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 ممخص:

قياس أثر اإلفصاح اإللكتروني عمى مخاطر القرارات االستثمارية، من الدراسة إلى  ىدفت
خالل المقارنة بين كل من اإلفصاح الورقي واإلفصاح اإللكتروني وتحديد ما اذا كان ىناك فروق 
 جوىرية بينيا في التأثير عمى مخاطر القرارات االستثمارية، وقد اعتمد الباحثون المنيج التجريبي في

طالب ماجستير تخصص محاسبة،  37إعداد البحث، حيث تم إجراء التجربة عمى عينة مكونة من 
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن اإلفصاح اإللكتروني يخفض من مستوى 
مخاطر القرارات االستثمارية مقارنة باإلفصاح الورقي لكل عناصر مخاطر القرارات االستثمارية عدا 

لمخاطر المتعمقة بالتغير في عدد الموظفين حيث تبين أنو ال يؤثر عمى اتخاذ القرارات االستثمارية. ا
المواقع  استخدام عمى التجارة كميات خريجي قدراتومن أىم توصيات الدراسة ضرورة تنمية 

راد ، وضرورة قيام بورصة فمسطين بإصدار نشرات دورية تيدف إلى توعية أفاإللكترونية لمشركات
المجتمع حول ثقافة اإلفصاح اإللكتروني مما قد يسيم في دفع عجمة التنمية، والحد من مشكمة 
البطالة من خالل تشجيع صغار المستثمرين والعاطمين عن العمل عمى االستثمار في األوراق 

 المالية.
 ارية.مخاطر القرارات االستثم –اإلفصاح الورقي  –اإلفصاح اإللكتروني  الكممات الدالة:

Abstract : 

This study aimed to bring into view the impact of Online Electronic 

Financial Reporting (OEFR) on Investment Decision Risk out of comparing 

between Internet Financial Reporting (IFR) and Paper-Based Financial 

Reporting (PBFR), And their different impact on Investment Decision Risk. 

So based on the Experimental method, The study focused on MBA students 
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as samples serving the purposes of the test, where the samples size by (37) 

students. 

The study concluded a set of results, the most important one is that the 

Online Electronic Financial Reporting minimize the all investment decision 

risk more than Paper-based Financial Reporting with the exception of   the 

risk related to change in company staff, which it has no influence on 

Investment decision. 

Based on the above-mentioned result, the study recommended to enhance 

fresh graduates from faculty of commerce in using the Online Financial 

Reporting. Moreover, The Palestine Exchange Securities must issue periodic 

publication aimed to raising awareness among the community about the 

culture of Online Electronic Financial Reporting, that may contribute to 

advancing the development process and reducing the problem of 

unemployment by encouraging small investors and unemployed from 

investing in securities. 

 مقدمة:
أضحى استخدام تكنولوجيا المعمومات أحد الوسائل الحديثة التي زادت من استخداميا 
الوحدات االقتصادية المختمفة بصورة عامة ونظم المعمومات المحاسبية بصورة خاصة، وتتجمى 

ف صورة ىذا االستخدام في االنتشار الواضح لمتقارير والقوائم المالية لمشركات المساىمة والذي يعر 
باإلفصاح اإللكتروني من خالل شبكة اإلنترنت، األمر الذي أسيم في زيادة القدرة عمى توصيل 

 المعمومات المحدثة إلى عدد ال محدود من الميتمين بالسرعة والتوقيت المناسب.
 ممارسات اإلفصاح في تنوع اإللكتروني اإلفصاح المحاسبي في التوسع صاحب لذلك ونتيجة

 المعمومات من حيث الموقع محتوى من كل في التنوع ظير ولقد المقارنة، مكانيةإ عمى مؤثرة بصورة
 اإللكترونية في المواقع المعمومات عرض ىذه أسموب وكذلك عنيا، المفصح المالية وغير المالية

(، وقد شكل 2016المالية )العربيد و قرطالي،  والقوائم التقارير لمستخدمي المنفعة يقدم لمشركات، بما
ضوع اإلفصاح اإللكتروني عبر اإلنترنت مجااًل خصبًا لمدراسة، وأصبح من أىم وأحدث مو 

الموضوعات المحاسبية التي بدأت تخضع لمدراسة والتحميل من قبل الباحثين في المجال المحاسبي، 
وذلك عمى أثر محاوالت البعض تفسير الدوافع من استخدام اإلنترنت كأسموب تقني معاصر في 

والمنافع المترتبة عمى استخدام ىذا األسموب ألغراض العرض  لمحاسبي، وتحميل التكاليفاإلفصاح ا
واإلفصاح العام، باإلضافة إلى بعض االحصائيات عبر مواقع الشركات عمى شبكة اإلنترنت وتحميل 

كما يمثل اإلفصاح اإللكتروني لمتقارير المالية أحد أساليب  (،2013محتوياتيا وخصائصيا )غنيم، 
اإلفصاح المحاسبي الذي يعتمد عمى إمكانية االستفادة من وسائل التقنية الحديثة في توصيل 
المعمومات لمستخدمييا، فالتقارير المالية عبر شبكة اإلنترنت تسمح لمشركات بمقابمة متطمبات 

 (.Janvrin & No, 2012الميتمين بالشركة من المعمومات ألغراض الشفافية )
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 مشكمة الدراسة:
تبط فئات مختمفة من مستخدمي التقارير بعالقة مع الشركات المساىمة العامة من أجل تر 

اتخاذ العديد من القرارات االستثمارية، فمنيم من يمتمك أسيمًا في تمك الشركات وينتظر اإلعالن عن 
األرباح وتوزيعاتيا، ومنيم من يرغب في االستثمار في إحدى الشركات مستقباًل من خالل شراء 

سيميا، ومنيم من ينوي تمويل أو إقراض إحدى ىذه الشركات كالبنوك والموردين، وىناك أيضا من أ
يرغب في السيطرة عمييا ألىداف متنوعة كخفض التكمفة أو الحد من المنافسة، كل تمك الفئات 
وغيرىا ترغب في الحصول عمى تقارير مالية لمشركة أو الشركات المنوي اتخاذ القرار بشأنيا 

راستيا وتحميميا لالعتماد عمييا في الحصول عمى المعمومات ذات الفائدة في اتخاذ القرار السميم، ود
 في ضوء تمك المعطيات يمكن اختصار مشكمة الدراسة في التساؤل التالي:

ما مدى تأثير اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني عمى مخاطر القرارات االستثمارية لمشركات 
 سطينية؟المساهمة العامة الفم

 أهمية الدراسة:
تتمحور أىمية الدراسة في حداثة موضوع اإلفصاح اإللكتروني الذي يعتمد بشكل رئيسي 
عمى االستفادة من مزايا كل من عمم المحاسبة وتكنولوجيا اإلنترنت بحيث أضفى عمى الدراسة مزيدا 

مر ومتخذ القرار عمى حد سواء، من التميز واألىمية؛ ألنو يمثل جانبًا ذا أىمية بالغة بالنسبة لممستث
والذي يتوقع الحصول عمى معمومات محدثة سريعة وفي الوقت المناسب حول سوق رأس المال، مما 
يخفض من درجة عدم التأكد ويكشف مستوى المخاطر المحيطة بالشركات، األمر الذي يساعد 

والسياسية المتجددة والمتسارعة  المستثمرين في اتخاذ القرارات المالئمة، كما أن االحداث االقتصادية
والظروف غير المستقرة تزيد من مخاطر األعمال، ومن حساسية وصعوبة القرارات االستثمارية 
بالنسبة لممستثمرين والممولين والمقرضين، وىذا ينعكس تماما عمى االقتصاد الفمسطيني المحمي لما 

كل كبير عمى قرارات المستثمرين يتصف بو من تقمبات و اضطرابات سريعة وبالتالي يؤثر بش
الفمسطينيين، كما أنو حسب عمم الباحثين ىناك عدد قميل من الدراسات تناولت ىذا الموضوع من 
جوانب مختمفة، وبالتالي ستفتح نتائج الدراسة الحالية المجال امام الباحثين والميتمين لالستفادة منيا 

يمة لممخاطر التي قد تواجو الشركات المدرجة في سوق في إعداد أبحاث إضافية تقدم حمواًل جديدة وبد
 رأس المال.
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 أهداف الدراسة:
 تيدف الدراسة إلى تحقيق اليدف الرئيس التالي:

قياس أثر اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني عمى مخاطر القرارات االستثمارية، بمعنى تحديد 
رات االستثمارية مقارنة باستخدام اإلفصاح أثر استخدام اإلفصاح اإللكتروني عمى مخاطر اتخاذ القرا

 الورقي.
 فرضية الدراسة:

 تتمثل الفرضية الرئيسة لمدراسة في: 
لإلفصاح المحاسبي اإللكتروني  0.05ال يوجد أثر جوىري دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 عمى مخاطر القرارات االستثمارية.
 الدراسات السابقة:

 Internet Financial Reporting :بعنوان( Keliwon, et.cl, 2018دراسة ) -1
(IFR) Disclosure Position and Firm Value 

ىدفت الدراسة إلى وضع مقياس كمي لمموقف من اإلفصاح عن التقارير المالية عبر 
اإلنترنت، أي بمعني معدل استخدام اإلنترنت لعرض التقارير المالية، آخذًا في االعتبار أحدث قواعد 

رير المالية عبر اإلنترنت حول العالم باإلضافة إلى الدراسات التجريبية القائمة ذات ولوائح التقا
 الصمة.

، يوضح تحميل االنحدار 2012شركة ماليزية مدرجة في عام  320استناًدا إلى عينة من  
 87أن اإلفصاح عن التقارير المالية عبر اإلنترنت لو ارتباط إيجابي مع قيمة الشركة، كما وجد أن 

شركة مصنفة كأداء ضعيف يبدو أنيا تفصح عن التقارير المالية الخاصة بيا عمى اإلنترنت بشكل 
شركة مصنفة عمى أنيا ذات أداء جيد، تقوم باإلفصاح عن  233متقطع وليس بشكل دائم. في حين 

ى أن تقاريرىا المالية عمى اإلنترنت بشكل دائم ودوري، ومن ثم فإن الدراسة الحالية توفر أدلة عم
 األداء المالي لمشركات لو عالقة بالموقف من اإلفصاح عن التقارير المالية عبر اإلنترنت.

 عمى اإللكتروني المحاسبي اإلفصاح ( بعنوان: أثر2116دراسة )العربيد وقرطالي،  -2
 األسواق العربية في المدرجة الشركات عمى ميدانية المحاسبية، دراسة منفعة المعمومات

 ية.المال لألوراق
 المعمومات منفعة عمى اإللكتروني المحاسبي اإلفصاح معرفة أثرإلى ىدفت الدراسة 

 الوساطة إلى شركات وجو المحاسبية، ولتحقيق ىدف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتيا تم إعداد استبيان
سبي المحا اإلفصاح من المستفيدين أحد المالية العربية محل الدراسة لكونيا األسواق في المالية

المفصح عنيا  المعمومات نوعية بين إيجابية اإللكتروني، وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة
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 عالقة المحاسبية، وكذلك وجود وزيادة منفعة المعمومات المساىمة العامة الشركات إلكترونيا في
 اتالمعموم ومنفعة الشركات المساىمة في اإلنترنت عمى المعمومات عرض أسموب بين إيجابية

 العربية في األسواق المدرجة المساىمة الشركات إدارة وأوصت الدراسة بضرورة دعوة .المحاسبية
من  التحقق من تمكن التي التكنولوجية واألساليب البرامج استخدام لمتوسع في المالية لألوراق

لز  اإللكترونية لممواقع كاف   معموماتي أمن وتوفير المنشورة إلكترونياً  المعمومات  الشركات اموا 
لمتوسع  المالية لألوراق العربية األسواق في المدرجة المساىمة الشركات إدارات باستخداميا، وتشجيع

 المواقع اإللكترونية، مع ضرورة تطوير مواقعيا في المالية وغير المالية عن المعمومات اإلفصاح في
 أحدث واستخدام راق الماليةلألو  العربية األسواق في المدرجة لمشركات المساىمة اإللكترونية
  .فييا التكنولوجيا

 An Analysis Of Web .( بعنوان: " Kaur, 2015 Bhatia &) دراسة -3
Disclosure Practices Of Public And Private Sector Banks In 

India. 
ىدفت الدراسة إلى تحميل ممارسات اإلفصاح اإللكتروني المتبعة من قبل بنوك كل من 

مصرفًا من القطاع  21مصرفًا من القطاع العام و 26لعام والخاص في اليند وتتكون من القطاعين ا
الخاص، حيث تمت زيارة مواقع اإلنترنت لجميع تمك المصارف، وتم تنزيل التقارير السنوية والتقارير 

 . وقد توصمت2013األخرى ذات العالقة، وتقتصر فترة التحميل عمى التقارير السنوية لشير مارس 
الدراسة إلى أن درجة اإلفصاح في مصارف القطاع الخاص أفضل منيا في مصارف القطاع العام؛ 
ألن المواقع اإللكترونية لمصارف القطاع الخاص أفضل من حيث المحتوى والعرض من مصارف 

 القطاع العام.
 Exploring The Factors( بعنوان: Lee & Blouin ،2015دراسة ) -4

Associated With Online Financial And Performance Disclosure 
In Nonprofits 

ىدفت الدراسة إلى اجراء اختبارات تجريبية لنموذج اإلفصاح اإللكتروني في المنظمات غير 
منظمة في منطقة إقميمية تتكون  775الربحية، ومن أجل اختبار النموذج تم إعداد استبيان لعينة من 

اليات المتحدة، وأظيرت نتائج الدراسة أن الرئيس التنفيذي من ثماني مناطق في شمال شرق الو 
لممنظمة والخصائص التنظيمية ىما السبب الرئيسي نحو تبني أسموب اإلفصاح اإللكتروني في 
المنظمات غير الربحية، حيث يزيد اإلفصاح اإللكتروني من المعمومات لعدة اسباب وىي: أوال: 

نترنت يساىم في تعزيز الشفافية والمسائمة، ثانيا: عندما تدرك عندما يعتقد المدير التنفيذي أن اإل
المنظمة أن اإلنترنت يعد وسيمة اتصال إستراتيجية، ثالثا: عندما يمتمك الموظفون خبرة فنية كافية، 
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وأخيرا: عندما يكون مجمس اإلدارة داعما لمتكنولوجيا. كما تبين أن اإلفصاح اإللكتروني عن 
مى شبكة اإلنترنت يزداد عندما تمتمك المنظمة اإلمكانيات التكنولوجية لإلفصاح المعمومات المالية ع

عبر شبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى ذلك حددت الدراسة العوامل الرئيسية التي تسيل اعتماد اإلفصاح 
 اإللكتروني في إطار المنظمات غير الربحية.

 تماثل عدم من الحد في اإللكتروني اإلفصاح دور :( بعنوان2115دراسة )غنيم،  -5
 .المصري المال رأس سوق كفاءة عمى ذلك وانعكاس المعمومات

 إلى تقديم تصور عن طبيعة اإلفصاح اإللكتروني، ومراحل تطوره ومقوماتو الدارسة ىدفت
في الحد من ظاىرة عدم تماثل المعمومات في سوق رأس المال، وانعكاس  ودوره يقدميا، والمزايا التي

كفاءة سوق رأس المال المصري بيدف مساعدة المستثمرين الحاليين والمحتممين في  ذلك عمى رفع
اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة وفعَّالة. وقد اعتمدت الدراسة كاًل من المنيج الوصفي التحميمي والمنيج 

، مع االستقرائي واالستنباطي لمتوصل إلى نتائج منطقية تدعم الفروض النظرية الواردة في الدراسة
القيام بدراسة ميدانية في البيئة المصرية من خالل استقصاء آراء المحممين الماليين والسماسرة 
ومستخدمي القوائم المالئة. وخمصت نتائج الدراسة إلى أن اإلفصاح اإللكتروني يؤثر عمى تحقيق 

الة في توفير الشفافية وعدم تماثل المعمومات، ويجعل المعمومات أكثر مالءمة في التوقيت والعد
المعمومات لجميع المستثمرين في نفس الوقت، وأن تطبيقو في البيئة المصرية يؤدي إلى رفع كفاءة 
سوق رأس المال، وأوصت الدراسة بضرورة مواجية المنظمات المينية المحمية الدولية لتحديات 

ءمة ىذه التغيرات التطور في اساليب اإلفصاح اإللكتروني من خالل تكييف المعايير المينية لمال
دخال تحسينات عمى تقنيات اإلفصاح اإللكتروني من أجل  والتطورات في تكنولوجيا المعمومات، وا 
التحقق من صحة المعمومات المنشورة وتوفير التأمين الكافي لممواقع بسوق االسيم المصري فضال 

لمستثمرين في الحصول عن مواقع الشركات المدرجة بذلك السوق بما يسمح بالمساواة بين جميع ا
 عمى كل المعمومات الحديثة أوال بأول.

 تخفيض في اإللكتروني المحاسبي اإلفصاح ( بعنوان: دور2113دراسة )والي وعمي،  -6
 االستثمارية. القرارات اتخاذ التأكد ألغراض عدم ظروف ظل في المخاطر

ض المخاطر في ظل ىدفت الدراسة إلى تحديد دور اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني في تخفي
ظروف عدم التأكد لدى المستثمرين، وقد اعدت الدراسة وفق المنيج النظري القائم عمى الوصف 
واالستنباط، وتوصمت الدراسة إلى أن اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني يشمل كل المعمومات المتعمقة 

اإلدارة، وأنو يؤدي إلى دعم  بالشركة كالقوائم المالية ومواعيد اجتماعات مجمس اإلدارة وقرارات مجمس
الخصائص النوعية لممعمومات وبخاصة المالءمة واالعتمادية والتوقيت المناسب، كما يخفض من 

 مستوى المخاطر النظامية وغير النظامية لممستثمرين.
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 Impact of Internet( بعنوان Hunter and Smith, 2009دراسة ) -7
Financial Reporting on Emerging Markets 

تيدف ىذه الدراسة إلى قياس أثر التقارير المالية المنشورة عمى  اإلنترنت في األسواق 
الناشئة، وذلك من خالل تخفيض عدم تماثل المعمومات باستخدام تكنولوجيا المعمومات، وقد قامت 

قتصاد مستوى اال -الدراسة بتحديد مفيوم فرضية السوق الفعال في األسواق الناشئة اعتمادا عمى: أوال
الكمي حيث تعتبر السوق فعَّالة وفقا ليذا المفيوم من تاريخ قيام الدولة بإلغاء كل القيود عمى 

عمى مستوى االقتصاد الجزئي  -االتصاالت التي تمنح الوصول لمزودي خدمات اإلنترنت، ثانيا
ي، وقد خمصت فيستند مفيوم السوق الفعَّالة إلى أساس إعالن الشركة عن إطالق موقعيا اإللكترون

الدراسة إلى أن السعر السوقي لمشركات العاممة في األسواق الناشئة تحسنت بعد استخدام اإلنترنت 
 في نشر التقارير المالية، كما أدى إلى تحسن في أداء أسواق األوراق المالية والبورصات الناشئة.

 من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن استخالص ما يمي:
صاح الورقي التقميدي في الوفاء باألغراض الالزمة التخاذ القرار خاصة مع قصور اإلف .1

تزايد متطمبات مستخدمي القوائم المالية من معمومات تساعدىم في المفاضمة بين البدائل 
 االستثمارية، وتقدم ليم بالسرعة والتوقيت المناسب.

الحد من ظاىرة عدم تماثل  أشارت العديد من الدراسات إلى فعالية اإلفصاح اإللكتروني في .2
المعمومات لممستخدمين، ذلك بأنو يوفر معمومات مالية وغير مالية تسيم في تدعيم 

 الخصائص النوعية لممعمومات المفصح عنيا في القوائم المالية.
أصبح اإلفصاح اإللكتروني مطمبًا ضروريًا في األسواق المالية العالمية، وذلك مع تزايد  .3

 والبرامج واألساليب التكنولوجية التي تحسن من شفافية ودقة المعمومات. استخدام اإلنترنت
لم تضع الدراسات السابقة اطارًا يمثل نموذجًا واضحًا لكيفية اإلفصاح اإللكتروني  .4

 والمعمومات الواجب اإلفصاح عنيا من خاللو.
ذ القرار ىناك نقص في الدراسات التي تتناول أثر اإلفصاح اإللكتروني عمى عممية اتخا .5

 سواء عمى الصعيد الدولي أو العربي، مما يزيد من أىمية ىذه الدراسة.
 خطة الدراسة:

 لتحقيق أىداف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى سبعة محاور رئيسية ىي:
 أوال: تطور اإلفصاح اإللكتروني.

 ثانيا: ماىية ومزايا اإلفصاح اإللكتروني.
 ثمارية.ثالثا: ماىية وأنواع القرارات االست

 رابعا: أنواع مخاطر االستثمار وطرق قياسيا.
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 خامسا: واقع اإلفصاح في فمسطين.
 سادسا: الدراسة التجريبية.

 سابعا: مناقشة وتحميل نتائج الدراسة.
 ثامنا: النتائج والتوصيات.
 أوال: تطور اإلفصاح اإللكتروني.

مى ذلك في إطالق العديد أحدث التطور التكنولوجي ثورة في الوصول إلى المعمومات، وتج
اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت أفصحت فييا عن أنواع مختمفة من المعمومات  من الشركات مواقعيا

لمختمف األطراف، ففي السابق كانت الشركات تستخدم وسائل اإلعالم المطبوعة كوسيط لتقديم 
تتمتع بقبول عالمي، فإنو من تقارير الشركات، وعمى الرغم من أن ىذه التقارير الورقية مازالت 

 Malhotra and)الممكن عدم وصوليا لمميتمين في الوقت المناسب أو مفصمة بالشكل المطموب 
Makkar, 2012) ولكن مع ظيور اإلفصاح اإللكتروني تزايد إفصاح الشركات عمى شبكة ،

 لتطور التكنولوجياإلنترنت، وتركزت جيود ىذه الشركات نحو المستثمر أكثر من ذي قبل مستغمًة ا
(Bhatia & Kaur, 2015). 

، وفي عام 1994وقد بدأ استخدام اإلنترنت في اإلفصاح اإللكتروني في أمريكا منذ عام 
شركة أمريكية عن بياناتيا المالية عمى اإلنترنت، حيث اصبحت الغالبية  55أفصحت  1996

المتحدة وأوروبا وأستراليا تمتمك مواقع العظمى من الشركات الكبرى في البمدان المتقدمة في الواليات 
عمى اإلنترنت، أما في المناطق التجارية في دول شرق آسيا مثل ىونغ كونغ فقد اعتمدت الشركات 

 ((Singh, 2013 1996المدرجة طريقة اإلفصاح اإللكتروني منذ أوائل عام 
لدول المتقدمة، ومع ازدياد استخدام اإلفصاح اإللكتروني من قبل الشركات العاممة في ا

اتجيت المنظمات المينية الدولية والجيات التي تضع معايير المحاسبة إلى االىتمام في اإلفصاح 
 (Malhotra and Makkar, 2012)عبر اإلنترنت، وتمثل ذلك في: 

ورقة بحثية حول التقارير المالية وغير المالية  IASCإعداد لجنة معايير المحاسبة الدولية  .1
 عبر اإلنترنت

إعداد مبادرات من قبل المعيد الكندي لممحاسبين ومجمس معايير المحاسبة الدولية ومعيد  .2
 المحاسبين القانونيين في انجمترا وويمز لبحث عالم االعمال المتغير بسرعة عمى اإلنترنت.

 Code of Conductبتطوير القواعد السموكية  IFACقيام االتحاد الدولي لممحاسبين  .3
 اإللكترونية عبر اإلنترنت. إلعداد التقارير

ومع ىذا االىتمام المتزايد في موضوع اإلفصاح اإللكتروني أصبح ىناك حاجة لوضع مفيوم 
 واضح لطبيعة ىذا اإلفصاح ومكوناتو ومزايا استخدامو.
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 : ماهية ومزايا اإلفصاح اإللكتروني ومزاياه.ثانياً 
حاجات المستثمرين والمستخدمين انتشرت التقارير اإللكترونية مؤخرًا بشكل يتالءم مع 

اآلخرين لمتقارير المالية، حيث اصبح الوصول إلى المعمومات المالية الالزمة ممكنا في أي مكان في 
 العالم وفي أي وقت وذلك من خالل المعمومات المفصح عنيا عمى موقع الشركة عمى اإلنترنت

(Malhotra and Makkar, 2012) إلييا وقابمة  لورقية يمكن الوصولومع أن التقارير السنوية ا
لممقارنة وتفصيمية وتتالءم مع تطمعات المستخدمون، إال أنو تم التركيز في مؤخرا عمى اإلفصاح 
اإللكتروني كوسيمة سيمة الوصول ومالئمة ومرنة وتفاعمية ومفصمة وفي الوقت المناسب، وذلك مع 

  (Bhatia & Kaur, 2015) انتشار اإلنترنت في جميع مناحي الحياة
وتجسد التقارير اإللكترونية الشكل األنسب لإلفصاح الكمي عن المعمومات الجوىرية المتعمقة 

أن  (Ojah, Mokoaleli-Mokoteli, 2012)بالشركات من جانب المستخدمين، "حيث يرى 
توصيل المعمومات الالزمة في شكل  جيد وتوقيت مناسب يعتمد عمى توافر بنية تحتية تنظيمية 

 .ادية مناسبة"وم
ويقصد بالتقارير المالية اإللكترونية استخدام موقع الشركة عمى الويب لتوزيع المعمومات 
حول األداء المالي لمشركة، كما ويعد استخدام التقارير المالية عبر اإلنترنت طريقة فعالة لتسويق 

المنصة التي يتم  (، ويمثل اإلفصاح اإللكتروني(Hunter and Smith, 2011الشركة لممستثمرين
من خالليا التواصل مع المساىمين، إال أن بعض الدراسات تشير إلى أن الشركات ال تستفيد من 
اإلمكانات الكاممة لإلنترنت، حيث أن ىناك قدرًا كبيرًا من االختالف في مدى وطبيعة اإلفصاح 

 (.Singh, 2013المالي وغير المالي عمى شبكة اإلنترنت بين الشركات والبمدان )
ويؤثر حجم الشركة وتوزيع الممكية عمى مستوى اإلفصاح اإللكتروني لمشركات، ويعني ذلك 
أن الشركات التي تعرض مزيًدا من المعمومات عمى مواقعيا اإللكترونية تكون أكبر حجًما وتوزيعًا 

شركة قمت ( حيث يمكن االستنتاج أنو كمما زادت ممكية اإلدارة في ال(Singh, 2013 لييكل الممكية
الحاجة إلى اإلفصاح ألن المالك يصبح ىو المدير، وبالتالي فإنو سيعمل لمصمحة الشركة وليس 
لمصمحتو الخاصة، أما إذا كان ىيكل الممكية موزعًا عمى مستثمرين خارجيين فإنيم بالتأكيد سيطمبون 

 مزيدًا من اإلفصاحات عن المعمومات الخاصة بشركاتيم.
 ص بعض خصائص اإلفصاح اإللكتروني فيما يمي:وبالتالي يمكن استخال

 ىو إفصاح متعمق بمعمومات عن الجوانب المالية واإلدارية لمشركة محل اإلفصاح. .1
 يوفر اإلفصاح اإللكتروني معمومات تتصف بالشفافية والثقة. .2
 يمد الميتمين بالمعمومات الالزمة في الوقت والشكل المناسب. .3
 بة لتطبيقو.يتطمب بيئة مادية وتنظيمية مناس .4
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 كما ويحقق اإلفصاح اإللكتروني العديد من المزايا أىميا: 
رسال التقارير وسرعة النشر التي تشمل المساىمين وحممة  .1 الوفر في تكاليف طباعة وا 

السندات الحاليين والمحتممين داخل البالد وخارجيا الذين يتطمعون إلى االستثمار في 
 (Kuye, 2015)الشركة 

روني يحسن الدور الرقابي لممحاسبة من خالل تطوير إمكانية الوصول اإلفصاح اإللكت .2
 (.(Singh, 2013والتحميل لألرقام المحاسبية لجميع األطراف المعنية 

يوفر اإلفصاح اإللكتروني معمومات ذات شفافية عالية تتصف بالكمال والدقة وسيولة  .3
 . (Lee, & Blouin, 2014) الوصول في الوقت المناسب

إلفصاح اإللكتروني برامج تسمح لممستخدمين بإجراء تحميالت مالية تفاعمية فورية يوفر ا .4
 .(Ojah & Mokoaleli, 2012) لمتواصل مع الشركات بتكمفة منخفضة نسبًيا

يوفر اإلفصاح اإللكتروني المرونة الالزمة لممستخدمين في البحث والتصفية واالسترجاع  .5
عادة تكوين ىذه المعمومات  .(Ojah & Mokoaleli, 2012) والتنزيل وا 

يسمح اإلنترنت بفتح فرص جديدة لإلفصاح من خالل محركات البحث والوسائط المتعددة  .6
 .(Ojah & Mokoaleli, 2012)واالرتباطات التشعبية 

يسيم اإلفصاح اإللكتروني في حل مشكمة عدم تماثل المعمومات وآثارىا السمبية عمى  .7
ول المتكافئ لممعمومات في الوقت المناسب مما يزيد المستخدمين، من خالل تحقيق الوص

 من ثقتيم بالتقارير المالية.
 يعزز اإلفصاح اإللكتروني قواعد حوكمة الشركات في حفظ وضمان حقوق األطراف كافة. .8
وىذا بدوره ألقى بظاللو عمى مستخدمي التقارير وخاصة المستثمرين، حيث وفر ليم  .9

 ين البدائل االستثمارية المتاحة واتخاذ القرار المناسب.معمومات ساعدتيم عمى المفاضمة ب
 ثالثا: ماهية وأنواع القرارات االستثمارية.

يستند قرار االستثمار في األوراق المالية إلى عنصرين اساسيين ىما العائد والمخاطر، 
لعائد وتخفيض فالمستثمر الرشيد ىو الذي يوازن بين العائد والمخاطرة إذ يسعى باستمرار إلى تعظيم ا

 المخاطرة.
فعندما يقوم المستثمر بعممية االستثمار فيو في الواقع يتحمل درجة من المخاطرة مقابل 
توقعو الحصول عمى عائد معقول، لذلك تعتبر المخاطرة عنصرًا ىامًا يجب أخذه بعين االعتبار عند 

ئد ممكن مع تحمل أقل درجة اتخاذ أي قرار استثماري، وييدف المستثمر العادي إلى تحقيق أكبر عا
من المخاطرة، ويتضح أن المخاطرة في االستثمار ترتبط باحتمال وقوع الخسائر، فكمما زاد احتمال 

 (.2015)الطيب،  وقوع الخسارة، كان االستثمار أكثر خطورة والعكس بالعكس
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 (2015وتصنف القرارات االستثمارية إلى ثالثة انواع ىي: )الحيالي والجعفر، 
: ويتخذه المستثمر عندما يشعر بان قيمة األداة االستثمارية ممثمة بالقيمة الحالية لمتدفقات ر الشراءقرا

النقدية المتوقعة منيا محسوبة في إطار العائد والمخاطرة تزيد عن سعرىا السوقي، أو بعبارة أخرى 
حافزًا لشراء تمك األداة سعيًا عندما يكون السعر السوقي أقل من قيمة األداة االستثمارية مما يولد لديو 

 .وراء تحقيق مكاسب رأسمالية من ارتفاع في سعرىا السوقي مستقبالً 
: عندما يتساوى سعر السوق مع القيمة الحالية لألداة، وىنا تصبح السوق في حالة قرار عدم التداول

دييم حوافز توازن تفرض عمى من كان لدييم حوافز لمشراء التوقف عن الشراء، وكذلك من كان ل
 .لمبيع أيضا التوقف عن البيع فيكون القرار االستثماري في ىذه الحالة عدم التداول

: بعد حالة التوازن التي تمر في السوق عندما يتساوى السعر مع القيمة الحالية لألداة تعمل قرار البيع
ذا كان مستثمر يرى ديناميكية السوق فتخمق رغبات إضافية فيو لشراء تمك األداة من مستثمر جديد  وا 

إن السعر ما زال أقل من القيمة الحالية، مما يتطمب منو أن يعرض سعرا جديدا لتمك األداة يزيد عن 
القيمة الحالية، وىكذا يرتفع السعر عن القيمة الحالية مولدا بالتالي حافزا لدى غيره لمبيع فيكون قرار 

 المستثمر حينئذ ىو قرار البيع.
 ر أن يتخذ القرار المالئم في ضوء المعمومات المفصح عنيا من قبل الشركات.ويقع عمى المستثم

 رابعا" أنواع مخاطر االستثمار وطرق قياسها.
تعرف المخاطرة بأنيا الضرر الناجم من االستثمار نتيجة لألحداث غير المرغوب بيا 

جمة عن اختالف األرباح المصاحبة لو والتي تكون عادة غير متوقعة، كما تعرف بأنيا المخاطرة النا
الفعمية عن األرباح المتوقعة الستثمار معين، ويرتبط ىذا المفيوم مع خاصية عدم التأكد كونيا تعتمد 

 (2016عمى مدى معرفة إدارة الوحدة االقتصادية بنتائج القرار. )سممان، 
ين التي يتعرض ليا عائد االستثمار وتشمل نوع المخاطروتتضمن مخاطر االستثمار كل 

 : ( 1999 )مطر، ىما
: ىي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في األوراق المالية بوجو عام وال يقتصر المخاطر المنتظمة

تأثيرىا عمى شركة معينة أو قطاع معين، وترتبط ىذه العوامل بالظروف االقتصادية والسياسية 
ل بنفس الطريقة ولكن بدرجات واالجتماعية، فأسعار األوراق المالية جميعيا تتأثر بيذه العوام

متفاوتة، وتكون درجة المخاطرة المنتظمة مرتفعة في الشركات التي تنتج سمعًا صناعية أساسية، 
وكذلك الشركات التي تتصف أعماليا بالموسمية كشركات الطيران، أي بصورة عامة أن أكثر 

باحيا، وبالتالي أسعار أسيميا الشركات تعرضًا لممخاطر المنتظمة ىي تمك التي تتأثر مبيعاتيا وأر 
 . بمستوى النشاط االقتصادي بوجو عام، وكذلك بمستوى النشاط في سوق األوراق المالية
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: ىي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعمق بشركة معينة، أو قطاع معين المخاطر غير المنتظمة
مل تؤثر عمى منتجات وتكون مستقمة عن العوامل المؤثرة عن النشاط االقتصادي ككل، ىذه العوا

شركة معينة بالذات، والشركات التي تتصف بدرجة كبيرة من المخاطر غير منتظمة ىي تمك التي 
تنتج السمع االستيالكية  أو غير المعمرة كشركات المرطبات والسجائر، حيث ال تعتمد مبيعات ىذه 

ية، وتتأثر درجة المخاطرة الشركات عمى مستوى النشاط االقتصادي أو عمى حالة سوق األوراق المال
غير المنتظمة لشركة معينة بالتغير في طبيعة أو مكونات أصول ىذه الشركة، كما تتأثر بزيادة 
المنافسة في مجال نشاطيا أو بانتياء عقود معينة، أو بحدوث تغيير أساسي في اإلدارة، لذا يمكن 

محفظة استثمارية رأسمالية موزع الحد من المخاطر غير المنتظمة عن طرق التنويع وذلك بتكوين 
  .عمى أصول مختمفة لكي يتجنب المستثمر المخاطر المرتبطة بكل أصل عمى حده

وبالرجوع إلى طرق قياس المخاطر وجد الباحثون أن المقياس االنسب لقياس مخاطر القرارات 
 لتالي:االستثمارية ىو مقياس لكرت الخماسي، حيث تم تحديد المخاطر عمى خمس مستويات كا

 مخاطر  مستوى المخاطر
 مرتفعة جدا

 مخاطر 
 مرتفعة

 مخاطر 
 متوسطة

 مخاطر 
 منخفضة

 مخاطر 
 منخفضة جدا

      الوزن الترجيحي لممخاطر
ويتحدد الوزن الترجيحي لممخاطر في ضوء خمفية المستثمرين وخبرتيم ومستوى المخاطر المقبولة 

 لدييم.
ستثمارية تعتبر نتاج لعممية حسابية تتمثل أطرافيا في ويخمص الباحثون إلى أن القرارات اال

السعر المطموب لألداة االستثمارية مقابل العوائد والمخاطر المتوقعة منيا، فالمخاطر تكون مرتفعة 
بمعزل عن المعمومات الخاصة بالشركة المراد االستثمار بيا؛ الن حالة عدم التأكد تكون مرتفعة، 

المخاطر المتعمقة بالقرارات االستثمارية في ظل توفر معمومات عن  والعكس بالعكس، حيث تنخفض
الشركة؛ ألن الكشف عن بعض الحقائق المالية وغير المالية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره 
االستثماري بالشراء أو عدم التداول أو البيع، كما تعتبر المعمومات غير المالية ذات أىمية بالغة 

با إلى جنب مع المعمومات المالية، فعمى سبيل المثال مجرد الكشف عن أعضاء بالنسبة لممستثمر جن
مجمس اإلدارة قد تعطي المستثمر حافزا لإلقدام عمى االستثمار في الشركة إذا كانوا ذوي سمعة جيدة 
وتجارب ناجحة في قيادة الشركات، أو تجنب االستثمار بيا إذا كانوا ذوي سمعة سيئة وتجارب 

الضروري توصيل تمك المعمومات لممستثمرين الحاليين والمرتقبين وكل األطراف ذات  فاشمة، ومن
العالقة، والبد من توفر وسيمة كفؤة وفعالة لتحقيق ىذا الغرض، حيث كانت تستخدم التقارير الورقية 
في اإلفصاح عن الشركات، وكانت توصل لألطراف ذات العالقة بالبريد أو من خالل الصحف، 

عد التطور التكنولوجي أصبح اإلنترنت ىو الوسيمة المستخدمة في توصيل إفصاحات ومؤخرا ب
الشركات في معظم دول العالم النامي والمتقدم من خالل موقع البورصة أو الموقع اإللكتروني 
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لمشركات. وقد أثبتت الدراسات وجود العديد من المزايا لإلفصاح اإللكتروني كالسرعة في التوصيل 
مكانية الوصول لعدد غير محدود من المستخدمين.وانخفاض ا  لتكمفة والتوقيت المناسب والمرونة وا 

في إطار ما سبق فقد استخدم الباحثون مجموعة من المعمومات غير المالية اليامة التي 
تنطوي عمى مخاطر في حد ذاتيا، والمفصح عنيا في التقارير السنوية لمشركة )شركة بنك فمسطين( 

التجريبية، كأعضاء مجمس اإلدارة والخطط المستقبمية وأنشطة التوسع وعدد الفروع  ضمن الدراسة
والحصة السوقية وفعالية لجنة المراجعة، وذلك لتحقيق ىدف الدراسة في اختبار األثر المترتب عمى 

 اإلفصاح عن معمومات الشركات إلكترونيا عمى مستوى المخاطر المتعمقة بالقرارات االستثمارية.
 سا: واقع اإلفصاح في فمسطين.خام

 سوق فمسطين عمل بداية مع فمسطين في العامة المساىمة الشركات إفصاح مسيرة بدأت
 الشكل حيث من المطموب يرتقي لممستوى ال إفصاحاً  كان ولكنو ، 1997العام في المالية لألوراق

سوق  نظمت ، وقد 2004عامال حتى نياية الفترة خالل لألوراق المالية قانون وجود لعدم والتوقيت،
 اتفاقية بموجب المالية األوراق قانون صدور عمى اإلفصاح السابقة عممية المالية لألوراق فمسطين
 المساىمة الشركات المالية، دليل لألوراق فمسطين والسوق )سوق كل شركة بين الموقعة اإلدراج
 (.2006العامة، 

منو  35، وألزمت المادة 2004لسنة  12رقم صدر قانون األوراق المالية  2004وفي ديسمبر 
الشركات باإلفصاح عن البيانات غير المالية إلى جانب البيانات المالية، حيث طالبت الشركات 

 مجمس اإلدارة أعضاء نشاطيا وأسماء ومجاالت الشركة عن كاممة باإلفصاح عن معمومات
 الشركات وتشمل لمشركة، المالي الوضع حبوضو  تبين مالية ومعمومات الرئيسيين والمالكين والمديرين
 عمى جوىري أثر ليا والتي الشركة قبل من المتوقعة المستقبمية والمؤشرات والتابعة والتغيرات الحميفة

 رأس المال تقارير سوق إلى ىيئة المالية، إلى جانب ذلك طمبت من الشركات أن تقدم أوضاعيا
أن ترفق. )قانون  يجب إضافية معمومات وأية تياومحتويا أخرى دورية تقارير وأية سنوية نصف

 (.35، مادة 2004لسنة  12األوراق المالية رقم 
مفصل  نظام بإعداد المالية لألوراق سوق فمسطين قامت القانون صدور ضوء وفي 
 في بما عنيا وتوقيتيا اإلفصاح المطموب المعمومات وحددت ، 2005العام منتصف في لإلفصاح

 فمسطين سوق في الحقيقية والشفافية اإلفصاح مسيرة بأن القول السنوية، ويمكن بعر  اإلفصاحات ذلك
 اإلفصاح وضعت ، حيث2006العام  من الثاني النصف خالل قوي بزخم انطمقت المالية لألوراق

 المستثمر، وحماية التداول كفاءة تعزيز تتضمن جديدة استراتيجية توجيات ضمن أولوياتيا سمم في
 لدى اإلفصاح شكل لتوحيد اإللكتروني لإلفصاح نظام إعداد ليذا التوجو العممية الخطوات بين ومن
 2006 العام في الثالث الربع من اإللكترونية، وابتداءً  السوق صفحة عمى اإلفصاح ونشر قطاع، كل
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 فيوتكت سابقاً  تفعل كانت كما الدخل قائمة من أرقام بضعة تقديم إدارات الشركات بإمكان يعد لم
 نماذج محددة وفق أصول ضمن يتم اإلفصاح أصبح فقد والتزاماتيا، بواجبيا قامت أنيا بذلك مّدعية
 النقدية، والتدفقات األرباح والخسائر وبيان العمومية الميزانية عمى تحتوي التي اإللكتروني اإلفصاح
 وقد الواحد، القطاع تشركا بين المقارنة عمميات سّيل من مما موحداً  الواحد القطاع إفصاح وأصبح
 واإلطالع عمى جاىزة، مالية مؤشرات عمى والحصول القوائم ىذه قراءة المستثمرين عمى ذلك ساعد
 في المالية القوائم النظام معدي ىذا ساعد كما السنوية، وربع السنوية المالية الفترات من العديد

 المساىمة الشركات المالية، دليل اقلألور  فمسطين )سوق .وسيولة بيسر القوائم إعداد عمى الشركات
 (2006العامة، 

 سادسا: الدراسة التجريبية
يعد المنيج التجريبي من مناىج البحث العممي التي تتيح الفرصة لمباحثين في اختبار 
االستنتاجات الالزمة لمتأكد من تطابقيا مع الحقائق الموضوعية، وىذا يسيم في وضع القوانين عن 

، ويقصد بالتجريب تغير متعمد ومضبوط لمشروط المحددة لمظاىرة محل الدراسة طريق ىذه التجارب
ومالحظة ما ينتج عن ىذا التغير من تأثير، أي أن تتم المالحظة تحت ظروف مضبوطة )بمعنى 
إدخال المتغير التجريبي إلى الواقع وضبط تأثير المتغيرات األخرى( إلثبات صحة الفروض من 

 (2014عالقة السببية )القصاص، عدميا وكذلك معرفة ال
، وتجرى داخل Laboratory Experimentsويوجد نوعان لمتجارب: تجارب معممية 

، وتجرى خارج نطاق المعمل، Field Experimentsمعامل مجيزة ليذه التجارب، وتجارب ميدانية 
 Fieldدانية ولكن داخل نطاقو التطبيقي واألدائي. وتقوم الدراسة الحالية عمى أساس تجربة مي

Experiment  لصعوبة إجراء تجربة معممية سواء من ناحية قبول المشاركين لمخضوع ليا، أو من
خضاعيم لبيئة موحدة إلجراء التجربة  ناحية صعوبة تجميع عدد كاف من المستثمرين داخل معمل وا 

(. وتتمثل الميمة 294، 2011(، )محمد السعيد أبو العز،233، 2014)ميدي القصاص، 
التجريبية في ىذه الدراسة في تحديد أثر اإلفصاح اإللكتروني عمى تخفيض مخاطر القرارات 

 االستثمارية.
ولقد كان أمام الباحثين طريقتان إلجراء الدراسة التجريبية، األولى توزيع التجارب عمى 

قة ، ويعاب عمى ىذه الطريWithin-subject designمجموعة واحدة من المشاركين في التجربة 
أنيا تسمح لممشاركين بمالحظة الفروق بين التجارب واستنتاج بعض العالقات بين متغيرات الدراسة 
األساسية، ومالحظة الفروق في ترتيب البيانات بين التجارب، وىذا يترتب عميو تحيز في الردود. أما 

 Betweenثر الطريقة الثانية من التجارب، فيي ما يسمى بالتصميم عمى أساس مجموعتين أو أك
subject design وىي أن توزع عمى كل مشارك تجربة واحدة لحالة معينة، مما يشجع المشاركين ،
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(،)كمال الدين 234، 2014عمى الرد نظرا ألنيا ال تستغرق وقتا طوياًل )ميدي القصاص، 
 (، وبالرغم من أن ىذه الطريقة301، 2011( )محمد السعيد أبوالعز،73 -57، 2008الدىراوي،

تتفادى المشاكل التي قد تظير في الطريقة األولى، فإنيا قد تعرضت لمعديد من االنتقادات، فعمى 
ىذه الطريقة، ألنيا تدرس العالقة بين المتغير التابع والمتغير  Kinny(1995)سبيل المثال انتقد 

ن في المستقل، دون أن تأخذ بالحسبان العوامل األخرى، التي قد تتغير مع تغير المشاركي
كالوظيفة الحالية، ومجال العمل الحالي، والخبرة في مجال العمل. ومع ذلك ترى الدراسة  التجربة،

، ىو األنسب إلجراء ىذه الدراسة Within-subject designالحالية أن النوع األول من التجارب 
نتقادات قام الباحثون التجريبية، مع األخذ باالعتبار االنتقادات الموجية ليذا النوع. ولتجنب ىذه اال

بعقد جمسات إجراء التجارب في أوقات متباعدة زمنيا، شير تقريبا بين التجربة األولى والثانية، 
لضمان عدم التحيز في الردود تأثرا بالتجربة السابقة، كما وتجدر اإلشارة إلى أن الباحثين استغرقوا 

م قاموا بشرح واف لطبيعة الدراسة التجريبية في التجربة األولى وقتا أطول من التجربة الثانية، ألني
وشكل ومحتوي اإلفصاح الورقي وتأثيره عمى قرارات المستثمرين، وذلك لدراسة درجة شعورىم بالخطر 
اتجاه اتخاذ القرار بعد اطالعيم عمى اإلفصاح الورقي، بينما تناول المقاء الثاني طبيعة اإلفصاح 

ي يوفرىا مقارنة باإلفصاح التقميدي ومدى تأثيرىا عمى القرارات اإللكتروني والمعمومات اإلضافية الت
 االستثمارية لقياس درجة شعورىم بالمخاطر بعد اطالعيم عمى اإلفصاح اإللكتروني لنفس الشركة.

 الحالة التجريبية: . أ
تم إعداد الدراسة باالعتماد عمى المنيج التجريبي، حيث تم اجراء التجربة عمى عينة مكونة  

طالب ماجستير تخصص محاسبة، وقد افتتح الباحثون الجمسة األولى بشرح موجز عن  37من 
 الدراسات التجريبية.

اشتممت التجارب جميعيا في الصفحة األولى عمى وصف تعريفي لمدراسة يتضمن أىمية 
استجابة المشاركين لمتجارب بشكل صادق، مع التأكيد عمى سرية المعمومات الخاصة بيم ألغراض 

 العممي، وتزويدىم بمعمومات عن عنوان الدراسة وأىداف القيام بيا بالنسبة لمباحثين. البحث
وفي الحالة التجريبية األولى )المجموعة الضابطة( أعطي لممشاركين نماذج لإلفصاح الورقي 

، وقدمت ىذه المعمومات تحت عنوان البيانات المالية لبنك 2016التقميدي لبنك فمسطين لعام 
يضاحاتيا، وطمب من 2016م فمسطين عا ، وصفت من خالليا المعمومات المتعمقة بالقوائم المالية وا 

المشاركين تقدير مستوى المخاطر لمقرارات االستثمارية المرتبطة بعدم اإلفصاح عن المعمومات التي 
 يوفرىا اإلفصاح اإللكتروني.

ممشاركين نماذج لإلفصاح اإللكتروني أما الحالة التجريبية الثانية)المجموعة التجريبية( فقد أعطي ل
، وقدمت ىذه المعمومات تحت عنوان التقرير السنوي والبيانات المالية لبنك 2016لبنك فمسطين لعام 
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، وصفت من خالليا المعمومات المالية وغير المالية المتعمقة ببنك فمسطين وىي 2016فمسطين عام 
فمسطين  في المصرفي الرقابية والقطاع يسية وبيئةالرئ األداء والقيم ومؤشرات )التأسيس والرؤية

دارة والحداثة المالي الشمول األداء واستراتيجية وتحميل دارة الموارد المصرفية وا   التكنولوجيا البشرية وا 
دارة المعمومات والمسؤولية وأنظمة عالقات المساىمين( باإلضافة إلى البيانات المالية  االجتماعية وا 

يضاحاتيا، وطمب من المشاركين تقدير مستوى والتي تضم معموما ت متعمقة بالقوائم المالية وا 
 المخاطر القرارات االستثمارية المرتبطة باإلفصاح عن المعمومات التي يوفرىا اإلفصاح اإللكتروني.

كما تضمنت الحالة التجريبية أسئمة عن المعمومات الشخصية لممشاركين: وتتضمن الجنس 
 .سنوات الخبرة والسن والمينة وعدد

، لحصولو عمى 2116وقد استعان الباحثون بالتقارير المالية الخاصة ببنك فمسطين لعام 
 The Bankerلممرة السادسة عمى التوالي وفقا لمجمة  2017جائزة أفضل بنك في فمسطين لعام 

Middel East  مجال الرائدة في مجال المال و االعمال، وايضا حصولو عمى جائزة افضل بنك في
من اتحاد المصارف العربية، مما يجعمو من  البنوك المحمية الرائدة في  2017الشمول المالي لعام 

 مجال اإلفصاح، وبالتالي يتناسب و متطمبات أجراء الميمة التجريبية الخاصة بالدراسة .
 إجراءات تنفيذ التجربة. . ب

العموم االدارية بجامعة األزىر استعان الباحثون بطمبة ماجستير المحاسبة في كمية االقتصاد و 
طالبًا، جميعيم من نفس  37غزة، ليكونوا ىم العينة التي تم إجراء الدراسة التجريبية عمييا، وعددىم -

 المستوي التعميمي، وقد تم تجييز قاعة لتنفيذ الدراسة.
ممي، وتم وكان المقاء األول تعارفيًا مع إبراز أىمية الدراسة بالنسبة لممستثمرين ولمبحث الع

شرح اإلطار النظري العام عن ماىية اإلفصاح ودوره في تعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار، ومن 
ثم وزع الباحثون التجربة األولى عمى المشاركين وطمب منيم تقدير مستوى المخاطر المترتبة عن 

تثماري في البنك في عدم اإلفصاح عن المعمومات التي يوفرىا اإلفصاح اإللكتروني عمى قرارىم االس
 ضوء المعمومات المقدمة ليم.

أما المقاء الثاني فتم تزويد المشاركين بالمعمومات التي يوفرىا اإلفصاح اإللكتروني لمبنك 
باإلضافة إلى التقرير الذي يقدمو مدقق الحسابات لممساىمين ولنفس السنة محل الدراسة، وطمب 

اإلفصاح عن المعمومات التي يوفرىا اإلفصاح اإللكتروني منيم تقدير مستوى المخاطر المترتبة عمى 
عمى قرارىم االستثماري في البنك في ضوء المعمومات المقدمة ليم، وقد كانت تواريخ المقاءات 

 كالتالي:
 17/1/2018 المقاء األول  1
 21/2/2018 المقاء الثاني 2
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 ج. هدف الدراسة التجريبية:
 قيق التالي:ىدفت الدراسة التجريبية إلى تح

 .تحديد مستوى الخطر في اتخاذ القرار بالنسبة لممستثمرين اعتمادًا عمى اإلفصاح الورقي .1
 عمى مخاطر اتخاذ القرار االستثماري. اإلفصاح اإللكترونيبيان أثر استخدام  .2

 د. مجتمع وعينة الدراسة:
دارية جامعة يشمل مجتمع الدراسة طمبة الدراسات العميا في كمية االقتصاد والعموم اإل

غزة، وذلك لصعوبة إجراء الدراسة التجريبية عمى مستثمرين حقيقيين، ولصعوبة التمكن من  -األزىر
االلتقاء بيم  في وقت ومكان محدد وتكوين مجموعة بحثية، وبالتالي تمثمت العينة بطمبة الماجستير 

ميم لرسالة الماجستير الفصل في قسم المحاسبة ممن انيوا مساق محاسبة مالية متقدمة، ومتوقع تسجي
التالي، ذلك لتوفر المعرفة الالزمة لدييم فيما يتعمق باليات وأشكال اإلفصاح وطرق اتخاذ القرارات 
في الشركات، و بالتالي مقدرتيم عمى تحسس مكمن المخاطر في القوائم المالية، كما أنو يتوفر لدييم 

وضوع الدراسة، وقد تم اختيار عينة قصدية استجاب ليا المعرفة الالزمة بالجوانب العممية والعممية لم
طالبًا، وتم تنفيذ الدراسة التجريبية عمييم، وتم رفض حالتين من تجارب المشاركين لعدم توافر  37

 الشروط الموضوعة من الباحثين لعينة الدراسة.
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس .1

 الدراسة حسب الجنس بيان توزيع مفردات عينة: (1جدول رقم )
 النسبة العدد الجنس

 62.9 22 ذكر
 37.1 13 أنثى

 100.0 35 المجموع
 

%( من أفراد عينة الدراسة ىم من الذكور، 62.93( أن نسبة )1يتضح من نتائج جدول )
%( من أفراد عينة الدراسة من اإلناث؛ وىذا طبيعي ألن معظم طمبة 37.1في حين أن نسبة )

 ا من الذكور ويتناسب مع طبيعة المجتمع الفمسطيني.الدراسات العمي
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب السن .2

 بيان توزيع مفردات عينة الدراسة حسب السن: (2جدول رقم )
 النسبة العدد السن

 82.9 29 سنة 31أقل من 
 17.1 6 سنة 41إلى أقل من  31من 

 100.0 35 المجموع
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سنة. وىذا  30%( من الفئة العمرية أقل من 82.9سبة )( أن ن2يتضح من نتائج جدول )
 يتناسب مع أعمار طمبة الماجستير.

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المهنة .3
 بيان توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المهنة: (3جدول رقم )

 النسبة العدد المهنة
 %5.7 2 موظف قطاع عام

 %68.6 24 موظف قطاع خاص
 %20.0 7 عمل حر غير ذلك

 %5.7 2 بدون عمل
 %100 35 المجموع

%( من أفراد عينة الدراسة ىم موظفو قطاع 68.6( أن نسبة )3يتضح من نتائج جدول )
%( من أفراد عينة الدراسة يمارسون أعمااًل حرة، ويدلل ذلك عمى أن 20خاص، في حين أن نسبة )

ي فيم عمى دراية بسوق العمل. وخاصة معظم المشاركين يعممون في وظائف وأعمال متنوعة وبالتال
أن معظميم من القطاع الخاص وىو األكثر التزاما بإصدار التقارير المالية سواء كانت ورقية أم 

 إلكترونية.
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخبرة. .4

 بيان توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخبرة : (4جدول رقم )
 النسبة العدد سنوات الخبرة

 68.6 24 سنوات 5قل من أ
 17.1 6 سنوات 11سنوات الي أقل من  5من 
 8.6 3 سنة 15سنوات الي أقل من  11من 
 5.7 2 سنة فأكثر 15

 100.0 35 المجموع
%( من أفراد عينة الدراسة ىم من فئة الخبرة 86.7( أن نسبة )4يتضح من نتائج جدول )

شاركين ىم من متوسطي الخبرة في مجاالت سنوات، وذلك يدل عمى أن أغمب الم 10أقل من 
 مختمفة، وىذا طبيعي ألنيم من طمبة ماجستير المحاسبة في جامعة األزىر.

 ه. التحميل اإلحصائي لمبيانات:
، وقد تم (SPSS)لقد قام الباحثون بتفريغ البيانات لتشغيميا بواسطة برامج الحزم اإلحصائية 

 ي تحميل البيانات والوصول إلى النتائج:استخدام األساليب اإلحصائية التالية ف
بغرض التحقق من ثبات إجابات ( Cronbachs Alpha) استخدام اختبار كرونباخ ألفا (1)
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فيمكن االعتماد عمى التجربة وتطبيقيا عمى عينة  0.50التجربة، فإذا زاد ىذا المقياس عن 
صحيح دل ذلك عمى ثبات الدراسة، وكمما اقتربت القيمة المحسوبة لمعامل ألفا من الواحد ال

 المقياس.
 Personاختبار صدق االتساق الداخمي من خالل استخدام معامل ارتباط بيرسون ) (2)

Correlation Coefficient جمالي اسئمة التجارب، عندما تكون العالقة ( بين األبعاد وا 
 ( يتحقق بذلك صدق التجربة.0.05ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )

لمتغيرات الدراسة التي تم جمعيا عن طريق التجارب، وتم ترتيبيا  Mean)بي )الوسط الحسا (3)
 حسب أىميتيا، لمتعرف عمى أكثر العوامل أو المتغيرات تأثيرًا.

لمتعرف عمى مدى معنوية الفروق بين متوسط اإلجابات عن أسئمة التجارب  (T-Testاختبار) (4)
إحصائيًا عمى معنوية الفروق عند مستوى والمتوسط الحسابي لعبارات اسئمة التجارب، ويستدل 

 %.5معنوية 
 و.  صدق األداة وثباتها:

 استخدم الباحثون عددًا من األساليب لقياس صدق األداة وثباتيا وىي:
حيث تم التحقق من صدق المحكمين عن طريق  الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: .1

ضمن نخبة من األساتذة  عرض التجارب في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين
الخبراء والمتخصصين في مجال المحاسبة، لمتوصل إلى نسبة اتفاق بينيم، وذلك لمحكم 
عمى مدى صالحية ووضوح مفردات وتعميمات التجارب عمى قياس ما وضع لقياسو، 
وكذلك مدى مالءمتو لقياس األىداف المراد قياسيا. وقد أشار المحكمون إلى مجموعة من 

لمالحظات والتعديالت وقد استفاد الباحثون من ىذه اآلراء، وفي ضوء ذلك أجريت اآلراء وا
بعض التعديالت عمى التجارب، وبناء عمى ما تم تحديده من آراء أخذت ىذه التعديالت 

-80جميعيا في االعتبار، وقد تم التوصل إلى نسبة اتفاق بين المحكمين تراوحت بين )
عن مناسبة مفردات التجارب ومدى ما يقيسو من ( % لمتجارب، وىي نسبة تعبر 90

 أىداف، وبذلك تصبح التجارب صادقة من وجية نظر المحكمين.
تم حساب صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة عن طريق إيجاد  االتساق الداخمي: .2

معامل االرتباط )بيرسون( بين كل بند من بنود أداة الدراسة والدرجة الكمية لمتجربة التي 
 (، يوضح ذلك:5مي إليو والجدول )تنت
 ( يوضح قيمة معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات التجربة والدرجة الكمية لمتجربة:5جدول )

 معامل االتساق الداخمي م
 قبل استخدام اإلفصاح اإللكتروني بعد استخدام اإلفصاح اإللكتروني
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1 0.970** 0.654** 
2 0.923** 0.798** 
3 0.925** 0.750** 
4 0.909** 0.838** 
5 0.932** 0.823** 
6 0.924** 0.794** 
7 0.599** 0.834** 
8 0.782** 0.759** 
9 0.889** 0.847** 

10 0.872** 0.719** 
11 0.901** 0.837** 
12 0.855** 0.786** 
13 0.821** 0.769** 
14 0.773** 0.71** 
15 0.884** 0.947** 
16 0.855** 0.902** 
17 0.862** 0.906** 
18 0.768** 0.866** 
19 0.913** 0.881** 
20 0.876** 0.811** 

 (:Cronbach TestAlphaي. استخدام اختبار كرونباخ ألفا )
تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا لتحديد مدى إمكانية االعتماد عمى إجابات عينة الدراسة،  

زاد ىذا االختبار عن  ية تعميم نتائجيا عمى مجتمع العينة، فإذاومدى تجانس اإلجابات، ومدى إمكان
فيمكن االعتماد عمى نتائج الدراسة وتعميميا عمى مجتمع الدراسة ككل، ولقد جاءت قيمة  0.50

 معامل ألفا كما في الجدول التالي:
 (35ثبات العبارات ألقسام التجربة )ن=: (6جدول )

 

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا مرتفعة وتشير ىذه القيمة إلى صالحية 
مكانية االعتماد عمى نتائجيا والوثوق بيا وتعميميا عمى مجتمع الدراسة.  التجارب لمتطبيق وا 

 قيمة ألفا عدد العبارات االقسام
 0.905 20 التجربة ككل
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 سابعا: مناقشة وتحميل نتائج الدراسة.
مخاااطر القاارارات االسااتثمارية، فقااد تماات المقارنااة بااين  الختبااار أثاار اإلفصاااح اإللكترونااي عمااى

تقااديرات عينااة الدراسااة لمخاااطر اتخاااذ القاارارات االسااتثمارية قباال وبعااد قيااام المشاااركين باااالطالع عمااى 
لعينتاين مارتبطتين. ومان خاالل النتاائج  T-testمحتوى اإلفصاح اإللكتروني، وذلك باساتخدام اختباار 

يمكاان مالحظااة أن مسااتوى الداللااة المطمااق لمفااروق فااي تقاادير مخاااطر  (7المبينااة فااي الجاادول رقاام )
مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقاديرات عيناة  0.05القرارات االستثمارية أقل من 

الدراسااة لمخاااطر القاارارات االسااتثمارية قباال وبعااد االطااالع عمااى محتااوى اإلفصاااح اإللكترونااي، حيااث 
ابي أن ىناااااك انخفاضااااًا فااااي تقااااديرات عينااااة الدراسااااة لمخاااااطر القاااارارات يتبااااين ماااان المتوسااااط الحساااا

 االستثمارية بعد قياميم باالطالع عمى محتوى اإلفصاح اإللكتروني.
لعينتين مرتبطتين في تقدير مخاطر القرارات االستثمارية من قبل المشاركين  tنتائج اختبار : (7جدول رقم )

 اإللكتروني. قبل وبعد االطالع عمى محتوى اإلفصاح

 المحور

مدى توفر 

اإلفصاح 

 اإللكتروني

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

T 

القيمة 

 االحتمالية
8

η 

 أػضبء مجلس اإلدارة
 0.682 0.000 8.538 0.742 4.086 قبل

 1.040 1.914 بؼذ
  

 

حقىق المسبهميه 

والمؼبملت المتكبفئت 

 للمسبهميه

 0.673 0.000 8.357 0.919 4.257 قبل

 0.917 2.429 بؼذ
  

 

ملكيت أػضبء مجلس 

 اإلدارة

 0.654 0.000 8.018 0.877 4.371 قبل

 1.124 2.171 بؼذ
  

 

 ملكيت اإلدارة التىفيذيت
 0.686 0.000 8.617 0.785 4.171 قبل

 0.778 2.429 بؼذ
  

 

الؼالقت بيه المؤسسبث 

والمىشآث المبليت 

 المحليت والذوليت

 0.503 0.000 5.868 0.657 3.457 قبل

 1.031 2.229 بؼذ
  

 

 فؼبليت لجىت المزاجؼت
 0.622 0.000 7.484 0.974 4.143 قبل

 1.172 2.257 بؼذ
  

 

بيئت االئتمبن المصزفي 

 والتسهيالث المصزفيت

 0.599 0.000 7.125 0.919 4.086 قبل

 1.067 2.457 بؼذ
  

 

مستىي االلتزام 

 بتؼليمبث سلطت الىقذ

 0.457 0.000 5.354 1.098 3.171 بلق

    0.998 2.057 بؼذ

الخطظ المستقبليت 

 وأوشطت التىسغ

 0.477 0.000 5.567 0.993 3.314 قبل

    0.968 2.057 بؼذ

 0.494 0.000 5.763 0.815 3.429 قبلمستىي التطىر في 
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 المحور

مدى توفر 

اإلفصاح 

 اإللكتروني

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

T 

القيمة 

 االحتمالية
8

η 

الىظبم المؼلىمبتي 

 والتكىىلىجي
    0.910 2.229 بؼذ

 د الؼمالءالتغيز في ػذ
 0.385 0.000 4.613 0.910 3.371 قبل

    0.741 2.457 بؼذ

مستىي حذاثت 

 الخذمبث المقذمت

 0.603 0.000 7.193 0.994 3.800 قبل

    1.124 2.029 بؼذ

التغيز في ػذد 

 المىظفيه

 0.043 0.223 1.240 1.187 2.657 قبل

    1.060 2.371 بؼذ

المؤهالث الؼلميت 

 للمىظفيه

 0.345 0.000 4.234 1.352 3.371 بلق

    0.845 2.143 بؼذ

االهتمبم بتذريب 

وتطىيز قذراث 

 المىظفيه

 0.549 0.000 6.428 1.220 3.571 قبل

    0.994 2.200 بؼذ

ػذد الفزوع واالوتشبر 

 الجغزافي

 0.367 0.000 4.436 1.272 2.971 قبل

    0.933 1.800 بؼذ

 فؼبليت إدارة المخبطز
 0.524 0.000 6.114 1.043 3.829 قبل

    0.948 2.429 بؼذ

االهتمبم ببلمسؤوليت 

 االجتمبػيت

 0.486 0.000 5.674 1.147 2.914 قبل

    0.910 1.771 بؼذ

التغيز في الحصت 

 السىقيت

 0.650 0.000 7.947 0.954 4.029 قبل

    1.259 2.343 بؼذ

جىدة مؤشزاث األداء 

يل الزئيست )التحل

 المبلي المقبرن(

 0.608 0.000 7.260 0.900 4.114 قبل

    1.079 2.200 بؼذ

تقدير مخاطر القرارات 

 االستثمارية

 0.646 0.000 7.879 0.329 3.310 قبل

    0.584 2.431 بؼذ

( لإلفصااااح اإللكتروناااي عماااى عباااارات المتغيااار التاااابع مخااااطر القااارارات 2ηكماااا أن حجااام األثااار)
 ,Cohen% )80% وأقااال مااان 20%( أي أكبااار مااان 64.6ككااال، كاااان متوساااطا  ) االساااتثمارية

( أي أناااااو يوجاااااد أثااااار دال إحصاااااائيًا لإلفصااااااح اإللكتروناااااي فاااااي تخفااااايض مخااااااطر القااااارارات 1988
االسااااتثمارية مقارنااااة باإلفصاااااح الااااورقي، أي أن اإلفصاااااح اإللكترونااااي يحااااد ماااان مخاااااطر القااااارارات 

لااورقي. كمااا يتضااح ماان الجاادول أن أكثاار المخاااطر تغياارا ىااي االسااتثمارية بشااكل أكباار ماان اإلفصاااح ا
المتعمقة بمجماس اإلدارة وممكيتاو وحقاوق المسااىمين وممكياة اإلدارة التنفيذياة وقاد يعاود ذلاك لمثقاة التاي 
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( 1يولييا المستثمرون ليذه الفئات وانعكاس ذلاك إيجابياا عماى مخااطر قاراراتيم االساتثمارية، والشاكل )
 توسطي استجابات عينة الدراسة في التجربة االولي والثانية:يوضح الفرق بين م

 

كماا يتضااح مان الجاادول الساابق أنااو يوجاد فااروق ذات داللاة إحصااائية باين اإلفصاااح اإللكترونااي 
واإلفصاح الورقي في تقرير المخاطر المتعمقة بالقرارات االستثمارية التي تناولتياا الدراساة حياث كانات 

( ماعدا المخاطر المتعمقة بالتغير في عدد الماوظفين، 0.05المخاطر أقل من )القيمة االحتمالية لكل 
( وىاااي أكبااار مااان 0.223حياااث أظيااارت نتاااائج التحميااال أن القيماااة االحتمالياااة لياااذا العنصااار كانااات )

(، مما يشير إلى عدم وجود فروق جوىرية بين اإلفصاح اإللكتروناي واإلفصااح الاورقي لمتغيار 0.05)
عمااى اتخاااذ القاارارات االسااتثمارية، وقااد يرجااع ذلااك إلااى عاادم اىتمااام المسااتثمرين فااي عاادد المااوظفين 

بالمعمومااات المتعمقااة بااالتغير فااي عاادد المااوظفين عنااد اتخاااذىم القاارارات باالسااتثمار فااي الشااركات ماان 
 0.043( لياذا العنصار التاي بمغاات 2ηعدماو، ويؤكاد عماى ذلاك ماا أظيرتاو نتيجاة تحميال حجام األثار)

 خفضة جدًا.وىي نسبة من
الجدولية، كما أن  tالمحسوبة لكل من ىذه المخاطر أكبر من قيمة  tحيث تبين النتائج أن قيمة 
، كمااا يتباين مان المتوساط الحسااابي أن ىنااك تاأثيرًا لإلفصاااح 0.05قيماة مساتوى الداللاة ليااا أقال مان 

 اإللكتروني عمى تقدير مخاطر القرارات االستثمارية.
باين متوساطات اساتجابات عيناة الدراساة لمخااطر القارارات االساتثمارية ( الفرق 2ويوضح شكل )

وفقا لإلفصاح الورقي واإلفصااح اإللكتروناي فاي التاأثير عماى تقادير مخااطر القارارات االساتثمارية فاي 
 كل فقرة من فقرات تقدير المخاطر.
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مجمس اإلدارة  يتبين من الشكل السابق أن متوسطات مؤشرات اإلفصاح في كل من )ممكية أعضاء

وأسماء أعضاء مجمس اإلدارة( كانت األكثر تأثيرا عمى مخاطر القرارات االستثمارية، وقد يرجع ذلك 
باإلضافة إلى ثقة المستثمرين بأسماء مجمس اإلدارة ونسبة ممكيتيم، إلى خصائص عينة الدراسة وىم 

% من موظفي 68.8بنسبة  عامًا، وغالبيتيم 30% منيم أعمارىم أقل من 83من فئة الشباب حيث 
القطاع الخاص والذين يدركون أىمية الدور الرئيسي الذي يقوم بو أعضاء مجمس اإلدارة في 
مؤسساتيم. في حين كانت متوسطات مؤشرات اإلفصاح التالية )التغير في عدد الموظفين والتغير 

 في عدد العمالء( األقل تأثيرا عمى مخاطر القرارات االستثمارية.
من النتائج السابقة أنو تام رفاض فارض الدراساة الارئيس والاذي يانص عماى عادم وجاود  يستخمص

فااروق جوىريااة بااين اإلفصاااح اإللكترونااي واإلفصاااح الااورقي عمااى مخاااطر القاارارات االسااتثمارية عنااد 
، مماااا يعناااي أن اإلفصااااح اإللكترونااي ياااؤثر عماااى مخااااطر القااارارات االساااتثمارية 0.05مسااتوى داللاااة 
صاح الورقي، ويرجع ذلك إلى المزاياا التاي يوفرىاا اإلفصااح اإللكتروناي لممساتثمرين والتاي مقارنة باإلف

تخفااض حالااة عاادم التأكااد ماان خااالل تزوياادىم بمعمومااات ميمااة وجوىريااة حااول طبيعااة أعمااال الشااركة 
( والتاي 2016اإلدارية والمالية ومواطن القوة والضعف فييا. وىاذا يتفاق ماع دراساة العربياد وقرطاالي )

توصمت إلى وجود عالقة إيجابية بين اإلفصاح اإللكتروناي ومنفعاة المعموماات المفصاح عنياا. وتتفاق 
( باااأن اإلفصااااح اإللكتروناااي ياااؤثر عماااى الشااافافية ويجعااال المعموماااات أكثااار 2015ماااع دراساااة غنااايم )

( بااادعم اإلفصااااح اإللكتروناااي لمخصاااائص النوعياااة لممعموماااات 2013مالءماااة، ودراساااة والاااي وعماااي )
 & hunterفيضاو لمساتوى مخااطر المساتثمرين. كماا تتفاق نتيجاة ىاذه الدراساة ماع نتيجاة دراساة وتخ

smith (2009)  باأن اإلفصااح اإللكتروناي لمقاوائم المالياة أدى إلاى تحساين القيماة الساوقية لمشاركات
لى تحسن في أداء أسواق األوراق المالية.  وا 
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 ثامنا: النتائج والتوصيات
 النتائج: . أ

 ة إلى مجموعة من النتائج أىميا ما يمي:خمصت الدراس
يخفض اإلفصاح اإللكتروني من مستوى مخاطر القرارات االستثمارية بشكل جوىري  .1

مقارنة باإلفصاح الورقي، وقد اكدت نتائج التحميل ذلك لكل عناصر مخاطر القرارات 
 يؤثر عمى االستثمارية عدا المخاطر المتعمقة بالتغير في عدد الموظفين حيث تبين أنو ال

اتخاذ القرارات االستثمارية، وىذا يشير إلى عدم اىتمام المستثمرين بيذا العنصر عند 
 اتخاذىم القرارات االستثمارية.

يزيد اإلفصاح اإللكتروني من الثقة والشفافية والوضوح بالتقارير المالية المقدمة  .2
 مارية المناسبة.لممستخدمين، بحيث يعزز من قدراتيم عمى اتخاذ القرارات االستث

يعزز اإلفصاح اإللكتروني من قدرة الشركات عمى االستمرار والبقاء، من خالل تسويق  .3
الشركة وتوصيل صورة كاممة عن الشركة وطبيعة أعماليا لمجميور والمستخدمين بأقل 

 التكاليف وبالسرعة والتوقيت المناسب.
ثل المعمومات حيث يساوي يخفض اإلفصاح اإللكتروني بدرجة كبيرة من مستوى عدم تما .4

 بين جميع المستخدمين في الوصول إلى نفس المعمومات.
 التوصيات: . ب

 كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا:
المواقع اإللكترونية لمشركات  استخدام عمى التجارة كميات خريجي قدراتعمى تنمية  العمل .1

 برامج متطورة، وذلك من خاللال كأحد الموضوعات المحاسبية عامة ولمبنوك بشكل خاص
 .والتدريب التعميم

ضرورة قيام بورصة فمسطين بوضع إطار واضح لماىية اإلفصاح اإللكتروني لمشركات  .2
المدرجة في البورصة عامة ولمبنوك خاصة، والرقابة عمى مدى مصداقية المعمومات 

لجيات المعنية المفصح عنيا لتعزيز ثقة المستخدمين، وذلك بالتعاون مع سمطة النقد وا
 فيما يخص قطاع البنوك. 

ضرورة قيام بورصة فمسطين بإصدار نشرات دورية توزع عمى جميع فئات المجتمع تيدف  .3
إلى توعية أفراد المجتمع حول ثقافة اإلفصاح اإللكتروني لما قد يترتب عمى ذلك من منافع 

الل تشجيع صغار اقتصادية تسيم في دفع عجمة التنمية، وتحد من مشكمة البطالة من خ
 المستثمرين والعاطمين عن العمل عمى االستثمار في األوراق المالية.
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تيتم بنشر فكرة وأيام دراسية لممستخدمين  عمل ورش ضرورة عقد دورات تدريبية وتنظيم .4
اإلفصاح اإللكتروني في المجتمع وكيفية استخدام المواقع اإللكترونية لمشركات والبنوك في 

 ارير المالية والمعمومات اليامة والمؤثرة عمى اتخاذ القرارات.الحصول عمى التق
اإلفصاح اإللكتروني عمى  موضوع حول والدراسات األبحاث من مزيد إجراء ضرورة .5

قطاعات أخرى من قطاعات البورصة حيث اقتصرت الدراسة الحالية عمى قطاع البنوك، 
لدراسة، حيث تبين لمباحثين أن ولمبورصة الفمسطينية أربعة قطاعات أخرى لم تتناوليا ا

ىناك نقصًا في الدراسات المتعمقة بالموضوع، كما ويقترح الباحثون تركيز الدراسات 
المستقبمية حول أثر اإلفصاح اإللكتروني عمى كل من: القيمة السوقية لمسيم، وربحية 

وتحسين  السيم، وتحقيق مزايا تنافسية لمشركات، وزيادة اإلنتاجية، والحد من البطالة،
 كفاءة سوق رأس المال.
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