
 

 

 

      هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة  

www.pcma.ps 

بشار أبو زعرور  . د           

    مدٌر عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوٌر 



 ما هو اإلطار القانونً والتنظٌمً الذي ٌحكم عملٌة اإلفصاح وإصدار القوائم

 المالٌة؟

 من هً الجهة المسؤولة عن المحتوى المعلوماتً للقوائم المالٌة وما دور

 الهٌئة ؟

 دور الهٌئة فً تطوٌر مهنة التدقٌق وضمان أداء المدقق الخارجً لمهامه

 وموضوعٌة؟ بإستقاللٌة

 دور الهٌئة فً تفعٌل لجان التدقٌق الداخلً المنبثقة عن مجالس إدارات

 الشركات؟

تطوٌر مهنة المحاسبة فً فلسطٌن 
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التقارٌر المالٌة فً الشفافٌة والوضوح دور هٌئة سوق رأس المال فً رفع مستوى 

 من خالل الرقابة على قطاع األوراق المالٌة
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Technical vs. 

•  Stock 
performance  

Fundamental 

• Issuer 
performance 
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IASB & FASB 

• Private sector organizations 

• Establish financial accounting rules 

Regulators (i.e. IOSCO, SEC) 

• Enforcement role 



Well–functioning Securities Market : 

 
• Transparency: timely and accurate price and volume 

information. 
 

• Liquidity: marketability and price continuity. 
 

• Internal efficiency: low transaction costs. 
 

• External efficiency: adjust quickly to new information 
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Quality of earnings : 

 Evaluate subject firm disclosures of significant 

accounting policies 

 Footnotes 

 Methods / Estimates 

 Conservatives Vs. Aggressive 

 MD&A  
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 Among the balance sheet related footnotes disclosures are: 

o  Summary of significant accounting policies. 

o Long–term lease terms and obligations 

o Debt agreement terms ( including covenants) 

o Off–balance sheet financing techniques used 
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 :المعاٌٌر التً تحكم الهٌئات الرقابٌة فً تنظٌم عملٌات اإلفصاح والشفافٌة
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 صدر عنIOSCO  ثالثة مبادئ خاصة باإلفصاح تحت عنوان المبادئ الخاصة بالمصدرٌن

Principles for Issuers ( 16 -14المبادئ من):   

 عن المناسب الوقت وفً وكامل دقٌق إفصاح هناك ٌكون ان ٌجب انه على نص :14 المبدأ

 قرارات على تؤثر التً األخرى الجوهرٌة للمعلومات بالنسبة األمر وكذلك المالٌة النتائج

 المستثمرٌن

 

 الشركة مساهمً معاملة تتم أن ٌجب أنه على نص حٌث الشركة، مساهمً عن تحدث  15: المبدأ

 . ومتكافئة عادلة بطرٌقة أسهمها حملة او

 

 عالمٌا المقبولة والتدقٌق المحاسبة معاٌٌر إتباع على نص :16 المبدأ



 بمجموعها تشكل الدوري اإلفصاح بنظام خاصة أساسٌة مبادئ تسعة IOSCO عن صدر كما

 الدوري اإلفصاح لنظام عام إطار
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 كالتقرٌر بالشركة صلة وذات هامة معلومات على الدورٌة التقارٌر احتواء ضرورة :األول المبدأ•

 .محددة معلومات ٌتضمن أن ٌجب الذي السنوي

 المرفقة المالٌة والمعلومات القوائم تكون وأن واضحة الدورٌة التقارٌر تكون أن وجوب :الثانً المبدأ•

 .للشركة المالً المركز بعدالة تمثل التقارٌر تلك فً

 الشركة قٌام وجوب ناحٌة من للشركة الداخلً الرقابة نظام على الثالث المبدأ ٌركز :الثالث المبدأ•

 .فعال داخلً رقابة نظام بتأسٌس

 ومحدد مناسب وقت فً معلومات من تتضمنه وما الدورٌة التقارٌر توفٌر ضرورة :الرابع المبدأ•

 .للجمهور



 مراجعة ٌتسنى حتى العالقة، ذات للجهة الدورٌة التقارٌر وترفق تقدم أن ٌجب :الخامس المبدأ•

 .المناسبة والتشرٌعات القوانٌن مع ومنسجمة مطابقة أنها من والتأكد التقارٌر هذه

 .عنها المفصح للمعلومات الجمهور وصول سهولة :السادس المبدأ•

 معروضة الدورٌة التقارٌر فً عنها اإلفصاح ٌتم التً المعلومات تكون أن ٌجب :السابع المبدأ•

  جوهرٌة معلومات أي حذف أو إغفال وعدم خادعة وغٌر مضللة وغٌر بعدالة للجمٌع

 .المعلومات عرض فً الوضوح ومراعاة

 المعلومات الى الوصول فً المستثمرٌن كافة أمام الفرصة وتساوي تكافؤ :الثامن المبدأ•

 .الوقت نفس فً عنها المفصح

 من أكثر فً مدرجة كانت إذا الشركة فٌها المدرجة األسواق كل فً اإلفصاح :التاسع المبدأ•

 .سوق
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 :القانونً على الصعٌد 

 

 2004لسنة ( 12)قانون األوراق المالٌة رقم •
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 .ٌعتبر اإلفصاح إلزامٌاً بموجب القانون•

 .اإلفصاح الدوري(:35)المادة •

 .اإلفصاح عن المتغٌرات الجوهرٌة(:36)المادة •

 
 الصادرة عن الهٌئة 2008لسنة ( 5)تعلٌمات اإلفصاح رقم •

 

 من قبل الهٌئة نظام اإلفصاح الصادر عن السوق المالً والمصادق علٌه•
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:أنواع اإلفصاح  

.باإلجتماعاتاإلفصاح الخاصة  -4  

.اإلفصاح عن األمور الجوهرٌة -3  

.إفصاحات البٌانات المالٌة -2  

(.إفصاحات المطلعٌن)إفصاحات التداول  -1  
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   التفصٌل

 

 

 التداول إفصاحات 

 إفصاح الشركات المدرجة 

 إفصاح شركات األوراق المالٌة

 إفصاح هٌئة سوق راس المال 

 إفصاح بورصة فلسطٌن 

  

 

 المالٌة البٌانات 

 البٌانات المالٌة للشركات المدرجة

 البٌانات المالٌة للشركات غٌر المدرجة 

  

 

 

 الجوهرٌة األمور 

 األمور الجوهرٌة الخاصة بالشركات المدرجة

 األمور الجوهرٌة الخاصة بالشركات غٌر المدرجة 

 األمور الجوهرٌة الخاصة بشركات األوراق المالٌة 

  

 

 

 

 االجتماعات 

 اجتماع مجالس اإلدارة للشركات المدرجة

 اجتماع مجالس اإلدارة للشركات غٌر المدرجة

 اجتماع الهٌئات العامة العادٌة للشركات المدرجة 

 اجتماع الهٌئات العامة غٌر العادٌة للشركات المدرجة 

 اجتماع الهٌئات العامة العادٌة للشركات غٌر المدرجة

 اجتماع الهٌئات العامة غٌر العادٌة للشركات غٌر المدرجة 



 من هً الجهة المسؤولة عن المحتوى المعلوماتً للقوائم المالٌة؟

الحسابات مدقق تقرٌر:   

 (التدقٌق نطاق) المقدمة

 - - - - - - - - - -- - -- - -- -   

 المالٌة القوائم عن اإلدارة مسؤولٌة

 لمعاٌٌر وفقا عادلة بصورة وعرضها المالٌة القوائم هذه إعداد عن مسؤول اإلدارة مجلس إن

 مالٌة قوائم إلعداد الضروري الداخلٌة الرقابة نظام تحدٌد الى باإلضافة الدولٌة، المالٌة التقارٌر

 .خطأ أو إحتٌال عن الناتجة سواء الجوهرٌة األخطاء من خالٌة

 الحسابات مدققً مسؤولٌة

-- - - - - - - -- - - - - - - - ------------------ 

 الرأي

------------------------------------------------- 

 

14 



دور الهٌئة فً تطوٌر مهنة التدقٌق وضمان أداء المدقق الخارجً 

 لمهامه بإستقاللٌة وموضوعٌة؟

 2004لسنة  9قانون مزاولة مهنة تدقٌق الحسابات رقم 

(الحسابات تدقٌق مهنة مجلس) الثانً الفصل 

التالً النحو على الحسابات تدقٌق مهنة مجلس ٌشكل: 

فً الشركات مراقب للرئٌس، نائب العامة الرقابة هٌئة رئٌس نائب رئٌسا، المالٌة وزارة وكٌل 

 عن إثنٌن ممثلٌن عضوا، النقد سلطة فً البنوك مراقب عضوا، الوطنً اإلقتصاد وزارة

  العالً والتعلٌم التربٌة وزٌر ٌسمٌه المحاسبة فً مختص أكادٌمً الحسابات، مدققً جمعٌة

 (2 البند ،3 مادة)

(الحسابات مدققً جمعٌة) الخامس الفصل 
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 دور الهٌئة فً تفعٌل لجان التدقٌق الداخلً المنبثقة عن مجالس إدارات الشركات؟
 

 الشركات حوكمةمدونة قواعد 

العامة الهٌئة إجتماع. 

المتكافئة المساهمٌن حقوق. 

الشركة إدارة. 

التدقٌق. 

والشفافٌة اإلفصاح. 

الشركة فً اآلخرٌن المصالح أصحاب. 
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 التدقٌق

ًتعٌٌن المدقق الخارج 

 تشكٌل لجنة التدقٌق 

 (محددة بدقة وبالتفصٌل)مهام لجنة التدقٌق 

خصائص ومواصفات ومهام مدٌر إدارة التدقٌق الداخلً والعاملٌن فً الدائرة 
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 تطوٌر مهنة المحاسبة فً فلسطٌن

 دور الهٌئة

تطوٌر خدمات الوساطة المالٌة، بٌوت الخبرة 

 واإلستثمارٌةزٌادة الوعً والمعرفة المالٌة 

18 



 هيكلية برنامج تطوير الشهادات المهنية المتخصصة لقطاع األوراق المالية

 إستثمارمنح ترخٌص مستشار مالً ومستشار 

Wealth 
Manag. 

 منج ترخٌص مدٌر تداول

Securities 

 منح ترخٌص وسٌط معتمد

تشريعات قطاع األوراق 
 المالية الفلسطيني

اإلستثمارمقدمة في علم   



 األفراد

الحصول على شهادة 
مهنٌة معترف بها 

 دولٌا

الحصول على 
 ترخٌص مهن مالٌة

شركات 
 الوساطة

طاقم مؤهل وفقا 
ألفضل المعاٌٌر 

 الدولٌة

تطوٌر الخدمات 
المقدمة من خالل 

الحصول على 
 ترخٌص المهن المالٌة

 الهٌئة

منح تراخٌص 
 لممتهنً المهن المالٌة

تطوٌر خدمات 
 الوساطة المالٌة





 حملة التوعٌة المالٌة
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IFRS GAAP 

 

 Inventory 

  

 

LIFO not allowed. 

 

Allowed. 

 

 Property, plant 

and equipment 

 

Allow fix assets to be 

reported at a revalued 

amount less subsequent 

accumulated 

depreciation.  

 

Prohibit revaluation. 

 

 Long – term 

investments 

 

Allows either the equity 

method or proportionate 

consolidation when 

accounting for 

investments with join 

control.  

 

Allows only equity 

method. 

Balance sheet 
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IFRS GAAP 

 

 

 Revenue 

 

Defines revenue as inflows 

of economic benefits 

during the period from the 

ordinary course of business 

or increases in equity other 

than contribution from 

owners. 

 

Defines revenue in terms 

of actual or expected cash 

flow. 

 

 

  Finance costs 

 

Allow interest on long – 

term construction projects 

to be either expensed in the 

period incurred or 

capitalized and added to  

the cost of the project.  

 

Requires interest 

capitalization.  

Income statement  
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IFRS GAAP 

 

  Interest received  

 

Operating activities or 

investing activities  

 

Operating activities only. 

 

  Dividends received  

 

Operating activities or 

investing activities. 

 

Operating activities only. 

 

  Interest paid  

 

Operating activities or 

financing activities. 

 

Operating activities only. 

 

  Dividends paid 

 

Operating activities or 

financing activities . 

 

Financing activities only. 

Cash flow statement  



 استماعكمشكرا لحسن 
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