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 ممخص:
اإلفصاح المحاسبي عمى مؤشرات األداء التشغيمية  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر 

توظيف لمبنوك التجارية المدرجة في بورصة فمسطين والمتمثمة بـ: )سيولة البنك، كفاءة البنك في 
االموال، حجم الودائع، العائد عمى حقوق الممكية(، وذلك وفق المنيج الوصفي التحميمي، حيث شممت 

( بنوك من 5عينة الدراسة جميع البنوك المدرجة في بورصة فمسطين طول فترة الدراسة والبالغة )
( بواقع سبع 2016-2010( بنوك، ولغرض الدراسة تم جمع البيانات لمبنوك لمفترة الزمنية )7أصل )

معممة. وقد تم استخدام التقارير والقوائم المالية المنشورة ليذه البنوك  35سنوات فبمغت المعممات 
عمى الموقع االلكتروني لبورصة فمسطين. وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: أن الوسط 

%، كما أظيرت 84.9الحسابي لدرجة اإلفصاح في البنوك المدرجة في بورصة فمسطين بمغت 
النتائج وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا بين جودة اإلفصاح )المتغير المستقل( والعائد عمى حقوق 
الممكية )المتغير التابع(.  كما توجد عالقة عكسية دالة إحصائيًا بين جودة اإلفصاح )المتغير 

رة قيام سمطة النقد الفمسطينية المستقل( وسيولة البنك )المتغير التابع(.  وقد أوصت الدراسة بضرو 
لزام البنوك بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عنيا والمتعمقة باإلفصاح ومعاقبة  بواجبيا بمتابعة وا 

 المخالفين.
Abstract 

This study aimed to know the impact of accounting disclosure on 

operating performance indicators for commercial banks listed in Palestine 

Exchange (PEX), represented by: (bank liquidity, bank efficiency in 

recruitment of funds, volume of deposits, return on equity), according to 
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analytical descriptive methodology.  The sample of study included all banks 

listed in PEX and have a continuous trading in their shares throughout the 

study period 5 banks out of 7 banks.  And for the purpose of study, data 

collected for banks for the period of (2010 - 2016), 7 years, and views were 

35.  The published financial statements and reports were used for banks 

mentioned in electronic page (www.pex.ps) of PEX. The study reached to 

many results, the important were: The mean of degree of disclosure of banks 

listed in PEX is 84.9%.  The is A statistically significant Positive 

relationship between disclosure quality (independed variable), and Return 

on Equity (depended variable).   The is A statistically significant inverse 

relationship between disclosure quality (independed variable), and bank 

liquidity (depended variable). The study recommended that: it is essential for 

Palestinian Monetary Authority to control and require banks to apply the 

laws and Legislation issued by it and related to disclosure and Punish 

violators. 

 مقدمة
مى بالعولمة، وظيور تعمل الشركات اآلن باختالف أنواعيا وطبيعة عمميا في ظل ما يس

شركات التجارة العالمية، وما ينتج عن ذلك من فتح األسواق العالمية أمام السمع والمنتجات، 
والتغيرات المتسارعة، إضافة إلى عوامل المنافسة الداخمية بين الشركات، مما أدى إلى تضخم 

ت فقد تميز العصر الحالي المشاكل التي يواجييا القائمون عمى إدارة تمك الشركات، وكباقي الشركا
بتغيرات كبيرة في مجال العمل المصرفي عمى المستوى العالمي والمحمي نتيجة تحرير األسواق، 
ودخول قوى تنافسية ضخمة لمسوق، باإلضافة إلى تزايد أصحاب المصالح داخل ىذه البنوك، كل 

ين وىم بصدد توفير ىذه األمور أدت إلى تزايد العبء الممقى عمى عاتق المحاسبة والمحاسب
المعمومات المالئمة التي تتسم بالمالئمة والمصداقية بيدف معاونة أصحاب المصالح المختمفة في 
اتخاذ القرارات الضرورية السميمة، األمر الذي يتطمب ضرورة تبني آليات لإلفصاح من شأنيا تحسين 

 مستوى األداء المصرفي وزيادة كفاءتو.
باعتباره وسيمة لنقل المعمومات المحاسبية المختمفة كتقييم حالة  ومن ىنا يبرز دور اإلفصاح

السيولة النقدية، وتقييم الموارد االقتصادية المتوفرة لمبنك، وحقوق الممكية وااللتزامات إلى المستفيدين 
من ىذه المعمومات في الوقت المناسب، حيث إنو من المعروف أن البيانات المحاسبية تمعب دوًرا 

في توجيو أصحاب المصالح من المستثمرين وتقييم اتجاىاتيم المستقبمية، فباستخدام مؤشرات  أساسياً 
الربحية والسيولة المستخمصة من القوائم المالية يتخذ المستثمرون قراراتيم االستثمارية كشراء أسيم 

 (.2009بد، معينة، أو بيع ما يممكونو من أسيم، أو زيادة االستثمار في بنوك أخرى )الداعور وعا
 غير فمن البورصات العالمية، قبل من كبيرة بأىمية لذلك بات اإلفصاح المحاسبي يحظى

ناشطة سواء عالمية أو محمية دون توفر معمومات تعين المستثمر  ىناك بورصة يكون أن الممكن
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ال  بو ماالىتما أن إال اإلفصاح المحاسبي، االىتمام بموضوع قدم من الرغم وعمى عمى اتخاذ قراره،
يمكن أن يخف عبر الزمن، فكمما تقدم الزمن زادت بيئة األعمال نموًا وتعقيدًا، وأصبح المستثمرون 
بالبورصة أكثر حاجة لممعمومات، مما يزيد من الحاجة إلى نطاق أوسع واىتمام أكبر باإلفصاح 

 المحاسبي، كمًا ونوعًا.
 مشكمة الدراسة
 واىتمـت فمسـطين، بورصة نظمتيا التي المتطمبات من أساسًيا مطمًبا اإلفصاح  عممية تعتبر

جـودة اإلفصـاح   فييـا، حيـث تـرتبط العاممـة لمشـركات إفصـاح نظـام بوجـود العالميـة األسـواق كافـة
 قـرارات فـي فـرق إحـداث فـي المفصـح عنيـا المعمومـات بقـدرة الماليـة التقـارير المحاسـبي ضـمن

من أىم القطاعات االقتصادية لمدول، لما لو من تـأثير التقارير، ويعتبر القطاع المالي  ىذه مستخدمي
مباشر وغير مباشر عمى كافة القطاعات االقتصادية األخرى، وألن قرارات المسـتثمرين المتـأثرة بمـدى 

 لإلجابـة الدراسة ىذه اإلفصاح عن البيانات المالية من شأنيا دعم العممية التشغيمية ليذه البنوك تأتي
 اآلتي: التساؤل عن
ا مدى تأثير جودة اإلفصاح المحاسبي عمى تحسين األداء التشغيمي لمبنوك التجارية المدرجة في م

 بورصة فمسطين؟
 :وذلك من خالل التساؤالت الفرعية التالية

ما مدى تأثير جودة اإلفصاح عمى نسبة السيولة لدى البنوك المدرجة في بورصة  .1
 فمسطين؟

 البنوك المدرجة في بورصة في توظيف األموال؟ما مدى تأثير جودة اإلفصاح عمى كفاءة  .2
 ما مدى تأثير جودة اإلفصاح عمى حجم الودائع لدى البنوك المدرجة في بورصة فمسطين؟ .3
ما مدى تأثير جودة اإلفصاح عمى العائد عمى حقوق الممكية لدى البنوك المدرجة في  .4

 بورصة فمسطين؟
 أهمية الدراسة

فصاح  المحاسبي في تحسين جودة المعمومات المقدمة تنبع أىمية ىذا البحث من أىمية اإل
لممستثمرين والذي من شأنيا جعل تقييم المستثمر ألسيم البنوك المدرج في البورصة مقارًبا لمواقع، 
مما يزيد كن ثقتيم بيذه البنوك، وبالتالي زيادة استثماراتيم بيا، ومن ثم تحسين األداء التشغيمي ليذه 

ىذه الدراسة تشجيع االلتزام بمتطمبات اإلفصاح  المحاسبي من قبل البنوك  البنوك، كما يؤمل من
المدرجة في بورصة فمسطين، خاصة أن قطاع البنوك في فمسطين من القطاعات اليامة عمى 
مستوى االقتصاد الوطني والعالمي، نظرًا لمدور اليام الذي يمعبو في توفير السيولة لممشروعات 

أموال المودعين، وبسبب أىمية ىذا القطاع فإنو يجب أن تكون التقارير االستثمارية واستقطاب 
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السنوية لمبنوك عالية الجودة في مضمونيا، بحيث يتم توخي الحيطة والحذر في إعدادىا، مما 
 ىذه تقدم أن يتوقع كما يتطمب توفر الثقة واإلفصاح  المحاسبي لكل من المستثمرين والمساىمين، 

دارة فمسطين، ببورصة الميتمين لكل اإلضافية والمعموماتالرؤى  بعض الدراسة  ربما التي البورصة وا 
 .المالي  ومصداقيتو اإلفصاح  شفافية لدعم الالزمة والسياسات التدابير وضع في تستفيد منيا

 أهداف الدراسة
اإلفصاح المحاسبي عمى مؤشرات األداء التشغيمية  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر

 بنوك التجارية المدرجة في بورصة فمسطين، وذلك من خالل:لم
 قياس مستوى اإلفصاح المالي لمبنوك في بورصة فمسطين في تقاريرىا المالية. .1
اشتقاق النسب المالية الدالة عمى مؤشرات األداء التشغيمية لمبنوك المدرجة في بورصة  .2

 فمسطين.
داء التشغيمية لمبنوك المدرجة في التعرف عمى أثر اإلفصاح المحاسبي عمى مؤشرات األ .3

 بورصة فمسطين.
 فرضيات الدراسة

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى سيولة البنك. .1
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى كفاءة البنك في توظيف األموال. .2
ع لدى البنوك المدرجة في ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى حجم الودائ .3

 بورصة فمسطين.
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى العائد عمى حقوق الممكية لدى  .4

 البنوك المدرجة في بورصة فمسطين.
 الدراسات السابقة: 

دراسة تطبيقية  -اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية  ( بعنوان: "2017دراسة الحديدي ) .1
  ك اإلسالمية األردنية"عمى البنو 

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى مستوى اإلفصاح  المحاسبي في القوائم المالية لمبنوك 
( موظفًا 46اإلسالمية األردنية، من خالل المنيج الوصفي باستخدام استبانة وزعت عمى عينة من )

رت النتائج توافر شروط وموظفة يعممون في قسم المحاسبة في البنوك اإلسالمية األردنية، وقد أظي
اإلفصاح  المحاسبي في القوائم المالية لمبنوك اإلسالمية األردنية بمستوى مرتفع، وأنَّ المعمومات التي 
يتم اإلفصاح  عنيا تتميز بالكفاية الالزمة لتمبية احتياجات المستفيدين منيا بدرجة مرتفعة، ومساعدة 

جة متوسطة، كما أظيرت النتائج وجود مستوى متوسط المستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة بدر 
لإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية لمبنوك اإلسالمية األردنية، وأوصى الباحثان بضرورة التزام 
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البنوك اإلسالمية بتطبيق متطمبات اإلفصاح  المحاسبي عن القوائم المالية وااللتزام بيا، وضرورة 
ر قوائميا المالية بما يساعد متخذي القرارات عمى المقارنـة بين المعمومات التزام البنوك اإلسالمية بنش

 بالقائمة نفسيا أو القوائم األخرى.
 ,Bank accounting disclosure ( بعنوان: "Du, et, al., 2016دراسة ) .2

information content in stock prices, and stock crash risk  " 
 محتوى المعمومات في أسعار األسيم، ومخاطر األسيم"."اإلفصاح المحاسبي لمبنوك، 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى أثار سياسات اإلفصاح المحاسبي لمبنوك عمى محتوى 
المعمومات في أسعار األسيم ومخاطر األسيم. حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 

مدًا، وأظيرت نتائج الدراسة أن أسيم البنوك تعاني ب 37وتكونت عينة الدراسة من بيانات مأخوذة من 
من انخفاض في التزامن وعوائد سمبية أعمى في األسيم إذا كان يتعين عمى البنوك اإلفصاح عن 
البيانات المالية، وتشير ىذه النتائج إلى أن أسيم البنوك لدييا أعمى محتوى من المعمومات وانخفاض 

البنوك أكثر شفافية، وبالتالي، أوصى الباحثون بإعادة النظر في خطر االنييار إذا كانت معمومات 
 كيفية زيادة شفافية البنوك وسالمة القطاع البنكي، التي تعود بالنفع عمى النمو االقتصادي.

( بعنوان: " أثر اإلفصاح المحاسبي االختياري في التقارير المالية 2015دراسة الصفدي ) .3
  ي الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان "عمى ترشيد قرارات المستثمرين ف

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر اإلفصاح  المحاسبي االختياري في التقارير المالية 
لى أكثر بنود  عمى ترشيد قرارات المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، وا 

ارات المستثمرين، وقد اعتمدت ىذه الدراسة المنيج اإلفصاح  المحاسبي االختياري تأثيرًا عمى قر 
( شركة من 56الوصفي التحميمي، من خالل تطوير استبانة تم توزيعيا عمى عينة الدراسة والبالغة )

، ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 2014شركات الوساطة العاممة في بورصة عمان لعام 
ية تؤثر بشكل واضح عمى ترشيد قرارات المستثمرين، سواء كان أن اإلفصاحات المحاسبية االختيار 

ذلك باتخاذ قرار االستثمار، أو البيع أو االحتفاظ، كما أن التنبؤات الكمية لألرباح، والمعمومات عن 
العاممين، والمعمومات القطاعية، أكثر بنود اإلفصاح  المحاسبي تأثيرًا عمى قرارات المستثمرين. وقد 

ة باالىتمام بنشر المعمومات المحاسبية االختيارية، التي تساعد عمى ترشيد قرارات أوصت الدراس
 المستثمرين، من خالل نشر ممخصات ترفق مع القوائم المالية.

(، بعنوان: "العالقة بين التحفظ المحاسبي في السياسات 2015دراسة )أبو جراد،  .4
صاح  عن البيانات المالية لمبنوك المحاسبية والحاكمية المؤسسية وأثرهما عمى جودة اإلف

 المحمية المدرجة في بورصة فمسطين" 
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ىدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين التحفظ المحاسبي في السياسات المحاسبية والحاكمية 
المؤسسية وأثرىما عمى جودة اإلفصاح عن البيانات المالية البنكية في بورصة فمسطين، وطبقت 

( 2014 – 2008( بنوك ما بين عام )7رجة في بورصة فمسطين وعددىا )الدراسة عمى البنوك المد
ونسبة    (BTMولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية )

( كمؤشرات عن TACCالمستحقات إلى األرباح قبل البنود غير العادية والعمميات غير المستمرة )
ت الدراسة بقياس جودة اإلفصاح من خالل تعميمات نظام اإلفصاح  التحفظ المحاسبي، كما قام

( والمصادق عمييا من قبل ىيئة رأس المال الفمسطيني PEXالصادرة عن بورصة فمسطين )
(PCMA وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى تحفظ البنوك ،)

وتوصمت أيضًا إلى أن مستوى التحفظ ال يؤثر عمى جودة  وتطبيقيا لقواعد الحاكمية المؤسسية،
اإلفصاح عن البيانات المالية لمبنوك المحمية، وأنو يوجد تأثير لمستوى تطبيق الحاكمية المؤسسية 

 عمى جودة اإلفصاح  عن البيانات المالية. 
 Impact of corporate governance onبعنوان: ",(Htay et. al., 2013دراسة ) .5

disclosure Quality : Empirical evidence from listed banks in 
Malaysia" 

 دراسة تجريبية عمى البنوك الماليزية" -"أثر الحاكمية المؤسسية في جودة اإلفصاح 
ىدفت ىذه دراسة إلى قياس أثر الحاكمية المؤسسية عمى جودة اإلفصاح. وذلك باتباع 

بنكا. واعتمدت الدراسة في إجراءاتيا  12الماليزية البالغة  المنيج التجريبي، بالتطبيق عمى البنوك
عمى متغيرات الحاكمية المؤسسية اآلتية: ىيكمية مجمس اإلدارة، تكوين مجمس اإلدارة، حجم مجمس 
اإلدارة، ممكية المديرين، ممكية المؤسسات، سندات الممكية. وقام الباحثون بتطوير مؤشر اإلفصاح 

مفصح عنيا في التقارير السنوية وتحديد درجة اإلفصاح. كما قاموا بتطوير لمتحقق من البيانات ال
استبانة لمتعرف عمى آراء المحاسبين والمحممين الماليين. أوردت نتائج الدراسة أنو يمكن الحصول 
عمى أفضل إفصاح لمتقارير السنوية من خالل الفصل بين ىياكل مجمس اإلدارة، وزيادة نسبة 

ين وغير التنفيذيين، وزيادة حجم مجمس اإلدارة، وتقميل ممكية المديرين والمؤسسات المديرين المستقم
وسندات المساىمين، وأوصت الدراسة بوجوب استخدام البنوك غير المدرجة في البورصة، ألنيا تمثل 

 جودة اإلفصاح بشكل أوسع في تقاريرىا السنوية.
-Effects of financial and Non، بعنوان: (Dima et. Al., 2013)دراسة،  .6

financial information disclosure on prices mechanism for 
emergent markets: the case of Romanian Bucharest stock 

exchange". 
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"آثار اإلفصاح عن المعمومات المالية وغير المالية في آلية التسعير في األسواق الناشئة: حالة 
 رست"البورصة الرومانية في بوخا

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى إثر اإلفصاح المالي وغير المالي عمى القيمة السوقية 
لمشركات المسجمة في البورصة الرومانية، مع التركيز عمى تأثير اإلفصاح االلكتروني، وتم استخدام 

وني وأثر المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق الدراسة من خالل المقارنة بين أثر اإلفصاح االلكتر 
اإلفصاح السنوي، وأثر التقارير المالية الداخمية عمى القيمة السوقية لمشركة، مع التركيز عمى القيمة 

، باإلضافة إلى مقارنة نتائج 2010حتى  2007، والناجمة عن اإلفصاحات من 2010السوقية 
لتي توصمت إلييا الدراسة الدراسة المطبقة عمى البورصة الرومانية بنظريتيا اإلسبانية. ومن النتائج ا

أن ىناك تأثيًرا إيجابًيا لمستوى اإلفصاح المالي وغير المالي عمى القيمة السوقية لمشركات المسجمة 
في البورصة الرومانية، وأن تأثير اإلفصاح غير المالي عمى القيمة السوقية لمشركات المسجمة في 

ى القيمة السوقية لمشركات المسجمة في البورصة البورصة الرومانية أقل وضوًحا إذا ما قورن بأثره عم
االسبانية، وأوصت الدراسة إلى إجراء مقارنة ما بين مجموعة من األسواق المالية لمختمف الدول 

 باستخدام نموذج الدارسة ذاتيا.
 Corporate Reporting of(، بعنوان: "2012،)Cohen et. Alدراسة،  .7

Nonfinancial Leading Indicators of Economic Performance and 
Sustainability"  

 "المؤشرات غير المالية لتقارير الشركات عمى االستدامة واألداء االقتصادي"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى التزام الشركات األمريكية بمتطمبات اإلفصاح غير 

ة لممستثمرين وكيفية عرضيا، ومدى المالية من خالل كمية المعمومات غير المالية االختيارية المقدم
اختالف مستويات اإلفصاح بين الصناعات، وبيان أثر حجم الشركات عمى ىذه المعمومات بالتطبيق 

، وتم 2004عمى الشركات المدرجة في البورصة األمريكية، التي يتوفر ليا تقرير مالي لمعام 
خالل تصميم استبانة تتناسب مع  استخدام المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىداف الدراسة من
( صناعات 5( شركة تنتمي لعدد)50أىداف الدراسة ،وتوزيعيا عمى عينة الدراسة المكونة من )

جراء مقابالت مع بعض أفرادىا، ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أنو اليزال ىنالك  مختمفة، وا 
ف في مستويات اإلفصاح  باختالف نقص في الكشف عن ىذا النوع من المعمومات، وىناك اختال

القطاع الذي تنتمي لو، وكذلك حجم الشركة ،كما أكدت الدراسة أن اإلفصاح غير محايد يحاول إبراز 
خفاء وتبرير الجوانب السمبية، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من  الجوانب اإليجابية وتورية وا 

يكون ذلك بدراسة مجموعة من السنوات، وتغير الدراسات باستخدام عينة أكبر وأكثر تمثيال عمى أن 
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مستويات اإلفصاح والتأثير عميو بمجموعة من العوامل بخالف خصائص الشركة كالربحية 
 والمديونية، قيمة السيم، والقيمة السوقية.

 ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات: 
طبيق وىي بورصة فمسطين، تتميز ىذه الدراسة عن معظم الدراسات السابقة في مكان الت

حيث إن الدراسات السابقة تناولت عناصر اإلفصاح من ناحية، وكيفية القياس والتقرير ونوع 
اإلفصاح في البيانات المالية، أما ىذه الدراسة فقد تناولت دراسة عالقة جودة اإلفصاح عمى األداء 

اح، واحتساب نسب األداء التشغيمي من خالل الجمع بين نموذج عام أعد لقياس مستوى اإلفص
 التشغيمي في البنوك المدرجة في بورصة فمسطين، وذلك من خالل أخذ سمسمة زمنية.

 الجانب النظري:
 المالية القوائم في المحاسبي اإلفصاح

 عمى االعتماد أصبح البشري، النشاط مجاالت من مجال كل غزا الذي العممي لمتقدم بالنظر
 وعميو كان، إداري موقع أي في مسئول أو مخطط أو باحث كل اجبو  والدقيقة المعمومة الصحيحة

 منيا، المالية وخاصة لممعمومات اإلفصاح  أىمية عمى تركز أصبحت والقوانين الحديثة األنظمة فإن  
براز ودوره، المحاسبي اإلفصاح  تعالج موضوع دولية ومعايير أدلة صيغت وقد  المعمومات وا 

برازىا، عنيا إلفصاح ا الواجب المالية والبيانات  غاية تعتبر التي المالية القوائم اإلفصاح  عن ويتم وا 
 .اتخاذ القرار في ليم مفيدة تكون بمعمومات القوائم تمك مستخدمي لتزويد أساسية

م ىزة 1929عام  األمريكي المال سوق انييار وقد أحدثت األزمة االقتصادية المترتبة عمى
وكانت البداية  القوانين التي تصب في صالح حماية المستثمرين،فكرية عممت عمى سن مجموعة من 

مداد يمزم م، الذي1933عام  بصدور قانون بكافة المعمومات  المستثمرين الشركات باإلفصاح وا 
 في المسجمة الشركات يمزم م قانوًنا1934أصدرت البورصة األمريكية عام  كما المالية، وغير المالية

جديدة  تحديات أمام المحاسبة مينة وضع مما - اإلفصاح  أي - لماليةا قوائميا البورصة بعرض
 (. 2015)البوجي، 

كما تأسست لجنة المعايير المحاسبية الدولية، بناء عمى اتفاق مجموعة من الجمعيات 
م بيدف وضع ونشر 1973( الدول الصناعية عام 10والمعاىد المينية في مجموعة مكونة من )

 اتحاد األعضاء في المينية والمعاىد الجمعيات م كافة1999التحق بيا عام  معاير محاسبة دولية،
دولة، وكان من أول المعايير المنشورة ليذه  102عضًوا من  142الدولي ليصبح نصابيا  المحاسبين

م، تاله المعيار الدولي الخامس المتعمق 1974المجنة ىو )اإلفصاح عن السياسات المحاسبية( عام 
م بالمعيار 1997التي يجب اإلفصاح عنيا في القوائم المالية، والمذان نسخا عام بالمعمومات 

 (.2004المحاسبي الدولي المعدل بعنوان: عرض القوائم المالية )أبوطالب، 
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 المحاسبي اإلفصاح مفهوم
 صمب في ذلك كان سواء المالية لمشركات المالي بالتقارير المجتمع إعالم باإلفصاح يقصد

 المحاسبي لإلفصاح وقد تعددت التعاريف .(2014بو )حمادة،  مرفقة أو إيضاحات يرالتقار  ىذه
 أو كمية كانت سواء المالية المعمومات إظيار عممية بأنو اإلفصاح (2010حيث عرف )زغدار، 

 مما المناسب، الوقت في المكممة والجداول والمالحظات اليوامش في أو القوائم المالية في وصفية
 ليا والتي الخارجية، األطراف المالية من القوائم لمستخدمي ومالئمة مضممة غير المالية ئمالقوا يجعل
 لمشركة. والسجالت الدفاتر عمى االطالع سمطة

( اإلفصاح بأنو: "عرض AICPAكما عرف المعيد األمريكي لممحاسبين القانونيين )
رف عمييا بشكل يضمن إبراز األمور لممعمومات في القوائم المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة المتعا

المادية )الجوىرية(، والتي تضم محتوى القوائم المالية نفسيا )المصطمحات المستخدمة فييا، 
المالحظات المرفقة بيا، ودرجة ما فييا من تفاصيل(، وبكيفية تجعل لتمك القوائم قيمة إعالمية من 

 (.2008وجية نظر مستخدمييا" )مطر وآخرون، 
( اإلفصاح بأنو " عممية إظيار وتقديم المعمومات الضرورية عن 2005)أبو زيد، كما عرف 

الوحدات االقتصادية، لألطراف التي ليا مصالح حالية أو مستقبمية بتمك الوحدات االقتصادية، وىذا 
قوائم والتقارير المالية بمغة مفيومة لمقارئ الواعي دون لبس أو يعني أيًضا أن تعرض المعمومات بال

 تضميل".
وبالتالي يمكن إيجاز مفيوم اإلفصاح بأنو إمداد أصحاب المصالح والميتمين الداخميين  

والخارجيين ألي شركة بالمعمومات المحاسبية، في شكل قوائم تختمف باختالف المنفعة المنشودة، 
ارير جميع المعمومات الالزمة والضرورية، إلعطاء مستخدمي ىذه التقارير عمى أن تشمل ىذه التق

 صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية.
 جودة اإلفصاح المحاسبي

يعد اإلفصاح عن المعمومات بدرجة عالية من الجودة أمًرا في غاية األىمية لمستخدمي 
مرتقبين أو غيرىم من أصحاب المصالح،  المعمومات المحاسبية، سواء كانوا مستثمرين حاليين أو

وذلك ألنو يحسن عمميات االستثمار واالئتمان وقرارات تخصيص الموارد ويزيد من كفاءة السوق 
(، وقد ظيرت الكثير من التعاريف لجودة اإلفصاح  المحاسبي، Ferdy et al., 2009بشكل عام )
بالتقرير المالي والمعبرة عن اداء الشركة  ( بأنيا المعمومات المقدمةChristine, 2004فقد عرفيا )

والتي تعتبر مفيدة في الوقت الحاضر وفي المستقبل، لممستثمرين الحاليين والمرتقبين والمقرضين 
 ,Vivien et alوالدائنين اآلخرين، في اتخاذ القرارات بصفتيم مقدمي رؤوس األموال، أما دراسة )

فصاح  أمر صعب المنال فعرفتيا بأنيا مفيوم شخصي (  فقد أشارت إلى أن قياس جودة اإل2004
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( فقد عرفاىا بأنيا Sergio and Saverio,2008متعدد األبعاد وتعتمد عمى متخذ القرار، أما )
تعني قدرة المنشأة عمى توفير أكبر كمية من المعمومات لتساعد في التوصل إلى استنتاجات أفضل 

لتنبؤات أفضل لمعوائد المستقبميو، كما أنيا أشارت إلى أن  من قبل المحممين، وبالتالي تدعيم التوصل
األىمية النسبية لألبعاد التي يتم أخذىا في الحسبان عند قياس جودة اإلفصاح  تخضع لمحكم 

( فأشارت إلى أن التعريف االقتصادي لجودة التقارير Beyer et al, 2010الشخصي، أما دراسة ) 
ي، وأن ىذا الضعف في عدم وجود تعريف اقتصادي يعيق قدرتيا المالية مفقود من األدب المحاسب

 عمى قياس جودة اإلفصاح  المحاسبي .
وبالتالي يمكن تعريف جودة اإلفصاح بمدى احتواء المعمومات المفصح عنيا عمى منفعة 
كامنة يمكن ألصحاب المصالح االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات، وبالتالي كمما كانت المعمومات 

 لمفصح عنيا أكثر أىمية لممطمعين كانت جودة اإلفصاح مرتفعة.ا
 اإلفصاح في البورصة الفمسطينية:

اىتمت البورصة الفمسطينية منذ نشأتيا بمواكبة التطورات العالمية خاصة فيما يتعمق 
م، الذي يمزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن بياناتيا 2004( لمعام 12باإلفصاح، فكان قانون رقم )

المالية السنوية والمرحمية، كما يمزم الشركات باإلفصاح عن أي معمومات قد تؤثر عمى ربحية الشركة 
أو مركزىا المالي، باإلضافة إلى مواعيد اجتماعات مجمس اإلدارة والييئة العمومية العادية وغير 

صاح وتوفير م الذي ييدف إلى رفع مستوى اإلف2012( لمعام 1العادية. ثم تبع ذلك قانون رقم )
جميع المعمومات لممتعاممين في قطاع األوراق المالية، حيث ألزم القانون الشركات المدرجة بضرورة 
إنشاء موقع إلكتروني لمشركة يتضمن كافة المعمومات والتقارير التي تيم المستثمرين، كما تم تعديل 

م ليشمل 2004(، لعام www.pcma.psتعميمات اإلفصاح الصادرة عن ىيئة سوق المال )
 اإلفصاح عن:

 المكافآت والرواتب والمنافع لرئيس وأعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .1
 سياسة الشركة فيما يتعمق بالمسؤولية االجتماعية. .2
اإلفصاح في التقرير السنوي عن أسماء المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة وأسماء  .3

 ضاء كل لجنة من ىذه المجان ومسؤوليتيا وصالحيتيا.وأع
قيام الشركة بإنشاء موقع إلكتروني خاص بيا يتضمن كافة المعمومات والبيانات والتقارير  .4

 التي تيم المستثمرين.
 
 
 

http://www.pcma.ps/
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 األداء التشغيمي لمبنوك
 مفهوم تقويم األداء

النتائج المحققة لمنشاط يع رف تقويم األداء بأنو مجموعة من اإلجراءات التي تقارن بيا  
بأىدافو المقررة، بقصد بيان مدى انسجام تمك النتائج مع األىداف المحددة لتقدير مستوى فعالية 
األداء، كما يقارن عناصر مدخالت النشاط بمخرجاتو لمتأكد من أن أداء النشاط المصرفي قد تم 

 (:2015ىما )زيود وآخرون،  بدرجٍة عالية من الكفاءة، وىذا التعريف يسيم في توضيح مظيرين
  .األول: يتعمق بقياس مدى تحقيق األىداف المقررة أو المخططة، ويعرف بتقويم فعالية األداء 
  الثاني: يتعمق بمدى مالئمة وكفاءة األساليب التي اتبعت لتحقيق تمك األىداف ويعرف بتقويم

 كفاءة األداء. 
التقيد بالمظيرين معًا فعالية وكفاءة األداء، وعممية تقويم األداء في النشاط المصرفي تتطمب 

ألن السعي لتحقيق األرباح وزيادتيا يحتاج إلى تقويم الكفاءة ،أما تحقيق أىداف السيولة وغيرىا من 
األىداف المتعمقة بالنشاط المصرفي فتحتاج إلى تقويم الفعالية: أي أن عممية تقويم األداء تسعى 

ليصبح موازيًا، وفي مقدمة المصارف العربية المتطورة، وذلك لتطوير القطاع المصرفي بأكممو 
بتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من جية، ورفع ثقة المتعاممين معو بتحقيق أفضل الموارد 

 المالية ليم وأقل األعباء وااللتزامات المترتبة عمييم من جيٍة أخرى.
 ثانيًا: الدراسة التطبيقية.

 مجتمع الدراسة
وحتى  2010مجتمع الدراسة من كافة البنوك المدرجة في بورصة فمسطين منذ العام يتكون 

بنوك حسب الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فمسطين  5، والتي يبمغ عددىا 2016عام 
http://www.pex.ps . 

 أسموب الدراسة: 
لتقارير المالية المنشورة عن البنوك المدرجة في يتثمل أسموب الدراسة في تحميل محتوى ا

بورصة فمسطين باستخدام مؤشر اإلفصاح الذي تم إعداده لغرض الدراسة بيدف تحديد مستوى 
اإلفصاح لكل بنك، ويرجع السبب في استخدام تحميل البيانات المالية السنوية لما يمتاز بو ىذا 

لية خضعت لمتدقيق والفحص من قبل المدقق األسموب من مصداقية، العتماده عمى بيانات ما
رشادات ىيئة سوق رأس المال  الخارجي.  واعتمدت الدراسة في بناء مؤشر اإلفصاح عمى تعميمات وا 

 (.2016الفمسطيني لعام )
 
 

http://www.pex.ps/
http://www.pex.ps/
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 متغيرات الدراسة:  
( بواقع سبع 2016-2010تم جمع البيانات ليذه البنوك بغرض الدراسة لمفترة الزمنية )

( يوضح المتوسط الحسابي 1معممة. لكل متغير والجدول رقم ) 35مغت المعممات سنوات، فب
واالنحراف المعياري لمنسب المالية المستخدمة وكذلك درجة اإلفصاح. والذي يتضح من خاللو أن 

% وىي درجة 84.9الوسط الحسابي لدرجة اإلفصاح في البنوك المدرجة في بورصة فمسطين بمغت 
لدور الرقابي لكل من سمطة النقد وىيئة سوق رأس المال الفمسطيني في إلزام جيدة تؤكد فعالية ا

البنوك باإلفصاح الكافي وفق قواعد سمطة النقد.  كما يتضح أن متوسط العوائد موجبة مما يفسر 
% 90.7تحقيق البنوك أرباحًا مقبولة رغم انخفاض العوائد، كما أن كفاءة البنك في توظيف األموال 

% مما يعكس ثقة الجميور بالبنوك 64.6ممتازة يؤيدىا نسبة حجم الودائع التي بمغت وىي نسبة 
الفمسطينية، كما أنيا نسبة معقولة لمبنوك تتوافق مع طبيعة عمميا وىيكميا التمويمي، حيث إن طبيعة 

 عمل البنوك تعتمد عمى الودائع بشكل أكبر في تمويل عممياتيا التشغيمية.
 بسط لمتغيرات الدراسة(: وصف م1جدول رقم )

 أقل قيمة العدد المتغيرات
أعمى 
 قيمة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.108 0.849 1.000 0.600 35 درجة اإلفصاح 
 0.364 0.570 1.823 0.276 35 سيولة البنك

 0.625 0.907 2.249 0.019 35 كفاءة البنك في توظيف األموال
 0.326 0.646 1.835 0.277 35 حجم الودائع 

 0.054 0.084 0.184 0.004 35 العائد عمى حقوق الممكية
 

 اختبار فرضيات الدراسة
 الفرضية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى سيولة البنك.

تم استخدام تحميل االرتباط بين كل من جودة اإلفصاح  لدى البنوك المدرجة في بورصة 
( أن العالقة  بين كل من جودة اإلفصاح  لدى 2يولة البنك، ويوضح الجدول رقم )فمسطين ونسبة س

البنوك المدرجة في بورصة فمسطين ونسبة سيولة البنك ىي عالقة عكسية دالة إحصائيًا، ويمكن 
إرجاع ىذه العالقة العكسية إلى أن جودة اإلفصاح تكسب البنك زيادة الثقة الكاممة من قبل المجتمع 

يمكين بقوة البنك وزيادة رغبتيم بالتعامل المالي مع ىذه البنوك، وبالتالي تصبح حاجة البنك والمست
 لمسيولة لتمويل عممياتو أقل، ومن ثم يستغل البنك السيولة في استثمارات أخرى.
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واالنحدار الخطي البسيط ألثر جودة اإلفصاح لدى  (Pearson)(: نتائج تحميل االرتباط 2جدول رقم )
 وك المدرجة في بورصة فمسطين عمى نسبة سيولة البنكالبن

 القيمة االحتمالية Tقيمة دالة االختبار  المعامل نسبة سيولة البنك
 0.000 4.090 1.819 مقطع خط االنحدار

 0.008 2.831- 1.472- جودة اإلفصاح 
 0.195 معامل التحديد 0.442 معامل االرتباط

، وىذا 0.195يتضح أن معامل التحديد الُمعدَّل يساوي ومن خالل نتائج تحميل االنحدار 
% من التغير في نسبة السيولة )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل جودة اإلفصاح 19.5يعني أن 

( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )و  ،2.831-تساوي  Tقيمة االختبار )المتغير المستقل(. كما أن 
وىذا يدل عمى وجود أثر ذي داللة إحصائية لجودة  α ≤0.05وىي أقل من مستوى الداللة  0.008

اإلفصاح عمى نسبة السيولة لدى البنوك المدرجة في بورصة فمسطين، وبالتالي تم رفض الفرضية 
األولى، وعميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى نسبة السيولة لدى البنوك المدرجة 

 .0.05لة في بورصة فمسطين عند مستوى دال
الفرضية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى كفاءة البنك في توظيف 

 االموال.
تم استخدام تحميل االرتباط بين كل من جودة اإلفصاح لدى البنوك المدرجة في بورصة 

بين كل من ( أن العالقة 3فمسطين ونسبة كفاءة البنك في توظيف األموال، ويوضح الجدول رقم )
جودة اإلفصاح لدى البنوك المدرجة في بورصة فمسطين ونسبة كفاءة البنك في توظيف األموال ىي 
عالقة غير دالة إحصائيًا، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن كفاءة البنك في توظيف االموال ىي عممية 

 تتعمق بالكفاءة اإلدارية، وليست عممية تترتب عمى جودة اإلفصاح أو نطاقو.
واالنحدار الخطي البسيط ألثر جودة اإلفصاح لدى  (Pearson)(: نتائج تحميل االرتباط 3رقم ) جدول

 البنوك المدرجة في بورصة فمسطين عمى نسبة كفاءة البنك في توظيف األموال
 القيمة االحتمالية Tقيمة دالة االختبار  المعامل نسبة كفاءة البنك في توظيف األموال

 0.181 1.366 1.163 مقطع خط االنحدار
 0.764 0.303- 0.302- جودة اإلفصاح 
 0.003 معامل التحديد 0.053 معامل االرتباط

، وىذا 0.003ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد الُمعدَّل يساوي 
فصاح % من التغير في نسبة السيولة )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل جودة اإل0.3يعني أن 

( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )و  ،-0.303تساوي  Tقيمة االختبار )المتغير المستقل(. كما أن 
وىذا يدل عمى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية  α ≤0.05وىي أكبر من مستوى الداللة  0.764
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وعميو ال  لجودة اإلفصاح عمى كفاءة البنك في توظيف األموال، وبالتالي تم قبول الفرضية الثانية،
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى كفاءة البنوك المدرجة في بورصة فمسطين في 

 .0.05توظيف األموال مستوى داللة 
 الفرضية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى حجم الودائع.

البنوك المدرجة في بورصة تم استخدام تحميل االرتباط بين كل من جودة اإلفصاح لدى 
( أن العالقة بين كل من جودة اإلفصاح 4فمسطين وحجم الودائع لدى البنك، ويوضح الجدول رقم )

لدى البنوك المدرجة في بورصة فمسطين وحجم الودائع لدى البنك ىي عالقة دالة إحصائيًا، ويمكن 
من ثقة المجتمع والمستيمكين بقوة إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى أن كفاءة وجودة اإلفصاح يزيد 

البنك، فتزيد رغبتيم بالتعامل المالي مع ىذه البنوك، وبالتالي تزداد ثقتيم بأن أمواليم في مأمن مما 
 يدفعيم لزيادة ودائعيم في ىذا البنك.

، وىذا 0.084ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد الُمعدَّل يساوي 
من التغير في حجم الودائع )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل جودة اإلفصاح  %8.4يعني أن 

( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )و  ،1.737تساوي  Tقيمة االختبار )المتغير المستقل(. كما أن 
وىذا يدل عمى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية  α ≤0.05وىي أكبر من مستوى الداللة  0.092

عمى حجم الودائع لدى البنك، وبالتالي تم رفض الفرضية الثالثة، وعميو ال يوجد أثر  لجودة اإلفصاح
ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى حجم الودائع لدى البنوك المدرجة في بورصة فمسطين عند 

 .0.1مستوى داللة 
ودة اإلفصاح لدى واالنحدار الخطي البسيط ألثر ج (Pearson)(: نتائج تحميل االرتباط 4جدول رقم )

 البنوك المدرجة في بورصة فمسطين عمى حجم الودائع
 القيمة االحتمالية Tقيمة دالة االختبار  المعامل حجم الودائع

 0.837 0.207- 0.088- مقطع خط االنحدار
 0.092 1.737 0.865 جودة اإلفصاح 
 0.084 معامل التحديد 0.289 معامل االرتباط

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى العائد عمى حقوق الممكية.الفرضية الرابعة: ال 
تم استخدام تحميل االرتباط بين كل من جودة اإلفصاح لدى البنوك المدرجة في بورصة 

( أن العالقة بين كل من 5فمسطين والعائد عمى حقوق الممكية لدى البنك، ويوضح الجدول رقم )
لمدرجة في بورصة فمسطين والعائد عمى حقوق الممكية لدى البنك ىي جودة اإلفصاح لدى البنوك ا

عالقة دالة إحصائيًا، ويمكن إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى أن زيادة رغبة المجتمع والمستيمكين 
المترتبة عمى كفاءة وجودة اإلفصاح بالتعامل المالي مع ىذه البنوك وزيادة االرتباط بو مما يزيد من 

 البنوك.عوائد ىذه 
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واالنحدار الخطي البسيط ألثر جودة اإلفصاح لدى  (Pearson)(: نتائج تحميل االرتباط 5جدول رقم )
 البنوك المدرجة في بورصة فمسطين عمى العائد عمى حقوق الممكية

 القيمة االحتمالية Tقيمة دالة االختبار  المعامل العائد عمى حقوق الممكية

 0.000 4.601- 0.225- مقطع خط االنحدار

 0.000 6.373 0.365 جودة اإلفصاح 

 0.552 معامل التحديد 0.783 معامل االرتباط

، وىذا 0.552ومن خالل نتائج تحميل االنحدار يتضح أن معامل التحديد الُمعدَّل يساوي 
% من التغير في العائد عمى حقوق الممكية )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل 55.2يعني أن 

القيمة االحتمالية و  ،6.373تساوي  Tقيمة االختبار اإلفصاح )المتغير المستقل(. كما أن  جودة
(Sig تساوي )0.0. وىي أقل من مستوى الداللة 0.000≥ α  وىذا يدل عمى وجود أثر ذو داللة

إحصائية لجودة اإلفصاح عمى العائد عمى حقوق الممكية لدى البنك، وبالتالي تم رفض الفرضية 
ة، وعميو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة اإلفصاح عمى العائد عمى حقوق الممكية لدى الرابع

 .0.05البنوك المدرجة في بورصة فمسطين عند مستوى داللة 
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 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:

إن الوسط الحسابي لدرجة اإلفصاح في البنوك المدرجة في بورصة فمسطين بمغت  .1
النسبة تعد جيدة، مما يؤكد الدور الرقابي الفعال لكل من سمطة النقد وىيئة %، وىذه 84.9

 سوق رأس المال في إلزام البنوك بدرجة جيدة من اإلفصاح.  
%، مما عكس ثقة 90إن كفاءة توظيف األموال لدى البنوك كانت ممتازة فاقت معدل  .2

 دائع لدييا.الجميور بالبنوك الفمسطينية، والذي انعكس عمى زيادة حجم الو 
توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا بين جودة اإلفصاح )المتغير المستقل( والعائد عمى  .3

حقوق الممكية )المتغير التابع(.  كما توجد عالقة عكسية دالة إحصائيًا بين جودة 
 اإلفصاح )المتغير المستقل( وسيولة البنك )المتغير التابع(.  

جودة اإلفصاح )المتغير المستقل( وكل من المتغيرات  ال توجد عالقة دالة احصائيًا بين .4
 التابعة )كفاءة البنك في توظيف األموال، وحجم الودائع(.

 التوصيات:  
لزام البنوك بتطبيق القوانين  .1 ضرورة قيام سمطة النقد الفمسطينية بواجبيا بمتابعة وا 

 والتشريعات الصادرة عنيا والمتعمقة باإلفصاح ومعاقبة المخالفين.
ضرورة قيام الجيات المختصة الحكومية وغير الحكومية بعمل ندوات ودورات تثقيفية  .2

والتعريف بأىمية اإلفصاح ومدى أىميتو لمبنوك والوحدات االقتصادية المساىمة والمدرجة 
 في البورصة.

ضرورة زيادة االىتمام باإلفصاح عن البيانات غير المالية، والتوسع في ذلك من خالل  .3
قرير منفصل عن التقارير المالية الختامية، وأن يصدر بالتزامن مع التقارير إصدارىا بت

 الختامية ألىمية ىذا التقرير ألصحاب القرار والمستثمرين.
إجراء العديد من الدراسات المماثمة ولكن عمى قطاعات مختمفة في البورصة أو مقارنتيا  .4

 لقياس مدى فاعمية اإلفصاح.مع بورصة أخرى مع استخدام مؤشرات مالية أخرى متنوعة 
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