة،

عادة  تدكيرالحمبلت/البرامج(كالطاقة،كا 
1 0 0 0 0 0 

 معمكماتالمنتج/الخدمة: (ق)
 

45 
معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/الخدمات

 المنتجة
1 0 0 1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

 1 1 1 1 1 1 مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصادالكطني 47

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48

49 
الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعيةالشركة

 المنتجاتكالخدمات
1 10 0 0 1 

 31 32 30 35 34 31 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي

 49 49 49 49 49 49 38مستوى الفصاح الطوعي الكمي/

 0.63 0.65 0.61 0.71 0.694 0.633 الطوعي لكل بنكنسبة الفصاح 

 0.65 1104نسبة الفصاح الطوعي لقطاع البنوك
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 م1105بيئة المصارف الفمسطينية لسنة  ىختيارية( فالمعمومات الطوعية )اإل :(10) ممحق

 م
المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 

طين الفمسطينية
مس
ك ف

بن
 

ك 
البن

مي
سال

ال
ني 

سطي
الفم

 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ربي
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ار 
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ك ا
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ني
سطي

الفم
س 

لقد
ك ا

بن
نى 

وط
ك ال

البن
 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 معمكماتعامةعفالبيئةالمحيطة: أكالن
 

 1 1 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 نظرةعامةليذهالصناعة 2

 0 0 0 0 0 0 السياسيةمعمكماتعفالتطكرات 3

 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
      

4 
نبذةتاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزة

 الشركة)بخبلؼالتاريخالقانكني(.
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددةلمشركات: ثالثان  معمكماتكا 
      

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 معمكماتمتعمقةبالمستثمريفكعبلقاتالمستثمريف: رابعان
 

 1 1 1 1 1 1 القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة 8

 1 1 1 1 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9

 1 1 1 1 1 1 سعرالسيـفىنيايةالعاـ 10
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 م
المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 

طين الفمسطينية
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نى 

وط
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البن
 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 1 1 1 1 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11

 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 1 1 1 1 1 1 التكزيعالجغرافيلممساىميف 13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 نسبالربحية 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15

 0 0 0 0 00 نسبالرافعةالمالية 16

 0 0 0 1 0 0 سنكات/فمافكؽ(2)ممخصمالي/ممخصمالي 17

 0 0 0 1 1 1 معمكماتعفسياسةتكزيعأرباحالشركة 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 1 0 0 المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح 19

 0 0 0 0 0 0 اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات 20

 1 1 1 1 1 1 جديدةالتخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكير 21

 0 0 0 0 1 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 معمكماتعفحككمةالشركات: سابعان

 معمكماتعفمجمساإلدارة: (أ) 



080 
 

 م
المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 

طين الفمسطينية
مس
ك ف

بن
 

ك 
البن

مي
سال

ال
ني 

سطي
الفم

 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ربي
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ار 
تثم

لس
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الفم
س 

لقد
ك ا
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نى 

وط
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البن
 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 1 1 1 1 1 1 اسـالمديريف 23

 1 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفالتنفيذييف 24

25 
المينيةلممديريفغيرالتعميـك/أكالمؤىبلت

 التنفيذييف
0 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 0 0 خبرةأعماؿالمديريفغيرالتنفيذييف 26

 1 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 1 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف 28

 معمكماتعفاإلدارةالعميا: (ب)
 

29 

)عمىسبيؿالمثاؿالرئيسأسماءاإلدارةالعميا
التنفيذم،المديرالمالي،مديرالعمميات،رئيسقسـ

 التدقيؽالداخمي(

1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية 30

 1 1 1 1 1 1 الخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعميا 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 0 1 1 1 0 1 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 المعمكماتاإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات: (ج)
 

 0 0 0 0 0 0سياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكعكالدعـ 34



080 
 

 م
المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 

طين الفمسطينية
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BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

الكطنيلمقكلالعاممة(

35 
عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميف

 فكؽالماضييف/فما
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

37 
سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاط
 برنامجالتعميـالمستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ

1 1 1 1 1 1 

38 
قائمةعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذلتكفره

 الشركة
1 1 1 1 1 1 

 0 1 1 1 1 1 المدربيفسنكياعددالمكظفيف 39

40 
معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكاف
 العمؿ،ككذلؾبياناتعفحكادثمكافالعمؿ

0 0 0 0 0 0 

 إشراؾالمجتمعالمحميكالمعمكماتالبيئية: (د)
 

 1 1 1 1 1 1 بيافالمسؤكليةاإلجتماعيةلمشركات 41

42 

مشاركتومعمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/
)مثؿرعاية/برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،

 كالتعميـ،كالحمبلتالصحية(

1 1 1 0 1 1 

 0 0 0 0 1 1 بيافالسياسةالبيئية 43
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 م
المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 

طين الفمسطينية
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BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

44 
معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/
عادةتدكيرالحمبلت/البرامج(  البيئة،كالطاقة،كا 

1 0 0 0 0 0 

 الخدمة:معمكماتالمنتج/ (ق)
 

45 
معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/

 الخدماتالمنتجة
1 0 1 1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

47 
مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصاد

 الكطني
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48

49 
الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعية

 الشركةالمنتجاتكالخدمات
1 1 0 0 1 1 

 31 33 32 36 33 31 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي

 49 49 49 49 49 49 38مستوى الفصاح الطوعي الكمي/

 0.63 0.67 0.65 0.73 0.673 0.633 نسبة الفصاح الطوعي لكل بنك

 0.66 1105الطوعي لقطاع البنوكنسبة الفصاح 
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 م1106بيئة المصارف الفمسطينية لسنة  ىختيارية( فالمعمومات الطوعية )اإل :(00)ممحق

 م
المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 

طين الفمسطينية
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البن
 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 معمكماتعامةعفالبيئةالمحيطة: أكالن
 

 0 0 1 1 1 1 النظرةالعامةلئلقتصاد 1

 1 1 1 1 1 1 نظرةعامةليذهالصناعة 2

 0 0 0 0 0 0 معمكماتعفالتطكراتالسياسية 3

 معمكماتعامةعفالشركات: ثانيان
 

4 
تاريخيةمكجزةعفالشركة/مكجزةنبذة

 الشركة)بخبلؼالتاريخالقانكني(.
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 كصؼالييكؿالتنظيمي 5

ستراتيجيةمحددةلمشركات: ثالثان  معمكماتكا 
 

 1 1 1 1 1 1 بيافاإلستراتيجيةكاألىداؼ 6

 1 1 1 1 1 1 مناقشةالمكقؼالتنافسيلمشركة 7

 رابعان
متعمقةبالمستثمريفكعبلقاتمعمكمات

  المستثمريف:

 1 1 1 1 1 1 القيمةالسكقيةفىنيايةالسنة 8

 1 1 1 1 1 0 إتجاهالقيمةالسكقية 9



088 
 

 م
المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 

طين الفمسطينية
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BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 1 1 1 1 1 1 سعرالسيـفىنيايةالعاـ 10

 1 1 1 1 1 0 إتجاهسعرالسيـ 11

 1 1 1 1 1 1 عنكافصفحةالكيب 12

 1 1 1 1 1 1 لممساىميفالتكزيعالجغرافي 13

 األداءالماليلمشركةكالتكقعاتالمستقبمية: خامسان
 

 1 1 1 1 1 0 نسبالربحية 14

 1 1 1 1 1 0 نسبالسيكلة 15

 0 0 0 0 1 0 نسبالرافعةالمالية 16

 0 0 0 1 0 0 سنكات/فمافكؽ(2ممخصمالي/ممخصمالي) 17

 0 0 0 1 1 1 الشركةمعمكماتعفسياسةتكزيعأرباح 18

 معمكماتتطمعية: سادسان
 

 0 0 0 1 0 0 المبيعات)اإليرادات(/تكقعاتاألرباح 19

 0 0 0 0 0 0 اعتمداألساسالذمتستندإليوالتنبؤات 20

 1 1 1 1 1 1 التخطيطلتقديـمنتجات/خدماتتطكيرجديدة 21

 0 0 0 0 1 0 النفقاتالرأسماليةالمخططليا 22

 معمكماتعفحككمةالشركات: سابعان
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المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 
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BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 معمكماتعفمجمساإلدارة: (أ)

 1 1 1 1 1 1 اسـالمديريف 23

 1 1 1 1 1 1 التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفالتنفيذييف 24

25 
التعميـك/أكالمؤىبلتالمينيةلممديريفغير

 التنفيذييف
0 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 0 0 غيرالتنفيذييفخبرةأعماؿالمديريف 26

 1 1 1 1 1 1 الخبرةالتجاريةلممديريفالتنفيذييف 27

 1 1 1 1 1 1 مراكزيشغمياالمديركفالتنفيذيكف 28

 معمكماتعفاإلدارةالعميا: (ب)
 

29 

أسماءاإلدارةالعميا)عمىسبيؿالمثاؿالرئيس
التنفيذم،المديرالمالي،مديرالعمميات،رئيس

 قسـالتدقيؽالداخمي(

1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 تعميـاإلدارةك/أكالمؤىبلتالمينية 30

 1 1 1 1 1 1 الخبرةفىاألعماؿالتجاريةلئلدارةالعميا 31

 0 0 0 0 0 0 مراكزتحتفظبيااإلدارةالعميا 32

 1 1 1 1 0 1 المسؤكلياتكالسمطاتالمسندةإلىاإلدارةالعميا 33

 المعمكماتاإلجتماعيةكالبيئيةلمشركات: (ج)
 



087 
 

 م
المكونات الختيارية )الطوعية( المناسبة لمبيئة 

طين الفمسطينية
مس
ك ف

بن
 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ني
سطي

الفم
 

ك 
البن

ي 
الم

لس
ا

ربي
الع

 

ار 
تثم

لس
ك ا

بن
ني
سطي

الفم
 

ك 
بن

س
لقد
ا

نى 
وط
ك ال

البن
 

BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

34 
سياساتالتكظيؼ)مثؿتكافؤالفرصكالتنكع

 كالدعـالكطنيلمقكلالعاممة(
0 0 0 0 0 0 

35 
عددكمكافأتالمكظفيفحسبالقسـلمعاميف

 الماضييف/فمافكؽ
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 نسبةالعامميفالفمسطينييففىالشركة 36

37 
سياسةحازمةعمىالتعمـ،برنامجالتعميـكنقاط
 برنامجالتعميـالمستمرالمطمكبةلكؿمكظؼ

1 1 1 1 1 1 

38 
قائمةعفبرنامجتدريبالمكظفيفالذلتكفره

 الشركة
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 عددالمكظفيفالمدربيفسنكيا 39

40 
معمكماتعفصحةكسبلمةالعامميففىمكاف
 العمؿ،ككذلؾبياناتعفحكادثمكافالعمؿ

0 0 0 0 0 0 

 إشراؾالمجتمعالمحميكالمعمكماتالبيئية: (د)
 

 1 1 1 1 1 1 بيافالمسؤكليةاإلجتماعيةلمشركات 41

42 

معمكماتعفمشاركةالمجتمعالمحمي/مشاركتو
)مثؿرعاية/برنامجالتبرعاتاإلجتماعية،

 الصحية(كالتعميـ،كالحمبلت

1 1 1 0 1 1 
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BOP ISBK AIB PIBC QUDS TNB 

 0 0 0 0 1 1 بيافالسياسةالبيئية 43

44 
معمكماتعفاألنشطة/األنشطةالبيئية)مثؿ/
عادةتدكيرالحمبلت/البرامج(  البيئة،كالطاقة،كا 

1 0 0 0 0 0 

 معمكماتالمنتج/الخدمة: (ق)
 

45 
معمكماتعفاألنكاعالرئيسيةمفالمنتجات/

 الخدماتالمنتجة
1 01 1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 كصؼشبكةالتسكيؽلمسمع/الخدماتالمقمدة 46

47 
مساىمةمفالمنتجات/الخدماتلدعـاإلقتصاد

 الكطني
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 التطكراتالمتعمقةبالمنتجات/الخدمات 48

49 
الحصكؿعمىجكائزالجكدةنتيجةلزيادةنكعية

 الشركةالمنتجاتكالخدمات
1 1 0 0 1 1 

 32 32 32 36 34 31 اجمالي مستوى الفصاح الطوعي

 49 49 49 49 49 49 38مستوى الفصاح الطوعي الكمي/

 0.65 0.65 0.65 0.73 0.694 0.633 نسبة الفصاح الطوعي لكل بنك

 0.67 1106نسبة الفصاح الطوعي لقطاع البنوك
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 OUTPUT(E-Views.)ثانيًا: جداول التحميل )المخرجات( 
 الدراسة مصارفلجميع  البسيط نحدارتحميل اإل  :(12) ممحق

 

 

Independent variable 

The dependent variable 

  Voluntary Disclosure 

R2 Coefficient sig 

ACIZS 3.60% 0.024 0.09 

Independent variable 

The dependent variable 

  Voluntary Disclosure 

R2 Coefficient sig 

ACIND 2.7% -0.001 0.235 

Independent variable 

The dependent variable 
  Voluntary Disclosure 

R2 Coefficient sig 

ACFE 0.1% 0.000087 0.835 

Independent variable 

The dependent variable 
  Voluntary Disclosure 

R2 Coefficient sig 

ACMET 7.20% 0.0081 0.028 

Independent variable 

The dependent variable 

  Voluntary Disclosure 

R2 
Coefficient 

sig 

ACFM 
1.9% 0.001- 0.322 

Independent variable 

The dependent variable 
  Voluntary Disclosure 

R2 Coefficient sig 

COWN 15.4% 0.000034 0.002 
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 رتباط بيرسون لممتغيرات المستقمةإ :(13) ممحق

 
 

 لمتغيرات الدراسة التوزيع الطبيعي يبين :(03)ممحق

 
 

 حصاء الوصفي لممتغيراتاإليوضح  :(15)ممحق







CorrelationACIZS ACIND ACFE ACMET ACFM COWN 

ACIZS 1

ACIND 0.0573191

ACFE -0.3220960.0918471

ACMET 0.529397-0.172442-0.7129561

ACFM 0.027969-0.079243-0.209030.3014841

COWN 0.234006-0.097690.087215-0.058061-0.4220481

LNSIZE 0.316034-0.136432-0.5339580.6945360.184436-0.035511

LEVER -0.27488-0.26013-0.2113630.0624680.347402-0.596225

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 11/24/18   Time: 16:09

Sample: 2009 2017

Included observations: 54

VDINDACIZSACINDACFEACMETACFMCOWN

 Jarque-Bera12.412283.61521880.556972.6762544.12522119.06501312.4831

 Probability0.0020170.16404600.2623370.1271220.0000720

 Sum32.6734718548.227.1435848.115.75

 Sum Sq. Dev.0.31999831.20372.8482373.48663786.592591.4588541.318431

 Observations54545454545454

VDINDACIZSACINDACFEACMETACFMCOWN

 Mean0.6050643.4259260.8925930.5025936.629630.8909260.106481

 Median0.6326530.767310.635610.157721

 Maximum0.734694511910.91

 Minimum0.34693920040.50

 Std. Dev.0.0777030.231820.2564871.2782110.165908

 Skewness-1.032280.630531-2.20463-0.448480.665343-1.423822.716949

 Kurtosis4.1198822.8715927.0449432.3795922.7495873.60356913.45725


