


للشركات املدرجة يف صدار التقارير املالية إالعوامل املؤثرة على توقيت 
بورصة فلسطني

"تطبيقيةدراسة"
Factors Affecting Timeliness Issuance of Corporate Financial

Reporting Listed Companies in Palestine Exchange (PEX)
(An Empirical Study)

إعــداد الطالب
حازم فهمي عادل الدحدوح

120090491

ـورتلدكاستاذ األإشراف
زعربشحدةحمدي

قدم هذا البحث استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل
م2014-ه1435

زةــــــغ–المیة ــــــــالجامعة اإلس
ـاـــــــات العلیـــــــــادة الدراســـــــعم
ـــارةــــــــــــــــــــــة التـجـــــــــــــــــــــــــكـلی

قســــــم المحـــاسبــــة والتمویـــــل





أ

درجات واللَّه بِما اللَّه الَّذين آَمنوا منكُم والَّذين أُوتُوا الْعلْم يرفَعِ{
 لُونمتَعِبريخ{

)11(اادلة، آية 

وقال تعاىل:
سبحاَنك الَ علْم لَنآ ِإالَّ ما علَّمتَنآ إِنَّك َأنْت ٱلْعليم واْـالُقَ{

يمكٱلْح{
)32صدق ا العظيم (سورة البقرة، آية 



ب

الملخص
للشــركات لتقــاریر المالیــة الســنویة، إصــدار اعلــى توقیــت المــؤثرةالعوامــل لــى دراســةإیهــدف هــذا البحــث 

م ، حیـث فحصـت 2012-2008عـام خـالل الفتـرة مـن ، المدرجة في بورصة فلسـطین لـألوراق المالیـة
ربحیـــة ) 1وعـــدة متغیـــرات مســـتقلة وهـــي: ،صـــدار التقریـــر المـــالي الســـنويإالعالقـــة مـــا بـــین مـــدة توقیـــت 

فتــرة )4الخــارجي ر الصــادر عــن المراجــع التقریــنــوع )4مدیونیــة الشــركة)3الشــركة حجــم)2الشــركة
اج ر فتـرة اد) 10الشـركة عمـر )9السـوق نـوع ) 8تركز الملكیة)7المراجعة تصنیف مكتب ) 6المراجعة 

عمـــال الشـــركة. وقـــد تـــم الحصـــول علـــى أ نتیجـــة )12الشـــركة طبیعـــة نشـــاط ) 11البورصـــة الشـــركة فـــي 
عتمـد أ ة التي توفر أساسا سلیما لتفسیر الظـاهرة. وقـد البیانات المطلوبة للدراسة من خالل البیانات الفعلی

ــــى المــــنهج ــــاريالباحــــث عل ــــذي یتناســــب مــــع هــــدف ،التحلیــــل االختب واســــتخدام األســــالیب الدراســــة،وال
توقیــت اصــدار التقــاریر علــىالمســتقلةأثــر المتغیــراتالختبــاروذلــك المالئمــة، واالختبــارات اإلحصــائیة 

.ركة مدرجة في بورصة فلسطین) ش32لعینة مكونة من (المالیة
عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة مع : وجودوخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها
صـدار إفتـرة ) 1). وبین كـل مـن: %5قل من (أتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي عند مستوى داللة 

لمتغیـرات امـا أالشـركة، عمـال أ نتیجـة ) 4مدیونیـة الشـركة ) 3الشـركة ) ربحیـة2لحسـابات تقریر مراجـع ا
نـه ال توجـد لهـا عالقـة ذات داللـة مـع توقیـت اصـدار التقریـر المـالي السـنوي. أالثمانیة المتبقیة فقد تبـین 

التــابع ) مــن التغیــر الحاصــل فــي المتغیــر %41المتعــدد تفســیر مــا نســبته (أســتطاع نمــوذج االنحــدارو 
ن متوســـط مـــدة توقیـــت أ،(توقیـــت اصـــدار التقریـــر المـــالي الســـنوي)، كمـــا أظهـــرت اإلحصـــائیة الوصـــفیة

) یومًا من تاریخ انتهاء السنة المالیة وهو متقارب من الفتـرة المحـددة 85اصدار التقریر المالي السنوي (
) یومًا. 67المراجعة (فترة ن متوسط أ) یومًا، و 90بالقانون (

التـي أكیـد علـى بعـض الشـركات التلـى بعـض التوصـیات أهمهـا:إبناًء على النتـائج توصـلت الدراسـة و 
لنشــر التقــاریر المالیــة المنصــوص بالمــدة المحــددةلاللتــزام تقاریرهــا المالیــة الســنویةتــأخرت فــي إصــدار

بحـــق تلـــك الشـــركات المخالفـــة لألنظمـــة ، مـــن خـــالل اتخـــاذ التـــدابیر الالزمـــةللـــوائحالقـــوانین وافـــي عنهـــا
حســـابات الشـــركاتالتـــأخیر بتـــدقیقعلـــى عـــدممكاتـــب التـــدقیق وحـــثوالتعلیمـــات المتعلقـــة باإلفصـــاح. 

الى حیث یؤدي ذلك التأخیر وتفعیل بند االتفاق في عقد الشركة الذي یلزم المدقق بفترة محددة للتدقیق. 
فــي اصــدار التقــاریر المالیــة الســنویة للشــركات المســاهمة. وضــرورة وجــود تشــریع یفیــد بإصــدار تــأخرال

لتقلیـل فرصـة تـأخیرمـن عملیـة المراجعـةالشركة تقریرها السنوي خالل فترة محـددة بعـد انتهـاء المراجـع 
العامــة بتحدیــد وضــرورة قیــام الشــركات المســاهمةاإلدارات.نشــر التقــاریر المالیــة الــذي تقــوم بــه بعــض 

.السنویةالمالیةتقاریرهاصدار إتاریخ
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Abstract

This study examined the relationship between the reporting lag (the timeliness
of corporate financial reporting) and several independent variables: (1) Audit
reporting lag,(2)Company Size,(3) Profitability of the company,(4)Company
Age,(5) Sector Type.(6)Audit’s Opinion,(7) Market Type,(8) Gearing,(9)
Concentration of ownership,(10) Audit Firm Size(11)Profit or Loss
Company(12) Companies Listed lag on the PEX. In order to achieve the
objectives of the study and testing its hypotheses, the data Obtained through
actual data of a financial reports, and based on method Experimental analysis
and descriptive statistical tests. For population of (32) Listed company on
PEX

The study found that: The following variables have a significantly related to
the timeliness of corporate financial reporting as :( 1) Audit report lag.
(2)Profitability of the company (3) Gearing (4) Profit or Loss Company. The
other Eight Variables are not significantly associated with the Timeliness
"Reporting Lag."The Adjusted R2 of The Multiple regression analysis model
is (41%). Descriptive statistics shows that the mean reporting lag is (85)days
which is less than the legally stipulated period (90) days, and the mean of
audit lag is( 67)days.

The study recommended a set of points including enforcing, the corporate
company in reporting lag Specific company law, Act for the preparation and
issuance of financial reports, in appropriate time. In addition, enforcing the
audit firms, not to delay their reports, where the delay of audit reports, leads to
a delay in the issuance of annual financial reports for companies. There should
be legislation that required companies, to issue their financial reports, within a
specified period after the audit period, to reduce reporting Lag. The need to
confirmation and activation toward violators, of the regulations and directives,
related to disclosure including the time limit, to publication financial reports.
Moreover, the need for companies to determine, the time announcement for
the first time for their annual financial reports.
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.نيب اهلدى صلى ا عليه وسلم......      ىل من تركنا على احملجة البيضاء ....إ
.رمحه ا ........   ...ىل روح والدي العزيزإ
طال ا يف عمرها وامدها بالصحة والعافية أ...احلنونةوالدتيوتاج راسيىل نور عيينإ
.سكنه ا فسيح جناتهأ........ ن ا بإذ" حممد"خي الشهيدأىل روح إ
..........قرة عيينواملثابرة شريكة حياتياحلبيبةىل زوجيتإ
.والدي األحباء ...........  حفظهم اأىل إ
	.سندي   وعوني يف احلياةخواتي األعزاء ........أخوتي وأىل إ 	
أرض الوطن.ا بدمائهم الزكية ثرى برار ....         من رووىل أرواح الشهداء األإ
.بطالم يف سجون احملتل الغاصب .... األسرى األىل من أفنوا زهرة شباهبإ
خالصاًأوىل كل من احببتهم بصدق وإخالص وبادلوني نفس الشعور......  حباًإ

هدي هذا العمل املتواضعأىل كل هؤالء إ
الطالب

حازم فهمي الدحدوح
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شكر وتقدير
لـك البحث، يا ربـيهذا بإمتام،نعم عليه من عظيم رمحتهأعلى ما ،شكراً ومحداً، الباحث  عز وجليسجد
هلـدي النـيب فضـله. واتباعـا على متام نعمـه وكمـال سلطانك، فاحلمدكما ينبغي جلالل وجهك وعظيم ،احلمد

ومن مل يشكر النـاس مل يشـكر الكثري،مل يشكر القليل،يف قوله " من مل يشكر حممد صلى ا عليه وسلم 
 "....سـتاذي الفاضـل األسـتاذ أىل ، إوعظيم االمتنـان، ن أتقدم بالشكر اجلزيل واالحرتامأيطيب يل لذلك ا

، جيعدعـم وتشـملـا قدمـه يل مـنعلـى هـذه الرسـالة، وباإلشرافالذي تفضل ،محدي شحدة زعرب/ الدكتور 
والذي مل يتأخر يف تقديم النصـح والتوجيـه العمل،كان هلا األثر األكرب يف إمتام هذا ،وتوجيهات قيمة وسديدة

ن جيعلـه أن ا وارجـو مـ،فله مـين عظـيم الشـكر والتقـدير،فاض به علىأال إعلم وأومل يبخل جبهد واإلرشاد،
وهـم: األسـتاذ الـدكتور سـامل جلنة املناقشـة اءألعض،أتقدم بالشكر واالحرتامحسناته. كمايف ميزان 

على تفضل سيادهتم باملوافقـة علـى ، “حلس "مناقشا داخلياً، والدكتور هباء الدين أمحد العريين "مناقشاً خارجياً
ن أتقـدم أال إثرائهـا باملالحظـات والتوجيهـات القيمـة، كمـا ال يسـعين يف هـذا املقـام أ، واالشرتاك يف جلنة املناقشة

بإداراهتــافــي، ممثلــة طواملنــارة العلميــة الــيت ال تنالشــامخ،ىل اجلامعــة اإلســالمية، هــذا الصــرح إزيــل الشــكر جب
ومجيع العاملني فيها.،ومدرسيها

هـل واألصـدقاء الـذين شـجعوني ووقفـوا مـن األلكل من سـاعدني ،ن أتقدم جبزيل الشكر واالمتنانأود أخرياً أو
يف ،ن جيعـل هـذا العمـلأوأسـأل ا العلـي القـدير ، فجزا ا اجلميع عـين كـل خـريالعزيزة،خص زوجيت أوجبانيب،

.خطأنا فمن أنفسنا، وا ويل التوفيقأوإن ،فإن أصبنا فمن اميزان حسناتنا مجيعاً،
حازم فهمي الدحدوحالطالب
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مقدمة  1.1
حــداث المالیــة ، التــي تقــوم بمعالجــة األوالــرئیس لنظــام المحاســبةالتقــاریر المالیــة المنــتج النهــائي، تعتبــر 

ل الكـم الهائـل مـن فمـن خـالرشـیدة.قـرارات اتخاذمتخذي القرارات في مخرجات تساعد إلنتاجالمختلفة،
التقـــاریر المالیـــة المحاســـبيالتـــي تقـــع خـــالل الســـنة ینـــتج نظـــام المعلومـــات ،االحـــداث والبیانـــات المالیـــة

. )43، ص2002وابو نصار،(الدبعيالتي تعكس الحالة المالیة واالقتصادیة للشركة،السنویة
العمـالء، المسـتثمرین:مثـلمتعـددةأطـرافلصـالحبإعـداد تلـك التقـاریر تقـوم،دارة الشـركةإنأو حیـث 

الـذین هـم بحاجـة الـي تلـك ، األطـراف األخـرىمـنوغیـرهم، الحكومیـةالجهـاتوالمـرتقبین،الحـالیین
، المســـتقبلیةالتقـــاریر المالیـــة التـــي تحتـــوي علـــى المعلومـــات التـــي تعطـــیهم القـــدرة علـــى التنبـــؤ باألحـــداث

ان تكـون تلـك المعلومـات متـوفرة لمتخـذي القـرار فـي الوقـت علـىابقة والتأكید او التصحیح للتوقعات الس
.)35، ص2005، حماد(في قراراتهم التأثیرالمناسب أي قبل ان تفقد هذه المعلومات قدرتها على 

ي القــرارات ن التقــاریر المالیــة هــي عبــارة عــن تقــاریر تحمــل المعلومــات المحاســبیة المالیــة لمتخــذأوبمــا 
وهـــي بمثابـــةالمناســـب)الوقتیـــة (التوقیـــت ؛ن تتصـــف بخصـــائص المعلومـــات المحاســـبیة ومنهـــاأفیجـــب 

. FASB,2003,p20)، حتي تكون المعلومات مالئمة (خاصیة هامة من خصائص المعلومات
یر المالیـــة فـــي ن عملیـــة تزویـــد التقـــار أ) IASBالدولیـــة (عتبـــر مجلـــس معـــاییر المحاســـبة أ وفـــي بریطانیـــا 
ففي بعض االحیان قد تزیـد موثوقیة البیانات،بحیان التضحیة ، قد تقتضي في بعض األالوقت المناسب

ممـــا یـــؤدي بالحـــال الـــى وصـــول تلـــك التقـــاریر المالیـــة،الموثوقیـــة مـــن خـــالل التـــأخیر فـــي نشـــر التقـــاریر 
(ابــو نصــار هــا فــي اتخــاذ القــرارللمســتفید منهــا بوقــت متــأخر فبــذلك تقــل درجــة االســتفادة واالعتمــاد علی

.)376، ص1998ولطفي،
هیئـة سـوق االوراق وفـي مقـدمتها؛بعـض الجهـاتاتخـذت،توقیت اصدار التقـاریر المالیـةألهمیةونظرا 

جــاء كمــا،وق كافــة شــرائح المســتثمرینللحفــاظ علــى حقــالمالیــة كــل االحتیاطــات واالجــراءات الالزمــة، 
وجبــــت أتحــــت عـــدة مــــواد ،المطبـــق فــــي فلســـطین1964) لســــنة 12أیضـــا فــــي قـــانون الشــــركات رقـــم (

خـالل مـده ال تزیـد عـن ثالثـة شـهور ،الشركات لإلفصاح عن تقاریره المالیة المدققة من المدقق القانوني
فصل اإلطار العام للدراسة وذلك من خالل النقاط ا الذویعرض همن تاریخ انتهاء السنة المالیة للشركة.

التالیة:
مشكلة الدراسة1.2
أهمیة الدراسة1.3
أهداف الدراسة1.4
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مجتمع وعینة الدراسة 1.5
توصیف متغیرات الدراسة وكیفیة قیاسها 1.6
فرضیات الدراسة1.7
الدراسات السابقة 1.8
ما یمیز الدراسة عن الدراسات السابقة1.9

دراسةمشكلة ال1.2
التـــي تـــزود المســـتثمرین والمقرضـــین وغیـــرهم مـــن ،هـــم المصـــادرأ أحـــدتعتبـــر التقـــاریر المالیـــة للشـــركات 

سـراع وٕان االالمهمـة،بالمعلومات التي یحتاجونها التخاذ القـرارات الشركة بأمورالفئات االخرى المهتمة 
للحفـاظ ،والضـروریةالمهمـةمـور بعد االنتهاء من السـنة المالیـة للشـركة مـن االتلك التقاریر في اصدار 

التقاریر.على حقوق كافة شرائح المستثمرین والمستفیدین من تلك 
قــد تتــأثر عملیــة ،بورصــة فلســطینل الشــركات المدرجــة فــي َبــمــن قِ المنشــورةالتقــاریر المالیــة توقیــت ان و 

العالمیـة.تها من الشركات المدرجة فـي مختلـف االسـواق المالیـة ، كمثیالاصدارها بمجموعة من العوامل
علـى توقیـت اصـدار التقـاریر المالیـة للشـركاتالتـي قـد تـؤثرالعوامـل فلذلك جاءت هـذه الدراسـة لمعرفـة

:السؤال التاليمن خالل مشكلة الدراسة تحدیدومما سبق یمكن ،بورصة فلسطینالمدرجة في 
؟بورصة فلسطینتوقیت اصدار التقاریر المالیة للشركات المدرجة في لىعلعوامل المؤثرة اما هي
أهمیة الدراسة1.3

لـم ن هذا الموضـوعأال إ،همیة البالغة لتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي للشركاتعلى الرغم من األ
علـم الباحـث -ي فلسـطین ، وبحسـبفـالبـاحثینقبـلمـن یحظ بكثیر من االهتمام على الصعید المحلـي

لسـد تلـك الفجـوة جـاءت هـذه الدراسـة، و البحثیـة المبذولـة فـي هـذا المجـالهناك ندرة واضـحة فـي الجهـود
لــى توقیــت لبیــان العوامــل المــؤثرة عالــىفــي محاولتهــا الجــادةتــأتي، فــي راي الباحــث العلمیــةوألهمیتهــا

(بورصـــة فلســـطین، شـــركات و مكاتـــب ومنهـــا: جهـــاتدة اســـتفادة عـــوبالتـــالي،اصـــدار التقـــاریر المالیـــة
فـــي تـــوفیر خاصـــیة المراجعـــة ، ومســـتخدمي التقـــاریر المالیـــة واالطـــراف االخـــرى ) مـــن نتـــائج الدراســـة 

، ممـا یسـهم  ذلـك فـي زیـادة كفـاءة السـوق التوقیت المالئم في المعلومات المحاسبیة لشـركات المسـاهمة
ن تسـهم نتـائج هـذه أویأمـل الباحـث . السـوق المـاليوالمضـاربة فـي والتقلیل من عملیات التخمـینالمالي

في التعرف على عـدد مـن العوامـل التـي تـؤثر فـي أحـد اهـم ذكرهاالسابق-الجهات الدراسة في مساعدة 
تــي تحتویهــا تلــك التقــاریر ال وهــو توقیــت اإلعــالن عــن المعلومــات الالمالیــة، أمحــددات منفعــة التقــاریر 
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المالیة.

الدراسةأهداف 1.4
اصــدار التقــاریر المالیــة الســنویة للشــركات المــؤثرة علــى توقیــتمعرفــة العوامــل ىلــإتهــدف هــذه الدراســة 

المناسـبومـن ثـم معرفـة أثرهـا علـى التوقیـت الفلسطینیة المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسـطین،
عــدة متغیــرات و الي الســنوي فتــرة اصــدار التقریــر المــوذلــك بفحــص العالقــة بــینالمحاســبیة،للمعلومــات 

تســـاعد فــي تنظـــیم عملیـــة اصـــدار قـــدبعـــض التوصــیات التـــيإلـــىالتوصـــل ىوفـــي محاولـــة الــمســتقلة، 
فلسطین.المحاسبة في وتطویر مهنةالتقاریر المالیة

مجتمع وعینة الدراسة   1.5
لألعــــوام بورصــــة فلســــطین لــــألرواق المالیــــةیتمثــــل مجتمــــع الدراســــة مــــن جمیــــع الشــــركات المدرجــــة فــــي 

) شـركة، وذلـك للـتمكن مـن الحصـول علـى 48م والتي بلغ عددها وقت اجراء الدراسـة (2012-م2008
عتمد الباحث على بیانات لسلسلة زمنیة (عدد من السنوات) وذلك الن أ البیانات الالزمة إلتمام البحث، و 

وافر عنها التقاریر المالیة ث تتابیانات سنة واحدة ال تكفي لتحقیق هدف الدراسة. وتغطي هذه الفترة أحد
الى المعاییر التالیة: استناداالعینة اختیارالسنویة. وقد تم 

توافر التقاریر المالیة السنویة.-
).Reporting Date(توافر توقیت (تواریخ) اصدار التقاریر المالیة السنویة -

من كل عام میالدي.31/12السنة المالیة للشركة في انتهاء-
م.2012م الى 2008ركة مدرجة في بورصة فلسطین طوال فترة الدراسة من ن تكون الشأ-
خالل فترة الدراسة.  تداول أسهم الشركةعدم اتخاذ قرارات من إدارة سوق األوراق المالیة بوقف-

) شــركة أي 48) شـركة انطبقــت علیهــا المعــاییر السـابقة مــن أصــل (32واقتصـرت عینــة الدراســة علــى(
البنـــوك وخــدمات مالیــة، الخـــدمات، :لــك الشــركات موزعـــة علــى خمســة قطاعــات) وت%66.6بنســبة (

وقـــد تــم اســـتبعاد الشــركات التـــي لــم تكتمـــل تقاریرهــا المالیـــة خــالل فتـــرة ،االســتثمار، الصـــناعة، التــامین
الدراسة بما في ذلك الشركات المدرجـة حـدیثا فـي السـوق والشـركات التـي تـم وقـف تـداول أسـهمها خـالل 

سة.فترة الدرا
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قیاسهاوكیفیة توصیف متغیرات الدراسة 1.6
المتغیر التابع

ــر وهــو المتغیــر المســتهدف قیــاس درجــة تــأثره بــالمتغیرات المســتقلة (المــؤثرة) وهــو "  فتــرة اصــدار التقری
مـن تـاریخ انتهـاء السـنة المالیـة التـي تعـد عنهـا ،قیـاس فتـرة اصـدار التقریـر المـالي السـنويتـم" والمالي

مدة اإلعالن (محسـوبة باألیـام) = تـاریخ اإلصـدار (حتى تاریخ اصدار التقاریر المالیة،مالیةالتقاریر ال
س المـال أر سـوق، وتـم الرجـوع الـى سـجالت هیئـة)تـاریخ نهایـة السـنة المالیـة–الفعلي للتقاریر المالیة 

ســنوي للســوق لتحدیــد تــاریخ تســلیم كــل شــركة مــن شــركات العینــة لتقریرهــا ال،ونشــرات بورصــة فلســطین
المـــالي ، حیـــث یـــتم نشـــر التقریـــر الســـنوي للشـــركة بـــنفس الیـــوم الـــذي یـــتم تســـلیمه لـــدائرة اإلفصـــاح فـــي 

، ویــأتي تســلیم ن خــالل االتصــال الهــاتفي كمــا أفــادت دائــرة اإلفصــاح فــي بورصــة فلســطین مــ،البورصــة
المال بعد توقیع المدقق لتقریره .رأس التقریر السنوي لهیئة سوق 

ت المستقلةالمتغیرا
یلــي هــذه المتغیــرات وكیفیــة علــى المتغیــر التــابع، وفیمــا االمســتهدف قیــاس درجــة تأثیرهــوهــي المتغیــرات

قیاسها:
ي مضت على تاریخ تأسیس الشركة.: یقاس عمر الشركة بعدد السنوات التالشركةعمر .1
في نهایة السنة یتم الطبیعي إلجمالي أصول الشركة، : تم قیاس حجم الشركة باللوغار كةشر الحجم.2

المالیة.
: تقاس بنسبة التمویل بالدین بقسمة مجموع االلتزامات المترتبة على الشـركة علـى مدیونیة الشركة.3

مجموع أصول الشركة.
حیــث ،لمراجـع بمتغیــر وهمـي: یعبـر عـن نــوع تقریـر االتقریــر الصـادر عــن المراجـع الخــارجينـوع .4

.)0والتقریر المتحفظ بالرمز()، 1للتقریر غیر متحفظ بالرمز(یرمز 
حتـى تـاریخ ،بعـدد األیـام التـي تبـدأ مـن نهایـة السـنة المالیـةالمراجعـة : تـم قیـاس فتـرة فترة المراجعة.5

توقیع المراجع على الرأي المرفق بالتقریر السنوي. 
) إذا كــان المراجــع الخــارجي أحــد األربعــة 1همــي یأخــذ الرمــز(: متغیــر و المراجعــةتصــنیف مكتــب .6

) بخالف ذلك.0)، و (Big 4الكبار (
جمالي عـدد أسـهم إ: تقاس بنسبة ما یمتلكه أكبر خمسة من حاملي أسهم الشركة الى تركز الملكیة.7

الشركة.
األولـى حیث یرمز للشـركات المدرجـة فـي السـوق ،: یعبر عن نوع السوق بمتغیر وهينوع السوق.8
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).2والمدرجة في السوق الثانیة بالرمز (،)1بالرمز (
: تم قیاس ربحیة الشركة بمقدار العائد على السهم من الربح.الشركةربحیة .9

بعـدد السـنوات التـي مضـت علـى تـاریخ فتـرة اداج الشـركة: تقـاس البورصـةاج الشـركة فـي ر دإفترة .10
م.2012ادراج الشركة في بورصة فلسطین حتى عام 

: یعبــر عــن نــوع القطــاع بمتغیــر وهمــي حیــث تــم تصــنیف البنــوك والخــدمات بیعــة نشــاط الشــركةط.11
)، والصـــناعة واالســـتثمار والخـــدمات الـــى 1مالیـــة والتـــأمین الـــى شـــركات القطـــاع المـــالي بـــالرمز(ال

)0شركات القطاع الغیر مالي بالرمز(
ن الشركة التـي نتیجـة أحیث ،عمال الشركة بمتغیر وهميأ : یعبر عن نتیجة عمال الشركةأنتیجة .12

عمالهــا بالســالب (خســارة) أ والشــركة التــي نتیجــة ،)1عمالهــا بالموجــب(ربح) تأخــذ متغیــر وهمــي (أ 
).0تأخذ متغیر وهمي (

فرضیات الدراسة1.7
بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها تم صیاغة الفرضیات التالیة:

الفرضیة األولى
بـــین توقیـــت اصـــدار التقریـــر 05.0عنـــد مســـتوى داللـــة ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة

المالي السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین عمر الشركة.
 الثانیةالفرضیة

بـین توقیـت اصـدار التقریـر05.0عنـد مسـتوى داللـة ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائیة
السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین حجم الشركة.المالي 

 الثالثةالفرضیة
بــین توقیــت اصــدار التقریــر 05.0عنــد مســتوى داللــة ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة

المالي السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین مدیونیة الشركة.
 الرابعةالفرضیة

بــین توقیــت اصــدار التقریــر 05.0عنــد مســتوى داللــة ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة
التقریــر الصــادر عــن نــوع المــالي الســنوي للشــركات المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة فلســطین وبــین 

خارجي.المراجع ال
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 الخامسة الفرضیة
بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي 05.0عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة 

.المراجعةوبین فترة السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین 
 السادسة الفرضیة

بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي 05.0عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة
ین وبین تصنیف مكتب المراجعة.السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسط

 السابعة الفرضیة
بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي 05.0عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة ال

ورصة فلسطین وبین تركز الملكیة.السنوي للشركات المساهمة المدرجة في ب
 الثامنة الفرضیة

بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي 05.0عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة
في بورصة فلسطین وبین نوع السوق.السنوي للشركات المساهمة المدرجة 

 التاسعة الفرضیة
بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي 05.0عنـد مسـتوى داللـة ال توجد عالقة ذات داللة إحصـائیة

ي بورصة فلسطین وبین ربحیة الشركة.السنوي للشركات المساهمة المدرجة ف
 العاشرة الفرضیة

بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي 05.0عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة
المدرجة في بورصة فلسطین وبین فترة ادراج الشركة في البورصة.السنوي للشركات المساهمة 

 الحادیة عشر الفرضیة
بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي 05.0عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة

شركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین طبیعة نشاط الشركة.السنوي لل
 الثانیة عشر الفرضیة

بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي 05.0عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة 
لسنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین نتیجة اعمال الشركة.ا
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السابقة:الدراسات 1.8
العربیة:دراسات باللغة اوال:

"محـــددات ابطـــاء التقـــاریر المالیـــة بـــالتطبیق علـــى الشـــركات بعنـــوان)،2012دراســـة (زاهـــر، )1
. "المساهمة المصریة: دراسة اختباریة

اختبـــار واقـــع الشـــركات المصـــریة، لتحدیـــد العوامـــل ذات العالقـــة بتوقیـــت نشـــر هـــدفت هـــذه الدراســـة الـــى
علـى عینــة مكونــة ،2010المســاهمة العامــة المدرجـة فــي بورصـة مصــر لعــام التقـاریر المالیــة للشـركات 

التقــاریر المالیــة ) بفتــرة االبطــاء الكلیــة توقیــتوعبــرت الدراســة عــن المتغیــر التــابع ( ، ) شــركة 65مــن (
الفتـرة االبطـاء توقسـم)وتـاریخ نشـر التقریـر المـالي فـي الجرائـد الیومیـةالمالیـةرة بـین انتهـاء السـنة الفت(

التحلیل ألجراءوقد تم تجمیع البیانات الالزمة فترة ابطاء المراجعة وفترة ابطاء النشر جزئیینالكلیة الى 
وقیـــت المناســـب للمعلومـــات التومـــن ثـــم معرفـــة أثرهـــا علـــى االحصـــائي الختبـــار فـــروض الدراســـة للعینـــة 

الصــناعة ، ، نــوع المنشــاة ، المدیونیــةالمحاســبي، ومــن تلــك العوامــل (تصــنیف مكتــب المراجعــة ، حجــم 
.   نوع تقریر المراجعةاالنباء عن األداء تركز الملكیة،طبیعة

بــین نــوع الصــناعة وفتــرة ابطــاء النشــر.وجــود عالقــة عكســیةالدارســة:هــم النتــائج التــي توصــلت الیهــا أ و 
وعدم وجود عالقة بین كل من تصنیف مكتب المراجعة، حجم المنشاة، المدیونیة، نـوع تقریـر المراجعـة، 

عالقـة عكسـیة بـین كـل مـن نـوع تقریــر ان هنــاكو .االنبـاء عـن األداء وتركـز الملكیـة وفتـرة ابطـاء النشـر
وعدم وجود عالقة بین كل من حجم المنشاة، بطاء المراجعة. المراجعة وتصنیف مكتب المراجعة وفترة ا

المدیونیة، نوع الصناعة، االنباء عن األداء، وتركز الملكیة وفترة ابطاء المراجعة.
وجــود عالقــة عكســیة بــین كــل مــن نــوع تقریــر المراجعــة وتصــنیف مكتــب المراجعــة ومــن النتــائج أیضــا 

نباء االالصناعة،نوع المنشاة،من حجم بین كلعدم وجود عالقة بالمقابل الكلیةواالنباء وفترة االبطاء 
كز الملكیة وفترة االبطاء الكلیة.عن األداء وتر 

مــن قبــل الشــركات والهیئــات االهتمــاموصــت بضــرورة ألیهــا الدراســة إوفــي ضــوء النتــائج التــي توصــلت 
ابــة علــى مراقبــي الحســابات الــذین وضــرورة تشــدید الرقالمالیــة،التقــاریر توقیــتالمــال بألســواقالمنظمــة 

یتسـببون فـي تــأخیر نشـر التقـاریر المالیــة وتوقیـع بعـض العقوبــات علـیهم وعـدم االكتفــاء بتوقیـع عقوبــات 
الشركات.على 

ــك، و دراســة ()2 ــو الهیجــاء، أالحای ــوان ) 2012ب ــدقیق بعن ــىوأثرهــا" خصــائص لجــان الت ــرة عل فت
األردنیةركات المساهمة العامة صدار تقریر المدقق: دراسة تطبیقیة على الشإ

التـــدقیق، حجـــم لجنـــة كـــان هنـــاك تـــرابط بـــین خصـــائص لجـــان إذافحـــص فیمـــا هـــدفت هـــذه الدراســـة الـــى
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وبــین فتــرة ألعضــائها.ا ووجــود الخبــرة المالیــة عــدد مــرات اجتماعهــواســتقاللیتها،لجنــة التــدقیق التــدقیق، 
اســة تمثـل مــن الشــركات المســاهمة العامــة األردنیــة المدرجــة ن مجتمــع الدر أحیــث المــدقق،صـدار تقریــر إ

شـــركة، ولتحقیـــق هـــدف الدراســـة تـــم 144علـــى عینـــة مكونــة مـــن ،2010فــي بورصـــة عمـــان فـــي عـــام 
جــل تحلیــل العالقــة بــین خصــائص لجــان التــدقیق فــي الشــركات أالخطــي مــن اســتخدام معادلــة االنحــدار

.تلك الشركاتوفترة اصدار تقریر المدقق في
ن لوجــود لجــان التــدقیق فــي الشــركات المســاهمة ســیؤدي الــى تخفــیض فتــرة أهــم نتــائج الدراســة: أ ومــن 

صدار تقریر المدقق وبالتالي تسریع اصدار التقاریر المالیة، حیث یوجد تأثیر لكـل مـن عـدد األعضـاء إ
عـدد االجتماعـات في لجنة التدقیق والخبرة المالیة لدیهم في تحقیـق ذلـك. ال یوجـد أثـر معنـوي لكـل مـن 

صـدار تقریـر التـدقیق. وال إأعضاء اللجنة على تخفیض فترة واستقاللیةالتي تعقدها لجنة التدقیق سنویا 
تلتــزم جمیــع الشــركات المســاهمة العامــة األردنیــة بتشــكیل لجــان التــدقیق. وأیضــا ال تلتــزم الشــركات التــي 

سـنویة. عـدم وجـود اتسـاق بـین مختلـف الجهـات یوجد بها لجان التدقیق باإلفصاح في تقاریرها المالیـة ال
الرقابیة كالبنك المركزي وهیئـة األوراق المالیـة وبورصـة عمـان حـول التعلیمـات واالرشـادات ذات الصـلة 

بلجان التدقیق.
لیـــة واضـــحة ومحـــددة لألشـــراف أهـــم توصـــیات الدراســـة: ضـــرورة قیـــام الجهـــات المعنیـــة بوضـــع أ ومـــن 

تدقیق في الشركات. وضرورة وجـود متطلبـات خاصـة باإلفصـاح مـن قبـل وللمتابعة على تشكیل لجان ال
بـــین التعلیمـــات الصـــادرة مـــن مختلـــف مـــة. ضـــرورة وجـــود التوافـــق واالنســـجامالشـــركات المســـاهمة العا

ـــة  ـــرة المالی ـــام الشـــركات بمراعـــاة وجـــود الخب ـــدقیق. ضـــرورة قی ـــة حـــول موضـــوع لجـــان الت الجهـــات الرقابی
.ة التدقیقوالمحاسبیة عند اختیار لجن

" العوامــل المــؤثرة علــى توقیــت اصــدار القــوائم المالیــة النصــف بعنــوان)،2011، فــارس(دراســة )3
سنویة للشركات الصناعیة والخدمیة المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالیة: دراسة مقارنة".

ة النصــف ســنویة، دار القــوائم المالیــصــإالعوامــل التــي تــؤثر علــى توقیــت الــى بیــانهــدفت هــذه الدراســة 
م. وتـم 2009-2007وذلك في الشركات الصناعة والخدمیة المدرجة في بورصة عمان خالل األعـوام 

(أداءالمتغیــرات المســتقلة وهــي كانــتوالتــي ،فرضــیات الدراســة والبالغــة عــددها خمــس فرضــیاتاختبــار
تغیــر التــابع فكــان توقیــت مــا المأ.)الشــركةحجــم الشــركة،عمــر المــالي،الرفــع الشــركة،ربحیــة الشــركة،

ـــة النصـــف إ ـــان المتوســـط الحســـابي،ســـنویةصـــدار القـــوائم المالی ،وتـــم اســـتخدام اإلحصـــاء الوصـــفي لبی
وأیضـــا التوقیـــت،وعالقتهـــا مـــع ،لبیـــان الفـــروق فـــي المتوســـطات الحســـابیة لمتغیـــرات الدراســـةtواختبـــار 

ت الدراسة.المتعدد لدراسة العالقة بین متغیرااستخدمت الدراسة االنحدار
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وعمرها بالسـنوات كبیـر، وتحقـق ربـح مرتفـع مرتفعة،الشركات التي لدیها ربحیة نأومن نتائج الدراسة: 
تصــدر قوائمهــا المالیــة النصــف الســنویة خــالل ومــدیونیتها منخفضــة قلیــل،وحجــم أصــولها للمســاهمین،

وعمرهـا بالسـنوات عالیـة،المقابـل الشـركات التـي ربحیتهـا قلیلـة، ومـدیونیتها وبقل من ثالثین یوما. أفترة 
ولـم تـدل ) یومـا، 30تقاریرهـا المالیـة بعـد (وتحقق خسارة للمساهمین تصدر،وحجم أصولها كبیرقلیل،

صـــدار القـــوائم المالیـــة النصــف ســـنویة وبـــین كـــل مـــن (أداء إالدراســة عـــن وجـــود عالقـــة مـــا بــین توقیـــت 
.)، وعمر الشركة، وحجم أصولهابحیة الشركة، والرفع المالي للشركةالشركة، ر 

بضـــرورة قیـــام الجهـــات الرقابیـــة الحكومیـــة والمهنیـــة بتوعیـــة مـــدیري الشـــركات بأهمیـــة ،وصـــت الدراســـةأو 
المقـررة. وضـرورة قیـام مكاتـب التـدقیق بوضـع جـدول زمنـي ألنهـاء صدار التقـاریر المالیـة ضـمن المـدة إ

وذلك بمحاسبة المكتب الذي ال یلتزم بالمدة القانونیة ألي ،التي تقوم بتدقیق حساباتهامراجعة الشركات 
سبب من األسباب. 

العوامل المؤثرة في نشـر التقـاریر المالیـة للشـركات المسـاهمة “بعنوان)، 2009، الخیال(دراسة )4
السعودیة عبر االنترنت: دراسة تطبیقیة ".

حجـم تلـك العوامـلل المتعلقة بطبیعـة شـركات المسـاهمة العامـة وتشـملالدراسة الى دراسة العوامهدفت 
، ، وملكیـة الشـركة (خاصـة او عامـة)الشركة، وربحیة الشركة، ومدیونیة الشـركة، وطبیعـة نشـاط الشـركة

نوعیـــة وأســـلوب عـــرض المعلومــــات المفصـــح عنهـــا بواســـطة االنترنـــت فـــي هــــذه علـــى-الشـــركةوعمـــر 
عــن المعلومــات باإلفصــاحأي مــدي تقــوم الشــركات المســاهمة الســعودیة ، وكــذلك التعــرف الــى الشــركات

هـم أ واسـتخدمت الدراسـة المـنهج االسـتقرائي لمسـح .نترنتوب عرضها على اإلالمالیة وغیر المالیة وأسل
والمـنهج التطبیقـي حیـث تـم اسـتخدام أسـلوب تحلیـل المحتــوى اإلفصـاح،الكتابـات التـي تناولـت موضـوع 

،یقیـــة علـــى ضـــوء نوعیـــة وأســـلوب عـــرض المعلومـــات المفصـــح عنهـــا علـــى االنترنـــتفـــي الدراســـة التطب
ثــر تلــك المتغیــرات علــى نمــوذج اإلفصــاح المقتــرح لعینــة مــن الشــركات الســعودیة المكونــة مــن أواختبــار 

.م2007ي سوق المال السعودي للعام ) شركة یتم تداول أسهمها ف71(
وجود اهتمام من قبل معظم الشركات بنوعیة المعلومات المالیة وغیـر المالیـة ،برز نتائج الدراسةأوكان 

) مــن مجمــوع %86-44، حیــث تــراوح نســبة اإلفصــاح االلكترونــي بــین (فصــح عنهــا علــى االنترنــتمال
البنـود المطلوبـة اجباریـا وفقـا لمعــاییر المقتـرح ، ویـزداد اإلفصـاح فـي المعلومـات التـي تضـمنها النمـوذج 

عنهـا اختیاریـا ، باإلفصـاح، ویقـل فـي البنـود التـي تقـوم الشـركات محاسبة السـعودیة او نظـام الحوكمـةال
یتحســن مــع ،ن اإلفصــاح عــن المعلومــات وأســلوب عرضــها علــى االنترنــتوأشــارت النتــائج أیضــا الــى أ

و تملـــك أبعمـــر الشـــركة یتـــأثروال ، یـــة، نوعیـــة الصـــناعةالزیـــادة فـــي حجـــم الشـــركة ، والربحیـــة، والمدیون
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خــذ أعنــدما تـم ،بشــكل ملحـوظارتفعـت) %30ن قیمــة معامـل التحدیــد (أو رأسـمالها،الحكومـة لجـزء مــن 
الخطي المتعدد. ، في نموذج االنحدارجمیع المتغیرات المستقلة

والتوسع فـي اسـتخدام ،لى تطویر المواقع االلكترونیة للشركاتإالحاجة ،الدراسةوصت به أهم ما أ ومن 
،وٕالـزام الشـركات باسـتخدامها،وتـوفیر التـامین الكـافي للمواقـع االلكترونیـةالبرامج واألسالیب التكنولوجیة 

مالیـة تشـجیع إدارة الشـركات علـى التوسـع فـي اإلفصـاح عـن المعلومـات المالیـة وغیـر البوصـتأوأیضا 
صدار معیار محاسبي سعودي ینظم اإلفصاح االلكتروني.إفي مواقعها واإلسراع في 

صدار التقریر المـالي السـنوي إالعوامل المحددة لفترة "بعنوان:)2009،قاقیش والبطاینةدراسة ()5
:"للشركات المساهمة العامة االردنیة المدرجة في بوصة عمان

صـدار التقریـر المـالي السـنوي للشـركات المسـاهمة إى محـددات فتـرة التعـرف علـإلـىهدفت هـذه الدراسـة 
ومعرفة العالقة بین فترة اصدار التقریر المـالي ، 2004المدرجة في بورصة عمان لعام العامة االردنیة 

السنوي ( الفترة الممتدة من تـاریخ انتهـاء السـنة المالیـة لغایـة تـاریخ اسـتالم هیئـة السـوق المـالي التقـاریر 
هـي ( نـوع السـوق ، االعتمـاد علـى راي مـدقق اخـر و وعدة متغیرات مستقلة ،الیة السنویة للشركات )الم

وتــم اســتخدام ،)، حجــم الشــركة ونــوع نشــاط الشــركةل، نــوع التقریــر الصــادر مــن المــدقق، نســبة التمویــ
شـركة. 157لتحقیق اهداف الدراسـة علـى عینـة الدراسـة المكونـة مـن ، تحلیل االنحدار الخطي المتعدد

اصـدار (فتـرةعالقـة ارتبـاط ذات داللـة احصـائیة بـین كـل مـن ظهرتهـا الدراسـة وجـود أالنتائج التـي هم أ و 
صدار التقریر المالي للشركات المدرجة في السـوق إوفترة ،بالدین)ونوع القطاع والتمویل المدقق،تقریر 

نــاك أي عالقــة ذات داللــة احصــائیة بینهــا نــه لــیس هأفتبــین ،المســتقلة المتبقیــةالمتغیــراتمــا أالمــالي.
ــ صــدار التقریــر المــالي إمتوســط فتــرة ن أالدراســةظهــرتأو .صــدار التقریــر المــالي للشــركاتإرة وبــین فت

یوما.38یوما بفارق 120،قل من الفترة المحددة بالقانونأیوما وهو 82السنوي هو 
التقریـر إلصـداربتقصـیر المـدة القانونیـة التشـریع،النظـر فـي تعـدیل عادةبإوتلخصت توصیات الدراسة 

خــالل تكلیــف جهــة الشــركة، مــنتــدقیق حســابات تــأخیرالتــدقیق بعــدم )مكاتــبشــركات (وٕالــزامالســنوي 
. تنظیمیة

صـدار التقـاریر المالیـة للشـركات المقیـدة فـيإمحـددات توقیـت ":) بعنـوان2009،عقـلدراسة ()6
ري لألوراق المالیة "  السوق المص
صدار التقـاریر المالیـة للشـركات المسـاهمة المدرجـة إالى دراسة العوامل المؤثرة في توقیت هدف البحث 

الشـركة،مدیونیـة الشـركة،الصـناعة، حجـم(نوعیـةومـن هـذه العوامـل ،فـي سـوق مصـر لـألوراق المالیـة
تطبیـق المبـادئ الدولیـة لحوكمـة الشـركات علـى وأثـرفصاح االلكتروني إدارة األرباح واإلالربحیة،جودة 
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إصـــدار التقـــاریر وخصـــائصودراســـة العالقـــة بـــین توقیـــت للشـــركات)،صـــدار التقـــاریر المالیـــة إتوقیـــت 
وتتكــون عینــة الدراســة مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق مصــر م. 2007-1998الشــركة خــالل الفتــرة 

متعــدد الخطــي فــي قیــاس العالقــة بــین توقیــت اصــدار وتــم اســتخدام نمــوذج االنحــدار ال.لــألوراق المالیــة
ات.التقاریر المالیة وخصائص الشرك

منــذ تطبیــق حوكمــة أســرعن شــركات المســاهمة قامــت بإصــدار تقاریرهــا بشــكل أهــم نتــائج الدراســة ومــن أ 
بالمقارنــــة بــــالفترة قبــــل ،یومـــا72المــــدة التـــي تســــتغرقها الشــــركات إلــــىذ انخفــــض متوســــطإ،الشـــركات

فالشـركات كبیـرة المالیـة،على توقیت اصـدار التقـاریر ثرأ،الصناعةونوع ،ن لحجم الشركةوأیق.التطب
والمؤسسات المصرفیة تصدر تقاریرها بشكل الصغیرة،من الشركات أسرعالحجم تصدر تقاریرها بشكل 

طــــول أالشــــركات ذات الرافعــــة المالیــــة العالیــــة تســــتغرق وقتــــا و خــــرى.األمــــن قطاعــــات الشــــركات أســــرع
لجـــودة أثـــرهنـــاك و .ات ذات الرافعـــة المالیـــة المنخفضـــةبالمقارنـــة مـــن الشـــرك،إلصـــدار تقاریرهـــا المالیـــة

تعمـــل علـــى ،ن الشـــركات التــي ترتفـــع بهـــا جـــودة الربحیـــةأصـــدار التقـــاریر حیـــث إالربحیــة علـــى توقیـــت 
الشـركات التـي و مـن الشـركات التـي تـنخفض بهـا جـودة الربحیـة.أسرعتوصیل معلوماتها المالیة بشكل 

مـن الشـركات المصـدر عنهـا تقریـر أسـرعي نظیف من المراجع الخارجي تصدر أتصدر تقاریر مالیة بر 
مراجعة متحفظ.

تعــدیل قــانون الشــركات بمــا یلــزم الشــركات المســجلة فــي ســوق المــالي بــاإلعالن عــن وصــت الدراســة بأو 
لكـي تتـوفر خاصـیة التوقیـت ،السـنة المالیـة بـدال مـن سـتة شـهورتقاریرها خالل ثالثة شهور مـن انتهـاء

علـى منهجیـة أخـرى وباسـتخدام متغیـرات ، باالعتمـادجراء المزید من البحوث في هذا المجـالإ و المالئم.
، ودراسـة محـددات توقیـت ودراسة العالقة بین خاصیة التوقیت المالئم ودرجة الـتحفظ المحاسـبي،أخرى

مالیة الدوریة.صدار التقاریر الإ
المدرجـة صدار التقاریر السنویة للشركات البحرینیةإتوقیت "بعنوان:)2008،العجميدراسة ()7

"في السوق المالي البحریني
تحدیـد العوامـل التـي تـؤثر علـى قـرار توقیـت اصـدار التقـاریر المالیـة للشـركات البحرینیـة الدراسةتناولت

-1992فتـــرة بـــین عـــامي ة التـــزام الشـــركات بمتطلبـــات االدراج للوضـــرور القانونیـــة، بخـــالف المتطلبـــات 
عــــن طریــــق اســــتخدام نمــــوذج االنحــــدار ،منهجیــــة االقتصــــاد القیاســــيواســــتخدم فــــي الدراســــة م 2006
.    المتعدد
وســوق البحــرین ،ن لمصــرف البحــرین المركــزيأ:همهــاأ یــد مــن النتــائج كــان لــي العداالدراســة توتوصــل

.دور كبیـر فـي التـزام الشـركات بالتوقیـت المحـدد إلصـدار التقـاریر المالیـة وفـق القـانون،لألوراق المالیـة
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تهــا المالیــة قبــل الشــركات التــي ربحیصــدار تقریرهــاإدي الــي االســراع فــي ؤ یــ،ن ارتفــاع ربحیــة الشــركةإ و 
ثــر علــى أن لطبیعــة نشــاط الشــركة أو صــدار یتــأثر بــأداء الشــركة. أن توقیــت اإلیعنــي وهــذا،منخفضــة
التـي تصـدر تقاریرهـا لوحظ ذلك في المؤسسات المصـرفیة قدو ،صدار التقاریر المالیة للشركاتإتوقیت 

تقاریرهـــا تصـــدر ،ن الشـــركات التـــي حجـــم أصـــولها كبیـــرأو .لغیـــر مصـــرفیهقبـــل الشـــركات والمؤسســـات ا
فــي تعزیــز همیــة أ للــدور التشــریعي نأالمالیــة بفتــرة اقــل مــن الشــركات التــي حجــم أصــولها صــغیر. كمــا

.في سوق البحرین لألوراق المالیةمن قبل الشركات المدرجة،ممارسات الحوكمة

ثـر توقیـت االفصـاح عـن القـوائم المالیـة علـى أ":بعنـوان)2006،بالقاسمو الخوري دراسة ()8
االسهم وحجم التداول للشركات المساهمة العامة االردنیة "  اسعار 
عنـد المالیـة،هذه الدراسة الختبار مدى اسـتجابة سـوق عمـان للمعلومـات التـي تتضـمنها التقـاریر هدفت

توقیت اصدار التقاریر المالیة وأثر، ذلك بتوقیت نشر التقاریر المالیة، وربط فصاح عن هذه التقاریراإل
.یة التي تضمنتها تلـك التقـاریرهمیة المعلومات المالأ سهم وحجم التداول لبیان أسعار األللشركات على

الختبـار سـلوك عوائـد االسـهم وحجـم التـداول وذلك ،ة تم استخدام منهجیة دراسة الحدثوفي هذه الدراس
تقریــــر ســــنوي خــــالل الفتــــرة مــــن104شــــركة بمجمــــوع تقــــاریر 42تتكــــون مــــن ،لَعٌینــــة مــــن الشــــركات

م.2000-2002
عنــوي ذات داللــة احصــائیة لنشــر یجــابي ومإوجــود تــأثیر أهمهــا: الدراســة بعــض النتــائج كــان وأظهــرت

الثــاني والثالــث بعــد تــاریخ ، علــى حجــم التــداول خــالل الیــومینصــاح عــن التقــاریر المالیــة الســنویةفواإل
فالشـركات التـي المالیـة،قـاریر شر التنهناك اختالف في استجابة حجم التداول وفقا لتوقیت نأالنشر. و 

لـم تظهـر الدراسـة أي و .ل ألسهمها تأثرا ایجابیا ومعنویانشرت واصدرت تقاریرها مبكرا تأثر حجم التداو 
واشـــارت الشـــركات،تلـــك أســـهمذو داللـــة احصـــائیة لتوقیـــت اصـــدار تقـــاریر الشـــركات علـــى اســـعار أثـــر

بحیـــث ال یتحـــرك بحریـــة تامـــة واعتبـــر ان ســـعر،الن ذلـــك یعـــود الـــي تحدیـــد لزیـــادة او نقصـــان أالدراســة 
.صاح عن التقاریر المالیة السنویةشبه القوي بالنسبة لإلفىالسوق غیر كفؤ على المستو 

" العوامــل المــؤثرة فــي توقیــت اصــدار التقــاریر المالیــة )، بعنــوان2006المعایعــة، دراســة ()9
.السنویة للشركات الصناعیة في االردن"

عدد من العوامل على توقیت اصدار التقریر المالي السوي للشـركات أثرالى اختبار هدفت هذه الدراسة 
واســتخدمت الدراســة عینــة مــن الشــركة،االختیــاري فــي اإلصــدار الــذي تلجــا الیــه إدارة والتــأخیر،األردنیــة

67م وعـــددها 2003م ولغایـــة1999مـــن لألعـــوامالشـــركات المســـاهمة العامـــة المدرجـــة فـــي البورصـــة 
وكان المتغیـران التابعـان المتغیرات،وتم اختبار سبع فرضیات باستعمال تحلیل االنحدار المتعدد ،شركة
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بینمـــا تكونـــت المتغیـــرات االختیـــاري،التـــأخیرفـــي كـــل منهـــا فتـــرة اصـــدار التقریـــر المـــالي الســـنوي وفتـــرة 
الـراي الصـادر عــن وربحیتهــا، ونـوعالعامـة،صـداراتها إ و الشـركة،أسـهمالمسـتقلة مـن حجـم التـداول علــى 

وحجمها. التركز الصناعي، ونسبة،الصناعةالمدقق في حساباتها، وعوائق الدخول في 
یوما، وهذ یمثل الحـد 91صدار التقریر المالي في العینة كانت إن متوسط فترة أظهرت نتائج الدراسة أو 

بحیــة الشــركة مــع كــل مــن فتــرة اصــدارن عالقــة حجــم التــداول ور أوتبــین لإلصــدار،األقصــى القــانوني 
وعالقــة عوائــق الــدخول وحجــم إحصــائیة.االختیــاري ســالبة وذات داللــة والتــأخیرالتقریــر المــالي الســنوي 

إحصائیة،االختیاري موجبة وذات داللة والتأخیرالشركة مع كل من فترة اصدار التقریر المالي السنوي 
ر عن المدقق، ونسبة التركز الصناعي فكانت عالقتها مع كل ونوع الراي الصادالعامة،اإلصداراتاما 

ولكنهـا لیسـت ذات داللـة إحصـائیة.،االختیاري موجبةوالتأخیرصدار التقریر السنوي إمن متغیري فترة 
ن یكـــون هنـــاك تـــدابیر متخـــذه بحـــق المخـــالفین لألنظمـــة والتعلیمـــات أضـــرورة ،هـــم التوصـــیاتأ وكانـــت 

د تشــریع یلــزم الشــركة بإصــدار تقریرهــا الســنوي خــالل فتــرة محــددة بعــد انتهــاء ووجــو ،المتعلقــة باإلفصــاح
تتعلـق بقطـاع الصـناعة مؤشـراتاالختیـاري وضـرورة احتسـاب التأخیرفرصةلتقلیل ،المدقق من اعماله

.للمهتمین بقطاع الصناعةمعلوماتیةمن فائدة المؤشراتمثل مؤشرات تركیز السوق لما تضیفه هذه 
القوائم المالیة علـى اسـعار االسـهم اصدارتوقیت أثر" بعنوان )،2005،سعود(مدراسة )10

.دراسة تطبیقیة"وحجم التداول للشركات المساهمة العامة االردنیة
صــدار القــوائم المالیـة علــى أســعار األسـهم وحجــم التــداول للشــركات إتوقیــت أثـرهـدفت الدراســة لفحــص 

وتســعى الدراســة م.2002-2000بورصــة عمــان خــالل الفتــرة األردنیــة المدرجــة فــي الســوق األول فــي 
صــدار التقــاریر المالیــة الســنویة واســتجابة ســوق عمــان للمعلومــات الــواردة بهــذه إالــى الــربط بــین توقیــت 

البیانــات األولیــة التــي أثــراالقتصــادیة. وبیــان القــرارات اتخــاذبغــرض ابــراز أهمیــة الوقتیــة فــي ،التقــاریر
اختبـــارات جراءإبــیئــة األوراق المالیــة وفقــا لتعلیمــات اإلفصــاح عــن الهیئــة وذلــك تــزود الشــركات بهــا ه

مدرجـة،ردنیة أ) شركة 104وقد تكونت عینة الدراسة من (ثانویة على استجابة السوق لهذه البیانات. 
الدراســـة الفرضــیات، واتبعــت) الختبـــار Tاســتعانت الدراســة باألســالیب اإلحصـــائیة الوصــفیة واختبــار (

ن ســوق بورصــة عمــان یتــأثر بنشــر التقــاریر المالیــة أظهــرت نتــائج الدراســة أو ،هجیــة وأســلوب الحــدثمن
فصـحت الشـركات أن حجـم التـداول یزیـد كلمـا أبمعنـى:وینعكس هذا األثر على حجم التـداول ،السنویة

نـد اإلعـالن ذي داللـة إحصـائیة علـى عوائـد األسـهم عأثرعن تقاریرها مبكرا، بینما لم تجد الدراسة أي 
ضــرورة إصــداروتوصــلت الدراســة الــى مجموعــة مــن التوصــیات أهمهــا:عــن التقــاریر المالیــة الســنوي.

خبـار التـي بالسوق، باإلعالن عن كافة األبحیث تلزم كافة الشركات المدرجة ،جریدة خاصة بالبورصة
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فــــي احــــدى نشــــاء مراكــــز متخصصــــة بأبحــــاث الســــوق إضــــرورة و تهــــم المســــتثمرین فــــي هــــذه الجریــــدة. 
لكــي یــتم تجمیــع بیانــات كاملــة عــن ســوق األوراق المالیــة، لألســعار ،الجامعــات بالتعــاون مــع البورصــة

لـى إداف البـاحثین، لیتمكنـوا مـن االنطـالقهـأ عـدادها بشـكل یخـدم إ وحجم التداول وغیرها مـن البیانـات و 
مواكبة الدراسات العالمیة المتطورة.

ـــر)11 ـــوان،)2007،دراســـة (الجب ـــة " العبعن ـــات المالی ـــت االعـــالن عـــن المعلوم ـــین توقی ـــة ب الق
وخصائص الشركات المساهمة السعودیة".

لى معرفة العالقـة بـین توقیـت اإلعـالن عـن المعلومـات المالیـة للشـركات المسـاهمة إهدفت هذه الدراسة 
أثـــروكـــذلك دراســـة م، 2005الـــى 2001الســـعودیة وعـــدد مـــن خصـــائص الشـــركات خـــالل الفتـــرة مـــن 

.       ئة السوق المالیة في توقیت اإلعالنتأسیس هی
قــد قامــت بــاإلعالن عــن بیاناتهــا ،ن الشــركات المســاهمة العامــة الســعودیةأولقــد توصــلت الدراســة الــى 

ـــام هیأبشـــكل  ـــدء قی ـــذ ب ـــة بممارســـة نشـــاطهاســـرع من ـــة الســـوق المالی المـــدة التـــي ذ انخفـــض متوســـطإ، ئ
لى إن وصل ألى إتستغرقها الشركات التي شملتها عینة الدراسة لإلعالن عن معلوماتها المالیة السنوي 

ن الشـركات كبیـرة الحجــم تقـوم بـاإلعالن عــن معلوماتهـا المالیـة بشــكل أو م.2005) یومـا فـي عــام 28(
رق وقتــا أطــول لإلعــالن عــن ذات المدیونیــة العالیــة تســتغن الشــركات أمــن الشــركات الصــغیرة، و أســرع

ن الشــركات التـــي أمعلوماتهــا المالیــة مقارنـــة بالشــركات ذات المدیونیـــة المنخفضــة، كمـــا بینــت الدراســـة 
مقارنــة بالشــركات التــي ،لســوق المــالأســرعنبــاء بصــورة ك األنبــاء جیــدة تعمــل علــى توصــیل تلــألــدیها 
نبـاء، كمـا أظهـرت أیضـا اخـتالف توقیـت األعمل على تأخیر اإلعالن عن تلك نباء سیئة والتي تألدیها 

ة.المنشأناعة التي تنتمي الیها اإلعالن باختالف نوع الص
ن تســهم تلــك النتــائج فــي مســاعدة الجهــات القائمــة علــى ســوق االرواق المالیــة فــي أوخلصــت الدراســة بــ

ال وهــو توقیــت أهــم محــددات منفعــة القــوائم المالیــة أ حــد أي التعــرف علــى عــدد مــن العوامــل التــي تــؤثر فــ
ق فــاآن تســهم النتــائج فــي فــتح أملــت الدراســة أاإلعــالن عــن المعلومــات التــي تحتویهــا تلــك القــوائم كمــا 

.جدیدة للبحث التطبیقي المحاسبي

صـدار التقریـر المـالي السـنوي فـي الشـركات إتوقیـت "بعنوان:)2000،جهمانيدراسة ()12
همة العامة المدرجة في سوق عمان المالي" المسا

صـدار التقریـر المـالي السـنوي فـي الشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة إهدف البحث الـي دراسـة توقیـت 
فــي ســوق عمــان المــالي ، وقیــاس مــدى تــأثیر تبنــي معــاییر المحاســبة الدولیــة ، مــن قبــل جمعیــة مــدققي 

كمــا المــالي الســنوي، صــدار التقریــر إدقق وعلــى فتــرة المــعلــى فتــرة توقیــعم1989الحســابات فــي عــام 
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وكل من فترة توقیع المدقق وفتـرة ،وربحیتها،وهدف البحث الي دراسة العالقة بین كل من حجم الشركة
، وفتــرة حصــائیة ، حیــث تكــون فتــرة توقیــع المــدقق حینــاً إصــدار التقریــر المــالي مــن خــالل األســالیب اإل

شــركة 43، وقــد طبــق البحــث علــى ر كعامــل تــابع وعــدة عوامــل مســتقلةخــأصـدار التقریــر المــالي حینــاً إ
م.1993-1990مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي خالل الفترة الممتدة من 

(متوســط فتــرة م1993-1990وجــود تحسـن فــي فتـرة التــدقیق خـالل الفتــرة مـن ب،هــم النتـائجأ وتلخصـت 
)،یوما64التدقیق 

و جمعیـة مـدققي الحسـابات القـانونیین أ: إیجاد جهة كوزارة التجارة والصـناعة راسةومن أهم توصیات الد
صدار التقاریر المالیة. وضرورة نشر عدد األیام المستغرقة إبتولي مراقبة توقیت عملیة التدقیق وتوقیت 

التـدقیق و ذكـر تـاریخ االنتهـاء مـن عملیـةأ،لتدقیق حسابات الشركة في التقاریر السـنویة لتلـك الشـركات
لیتسنى للباحثین القیام بالدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. ضـمان وضـع البیانـات المالیـة تحـت تصـرف 

لـى إالرشـیدة، وممـا یـؤدي لكـي یتسـنى لهـم اتخـاذ القـرارات االقتصـادیة،مستخدمیها فـي الوقـت المناسـب
ابات الشركات المساهمة اجعة حسفي مر التأخیرتذكیر مكاتب التدقیق بعدم و زیادة منفعة تلك البیانات. 

صدار التقریر المالي السنوي.إیحدث تأخیر في العامة لكیال

ــيدراســة ()13 ــي تــأخیر اصــدار التقــاریر "بعنــوان:)1998،نصــار ولطف العوامــل المــؤثرة ف
“ردنیة األ المالیة السنویة للشركات 

صـــدار التقـــاریر المالیـــة إأخیر ن تـــؤدي الـــي تـــأیمكـــن إلـــى التعـــرف علـــى العوامـــل التـــيهـــدفت الدراســـة 
وعینة الدارسة تركزت على الشـركات المدرجـة فـي سـوق ردن،األالسنویة للشركات المساهمة العامة في 

.شركة مدرجة في السوق97لغ عددها البام1996عمان المالي في عام 
الدراسـة علــى واشـتملت . لكــي یكـون عینـة الدراســةوقـد تـم اختیــار مـدقق الحسـابات الخــارجي لكـل شـركة

قاریر المالیة السنویة للشركات صدار التإمجموعات من المتغیرات التي یمكن ان تساهم في تأخیر أربع
، العالقــة بــین المــدقق وادارة الشــركة خصــائص الشــركة المــدقق علیهــا(علــى وهــذه المجموعــات اشــتملت 

هــداف الدراســـة وتـــم أ لتحقیـــق . وتـــم تصــمیم اســـتبانة علیهــا)وسیاســات العمـــل واجراءاتــه للشـــركة المـــدقق 
وقد طلب مـن ،مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان الماليإلىتوجیهها 

، وحللـت ار التقریـر المـالي السـنوي للشـركةصـدإهمیة كـل متغیـر فـي التـأثیر علـى تـأخیر أ المدقق تحدید 
.الحدینوصفي واالختبار ذي سلوب الة باستخدام األبیانات الدراس

ا تــأثیر مهـم احصــائی، النظـام المحاسـبيوضــعف ،ن لنظـام الرقابــة الداخلیـةأهـم نتــائج الدارسـة: أ وكانـت 
ة فــي تــأخیر اصــدار التقریــر هنــاك تــأثیر لحجــم عملیــات الشــركنأالمــالي. و صــدار التقریــر إفــي تــأخیر 
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،المـدقق فـي التقـاریر المالیـةيأدارة الشـركة ونـوع ر إ فـي تحدیـد العالقـة بـین مكتـب التـدقیق و ماأالمالي. 
للشركات.همیة في تأخیر اصدار التقریر المالي أ ن لتلك العوامل تأثیر و أشارت الدراسة أفقد 

ولألنظمـةضـرورة تطـویر الشـركات لنظـام الرقابـة الداخلیـة التالیـة:لـى التوصـیات إكما توصلت الدراسـة 
وصـــول البیانـــات المالیـــة لمســـتخدمیها خـــارج المنشـــاة فـــي الوقـــت ممـــا یـــنعكس إیجابـــا علـــى ،المحاســـبیة
ٕاكمــــال و ،تــــوفر اإلمكانـــات الالزمـــة ألقســــام المحاســـبة فـــي الشــــركة للقیـــام بواجباتهـــاضـــرورةالمناســـب.

للمــدقق الخــارجي فــي الوقــت المحــدد وتســلیم القــوائم المالیــة،عمــال المحاســبیة الخاصــة بنهایــة الســنةاأل
عمــال فــي الموعــد األإلنجــازوتخصــیص لــه الجهــد واإلمكانــات الالزمــة ،ت الكبیــرومراعــاة حجــم العملیــا

المناســب. حــث مكاتــب المراجعــة علــى عــدم التــأخیر فــي تــدقیق حســابات الشــركة. ضــرورة زیــادة أجــور 
المدققین الخارجیین بما یتناسـب بحجـم العمـل ولكـي تـتمكن مكاتـب المراجعـة مـن تـوفیر المـوارد الالزمـة 

الممكنة.بالسرعة باألعمالریة للقیام وخاصة البش

ي فــي صـدار التقریــر المـالي الســنو إتوقیــت "بعنــوان:)1988،غرابیــة واالزهـريدراسـة ()14
ردنیة"  الشركات المساهمة العامة األ 

ردنیــة نویة للشــركات المســاهمة العامــة األصــدار التقــاریر المالیــة الســإتوقیــت لــى دراســة إدراســة الهــدفت 
ت علیهـا بعـض المعـاییر التـي شـركة انطبقـ52عینـة مكونـة مـن علـىالمالي، وق عمان سيالمدرجة ف
علــى توقیــع المــدققولهمــا أحــدثین،الســنوي إلــىصــدار التقریــرإة تــم تقســیم فتــر الدراســة، وقــدوضــعتها 

العامة ة وثانیهما تاریخ اجتماع الهیئالتدقیق.ي الذي یبدیه في القوائم المالیة عند انتهاءه من عملیة أالر 
وفحـص اتجـاه اصـداره،وفحص العالقة بـین كـل مـن حجـم الشـركة ومحتویـات التقریـر وتوقیـت للشركة،

وحللـت العالقـة بـین فتـرة اصـدار التقریـر السـنوي الدراسـة.فترة توقیع المدقق والفترة الكلیة خالل سـنوات 
بنصـیب السـهم مـن (مقاسـةا بمجموع االصول والمبیعات) وربحیته(مقاساالكلیة وكل من حجم المنشاة 

االرباح).       
أن و ،صــدار خــالل الفتــرةهنــاك تحســنا فــي توقیــت اإلنأالدراســة: هــم النتــائج التــي توصــلت لهــا أ ومــن 

المـالي،ة التـي حـددها لهـا قـانون الشـركات والسـوق ردنیة تصدر تقاریرها ضـمن المـدغالبیة الشركات األ
بینمــا المتوســط،یومــا فــي55حــوالي تســتغرق عملیــة تــدقیق حســابات الشــركة نأأشــهر. و ربعــة أوهــي 

صدار التقریر السنوي للشركات ما بین إتستغرق فترة و ونصف.من شهر بأكثرلك ذیصدر التقریر بعد 
عالقــة عكســیة بــین العائــد علــى الســهم مــن ووجــود.المالیــةمــن تــاریخ انتهــاء الســنة یومــا102و111

صـدار إسـراع فـي أرباحا عالیـة الـى اإلذ تمیل الشركات التي تحقق إالسنوي،الربح وفترة اصدار التقریر 
.صــدار تقریرهــا الســنويإوطــول فتــرة لــیس هنــاك عالقــة احصــائیة بــین حجــم الشــركةو .تقریرهــا الســنوي
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ــــة لتســــنى لألطــــراف بضــــروه إلــــز ،وصــــت الدراســــةأو  ــــأخیر بإصــــدار تقاریرهــــا المالی ام الشــــركات بعــــدم ت
المستخدمة لتلك التقاریر اتخاذ القرارات االقتصادیة في الوقت المناسب. وٕالزام الشـركات بعـدم االحتفـاظ 

بالتقاریر المالیة المدققة بعد إتمام عملیة المراجعة لفترة كبیرة.

ة الدراسات باللغة االنجلیزیثانیا:

" العوامل المؤثرة على توقیت التقـاریر بعنوان:(Alattar & Khater, 2011)دراسة )1
"المالیة للشركات العاملة في قطر

"Factors Impact the Timeliness of Corporate Reporting”

تـي التعـرف علـى وجهـة نظـر مراجعـي الحسـابات والمحللـین المـالیین حـول العوامـل الهدفت الدراسة إلى
).2005-2000(تؤثر على توقیت اصدار التقاریر المالیة للشركات العاملة في قطر ، خالل الفترة

ووزعـت االسـتبانة علـى عینـة متغیـرا18ولتحقیق هدف الدراسة تم اعداد وتصمیم استبانة احتوت علـى 
ثر علـى توقیـت هـم العوامـل التـي تـؤ أ مراجـع حسـابات ومحلـل مـالي ، لتحدیـد 110الدراسة المكونـة مـن 

اســـتخدام التحلیـــل االحصـــائي بتحلیـــلوتـــم ، %92اصـــدار التقـــاریر المالیـــة ، وكـــان معـــدل االســـتجابة 
.    البیانات التي جمعت

ترونیة المطبقة فـي الشـركات ن جودة النظم االلكأهمها:أ لى مجموعة من النتائج كان إتوصلت الدراسة
طبیعــة نشــاط بالتشــریعات،ومســتوى االلتــزام المراجعــة،ونــوع تقریــر الشــركة،وحجــم البیانــات،لمعالجــة 

العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى توقیـــت اصـــدار التقـــاریر المالیـــة أكثـــرالرقابـــة الداخلیـــة هـــي الشـــركة وانظمـــة
ة للشـــركات المدرجــة فـــي ســـوق قطـــر المـــاليصـــدار التقـــاریر المالیـــإومتوســـط فتــرةقطـــر.للشــركات فـــي 

یــوم،3ن الشــركات المالیــة تقــوم بإصــدار تقاریرهــا المالیــة قبــل الشــركات االخــرى بمتوســط أو .یــوم52
ن هنـــاك ارتبـــاط بـــین طبیعـــة نشـــاط الشـــركة وتوقیـــت اصـــدار التقـــاریر أراء عینـــة الدراســـة آوهـــذا یفســـر 

قــد یســـتمر التـــأخیر فـــي نشـــر الســـهم،معـــدل العائـــد علـــى تواجـــه انخفـــاض فــي والشـــركات التـــيالمالیــة. 
تقاریرها.
ن تقــوم الشــركات بتحســین وتطــویر نظــم المعلومــات المحاســبیة ونظــم أبــ،هــم توصــیات الدراســةأ وكانــت 

یضـــا أصـــدار التقریـــر و إوتقلیـــل فتـــرة ،صـــدار التقـــاریر المالیـــةإمـــن التـــأخیر فـــي للحـــد،الرقابـــة الداخلیـــة
بإصـدار المزیـد مـن التشـریعات والجهـات الحكومیـةوصت الدراسة الجمعیـات المهنیـة العاملـة فـي قطـر أ

وطالبــت باعتمــاد بعــض قطــر، والقــوانین للحــد مــن تــأخیر اصــدار التقــاریر المالیــة للشــركات العاملــة فــي 
یر المحاسبیة في قطر.المعای
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& Dogan)دراسة )2 et.al. "هل یوجـد ارتبـاط بـین أداء الشـركة وتوقیـت بعنوان:(2007
التقاریر المالیة؟

“Is Timing of Financial Reporting related to Firm performance?”

،الشــــركةءبــــأداصــــدار التقــــاریر المالیــــة الســــنویة وعالقتــــه إالتعــــرف علــــي توقیــــت إلــــىهــــدفت الدراســــة 
ن تأخـذه متجـاهال أدارة ، یجب علـى اإلن توقیت اصدار التقاریر المالیة السنویة قرارأبرجعت الدراسة أو 

، وافترضـت قرارات المنظمة لعمل تلـك الشـركاتن ادارة تلك الشركات ملتزمة بالقواعد والقوانین والأبذلك 
، الحجـــم، للشـــركات وهـــي ( الربحیـــة ن تـــؤثر علـــى توقیـــت اصـــدار التقریـــر المـــالي أعـــدة عوامـــل یمكـــن 

القــة بـــین متغیــرات تفســیریة مثــل األخبـــار وتناولـــت تلــك الدراســة الع،خصــائص الشــركة )، المخــاطر 
وقد توصـلت الدراسـة .إصدار التقریر الماليوتوقیت ،والمخاطر المالیة،)الجیدة والغیر جیدة (الربحیة

ثــر علــى توقیــت اصــدار ألهــم الشــركة،قیــت وخصـائص ن حجـم الشــركة والمخــاطر المالیــة وسیاســة التو أ
أثر للعوامل األخرى.وال یوجد .التقاریر المالیة للشركات

& Waresul)دراسـة )3 et.al.2006):تـأثیر التشـریعات والقـوانین علـى توقیـت بعنـوان "
إصدار التقاریر المالیة "

“The effect of Regulation on Timeliness of Corporate Financial
Reporting”

فـي تحسـین تلـك ،اختبـار دور التوقیـت المناسـب للتقـاریر المالیـة للشـركات المسـاهمةإلىهدفت الدراسة 
صــدرتها هیئــة تبــادل االوراق المالیــة أالتقــاریر فــي بــنجالدش للشــركات الملتزمــة بالشــروط والقواعــد التــي 

شـركة 1200عینة الدراسـة تتكـون مـن ، وقد كانتم1994وكذلك قانون الشركات لعام م،1997عام 
.سنوات10خالل فترة 

ن التغیـرات فـي القـوانین وتقریـر المراجعـة واالصـدارات لـم إلـى أهم النتـائج التـي توصـلت الیهـا الدراسـة أ و 
قصـــر إلصـــدار تقاریرهـــا مـــن أن الشـــركات الكبیـــرة تأخـــذ وقتـــا أتحســـن توقیـــت اصـــدار التقـــاریر المالیـــة و 

الصغیرة.الشركات 
"توقیـت إصـدار التقریـر المـالي للشـركات بعنـوان:(Wanga & Songa, 2006)اسة در )4

الصینیة المدرجة في بورصة الصین "
"Timeliness of Annual Reports of Chinese Listed Companies”

بورصــة صــدار التقریــر المــالي للشــركات الصــینیة المدرجــة فــي إتحدیــد توقیــت ىلــإهــدفت هــذه الدراســة 
خـالل دراسـة التقـاریر المالیـة لتلـك الشـركات مـنم، 2003-1993لـألوراق المالیـة خـالل الفتـرة الصین
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الجیـدة والسـیئة التـي تحتویهـا تلـك التقـاریر ومعرفـة العوامـل األخـرى التـي تـؤثر خبـار تـأثیر األمن حیـث 
شــركة مدرجــة بالســوق المــالي 8294وكانــت عینــة الشــركات تتكــون مــن التقــاریر،صــدار إعلــى توقیــت 

.ار الخطي المتعدد لتحدید العالقةاالنحدالدراسةتواستخدم
خبار السیئة والجیدة التي یمكن مرتبط بأداء الشركة واألثیر واضح ن هناك تأأ،هم نتائج الدراسةأ كانت 

نظمـة والقـوانین لعبـت أن السیاسـات واألو الشـركات.صدار تقاریر إن تحتویها تلك التقاریر على توقیت أ
صـــدار التقـــاریر الســـنویة للشـــركات المدرجـــة فـــي ســـوق الصـــین لـــألوراق إفـــي تحســـین توقیـــت دورا هامـــاً 

الشركات المتأخرة بإصدار تقاریرها في الوقت المناسب.وٕالزامراسة بالرقابة وصت الدأالمالیة ومع ذلك 

"توقیت التقـاریر المالیـة وتأثرهـا بنقـل المعلومـات بعنوان:(Han & wild, 1997)دراسة )5
“عن األرباح 

“Timeliness of reporting and Earnings information Transfer”

وقیــاس مــدى تــأثیر ،صــدار التقــاریر المالیــة للشــركات االمریكیــةإفحــص توقیــتإلــىهــدفت الدراســة 
خرى بنفس القطاع والتي لم أسهم شركات أالشركات على اسعار ألحدىصدار القوائم المالیة إتوقیت 

م.1986-1984حیث تمثلت عینة الدراسة من الشركات االمریكیة خالل الفترة بعد.تصدر قوائمها 
صــدار التقــاریر المالیــة ونقــل إحصــائیا بــین توقیــت إوجــود عالقــة هامــة لدراســة:وكانــت نتــائج تلــك ا

حصـائیا مــع اصـدار التقـاریر المالیــة فـي الربــع إالمعلومـات حیـث ان هنــاك نقـل معلومـات ســالب وهـام 
بعكــس ذلــك لــم یكــن هنــاك تلــك العالقــة فــي الربــع الثالــث والرابــع مــن المالیــة،االول والثــاني مــن الســنة 

صـدار تقــاریر الشـركات األخــرى فـي نفــس إصــدار او عـدم إنقـل المعلومــات لـه ارتبــاط مـع ن أو السـنة. 
م یوجـد نقـل ن هنـاك نقـل معلومـات سـالب للشـركات التـي لـم تصـدر تقاریرهـا بعـد بینمـا لـأأي ،القطـاع

أي وجــود نقــل معلومــات عــالي للشــركات التــي لــم ،صــدرت تقاریرهــا المالیــةمعلومــات للشــركات التــي أ
مع الشركات المعلنة عن تقاریرها.ر تقاریرها بعد مقارنة تصد

Ashton)دراسة )6 et.al.,1987):المراجعـة"التحلیل المیداني لتأخر إصدار تقریـر بعنوان
“An Empirical Analysis of Audit Delay”

المالیـة صدار تقریـره بعـد انتهـاء السـنةإدقق في المتأخرمعرفة العوامل الكامنة وراء الدراسة إلىهدفت
تتعلــق بالشــركة ) متغیــرات9) متغیــرا منهــا (14مریكیــا، وقــد تضــمنت الدراســة (أللشــركات العاملــة فــي 

اخــتالف مكتــب التــدقیق أثــرولتحدیــد التــدقیق،متغیــرات تتعلــق بالمــدقق وعملیــة )5موضــوع التــدقیق و(
شــركة مــن مكتــب 488فقــد تناولــت الدراســة عینــة شــملت ركة.للشــعلــى ســرعة اصــدار التقریــر الســنوي 

واحد.تدقیق 
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علــى تــأخیر أثـرلهــا الدراسـة،متغیـرا تضــمنتها )14(أصــلمتغیــرات مـن )7(ن ألـى إوتوصـلت الدراســة 
إلتمـامطـول مـن غیرهـا مـن الشـركات أتسـتغرق فتـرة الصـناعیةن الشـركات أث تبـین عملیة التدقیق، حیـ

ن الشــركات أوبالمقابــل وجــد التــدقیق،صــدار المــدقق لتقریــر مــتحفظ یــؤخر عملیــة إن أو عملیــة التــدقیق.
مــن مثیالتهــا مــن الشــركات التــي ال تنــدرج فــي الســوق أقصــرالمدرجــة فــي الســوق المــالي تســتغرق فتــرة 

في تفسیر التأخیر فـي عملیـة الـدقیق فتمثلـت فـي المتغیـرات أثرخرى لیس لها أهناك متغیرات و المالي.
ودرجة المركزیة في نظـام الرقابـة والنظـام المـالي ،تعقید نظام التشغیلإجمالي اإلیرادات، ومدىالتالیة: 
عـدد سـنوات و ،شـركة)ودرجة التعقید فـي نظـام التقـاریر للشـركة (عـدد التقـاریر التـي تصـدرها ال،للشركة

.صــولهاأجمــوع صــافي دخــل الشــركة الــي مو الــدخل،صــافي و التــدقیق،تــدقیق الشــركة مــن قبــل مكتــب 
صدار التقریر في كل مـن الشـركات الناجحـة والمتعثـرة وتبـین ان المتعثـرة إقارنت هذه الدراسة بین فترة و 

.طول من بقیة الشركاتأرها في مدة منها تصدر تقاری

التقریـر المـالي "توقیـت اصـدار بعنـوان:(Whittred and Zimmer, 1984)دراسـة )7
والتعثر المالي "

“The Timeliness of Financial reporting and Financial Distress”

صـدار التقـاریر المالیـة السـنویة فـي كـل مـن إوهدفت للمقارنـة بـین فتـرة أسترالیا،هذه الدراسة في أجریت
أســترالیةشــركة 53مــن خــالل عینــة مكونــة مــن الناجحــة)،ركات الغیــر متعثــرة (الشــركات المتعثــرة والشــ

ولــى تخــتص بفتــرة التــدقیق الفتــرة األفتــرتین،ن خــالل دراســة مــم،1978لغایــة 1964خــالل الفتــرة مــن 
.الفترة الكلیةفيمثلتوالفترة الثانیة ت

متعثـــرة الشـــركات الغیـــرن الشـــركات المتعثـــرة تصـــدر تقاریرهـــا فـــي مـــدة اطـــول مـــن أهـــم النتـــائج أ وكانــت 
هامـــة لشـــركات المتعثـــرة وغیــر المتعثـــرة وكانــت الفروقـــات بــین متوســـط فتـــرة االصــدار أي الفتـــرة الكلیــة ل

ن تلـك االخیـرة تحتـاج الـي فتـرة أكة متعثـرة و الشـر اعتبـارقـل مـن قبل سنتین من الـزمن علـى األحصائیا إ
ن الفروقــات بــین متوســط فتــرة توقیــع المــدقق الخــارجي أحیــث ،أطــول مــن الشــركات غیــر متعثــرةتــدقیق 

. س سنوات من اعتبار الشركة متعثرةللشركات المتعثرة وللشركات غیر المتعثرة هامة احصائیا قبل خم
" رد فعل توقیت اصـدار التقـاریر ان:بعنو (Chambers & Penman, 1984)دراسة )8

"رباحاإلعالن عن األ السهم عنالمالیة وسعر 
“Timeliness of Reporting and the Stock Price Reaction to Earnings
Announcement”

صدار التقاریر المالیة النصف سـنویة والسـنویة للشـركات إلى فحص العالقة بین توقیت إهدفت الدراسة 
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مریكیــة أشــركة 100حیــث تمثلــت عینــة الدراســة مــن الشــركات.تلــك أســهمســعار أوســلوك ،االمریكیــة
م.1976-1970مدرجة في بورصة نیویورك خالل الفترة من 

الشـــركة. صـــدار تقریـــر إعالقـــة عكســـیة بـــین حجـــم الشـــركة وتوقیـــت وجـــود : نتـــائج الدراســـةهـــم أ وكانـــت
ن أو ســـعار اســـهمها.أة للشـــركات الصـــغیرة و ویصـــدار التقـــاریر النصـــف ســـنإبـــین توقیـــت ارتبـــاطووجـــود

ســهم أســعار أصــدرت قبــل التــاریخ المتوقــع إلصــدارها عــادة مــا یرافــق ذلــك ردة فعــل أذا إالتقــاریر المالیــة 
الشركات التي تصدر تقاریرها بعد التـاریخ المتوقـع إلصـدارها. أسهمعالیة بالمقارنة مع ردة فعل اسعار 

ان هنـاك ردة فعـل حیـث،الشـركاتأسـهمسـعار أر المتوقعة وردة فعل خبار غیعالقة بین األن هناكأو 
وجـود متوقعـة. مـعخبـار جیـدة وغیـر أللتقـاریر المالیـة التـي تتضـمن األسهم باالرتفاعتؤثر على أسعار 

.خبار سیئة وغیر متوقعةأتي تتضمن للتقاریر المالیة الباالنخفاضأسهمسعار أردة فعل 

"التوقیت واالعالن عن األرباح السنویة" بعنوان:(Givoly and Palmon,1982)دراسة )9
“Timeliness of Annual Earnings Announcements”

ولفحــــص العالقــــة بــــین توقیــــت ،صــــدار التقــــاریر المالیــــة الســــنویةإهــــدفت هــــذه الدراســــة لمعرفــــة توقیــــت 
ركات فــي الســوق المــاليالشــأســهمبــردة فعــل اســعار المالیــة، والمقاســةاالصــدار ومضــمون التقــاریر 

م.1974-1960شركات امریكیة خالل الفترة 210عینة مكونة من علىواجریت هذه الدراسة 
صــدار التقــاریر المالیــة الســنویة إهنــاك انخفــاض مســتمر وملمــوس فــي فتــرة نأوتلخصــت نتــائج الدراســة 

بینمـا التقریـر الـذي متـأخرئة یصـدر فـي وقـت خبـار سـیأالتقریر الـذي یتضـمن ن أو االمریكیة،للشركات 
الشــركات التــي تصــدر أســهمســعار أن رده فعــل أبــمبكــر. وتبــینبــار جیــدة یصــدر فــي وقــت خأیتضــمن 

الشــركات التــي أســهمســعار أتقاریرهـا الســنویة فــي وقــت مبكــر تكــون عالیــة وموجیــة مقارنــة مــع ردة فعــل 
ممـا سـالبة،االخیـرة تكـون تلكأسهمة فعل اسعار ن ردأحیث متأخر،تصدر تقاریرها السنویة في وقت 

یدل على وجود انخفاض في مضمون التقاریر المالیة السنویة كلما زادة فترة.
"العالقـة بـین سـمات وخصـائص :بعنـوان)Davis and Whittred ,1980دراسـة ()10

وتوقیت إصدار التقریر المالي"الشركات
“The association between selected corporate and Attributes and
Timeliness in corporate Reporting”

المالیـة، لى معرفة العالقـة بـین سـمات وخصـائص الشـركة علـى توقیـت اصـدار التقـاریر إهدفت الدراسة 
.المالیةخرى المؤثرة على توقیت اصدار التقاریر على العوامل األوالتعرف
صــدار إحجــم الشــركة والفتــرة الزمنیــة التــي تســتغرقها عملیــة عالقــة بــینفــي وجــود هــم النتــائج أ وتركــزت
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مــن الشــركات كبیــرة الحجــم أكبــرن الشــركات متوســطة الحجــم تســتغرق فتــرة زمنیــة أذ إالمــالي،التقریــر 
غرقها حصـائیة بـین ربحیـة الشـركة والفتـرة الزمنیـة التـي تسـتإعالقة أيالدراسة تجد الحجم. ولموصغیرة 
ة المالیــة للشــركة علــى تــاریخ انتهــاء الســنتــأثیر متغیــرضــعف ىلــإلت الدراســة توصــو .صــداراإلعملیــة 
صدار التقریـر ووجـود تغییـر إوجدت عالقة قویة بین الفترة التي تستغرقها عملیة التقریر.صدار إسرعة 

هناك تحسنا في توقیت اصدار التقاریر السنویة حیث اتضحو المالیة.غیر العادیة في القوائم في البنود 
یــوم فــي المتوســط خــالل فتــرة ســنوات 107-103الكلیــة تمتــد مــن األســترالیةالشــركات تــأخیران فتــرة 
الدراسة.

ما یمیز الدراسة عن الدراسات السابقة1.9
تنوعت الدراسات السابقة من حیث العوامل المؤثرة في توقیت اصدار التقاریر المالیة لتشـمل العدیـد مـن 

فــي الدراســات الســابقة التــي اســتخدمتالمتغیــرات معظــمختیــار الباحــث بوقــد قــام المختلفــة،المتغیــرات 
و رفـض ألتأییـدممـا یتطلـب دراسـة ،والتي تعارضت النتائج حول كونهـا ذات عالقـة بالتوقیـت اإلصـدار

مع تتالءمخر ال تفتقر لصفة التغیر والبعض األألنهاالنتائج السابقة، فهنا تم استبعاد بعض المتغیرات 
زمنیــة) وذلــك لتحقیــق (سلســلةعــدد مــن الســنوات فــي هــذه الدراســة اســتخدام وتــمراســة الحالیــة. بیئــة الد

حــداث معینــة حــدثت خــالل ســـنة أهــدف الدراســة ومعرفــة مــدى التحســن فــي توقیــت اإلصــدار ولتجنــب 
تناولــت العوامــل،الدراســة مكملــة لمــا ســبقتها مــن دراســاتوتــأتي هــذه.محــددة تــؤثر علــى نتــائج البحــث

ن الدراسـات الســابقةأولكــن مـا یمیــز هـذه الدراســةالسـنویة،المالیــةصــدار التقـاریر إعلــى توقیـت رة المـؤث
.بورصة فلسطینهذه الدراسة أجریت على الشركات المدرجة فيبینما ،أجریت في بیئات مختلفة
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الفصل الثاني
اإلطار الفكري للتقارير املالية    
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المقدمة:2.1
التقـــاریر ن المنــتج النهـــائي لهــذا النشـــاط هـــو مجموعــة مـــنأن المحاســبة نشـــاط خـــدمي، و أالمعلـــوم مــن

ن المعلومــات المحاســبیة أدارة لصــالح أطــراف متعــددة داخــل المنشــاة وخارجهــا، و المالیــة التــي تعــدها اإل
سـبة تهـتم وتصـور ن المحاأ، حیـث تخاذ القرارات االقتصادیةطراف على اتساعد تلك األبالتقاریر المالیة 

وعـــرض النتـــائج، لتقـــدیمها فـــي ،والتلخـــیص،مـــن خـــالل القیـــاس، والتصــنیفاث االقتصـــادیةبدقــة األحـــد
وتعـد التقـاریر المالیـة ،صـحاب المصـلحة)أصورة معلومات مختصرة لعـدد كبیـر مـن االطـراف المهتمـة (

طـــراف الخارجیـــة، فعـــن هـــي الوســـیلة الوحیـــدة والرئیســـة التـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا توصـــیل المعلومـــات لأل
).13، ص2004طریقها یمكن اشباع حاجات مستخدمیها من المعلومات المحاسبیة (الدهراوي، 

ساسیات ومرتكزات قـوة وكفـاءة السـوق المـالي، والـذي یعتبـر بحـد ذاتـه سـوق أوتعتبر التقاریر المالیة من 
بحجـــم ونوعیـــة المعلومـــات التـــي یـــتم نشـــرها ضـــمن ســـهم والســـنداتأســـعار األمعلومـــاتي تتـــأثر وتتحـــرك 

التقاریر المالیة.
هدا الفصل مفهوم التقاریر المالیة ومكوناتها، باإلضافة الي أهداف التقاریر المالیة في المنشاة ویتضمن

العوامــل الملزمــة إلعــدادها، والقیــود الملزمــة والمتأصــلة فیهــا، واالتجاهــات ویتضــمنالهادفــة للــربح، كمــا 
حدیثة للتقاریر المالیة، وذلك من خالل النقاط التالیة:ال

.التقاریر المالیةمفهوم2.2
.مكونات التقاریر المالیة2.3
.أهداف التقاریر المالیة2.4
.أهمیة التقاریر المالیة2.5
.الجهات المستفیدة من التقاریر المالیة2.6
.العوامل الملزمة إلعداد التقاریر المالیة2.7
.زمة للتقاریر المالیةالحدود والقیود المال2.8
.الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة الواردة في التقاریر المالیة2.9

.المشكالت والمحددات الستخدام الخصائص النوعیة2.10
.االتجاهات الحدیثة للتقریر المالي2.11
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.التقاریر المالیةمفهوم2.2
إلــىمعینــةمنشــاةعــنادیةاالقتصــالمعلومــاتوتوصــیلبتجمیــع،یقــومللمعلومــاتامظــنهــيالمحاســبة

(كیســـو،المنشـــاةهـــذهبنشـــاطقـــراراتهمتـــرتبطالـــذیناالشـــخاصومختلـــف، المســـتخدمینمـــنكبیـــرعـــدد
). 22، ص1999،وویجانت
مـــنبهـــاعالقـــةلـــهمـــنتمكـــنفنیـــة،بطــرقالمعلومـــاتهـــذهالجـــةومعجمـــعیتـــولىمـــنهـــوبوالمحاســ
التـأثیرذاتحـداثواألوالمعامالتالعملیاتوتشخیصتحدیدفيالمحاسبیقومبحیثمنها،االستفادة

بصورةوالتلخیصوالتبویبوالقیاسالتسجیلعملیاتخاللمناالقتصاديالنشاطتصفالتي،المالي
فـيحـداثواألالمعـامالتهـذهنتـائجتعـرضثـمالشـركة،دارةإقبلمنیوضعمحاسبينظامعبرنقدیة

).(Kieso & weygandt ,2010.p2مالیةوقوائمتقاریر
المــالي، فصــاحاإلمنظومـةمــنجــزءوأنهـا،ةأالمنشــدارةإمســئولیةنهـاإعلــىالمالیــةللتقـاریروینظــرهنـا

المــالك،حقــوقفــيالتغیــراتقائمــةالــدخل،قائمــةالمــالي،فصــاحاإللمنظومــةالكاملــةالتشــكیلةوتشــمل
الجـزءاتعتبـروالتـيالمالیـةللقـوائمالمتممـةیضـاحاتاإلو المـالي،المركـزقائمـةالنقدیـة،التدفقاتقائمة
ضـافیةإومعلومـاتجـداولیضـاأالمـاليفصـاحاإلمنظومـةتشـملنأویمكـنالقوائم، هذاهذهمنیتجزأ

والمعلومــات المالیــة هــي معهــا.أتقــر نأالمتوقــعومــنمنهــامشــتقةوأالمالیــةالقــوائمعلــىینــةومبمرافقــة
البیانـات المالیـة ذات عرض مالي هیكلي للمركـز المـالي للمنشـاة والعملیـات التـي تقـوم بهـا، والهـدف مـن

لقاعدة كبیرة من ،نقدیةدائها وتدفقاتها الأغراض العامة تقدیم المعلومات حول المركز المالي للمنشاة و األ
IFRSدارة للموارد الموكلة لها (البیانات المالیة نتائج تولي اإلالمستخدمین التخاذ القرارات، كما توضح

1,par5( .
جمع هذه التقاریر والقوائم المالیة تتلخص في خاصیتین رئیسیتین (الموأكثر ما یحتاجه المستخدمین من 

):2001،العربي للمحاسبین القانونیین
تقییم الوضع المالي للشركة: ویكون ذلك من خالل استخدام قائمة المركز المالي. .1
عمال: ویتم ذلك من خالل استخدام قائمة الدخل. التعرف على نتائج األ.2

لــى إداة لتوصــیل المعلومــات المحاســبیة الــذي یحتویهــا، أن التقریــر المــالي هــو أبق ویــرى الباحــث ممــا ســ
الفئات المستفیدة والمستخدمة لهذه المعلومات، والمعنیة بأعمال الشركة ونشاطها. 

مكونات التقاریر المالیة  2.3
من األشكال والتقاریر دیدیضا العأن التقاریر المالیة ال تتضمن القوائم المالیة فقط، ولكنها تمتد لتشمل إ

دارة یــر مــدقق الحســابات، وخطــاب مجلــس اإلخــرى إلیصــال المعلومــات المالیــة وغیــر المالیــة مثــل تقر األ
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دارة، وأثـر نشـاط وتوقعـات اإلیضـاحات المتممـة،تملـین وغیـرهم واإلالموجه للمساهمین والمستثمرین المح
حمـــــاد () 440، ص2008ة (عفیفـــــي ،الشـــــركة علـــــى البیئـــــة والمجتمـــــع ونشـــــرات ســـــوق االوراق المالیـــــ

ساســـیة أساســـي مـــن التقـــاریر المالیـــة هـــي القـــوائم المالیـــة وهـــي وســـیلة أن الجـــزء األ). و 52، ص2004،
وتشــمل القــوائم المالیــة قائمــة المركــز المــالي، قائمــة ،لتوصــیل المعلومــات المحاســبیة لألطــراف الخارجیــة

ـــــة، قائمـــــة التغیـــــرات فـــــ فصـــــاحات ي حقـــــوق الملكیـــــة، والمالحظـــــات واإلالـــــدخل، قائمـــــة التـــــدفقات النقدی
).Kieso,et al.,2007,p.2واالیضاحات التي تعد جزء مكمل للقوائم المالیة (

ویستنتج مما سبق ان التقاریر المالیة اوسع واشمل من القوائم المالیة حیث تتضمن التقاریر المالیة 
):35، ص2006حماد ،(ما یلي 

متممة لها:یضاحات الالقوائم المالیة واإل- 1
المالیة، المعدل عام ) بعنوان: عرض البیانات1حسب معاییر المحاسبة الدولیة المعیار المحاسبي رقم (

):414-413، ص2000(فهمي،تیةمن البیانات المالیة المكونات األتشمل مجموعة كاملة 1997
المیزانیة العمومیة (قائمة المركز المالي): -أ

و هـي صـورة فوتوغرافیـة للوضـع المـالي فـي تلـك الفتـرة أفـي لحظـة معینـة، هي عبارة عن الحالـة المالیـة
وتسمى عناصر تلك القائمة بأرصدة تمییزا لها عن التدفقات لمـدخالت ومخرجـات فتـرة مـا، ولقـد عرفتهـا 
لجنة المصطلحات المحاسبیة التابعـة للمعهـد االمریكـي بـالتعریف التـالي: "هـي تلخـیص مبـوب لألرصـدة 

).77، ص2005دفتر االستاذ العام بعد اعداد الحسابات الختامیة" (حماد، المتبقیة في
:قائمة الدخل-ب

خــالل رة المنشــاة علــى تحقیــق المكاســب االیرادیــةحــدى القــوائم المالیــة، والتــي تبـین قــدإقائمـة الــدخل هــي 
ة أوالنفقات للمنشیرادات هي عبارة عن تقریر یبین مقدار اإلو ،فترة محاسبیة معینة عادة تكون سنة مالیة

و خسارتها خالل فترة محاسبیة معینة. أوصافي دخلها 
:قائمة التغیرات في حقوق الملكیة-ج
أو التخفـــیض فـــي صــــافي ن قائمـــة التغیـــرات فـــي حقـــوق الملكیـــة تعكـــس المعلومـــات المتعلقـــة بالزیـــادة إ

قائمـة الـدخل وقائمـة حیث تمثـل قائمـة التغیـرات فـي حقـوق الملكیـة حلقـة الوصـل بـین،صول (الثروة)األ
حیــث تتعــدد مصــادر التغیــرات فــي حقــوق الملكیــة لــذلك یتطلــب االمــر تخصــیص قائمــة ،المركــز المــالي

).292، ص2003اح عن التغیرات المختلفة (حنان، صمستقلة لإلف
:قائمة التدفقات النقدیة-د

لمركز المـالي او قائمـة الـدخل والتي تقدم معلومات ال تقدمها قائمة ا،ساسیةى القوائم المالیة األحدإهي 



28

یـن تـم الحصـول علـى النقدیـة أأي مـن ،مـن حیـث مصـادر النقدیـة،حیث تقدم معلومات عن بنـد النقدیـة
ومقــدار التغیــر فــي رصــید النقدیــة ،نفقــت فیهــا النقدیــة خــالل العــامأومــاهي المصــادر التــي ،خــالل العــام

خالل العام. 
): یضاحات التفسیریةة واإلالمتممة (السیاسات المحاسبییضاحات اإل-ه

م المالیة، وهي فصاحها عن القوائإبعد ،المعلومات التي تفصح عنها الشركة،یضاحات المتممةمثل اإل
نهــا جــزء ال یتجــزأ مــن البیانــات المالیــة. وقــد معلومــات بالغــة األهمیــة لــذا یشــار عنــد اإلفصــاح عنهــا بأ

ضــح مــن خاللــه للمســتخدم بعــض المعلومــات المفیــدة یو ،صــبحت هــذه البیانــات تأخــذ طابعــا تفصــیلیاأ
حیان البنود التالیة ائم المالیة، وتغطي المعلومات اإلضافیة في معظم األوالمتعلقة بالبنود الواردة في القو 

): 18، ص2012زاهر،(
 السیاسات المحاسبیة
االلتزامات الطارئة

المالیــــــــة ر عناصــــــــر القــــــــوائم ســـــــضــــــــافیة تفإیضــــــــاحات إهنــــــــاك ،لــــــــى البنــــــــود الســـــــابقةإوباإلضـــــــافة 
)  : Schroeder,et al.,2005,p.544(ومنها

.   الجداول والمالحظات-
إضــــافي للمســــتخدمین.        ن بعــــض العناصــــر تتطلــــب شــــرح أتفســــیرات لعناصــــر القــــوائم المالیــــة حیــــث -
داء المـالي، لكـن هـذه أحداث تؤثر على المركز المـالي واألحیث یوجد ،معلومات عامة عن المنشاة-
حــداث عرف علــى هــذه األحــداث مثــل األم المســتخدمین بــالتحــداث لــم تتحقــق بعــد القــوائم المالیــة، ویهــتاأل

الالحقة والطارئة.
تقریر مدقق الحسابات:- 2

الســنویة للوحــدات االقتصــادیة تقریــر مــدقق الحســابات المالیــةتحتــوي التقــاریر،باإلضــافة للقــوائم المالیــة
القـوائم المالیـة المعـدة ، والـذي عرفـه (المجمـع العربـي للمحاسـبین القـانونیین، الخارجي، والذي یرفـق مـع 

ي فنــي محایــد أهــال إلبــداء ر أ )  "بانــه وثیقــة مكتوبــة صــادرة عــن شــخص مهنــي ، یكــون 65، ص2001
عــالم مســتخدمي المعلومــات حــول درجــة التطــابق بــین المعلومــات االقتصــادیة بمعناهــا المهنــي إ بهــدف 

و صــحة البیانــات والمعلومــات لالعتمــاد أي فنــي محایــد عــن مــدى دقــة أبــداء ر إبهــدف ، المتعــارف علیــه
عدتها المنشاة تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي أ ذا كانت القوائم المالیة التي إعلیها، وما 

ات عمــال عــن الســنة المالیــة محــل التــدقیق . وبنــاء علیــه یــؤدي تقریــر مراجــع الحســابأة ونتــائج األللمنشــ
وظیفة اخباریة واعالمیة هامة.

وتنبع أهمیة تقریر مراجع الحسابات فـي درجـة الثقـة والصـفة القانونیـة التـي یضـیفها علـى القـوائم المالیـة 
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ألزمـتالمنشورة، والتي یعتمد علیها مستخدمي التقاریر المالیـة فـي اتخـاذ قـراراتهم االسـتثماریة، لهـذا فقـد 
ن تكــون هـــذه القــوائم مذیلـــة بتقریــر مراجـــع أالتــي تنشـــر قوائمهــا المالیـــة الشـــركات ،التشــریعات المختلفــة

ساسي في الطلب على خدمة مراجعة القوائم المالیة من ما تعد هذه االهمیة هي المبرر األك، الحسابات
قبــــل مســــتخدمي هــــذه القــــوائم. ویعــــد تقریــــر مــــدقق الحســــابات وســــیلة االتصــــال بــــین مــــدقق الحســــابات 

نـه أهـم مكونـات عملیـة التـدقیق، حیـث أ یعتبر تقریـر المـدقق مـن ا، كمالمالیة المدققةمستخدمي القوائم و 
نهـا هـي التـي أهـم الفقـرات، حیـث أ ي في تقریر المدقق أیمثل الناتج النهائي لتلك العملیة، وكذلك فقرة الر 

مــن حیــث تعبــر عــن نتیجــة علمیــة التــدقیق، وبالتــالي البــد مــن االهتمــام بشــكل التقریــر ومحتــواه ولغتــه 
.)270-269، ص 2008(الذنیبات ،الوضوح وسهولة الفهم

االدارة: تقریر مجلس - 3
مــنالمســتثمرینلـىإتقدمــهنأبورصــة فلسـطینفــيمدرجـةمســاهمةشـركةكــلعلــىیجـبتقریــروهـو
المــال فصــاح الصــادرة عــن هیئــة ســوق بموجــب تعلیمــات اإلوذلــك،للشــركةالمالیــةبــالقوائمرفاقــهإخــالل

م، والمــادة رقــم 2008) لســنة 1الشــركات الفلســطیني رقــم () مــن قــانون150الفلســطیني، والمــادة رقــم (
عــنالصــادرةاالفصــاحنظــام() مــن تعلیمــات االفصــاح الصــادرة عــن هیئــة ســوق االوراق المالیــة.73(

.)م1964لسنة 12رقماألردني الشركاتقانون) (2006الفلسطیني، المالسوقهیئة
التقــاریر المهمــة، وأحــد أهــم المصــادر المهمــة للمعلومــات والبیانــات التــي االدارة مــنویعــد تقریــر مجلــس 

یحتاجهــا المســتثمرون للتعــرف علــى انــواع النشــاط الرئیســي للشــركة وطبیعــة اســتثماراتها وهیكلــة ادارتهــا 
ي یعتمـد علیهـا المسـتثمر فـي ومستوى أدائها خالل العام المالي، كذلك یعـد هـذا التقریـر مـن التقـاریر التـ

فهو رسالة سنویة من مجلس ادارة الشـركة االخرى؛بناء قراره االستثماري باإلضافة الي البیانات المالیة 
)www.cma.org.sa، 4هیئة السوق المالیة السعودي، ص(والمستثمرین. للمساهمین 

نشـطة الوحـدة االقتصـادیة أل ساسـیة حـو ویتضمن تقریر مجلس اإلدارة علـى مجموعـة مـن المعلومـات األ
حیـــث یتضــمن التقریـــر معلومــات عـــن خــالل فتــرة مالیـــة معینــة، وملخـــص ألصــول الشـــركة وخصــومها. 

نتــاج، ومركــز الوحــدة االقتصــادیة المــالي والتســویقي، باإلضــافة الــي حجــم المبیعــات ونموهــا وتطورهــا اإل
ي العـام القـادم، وعـرض تحلیلـي لنتائجهـا نجـازه فـإنجزتها الشـركة خـالل العـام ومـا تنـوي أوالمشاریع التي 

بعض المعلومـات التكمیلیـة التـي قـد یحتاجهـا إلىالتشغیلیة والمخاطر الحالیة والمتوقعة، وهذا باإلضافة 
).19، ص2012مستخدمو التقاریر المالیة (زاهر، 

المالیة(التنبؤاتتوقعات االدارة - 4
ســاس افتراضــات خاصــة بأحــداث أیقصــد بــالتنبؤات المالیــة "المعلومــات المالیــة المســتقبلیة المعــدة علــى 
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دارة حـدوثها، ورد فعـل االدارة المتوقـع عنـد تحقـق تلـك االفتراضـات وذلـك فـي التــاریخ سـتقبلیة تتوقـع اإلم
وقـد تتضـمن المعلومـات المالیـة .االفتراضات المتعلقة بأفضل التقـدیرات)(المعلومات الذي یتم به اعداد 

لـإلدارة، ومسـتندعـدادها كـأداة داخلیـة إ من هـذه القـوائم ویمكـن أكثرو أو واحد أالمستقبلیة القوائم المالیة 
غیـر مثـل وللتقـدیم للالنقدیة،یقدم للجهات المقرضة لتوفیر المعلومات الالزمة لهم مثل توقعات التدفقات 

خـرى المهتمـة للمساهمین والجهات التنظیمیة واألطراف األالتقریر المالي السنوي الالزم لتقدیم معلومات 
).2) اختبار المعلومات المالیة المستقبلیة، ص3400المعیار المصري لمهام التأكد رقم ((بالشركة. 

ومناقشاتها:تحلیالت االدارة - 5
س المـال العامــل أهـي الســیولة ومصـادر ر ،دارة ثالثــة جوانـب مالیـة ألنشــطة المنشـاةاإلتغطـي تحلـیالت 

، وتحدیــد إلدارة بإلقــاء الضــوء علــى االتجاهــات اإلیجابیــة وغیــر اإلیجابیــةونتــائج التشــغیل ، حیــث تقــوم ا
االحداث الجوهریة وظروف عدم التأكد المصاحبة التي تؤثر على تلك الجوانب الثالث.

غیــر وأكونـات التقـاریر المالیـة والتــي تعبـر عمـا تحویـه تلــك التقـاریر مـن معلومـات مالیــة ولبیـان م
همیتــه أالتقــاریر المالیــة ومتطلبــات االفصــاح فــي كــل مكــون و ) مكونــات1یبــین الجــدول رقــم (مالیــة،
.النسبیة

)1جدول (
النسبیةهمیته أفصاح في كل مكون و ات التقاریر المالیة ومتطلبات اإلمكون

األهمیة النسبیةمتطلبات اإلفصاحطرق اإلفصاح

المالیةالقوائم- 1

:وهيقوائم أساسیة وتشمل على
قائمة الدخل أو حسابات ختامیة.-
قائمة المركز المالي.-

:وهيإضافیة وكذلك قوائم
قائمة التغییر في المركز المالي-
قائمة األرباح الموزعة.-
قائمة التدفق النقدي. -

تعتبر القوائم المالیة األساسیة العمود 
في إعدادها لإلفصاح ویراعيالفقري 

المقبولة، وأیضا المبادئ المحاسبیة 
واألرقام یتعلق بالتبویب، التوحید ما

عن سنتین مالیتین.المقارنة

مذكرات-2

:وتشتمل علىالقوائم المالیة وتكون أسفل
طرق تقویم المخزون.-
ة.المطبقاإلهالكطریقة -
.محتملةالتزامات -

تعتبر جزءا مكمال وهذه المذكرات
بیانات وتشتمل علىللقوائم المالیة، 

مالیة غیر واردة فیها.
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أحداث وقعت بعد أعداد المیزانیة.-
أثر التحویالت للعمالت األجنبیة.-
التغیر في السیاسات المحاسبیة.-

عتقریر مراج- 3
الحسابات الخارجي

أهم ما ستضمنه:
بیق المبادئ المحاسبیة.مدى تط-
مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة.-
أحــــداث مهمــــة وقعــــت بعــــد إعــــداد القــــوائم -

المالیة.
والفني للعملیاتنتیجة الفحص المستندي -

المالیة

ثقـــــــة المســـــــتفیدین فـــــــي مـــــــنیزیـــــــد- 
المعلومات الواردة بالقوائم المالیة.

على ضوء التقریـر تتحـدد مسـؤولیة - 
المراجع تجاه الغیر.

اإلیضاحات- 4

توضح ما یلي:
أي ضمانات على أحد األصول.-
لـــــــألوراقوســـــــعر الشـــــــراءالســـــــوق ســـــــعر-

المالیة.والتكلفة لألوراقالمالیة 
للبضـــــاعة وســـــعر التكلفـــــةســـــعر الســـــوق -

الباقیة.

تحتوي على معلومات غیر واردة 
بالقوائم المالیة أو المذكرات المكملة 

ة أو بقصد المتاجر واألوراق المالیةلها 
بغرض االحتفاظ بها أو الجاهزة 

للبیع. 

جداول إحصائیة- 5

أهم هذه الجداول:
.اإلهالكتحلیل األصول، -
.ومتغیرتحلیل المصروفات إلى ثابت -
بیان المبیعات، تكلفة المبیعات.-

توضــح للقــارئ نتیجــة نشــاط المشــروع 
بصورة مختصرة

تقریر مجلس - 6
اإلدارة

معلومات عن أهداف المشروع.-
.والمستقبلي لهالنشاط الحالي -
أحـــداث غیـــر مالیـــة تـــؤثر علـــى المشـــروع -

في المستقبل.
الطاقة اإلنتاجیة.-
مشاكل خاصة باإلنتاج أو التوزیع.-

یتضــمن كــل معلومــات غیــر مالیــة قــد 
وتفید فـيتؤثر على المشروع مستقبال 

التنبؤ.

)10، ص2008المصدر: (عدوان، هواري، 
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(كونهـا مـن مخرجـات النظـام المحاسـبي، كونهـا منهـا: بعـاد أالیة من حیث عدة المالتقاریرتصنیف ویتم
) یبین ذلك.1والشكل رقم (م متممة)أساسیة أكونها خاضعة للمراجعة، 

)1شكل (
اإلطار العام ألنواع القوائم والتقاریر المالیة

)23، ص2008،زاهر(المصدر:
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:أهداف التقاریر المالیة2.4
هــداف عامــة وذات مجــال واســع، فهــي ال تشــمل االفصــاح فــي القــوائم أ لتقــاریر المالیــة هــي هــداف اأ ن إ

یضا المعلومات التي تقدم بواسطة نظام المعلومات المحاسبي والتي تتعلق بموارد أالمالیة ، ولكن تشمل 
، تنشــأ مــن هــداف التقــاریر المالیــةأ هــم المشــاكل التــي تثیرهــا عملیــة تحدیــد أ ن مــن إ والتزامــات المشــروع، و 

أن و ،ة، المراجــــع الخــــارجي، ومســــتخدمي التقــــاریر المالیــــةأدارة المنشــــإاحتمالیــــة تعــــارض وجهــــات نظــــر 
و اتجــاه أوهــو مــا یعــرف باالتجــاه النفعــي ،هــداففــي تحدیــد األخیــرة هــي وجهــة النظــر الســائدة حالیــاً األ

لمالیة یعتمد على المعلومات التي ن الهدف الرئیسي من التقاریر االمعلومات في اتخاذ القرارات، ألفائدة
). 4، ص2006یحتاجها مستخدمو هذه التقاریر( علي، 

ـــهـــذا  همهـــا مـــا قـــام بـــه معهـــد المحاســـبین أ كـــان ،هـــداف التقـــاریر المالیـــةأ ذلت عـــدة محـــاوالت لتحدیـــد وُب
هداف التقاریر المالیـة (القـوائم المالیـة) أ تم تشكیل لجنة لدراسة م، حیث 1971مریكا عام أالقانونیین في 

حیـث نشـرت هـذه اللجنـة تقریرهـا والـذي تضـمن الهـدف TRUEBLOOD)(عرفـت باسـم لجنـة تروبلـد
ساســي للتقــاریر المالیــة وهــو (تــوفیر معلومــات للمقرضــین والمســتثمرین تكــون مالئمــة التخــاذ القــرارات ألا

Financial Accounting Standardsام مجلس معاییر المحاسبة المالیة (وكذلك ق،االقتصادیة )

Board,208، ص2006(لطفــي، )95-94،ص2003هــداف بمــا یلــي (خشــارمة،) بتحدیــد هــذه األ-
210(:

جــل أمــن لیین والمحتملــین، والمســتخدمین األخــرینتقــدیم معلومــات مفیــدة للمســتثمرین، والــدائنین الحــا.1
.دیةاتخاذ القرارات االقتصا

)، وعــدم Timingتــوفیر معلومــات تســاعد مســتخدمي التقــاریر المالیــة فــي تقیــیم المبــالغ، والتوقیــت(.2
Uncertainty of cashالتأكد بالنسبة للتدفقات النقدیة المتوقعة ( flow)(.

واظهار ،رباح المتوقعةأجل تحدید توزیعات األمن ساسیة،األتوفیر معلومات حول الدخل ومكوناته .3
.االلتزاماتعملیات المشروع على تسدید قدرة 

، ومـدى تجاحهــا فـي المحافظــة علـى مــوارد أهـدافهاموالهـا وتحقیــق أتقیـیم قـدرة المنشــاة علـى اســتخدام .4
ــیأةالمنشــ علــى قــدرة مــر الــذي یعتبــر مؤشــراً إلیهــا، األدارة بالقیــام بالمســئولیات الموكلــة م كفــاءة اإل. وتقی
ة على مواجهة منافسیها.أالمنش

لمنشــاة وااللتزامــات المقابلــة لهــا، والتغییــر فیهمــا (حقــوق یر معلومــات عــن المــوارد االقتصــادیة لتــوف.5
:الملكیة)، لتحقیق القدرة على

.تقییم نقاط القوة والضعف للمشروع
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.بیان مصادر التمویل واالستثمار للمشروع
.تقییم قدرة المشروع على مواجهة االلتزامات

:أهمیة التقاریر المالیة2.5
صـلب تلـك التقـاریر المفصـح عنهـا فـي مما تحویه من معلومات محاسبیةهمیة التقاریر المالیة تنبع أ ن إ
ممــا تعــود علیــه مــن فائــدة للمســتثمر، وللســوق هــم المعلومــات للمســتخدمین الخــارجیین،أ التــي تعــد مــن و 

المالیــة مــن خــالل همیــة التقــاریر أ ویمكــن اظهــار اقتصــادیة.هــداف أ المــالي، وللمجتمــع لمــا تحققــه مــن 
)20، ص2009(قاقیش والبطاینة، ) 97، ص2003: (خشارمة،ا للفوائد التالیةتحقیقه

ــــي الســــوق المــــالي وحمایــــة المســــتثمر مــــن- 1 ــــة ف ــــق العدال ــــوفیر المعلومــــات األتحقی ساســــیة خــــالل ت
لـــى ألنهـــا تـــوفر فرصــا متكافئـــة فـــي الحصـــول عالمناســـبة،لمســتخدمي التقـــاریر المالیـــة التخـــاذ القــرارات 

ربــاح أمــن خــالل اضــاعة الفرصــة علــى المســتثمرین ذوي المعلومــات الداخلیــة فــي تحقیــق المعلومــات،
المستثمرین.على حساب باقي 

بـین الفـرص االسـتثماریة المتاحـة المختلفة. والمفاضـلةتنوع المعلومات التي توضح انشطة الشركة - 2
والمخاطرة.وتقدیر التوازن بني العائد 

كبـــر مـــن أن كلمـــا قامـــت الشـــركة بتـــوفیر حجـــم أحیـــث االســـهم،رار اســـعار المحافظـــة علـــى اســـتق- 3
ن نقص المعلومات یـؤدي أحیث الشركة،سهم أكلما كان هناك اقبال على شراء المحاسبیة،المعلومات 

سهم.لیة مما یؤدي الي تذبذب اسعار األمام عملیات المضاربة في السوق الماأالي افساح المجال 
لمــالي، وازدهــاره واســتمراریته لمــا تــوفره مــن منــاخ اســتثماري مالئــم. ق الســو تزیــد مــن فرصــة نمــو ا- 4

وتوجیــه المــوارد االقتصــادیة والقــرارات المتعلقــة بحســن توزیعهــا بــین القطاعــات المرغــوب االســتثمار فیهــا 
اقتصــادیا واجتماعیــا ممــا یــؤدي الــي عدالــة توزیــع العائــد والمخــاطر بــین المتعــاملین، وتحقیــق األهــداف 

قتصادیة للمجتمع بشكل عام.اال

:الجهات المستفیدة من التقاریر المالیة2.6
أن ساســـیة هـــي أهمیـــة تحدیـــد الجهـــات المســـتفیدة (المســـتخدمة ) للتقـــاریر المالیـــة تنبـــع مـــن حقیقـــة أ ن إ

غراض التي ستستخدم فیها المعلومات الواردة في التقاریر المالیة من قبل جهات مختلفة تكـون ایضـا األ
و الفئــة المســتخدمة للتقــاریر المالیــة تســتدعي الحاجــة لتحدیــدألــذا فــان الحاجــة لتحدیــد الجهــة مختلفــة، 

یضا في تحدید الخصائص الواجـب توافرهـا فـي أن تحدید هذه الجهة، سیساعد أغرض استخدامها، كما 
و أتـوى تلك المعلومات الواردة في التقاریر المالیة من وجهة نظر تلك الجهة وذلك سواء مـن حیـث المح
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و صورة الغرض، وهناك العدید من الفئات المستخدمة للمعلومات الـواردة فـي التقـاریر أمن حیث الشكل 
المالیة، كما تختلف طرق اسـتخدامها لهـذه المعلومـات، فمنهـا مـن تسـتخدمها بصـورة مباشـرة، ومنهـا مـن 

).157، ص 2002تستخدمها بصورة غیر مباشرة  (الخطیب، 
):36، ص2001،(جربوعاریر المالیة الي قسمین رئیسیینمستخدمي التقویقسم
المباشرة: المستخدمون ذوي المصالح :اوالً 

ویسـعون دائمـا لمتابعـة وضـعة المـالي وتطـوره ،وهؤالء یكون لهم مصالح مباشرة فـي اسـتمراریة المشـروع
ومات الواردة في التقاریر المالیة، ویمكن تعدادهم على النحو التالي:من خالل المعل

المساهمون):المستثمرون الحالیون (المالك،)1
تــي الساســي للمعلومــات أنهــا المصــدر األالتقــاریر المالیــة علــى إلــىوهــم ینظــرون ،وهــم مــالك المشــروع

ـــة اإل، لتســـیحتاجونهـــا ـــاءة وفعالی ـــیم المخـــاطر أهـــداف المنشـــأ دارة فـــي تحقیـــق اعدهم فـــي تقیـــیم كف ة ولتقی
الضمنیة والعائد المتحقق حالیا مـن االسـتثمار وكمؤشـر فـي اسـتمراریة اسـتثمارهم ألمـوالهم فـي المشـروع 

ربحیة.أكثرو استردادها الستثمارها في بدیل أ
:محتملون)المستثمرون المرتقبون (ال)2

التقـاریر ىلـإموالهم في الشركة، وینظرون أفي استثمار وهم المستثمرون المتوقعون الذین یفكرون جدیاً 
، والتخـــاذ القـــرارات إلـــیهمن تـــؤول أیتوقـــع لغـــرض تحدیـــد حجـــم وطبیعـــة التـــدفقات النقدیـــة التـــي،المالیـــة

والــذي یكفــل اســتمراریة المنشــاة وعــدم ،مــوالهم وتقیــیم الوضــع المــالي الســلیم للشــركةأالالزمــة باســتثمار 
تعثرها في المستقبل القریب.

اإلدارة: )3
أكثـر الفئـات دارة المنشاة هي التي تقوم بأعـداد التقـاریر المالیـة، اال أنهـا تعتبـر أحـدإعلى الرغم من ان 

اســـتخداما لهـــا باعتبارهـــا أحـــد مصـــادر المعلومـــات الالزمـــة للحصـــول علـــى مؤشـــرات الكفـــاءة والفاعلیـــة 
الــــدهراوي وهــــالل، (ولعملیــــات التخطــــیط والرقابــــة وتقیــــیم االداء واعــــداد الموازنــــات الخاصــــة بالمســــتقبل 

).5، ص1999

:(العاملون)الموظفون)4
الممثلــة لهــم یهتمـــون بالمعلومــات المتعلقــة بربحیــة المنشــاة ومـــدى الموظفــون او العــاملون والمجموعــات 

والمنافع التقاعدیـة وتعویضـاتهم، واالطمئنـان المكافأةاستقرارها لتقییم قدرة المنشاة في االستمرار في دفع 
علـــى فـــرص عملهـــم واســـتمراریتها، بـــل ان هـــؤالء العمـــال یســـتطیعون تحدیـــد مطـــالبهم بتحســـین رواتـــبهم 

).27، ص2003قا لنتائج المنشاة التي یعملون بها (العیسى ،واوضاعهم طب
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الحكومیة:الجهات )5
ربــاح المشــروع لمعرفــة الضــریبة المســتحقة علیهــا، ســلطة أالضــریبیة) لتحدیــدمثــل وزارة المالیــة (االدارات 

ع علـى النقد تطلع على التقاریر المالیة للبنوك ألغـراض الرقابـة واالشـراف، غرفـة التجـارة والصـناعة تطلـ
التقــاریر الســتخدامها فــي التــرویج لالقتصــاد الــوطني وتبــادل المعلومــات، الجهــات التــي تضــع المعــاییر 
المهنیــة فــي المحاســبة والتــدقیق، دائــرة االحصــاء المركــزي تنظــر للتقــاریر ألغــراض االحصــاءات العامــة 

).5، ص1999(الدهراوي وهالل، المدفوعات واحصاءات الدخل القوميواعداد میزان 
:المقرضون الحالیون والمرتقبون)6

تشـــمل دائنـــي المنشـــاة مـــن المقرضـــین العـــادیین كالمصـــارف او حملـــة الســـندات او صـــنادیق التنمیـــة او 
لتقاریر المالیة على انها المصدر االساسي للمعلومات وهؤالء ینظرون الي ااالخرى،المؤسسات المالیة 

العائــد وشـــروط والضــمانات ومعــدلالتــي تســاعدهم فــي فهــم اوضـــاع المنشــاة مــن حیــث مــنح االئتمـــان 
الســداد وتــواریخ االســتحقاق أي بمعنــى تقیــیم قــدرة المنشــاة علــى تولیــد تــدفقات نقدیــة لمقابلــة االلتزامــات 

.)27، ص2003(العیسى ،القرض أصلودفع الفوائد ودفع 
التجاریون:الموردون والدائنون )7

ة علـى البضائع للمنشاة باألجل، وعلى األغلب یهتمون بالمنشأالدائنون التجاریون الذین قاموا بتورید 
مرار المنشــاة كعمیــل رئیســي لهــم. كــانوا معتمــدون علــى اســتإذامــن اهتمــام المقرضــون اال أقصــرمــدى 

وتنصـــب اهتمامـــات المـــوردین والـــدائنون التجـــاریون، حـــول مـــدى ربحیـــة عالقـــتهم الحالیـــة والمرتقبـــة مـــع 
المنشـاة، وســیولة المنشــاة وقــدرتها علــى االســتمرار فـي تحقیــق احتیاجــاتهم وتولیــد تــدفقات نقدیــة وضــمان 

).5، ص1999استمراریتها (الدهراوي وهالل، 
المستخدمون ذوي المصالح غیر المباشرة :ثانیا

المالیون:المحللون - 1
تقوم بتحلیل التقاریر المالیة التي تنشرها الشركات حیـث تعـد ،و المؤسسات االستشاریة التيأفراد هم األ

ولتقیم المخاطر ،لتحلیل وضعیة الشركة،واستخراج المؤشرات المالیة،ه التقاریر كمصدر للمعلوماتهذ
ــــــة ــــــة.أوتقــــــدیم النصــــــائح للزبــــــائن التخــــــاذ القــــــرارات بثقــــــة و ،والعوائــــــد المرتبطــــــة بالشــــــركة،المحتمل مان

.)36، ص2001،(جربوع
المنافسون:- 2

مـــــــن المنشـــــــاة المنافســـــــة علـــــــى القیمـــــــة الســـــــوقیة للســـــــهم وربحیـــــــة منشـــــــأتهم.               الموجـــــــهلتقـــــــیم التهدیـــــــد 
)Atrill And Mclaney,2001,p3(
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:سواق المالأالبورصات و - 3
وضـــع بعـــض المعـــاییر والضـــوابط التـــي إلـــىتســـعى ،ســـواق المـــالأاللجـــان المشـــرفة علـــى البورصـــات و 

أو عــدم تضــمن شــفافیة المعلومــات المالیــة، وتــدرس تلــك اللجــان التقــاریر المالیــة بعنایــة لتســتطیع قبــول 
والتي تحاول من ،على الكثیر من المعاییر التي تطلبهایها، بناءً رواق المالیة للشركات فقبول تداول األ
علــى حــد مــن الشــفافیة. وتلــزم البورصــات الشــركات المصــدرة لهــذه التقــاریر علــى االلتــزام أ خاللهــا تــوخي 

بــــبعض المعــــاییر فــــي محاولــــة منهــــا لتحفیــــز عملیــــات االســــتثمار وتــــداول االوراق المالیــــة فــــي اســــواقها 
.)5، ص1999(الدهراوي وهالل،

أخرى:الجمهور وجهات - 4
ة فــي االقتصــاد المحلــي كتــوفیر فــرص فقــد تســاهم المنشــأ،الشــركات علــى الجمهــور بطــرق عدیــدةتــؤثر

ن تســـاعد المعلومـــات المالیـــة مـــن خـــالل التقـــاریر أویمكـــن ،، والتعامـــل مـــع المـــوردین المحلیـــینالعمـــل
وهنـاك نشـطتها ومـدى تنوعهـا.أات الحدیثـة فـي جمهور على معرفة اتجاهات المنشاة والتطور للالمنشورة 

والدارسون.جهات أخرى تستفید من التقاریر المالیة مثل الباحثون 
ستقر الراي في عالم المهنة على جعل المستخدم المسـتهدف للمعلومـات المحاسـبیة ممـثال فـي مجموعـة أ

كبـر الحتیاجـات ثـالث فئـات أایـة یـالء عنإمن الفئات التي یحتمل استخدامها للتقاریر المالیة، ولكـن مـع 
ـــدائنونوالاالولویـــات.منهـــا وفـــق ترتیـــب  ) فئـــات الـــثالث هـــي (المـــالك الحـــالیون، المـــالك المحتملـــون، ال

.)159، ص2002(الخطیب، 
هـدافهم مـن أ واخـتالفامكانیـاتهمغراضـهم وتنـوع أ وعند النظر في فئات المستخدمین على تنوعها وتنـوع 

وهـي وجـود مسـتویات ،ساسـیةأن تعـد وفـق فرضـیة أن التقـاریر المالیـة یجـب أنسـتنتج،استخدام التقاریر
كمـا یجـب عرضـها بطـرق منظمـة ومنطقیـة، المالیة،مختلفة من الكفاءة في استخدام وتفسیر المعلومات 

كبــر كــم أوالبــد مــن عــرض ویســر.بحیــث یمكــن للمســتخدم المتوســط الكفــاءة قراءتهــا وفهمهــا بكــل ســهولة 
وبالـذات مـن لـدیهم المسـتخدمین،كبـر قـدر ممكـن مـن أرضـاء إجـل أومـات المالئمـة مـن ممكن مـن المعل

قدرة محدودة في الحصول على هذه المعلومات.
العوامل الملزمة إلعداد التقاریر المالیة 2.7

نــتج عنــه التقــاریر ،لــزام بأعــدادهایــة مــن حیــث اإلن التطــور فــي التقــاریر المالیــة خــالل المراحــل التاریخإ
ن االلتـــزام بإعـــداد التقـــاریر المالیـــة فـــي الوقـــت الحـــالي یرجـــع للعوامـــل التالیـــة (زاهـــر أالمالیـــة الحالیـــة، و 

):26، ص2012،
الضریبة اسواق المال.و الشركات قوانین كًال منالمتطلبات القانونیة والتشریعیة التي وردت في - 1
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ادراج وتســـجیللهیئـــات المنظمـــة للتعامـــل فـــي البورصـــة، وذلـــك لشـــروط المتطلبـــات التـــي تفرضـــها ا- 2
الشركات في البورصة.

متطلبات المنظمات المحاسبیة المهنیة العالمیة.- 3
و مهنـــي أقــانوني إلــزامنشــر المعلومــات الــواردة فــي التقــاریر طواعیـــة وفــق الرغبــة االختیاریــة دون - 4

لإلفصاح.
مالیة الحدود والقیود المالزمة للتقاریر ال2.8

ـــذلك فـــ ـــة التخـــاذ القـــرارات، ل ـــاریر المالی ـــدركوا نقـــاط أن مســـتخدمي هـــذه التقـــاریر یجـــب إتســـتخدم التق ن ی
ر ذا لـم تأخـذ بالحسـبان عنـد تفسـیإالتي تحد من فائدتها ،الضعف والحدود والقیود المالزمة لهذه التقاریر

:زمة للتقاریر المالیة هيقص المالهم الحدود والنواأ ، ومن وتحلیل المعلومات الواردة فیها
یعتبر مبدأ التكلفة التاریخیـة اساسـا مقبـوال ومتعـارف علیـه، ومـن أهـم التاریخیة:استخدام مبدأ التكلفة - 1

لتقویم كل مـن االصـول والخصـوم فـي المعاصر، كأساسالمبادئ التي یعتمد علیها النموذج المحاسبي 
بشــكل أدق عــن طریــق المســتندات المؤیــدة وبالتــالي اعــداد التقــاریر المالیــة، ولكونــه یســهل التحقــق منــه 

تعطــــي الثقــــة فــــي البیانــــات المحاســــبیة.  وان التقــــاریر المالیــــة تعــــد طبقــــا لألســــاس التــــاریخي لألحــــداث 
والعملیات التي تحدث خالل الفترة المحاسبیة، وغالبا ما یتم استخدامها لتوقع المستقبل، ومـن هنـا یمثـل 

.)112، ص2004الدهراوي،(الخصوص قیمتها في ذلك التسجیل التاریخي حدودا على 

ن التقـاریر المالیـة (القـوائم المالیـة) تعـد وفقـا الفتـراض ثبـات القـوة إالنقـد:ثبات القوة الشرائیة لوحدة - 2
الشــرائیة لوحــدة النقــد، أي ثبــات وحــدة النقــد وعــدم تغیرهــا بمــرور الوقــت بســبب تغیــرات االســعار، وهــذا 

لواقع حیث ان وحدة النقد تتغیر في حقیقـة االمـر بمـرور الوقـت بسـبب تغیـرات مخالف بصورة واضحة ل
ن یكونـــوا علـــى علـــم بوجـــود بعـــض التشـــویش أســـعار، لـــذلك یجـــب علـــى مســـتخدمي التقـــاریر المالیـــة األ

ســعار، وأن الفشــل فــي تعــدیل التقــاریر المالیــة بتلــك التغیــرات یمثــل حــدودا واالخــتالف بســبب تغیــرات األ
).67، ص2005(حماد، الیةللتقاریر الم

التقــدیرات واالحكــام یســتخدم المحاســبینان عنــد اعــداد التقــاریر المالیــة الشخصــي:التقــدیر والحكــم - 3
الشخصیة لتحدید المقادیر الهامة التي تؤثر على عناصر التقـاریر المالیـة بالتـالي تجعـل االرقـام الـواردة 

تحصــیلها،تقــدیر الــدیون المشــكوك فــي مثــل:دیرات (بهــا تعــاني مــن اخطــاء التقــدیر ومــن امثلــة هــذه التقــ
تقـدیر مقـدار ضـریبة الـدخل المسـتحقة السـلعي،تقـدیر تكلفـة المخـزون لألصول،تقدیر العمر االفتراض 

.)287، ص2003(حنان، 
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تمتلك االدارة التأثیر علـى مضـمون المالیة:قدرة االدارة على التأثیر على محتوى ومضمون التقاریر - 4
المالیة في حـدود معینـة وذلـك باسـتخدام انشـطة فـي نهایـة السـنة المالیـة (مثـل: عقـد الصـفقات، التقاریر

شــراء بضــاعة بقــروض طویلــة االجــل لتحســین نســبة التــداول، القیــام بعملیــات بیــع كبیــرة بتســهیالت فــي 
المالیــة)السـداد قبــل نهایـة الســنة المالیــة بهـدف احــداث تـأثیر علــى بعــض العناصـر والبنــود فـي التقــاریر 

).67، ص2005(حماد،
البنــود التـــي ال تســـجل محاســـبیا: حیـــث یوجـــد عــدة بنـــود ذات اهمیـــة بالنســـبة للمنشـــاة وعوامـــل مهمـــة - 5

لنجـــــاح المشـــــروع او فشـــــل المشـــــروع ولكـــــن ال یـــــتم االعتـــــراف بهـــــا محاســـــبیا الفتقارهـــــا الـــــي الموثوقیـــــة 
والعمالــة، وقیمــة بــاإلدارةلبشــریة متمثلــة والموضــوعیة وال تظهــر فــي میزانیــة المنشــاة مثــل قیمــة المــوارد ا

).112، ص2004شهر المحل المنتجة داخلیا ( الدهراوي،
ن مهنــة المحاســبة تقبــل عمومــا مجموعــة واســعة مــن إاســتخدام طــرق وسیاســات محاســبیة بدیلــة  : - 6

ي تحدیـد ن استخدام تلـك البـدائل یـؤدي الـي اختالفـات جوهریـة فـإ البدائل في القیاس والتقییم المحاسبي و 
ـــرة وتقیـــیم االصـــول ممـــا یجعـــل االدارة تـــتحكم فـــي نتیجـــة نشـــاط المنشـــ ة فـــي ضـــوء اهـــدافها، أدخـــل الفت

فالمحاســب عنــدما یواجــه مشــكلة محاســبیة لدیــه بعــض االحیــان الكثیــر مــن البــدائل المقبولــة عمومــا مــن 
قتصادیة التي تمر و العملیة، وهو یختار منها ما یناسب بعض الظروف واالوضاع االأالناحیة العلمیة 

بها المنشاة، ومن هذه الطرق ( مثل :طرق حساب قسط االهالك لألصول الثابتة ، طرق حساب تكلفـة 
).288، ص2003المخزون ورسملة تكالیف االبحاث والتطویر)(حنان ،

ن بعـض العناصـر الغیـر قابلـة للقیـاس الكمـي مثـل قیمـة إالكمـي:غیاب الحقائق غیر القابلة للقیاس - 7
ٕان دراجها في التقاریر المالیة، و إرباح ال یتم شاة، وقدرة اإلدارة على تحقیق األكل التنظیمي للمنالهی

حلــــس ،أثیرا كبیــــرا علــــى القــــرارات (جربــــوعحــــداث غیــــر المالیــــة عــــن التقــــاریر المالیــــة تــــؤثرا تــــغیــــاب األ
،2001،98   .(
ي ظـــل تطبیـــق معـــاییر محاســـبیة موحـــدة، ن تلـــك المحـــددات الســـابق ذكرهـــا تتضـــاءل فعالیتهـــا نســـبیا فـــإ

، مـع تـوافر الـوعي المـالي والمهنـي لـدى المسـتثمرین بشـكل خـاص وبـاقي وملزمة ضمن االسواق المالیـة
ملــزم حینهــا للوحــدات االقتصــادیة ، وذلــك نظــرا للتحدیــد الــدقیق والســتخدمي القــوائم المالیــة بشــكل عــامم
ت االقتصــادیة فــي كافــة ، وااللتــزام بــذلك علــى مســتوى كافــة الوحــدالسیاســات المحاســبیة الوجــب اتباعهــال

.ما یحد من التقدیر والحكم الشخصي، مدول العالم
إن حیـث ،ن الفائـدة التـي تعـود علـى مسـتخدمي التقـاریر المالیـة تعـد كبیـرةإ،ومما سـبق یتضـح للباحـث

ن تلـك الفائـدة تفـوق إ و ،التقاریر تعتبر مصدرا مهما للمعلومات التي یعتمد علیها في اتخـاذ القـراراتتلك 
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البا یكونوا على علم ن مستخدمي تلك التقاریر المالیة غأ، حیث والحدود (النواقص) السابق ذكرهاالقیود
.بهذه الحدود

:تقاریر المالیةالخصائص النوعیة للمعلومات المالیة الواردة في ال2.9
و أالقـــرارات الســـلیمة اتخـــاذعلـــى هـــي المعلومـــات التـــي تجعـــل مســـتخدمها قـــادراً ،ن المعلومـــات الجیـــدةإ

همیـة أ كثـر جـة مـن المخـاطرة، وهـذه الخاصـیة األقل در أفضلها بأالمفاضلة بین البدائل المختلفة واختیار 
مفهومــة وصــالحة التخــاذ القــرار، ن تكــون واضــحة و أللمعلومــات، ولكــي تكــون المعلومــات جیــدة یجــب 

، ص2001ن یتـوفر فیهـا مجموعـة مـن الخصـائص (البحیصـي ،أولكي تكون المعلومـات كـذلك یجـب 
45 .(

م بعنـــوان 1980عـــام )FASB(المالیـــة) الصـــادر عـــن مجلـــس معـــاییر المحاســـبة 2رقـــم (ویعــد البیـــان
والــذي یمكــن االعتمــاد علیــه وأهمیــة،كثــر شـمولیة للمعلومــات المحاســبیة الدراســة األالخصـائص النوعیــة

علـــى مجموعـــات FASBأعتمـــد فقـــد مســـتخدمیها،لزیـــادة منفعـــة وفاعلیـــة المعلومـــات المحاســـبیة لكافـــة 
المفـاهیمي لنظریـة المحاسـبة لإلطـارهداف التقـاریر المالیـة عنـد وضـعه أ ابقة رائدة في تحدید دراسات س
ــــان ،)2ویوضــــح شــــكل رقــــم (المالیــــة.  ، 2003هــــرم الخصــــائص النوعیــــة للمعلومــــات المحاســــبیة (حن

)   188-185ص
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)2شكل رقم (
یةالخصائص النوعیة للمعلومات المال

(FASB,No.2 , p.13,2008)المصدر:
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) ان المعلومات المحاسبیة یجب ان تتوفر بها خصائص رئیسیة هي:2الشكل رقم (ویتضح من

ساسیة (خصائص ذاتیة للمعلومات المحاسبیة )أوال : الخصائص األ
أو اقیة ، وخاصـیة المصـدخاصـیة المالئمـة:أساسـیتین همـان فائدة المعلومـات تتحقـق بتـوفر خاصـیتین إ

ـــة،  ـــالموثوقی ـــاً إف ـــدة بالنســـبة مـــن هـــاتین الخاصـــیتین األساســـیتینن فقـــدت المعلومـــات أی ـــن تكـــون مفی ، فل
).71، ص2009للمستخدمین المعنیین (حنان،

المالئمة:-1
، وتتـــأثر مالئمـــة اتجـــاه القـــرارحـــداث تغییـــر فـــي إنهـــا " تلـــك المعلومـــات القـــادرة علـــى أتعـــرف المالئمـــة ب
ن طبیعـة المعلومـات لوحـدها تعتبـر كافیـة إ، ففـي بعـض الحـاالت فـأهمیتهـا النسـبیةا و المعلومات بطبیعتهـ

.)18ص،2001(الصبان واخرون ،"أعلىلتحدید مالئمة 
، وتمتلـك المعلومــات خاصــیة كـون مالئمــة لحاجــات صـناع القــراراتن تأولتكـون المعلومــات مفیـدة یجــب 

حــداث الماضــیة ، بمســاعدتهم فــي تقیــیم األمســتخدمینالمالئمــة عنــدما تــؤثر علــى القــرارات االقتصــادیة لل
و تصـحح تقییمـاتهم الماضـیة والمسـاعدة فـي تحسـین القـدرة علـى أعندما تؤكد أو ، مستقبلیةوالحاضرة وال

ـــؤ. وحتـــى  ـــزم تـــوافر التنب ـــة تكـــون المعلومـــات المحاســـبیة مالئمـــة، یل ، 2001جربـــوع،(الخصـــائص التالی
):61ص

ن أ، وقبـل إلیهـا دون تـأخیرمعلومات المحاسبیة في حینها وعند الحاجة التوقیت المناسب: توفیر ال-أ
، 2006، و قــدرتها علــى التــأثیر فــي عملیــة اتخــاذ القــرار. (حمــادأ) فقــد منفعتهــا وفعالیتهــا (ومالءمتهــات

).50ص
فالبـد وعـا مـن التنبـؤ عنـد اتخـاذه لقـراره، ن مستخدم المعلومات المحاسبیة یمارس نإالتنبؤیة:القدرة -ب

و أللمعلومة المحاسبیة القدرة على تحسین توقعات المستخدم بالنتائج المتوقعـة فـي المسـتقبل، أن یتوافر
.)61، ص2001(جربوع،.قدرته على تعزیز توقعاته الحالیةتحسین 

و التقیــیم أویقصــد بالقــدرة االســترجاعیة او كمــا تســمى ایضــا التغذیــة العكســیة االســترجاعیة:القــدرة -ت
أو ســتخدام المعلومــات فــي جمیــع االحــوال بحیــث تكــون صــالحة لتقیــیم االعمــال الماضــیة ااالرتــدادي،

، بالتــالي مقارنــة نتــائج مــا تــم اتخــاذه مــن قــرارات بالتوقعــات تأكیــد التوقعــات الســابقة بشــأن تلــك األعمــال
رات فــي بمــا یمكــن مــن تعــدیل توقعاتــه المســتقبلیة المرتبطــة بــذات القــرا،التــي بنیــت علیهــا هــذه القــرارات

)50، ص2006المستقبل والتي تساهم في تحسین وتطویر نوعیة المعلومات (حماد،
:الموثوقیة- 2

، فهــي ي التنبــؤعلیهــا فــلومــة كأســاس یمكــن لمتخــذ القــرار االعتمــادن تصــلح المعأویقصــد بالموثوقیــة 
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ن تكـــون أب ، یجـــعلومـــات، وامكانیـــة االعتمـــاد علیهـــا، لكـــي تكـــون المعلومـــات مفیـــدةتتعلـــق بأمانـــة الم
و التحیــز، أخطــاء الجوهریــة إلــى حــد مــا مــن األذا كانــت خالیــة إموثوقــة، وتتســم المعلومــات بالمصــداقیة 

و مـن أعنـه ن تعبـرأویمكن االعتماد علیهـا مـن قبـل المسـتخدمین كمعلومـات تعبـر بصـدق عمـا یقصـد 
، 2008یوطي،والسـ. وتتكـون هـذه الخاصـیة مـن ثـالث خصـائص فرعیـة (مطـر، ن تعبر عنهأالمتوقع 

):333ص
سالیب ألیها شخص معین باستخدام إرقام المحاسبیة التي یتوصل أن األویقصد بها التحقق:قابلیة -أ

سالیب.باستخدام نفس األخر و ألیها شخص إن یتوصل أمعینة للقیاس واالفصاح یستطیع 
ة مقصــودة أي عــدم التــأثیر علــى عملیــة الحصــول علــى المعلومــات وعــدم تهیئتهــا بصــور الحیادیــة:-ب

طراف) معینـة علـى ، عدم تغلیب مصلحة طرف (أیضاً أن تخدم مستخدم دون اخر. ویقصد بها أیمكن 
مصالح باقي االطراف االخرى ذات المصلحة.

الصدق في التعبیر: ویقصد بهـا وجـود درجـة عالیـة مـن التطـابق بـین المقـاییس (المعلومـات) وبـین - ج
جوهرها االقتصادي ولیس مجرد شكلها القانوني. فالعبرة عن،الظواهر المراد التقریر عنها

ثانیا: الخصائص الثانویة: 
ك مـع كـذلخـرىة األن مقارنتها مع مثیالتهـا فـي المنشـأمكأذا إكثر فائدة أالمعلومات حول المنشاة تكون 

ن أو تداخل الخاصیتین األساسـیتین تفاعل إ . و معلومات متشابهة لنفس المنشأة في فترات زمنیة مختلفة
ا ، ومـــأن تتصـــف بقابلیتهـــا للمقارنـــةیجـــب ن المعلومـــات المحاســـبیةأ) ینـــتج عنـــه (المالئمـــة والموثوقیـــة

) مفهـوم خاصـیتي 376ص،2010زلطـه،ابـو (القاضـي،ولقـد بـین یتطلب ذلك تـوافر خاصـیة الثبـات،
على النحو التالي:المقارنة،الثبات وقابلیة 

المعتمدة في قیاس وتوصـیل المعلومـات المحاسـبیة تتضمن تطبیق نفس الطرق واالسالیب:الثبات- 1
خـذ ذلـك بعـین أذا مـا دعـت الحاجـة الـي أي تغییـر فیجـب التنویـه عـن ذلـك لكـي یـتم إ و ألخـرى،من فترة 
.من قبل المستخدماالعتبار 

جـراء المقارنـات بـین فتـرة مالیـة إن یكـون للمعلومـات المحاسـبیة القـدرة علـى أ: أي القابلیة للمقارنة- 2
، بمــا یســهل عملیــة التحلیــل والتنبــؤ واتخــاذ ممكنــامــراً أو جعــل المقارنــة بــین المنشــآت المماثلــة أ،وأخــرى

القرارات.
المشكالت والمحددات الستخدام الخصائص النوعیة 2.10

)270، ص2005(المخادمة،االتيتتلخص المشكالت والمحددات الستخدام الخصائص النوعیة في
):          71، ص2001(جربوع ،
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، التعـارض بـین الخصـائص الرئیسـة للمعلومـات المحاسـبیة (أي المالءمـة والموثوقیـة)احتماالت- 1
إذ ال یوجد توافق بین مالءمة المعلومات ودرجة الوثـوق بهـا، فمـثًال قـد تـرفض معلومـة معینـة أو تقبـل 

ا غیر مالئمة. إذا كانت مالئمة ولكنها غیر موثوق بها، أو أنها موثوق بها ولكنه
احتمــاالت التعــارض بــین الخصــائص الفرعیــة كالتعــارض بــین التوقیــت المالئــم والقــدرة التنبؤیــة - 2

عالیة، كما تنبئّیةللمعلومات المحاسبیة، فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب؛ ولكنها ال تملك قدرة 
في حالة أرقام التكلفة التاریخیة. 

لموثــوق بهــا تعتبــر معلومــات مفیــدة؛ ألنهــا قــد ال تكـــون ذات لیســت كــل المعلومــات المالئمــة وا- 3
أهمیــة نســبیة تــذكر. (اختبــار مســتوى األهمیــة) إن البنــد یعــد مفیــدًا وذا أهمیــة نســبیة إذا أدى حذفــه أو 

اإلفصاح عنة بطریقة محرفة إلى التأثیر على متخذ القرار. 
المتوقــــع منهــــا. (اختبــــار كــــذلك قــــد تكــــون تكلفــــة الحصــــول علــــى المعلومــــات أكبــــر مــــن العائــــد - 4

المالیـة ال تعتبـر التقـاریر العائد). فالمعلومات التـي ال تـرتبط ارتباطـا وثیقـا بأهـداف مسـتخدمي /التكلف
ولــیس هنــاك مــا یــدعو إلــى اإلفصــاح عنهــا. إن القاعــدة العامــة فیمــا یتعلــق باختبــار ،معلومــات مهمــة

عـدم إنتاجهـا وتوزیعهـا إال إذا زادت منفعتهـا محدد التكلفة والعائـد هـي أن المعلومـات المحاسـبیة یجـب 
وٕاال فــإن الشــركة تتكبــد خســارة عنــد اإلفصــاح عــن تلــك المعلومــة، وذلــك بســبب اإلفصــاح ،عــن كلفتهــا

عن معلومات كلفتها تفوق منفعتها. 
قــد تكــون المعلومــات المحاســبیة مالئمــة وموثــوق بهــا إال أنــه تواجــه مســتخدمها صــعوبة فهمهــا، - 5

خدامها فـي نمـوذج القـرار الـذي یواجهـه. علـى الـرغم مـن أن المعلومـات ینبغـي أن تكـون وتحلیلها واسـت
مفهومة، وصفة الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة والوضـوح التـي تتمیـز بهـا المعلومـات المنشـورة. 
ولكــن هنــاك عــدد كبیــر مــن المســتخدمین یمتلكــون مســتویات اســتیعاب وتعلــیم مختلفــة وكــذلك أهــداف 

عددة مما یجعل من هذه المهمة صعبة للغایة بالنسبة للمحاسب. مختلفة ومت
ـــه مســـتخدمو المعلومـــات - 6 ـــة اتخـــاذ القـــرار، فـــإن مـــا یهـــتم ب ـــة فـــي عملی بـــالرغم مـــن أهمیـــة المقارن

المحاســبیة مقارنــة المعلومــات الخاصــة بشــركة معینــة مــع شــركات مشــابهة أو منافســة أو مــع القطــاع 
كة. إال أن عملیـة المقارنـة سـواء المكانیـة أو الزمانیـة قـد ال تكـون الصناعي الذي تنتمي إلیه هذه الشـر 

ذات جدوى عندما ال تلتزم الشركات بسیاسة التماثل أو االتساق وعدم تغییر الطرق المحاسـبیة بمجـرد 
الرغبــة فــي التغییــر وعنــد تغییــر تلــك الطــرق فإنــه مــن الضــروري اإلفصــاح عــن هــذا التغییــر واآلثــار 

ذا التغییر على الوضع المالي ونتیجة النشاط للشركة ذات العالقة. المترتبة نتیجة ه
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االتجاهات الحدیثة للتقریر المالي2.11
لـــى التوجـــه المحتمـــل فـــي إشـــارت أ،ن لجـــان التقریـــر المـــالي بالمعهـــد االمریكـــي للمحاســـبین القـــانونیینإ

:لمستقبل ما یليقریر المالي في اوصت بأن یحتوي التأالمستقبل لعملیة التقریر المالي، و 

)2جدول (
محتویات التقریر المالي المستقبلي

المحتویات التفصیلیةالمحتویات الرئیسیةم.
.القوائم المالیة وجوانب االفصاح المتعلقة بها-بیانات مالیة وغیر مالیة .1

التـــي .بیانـــات تشـــغیل ومقـــاییس االداء ذات المســـتوى العـــالي-
.ة الشركةتستخدمها االدارة في ادار 

ــــات المالیــــة ا-تحلیل االدارة .2 ــــرات فــــي البیان ــــات والتشــــغیلیة،ســــباب التغی والبیان
.تأثیر االتجاهات االساسیة للشركةالمتعلقة باألداء و 

الفرص والمخاطر التي تواجهها الشركة.-معلومات مستقبلیة .3
.خطط االدارة متضمنة عوامل النجاح االساسیة بها-
المنشــاة الحــالي بالمعلومــات المســتقبلیة التــي ســبق مقارنــة اداء -

.االفصاح عنها
معلومــــــــــــــات عــــــــــــــن االدارة .4

والمساهمین 
.عضـــــاء مجلـــــس االدارة والمـــــدیرین والمكافئـــــات والمســـــاهمینأ -

طراف.ین والصفقات والعالقة بین تلك األاالساسی
.هداف واالستراتیجیات العامةاأل-خلفیة عامة عن الشركة .5

.لمنشاة وخصائصهاوصف ا-
.ةأثر هیكل الصناعة على المنشأ-

)Kieso,2010.p1120المصدر:(
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الفصل الثالث
التقارير املالية: حمدداهتا وتوقيتها



47

المقدمة: 3.1
هــي نفعیــة المعلومــات المحاســبیة المالیــة،یر المســتخدمة للحكــم علــى جــودة التقــاریر هــم المعــایأ ن مــن إ

عـدم وتقلـل مـنذ لـم تـوفر معلومـات مفیـدة للمسـتخدمین إهمیتهـا أ ن تلـك المعلومـات تفقـد قیمتهـا و أحیث 
ط بمدى ن المنفعة التي یحصل علیها متخذ القرار ترتبإ و القرارات.التأكد المتعلق بمتغیرات عملیة اتخاذ 

ذ تتضـــاءل المنفعـــة مـــن المعلومـــات نتیجـــة إحصـــوله علـــى المعلومـــات المناســـبة فـــي الوقـــت المناســـب، 
.Robert Wهمیــة مــع مــرور الوقــت (أ قــل أوتصــبح المعلومــات ،صــدارهاإالتــأخیر فــي  McGee،

Xiaoli Yuan,2012,p.6(.

، مــــن األمــــور الهامــــة ة للشــــركةصــــدار التقــــاریر المالیــــة بعــــد انتهــــاء الســــنة المالیــــإســــراع فــــي ویعتبــــر اإل
همیـة المعلومـات التـي یحتویهـا التقریـر أ صـدار یقلـل مـن فاعلیـة و والضروریة، ألن التـأخیر فـي عملیـة اإل

هــــم عناصــــر المالئمــــة التــــي تعتبــــر مــــن الخصــــائص االساســــیة أ حــــد أویعــــد التوقیــــت المناســــب المــــالي.
ـــــ (الخـــــوري و ي تفیـــــد فـــــي اتخـــــاذ القـــــراراتللمعلومـــــات المحاســـــبیة التـــــي تحتویهـــــا التقـــــاریر المالیـــــة الت

kargin()168، ص2006بالقاسم، & Aktas , 2011 ,pp.71-72).(

):2003نان ،ن لخاصیة التوقیت المناسب جانبان وهما (حإ و 
فقـد تكـون ربـع ة التـي یلـزم اعـداد التقـاریر عنهـا،و قصر المـدة الزمنیـأدوریة التقاریر، بمعنى طول .1

.و سنویةأو نصف سنویة أسنویة 
المدة التي تنقضي بین نهایـة الـدورة المالیـة التـي تعـد عنهـا التقـاریر وبـین تـاریخ نشـر تلـك التقـاریر .2

واستخدامها.  
أن تكــون ســرع مــن أالمالیــة بوقــت فصــاح نشــر المعلومــات التــي تحتویهــا التقــاریرإن األفضــل فــي اإل
نشـــر وتقـــدیم المعلومـــات تكـــون هـــي فـــي ن الشـــركات التـــي تأخـــذ وقـــت قلیـــل أ، حیـــث المعلومـــات متـــأخرة

Robert,McGee,2012,pp.5-6)ولكن ذلك یكون على حساب دقة المعلومـات ونوعیتهـا (،فضلاأل

ضـــة بـــین حیـــان تكـــون لصـــالح التوقیـــت المالئـــم علـــى حســـاب الدقـــة عنـــد المقایٕان األفضـــلیة معظـــم األو 
الوقــت المناســب بحیــث تكــون مفیــدة قــل دقــة تــأتي فــيأن المعلومــة األذ إ، خاصــیة التوقیــت وبــین الدقــة

وقــد تناولــت ). 2003كثــر مــن معلومــة تتســم بالدقــة التامــة ولكنهــا تــأتي متــأخرة (حنــان ،ألمتخــذ القــرار 
و قصر الفتـرة التـي تنقضـي مـن نهایـة فتـرة اعـداد التقـاریر أبحاث والدراسات العوامل المؤثرة في طول األ

لعوامل، كما قـدمت تعـاریف مختلفـة لقیـاس التوقیـت المالئـم واستعرضت العدید من انشرها،المالیة حتى 
.للتقاریر المالیة (فترة اصدار التقاریر المالیة)

-التالیة: ویتناول هذا الفصل النقاط 
التقاریر المالیة. توقیتمفهوم 3.2
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صدارات والدراسات المهنیة.یت اصدار التقاریر المالیة في اإلهمیة توقأ 3.3
التقاریر المالیة في فلسطین.لتوقیتنظیمي والتالتشریعي اإلطار3.4
المالئم إلصدار التقاریر المالیة.العوامل المؤثرة في التوقیت 3.5
:المالیةالتقاریر توقیتمفهوم 3.2

وهــي الفتــرة التــي تنقضــي مــن تــاریخ نهایــة الســنة ، المالیــةصــدار التقــاریر إبفتــرة التقــاریر،توقیــتیقصــد ب
تصل المعلومـات المحاسـبیة لمسـتخدمیها. وقـد تعـددت التعـاریف التـي اسـتخدمتها الدراسـات المالیة حتى 

( عــرف بعــض الكتــابفقــد . إصــدار التقــاریر المالیــةالتقــاریر المالیــة للتعبیــر عــن فتــرة توقیــتالمهتمــة ب

Turel,2010; Afify,2009; Fagbemi,2011; Khasharmeh&Aljifri, 2010McGee&

Yuan,2008; Mcgee  ,2006; Tarangelo& Mcgee ,2008  ; Iyoha, F.O,2012;

(Ishak et.al,2010 وهي الفتـرة الممتـدة مـن الیـوم التـالي ،بفترة المراجعةصدار التقاریر المالیةإفترة
یام من تـاریخ(عدد األلنهایة السنة المالیة حتى التاریخ الذي یثبته المدقق على الراي الذي یرفقه بتقریره

. )نهایة السنة المالیة حتى تاریخ توقیع المراجع 
Ismailومنهـــــــــــــا (خـــــــــــــرىأوهنـــــــــــــاك دراســـــــــــــات  & Chandler,2004;Merritt,2011 ;Ansah

&Leventis,2006;Akle,2011;Givoly& Palmon,1982,Kargin& Aktas ,2011

2006 Ansah , 2000  (بالفترة الواقعة بین عنهااستخدمت فترة اصدار التقاریر المالیة السنویة معبرة
تــاریخ نهایــة الســنة المالیــة حتــى تــاریخ انعقــاد الجمعیــة العمومیــة ، تــاریخ نشــر التقــاریر فــي الصــحف ، تــاریخ 

مرة عن المعلومات المالیة للجمهورألوللغایة اإلعالناستالم هیئة السوق للتقریر او 
jasem,2008:Leventis()2005معایعــــــــة،:2012،(زاهــــــــر:تــــــــابالكُ بعــــــــضفــــــــي حــــــــین عــــــــرف

&Weetman,2004:Joshi,2005; Islam,et.al,2006)Davis&Whittred,1980توقیــــت
(توقیــع المراجــع المراجعــةمكونــة مــن فتــرتین همــا فتــرة،صــدار التقریــر الســنوي الكلیــةبفتــرة اإل،التقـاریر المالیــة

ختیاري  وذلك على النحو التالي:االالتأخیرو فترة أعلى تقریره  وفترة البینیة (فترة النشر)
مـن الیـوم التـالي لنهایـة تبـدأیـام التـي وهـي عـدد األ:المراجعـةفتـرة المراجعـة،ابطـاء المراجع،فترة توقیع .1

- 39ص،2006،بتقریـره (معایعـةالسنة المالیة وحتى التاریخ الذي یثبته المراجع على الـراي الـذي یرفقـه 
40(.

یام من الیوم التالي لتوقیع المدقق على وهي عدد األ:البینیةالفترة ختیاري،االفترة النشر، فترة التأخیر .2
وسـمیت بفتـرة ،التاریخ الذي تقوم فیه الشركة بتسلیم هیئة السوق لتقریرها السنويىلإي الذي یرفقه بتقریره أالر 

بعـد السـوقلهیئة السنوي الن الشركة یمكن ان تمارس اختیاریا التأخیر في تسلیم تقریرها ،التأخیر االختیاري
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.Leventis & Weetman 2004.pتقریره (مراجع الحسابات من عمله وقیامه بالتوقیع على انتهاء 48(

یام من الیوم التالي النتهاء السـنة المالیـة وحتـى تـاریخ األوهي عدد الكلیة:صدار التقریر السنوي إفترة .3
.)Islam ,et. al, 2006.p24(مجلس االدارةانعقاد الجمعیة العمومیة السنویة لمناقشة تقریر 

McGee(وبعـض الدراسـات مثـل ,2006 ; Tarangelo & Mcgee,2008 ( التقــاریر توقیـتعرفـت
ن أال إ،)الفترة ما بین تاریخ انتهاء السنة المالیة حتى تاریخ توقیع المراجع على تقریره(،المالیة بفترة المراجعة

ي ســبیل ن عملیــة التقریــر المــالي تســتغرق بعــض الوقــت فــأحیــث ، خطــاءل هــذا التعریــف یشــوبه بعــض األمثــ
اج جـــراءات المحاســـبیة الختامیـــة الســـتخر أ اإلتبـــد،، فمـــع انتهـــاء الســـنة المالیـــةصـــیاغته فـــي صـــورته النهائیـــة

لى ذلك اعـداد مشـروع التقریـر إجراء التسویات الختامیة، وغیرها من مبادئ اعداد التقریر المالي، وإ ، األرصدة
وابــداء ،للتحقــق منــه،تمهیــدا لتقدیمــه لمراجــع الحســابات،المــالي فــي صــورته النهائیــة وفقــا لمعــاییر المحاســبة

). 230ص،2008طویال حتى یتم تقدیمه للمراجع لبدأ عملیة المراجعة (عبید، ي فیه، یستغرق وقتاً أالر 
:إلىالفترة ) ھذه45ص ، 2012زاھر،وقسمت دراسة (

حتـــــى یصـــــبح جـــــاهز         ،ي الفتـــــرة التـــــي تســـــتغرقها االدارة فـــــي اعـــــداد التقریـــــر المـــــاليوهـــــ:عـــــدادفتـــــرة اإل
.لبدء عملیة المراجعة،للتسلیم

 تقریـر المراجعـة بإعـدادوهي الفترة التي یستغرقها المراجع في عملیة المراجعة والتي تنتهي :المراجعةفترة
علیه.والتوقیع 
تـاریخ ك،تاریخ توقیـع المراجـع علـى تقریـرهتم استخدام .)McGee & Yuan,2012, p10(وفي دراسة 

هـو نفسـه تـاریخ نشـر،یكـون تـاریخ توقیـع المراجـع علـى تقریـرهأالنـه مـن الممكـن أحیث المالي،التقریر نشر
حیــث مــن ،لعــدم تــوفر تــاریخ نشــر للتقــاریر المالیــة الســنویة،خــذ هــذا التــاریخ كبــدیلأتــم المــالي، ولكــنالتقریــر 

وراق المالیــة، وبالتــالي یمكــن تقســیم فتــرة یــداع التقریــر لــدى بورصــة األإن تؤجــل االدارة النشــر حتــى أمكــن الم
.اد، فترة المراجعة، فترة النشرفترة االعد: ىلإصدار التقریر المالي إ

)      3شكل رقم (
تقسیمات فترة اصدار التقریر المالي السنوي

المراجع                          التقریر الماليعملیة المراجعة             السنة المالیة         

فترة النشرفترة المراجعة      عدادفترة اإل

)45، ص2012(زاهر،المصدر:بطاء التقریر المالي)إصدار التقریر المالي (إفترة 
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اثـل تنـتج عنهـا حالـة عـدم تم،ن طول الفترة التي تنقضي بین نهایة السنة المالیة ونشر التقـاریر المالیـةإ
، 2008(عبیــد، :تعــود لوجـود نــوعین مــن المعلومــات همــا،لهــذه الحالــةن الســبب الــرئیسأالمعلومـات، و 

.)251-249ص
ارة الشـــركة بـــین اد،لـــى عـــدم تماثـــل المعلومـــاتإلیـــة تـــؤدي المعلومـــات الداخالمعلومـــات الداخلیـــة:  .1

ن كافة المعلومات المحاسبیة المتاحة من تـاریخ نهایـة السـنة وفي هذا الصدد فإ،والمتعاملین في السوق
تعد من قبیل المعلومات الداخلیة التي تستأثر بها ادارة الشـركة ،المالیة حتى تاریخ نشر التقاریر المالیة

دارة الشـركة ال إن وجود تلك المعلومات الداخلیـة لـدى إ ، و طراف المهتمة بهذه الشركةمن األدون غیرها
یض عــدم تماثــل یثیــر أي نــوع مــن المشــاكل، كمــا ال یــؤثر علــى دور التقــاریر المالیــة المنشــورة فــي تخفــ

بعـــض إلـــىدارة الشـــركة ولـــم تتســـرب إ، طالمـــا ظلـــت تلـــك المعلومـــات فـــي حیـــازة المعلومـــات فـــي الســـوق
جــراء عملیــات مضــاربة قبــل إدارة فــي أو اســتغاللها مــن قبــل اإل،اف المهتمــة بالشــركة دون غیرهــاطــر األ

تاریخ نشر التقریر المالي.  
نفسـهم ألمعلومـات بـین المسـتثمرین تؤدي المعلومات الخاصة الى عدم تماثل االمعلومات الخاصة : .2

ة حصــل علیهــا بعــض المســتثمرین حیــان معلومــات داخلیــ، قــد تكــون فــي بعــض األوالمعلومــات الخاصــة
ن تفعیـل دور التقـاریر أ، وعلـى ذلـك یمكـن القـول بـأحد المسئولین فیهامنو أدارة الشركة إبطریقة ما من 

فـي السـوق، یقتضـي العمـل علـى منـع تسـریب تخفیض حالة عدم تماثـل المعلومـاتالمالیة المنشورة في
لمضـاربة بهـا قبـل تـاریخ نشـر، وذلـك مـا قامـت بـه المعلومات المحاسبیة الداخلیة، وكذلك منع عملیات ا

الجهات التشریعیة والرقابیة المختصـة بمنـع تسـریب تلـك المعلومـات وكـذلك منـع عملیـات المضـاربة بهـا 
) 8قبل تاریخ نشر هذه المعلومات لجمهور المستثمرین في السوق، وهذا مـا جـاء فـي نـص للمـادة رقـم (

ادر عـن هیئـة سـوق فلسـطین لـألرواق المالیـة وفقـا لقـانون االوراق الفقرة الثالثـة مـن نظـام االفصـاح الصـ
و أالتــي  تــنص " یحظــر علــى الشــركة المدرجــة االدالء بأیــة بیانــات مالیــة 2004لعــام 12المالیــة رقــم 
لـــــى إوبصـــــفة خاصـــــة أو علـــــى مركزهـــــا المـــــالي وضـــــاعها أمـــــور جوهریـــــة تـــــؤثر علـــــى أو أمعلومـــــات 

فصــــاح عنهــــا أن یــــتم اإلخــــرى قبــــل أطــــراف أیــــة أو أي االســــتثمار،أو مستشــــار ،المستشــــارین المــــالیین
.م االفصاح الواردة في هذا النظاموفقا ألحكا،للجمهور

:همیة التوقیت المناسب إلصدار التقاریر المالیة في االصدارات والدراسات المهنیةأ3.3
و أن تفقــد منفعتهــا أا قبــل هــو تــوفیر المعلومــات فــي حینهــ“یقصــد بخاصــیة التوقیــت المناســب (المالئــم) 

لـم تتـوفر المعلومـات عنـد الحاجـة الیهـا، إذانـه أ. فمـن البـدیهي “قدرتها على التـأثیر فـي اتخـاذ القـرارات 
ویختلـف معینـة.ن عملیـة اتخـاذ القـرارات محـددة دائمـا بفتـرة زمنیـة أذ إالقـرار،فلن یكون لها تأثیر علـى 
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كثــر مــن غیرهــا فــي تــوفیر أ، فــبعض القــرارات تســتلزم ســرعة التوقیــت المالئــم مــع اخــتالف طبیعــة القــرار
). 26، ص2011،المعلومات الالزمة (فارس

ودرجـة عـدم حیانـا التضـحیة بشـي مـن الدقـة أولتقدیم المعلومات في التوقیت المالئم قد یكون من المفید 
لــذلك تأجیلهـا،فعملیـة اتخــاذ القـرارات محــددة عـادة بفتــرة زمنیـة ال یمكــن المالئــم،التأكـد لصــالح التوقیـت 

مفیـدا ومرغوبـا فیـه حتـى ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب ن توفر المعلومات في الوقـت المناسـب یعـد امـراً إف
بحیـث تكـون مفیـدة لمتخـذ ،ت المناسـبقل دقة تأتي في الوقأن المعلومة األذ ، إالدقة في علمیة القیاس

Robert()2003(حنــان،كثــر مــن معلومــة تتســم بالدقــة التامــة ولكنهــا تــأتي متــأخرة أالقــرار  Gee

,2008 p.3 (
همیة التي تحظـى بهـا المعلومـات المسـتمدة مـن التقـاریر المالیـة فـي ترشـید قـرارات المسـتثمرین، األووفق 

خاصه بمسالة نشر المعلومات المالیة في التوقیت اهتماماتالمحاسبة ولت الهیئات المنظمة لمهنة ألقد 
یضا محلة اهتمام على المستویین المهني واالكادیمي في العالم، على وجه الخصوص أالمناسب  وكان 

مریكـــــي قـــــام مجلـــــس معـــــاییر المحاســـــبة األلقـــــد الوالیـــــات المتحـــــدة وبریطانیـــــا، فعلـــــي الصـــــعید المهنـــــي، 
)FASB,2010:1ن الهـــدف الرئیســـي للتقریـــر المـــالي هـــو تزویـــد مســـتخدمي التقـــاریر أأكیـــد علـــى ) بالت

كـــد المجلـــس علـــى أالمالیـــة بالمعلومـــات التـــي تســـاعدهم فـــي اتخـــاذ القـــرارات االقتصـــادیة الرشـــیدة ، كمـــا 
همیتهــا فـي اتخــاذ القـرارات ولكــي أ ن تفقـد أقبــل ،ن یـتم نشــر تلـك التقــاریر فـي التوقیــت المناسـبأضـرورة 
لفائدة المرجوة منها.تحقق ا

ن مـع مـرور الوقـت وعنـدما إ عمـال، و تها بشكل سـریع فـي عـالم المـال واألن المعلومات المالیة تفقد قیمإ و 
یصــبح المســـتقبل هــو الحاضـــر، تصــبح معلومـــات الماضــي لـــیس ذات صــلة او عالقـــة باتخــاذ القـــرارات 

.  )440ص ،2012(الهیجا والحایك ،
Financial accountingوذكــر مجلــس المبــادئ المحاســبیة االمریكــي ( Standard Board (ن أ

هداف المحاسبة. واعلنـت جمعیـة المحاسـبین االمـریكیین أ حد أصدار التقاریر المالیة السنویة هو إتوقیت 
)American Accounting Association (ن توقیـــت التقــاریر المالیــة هـــو عنصــر حیــوي مـــن أ

.)10، ص1988عناصر االفصاح المناسب (غرابیه ، 
ن أ،)Accounting Standard Boardمجلــس معــاییر المحاســبة البریطــاني (اعتبــروفــي بریطانیــا 

(مسـعود البیانـات موثوقیـة حیـان التضـحیة ب، قـد تقتضـي فـي بعـض األعملیة التزوید في الوقت المناسب
.)26، ص2005،

) 56جراء مقــابالت مــع (إبــ،)FASB,2002(2002مریكــي عــام قــام مجلــس معــاییر المحاســبة األكمــا 
شخصا من مستخدمي المعلومـات المالیـة ممـن یعملـون فـي شـركات مختلفـة معظمهـم یملـك خبـرة واسـعة 
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المالیة،صدار التقاریر إم لتحسین توقیت وذلك لتقدیم اقتراحاته،في التعامل واستخدام المعلومات المالیة
وقد كانت نتیجة تلك المقابالت مطالبة مستخدمو المعلومات المالیة بتحسین خاصیة التوقیت من خالل 

الفئات.وذلك ألهمیة التوقیت لتلك ،مرلزم األإذاقل أو أاعداد تقاریر ربع سنویة 
صـدر عـام أبخاصـیة التوقیـت المناسـب و ،)AICPAجمع االمریكـي للمحاسـبي المعتمـدین (هتم المأ كما 

وركــزت تلــك ،)AICPA,2003دراســة بعنــوان تحســین نوعیــة المعلومــات المالیــة للمشــروعات (2003
الدراســة علــى مطالبــة واضــعي المعــاییر المحاســبیة بتطــویر نمــوذج شــامل للتقــاریر المالیــة، موضــح فیــه 

لتقیــیم وتقــدیر مخـــاطر ،والحقــائق التــي یحتاجهـــا مســتخدمي التقــاریر المالیـــة،یــت المعلومـــاتنــواع وتوقأ
التـي وضـعت عشـر عناصـر الزمـة لنمـوذج التقـاریر SECاستثماراتهم ، وذلك تمشیا مع متطلبات الـــــ 

.)710-709، ص 2008نواع وتوقیت المعلومات التي تحویها تلك التقاریر(عقل ،أمنها ،المالیة
صـدار التقـاریر المالیـة إهمیة خاصـیة التوقیـت المالئـم عنـد أ وكسلي من تناول أولم یخلو قانون سیربنس 

,SOXصدار التقاریر المالیة في التوقیت المالئم (إن یوضح كیفیة أدون 409والقسم 404في القسم 

ة التجـارة الدولیـة صدرت غرفـأكما المخزون.وقد ركز على التوقیت المناسب عند التقریر عن ،(2005
)ICC,2005 ن هنــاك أهــم نتائجهــا أ ومــن ") دراســة بعنــوان " تحســین جــودة معلومــات التقــاریر المالیــة

عــات المختلفــة لمســتخدمي فجــوة بــین جــودة المعلومــات المالیــة المتاحــة فــي العدیــد مــن دول العــالم والتوق
ابلـة المعلومـات المالیـة مالئمـة والق، نظر للطلب المتزاید من قبـل مسـتخدمي المعلومـات علـىالمعلومات

ن مستخدمي المعلومـات یحتـاجون الحصـول علـى إن تصدر في التوقیت المالئم، ومستقبال فأ، و للمقارنة
) فقــد IFRS,2006المفــاهیمي الــدولي (اإلطــارمــا أالمعلومــات فــي التوقیــت المناســب وبــالجودة العالیــة. 

FASBفـــان الدراســـة المشـــتركة بـــین الــــــــ. وبالتـــاليخاصـــیةولـــیس ن التوقیـــت المناســـب قیـــداً أاعتبـــر 

):IASB,2007یان هما (أتحمل ر IASBوالــــ
التوقیت خاصیة من خصائص جودة المعلومات المالیة.- 
. على الخصائصالتوقیت قیداً - 

أهمیـــة ن ذلـــك یعنـــي فـــإللخصـــائص،و خاصـــیة اضـــافیة أوســـواء كـــان التوقیـــت خاصـــیة فرعیـــة للمالئمـــة 
فقــد المالئــم،اد االهتمــام بأهمیــة التوقیــت ز نجلتــرا إوفــي المالیــة.فصــاح عــن المعلومــات عنــد اإلالتوقیــت

نـواع وتوقیـت أعمال تطویره ویجب التركیـز علـى بأن النموذج الشامل لتقریر األJenkinsشار تقریر أ
المعلومــات فــي لتقیــیم مخــاطر اســتثماراتهم لــذلك یراعــي تقــدیم،حصــول المســتخدمین للمعلومــات المالیــة

)710-709، ص2008) (عقــل ،TIICAL,2007نفــس الوقــت التــي تحصــل ادارة المشــروع علیهــا (
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مـن مقـاییس صـدار التقـاریر المالیـة للشـركات واحـداً إفقد عد عامل توقیت األكادیمي،ما على المستوى أ
سـراع فـي اصـدار ٕان اإلو المالیة،االستفادة من معلوماتها في مجال ترشید قرارات المستثمرین في السوق 

مـن العوامـل الهامـة التـي تزیـد مـن مالءمـة المعلومـات التـي تتضـمنها للشـركات،التقاریر المالیة السـنویة 
ـــل مـــن عملیـــات التخمـــین التقـــاریر، ـــور، (والمضـــاربة. وتســـاعد فـــي زیـــادة كفـــاءة الســـوق وتقل الفضـــل ون
وفرهــــا لتخــــذ القــــرار فــــي الوقــــت وتالمعلومــــة،فــــي حضــــور الوقتیــــة،همیــــة أ وتظهــــر ).282، ص2006

فلــن تكــون القــرار،همیتهــا فــي التــأثیر علــى عملیــة اتخــاد أ ن تفقــد أوقبــل الیهــا،المناســب وعنــد الحاجــة 
فالمعلومـة القـرارات،كانت تخفض من عدم التأكد المتعلق بمتغیـرات عملیـة اتخـاذ إذاال إالمعلومة مفیدة 

.)26، ص2005مسعود، (لمستقبل انشطة أتساعد في توقع الماضي،نشطة في أعن 
ضــــرورة تؤكــــد علیهــــا مهنــــة المناســــب،صــــدار التقریــــر المــــالي الســــنوي فــــي الوقــــت إن إویــــرى الباحــــث 

قـــل فائـــدة أصـــبحت معلوماتـــه أالمـــالي،صـــدار التقریـــر إ عـــداد و إ نـــه كلمـــا طالـــت فتـــرة أحیـــث المحاســـبة،
و قـد أبـدیل،محاولـة البحـث عـن مصـدر ىلإالمستثمر قبل المستثمرین وبالتالي قد یلجأالستعمالها من
إطــالقوكــذلك القــانون،تســریب المعلومــات الداخلیــة بمــا یخــالف ،صــدار التقریــر المــاليإیشــجع تــأخر 

حول سالمة وضع الشركة.االشاعات وتزاید الشكوك 
):3، ص2012(زاهر ،همهاأویترتب على التوقیت المبكر عدة مزایا من 

س المال.أزیادة كفاءة سوق ر .1
المناسب.توجیه الموارد االقتصادیة في المجال المناسب بالقدر .2
تخفیض درجة عدم تماثل المعلومات من خالل تقلیل فترة نشر التقاریر المالیة..3
زیــادة اعتمــاد المســتثمرین فــي الســوق المالیــة علــى التقــاریر المحاســبیة كمــدخالت لعملیــة اتخــاذ .4

ات).القرارات بدال من المصادر االخرى (الشائع
زیادة درجة مالءمة المعلومات المحاسبیة التخاذ القرارات..5

):4، ص2012(زاهر ،منها كما یترتب على تأخیر نشر التقاریر المالیة عدة مشاكل 
لـى إمثـل اللجـوء ،خرى بدیلة عـن التقـاریر المالیـة المنشـورةألى مصادر معلومات إلجوء المستثمرین .1

نشرها.سریب بعض المعلومات الهامة قبل دارة الشركة لتإلى إو أ،المحللین
عمــال والمركــز المــالي یزیــد مــن الشــكوك حــول صــحة نتیجــة األقــد ،ن عــدم تــوافر التوقیــت المالئــمإ.2

هذه الوحدات.أسهمقبال المستثمرین على شراء إعدم ىلإمما یؤدي ،للوحدة االقتصادیة
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عــامالت الداخلیــة لتحقیــق عوائــد غیــر قیــام المــدیرین فــي الشــركة باســتغالل هــذه المعلومــات فــي الت.3
.عادیة عن طریق المضاربات في سوق راس المال

:التقاریر المالیة في فلسطینتوقیتلالتشریعي والتنظیمياإلطار3.4
فلقــد تــم اعــداد القــوانین والتشــریعات العــالم،صــدار القــوائم المالیــة متطلبــا قانونیــا فــي العدیــد مــن دول إن إ

مـــن قبـــل الجهـــات الحكومیـــة والهیئـــات المختصـــة التـــي تلـــزم الشـــركات المســـاهمة ةرشـــادات التنظیمیـــواإل
ن توقیــت اصــدار التقــاریر المالیــة فـي فلســطین مــرتبط بالشــروط والقواعــد التــي تتــوافر إ العامـة بتطبیقهــا. و 

المطبقــة فــي فلســطین والتــي تلــزم الشــركات المســاهمةرشــادات التنظیمیــةواإلمــن خــالل القواعــد القانونیــة 
بإصـدار قوائمهــا المالیــة السـنویة المدققــة مــن قبـل مــدققي حســابات قـانونیین خــالل فتــرة معینـة مــن تــاریخ 

وذلك بقصـد تـوفیر عنصـر التوقیـت المناسـب لإلفصـاح عـن القـوائم المالیـة لیتسـنى المالیة،انتهاء السنة 
ـــك القـــوائم اتخـــاذ القـــرارات االقتصـــادیة المن ـــة والمهتمـــة بتل المناســـباســـبة وفـــي الوقـــت لألطـــراف المختلف

.)60، ص2012(النجار،
علــى عــدة مــواد ،م المطبــق فــي فلســطین1964) لســنة 12حیــث نــص قــانون الشــركات االردنــي رقــم (

دارة الشركة إوما یترتب على مجلس ،وضاع الشركة المساهمة العامةأفصاح عن إلى موضوع اإلتشیر 
مصــادق علیهــا مــن قبــل مــدقق الحســابات خــالل فتــرة نتــائج االعمــال فــي تقــاریر مالیــةالمســاهمة، اعــداد

ن یعـد خـالل فتـرة أن مجلـس اإلدارة أمعینة من تاریخ انتهاء السنة المالیة، حیث نصت تلك المواد على 
لألرباح والخسائر بعد توقیعها من مدقق من تاریخ انتهاء السنة المالیة میزانیة الشركة وبیاناً أشهرثالثة 

.حسابات قانوني
نــه علــى كــل أوفــق المــادة الخاصــة باإلفصــاح 2004) لســنة 12قــانون األوراق المالیــة رقــم (وجــاء فــي

.ن تقدم للهیئة سوق المال تقاریر مالیة سنویة خالل األشهر األولى التي تلي نهایة السنة المالیةأشركة 
نـه أذكرت تلك التعلیمـات ب2006ة لعام ووفق تعلیمات اإلفصاح الصادرة عن هیئة سوق األوراق المالی

للســوق باإلفصــاححكامــه یجــب علــى الشــركات المدرجــة لــدى الســوق القیــامأوتنفیــذ ألجــل تطبیــق النظــام
مـن تـاریخ انتهـاء السـنة المالیـة للشـركة أشـهر) ثالثـة 3خالل فترة اقصاها (التقاریر المالیة السنویةعن 

)4، ص2007صاح الفلسطیني، (نظام االفمدققة من المدقق القانوني"
أن یجــب ،)31ن التقریــر المــالي للشــركة وفــق مــا ورد فــي نظــام االفصــاح فــي المــادة (أشــارة وتجــدر اإل
و أومقــدار مــا حققتــه مــن ربــح ،وحالتهــا المالیــة،صــول وخصــوم الشــركة المدرجــةألــى إشــارة یتضــمن اإل

ل، قائمــة التــدفق النقــدي، تقریــر مــدقق قائمــة الــدخالعمومیــة،المیزانیــة الخصــوص،خســارة وعلــى وجهــة 
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علـــى نشـــاط الشـــركة.ربـــاح والخســـائر وتقریـــراً حســـاب األالمالیـــة،المالحظـــات علـــى القـــوائم الحســـابات،
عـداد التقریـر المـالي السـنوي المـدقق بثالثـة أشـهر بعـد انتهـاء إ ن المشرع قد حـدد فتـرة أمما سبق یتضح ب

هــو ،رشــادات التنظیمیــة الســابقةلهــدف مــن القــوانین والتشــریعات واإلانأو ، عنهــاالســنة المالیــة التــي یعــد 
ضفاء الثقة على القوائم المالیة والمعلومات التي بها، والمساهمة فـي تـوفیر المعلومـات الـواردة بالتقـاریر إ

المعلومــات ، وحمایــة المســتخدمین لهــذهالوقــت المناســب لمســتخدمیهاالمالیــة بصــورة دقیقــة وموثوقــة وفــي 
ن تكـــون المعلومـــات متاحـــة للجمیـــع بأســـرع وقـــت أدارة بالمعلومـــات، وضـــمان حتمـــاالت تالعـــب اإلمـــن ا

فـي لعاملـة فـي البلـد ممـا یشـجع علـى االسـتثمارحـد، واعطـاء الثقـة فـي الشـركات األممكن ولیسـت حكـراً 
يبــین زیــادة فاعلیــة الســوق المــالي ومــدى  تــوفر االفصــاح فــارتبــاطن هنــاك أهــذه الشــركات، وال شــك 

المالیة واالیضاحات عن السیاسات المحاسبیة بالوقت المناسب، لكي یـتم تـوفیر الثقـة والمالئمـة التقاریر 
فــي هــذه التقــاریر المالیــة ولیكــون هنــاك تماثــل معلومــات، وطمئنــت المســتثمرین والمتعــاملین فــي الســوق 

ولیكون هناك تماثل معلومات.
بالقوانین والتشریعات والتعلیمـات الخاصـة بموضـوع توقیـت ولالطالع على المزید من التفاصیل المتعلقة 

.)2انظر الملحق رقم (صدار التقاریر المالیةإ
:العوامل المحددة لتوقیت اصدار التقاریر المالیة السنویة3.5

بحـاث األدبیات المحاسبة ونتائج العدید من الدراسـات و ألى االستفادة من إیهدف هذا الجزء من البحث 
اصــدار توقیــتبالعوامـل المحــددة لإطــاروضــع والتشـریعیة، فــيالمهنیــة والقواعــد التنظیمیــة صـدارات واإل

صدار التقاریر المالیة للشركات المدرجة إتوقیتومدى تأثیر تلك العوامل على ،التقاریر المالیة السنویة
ي: ومن العوامل المحددة لتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي ما یل. بورصة فلسطینفي 

:حجم الشركة3.5.1
فـي الشركات كبیرة الحجم تسـتغرق وقتـا طـویالً یؤثر حجم الشركة على توقیت اصدار التقاریر المالیة، ف

مالیـةاللـى زیـادة عـدد العملیـات المحاسـبیة وكبـر حجـم المعلومـات إصدار تقریرها المالیـة، ویرجـع ذلـك إ
المحاسـبة قسـام أفـي عمـل ن هنـاك تـأخیراً أطول إلعداد التقاریر المالیة ومراجعتها. و أیستدعي وقتاً مما

ن الجــانبین ال یراعیــان حجــم العملیــات أذ إالخــارجي،تــأخیر عمــل المــدقق ىلــإفــي الشــركات باإلضــافة 
المناسب. لوقت الكبیر وال یخصصان له الجهد واالمكانات الالزمة إلنجاز االعمال في ا

فـال ضـغوط قطاعهـا،و اثنتـین فـي أن الشـركات كبیـرة الحجـم قـد تكـون واحـدة أومن تفسیر هـذه العالقـة 
ن امكانــات مكاتــب التــدقیق لیســت كبیــرة وال أكمــا الســنوي،صــدار تقریرهــا إتنافســیة علیهــا للتبكیــر فــي 

الموعــد المناســب. الكبیــرة إلنجــاز االعمــال فــي تســتطیع تكــریس مــوارد كبیــرة لتــدقیق حســابات الشــركات 
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:1998لطفـــــي وابـــــو نصـــــار،;2006وجـــــاءت نتـــــائج بعـــــض الدراســـــات المؤیـــــدة لهـــــذا الـــــراي (معایعـــــة،
حیــث وجــدت عالقــة موجبــة بــین حجــم الشــركة وفتــرة اصــدار التقریــر )Leventis,2004: 2008عقــل،

صدار التقریر السنوي للشركة.  إفترة كلما زادت ،نه كلما كان حجم الشركة كبیرأبمعنى ،السنوي
ج

مـن فتـرة اصـدار أقصـرصدار تقاریرها خـالل فتـرة إإلىن الشركات الكبیرة تمیل أي الثاني فیرى أما الر أ
ن أأي ،ن العالقة سالبة بین فترة اصـدار التقریـر المـالي وحجـم الشـركةأحیث ،تقاریر الشركات الصغیرة

بالدراســــــــــــات جــــــــــــاءت كمــــــــــــا،الشــــــــــــركةل بازدیــــــــــــاد حجــــــــــــم صــــــــــــدار التقریــــــــــــر الســــــــــــنوي تقــــــــــــإفتــــــــــــرة 
)Owusu-Anash,2012:Abdullah,1996:McHugh،: Dyer&McHugh,1975:

Dyer& Ahmed,2000،2009،: عقل2007(الجبر(
رجعت تلك الدراسات بوجود العالقة السالبة لالتي:أو 
یمكنهـا مـن حـدیث،محاسـبي ضـخم، ونظـاموطاقم محاسـبي ضخمة،لدیها موارد ن الشركات الكبیرة إ

باإلضافة الى قدرة تلـك الشـركات علـى دفـع اجـور عالیـة للمـدققین حتـى ینجـزوا بسرعة،انجاز مهامها 
المالیة.من الشركات الصغیرة بعد انتهاء السنة أكبرمهام التدقیق بسرعة 

ابة قوي ومتین مما یقلل من عدد االختبارات التي یقـوم بهـا المـدقق ن الشركات الكبیرة لدیها نظام رقإ
قل. أمما یؤدي الي انجاز اعمال التدقیق بوقت 

 زاد عــدد المســتثمرین والمســاهمین ممــا تــزداد الضــغوط علــى الشــركة إلصــدار الشــركة،كلمــا زاد حجــم
ج اعمالها في الوقت المناسب.التقاریر المالیة بأسرع وقت ممكن، لتتیح للمهتمین االطالع على نتائ

لوجود العالقة السالبة:یضا من التفسیرات أو 
ن الشـــركات الكبیـــرة محـــط اهتمـــام المحللـــین المـــالیین الـــذین یعتمـــدون علـــى التقریـــر الســـنوي للشـــركة إ

مما یحفز هذه الشركات إلصدار تقریرهـا السـنوي والمستقبلي،لمطابقة توقعاتهم مع واقع الشركة الحالي 
را لتجنب أي تحلیل یمكن ان یؤثر على تداول اسهمها في السوق المالي. مبك

ن الشركات الكبیـرة تسـتخدم مؤسسـات تـدقیق ضـخمة تتمتـع بإمكانـات كبیـرة تمكنهـا مـن انجـاز مهـام إ
.بسرعةالتدقیق 

خبــارألــى محاولــة هــذه الشــركات اخفــاء إ،صــدار تقاریرهــا المالیــةإلــذلك یفســر تــأخر تلــك الشــركات عــن 
لـذلك تقـوم هـذه الشـركات بـاإلعالن عـن تقاریرهـا المالیـة االسـهم،سـعار أن تـؤثر علـى أغیر جیدة یمكن 

.بالمقارنة بالشركات الصغیرةأسرعبشكل 
وتوقیــت اصــدار حجــم الشــركةفــي حــین توصــلت بعــض الدراســات الــى عــدم وجــود عالقــة معنویــة بــین

: 2012،: زاهــــر2000جهمــــاني،:2009: قــــاقیش والبطاینــــة،2006التقــــاریر المالیــــة (الفضــــل ونــــور،
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) 1988،وغرابیهاالزهري
)Lunt,1982:Leventis&Weetman,2004:Bamber et. Al.1993:Owusu-Anash &

Leventis, 2006:Ashton et al, 1987(

صــدار تقریرهــا إوتوقیــت بــین حجــم الشــركةســالبة نــه مــن المتوقــع وجــود عالقــة إق ممــا ســبیــرى الباحــث 
ن توقیـــت اصـــدار التقریـــر الســـنوي یتـــأثر بحجـــم أجمعـــت بـــأن معظـــم الدراســـات أحیـــث المـــالي الســـنوي،

أي كلمــا كبــر حجــم الشـركة كلمــا قلــت فتــرة اصــدار تقریرهـا الســنوي مقارنــة بالشــركات الصــغیرة.الشـركة،
اس حجم الشركة باستخدام أكثر من مؤشر، من أشهرها استخدام رقـم اجمـالي االصـول فـي ویمكن ان یق
.نهایة السنة

:الشركةنشاططبیعة3.5.2
الـى بورصـة فلسـطینوهـي تتكـون وفـق تصـنیف قطاعـات،تنتمي الشركات المدرجـة فـي البورصـة لعـدة 

(قطــاع البنــوك والخــدمات المالیــة، قطــاع التــامین، قطــاع االســتثمار، قطــاع الخــدمات، قطاعــاتخمســة 
خر من حیث ظروف وطبیعة نشاطه، فتختلف الممارسات ، ویختلف كل قطاع عن األقطاع الصناعة)

وبالتــالي اخــتالف فــي درجــة المخــاطرة وتعقــد الصــناعة،المحاســبیة فــي الشــركات طبقــا الخــتالف نــوع 
التشــــغیل ودرجــــة الطلــــب علــــى المنتجــــات والمشــــاكل الفنیــــة والمالیــــة والتســــویقیة والممارســــات عملیــــات

خــر، وتســمح مفــاهیم القیــاس والتحقــق المحاســبیة بــالخروج اع عــن األالمحاســبیة التــي یتمیــز بهــا كــل قطــ
ارسـة عن المبادئ المحاسبیة المقبولة نتیجـة للخصـائص الذاتیـة لـبعض االنشـطة وتعتبـره قیـدا علـى المم

كما تختلف ایضا من حیث عملیات االشـراف والرقابـة، فعلـى سـبیل المثـال، تخضـع ، المحاسبیة المتبعة
شــراف ســلطة النقــد الفلســطینیة ســوق المــال الفلســطیني باإلضــافة إلالبنــوك فــي فلســطین الــي رقابــة هیئــة

صـدار تقاریرهـا إعلـى سـرعة للتأكد من االلتزام بالمتطلبـات القانونیـة والتشـریعیة، وهـذا قـد یشـجع البنـوك 
لــدى المــودعین. لــذلك یطالــب زام بالمتطلبــات الرقابیــة وبعــث االطمئنــانجــل االلتــأالمالیــة الســنویة مــن 

البعض بضرورة ان تختلف معاییر التوسع في االفصاح الختالف طبیعة النشاط. ومن ناحیة اخرى لـم 
بــین الشــركات المســجلة فــي 2004للعــام ) 12یمیــز المشــرع الفلســطیني فــي قــانون الســوق المــالي رقــم (

الســوق تبعــا الخــتالف نشــاطها وذلــك بخصــوص التقــاریر المالیــة التــي تقــوم بإعــدادها ومراجعتهــا طبقــا 
الوطنیـــــة الفلســـــطینیة، قـــــانون الســـــوق المـــــالي الدولیـــــة (الســـــلطةلمعـــــاییر المحاســـــبة وقواعـــــد المراجعـــــة 

).64، ص2012،(النجار) 2004الفلسطیني،
حــول تــأثیر نــوع الصــناعة (النشــاط) علــى توقیــت ت العدیــد مــن الدراســات الــى نتــائج مختلفــة فلقــد توصــل

ـــــر المـــــالي صـــــدارإ ـــــة ،(التقری ـــــاقیش والبطاین ـــــر،: 2012: زاهـــــر ،2009ق ) 2009: عقـــــل،2007الجب
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)Ashtonetal, 1987;Carslaw & Kaplan1991; Givoly and Palmon, 1982(

تفصــح عــن تقاریرهــا المالیــة بصــورة ،مالیــة)ة للقطــاع المــالي (بنــوك وخــدمات ن الشــركات التابعــأىلــإ
ویرجـع السـبب فـي ذلـك،العقاریـة)الصـناعیة،(الزراعیـة،سرع من الشركات التابعة للقطاع الغیـر مـالي أ

والرقابــة المضــاعفة علــى ،)(المخــزونصــول غیــر المالیــة ســهولة مراجعــة األصــول المالیــة عــن األالــى
المساهمین.و أالمالیة سواء كانت رقابة البنك المركزي الشركات 

قــل مــن فتــرة المراجعــة فــي الشــركات أالمراجعــة فــي الشــركات المالیــة ن فتــرةأ،الدراســاتتلــكظهــرت أو 
فتــرة اصـــدار تقریـــر وان، المالیـــةصـــدار التقـــاریر المالیــة فـــي الشــركات إالغیــر مالیـــه، ممــا یـــؤدي ســرعة 

ن الشـــركات أطـــول منهـــا للشـــركات غیـــر الصـــناعیة، وســـبب ذلـــك أالمـــدقق بالنســـبة للشـــركات الصـــناعیة 
.التي تتطلب اجراءات تدقیقها مزیدا من الوقت والجهد(المخزون)الصناعیة تتضمن البضاعة 

نشــاط الشــركة وتوقیــت اصــدار تقریرهــا المــالي بــین طبیعــةمتوقــع وجــود عالقــة یــرى الباحــث انــه مــن ال
السنوي.

ربحیة الشركة 3.5.3
فتوقیـــت ،ســـهم فـــي الســـوق المـــاليســـعار األأوتوقیـــت اصـــدارها یـــؤثر علـــى تحدیـــد ن التقـــاریر المالیـــة إ
سـواق المالیــة، مـن معلومـات مالیـة مؤشـرا هامــا لتقیـیم الشـركات فـي االتحتویــهصـدار تلـك التقـاریر ومـا إ

جیدة تصدر في فترة خباراً أالتقاریر المالیة التي تتضمن نأالمالیة. و هم المعلومات أ وتعتبر الربحیة من 
زاهــر،: 2007،:(الجبرالدراســاتثبتــت العدیــد مــن أولقــد أقصــر مــن تلــك التــي تتضــمن نتــائج ســیئة،

)2006ل، : الفض1988: االزهري وغرابیة، 2008،عقل:2006،: معایعة2012
(Courtiz, 1976; Deloof and Weets, 2003; Leventis and Weetman, 2004;

Owusu, 2000; Givoly and Palman, 1982))،Abdulla,1996: Leventis, 2004

عالقة سالبة بـین فتـرة اصـدار التقریـر المـالي وربحیـة الشـركة أي ان فتـرة اصـدار التقریـر السـنوي بوجود 
نشر االنباء السیئة الى ما یلي:بتأخیروقد برر الباحثون هذا االعتقادة الشركة.تقل بازدیاد ربحی

 لكـیالعمالها في أسرع وقت ممكن، وذلـك أ لى اعالن نتائج إبأن الشركات التي تحقق أرباحا عالیة تمیل
سعار األسهم باالنخفاض، والعكس سیحدث في حالة وقوع خسائر لدیها. أتؤثر على 

دارة الشـــركة لتــأخیر التعامـــل مـــع تبعـــات االنبــاء الســـیئة التـــي یبـــدیها المســـتثمرون إعـــة لـــدى الرغبــة الطبی
.وغیرهم من المستفیدین

كانـت إذاوقد تنشـرها تـدریجیا ألنـه الزمن،ن الشركة تقرر االحتفاظ بالمعلومات غیر المفضلة فترة من إ
النخفــاض التــدریجي علــى الشــركة ن تكلفــة افــإالســهم،هــذه المعلومــات ســتؤدي الــى انخفــاض فــي ســعر 
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قل من تكلفة االنخفاض المفاجئ.أتكون 
الفرصـــة علـــى االدارة إلخفـــاء االنبـــاء الســـیئة بســـبب انعــداموفـــي ، فــي ضـــوء نظریـــة اصـــحاب المصـــلحة

لك التــأخیر یعطــى ن االدارة لــدیها الحــافز لتــأخیر االعــالن عنهــا. وبــذ، فــإمتطلبــات االفصــاح االجبــاري
ـــة األ ـــیح لهـــم الفرصـــة لیتخلصـــوا مـــن أســـهم الشـــركة قبـــل إســـهم االدارة حمل ن تصـــل أشـــارة صـــامتة وتت

.المعلومات الى السوق
ة اصــدار تقریرهــا انــه ال یوجــد عالقـة بــین ربحیــة الشـركة وفتــر ،وفـي المقابــل بــین عـدد قلیــل مــن البـاحثین

ــــــــــاقیش :الســــــــــنوي المــــــــــالي  ــــــــــة،ق 2009والبطاین ; 2000جهمــــــــــاني، ; ــــــــــي ،( 1998نصــــــــــار ولطف
Davies&Whittred,1980: Dyer and Muchugh,1975)

انه من المتوقع وجود عالقة سالبة بین ربحیة الشركة وتوقیـت اصـدار تقریرهـا بمما سبقویرى الباحث
المالي السنوي.

:المدیونیة 3.5.4
تــؤثر علــى توقیــت اصــدار التقــاریر المالیــة الســنویة، فبزیــادة مدیونیــة الشــركة ،ادة مدیونیــة الشــركةن زیــإ

وان ، ان فتــرة اصــدار التقریــر الســنوي تزیــد بازدیــاد مدیونیــة الشــركةبمعنــىتــزداد فتــرة اصــدار التقــاریر،
ا المالیـة مـن الشـركات صـدار تقاریرهـإسـراع فـي إلى عـدم اإلالشركات التي تكون مدیونیتها عالیة تسعى 

طــول للتأكــد مــن جمیــع الجوانــب المتعلقــة أالتــي مــدیونیتها قلیلــة حیــث تســتغرق المنشــاة ومراجعوهــا وقتــا 
أي بســـبب طـــول الفتـــرة التـــي یســـتغرقها ،بتلـــك المدیونیـــة وخاصـــة فـــي حالـــة زیـــادة عـــدد دائنـــي الشـــركة

: 2008: عقـل ،2007(الجبـر ،:تثبتـت معظـم الدراسـاأولقـد ، المراجعین في فحص جوانـب المدیونیـة
2009Deloofقـاقیش والبطاینـة  and Weets , 2003; ;Carslaw and Kaplan 1991;(

.فترة اصدار التقریر المالي ومدیونیة الشركةذلك من خالل وجود عالقة موجبة بین  
ن أنیة الشركة وتوقیت اصدار تقاریرهـا المالیـة، أي ي ثاني أشار بوجود عالقة سالبة بین مدیو أوهناك ر 

ویعــود ذلــك الــي تزایــد الســنویة،صــدار تقاریرهــا المالیــة إزیــادة مدیونیــة الشــركة تــؤدي الــى اإلســراع فــي 
الضــغوط التــي یمارســها المقرضــین، وحملــة الســندات علــى الشــركة مــن أجــل اصــدار التقــاریر المالیــة، 

الشـــركة وتحدیـــد مـــدى االلتـــزام بمتطلبـــات عقـــود المدیونیـــة، واتخـــاذ بشـــكل أســـرع لكـــي یمكـــن تقیـــیم اداء
.)Owusu& anash ,2000القرارات التصحیحیة الالزمة. ولقد اثبت ذلك دراسة (

ویتوقــع الباحــث مــن خــالل مــا ســبق بوجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بــین مدیونیــة الشــركة وتوقیــت اصــدار 
التقریر المالي السنوي للشركة.
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ةعمر الشرك3.5.5
لــى وجــود عالقــة بــین عمــر الشــركة وتوقیــت اصــدار التقریــر المــالي الســنوي، إالدراســات بعــض شــارت أ

)وفسـرت هـذه العالقـة باالعتمـاد علـى نظریـة منحنـى الـتعلم  learning curve theory) ووفقـا لهـذه ،
لعــاملون مــن خــالل فــي تطــویر القــدرات والمهــارات التــي تكتســبها اكبیــراً النظریــة فــان الخبــرة تلعــب دوراً 

العمــل المتواصــل لفتــرات طویلــة، وان إعــداد التقــاریر المالیــة والممارســات المحاســبیة المرتبطــة بهــا تتــأثر 
بالخبرات والتجارب التي تملكها الشركات والتي استمدت من المعالجات المحاسبیة لعملیات مختلفة على 

عـدتها الشـركة، تـزداد قـدرة وخبـرة محاسـبیها أ ن أفكلمـا زاد عـدد التقـاریر التـي سـبق ،مدى فترة مـن الـزمن
لهـا، لـذلك فإنـه كلمـا مما یؤدي الى تقلیل احتمال ظهور المشاكل و المعوقات وایجاد الحلـول المحاسـبیة

اصـدار المعلومـات نتیجـة لخبـرتهم و تحلیـلو كثـر احترافـا فـي جمـعأ، تصـبح الشـركة طال عمـر الشـركة
ـــتعلم ، ولقـــد اثبتـــت بعـــض قلیـــل فتـــرة اصـــدار التقـــاریر المالیـــة الســـنویةویـــؤدي ذلـــك الـــى تفـــي تجربـــة ال

بوجود عالقة سالبة بین عمر ).177، ص2007: الجبر، 2009الخیال،:Owusu,2000(الدراسات 
الشركة وتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي .

ة الـى قسـمین: شـحة للدراسـعـن طریـق تقسـیم الشـركات المر ،وتم قیاس عمر الشركة في بعض الدراسات
للشركات التـي :والقسم الثانيسنوات،من خمس أكثرللشركات التي مضى على تأسیسها :ولالقسم األ

) عــــدد 177، ص2007، دراســــة (الجبــــرقــــل مــــن خمــــس ســــنوات واســــتخدمت أمضــــى علــــى تأسیســــها 
نـــة، قـــاقیش والبطایدراســة (مـــا أالســنوات التـــي مضــت منـــذ تـــاریخ تأســیس الشـــركة لقیـــاس عمــر الشـــركة. 

) تـــم قیـــاس عمـــر الشـــركة بعـــدد التقـــاریر التـــي اصـــدرتها الشـــركة منـــذ تأسیســـها كشـــركة 28، ص2009
مساهمة عامة حتى اصدار التقریر المالي السنوي لعام الدراسة. 

صـدار تقریرهـا المـالي إوجـود عالقـة بـین عمـر الشـركة وتوقیـت ویتوقع الباحث من خـالل مـا سـبق بعـدم
السنوي.

تركز الملكیة3.5.6
ٕان فصـل الملكیـة والرقابـة تنشـأو الملكیة،وراق المالیة تتمیز بتركز ة ببورصة األبعض الشركات المدرج

حیــث هیكــل الملكیــة ،خــرىالشــركات األعلیــه فــي هــيحجمــا ممــا أصــغرعنهمــا مشــاكل الوكالــة وتكــون 
عـدد قلیـل مـن المسـاهمین لنســبة امـتالكنـه فـي حالــة أ)Archambault,2003(أكـدوقـد تنوعـا.أكثـر

ن ، لـذا فـإیحتاجونهـاالشركة فان لدیهم الفرصة للحصول على المعلومات الخاصة التي أسهمكبیرة ممن 
ات المالیــة الشــركات التــي تتمیــز بتركــز الملكیــة لــن یكــون لــدیها الحــافز لإلفصــاح المبكــر عــن المعلومــ
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ن تكـون النتیجـة فـي التحلیـل بعـدم وجـود عالقـة ارتبـاط بـین أویتوقع الباحث بـ).90، ص2012(زاهر، 
.قیت اصدار التقریر المالي للشركةتركز الملكیة وتو 

السوق:نوع 3.5.7
ـــة رقـــم (قـــانون األوفقـــا للتعلیمـــات الصـــادرة ألحكـــام ت بورصـــة فلســـطین لقـــد قامـــ ) لســـنة 12وراق المالی
بعــد اصــدارها فــي الســوق االولــي بــینالمالیــةاألوراقتــداولســوققســیم الســوق الثــانوي (هــو، بت2004
المســـتثمرین مختلـــفوالشـــراء إلـــىالبیـــععملیـــاتمـــنالعائـــدیـــؤولحیـــثوالمشـــترین،البـــائعینمختلـــف
لــى إاألولیــة) السـوقعملیــاتفـيالحــالهــوكمـاالمالیــة،لـألوراقالمصــدرةالشــركةإلـىولــیسأنفسـهم،
قسمین:

ــىالســوق األ )1 : هــي الجــزء مــن الســوق الثــانوي التــي یــتم مــن خاللهــا التــداول بــأوراق مالیــة تحكمهــا ول
والتعلیمات.واالنظمةالقوانین،شروط ادراج خاصة وفقا ألحكام 

تحكمهـامالیـةبـأوراقالتـداولخاللهـامـنیـتمالتـيالثـانويالسـوقمنایضا جزءهي:الثانيالسوق )2
واألنظمة والتعلیمات.القوانین،ألحكاموفقاخاصةدراجإشروط

نوع تقریر مراجع الحسابات3.5.8
، ولتجنــب هنیــةن حــرص و رغبــة المــدقق فــي المحافظــة علــى ســلوكه المهنــي ومســئولیته القانونیــة والمإ

فالس الشركة إمن قبل المستثمرین والدائنین في حال ن ترفع ضدهأمشاكل الدعاوى القضائیة المحتملة 
عطـاء الصـورة الحقیقیـة عـن الوضـع المـالي إ یـه الفنـي المحایـد و أبـداء ر إالخاضعة لمراجعته، یتطلب منـه 

و أراء متحفظـــة للمراجـــع أللشـــركة الخاضـــعة لمراجعتـــه، وفـــي المقابـــل ال تقبـــل الشـــركة باإلفصـــاح عـــن 
محـدد مقبـول للمراجـع  الن ذلـك سـیزعزع ثقتهـا لـدى الهیئـة العامـة لـذا يأصدار تقریرهـا السـنوي دون ر إ

لــى إیــه، ممــا یــؤدي أفهــي تحــاول الضــغط علــى المراجــع تــارة بالتفــاهم واخــرى بالتهدیــد بــالعزل لتغییــر ر 
).298-297، ص2006صدار التقاریر المالیة السنویة ( الفضل ونور،إتأخیر 

ن بعـض تلـك الدراسـات تناولـت العوامـل المـؤثرة فـي أنـرى ،بقةعلـى الدراسـات السـاومن خـالل االطـالع
باعتباره ،توقیت اصدار التقاریر المالیة من خالل تناول العوامل المؤثرة في تأخر اصدار تقریر المراجع

صــدار التقـــاریر المالیـــة إن تـــأخر أهـــم العوامــل المـــؤثرة فــي تـــأخیر اصـــدار التقــاریر المالیـــة، وتبــین أ مــن 
ســـاهمة یرجـــع الـــى خضـــوع تلـــك الشـــركات للقـــوانین المنظمـــة والتـــي تتطلـــب ضـــرورة تقـــدیم للشـــركات الم

التقـــاریر المالیـــة بعـــد خضـــوعها لعملیـــة المراجعـــة الخارجیـــة ومرفقـــة بتقریـــر مراجـــع الحســـابات الخـــارجي،  
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عـدم وبالتـالي،زیـادة فتـرة اصـدار التقـاریر المالیـةإلـىصـدار تقریـر المراجـع، یـؤديإن تـأخر إوبالتالي فـ
).720،ص2008نشر التقاریر المالیة  في التوقیت المناسب (عقل، 

یظهــر كأنــه مــتحفظ، ن نــوع تقریــر المراجــع الــذي یكــون أ،)24، ص2009كمــا ذكــر (قــاقیش والبطاینــة،
نباء سیئة للشركة وللمستثمرین، لذلك یبذل المدقق الجهد والوقت الكبیـر والعدیـد مـن االختبـارات لتجنـب أ
ن هنـاك احتمالیـة لوقـوع خـالف بـین ألنوع من التقاریر. كما ذكرت بعض الدراسات السابقة صدار هذا اإ

نتیجـــة إلصـــداره التقریـــر المـــتحفظ، حیـــث یتطلـــب هـــذا الخـــالف المزیـــد مـــن ،االدارة ومراجـــع الحســـابات
صدار التقریر المالي السنوي.إمما یساهم ذلك في عملیة تأخیر ،النقاش والمفاوضات

لتوقع ان تقاریر المراجعة بخالف التقریر النظیف یمكـن ان تـؤخر اصـدار التقـاریر المالیـة وهناك سببان 
:)90، ص2012زاهر، (السنویة 

ان ادارة الشـــركة قـــد تســـعى لتجنـــب مثـــل هـــذه التقـــاریر عـــن طریـــق النقـــاش مـــع مـــدققي الحســـابات .1
ومحاولة اقناعهم إلصدار تقریر نظیف.

،ن االدارة ستســعى لتــأخیر نشــر تقاریرهــا المالیــةالحســابات فــإدارة فــي اقنــاع مــدققي حالــة فشــل اال.2
خــرى بخــالف التقریــر النظیــف أن التقــاریر األبینمــا تبحــث عــن تفســیر هــذا النــوع مــن التقــاریر باعتبــار 

تحمل انباء سیئة تعمل االدارة على تأخیرها.

: الفضـــل2008عقـــل،:1998: ابونصـــار ولطفـــي،2012وقـــد توصـــلت العدیـــد مـــن الدراســـات (زاهـــر ،
2006Adzrinونــــــــور، & Kamaudour,2003;Aston et al, 1987;A.Turel,2010;

Whittred.G.P,1980 وجود عالقة بین نوع تقریر المراجعة وتوقیت االعالن عـن المعلومـات لىإ) ;
طــول عنــد اصــدار المــدقق أن فتــرة اصــدار تقریــر المــدقق تكــون أ،المالیــة فیهــا حیــث فســرت هــذه العالقــة

فترة اصدار التقریر المالي السنوي.              تزدادوبالتالي متحفظا،ریرا تق
المراجعـة وتوقیـت اصـدار لـى عـدم وجـود عالقـة بـین نـوع تقریـرإتوصلت بعـض مـن الدراسـات في حین
)..Che-Ahmed&Abidins:2009والبطاینة ،(قاقیشالمالیة التقاریر 
تقریر مراجع الحسابات وتوقیت اصدار التقریر المـالي نوعاط بین وجود عالقة ارتبالباحث بعدم ویتوقع 

السنوي للشركة.

)(حجم المكتبتصنیف مكتب المراجعة3.5.9
یمكــن تقســیم مكاتــب المراجعــة حســب احجامهــا الــي عــدة اقســام، مكاتــب كبیــرة الحجــم، مكاتــب متوســطة 

ؤشــرات توصــلت الیهــا دراســة ویمكــن قیــاس حجــم المكتــب بنــاء علــى عــدد مــن المفردیــة.مكاتــب الحجــم،
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ومنها:) 37، ص2012) (الطویل،1997صبیحي (
عدد فروع المكتب في الداخل والخارج، فكلم زاد عدد الفروع كلما زاد نشاط مكتب المراجعة. - 
یرادات المكتب، زاد حجم نشاط المكتب.إیرادات المكتب، فكلما زاد إ- 
الء زاد حجم نشاط المكتب.عدد عمالء مكتب المراجعة، كلما زاد عدد العم- 
االرتباط بمكاتب المراجعة العالمیة، یؤدي الى زیادة حجم مكتب المراجعة.- 
عدد الموظفین في المكتب، حیث انه كلما كان عدد العاملین أكبر كلما زاد حجم المكتب. - 
ارتباط مكتب المراجعة مـــــع مكاتب مراجعة عالمیة.- 

;2006Abdulla,1996: الفضـــل ونـــور،2012اهـــر، (ز ثبـــت العدیـــد مـــن الدراســـات أوقـــد  Owusu-
Anash and Leventis,2006 (حجـممكتـب وجـود عالقـة بـین تصـنیف ب) وفتـرة المكتـب)المراجعـة

حـد مكاتـب المراجعـة كبیـرة الحجـم تتمیـز أن الشركات التي تم مراجعتها من قبل أاصدار التقاریر، حیث 
مكاتـب (ن مكاتب المراجعة كبیـرة الحجـم أوقد فسر ذلك ب،مناسببتقدیم معلوماتها المالیة في التوقیت ال

لدیها من الموارد واالمكانیات الضخمة، والكـوادر المؤهلـة مهنیـا وعلمیـا وذات خبـرة ، )المراجعة العالمیة
ســرع وقــت للحفــاظ علــى اســمها التجــاري أن تلــك المكاتــب لــدیها دافــع وحـــــافز قــوي لتقــدیم خــدماتها فــي أو 

وذلـك ،علـى مـن غیرهـاأ داء مهنـي أن تلك المكاتب تقدم جودة أوزیادة حصتها في الســـــــــــــوق و وسمعتها، 
ن لـدیها مرونـة أكمـا ،كثر مـن غیرهـاأن لدیها استقاللیة أكثر من غیرهم و ألتوفر لدیها مراجعین مؤهلین 

بدوره یقلل منوهذا ،مناسبلذا یمكن اتمامها في التوقیت ال،في جدولة عملیات المراجعة التي تقوم بها
(قـاقیش والبطاینـة ، فترة اصدار تقریر المدقق ، وبالــــتالي یقـــــلل مـــن فترة اصدار التقریـر المـالي السـنوي 

.)25، ص2009
قـــل مـــن فتـــرة أســـیكون ،ن فتـــرة المراجعـــة فـــي مكاتـــب المراجعـــة كبیـــرة الحجـــمأوممـــا ســـبق مـــن المتوقـــع 

صـــدار التقریـــر المـــالي إممـــا ســـیؤدي ذلـــك لإلســـراع فـــي ، لمراجعـــة صـــغیرة الحجـــمالمراجعـــة فـــي مكاتـــب ا
السنوي للشركة وبذلك وجود عالقة ارتباط بـین تصـنیف مكتـب المراجعـة وتوقیـت اصـدار التقریـر المـالي 

السنوي.

:فترة المراجعة3.5.10

بضـرورة فلسـطین،هیئة السوق المال الفلسطیني الشركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة ألزمت
تقاریر حتى تكتسب تلك المستقل،تدقیق معلوماتها المالیة قبل اصدارها من قبل مراجع حسابات قانوني 

من نهایة السنة المالیـة حتـى بعدد األیام التي تبدأفترة المراجعةوتقاس لها،ثقة المستخدمین الخارجیین 



64

تاریخ توقیع المدقق على الراي المرفق بتقریره.
ن المعلومــــات أو ،عملیــــات واجــــراءات المراجعــــة فــــي الشــــركةجمیــــعانتهــــاءلــــى إویشــــیر توقیــــع المراجــــع 

هــم محــددات أ تعتبــر مــن ففتــرة المراجعــةصــبحت جــاهزة لتضــمینها فــي تقریــر مجلــس االدارة، أالمحاسـبیة 
فتــرة اصــدار التقریــر المــالي الســنوي، فــأي تــأخیر فــي عملیــة اتمــام المراجعــة ســوف ینــتج عنــه بالضــرورة 

صـدار تقریـر المراجعـة یزیـد مـن فتـرة إن التأخیر فـي أالي السنوي للشركة. و تأخیر في اصدار التقریر الم
مما قد یقلل مـن الثقـة بالمعلومـات المحاسـبیة وذلـك العتقـاد مسـتخدمي التقـاریر ،صدار تقریر المراجعةإ

دت الى تأخیر اصدار تقریر المراجعة.أنه هناك مشكلة أالمالیة ب
لى وجـود عالقـة ارتبـاط موجبـة وذات داللـة احصـائیة بـین إ) 2009والبطاینة،(قاقیش قد اشارت دراسة ف

، زادت الفتـرة المراجعـةنه كلما زادت فترة أ، بمعنى فترة المراجعةصدار التقریر المالي السنوي وبین إفترة 
جم العمل لدى مكتب تـدقیق لى ضخامة حإالدراسة ذلك توعز أالكلیة إلصدار التقریر المالي السنوي، و 

وتـــأخر وصـــول التأكیـــدات مـــن مـــدیني الشـــركة المـــدقق ،وعـــدم كفایـــة مـــوارد مكاتـــب التـــدقیق،الحســـابات
علیها.

ـــل فـــي هـــذه الدراأویتوقـــع الباحـــث  ـــة ن تكـــون نتیجـــة التحلی ـــة وذات دالل ـــاط موجب ـــة ارتب ســـة بوجـــود عالق
وتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي للشركة.المراجعةإحصائیة بین 
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الفصل الرابع 
الدراسة التطبيقية
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مقدمة:4.1
بأنه الطریقة التي یتتبـع الباحـث خطاهـا لیصـل فـي النهایـة إلـى نتـائج تتعلـق،یمكن اعتبار منهج البحث

بالموضــوع محــل الدراســة، وهــو األســلوب المــنظم المســتخدم لحــل مشــكلة البحــث، إضــافة إلــى أنــه العلــم 
ویوجــد هنـــاك عـــدة منــاهج تُتبـــع فـــي البحــث العلمـــي، حیـــث ،الــذي یعنـــي بكیفیـــة إجــراء البحـــوث العلمیـــة

مـن مـنهج ُیستخدم كل منهج من هـذه المنـاهج حسـب الظـاهرة التـي یـتم دراسـتها، وقـد یـتم اسـتخدام أكثـر
لدراسة نفس الظاهرة، وحیث أن الباحث یعـرف مسـبقًا جوانـب وأبعـاد الظـاهرة موضـع الدراسـة مـن خـالل 

ما یلي:یهدف هذا الفصل إلى توضیحو على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث،اطالعه
الدراسة.منهجیة 4.2
.التي تنتمي الیهاعینة الدراسة والقطاعاتمصادر جمع البیانات وفترة الدراسة و 4.3
.في عملیة تحلیل البیاناتاإلحصائیة المستخدمةاالختبارات4.4
التحلیل االحصائي واختبار الفرضیات4.5

منهجیة الدراسة4.2
هــم االســتقرائي، حیــث یــتم مســح نظــري ألتــم االعتمــاد فــي الجانــب النظــري لهــذه الدراســة علــى المــنهج

وتحدیـــد متغیـــرات ،وتكـــوین الفــروض،ار الفكــري للدراســـةدبیـــات المحاســـبة بهــدف بنـــاء اإلطـــأالكتابــات و 
الذي یقوم على اختبار أثر تلـك المتغیـرات ،التحلیل االختباريالدراسة المالئمة. كما تم استخدام المنهج

فــي توقیــت اصــدار التقــاریر المالیــة لعینــة مــن الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطین، ومــن ثــم تحلیــل 
لیـه فـي الدراسـات إومقارنتهـا بمـا توصـل ،فسـیرات عملیـة ونظریـة لتلـك المعلومـاتنتائج الدراسة وتقـدیم ت

والمــنهج ن الدراســة االختباریــة أالســابقة، وذلــك باســتخدام األســالیب اإلحصــائیة المالئمــة، ویــرى الباحــث 
وتـوفیر أسـاس مناسـب لتعمـیم النتـائج المتحصـل ،الدراسةلتحقیق هدف األفضل ومالئمةالمستخدم هما

لیها من عینة الدراسة على مجتمع الدراسة.ع
مصادر جمع البیانات وفترة الدراسة 4.3

ـــات الفعلیـــة (التقـــاریر  ـــة للدراســـة مـــن خـــالل البیان ـــى البیانـــات المطلوب اعتمـــد الباحـــث فـــي الحصـــول عل
التقریــر المــالي علــى خــالف قــوائم االستقصــاء توقیــتلتفســیر ظــاهرة التــي تــوفر أساســا ســلیماً ،المالیــة)

والتــي یصــعب االعتمــاد علیهــا لتفســیر ،و اتجاهــات المستقصــي مــنهمأراء أتــي تعــد وســیلة الســتطالع ال
ظاهرة من الواقع العملي. وقد تم الحصول على البیانات الالزمة من المصادر التالیة:

جــــل أ، وبورصــــة فلســــطین بشــــكل مكثــــف مــــن ســــوق رأس المــــال الفلســــطینيتــــم الرجــــوع الــــى هیئــــة -
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ات الدراسة من تواریخ نشر التقاریر المالیة السنویة التـي تـم تسـلیمها لـدائرة اإلفصـاح الحصول على بیان
سوقین األول والثـاني مـن دائـرة ، كما تم الحصول على قائمة بالشركات المدرجة في كل من البالبورصة

دراج.اإل
لكترونــي لهیئــة المنشــورة علــى الموقــع اال،م2012-م2008لــى التقــاریر المالیــة لألعــوام إتــم الرجــوع -

جــل الحصــول علــى تــاریخ توقیــع أاألوراق المالیــة، ودلیــل الشــركات المنشــور علــى موقــع البورصــة مــن 
ي المرفـق بتقریـره مـن التقـاریر السـنویة للشـركات المدرجـة فـي البورصـة وعلـى البیانـات أالمراجع على الر 

الخاصة بمتغیرات الدراسة.

دراسة االختبارات اإلحصائیة المستخدمة في ال4.4
Statistical Package of Socialلقـد تـم اسـتخدام برنـامج الحزمـة اإلحصـائیة للعلـوم االجتماعیـة (

Sciences –SPSS في تحلیل البیانـات التـي تـم جمعهـا فـي الدراسـة. والختبـار مـدى صـحة فرضـیات (
الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة:

بغــــــرض حســــــاب المتوســــــطات ): DescriptiveStatistics(األســــــالیب اإلحصــــــائیة الوصــــــفیة .1
Standard)، واالنحرافات المعیاریة (Meanالحسابیة( Deviation والقیم الدنیا والعلیا متغیرات ،(
الدراسة.

للتعـــــرف علـــــى نــــوع وقـــــوة العالقــــة بـــــین المتغیـــــرات ): CorrelationMatrixمعامــــل االرتبـــــاط (.2
المستقلة.

Spearmanمعامـل ارتبــاط سـبیرمان (.3 Correlation Coefficient :( لقیــاس درجـة االرتبــاط
.بار العالقة بین متغیرات الدراسةواخت

Multipleتحلیل االنحدار المتعـدد المغیـرات (.4 Regression( : هنـاك العدیـد مـن الحـاالت العملیـة
حــد. ومــن ) واXمتغیــر مســتقل(نمــأكثــر) معتمــدا فــي تفســیره علــى Yیمكــن ان یكــون المتغیــر التــابع (

جل الحصول على نموذج یوضح العالقـة بـین المتغیـر التـابع والمتغیـرات المسـتقلة مجتمعـة معـا، فقـد أ
تم اجراء تحلیل االنحـدار المتعـدد المتغیـرات الختبـار فرضـیات الدراسـة باالعتمـاد علـى معـامالت هـذه

عنــد مســتوى T-valueالمتغیــرات فــي نمــوذج االنحــدار ودرجــة أهمیتهــا التــي تقــاس باســتعمال قیمــة 
لقیاس القدرة التفسیریة للنموذج.)2Rداللة إحصائیة معین، و (

شركة مسـاهمة عامـة مدرجـة فـي 32وفیما یلي النموذج المراد اختباره على عینة الدراسة المكونة من 
بورصة فلسطین لألوراق المالیة:
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Y =constant + β 1 X1 + β 2 X2 +β 3 X3 + β 4 X4+ β 5 X5 + β 6 X6 +β 7 X7+ β 8

X8 + E

أن:حیث
: Yتوقیت اصدار التقریر المالي

1X: عمر الشركة

2X:سنوات إدراج الشركة بالبورصة

3X:تركز الملكیة

4X: حجم الشركة

5X: نتیجة اعمال الشركة

6X: ربحیة الشركة

7X: مدیونیة الشركة

8X:مراجعةفترة ال
: E تمثل الخطأ العشوائي ویمثل ذلك الجزء من مدة إصدار التقریر المالي باألیام

الذي یتغیر بشكل عشوائي نتیجة عوامل أخرى ال یتضمنها النموذج
8β....1β

:
معامالت االنحدار للمتغیرات المستقلة

التحلیل االحصائي واختبار الفرضیات4.5

)Descriptive Statistics(لمتغیرات الدراسة اإلحصاءات الوصفیة4.5.1

وعینـة الدراسـة ،والقطاعات التي تنتمـي لهـا،ال بد توضیح عدد الشركات،قبل البدء في تحلیل البیانات
).    3(كما هو ظاهر في الجدول رقم ،جمالي مجتمع الدراسةإلى إونسبتها 

ت الدراســة وتوضــیح معالمهــا الرئیســیة، وذلــك باســتخدام أســالیب بیانــات متغیــراوال بــد أیضــا مــن وصــف
والخطـأ المعیـاري التحلیل الوصفي اإلحصائي األكثر شیوعًا وهي الوسط الحسابي واالنحـراف المعیـاري

وأكبر قیمة واقل قیمة.
الشــركة، عــدد (عمــر الكمیــةلمتغیــرات المســتقلةلنتــائج اإلحصــاء الوصــفي یعــرض)4جــدول رقــم (و 
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، الشــركةربحیــة ،نتیجــة اعمــال الشــركة،حجــم الشــركةالملكیــة،تركــز إدراج الشــركة بالبورصــة،ســنوات
.)يإصدار التقریر المالفترةالتابع (وللمتغیرالمراجعة فترة مدیونیة الشركة، 

-) ما یلي: 4حیث یتضح من الجدول رقم (
للعینــة المكونــة مــن )Reporting Lagالوســط الحســابي لفتــرة اصــدار التقریــر المــالي الســنوي (.1
ن أطـول فتـرة لعـدد أیـام فتـرة أو ،) یـوم85) شركة مدرجـة فـي بورصـة فلسـطین خـالل فتـرة الدراسـة (32(

وهـو مـا یقـارب مـا توصـلت یومـا) 34قـل فتـرة (أو ،) یومـاً 151إلصدار التقاریر المالیة السنویة بلغـت (
ن الشـركات أویبـدو مـن ذلـك ،)2012: زاهـر ،2009لیه بعض الدراسات السابقة (قاقیش والبطاینـة ،إ

ســـنویة  خـــالل الفتـــرة التـــي حـــددها قـــانون الشـــركات تصـــدر تقاریرهـــا المالیـــة الالمســـاهمة العامـــة عمومـــاً 
ـــة، ویمكـــن تفســـیر 90وتعلیمـــات اإلفصـــاح، وهـــي ثـــالث اشـــهر ( ـــاریخ انتهـــاء الســـنة المالی ـــوم مـــن ت ) ی

منهـــا تطـــور أســـالیب معالجـــة البیانـــات :لـــى عوامـــل عـــدةإاالنخفـــاض فـــي فتـــرة اصـــدار التقـــاریر المالیـــة 
مـن فتـرة ویقلـل بالتـالي،ركة من اعداد قوائمها المالیة بسرعةمما یمكن الش،بواسطة التكنولوجیا الحدیثة

والضـــغط الـــذي قـــد یقـــوم بـــه المســـتثمرون علـــى الشـــركة لإلســـراع فـــي اصـــدار . اصـــدار التقـــاریر المالیـــة
. مالیة نتیجة زیادة وعیهم بقیمتهاالمعلومات ال

هیئة األوراق المالیـة كـل االحتیاطـات لى اتخاذ الجهات الرقابیة وفي مقدمتها إوقد یعزى سبب التناقص 
واإلجـــراءات الالزمـــة للحفـــاظ علـــى حقـــوق كافـــة شـــرائح المســـتثمرین، مـــن حیـــث عدالـــة الحصـــول علـــى 
المعلومـات، وتكـافؤ الفـرص فـي االطـالع علیهـا، واإلفـادة منهـا. وتقـوم دائـرة اإلفصـاح فـي هیئــة األوراق 

امتثــــالعمالهــــا لتحقـــق مـــن أ باإلفصــــاح عـــن نتـــائج الشــــركات المســـاهمة العامـــةالتـــزامالمالیـــة بمتابعـــة 
بالمواعیــد المحــددة بـــالقوانین، وقــد اتبعــت هیئـــة األوراق المالیــة أســـلوب مخالفــة الشــركات التـــي لــم تقـــوم 
بتزویده بالبیانات ضمن المواعید المحـدد لهـا، ممـا اسـتدعى تلـك الشـركات الـى اإلسـراع فـي عملیـة نشـر 

التقاریر المالیة.  
لـى التنـاقص فـي فتـرة المراجعـة إ، متوسط فترة اصدار التقریر المـاليسبب التناقص في أیضاً عزىوقد ی

المراجعـة                           حیث تعد هذه الفترة جزءًا مهمـًا مـن فتـرة اصـدار التقریـر المـالي، فـأي تـأخیر فـي إتمـام عملیـة 
م ص مـــن جانـــب الشـــركات نحـــو االلتـــزاوهـــذا االنخفـــاض یعكـــس بـــذل مزیـــد مـــن الحـــر والعكـــس صـــحیح.

باإلعالن عن معلوماتها المالیة.
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)                                 3الجدول رقم (
مفردات العینة وانتماءاتها القطاعیة ونسبة التمثیل

البیان 
ــــــــــــــــــوك  بن
وخــــــــــــدمات 

مالیة
إجمالي جمیع الشركاتخدماتماراستثصناعةتامین

عدد الشركات المدرجة لغایة 
2012971181348عام 

شـــــركات لـــــم تتـــــوفر بیاناتهـــــا 
010001المالیة خالل فترة الدراسة 

شـــــــركات تـــــــم وقـــــــف تـــــــداول 
010023أسهمها خالل فترة الدراسة 

شـــركات أدرجـــت خـــالل فتـــرة 
2221512الدراسة 

ركات الخاضـــــــعة عـــــــدد الشـــــــ
7397632للدراسة (العینة)

%21.879.3728.1221.8718.75100للعینةالنسبة المئویة

)4جدول رقم (
2012-2008خالل الفترة من للمتغیر التابع والمتغیرات الكمیة المستقلة اإلحصاء الوصفي 

ع نو المتغیرات
الوسط قیمةأكبرقل قیمةأالمتغیر

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

توقیت اصدار التقریر 
341518512تابعالمالي (باألیام)

8602212مستقل)بالسنواتالشركة (عمر 

الشركة إدراج فترة
416114.4مستقل(بالسنوات)بالبورصة

13945321مستقل(%)تركز الملكیة
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095170,338,868310,297,146, 1,533,5462,004,494مستقل(بالدوالر)لشركةاحجم 

نتیجة اعمال الشركة 
5,971,848127,041,6007,008,70821,410,629-مستقل(بالدوالر)

0.430.960.140.24-مستقلربحیة الشركة (بالدوالر)
1.3934328مستقلمدیونیة الشركة (%)

171516720مستقل(باألیام)اجعة فترة المر 

151فــي حــین بلغــت أطــول فتــرة یومــا،67ن متوســط فتــرة المراجعــة أ،)4ویظهــر الجــدول رقــم (.2
زاهـــر،:Afify,2009لیـــه بعـــض الدراســـات (إیومـــا، وهـــو مـــا یقـــارب مـــا توصـــلت 17قـــل فتـــرة أیومـــا و 
ه بالضرورة تأخیر في اصدار التقریر سوف ینتج عن،وان أي تأخیر في إتمام عملیة المراجعة)2013
.والعكس صحیحالمالي،

وقد الحظ .%93قصى قیمة أو %1.3قل قیمة أفي حین كانت ،%43متوسط نسبة المدیونیة .3
ن نســب المدیونیـة المرتفعـة تـرتبط بالقطـاع المـالي (البنــوك أثنـاء مرحلـة جمـع وتحلیـل البیانـات أالباحـث 

ویرجـع ذلـك بـان البنـوك تعتمـد فـي تمویلهـا علـى ودائـع العمـالء ممـا تنـدرج ،والخدمات المالیة والتامین)
ضمن الخصوم.

على أ دوالر في حین بلغت 0.14متوسط ربحیة الشركة ممثلة بمقدار العائد على السهم من الربح .4
.) دوالر-0.43وأدنى قیمة (،دوالر0.96قیمة ربحیة 

في حین بلغت ،دوالر170,338,868في العینة جمالي األصول إمتوسط حجم الشركة ممثلة ب.5
.دوالر1,533,546قل قیمة أو ،دوالر095, 2,004,494جمالي أصول الشركة أكبر قیمة إل

لـى إكانت متوسط نسبة تركز الملكیة ممثلة بنسبة ما یمتلكه أكبر خمسة من حاملي أسهم الشـركة .6
.%13قل نسبة أو %94وبلغت أكبر نسبة %53جمالي عدد أسهم الشركة إ
سنة في حین بلـغ أكبـر عـدد سـنوات مضـت علـى تأسـیس الشـركة 22كان متوسط عمر الشركات .7

.سنوات4كانت واقل عدد سنوات ،سنة60
ن أو ،دوالر7,008,708تربـــاح الشـــركات بلغـــأن متوســـط أ) 4الجـــدول رقـــم (مـــنكمـــا یتضـــح.8
ــــة الدراســــة بلغــــت أ كبــــر قیمــــة خســــارة أفــــي حــــین كانــــت ،ردوال127,041,600كبــــر قیمــــة ربــــح لعین

دوالر-5,971,848

حیــث ،یبــین اإلحصــاء الوصــفي للمتغیــرات الغیــر كمیــة المســتخدمة فــي عینــة البحــث) 5والجــدول رقــم (
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22و،%31.25بنســبة   ،منشـاة مالیــة (البنـوك والخـدمات المالیــة والتـامین)10شـملت عینـة الدراســة 
منشاة.)32(بأجمالي)%68.75(بنسبة ،مار والخدمات)منشاة غیر مالیة (الصناعة واالستث

) مـــن التقـــاریر المراجعـــة الصـــادرة عـــن المراجـــع الخـــارجي %96.87ن (أ) 5ویتضـــح مـــن جـــدول رقـــم (
ـــة) ـــر متحفظـــة (نظیف ـــاریر المراجعـــة الصـــادرة %3.12فـــي حـــین كانـــت مـــا نســـبة (،كانـــت غی ) مـــن تق

متحفظة (غیر نظیفة).
(أحــد بأحــد مكاتــب المراجعــة كبیــرة الحجــمشــركة مــن عینــة الدراســة ارتبطــت )25(ن أیضــا أویالحــظ 

مـــا أ. %22بمكاتـــب مراجعـــة أخـــرى بنســـبةشـــركات ارتبطـــت7و%78.12بة بنســـ،األربعـــة الكبـــار)
) مــــن مجمــــل الشــــركات مدرجــــة فــــي الســــوق األول و %50ن (أبالنســــبة لعامــــل نــــوع الســــوق، فــــیالحظ 

ركات مدرجة في السوق الثاني. ) من مجمل الش50%(
)5جدول رقم (
الغیر كمیة(وهمیة)اإلحصاء الوصفي للمتغیرات 

النسبة التكرارالمتغیر
النسبة التكرارالمئویة

المئویة
التقریر الصادر عن نوع 

3.12%5متحفظ%15596.87غیر متحفظالمراجع الخارجي

%2268.75غیر مالي%1031.25مالينوع القطاع
%722اخرى%2578أحد األربعة الكبارالمراجعةتصنیف مكتب 

%1650الثانیة%1650األولىنوع السوق

.)Correlation Matrixاالرتباط بین المتغیرات المستقلة (4.5.2

بـار اسـتقاللیة جملة من االختبـارات، أولهـا اختاستخدامتم ،الختبار قوة نموذج االنحدار الخطي المتعدد
المتغیــــرات المســــتقلة، حیــــت تــــم حســــاب مصــــفوفة معــــامالت االرتبــــاط لمعرفــــة العالقــــة بــــین المتغیــــرات 

) 6وجــود ارتبــاط خطــي بــین المتغیــرات المســتقلة، والجــدول رقــم (التأكــد مــن عــدمالمســتقلة، وذلــك بهــدف 
باط بین المتغیرات المسـتقلة ن معامل االرتأیوضح نتائج معامالت االرتباط بین المتغیرات التي أظهرت 

، )Multicollinearity(ننــا ال نواجــه مشــكلة ارتبــاط متعــدد بــین المتغیــرات المســتقلةأغیــر عــالي، أي 
)، ومتغیـــر االرتبـــاط 0.604) وبـــین (0.017ن معامـــل االرتبـــاط الموجـــب قـــد تـــراوح بـــین (حیـــث تبـــین أ
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بــین كـل مــن متغیــر ،)0.6الموجبـة (قـوى العالقــات أ). وقـد بلغــت -0.12) و (-0.012السـالب بــین (
مـــا أضـــعف العالقـــات الموجبـــة كانـــت بـــین متغیـــر أعمـــال الشـــركة، أ ربحیـــة الشـــركة وبـــین متغیـــر نتیجـــة 

ما العالقات السالبة فقد أ). 0.017حیث بلغ معامل االرتباط (،المدیونیة وبین متغیر فترة ادراج الشركة
مــــا أضــــعفها أوبــــین متغیــــر عمــــر الشــــركة، راجعــــة فتــــرة الم) بــــین كــــل مــــن متغیــــر-0.12بلــــغ أقواهــــا (

.  وبین متغیر نتیجة اعمال الشركةفترة المراجعة) كانت بین متغیر-0.012(

)6جدول رقم (
مصفوفة معامالت االرتباط بین المتغیرات المستقلة

)p-value <0.05(0.05*معامل االرتباط دال عند 
)(p-value <0.01(0.01**معامل االرتباط دال عند

عمر المتغیر
الشركة

فترة اداج 
حجم تركز الملكیةالشركة

الشركة

نتیجة 
اعمال 
الشركة

ربحیة
فترة المدیونیةالشركة

المراجعة 

1عمر الشركة 
فترة اداج 

الشركة
0.26**1

0.021-0.039-تركز الملكیة
1**0.25-0.0890.04الشركة حجم 

نتیجة اعمال 
1**0.59*0.15-0.050.077الشركة 

1**0.60**0.0260.25-**0.28**0.492ربحیة الشركة 

0.091-0.04-**0.0340.39-0.0260.017-مدیونیة الشركة 
--0.04*0.120.030.099-فترة المراجعة 

0.012
-0.12*-0.021
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اختبار فرضیات الدراسة4.5.3

:اختبار الفرضیة األولى
بین توقیت اصدار التقریر المالي 05.0عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة "

السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین عمر الشركة.
) ، 0.05كبـر مـن (أوهـي ) 0.464ن القیمـة االحتمالیـة تسـاوي (أ،)7یتضـح مـن خـالل الجـدول رقـم (

) ، 0.154الجدولیـــة التـــي تســـاوي ()r(مـــنقـــلأوهـــي ،)0.058المحســـوبة تســـاوي ()r(ن قیمـــة أكمـــا 
نه " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین توقیت اصدار أوعلیه فإنه تقبل الفرضیة والتي تنص على 

عمــر الشــركة. وربمــا یفســر الســبب التقریــر المــالي الســنوي للشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطین وبــین
دراســة كــل مــن مــع هــذه النتیجــة ن كفــاءة اإلدارة وكادرهــا الــوظیفي یختلــف مــن شــركة ألخــرى، وتتفــق بــأ

).2009الخیال ،;2009(قاقیش والبطاینة،
صـدار تقریرهـا إوجاءت هذه النتیجة مع ما هو كان متوقع بعدم وجود عالقة بین عمر الشـركة وتوقیـت 

ي.المالي السنو 
شارت نتائج تلك الدراسات أحیث ،)Owusu-Anash,2000نتائج دراسة (معوتتعارض هذه النتیجة 

فـي اإلعـالن ن الشركات األكثر قدمًا تكون أسـرعألى وجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائیة، و إ
نـه كلمـا زاد عمـر الشـركة، زادت عـدد التقـاریر أعن معلوماتها المالیة، وقد تم تفسیر سلبیة تلك العالقـة ب

المالیــة المنشــورة، وباســتمرار عمــل الشـــركة تــزداد قــدرة وخبــرة محاســـبیها، وبالتــالي تصــبح الشــركة أكثـــر 
وهــذا یزیــد مــن ســرعة اصــدارهم للتقــاریر فــي جمــع وتحلیــل وٕاصــدار المعلومــات نتیجــة لخبــرتهم، احترافــاً 

المالیة السنویة. 
)7جدول رقم (

وعمر الشركةتوقیت اصدار التقریر المالي السنويمعامل االرتباط بین 

عمر الشركة بالسنواتاإلحصاءاتالمؤشر

لمال باألیاممدة إصدار التقریر ا
0.058معامل االرتباط
0.464القیمة االحتمالیة

160حجم العینة
0.154" یساوي 0.05" ومستوى داللة "158المحسوبة عند درجة حریة " rقیمة 
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اختبار الفرضیة الثانیة:
بــین توقیــت اصــدار التقریــر 05.0عنــد مســتوى داللــة ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة"

."السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین حجم الشركةالمالي
)، 0.05كبــر مــن (أوهــي ،)0.373ن القیمــة االحتمالیــة تســاوي (أ،)8یتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم (

).0.154التي تساوي (الجدولیة)r(قل من أ) وهي 0.071المحسوبة تساوي ()r(ن قیمة أكما 
لغایـة 2008مما یدل ذلك على عـدم وجـود ارتبـاط هـام احصـائیا خـالل فتـرة الدراسـة الممتـدة ممـن عـام 

بـــین حجـــم الشـــركة وتوقیـــت اصـــدار التقریـــر المـــالي الســـنوي للشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة 2012عـــام
یــت اصــدار التقریــر المــالي الســنوي فــي نــه ال توجــد عالقــة بــین حجــم الشــركة وتوقأفلســطین، أي بمعنــى 

صــدار التقریـر فـي الشـركة الكبیــرة ال تختلـف بالضـرورة عـن هــذه الفتـرة فـي الشــركة إففتـرة ،عینـة الدراسـة
نه ال توجد عالقة ذات داللـة أ"والتي تنص على،الصغیرة. وبناًء على تلك النتائج تقبل الفرضیة الثانیة

الســــنوي للشــــركات بــــین توقیــــت اصــــدار التقریــــر المــــالي05.0عنــــد مســــتوى داللــــة إحصــــائیة
المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین حجم الشركة.

لیـه إنهـا مماثلـة لمـا توصـلت إال أعكس المتوقع ومخالفـة للعدیـد مـن الدراسـات ،وقد جاءت هذه النتیجة
ـــــــــور،:بعـــــــــض الدراســـــــــات ومنهـــــــــا  :االزهـــــــــري 2012:زاهـــــــــر،2000: جهمـــــــــاني،2006( الفضـــــــــل ون

:)1988وغرابیـه، Bamberet.Al.1993;Leventis&Weetman,2004;Owusu-Anash&
Leventis,2006: Ashton et al,1987)

ن أوربمـــا یعـــود ســـبب عـــدم وجـــود عالقـــة بـــین حجـــم الشـــركة وتوقیـــت اصـــدار تقریرهـــا المـــالي الســـنوي بـــ
صــدار إفــي قطاعهــا فــال ضــغوط تنافســیة علیهــا للتبكیــر فــي و اثنتــینأالشــركات الكبیــرة قــد تكــون واحــدة 

ن إمكانــات مكاتــب التــدقیق لیســت كبیــرة وال تســتطیع تكــریس مــوارد كبیــرة لتــدقیق أتقریرهــا الســنوي، كمــا 
حسابات الشركات الكبیرة إلنجاز االعمال في الموعد المناسب.

)8جدول رقم (
حجم الشركةلي السنويتوقیت اصدار التقریر المامعامل االرتباط بین 

حجم األصول بالدوالراإلحصاءاتالمؤشر

مدة إصدار التقریر المال باألیام
0.071معامل االرتباط

0.373القیمة االحتمالیة
160حجم العینة

0.154" یساوي 0.05" ومستوى داللة "158المحسوبة عند درجة حریة " rقیمة 
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"الثالثـــة:  اختبـــار الفرضـــیة 
بـین توقیـت اصـدار التقریـر المـالي05.0عند مسـتوى داللـة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة

."السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین مدیونیة الشركة
)، كمـا 0.05مـن (قـل أوهي ،)0.048ن القیمة االحتمالیة تساوي (أ) 9لجدول رقم (یتضح من خالل ا

.)0.154الجدولیة التي تساوي ()r(وهي أكبر من قیمة ،)0.156المحسوبة تساوي ()r(ن قیمة أ
احصـائیا خـالل فتـرة الدراسـة بـین مدیونیـة الشـركة وتوقیـت ارتباط موجب ومهممما یدل ذلك على وجود 

التقریــر المــالي الســنوي للشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطین، ممــا یعنــي وجــود أثــر للمدیونیــة صــدار إ
لـى إ2008لشركات المدرجة في بورصة فلسـطین خـالل الفتـرة مـن لصدار التقاریر المالیة إعلى توقیت 

لتـي تـزداد صدار التقریر المالي السنوي تكون أطول للشركات ذات المدیونیـة المرتفعـة، واإ. ففترة 2012
.   فیها نسبة المدیونیة

ویعزو الباحث هذه النتیجة لحاجة الشركة لوقت أطول للتأكد من جمیع الجوانب المتعلقة بتلك المدیونیـة 
س المــال المقتــرض فــي التمویــل یــؤدي أمــاد علــى ر ن االعتأبعكــس الشــركات ذات المدیونیــة المنخفضــة. 
الى صعوبات اعداد ونشر التقاریر المالیة. 

عنــد ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة"تــنص علــى انــهوالتــيالثالثــة وبنــاًء علــى تلــك النتــائج تــرفض
السـنوي للشـركات المدرجـة فـي بورصـة وقیـت اصـدار التقریـر المـاليبین ت05.0مستوى داللة 

."فلسطین وبین مدیونیة الشركة
مدیونیــة الشــركة وتوقیــت اصــدار بوجــود عالقــة ارتبــاط بــینوقــد جــاءت هــذه النتیجــة متفقــة مــع المتوقــع

;2008عقـل ،;2007وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسات كل مـن : (الجبـر ،المالي السنوي. تقریرها
;2009قـاقیش والبطاینــة  Deloof and Weets , 2003; Carslaw and kaplan 1991;

Owusu&anash,2000(
عــدم لــىإشــارت نتــائج تلــك الدراســة أحیــث ،)2012دراســة (زاهــر، وتتعــارض هــذه النتیجــة مــع نتیجــة 

.من فترة االبطاء الكلیة وفترة ابطاء المراجعةالشركة وكلوجود عالقة بین ومدیونیة 
)9جدول رقم (

توقیت اصدار التقریر المالي السنوي ومدیونیة الشركةمعامل االرتباط بین 

معدل المدیونیةاإلحصاءاتالمؤشر

0.156معامل االرتباطلتقریر الماليتوقیت اصدار ا



77

0.048القیمة االحتمالیة
160حجم العینة

0.154" یساوي 0.05" ومستوى داللة "158المحسوبة عند درجة حریة " rقیمة 

الرابعة: اختبار الفرضیة 
بـــین توقیـــت اصـــدار التقریـــر 05.0عنـــد مســـتوى داللـــة وجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیةال ت"

التقریـر الصـادر عـن المراجـع نـوع المالي السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبـین 
. "الخارجي

ات ال یوجــد تحفــظ بتقریــر لــى مفــردات شــركإعنــد تقســیم مفــردات العینــة ،)10یتضــح مــن الجــدول رقــم (
ن الشـــركات التـــي ال یوجـــد أ،وشـــركات یوجـــد تحفـــظ بتقریـــر المراجـــع،المراجـــع المرفـــق بـــالتقریر المـــالي

) یوم خـالل فتـرة الدراسـة، 85.381تحفظات بتقریر المراجع أصدرت تقاریرها المالیة السنویة بمتوسط (
جع أصدرت تقاریرها المالیـة السـنویة بمتوسـط ن الشركات التي یوجد تحفظات بتقریر المراإوفي المقابل 

.) یوم خالل نفس الفترة، وهذا یعنى قرب تساوي متوسط اصدار التقریر المالي لكال النوعین87.8(
) مـن التقــاریر الصــادرة عـن تقریــر مراجـع الحســابات للشــركات %96.8ن (أأیضــا ویتضـح مــن الجـدول 

هـــي تقـــاریر غیـــر متحفظـــة (نظیفـــة)، 2012لغایـــة 2008المســـاهمة العامـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة مـــن 
.ن الغالبیة العظمى من الشركات تظهر قوائمها بصورة عادلة، ومماثلة لواقع الشركةأبمعنى 

)t(قل مـن قیمـةأوهي )0.424-(المحسوبة تساوي)t(أن القیمة المطلقة) 10الجدول رقم (یبینو 

وهـي أكبـر مـن )0.672(تسـاوي للمجتمعـینیمة االحتمالیـة كما أن الق. )1.97(الجدولیة والتي تساوي 
صدار التقاریر المالیة المذیلة بتقریر إیعني عدم وجود فرق معنوي بین متوسطات توقیت مما ،)0.05(

تحفظـــات مراجعـــة نظیـــف وبـــین متوســـطات توقیـــت اصـــدار التقـــاریر المالیـــة المذیلـــة بتقریـــر مراجعـــة بـــه 
ـــــــة إحصـــــــائیةأي أعـــــــة،الرابقبـــــــول الفرضـــــــیة وبالتـــــــالي عنـــــــد مســـــــتوى نـــــــه ال توجـــــــد عالقـــــــة ذات دالل

السنوي للشركات المساهمة المدرجـة فـي بورصـة بین توقیت اصدار التقریر المالي05.0داللة
.التقریر الصادر عن المراجع الخارجينوع فلسطین وبین 

نــوع تقریــر مراجــع الحســابات وتوقیــت اصــدار وتتفــق النتیجــة مــع المتوقــع بعــدم وجــود عالقــة ارتبــاط بــین
نصـــار : ابـــو2012ج دراســـة (زاهـــر ،وتتعـــارض هـــذه النتیجـــة مـــن نتـــائالتقریـــر المـــالي الســـنوي للشـــركة. 

2006Adzrin&Kamaudour,2003;Astonet:الفضل ونـور،2008عقل ، :1998ولطفي،

al, 1987;A.Turel,2010; Whittred .G.P,1980 لــى إشــارت نتــائج تلــك الدراســات أحیــث ،);
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وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین نوع تقریر مراجع الحسابات وتوقیت اصدار التقریر المـالي 
ن تــأخیر اصــدار التقریــر المــالي الســنوي نــاتج عــن احتمالیــة وقــوع أالســنوي، وقــد فســرت هــذه العالقــة بــ

ة إلصـــداره التقریـــر المـــتحفظ، حیـــث یتطلـــب هـــذا الخـــالف خـــالف بـــین االدارة  ومراجـــع الحســـابات نتیجـــ
المزید من النقاش والمفاوضات مما یساهم ذلك في زیادة المدة الالزمة إلصـدار التقریـر المـالي السـنوي. 

وتتفــق هــذه . بینمــا فتــرة اصــدار التقریــر المــالي الســنوي تقــل عنــدما یكــون تقریــر المراجعــة للشــركة نظیفــاً 
)2009راسة ( قاقیش والبطاینة،النتیجة مع نتائج د

)10جدول رقم (
بین متوسطات توقیت اصدار التقاریر المالیة المذیلة بتقریر مراجعة نظیف للفروقtنتائج اختبار

وبین متوسطات توقیت اصدار التقاریر المالیة المذیلة بتقریر مراجعة غیر نظیف

المحور
نوع تقریر 
مراجع 

الحسابات  

عدد 
المشاهدات

لمتوسط ا
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

tقیمة
القیمة 
االحتمالیة

توقیت اصدار 
التقریر المالي

15585.38112.729نظیفة
-0.4240.672

587.8001.789غیر نظیفة
1.97تساوي0.05" ومستوى داللة 158الجدولیة عند درجة حریة "tقیمة 

اختبار الفرضیة الخامسة: 
بین توقیت اصدار التقریر المالي 05.0عند مستوى داللة قة ذات داللة إحصائیة " ال توجد عال

".فترة المراحعةالسنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین 
) ، 0.05مـن (قـل أ) وهـي 0.000ن القیمـة االحتمالیـة تسـاوي (أ،)11یتضـح مـن خـالل الجـدول رقـم (

) 0.154الجدولیـة التـي تسـاوي ()r(كبـر مـن قیمـةأ) وهـي 0.510المحسـوبة تسـاوي ()r(ن قیمةأكما 
وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة وذات داللــة احصــائیة بــین فتــرة اصــدار التقریــر المــالي ذلــكممــا یــدل علــى

زادت فتـــرة اصـــدار التقریـــر المـــاليالمراجعـــةانـــه كلمـــا زادت فتـــرة بمعنـــى ، المراجعـــةالســـنوي وبـــین فتـــرة 
ن أي تأخیر في إتمام عملیة المراجعة سـوف ینـتج عنـه بالضـرورة تـأخیر فـي اصـدار التقریـر أالسنوي، و 

لــى ضــخامة حجــم العمــل لــدى مكتــب تــدقیق إالمــالي، والعكــس صــحیح. وربمــا تعــود وجــود تلــك العالقــة 
قق علیهـا.الحسابات وعدم كفایة موارد مكاتب التدقیق وتأخر وصول التأكیـدات مـن مـدیني الشـركة المـد

داللــة إحصــائیة موجبــة ذاتعالقــة انــه توجــد والتــي تــنص علــى"وعلیــه فإنــه تــرفض الفرضــیة الخامســة، 
السـنوي للشـركات المسـاهمة المدرجـة بین توقیت اصدار التقریر المالي05.0عند مستوى داللة 
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".المراجعةفي بورصة فلسطین وبین فترة 
عالقــة ارتبــاط موجبــة وذات داللــة إحصــائیة بــین فتــرة اصــدار بوجــودوجــاءت النتیجــة متفقــة مــع المتوقــع 

وهـــذه النتیجـــة تتفـــق مـــع مـــا الحســـابات وتوقیـــت اصـــدار التقریـــر المـــالي الســـنوي للشـــركة. تقریـــر مراجـــع
التي بحثت موضوع فترة اصدار تقریر المدقق حیث تعد ) 2009(قاقیش والبطاینة ،دراسةتوصلت الیه 

.فترة المراجعة من اهم محددات فترة اصدار التقریر المالي السنوي
)11جدول رقم (

وفترة المراجعةتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي ط بین معامل االرتبا

فترة المراجعةاإلحصاءاتالمؤشر

توقیت اصدار التقریر المالي
0.510معامل االرتباط

0.000القیمة االحتمالیة
160حجم العینة

0.154" یساوي 0.05" ومستوى داللة "158المحسوبة عند درجة حریة " rقیمة 
السادسة: الفرضیة اختبار

بین توقیت اصدار التقریر المالي 05.0عند مستوى داللة " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة
"تب المراجعة.السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین تصنیف مك

لـى مفـردات تـتم مراجعتهـا مـن مكاتـب مراجعـة إ) عند تقسیم مفـردات العینـة 12یتضح من الجدول رقم (
ان الشـركات التـي یـتم مراجعتهـا مـن مكاتـب .كبیرة الحجم (أحد األربعة الكبـار) ومكاتـب مراجعـة أخـرى

) یوم خالل فترة الدراسة، وفي 86.352مراجعة كبیرة الحجم أصدرت تقاریرها المالیة السنویة بمتوسط (
خــرى أصــدرت تقاریرهــا المالیــة الســنویة أن الشــركات التــي یــتم مراجعتهــا مــن مكاتــب مراجعــة أالمقابــل 

المحســـــوبة تســـــاوي)t(أن القیمـــــة المطلقـــــة) 12). ویتضـــــح مـــــن الجـــــدول رقـــــم (82.579بمتوســـــط (
للمجتمعینما أن القیمة االحتمالیة ، ك)1.97تساوي (الجدولیة والتي )t(وهي اقل من قیمة)1.629(

).0.05(وهي أكبر من )0.105(تساوي 
صــدار التقــاریر المالیــة للشــركات التــي یــتم إیعنــي عــدم وجــود فــرق معنــوي بــین متوســطات توقیــت ممــا 

مراجعتهـــا مـــن مكاتـــب مراجعـــة كبیـــرة الحجـــم وبـــین توقیـــت اصـــدار التقـــاریر المالیـــة للشـــركات التـــي یـــتم 
ال توجــد عالقــة نــه"أوالتــي نصــت علــى السادســة،اتــب أخــرى، وبالتــالي قبــول الفرضــیة مراجعتهــا مــن مك

ـــة إحصـــائیة ـــد مســـتوى داللـــة ذات دالل ـــر المـــالي05.0عن ـــین توقیـــت اصـــدار التقری الســـنوي ب
. "للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین تصنیف مكتب المراجعة
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) مشـاهدة 160) مشاهدة من عدد المشاهدات الكلیة البالغـة (122ن (ألى إوقد یعزى عدم وجود عالقة 
) مـن %78ن (أأي ،هي تقاریر مراجعة صادرة عن مكاتـب مراجعـة كبیـرة الحجـم (أحـد األربعـة الكبـار)

راجعـة كبیـرة الحجـم وهـي ارتبطـت بأحـد مكاتـب الم،الشركات المدرجة في بورصة فلسطین عینة الدراسـة
یكــون األثــر األكبــر للنســبة األكبــر مــن التمثیــل مــن اجمــالي الدراســة ممــانســبة كبیــرة مــن اجمــالي عینــة 

العینة مما أدى ذلك الى عدم وجود فروق معنویة بین متوسطات المجتمعین.
نهــا مماثلــة لمــا توصــلت الیــه أال إمــن الدراســات وقــد جــاءت هــذه النتیجــة عكــس المتوقــع ومخالفــة للعدیــد 

;2006: الفضـل ونـور،2012(زاهـر، نتـائج دراسـة مع) . وتتعارض 2009دراسة (قاقیش والبطاینة ،
Abdulla,1996;Owusu-Anash and Leventis,2006 ( شارت نتائج تلك الدراسـات الـى أحیث
المراجعــة وتوقیــت اصــدار التقریــر المــالي وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائیة بــین تصــنیف مكتــب

لـدیها )احـد األربعـة الكبـار(السنوي ، وقد فسر بعض الباحثین ذلـك بـان مكاتـب المراجعـة كبیـرة الحجـم 
ن تلــك وأمــن  الكــوادر المؤهلــة علمیــا ومهنیــا وذات خبــرة ویتــوفر لــدیها المــوارد واالمكانیــات الضــخمة ، 

سـرع وقـت للحفـاظ علـى اسـمها التجـاري وسـمعتها ، ألتقدیم خدماتها في المكاتب لدیها دافع وحـــافز قوي 
فترة اصدار التقریر المالي وهذا بدوره یقلل من فترة المراجعة، وبالــــتالي یقـــــلل مـــن 
)12جدول رقم (

من بین متوسطات توقیت اصدار التقاریر المالیة للشركات التي یتم مراجعتها للفروقtنتائج اختبار
قبل مكاتب المراجعة الكبیرة (احد األربعة الكبار ) وبین متوسطات توقیت اصدار التقاریر المالیة 

للشركات التي یتم مراجعتها من قبل غیر ذلك(مكاتب مراجعة أخرى)

حجم مكتب المحور
المراجعة

عدد 
المشاهدات

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
القیمة قیمةtالمعیاري

االحتمالیة

قیت اصدار تو 
التقریر 
المالي 

أحد األربعة 
12286.35210.6321.6290.105الكبار
3882.57917.165أخرى

1.97تساوي0.05" ومستوى داللة 158الجدولیة عند درجة حریة "tقیمة 
اختبار الفرضیة السابعة:

بین توقیت اصدار التقریر المالي 05.0عند مستوى داللة " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة 
السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین تركز الملكیة ".
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) ، 0.05(مـنكبـرا) وهـي 0.148ن القیمة االحتمالیـة تسـاوي (أ،)13یتضح من خالل الجدول رقم (
.)0.154الجدولیـة التـي تسـاوي ()r() وهي اقل من قیمـة 0.115المحسوبة تساوي ()r(كما ان قیمة 

عنــد مســتوى داللــة ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة"ي انــه أوعلیــه فإنــه تقبــل الفرضــیة الســابعة ، 
05.0ت المســـاهمة المدرجـــة فـــي بورصـــة الســـنوي للشـــركابـــین توقیـــت اصـــدار التقریـــر المـــالي

.          "فلسطین وبین تركز الملكیة
جــاءت متفقــة مــع المتوقــع بعــدم وجــود عالقــة بــین تركــز الملكیــة وتوقیــت اصــدار التقریــر وهــذه النتیجــة

والتــي اشــارت بعــدم وجــود )2012، (زاهــرت الیــه دراســة مــا توصــلوتتفــق مــعالمــالي الســنوي للشــركة. 
التقریر المالي السنوي للشركات المساهمة المدرجة فـي بورصـة وتوقیت اصدارعالقة بني تركز الملكیة 

مصر.
)13جدول رقم (

تركز الملكیةتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي و معامل االرتباط بین 
تركز الملكیةاإلحصاءاتالمؤشر

توقیت اصدار التقریر المالي
0.115معامل االرتباط
0.148القیمة االحتمالیة

160حجم العینة
0.154" یساوي 0.05" ومستوى داللة "158المحسوبة عند درجة حریة " rقیمة 

اختبار الفرضیة الثامنة:
بین توقیت اصدار التقریر المالي 05.0عند مستوى داللة " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة

السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین نوع السوق".
لــى مفــردات شــركات مدرجــة فــي الســوق األولــى وشــركات مدرجــة فــي الســوق عنــد تقســیم مفــردات العینــة ا

) ان الشـركات المدرجـة فـي السـوق األولـى أصـدرت تقاریرهـا المالیـة 14یتضح من الجدول رقم (الثانیة.
) یــوم خــالل فتــرة الدراســة، وفــي المقابــل ان الشــركات المدرجــة فــي الســوق 85.271الســنویة بمتوســط (
أن ) 14الجــدول رقــم (ویتضــح مــن. یــوم)85.667یرهــا المالیــة الســنویة بمتوســط (الثانیــة أصــدرت تقار 

، )1.97تسـاوي (الجدولیة والتي )t(وهي اقل من قیمة)0.199(المحسوبة تساوي)t(القیمة المطلقة
یعنــي ممــا ســبق ممــا ).0.05(وهــي أكبــر مــن )0.843(تســاوي للمجتمعــینكمــا أن القیمــة االحتمالیــة 

فــروق معنویــة بــین متوســطات توقیــت اصــدار التقــاریر المالیــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق عــدم وجــود 
االولى وبین توقیت اصدار التقاریر المالیة للشركات المدرجة في السوق الثانیة، وبالتالي قبـول الفرضـیة 
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05.0عنــد مســتوى داللــة نــه ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیةأوالتــي نصــت علــى"الثامنــة، 

الســنوي للشــركات المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة فلســطین وبــین نــوع بــین توقیــت اصــدار التقریــر المــالي
."السوق

م وجــود شــارت بعــدأوالتــي ،)2009وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا توصــلت الیــه دراســة ( قــاقیش والبطاینــة،
عالقــة بــین نــوع الســوق المدرجــة بــه الشــركة المســاهمة العامــة و توقیــت اصــدار التقریــر المــالي الســنوي 

للشركات المساهمة العامة المدرجة في األردن .
)14جدول رقم (

بین متوسطات توقیت اصدار التقاریر المالیة للشركات المدرجة في السوق للفروقtنتائج اختبار
توسطات توقیت اصدار التقاریر المالیة للشركات المدرجة في السوق الثانیةاألولى وبین م

نوع المحور
السوق

عدد 
المشاهدات

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
القیمة قیمةtالمعیاري

االحتمالیة
توقیت

إصدار 
التقریر 
المالي

8585.27114.545األولى
-0.1990.843

7585.6679.874الثانیة
1.97تساوي0.05" ومستوى داللة 158الجدولیة عند درجة حریة "tقیمة 

اختبار الفرضیة التاسعة:
اصـدار التقریـر المـالي بین توقیـت 05.0عند مستوى داللة " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة

السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین ربحیة الشركة".
) كما 0.05من (قل أوهي ،)0.000ن القیمة االحتمالیة تساوي (أ) 15یتضح من خالل الجدول رقم (

)، مما 0.154الجدولیة التي تساوي ()r() وهي أكبر من قیمة 0.365المحسوبة تساوي ()r(ن قیمة أ
05.0عنـــد مســـتوى داللـــة وذات داللـــة إحصـــائیة لـــك علـــى وجـــود عالقـــة ارتبـــاط عكســـیة یـــدل ذ

ن أي أ.بین ربحیة الشركة وتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي للشركات المدرجة في بورصة فلسطین
سـرع للسـوق، فـي حـین أمات بصـورة الشركات التي تحقق نسب ربحیة مرتفعة تعمل على توصیل المعلو 

تعمل الشركات التي تحقق نسب ربحیة منخفضة على تأخیر اإلعالن عن تلك المعلومـات، فكلمـا زادت 
صحیح.، والعكس ار التقریر المالي السنوي للشركةاصدفترةقلت ،نسبة الربحیة

قـل لنشـر أرتفعـة تأخـذ وقتـاً ن الشـركات التـي لـدیها ربحیـة مصـحة الفـرض الخـاص بـأةوتؤید هـذه النتیجـ
تقاریرها المالیة، مقارنة بالشركات التي لدیها ربحیة منخفضة.

ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة "نـــه أوبنـــاًء علـــى تلـــك النتـــائج تـــرفض الفرضـــیة التاســـعة والتـــي تـــنص علـــى 
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الســــنوي للشــــركات بــــین توقیــــت اصــــدار التقریــــر المــــالي05.0عنــــد مســــتوى داللــــة إحصــــائیة
النتیجــة مــع مــا توقعــه الباحــث تؤیــد هــذهو المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة فلســطین وبــین ربحیــة الشــركة. 

بانه توجد عالقة ارتباط بین ربحیة الشركة وتوقیت اصدار تقریرها السنوي.  
: عقــل 2006: معایعــة ،2012: زاهــر، 2007(الجبــر ،الســابقةالدراســاتمعظــموتتفــق هــذه النتیجــة مــع

:DeloofandWeets,2003:Abdulla,1996:2006: الفضل، 1988: االزهري وغرابیة، 2008،

Owusu,2000:Weetman,2004:Givoly and Palman, ,1982(
.السنويین ربحیة الشركة وتوقیت اصدار تقریرھا المالي ثبت بوجود عالقة ارتباط عكسیة بأالتي 

)15جدول رقم (
توقیت اصدار التقریر المالي السنوي وربحیة الشركة معامل االرتباط بین 

ربحیة الشركةاإلحصاءاتالمؤشر

مدة إصدار التقریر المال باألیام
0.365-معامل االرتباط
0.000القیمة االحتمالیة

160العینةحجم 
0.154" یساوي 0.05" ومستوى داللة "158المحسوبة عند درجة حریة " rقیمة 

العاشرة: اختبار الفرضیة 
قیت اصدار التقریر المالي بین تو 05.0عند مستوى داللة " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة

السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین فترة ادراج الشركة في البورصة".
) كما 0.05من (كبرأ) وهي 0.770ن القیمة االحتمالیة تساوي (أ) 16یتضح من خالل الجدول رقم (

.)0.154ولیــة التــي تســاوي (الجد)r(قــل مــن قیمــة أوهــي ،)0.023المحســوبة تســاوي ()r(ن قیمــة أ
ـــة اي انـــه ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیةالعاشـــرة،وعلیـــه فإنـــه تقبـــل الفرضـــیة  عنـــد مســـتوى دالل

05.0الســـنوي للشـــركات المســـاهمة المدرجـــة فـــي بورصـــة بـــین توقیـــت اصـــدار التقریـــر المـــالي
فترة ادراج الشركة في البورصة.فلسطین وبین 
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)16جدول رقم (
الشركة بالبورصةتوقیت اصدار التقریر المالي السنوي وفترة إدراجمعامل االرتباط بین 

\

سنوات إدراج الشركة بالبورصةاإلحصاءاتالمؤشر

مدة إصدار التقریر المال باألیام
0.023معامل االرتباط
0.770القیمة االحتمالیة

160حجم العینة
0.154" یساوي 0.05" ومستوى داللة "158سوبة عند درجة حریة " المحrقیمة 

اختبار الفرضیة الحادیة عشر:
الي بین توقیت اصدار التقریر الم05.0عند مستوى داللة " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة

عنـــد تقســـیم الســـنوي للشـــركات المســـاهمة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطین وبـــین طبیعـــة نشـــاط الشـــركة "
) ما 18()، 17مفردات العینة الى مفردات شركات مالیة وشركات غیر مالیة یتضح من الجدولین رقم (

یلي: 
ة مـــن الشـــركات ن الشـــركات التابعـــة للقطـــاع المـــالي متقاربـــة فـــي مـــدة اإلعـــالن عـــن تقاریرهـــا المالیـــإ

التابعة للقطاع الغیر مالي، بالرغم من الرقابة المضاعفة للقطاع المالي من قبل سلطة النقـد الفلسـطینیة 
علــى التــامین فــي ســوق راس المــال الفلســطیني علــى قطــاع التـــامین ودائــرة الرقابــةعلــى قطــاع البنــوك 

المالیة. صدار تلك التقاریرإوموافقة هیئة سوق راس المال الفلسطیني على 
) یومــًا خــالل فتــرة الدراســة، 87بلــغ متوســط مــدة اإلعــالن عــن التقــاریر المالیــة فــي القطــاع المــالي (

) یومًا في القطاع الغیر مالي خالل فترة الدراسة. 85بینما بلغ هذا المتوسط (
) بیمنا ) یوماً 74تعتبر شركات قطاع التأمین هي األسرع في اإلعالن عن تقاریرها المالیة بمتوسط ،

) یومًا.92تأتي شركات قطاع البنوك في الترتیب األخیر بالنسبة للقطاع المالي بمتوسط (
ـــة متقاربـــة، اذ بلـــغ إ ن شـــركات قطـــاع الخـــدمات واالســـتثمار والصـــناعة مـــدة اصـــدار تقاریرهـــا المالی

) یومًا بالترتیب. 83) (87) (84متوسط اإلعالن عن التقریر المالیة (
قــةأن القیمــة المطل)t (المحســوبة تســاوي)(وهــي اقــل مــن قیمــة)1.008t ( تســاوي الجدولیــة والتــي
).0.05(وهي أكبر من )0.315(تساوي للمجتمعین، كما أن القیمة االحتمالیة )1.97(
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ونســتنتج ممــا ســبق عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین متوســطات توقیــت اصــدار التقــاریر المالیــة للشــركات 
اصدار التقاریر المالیة للشركات الغیر مالیـة، وبالتـالي قبـول الفرضـیة الحادیـة عشـر المالیة وبین توقیت 
بــین توقیــت 05.0عنــد مســتوى داللــة ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیةوالتــي تــنص بانــه "

نشـــاط صـــة فلســـطین وبـــین طبیعـــة الســـنوي للشـــركات المســـاهمة المدرجـــة فـــي بور صـــدار التقریـــر المـــاليإ
وجـاءت النتیجــة مخالفـة لمــا توقعـه الباحــث بوجـود عالقــة ارتبـاط ذات داللــة إحصـائیة بــین طبیعـة نشــاط 

:2009(عقــل،راســاتوتتعــارض هــذه النتیجــة مــع نتــائج الدالشــركة وتوقیــت اصــدار تقریرهــا المــالي. 
Givoly and Palmon , 1982:Carslaw & Kaplan; 1991:Ashton et al,1987(

مــن الشــركات أســرعالمــالي تفصــح عــن تقاریرهــا المالیــة بصــورة ن الشــركات التابعــة للقطــاعأالتــي بینــت 
صـول غیـر ن األتلك النتیجة الى سهولة مراجعـة األصـول المالیـة عـالتابعة للقطاع الغیر مالي. وفسرت 

مـن الوقــت والجهــد، والتــي تزیـد مــن فتــرة اصــدار جــراءات تــدقیقها مزیــداً إالمالیـة (المخــزون) التــي تتطلـب 
تقریر المدقق والتي تؤثر بشكل مباشر بمدة توقیت اصدار التقاریر المالیة.

)17جدول رقم (
شركات المالیة وبین بین متوسطات توقیت اصدار التقاریر المالیة للللفروقtنتائج اختبار

متوسطات توقیت اصدار التقاریر المالیة للشركات الغیر مالیة

المحور
طبیعة نشاط 

الشركة
عدد 

المشاهدات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
t

القیمة 
االحتمالیة

مدة إصدار 
التقریر المال 

باألیام

558714.33نشاط مالي
1.000.31 نشاط غیر 

1058511.490مالي

1.97تساوي0.05" ومستوى داللة 158الجدولیة عند درجة حریة "tقیمة 
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)18جدول رقم (
لطبیعة أنشطة الشركات عینة الدراسة وأثرها على توقیت اصدار التقریر المالي/ المقاییس اإلحصائیة 

الي أثر طبیعة نشاط الشركة على توقیت اصدار التقریر الم

اإلحصاء
اجمالي شركات القطاع غیر الماليشركات القطاع المالي

عینة 
الدراسة

بنوك 
وخدمات 

مالیة
تامین

إجمالي 
الشركات 
المالیة

خدماتاستثمارصناعة
إجمالي 
الشركات 
غیر المالیة

عــــــــــــــــــــــــدد
351550453530110160المشاهدات

النســـــــــــــــــبة 
%21,9%المئویة 9,4%31.25% 28,1% 21.9% 18,8% 68.75%100

6456563435613434الحد األدنى
151951511219892121151الحد األعلى

9274878387848585المتوسط 
االنحــــــــــراف 

1213.7151310.5811.212.5المعیاري

عشر:  اختبار الفرضیة الثانیة 
بـــین توقیـــت اصـــدار التقریـــر 05.0عنـــد مســـتوى داللـــة " ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة 

المالي السنوي للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطین وبین نتیجة اعمال الشركة".
كمـا ) 0.05مـن (قل أ) وهي 0.011القیمة االحتمالیة تساوي (أن)19یتضح من خالل الجدول رقم (

.)0.154) الجدولیــة التــي تســاوي (r(كبــر مــن قیمــةأ) وهــي 0.200) المحســوبة تســاوي (rن قیمــة (أ
داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى سـالبة وذاتعالقة وعلیه فإنه ترفض الفرضیة الثانیة عشر، اي انه توجد 

السنوي للشـركات المسـاهمة المدرجـة فـي بورصـة بین توقیت اصدار التقریر المالي05.0داللة 
توقیـت اصـدار التقریـر المـالي زاد ربـح الشـركة نقصـت مـدةفكلما“. عمال الشركة أ فلسطین وبین نتیجة 

لـى اإلسـراع فـي نشـر إ، والعكس صحیح. ویفسر ذلك بأن الشركات التـي تحقـق أربـاح، لـدیها الحـافز لها
علـــى أســـعار أســـهمها، ن ذلـــك یـــنعكس إیجابیـــاً صـــورة أكبـــر مـــن الشـــركات الخاســـرة، ألالتقـــاریر المالیـــة ب

وتتفق هذه النتیجة مـع معظـم رین الیها.وألثبات تمیزها عن الشركات المنافسة األخرى ولجذب المستثم
الزهـري : ا2008: عقـل ،2006: معایعـة ،2012، : زاهـر2006: الفضـل، 2007(الجبر ،الدراسات
:Leventis and Weetman,2004:Deloof and Weets , 2003:1988وغرابیـة، 

Owusu,2000:( Abdulla,1996 بوجـــود عالقـــة ســـالبة وذات داللـــة إحصـــائیة بـــین ثبتـــتأوالتـــي
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الســنوي للشــركات المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة فلســطین وبــین نتیجــة توقیــت اصــدار التقریــر المــالي
.اعمال الشركة

)19جدول رقم (
توقیت اصدار التقریر المالي السنوي ونتیجة اعمال الشركةمعامل االرتباط بین 

نتیجة اعمال الشركةاإلحصاءاتالمؤشر

توقیت اصدار التقریر المالي
0.200-معامل االرتباط
0.011القیمة االحتمالیة

160حجم العینة
0.154" یساوي 0.05ومستوى داللة "" 158المحسوبة عند درجة حریة " rقیمة 

تحلیل االنحدار الخطي المتعدد4.5.4
نه ال یوجد مشكلة ارتباط تام بین المتغیرات المستقلة، أمن خالل ما تقدم من اختبارات قبلیة حیث تبین 

شكلة االرتباط الداخلي بین المتغیرات المستقلة، فإن هـذا یسـمح بمواصـلة المرحلـة التالیـة نه ال یوجد مأو 
الشـركة، ربحیة (مجتمعةالمتغیرات المستقلةاستخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة اثروهي 
الشـــركة فـــي فتـــرة اداج الشـــركة، عمـــر ، تركـــز الملكیـــة، المراجعـــةفتـــرة ، مدیونیـــة الشـــركةكة، الشـــر م حجـــ

هـم أ وتشـیر )توقیت اصدار التقریر المالي السـنويعلى المتغیر التابع (عمال الشركة)أ البورصة، نتیجة 
بــین صــدار التقریــر المــالي الســنویة وكــل المتغیــرات المســتقلة ویإلــى وجــود عالقــة بــین توقیــت إالنتــائج 

بــین المتغیــر التــابع والمتغیــرات ) Rاالنحــدار الــذي تظهــر فیــه قیمــة االرتبــاط () تحلیــل20جــدول رقــم (
) المعدلــــة اللتــــین تــــدالن علــــى مقــــدرة 2R) ، وقیمــــة(2Rالمســــتقلة، كمــــا یظهــــر فــــي هــــذا الجــــدول قیمــــة (

المتغیرات المستقلة في التنبؤ بقیم المتغیر التابع، كما یظهر فـي الجـدول أیضـا قیمـة الخطـأ المعیـاري ، 
) sig.)، و(2R) المســـتخدمة الختبـــار داللـــة قیمـــة(F() ، وقیمـــةtوقیمـــة (معـــامالت االنحـــدار المعیاریـــة

لى النتائج التالیة:إ) 20االحتمالیة . وقد تم التوصل من خالل الجدول (
وهي ذات داللة إحصائیة عند مستوى ،)13.249بـ (المحسوبة )Fوجود معنویة عالیة الختبار(- 1
وهـذا یعنـي وجـود تـأثیر ،)0.05(منقلأوهي )0.000(تساوي حیث أن القیمة االحتمالیة ،)0.05(

واضــح للمتغیــرات المســتقلة مجتمعــة علــى توقیــت اصــدار التقریــر المــالي وبالتــالي یمكــن االســتنتاج ان 
.النموذج مالئما لقیاس العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع والتنبؤ به

الموجـودة فـي Standardizationمعامالت المتغیرات المستقلة إلى عالمـات معیاریـة بعد تحویل - 2
حیـث ربحیـة الشـركة، تـأثیرا علـى المتغیـر التـابع هـو المتغیـرات المسـتقلةأن أكثر ) تبین(Betaعمود 
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لقیمـة حیـث بلغـت القیمـة المطلقـة حجـم الشـركةقلهـا متغیـر أو )، Beta)0.470بلغت القیمة المطلقـة 
Beta)0.008.(

والقیمـــة االحتمالیــة المقابلـــة لــه بلغـــت 2R=) 0.412() كمــا بلغــت قیمـــة معامــل التحدیـــد (التفســیر- 3
مـــن التغیـــر فـــي %41ن المتغیـــرات المســتقلة مجتمعـــة تفســـر مـــا نســبته أ)، وهــذا یـــدل علـــى 0.000(

). والبـــاقي تعـــزى الـــى عوامـــل أخـــرى ومنهـــا الخطـــأ 0.05داللـــة (عنـــد مســـتوى ســـلوك المتغیـــر التـــابع
نســبة عالیــة مقارنــة مــع عــدد مــن الدراســات %41دیــدالعشــوائي، ویــرى الباحــث ان قیمــة معامــل التح

السابقة التي بحثت في موضوع توقیت اصدار التقاریر المالیة السنویة، على سبیل المثال بلغـت قیمـة 
16.6%=2R) فـي دراسـة ،Anash,2000-Owusu، 2=%30) 2009) ودراسـة ( الخیـالR ،

. 2R= %33.5) 2012،، ودراسة ( زاهر2R=%29) 2006ودراسة ( معایعة، 
نتیجــة ، حجــم الشــركةالملكیــة،مدیونیــة الشــركة، تركــزوتبـین النتــائج أن تــأثیر المتغیــرات المســتقلة (- 4

االحتمالیــة لكــل منهــا أن القیمــةإدراج الشــركة بالبورصــة) تأثیرهــا قلیــل حیــث اعمــال الشــركة، ســنوات
یــة الشــركة، عمــر الشــركة) توجــد داللــة (فتــرة المراجعــة، ربحأمــا بــاقي المتغیــرات)،0.05(مــن أكبــر

تأثیر قـوي حیـث أن القیمـة االحتمالیـة لكـل منهـا اقـل مـن لمعامالت االنحدار الخطي المتعدد، أي لها
)0.05.(
فتـــرة ، مدیونیـــة الشـــركةكة، الشـــر م (حجـــن معـــامالت المتغیـــرات موجبـــة (عالقـــة طردیـــة) لكـــل مـــن أ- 5

البورصـة، نتیجــة اعمـال الشــركة). فــي اداج الشـركة فــي فتــرةالشـركة، عمــر ، تركــز الملكیـة، المراجعـة 
ن فتـرة اصـدار التقریـر المـالي السـنوي تطـول بازدیـاد أ(عكسـیة) لربحیـة الشـركة، أي حین كانت سالبة

حجم الشركة، ومدیونیة الشـركة، ونسـبة تركـز الملكیـة، وفتـرة ادراج الشـركة فـي البورصـة. وتقـل بزیـادة 
ربحیة الشركة.  

معامالت االنحدار الخطي كما یلي:بو التنبؤ أونتیجة لما سبق یمكن بناء نموذج االختبار 
Y(توقیـت)2+4.682= اصـدار التقریـر المـالي السـنويX0.065+1X0.363+57.487
5X0.00002+4X0.00001+3X-+6X24.854+ E8X0.255+7X5.706
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)20جدول رقم (
)توقیت اصدار التقریر المالي السنويالتابع: (المتغیرتحلیل االنحدار الخطي المتعدد 

البــــــــــــــــیان 
Model

ت معامال
االنحدار

Coefficients

الخطأ 
يالمعیار 
Std.

Error

معامالت 
االنحدار 
المعیاریة
Beta

tقیمة 

القیمة 
االحتما
لیة

Sig.

غیر دال/ دال 

0.05دال عند 57.4874.88411.7710.000الثابت

0.05دال عند 0.3630.1000.3623.6270.000عمر الشركة 

0.05غیر دال عند 0.0650.1970.0230.3330.739سنوات إدراج الشركة 

0.05غیر دال عند 4.6824.7310.0780.9900.324تركز الملكیة

0.05غیر دال عند 0.000010.0000.0080.0720.942حجم الشركة

0.05غیر دال عند 0.000020.0000.1240.9790.329نتیجة اعمال الشركة

0.05دال عند 4.3190.000-0.470-24.8545.754-ربحیة الشركة 

0.05غیر دال عند 5.7063.6940.1301.5450.125مدیونیة الشركة 

0.05دال عند 0.2550.0410.4206.2100.000فترة المراجعة

ANOVAتحلیل التباین 

0,000القیمة االحتمالیةF13,249قیمة اختبار

القیمــــــــــة االحتمالیــــــــــة2R0,412معامل التفسیرقیمة 
0,000لمعامل التفسیر 
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النتائج 5.1
صــدار التقــاریر المالیــة الســنویة لشــركات إتوقیــت علــىلــى تحدیــد العوامــل المــؤثرة إهــدفت هــذه الدراســة 

م، من خـالل اختبـار 2012الى 2008المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطین خالل الفترة من 
مدیونیة كة، الشر الشركة، حجمربحیة العالقات بین توقیت اصدار التقاریر المالیة والمتغیرات المستقلة (

تركــز المراجعــة، تصــنیف مكتــب ، لمراجعــةفتــرة االتقریــر الصــادر عــن المراجــع الخــارجي، نــوع ، الشــركة
البورصة، طبیعة نشـاط الشـركة، نتیجـة اعمـال في فترة اداج الشركة الشركة، عمر ، نوع السوق، الملكیة

حیـــث اســـتخدم لتقـــاریر المالیـــة الســـنویة للشـــركات.ن تـــؤثر فـــي توقیـــت اصـــدار اأالشـــركة) التـــي یمكـــن 
ومنهــا تحلیــل االنحــدار المتعــدد لتحقیــق هــدف الدراســة، ولتحدیــد ،الباحــث بعــض األســالیب اإلحصــائیة

نتائج التالیة:طبیعة العالقة. وقد أظهرت هذه الدراسة ال
ن غالبیــة الشـــركات المســـاهمة العامـــة تصـــدر تقاریرهـــا المالیــة الســـنویة ضـــمن المـــدة القانونیـــة التـــي إ.1

) یومــًا، حیــث تســتغرق عملیــة اإلصــدار 90س المــال التــي تبلــغ (أحــددها قــانون الشــركات وهیئــة ســوق ر 
.) یومًا من تاریخ انتهاء السنة المالیة85بالمتوسط (

وممـا سـبق یتضـح ان .) یومـاً 67عملیة تـدقیق حسـابات الشـركة (فتـرة المراجعـة) (یستغرق متوسط .2
) یومـُا، لـذلك فـاإلدارة فـي الغالـب هـي الجهـة المسـئولة عـن 18(بالتقاریر المالیة المدققـةالشركة تحتفظ 

عــدم صــدور التقریــر فــي الوقــت المناســب. وقــد یعــزى تفســیر أســباب تــأخیر اإلدارة فــي اصــدار التقریــر 
لمـــالي ربمـــا الـــى أســـباب فنیـــة داخـــل الشـــركة، أو ربمـــا لوقـــوع خـــالف بـــین إدارة الشـــركة والهیئـــة العامـــة ا

للمساهمین حول نتائج التقریر المالي. 

صدار التقریر المالي السـنوي تكـون متقاربـة لشـركات القطـاع المـالي (بنـوك وتـامین) والغیـر إن فترة إ.3
مالي (صناعة، استثمار، خدمات).

صدار التقاریر المالیة السـنویة للشـركات المدرجـة فـي بورصـة إقص مستمر في متوسط فترة یوجد تنا.4
م. ویعزى سـبب التنـاقص الـى قیـام الجهـات 2012ولغایة عام 2008فلسطین خالل الفترة الممتدة من 

عـــدادالرقابیـــة المختصـــة (هیئـــة ســـوق راس المـــال) بـــإلزام الشـــركات المســـاهمة العامـــة بالمـــدة المحـــددة إل
وٕاصدار تقاریرها المالیة السنویة.

) مـن التغیـر الحاصـل فـي المتغیـر التـابع، %41استطاع نموذج االنحدار المتعدد تفسیر ما نسـبته (.5
حیـث أن،)0.05(وهـي ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى )13.249(المحسوبة )Fوقد بلغت قیمة (
).0.05(من قلأوهي )0.000(تساوي القیمة االحتمالیة 
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ظهــرت الدراســة وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة وذات داللــة إحصــائیة خــالل فتــرة الدراســة الممتــدة مــن أ.6
بـــین مـــدة توقیـــت اصـــدار التقریـــر المـــالي الســـنوي وبـــین مدیونیـــة الشـــركة، حیـــث ان ،م2008-2012

أسـرع فـي اإلعـالن عـن،س مالهـا المسـتثمرأالشركات التي تعتمد بنسبة أكبر على الملكیة فـي تمویـل ر 
مالهـا المســتثمر، كبـر علـى المدیونیـة فـي تمویـل رأس تقاریرهـا المالیـة عـن الشـركات التـي تعتمـد بنســبة أ

صدار التقریر المالي السنوي تكون أطول للشركات ذات المدیونیة المرتفعة، والعكس صحیح.إففترة 

للشــــركات بــــین توقیـــت اصــــدار التقریــــر المـــالي الســــنويداللـــة إحصــــائیة ســــالبة وذاتعالقــــة توجـــد .7
اصـدار فتـرةفكلمـا زاد ربـح الشـركة نقصـت “. المدرجة في بورصـة فلسـطین وبـین نتیجـة اعمـال الشـركة 
صدار التقریر المالي للشركة.إفترةالتقریر المالي، وكلما كانت هناك مؤشرات للخسارة زادت 

السـنوي وبـین فتـرة صـدار التقریـر المـالي إفتـرةوجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة احصـائیة بـین .8
ن أي تأخیر في إتمـام أصدار التقریر المالي السنوي، و إزادت فترة المراجعة،، فكلما زادت فترة المراجعة

صدار التقریر المالي.إعملیة المراجعة سوف ینتج عنه بالضرورة تأخیر في 

صـدار إة وفتـرةاللة إحصائیة بـین ربحیـة الشـركن هناك عالقة ارتباط عكسیة وذات دأبینت الدراسة .9
، فالشـــركات التـــي تحقـــق نســـب ربحیـــة مرتفعـــة تعمـــل علـــى اإلســـراع فـــي للشـــركةالتقریـــر المـــالي الســـنوي 

تعمــل الشــركات التــي تحقــق نســب ربحیــة منخفضــة علــى تــأخیر المقابــلصــدار تقاریرهــا المالیــة، فــي إ
التقریــر المــالي الســنوي صــدارإفتــرةقلــت ،كلمــا زادت نســبة الربحیــةبمعنــى أنصــدار التقــاریر المالیــة،إ

للشركة، والعكس صحیح.

باالعتماد على نتائج التحلیل المختلفـة لـم تظهـر الدراسـة وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة إحصـائیة .10
) نـوع التقریـر 3) حجـم الشـركة 2) عمر الشركة 1صدار التقریر المالي السنوي وبین كل من إفترةبین 

) فتـــرة ادراج 7) نـــوع الســـوق 6) تركـــز الملكیـــة 5المراجعـــة ) تصـــنیف مكتـــب 4الصـــادر عـــن المراجـــع 
) طبیعة نشاط الشركة.8الشركة بالبورصة 

:صـدار التقـاریر المالیـة هـيإالختبـارات السـابقة لفتـرةهم المتغیرات المفسرة المعنویـة طبقـا لأ تتمثل .11
فترة المراجعة، ربحیة الشركة، عمر الشركة). (
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التوصیات5.2
ذه الدراسة، وبعد التوصل للنتائج المبینة سابقا، یوصي الباحث بما یلي:بعد اجراء ه

التأكید على بعض الشركات التي تأخرت في إصدار تقاریرها المالیة السنویة لاللتزام بالمـدة المحـددة .1
ك لنشر التقاریر المالیة المنصوص عنها في القوانین واللوائح، من خالل اتخاذ التدابیر الالزمـة بحـق تلـ

ن هــــذا االلتـــزام ضــــمان وضــــع ، ومــــن شـــأالشـــركات المخالفــــة لألنظمـــة والتعلیمــــات المتعلقـــة باإلفصــــاح
لكـــي یتســـنى لهـــم اتخـــاذ القـــرارات ،المعلومـــات المالیـــة تحـــت تصـــرف مســـتخدمیها فـــي الوقـــت المناســـب

لهیئــة فــي لــى زیــادة منفعــة تلــك المعلومــات. وهــذه التــدابیر اعتمــدتها اإاالقتصــادیة الرشــیدة، وممــا یــؤدي 
حددت فیه غرامات على المخالفین.التعلیمات والقوانین الذي

بهـدف التوعیـة حـول تعلیمـات التوقیـت المناسـب لإلفصـاح، وورشـات العمـل،اجراء البـرامج التدریبیـة .2
ـــذكیرها بواجباتهـــا والتزاماتهـــا المحـــددة بموجـــب  ـــع الشـــركات المدرجـــة بالســـوق لت ـــه تعمیمـــات لجمی وتوجی

لتحقیــق العدالــة والكفــاءة والشــفافیة ،س المــال وتطــویرهأح، وذلــك بهــدف تنظــیم ســوق ر تعلیمــات اإلفصــا
وحمایـــة المســـتثمر مـــن المخـــاطر التـــي قـــد یتعـــرض لهـــا نتیجـــة عـــدم نشـــر التقـــاریر المالیـــة فـــي الوقـــت 

المناسب.

حــث مكاتـــب التــدقیق علـــى عــدم التـــأخیر بتــدقیق حســـابات الشــركات، وتفعیـــل بنــد االتفـــاق فــي عقـــد .3
صـدار إلـى احـداث تـأخیر فـي إكة الذي یلزم المدقق بفترة محددة للتدقیق، حیث یؤدي ذلك التـأخیر الشر 

التقاریر المالیة السنویة للشركات المساهمة.

المراجـع مـن نتهـاءاضرورة وجود تشریع یفید بإصدار الشركة تقریرها السنوي خالل فتـرة محـددة بعـد .4
اظ الشـركة بالتقـاریر المدققـة مـن المراجـع، ممـا یـؤدي الـى تقلیـل اعمال المراجعة، وذلك لتقلیـل فتـرة احتفـ

وذلك الن انتهاء المدقق من اعماله، تعني أسـباب عـدم اإلسـراع فـي فترة اصدار التقریر المالي للشركة، 
نشر التقریر المالي تتعلق بالشركة وحدها.

بتحدید تاریخ اإلعالن ألول مرة عن المعلومات المالیة فـي بالبورصة المدرجة ضرورة قیام الشركات .5
، لیتســـنى للبـــاحثین القیـــام بالدراســـات أي تحدیـــد تـــاریخ إصـــدار التقـــاریر المالیـــة للعامـــةتقاریرهـــا الســـنویة

المتعلقة بهذا الموضوع.
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الدراسات المقترحة 3-5
للبحـث التطبیقـي المحاسـبي فـي فلسـطین. واجـراء فاق جدیدة آن تسهم نتائج هذه الدراسة في فتح أیمكن 

وتنـــاول متغیـــرات أخـــرى لـــم یـــتم ، منـــاهج مختلفـــةالمزیـــد مـــن البحـــوث فـــي هـــذا المجـــال باالعتمـــاد علـــى 
اختبارهـــا فـــي هـــذه الدراســـة ربمـــا تعطـــي قـــوة تفســـیریة أكثـــر لعالقـــة المتغیـــرات المســـتقلة بتوقیـــت اصـــدار 

واجــراء المزیــد مــن الدراســات المقارنــة بــین فلســطین همة العامــة،التقــاریر المالیــة الســنویة للشــركات المســا
عالقـــة ،المســـتقبلیةناولهـــا الدراســـات تفمـــن المواضـــیع الجـــدیرة باالهتمـــام والتـــي یمكـــن ت. وبیئـــات مختلفـــة

جعـة الحسـابات، وأثـر كفـاءة الرقابـة الداخلیـة اصدار التقاریر المالیة بالعوامل المرتبطة بعملیة مر إتوقیت 
ـــتحفظ علـــى تو  ـــم ودرجـــة ال ـــین خاصـــیة التوقیـــت المالئ ـــة ب ـــاریر المالیـــة، ودراســـة العالق قیـــت اصـــدار التق

الدوریة.ودراسة محددات توقیت اصدار التقاریر المالیة المحاسبي،
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قائمة المراجع
المراجع العربیة -أ
الكتب العربیةوال: أ
"، الطبعة االولى ، غزة، فلسطین.الدولیةالمحاسبة)،" 2001جربوع ، یوسف ، وحلس ، سالم (.1
نظریـــة المحاســـبة : الفـــروض ، المفـــاهیم ، المبــــادىء ، ) ،" 2001جربـــوع، یوســـف محمـــود،(.2

.عمان ( االردن )، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع الطبعة االولى، ،المعاییر
، الـدار الجامعیـة ، "التقـاریر المالیـة اسـس االعـداد والعـرض والتحلیـل) ،" 2005حماد ، طارق (.3

عین شمس.
ـــة )،" 2004حمـــاد، طـــارق(.4 ـــین المعـــاییر االمریكی ـــة والمقارنـــة ب شـــرح معـــاییر المحاســـبة الدولی

"، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، االسكندریة.والبریطانیة والعربیة االسكندریة
نظـرة حالیـة -االئتمـان تحلیل القوائم المالیة ألغراض االسـتثمار ومـنح)،" 2006حماد، طـارق(.5

"، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع،  االسكندریة. ومستقبلة
النموذج المحاسبي المعاصر من المبادي الي المعـاییر:  دراسـة ) " 2003حنان، رضوان حلـوة (.6

، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة االولى ، عمان ،االردن.معمقة في نظریة المحاسبة 
النموذج المحاسبي مـن المبـادي الـي المعـاییر:  دراسـة معمقـة )، " 2003ن، رضوان حلوة (حنا.7

،الطبعة االولى ، عمان ،االردن، دار وائل للنشر والتوزیع.في نظریة المحاسبة"
"، مدخل النظریة المحاسبیة االطار الفكري والتطبیقات العملیة ) ،" 2009حنان، رضوان حلوة ،(.8

، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان (االردن). الطبعة الثانیة 
"، المحاسبة المتوسطة : مدخل نظري تطبیقي)،" 1999الدهراوي، كمال الدین وهالل، عبد هللا (.9

االسكندریة الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، 
ـــة ألغـــراض االســـتثمار)،" 2004الـــدهراوي، كمـــال الـــدین(.10 ـــل القـــوائم المالی الجامعـــة "، الـــدارتحلی

للطباعة والنشر والتوزیع، االسكندریة. 
تـــدقیق الحســـابات فـــي ضـــوء معـــاییر التـــدقیق الدولیـــة )، "2008الـــذنیبات ، علـــي عبـــد القـــادر (.11

"،مطبعــة الجامعــة االردنیــة ، الطبعــة االولــى ، عمــان، واالنظمــة والقــوانین المحلیــة : نظریــة وتطبیــق
االردن.

ــــة الم)،" 2006شــــاهین، علــــي(.12 "، بــــدون دار النشــــر ، غــــزة ، فلســــطین ،الجامعــــة حاســــبیةالنظری
االسالمیة.
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ــدار الجامعیــة )1(دراســات فــي المحاســبة المالیــة المتوســطة" )،2001(واخــرون، الصــبان .13 "، ال
والتوزیع.للنشر 

.(االردن)عمان والتوزیع،للنشر دار الشروق"،اصول المحاسبة)،" 2003العیسى، یاسین احمد(.14
"، مكتبـة االنجلـو مقارنـة معـاییر المحاسـبة الدولیـة) "، 2000ن عبد الرحمن (صالح الدیفهمي،.15

المصریة، القاهرة.
تصــمیم نظــم المعلومــات االداریــة " )2010(محمــد خلیــل، وابــو زلطــه، زیــاد عبــد الكــریم، القاضــي.16

.(االردن)عمان ، والتوزیعمكتبة المجتمع العربي للنشر "،والمحاسبیة
حجـاج) " (ترجمـة احمـد حامـد المحاسبة المتوسـطة) " 1999-، جیـري(أتدونالد، وویجانكیسو، .17

الطبعة العربیة الثانیة، الریاض، دار المریخ للنشر.االول،الجزء
"، الـــدار الجامعیـــة للطباعـــة نظریـــة المحاســـبة: منظـــور التوافـــق الـــدولي)،" 2006لطفـــي، امـــین(.18

والنشر والتوزیع، االسكندریة. 
ــدقیق المتقدمــة“)، 2001ین القــانونیین (المجمــع العربــي للمحاســب.19 الوطنیــة، "، المكتبــة مفــاهیم الت

.عمان، األردن
"، 7المالیـةالمحاسـبة االساسـیة واعـداد البیانـات )،" 2001المجمع العربي للمحاسـبین القـانونیین(.20

االردن.عمان،
بیة فـي التأصیل النظري للممارسات المهنیـة المحاسـ)،" 2008محمد (والسیوطي،محمد، مطر،.21

"، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، االردن.القیاس والعرض واالفصاحمجاالت:
والتوزیــع،دار وائــل للنشــر الطبعــة الرابعــة،"، مبــادئ المحاســبة المالیــة " )،م2007مطــر، محمــد(.22

االردن.عمان،

ثانیا: الدوریات والرسائل العلمیة 
العوامــل المــؤثرة فــي تــأخیر اصــدار التقــاریر المالیــة )، " 1998ابــو نصــار، محمــد، ولطفــي، منیــر(.1

ـــة ـــد "، بحـــث محكـــم، دراســـات، الســـنویة للشـــركات االردنی ، 385-376، ص ص2، العـــدد 25المجل
الجامعة االردنیة.

العالقـة بـین توقیـت االعـالن عـن المعلومـات المالیـة وخصـائص )،" 2007الجبر، یحیى بن على(.2
)، نسخة الكترونیة.2)، العدد (47، دوریة االدارة العامة، المجلد ("الشركات المساهمة السعودیة
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توقیت اصدار التقریر المالي السنوي في الشركات المسـاهمة العامـة ) ، " 2000جهماني، عمر(.3
)، 1) ، العـــدد (16"،  ابحـــاث الیرمـــوك،  بحـــث محكـــم، المجلـــد (المدرجـــة فـــي ســـوق عمـــان المـــالي 

.163-143االردن ص ص 
علـى وأثرهـاخصـائص لجـان التـدقیق ) " 2012ك، احمد فیصل، وابو الهیجاء، محمد فـوزي (الحای.4

"، مجلـة الجامعـة تطبیقیة على الشركات المساهمة العامة االردنیـةالمدقق: دراسةفترة اصدار تقریر 
.463-439)، ص ص2)، العدد (20االسالمیة للدراسات االقتصادیة واالداریة، المجلد (

)،" مســـتوى االفصـــاح فـــي البیانـــات المالیـــة فـــي البنـــوك وللشـــركات المالیـــة 2003ین(خشـــارمة، حســـ.5
) : دراســـة میدانیـــة، مجلـــة النجـــاح، 30المشـــابهة المندمجـــة فـــي االردن" معیـــار المحاســـبة الـــدولي رقـــم (

) .1)العدد (17المجلد  (
ســاهمة العامــة االفصــاح المحاســبي فــي التقــاریر المالیــة للشــركات الم) " 2002الخطیــب، خالــد(.6

، والقانونیـةجامعـة دمشـق للعلـوم االقتصـادیة مجلـة” )1االردنیة في ظل معیار المحاسبة الدولي رقـم (
190-143ص صمحكم،، بحث2، العدد 18المجلد 

ــى " ،) 2006(وبالقاســم، مســعودالخــوري، رتــاب ،.7 ــة عل ــر توقیــت االفصــاح عــن القــوائم المالی اث
المجلــة ،2العــدد،2المجلــد،" للشــركات المســاهمة العامــة االردنیــةاســعار االســهم وحجــم التــداول

، نسخة الكترونیة 171-163االردنیة في ادارة االعمال، ص ص 
8.2009 ،(“

ة“
.254-193)، ص ص2) العدد (23(واالدارة، مجلة

هل تسـبق اسـعار االسـهم االربـاح المحاسـبیة فـي عكـس )،"2001الدبعي، مأمون ونصار، محمد(.9
66ص-54، ص1، عدد 28مجلة دراسات، ، مجلد المعلومات المالئمة لتحدید قیمة المنشاة " 

محددات ابطاء التقاریر المالیة بالتطبیق علـى الشـركات المسـاهمة ")،2012زاهر، احمد محمـد (.10
مصر. الزقازیق،جامعة منشورة،"، رسالة ماجستیر غیر المصریة: دراسة اختباریة

تأثیر متغیرات بیئة المراجعة الخارجیة على جـودة االداء المهنـي )،" 2012الطویل، سهام أكـرم (.11
"، رســالة ماجســتیر، كلیــة التجــارة، قســم المحاســبة دراســة میدانیــةلمراجعــة الحســابات فــي قطــاع غــزة: 

والتمویل، الجامعة االسالمیة.
دور التقـاریر المالیـة المنشـورة فـي تخفـیض حالـة عـدم تماثـل " )2008(السـید، عبید، ابراهیم .12

مجلــة المحاســبة "،دراســة نظریــة ومیدانیــة علــى الســوق المصــريالمــال:س أالمعلومــات فــي ســوق ر 
0280–0213ص صمحكم،بحث)،70()، العدد1، المجلد(دارة والتامینواال
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دور االفصـــاح فـــي التقـــاریر المالیـــة فـــي ظـــل ")،2008(معـــراج ، هـــواري، و ناصـــر دادي، عـــدون.13
". الجزائر، نسخة الكترونیة.على المؤسسات االقتصادیة الجزائریةوأثرهالمعاییر المحاسبیة الدولیة 

العالقــة بــین تطبیــق حوكمــة الشــركات ومســتوى االفصــاح ")،2008اح (عفیفــي، هــالل عبــد الفتــ.14
، مجلـة البحـوث التجاریـة، كلیـة االختیاري في التقـاریر السـنویة: دراسـة اختباریـة فـي البیئـة المصـریة

.498-429ص )، ص30()، المجلد1جامعة الزقازیق، العدد (التجارة،
ریر المالیة للشركات المقیدة في السوق محددات توقیت اصدار التقا")،2009عقل، یونس حسن(.15

العــدد محكــم، مین، بحــثأوالتــ"، مجلــة المحاســبة واالدارة المصــري لــألوراق المالیــة: دراســة اختباریــة
مصر.، 75-693، ص ص)73(

توقیت اصـدار التقریـر المـالي السـنوي فـي الشـركات " )،1988غرابیة، فوزي، واالزهري، باسـم (.16
، 2ص-9)، ص ص2)، العـــدد(15"، دراســـات، بحـــث محكـــم، المجلـــد(نیـــةالمســـاهمة العامـــة االرد

الجامعة االردنیة.
اصدار القـوائم المالیـة النصـف سـنویة العوامل المؤثرة على توقیت )،" 2011فارس، ایاد جمال (.17

"، رســالة للشــركات الصــناعیة والخدمیــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان لــالوراق المالیــة: دراســة مقارنــة
الجامعة االردنیة، االردن.،ر منشورةماجستیر غی

تحلیــل اهمیــة العوامــل المــؤثرة فــي تــأخیر اصــدار ) " 2006الفضــل، مؤیــد ونــور، عبــد الناصــر(.18
التقاریر السنویة للشركات: دراسة تطبیقیة من وجهة نظر المدیرین والمدققین القانونیین في كل مـن 

)2)، العدد(33جلد(مجلة دراسات العلوم االداریة، المالعراق واالردن"،
العوامـــل المحـــددة لفتـــرة اصـــدار ) ، " 2009قـــاقیش، محمـــود حســـن ، والبطاینـــة ،هنـــادي تركـــي (.19

" ، المجلــة التقریــر المــالي الســنوي للشــركات المســاهمة العامــة االردنیــة المدرجــة فــي بوصــة عمــان
العربیة للمحاسبة ، جامعة الیرموك .نسخة الكترونیة

اثـر نظـم المعلومـات المحاسـبیة المحوسـبة فـي اتخـاذ ) ،" 2005حمن (المخادمـة، احمـد عبـد الـر .20
،" االردن، نسخة الكترونیةالقرارات االستثماریة : دراسة تطبیقیة على الشركات االردنیة

اثر توقیت اصدار القوائم المالیـة علـى اسـعار االسـهم وحجـم ) ،" 2005مسعود، محمد مسعود (.21
"، رســالة دكتــوراه،  كلیــة العلــوم كات المســاهمة العامــة االردنیــةالتــداول :دراســة تطبیقیــة علــى الشــر 

المصرفیة عمان االردن.
ــة الســنویة )،" 2006المعایعــة، ســهاد ســالم(.22 ــاریر المالی ــت اصــدار التق ــي توقی ــل المــؤثرة ف العوام

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة االردنیة ،عمان ، االردن. للشركات الصناعیة في االردن"،
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ــدي ) "2012لنجــار ، جمیــل حســن (ا.23 ــاریر ل ــة والتق التوســع فــي االفصــاح داخــل القــوائم المالی
الشركات المساهمة العامة  واثره على النشاط االستثماري: دراسة تحلیلیة للشركات المساهمة العامـة 

).2"، مجلة جامعة فلسطین لألبحاث والدراسات، العدد (في فلسطین 
والتعلیماتثالثا: القوانین واالنظمة

1964) لسنة 12قانون الشركات االردني رقم (.1
بورصة فلسطین، 2004) لسنة 13فلسطین ، قانون هیئة سوق راس المال رقم (.2
بورصة فلسطین، 2004) لسنة 12فلسطین ، قانون االوراق المالیة رقم (.3
.بورصة فلسطین، 2007فلسطین ، نظام االفصاح ، .4
ودي، كیـــف تقـــرأ تقریـــر مجلـــس ادارة الشـــركة المســـاهمة ، المملكـــة لعربیـــة هیئـــة الســـوق المالیـــة الســـع.5
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المالحق
)1الملحق رقم (

أسماء الشركات عینة الدراسة

القطاعاسم الشركةم.

اإلسالمي العربيالبنك .1

لیة
لما

ت ا
دما

والخ
وك 

البن
ع 

قطا بنك فلسطین .2
البنك االسالمي الفلسطیني.3
البنك التجاري .4
بنك االستثمار الفلسطیني.5
بنك القدس.6
/ بنك الرفاة سابقاالبنك الوطني.7
المجموعة االهلیة للتامین .8

مین
التأ

ع 
قطا

التامین الوطنیة .9
مین ترست للتا.10
الشركة العربیة لصناعة الدهانات .11

عة
صنا

ع ال
قطا

دواجن فلسطین.12
بیرزیت لألدویة .13
مطاحن القمح الذهبي.14
سجایر القدس.15
القدس للمستحضرات الطبیة .16
فلسطین لصناعات اللدائن.17
الوطنیة لصناعة الكرتون .18
مصانع الزیوت النباتیة .19
قطاع عربیة المؤسسة العقاریة ال.20
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مستشفى نابلس التخصصي.21
االتصاالت الفلسطینیة شركة .22
الفلسطینیة للكهرباء.23

عة
صنا

ال

الشركة العربیة الفلسطینیة لمراكز التسوق .24
ةواللوجستیة للتوزیع یالشركة الفلسطین.25
المستثمرون العرب.26

مار
ستث

 اال
طاع

ق

القدس لالستثمارات العقاریة .27
فلسطین للتنمیة واالستثمار بادیكو .28
الفلسطینیة لالستثمار واالنماء.29
فلسطین لالستثمار الصناعي.30
فلسطین لالستثمار العقاري .31
واالستثمارلألعمارشركة االتحاد .32

)2الملحق رقم (
الدراسةالمتعلقة بموضوع والتعلیمات القوانین والتشریعات واألنظمة 

م1964) لسنة 12ردني رقم (األ قانون الشركات .1
م المطبـق فـي فلسـطین علـى عـدة مـواد تشـیر الـى 1964) لسـنة 12ردني رقم (نص قانون الشركات األ
دارة الشـركة المسـاهمة إوضاع الشركة المساهمة العامة وما یترتـب علـى مجلـس أموضوع االفصاح عن 

قق الحســابات خــالل فتــرة معینــة مــن اعــداد نتــائج االعمــال فــي تقــاریر مالیــة مصــادق علیهــا مــن قبــل مــد
تاریخ انتهاء السنة المالیة، حیث نصت المواد التالیة على ما یلي:

) "علــى مجلــس االدارة ان یعــد خــالل 1المالیــة فقــرة (والبیانــاتالمیزانیــة) اعــداد115نصــت المــادة (.1
ربـاح والخسـائر بعـد تـدقیقها ثالثة أشهر من تاریخ انتهاء السنة المالیة میزانیة الشـركة وبیانـا یتضـمن اال

من قبل مدقق حسابات قانوني مع بیان اخر یتضمن شرحا وافیا الهم بنود االیرادات والمصروفات".
" ترســل البیانــات مــع تقریــر مــدققي ) 2(فقــرةالمالیــةوالبیانــاتالمیزانیــةاعــداد)115(نصــت المــادة .2

ماع الهیئة العامة العادي".الحسابات الى كل مساهم بالبرید المسجل مع الدعوة الجت
) "على مجلس االدارة ان ینشر المیزانیة العامة 1والبیانات فقرة (المیزانیة) نشر117نصت المادة (.3
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وحســاب االربــاح والخســائر ومــوجزا عــن تقریــر مجلــس االدارة فــي احــدى الصــحف المحلیــة وذلــك خــالل 
شهرین من تاریخ انعقاد الهیئة العامة" 

لالجتمـــــاع " علـــــى ان یعلـــــن مجلـــــس االدارة دعـــــوة المســـــاهمیندعـــــوة) نشـــــر116نصـــــت المـــــادة (.4
المساهمین (الهیئة العامة) لالجتماع في صحیفتین یومیتین ویكون االعالن قبـل انعقـاد الجلسـة بأسـبوع 

على االقل "
ســنةكــلمــرةالعادیــةالعامــةالهیئــةالعادیــة " تجتمــعالعامــةالهیئــة) اجتماعــات149نصــت المــادة (.5

یتجـاوزالأنعلـىالشـركةنظـامیحـددهالـذيالتاریخفياإلدارةمجلسمندعوةعلىبناءاألقلعلى
علیهـاالمنصـوصاألحـوالفـيأیضـاً دعوتهاویجوزللشركةالمالیةالسنةلنهایةالتالیةاألربعةاألشهر

.القانونهذافي
م2004لسنة) 13(رقمالمالراسسوقهیئةقانون.2

اهدافـه هیئـة ان مـنالقـانونحـددوقدم،2004لسنة) 13(رقمالقانونبموجبورصة فلسطین أنشأت ب
) 3(الفقـرة) 3(المـادةفـيوذلـكوالمعلومـاتالبیانـاتعـناالفصـاحتنظـیمسوق راس المـال الفلسـطیني

تخـــصمعلومــاتاوبیانـــاتایــهعـــناالفصــاحتنظـــیمالمــالراسســـوقهیئــةاهـــدافمــنان"ونصــت
.المصرفي"غیرالمالياعالقط
مهــاممــنانم2004لســنة) 12(رقــمالمالیــةاالوراققــانونمــن) ج2(فقــرة) 11(المــادةنصــتكمــا
المصــدرةوالجهــاتالمالیــةبــاألوراقالمتعلقــةالمعلومــاتعــناالفصــاحومراقبــةتنظــیمالمــالســوقهیئــة
.فیهارینوالمستثمالمساهمینوكبارالمطلعیناالشخاصوتعامللها،
2004) لسنة 12قانون االوراق المالیة رقم (.3

) المتعلقة باإلفصاح الدوري انه:35نصت المادة (
على كل مصدر ان یقدم الي الهیئة والسوق تقاریر سـنویة خـالل االشـهر الثالثـة االولـى التـي تلـي - 1

نهایة كل سنة مالیة. 
نویة وعلى الهیئة ان تصـدر تعلیمـات على كل مصدر ان یقدم الى الهیئة والسوق تقاریر نصف س- 2

تحدد فیها توقیت تقدیم المصدرین للتقاریر نصف السنویة وایه تقـاریر دوریـة اخـرى ومحتویاتهـا وطریقـة 
تقدیمها، وایة معلومات اضافیة یجب ان ترفق، وتحدد االشخاص المعتمدة تواقیعهم على تلك التقاریر.

2006االوراق المالیة لعام فصاح الصادرة عن هیئة سوقتعلیمات اإل.4
هم نصـوص المـواد الخاصـة باإلفصـاح التـي صـادق علیهـا مجلـس ادارة هیئـة سـوق راس أ نورد فیما یلي 

) 5/20قرار رقم (2006) لعام 20المال الفلسطینیة في جلسته رقم (
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الشـركات حكامـه یجـب علـىأ) في الفقرة رقـم (ب): انـه لغایـات تطبیـق النظـام وتنفیـذ 3نصت المادة (- 
المدرجــة لــدى الســوق القیــام" باإلفصــاح للســوق عــن البیانــات المالیــة الســنویة مــن خــالل اعــداد التقریــر 

) ثالثة أشهر من تـاریخ انتهـاء السـنة المالیـة للشـركة مدققـة مـن المـدقق 3السنوي خالل فترة اقصاها (
القانوني"

وتنفیـــذ احكامـــه یجـــب علـــى الشـــركات ) فـــي الفقـــرة (أ): انـــه لغایـــات تطبیـــق النظـــام5نصـــت المـــادة (- 
االعضاء لدى السوق القیام بما یلي:

) ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ انتهــاء الســنة المالیــة للشــركة 3اعــداد تقریــر ســنوي خــالل مــدة ال تزیــد علــى (-أ
العضو واالفصاح عنه للسوق 

قبـــل الهیئـــة ن المــادة الســـابقة تخــص الشـــركة العضــو وتعنـــي شــركة االوراق المالیـــة المــرخص لهـــا مــنإ
)4، ص2007والمنتسبة لعضویة كل من السوق ومركز االیداع والتحویل (نظام االفصاح الفلسطیني، 

نــه لغایــات تطبیــق النظــام وتنفیــذ احكامــه یجــب علــى الشــركات المدرجــة لــدى أ) 17نصــت المــادة (- 
السوق ان تقوم باإلفصاح للسوق عما یلي:

ققــة مــن مــدقق الحســابات الــداخلي المرفوعــة إلقــرار مجلــس ولیــة المدصــورة عــن البیانــات المالیــة األ.أ
) خمسة واربعـون یومـا مـن تـاریخ انتهـاء السـنة المالیـة 45االدارة. بأسرع وقت ممكن وبما ال یزید عن (

للشركة.
الموعد التقریبي لنشر التقریر السنوي..ب
الموعد المقترح لعقد اجتماع الهیئة العامة العادیة السنوي..ج
المنصوص علیه في الفقرات السابقة مباشرة عند رفعها لمجلس االدارة إلقرارها، وتلتـزم یتم االفصاح.د

الشــركة المدرجــة بتقـــدیم نمــوذج االفصــاح االلكترونـــي الموحــد والمعتمـــد مــن الســوق، وبمـــا ال یزیــد عـــن 
) خمسة واربعون یوما من تاریخ انتهاء السنة المالیة للشركة. 45(

) 3رقم (ملحق
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