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 ملخص الدراسة 
الكشف عن مدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعالجة األحداث  إلى هدفت الدراسة

اث الالحقة العاشر "األحد الدولي المحاسبيالالحقة لتاريخ الميزانية العمومية وفقًا لمتطلبات المعيار 
 .مومية"لتاريخ الميزانية الع

بانة أداة الدراسة األساسية است م المنهج الوصفي التحليلي، وكانتولتحقيق أهداف الدراسة اسُتخد
إلى قسم البيانات األولية، وقسم محاور االستبانة )األحداث الالحقة المعدلة، عناصرها  ُصّممت

طبقت االستبانة على جميع الشركات و المناسبة(،  واإلفصاحاتلالحقة غير المعدلة، واألحداث ا
يث ( شركة فقط، ح29( شركة، فاستجاب منهم )49) جة في بورصة فلسطين والبالغ عددهاالمدر 

على  واعتمد الباحث ن لهذه الشركات.ون، أو المدققون الداخليو أو المدراء المالي استجاب المحاسبون 
حصاءات االستداللية الالمعلمية حيث كانت البيانات ال صاءات الوصفية المناسبة، وبعض اإلحاإل

 .تتبع توزيعًا طبيعياً 
 تعديلب فلسطين بورصة في المدرجة الشركات وجود التزام من :من أهمهالنتائج فخلصت الدراسة 

 تلتزمو ، رالعاش الدولي المحاسبي المعيار متطلبات وفق المعدلة الميزانية لتاريخ الالحقة األحداث
 وفق لسنوي ا تقريرها في المناسبة باإلفصاحات الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بشكل عام

لى شركات إفي بورصة فلسطين  لشركاتا لتقسيمال أثر ، العاشر الدولي المحاسبي المعيار متطلبات
واء التي س األحداث الالحقة لتاريخ الميزانيةمعالجة فيما يخص  السوق األولى وشركات السوق الثانية

 ،تتطلب التعديل أو التي تتطلب اإلفصاح أو اإلفصاحات المناسبة الالزمة لمعالجة هذه األحداث
 متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر. وفق

إلزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمتطلبات المعيار المحاسبي  ضرورة: بوأوصت الدراسة
المعدلة واإلفصاحات المناسبة، ضرورة رفع مستوى الدولي العاشر فيما يخص األحداث المعدلة وغير 

إصدار  ضرورة الرقابة على التقارير المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في بورصة فلسطين،
غرار  الميزانية، على لتاريخ الالحقة األحداث لمعالجة، وخاصة معيارًا سطينيةفلمعايير محاسبية 
 .الكثير من الدول
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Abstract 

The study aimed to reveal the extent of commitment of companies listed on the Palestine 

Stock Exchange to deal with events after the balance sheet date in accordance with the 

requirements of the Tenth International Accounting Standard "events after the date of the 

balance sheet’. To achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical 

descriptive-approach, and the basic study tool was a questionnaire divided into the 

preliminary data section, and the questionnaire domains section (subsequent amended 

events, subsequent unamended events, and appropriate disclosures). The questionnaire 

was applied to all companies listed on the Palestine Stock Exchange whose number was 

(49) and of which only (29) companies responded, the responses to the questionnaire were 

made by the accountants, financial managers, or internal auditors of these companies. The 

researcher depended on the appropriate descriptive statistics, and some inferential 

nonparametric data as the data were not following the normal distribution.  

The most important study findings were as follows: companies that listed on the Palestine 

Stock Exchange were committed to amending the events subsequent to the balance sheet 

date in accordance with the Tenth International Accounting Standard requirements. 

Companies that listed on the Palestine Stock Exchange were generally committed to 

appropriate disclosures in annual financial reports accordance with the requirements of 

the Tenth International Accounting Standard. There was no effect of the division 

companies' listing on Palestine Stock Exchange to the first and second market companies 

with respect to deal of events subsequent to the balance sheet date whether that require 

modification or that require disclosure or necessary appropriate disclosures to deal with 

these events according with the Tenth International Accounting Standard requirements. 

The study recommended the need for the oblige companies listed on the Palestine Stock 

Exchange to requirements of IAS 10 with respect to deal of events subsequent to the 

balance sheet date whether that require modification or that require disclosure and 

necessary appropriate disclosures. The study also recommended the need to raise the level 

of control on the financial reports issued by companies listed on the Palestine Exchange, 

and need to pass Palestinian laws and regulations, particularly a standard that dealing with 

events after the balance sheet date like many of countries. 
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 هداءاإل
الحمد هللا رب العالمين الذي وفقني إلتمام هذه الرسالة، والصالة والسالم على سيد األولين 
واآلخرين المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد هللا عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، أهدي هذا 

 :ىالجهد المتواضع إل

 تعليمي لما لهما من فضل في تربيتي و  ىانًا بفضلهما بعد هللا تعالعرف ،الوالدين الكريمين
 النجاح.السداد و والدعاء المتواصل لي بالتوفيق و 

 وتحملت الصعاب ،زوجتي الغالية التي بذلت كل ما تستطيع من أجل مساعدتي وخدمتي 
 وقت انشغالي في دراستي.

 .أبنائي األحباب سما، مها، ملك، محمد، بارك هللا فيهم ورضي هللا عنهم 
  ىوأخواتي حفظهم هللا تعالإخواني. 
 .كل من ساعدني في مسيرتي في هذه الدراسة داعمًا وتشجيعًا ونصحًا 

جمعيًا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع الذي أسأل هللا العظيم أن يكون خالصًا لوجه  إليكم
 الكريم.
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 شكر وتقدير
سيدنا محمد وعلى آله الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين، 

 وصحبه أجمعين.

  [40النمل: ] چ    ےھ     ھ  ھ  ھ       ےچ  :وانطالقًا من قوله
إلتمام  أن وفقني إلىتعالى على جزيل نعمه، وما غمرني به من فضله وتوفيق،  حمد هللاأ

 .ىبحانه وتعالسأسأل هللا العظيم أن ينفع به ويكون عوناً لي على حسن طاعته هذا الجهد المتواضع، 

 (.339:( )سنن الترمذي من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل): قول النبيوانطالقًا من 

ومن هذا الَهدي النبوي أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الجامعة اإلسالمية الصرح العلمي 
لي  التجارة وقسم المحاسبة التي أتاحت حث العلمي والدراسات العليا وكليةالشامخ، وكلية شئون الب

 الفرصة الستكمال الدراسات العليا.

، عربحمدي شحدة ز الدكتور/ األستاذ كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان ألستاذي الفاضل 
وعلى الجهد الكبير الذي بذله في إرشادي، حتى خرجت إلى لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة، 

 .في الدنيا واألخرة خير الجزاءالنور، فجزاه هللا عني 

 لجنة المناقشة: عضوي   فاضلينال ذينه بخالص الشكر واالمتنان لألستاكما أتوج

 مناقشَا داخلياَ             سالم عبد هللا حلس الدكتور الفاضل/األستاذ  

 مناقشًا خارجياً             عبد الرحمن محمد رشوان   الدكتور الفاضل/

ثرائها بآرائهما السديدة فلهما مني جزيل الشكر وخالص لتفضلهما بمناقشة  هذه الرسالة، وا 
 الدعاء.

شورة ي والمأ، أو الر كافة صوره وأشكالهبكما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لي الدعم 
خراجها في صورتها النهائية. وذلل الصعاب أمامي إلعداد هذه الرسالة  وا 

 الباحث/ إبراهيم محمد برهوم
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 :مةمقد
هم القطاعات التي تؤثر على دورة الحياة أ من درجة في بورصة فلسطين تعد الشركات الم

لى ع ن الشركات المساهمة تعد تقاريرها وبياناتها المالية،إكما ، االقتصادية في المجتمع الفلسطيني
قوائم ذ تعد مثل هذه الإعملية اتخاذ القرارات السليمة،  مالية بهدف االستفادة منها في قوائمشكل 

صداقية لتي تصدر مبنية على مللمستخدمين، فصحة القرارات االمصدر الرئيس للمعلومات بالنسبة 
لتالعب اسبية، تعرضها للمعلومات المحاجودة  نخفاضاسباب أفمن ، مة القوائم والتقارير الماليةءومال

زمني  ونظرًا لوجود فاصل ،لمصداقيتهالى فقدان القوائم المالية إدارة الشركات، مما يؤدي إبما يخدم 
لنشر اعداد القوائم المالية وتدقيقها لغايات إ ن إة ونشر القوائم المالية، حيث الفترة المالينتهاء ابين 

عداد ا  لزمنية و صلة بين انتهاء الفترة الى عدة شهور، وخالل هذه الفترة الفاإيتطلب فترة زمنية قد تمتد 
 ظاهرة أووجودة حداث ومعلومات لم تكن مألية، تظهر لدى الشركات المساهمة ونشر القوائم الما

لق عليه وهذا هو ما يط ،عتباراالخذها بعين أيها القوائم المالية، ما يقتضي خالل الفترة التي تغط
في  ية التي تخضعحداث الالحقة لتاريخ الميزانية من المواضيع المحاسبتعد األ، حداث الالحقةاأل

 مكانية التالعب بها منإيجعل  لى التقدير واالجتهاد الشخصي، ماإمر الغالب معالجتها وفق األ
 ،هذا الموضوع ةألهمي نظراً ، و داقية القوائم والتقارير الماليةيؤثر على مصفمور الواردة بشكل كبير، األ

وهو  الميزانية،الالحقة لتاريخ  باألحداث خاصاً  فقد خص مجلس معايير المحاسبة الدولية معياراً 
 .م2007قراره عام ا  مراجعته و  ى والذي جر  العاشر،المعيار المحاسبي الدولي 
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 :الدراسة مشكلةأواًل: 
ؤثر بها تطراف وسط بيئة متعددة األ المدرجة في بورصة فلسطين الشركاتالتعامل مع  ًيعد

 خاذتفيدة عن هذه الشركات تساعدهم في اطراف الحصول على معلومات موتتأثر، وما يهم هذه األ
 مهماً  صدراً م التي تصدرها الشركات المدرجة في بورصة فلسطينلية القرارات، كما تشمل القوائم الما

لمركز ا لمعلومات موثوقة تساعدهم في تقييمن مستخدمي القوائم المالية يحتاجون للمعلومات، حيث إ
، ولوجود لماليةاالفترة المالية ونشر القوائم  نتهاءت وفجوات بين اآبعيدة عن أي مفاجالمالي للشركة، 
 ا وخالل هذه الفترة تقع األحداث الالحقة التي يجبإعداد التقارير المالية واعتماده فاصل زمني بين

معالجتها أم بالتعديل علي القوائم المالية أو اإلفصاح عنها من خالل المالحظات، حتى تكون التقارير 
 .المالية أكثر مالءمة وفائدة لمستخدمي القوائم المالية

 : ةالتالي األسئلةوفي ضوء ذلك تتمثل مشكلة الدراسة في 

بمعالجة األحداث الالحقة المعدلة لتاريخ  المدرجة في بورصة فلسطينمدى التزام الشركات  .1
 ؟وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر ،الميزانية

تاريخ غير المعدلة ل بمعالجة األحداث الالحقةمدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  .2
 ؟الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر

المحاسبي  وفق متطلبات المعيار ،المناسبة في تقريرها السنوي  باإلفصاحاتمدى التزام الشركات  .3
 الدولي العاشر؟

هل توجد فروقات بين القطاعات المختلفة في بورصة فلسطين في معالجة األحداث الالحقة  .4
 وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر؟ ،لتاريخ الميزانية

وشركات السوق الثانية في معالجة األحداث الالحقة  جد فروقات بين شركات السوق األولىهل تو  .5
 وفق متطلبات المعيار الدولي العاشر؟ ،لتاريخ الميزانية

اريخ ألحداث الالحقة لتاجة أثر لتاريخ اإلدراج للشركات في بورصة فلسطين بمعالهل هناك  .6
 المعيار المحاسبي الدولي العاشر؟ وفق متطلباتالميزانية، 
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 .فرضيات الدراسةًا: ثاني
 عتمد الباحث على الفرضيات التالية إلجابة أسئلة الدراسة، وتحقيق أهدافها:ا 

لالحقة ابمعالجة األحداث ال تلتزم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  :الفرضية األولى .1
 المعدلة لتاريخ الميزانية، وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

ث الالحقة األحداال تلتزم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعالجة : نيةالفرضية الثا .2
 غير المعدلة لتاريخ الميزانية، وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

تطلبات المناسبة في تقريرها السنوي، وفق م تتلتزم الشركات باإلفصاحاال  :الثالثةالفرضية  .3
 المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

 ال توجد فروقات بين القطاعات المختلفة في بورصة فلسطين في معالجةالرابعة: الفرضية  .4
 األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية، وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

ال توجد فروقات بين شركات السوق األولى وشركات السوق الثانية في  :الخامسةلفرضية ا .5
 معالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية، وفق متطلبات المعيار الدولي العاشر.

 معالجةب بورصة فلسطين شركات فيلل وجد أثر لتاريخ اإلدراج: ال يالفرضية السادسة .6
 الدولي العاشر.المحاسبي  وفق متطلبات المعيار ،األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية

 ًا: متغيرات الدراسة.ثالث
انطالقاً من أسئلة الدراسة وفرضياتها، فإن متغيرات الدراسة تنقسم إلى متغيرات مستقلة، ومتغير تابع؛ 

 والشكل التالي يوضح هذه المتغيرات:
 المتغير التابع                   المتغيرات المستقلة                                 

 

 

 

 

 

 
 

 (: متغيرات الدراسة1.1) كلش
 : إعداد الباحث(المصدر)

المساهمة التزام الشركات 
المدرجة في بورصة فلسطين 
بالمعيار المحاسبي الدولي 

 العاشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معالجة األحداث الالحقة المعدلة

 معالجة األحداث الالحقة غير المعدلة
 

اإلفصاحات المناسبة وفق المعيار الدولي 
 المحاسبي العاشر

 
 القطاع الذي تعمل به الشركة

 
 الشركة السوق الذي تتبع له

 
 تاريخ إدراج الشركة في بورصة فلسطين
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 :الدراسة أهدافًا: رابع
ها هداف المرجوة منفإنه يمكن تلخيص األعلى ما ذكر في مقدمة الدراسة ومشكلتها،  بناءً 

 في النقاط التالية:

 ةاألحداث الالحقة المعدلبمعالجة مدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  توضيح .1
 .لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر

 ةاألحداث الالحقة غير المعدلبمعالجة مدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  بيان .2
 .لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر

المعيار  وفق متطلبات ،المناسبة في تقريرها السنوي  باإلفصاحاتمعرفة مدى التزام الشركات  .3
 .المحاسبي الدولي العاشر

اث الالحقة األحد معالجةالفروقات بين القطاعات المختلفة في بورصة فلسطين في  الكشف عن .4
 وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر ،لتاريخ الميزانية

وشركات السوق الثانية في معالجة األحداث  ود فروقات بين شركات السوق األولىوج عرفة مدىم .5
 .وفق متطلبات المعيار الدولي العاشر ،الالحقة لتاريخ الميزانية

اإلدراج للشركات في بورصة فلسطين بمعالجة األحداث الالحقة لتاريخ لى أثر تاريخ التعرف إ .6
 .وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر ،الميزانية

 :ةالدراس أهمية: خامساً 
 :(: األهمية النظرية1)

تكمن أهمية الدراسة النظرية في أنها تقدم إطارًا نظريًا حول األحداث الالحقة وتطبيقاتها 
ة، مرغوب رو غيما مرغوبة أإ ثاذ قد تقع أحدالمحاسبية وفق المعيار الدولي المحاسبي العاشر، إ

عنها في  فصاحو عدم اإلم المالية، أتؤثر على القوائم المالية للشركات، وبالتالي عدم تعديل القوائ
خدمي هذه القوائم مست ثارها المالية، يفقد القوائم المالية مصداقيتها، ويعرضوبيان آ التقرير السنوي،

 التخاذ القرارات الخاطئة.

 بورصة المدرجة فيعلى مدى التزام الشركات  عملياً  نها تقدم دليالً وأهمية الدراسة تنبع من أ
الميزانية  فصاح لألحداث الالحقة لتاريخالتعديالت على القوائم المالية أو اإل جراءبمتطلبات إفلسطين، 

 حاسبي الدولي العاشر. لمتطلبات المعيار الم وفقاً 
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ب سلو ونه يرشد عن كيفية التعامل مع األحداث الالحقة وأك من همية الموضوعوتنبع أ 
 نتاج معلومات محدثة غير مضللة وفي الوقت المناسب. في إ فصاح عنها، وأثرهااإل

 قطبيبت التي تهتم –في حدود علم الباحث  –وتعبر الدراسة أيضًا من المحاوالت األولى 
 بورصة فلسطين.الشركات المدرجة في المعيار المحاسبي العاشر في 

 (: األهمية التطبيقية.2) 

الحقة يتعلق باألحداث ال عالج موضوعاً من كونها تالتطبيقية هميتها الدراسة أ هذه تستمد 
لتاريخ الميزانية، وهذا يرجع بالفائدة على المستثمرين، وصناع القرارات المالية في الشركات المساهمة 

 .المدرجة في بورصة فلسطين

ستفيد من نتائج الدراسة الحالية الجهات المختصة بتنظيم بورصة فلسطين سواء أكانت وقد ت
رهم حول مدى التزام الشركات المساهمة بمعالجة األحداث حيث تبص ؛حكومية، أو جهات أخرى 

بصرهم حول فصاح، وتأو تلك التي تتطلب اإل الالحقة لتاريخ الميزانية، سواء التي تتطلب التعديل
المناسبة الواجب أن تتضمنها مسألة معالجة األحداث الالحقة. وهذا قد يفيد في سن  اإلفصاحاتأهم 

روط إدراج شرق عرض القوائم المالية، أو حتى قوانين وتشريعات تتعلق بقوانين وتشريعات مناسبة لط
 الشركات في بورصة فلسطين.

رجة في دوجه المجهودات المستقبلية إلدارات الشركات الما تهمية الموضوع من كونهأ وتنبع 
مالية من والقوائم ال ،قاريرعداد التراءات التصحيحية في نظام إ جبعض اإل التخاذ ؛بورصة فلسطين

 نظمة.هار ثغرات ونقاط الضعف في هذه األظخالل إ

ق، ن بمجاالت المحاسبة والتدقيمو ن والمهتمن نتائج الدراسة الحالية الباحثو وقد يستفيد 
 واألوراق المالية، حيث تفتح لديهم آفاقًا لدراسات مستقبلية تتعلق بالمعيار المحاسبي العاشر.

 ة.السابقالدراسات : دساً سا
ى مها إلقسعرض الباحث الدراسات السابقة وفق تسلسل زمني من األحدث إلى األقدم، و 

ب على أهم ما جاء في هذه الدراسات عقّ دراسات باللغة العربية، ودراسات بلغات أجنبية، ومن ثم 
 اآلتي:النحو وذلك على 
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 .الدراسات السابقة باللغة العربية: (1)

( بعنوان "التوافق بين القواعد المحاسبية العراقية م2015وعثمان، هللا،  دراسة )عبد .1
 .ودورها في تطوير مهنة المحاسبة في العراق" IASs/IFRSs)) والمعايير الدولية

توافق القواعد المحاسبية العراقية مع المعايير المحاسبية الدولية  ىمد قياس هدفت الدراسة إلى
 .عراقيد إصدار آخر قاعدة محاسبية بع

ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج االستقرائي التحليلي لما جاء في إصدارات  
صدارا  ت مجلس معايير المحاسبة الدولية.مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقية وا 

ق وافلتمًا في تحقيق امهب دورًا علالمحاسبة الدولية تأن معايير  :هم نتائج الدراسةوكان من أ 
ة للمعلومات والثانويبيانات مالية تتصف بالخصائص األساسية  المحاسبي في سبيل الحصول على

 .مستخدمي تلك المعلوماتتساعد في اتخاذ القرارات الرشيدة من المحاسبية و 
إعادة هيكلة مجلس المعايير المحاسبية والرقابية  :وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات أهمها
صدار الالعراقية بحيث يكون مستقالً غير تابع لديوان الرق معايير ابية المالية، على أن تكون صياغة وا 

صدار معايير التدقيق من صالحيات ديوان الرقابة  االمحاسبية حصراً من صالحياته وتكون صياغة وا 
صدار المعايير المحاسبية من مجلس المعايير المحاسبية توحيد المصطلحات و المالية،  عند وضع وا 
 العراقية.

مة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق مدى مالء"( بعنوان م2015 أبو زيد،و دراسة )المشاط،  .2
 ن".يفي البيئة الليبية موقف المحاسبين الليبي

يبية للتطبيق في البيئة اللمة معايير المحاسبة الدولية إلى تقييم مدى مالءالدراسة هدفت 
وذلك من خالل استطالع وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة الحكومية في الجامعات 

 .وكذلك المحاسبين الذين ينتمون إلى قطاعات متنوعة في ليبيا ،الليبية
ض جمع استبانة لغر  ام، واستخدولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المدخل االستنباطي 
مفردة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية  (250) زمة من عينة تكونت منالالبيانات ال

 موظفينلمديرين ورؤساء األقسام والوالمحاسبين والمراجعين بالشركات التجارية والخدمية والصناعية وا
ن بمصلحة ديوان المحاسبة والمحاسبيبأقسام التسهيالت االئتمانية بالمصارف التجارية والمحاسبين ب

 .الضرائب
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معايير  مةاتفاق المحاسبين الليبيين مع االتجاه المؤيد لمالء :هم نتائج الدراسةوكان من أ 
المحاسبة الدولية للدول النامية، كما يعتقد المحاسبون الليبيون بأن معايير المحاسبة الدولية يمكن أن 

األمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في  ،المحاسبية المالئمةتساعد في توفير المعلومات 
ها نن وتقليل مخاطر عدم التأكد، كما إتطوير أسواق رأس المال من خالل اكتساب ثقة المستثمري

تفق ما يك ستسهم في المساعدة في دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل تدفقات رأس المال،
المعايير الدولية تسهم في رفع كفاءة العمل المحاسبي من قياس وتقييم  نالمحاسبون الليبيون على أ

فصاح وتعظيم الفائدة من البيانات المالية، كما يسهم في توفير معلومات جديدة تساعد متخذي  وا 
 القرارات في اتخاذ قرارات رشيدة. 

دراسة واختبار مدى إلمام ووفاء مراقبي الحسابات في "( بعنوان م2014 دراسة )شحاتة، .3
 .الميزانية"بمتطلبات مراجعة األحداث الالحقة لتاريخ  مصر

ث بمتطلبات مراجعة األحدا مصرمدى إلمام مراقبي الحسابات في  اختبارهدفت الدراسة إلى 
حداث عمليًا هذه األهذه المتطلبات في حالة مواجهتهم الميزانية ومدى وفائهم فعاًل بالالحقة لتاريخ 

سواء كانت متطلبات المحاسبة عن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية، وفقًا لمعايير المحاسبة المالية 
والقوانين واللوائح ذات الصلة، ومتطلبات تخطيط وتنفيذ إجراءات جمع األدلة الكافية والمالءمة وتعديل 

لخاصة نية االرأي الفني إذا لزم األمر وكذلك متطلبات االرتقاء لجودة األحكام المهالتقرير ومن ثم 
 بمراجعة هذه األحداث.

ية وذلك من خالل معالجات تجريب ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج التجريبي 
 ات للشركات المساهمة في مصر.لمراقبي الحساب حاالت افتراضية لعينة قدمتب

لمحاسبة بالجامعات المصرية بأن يكون الدور الملموس ألقسام اأهم نتائج الدراسة  وكان من
اجعة ر مر مراقبي الحسابات في مصر في مقترح تطوير اإلرشاد المهني المصاحب لمعيا وقدامى

 األحداث الالحقة المطور.
 ةوقدمت الدراسة عددًا من التوصيات من أهمها ضرورة تحديث المعيار المصري لمراجع

شادي ر لصلة على أن يكون مصحوباً بدليل إاألحداث الالحقة ليواكب تعديالت المعايير الدولية ذات ا
 إلجراءات مراجعة األحداث الالحقة. 
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دور معايير المحاسبة في تحسين اإلفصاح "بعنوان  (م2014 والفكي، )موسىدراسة  .4
 .المحاسبي"

طريقة لتحسين اإلفصاح  الدولية يعدّ يق معايير المحاسبة هدفت الدراسة إلى أن تطب
 .المحاسبي، ومعرفة واقع العمل في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في السودان

المنهج االستنباطي عند اختيار المشكلة وعند  استخدم الباحثانولتحقيق أهداف الدراسة  
، ها المنهج التاريخيالعديد من مناهج البحث ومنصياغة الفروض العلمية، باإلضافة الستخدام 

والمراجعين ( من المحاسبين 100) بالتحليل اإلحصائي، والدراسة الميدانية وتمثل مجتمع الدراسة 
 لى األكاديميين في الخرطوم.الممارسين للعمل المحاسبي باإلضافة إ
 ىيؤدي بطريقة سليمة إل تطبيق معايير المحاسبة الدولية أن وكان من أهم نتائج الدراسة

اح حاسبة الدولية واإلفصتحسين اإلفصاح المحاسبي، كما أن هناك عالقة بين تطبيق معايير الم
 المحاسبي.

تلقى و  ،بها اً متخصصين معايير معترف وضعوقدمت الدراسة عددًا من التوصيات أهمهما، 
 لىعوتكون خاصة باإلفصاح المحاسبي، وا عادة تأهيل المحاسبين من خالل التعرف  ،القبول العام

  المعايير والسياسات التي تتبناها المنشآت باإلضافة للمعايير ذات العالقة بعمل المنشآت.

"أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في قرارات االستثمار بعنوان  (م2013،العتيبي)دراسة  .5
 .للشركات الصناعية الكويتية"

لشركات لهدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في قرارات االستثمار 
  الصناعية.

( من المحاسبين 110وقد تضمنت ) ،استبانة لجمع البيانات ُصّممتولتحقيق أهداف الدراسة 
لفحم والمطاط وا بترولوالمدققين والمدراء الماليين العاملين في قطاع المنتجات الكيماوية ومنتجات ال

 والبالستيك.
وكان من أهم نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية 

كما أظهرت وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق  ،شراء للشركات الصناعية الكويتيةفي قرارات ال
 .التداولمعايير المحاسبة الدولية في قرارات عدم 
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أهمها ضرورة التأكيد على االلتزام بمعايير المحاسبة  ،سة عددًا من التوصياتوقدمت الدرا
كونها  ،ة المالءمة والموثوقية وصدق المعلوماتيالدولية وضرورة تجاوز القصور في تطبيق خاص

تؤثر على قرارات االستثمار، وضرورة تدريب المحاسبين على إجراء عمليات محاسبة االستثمار في 
  يلة.الشركات الزم

أثر األحداث الالحقة للسنة المالية على إجراءات التدقيق "بعنوان  (م2012، العمري )دراسة  .6
 .الخارجي"

 هدفت الدراسة إلى قياس أثر األحداث الالحقة على إجراءات التدقيق الخارجي في األردن. 
نة لجمع استبا ُصّممت ،م المنهج الوصفي من خالل الدراسة الميدانيةولتحقيق هدف الدراسة استخد

مدققًا، وكانت عينة  (438)هم دوالبالغ عد ،على مكاتب تدقيق الحسابات في األردن نفذت ،البيانات
 عشوائيًا.مدققين، اختيروا  (204)الدراسة 

تصنيفاتها ب الحقةال لألحداثوكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك تأثيرًا 
يخ مدقق والواقعة بعد تار والمعروفة األحداث الواقعة بين نهاية السنة المالية وتاريخ مدقق الحسابات 

الحسابات وقبل إصدار القوائم المالية، واألحداث التي لم تكن معروفة إال بعد إصدار تقرير المدقق 
مدقق أثر للخصائص الشخصية لل على إجراءات تدقيق الحسابات في األردن، وكذلك تبين أنه يوجد

 والخبرة على إجراءات تدقيق الحسابات في األردن.

ن وذلك م ،توصيات كان من أهمها ضرورة رفع كفاءة المدققينمن ال اً عددوقدمت الدراسة 
خالل التدريب والتأهيل المناسب على اإلجراءات المتبعة للتأكد من اكتشاف األحداث الالحقة لتاريخ 

 لعمومية، وكذلك توعية المدققين بالمسؤولية القانونية عليهم فيما يخص األحداث الالحقة. الميزانية ا

"أوجه القصور في تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  بعنوان( م2012 )العازمي،دراسة  .7
 .المالية وأثرها على جودة اإلفصاح بالقوائم المالية في القطاع النفطي"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أوجه القصور في تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية 
 .بمختلف مستوياتهم الوظيفيةو نفط الكويت  شركةعلى جودة اإلفصاح بالقوائم المالية في 

( من المديرين 104)وقد تضمنت  ،استبانة لجمع البيانات ُصّممتف الدراسة اهدأ ولتحقيق  
 .العاملين في شركة نفط الكويتوالمحاسبين 
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على  ؤثرطبيق معيار منهج القيمة العادلة يوكان من أهم نتائج الدراسة أن القصور في ت
جودة اإلفصاح بالقوائم المالية في شركة نفط الكويت من وجهة نظر المديرين الماليين والمحاسبين 

اح ثوقية يؤثر على جودة اإلفصالقصور في تطبيق خاصية المالءمة والمو و  الشركة،العاملين في 
ودة جالقصور في تطبيق خاصية صدق المعلومات يؤثر على و بالقوائم المالية في شركة نفط الكويت، 

فصاح جودة اإل بيق خاصية دقة المعلومات يؤثر علىالقصور في تطاإلفصاح بالقوائم المالية، و 
 المالية.بالقوائم 

 ؤثر علىيتطبيق معيار منهج القيمة العادلة كونه  وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات أهمها
وقية لكونها الموثلقصور في تطبيق خاصية المالءمة و جودة اإلفصاح بالقوائم المالية، وأهمية تجاوز ا

 الكويت. نفطجودة اإلفصاح بالقوائم المالية في شركة  تؤثر على

بعنوان "أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالشهرة  (م2012شحرور، دراسة ) .8
 ".عند اندماج األعمال في القرارات االستثمارية

التأكد من مدى استغالل إدارة الشركات لطرق المعالجة المحاسبية في  هدفت الدراسة إلى
تعظيم صافي الدخل خالل فترة عملهم ومدى قدرة معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالشهرة على 
تلبية متطلبات المستثمر والمدقق الخارجي، وكذلك التعرف على كيفية احتساب الشهرة وكيفية عمل 

قابضة، تحديا للمستثمرين في عملية تقييم أنشطتهم في الشركة ال ة الشهرة التي تعدّ ختبار تدني لقيما
 (.3لى معيار اإلبالغ المالي رقم )على أهم التعديالت الجديدة عباإلضافة إلى التعرف 

( 34) مسح شامل لقوائم مالية مجتمع الدراسة وعددها أجري ف الدراسة تم اهدأ ولتحقيق  
الباحث بالعديد من  أجري كما ( م2007/2011تقاريرها وتحليلها خالل الفترة )شركة مساهمة ودراسة 

 للمدقق الخارجي واإلدارة وخبراء. المقابالت الميدانية
بأن هناك تقصيرًا وتخليا للجهات الرقابية كان من أهمها عدة وخلصت الدراسة إلى نتائج 

ات مراقبة الشركات في ظل توغل إدارة الشرك المسؤولة عن مسؤوليتها مثل هيئة األوراق المالية ودائرة
اب تستخدم الطريقة التقليدية في عملية احتس ، وأن الشركات ما تزالالمساهمة على حق المستثمرين

يمتها هي قأو اختبار تدني  ،وأن إجراءات الشهرة المختلفة من حيث تقييمها، طرق احتسابها ،الشهرة
فة ألن االختالف في تطبيق إجراءات الشهرة المختل رفة واالطالععملية معقدة وتحتاج إلى الخبرة والمع

 .ينعكس على بيانات الشركة المالية وعلى سعر السوق للسهم
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أهمها أن تكون عقود االمتيازات والمكافأة النقدية و  ،قدمت الدراسة عددًا من التوصياتو 
الدخل لتجنب تضخم نمو حجم المبيعات، وأن يكون )على  صافيلمديري الشركات مبنية على أساس 

 منم ألن ذلك يحجّ  ،خبرة واختصاص في مجال عمل الشركة ألقل( أحد أعضاء مجلس اإلدارة ذاا
عريب ت المهنية األردنية إلى دعوة المنظمات ة العليا التنفيذية، باإلضافة إلىتالعب وتوغل اإلدار 

الدولية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في المحاسبة التغيرات على المعايير 
 المؤسسات الرقابية مثل دائرة مراقبة الشركات وهيئة األوراق المالية.

"مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنية  بعنوان( م2012 )أبو نصار، والعرابي،دراسة  .9
بمعالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

(10"). 
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنية بمعالجة األحداث 

(، وذلك من وجهة نظر كل 10) معيار المحاسبي الدولي رقمالالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات ال
كما  ،لك الشركاتمن إدارات الشركات المساهمة العامة في األردن ومدققي الحسابات الخارجيين لت

معرفة أثر حجم الشركة على درجة االلتزام بتطبيق متطلبات المعيار، ومدى وجود  الدراسة إلى تهدف
ر الحاملين وغي الالحقة لتاريخ الميزانية بين األفراد الحاملين المهنية اختالفات في معالجة األحداث

 لإلجازات المهنية.
ركة ش (73)استبانة، وزعت على عينة الدراسة البالغة  أعدتولتحقيق أهداف الدراسة  

 مدقق حسابات. (80)مساهمة عامة و
نتائج من أهمهما انخفاض درجة االلتزام بالمعيار المحاسبي الدولي  وتوصلت الدراسة إلى

من  المدققون أكثر التزاماو األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وخصوصًا األحداث المعدلة، ب( 10رقم )
(، 10إدارة الشركات بمعالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 لتزام بمعالجة األحداث الالحقة.ر لحجم الشركة على درجة االوال أث
( 10التقيد بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ) ،وقدمت الدراسة توصيات من أهمها

 لضمان الوصول إلى قوائم مالية تظهر بشكل عادل للوضع المالي ونتيجة األعمال للشركات األردنية.
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 .دور المعايير المحاسبية في تصفية الشركات المفلسة"بعنوان " (م2011 ،الفقيه)دراسة  .10
هدفت الدراسة للبحث في موضوع تصفية الشركات المفلسة من خالل األطر القانونية والمعايير 
الدولية التي يمكن أن تحكم عمليات إفالس الشركات وشروط إشهارها، وتقييم الموجودات في الشركات 

ات التصفية بعد ثبوت موجباتها واستكمال شروطها والمعالجة المحاسبية المفلسة، كما تحكم إجراء
  .المرافقة لجميع مراحل التصفية
ل ثمحدثت في السوق المحلي األردني، ت اختار الباحث حالة إفالس ولتحقيق أهداف الدراسة
المحكمة ذات االختصاص بإشهار  التماسًا إلىوالتي قدمت  ،أربد-في مؤسسة نضال أبو السميد

القانونية  وط والمعاييروتمت التصفية وفقًا للشر  ىالمصف   عي نوكان لها ما أرادت، حيث  ،فالسهاإ
 والمهنية.

ة بين نصوص قانون المحاكم األردني اً نتائج كان من أهمها أن هناك تقارب وخلصت الدراسة إلى
بع والحادي عشر، وذلك فيما يتعلق بإجراءات إشهار وقانون المحاكم األمريكية في الفصلين السا

اإلفالس عن طريق التقدم إلى المحكمة ذات االختصاص وحصر ممتلكات المفلس وحجزها لغايات 
حفظ حقوق الدائنين، كما كان للمعايير المحاسبية الدولية دور كبير في عمليات التنبؤ بإفالس الشركة 

 دًا لتوزيع قيمتها على الدائنين.وتقييم موجودتها في يد المصفى تمهي
همها بضرورة تفعيل دور المعايير المحاسبية الدولية وتوسيع عدة وأ وقدمت الدراسة توصيات 

ميز تنطاقها لتشمل إجراءات اإلفالس والتصفية بنوعيها االختيارية واالجبارية، وكذلك وضع أسس لل
  الشركات المفلسة.التي ما زالت تعمل وتصفية بين تصفية الشركات القائمة 

ثار االقتصادية لعدم اإلفصاح عن األحداث الالحقة " اآلبعنوان  (م2009)حميدي، دراسة  .11
 .لتاريخ الميزانية"
ثار االقتصادية لعدم اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ معرفة اآل إلىهدفت الدراسة 

 .الميزانية
 اعيةفي الشركة العامة للتجهيزات الزر دراسة تحليلية عملت الباحثة الدراسة ولتحقيق هدف  

 ومقرها الوزيرية ببغداد.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمهما عدم االلتزام بمعالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية 

أن المعلومات المحاسبية الناتجة عن قوائم مالية معدة و على الرغم من وجود قاعدة محاسبية عراقية، 
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ار األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية تتميز بدرجة عالية من المالءمة والموضوعية وفق متطلبات معي
 .اتخاذ قرارات اقتصادية صحية ساعد مستخدمي القوائم المالية علىالتي ت

عند وجود أحداث مادية لتاريخ الميزانية العمومية يجب  ،من أهمها توصياتوقدمت الدراسة 
بالتقارير المالية تكون معدلة بالكلف الجارية لقيم الخسائر، ووضع مخصص عداد قوائم مالية ملحقة إ 

لالحتماالت الطارئة وعدم ترك األمر بحجة صعوبة التقدير، وضرورة تأني اإلدارة العليا في قرار 
 األرباح عندما تكون الظروف التي تعيشيها الشركة غير طبيعية.

 نبية.األجالدراسات السابقة باللغة : (2)

 بعنوان:  (Barbu, Dumontier, Feleagă, & Feleagă, 2014)اسةدر  .1
"Mandatory Environmental Disclosures by Companies Complying with 

IASs/IFRSs: The Cases of France, Germany, and the UK". 

اإلفصـــــــاحات البيئية اإلجبارية للشـــــــركات الملتزمة بمعايير المحاســـــــبة الدولية ومعايير التقارير "
 ."الدولية: دراسة حالة في فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة

 اييرالمع مثل المحاسبية، المعايير من واحدة مجموعة اعتماد كان إذا مالمعرفة  الدراسة هدفت
 داخل بيةالمحاس الممارسات بين المواءمة يضمن الدولية المالية التقارير معايير أو للمحاسبة الدولية
 بسبب قائمة لتزا ال الممارسات المحاسبية في االختالفات كانت إذا ما أو ،المختلفة البلدان وبين البلد

 . المؤسسية واألطر التقارير إعداد طريقة في االختالف
شركة بشكل عشوائي في كل من المملكة المتحدة  38الدراسة فقد تم اختيار  ولتحقيق أهداف

 وفرنسا وألمانيا، حيث تم دراسة القوائم والتقارير المالية لهذه الشركات.
 لتقاريرا الدولية إلعداد معاييرال فرضهات التي اإلفصاح مبدأ أن نتائج الدراسة إلى وتشير

 إلفصاحا لوائح تنظم التي البلدان في متواجدةال الشركات وأن الشركة، حجم تزداد طرديا مع المالية
 في متواجدةلا الشركاتب مقارنة البيئية القضايا عن أكثر تقدم تقارير( المتحدة والمملكة فرنسا أي)

 (. ألمانيا أي) يكون فيها تنظيم لوائح اإلفصاح ضعيفة التي البلدان
يير للوائح المحلية على التقارير المعتمدة على المعا قوي  تأثير وجود إلى تشير نتائج الدراسة

ية إلعداد المعايير الدول بأن القائل الرأي تدعم لذا فإن نتائج البحث ،الدولية إلعداد التقارير المالية
 .البلدان وبين الشركات عبر باستمرار تطبق ال الماليةالتقارير 
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 بعنوان: (Al Afifi and Zourb, 2014) دراسة .2

"The advantages and constraints of IAS (11) implementation in construction 

companies in Gaza Strip". 

 ".( في شركات المقاوالت في قطاع غزة11مميزات وقيود تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )"
التعرف على قدرة شركات المقاوالت في قطاع غزة على تطبيق معيار  الدراسة إلى هدفت

 .لية والمعوقات التي تحول دون ذلك( في إعداد القوائم الما11المحاسبة الدولي رقم )
ن، حيث وزع عبر االستبياولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي 

 ن.نيف اتحاد المقاولين الفلسطينييالثانية وفقًا لتصو  الدرجة األولى شركة مقاوالت من (60على )
( 11نتائج كان من أهمها عدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ) وخلصت الدراسة إلى 

بشكل كامل في معظم شركات المقاوالت في قطاع غزة، وذلك للمعوقات أهمها عدم وجود قوانين 
 ة إلىاإلدراك ألهمية ذلك، باإلضافالمحاسبة الدولية، وقلة الوعي و وتشريعات تلزم بتطبيق معايير 

تطبيق  صنقص الخبرة المهنية لدى موظفي الدوائر المالية واإلدارة في شركات المقاوالت فيما يخ
 معايير المحاسبة الدولية.

وقدمت الدراسة توصيات من أهمها بضرورة تنظيم دورات تخص معايير المحاسبة الدولية  
وسن قوانين تلزم شركات المقاوالت في قطاع غزة بتطبيق معايير المحاسبة شركات المقاوالت،  في

الدولية، وتفعيل دور الهيئات المحاسبية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية إللزام شركات 
  المقاوالت بتطبيق هذه المعايير إلضفاء الثقة والمصداقية عليها.

 بعنوان: (Palea, 2013)دراسة  .3
"IAS/IFRS and financial reporting quality: Lessons from the European 

experience". 

معايير المحاســـــــــبة الدولية / المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وجودة التقارير المالية: "
 ".دروس من التجربة األوروبية

معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد  اعتماد آثار هدفت الدراسة إلى مناقشة
 .أوروبا في المالية التقارير جودة علىالتقارير المالية 

 ،لماليةا األوراق سوق  في المستثمرين نظر اتوجه دراسة قد تمولتحقيق أهداف الدراسة ف
 .إلى األبحاث والدراسات المهمة في المجال رجوعوال

معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد  اعتمادوقد توصلت لنتائج من أهمهما: أن  
 وقواعد يةمؤسسال األطر ذات البلدان بين المحاسبة توحيد على مثال هو أوروبا فيالتقارير المالية 
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لى كان ذاإ فيما تحققبال يسمح وهذا ،مختلفةال اإلنفاذ  على أثرا اتهذ حد في التنظيم يمثل مدى أي وا 
 هذهن حيث إ ،المالية التقارير إعداد في التقارب إلى يؤديما إذا كان ذلك و  ،المالية التقارير جودة

كمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير  المعايير وضع ألغراض أساسية القضية
 في ليهاع يعتمد أن المرجح ومن العالم، أنحاء جميع في جدا مختلفة بلدان في تاعتمدالمالية التي 

 .البلدان األخرى  من العديد القريب المستقبل
 المال رأس أسواق تكامل في تسهم التي اآلليات تطويروقدمت الدراسة توصيات من أهمها 

 .دوليةال المحاسبة معايير من الكفاءة من قدر أقصى تحقيقباإلضافة إلى  بشكل أكثر واقعية،

 بعنوان:  (Zehri & Chouaibi, 2013)دراسة .4
"Adoption determinants of the International Accounting Standards IAS/IFRS by 

the developing countries". 

محددات اعتماد معايير المحاســـــــــبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من قبل "
 ".البلدان النامية

 المحاسبة عاييرم تطبيق اختيار حتوض التي التفسيرية العوامل بعض تحديد هدفت الدراسة إلى
 .م2008 عام حتى النامية الدول اعتمدتها التي ة والمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالدولي

، دولة من الدول النامية 74 من تتألف عينة إلىاستند الباحثان  ولتحقيق أهداف الدراسة فقد
 لدراسة متغيرات البحث من عدة مؤسسات رسمية.حيث تم الحصول على البيانات المطلوبة 

 اسبةالمح معايير تعتمد التي النامية البلدان أن وقد خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها
 إلى جنبا ؛االقتصادي النمو من عال مستوى  ة والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لديهاالدولي
 .المتقدم التعليمي والمستوى  العام للقانون  القانوني النظام مع جنب

ضرورة اعتماد معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية  وقدمت الدراسة توصيات من أهمها
 إلعداد التقارير المالية في الدول النامية لتحقيق مستوى عاٍل من النمو االقتصادي لديها.

  



 

17 

 بعنوان:  (Zeghal & Mhedhbi, 2012)دراسة .5
"Analyzing the effect of using international accounting standards on the 

development of emerging capital markets". 

 ".تحليل أثر استخدام معايير المحاسبة الدولية على تطوير أسواق رأس المال الناشئة"
ة والمعايير الدولي المحاسبة معايير استخدام على المترتبة النتائج حليلهدفت الدراسة إلى ت

 رأس سواقأ) النامية البلدان في الموجود المال رأس أسواق تطويرالدولية إلعداد التقارير المالية في 
  .(الناشئة المال

 نامية، دولة (38) في المال رأس أسواق من عينة ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اختيار
الدولية ر ة والمعاييالدولي المحاسبة معايير استخدام وبعد قبل طرق القياس المختلفة بمقارنة وذلك

  .إلعداد التقارير المالية
بط مرت ومعنويا يجابياإ الناشئة المال رأس أسواق تطوير أن الدراسة نتائج وأظهرتوقد 

 .الدولية المحاسبة معايير باستخدام
 في الدول النامية، الدولية المحاسبية المعايير اعتمادوقدمت الدراسة توصيات من أهمها 

 . اميةالن للبلدان االقتصادية الظروف وكذلك المالية، األوراق سوق  أنشطة من كال لتحسينوذلك 
 :التعقيب على الدراسات السابقة

 (: أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.1)
حيث تهتم معظم  ؛تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في جوانب متعددة

المعايير  دلدراسة الحالية تهتم بتطبيق أحالدراسات السابقة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وكذلك ا
، كذلك تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنها تهتم بالشركات الدولية المحاسبية

 .بيئات مختلفةالمساهمة في 
م(، و)العازمي، 2012م(، و)أبو زر والعمري، 2014وتتفق مع دراسات )شحاتة، 

كونها تهتم باألحداث الالحقة  ،م(2009م(، و)حميدي، 2012م(، و)أبو النصار والعرابي، 2012
 ريخ الميزانية.لتا

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
الدراسات السابقة في أنها تختص بالشركات المساهمة في  كلتختلف الدراسة الحالية عن 

بورصة فلسطين، كذلك تختلف في أنها تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي العاشر والمتعلق باألحداث 
انية، كذلك يظهر اختالف الدراسة الحالية في أنها تستهدف أكثر من متغير مثل الالحقة لتاريخ الميز 
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 التيقطاع الالمناسبة، و  واإلفصاحاتاألحداث الالحقة المعدلة، واألحداث الالحقة غير المعدلة، 
درس ن جميع الدراسات السابقة لم توالسوق الذي تعمل به، وتاريخ اإلدراج، حيث إ الشركة،تنتمي له 

 المتغيرات مجتمعة.هذه 
بورصة ة الشركات المدرجهتم في تحثية للدراسة الحالية تكمن في أنها وبذلك فإن الفجوة الب

زانية تتعلق باألحداث الالحقة لتاريخ المي –في حدود علم الباحث  –أي دراسة  فلسطين، حيث لم تجر  
على الشركات المساهمة العاملة في بورصة فلسطين، كذلك تبحث الدراسة في متغيرات متعددة قد 

المزايا  كما تتميز عن غيرها بالعديد من ،تؤثر في التزام الشركات بالمعيار المحاسبي الدولي العاشر
 :فيما يأتيوالتي يمكن استعراضها 

المعيار الدولي "د هذه الدراسة على أحدث إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية تستن -1
 م.2007ه سنة والذي جرى مراجعته وتنقيح "المحاسبي العاشر

درجة التي تبين مدى التزام الشركات الم-على علم الباحثفي قطاع غزة  القليةمن الدراسات  تعدّ   -2
 .الالحقة لتاريخ الميزانية وفق المعيار الدولي العاشرفي بورصة فلسطين بمعالجة األحداث 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 ،استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في جوانب متعددة، وأهمها إثراء اإلطار النظري 

فصاح دون جبة اإلقة الواجبة التعديل، والوا، وفهم طبيعة األحداث الالحوتحديد مشكلة الدراسة الحالية
المناسبة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي العاشر، كما تعرف الباحث  اإلفصاحاتتعديل، إضافة إلى 

 من خالل الدراسات السابقة على اآلثار الناجمة عن عدم االلتزام بالمعيار المحاسبي الدولي العاشر.
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 :مقدمة
لجهود انطلقت بعض ا ،دل التجاري بين مختلف دول العالمالتبامع التوسع والتطور و  اوباً تج      

دت تدريجيا إلى نشوء ما يعرف بالمعايير أ ،أسس دولية لمهنة المحاسبة الدولية والمحاوالت لوضع
المستوى الدولي من أجل  ىالمبادئ المحاسبية عل من خاللهدفت التي ، و IAS المحاسبة الدولية

ت قد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانو الشركات، توفير قاعدة واحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف 
المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات  التقاريرنتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي 

دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات واتحادات تجارية ومنظمات 
المعايير ذه أهم همن استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ الالزم لتطبيق هذه المعايير و 

، م2009العبسي، )الحداث الالحقة لتاريخ الميزانيةوالمختص بمعالجة ا ،رالمعيار المحاسبي العاش
 .(13ص 

شهرًا في نهاية السنة المالية،  (12)تعد الشركات حساباتها عن سنة مالية تمتد إلى وحيث 
اعتماد الميزانية العمومية من أعضاء مجلس اإلدارة قبل إصدارها وبعد اعتماد الميزانية من  فيجب

لميزانية امدقق الحسابات للشركة، ويطلق على الفترة التي تقع بين تاريخ إعداد الميزانية وتاريخ اعتماد 
المحاسبون أهمية األحداث الالحقة و ويدرك المدققون  األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية،

للميزانية في توفير القرائن واألدلة المناسبة، فيوجد العديد من المعالجات تتم عبر اللجوء للتقديرات 
المدقق  يهاماً بالمساهمة بتكون رأدوراً  بعلمن المدقق، لذلك يمكن لألحداث الالحقة أن ت ةالشخصي

 ّددححداث الالحقة لتاريخ الميزانية ، وألهمية األية الموجودة بالميزانية العموميةعن البيانات المال
عيارًا خاصًا باألحداث الالحقة وهو المعيار المحاسبي الدولي م مجلس المعايير المحاسبة الدولي

 .(207، صم1989)مطر،العاشر

 :(181، صمPacter ،2015) المحاسبي الدولي العاشر علىوينص المعيار 
 التي حدثت خالل الفترة المالية، وتوفرت لألحداث المالية قوائمهال المنشأة وجوب تعديل -

 أدلة على حدوثها بعد نهاية الفترة المالية.
 وجوب اإلفصاح عن األحداث بعد الفترة المالية، وقبل إصدار القوائم المالية. -
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.األحداث الالحقة لتاريخ الميزانيةمفهوم  :أوالً   

الحقة لتاريخ الميزانية، ولها تعريفات متعددة األوجه، لكنها متفقة الحداث نوعين من األهناك 
 .وهي كما يلي من حيث المضمون 

تلك األحداث المرغوبة أو غير المرغوبة التي تقع بين تاريخ الميزانية العمومية وُتعرف بأنها 
 (.195، صم2000الدولية،معايير المحاسبة المصادقة على البيانات المالية" )وتاريخ 

والتي  المالية التقاريرذات الصلة التي تقع بعد تاريخ إعداد  يات المالية واألحداث األخرى لعملا-
، م2002" )أرينز، ولوبك، ُروجعتالتي  ،المالية التقاريربتؤثر على عدالة العرض واإلفصاح 

 (.974ص
ير بأنها "تلك األحداث أو المعامالت ذات التأث د األمريكي للمحاسبين القانونيينوعرفها المعه

 التقاريرإصدار  وقبل ،والتي تحدث بشكل الحق لتاريخ الميزانية العمومية ،المالية التقاريرالمادي على 
 .(Knonrath ،2002، 600ص) لمالية وتقرير المدقق"ا

وأحداث هامة تقع بين تاريخ  ،"عمليات تحدث على أنها( 463، صم2002وعرفها جربوع )
ة أو يجب المالي التقاريرالميزانية وتاريخ انتهاء إجراءات المراجعة، ويكون لها تأثير مباشر على 

العرف على أن يكون المراجع مسئواًل عن مراجعة العمليات  ى لذلك جر  ،التقاريراإلفصاح عنها في 
واألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وحتى تاريخ التقرير للتعرف على ما هو هام ومؤثر على القوائم 

 المالية".
"تلك الوقائع اإليجابية وغير اإليجابية التي تقع  بأنها( 287، ص م2004كما عرفها حماد )

 ،إلدارةالمالية من مجلس ا التقاريرعداد الميزانية العمومية وتاريخ اعتماد إ تاريخ بين في الفترة ما 
 ويميز المعيار بين نوعين من الوقائع التي تقع في الفترة الالحقة لتاريخ إعداد الميزانية العمومية".

"األحداث التي تظهر بين نهاية الفترة المالية  بأنها( 274، ص م2005وعرفها جمعة )
 وتاريخ مدقق الحسابات والحقائق المكتشفة بعد تقرير المدقق".

داث الالحقة التي تقع بعد تاريخ "األح بأنها عبارة عن( 132، صم2009وعرفها المطارنة )
 مومية للمساهمين".قفال الحسابات الختامية وا عداد القوائم المالية، واعتمادها من الجمعية العإ

"األحداث التي تقع بين تاريخ إعداد البيانات المالية وحتى تاريخ تقرير رف أيضًا بأنها عوت
المدقق والحقائق المكتشفة بعد تاريخ تقرير المدقق ولها تأثير مادي على البيانات المالية، وهذه 
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ت موجودة بتاريخ الميزانية، أو األحداث إما أن تكون أحداثًا توفر مزيدًا من األدلة عن ظروف كان
أحداث تشير إلى ظروف طرأت بعد تاريخ الميزانية وهي ذات عالقة بالبيانات المالية، وبالتالي فهي 

 .(218، صم2010، الذنبيات) إما أنها تتطلب تعديل البيانات المالية أو اإلفصاح عنها"
في  تُرّكز  انية العمومية يتبن أنهاومن خالل التعريفات السابقة لألحداث الالحقة لتاريخ الميز 

 على ما يلي: هامعظم

 المالية واعتماد القوائم المالية أو تقرير مدقق الحسابات. التقاريرعداد إ األحداث الالحقة ما بين  .1
 ء كانت إيجابية أو سلبية.انوعية األحداث الالحقة سو  .2
 اعتماد القوائم المالية من خالل مجلس اإلدارة أو المساهمين.  .3
 التأثير المادي لألحداث الالحقة على القوائم المالية. .4

ا للباحث األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية بأنه وفي ضوء التعريفات السابقة يعرف
سواء  لماليةا التقاريرالية واعتماد األحداث التي اكتشفت أو وقعت في الفترة ما بين نهاية السنة الم

 .ليةالما التقاريراعتماد لهم الصالحية في  نمم و في غير صالحها،أكانت في صالح المنشأة أ
 .األحداث المعدلة بعد تاريخ الميزانيةًا: مفهوم ثاني

ثباتات إضافية حول أمور وأحداث كانت قائمة بتاريخ الميزانية إأحداث توفر تعرف بأنها 
 (.Arens and etal م،2003، 667صالعمومية" )

تعديل قيمة الموجودات والمطلوبات بأثر األحداث الالحقة لتاريخ  "ضرورةكما عرفت بأنها 
الميزانية العمومية والتي توفر معلومات إضافية تساعد في تحديد القيم المتعلقة باألوضاع قائمة بتاريخ 

 (.486، ص م2006الميزانية العمومية" )حنان، 
التي كانت موجودة في  "توفر دالئل إضافية عن الظروف والوقائعوهي أيضًا عبارة عن 

 (.373، صم2006 تاريخ الميزانية العمومية" )جريونينج،
هاية وتمثل األحداث الواقعة بين ن ،المالية التقاريراألحداث الالحقة التي تتطلب تعديل  هيو 

دة فعليًا ة حول ظروف كانت موجو والتي توفر أدلة إضافي ،المالية التقاريرالفترة المالية وقبل صدور 
المالية"  قاريرالتالمالية إال أنها لم تكن معروفة لدى إدارة المنشأة بتاريخ إعداد  التقاريرعداد إ ريخ بتا

 (.26، صم2007 بي،ا)العر 
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 :ويستنتج الباحث من التعريفات السابقة

 حداث المعدلة بعد تاريخ الميزانية العمومية يجب تعديلها في القوائم المالية.أن األ -1
 بعد تاريخ الميزانية العمومية حدثت قبل تاريخ الميزانية العمومية.األحداث المعدلة  -2
 يرالتقار عداد إ ة لم تكن معروفة وقت تاريخ توفر معلومات إضافية حول األحداث المعدل -3

 المالية.

 إصدار تاريخ حتى تقع التي األحداث جميع الميزانية لتاريخ التالية األحداث تتضمنذًا إ
 علوماتم أي أو األرباح عن معلومات نشر بعد تمت قد األحداث هذه كانت ولو حتى المالية التقارير
 .المالية القوائم إصدار وقبل مالية

يمكن للباحث تعريف األحداث الالحقة المعدلة بعد تاريخ الميزانية العمومية بأنها كذلك 
ت من إدارة الشركة أو مدقق الحسابا ولم يتمكن كل   ،األحداث التي حدثت خالل السنة المالية للشركة

 لتقاريرالذلك وجب تعديل القوائم المالية بما يفيد مستخدمي  ،من اكتشافها إال بعد نهاية السنة المالية
 .ذ قراراتهم االستثمارية الرشيدةالمالية في اتخا

 .األحداث غير المعدلة بعد تاريخ الميزانيةًا: ثالث
 لتقاريرا"عمليات حدثت بعد تاريخ د تاريخ الميزانية بأنها ُتعرف األحداث غير المعدلة بع

ل أهميتها تقتضي اإلفصاح عنها على شك قة بنتائجها بشكل مباشر، إال أنالمالية وليس لها عال
 (. 447، ص م1997 مالحظات" )القاضي،

 تاريخ عدب نشأت التي األحداث تعكسالتي  المالية البياناتويمكن تعريفها أيضا بأنها "
 االستثمارات يمتقي من يغير ال والذي العام، نهاية بعد السوق  أسعار في انخفاض مثل) التقارير المالية

، 58صأمًرا ضروريا ) األحداث هذه وأثر طبيعة عن اإلفصاح بينما يعدّ  ،(الفترة المالية نهاية في
 .(Deloltte م،2005

شكل  ىولكن اإلفصاح عنها عل ،على القوائم المالية هي "األحداث ليس لها تأثير مباشرأو 
 (.464، صم2002 ضروريًا ومالئمًا" )جربوع، دّ يع التقاريرمالحظات ترفق بهذه 
د على القوائم المالية للسنة السابقة، ولكن ق "أحداث الحقة ليس لها تأثير مباشروهي أيضًا 

يضاحية" إالمالية نفسها بل بمرفقات  قاريرالتبيكون من األفضل اإلفصاح عنها دون إجراء تعديالت 
 (.96، صم2004)عبد هللا، 



 

24 

اث ذه األحدوه ،هي "األحداث المهمة التي وقعت بين تاريخ الميزانية وتاريخ إصدارهاأو 
 تكن قائمة في تاريخ الميزانية العمومية وعدم تعديل الموجودات والمطلوبات متمثل أدلة على ظروف ل

 (.638، ص م2006وكاثي،  كالكو  عنها" )شرويدالكتفاء باإلفصاح او 
 ومن خالل التعريفات السابقة لألحداث الالحقة غير المعدلة لتاريخ الميزانية العمومية يتبن

 على ما يلي: همافي معظم تُرّكز  أنه

 المالية. التقاريرال يوجد تأثير مادي مباشر على  .1
 المالية. التقاريرلمستخدمي  اً حداث يكون مهماإلفصاح عن هذه األ .2
 ولكن االكتفاء باإلفصاح عنها في المالحظات. ،عدم تعديل القوائم المالية .3

ويمكن للباحث تعريف األحداث الالحقة غير المعدلة بعد تاريخ الميزانية العمومية بأنها 
ك وجب لذل ،المالية التقاريراألحداث التي حدثت بعد انتهاء السنة المالية للشركة وقبل إصدار 

ي تحسين المالية ف التقاريراإلفصاح عنها عبر مرفقات القوائم المالية لما لها من فائدة لمستخدمي 
 .قراراتهم االستثمارية الرشيدة

 .الالحقة باألحداث عالقة لها مختلفة دالالت ذات تواريخًا: رابع
جب يهناك تواريخ ذات داللة مختلفة وترتبط باألحداث الالحقة للميزانية العمومية، حيث 

 معرفة الفروقات بين التواريخ األتية:

 لمالية، وعادةاالتقارير  شملتهاخر فترة زمنية آعبارة عن تاريخ نهاية تاريخ التقارير المالية:  -1
العامة  الهيئةالمالية محل المراجعة. ) تقاريرميزانية في ال أحدثما يكون في العادة تاريخ 

 (.467ص ،م2008، للسوق المال
ق أن مدق"هو تاريخ االنتهاء من أعمال التدقيق وأن على ال :مدقق الحسابات تاريخ تقرير -2

حداث الواقعة حتى تاريخ التقرير" )المجمع العربي للمحاسبين يأخذ في عين االعتبار األ
 (.84، صم2001القانونيين، 

تاريخ عند انتهاء فحصه واإلجراءات المرتبطة باألحداث التي وقعت حتى ذلك التاريخ، هو و 
ات مسئواًل في كون المدقق الحساب ؛المالية التقاريرويجب أال يكون تاريخ التقرير سابقًا لتاريخ اعتماد 

 (.132، ص م2009إلدارة" )المطارنة،المعدة عن طريق ا التقاريرعداد تقريره عن إ 
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تاريخ االنتهاء من عملية تدقيق الحسابات واإلجراءات واالختبارات األزمة لعميلة هو أو 
ويكون في نهاية فترة اإلجراءات واالختبارات وهي ثالثة شهور من انتهاء السنة  ،تدقيق الحسابات

 (.104، ص م2007المالية" )عبيد، والسيد، 
يؤرخ تقريره ل مدقق الحسابات ختارهخ التقرير بأنه التاريخ الذي يتاري ويمكن للباحث تعريف

 على التقارير المالية.
ة التي ينما من خالل التقارير المالا  و  الشخصي؛ يهرأعلى  ن يبني هذا التقريرأوال ينبغي 
ها صدارها، وهم بالتأكيد يتحملون مسئوليتإمن لهم سلطة  المعترف بهادلة كاأل حصل عليها، فهي

 الكاملة. 

ة يالتاريخ الذي يصبح فيه تقرير مدقق الحسابات والتقارير المال المالية:تاريخ نشر التقارير  -3
منية ة بفترة ز ق انعقاد الجمعية العمومية للمنشأوعادة ما يسبمتاحة للغير؛  التي روجعت

، م2009)جمعة، أقربيهما كان ألى الجهة الرقابية المختصة، إرساله إو تاريخ أمناسبة، 
 . (107ص

حاب المالية من أص تقاريروهو التاريخ الذي تعتمد به ال المالية: تقاريرتاريخ اعتماد ال -4
م وأنه ،وأنهم أعدوا القوائم المالية حسب األنظمة المتعارف عليها ،الصالحية المعتمدة

 )جمعة، خذ بعين االعتبار التالي:أليتحملون المسؤولية عن إعدادها واعتمادها، مع 
 (.106 ، صم2009

خ يوهو التار  ألغراض معايير المحاسبة الدولية:المالية  تقاريرعلى التاريخ االعتماد  -5
لمالية ا تقاريرالمالية أنهم أعدوا ال تقاريرن عن اعتماد الو والذي يحدد به المسؤول ،السابق

 .(468، صم2008)الهيئة العامة للسوق المال، عليها حسب األنظمة المتعارف 
ه التاريخ الذي يؤرخ به مدقق الحسابات تقريره بعد حصولوهو  ريخ تقرير مدقق الحسابات:تا -6

 ،المالية يرتقار الفني المحايد حول عدالة ال أيهعلى أدلة التدقيق الكافية والمناسبة إلبداء ور 
وأن إدارة الشركة تتحمل المسؤولية عن إعداد  ،وأنها أعدت حسب المعايير المتعارف عليها

 (.468، صم2008للسوق المال، )الهيئة العامة المالية  تقاريرال
الحسابات  القوائم المالية وتقرير فيه وهو التاريخ الذي تصبحالمالية:  تقاريرتاريخ إصدار ال -7

 )الهيئة العامة للسوق الخارجية ء الداخلية أو امعتمدة ومدققه ومتوفرة لجميع ألطراف سو 
 (.468، صم2008المال، 
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 :الميزانيةنيف األحداث الالحقة لتاريخ خامسًا: تص
 وهما: ،ضمن نوعين من األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية هاتصنيفيمكن  

 وهي تلك األحداث التي توفر دليالً  ؛النوع األول: األحداث المعدلة في تاريخ الميزانية -أ
فترة إعداد الميزانية العمومية، ويتطلب هذا النوع من األحداث التعديل بالظروف التي سادت 

 ،الميزانية ريختا في قائمة كانت لحاالت إضافية هذه االحداث أدلة تتيحو ، المالية التقاريرعلى 
 :(595، صم2007)لطفي،  كالتالي ويجب معالجتها

 .إضافية أدلة رتوف التي الميزانية لتاريخ الالحقة لألحداث نتيجة وااللتزام األصول تسوية يجب -
 تلك أو ية،الميزان تاريخ في قائمة كانت التي بالظروف المتعلقة المبالغ تقدير في تساعد -

 غيريعّد  أةالمنش بكل أو من بجزء يتعلق فيما االستمرارية فرض أن إلى تشير التي األحداث
 مالئم.

من أمثلة األحداث الالحقة المعدلة في تاريخ الميزانية العمومية والتي يتطلب من الشركات و 
 (.293، صم2002المالية )حماد، التقاريرالتعديل على المبالغ المرصودة في 

والذي  ،وهي األحكام الصادرة عن المحكمة بعد تاريخ الميزانية العمومية األحكام القضائية: (1
لشركة ويتطلب ذلك أن تعدل ا ،بفترة الميزانية العمومية اً حالي اً ينص أن على الشركة التزام

في المخصص بناًء على الحكم القضائي الصادر من المحكمة والمخصص المعترف به في 
ح فقط االكتفاء باإلفصا مخصص جديد لمقابلته وعدمتاريخ الميزانية العمومية، أو تكوين 

 زام ألنه بموجب صدور الحكم القضائي يعد دلياٌل إضافيًا.عن االلت
حيث طلب منها  ،قضائية ى شركة سما دعو  ىرفعت عل م2015خالل العام المالي  مثال:

الشركات للضرر المتحقق من  إلحدى اً دفع مبلغ مائة ألف دوالر أمريكي، وذلك تعويض
غرض ل مخصص لهذا الم  عُ  ركةي لشمنتجات الشركة، وبناًء على نصيحة المستشار القانون

م، وبعد تاريخ 31/12/2015ن ألف دوالر أمريكي عن العام المالي المنتهي في يبمبلغ خمس
ي عم أصدرت المحكمة العليا حكمًا لصالح الطرف المدّ 25/2/2016الميزانية العمومية في 

ن ألف ير ن ألف دوالر أمريكي، فال بد للشركة من تعديل المخصص بمبلغ عشيبمبلغ سبع
 دوالر أمريكي.  
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اكتشاف انخفاض في قيمة أحد األصول المدرجة في القوائم المالية مثل إفالس عميل: وذلك  (2
ي فترة المالية ف التقاريروالذي يؤدى إلى خسارة محققة في  ،بعد فترة الميزانية العمومية

ويتطلب ذلك من الشركات أن تعدل في األرصدة  ،الميزانية في حساب المدينين التجاريين
 المرحلة للذمم المدينة التجارية في القوائم المالية.

 لتقاريراالمالية بعد تاريخ الميزانية العمومية تظهر أن  التقاريراكتشاف أخطاء وغش في    (3
 المالية لم تكن معدة بطريقة سليمة حتى نهاية السنة المالية للشركة.

ان للشركة إذا ك اريخ الميزانية العمومية بمبلغ في الحصة في الربح أو المكافأةاإلقرار بعد ت (4
التزام قانوني أو حكمي في تاريخ الميزانية العمومية لدفع تلك الدفعات كنتيجة األحداث قبل 

 تاريخ الميزانية العمومية. 
تها ى قيمدلياًل علن الممكن أن يقدم بيع بضاعة مخزنة بعد فترة تاريخ الميزانية العمومية م (5

 القابلة للتحقق في تاريخ الميزانية العمومية.
 م31/12/2015خزونها بالتكلفة أو السوق أيهما أقل وفي مم شركة مها يّ حالة عملية: تق

، م20/2/2016أمريكي وفي  رالمالية مائة ألف دوال التقاريربلغت تكلفة المخزون حسب 
تاريخ  ان، وكوسبعون ألف دوالر أمريكي ةمقابل خمسيع المخزون الموجود بالشركة بالكامل ب  

 ة، فيجب على الشركة االعتراف بالخسارة والبالغة خمسم1/3/2016المالية  التقاريراعتماد 
 م.2015/ 31/12ن ألف دوالر أمريكي في العام المالي المنتهي في يوعشر 

الميزانية  الدفترية قبل تاريخبيع األصول بعد تاريخ الميزانية العمومية بأقل من سعر القيمة  (6
 العمومية.

أت ، وهي تلك األحداث التي نشحداث غير المعدلة بعد تاريخ الميزانية العموميةالنوع الثاني: األ -ب
وال يؤثر على حالة األصول وااللتزامات بتاريخ الميزانية العمومية،  ،بعد تاريخ الميزانية العمومية

 يرالتقار ويتطلب هذا النوع من األحداث اإلفصاح عنها من خالل المالحظات واإلفصاحات في 
 ستخدميمن هذه األحداث سوف يكون لها تأثير على اتخاذ القرارات المناسبة من إالمالية، حيث 

: ومن أمثلة هذه األحداث ،المالية التقاريرفصاح عنها في لم يتم اإللقوائم المالية في حال ا
 (.597، ص م2007)لطفي، 

االستثمار بها بغرض إعادة بيعها و  يحَتفظانخفاض القيمة السوقية لالستثمارات المالية التي  (1
 المؤقت.
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 .ليهعن حريق في المخزون غير مؤمن ع الخسارة الناتجة (2
 القرارات الحكومية.االنخفاض في المخزون نتيجة  (3
 إصدار سندات أو استثمارات لحقوق الملكية. (4

 :(32، صم2012، )العمري  أضافكما 

 .ى خر أكة جديدة أو اندماج مع شركات شراء شر  (5
 حدوث كوارث طبيعة مثل الزالزل والفيضانات وغيرها. (6
 التعديالت في معدالت الضريبة. (7
 شراء أسهم وسندات بكميات كبيرة. (8
 صدار كفاالت مهمة.إبرام تعاقدات والتزامات محتملة مهمة مثل إ (9

 التغير في هيكلية رأس مال الشركة. (10

لكن و  ،في تاريخ تقرير المدقق التعديل على التقارير المالية إجراء عدم وعند معالجتها يجب
 تقاريرال مستخدم قدرة على يؤثر سوف عنها اإلفصاح عدم أنو  ،مهمة كانت إذا عنها اإلفصاح يجب
 والتقييم المناسب. السليم القرار اتخاذ على المالية
 .اإلصدارات المهنية المتعلقة باألحداث الالحقةًا: سادس

( والمختص باألحداث الالحقة، إلى حصول مدقق الحسابات 560الدولي رقم )مراجعة هدف معيار الي
الية وتاريخ الم التقاريرعلى أدلة تدقيق تكون مناسبة وكافية حول األحداث الواقعة بين تاريخ إعداد 

المناسب  المالية أو اإلفصاح عنها بالشكل التقاريرإصدار تقرير مدقق الحسابات، والذي تتطلب تعديل 
عداد التقارير المالية المقبولة والمعمول بها، وأن تاريخ مدقق إ ئم لطبيعة تلك األحداث وفق إطار والمال

من  يي يعطلمناسبة والتالحسابات هو التاريخ الذى انتهي فيه من جمع جميع أدلة التدقيق الكافية وا
ولية اإلدارة، ؤ عاتق ومسالمالية والتي تقع على  التقاريرخاللها رأيه الفني المحايد حول سالمة وصحة 

المالية،  لتقاريرابكر من تاريخ اعتماد ألتقريره بتاريخ  خمدقق الحسابات أن يؤر  ىلذلك ال ينبغي عل
المالية قد  اريرالتقالمالية وهو تاريخ نهاية السنة المالية وأن  التقاريرولقد فرق المعيار بين تاريخ 

صدار أعدت من اإلدارة وأنها تتحمل مسئولية ذلك،  يخ الذى المالية وهو التار  التقاريروتاريخ اعتماد وا 
تصبح فيه التقارير المالية متاحة للنشر لجميع األطراف سواء كانت داخلية أم خارجية،  كذلك 
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دقق الحسابات حتى تاريخ إصدار تقريره )االتحاد الدولي ماالستجابة للحقائق المكتشفة من 
 .(532، صم2010للمحاسبين، 

ة.عرض األحداث الالحق :سابعاً   

يتم عرض األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية وفق المعيار المحاسبي العاشر وعرضها 
 :(Van Greuningم، 2011، 324ص (المالية كما يلي التقاريرفي 

صدار   المالية وهي كما يلي: التقاريرمتطلبات متعلقة باإلفصاح عن تاريخ اعتماد وا 

  صدارها. التقاريرتاريخ اعتماد  المالية وا 
  المالية. التقاريراسم الذين اعتمدوا 
  المالية بعد إصدارها. التقاريرالجهة المخولة والمسوح لها بتعديل 
مي والتي لها أثر على مستخد ،متطلبات متعلقة باإلفصاح عن األحداث الالحقة غير المعدلة (1

 :تهم االستثمارية الرشيدةاالمالية في قرار  التقارير
 .طبيعة الحدث 
 .تقدير األثر المالي للحدث 
  ّي.تبين أن تقرير األثر المالي حكمإدراج فقرة أو مالحظة 
 متطلبات متعلقة باإلفصاح عن األحداث الالحقة المعدلة: (2
  المالية باآلثار المالية لألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية المعدلة.  التقاريروجب تعديل 

 .األحداث الالحقةاإلفصاح عن : ثامناً 
 ؛نيعشر ميزانية العمومية في فقرته البين المعيار المحاسبي العاشر األحداث الالحقة لتاريخ ال

ن عمومية عند توفر أي بيانات علالحقة لتاريخ الميزانية الابضرورة تحديث اإلفصاح عن األحداث 
حداث عن هذه األأفصح الية أو الم التقاريرعلى المبالغ الموجودة في ُعّدل ء احداث الالحقة سو األ

 المالية ومدى التأثير على قرار المستثمر التقاريرلما لها من أهمية كبيرة على قرارات مستخدمي 
 بالغ أوإمحاسبي لم يعد مقتصرًا على مجرد ( " اإلفصاح ال1، صم2008،محمود)الرشيد، كما بين 

نما أصبح األمر ينطوي على عرض معلومات كمية أو  ،عرض نتائج القياس المحاسبي وتفسيرها وا 
والتي لها تأثير ملحوظ علة متخذي القرارات"، وهذا األمر يحتاج  ،وصفية وكذلك فعلية أو تقديرية
 :(188-178، ص م2011 )شاهين،إلى نوعين من اإلفصاح وهما
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ارات ة اتخاذ القر زمة للمستثمرين في عمليالحيث تكون جميع المعلومات ال ؛اإلفصاح الشامل (1
ات والذي يعتمد على توفير احتياج ،االستثمارية واضحة ومفيدة متضمنة في التقارير المالية

المالية ذات  التقاريرالمستفيدين الخارجين للمعلومات المحاسبية والتي يمكن توفيرها من خالل 
لتغير قائمة ا، قائمة الدخل ،وهي قائمة المركز المالي ،األساسية التقاريرالغرض العام من خالل 

 وقائمة التدفقات النقدية. ،في حقوق المالك
لة وغير المالية غير مضل التقاريرجعل تعن كل المعلومات التي  يفصححيث  ؛اإلفصاح الوقائي (2

 لتقاريراوذلك لحماية المستثمر البسيط الذي يملك معلومات وقدرات محددة في استخدام  ،مفصلة
 المالية.

 بحيث تظهر األحداث االقتصادية المؤثرة على ،د من تصميم وعرض التقارير الماليةلذا" ال ب
الشركة خالل المدة بشكل سليم وتتضمن معلومات وافية لتجعلها مفيدة وغير مضللة للمستخدمين 

معلومة جوهرية  ةيأامل على ضرورة عدم حذف أو إخفاء وبشكل أوضح يؤكد مبدأ اإلفصاح الش
 (.Belkaouiم، 2000، 178ص) مفيدة للمستثمر"

 التقارير ّديمعرفة مع ( أهمية380-379، ص م1997الحيالي، والراوي )و كما أكد مطر، 
المالية بتوفير اإلفصاح المناسب وعرض المعلومات المالية بالمكان المناسب لها وعدم إدراج 

عن  يفصحالمالية، حيث  التقاريرحتى ال يتم تضليل مستخدمي  ؛المعلومات في غير مكانها
من  ون كالمالية، ولكن اإلفصاح عن المعلومات غير المهمة ي التقاريرالمعلومات المهمة من خالل 

 ية.المال التقاريرب المرفقةخالل المالحظات واإليضاحات 
وذلك من خالل الرسومات  ؛لإلفصاح غير التعبير الرقمي ى خر أام طرق كما ويمكن استخد

يضاحات، المالية والمرفقات واإل التقاريرواألشكال البيانية والخرائط والتي تساعد على قراءة وفهم 
والتي تعطي فكرة واضحة ودقيقة وكاملة عنها يسهل فهمها  ،المالية التقاريروذلك من مستخدمي 

 (.35-34، ص م2003ري، )الشم

 .الالحقة باألحداث المرتبطة فصاحاتاإل: تاسعاً 

كان  ذا، وا  اعتمدتها التييجب على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة 
منشأة أن ال تعديل التقارير المالية بعد إصدارها فيجب على فيالمنشأة أو اآلخرين الحق  لمالكي

بعض الحاالت تحتاج المنشأة إلى تحديث اإلفصاحات بالتقارير المالية  في ،تفصح عن هذه الحقيقة
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على  حتى لو لم تكن هذه األحداث تؤثر الميزانية،حصلت عليها بعد تاريخ  التيلتعكس المعلومات 
ال تستوجب  التيو إذا كانت األحداث التالية لتاريخ الميزانية ، للمنشأةالمبالغ المدرجة بالتقارير المالية 

ديل التقارير المالية جوهرية ويؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدم التقارير المالية على تع
منشأة أن تفصح فيجب على ال المالية،التقييم الصحيح واتخاذ القرارات السليمة بناء على هذه التقارير 

 .(6، ص م2009)يوسف، تلك األحداثعن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من 

 الحدث. أ( طبيعة)

 .للحدث أو ذكر عدم إمكان تقديره المالي)ب( تقدير األثر 

من األهمية  التيو أمثلة على أحداث تالية لتاريخ الميزانية ال تستوجب تعديل التقارير المالية  يليفيما 
 اتخاذو بحيث يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدم التقارير المالية على التقييم الصحيح 

 (:م2015موقع جريدة المحاسبين المصريين، ) القرارات السليمة

 .الهامة التابعة الشركات إحدى استبعاد أو الميزانية تاريخ بعد كبيرة اندماج عملية(أ)

 تتعلق التزامات سداد أو أصول استبعاد أو النشاط من جزء عن للتوقف خطة عن إلعالنا( ب)
 لكت سداد أو األصول هذه لبيع ارتباط عقد في الدخول أو النشاط من جزء مزاولة عن بالتوقف

 االلتزامات.

 .الحكومة بواسطة هامة أصول مصادرة أو هامة أصول استبعاد أو راءش( ج)

 .الميزانية تاريخ بعد بالحريق الكبرى  المصانع أحد د( تدمير)

 .هامة هيكلة إعادة عملية تنفيذ في البدء أو عن هر( اإلعالن)

 تاريخ بعد العادية األسهم على المحتملة والمعامالت العادية األسهم على الهامة المعامالتو( )
 الميزانية.

 .رفالص أسعار أو األصول أسعار في الميزانية تاريخ بعد العادية غير الكبيرة ز( التغيرات)

 الميزانية اريخت بعد عنها أُعلن أو ُأقرت التي الضرائب قوانين أو الضرائب معدالت في ح( التغيرات)
 .والتزامات كأصول المؤجلة والضرائب الحالية الضرائب عبء على هام تأثير لها والتي

 .هامة ضمانات إصدار مثل محتملة التزامات أو هامة ارتباطات في ط( الدخول)
 .الميزانية تاريخ بعد تمت أحداث بسبب كبيرة قضائية دعوى رفع في ى( الشروع)
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 داثحاألالدولي العاشر  المحاسبي معيارالب جاء ما وفق مستمرة المنشأة اعتبارات: عاشراً 
 .التقارير عدادإ فترة بعد

 نأ مكني العمومية الميزانية تاريخ بعد للمنشأة المالي المركز في التدهور نأوفق المعيار 
 عدم لمنشأةا من يقضي حيث ؛مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة حول كبيرة بشكوك يبعث

 لعموميةا الميزانية تاريخ بعد المنشأة حددت ذاإ ،المستمرة المنشأة ساسأ على المالية بياناتها عدادإ 
 القيام سوى   واقعي بديل أي لديها ليس نهأ وأ المتاجرة عن التوقف وأ المنشأة تصفية تنوى  نهاأ

 الدولي لمحاسبةا معيارال يحددها التي فصاحاتلإل االمتثال يضاأ ينبغي نهأ لىإ معيارال ويشير ،بذلك
 .الظروف هذه ظل في المالية البيانات عرض( 1) رقم

ي نهاية ف المعدة المالية للسنة المالية بياناتها تعديل الشركة يجب على هل معيارال وفقو 
 العام المالي:

 ويلةط االستثمارات حساب تحت يقيدّ  العام نهاية فيأنه ويتبن من خالل دراسة المعيار   
 يأ تساباح يمكن ال وبالتالي ،الثابتة صولاأل بعد مباشرة الميزانية من المدين الجانب في جلاأل
 إلى لُيحوّ  صلاأل تشغيل وعند الجديدة السنة في ،حوالاأل من حال يبأ العام من الجزء لهذا هالكإ 

 .لآللة الفعلي نتاجاإل تاريخ من هالكاإل احتساب ويبدأ ،الثابتة صولاأل حساب

 .أثر األحداث الالحقة على المركز المالي ونتائج األعمالعشر:  حادي
ة مداد الجهات المستخدمتقاريرها المالية إل تستخدمالمحاسبة كنظام معلومات والتي  دّ تع

من إدارة الشركة في اتخاذ القرارات االستثمارية المناسبة والرشيدة، لذلك  ُأنتجتللتقارير المالية التي 
 اريرالتقوجب على اإلدارة تحسين وتطوير النظام المحاسبي بما يخدم مصالح وحاجات مستخدمي 

مكانية االعتماد عليها، ويجب تحسين  ،المالية وذلك عبر مالءمة وجودة وموثوقية التقارير المالية وا 
عرض المالية، و  التقاريرعن المعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات المناسبة لمستخدمي اإلفصاح 
ل كويمكن أن يصل للمستخدمين بالوقت والش ،المالية والمعلومات عن الشركة بشكل مناسب التقارير

المالية  قاريرالتن إويمكن القول"  سب،للمستخدمين بالوقت المنا المناسب الذى يسهل فهمه ووصوله
ها القدرة مة ولءبدرجة عالية من الموثوقية والمالالمحدثة بأثر األحداث الالحقة توفر معلومات تتميز 
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حداث تغيير باتجاه كبير على نتائج المركز المالي للشركة مما لو كانت عليه في ضوء إعلى 
 (. 57، صم2005الصفاوي، في تاريخ الميزانية العمومية" ) المعلومات المتاحة

 .الالحقة باألحداث المرتبطة المشكالت بعضعشر:  ثاني
 .االستمرارية(: 1)

تمرارية، المالية بناًء على فرض االس تقاريرنه ال تعد الأالدولي العاشر أشار المعيار المحاسبي 
إدارة الشركة بتصفية الشركة أو التوقف عن مزاولة أعمالها بعد تاريخ  دحتى لو كانت هناك نية عن

الميزانية العمومية، ولكن يوجد بعض الحاالت التي يكون فيها انهيار كبير في نتائج أعمال الشركة 
ال جب دارسة مدى قابلية فرض االستمرارية أنه ما ز يلعمومية والمركز المالي لها بعد تاريخ الميزانية ا

مًا على الشركة تعديالت جوهرية في أساس المحاسبة المستخدمة، وليس بمجرد تعديل األرقام قائ
المالية للشركة وفق األساسي المحاسبي المستخدم في الشركة، كما هو  التقاريروالقيم الموجودة في 

ل المالية، وذلك من خال التقاريرموضح من خالل المعيار المحاسبي الدولي األول المختص بعرض 
المالية بناء على غرض االستمرارية، أما إذا كانت إدارة  التقاريرعداد إ اإلفصاح المحدد في حال 

وجود  ىوالمتعلقة بظروف وأحداث توضح إل الشركة على معرفة بمجاالت حاالت عدم التأكد الهامة
طلب ها قد تكون هذه األحداث تتشك كبير في قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة عملها ونشاط

 (.165، ص م2014اإلفصاح عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية للشركة) شحاته، 
 .توزيعات األرباح(: 2)

إذا اقترحت اإلدارة أو أعلنت عن توزيع أرباح ألصحاب حقوق الملكية وأصحاب األسهم 
المالية،  اريرالتقية العمومية وقبل إصدار الممتازة وجميع أدوات الملكية في الشركة بعد تاريخ الميزان

به كالتزام في الميزانية العمومية للشركة في ذلك التاريخ، ألنها ال تستكمل شروط االعتراف  عترفال يُ 
، وااللتزامات ( والمختص بالمخصصات37بااللتزامات الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم )

لمالية وفق ا للتقاريرعن ذلك في اإليضاحات والمالحظات المرفقة  يفَصحصول المحتملة، ولكن واأل
المالية من خالل اإلفصاح عن طبيعة  التقارير( والمختص بعرض 1المعيار المحاسبي الدولي رقم )

الحدث الالحق، مع تقدير األثر المالي له وعدم إمكانية تقدير األثر المالي لهذا الحدث )الججاوي، 
 (.285، صم2007ونعوم، 
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إجراءات مدقق الحسابات بخصوص الحصول على أدلة تدقيق لألحداث الالحقة عشر:  لثثا
 ة.لتاريخ الميزاني

يجب على مدقق الحسابات القيام بإجراءات مناسبة لتوفير أدلة التدقيق المناسبة والكافية 
المالية أو  التقاريرء تتطلب التعديل على التاريخ الميزانية العمومية سو  ةحقالبخصوص األحداث ال

 على المدقق:  يجبالمالية لذلك  التقاريراإلفصاح عنها من خالل 

، م2006)التميمي،  :مدقق الحساباتإعداد تقرير اإلجراءات لألحداث الالحقة التي تقع حتى تاريخ 
 (.111ص 

وكذلك لجان التدقيق للشركات  ،االطالع على جميع محاضر مجلس اإلدارة والمساهمين (1
 في االجتماعات. نوقشتوغيرها من اللجان لمعرفة األحداث التي 

 االستفسار من محامي الشركة حول القضايا المرفوعة ضد الشركة أو لصالحها. (2
لمؤرخة بتاريخ نهاية العمل الميداني للمدقق ااستالم رسالة التمثيل من إدارة الشركة و  (3

فصاح المالية أو اإل التقاريرإذا كانت هناك أحداث يجب التعديل على لتوضيح ما  ؛الحسابات
 عنها.

الحصول على استفسار من اإلدارة حول البيانات المالية وكذلك على الحسابات المرحلية  (4
 ها مع البيانات الجاري تدقيقها وعن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية.تاألخيرة ومقارن

ة معرفة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير الطلب من اإلدار  (5
 :(274ص م،2005)جمعة، ، وهي كما يلي ،المالية التقاريرعلى 

 في القوائم المالية وهي تقديرات مبدئية أو متوقعة. عولجتوضع القائم للبنود التي  -أ
 وجود التزامات مالية جديدة كالقروض والضمانات.  -ب
 أصول ثابتة أو التخطيط لبيعها.بيع  -ج
صدار أسهم جديدة. -د  معرفة اتفاقات جديدة بخصوص التصفية أو االندماج أو التخطيط لذلك وا 
 استالم أو إتالف أصول من الحكومة بسبب التعرض للحرق أو الضرر أو الفيضانات.  -ه
 حقًا.ير عادية أو العمل على تنفيذها الوجود تعديالت محاسبية غ -و
 رات المتعلقة بالمخاطر واألمور الطارئة.معرفة التطو  -ز
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وجود أحداث حدثت فعاًل أو متوقع حدوثها بشأن السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم  -ح
 المالية كمثال صحة فرضية استمرارية الشركة.

المالية  التقاريرلذلك إذا علم مدقق الحسابات باألحداث الالحقة التي يكون لها تأثير جوهري على 
 معالجتها محاسبيًا بالطريقة المالئمة لذلك. يجب

 اإلجراءات لألحداث الالحقة التي تقع بعد تاريخ تقرير المدقق:

كن قبل ول ،عند معرفة مدقق الحسابات باألحداث الالحقة بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات
، م2001 ن،نييالقانو المجمع العربي للمحاسبين ) جب على مدقق الحساباتيالمالية  التقاريرإصدار 

 :(5ص
 قط.فصاح فللتعديل أم يتطلب ذلك اإل المحتاجةمعرفة أثر األحداث جوهرية أو غير جوهرية  .1
 مراجعة إدارة الشركة واتخاذ اإلجراءات المناسبة حسب طبيعة األحداث. .2
المالية وجب على المدقق إعطاء تقرير  التقاريرمع إدارة الشركة على تعديل  تفقفي حال تم ا .3

 عليها. ُعّدلالمالية الجدية التي  التقاريرجديد حول 
تقرير المالية في حالة عدم ارسال ال التقاريرويجب أن يكون تاريخ التقرير التاريخ الجديد على  .4

المالية  قاريرتالبالغ اإلدارة العليا للشركة بعد إصدار إالتقرير للشركة يجب  أرسلللشركة، إما إذا 
 وأن تقريره معلق لحين نشر المعلومات الجديدة والتقرير الجديد. 

 المالية: اإلجراءات لألحداث الالحقة التي تقع بعد إصدار التقارير

وفى مثل هذه الحاالت وجب على مدقق  ،أحداث الحقة بعد إصدار القوائم المالية تفاكتشفي حال 
 (.113، ص م2006الحسابات مراجعة إدارة الشركة وعمل ما يلي:)التميمي، 

 العمل بإجراءات التدقيق المناسبة للتأكد من األحداث. .1
 المالية. التقارير علىمراجعة خطوات إدارة الشركة المتخذة الطالع جميع المستفيدين  .2
رير جديدة وجب على مدقق اوعند إصدار تق ،القوائم المالية المعدلةير جديدة حول ار إصدار تق .3

 الحسابات:
دراج اإليضاحات الملحقة مع الإدراج فقرة شرح في  -أ في  جتأدر  تيالمالية ال التقاريرتقرير وا 

 المالية المعدلة. لتقاريرلالتفصيل حول األحداث التي تتطلب التعديالت 
 .ىقرير السابق ملغً ير الجديد أن التاإلشارة في التقر  -ب
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جلس إدارة م المالية المعدلة من التقاريريكون تاريخ التقرير الجديد بتاريخ جديد قبل اعتماد  -ج
 الشركة.

 ىعلف ،فصاح عن األحداث الالحقةإاإلجراءات المناسبة من تعديل أو وفي حالة لم تقم اإلدارة ب -د
 سابات السابق وكذلكالتقرير الحزمة لمنع االعتماد على الاإلجراءات ال عمل مدقق الحسابات
 بذلك الخصوص لمنع االعتماد على التقرير. استشارة محامٍ 

 جراءات اعتماد التقارير المالية:إ
 متطلباتوال اإلدارة هيكل باختالف المالية التقارير إصدار العتماد تتبع التي اإلجراءات تختلف
 بتقديم لشركاتا لتزمت، حيث المالية التقارير من واالنتهاء إعداد في تتبع التي واإلجراءات القانونية
 التقارير وبهذا فإن المالية التقارير أصدرت قد يكون  أن بعد العتمادها للمساهمين المالية التقارير
 من لماليةا التقارير اعتماد تاريخ في وليس اإلدارة من إصدارها تاريخ في قد أصدرت تكون  المالية

 مشرفة ةجه إلى المالية تقاريرها بإصدار ملزمة المنشأة إدارة تكون  الحاالت بعض في، و المساهمين
 المالية يرالتقار  فإن الحاالت هذه فيو  ،لالعتماد( تنفيذيين غير أعضاء من فقط والمؤلفة) عليها
ة العامة الهيئ)عليها  المشرفة الجهة لهذه بإصدارها اإلدارة قيام تاريخ في إصدارها تم قد يكون 
 .(3-2، صم2015المال،  للسوق 

 .الحسابات مدقق تقرير على الالحقة األحداث تدقيق أثرعشر:  رابع
مالية يجب ال التقاريرن الفترة الواقعة من تاريخ تقرير مدقق الحسابات إلى تاريخ إصدار إ

 لتقاريراعلى إدارة الشركة إبالغ مدقق الحسابات عن هذه األحداث الالحقة المكتشفة والتي تؤثر على 
المالية وعلى قرارات مستخدمي القوائم المالية، وفي مثل هذه الظروف وبناًء على تقدير مدقق 

إدارة  لمالية منا التقاريرالمالية ضروري ولم يتم التعديل على  التقاريرالحسابات بأن التعديل على 
أيًا متحفظًا أن يعطي ر لم يبعث تقريره للشركة في  هالشركة وجب على مدقق الحسابات، وفي حال أن

أو رأيًا سلبيًا في تقريره بناًء على ما يراه مناسبًا، أما الفترة التالية للتقرير فال يوجد أي مسؤولية أو 
 المالية بعد إصدار التقرير من مدقق الحسابات، أما الفترة التقاريربإجراءات أو عمل استفسار متعلق 
 ةجد على مدقق الحسابات أي مسؤولية لعمل أي استفسارات متعلقالتالية إلصدار القوائم المالية فال يو 

ذا قامت اإلدارة بإقرار علبالقوائم الم  ديدةج القوائم المالية وقام مدقق الحسابات بإصدار تقرير ىالية، وا 
مدقق الحسابات إدراج فقرة جديدة خاصة بموضوع التعديل الذى تم التوافق عليه وبيان  ىوجب عل
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المالية السابقة)المجمع العربي للمحاسبين  التقاريروافع التي أدت إلي تعديل على األسباب والد
 (.7، ص م2001القانونيين، 

 :مسؤولية مدقق الحسابات بخصوص األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية
لحسابات اال تكون جاهزة ومدققة من مدقق  التقاريرالمالية عن سنة مالية، وهذه  تقاريرهاتعد الشركات 

م ظلجميع المستفيدين منها وتصل المدة لثالثة أشهر حسب مع هاوتحتاج لمدة ليتم تدقيقها ونشر 
ترة المالية ف التقاريرالمدة من نهاية السنة المالية واعتماد ونشر  دّ أنظمة العالم كحد أقصي، وتع

 اجعة التابعة للمجمعاألحداث الالحقة، وتم تقسيم هذه األحداث إلى ثالثة أقسام حسب لجنة المر 
 (.125، صم2001األمريكي للمحاسبين القانونيين وهي كتالي: )جربوع، 

ية ومدى المال التقاريرالمالية وقبل إصدار  التقاريراألحداث الالحقة التي لها أثر مباشر على  .1
 مسؤولية مدقق الحسابات عنها:

 من مسؤولية مدقق الحسابات، دّ المالية تع التقاريرن األحداث الالحقة التي لها أثر مباشر على إ
لذلك وجب على مدقق الحسابات الطلب من إدارة الشركة إجراء التسويات والتعديل المناسبة في 
 الدفاتر المحاسبية ومثال ذلك مخصص الديون المشكوك في تحصليها في حال إفالس أحد العمالء.

نة الذي يغطيها تقرير مدقق الحسابات، األحداث الالحقة التي ليس لها أثر على حسابات الس .2
ات ة اتخاذ القرار ضرورية في عملي فصاح عن هذه األحداث ألنهاوجب على مدقق الحسابات اإل

اإلفصاح عنها أمرًا مالئمًا وضروريًا، ومثال ذلك  ُيعدّ المالية و  التقاريرمستخدمي  المناسبة من
ستثمار يتم االحتفاظ بها بغرض إعادة بيعها واالانخفاض القيمة السوقية لالستثمارات المالية التي 

 (.127، صم2001المؤقت )جربوع، 
فصاح عن م اإليالمالية، ويكون تقي التقاريراألحداث الالحقة والتي ليس لها أثر محاسبي على  .3

 ومثال ذلك: ،لمدقق الحسابات اً هذه األحداث أو عدم اإلفصاح عنها متاح
 .التغير في شكل المنتجات 
  حملة إعالمية لترويج منتجات الشركة.عمل 
 .تغيرات مهمة في إدارة الشركة 
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كما وجب على مدقق الحسابات االستفسار من إدارة الشركة عن حدوث أحداث أو عمليات مهمة 
، م2001 جربوع،) ومنهاالمالية ويتأكد مدقق الحسابات منها بصفة مخصوصة  التقاريرتؤثر على 

 :(127ص 

 األجل أو بضاعة محتمل حدوث خسارة نتيجة التقلب في األسعار.شراء أصول طويلة  .1
 التغير في السياسات المحاسبية والمالية للشركة. .2
 بيع أصول طويلة األجل بمبالغ كبيرة. .3
الحصول علي خطاب من الشركة يذكر به أنه ال يوجد أحداث وعمليات وقعت بعد تاريخ  .4

 قرارات.ومناسبة التخاذ ال ةالمالية ويجعلها غير دقيق التقاريرالميزانية العمومية لها أثر على 

 حداث الالحقة:بات بخصوص األتعقيب حول مسئولية مدقق الحسا
بات بخصوص األحداث الالحقة لتاريخ ساومن خالل الدراسة النظرية لمسؤولية مدقق الح

 :(121-111، ص م2006الزايغ، )فإنه الميزانية 

 قاريرالتب يتعلق فيما استفسارات أي عمل وأ إجراءات ألداء مسؤولية أي المدقق على يوجد ال .1
 التقارير دورص تاريخ حتى المدقق تقرير تاريخ من الفترة وخالل المدقق تقرير تاريخ بعد المالية
 اإلدارة. عاتق لىع المالية التقارير على تؤثر قد التي بالوقائع المدقق بالغإ مسؤولية وتقع المالية

 المالية قاريرالت صدور تاريخ قبل ولكن المدقق تقرير تاريخ بعد علم على المدقق يصبح عندما .2
 التقارير انتك إذا ما اعتبار المدقق على نفإ المالية التقارير على جوهري  بشكل تؤثر قد بواقعة
 الظروف. ظل في المناسب اإلجراء واتخاذ اإلدارة مع األمر ومناقشة لتعديل بحاجة المالية

 يصدر لمو  للتعديل بحاجة أنها المدقق يعتقد التي الحاالت في التقارير اإلدارة تعدل ال عندما  .3
    معاكس. رأي أو متحفظ رأي إبداء المدقق على نفإ ،المنشأة لىإ المدقق تقرير

 اريخت في موجودة كانت بواقعة علم على المدقق يصبح عندما المالية التقارير صدور بعد   .4
 المدقق عدلي نأ في تتسبب نأ المحتمل من لكان الوقت ذلك في عرفت لو والتي المدقق تقرير
 األمر مناقشةو  فيها النظر إعادة لىإ بحاجة المالية التقارير كانت إذا ما اعتبار عليه نفإ ،هتقرير 
 الظروف. هذه في المناسبة اإلجراءات واتخاذ دارةاإل مع
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 حول اإليضاح ىلإ تشير التي الموضوع لفقرة تأكيد على الجديد التدقيق تقرير يحتوي  نأ يجب  .5
 السابق في درتص التي المالية لتقاريرل التعديل سبب أوسع بشكل يناقش الذي المالية التقارير

  المدقق. أصدره الذي السابق التقرير لىوا  

 .وليالد المستوى  على اوتطبيقه ة الدوليةالمحاسبي اييرعمال وضع إجراءات: خامس عشر

جراءات جادة لصياغته، وتطبيقه على المستوى الدولي،  شهدت المعايير المحاسبية تطورات وا 
 (:109-108 ص: صم، 2009 ،)سالميومن أهم هذه اإلجراءات ما ذكره 

 وتضم ،لسالمج عن ممثل يترأسها توجيهية، دولية لجنة الدولية المحاسبة معايير مجلس يشكل .1
 ممثلين ةالتوجيهي اللجنة تتضمن وقد األقل، على دول لثالث المحاسبية المنظمات عن ممثلين
 ضوعمو  في الخبرة ذات أو االستشارية المجموعة أو المجلس في الممثلة األخرى  المنظمات عن
 .الميزانية لتاريخ الالحقة حداثألا

 تطبيق اعتبارهاب وتأخذ ،جيداً  وتراجعها بالموضوع المرتبطة القضايا كل التوجيهية اللجنة تحدد .2
 وتدرس ،بالموضوع المرتبطة القضايا حول المالية البيانات وعرض بإعداد المتعلق اللجنة إطار
 لمعالجاتا فيها بما اإلقليمية أو المحلية المحاسبية والممارسات المتطلبات التوجيهية اللجنة

 التوجيهية اللجنة تقدم تلك وبعد الظروف، لمختلف مالئمة تكون  قد التي المختلفة المحاسبية
 .ةالرئيس بالنقاط موجزا

 اً تمهيدي اً يانب التوجيهية اللجنة تحضر ة،الرئيس النقاط موجز على المجلس تعليقات تلقي بعد .3
 خذتأُ  التي البديلة الحلول وتشرح ،للعرض مسودة أساس تشكل التي األساسية بالمبادئ
 .عادة هورش ألربعة الفترة هذه وتمتد ،رفضها أو قبولها إلى أدت التي واألسباب باالعتبار

 البيان على وتوافق بالمبادئ التمهيدي العرض بيان على التعليقات التوجيهية اللجنة تراجع .4
 رضالع مسودة إلعداد كأساس يستخدم كما للموافقة، للمجلس يقدم الذي بالمبادئ النهائي
 النهائي بيانال هذا ويتاح ،الميزانية لتاريخ الالحقة باألحداث الخاص الدولي المحاسبي بالمعيار
 .رسمياً  نشره دون  للعموم

 توافق أن ىعل التنقيح بعد المجلس من للموافقة تمهيدية عرض مسودة التوجيهية اللجنة تعد .5
 التعليقات وتطلب ذلك، بعد العرض مسودة وتنشر األقل، على المجلس أعضاء ثلثي نسبة عليه
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 تةس إلى تمتد وقد أدنى كحد شهر هي والتي العرض فترة خالل المهتمة األطراف كل من
 .أشهر

 المجلس، من عتهلمراج الدولي المحاسبي المعيار مخطط عدوتُ  ،بالتعليقات النظر التوجيهية اللجنة تعيد
 .المعيار ينشر األقل، على المجلس أعضاء أرباع ثالثة وبموافقة التنقيح، وبعد

 ر.العاشالتطور التاريخي للمعيار المحاسبي سادس عشر: 

مراحل زانية بمر المعيار المحاسبي الدولي العاشر والمختص باألحداث الالحقة لتاريخ المي
 :(623، صم2010)مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  متعددة وهي كما يلي

م باسم " البنود الطارئة 1978المعيار المحاسبي العاشر في شهر يونيو من العام  أصدر .1
 /يناير/ 1من اعتبارًا به  ُيعملواألحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية العمومية"، على أن 

 .م1980
م، المعيار العاشر باسم 1999أصدرت لجنة المعايير المحاسبة الدولية في شهر مايو من العام  .2

 .م2000يناير  1من اعتبارًا به  ُيعملألحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية"، على أن "ا
ولقد تم تبني المعيار المحاسبي العاشر من مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر أبريل من  .3

 م باسم " األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية".2001العام 
 هبعمل م، على أن ي2003ن العام شر في شهر ديسمبر مالمعيار المحاسبي العا عّدل ونّقح .4

 .م2005يناير  1من اعتبارًا 
عنوان المعيار المحاسبي العاشر باسم " األحداث بعد فترة اعداد التقارير" في شهر سبتمبر  ُعّدل .5

 نتيجة لمراجعة المعيار المحاسبي الدولي األول. ،م2007من العام 

نة و لمر على ا ، دليالً التحسينات المستمرة والتطوير على معايير المحاسبة الدولية عدّ تو 
ك في تطبيق وذل، مين وغيرهمالمحاسبين والمهت هالمشاكل التي تواج عالجةواالستجابة للمتغيرات وم

الحظات مما يؤدى إلى تحفيز المحاسبين والمهتمين في إبداء الالتعليمات الواردة في المعايير، القواعد و 
 تدرسلوالمشاكل التي تواجههم في تطبيق المعايير وتقديمها إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية، 

وضع الحلول المناسبة لها، وقد يصل إلى الغاء نصوص أو فقرات من المعايير ووضع فقرات تو 
 (.33 ، صم2008وتفسيرات جديدة )غياضة، 
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العاشر  ار المحاسبي الدوليالتحسين على المعيالهدف من التعديل والتطوير و  ويعزو الباحث
دخال التحسينات والتطويرات والتعديالت المناسبة والمالءمة إلجلس معايير المحاسبة الدولية هو م من

معيار ال خاصة ،على المعيار المحاسبي العاشر والتأكيد على عدم جمود معايير المحاسبة الدولية
 لتقاريرابما يتالءم ويخدم مستخدمي  ( لتاريخ الميزانية العمومية األحداث الالحقة)المحاسبي العاشر 

الهدف من  وهذا هو ،المالية واتخاذهم للقرارات االستثمارية الرشيدة  بناء على جودة التقارير المالية
االقتصادية  وكذلك التغيرات -توفير المعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات المناسبة -النظام المحاسبي 

مناسبة جراء التعديالت الإما أوجب  ،وكبر حجم الشركات وأنواعها ،اشتداد حدة المنافسة بين الشركاتو 
ُعّدل د ولق ،وكذلك كل المعايير المحاسبية الدولية ،حذف المعيارومن الممكن  ،من فترة إلي األخرى 

منظمي  نالدولية م ل معايير المحاسبةعلى المعيار في ضوء االنتقادات والتساؤالت التي أثيرت حو 
ين وغيرهم من الجهات المهتمة بمهنة المحاسبة وتتمثل أهداف يالسوق المالي والمحاسبين والمهن

 زمة والمتناقضة الواردة في المعايير.الر في تقليل النصوص غير الالتعديل على المعايي
 ر.الهدف من المعيار المحاسبي الدولي العاش: سابع عشر

األحداث التي تقع بعد نهاية العام، وقبل اعتماد التقارير المالية للشركة قد على الرغم من أن 
ال تؤدي إلى تغيير األرقام المحاسبية في بعض الحاالت؛ إال أن عدم اإلفصاح عنها قد يؤثر على 

 (.Tiffin ،2005، 137قرارات الفئات المستفيدة )ص
؛ ألخيرةا الثالثة العقود في الدولية المحاسبة ومعايير الدولية بالمحاسبة االهتمام بدأ لقدو 

 :(2، صم2009)يوسف،  وصف وبيان ما يلي ىيهدف المعيار المحاسبي العاشر إلحيث 

 متى يجب على الشركات تعديل بياناتها المالية التي تحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية. .1
صدار التقارير المالية لألحداث  يفصحالمعلومات التي يجب أن  .2 عنها عند تاريخ اعتماد وا 

 بعد تاريخ الميزانية العمومية.
عداد الشركات القوائم المالية على أساس فرض االستمرارية إذا كانت األحداث بعد إ عدم  .3

 تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى أن فرض االستمرارية غير مناسب. 
ءات والمعالجات المحاسبية الالزمة التي تساعد جميع المنشآت تهدف إلى تحديد واضح لإلجرا .4

 .االقتصادية لمواجهة األحداث الطارئة بعد تاريخ الميزانية
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 .نطاق المعيار المحاسبي الدولي العاشر: ثامن عشر

 وال ،المعيار ذات في عليه ص  نَ يُ  ،محدد تاريخ من عادة دولي محاسبي معيار أي ق  طبي  -
 وليد معيار أي لنطاق تحديد أي بأن علماً . ذلك خالف على ينص لم ما رجعي بأثر ق  يطب

 .المعيار بهذا الخاصة البيانات في توضيحه يجب محاسبي
يجب تطبيق المعيار المحاسبي الدولي العاشر األحداث الالحقة لجميع األحداث بعد أي ؛ 

ي تحدث والت ،غير صالحهاتاريخ الميزانية العمومية سواء كانت في صالح المؤسسة أو في 
بين تاريخ إصدار التقارير المالية واعتمادها من الجمعية العمومية للمساهمين )حماد، 

 (.1034، صم2006

 .اريخ سريان المعيار المحاسبي الدولي العاشرتعشر:  تاسع

يناير  1تبدأ الشركات بتطبيق المعيار المحاسبي العاشر األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية في  -
وفى حال تم التطبيق  ،م وهو األفضل2005يناير  1م، ويمكن للشركة التطبيق قبل 2005
يناير على الشركة أن تفصح عن ذلك في تقاريرها المالية )مؤسسة المعايير الدولية  (1)قبل 

 (.632، صم2010إلعداد التقارير المالية، 

 

 



 

 

 

 
 

 

الثالثالفصـــل   
جـــراءاتة واإلالمنهجيــ  
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 :مقدمة

 اهاأجر يتناول الفصل الثالث منهجية الدراسة وأهم الخطوات واإلجراءات الميدانية التي 
الباحث، حيث يعرض منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وأداة الدراسة، واألساليب 

 اإلحصائية المستخدمة.

 .أواًل: منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه أنسب المناهج في الدراسات والبحوث 
 اإلنسانية.

 بورصة في المدرجة الشركات التزام مدىوذلك من خالل وصف الظاهرة موضوع الدراسة )
 ليالدو  المحاســـــــــبي المعيار متطلبات وفق الميزانية لتاريخ الالحقة األحداث بمعالجة فلســـــــــطين
تحليرل بيرانراتها، وبيران العالقرة بين مكونراتها واآلراء التي تطرح حولهرا والعمليرات التي و ( العاشـــــــــر

تتضررررررررررررررمنها، واآلثار التي تحدثها، حيث لم يقف المنهج الوصررررررررررررررفي التحليلي عند جمع المعلومات 
نما يتعدى ذلك إلى توضررررريح العالقة ومقدارها، واسرررررتنتاج األسرررررباب الكامنة وراء  ،لوصرررررف الظاهرة وا 

 معين. سلوك

 .ثانيًا مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسررررررة من جميع الشررررررركات المدرجة في بورصررررررة فلسررررررطين لألوراق المالية ي
( شرررررررركة موزعة على خمسرررررررة قطاعات رئيسرررررررة؛ وهي: البنوك والخدمات المالية، 49والبالغ عددها )

 الدراسة:مجتمع لواالستثمار، والتأمين، والخدمات، والصناعة، وفيما يلي عرض 
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 (: مجتمع الدراسة 3. 1جدول )
 الترتيب قطاع الشركة اسم الشركة م

  العربي اإلسالمي البنك  1
 
 

 والخدمات البنوك
 المالية

 
 
 
4 

 فلسطين بنك  2
 الفلسطيني اإلسالمي البنك  3
 الفلسطيني التجاري  البنك  4
  الفلسطيني االستثمار بنك  5
 المالية لألوراق فلسطين سوق   6
 القدس بنك  7
 الوطني البنك  8
  "ايبك" لالستثمار الفلسطينية العربية  9

 
 
 

 االستثمار

 
 
 
 
3 

  لالستثمار التجارية العقارية  10
 العرب المستثمرون   11
   العقارية لالستثمارات القدس  12
 واالستثمار للتنمية فلسطين  13
 واالنماء لالستثمار الفلسطينية  14
 الصناعي لالستثمار فلسطين  15
 واالستثمار لألعمار االتحاد  16
 العقاري  لالستثمار فلسطين  17
  للتأمين األهلية المجموعة  18

 
 
 مينأالت

 
 
 
5 

 للتأمين المتحدة العالمية  19
 للتأمين المشرق   20
 الوطنية التأمين  21
 للرتأمين فلسطين  22
 للتأمين الفلسطينية التكافل  23
 للرتأمين العالمية ترست  24
  الوطنية أبراج  25

 
 

 الخدمات

 
 
 
2 

 للفنادق العربية المؤسسة  26
 العربية العقارية المؤسسة  27
 التسوق  لمراكز الفلسطينية العربية  28
 لالتصاالت كوم جلوبال  29
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 التخصصي الجراحي نابلس مركز  30
دارة للتطوير عقار بال  31  راتالعقا وتشغيل وا 
 الفلسطينية االتصاالت  32
 للكهرباء الفلسطينية  33
 هللا رام مصايف  34
 تيةاللوجس والخدمات للتوزيع الفلسطينية  35
 لالتصاالت الفلسطينية الوطنية موبايل  36
  الدهانات لصناعة العربية  37

 
 
 
 
 
 

 الصناعة

 
 
 
 
 
 
 
1 

 فلسطين دواجن  38
 األدوية لصناعة جاال بيت  39
 لألدوية بيرزيت  40
 لاللكترود الشرق  مصنع  41
 الذهبي القمح مطاحن  42
 القدس سجاير  43
 الطبية للمستحضرات القدس  44
 اللدائن لصناعات فلسطين  45
 والبروفيالت األلمنيوم لصناعة الوطنية  46

 "نابكو"
 الكرتون  لصناعة الوطنية  47
 األدوية لصناعة الشفاء دار  48
 النباتية الزيوت مصانع  49

 (م2015)ديسمبر  المصدر: موقع بورصة فلسطين

( شركة، وأقل قطاع التأمين 13أن أكبر القطاعات قطاع الصناعة بعدد )يتضح من الجدول السابق 
 ( شركات.7بعدد)

 (: توزيع مجتمع الدراسة حسب تاريخ التأسيس3. 2جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

تاريخ 
تأسيس 
 الشركات

 2 20.40 10 أقل ف 1986من سنة 

 1 53.06 26  1997 أقل من سنة وحتى 1987من سنة

 3 18.36 9 2006أقل من سنة  وحتى 1997من سنة

 4 8.16 4  2016 أقل من سنة وحتى 2006من سنة

  100 49 اإلجمالي



 

47 

 (م2015المصدر: موقع بورصة فلسطين )ديسمبر 

 (.%73.46) نسبة ( بلغتم1997الجدول السابق بأن معظم الشركات ذات تأسيس قبل )يتضح من 

 .ثالثًا: عينة الدراسة

 لشركاتاحيث طبق أداة الدراسة )االستبانة( على جميع  أسلوب المسح الشامل؛ اختار الباحث
( شركة، وذلك عبر إرسال االستبانة إلى البريد 49والبالغ عددها ) فلسطين بورصة في المدرجة

( شركة، 29( يومًا، فاستجاب منها )40اإللكتروني لكل شركة، وأتاح لهم فترة مناسبة للرد، تجاوزت )
(. واهتم الباحث بأن يقوم باالستجابة على فقرات االستبانة المحاسبين، %60بنسبة استجابة بلغت )

 . لتعطي نتائج أكثر دقة.الداخليين لماليين، أو مدققي الحساباتأو المدراء ا

 .رابعًا: أداة الدراسة

 .)االستبانة( (: تصميم أداة الدراسة1)

ات ذ ت المحاسبية السابقة، وبعض األبحاثعلى األدبيا تحقيقاً ألهداف الدراسة اطّلع الباحث
حقة األحداث الال العاشر، وفي ضوء ذلك ُحددتولي العالقة، كما قام بمراجعة المعيار المحاسبي الد

يغتالواجب تعدي ستبانة، عبارات اال لها، واألحداث الالحقة الواجب اإلفصاح عنها، وفي ضوء ذلك ص 
 والتي تنقسم إلى:

وتتضمن مجموعة من البيانات المتعلقة بالمستجيب عن االستبانة  البيانات األولية:األول قسم ال -1
)المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، الشهادات المهنية(، وبيانات تتعلق 
بالشركة ذاتها )القطاع الذي تتبع له الشركة، السوق الذي تتبع له الشركة، مدقق حسابات الشركة، 

 ة فلسطين(.وتاريخ إدراج الشركة في بورص
درجة التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعالجة األحداث الالحقة لتاريخ  القسم الثاني -2

الميزانية العمومية وفق المعيار المحاسبي الدولي العاشر: ويتضمن فقرات األحداث الالحقة 
 .فقرة( 12فصاح )ألحداث الالحقة واجبة التعدي واإلفقرات(، وفقرات ا 9المعدلة )

 من لوبةالمط فصاحاتاإل الالحقة، األحداث فترة تحديد" مختلفة دالالت ذات أسئلة القسم الثالث -3
 فقرات(. 6": ويتضمن )النسبية األهمية مستوى  حسب الالحقة األحداث ومعالجة الشركات،
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 .(Validity) (: صدق أداة الدراسة2)

قياسها، وأن تكون الفقرات قادرة على يقصد بصدق األداة أن تعبر األداة عن الظاهرة المراد 
قياس األبعاد، وأن تكون األبعاد قادرة على قياس الظاهرة ككل، ويتم هذا األمر عبر عدة طرق 

جراءات وذلك على النحو التالي:  وا 

 الصدق الظاهري: -أ

عرض الباحث االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المختصين بمجاالت المحاسبة 
وفقًا ستبانة اال عّدلتو لفلسطينية في قطاع غزة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ا والتدقيق،

طة، بعض الفقرات المرتب عّدلت بعض الفقرات، وحذف بعضها، وأضيفتلوجهات نظرهم، حيث 
 واإلدارة ( من أعضاء هيئة التدريس في برامج المحاسبة9والجدير بالذكر أن الباحث استرشد بآراء )

 (.1بمعظم آرائهم. )ملحق رقم  معات الفلسطينية، أخذبالجا

 صدق القياس: -ب

تأكد من صدق القياس من خالل و ، مجتمع الدراسةمن صدق القياس من خالل  ثالباح كدتأ
 االتساق الداخلي للفقرات واألبعاد، وذلك على النحو التالي:

 ألبعاد االستبانة )الصدق البنائي(: االتساق الداخلي

معامالت االرتباط بين كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لفقراتها،  حسب الباحث
(؛ 0.01( يوضح أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )3. 3والجدول رقم )

(، وهذا يدلل على أن األبعاد تتمتع 0.01حيث كانت جميع قيم االحتمال أقل من مستوى الداللة )
 بنائي مناسب:بصدق 

 معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين محاور االستبانة والدرجة الكلية لفقراتها :(3. 3جدول )

 المحاور م.
 الدرجة الكلية

 ( االحتمالية.Sigقيمة ) معامل االرتباط
 0.000 0.801** المحور األول: األحداث الالحقة المعدلة. 1

 0.000 0.729** غير المعدلة. المحور الثاني: األحداث الالحقة 2

 0.000 0.734** المناسبة. اإلفصاحاتالمحور الثالث:  3

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )2 - 29**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )2 - 29*ر الجدولية عند درجة حرية )
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 :(Internal Consistency Validity) لفقرات االستبانة االتساق الداخلي

الباحث معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة، والدرجة الكلية للبعد الذي  حسب
 تنتمي إليه، وكانت النتائج على النحو التالي:

( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 3. 4يوضح الجدول رقم )
(، وكانت 0.05(؛ حيث كانت جميع قيم االحتمال أقل من )0.01(، أو مستوى داللة )0.05)

(، ومستوى داللة 27عند درجات حرية ) الجدوليمعامالت االرتباط أعلى من معامل االرتباط 
 ات صادقة لما وضعت ألجل قياسه:(؛ وهذا يدلل على أن جميع الفقر 0.05)

معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين فقرات محور األحداث الالحقة التي تتطلب التعديل والدرجة  :(3. 4جدول )
 الكلية لفقراته

معامل  الفقرات م.
 االرتباط

( .Sigقيمة )
 االحتمالية

1 
 هل وقعت أحداث جوهرية تحسرررررررررررن من ربحية الشرررررررررررركة )المرغوب فيها(،
والتي وقعت بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد القوائم المالية ووفرت دلياًل 

 لظروف حدثت بتاريخ المركز المالي؟
**0.642 0.000 

2 
هل وقعت أحداث جوهرية تؤثر سلبًا على ربحية الشركة )المرغوب فيها(، 
 والتي وقعت بين تاريخ الميزانية وتاريخ مصرررررررررررررررادقة القوائم المالية ووفرت

 دلياًل لظروف حدثت بتاريخ المركز المالي؟
**0.660 0.000 

 0.000 0.702** هل تم إصدار أحكام قضائية عن أحداث وقعت بعد تاريخ الميزانية؟ 3

4 
هل توفرت معلومات بعد تاريخ الميزانية العمومية تشررررررررررررررير إلى انخفاض 

 أصل بشكل جوهري؟ أيقيمة 
**0.810 0.000 

5 
قيمرررة المخزون بعرررد تررراريخ الميزانيرررة العموميرررة يعرررد هرررل حررردث هبوط في 
 كمؤشر على خسارتها؟

**0.782 0.000 

 0.000 0.703** هل تم اكتشاف حاالت تزوير أو أخطاء بعد تاريخ الميزانية العمومية؟ 6

7 
هرل حردث إقرار لمبلغ في الحصرررررررررررررررة كربح أو مكرافرأة بعرد تراريخ الميزانيرة 

 كالتزام قانوني أو حكمي؟
**0.856 0.000 

8 
األصرررررررول المباعة قبل  إيراداتأو  ةهل تم تحديد تكلفة األصرررررررول المشرررررررترا 

 تاريخ الميزانية خالل فترة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية؟
*0.411 0.027 

9 
هل تم بيع أحد أصررول الشررركة بأقل من القيمة الدفترية بعد تاريخ الميزانية 

 العمومية؟
**0.673 0.000 

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )2 - 29**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )2 - 29*ر الجدولية عند درجة حرية )
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( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 3. 5ويوضح الجدول رقم )
(، وكانت 0.05كانت جميع قيم االحتمال أقل من )(؛ حيث 0.01(، أو مستوى داللة )0.05)

(، ومستوى داللة 27معامالت االرتباط أعلى من معامل االرتباط الجدولي عند درجات حرية )
 (؛ وهذا يدلل على أن جميع الفقرات صادقة لما وضعت ألجل قياسه:0.05)

معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين فقرات محور األحداث الالحقة التي تتطلب التعديل والدرجة  :(3. 5جدول ) 
 الكلية لفقراته

 الفقرات م.
معامل 
 االرتباط

( .Sigقيمة )
 االحتمالية

1 
هل وقعت أحداث جوهرية تحسرررررررررررن من ربحية الشرررررررررررركة )المرغوب فيها(، 

دلياًل  اعتماد القوائم المالية ووفرتوالتي وقعت بين تاريخ الميزانية وتاريخ 
 لظروف لم تحدث بتاريخ المركز المالي؟

**0.706 0.000 

2 
هل وقعت أحداث جوهرية تحسرررررررررررن من ربحية الشرررررررررررركة )المرغوب فيها(، 
والتي وقعت بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد القوائم المالية ووفرت دلياًل 

 لظروف لم تحدث بتاريخ المركز المالي؟
**0.658 0.000 

3 
هل حدث هبوط في القيمة السررررروقية لالسرررررتثمارات فيما بين تاريخ الميزانية 

 ؟العمومية وتاريخ المصادقة إلصدار التقارير المالية
**0.788 0.000 

 0.000 0.649** هل تم اإلعالن عن توزيعات أرباح لألسهم؟ 4

5 
ة الالحقة لفتر  هل حدث عمليات شرررراء أسرررهم وسرررندات خالل فترة األحداث

 الميزانية العمومية؟
**0.631 0.000 

 0.000 0.788** هل توفر قرار عن البدء في تنفيذ برامج إعادة هيكلية رأس المال؟ 6

 0.000 0.717** هل تم اإلعالن عن خطة لوقف عملية معينة أو خط تشغيلي معين؟ 7

8 
الالحقة لفترة هل تم إصررررررررردار سرررررررررندات أو اسرررررررررتثمارات جديدة خالل الفترة 

 الميزانية العمومية؟
**0.714 0.000 

 0.003 0.539** هل حدث اندماج مع شركات أخرى؟ 9

10 
هل هناك تدهور في المركز المالي للشرررررررررررركة بعد تاريخ الميزانية يمكن أن 

 يؤثر على قدرة الشركة على االستمرارية؟
**0.618 0.000 

11 
األحررداث الالحقررة تؤثر على المركز هررل حرردث كوارث طبيعيررة خالل فترة 

 المالي للشركة؟
**0.755 0.000 

 0.000 0.801** هل صدرت قرارات حكومية تؤدي إلى انخفاض في المخزون للشركة؟ 12

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )2 - 29**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.361( = 0.05) ( وعند مستوى داللة2 - 29*ر الجدولية عند درجة حرية )
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( فيوضح أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 3. 6أما الجدول رقم )
(، وكانت 0.05(؛ حيث كانت جميع قيم االحتمال أقل من )0.01(، أو مستوى داللة )0.05)

اللة (، ومستوى د27معامالت االرتباط أعلى من معامل االرتباط الجدولي عند درجات حرية )
 (؛ وهذا يدلل على أن جميع الفقرات صادقة لما وضعت ألجل قياسه:0.05)

معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين فقرات محور األحداث الالحقة التي تتطلب التعديل والدرجة  :(3. 6جدول )
 الكلية لفقراته

 الفقرات م.
معامل 
 االرتباط

( .Sigقيمة )
 االحتمالية

1 
وذلرررك ابترررداًء من تررراريخ  ،بتحرررديرررد فترة األحرررداث الالحقرررةتقوم الشررررررررررررررركرررة 

 ؟و، الميزانية
**0.492 0.007 

2 
 المصادقة اريخت: السنوي  التقرير في التالية باإلفصاحات شركتكم تقوم هل

 المالية القوائم بإصدار
*0.464 0.011 

 المخولة جهةال: السرررنوي  التقرير في التالية باإلفصررراحات شرررركتكم تقوم هل 3
 المالية القوائم بإصدار بالمصادقة

**0.520 0.004 

4 
بالنسررربة لألحداث الالحقة غير المعدلة تفصرررح الشرررركة عن طبيعة الحدث 

 الالحق
**0.691 0.000 

5 
بالنسرررررربة لألحداث الالحقة غير المعدلة تفصررررررح الشررررررركة عن األثر المالي 

 للحدث الالحق
**0.700 0.000 

6 
األحداث الالحقة وفق مسررررررررررتوى معين من حسررررررررررب تصررررررررررورك كيف تعالج 
 األهمية النسبية لحجم رأس المال

**0.758 0.000 

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )2 - 29**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )2 - 29*ر الجدولية عند درجة حرية )

 

 (.Reliability( ثبات أدارة الدراسة )2)

يقصد بالثبات االستقرار في النتائج وعدم تغيرها بشكل جوهري لو أعيد تطبيقها عدة مرات 
على نفس مجتمع الدراسة، تحت نفس الظروف المواتية، وتم التأكد من ثبات االستبانة من خالل 

 التالي:

 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -أ

 إلى فقرات فردية الرتب، أخرى  السررررررررتبانة ومحاورهااتقوم هذه الطريقة على أسرررررررراس تقسرررررررريم 
زوجية الرتب، واحتسررراب معامل االرتباط بينهما، ومن ثم اسرررتخدام معادلة سررربيرمان براون لتصرررحيح 

( وذلك حسرررررررب المعادلة:Brown Coefficient -Spearmenالمعامل )
1

2

R

R  في حال تسررررررراوي
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طرفي االرتباط، أو معادلة جتمان في حال عدم تسرررررررررررررراوي طرفي االرتباط وذلك حسررررررررررررررب المعادلة: 
21

2

2

1

2

2















ع

 ( التالي:3. 10نت النتائج كما في الجدول رقم )، وكاعع

معامالت االرتباط بين الفقرات فردية رتب والفقرات زوجية رتب لمحاور االستبانة والدرجة الكلية  :(3. 7جدول )
 لفقراتها

 معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط عدد الفقرات المحاور م.
 0.860 0.788** 9 المحور األول: األحداث الالحقة المعدلة. .1

2. 
المحور الثرررررراني: األحررررررداث الالحقررررررة غير 

 المعدلة.
12 **0.748 0.856 

 0.758 0.611** 6 المناسبة. اإلفصاحاتالمحور الثالث:  .3

 0.750 0.600** 27 الكليةالدرجة 

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط قوية ودالة إحصائيًا وتراوحت لمحاور 
(، 0.600(، وبلغ معامل االرتباط للدرجة الكلية لالستبانة )0.788إلى  0.611االستبانة ما بين )

 (. وجميعها معدالت مرتفعة نسبيًا.0.750وبعد التصحيح بلغ )

 :(Cronbach's Alpha coefficient) معامالت ألفا كرونباخ

تقوم هذه الطريقة على أساس احتساب معامل ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة والدرجة الكلية 
 لفقراتها، والجدول التالي يبين النتائج:

 معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة والدرجة الكلية لفقراتها :(3. 8جدول )
 معامل الصدق ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحاور م.
 0.920 0.847 9 المحور األول: األحداث الالحقة المعدلة. .1

 0.947 0.898 12 المحور الثاني: األحداث الالحقة غير المعدلة. .2

 0.881 0.777 6 المحور الثالث: اإلفصاحات المناسبة. .3

 0.928 0.862 27 الدرجة الكلية

 الصدق يساوي الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ * معامل

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ كانت مرتفعة جدًا، وتراوحت لمحاور 
(، وبلغ معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية لفقرات االستبانة 0.898إلى  0.777االستبانة ما بين )

 – 0.881وتراوحت معامالت الصدق لمحاور االستبانة ما بين ) (، وهي معدالت مرتفعة.0.862)
(، وجميعها معدالت مرتفعة تشير 0.928(، وكان معامل الصدق للدرجة الكلية لالستبانة )0.947

 إلى ثبات نتائج أداة الدرسة.
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 .ًا: األساليب اإلحصائيةخامس

ة حول مدى التزام الشركات اسُتخدمت االستبانة كأداة كمية أساسية لجمع البيانات الالزم
المساهمة في بورصة فلسطين للمعيار المحاسبي الدولي العاشر؛ والمتعلق باألحداث الالحقة، وكانت 

لحساب إلى ا أدخلتالبيانات و عولجت جابات، و ممة بحيث أن كل فقرة تحتمل ثالث إاالستبانة مص
(، حسب إجراءات الحدث SPSS)اعية ليل اإلحصائي للعلوم االجتماآللي من خالل برنامج رزمة التح

 الالحق ذاته، وذلك وفق الجدول التالي:

 طريقة ادخال البيانات لكل محور من محاور االستبانة :(3. 9جدول )

 االستجابات
 نعم

 ال
 فصاحتتطلب اإل تتطلب التعديل

 0 1 2 األحداث الالحقة التي تتطلب التعديل

 0 2 1 فصاحاألحداث الالحقة التي تتطلب اإل

 0 1 المناسبة وفق المعيار الدولي العاشر اإلفصاحات

حصائية المناسبة، وكان وبناًء على ذلك اعتمد الباحث على مجموعة من االختبارات اإل
 أهمها ما يلي:

(: ويسررررتخدم هذا األمر للتعرف إلى Frequencies and Percentالتكرارات والنسررررب المئوية ) -
 تكرار استجابات الفئة.

(: للتحقق من صررررررررررررررررردق المقيررراس وثبررراتررره، Correlation Coefficientمعرررامالت االرتبررراط ) -
 والعالقة بين المتغيرات.

 (: للتعرف إلى ثبات المقياس.Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
 ثبات مقاييس الدراسة. لمعرفة(: Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ ) -
(: ويسررررررررتخدم هذا األمر للتعرف على طبيعة البيانات Normal Testالتوزيع الطبيعي ) اختبار -

-1سررررررررررررررمرنوف ) -م اختبررار كولمجروفع توزيعررًا طبيعيررًا أمررا ال، حيررث اسررررررررررررررتخرردإذا كررانررت تتب

Sample Kolmogorov-Smirnov.لمناسبته لطبيعة العينة ) 
طبيعة اسرررررتجابات العينة على (: ويسرررررتخدم هذا األمر للتعرف إلى Meanالمتوسرررررط الحسرررررابي ) -

 فقرات االستبيان.
(: ويسررررررررررررتخدم للتعرف إلى انحرافات اسررررررررررررتجابات Standard deviationاالنحراف المعياري ) -

 العينة عن الوسط الحسابي لتقديراتهم.
(: ويسرررتخدم هذا االختبار للتعرف إلى الوزن النسررربي السرررتجابات Percentageالوزن النسررربي ) -

 الستبيان وتفاعلهم حولها.العينة على فقرات ا
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 ( بهدف اختبار فرضيات الدراسة.Sign Testاختبار االشارة ) -

 (: للفروق بين رتب مجموعتين مستقلتين.Mann- Whitney Testاختبار مان ويتني ) -

(: للفروق بين رتب ثالث مجموعات مستقلة Kruskal- Wallis Testاختبار كروسكال واالس ) -
 فأكثر.



 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الرابع
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
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 :مقدمة

يتناول الفصل الرابع الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة، وتحليل البيانات، واختبار الفرضيات، 
ناًء على بوذلك باالعتماد على أنسب االختبارات االحصائية، حيث اختار الباحث هذه االختبارات 

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة، واستجابات المبحوثين.

 .أواًل: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة

 (: البيانات األولية المتعلقة بالمستجيب.1)

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي للمستجيب :(4. 1جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 المؤهل العلمي
 3 3.40 1 دبلوم متوسط

 1 75.90 22 بكالوريوس

 2 20.70 6 ماجستير فأعلى

  100.0 29 اإلجمالي

( أن معظم أفراد العينة من حملة درجة البكالوريوس وبنسبة 4. 1يتضح من الجدول رقم )
( %3.40بينما كان )، فأعلى ( منهم يحمل درجة الماجستير%20.70(، وكان )%75.90بلغت )

فقط يحمل درجة الدبلوم المتوسط، وهذه النسب تعكس طبيعة العمل في الشركات المساهمة، والدوائر 
المالية فيها، فهي بحاجة إلى مؤهالت علمية تتناسب مع طبيعة العمل المالي والمحاسبي، وبحاجة 

 إلى خبراء وذوي اختصاص.

 صص المستجيبتوزيع عينة الدراسة حسب تخ :(4. 2جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 التخصص

 1 75.90 22 محاسبة

 2 13.80 4 علوم مالية ومصرفية

 3 6.90 2 إدارة أعمال

 4 3.40 1 أخرى 

  100.0 29 اإلجمالي

( أن معظم أفراد العينة من المتخصصين بالمحاسبة وبنسبة 4. 2يتضح من الجدول رقم )
( من %6.90( من تخصص علوم مالية ومصرفية، و)%13.80(، وكان )%75.90بلغت )

( من تخصص آخر )الهندسة المدنية(، ولعل ذلك يرجع إلى %3.40تخصص إدارة األعمال، كان )
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ة المالية للشركات المساهمة، وهي من أعمال واختصاص المحاسبة أن المستجيبين كانوا من الدائر 
 والعلوم المالية، لذا جاء معظم أفراد العينة من المحاسبين أو من ذوي شهادة العلوم المالية والمصرفية.

 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي للمستجيب :(4. 3جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 المسمى الوظيفي
 2 44.80 13 محاسب

 1 48.30 14 مدير مالي

 3 6.90 2 مدقق داخلي

  100.0 29 اإلجمالي

( أن معظم أفراد العينة من المدراء الماليين للشركات المساهمة 4. 3يتضح من الجدول رقم )
بينما كانت النسبة ( محاسبين، %44.80(، وكان )%48.30في بورصة فلسطين وبنسبة بلغت )

 (.%6.9األقل للمدققين الداخليين )

 توزيع عينة الدراسة حسب الشهادة المهنية للمستجيب :(4. 4جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 الشهادة المهنية

 4 10.30 3 محاسب دولي معتمد 

 4 10.30 3 محاسب فلسطيني معتمد 

 2 20.70 6 محاسب عربي معتمد

 3 13.80 4 أخرى 

 1 41.40 12 ال توجد

 5 3.40 1 محاسب دولي، فلسطيني، عربي، وأردني معتمد

  100.0 29 اإلجمالي

مهنية بنسبة ( أن معظم أفراد العينة ال توجد لديهم شهادة 4. 4يتضح من الجدول رقم )
(، وهناك %20.70بنسبة بلغت )( محاسب عربي معتمدالشهادة المهنية ) (، ويليها ذوو41.40%)
( قد جمع بين الشهادة المهنية المختلفة. ويرى الباحث بأن الشركات المساهمة يجب أن 3.40%)

تستقطب ذوي الشهادة المهنية، كونهم يتمتعون بقدرات في المجاالت المالية والمحاسبية، ولديهم 
 سواق المالية.القدرات على ربط أعمال الشركة باألوضاع المحيطة، وطبيعة األ
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 .بالشركات المساهمة(: البيانات األولية المتعلقة 1)

 توزيع عينة الدراسة حسب قطاع الشركة الذي تعمل به :(4. 5جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

القطاع الذي تعمل به 
 الشركة

 3 20.70 6 االستثمار

 4 17.20 5 البنوك والخدمات المالية

 5 6.90 2 التأمين

 1 31.10 9 الصناعة

 2 24.10 7 الخدمات

  100.0 29 اإلجمالي

( أن معظم الشركات عينة الدراسة تعمل في قطاع الصناعة 4. 5يتضح من الجدول رقم )
(، %24.10(، يليها الشركات التي تعمل بقطاع الخدمات بنسبة بلغت )%31.10وبنسبة بلغت )

(، وجاء أخيرًا %17.20(، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية )%20.70) ثم قطاع االستثمار
 (.%6.90قطاع التأمين بنسبة بلغت )

 توزيع عينة الدراسة حسب السوق المالي :(4. 6جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 السوق المالي
 2 48.30 14 السوق األولى

 1 51.70 15 السوق الثانية

  100.0 29 اإلجمالي

( أن الشركات عينة الدراسة تنقسم من حيث السوق إلى 4. 6يتضح من الجدول رقم )
 ( تعمل في السوق الثانية.%51.70( تعمل في السوق األولي، و)48.30%)

 توزيع عينة الدراسة حسب مكتب التدقيق :(4. 7جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 مكتب التدقيق

 1 44.80 13 إرنست وبونغ

 4 3.40 1  دبلويت أند توش  

 2 10.30 3 برايس ووترهاوس كوبز     

 3 6.90 2 سابا

 4 3.40 1 طالل أبو غزالة

 2 10.30 3 معايعة

 3 6.90 2 االستشاريون العرب

 4 3.40 1 خليفة وسمان

 4 3.40 1 الطريفي

 3 6.90 2 العربالخبراء 

  100.0 29 اإلجمالي
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( أن معظم الشركات عينة الدراسة تابعة لمكتبة إرنست وبونغ 4. 7يتضح من الجدول رقم )
 (.%10.30بنسبة ) مكتب برايس ووترهاوس كوبر ومعايعة( يليه %44.80للتدقيق بنسبة )

 دراج بالبورصةتوزيع عينة الدراسة حسب تاريخ اإل :(4. 8جدول )
 الترتيب النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

تاريخ اإلدراج 
 بالبورصة

 3 13.80 4 سنوات فأقل 5

 2 20.70 6 سنوات 10 – 6

 2 20.70 6 سنة 15 – 11

 1 44.80 13 سنة 15أكثر من 

  100.0 29 اإلجمالي

سنة( بنسبة  15( أن معظم الشركات أدرجت بالبورصة منذ )4. 8يتضح من الجدول رقم )
 (.%44.80بلغت )

 (.Normal Test) ثانيًا: اختبار التوزيع الطبيعي

-Sample Kolmogorov-1سررررررررررررررمرنوف ) –كولمجروف اسررررررررررررررتخررردم البررراحرررث اختبرررار 

Smirnov) وكانت النتائج كما شركة (29)، والعينة تبلغ نحو للكشف عن طبيعة منحنى البيانات ،
 :(4. 9رقم ) هو مبين بالجدول التالي

 (Sample Kolmogrov- Smirnov -1(: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )4. 9جدول )
 (.Sigقيمة ) (Zقيمة ) عدد الفقرات البيان

 0.000 0.253 9 األحداث الالحقة التي تتطلب التعديل

 0.011 0.186 12 األحداث الالحقة التي تتطلب االفصاح

 0.029 0.171 6 المناسبة وفق المعيار الدولي العاشر اإلفصاحات

(، وعليه 0.05( كانت أقل من مستوى الداللة ).Sig( يوضح أن قيم )4. 9الجدول رقم )
 فإن البيانات ال تتبع توزيعًا طبيعيًا، ويجب استخدام اختبار المعلمية.

 .ثالثًا: تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 لتكراراتاتبانة، حيث تستخدم تحليل بيانات كل محور من محاور االس اآلتيةتعرض الجداول 
الشركات التي لم يكن لديها أحداث الحقة تتطلب التعديل، ثم احتسب  أستثنيتوالنسب المئوية، و 

 :ما يليكفكانت النتائج  واألوزان النسبية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالباحث 
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ال تلتزم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعالجة األحداث الالحقة  :األولىاختبار الفرضية 
 المعدلة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

فقرات ل والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية التكرارات والنسب المئوية :(4. 10جدول )
 لالحقة المعدلة والدرجة الكليةاألحداث ا

 الفقرات م.
نعم تتطلب 

 التعديل
نعم تتطلب 

المتوسط  ال فصاحاإل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك

1 

هرررررررل وقرررررررعرررررررت 
أحررداث جوهريررة 
ترررحسررررررررررررررررن مرررن 
ربحية الشررررررررررركة 
)الرررررررررمررررررررررغرررررررروب 
فرريررهرررررررا(، والررترري 
وقعت بين تاريخ 
الميزانيررة وترراريخ 
اعتمررررررراد القوائم 
المرررراليررررة ووفرت 
دلرريرراًل لررظررروف 
حرررردثررررت بترررراريخ 
 المركز المالي؟

10 34.50 2 6.90 17 58.60 1.833 0.40 91.65 2 

2 

هرررررررل وقرررررررعرررررررت 
أحررداث جوهريررة 
تؤثر سرررررلبًا على 
ربحية الشررررررررررركة 
)الرررررررررمررررررررررغرررررررروب 
فرريررهرررررررا(، والررترري 
وقعت بين تاريخ 
الميزانيررة وترراريخ 
مصررررادقة القوائم 
المرررراليررررة ووفرت 

لررظررروف دلرريرراًل 
حرررردثررررت بترررراريخ 
 المركز المالي؟

6 20.70 4 13.80 19 65.50 1.60 0.52 80.00 6 
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3 

هل تم إصرررررررردار 
أحكام قضررررررررائية 
عررررررررن أحررررررررداث 
وقعت بعد تاريخ 

 الميزانية؟

2 6.90 1 3.40 26 89.70 1.667 0.58 83.35 5 

4 

هرررررررل تررررررروفررررررررت 
معلومرررررات بعرررررد 
ترررراريخ الميزانيررررة 
العمومية تشررررررير 
إلررى انررخررفررررررراض 

أصرررررررل  أيقيمة 
 بشكل جوهري؟

4 13.80 2 6.90 23 79.30 1.667 0.52 83.35 4 

5 

هل حدث هبوط 
فررررررري قررررررريرررررررمرررررررة 
المخزون بعرررررررد 
ترررراريخ الميزانيررررة 
العموميررررررة يعررررررد 
كمؤشرررررررررررررر على 

 خسارتها؟

3 10.30 5 17.20 21 72.40 1.375 0.52 68.75 9 

6 

هل تم اكتشرررراف 
حررررررراالت تزوير 
أو أخطررراء بعرررد 
ترررراريخ الميزانيررررة 

 العمومية؟

2 6.90 0 0.00 27 93.10 2.0 0.00 100.0 1 

7 

هررل حرردث إقرار 
لررررررمرررررربررررررلررررررغ فرررررري 
الحصررررررررررررة كربح 
أو مكرررافرررأة بعرررد 
ترررراريخ الميزانيررررة 
كررررالتزام قررررانوني 

 أو حكمي؟

5 17.20 4 13.80 20 69.00 1.56 0.53 78.00 8 
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8 

هررررل تم تحررررديررررد 
تكلفة األصررررررررول 
الرررمشرررررررررررررررترررراة أو 
 إيررررررررررررررررررررررررررررررررررررادات
األصرررررررررررررررررررررررررررررررول 
المبرررررراعررررررة قبرررررل 
ترررراريخ الميزانيررررة 
خرررررررالل فرررررررتررررررررة 
األحررررررررررررررررررررررررررررررداث 
الالحقررررة لترررراريخ 
الرررررررمررررررريرررررررزانررررررريرررررررة 

 العمومية؟

9 31.00 4 13.80 16 55.20 1.70 0.48 85.00 3 

9 

هررل تم بيع أحررد 
أصررررول الشررررركة 
بررأقررل من القيمررة 
الرررررردفتريررررررة بعررررررد 
ترررراريخ الميزانيررررة 

 العمومية؟

4 13.80 3 10.30 22 75.90 1.57 0.53 78.50 7 

  83.18 0.45 1.664 73.18 191 9.58 25 17.24 45 الدرجة الكلية

من الشركات المساهمة في  ( حدثًا الحقًا عّدلت45هناك )( أن 4. 10يتضح من الجدول )
ا فصاح عنهواجب تعديلها لم تعدل بل تم اإل ( حدثاً 25(، وهناك )%17.24بورصة فلسطين بنسبة )

( ال توجد لديهم %73.18كانت ) والجدير ذكره أن النسبة الكبرى (، %9.58دون تعديل بنسبة )
 أحداث الحقة لتاريخ الميزانية.

(، 8وكانت أكثر األحداث تكرارًا لدى الشركات المساهمة في بورصة فلسطين الفقرة رقم )
 خالل يزانيةالم تاريخ قبل المباعة األصول إيرادات أو المشتراة األصول تكلفة تحديد تم هلونصها )

تعديل، ( شركة بأنها وجبت ال13( حيث استجابت )العمومية؟ الميزانية لتاريخ الالحقة األحداث فترة
 دون التعديل. باإلفصاح( شركات قامت 4، فيما كان هناك )( شركات عّدلت9لكن )

 المرغوب) الشركة ربحية من تحسن جوهرية أحداث وقعت هل( ونصها )1يليها الفقرة رقم )
 حدثت ظروفل دليالً  ووفرت المالية القوائم اعتماد وتاريخ الميزانية تاريخ بين وقعت والتي ،(فيها

( شركات، فيما قامت 10)عّدلت( شركة لديها هذا الحدث، 12هناك )( وكان المالي؟ المركز بتاريخ
 دون التعديل. باإلفصاحشركتان 
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 تاريخ بعد أخطاء أو تزوير حاالت اكتشاف تم هل) (6)وكانت أقل األحداث تكرارًا الفقرة رقم
 .وعّدال من الشركتين( حيث كان هناك حدثان العمومية؟ الميزانية

حداث الشركات التي لم تحدث لديها أ استثنى الباحثوللوقوف على صحة الفرضية السابقة 
شارة بار االاختوقيمة  المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والوزن النسبي معدلة، واحتسب الحقة

(Sign test ))ن المتوسط الحسابي ، حيث إللدرجة الكلية للمحور األول )األحداث الالحقة المعدلة
ن كان أكثر فهناك التزام من الشركات، 1يكون دااًل إحصائيًا إذا لم يصل إلى درجة الحياد ) (، وا 

( يوضح 4.11رقم )( فهذا دليل على عدم االلتزام. والجدول 1وعكس ذلك لو كان المتوسط أقل من )
 النتائج:

 االحصاء الوصفي لألحداث الالحقة المعدلة وقيمة اختبار اإلشارة :(4. 11جدول )

المتوسط  الفرضية األولى
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(Sig.) 

 ةبمعالج فلسررررررررررطين بورصررررررررررة في المدرجة الشررررررررررركات تلتزم ال
 متطلبررررات وفق الميزانيررررة لترررراريخ المعرررردلررررة الالحقررررة األحررررداث
 .العاشر الدولي المحاسبي المعيار

1.664 0.45 83.18 0.000 

( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمحور األول )األحداث 4. 11يتضح من الجدول رقم )
( أقل .Sig(، وكانت قيمة االحتمال )%83.18(، وكان الوزن النسبي )1.664الالحقة المعدلة( )

(، وهذا يدلل على أن المتوسط الحسابي دال إحصائيًا، وكان المتوسط 0.05من مستوى الداللة )
(، وهذا يدلل على التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعالجة األحداث الالحقة 1أكبر من )
 بورصة في لمدرجةا الشركات تلتزم :وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة القائلةالمعدلة، 
 الدولي يالمحاسب المعيار متطلبات وفق الميزانية لتاريخ المعدلة الالحقة األحداث بمعالجة فلسطين
حيث تختلف نتائج الدراسة مع دراسة )أبو نصار، والعرابي( التي أظهرت انخفاض االلتزام ، العاشر

 ألردنية.بمعالجة األحداث الالحقة المعدلة للشركات المساهمة العامة ا

ويرى الباحث بأن هذه األحداث في طبيعتها جوهرية وتؤثر في المركز المالي، وبالتالي كان 
هناك التزام من الشركات بتعديلها، كذلك فإن الشركات المساهمة مطالبة بااللتزام بالمعايير المحاسبية 

وق ، سواء أكانت في السكافة لشركات المساهمةلمحاسبي الدولي العاشر ملزم لالدولية، والمعيار ا
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األولي أو السوق الثانية، كذلك فإن الشركات المساهمة لديها كوادر بشرية تحمل مؤهالت علمية 
 تساعدها على االلتزام بالمعايير المحاسبية بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

الالحقة  ن بمعالجة األحداثال تلتزم الشركات المدرجة في بورصة فلسطي :اختبار الفرضية الثانية
 غير المعدلة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات  :(4. 12جدول )
 األحداث الالحقة غير المعدلة والدرجة الكلية

 تالفقرا م.
نعم تتطلب 

 التعديل
نعم تتطلب 

المتوسط  ال فصاحاإل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك

10 

هل وقعت أحداث 
جوهرية تحسن من 
ربحيررررة الشرررررررررررررركرررة 
)المرغوب فيهرررررا(، 
والتي وقعررررررت بين 
تررررررراريخ الميزانيرررررررة 
وتررررررراريررخ اعررتررمررررررراد 
الررقرروائررم الررمرررررررالرريرررررررة 
ووفرررررررررت دلرررررررريرررررررراًل 

لم تحرردث  لظروف
برررتررررررراريرررخ الرررمرررركررز 

 المالي؟

7 24.10 6 20.70 16 55.20 1.462 0.52 73.10 7 

11 

هل وقعت أحداث 
جوهرية تحسن من 
ربحيررررة الشرررررررررررررركرررة 
)المرغوب فيهرررررا(، 
والتي وقعررررررت بين 
تررررررراريخ الميزانيرررررررة 
وتررررررراريررخ اعررتررمررررررراد 
الررقرروائررم الررمرررررررالرريرررررررة 
ووفرررررررررت دلرررررررريرررررررراًل 
لظروف لم تحرردث 
برررتررررررراريرررخ الرررمرررركررز 

 المالي؟

8 27.60 3 10.30 18 62.10 1.273 0.47 63.65 10 
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12 

هررررل حرررردث هبوط 
في القيمة السررروقية 
لالسرررررررتثمارات فيما 
ة بين تاريخ الميزاني

العموميرررررة وتررررراريخ 
المصادقة إلصدار 

 ؟التقارير المالية

2 6.90 7 24.10 20 69.00 1.78 0.44 89.00 1 

13 
هرررررررل تررم اإلعررالن 
عرررررن تررررروزيرررررعرررررررات 

 أرباح لألسهم؟
11 37.90 6 20.70 12 41.40 1.353 0.49 67.65 9 

14 

هل حدث عمليات 
شررررررررررررررراء أسررررررررررررررهررم 
وسرررررررررررررنررردات خالل 
فرررررررتررررررررة األحرررررررداث 
الررررالحررررقرررررررة لررررفررررترررررة 
 الميزانية العمومية؟

6 20.70 6 20.70 17 58.60 1.50 0.52 75.00 6 

15 

هل توفر قرار عن 
البررررررردء في تنفيرررررررذ 
برامج إعادة هيكلية 

 رأس المال؟

3 10.30 5 17.20 21 72.40 1.625 0.52 81.25 3 

16 

هرررررررل تررم اإلعررالن 
عن خطررررررة لوقف 
عمليرررررة معينرررررة أو 
خرررط تشرررررررررررررررغررريرررلررري 

 معين؟

5 17.20 3 10.30 21 72.40 1.375 0.52 68.75 8 

17 

هررل تم إصررررررررررررررردار 
سرررررررررررررررررررررنررررررررردات أو 
اسرررررررتثمارات جديدة 
خرررررررالل الرررررررفرررررررتررررررررة 
الررررالحررررقرررررررة لررررفررررترررررة 
 الميزانية العمومية؟

4 13.80 5 17.20 20 69.00 1.556 0.53 77.80 4 

هررل حرردث انرردمرراج  18
 مع شركات أخرى؟

4 13.80 5 17.20 20 69.00 1.556 0.55 77.80 5 

19 

هرررل هنررراك تررردهور 
في المركز المررالي 
للشرررررركة بعد تاريخ 
الميزانيرررة يمكن أن 
يررؤثررر عررلررى قررررررردرة 

3 10.30 1 3.40 25 86.20 1.25 0.50 62.50 11 
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الشررررررررررررررركرررررررة عررلررى 
 االستمرارية؟

20 

هرررل حررردث كوارث 
رة فتطبيعيررة خالل 

األحرررداث الالحقرررة 
تؤثر على المركز 

 المالي للشركة؟

1 3.40 3 10.30 25 86.20 1.75 0.50 87.50 2 

21 

هل صدرت قرارات 
حكومية تؤدي إلى 
انررررررخررررررفررررررراض فرررررري 
 المخزون للشركة؟

4 13.80 1 3.40 24 82.80 1.20 0.447 60.00 12 

  73.67 0.50 1.4733 68.67 239 14.66 51 16.67 58 الدرجة الكلية

ح بأن فصاح، ويتضاث تتطلب اإلحدأ( 109يتضح من الجدول بأن الشركات وقع لديها )
عنها بنسبة  ( حدثًا ُأفصح51(، وكان هناك )%16.67، وبنسبة بلغت )( حدثًا عّدلت58هناك )
( أحداثًا لم تحدث لدى الشركات المساهمة %68.67) (، فيما كانت النسبة الكبرى %14.66بلغت )

 عن اإلعالن تم هل(، ونصها )17في بورصة فلسطين، ويتضح أن أكثر األحداث تكرارًا الفقرة رقم )
 تمعنها والتز ( شركات فقط 6) أفصحتبتعديلها،  شركة (11( وقامت )لألسهم؟ أرباح توزيعات

 أحداث وقعت هل(، ونصها )10، يليها الفقرة رقم )بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر
 اعتماد اريخوت الميزانية تاريخ بين وقعت والتي ،(فيها المرغوب) الشركة ربحية من تحسن جوهرية
( 13( ووقعت لدى الشركات )المالي؟ المركز بتاريخ تحدث لم لظروف دليالً  ووفرت المالية القوائم
بمتطلبات المعيار  تمعنها والتز  باإلفصاح( شركات 6) أفصحت( شركات، فيما 7عّدلتها )مرة، ف

 المحاسبي الدولي العاشر.

 هناك هل(، وتنص على )20(، والحدث رقم )19وكانت أقل األحداث تكرارًا الحدث رقم )
 لىع الشركة قدرة على يؤثر أن يمكن الميزانية تاريخ بعد للشركة المالي المركز في تدهور

 ماليال المركز على تؤثر الالحقة األحداث فترة خالل طبيعية كوارث حدث هل(؛ و)االستمرارية؟
(، ولم تلتزم بالحدث رقم 20(، ويظهر الجدول بأن الشركات التزمت المعيار في الحدث رقم )للشركة؟

(19.) 

ديها أحداث لالشركات التي لم تحدث  وقوف على صحة الفرضية السابقة استثنى الباحثولل
بار االشارة اختالمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والوزن النسبي وقيمة  واحتسب الحقة معدلة،
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(Sign test )ن المتوسط حداث الالحقة غير المعدلة(، حيث إللدرجة الكلية للمحور الثاني )األ
ن كان أكثر فهناك التزام من 1الحسابي يكون دااًل إحصائيًا إذا لم يصل إلى درجة الحياد ) (، وا 

( فهذا دليل على عدم االلتزام. والجدول رقم 1لشركات، وعكس ذلك لو كان المتوسط أقل من )ا
 ( يوضح النتائج:4.13)

 المعدلة وقيمة اختبار اإلشارة غير حصاء الوصفي لألحداث الالحقةاإل :(4. 13جدول )

المتوسط  الفرضية الثانية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(Sig.) 

 ةبمعالج فلسررررررررررطين بورصررررررررررة في المدرجة الشررررررررررركات تلتزم ال
 براتمتطل وفق الميزانيرة لتراريخ المعردلرةغير  الالحقرة األحرداث
 .العاشر الدولي المحاسبي المعيار

1.4733 0.50 73.67 0.832 

(، لكن كانت 1(، وهو أعلى من )1.4733يتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي بلغ )
(، وهذا يدلل على أن المتوسط الحسابي غير دال إحصائيًا، 0.05( أكبر من ).Sigقيمة االحتمال )

هذا يدلل على أن التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين كان محايدًا ومنها يلتزم بالمعيار و 
 فصاحباإلومنها ال يلتزم بالمعيار في مجال األحداث الالحقة غير المعدلة، وأن هناك شركات تقوم 

سبية خطاء محاذه األحداث، لكن في المقابل هناك شركات تقوم بالتعديل، وهنا الوقوع في أعن ه
ج الجدول وفي ضوء نتائ فصاح، ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.فيما يتعلق بطرق اإل

، حيث كانت الشركات تلتزم بدرجة ال يمكن إصدار الحكم على قبول أو رفض الفرضيةالسابق 
 بيالمحاس المعيار متطلبات وفق الميزانية لتاريخ المعدلة غير الالحقة األحداث بمعالجةمحايدة 
 .العاشر الدولي

متطلبات  المناسبة في تقريرها السنوي وفق باإلفصاحات: ال تلتزم الشركات الفرضية الثالثة اختبار
 المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

 المناسبة اإلفصاحاتالتكرارات والنسب المئوية لفقرات  :(4. 14جدول )

 الفقرات م.
 ال نعم

 
 % ك % ك

22 
 ،تقوم الشرررررررررررررركة بتحديد فترة األحداث الالحقة

 .وذلك ابتداًء من تاريخ الميزانية
18 62.10 11 37.90   



 

68 

23 
 يف التالية باإلفصرررررررررراحات شررررررررررركتكم تقوم هل

 اربإصرررررررد المصرررررررادقة تاريخ: السرررررررنوي  التقرير
 .المالية القوائم

26 89.70 3 10.30   

24 
 يف التالية باإلفصرررررررررراحات شررررررررررركتكم تقوم هل

 ةبالمصرررررررادق المخولة الجهة: السرررررررنوي  التقرير
 .المالية القوائم بإصدار

27 93.10 2 6.90   

25 
بالنسبة لألحداث الالحقة غير المعدلة تفصح 

 .الشركة عن طبيعة الحدث الالحق
20 69.00 9 31.00   

26 
بالنسبة لألحداث الالحقة غير المعدلة تفصح 

 الشركة عن األثر المالي للحدث الالحق.
20 69.00 9 31.00   

27 
حسررب تصررورك كيف تعالج األحداث الالحقة 

م النسرربية لحج وفق مسررتوى معين من األهمية
 رأس المال.

 غير مهمة متوسط األهمية مهماً 
 % ك % ك % ك
8 27.60 2 6.90 -- -- 

( من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين %62.10( أن )4. 12يتضح من الجدول رقم )
قرار اإلدارة مجلس انعقاد تاريختقوم بتحديد فترة األحداث الالحقة وذلك ابتداًء من تاريخ الميزانية و   وا 

( من الشركات المساهمة المدرجة في %37.90، وكان هناك )بإصدارها والتصريح المالية القوائم
 انعقاد اريختوذلك ابتداًء من تاريخ الميزانية و  ،بورصة فلسطين ال تقوم بتحديد فترة األحداث الالحقة

قرار اإلدارة مجلس  .بإصدارها والتصريح المالية القوائم وا 

 ادقةالمص تاريخعن  لشركات المساهمة في بورصة فلسطين أفصحت( من ا%89.70)وكان 
 المصادقة تاريخعن  باإلفصاح( من الشركات ال تلتزم %10.30، وكان )المالية القوائم بإصدار
تفصح ( من الشركات المساهمة في بورصة فلسطين %93.10. كذلك كان )المالية القوائم بإصدار

( من الشركات ال تلتزم %6.90، وكان )المالية القوائم بإصدار بالمصادقة المخولة الجهة عن
ك . ويتضح أيضًا من الجدول أن هناالمالية القوائم بإصدار بالمصادقة المخولة الجهةعن  باإلفصاح

( من الشركات المساهمة في بورصة فلسطين تفصح عن طبيعة الحدث الالحق المعدل، 69.00)
ركات المساهمة في بورصة فلسطين ال تفصح عن الحدث الالحق المعدل. ( من الش%31.00وكان )
( من الشركات المساهمة في بورصة فلسطين تفصح عن األثر المالي للحدث %69.00وكان )

( من الشركات المساهمة في بورصة فلسطين ال تفصح عن األثر %31.00الالحق المعدل، وكان )
لم تتفاعل عينة الدراسة والمستجيبين على االستبانة على في حين  المالي للحدث الالحق المعدل.

لالحقة ( من العينة على أن األحداث ا%27.60الفقرة المتعلقة بمستوى األهمية، لكن استجاب )
( بأن متوسطة األهمية من األحداث الالحقة. وأشار بعض %6.9ستجاب )المهمة لرأس المال، فيما ا

ت المالية، نان يتم حول األحداث الالحقة التي تؤثر على البيافصاح يجب أأن اإلالمستجيبين إلى 
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كون يجب أن ت اإلفصاحاتقبل اجتماع مجلس إدارة الشركة. وأكد البعض بأن  ويجب أن يتم تعّدل
 انتهائها تاريخ قبل ثرهاأ أبد قد وكان ةالمالي الفترة انتهاء بعد ظهرت التي الالحقة حداثاألحول 
 يأ له كني ولم ة؛المالي الفترة انتهاء بعد حدث يأ ظهر إذا ماأ. عليها بناءً  ةالمالي القوائم فتعّدل
 ن بعضأ. وأشار أحد المستجيبين إلى تعديل دون  فقط فصاحاإل متفي المدة انتهاء قبل بشيء عالقة

 فصاحلإل ةر و ضر  هناك يكون  ال للشركة المالية القوائم على أهمية المالي يشكل أثرها ال التي األحداث
 وقرارات كةلشر  المساهمين حقوق  على ثرؤ ت والتي الجوهرية حداثاأل جميع نإف عام بشكل لكن عنها،

وهذه البيانات  .الضرورة اقتضت ذاإ المالية البيانات وتعديل عنها فصاحاإل يتم أن البد المستثمرين
ة في مالشركات المساهتعبر عن اختالف وجهات نظر المحاسبين والمدراء الماليين والمدققين في 

 فصاح عن األحداث الالحقة المعدلة.بورصة فلسطين حول طبيعة اإل

( لكل فقرة Sign testشارة )، تم استخدام اختبار اإلةالسابق يةرضوللوقوف على صحة الف
 وذلك على النحو التالي: (0.5، عند درجة حياد )المناسبة اإلفصاحاتمن فقرات 

 المناسبة اإلفصاحاتالتكرارات والنسب المئوية لفقرات  :(4. 15جدول )

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي

قيمة 
(Sig.) 

 الترتيب

 ،تقوم الشرررركة بتحديد فترة األحداث الالحقة، وذلك ابتداًء من تاريخ الميزانية 22
 و.

0.62 0.265 
4 

 المصررادقة السررنوي: تاريخ التقرير في التالية باإلفصرراحات شررركتكم تقوم هل 23
 المالية. القوائم بإصدار

0.8966 0.000 
2 

 المخولة هةالجالسررررنوي:  التقرير في التالية باإلفصرررراحات شررررركتكم تقوم هل 24
 0.000 0.931 .المالية القوائم بإصدار بالمصادقة

1 

بالنسررررربة لألحداث الالحقة غير المعدلة تفصرررررح الشرررررركة عن طبيعة الحدث  25
 0.061 0.6897 .الالحق

3 

بالنسررررررربة لألحداث الالحقة غير المعدلة تفصرررررررح الشرررررررركة عن األثر المالي  26
 0.061 0.6897 للحدث الالحق.

3 

  0.001 0.83 الدرجة الكلية

 اإلفصاحاتب تلتزميتضح من الجدول أن الشركات المساهمة في بورصة فلسطين بشكل عام 
ت قيمة اختبار ، حيث كانالعاشر الدولي المحاسبي المعيار متطلبات وفق السنوي  تقريرها في المناسبة

 باإلفصاح اً (، وكذلك يتبين أن هناك التزام0.05االشارة على الدرجة الكلية أقل من مستوى الداللة )
تاريخ المصادقة بإصدار القوائم المالية، والجهة المخولة بالمصادقة بإصدار القوائم المالية، فيما  من
فصاح عن األحداث الالحقة غير المعدلة فيما يخص طبيعة حياد على اإلل المتوسط الحسابي للوص

 وفي ضوء النتائج الواردة في الحدث الالحق، وكذلك األمر بالنسبة لألثر المالي للحدث الالحق.
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لتزم ت( يجب رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة: 4. 15الجدول السابق رقم )
المناسبة في تقريرها السنوي وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي  الشركات باإلفصاحات

 .العاشر

: ال توجد فروقات بين القطاعات المختلفة في بورصة فلسطين في معالجة الفرضية الرابعةاختبار 
 األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

الرابعة قام الباحث باستخدام اختبار كروسكال واالس، للكشف عن الفروق الختبار الفرضية 
 ( يوضح النتائج:4. 16بين ثالث مجموعات فأكثر، والجدول رقم )

 (: اختبار كروسكال واالس للفروق بين مجموعات القطاع الذي تعمل فيه الشركة4. 16جدول )

القطاع الذي تعمل فيه  البيان
متوسط  العدد الشركة

قيمة  (df) (2ƴقيمة ) تبالر 
(Sig.) 

األحداث الالحقة التي 
 تتطلب التعديل

 16.17 6 االستثمار

6.495 4 0.165 

 16.40 5 البنوك والخدمات المالية

 4.50 2 التأمين

 12.22 9 الصناعة

 19.57 7 الخدمات

األحداث الالحقة التي 
 تتطلب االفصاح

 16.92 6 االستثمار

6.133 4 0.189 

 19.60 5 البنوك والخدمات المالية

 4.00 2 التأمين

 12.56 9 الصناعة

 16.36 7 الخدمات

 باإلفصاحاتااللتزام 
 المناسبة

 11.42 6 االستثمار

2.378 4 0.667 

 16.70 5 البنوك والخدمات المالية

 18.75 2 التأمين

 16.83 9 الصناعة

 13.43 7 الخدمات

(، بمعنى أن هناك 0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة ).Sigيتضح من الجدول أن قيم )
بين مجموعات القطاع الذي تعمل فيه الشركة، وأن متغير القطاع لم يؤثر في التزام الشركات  اً اتفاق

 فصاحاتباإلفصاح، أو االلتزام ب التعديل، أو تلك التي تتطلب اإلباألحداث الالحقة التي تتطل
ال توجد فروقات بين القطاعات : ذلك يجب قبول الفرض الصفري القائلالمناسبة. وبناًء على 

المختلفة في بورصة فلسطين في معالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار 
 .المحاسبي الدولي العاشر
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 حداث المالية والمحاسبية للشركاتية واضحة وشاملة أيير المحاسبويرى الباحث بأن المعا
شركات التزام ال، لذا كان كافة لقطاعاتول كافة، لشركات، والمعيار العاشر مهم ل، وهي متكاملةكافة

، وفي حقيقة األمر كل القطاعات تواجه أحداثًا الحقة لتاريخ الميزانية، كافة القطاعات متقاربًا بين
 فصاحات محاسبية محددة لكل حدٍث فصاح، وهناك إومنها يتطلب اإليل، ومنها يتطلب التعد

 تسعى معظم القطاعات لتطبيقه.حق ٍ ال

ية وشركات السوق الثان جد فروقات بين شركات السوق األولى: ال تو الفرضية الخامسةاختبار 
 في معالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار الدولي العاشر.

الختبار الفرضية الخامسة استخدم الباحث اختبار مان ويتني للفروق بين مجموعتين، 
 ( يوضح النتائج:4. 17والجدول رقم )

 (: اختبار مان ويتني للفروق بين مجموعتي السوق الذي تعمل فيه الشركات4. 17جدول )

متوسط  العدد السوق  البيان
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(U) 

قيمة 
(W) 

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

األحداث الالحقة التي 
 تتطلب التعديل

 228.50 16.32 14 السوق األولى
86.50 206.50 0.822 0.425 

 206.50 13.77 15 السوق الثانية

األحداث الالحقة التي 
 تتطلب االفصاح

 235.00 16.79 14 ىالسوق األول
80.00 200.00 1.101 0.290 

 200.00 13.33 15 السوق الثانية

 باإلفصاحاتااللتزام 
 المناسبة

 194.00 13.86 14 السوق األولى
 241.00 16.07 15 السوق الثانية 0.505 0.709 194.00 89.00

 *Z ( 1.96( تساوي )0.05الجدولية عند مستوى الداللة) 
 **Z ( 2.58( تساوي )0.01الجدولية عند مستوى الداللة) 

( المحسوبة Z(، وكانت قيم )0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة ).Sig) يتضح من الجدول أن قيم
ات في والشرك ق في رتب الشركات في السوق األولى( الجدولية، أي أنه ال توجد فرو Zأقل من قيم )

ن شركات بيال توجد فروقات : وبناًء على ذلك يجب قبول الفرض الصفري القائلالسوق الثانية. 
وشركات السوق الثانية في معالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات  السوق األولى

 .المعيار الدولي العاشر

، والثانية( ال تأثير له في التزام الشركات بمعالجة األحداث الالحقة بمعنى أن متغير السوق )األولى
جة هذه مناسبة الالزمة لمعالال اإلفصاحاتفصاح، أو ب التعديل، أو تلك التي تتطلب اإلالتي تتطل
 األحداث.
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ًا قاربوالسوق الثانية لعدة أسباب أهمها أن هناك ت ال توجد فروقات بين السوق األولىويرى الباحث أنه 
الشركة  رط إلدراجوالشركات في السوق الثانية؛ كذلك هناك ش بين خصائص شركات السوق األولى

لشركات في ن ايعة االفصاح ونشر البيانات، حيث إأو السوق الثانية يتعلق بطب في السوق األولى
يجب أن تكون لديها تقارير منشورة لمدة سنتين على األقل، أو بيان دراسة الجدوى  ألولىالسوق ا

 االقتصادية لسنتين قادمتين، أما في السوق الثانية فإن الشركة مطالبة بنشر تقاريرها لسنة مالية واحدة
سواء في  تعلى األقل، ونشر دراسة الجدوى االقتصادية للشركات حديثة النشأة. وعلى جميع الشركا

خضوع الشركات و فقًا للمعايير المحاسبية الدولية، نشر تقاريرها و السوق األولى أو السوق الثانية أن ت
فصاح، توى من اإلسجعلها مطالبة بنفس الموالسوق الثانية لشروط بورصة فلسطين ي في السوق األولى

وااللتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي العاشر المتعلق بمعالجة 
 فقط. باإلفصاحاألحداث الالحقة سواء أكان ذلك بالتعديل، أو 

: ال يوجد أثر لتاريخ اإلدراج للشركات في بورصة فلسطين بمعالجة السادسةالفرضية اختبار 
 داث الالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.األح

 اختبار كروسكال واالس، للكشف عن الفروق بينالختبار الفرضية السادسة استخدم الباحث 
 ( يوضح النتائج:4. 18ثالث مجموعات فأكثر، والجدول رقم )

 دراج الشركة في السوق مجموعات تاريخ إواالس للفروق بين (: اختبار كروسكال 4. 18جدول )

 العدد دراج الشركاتتاريخ إ البيان
متوسط 
 (df) (2ƴقيمة ) الرتب

قيمة 
(Sig.) 

األحداث الالحقة التي 
 تتطلب التعديل

 13.75 4 سنوات فأقل 5

4.479 3 0.214 
 12.17 6 سنوات 10 – 6

 11.00 6 سنة 15 – 11

 18.54 13 سنة 15أكثر من 

التي األحداث الالحقة 
 فصاحتتطلب اإل

 11.38 4 سنوات فأقل 5

2.252 3 0.522 
 15.25 6 سنوات 10 – 6

 12.33 6 سنة 15 – 11

 17.23 13 سنة 15أكثر من 

 باإلفصاحاتااللتزام 
 المناسبة

 19.75 4 سنوات فأقل 5

5.067 3 0.167 
 14.00 6 سنوات 10 – 6

 19.67 6 سنة 15 – 11

 11.85 13 سنة 15أكثر من 

(، بمعنى أنه ال توجد فروق 0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة ).Sigن قيم )أيتضح من الجدول 
 ، وبناًء على ذلك يجب قبول الفرضبين استجابات الشركات تعزى لمتغير تاريخ ادراج الشركة
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اإلدراج للشركات في بورصة فلسطين بمعالجة األحداث الالحقة الصفري القائل: ال يوجد أثر لتاريخ 
 لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

 ومعايير العمل في دراج هي ذاتها،ف تاريخ اإلدراج إال أن شروط اإلويرى الباحث أنه رغم اختال
ركات المحاسبة الدولية، وبالتالي فإن التزام الشفصاح وااللتزام بمعايير بورصة فلسطين تتطلب اإل

 دراج.السوق، وال يخضع لمتغير تاريخ اإلينبع من مبادئ العمل ب



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات
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 :مقدمة

وء ما ضيتناول الفصل الخامس النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتوصيات المناسبة في 
 توصلت إليها الدراسة من نتائج، واقتراح بعض الدراسات المستقبلية.

 :أواًل: نتائج الدراسة

 وفق دلةالمعالالحقة  حداثاأل بتعديل فلسطين بورصة في المدرجة الشركات من لتزاما وجود (1
 .العاشر الدولي المحاسبي المعيار متطلبات

 غير الالحقة األحداث بمعالجة فلسطين بورصة في المدرجة الشركات التزام درجة اختالف  (2
 المعيار لباتمتط وفق باإلفصاح ملتزم ، وغيراإلفصاحب ملتزم بين الميزانية لتاريخ المعدلة

 .العاشر الدولي المحاسبي
يرها باإلفصاحات المناسبة في تقر  عام بشكل فلسطين بورصة فيالمدرجة  الشركات تلتزم (3

 السنوي وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.
على تاريخ المصادقة بإصدار القوائم المالية، والجهة المخولة  باإلفصاح اً هناك التزامتبين أن  (4

صاح عن فل المتوسط الحسابي للحياد على اإلبالمصادقة بإصدار القوائم المالية، فيما وص
األحداث الالحقة غير المعدلة فيما يخص طبيعة الحدث الالحق، وكذلك األمر بالنسبة لألثر 

 المالي للحدث الالحق.
ة في بورصة فلسطين في معالجة األحداث الالحقكافة القطاعات  التزام الشركات متقاربًا بين (5

 لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.
ت السوق سوق األولى وشركالى شركات الإ في سوق بورصة فلسطين شركاتلتقسيم ال ثرأ ال (6

 أو لتعديل،ا تتطلب التي سواء ،لتاريخ الميزانيةالمعدلة الثانية في معالجة األحداث الالحقة 
 فقو  ،األحداث هذه لمعالجة الالزمة المناسبة اإلفصاحات أو اإلفصاح، تتطلب التي تلك

 .العاشر الدولي المعيار متطلبات
 ال أثر لتاريخ اإلدراج للشركات في بورصة فلسطين بمعالجة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية (7

اسبي متطلبات المعيار المح بالسوق، وفق العمل مبادئ من ينبع الشركات التزام باعتبار ان
 الدولي العاشر.
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 :ثانيًا: التوصيات

 الدراسة فإن الباحث يوصى بالتالي:نتائج التي توصلت إليها البناًء على 

 فيما لعاشرا الدولي المحاسبي المعيار بمتطلبات فلسطين بورصة في المدرجة الشركات إلزام .1
 .المناسبة واإلفصاحات المعدلة، وغير المعدلة الالحقة األحداث يخص

ورصة بالمدرجة في ضرورة رفع مستوى الرقابة على التقارير المالية الصادرة عن الشركات  .2
 فلسطين.

 باحثالميزانية، يقترح ال لتاريخ الالحقة األحداثنظرًا لصعوبة عملية التدقيق في معالجة  .3

 المعيار توتطبيقا الميزانية، لتاريخ الالحقة األحداث تعديل وسائل على المحاسبين تدريب
 .العاشر الدولي المحاسبي

ك بتحديد فترة األحداث الالحقة وذلفي بورصة فلسطين المدرجة ضرورة أن تقوم الشركات  .4
قرار القوائم المالية حتى الميزانية، و  إعداد ابتداًء من تاريخ تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة وا 

 والتصريح بإصدارها.
ضرورة أن يتم اإلفصاح عن األحداث الالحقة غير المعدلة كافة مهما كانت أهميتها ومهما  .5

 ن درجة االهتمام بها متدنيًا بشكل ملحوظ.، حيث كاعلى المركز المالي كان أثرها
 تاريخل الالحقة األحداث لمعالجة، وخاصة معيارًا فلسطينيةضرورة إصدار معايير محاسبية  .6

 .الميزانية، على غرار الكثير من الدول
 :المقترحة الدراسات المستقبليةثالثًا: 

 لةلق الميزانية، نظراً  لتاريخ الالحقة حداثاأل موضوع حول والبحوث الدراسات من المزيد راءجإ
 تعالجه، ويقترح الباحث مواضيع ذات صلة مثل: التي الدراسات

اآلثار المالية والمحاسبية لعدم التزام الشركات المساهمة باألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  .1
 قين الخارجيين.من وجهة نظر المدق

 للمعيار المحاسبي الدولي العاشر.العوامل المؤدية إلى عدم التزام الشركات المساهمة  .2
 .ةالميزاني لتاريخ الالحقة باألحداث المساهمة تاالشرك التزام لعدماآلثار االقتصادية  .3
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 المراجعقائمة 
 ة.أواًل: المراجع باللغة العربي

مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنية بمعالجة األحداث  .(م2012) .أبو نصار، محمد، والعرابي، حمزة
مجلة العلوم اإلدارية  .(10الالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 (.333-299ص ) .جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية. (2) 5 .واالقتصادية
إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد  .(م2010) .االتحاد الدولي للمحاسبين

 ، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين األردن. 1 ج .األخرى والخدمات ذات العالقة
ترجمة، الديسطى، محمد محمد عبد  .2ج .المراجعة مدخل متكامل .(م2002) .أرينز، الفين، ولوبك، جميس

 .دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية .القادر
 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.3ط . مدخل إلى التدقيق  .(م2006) .التميمي، هادي

، دار جهينة للنشر 1ط  .المحاسبة المالية مناهج الجامعات العالمية  .(م2007) .الججاوي، طالل، ونعوم، ريان
 .عمانوالتوزيع، 

. مكتبة الطالب 1ط  .أساسيات اإلطار العملي في مراجعة الحسابات .(م2001) .، يوسف محمودجربوع
 غزة، فلسطين. الجامعي،

مكتبة الطالب  ،1ط  .مراجعة الحسابات المتقدمة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية .(م2002) .، يوسف محمودجربوع
 غزة، فلسطين. الجامعي،

ترجمة، حماد، طارق عبد العال، الدار  .معايير التقارير المالية دليل التطبيق. (م2006) .، هيني فانجريونينج
 . القاهرةالدولية لالستثمارات الثقافية، 

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.2ط  .المدخل إلى التدقيق الحديث  .(م2005) .، أحمد حلميجمعة
دار صفاء  ،1 ط .تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقية المهنة .(م2009) .حلمي ، أحمدجمعة

 للنشر والتوزيع، عمان.
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع   .(م2002) .، طارق عبد العالحماد

كلية التجارة، جامعة عين شمس،  ،الدار الجامعية ،1ط  ،1ج .المعايير األمريكية والبريطانية والمصرية
 .القاهرة

موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع " .(م2004) .، طارق عبد العالحماد
 .  القاهرةالدار الجامعية، جامعة عين شمس،  ،2ط ،1ج  .المعايير األمريكية والبريطانية والعربية

لدار ا"، ليل المحاسب إلي تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثةد .(م2006) .عبد العال، طارق حماد
 .القاهرةالجامعية، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 

. كلية االقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة دمشق، مقدمة عن معايير المحاسبة الدوليةم(. 2011حمدان، مأمون. )
 سوريا.
جلة م .األثار االقتصادية لعدم اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  .(م2009) .عباسحميدي، زينب 

 (.16-1ص) .كلية اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العراق ،77ع  واالقتصاد،اإلدارة 
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 معمقة في نظرية النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير دراسة. (م2006). حنان، رضوان حلوة
 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان. 2 ط

دولية واألنظمة والقوانين تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق ال .(م2010) .، علي عبد القادرالذنيبات
 ، كلية األعمال، الجامعة األردنية، عمان.3ط  المحلية. 

م(. دور المراجع الخارجي في تقييم أدلة األثبات إلبداء الرأي على القوائم المالية وفقًا 2006، هاني. )الزايغ
)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، لمعايير المراجعة الدولية. 

 فلسطين.
  .الدولية المحاسبة معايير الجزائر اعتماد ظل في النقدية التدفقات قائمة م(.2009)الدينوري.  محمد ،سالمي

والتسيير  ةاالقتصادي العلوم كلية ،-باتنة-لخضر الحاج العقيد جامعة ،الماجيستير غير منشورة( رسالة)
  .محاسبة تخصص التسيير، قسم ،والتجارة

مكتبة آفاق للطباعة  ،1 ط .النظرية المحاسبية إطار فكري تحليلي وتطبيقي".(م2011) .شاهين، على عبد هللا
 والنشر والتوزيع، غزة، فلسطين.

"دراسة واختبار مدى إلمام ووفاء مراقبي الحسابات في مصر بمتطلبات مراجعة  .(م2014) .شحاتة، شحاتة السيد
كلية التجارة، جامعة  (،1) 51 ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية .ةاألحداث الالحقة لتاريخ الميزاني

 .(206-157ص) .اإلسكندرية
أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالشهرة عند اندماج األعمال  .(م2012) .شحرور، حسام غزاوي نواف

 .، كيلة األعمال، جامعة عمان العربية األردن(رسالة دكتوراه غير منشورة)ة. في القرارات االستثماري
ترجمة، خالد، على أحمد، دار .2ط. نظرية المحاسبة .(م2006) .جاك شرويد، ريتشارد، كالرك، مارتل، وكاثي،

 المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية. 
دراسة اإلبالغ المالي الحكومي المركزي واإلدارات المحلية انموذج " .(م2003) .الشمري، حيدر علوان كاظم

، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة غير منشورة( أطروحة دكتوراه). مقترح باستخدام مدخل القرار
 لعراق. االمستنصرية، 

األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية وتأثيرها في قرارات   .(م2005) .الصفاوي، صهباء عبد القادر
تنصرية، المس، كلية اإلدارة واالقتصاد، الجامعة (رسالة ماجستير غير منشورة) ة.مستخدمي القوائم المالي

 العراق.
أوجه القصور في تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأثرها  .(م2012) .العازمي، يوسف أرشيد حبيب

ة األعمال، ، كلي(رسالة ماجستير غير منشورة) .على جودة اإلفصاح بالقوائم المالية في القطاع النفطي
 جامعة الشرق األوسط، عمان. 

 دار وائل للنشر، عمان.  ،3ط  .علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية. (م2004) .خالد أمينعبد هللا، 
لتوافق بين القواعد المحاسبية العراقية والمعايير ا .(م2015) .، فيصل نجم الدين، وعثمان، فاضل نبيعبد هللا

مجلة زانكو للعلوم اإلنسانية، . ودورها في تطوير مهنة المحاسبة في العراقIASs/IFRSs)الدولية )
 (.186-167ص) ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة صالح الدين، العراق.(4)19
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م(. أثر المعالجة المحاسبية لتكلفة االقتراض على المحتوي المعلوماتي للقوائم المالية وفقًا 2009العبسي، بالل. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، (. 23لمعيار المحاسبة الدولي)

 فلسطين. 
الدار الجامعية، كلية  .المراجعة المتقدمة في بيئة األعمال المعاصرة .(م2007) .، والسيد، شحاتهحسينعبيد، 

  التجارة، جامعة اإلسكندرية، مصر.
المحاسبة الدولية في قرارات االستثمار للشركات الصناعية أثر تطبيق معايير  .(م2013) .العتيبي، خالد جزاء
  .، كلية األعمال، جامعة عمان العربية، األردن(رسالة ماجستير غير منشورة). الكويتية
م(. مدى التزام الشركات العامة األردنية بمعالجة االلتزامات الطارئة واألحداث الالحقة 2007العرابي، حمزة. )

)رسالة ماجستير (. 37( و)10لعمومية وفق متطلبات معيار المحاسبي الدولي رقم)لتاريخ الميزانية ا
 غير منشورة(، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، األردن.

رسالة ). أثر األحداث الالحقة للسنة المالية على إجراءات التدقيق الخارجي" .(م2012). العمري، أحمد ماهر
 كلية األعمال، جامعة عمان العربية، األردن.، (ماجستير غير منشورة

مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العاملة في قطاع غزة بتطبيق  .(م2008) .، سائد نبيل سليماضةيغ
رسالة ماجستير غير ). ( الخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات16معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. (منشورة
ير رسالة ماجست. )المفلسة دور المعايير المحاسبية في تصفية الشركات .(م2011) .، محمد علي سليمانالفقيه

 ، كلية االقتصاد واألعمال، جامعة جدارا، األردن.(غير منشورة
 مكتبة الزهران. ت(مراجعة الحسابات )اإلجراءا".(م1997) .، حسينالقاضي

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1. طالمحاسبة الدولية ومعاييرهام(. 2008القاضي، حسين، وحمدان، مأمون. )
 عمان، األردن.

 الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر.. 1 . طالمراجعةلتطورات الحديثة في  .(م2007) .، أمين السيد أحمدلطفي
 .مطابع الشمس، عمان. المبادئ األساسية للتدقيق .(م2001) .العربي للمحاسبين القانونيين المجمع
 .مطابع الشمس، عمان .مفاهيم للتدقيق المتقدمة .(م2001) .العربي للمحاسبين القانونيين المجمع

لية مجلة ك. العراقاإلفصاح اإلعالمي وأثره على وظيفة القياس المحاسبي في " .(م2008) .محمود، بكر إبراهيم
 ، العراق.جامعة المستنصرية ،71ع واالقتصادية،اإلدارة 

مدى مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في  .(م2015) .المشاط، عادل عبد الحميد، وأبو زيد، سناء ضو
 .الزاوية، ليبيا، كلية االقتصاد، جامعة (16)4 مجلة الجامعة، .البيئة الليبية موقف المحاسبين الليبيين

 (.220-185ص )
دور التقارير المالية المرحلية في تعزيز كفاءة م(. 2011المشهداني، بشري نجم الدين، والعبيدي، جوان جاسم. )

 .، العراقمجلة ديوان الرقابة المالية العراقي. السوق المالية

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2 ط .النظريةتدقيق الحسابات المعاصر الناحية  .(م2009) .، غسان فالحالمطارنة
 عمان، األردن.

 ، عمان.المجمع العربي للمحاسبين القانونين أصول التدقيق" .(م1989) .مطر، محمد عطية
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 .نظرية المحاسبة واقتصاد المعلومات .(م1997) .مطر، محمد عطية، الحيالي، وليد ناجي، والراوي، حكمت أحمد
 دار حنيين، عمان. ،1ط 

 .        إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية .(م2010) .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مؤسسة
دور معايير المحاسبة في تحسين  .(م2014) .الفاتح األمين عبد الرحيم، موسى، الطيب حامد إدريس، والفكي

 .األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، السودان، (15)15مجلة أما راباك. اإلفصاح المحاسبي
 (.110-97ص )

ارة وز المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام الرأكيد األخرى. . م(2008الهيئة العامة للسوق المالي. )
   االستثمار، جمهورية مصر العربية.

    .وزارة االستثمار، جمهورية مصر العربية. المحاسبة المصريةمعايير . م(2015) .الهيئة العامة للسوق المالي
دورة المعايير  ." األحداث الالحقة لتاريخ التقرير10المعيار المحاسبي الدولي رقم" .(م2009) .، علىيوسف

الدولية إلعداد التقارير المالية، ضمن الفعاليات العلمية لهيئة األوراق واألسواق المالية، جمعية المحاسبين 
 القانونين السوريين، دمشق، سوريا. 
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 قـالمالحقائمة 
 



 

 أ

 : قائمة المحكمين(1حق رقم )مل

 الصفة االسم م.
 في الجامعة اإلسالمية بغزةأستاذ المحاسبة  أ.د. سالم عبد هللا حلس 1
 أستاذ المحاسبة في الجامعة االسالمية بغزة أ.د. ماهر موسى درغام 2
 أستاذ مساعد في إدارة األعمال في الجامعة اإلسالمية بغزة د. خالد عبد دهليز 3
 نولوجياوالتك للعلوم الجامعية الكلية في المحاسبة مساعد أستاذ رشوان محمد الرحمن عبد. د 4
  بيقيةوالتط للعلوم الجامعية الكلية في المحاسبة مساعد أستاذ يالجعيد عيد عمر. د 5
 اإلسالمية الجامعة في المحاسبة مساعد أستاذ يماض هشام. د 6
 األقصى جامعة في إلدارةا مساعد أستاذ مصطفي أبو ياسر. د 7
 أستاذ اإلدارة في الجامعة اإلسالمية د. ياسر عبد الشرفا 8
 في كلية مجتمع تدريب غزة المحاسبة محاضر أحمد فايز صقر .أ 9

 

  



 

 ب

 ( االستبانة في صورتها النهائية2ملحق رقم )

 أخي الفاضل/ أختي الفاضلة، المحترم/ــة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 تحية طيبة وبعد،

 الموضوع/ استبانة لدراسة علمية

" مدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعالجة األحداث يقوم الباحث بإعداد استبانة لدراسة 
لنيل  وذلك كمتطلب تكميليالالحقة لتاريخ الميزانية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر"، 

 درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل.
 رسالة،لوظيفي المتعلق بموضوع الونظرًا لما تتمتعون به من خبرة مهنية في هذا المجال وبحكم موقعكم ا

يشرفني مساهمتكم في هذه الدراسة، والتي تشكل مصدرًا مهمًا في إتمام هذه الرسالة، وذلك من خالل  فإنه
التفضل باالطالع على هذه االستبانة واإلجابة على أسئلتها بكل موضوعية ومهنية عالية، حيث إن دقة 

 كم، لذا أرجو منكم إعطائها األهمية المناسبة دعماً منكم للبحثنتائجها تعتمد بشكل كبير على صحة إجابت
 العلمي.

ويتقدم الباحث بالشكر الجزيل والتقدير لسيادتكم نظير تعاونكم معنا إلتمام هذه الدراسة، ويؤكد لكم الباحث 
بحث لأن جميع المعلومات التي سيتم جمعها سيتعامل معها بسرية تامة، وأنها لن تستخدم إال ألغراض ا

 العلمي فقط.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحث/ إبراهيم محمد إبراهيم برهوم

  



 

 ج

 معلومات عامة ومهنية:  :القسم األول

 ( حول الخيار المناسب للعبارات التالية:الرجاء وضع عالمة )
 المؤهل العلمي:  -1
               فأعلى ماجستير         بكالوريوس               دبلوم متوسط         

 التخصص العلمي: -2
أخرى     أعمال إدارة    علوم مالية ومصرفية              محاسبة    

 (..........................................)حدد
 المسمى الوظيفي: -3
مدقق داخلي                         مدير مالي                                  محاسب  

         
 الشهادات المهنية: -4
 محاسب عربي معتمد         محاسب فلسطيني معتمد       محاسب دولي معتمد  

 (..........................................أخرى )حدد  

 القطاع الذي تتبع له الشركة: -5
 الخدمات  الصناعة            التأمين البنوك والخدمات المالية            االستثمار    

 السوق الذي تتبع له الشركة: -6
 ةالثاني                                            ىاألول  

 :مدقق حسابات الشركة -7
 برايس ووترهاوس كوبز     سابا      دبلويت أند توش    إرنست وبونغ     
 االستشاريون العرب       خليف وسمان                 معايعه            طالل أبو غزالة    
 الخبراء العرب                الطريفي       

 تاريخ إدراج الشركة في بورصة فلسطين: -8
 سنوات    10إلى أقل من  –سنوات  5من               سنوات   5أقل من    
    ةسن15أكثر من          سنة    15إلى أقل من  –سنوات  10من   

 
 
 

 



 

 د

 : محور الدراسة القسم الثاني:
يتطلب المعيار المحاسبي الدولي العاشر " األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية"، معالجته بإحدى 

 الطرق التالية: 
 تعديل القوائم المالية.

 االفصاح عن األحداث الالحقة من غير تعديل.

أمام الخيار المناســـــب للعبارات التالية في المعالجة التي ترها مناســـــبة لكل ( الرجاء وضـــــع عالمة )
 حدث من األحداث الالحقة التالية:

 مالحظة/ إذا كانت اإلجابة )نعم( يجب اختيار نوع المعالجة المناسبة للبند، وفي حال كانت اإلجابة )ال( يتم وضع العالمة فقط.

 لعموميةاألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية ا م

 نعم

 ال

ديل
لتع

ب ا
تطل

ت
 

صاح
اإلف

ب 
تطل

ت
 

ديل
 تع

غير
ن 

م
 

ة وفق لتاريخ الميزاني األحداث الالحقة المعدلةال تلتزم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعالجة 
 متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.

 والتي وقعتهل وقعت أحداث جوهرية تحسرررررررن من ربحية الشرررررررركة )المرغوب فيها(،  1
بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد القوائم المالية ووفرت دلياًل لظروف حدثت بتاريخ 

 المركز المالي؟

   

هل وقعت أحداث جوهرية تؤثر سرررررررررررلبًا على ربحية الشرررررررررررركة )المرغوب فيها(، والتي  2
ظروف حدثت لوقعت بين تاريخ الميزانية وتاريخ مصرررادقة القوائم المالية ووفرت دلياًل 

 بتاريخ المركز المالي؟

   

    هل تم إصدار أحكام قضائية عن أحداث وقعت بعد تاريخ الميزانية؟ 3
أصررل  يأهل توفرت معلومات بعد تاريخ الميزانية العمومية تشررير إلى انخفاض قيمة  4

 بشكل جوهري؟
   

 يعد كمؤشرررررررررررررر علىهل حدث هبوط في قيمة المخزون بعد تاريخ الميزانية العمومية  5
 خسارتها؟

   

    هل تم اكتشاف حاالت تزوير أو أخطاء بعد تاريخ الميزانية العمومية؟ 6
   هل حدث إقرار لمبلغ في الحصرررررررررة كربح أو مكافأة بعد تاريخ الميزانية كالتزام قانوني  7



 

 ه

 
 
 

 أو حكمي؟
انية األصررول المباعة قبل تاريخ الميز  إيراداتأو  المشررتراةهل تم تحديد تكلفة األصررول  8

 ؟خالل فترة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية
   

    هل تم بيع أحد أصول الشركة بأقل من القيمة الدفترية بعد تاريخ الميزانية العمومية؟ 9
ميزانية وفق لتاريخ ال المعدلة غير األحداث الالحقةال تلتزم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بمعالجة 

 متطلبات المعيار المحاسبي الدولي العاشر.
هل وقعت أحداث جوهرية تحسرررررررن من ربحية الشرررررررركة )المرغوب فيها(، والتي وقعت  10

بين تررراريخ الميزانيرررة وتررراريخ اعتمررراد القوائم المررراليرررة ووفرت دلياًل لظروف لم تحررردث 
 بتاريخ المركز المالي؟

   

بين  والتي وقعتتؤثر سررررررلبًا على المركز المالي للشررررررركة، هل وقعت أحداث جوهرية  11
ترراريخ الميزانيررة وترراريخ اعتمرراد القوائم المرراليررة ووفرت دلياًل لظروف لم تحرردث بترراريخ 

 المركز المالي؟

   

في القيمة السررررررررروقية لالسرررررررررتثمارات فيما بين تاريخ الميزانية العمومية  هبوط هل حدث 12
 ؟وتاريخ المصادقة إلصدار التقارير المالية

   

    هل تم اإلعالن عن توزيعات أرباح لألسهم؟ 13
هل حدث عمليات شررررررراء أسررررررهم وسررررررندات خالل فترة األحداث الالحقة لفترة الميزانية  14

 العمومية؟
   

    قرار عن البدء في تنفيذ برامج إعادة هيكلية رأس المال؟ هل توفر 15
    هل تم اإلعالن عن خطة لوقف عملية معينة أو خط تشغيلي معين؟ 16
هل تم إصرررررررررررردار سررررررررررررندات أو اسررررررررررررتثمارات جديدة خالل الفترة الالحقة لفترة الميزانية  17

 العمومية؟
   

    هل حدث اندماج مع شركات أخرى؟ 18
هناك تدهور في المركز المالي للشررررررررررررركة بعد تاريخ الميزانية يمكن أن يؤثر على هل  19

 قدرة الشركة على االستمرارية؟
   

هرررل حررردث كوارث طبيعيرررة خالل فترة األحرررداث الالحقرررة تؤثر على المركز المرررالي  20
 للشركة؟

   

    هل صدرت قرارات حكومية تؤدي إلى انخفاض في المخزون للشركة؟ 21



 

 و

 القسم الثالث: أسئلة ذات دالالت مختلفة:
 بات المعياروفق متطلالمناسبة في تقريرها السنوي  باإلفصاحات الشركاتتلتزم ال  الفرضية الثالثة:

 الدولي العاشر.المحاسبي 
 الشركة بتحديد فترة األحداث الالحقة وذلك ابتداًء من تاريخ الميزانية، و: تقوم-1

 تاريخ تقديم مدقق الحسابات لتقريره.                                         
قرار القوائم المالية والتصريح بإصدارها.  تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة وا 

 تاريخ انعقاد االجتماع السنوي للمساهمين وموافقهم على القوائم المالية.
 تاريخ إصدار القوائم المالية للجمهور.

 هل تقوم شركتكم باإلفصاحات التالية في التقرير السنوي: -

نعم                                      ( حول الخيار المناسب للعبارات التالية:الرجاء وضع عالمة )
 ال
 المصادقة بإصدار القوائم المالية تاريخ-2
 المخولة بالمصادقة بإصدار القوائم المالية الجهة-3

 بالنسبة لألحداث الالحقة غير المعدلة تفصح الشركة عن: 

 .طبيعة الحدث الالحق -4
 األثر المالي المقدر للحدث الالحق -5

تصورك كيف تعالج األحداث الالحقة وفق مستوى معين من األهمية النسبية لحجم رأس المال  حسب-6
 )باعتباره مهمًا، متوسط األهمية، أو غير مهم(
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 انتهت فقرات االستبانة
 مع تحيات الباحث
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 تسهيل مهمة باحث: (3) حق رقممل

 


