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 ملخص

 بسبب تأثيرها علىمحددات كفاءة األسواق المالية كلة عدم تناظر المعلومات من تعتبر مش

هناك الشركات. تكلفة رأس مال  أثرها في زيادةسيولة أسهم الشركات ومخاطرها، عوضاً عن 

في  المستثمرينديمها إلى وطبيعة المعلومات التي يتم تق والتنظيمية أن البيئة القانونية اعتقاد

قامت الدراسة بفحص أثر كل من ممارسات ة بتقليل عدم تناظر المعلومات. لذلك، كفيل البورصة

جودة اإلفصاح )اإلفصاح و ،مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية الحوكمة، المستمدة من

ت لشركاعلى عدم تناظر المعلومات لدى ااالختياري وجودة اإلفصاح المالي في القوائم المالية( 

 بورصة فلسطين. شملت الدراسة جميع الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية المدرجة في

بيانات الدراسة من التقارير  تم الحصول على .، باستثناء البنوك2017-2006خالل الفترة 

تم تقدير العالقة و باإلضافة إلى تقارير التداول الصادرة عن بورصة فلسطين. للشركاتالسنوية 

تحليل االنحدار حسب طريقة كما تم  ،ة ارتباط بيرسونمصفوف باستخدامبين المتغيرات 

ن عدم تناظر المعلومات تقل كلما زاد حجم لجنة التدقيق، أبينت النتائج  المربعات الصغرى.

تعزيز جودة التقارير السنوية أن أيضا أشارت النتائج وتزيد كلما كان هناك تركز في الملكية. و

دم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين. أخيراً، من خالل اإلفصاح االختياري يقلل من ع
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تقليل عدم دارة االستحقاقات االختيارية في القوائم المالية تأثير معنوي في إلنتائج أن الأظهرت 

دعمت المنظور المعلوماتي إلدارة األرباح كما أشارت عديد  تناظر المعلومات أيضاً. هذه النتيجة

 من الدراسات السابقة.

اإلفصاح اإلختياري، اإلستحقاقات اإلختيارية، عدم : حوكمة الشركات، فتاحيةمالكلمات ال

 تناظر المعلومات، هامش العرض والطلب.

 

Abstract 

Information asymmetry is considered as a limitation to the financial 

market efficiency due to its effect on the liquidity and the risk of the 

listed stocks. Moreover, it causes an increase in the cost of capital. It is 

believed that the legal and regulatory environment and the nature of the 

information provided to investors mitigate information asymmetry. Thus, 

this study examined the effect of governance practices, as established in 

the Code of Palestinian Corporate Governance, and disclosure quality 

(voluntary disclosure and financial disclosure quality in financial 

statements) of the Palestinian companies listed on the Palestine Exchange 

(PEX), except banks, during the period 2006-2017. Data was obtained 

from the annual reports of the companies and the trading reports released 

by the PEX. The relation between the study variables was estimated by 

Pearson correlation matrix and OLS regression estimator. The results 

showed that while information asymmetry has a negative relationship 

with the size of the audit committee, it is positively related to the equity 

concentration. Moreover, enhancing the quality of annual reports through 

voluntary disclosure significantly reduces information asymmetry in the 

PEX. Finally, the results indicated that discretionary accruals have a 

significant effect in reducing information asymmetry too. This result 

support the informational perspective of earnings managements, as many 

studies established. 

Keywords: Corporate Governance, Voluntary Disclosure, 

Discretionary Accruals, Information Asymmetry, Bid-Ask Spread. 
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 اإلطار العام

 المقدمة

والتطور الذي  ،بعد األزمات المالية التي عصفت بعديد من الشركات واقتصاديات الدول

ً كبيراً  Ahmad and Ali (2017)الحظ  حصل على فكر هيكلية ملكية الشركات اهتماما

عدم أن  Alsayed (2005( حيث يرى الية.بمشكلة عدم تناظر المعلومات في األسواق الم

الناشئة على حد سواء واألسواق المتقدمة ا المعلومات من الظواهر الشائعة التي تعاني منه تناظر

عدم تناظر المعلومات على أنه امتالك أحد أطراف السوق  تم تعريفإذ  ،لكن بمستويات متفاوتة

مة الذين يعتمدون على المعلومات العا مما هو متاح لباقي األطراف معلومات أكثر اكتماالً  المالي

أنفسهم )كبار  قد تكون بين المستثمرينهذه الظاهرة (. Brown & Hillegeist, 2007فقط )

 & Aliأو بين اإلدارة من جهة والمستثمرين بشكل عام من جهة أخرى ) وصغار المستثمرين(

Abdelfettah, 2016 .)تؤثر أن اهذه الظاهرة من شأنهمن الدراسات أن  العديدقد اشارت و 

ً على سي  ,Prasanna, 2011; Ghabri & Ben Ouda, 2011; Hassanولة األسهم )سلبا

 اإلنخفاض فيعوضاً عن ( Ballesteros et al., 2016وتكلفة رأس مال الشركات ) (2015

 أن تكون(. لذلك، من الضروري Bravo, 2016; Anifowose et al., 2016عوائد األسهم )

بشكل أكثر  توزيع الموارد المالية فيهاتى يتم ات تناظر معلومات منخفض حمالية ذالسواق األ

تحقيق استدامة السوق المالي  بما يساعد في كفاءة، وتكون األسهم المدرجة فيها أكثر سيولة؛

 (.Al-Jaifi, 2017وتطوره )

والفضائح  االنهياراتوفصل بين اإلدارة والمالك الوء في ضق، وباإلضافة إلى ما سب

 شهدت السنوات األخيرة اهتماماً  (Chauhan & Kumar, 2018) للعديد من الشركات المالية

 Cormierوجودة اإلفصاح عن المعلومات بأنواعها المختلفة ) بالغاً بممارسات حوكمة الشركات

et al., 2010; Chiyachantana et al., 2013 فممارسات حوكمة الشركات هدفت بشكل .)

مصالح اآلخرين في المعلومات التي يتم إعدادها صحاب الأأساسي إلى استعادة ثقة المستثمرين و

 Klein and Bawa(. أما على صعيد جودة اإلفصاح، يرى Chery, 2003من قبل اإلدارة )

أسهم الشركات ذات جودة اإلفصاح المتدنية على أنها أكثر  إلى ينظرونأن المستثمرين  (1977)

العمل على اهميها صل الفعال مع مستحقيق التوا إلىالشركات التي تسعى  علىلذلك،  مخاطرة.

 (. Pivac et al., 2017) اإلفصاح لديهاجودة  تحسين

 مشكلة الدراسة

من خالل  أن يتحققيمكن عدم تناظر المعلومات مشكلة أن تقليل  ورد في األدب المحاسبي

مة إلى المعلومات المقد وكذلك من خالل تحسين جودة، والتنظيمية المالئمة البيئة القانونيةتوفر 

 بفحص هذه الدراسة قامت، عليه(. Chung, 2006; Al-Jaifi, 2017أطراف السوق المالي )

 ،الفلسطينية ممارسات حوكمة الشركاتب ، المتمثلوالتنظيمي الجانب القانوني كل من تأثير

 .المدرجة في بورصة فلسطين الشركات لدى عدم تناظر المعلومات علىالجانب المعلوماتي و
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 راسةأهمية الد

مشكلة عدم تناظر المعلومات التي تعاني  تركيزها علىإن لهذه الدراسة أهمية بالغة، بسبب 

منها معظم األسواق المالية وتنعكس سلباً على كفاءة هذه األسواق وسيولتها. حيث تقوم الدراسة 

دة بفحص إمكانية الحد من األثر السلبي لهذه الظاهرة من خالل ممارسات حوكمة الشركات وجو

 لشركات الفلسطينية. هذا ويمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة بالنقاط اآلتية:دى ااإلفصاح ل

تتفق هذه الدراسة مع االتجاهات البحثية الحديثة التي تناولت مواضيع مهمة مثل حوكمة  .1

الشركات، وجودة اإلفصاح، وعدم تناظر المعلومات وتأثيراتها على كفاءة الشركات 

 بشكل عام.واألسواق المالية 

تساعد هذه الدراسة الجهات المختصة وواضعي السياسات ذات العالقة، مثل: هيئة سوق  .2

ين أطراف تقليل عدم تناظر المعلومات ب فيتعليمات تساعد  سنفي  الفلسطينية رأس المال

 .البورصة الفلسطينيةاألمر الذي من شأنه تحسين فاعلية  السوق المالي الفلسطيني.

أسهم ب المتعلقةية في إعادة صياغة قراراتهم االستثمار المستثمريناسة تساعد هذه الدر .3

واإلنخفاض في جودة إفصاحها، وعدم االلتزام  معلومات،التي تتسم بعدم تناظر ال الشركات

 بالممارسات الفضلى لحوكمة الشركات.

 قد تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة لألسواق الناشئة األخرى ذات الظروف المشابهة. .4

 أصالة الدراسة وقيمتها العلمية المضافة

على الرغم من توفر الدراسات التي اهتمت بأثر كّل من حوكمة الشركات، وجودة اإلفصاح 

ً كبيراً لمثل هذه  على عدم تناظر المعلومات في األسواق المالية المتقدمة، إال أن هناك نقصا

العديد من الدراسات  إذ أنخاص.  الدراسات في األسواق الناشئة، وفي الدول العربية بشكل

اقتصرت أهدافها على فحص العالقة المباشرة بين ممارسات الحوكمة وجودة اإلفصاح، وذلك 

 Alfraih and Almutawa (2017)باالعتماد على مؤشر اإلفصاح االختياري، مثل دراسة 

الدراسات في مصر. أخيراً، تعتبر هذه الدراسة من  Elfeky (2017)في الكويت، ودراسة 

القليلة التي فحصت ظاهرة عدم تناظر المعلومات في األسواق العربية الناشئة، وفسرتها في 

 متغيرات بشكل كمي.الضوء 

 الفرضيات وتطوير الدراسات السابقة، اإلطار النظري

 العالقة بين ممارسات حوكمة الشركات وعدم تناظر المعلومات

فكر هيكلية  فيالتغير الكبير الذي حصل بعد  كبيرةاكتسبت حوكمة الشركات أهمية 

ما بات  عن هذا الفصل رة، حيث نشأالشركات وما ترتب عليه من فصل بين الملكية واإلدا

 إن أهداف اإلدارة ال تتطابق ،Berle and Means (1932)حسب ، فيعرف بمشكلة الوكالة

رة. لذلك، فإن المشكلة بسبب االهتمام في المصالح الشخصية لإلدابشكل تام مع أهداف المالك 
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 Jensenاألساسية التي تحاول الحوكمة حلها هي التضارب في المصالح بين اإلدارة والمالك )

& Murphy, 1990 فعلى العكس من الشركات في المنظومة األنجلوساكسونية، يرى .)Ajina 

et al. (2015a) ديعتقلذلك  ن تعتبر أقل حماية في معظم الدول.أن حقوق المساهمي Ajina et 

al. (2015) اية حقوق هذه الفئة بشكل أساسي. ن ممارسات حوكمة الشركات تهدف إلى حمأ 

لمتعلقة بكفاءة عمل مجلس اإلدارة تشمل حوكمة الشركات مجموعة من الممارسات ا

إذ (. Prasanna, 2011بما يؤدي إلى تداول أكثر كفاءة بناء على المعلومات )وشفافية اإلفصاح 

 تخضعأن الشركات التي تواجه عدم تناظر في المعلومات  Cia et al. (2009)سة كشفت درا

تعويضات مرتفعة ألعضاء اإلدارة التنفيذية. وفي نفس لديها و أقل من قبل مجلس اإلدارةرقابة ل

س وجود عالقة عكسية بين حجم مجلإلى  Cormier et al. (2010)دراسة  خلصت السياق،

 Choi et أما دراسةمن جهة أخرى. وعدم تناظر المعلومات  ،ن جهةاإلدارة ولجنة التدقيق م

al. (2015) سلباً على سيولة  الشركات ينعكسجودة تدقيق  فقد أشارت أن انخفاض ،في كوريا

لعالقة موجبة بين ممارسات حوكمة  Prasanna (2011)في الهند، توصلت دراسة أسهمها. 

-Alفي ماليزيا، افترض . ندية( وسيولة األسهمالشركات اله الشركات )مقاسة بمؤشر حوكمة

Jaifi et al. (2017) مما  الشركات تقلل من تكاليف الوكالة وعدم تناظر المعلومات أن حوكمة

حيث دعمت نتائج فية في التعامل بين أطراف السوق، يؤدي الى زيادة سيولة األسهم بسبب الشفا

 الدراسة هذا االفتراض. 

وعالقتها مع عدم تناظر  كإحدى ممارسات حوكمة الشركات الهابأشك أما تركز الملكية

 .Alves et alدراسة أيضاً. على سبيل المثال، وجدت  حظيت بإهتمام الباحثين المعلومات، فقد

وينخفض ات التي لديها تركزاً في الملكية يرتفع لديها هامش العرض والطلب أن الشرك (2012)

إلى أن  Ghabri and Ben Ouda (2011)صلت دراسة ، توكذلك. على أسهمها حجم التداول

ً  معدالت تركز ملكية مما يترك أثراً سلبياً على مؤشرات سيولة  ،الشركات التونسية مرتفعة غالبا

سيؤدي إلى انخفاض حاد في  يد فئة قليلة من المساهمينبتركز الملكية  حيث أنالسوق المالي، 

ً على سيولة األسهم مما Free floating ratioنسبة التداول الحر  ويزيد من عدم  يؤثر سلبا

 تناظر المعلومات.

 العالقة بين جودة اإلفصاح وعدم تناظر المعلومات

حددت الدراسات السابقة العديد من الفوائد لجودة اإلفصاح. فعلى سبيل المثال، ينظر 

Alzoubi (2016) يةهم من فهم كيفتمكن ى أنها أداة رقابة بيد المساهمينإلى جودة اإلفصاح عل 

المالية، باإلضافة إلى اإلسهام في ردم الفجوة في المعلومات بين  مواردهاالشركة بإدارة  قيام

ن جودة اإلفصاح تعمل على أ Bushman and Smith (2001)المالك واإلدارة. ويعتقد 

راف من قبل اإلدارة، عوضاً عن مساعدة األط ةنتهازيامراقبة احتمالية الخوض في سلوكيات 

في استثمارات غير مجدية اقتصادياً، وذلك من خالل توصيل  الدخولذات العالقة في عدم 

ما يساعد في معلومات أكثر دقة عن التدفقات النقدية المتوقعة من مشاريع الشركة واستثماراتها، ب

 فقد أبرزوا أهمية جودة اإلفصاح في ضوء Nekhili et al. (2012). أما تقليل تكلفة الوكالة
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على قيمة األسهم.  أخيراً، برر البعض أن جودة اإلفصاح تؤدي إلى احتمالية  لها التأثير المباشر

 ;Brown, 2007وتقلل من عدم تناظر المعلومات ) ول بناًء على المعلومات الداخليةأقل للتدا

Bravo, 2016.) 

تعامل الباحثين  بعض. تباينت تعريفات جودة اإلفصاح تبعاً للمنهجية المستخدمة في القياس

مع جودة اإلفصاح من منظور مالي باالعتماد على مدى قيام اإلدارة التنفيذية بإدارة أرباحها 

 ;Alzoubi, 2014; Ajina & Habib, 2017المحاسبية المعلنة في القوائم المالية )

Rahman et al., 2013 .)،يرى  في المقابلBeest et al. (2009)  أن جودة إفصاح

يتجاوزه إلى  بلوال يقتصر على المعلومات المالية فقط،  هو مصطلح واسع النطاقالشركات 

رى ي المعلومات غير المالية ذات األثر النسبي على القرارات االقتصادية. في نفس السياق،

ة يعبر عن جود اإلفصاح االختياريتوفير أكبر كمية من المعلومات من خالل  أن البعض

وذلك بسبب عدم كفاية اإلفصاح اإلجباري حسب القوانين ومعايير أيضاً،  اإلفصاح للشركات

ُ إذا ما كانت هذه مستخدمي المعلومات المحاسبة الدولية في مقابلة جميع احتياجات ، خصوصا

 ,Beretta & Bozzolan) الخارجية لألطرافذات موثوقية ومصدر للقيمة بالنسبة المعلومات 

2008; Abadi & Janani, 2013; Elfeky, 2017.)  مثل اإلفصاح عن الحوكمة

(Hassan, 2015( واإلفصاح عن المخاطر ،)Neifar & Jarboui, 2018 واإلفصاح عن ،)

(، واإلفصاح عن المعلومات المستقبلية Anifowose et al., 2016رأس المال الفكري )

((Bravo, 2016 .صاح الدراسة الحالية على مؤشرين لجودة اإلف في ضوء ما سبق، اعتمدت

ا المحاسبية ضمن قوائمها المالية هما: اإلفصاح اإلختياري، ومدى إدارة الشركات إلستحقاقاته

 لمعرفة تأثير كل منهما على عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين.

عدم تناظر و االختيارينتائج الدراسات الكمية التي فحصت العالقة بين اإلفصاح  تشابهت

ختياري في تقليل عدم تناظر لوجود تأثير معنوي لإلفصاح اال هاالمعلومات، وذلك بتوصل

يها. على سبيل المثال، وتعزيز سيولة أسهم الشركات المدرجة فية المعلومات في األسواق المال

أن كفاءة مجلس اإلدارة تؤثر إيجاباً في إلى  Elshandidy and Neri (2015)دراسة توصلت 

بشكل إجباري أو إختياري في التقارير  ية عن المخاطرلبريطانية واإليطالإفصاح الشركات ا

السنوية، مما يساعد المستثمرين باستخدامها في قراراتهم المتعلقة بأسعار األسهم، بالشكل الذي 

وضحت أن الزيادة في فقد  Alves et al. (2012) أما دراسةيقلل من عدم تناظر المعلومات. 

في عدم تناظر المعلومات "هامش معنوي فاض حجم اإلفصاح االختياري يترتب عليه انخ

وجود عالقة سلبية بين  Anifowose et al. (2016) دراسةبينت  أخيراً،العرض والطلب". 

 المتغيرين.

وعالقته مع  المالي جودة اإلفصاحالعالقة بين على صعيد نتائج الدراسات التي فحصت 

لبعض إلى إدارة األرباح بأنها اث ينظر حي نت نتائج الدراسات.عدم تناظر المعلومات، فقد تباي

قي للشركات كما هو معروف لإلدارة من أجل سلوك انتهازي يهدف إلى إخفاء األداء المالي الحقي

من والمعلومات المالية  يقلل من جودةمما  لإلدارة، وتحقيق مكاسب شخصية تضليل المساهمين

 Alzoubi, 2014; Chung et al., 2009; Abuفي اتخاذ القرارات االقتصادية ) أهميتها
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Alia et al., 2019) وجدت في نفس السياقيؤدي إلى زيادة عدم تناظر المعلومات.  وبالتالي ،

أن مستوى إدارة األرباح مرتبط بشكل إيجابي مع عدم تناظر  Richardson (2000)دراسة 

الخارجية سوف  بمعنى أنه كلما كان عدم تناظر المعلومات أكبر، فإن األطراف لمعلومات،ا

تتمكن ية لمنع التالعب المحاسبي، وتكون أقل قدرة على الوصول إلى المعلومات الضرور

اعتبرت أن  Chung et al. (2009)اإلدارة من استخدام االستحقاقات إلدارة أرباحها. دراسة 

دارة بين إإلى عالقة سلبية الدراسة إدارة األرباح إشارة على عدم تناظر المعلومات، وتوصلت 

اح أن إدارة األرب Ajina and Habib (2017)دراسة  وجدتسيولة األسهم. أخيراً، و األرباح

-2008الفرنسية خالل الفترة وتقلل من سيولة أسهم الشركات تزيد من عدم تناظر المعلومات 

2011. 

ً في الدراسات السابقة، إال أن في  المقابل، وعلى الرغم من أن هذه النظرة أقل شيوعا

بعض يعتقد أن إدارة األرباح تسهم في زيادة جودة المعلومات المالية واستخدامات األطراف ال

األداء المالي المستقبلي  وتوقعخصوصاً إذا ما تم إستخدامها في إطار تمهيد الدخل الخارجية لها، 

على سبيل (. Rahman et al., 2013)للشركات، بالشكل الذي يقلل من عدم تناظر المعلومات 

وسيولة  ى عالقة طردية بين إدارة األرباحإل Huang et al. (2017)دراسة  تلمثال، توصلا

أن إدارة األرباح تؤدي  D’Augusta et al. (2016)بينت دراسة  باإلضافة إلى ذلك،األسهم. 

زيادة  يسهم فيإلى زيادة في االختالفات بين توقعات المستثمرين بعد اإلفصاح عن األرباح، مما 

في ماليزيا أن إدارة األرباح عادةً  Rahman et al. (2013)األسهم. كما أشارت دراسة  سيولة

ما يتم دراستها من منظور انتهازي ونادراً ما ينظر إليها من منظر معلوماتي. لذلك، قامت 

بين إدارة األرباح وعدم تناظر  الدراسة بتوسيط متغير انخفاض االستثمار في الشركات

بمعنى  ة على تقليل عدم تناظر المعلومات،ت النتائج إلى أن إدارة األرباح قادرالمعلومات. توصل

أن إدارة األرباح في الشركات ذات االستثمار المنخفض تقلل من عدم تناظر المعلومات فيها. 

أن إدارة األرباح مرتبطة بشكل إيجابي مع  Al-Jaifi (2017)أخيراً، أشارت نتائج دراسة 

نى أن إدارة األرباح تقلل من عدم تناظر المعلومات بين أطراف السوق سيولة األسهم، بمع

 المالي.

 فرضيات الدراسة

مجموعة من الفرضيات الرئيسة  بتطوير الباحثانفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، قام 

 والفرعية على النحو اآلتي:

تداولين فيها، بما : تعاني بورصة فلسطين من عدم تناظر المعلومات بين المالفرضية األولى

 .ينعكس سلباً على مؤشرات سيولة أسهم الشركات المدرجة فيها

: هنالك عالقة معنوية بين ممارسات حوكمة الشركات الفلسطينية، وعدم الفرضية الثانية

 تناظر المعلومات في بورصة فلسطين.

 وينتج عنها الفرضيات الفرعية التالية:
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H2Aجلس اإلدارة، وعدم تناظر المعلومات في بورصة : هنالك عالقة معنوية بين حجم م

 فلسطين.

H2B هنالك عالقة معنوية بين الفصل في مهمات اإلدارة العليا، وعدم تناظر المعلومات :

 في بورصة فلسطين.

H2C هنالك عالقة معنوية بين تركز الملكية بيد أعضاء مجلس اإلدارة، وعدم تناظر :

 المعلومات في بورصة فلسطين.

H2D : هنالك عالقة معنوية بين حجم لجنة التدقيق، وعدم تناظر المعلومات في بورصة

 فلسطين.

H2E هنالك عالقة معنوية بين جودة التدقيق، وعدم تناظر المعلومات في بورصة :

 فلسطين.

: هنالك عالقة معنوية بين جودة إفصاح الشركات الفلسطينية، وعدم تناظر الفرضية الثالثة

 رصة فلسطين.المعلومات في بو

 وينتج عنها الفرضيات الفرعية التالية:

H3A هنالك عالقة سلبية ومعنوية بين اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية للشركات :

 الفلسطينية، وعدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين.

H3Bسطينية )حسب مؤشر إدارة : هنالك عالقة بين جودة اإلفصاح المالي للشركات الفل

 وعدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين. األرباح(

 البيانات وقياس المتغيرات

 وعينة الدراسةالبيانات 

. وهي Panel Data مقطعية عبر الزمنتم جمع بيانات الدراسة باالعتماد على بيانات 

 Cross Sectionalوالبيانات المقطعية  Time Seriesمزيج من بيانات السالسل الزمنية 

بممارسات  المتعلقةتم الحصول على البيانات  وقد(. Gujarati, 2011ظاهرة معينة )ب الخاصة

حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح من التقارير السنوية والقوائم المالية المدققة للشركات 

والمنشورة على موقع بورصة فلسطين. أما مؤشرات عدم تناظر المعلومات، فقد تم الحصول 

بها من تقارير التداول الصادرة عن بورصة فلسطين. أخيراً، بسبب عدم على البيانات الخاصة 

وتنفيذ عقود التداول يتم إما باستخدام ية، فإن إعداد التقارير المالية وجود عملة وطنية فلسطين

اسة التي هذه الدراسة بتوحيد بيانات الدر نار األردني أو الدوالر األمريكي. لذلك، قامتعملة الدي

من خالل التحويل إلى عملة الدوالر األمريكي للحصول على نتائج أكثر بوحدة النقد تم قياسها 

 دقة.
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 49البالغ عددها  تم إجراء هذه الدراسة على بيانات الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

. اقتصرت عينة الدراسة على 2017-2006التي يتوفر لها بيانات تاريخية خالل الفترة و شركة

 وقطاع التأمين، والقطاع الصناعيقطاع االستثمار، وقطاع الخدمات، شركات  تشملشركة  42

أما قطاع  (.1من مجتمع الدراسة، وذلك حسب ما يوضح الجدول رقم )تقريبا % 85 والتي تمثل

البنوك فقد تم استثناؤه من عينة الدراسة لألسباب اآلتية: أوالً، وجود متطلبات إفصاح مالي 

(. ثانياً، يخضع قطاع البنوك في فلسطين إلى رقابة سلطة Al-Jaifi, 2017خاصة لهذا القطاع )

النقد الفلسطينية بشكل مباشر، وبالتالي تعليمات اإلفصاح قد تكون مختلفة عن باقي الشركات في 

 بعض الجوانب. ثالثاً، وجود مدونة حوكمة خاصة بقطاع البنوك في فلسطين.

 لذي تنتمي له الشركاتعينة الدراسة حسب القطاع ا(: 1) جدول

 القطاع عدد الشركات النسبة

 اإلستثمار 10 23.80%

 الخدمات 12 28.57%

 التأمين 7 16.66%

 الصناعة 13 30.95%

 المجموع 42 100%

 وقياسها متغيرات الدراسة

 ات حوكمة الشركات وجودة اإلفصاحممارسكل من تقوم هذه الدراسة بفحص أثر 

كما أخذت الدراسة بعين المتغير التابع )عدم تناظر المعلومات(. على  كمتغيرين مستقلين،

على عدم تناظر المعلومات حسب  المعنوي من المتغيرات الضابطة ذات األثر االعتبار مجموعة

ً  ما أشارت إليه العديد من الدراسات السابقة  .أيضا

 المتغيرات المستقلة

 ممارسات حوكمة الشركاتالمتغير المستقل األول: 

 ، وهيإلى مجموعتين أساسيتين: المجموعة األولى مكن تقسيم ممارسات حوكمة الشركاتي

اللجان المنبثقة عن مجلس ب تتعلق فهي ،أما المجموعة الثانية .اإلدارةخصائص مجلس بتتعلق 

 مجلس اإلدارة تشمل التالي:خصائص . إن أهم ممارسات الحوكمة التي تتعلق بومهماتها اإلدارة

عدد األعضاء الذين اختارهم المساهمون من أجل الرقابة على  دارة، وهوحجم مجلس اإل .1

 (.Elfeky, 2017; Asmar et al. 2018مصالحهم في الشركة )

الفصل في مهمات المدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة، باالعتماد على المتغير الوهمي  .2

Dummy Variable " ارة هو نفسه المدير " إذا كان رئيس مجلس اإلد0حيث يأخذ القيمة
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 Amba, 2014; Elfeky, 2017; Abu Alia" إذا كان غير ذلك )1التنفيذي والقيمة "

& Mardawi, 2021.) 

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة، وهي نسبة األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة من  .3

 (.Amba, 2014; Abu Alia et al. 2021مجموع أسهم الشركة )

وكمة التي تتعلق باللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهماتها فهي على أما ممارسات الح

 الشكل اآلتي:

 Ayemereحجم لجنة التدقيق، وهو عدد أعضاء هذه اللجنة الذين عينّهم مجلس اإلدارة ) .1

& Elijah, 2015.) 

ً لنوع المدقق، على إفتراض أن جودة التدقيق تزداد إ .2 ذا جودة التدقيق، والذي تم قياسه وفقا

حيث أعتبر هذا المتغير . Big Fourتم استخدام إحدى شركات التدقيق األربعة الكبرى 

" إذا كان مدقق الشركة من كبرى شركات التدقيق، والقيمة 1، بحيث تعطى القيمة "وهميا

 (.Alzoubi, 2016; Abu Alia et al. 2020" غير ذلك )0"

 جودة اإلفصاحالمتغير المستقل الثاني: 

اإلفصاح االختياري،  :شارة سابقاً، تم قياس جودة اإلفصاح باستخدام مؤشرين هماكما تم اإل

 وجودة اإلفصاح المالي.

 المؤشر األول: اإلفصاح اإلختياري

يعتبر أسلوب إثراء المحتوى في التقرير السنوي من أكثر الطرق استخداماً لقياس اإلفصاح 

يستخدم (. Consoni & Colaut, 2016; Elfeky, 2017االختياري في الدراسات السابقة )

 تطويرذاتي. في هذه الدراسة، تم  قياس تطوير مؤشر يتمأو  مؤشرات قياس جاهزةهذا االسلوب 

 Nour et al. (2021)فلسطين مثل  عدت فيأ على دراسات سابقةباالعتماد ذاتي مؤشر قياس 

ذات ظروف  أسواق أو في  Abu Alia and Barham (2022)و Alia et al. (2022)و

في  Chakroun and Hussainey (2014مشابهة للحالة الفلسطينية. مثل دراسة ) اقتصادية

 التي يحبذ اإلفصاح عنها كما القضايافي مصر. باإلضافة إلى  Elfeky (2017)تونس، ودراسة 

مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية. ويعود السبب في عدم استخدام مؤشرات قياس  وردت في

 Healy and Palepu (2001)لإلفصاح االختياري لألسباب اآلتية: أوالً، ما أشار إليه جاهزة 

ً تنطوي على ثقة أكبربأن مؤشرات القياس ال كون المؤشر يسيطر على ما يجب  مطورة ذاتيا

تضمينه وقياسه حسب طبيعة السوق المالي والقوانين الناظمة له. ثانياً، عدم وجود مؤشر قياس 

 ت الفلسطينية.الشركا قبل لتطبيق منإفصاح ملزم ا

تم تقسيم مؤشر اإلفصاح االختياري إلى أربع مجموعات أساسية: أوالً، معلومات عامة  

. ثانياً، األداء المالي واالقتصادي Background Informationعن الشركة والسوق 

Economic and Financial Performance ثالثاً، إحصائيات غير مالية .Non-
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Financial Statistics رابعاً، معلومات مستقبلية .Projected Information وذلك كما هو ،

التقارير السنوية لعينة  تم فحصلحساب قيمة المؤشر اإلجمالي و(. 1موضح في الملحق رقم )

 ،كذلكنها ببنود المؤشر المحددة مسبقاً. الدراسة، ومن ثم مقارنة المعلومات التي تم اإلفصاح ع

هذه الطريقة  حيث أنعتماد في احتساب قيمة المؤشر على طريقة األوزان غير النسبية، تم اال

 & Chakroun & Hussainey, 2014; Consoni) أهمية متساوية لكل بنود المؤشرعطي ت

Colaut, 2016; Elfeky, 2017.) 

VDI it =  ………………………………………………….. (1) 

 حيث:

VDI االختياري للشركة  قيمة مؤشر اإلفصاحi  في السنةt. Di  ،االفصاح الفعلي عن البند

القيمة القصوى لعدد البنود  N إذا لم يتم اإلفصاح. 0القيمة إذا تم اإلفصاح و 1تأخذ القيمة حيث 

 بنداً. 41التي يمكن اإلفصاح عنها والبالغ عددها 

 المؤشر الثاني: جودة اإلفصاح المالي

على إدارة األرباح بناًء على االستحقاقات المحاسبية من أجل اعتمدت الدراسة الحالية 

الكشف عن مدى قيام الشركات بإدارة أرباحها، وفحص تأثير هذه الممارسات على عدم تناظر 

 Accruals Basedعلى االستحقاقات تعتبر إدارة األرباح بناءً المعلومات في بورصة فلسطين. 

Earning Management   يتم  حيث دارة األرباح في القوائم المالية،في قياس إمن أهم النماذج

التالعب باالستحقاقات دون تأثير مباشر على التدفقات النقدية، وهي مرتبطة بالتغير في 

تراضي لألصل، وقيمة األصل بعد السياسيات، أو التقديرات المحاسبية لإلدارة )العمر االف

صات واإلحتياطيات( والتغير في وحجم المخصستهالك، وقيمة الذمم المشكوك في تحصيلها، اال

 (.Kiattikulwattana, 2014ختيارات المحاسبية، مثل التغير في طريقة إهالك األصول )اال

حيث تتكون االستحقاقات المحاسبية بشكل عام من جزأين أساسيين، هما: االستحقاقات 

 Non-discretionaryة واالستحقاقات غير االختياري Discretionary Accrualsاالختيارية 

Accrualsة عن عمليات أو معالجات محاسبية تمت بهدف إدارة . تنشأ االستحقاقات االختياري

حيث تعمل اإلدارة على اإلختيار بين البدائل من أجل تضخيم أو تخفيض األرباح في  األرباح.

بها الشركة خالل المدى القصير. أما االستحقاقات غير االختيارية فهي تنشأ من معامالت تقوم 

 تعكس مدى أداء الشركة وإستراتيجيتهابر أنها طبيعية بالنسبة للشركة، وفترة معينة، وتعت

(Asmar et al., 2018 .) بسبب عدم إمكانية مالحظة االستحقاقات االختيارية بشكل مباشر من

نماذج استخداماً في خالل القوائم المالية، فال بد من احتسابها من خالل النماذج الرياضية. أكثر ال

 Modified Jonesهو نموذج جونز المعدل  Abu alia et al. (2019)مثل  الدراسات السابقة

Model  الذي اقترحهDechow et al. (1995)  والنموذج الذي اقترحهKothari et al. 

من  . الدراسة الحالية اعتمدت كال النموذجين الحتساب االستحقاقات االختيارية للتأكد(2005)

بما يدعم من موثوقية الدراسة.  اختالف جوهري بينهمامدى صدق قيمة المؤشر، وعدم وجود 
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( تشير إلى طريقة احتساب االستحقاقات االختيارية حسب نوذج جونز المعدل 2المعادلة رقم )

Modified Jones Model ( والتي تتكون من انحدار االستحقاقات الكليةTACC على ثالثة )

 ي:متغيرات، ه

 ΔRVالتغير في اإليرادات  .1

 ΔRECالتغير في الذمم المدينة  .2

 PPEإجمالي المعدات والممتلكات واآلالت  .3

TACCit / TA it-1 = α1 (1/ TAi,t-1) + α2 (ΔRVit – ΔRECit / TA it-1) + 

α3 (PPEit / TA it-1) + ε it ………………………………………….… (2) 

 حيث إن:

TACC ة، والتي يتم احتسابها من خالل الفرق بين صافي تمثل االستحقاقات الكلية للشرك

تمثل تغير  ΔRV .تمثل إجمالي األصول TA دفقات النقدية من الدخل التشغيلي.الدخل والت

مالي المعدات والممتلكات إج PPE التغير في حساب الذمم المدينة. ΔREC إيرادات الشركة.

كون معظم المستحقات (. Alves, 2011هي مؤشر الشركة والسنة على التوالي ) i,t واآلالت.

تم قسمة المتغيرات السابقة على اجمالي عادةً ترتبط بالفترات السابقة وليس بالفترة الحالية، 

من أجل تجنب مشكلة عدم ثبات التباين  Lagged Assetsاألصول للسنة السابقة 

Heteroscedasticity (Gras-Gil, 2015.) ( االستحقاقات غير االختياريةNDAs هي )

 Ordinary Least Squaresالقيم المتوقعة من عملية تقدير المربعات الصغرى العادية 

(OLS)، أما ( إدارة األرباح أو االستحقاقات االختياريةDAs.هي بواقي عملية االنحدار ) 

أن قياس االستحقاقات االختيارية من دون ضبط  تفترض Kothari et al. (2005)دراسة 

الي سوف يؤدي إلى خطأ في توصيف االستحقاقات. لذلك، قام الباحثون باقتراح أثر األداء الم

 نموذج يدرج أثر األداء المالي كما يوضح النموذج اآلتي:

TACCit / TA it-1 = α1 (1/ TAi,t-1) + α2 (ΔRVi,t – ΔRECi,t / TA i,t-1) + 

α3 (PPEi,t / TA i,t-1) + α4 (ROAi,t/TA i,t-1) + ε it. …………………. (3) 

 حيث إن:

TACC  تمثل االستحقاقات الكلية للشركة، والتي يتم احتسابها من خالل الفرق بين صافي

تمثل تغير  ΔRV .تمثل إجمالي األصول TA دفقات النقدية من الدخل التشغيلي.الدخل والت

مالي المعدات والممتلكات إج PPE التغير في حساب الذمم المدينة. ΔREC إيرادات الشركة.

كما هو  فهي مؤشر الشركة والسنة على التوالي. i,tل. تمثل العائد على األصو ROA آلالت.وا

، االستحقاقات غير االختيارية هي Modified Jones Modelالحال في نموذج جونز المعدل 



 531ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسامة عواد، وبو علياأمعز 

 2022( 3)36جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

إدارة األرباح أو االستحقاقات تقدير المربعات الصغرى العادية، أما  القيم المتوقعة من عملية

 رية هي بواقي عملية االنحدار.ختيااال

أخيراً، حيث بإمكان اإلدارة استخدام االستحقاقات من أجل رفع قيمة الربح المعلن أو 

خفضه من أجل مقابلة أرباح محددة مسبقاً، قامت بعض الدراسات بأخذ القيمة المطلقة 

ى القيمة معنى أنه كلما كان مستو(. بGras-Gil et al., 2015) لالستحقاقات االختيارية

والنتائج فجوة أكبر بين األداء االقتصادي فإن ذلك يمثل  لقة لالستحقاقات االختيارية أعلى،المط

 مالية لديها إدارة أكبر ألرباحها.التي تم اإلفصاح عنها في في القوائم المالية، أو أن القوائم ال

 قياس المتغير التابع

 عدم تناظر المعلومات

يؤدي إلى تعزيز  االنخفاض في عدم تناظر المعلوماتأن  Al-Jaifi et al. (2017) أشار

وتكلفة رأس مال الشركات  سيولة األسهم المدرجة في البورصة، وتقليل كل من مخاطر األسهم

لدراسة الحالية اعتمدت على ا. بسبب الشفافية في التعامل بين أطراف السوق المدرجة، وذلك

 Bid Askات، هما: هامش العرض والطلب سيولة لقياس عدم تناظر المعلومال مؤشري

Spread  ومقياس أميهود المعدلAdjusted Amihud Model. 

 المؤشر األول: هامش العرض والطلب

قّسمت هذا الهامش إلى ثالثة  استخدمت مؤشر هامش العرض والطلب الدراسات التي

تكلفة االحتفاظ باألسهم . ثانياً، Order Processing costتكلفة إعداد األوامر أوالً، مكونات: 

Inventory Holding Cost ،ًتكلفة عدم تناظر المعلومات . ثالثاInformation 

Asymmetry Cost (Ajina et al., 2015 في حال وجود مشكلة عدم تناظر المعلومات .)

فإن الهامش سوف يزداد.  علومات أكثر من األطراف الخارجيةبسبب التداول مع أطراف لديها م

فإن ذلك  بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيعلما قلت نسبة الهامش ك الباحثون أنه شاروقد أ

ونوعية يشير إلى انخفاض عدم تناظر المعلومات بين أطراف السوق المالي، وأن كمية 

 Hassan, 2015; Ajina et) المتاحة ألطراف السوق المالي متقاربة إلى حد كبيرالمعلومات 

al., 2015.) 

-Alحتساب هامش العرض والطلب )( تشير إلى الطريقة المتبعة في ا4رقم ) المعادلة

Jaifi et al., 2017.) 

SPREAD i t = ……………..……….(4) 

 حيث إن:

SPREAD it .هامش العرض والطلب D it نة التي يتوفر فيها أفضل عدد األيام في الس

 أفضل سعر عرض. Bid it افضل سعر طلب. Ask itوأفضل سعر عرض.  سعر طلب
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 المؤشر الثاني: مقياس أميهود المعدل

 مقياسالمعلومات وسيولة األسهم، تم االعتماد على  في ضوء العالقة بين عدم تناظر

حيث قام عديد من الباحثين باستخدام لعدم تناظر المعلومات، كمؤشر إضافي   Amihudأميهود

 ;Ajina et al., 2015دم تناظر المعلومات )وعس في دراساتهم حول سيولة األسهم هذا المقيا

Al-Jaifi, 2017( المعادلة رقم .)المقياس( توضح طريقة إحتساب هذا 5. 

AMIHUD iy= ……………………………….(5) 

 حيث إن:

Diy  .عدد األيام التي يتوفر فيها بيانات عن السهم|Riyd|  القيمة المطلقة لعوائد السهمi  في

 قيمة التداول اليومي. y .VOLD وللسنة dاليوم 

وأخذوا بعين اإلعتبار أثر عدد  بتعديل مقياس أميهود Kang and Zhang (2014) قام

األيام التي ال يوجد فيها تداول على سهم الشركة، حيث تعتبر هذه الظاهرة شائعة في كثير من 

خالل تقارير التداول كما الحظ الباحثان من  فلسطين بورصة األسواق المالية الناشئة، ومنها

 . لذلك، تقتضي موضوعية البحث أخذ هذا األثر بعين اإلعتبار.للعديد من الشركات

AMIHUD iy = )…….….(6) 

 حيث إن:

Diy  التي يتوفر فيها بيانات عن السهمعدد األيام. |Riyd|  القيمة المطلقة لعوائد السهمi  في

تمثل نسبة االيام التي ال يوجد فيها  ZeroVol. اليومياول قيمة التدy. VOLDوللسنة  dاليوم 

بيانات تداول )تحسب من خالل قسمة عدد األيام التي ال يوجد فيها تداول على عدد أيام التداول 

ً لألس  10أخيراً، يتم ضرب قيمة هذه النسبة بـ  يوماً(. 252خالل العام وهي   6مرفوعا

(Ajina, Lakhal, & Sougne, 2015a ) ومن ثم أخذ اللوغريتم الطبيعي لقيمة هذا المؤشر

 (.Al-Jaifi et al., 2017لتقليل االنحراف المعياري )

هذا المؤشر يحدد القيمة المطلقة لسعر السهم، وعالقته بحجم التداول على أساس يومي في 

وازدياد في فترة زمنية محددة. كلما كانت هذه النسبة كبيرة دلت على عدم سيولة السهم المتداول، 

 ,Prasannaعدم تناظر المعلومات، بسبب التغير في سعر السهم استجابة لقيمة تداول منخفضة )

2011; Al-Jaifi et al., 2017.) 

 قياس المتغيرات الضابطة

باإلضافة إلى حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح، حددت الدراسات السابقة العديد من 

 Ajina et al. (2015) يرى معلومات. على سبيل المثال،العوامل التي تؤثر على عدم تناظر ال
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يكون أكبر مقارنة مع الشركات الكبيرة، كون ر المعلومات في الشركات الصغيرة أن عدم تناظ

الشركات الكبيرة لديها إفصاح أكبر عن المعلومات. لذلك، سيتم إدراج هذا المتغير باالعتماد على 

 .Al-Jaifi et alألسهم الشركة في البورصة. أما دراسة اللوغريتم الطبيعي للقيمة السوقية 

على عدم تناظر ربحية الشركة والرافعة المالية  كل منتأثير فقد وجدت نتائج متباينة ل (2017)

 المتغيرات ضمن معادالت االنحدار المعلومات في الشركات الماليزية. لذلك، سيتم إدراج هذه

ظر في بورصة فلسطين. تم قياس ربحية الشركة كونها قد تؤثر على مؤشرات عدم التنا

، األصول(. أما الرافعة الماليةباالعتماد على مؤشر العائد على األصول )صافي الربح / إجمالي 

تم قياسها من خالل قسمة االلتزامات على األصول. لمعرفة عدم تناظر المعلومات في  فقد

ة فلسطين، تم إدراج متغير وهمي يأخذ الشركات حسب القطاع الذي تنتمي له الشركة في بورص

تأثير معدل النمو لقطاع المالي. أخيراً، سيتم إدراج " ل0" والقيمة " للقطاع غير المالي1"ة القيم

)باالعتماد على القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لسعر السهم حسب تقارير التداول السنوية 

ضمن معادلة  معلومات في بورصة فلسطينالصادرة عن بورصة فلسطين( على عدم تناظر ال

 (.Thompson et al., 2016) اإلنحدار

 نماذج اإلنحدار

 حيث يتميز ،موعة من نماذج اإلنحداربوضع مج الباحثانإلختبار فرضيات الدراسة، قام 

على ر العديد من المتغيرات المستقلة بأنه يصف تأثي Regression Analysisتحليل االنحدار 

هذه الدراسة على  اعتمدتإذ ضابطة. المتغيرات العديد من الابع في ضوء وجود المتغير الت

 وذلك حسب ما هو موضح أدناه: Ordinary Least Squareطريقة المربعات الصغرى 

IAi,t = α + β1 BOSIZEi,t + β2 RSi,t + β3 BOWNi,t + β4 ACSi,t + β5 

AQ + Control Variables………. (7) 

IAi,t = α + β1 VD + β2 ABS-DAs + Control Variables. ……...…. (8) 

 حيث إن:

IA  على كل من مؤشر هامش العرض والطلب  المعلومات باالعتمادعدم تناظر

SPREAD ومؤشر أميهود المعدل ،AMIHUD .BOSIZE .عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

RS  .الفصل في مهمات اإلدارة العلياBOWN .ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ACS  عدد

قيمة مؤشر اإلفصاح االختياري في التقارير  VD جودة التدقيق. AQ أعضاء لجنة التدقيق.

 Controlالقيمة المطلقة لالستحقاقات االختيارية في القوائم المالية.  ABS-DAsالسنوية. 

Variables ( المتغيرات الضابطةLn-SIZE  ،حجم الشركةROA  ،األداء المالي للشركة

LEV لمالية، الرافعة اSECTOR  ،القطاعMBV .)معدل النمو 
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 النتائج والتوصيات

 لمتغيرات الدراسةاإلحصاء الوصفي 

قد بلغ  BOSIZE( أن متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة 2تظهر النتائج في الجدول رقم )

 5اء مجلس اإلدارة فقد بلغ أما أصغر حجم ألعض عضوا، 15أعضاء وبحد أقصى بلغ  9

رنة نتائج التحليل الوصفي مع متطلبات مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية، ومع مقاأعضاء. 

لكن بعض الشركات لديها  األدنى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة، نالحظ أن الشركات تلتزم بالحد

أن عدد أعضاء المجلس مدونة حيث اشارت ال أكثر من أحد عشر عضواً ضمن مجلس إدارتها.

 (. 2009زيد عن أحد عشر عضواً )اللجنة الوطنية للحوكمة، ال يقل عن خمسة وال ي يجب ان

تلتزم بمتطلبات مدونة % من الشركات الفلسطينية 73باإلضافة إلى ذلك، تظهر النتائج أن 

فصل بين مهمات المدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة ال من حيث الفلسطينيةحوكمة الشركات 

RS .متوسط عدد أعضاء لجنة التدقيق  أماACS  اعضاء، حيث يتوافق هذا العدد مع  3قد بلغ

التي نصحت أن تضم لجنة التدقيق ثالثة أعضاء على األقل.  ة الشركات الفلسطينيةمدونة حوكم

تختار واحداً عينة الدراسة % من 72يشير التحليل الوصفي أن  AQعلى صعيد جودة التدقيق 

دقيق الخارجي. أخيراً، بلغت نسبة إلجراء مهمات الت Big Fourمن كبار مدققي الحسابات 

%. حيث 60.5من مجموع أسهم الشركات  BOWNاألسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة 

 أسواق البورصة،أن معظم ب Al-Jaifi (2017)دراسة  مع ما أشارت إليهتتوافق هذه النتيجة 

 .فيها تتسم بتركز الملكية بشكل كبير السوق األمريكي؛ عدا

ودة اإلفصاح في الشركات الفلسطينية، بلغ متوسط اإلفصاح االختياري في على صعيد ج

في بعض الشركات إلى  وقد وصلت هذه النسبة %51.5لسنوية للشركات الفلسطينية التقارير ا

 Sweitiمقارنة هذه النسبة مع نتائج دراسة  معفي شركات أخرى.  %5جاوز % بينما لم تت85

and Attayah (2013) لى عينة من الشركات الفللسطينية خالل الفترة عدادها عالتي تم إ

الدراسة نتائج نالحظ أنه يوجد تحسن في مستوى اإلفصاح االختياري. فحسب  2007-2011

بينما بلغ  2007في عام  %30.8ينية السابقة، بلغ متوسط اإلفصاح االختياري للشركات الفلسط

إنها مع دراسات من المحيط العربي ف تيجةإذا ما تم مقارنة هذه الن . 2011في عام  41.7%

Alfraih and Almutawa دراسة تعتبر مرضية، إذ بلغ متوسط اإلفصاح اإلختياري حسب 

والتي عزت هذه النتيجة إلى ميول الثقافة العربية  %35التي تم إعدادها في الكويت  (2017)

 Alia. 2010; Alia) ابقةويتفق هذا مع ما أسس له في الدراسات الس نحو السرية بشكل عام.

& Branson, 2011) Alia (2010)  من أن الممارسات المحاسبية تتأثر بالعوامل المحيطة

% حسب دراسة 40.7أما متوسط اإلفصاح االختياري في مصر فقد بلغ  مثل الثقافة السائدة.

(Elfeky, 2017 مع ضرورة تأكيد .)ل على أن قيمة هذه المؤشرات مرتبطة بشك الباحثان

 مما يؤثر على إجمالي قيمة المؤشر.  رئيس بطبيعة قائمة الفحص وبنودها

الذي اقترحه  DAsاالستحقاقات االختيارية  نموذج حسب FDQأما جودة اإلفصاح المالي 

Kothari et al. (2005)  أما  %0.0499وبحد أدنى  ألصول تقريباً % من حجم ا7بلغت فقد
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بمقارنة من حجم األصول. تقريباً % 62فيها نحو  بعض الشركات فقد وصلت إدارة األرباح

 Al-Zoubiحسب نتائج دراسة  األرباح بين الشركات الفلسطينية والشركات األردنية إدارة

(2016b).  نجد أن متوسط القيمة المطلقة لالستحقاقات االختياريةABS-DAs شركات لل

مع  ة األرباح في الشركات الفلسطينيةإذا ما تم مقارنة نتائج إدار %. لكن2 ـالفلسطينية أقل ب

 Habbashحسب ما أشارت نتائج دراسة  بيئة أعمال متقدمة مثل بريطانيا شركات من

% من حجم األصول. 2دارة األرباح في الشركات الفلسطينية تزيد بمقدار أن إ نجد. (2010)

أن متوسط القيمة المطلقة إلدارة األرباح حسب  حليل الوصفييالحظ من الت باإلضافة إلى ذلك،

تتوافق إلى حد كبير مع نتائج نموذج جونز المعدل  Kothari et al. (2005)مؤشر 

Modified Jones Model  الذي اقترحهDechow et al. (1995). بلغ متوسط القيمة  حيث

على كفاءة يدل % تقريباً، وهذا 7.6 حسب المؤشر األخير نحو اإلختيارية المطلقة لالستحقاقات

 مقياس إدارة األرباح بشكل عام. 

باإلضافة إلى ذلك، تشير نتائج التحليل الوصفي أن متوسط هامش العرض والطلب 

SPREAD  بمتوسط هامش  %. هذه النسبة تعتبر مرتفعة جداً إذا ما تم مقارنتها54.76بلغ

 % في20حيث بلغت  .أو المتقدمة ةالناشئ عديد من األسواق الماليةالعرض والطلب في ال

 البورصة الفرنسية% في 2016)،0.81، (Chiyachantana et al., 2013بورصة تايلند )

(Ajina et al., 2015) ،0.43لبورصة األمريكية% في ا (Thompson et al., 2016.)  

 ر المعلومات،دم تناظعلثاني وعلى صعيد مؤشر أميهود المعدل كمقياس باإلضافة إلى ذلك، 

بينما بلغ متوسط قيمة مؤشر  1.46قد بلغ في فلسطين  لهمتوسط اللوغريتم الطبيعي  يالحظ أن

نستنتج أن بورصة . Al-Jaifi et al. (2017)حسب دراسة  6.92-أميهود المعدل في ماليزيا 

لباً على فلسطين تعاني من مشكلة عدم تناظر المعلومات بين أطراف التداول بالشكل الذي يؤثر س

التي تفترض أن  األولى . بناًء على ما سبق، سيتم قبول الفرضيةسيولة األسهم المدرجة فيها

ً على  ر المعلومات بين المتداولين فيهابورصة فلسطين تعاني من عدم تناظ بما ينعكس سلبا

ين مؤشرات سيولة أسهم الشركات المدرجة فيها. أخيراً، يجب اإلشارة إلى وجود تباين كبير ب

القصوى لكل من هامش فقد بلغت القيمة  تناظر المعلومات في بورصة فلسطين،مؤشرات عدم 

على التوالي، أما أقل قيمة لكال المؤشرين فقد  3.53و 2ومؤشر أميهود المعدل  العرض والطلب

، يعود هذا التباين في كال المؤشرين نيالباحثعلى التوالي. من وجهة نظر  1.30-% و 0.4بلغت 

داول الفعال لألسهم المدرجة التي يقتصر التشركات المدرجة في بورصة فلسطين طبيعة ال إلى

أما  Al-Quds Indexوهي التي يتكون منها مؤشر القدس على عدد محدد من الشركات  فيها

 واألداء المالي والتشغيلي.يست بذات الفاعلية من حيث الحجم ل باقي الشركات
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 متغيرات الدراسةلاإلحصاء الوصفي (: 2) جدول

 

 رتباطتحليل اال

تشير النتائج  القة بين ممارسات حوكمة الشركات وهامش العرض والطلب،على صعيد الع

مع هامش العرض  مرتبط بشكل سلبي BOSIZEأن حجم مجلس اإلدارة ( 3في الجدول رقم )

بر من كأ دبمعنى أن الشركات التي لديها عد .P<0.05عند مستوى معنوية  SPREADوالطلب 

أشار في نفس السياق، يكون عدم تناظر المعلومات فيها أقل.  األعضاء ضمن مجالس إدارتها

Laksmana (2008) ية أكبر في إلى أن اإلزدياد في عدد أعضاء مجلس اإلدارة ينجم عنه فاعل

م بسبب تعدد الكفاءات والخبرات لألعضاء. باإلضافة إلى ذلك، فإن العالقة بين حج إدارة الشركة

بمعنى  P<0.01سالبة ومعنوية عند  SPREADوهامش العرض والطلب  ACSلجنة التدقيق 

كثر أن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة له دور مهم في أداء مهمات الرقابة المنوطة بهم بشكل أ

. أما تركز (Cormier et al., 2010)ما ينعكس إيجاباً في تقليل عدم تناظر المعلومات ب جودة

فإنه مرتبط بشكل إيجابي مع هامش العرض  BOWNد أعضاء مجلس اإلدارة الملكية بي

. بمعنى أن الشركات التي تعود ملكية معظم P<0.01عند مستوى معنوية  SPREADوالطلب 

ً أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الشخصية أو  أسهمها إلى عدد قليل من المساهمين )غالبا

وهذا يتوافق مع  ،وسيولة األسهم فيها أقل يها أكبراالعتبارية( يكون عدم تناظر المعلومات ف

ن تركز الملكية باعتبارها إحدى ممارسات بأ Jensen and Meckling (1976) أشار إليه

بل إن هذا التضارب ينتقل بين كبار  لتضارب في المصالح بشكل كامل،الحوكمة ال يلغي ا

 المساهمين وصغارهم.
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االرتباط في الجدول رقم  مصفوفةلب، توضح باإلضافة إلى مؤشر هامش العرض والط

( العالقة بين ممارسات حوكمة الشركات وعدم تناظر المعلومات حسب مؤشر أميهود المعدل 3)

AMIHUD ومعنوية عند مستوى  إلى عالقة سلبية تشير نتائج التحليل. حيثP<0.01  بين

النتيجة السابقة  معالقة هذه الع تتوافق .ومؤشر أميهود المعدل BOSIZEحجم مجلس اإلدارة 

إلى  . باإلضافةSPREAD مؤشر هامش العرض والطلبو BOSIZEبين حجم مجلس اإلدارة 

مع مؤشر  AQجودة التدقيق بين  P<0.01ذلك، هنالك عالقة سلبية ومعنوية عند مستوى 

تمتاز الشركات التي  فان Almutairi et al, (2009) وفقا ل .AMIHUDأميهود المعدل 

يقلل  بما ،احتمالية االعتماد على معلومات داخلية فيها وتقلترتفع جودة إفصاحها  قلتدقياجودة ب

فهي مرتبطة  BOWNعدم تناظر المعلومات. أما تركز الملكية بيد أعضاء مجلس اإلدارة من 

هذه  .AMIHUDمع مؤشر أميهود المعدل  P<0.01بشكل موجب ومعنوي عند مستوى 

ً  النتيجة بين تركز الملكية بيد أعضاء مجلس اإلدارة  السابق ذكرها لعالقةمع ا تتوافق أيضا

BOWN  وهامش العرض والطلبSPREAD . 

قتصرت على فقد ا عدم تناظر المعلومات،وبين جودة اإلفصاح  عالقة االرتباطعلى صعيد 

وجود عالقة ارتباط سلبية بين اإلفصاح  الى حيث تشير النتائج، اإلفصاح االختياري للشركات

 SPREADوكال مؤشري عدم تناظر المعلومات )هامش العرض والطلب  VDالختياري ا

 تؤكد هذه النتيجة .P<0.01( وذلك عند مستوى معنوية AMIHUDومؤشر أميهود المعدل 

ركات في على أهمية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها بشكل اختياري في التقارير السنوية للش

مما يقلل من عدم تناظر الشركات،  تلكيادة ثقتهم بأسهم وز صياغة قرارات المستثمرين

-ABSأما العالقة بين القيمة المطلقة لالستحقاقات االختيارية . بين أطراف التداول المعلومات

Das هامشال المؤشرين )كمؤشر على جودة اإلفصاح المالي( وعدم تناظر المعلومات حسب ك( 

ي عالقة سالبة لكنها غير معنوية. بعض الدراسات هف المعدل(العرض والطلب ومقياس أميهود 

 Richardson, 2000; Chung etتزيد من عدم تناظر المعلومات )أن إدارة األرباح وجدت 

al, 2009; Cormier et al., 2013اح دراسات أخرى أن إدارة األرب وجدت (. في المقابل

 Rahman etجة في البورصة )وتزيد من سيولة األسهم المدرتقلل من عدم تناظر المعلومات 

al., 2013; Al-Jaifi, 2017; أن العالقة بين كال مؤشري عدم تناظر إلى (. يجدر اإلشارة

بمعنى إن إتساع  .P<0.01عند مستوى معنوية  0.58المعلومات مرتبطان بشكل قوي وموجب 

يهود األسهم حسب مقياس أمالهامش بين أفضل سعر بيع وأفضل سعر شراء يقلل من سيولة 

عليها  وإمكانية االعتماد ،على موثوقية بيانات الدراسةتؤكد  المؤشرينالمعدل. هذه العالقة بين 

 في تفسير العالقة بين المتغيرات.
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 .بين متغيرات الدراسة االرتباطمصفوفة تحليل (: 3جدول )

 

 P<0.01مستوى معنوية  ***، P<0.05مستوى معنوية  **، P<0.10مستوى معنوية  *

 تحليل متعدد المتغيراتال

 الباحثانقام  بار العالقة بين متغيرات الدراسة في ظل تأثير المتغيرات الضابطة؛الخت

 . باإلضافة إلى ذلك،Ordinary Least Square (OLS)استخدام طريقة المربعات الصغرى ب

د للتأكد من عدم وجو Variance Inflation Factorتم احتساب مؤشر عامل تضخم التباين 

أكبر قيمة لمؤشر بلغت  .بين المتغيرات Multicollinearityمشكلة االرتباط الذاتي المتعدد 

أن مشكلة االرتباط الذاتي المتعدد  Gujarati (2011)أشار  وقد ،2.08 عامل تضخم التباين

 بمعنى أنه يمكن االعتماد على نتائج هذه الدراسة .10ذا تجاوزت الـ إ وقية التقديرتؤثر في موث

 في تفسير العالقة بين متغيرات الدراسة.

 العالقة بين ممارسات حوكمة الشركات وعدم تناظر المعلومات

 ,β1= 0.89) وجود عالقة موجبة ومعنوية ير إلىتش( 4النتائج في الجدول رقم )

P<0.01)  بين تركز الملكية بيد أعضاء مجلس اإلدارةBOWN  وهامش العرض والطلب

SPREAD. نتيجة مع نتائج عديد من الدراسات السابقة )تتفق هذه الAlves et al., 2012 

Al-Jaifi, 2017 .)Ghabri and Ben Ouda (2011)  فسرا هذه العالقة بأن تركز الملكية

سوف يؤدي إلى انخفاض في نسبة التداول  Block-Holderبيد فئة قليلة من المساهمين 

معلومات بين كبار المساهمين وصغارهم. وتزيد من عدم تناظر ال Free Float Ratioالحر

وعدم  د عالقة معنوية بين تركز الملكيةالذي يفترض وجو H2Cلذلك، سيتم قبول الفرض البديل 

تناظر المعلومات في بورصة فلسطين. باإلضافة إلى ذلك، تظهر النتائج وجود عالقة سالبة 

امش العرض والطلب وه ACSبين حجم لجنة التدقيق ( β1= -0.26, P<0.01)ومعنوية 

SPREAD. ناظر المعلومات في بمعنى أن الزيادة في عدد أعضاء لجنة التدقيق يقلل من عدم ت

تأثير حجم حول  Cormier et al. (2010) تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بورصة فلسطين.

الذي  H2Dلجنة التدقيق في تقليل عدم تناظر المعلومات. لذلك، سيتم قبول الفرض البديل 

وعدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين.  قة معنوية بين حجم لجنة التدقيقيفترض وجود عال

، الفصل في مهمات BOSIZEأما باقي ممارسات حوكمة الشركات )حجم مجلس اإلدارة 
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لم يكن لها تأثير معنوي على عدم تناظر المعلومات.  AQ)، وجودة التدقيق RSاإلدارة العليا 

قبول الفرضيات الصفرية التي تفترض عدم وجود عالقة معنوية بين هذه الممارسات  لذلك، سيتم

  وعدم تناظر العلومات.

تظهر النتائج ر هامش العرض والطلب، شعلى صعيد المتغيرات الضابطة وعالقتها مع مؤ

 معهذه النتيجة  تتفق وهامش العرض والطلب. Ln-Sizeوجود عالقة معنوية بين حجم الشركة 

أن عدم تناظر المعلومات يكون أقل في الشركات  من Ajina et al. (2015)أشار إليه ما 

الكبيرة، بسبب كمية المعلومات التي تقدمها الشركات الكبيرة لألطراف الخارجية. أما ربحية 

تشير النتائج إلى أن الشركات التي تحقق هامش العرض والطلب، وتأثيرها على  ROAالشركة 

 ,.Al-Jaifi et alهذه النتيجة تتفق مع دراسة )أقل.  فيها هامشالأصولها يكون  عوائد أعلى على

حسب  هامش العرض والطلب( في ماليزيا. أخيراً، تظهر النتائج وجود فروقات في 2017

في القطاع غير المالي أقل من  هامش العرض والطلبالقطاع الذي تنتمي له الشركات، حيث إن 

تم  قطاع البنوكاألمر الذي يعود الى كون  .(1)شركات القطاع الماليعدم تناظر المعلومات في 

 والذي يعتبر من أكثر القطاعات سيولة في أسهمه. من عينة الدراسة استثناؤه

بين عدم تناظر المعلومات حسب مؤشر أميهود المعدل وممارسات حوكمة  بالنسبة للعالقة

 ,β1= 0.75) جود عالقة موجبة ومعنوية( إلى و4نتائج في الجدول رقم )التشير الشركات، 

P<0.05)  بين تركز الملكية بيد أعضاء مجلس اإلدارةBOWN  ومؤشر أميهود المعدل

AMIHUD . لذلك، سيتم قبول الفرض البديلH2C د عالقة معنوية بين الذي يفترض وجو

يجة على وعدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين. مرة أخرى، تؤكد هذه النت تركز الملكية

ناظر المعلومات في في زيادة عدم ت Block-Holderالتأثير السلبي لتركز الملكية بيد فئة قليلة 

إلى أن تركز الملكية في أسواقها مرتفع،  توصلتعديد من الدراسات العربية  بورصة فلسطين.

ً على مؤشرات عدم تنا دراسة مثل  ظر المعلومات في أسواقها المالية.مما يترك أثراً سلبيا

Ghabri and Ben Ouda (2011)  في تونس، ودراسةHassan (2015)  ،ًفي مصر. أخيرا

ومؤشر أميهود المعدل على حجم الشركة، حيث أن العالقة بين المتغيرات الضابطة  اقتصرت

 (.β1= -1.11, P<0.01) سالبة ومعنوية بين المتغيرين العالقة

                                                 
فلسططين  شركات القطاع المالي هي جميع شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسططين، باإلضطافة إلطى سطوق )1)

 لألوراق المالية. أما قطاع البنوك، فقد تم استثناؤه من عينة الدراسة، كما ذكر سابقاً.
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 العالقة بين جودة اإلفصاح وعدم تناظر المعلومات

وجودة  فصاح الشركات )اإلفصاح االختياري( العالقة بين جودة إ5يوضح الجدول رقم )

عدم تناظر المعلومات باالعتماد على مؤشر هامش العرض والطلب واإلفصاح المالي( 

SPREAD دل أميهود المع ومؤشرAMIHUD. 

ناظر المعلومات في عدم ت في تقليل VDإلى فاعلية اإلفصاح االختياري  تشير النتائج

تتفق هذه (. β1= -0.64, P<0.01)بين المتغيرين سالبة ومعنوية  العالقة كون بورصة فلسطين

 ,Alves et al., 2012; Elshandidy & Neriالنتيجة مع نتائج عديد من الدراسات السابقة )

التي تفترض وجود عالقة سلبية بين اإلفصاح  H3A(. لذلك، سيتم قبول الفرضية البديلة 2015

وعدم تناظر المعلومات في بورصة  ركات الفلسطينيةاالختياري في التقارير السنوية للش

إلى أن إدارة اإلستحقاقات المحاسبية في القوائم  نتائج اإلنحدارفلسطين. باإلضافة إلى ذلك، تشير 

مع هامش  (β1= -0.62, P<0.10ومعنوية ) ية للشركات الفلسطينية لها عالقة سالبةالمال

 Ajina. رغم أن هذه النتيجة تتعارض مع نتائج P<0.10العرض والطلب عند مستوى معنوية 

and Habib (2017) إدارة  تدعم النظرة المعلوماتية إلدارة األرباح، التي ترى أن هاإال أن

وتقليل عدم تناظر المعلومات، تحديداً في المعلومات المحاسبية  ي تعزيز جودةاألرباح لها فائدة ف
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التي تعتبر مفيدة في الحفاظ  Income Smoothingضوء استخدامها لممارسات تمهيد الدخل 

 Rahmanعلى أداء مالي مستقر، وتحديد األداء المالي المستقبلي كما أشارت بعض الدراسات )

et al., 2013; Huang et al., 2017.) 

خفض من جودة اإلفصاح ي سلوك انتهازيإدارة األرباح  بأن على الرغم من النظرة السائدة

ت عالقة سالبة بين إدارة إال أن نتائج الدراسة وجد ،(Alzoubi, 2016المالي للشركات )

 المتغيرين. لذلك، تم إعادة اختبار العالقة بين SPREADوهامش العرض والطلب  األرباح

مات )حسب مؤشر أميهود المعدل( عتماد على مؤشرات جديدة لكل من عدم تناظر المعلواإلب

مع ثبات باقي  (Kothari et al. 2005)حسب النموذج المقترح من  جودة اإلفصاح الماليو

( تشير إلى أن العالقة بين اإلفصاح االختياري 5النتائج في الجدول رقم ) المتغيرات الضابطة.

هذه (، β1= -0.42, P<0.05)ال زالت سالبة ومعنوية  AMIHUDمعدل ال ومؤشر أميهود

النتيجة تؤكد على فاعلية اإلفصاح االختياري في تقليل عدم تناظر المعلومات في بورصة 

التي تفترض وجود عالقة سلبية بين اإلفصاح  H3Aفلسطين. لذلك، سيتم قبول الفرضية البديلة 

وعدم تناظر المعلومات في بورصة  ركات الفلسطينيةارير السنوية للشاالختياري في التق

فلسطين. باإلضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى وجود عالقة سالبة ومعنوية بين إدارة اإلستحقاقات 

عند مستوى  AMIHUDومؤشر أميهود المعدل  Kothari et al. (2005)حسب نموذج 

قات االختيارية للشركات الفلسطينية أن إدارة االستحقا . بمعنى(β1= -1.50, P<0.05)معنوية 

 Al-Jaifiتتفق هذه النتيجة مع دراسة ظرة المعلوماتية إلدارة األرباح، حيث ال زالت تدعم الن

التي تفترض وجود عالقة بين إدارة األرباح  H3B. لذلك، سيتم قبول الفرضية البديلة (2017)

 معلومات في بورصة فلسطين.تناظر الوعدم  وائم المالية للشركات الفلسطينيةفي الق

 .العالقة بين جودة اإلفصاح وعدم تناظر المعلومات(: 5جدول )
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 نتائج الدارسة

على  اإلفصاحقامت هذه الدراسة بفحص أثر كل من ممارسات حوكمة الشركات وجودة 

-2006خالل الفترة  PEXالمدرجة في بورصة فلسطين  عدم تناظر المعلومات في الشركات

ت عينة الدراسة من جميع الشركات المدرجة في البورصة )عدا قطاع البنوك( . تكون2017

شرات من أجل فترة الدراسة. إستخدمت الدراسة العديد من المؤ خاللوالتي تتوفر لها بيانات 

)حجم مجلس اإلدارة، والفصل في مهمات اإلدارة العليا، وحجم لجنة قياس متغيراتها مثل 

وتركز الملكية بيد أعضاء مجلس اإلدارة( كمؤشرات على ممارسات التدقيق، وجودة التدقيق، 

على مؤشرين هما اإلفصاح  باالعتماد قياسها حوكمة الشركات. أما جودة اإلفصاح، فقد تم

 ، تم قياسها باستخدام كل منعدم تناظر المعلوماتل بالنسبةوجودة اإلفصاح المالي.  االختياري

المعدل. أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فكانت ومؤشر أميهود  هامش العرض والطلب

 على النحو اآلتي:

العدد األمثل لحجم مجلس  تلتزم الشركات الفلسطينية بمتطلبات حوكمة الشركات في جانب .1

 حجم لجنة التدقيق.و اإلدارة

 %.51.5بلغ متوسط مؤشر اإلفصاح اإلختياري في التقارير السنوية للشركات الفلسطينية  .2

من حجم أصول الشركات % 7باإلضافة إلى ذلك، بلغت إدارة اإلستحقاقات المحاسبية 

 الفلسطينية.

مقارنة مع أسواق ناشئة ومتقدمة، أشارت النتائج إلى وجود ظاهرة عدم تناظر المعلومات  .3

، %54.76في بورصة فلسطين بشكل واضح، حيث بلغ متوسط هامش العرض والطلب 

 .1.46المعدل فقد بلغ مؤشر أميهود  متوسط أما

تناظر المعلومات في وعالقتها مع عدم  ةعلى صعيد ممارسات حوكمة الشركات الفلسطيني .4

نة التدقيق وهامش أشارت النتائج إلى عالقة سالبة ومعنوية بين حجم لج بورصة فلسطين،

زيد أما تركز الملكية بيد أعضاء مجلس اإلدارة، فقد أظهرت النتائج أنها ت العرض والطلب.

 .نمؤشريالمن عدم تناظر المعلومات حسب كال 

م في تقليل عدم يسه إثراء محتوى التقارير السنوية باإلفصاح االختياريأظهرت النتائج أن  .5

 . الشركاتوتعزيز سيولة أسهم تناظر المعلومات 

تناظر  تسهم بصورة معنوية في تقليل عدم االختيارية االستحقاقاتنتائج أن أظهرت ال .6

وتعزيز سيولة أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. يمكن تفسير هذه  اتالمعلوم

بالمتوسط،  العالقة في ضوء إنخفاض إدارة األرباح في القوائم المالية للشركات الفلسطينية

دة اإلفصاح المالي بالشكل الذي يعزز من جورنة مع العديد من الدول الناشئة، مقا وذلك

ً على ثقة المتداولين في البورصة وبالتالي سيولة أسهمينعكس إيجلهذه الشركات و هذه  ابا

نظرة المعلوماتية إلدارة . باإلضافة إلى ذلك، يمكن تفسير هذه العالقة من خالل الالشركات

تعزيز جودة اإلفصاح في يسهم  استحقاقاتهاالتي ترى أن قيام الشركات بإدارة  األرباح،
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مستقبلي والتوقع باإلداء المالي ال ا من أجل تمهيد الدخلتم إستغاللهالمالي، خصوصاً إذا ما 

 يعزز من سيولة أسهمها. بما للشركات

 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة، وضع الباحثان التوصيات اآلتية:

ألسهم الشركات،  Free Float Ratioيوصي الباحثان بوضع حد أدنى لنسبة التداول الحر  .1

 يولة أسهم الشركة على حد سواء.بما يضمن كل من حقوق المالك وس

يوصي الباحثان الجهات الرقابية )هيئة سوق رأس المال الفلسطينية( بتوسيع الشمول  .2

 من خالل مؤشر إفصاح ملزم لجميع الشركات المدرجة في البورصة. لمحاور اإلفصاح

ظر وعالقتها مع عدم تنا يوصي الباحثان بإجراء المزيد من الدراسات حول إدارة األرباح .3

سهم، وتكلفة مخاطر األباالعتماد مؤشرات جديدة لعدم تناظر المعلومات مثل:  ماتالمعلو

وذلك للتأكد من مدى فاعلية النظرة المعلوماتية إلدارة األرباح في رأس المال للشركات. 

 تعزيز جودة اإلفصاح المالي وإنعكاساتها اإليجابية على المؤشرات السابق ذكرها.

نتائج إذ تشير ، نفس القطاعالشركات الصغيرة من شجيع االندماج بين يوصي الباحثان بت .4

 .أعلى والسيولة فيها أقل أن الشركات الكبيرة تكون معدالت عدم تناظر المعلوماتالدراسة 

هي من أكبر المعيقات التي تحد من االستثمار  Liquidity Riskبما أن مخاطر السيولة  .5

بأهمية تشكيل شركات متخصصة بشراء أسهم يوصي الباحثان جنبي والمؤسسي، األ

التأثير  بالشكل الذي يضبط Liquidity Supplierالشركات المدرجة وبيعها بهامش محدد 

 هذه المخاطر.ل السلبي

 المراجع العربية

 ( 2009اللجنة الوطنية للحوكمة .) قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، متوفر على الموقع
 ل الفلسطينية.الرسمي لهيئة سوق رأس الما



 "......أثر حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح على عدم تناظر ـــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 544

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 3)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

References (Arabic & Englsih) 

 Abadi, A. C. K. & Janani, M. (2013). The role of disclosure quality 

in financial reporting. European Online Journal of Natural and 

Social Science, 2(3), 439-443. 

 Abu Alia, M. Abdeljawad, I. Haj Ibrahim, A. Atout, A, & Damra, T. 

(2021). The Effect of Corporate Governance on the Cost of Capital 

of the Companies Listed on Palestine Exchange. Arab Journal of 

Administrative Sciences, 8(3). 

 Abu Alia, M. Abdeljawad, I. & Yaaqbeh, M. (2020). Depressing 

earnings management in Palestinian corporations: the role of audit 

quality, audit committee, and accounting conservatism. International 

Journal of Revenue Management, 11(3), 213-236. 

 Abu Alia, M. & Barham, O. (2022). The effect of earnings 

management and corporate governance on the relationship between 

corporate social responsibility disclosure of companies listed on 

Palestine exchange (PEX) and the value of the company. An-Najah 

University Journal for Research- B (Humanities), 36(11), In press. 

 Abu Alia, M. Ismail, R. Taha, B. & Takrore, N. (2019). The 

Relationship between Accounting Conservatism and Earnings 

Management in the Palestinian Corporations Listed on PEX. Al-Aqsa 

University Journal, 24(2), 55-79. 

 Abu Alia, M. & Mardawi, Z. (2021). The impact of ownership 

structure and board characteristics on corporate social responsibility 

disclosed by Palestinian companies. Jordan Journal of Business 

Administration, 17(2), 254-277. 

 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. 



 545ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسامة عواد، وبو علياأمعز 

 2022( 3)36جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 Ahmad, A. & Ali, S. (2017). Boardroom gender diversity and stock 

liquidity: Evidence from Australia, Journal of Contemporary 

Accounting & Economics, 13,148-165. 

 Ajina, A. & Habib, A. (2017). Examining the relationship between 

earning management and market liquidity. Research in international 

Business and Finance, 42, 1164-1172. 

 Ajina, A. Sougne, D. & Lakhal, F. (2015). Corporate Disclosures, 

Information Asymmetry and Stock-Market Liquidity in France. The 

Journal of Applied Business Research, 31(4), 1223-1238. 

 Ajina, A. Sougne, D. & Lakhal, F. (2015a). Institutional investor, 

information asymmetry and stock market liquidity in France. 

international journal of managerial Finance, 11(1), 44-59. 

 Ali, A. & Abdelfettah, B. (2016). An essay to analyze information 

asymmetry: originality and ways to reducing the level of information 

asymmetry. International Academic Journal of Accounting and 

Financial Management, 3(3), 32-39. 

 Alia, M. (2010), The impact of environmental factors on the adoption 

of international financial reporting standards (IFRSs) in the Arab 

world. Unpublished PhD thesis, Vrije University of Brussels, 

Belgium. 

 Alia, M. A. Abdeljawad, I. Jallad, S. E. & Rashid, M. (2022). 

Voluntary disclosure-cost of equity nexus and the moderating role of 

corporate governance: evidence from an extremely politically 

unstable context. International Journal of Islamic and Middle Eastern 

Finance and Management. 

 Alia, M. & Branson, J. (2011). Environmental obstacles associated 

with the adoption of IFRSs in the Arab world: Evidence from 

Jordan. World of Accounting Science (Muhasebe Bilim Dünyası 

Dergisi), 13(1), 23-85. 

 Al-Jaifi, H. (2017). Ownership concentration, earning management 

and stock market liquidity: evidence from Malaysia. Corporate 



 "......أثر حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح على عدم تناظر ـــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 546

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 3)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

Governance: The International Journal of Business in Society, 17(3), 

490-510. 

 Al-Jaifi, H. Al-rassas, A. & Al-Qadasi, A. (2017). Corporate 

governance strength and stock market liquidity in Malaysia. 

International Journal of Managerial Finance,13(5), 592-610. 

 Almutairi, A.R. Dunn, K.A. & Skantz, T. (2009). Auditor tenure, 

auditor specialization, and information asymmetry, Managerial 

Auditing Journal, 24(7), 600-623. 

 Alsayed, S. M. (2005). The Expansion of Accounting Disclosure and 

Information Asymmetry in the Egyptian Stock Exchange. Journal of 

Contemporary Business Research. 19(1). 

 Alves, H. Rodrigues, A. M. & Canadas, N. (2012). Voluntary 

disclosure, information asymmetry and the perception of governance 

quality: An analysis using structural equation model. Tekhne, 13(1), 

66-79. 

 Alves, S. M. G. (2011). The effect of the board structure on earnings 

management: evidence from Portugal, Journal of Financial 

Reporting & Accounting, 9(2), 141-160. 

 Alzoubi, E. S. S. (2014). Board characteristics and financial 

reporting quality: evidence from Jordan. Corporate Ownership and 

Control, 11(3), 8-29.  

 Alzoubi, E. (2016). Audit quality and earning management: Evidence 

from Jordan. Journal of Applied Accounting Research, 17(2), 170-

189. 

 Amba, S. M. (2014). Corporate Governance and Firms’ Financial 

Performance. Journal of Academic and Business Ethics, 8(1), 1-11. 

 Anifowose, M. Abdrashid, H. & Annuar, H (2016). Intellectual 

Capital Disclosure and information asymmetry: Recent Evidence 

form Nigerian Economy. Malaysian Journal of Business and 

Economics, 3(2), 63-79. 



 547ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسامة عواد، وبو علياأمعز 

 2022( 3)36جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 Asmar, M. Alia, M. A. & Ali, F. H. (2018). The Impact of Corporate 

Governance Mechanisms on Disclosure Quality: Evidence from 

Companies Listed in The Palestine Exchange. International Journal 

of Economics, Commerce and Management, 6(4), 401-17. 

 Ayemere, I. & Elijah, A. (2015). Audit committee attributes and 

earning management: evidence from Nigeria. International Journal 

of Business and Social Research,5(4), 14-23. 

 Ballesteros, B. C. Sanchez, I. M. G. & Ferrero, J. M. (2016). How 

are corporate disclosure related to the cost of capital? The 

fundamental role of information asymmetry. Management Decision, 

54(7), 1669-1701. 

 Beest, F. Braam, G. & Boelens, S (2009). Quality of Financial 

Reporting: Measuring Qualitative Characteristic, Working Paper, 

Nijmegen Center for Economics (NICE), Institute for Management 

Research, Redbud University Nijmegen, the Netherlands, April, 

hhtp://www.rn.nl/workingpapers. 

 Beretta, S. & Bozzolan, S. (2008). Quality versus Quantity: the case 

of forward-disclosure. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 

23 (3), 333-375. 

 Berle, A. A. & Means, G. C. (1932). The Modern Corporation and 

Privet Property, New York Macmillan. 

 Bravo, F. (2016). Forward-looking disclosure and corporate 

reputation as mechanism to reduce stock return volatility. Spanish 

Accounting Review 19(1), 122-131. 

 Brown, S. & Hillegeist, S. A. (2007). How disclosure quality affects 

the level of information asymmetry. Review of accounting 

studies, 12(2), 443-477.  

 Bushman, R. & Smith, A. (2001). Financial Accounting Information 

and Corporate Governance. Journal of Accounting and Economic, 

32(1-3), 237-333. 



 "......أثر حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح على عدم تناظر ـــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 548

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 3)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 Chakroun, R. & Hussainey, K. (2014). Disclosure quality in Tunisian 

annual reports. Corporate Ownership and Control, 11(4), 58-80. 

Chery, D. (2003). Defining moment for good governance. Financial 

Executive,10. 

 Chauhan, Y. & Kumar, S. B. (2018). Do investors value the 

nonfinancial disclosure in emerging markets? Emerging Markets 

Review, 37, 32-46. 

 Chiyachantana, C. N. Nuengwang, N. Taechapiroontong, N. & 

Thanarung, P. (2013). The effect of information disclosure on 

information asymmetry. Investment Management and Financial 

Innovations, 2013(1), 225.  

 Choi, S. Choi, Y. S. Gul, F. A. & Lee, W. J. (2015). The impact of 

mandatory versus voluntary auditor switches on stock liquidity: 

Some Korean evidence. The British Accounting Review, 47(1), 100-

116. 

 Chung, H. (2006). Investor protection and the liquidity of cross-listed 

securities: Evidence from the ADR market. Journal of Banking & 

Finance, 30(5), 1485-1505.  

- Chung, H. Sheu, H. J. & Wang, J. L. (2009). Do firms’ earnings 

management practices affect their equity liquidity? Finance research 

letters, 6(3), 152-158.  

 Consoni, S. & Colauto, R. D. (2016). Voluntary disclosure in the 

context of convergence with International Standards in Brazil. 

Review of Business Management, 18, (62), 658-677. 

 Cormier, D. Houle, S. & Ledoux, M. J. (2013). The incidence of 

earnings management on information asymmetry in an uncertain 

environment: Some Canadian evidence. Journal of International 

Accounting, Auditing and Taxation, 22(1), 26-38.  

 Cormier, D. Ledoux, M. Magnan, M. & Aerts, W. (2010). Corporate 

Governance and Information Asymmetry between Manager and 



 549ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسامة عواد، وبو علياأمعز 

 2022( 3)36جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

Investor. the international journal of business in society,10(5), 574-

589. 

 Corporate Governance National Committee (2009). Code of 

Corporate Governance in Palestine.  

 D'Augusta, C. Bar-Yosef, S. & Prencipe, A. (2016). The effects of 

conservative reporting on investor disagreement. European 

Accounting Review, 25(3), 451-485. 

 Dechow, P. M. Sloan, R. G. & Sweeney, A. P. (1995). Detecting 

earnings management. Accounting review, 193-225. 

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

determinants in emerging markets: Evidence from Egypt. The 

Journal of Finance and Data Science, 3(1-4), 45-59.  

 Elshandidy, T. & Neri, L. (2015). Corporate governance, risk 

disclosure practices, and market liquidity: Comparative evidence 

from the UK and I taly. Corporate Governance: An International 

Review, 23(4), 331-356. 

 Ghabri, Y. Ben Ouda S. (2011). Ultimate ownership structure and 

stock liquidity: empirical evidence from Tunisia. Studies in 

Economics and Finance, 28(4), 282-300. 

 Gras-Gil, E. Manzano, M. P. & Fernández, J. H. (2016). 

Investigating the relationship between corporate social responsibility 

and earnings management: Evidence from Spain. BRQ Business 

Research Quarterly, 19(4), 289-299.  

 Gujarati, D. N. (2011). Econometrics by example (Vol. 1). New 

York: Palgrave Macmillan.  

 Habbash, M. (2010). The effectiveness of corporate governance and 

external audit on constraining earnings management practices in the 

UK (doctoral dissertation, Durham University). available at: 

http://etheses.dur.ac.uk/448/. 

http://etheses.dur.ac.uk/448/


 "......أثر حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح على عدم تناظر ـــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 550

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 3)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 Hassan, A. B. A. (2015). Investigating the Role of Voluntary 

Disclosure in Mitigating Information Asymmetry among Equity 

Investors in Concentrated Ownership Structures: An Empirical 

Study. ملحق العدد الثانی(, 23-681 ,المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية(.  

 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.  

 Huang, K. Lao, B. & McPhee, G. (2017). Does stock liquidity affect 

accrual‐based earnings management? Journal of Business Finance & 

Accounting, 44(3-4), 417-447. 

 Jensen, M. C. & Murphy, K. J. (1990). Performance pay and top-

management incentives. Journal of political economy, 98(2), 225-

264. 

 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.  

 Kang, W. & Zhang, H. (2014). Measuring liquidity in emerging 

markets. Pacific-Basin Finance Journal, 27, 49-71.  

 Kiattikulwattana, P. (2014). Earning management and voluntary 

disclosure of management’s responsibility for the financial reports. 

Asian Review of Accounting, 22(3), 233-256. 

 Klein, R. W. & Bawa, V. S. (1977). The effect of limited information 

and estimation risk on optimal portfolio diversification. Journal of 

Financial Economics, 5(1), 89-111. 

 Kothari, S. P. Leone, L. A. & Wasley, E. C. (2005). Performance 

matched discretionary accruals measure. Journal of Accounting and 

Economics, 39(1), 163-197. 



 551ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسامة عواد، وبو علياأمعز 

 2022( 3)36جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 Laksmana, I. (2008). Corporate board governance and voluntary 

disclosure of executive compensation practices. Contemp Account 

Res. 25(4), 47-82. 

 Neifar, S. & Jarboui, A. (2018). Corporate governance and 

operational risk voluntary disclosure: Evidence from Islamic 

banks. Research in International Business and Finance, 46, 43-54.  

 Nekhili, M. Boubaker, S. Lakhal, F. (2012). Ownership structure, 

Voluntary disclosure and market value of firms: the French case. 

International Journal of Business, 17(2), 126-140. 

 Nour, A. Alia, M. A. & Balout, M. (2021, September). The Impact of 

Corporate Social Responsibility Disclosure on the Financial 

Performance of Banks Listed on the PEX and the ASE. In The 

International Conference On Global Economic Revolutions (pp. 42-

54). Springer, Cham. 

 Pivac, S. Vuko, T. & Cular, M. (2017). Analysis of annual report 

disclosure quality for listed companies in transition 

countries. Economic research-Ekonomska istraživanja, 30(1), 721-

731.  

 Prasanna, P (2011). Corporate Governance and Stock Market 

Liquidity in India, SSRN, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id=1735808. 

 Rahman, A. F. Hassan, M. S. Saleh, N. M. & Shukor, Z. A. (2013). 

The effect of underinvestment on the relationship between earnings 

management and information asymmetry. Asian Academy of 

Management Journal of Accounting and Finance, 9(2), 1-28.  

 Richardson, V. F. (2000). Information asymmetry and earning 

management: some evidence. Review of quantitative Finance and 

Accounting, 15(4), 325-347. 

 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). 



 "......أثر حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح على عدم تناظر ـــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 552

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 3)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 Thompson, Y. Lu-Andrews, R. & Fu, L. (2016). Liquidity and 

corporate governance: evidence from family firms. Review of 

Accounting and Finance,15(2),144-173. 



 553ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسامة عواد، وبو علياأمعز 

 2022( 3)36جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 ملحق 

 بنود قائمة الفحص لمؤشر اإلفصاح اإلختياري في التقارير السنوية

 

 متسلسل نوع المعلومات في التقرير السنوي

 Background Informationمعلومات عامة 

 1 رة تاريخية عن الشركةنظ

 2 أهداف الشركة وإستراتيجيتها حسب منظور مجلس اإلدارة

 3 أهداف الشركة وإستراتيجيتها حسب منظور اإلدارة التنفيذية

 4 اإلفصاح عن الهيكل التنظيمي للشركة

 5 استراتيجيتهامناقشة اإلجراءات التي اتخذت أو تنوي اإلدارة اتخاذها لتحقيق 

 6 وقية للشركةالحصة الس

 7 مناقشة البيئة التنافسية التي تحيط بالشركة وأثرها على األرباح الحالية والمستقبلية

 8 تحديد المنتجات األساسية التي تقدمها الشركة واألسواق التي تنشط بها

 9 تأثير الوضع االقتصادي العام على الشركة

 10 الشركات التابعة والحليفة

 11 األطراف ذات العالقةالصفقات الرئيسة و

 12 هيكل حوكمة الشركات

 13 معلومات حول أعضاء مجلس اإلدارة وخبراتهم

 14 معلومات حول اإلدارة التنفيذية وخبراتهم

 15 معلومات حول ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأقاربهم

 16 معلومات حول ملكية كبار المساهمين

 17 المؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة والمهمات الموكلة إليهااللجان الدائمة و

 Economic and Financial Performanceاألداء المالي واالقتصادي 

 18 الفرق بين بنود القوائم المالية األولية والقوائم المدققة

 19 اإلختالف في األصول وااللتزامات مقارنة مع سنوات سابقة

 20 وتحليل مصادرهامقارنة مع سنوات سابقة دات اإلختالف في اإليرا

 21 تحليل المصاريف اإلدارية والبيعية

 22 استثمارات الشركة

 23 مؤشرات الربحية

 24 مؤشرات السيولة

 25 تحليل أداء األسهم

 26 توزيعات األسهم وسياسة التوزيعات في الشركة

 27 انات الماليةمسؤولية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن البي

 28 اإليضاحات على بنود القوائم المالية



 "......أثر حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح على عدم تناظر ـــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 554

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 3)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 متسلسل نوع المعلومات في التقرير السنوي

 Non-Financial Statisticsإحصائيات غير مالية 

 29 عدد العمال في الشركة وخبراتهم العلمية

 30 االستثمار في رأس المال البشري

 31 االستثمار في رأس المال الفكري

 32 المسؤولية المجتمعية للشركة

 33 ئية للشركةالمسؤولية البي

 34 البحث والتطوير

 Projected Informationمعلومات مستقبلية متوقعة 

 35 األرباح المستقبلية المتوقعة

 36 التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة

 37 وأثرها على األداء المالي والتشغيليوالسوقية التي قد تواجه الشركة  المخاطر المالية

 38 انونية المرفوعة ضد الشركةمخاطر القضايا الق

 39 الطرق التي تتبعها الشركة للتعامل مع المخاطر

 40 الشركة أداء الفرص المتوفرة وأثرها على

 41 معلومات مستقبلية أخرى مهمة لم يذكرها الباحث

 


