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قيمة االشتراك السنوي )شاملة أجور البريد(:

)30$( ثالثون دوالراً أمريكيًا لألفراد. «
)50$( خمسون دوالراً أمريكيًا للمؤسسات «

تسدد االشتراكات:
بموجب تحويل بنكي على حساب )المعهد المصرفي الفلسطيني( لدى البنك العربي – فرع المنارة  على  «
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IBAN: PS63 ARAB 0000 0000 9230 2599 45510

ملحوظة: لألهمية برجاء إرسال صورة من إشعار التحويل SWIFT على الفاكس رقم: 22971007 )00970( 
مدون عليه الغرض من التحويل )قيمة االشتراك في مجلة األبحاث المالية والمصرفية الدورية العلمية 

المحكمة( واسم الجهة التي قامت بالتحويل.

جملة األبحاث املالية واملصرفية 
جملة علمية حمكمة

المراسالت
توجه باسم:

رئيس تحرير مجلة األبحاث المالية والمصرفية مجلة علمية محكمة

المعهد المصرفي الفلسطيني
ص. ب 3909 البيرة – فلسطيـن

هــــاتف: 97022971004+
فاكس: 97022971007+

research@pbi.ps :بريد إلكتروني
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المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها وال تعكس بالضرورة رأي المجلة أو سياسة المعهد. «
من  « مسبق  كتابي  إذن  دون  النشر،  إعادة  أو  النسخ  يجوز  وال  للمعهد،  محفوظة  والنشر  الطبع  حقوق 

المعهد.
فكرة وتأسيس : باسل طه /2013 «
المدقق اللغوي: أحمد الخطيب  «
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شروط النشر في مجلة  األبحاث المالية والمصرفية 
»مجلة علمية ُمحكمة«

تعريف بالمجلة:
مجلة أبحاث مالية مصرفية علمية محكمة، تُعنى بنشر البحوث العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية والتطبيقية، 
باللغتين العربية واإلنجليزية، ويجب أن يتسم البحث المقدم إليها بشروط البحث العلمي، وخطواته وفق ما هو متعارف 
عليه عربياً وعالمياً، وهي تعنى، إضافة إلى ذلك، بنشر المراسلة القصيرة، ورسالة المحرر، ومراجعة الكتب أو 

الموضوعات.
تسليم مخطوطة البحث: يقدم المؤلف نسخة الكترونية من مخطوطة البحث، ويعني تقديم مخطوطة البحث للنشر في 
المجلة، أن المؤلف قد فّوض المجلة قانونيا بنشر بحثه ودراسته، ويعني ذلك أيضا أن المعلومات، التي تتضمنها تلك 
األبحاث والدراسات المقدمة للنشر، هي معلومات حقيقية، وأصيلة، وغير منشورة سابقاً، وأنها من إنتاج المؤلف 

المذكور في المخطوطة فقط، إضافة إلى أنها ليست قيد النشر في أماكن أخرى.
و في حال قبول األبحاث والدراسات للنشر فأن حق النشر والتوزيع، ينتقل تلقائياً إلى الناشر، ومن شأن هذا الحق أن 

يمكَّن من توزيع المعلومات قدر اإلمكان.
وتقدم مخطوطة البحث إلى research@pbi.ps باللغتين العربية أو اإلنجليزية، مع مراعاة أال يزيد حجم البحث 
الهوامش، والمراجع، والجداول، واألشكال، والمالحق، ويراعى ترقيم الجداول  على )35( صفحة، بما في ذلك 
واألشكال على التوالي وفق ورودها في البحث، مع تزويدها بعناوين، بحيث يكتب عنوان الجدول في أعاله، وعنوان 
الشكل في أسفله، وفي حالة استخدام الباحث أداة أو أدوات بحثية في القياس، مثل االستبانة، ال بد من وضع ملحق 

خاص بها، إذا لم ترد في متن البحث.
ويجب أن يستهل كل بحث بصفحة مستقلة تشتمل على ملخصين للبحث باللغتين العربية، واالنجليزية، بما ال يزيد، 

كل واحد منها، على )150( كلمة.
المخطوطة: تقدم المخطوطة مطبوعة على ورق أبيض )A4( على وجه واحد، وبالتباعد المزدوج، مع ترك هوامش 
مناسبة )2.5 سم( من جميع الجهات، ويكون الخط من نوع )Simplified Arabic(، وتكون العناوين الرئيسية بخط 

عريض وبحجم )16(، أما باقي المادة المطبوعة فتكون بحجم )14(.
وتشتمل المخطوطة على عنوان البحث، واسم المؤلف، وعنوانه، والملخصين، والمتن، ثم ينتهي البحث بالنتائج 

والتوصيات. ويذيل بقائمة للمراجع والمصادر التي ترد مرتبة ترتيبا أبتثياً، ثم المالحق حال وجودها.

التوثيق:
أ.  في متن البحث: 

يتم التوثيق، في متن البحث، وفقاً ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجية )APA5( على النحو اآلتي:
إذا كان المرجع كتاباً يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات، ويتم ذلك بين قوسين هكذا: «

إذا كان المؤلف منفرداً يكتب: )الهيتي، 2010، ص 312(   •
إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب: )الشوملي، والمومني، 2011، ص 212(  •

وإذا كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون هكذا:   •
)الحاج وآخرون، 2011، ص404( 

إذا كان المرجع بحثاً منشوراً في مجلة علمية يراعي فيه ما سبق. «
أما إذا كان موقعاً على االنترنت، فيكتب على النحو اآلتي: «

اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا:  •
 http:// www.tit.net  ”2010 .”الخدمات المصرفية
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ب.  المصادر والمراجع في نهاية البحث:
ترد المصادر والمراجع العربية أوالً، ومن ثم تعاد القائمة باللغة االنجليزية )كما جاءت باللغة العربية في قائمة 

منفصلة(، ثم المصادر والمراجع األجنبية على النحو اآلتي:
توثيق كتاب باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه، سنة النشر، فراغان طباعيان، عنوان الكتاب، ويوضع تحته خط،   •
الطبعة، فراغان طباعيان، الناشر، مكان النشر.  مثال:

شوملي ، سهير. )2011( السلوك التنظيمي.  داروائل، عمان، األردن.
Peter, M. )2009(. An outline of English phonetics, Berlin University Press, Berlin, Germany.
Al-Nimr, Saleh. )2011( Alschareaa Aleslamiya. Dar Al-Amal. Amman-jordan.

توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك الترتيب اآلتي: «
اسم عائلة المؤلف، يليها اسمه. سنة النشر، عنوان البحث، اسم المجلة، المجلد، العدد إن وجد. الصفحات. ويوضع   •

خط تحت اسم المجلة، ورقم المجلد، والعدد إن وجد.  
مثال ذلك:

الفيومي، أحمد. )2009(، »التسهيالت األئتمانية في المصارف االسالمية ...«. مجلة جامعة النجاح لألبحاث – ب 
)العلوم اإلنسانية(، 18)2(. 32-64.

Alzatare, D. )2009(. ”Principels of Enginering”. An-Najah National University Re-
search Journal- B, 14.2; 215-326.
Al-Qagadamany, Ali. )2011(. ”Reasearch Methodolgy …”. Majalet jameat Kadoore. 
23)5(. 19-30.

توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية، يراعى في ذلك الترتيب اآلتي: «
اسم عائلة الباحث، يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة. الكلية، الجامعة. بلد النشر. ويتم كتابة عنوان الرسالة بين   •

عالمتي تنصيص هكذا.
كلية  منشورة.  ماجستير غير  فلسطين«. رسالة  في  التنمية  الحكومي على  الدعم  »اثر  الناجي، سلمى. )2009(. 

الدراسات العليا، جامعة فلسطين التقنية. طولكرم، فلسطين.
Faysal, M. A. )2012( ”Adaptive and maladptive and creativity. How are they related to 
professional and female actors” Unpublished dissertation University of London, Berek-
ley, Cal., UK.
Makdise, Marwa. )2010(. ”Alhadara al-arabeya fi phalestine”. Resalet majester ghair 
manshurah. Kuleyt al-derasat alolya, jameat KadureTolkarem. Palestine.

توثيق االنترنت، يراعي في ذلك الترتيب اآلتي: «
اسم عائلة المؤلف أو شهرته، اسمه، سنة النشر. »عنوان المقالة«، الموقع، ويوضع تحته خط، مثال ذلك:

 www.tit.net ،»الجيار، عطية، 2009، »ذكاء االعمال
Aljayar, Ateya. 2009. ”thakaa almaarefa. www.tit.net.
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)دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين(

إعداد 

د. مفيد الظاهر 

أ. هاشم التكروري

mofeedthaher@najah.edu 

مقدمة:

ــي  ــدة ف ــون مفي ــي تك ــات الت ــم المعلوم ــى تقدي ــدف إل ــا ته ــا، ولكنه ــد ذاته ــي ح ــة ف ــت غاي ــة ليس ــر المالي إن التقاري
اتخــاذ قــرارات األعمــال والقــرارات االقتصاديــة، وإن أهــداف التقاريــر الماليــة غيــر ثابتــة، ولكنهــا تتأثــر بالبيئــات 
االقتصاديــة والقانونيــة والسياســية واالجتماعيــة، وتتأثــر أيضــا بالخصائــص والقيــود المتعلقــة بنوعيــة المعلومــات 
التــي يمكــن أن توفرهــا التقاريــر الماليــة، ولكــن هــذه المعلومــات تكــون غالبــا بصــورة تقديريــة وليســت دقيقــة تمامــا، 
وهــي تعكــس اآلثــار الماليــة للعمليــات واألحــداث التــي حدثــت بالفعــل. وتنشــأ أهــداف التقاريــر الماليــة أساســا مــن 
احتياجــات المســتخدمين الخارجييــن الذيــن تنقصهــم ســلطة الحصــول علــى المعلومــات التــي يحتاجونهــا، ويتــم توجيــه 
أهــداف التقاريــر الماليــة نحــو المصلحــة العامــة لتخــدم العديــد مــن المســتخدمين، وتمكنهــم مــن تحديــد مــدى قــدرة 
المنشــأة علــى توليــد تدفقــات نقديــة جيــدة. إن التقريــر المالــي يجــب أن يقــدم معلومــات مفيــدة للمســتثمرين الحالييــن 
ــات  ــون المعلوم ــرارات المناســبة, ويجــب أن تك ــك التخــاذ الق ــن؛ وذل ــن والمســتخدمين اآلخري ــن والدائني والمرتقبي
ــت  ــدار وتوقي ــر مق ــي تقدي ــة وف ــداث االقتصادي ــال واألح ــة عــن األعم ــة معقول ــم خلفي ــن لديه ــؤالء الذي ــة له مفهوم
المتحصــالت النقديــة المتوقعــة مــن توزيعــات األربــاح أو الفوائــد أو المتحصــالت مــن المبيعــات واســترداد األوراق 

الماليــة أو القــروض.

ويؤكــد )محســن، 2008، ص10( إلــى أن مجلــس معاييــر المحاســبة األمريكــي يعــّد توقيــت إصــدار التقريــر الســنوي 
مــن المعاييــر األساســية الواجــب توافرهــا حتــى تكــون المعلومــات المحاســبية مالئمــة لمتخــذ القــرار، ويجــب أن توفر 
معلومــات عــن األداء المالــي للمنشــأة فــي فتــرة معينــة ألن المســتثمرين والدائنيــن يســتخدمون فــي الغالــب معلومــات 

تاريخية. 

ويجــب أن توفــر معلومــات عــن كيفيــة حصــول المنشــأة علــى النقديــة وأوجــه إنفاقهــا، وعــن القــروض وآليــة ســدادها، 
وعــن رأس المــال التــي تشــمل التوزيعــات النقديــة والتوزيعــات األخــرى لموارد المنشــأة.

وأظهــرت دراســة )نصــار ولطفــي، 1998( أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى التأخيــر فــي إصــدار 
القوائــم الماليــة، ولكــن كان للعوامــل التاليــة تأثيــر مهــم فــي تأخيــر إصــدار التقريــر الســنوي وهــي : حجــم الشــركة 
ــة الداخلــي للشــركة، وإجــراءات إصــدار  ــرأي الصــادر عــن المدقــق، ونظــام الرقاب ــوع ال ــق، ون موضــع التدقي
التقريــر المالــي الســنوي. وهــذا يــدل علــى عــدم قيــام أقســام المحاســبة بواجبهــا وضعــف إمكانياتهــا، وخصوصــا 

فــي إكمــال األعمــال المحاســبية الخاصــة بنهايــة الســنة.
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ويشــير )حنــش، 2009، ص4( إلــى أن مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى تأخيــر إعــداد القوائــم الماليــة: عامــل عــدم 
وجــود ضوابــط قانونيــة تلــزم بإعدادهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة مثــل الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة، 

يليــه عامــل عــدم وجــود ســوق لــألوراق الماليــة كــون هــذه القوائــم مطلوبــة بشــكل أساســي فــي أســواق المــال.

يتضــح ممــا ســبق أن هنــاك العديــد مــن العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة في الشــركات، وســيتم 
دراســة هــذه العوامــل وغيرهــا بالتفاصيــل الممكنــة واآلثــار المترتبــة عليهــا وصــوال إلــى التوصيــات التــي تحــد 

. منها

مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيسي:

بالرغــم مــن أهميــة المعلومــات الماليــة التــي تتضمنهــا القوائــم الماليــة إال أن الشــركات المســاهمة العامــة 
ــم، وفــي هــذه الدراســة ســوف  ــك القوائ ــى تأخيــر إصــدار تل الفلســطينية تواجــه بعــض المشــاكل التــي تــؤدي إل
ــي  ــا تتضــح مشــكلة الدراســة ف ــم, مــن هن ــر إصــدار هــذه القوائ ــي تأخي ــر ف ــي تؤث نســتعرض أهــم العوامــل الت

ــي : ــؤال التال ــا عــن الس إجابته

ما العوامل المؤثرة في تأخير إصدار القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية؟

أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة المعلومــات الماليــة التــي تتضمنهــا القوائــم الماليــة. حيــث إن تلــك القوائــم فــي 
جوهرهــا هــي الناتــج النهائــي للعمليــة المحاســبية فعندمــا يعــد المحاســبون تلــك القوائــم فإنهــم يصفــون خصائــص 
ــة  ــرة زمني ــة لفت ــأة المالي ــة عــن أنشــطة المنش ــر بعدال ــا تعب ــدون أنه ــي يعتق ــة الت ــا للنواحــي المالي ــأة، وفق المنش
معينــة, وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد أهــم العوامــل التــي تــؤدي بالشــركة إلــى تأخيــر إصــدار قوائمهــا الماليــة 
واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك التأخيــر كالتقليــل مــن مصداقيــة المعلومــات الــواردة فــي تلــك التقاريــر وموثوقيــة 

هــذه التقاريــر. 

كمــا تتضــح أهميــة هــذه الدراســة مــن خــالل الفائــدة التــي ســتنعكس علــى الشــركات الفلســطينية، حيــث ســتوضح لهــا 
األســباب التــي تحــول دون إصــدار التقاريــر الماليــة فــي مواعيدهــا المحــددة؛ مــا يقلــل مــن هــذا التأخيــر. وتنعكــس 
نتيجــة هــذه الدراســة علــى فئــة كبيــرة مــن المتعامليــن مــع القوائــم الماليــة ســواء أكانــوا مكاتــب تدقيــق أم مســتثمرين؛ 

مــا يعكــس أهميــة هــذه الدراســة بالنســبة لقطــاع كبيــر مــن المتعامليــن مــع الشــركات.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن إيجازها كما يلي:

توضيح العوامل المؤثرة في تأخير إصدار القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية.1. 

معرفة آثار التأخير في إصدار القوائم المالية على وضع الشركة التنافسي في السوق.2. 

معرفة تـاثير االلتزام بإصدار القوائم المالية في الموعد المحدد على سعر السهم وربحية الشركة.3. 

الوصول لنتائج وتوصيات لحل مشكلة الدراسة. 4. 
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فرضيات الدراسة 

ــي 1.  ــرة ف ــل المؤث ــث العوام ــن حي ــة )α=50.0( م ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ــد عالق ال توج
تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية تعــزى إلــى متغيــر حجــم الشــركة.

ــي 2.  ــرة ف ــل المؤث ــث العوام ــن حي ــة )α=50.0( م ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ــد عالق ال توج
ــى متغيــر واقــع التدقيــق. ــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية تعــزى إل ــم المالي تأخيــر إصــدار القوائ

ــي 3.  ــرة ف ــل المؤث ــث العوام ــن حي ــة )α=50.0( م ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ــد عالق ال توج
تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية تعــزى إلــى متغيــر طبيعــة نظــام 

الرقابــة الداخلــي للشــركة.

ــي 4.  ــرة ف ــل المؤث ــث العوام ــن حي ــة )α=50.0( م ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ــد عالق ال توج
ــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية تعــزى إلــى متغيــر إجــراءات  ــم المالي تأخيــر إصــدار القوائ

ــي الســنوي. ــر المال إصــدار التقري

ــي 5.  ــرة ف ــل المؤث ــث العوام ــن حي ــة )α=50.0( م ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ــد عالق ال توج
تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية تعــزى إلــى متغيــر ســنة التأســيس.

ــي 6.  ــرة ف ــل المؤث ــث العوام ــن حي ــة )α=50.0( م ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ــد عالق ال توج
ــزام  ــر االلت ــى متغي ــزى إل ــة الفلســطينية تع ــي الشــركات المســاهمة العام ــة ف ــم المالي ــر إصــدار القوائ تأخي

ــة. ــم المالي بإصــدار القوائ

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α=50.0( مــن حيــث العوامــل المؤثــرة فــي تأخير 7. 
إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية تعــزى إلــى متغيــر ســنوات الخبرة.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α=50.0( مــن حيــث العوامــل المؤثــرة فــي تأخير 8. 
إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية تعــزى إلــى متغيــر المؤهــل العلمي.
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منهجية الدراسة

مجتمع الدراسة: 

الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.

عينة الدراسة: 

ــة  ــاهمة العام ــي الشــركات المس ــن، ف ــدراء الماليي ــن، الم ــن والخارجيي ــن الداخليي ــن المدققي ــة م ــون العين ســوف تك
ــي بورصــة فلســطين. ــة ف المدرج

طريقة جمع البيانات:

المصــادر الثانويــة: ســيتم الحصــول علــى المعلومــات الثانويــة مــن الكتــب والمراجــع التــي تناولــت موضــوع . 1
ــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة  الدراســة المتمثــل فــي العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائ

الفلســطينية.

ــي . 2 ــن ف ــن الداخليي ــن والمدققي ــدراء الماليي ــى الم ــتوزع عل ــي س ــتبانة الت ــالل االس ــن خ ــة: م ــادر األولي المص
الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة والمدققيــن الخارجييــن فــي فلســطين.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال: اإلطار النظري

 يحتــاج المســتثمرين الحاليــون والمرتقبــون والمقرضــون إلــى بيانــات محدثــة أوال بــأول عــن نتائــج أعمــال المنشــأة 
ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة، ولتوفيــر ذلــك اتجهــت الجهــات التــي تقــوم بوضــع المعاييــر المحاســبية نحــو 
إعــداد تقاريــر ماليــة فــي فتــرات اقــل مــن ســنة لتوفيــر المعلومــات والبيانــات الدوريــة للمســتخدمين علــى فتــرات 
ــر  ــذه التقاري ــل ه ــن أن تحم ــة( , ويمك ــر المالي ــر ب ) التقاري ــذه التقاري ــمى ه ــأة , وتس ــع المنش ــن وض ــة ع متقارب
ــور  ــذه األم ــرات الموســمية , وكل ه ــك التأثي ــال وكذل ــي منشــاة األعم ــرة ف ــق باتجاهــات مؤث ــة تتعل ــات كافي معلوم
يمكــن أن تختفــي فــي ظــل االكتفــاء بتقديــم تقاريــر ماليــة ســنوية فقــط. )المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 34، 2007( 

ووفقا لهذا المفهوم يمكن أن نالحظ ما يلي : 

إن القوائــم الماليــة تكــون مرحليــة ألنهــا تعــد وتنشــر علــى أســاس غيــر ســنوي، وقــد يكــون شــهري، إال أنهــا . 1
غالبــا مــا تعــد وتنشــر علــى أســاس ربــع ســنوي أي كل ثالثــة شــهور. 

ــنوية كأدوات . 2 ــة الس ــم المالي ــرة للقوائ ــة مناظ ــم مالي ــورة قوائ ــي ص ــون ف ــد تك ــة ق ــر المالي ــم والتقاري إن القوائ
لإلفصــاح المقنــن أو قــد تكــون فــي صــورة تقاريــر أو ملحوظــات أو كشــوفات أو مرفقــات، إلــى انــه أصبــح مــن 

المتعــارف عليــه إن تكــون فــي صــورة قوائــم ماليــة.

إن القوائم المالية وسيلة لتوصيل رسائل إعالمية تحمل معلومات مالية مثلها مثل القوائم المالية السنوية. . 3

إن مســتخدمي القوائــم الماليــة هــم أصحــاب المصلحــة فــي المشــروع، مثــل المســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن . 4
والدائنيــن ونقابــات العمــل وإدارة المشــروع نفســها وغيرهــم مــن ممثلــي الطــرف الثالــث.

ــرارات . 5 ــا ألغــراض اتخــاذ الق ــاد عليه ــدم معلومــات لمســتخدميها يمكــن االعتم ــة يجــب أن تق ــم المالي إن القوائ
ممــا يســتدعي بالضــرورة إن تكــون هــذه القوائــم قــد تــم فحصهــا بواســطة مراجــع حســابات مســتقل. )المعيــار 

ــم 34، 2007(  ــي رق المحاســبي الدول

إن البيانــات الماليــة توفــر معلومــات عــن الوضــع المالــي للمنشــأة والتغيــرات الحاصلــة فــي مركزهــا المالــي والتــي يســتفيد . 6
منهــا قطــاع واســع مــن مســتخدميها فــي اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة.

ــذه . 7 ــإن ه ــك ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل ــتخدمين، ولك ــة لمعظــم المس ــات العمال ــي احتياج ــة تلب ــات المالي إن البيان
البيانــات توفــر كل المعلومــات التــي قــد يحتاجهــا المســتخدمون فــي اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة طالمــا أنهــا 
ــة. ــر المالي ــات غي ــر بالضــرورة المعلوم ــا ال توف ــن أنه ــي حي ــة، ف ــة لألحــداث الماضي ــار المالي ــط اآلث تعكــس فق

كمــا تظهــر البيانــات الماليــة نتائــج ممارســة اإلدارة لمــا لهــا فــي حمايــة موجــودات وحقــوق المنشــأة، وكذلــك . 8
ــة، 2006، ص8-7( ــر المحاســبة الدولي ــة معايي ــة عليها.)لجن محاســبة اإلدارة عــن المــوارد المؤتمن



العوامل المؤثرة في تأخير إصدار القوائم المالية38

الدراسات السابقة

دراســة) ربايعــة، 2005( بعنــوان مشــاكل تطبيــق المعيــار المحاســبي )34( المتعلــق بالتقاريــر المالية 
في الشــركات الفلســطينية.

هــدف هــذا البحــث وبشــكل رئيســي إلــى معرفــة مــدى االلتــزام بأحــد المعاييــر الضروريــة حاليــا، والتــي يهمــل فــي 
ــة  ــة مطالب ــة المســتثمرين بأهمي ــى توعي ــة إل ــي, باإلضاف ــر مــن الشــركات المدرجــة فــي الســوق المال تطبيقهــا الكثي
الشــركات بااللتــزام بهــا. كمــا هــدف إلــى التعــرف علــى مشــاكل تطبيــق المعيــار المحاســبي )34( المتعلــق بالتقاريــر 
الماليــة فــي الشــركات الفلســطينية, بعــد االطــالع علــى نتائــج التحليــل اإلحصائــي فــان الدراســة خرجــت بالنتائــج 

التاليــة:

ــى . 1 ــك عل ــة وذل ــى مــدار الســنة المالي ــاح المشــروع عل ــؤ بقيمــة وتوقيــت أرب ــة فــي التنب ــر المالي تســاعد التقاري
ــع ســنوي.  ــا رب أســاس مؤقــت غالب

تســاعد التقاريــر الماليــة فــي توفيــر معلومــات وقتيــة مفيــدة ألغــراض تحديــد مــدى تقــدم أداء المشــروع , خاصــة . 2
إذا كان هــذا األداء يقــاس باألربــاح والتدفقــات النقديــة وعائــد الســهم. 

تســاهم التقاريــر الماليــة فــي مســاعدة أصحــاب المصلحــة فــي المشــروع, خاصــة المســاهمون, علــى عمــل تقييــم . 3
مالئــم ومســتمر ألداء إدارة المشــروع كوكيــل عنهــم

وبعد اإلطالع على نتائج الدراسة فإن الباحثين يوصيان بما يلي:

ضــرورة أن تلتــزم الشــركة بإعــداد التقاريــر الماليــة حســب مــا ينــص عليــه المعيــار الدولــي رقــم )34( فيمــا . 1
يتعلــق بإعــداد التقاريــر

ضرورة أن يتم نشر التقارير المالية الحولية حسب األصول وتكون في متناول الجميع.. 2

ضرورة أن يتم إعداد التقارير من قبل محاسبين مختصين.. 3

ــة  ــر المالي ــة بإصــدار التقاري ــزام الشــركات اإلماراتي ــوان مــدى الت ــد الحــق، 2005( بعن دراســة )عب
ــر المحاســبة الدوليــة وفــق معايي

وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن %60 مــن الشــركات تلتــزم بإصــدار التقاريــر الماليــة وفــق معاييــر المحاســبة 
الدوليــة، وأشــارت النتائــج ايضــا أن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة ثقــة المســتثمرين فــي الشــركات وبالتالــي إقبــال 
المســتثمرين علــى شــراء األســهم والســندات فــي هــذه الشــركات، وفــي الختــام أوصــت الدراســة بضــرورة تطبيــق 
معاييــر المحاســبة الدوليــة فيمــا يتعلــق بإصــدار التقاريــر الماليــة. كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة أن يتــم إصــدار 

التقاريــر فــي موعدهــا المحــدد مســبقا منــذ بدايــة الســنة الماليــة.

دراسة )حماد، 2006( بعنوان أهمية اإلفصاح في القوائم المالية

وقــد أشــارت هــذه الدراســة إلــى أهميــة اإلفصــاح فــي القوائــم الماليــة، حيــث بينــت أنــه وفقــا التجاهــات وإصــدارات 
المنظمــات المهنيــة المعنيــة باإلفصــاح المحاســبي بصفــة عامــة، واإلفصــاح المحاســبي فــي القوائــم الماليــة بصفــة 

خاصــة، يجــب أن يتــم اإلفصــاح المرحلــي فــي هــذه القوائــم وملحقاتهــا عمــا يأتــي: 
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إجمالي وصافي المبيعات ومدى تأثرها بالتقلبات الموسمية إن وجدت. • 

مخصص ضرائب الدخل وفقاًُ ألفضل تقدير بشأن معدل الضرائب المتوقع في نهاية السنة. • 

صافي الدخل العادي وصافي الدخل الشامل والعائد المتوقع على السهم. • 

لسياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة ونشــرها، خاصــة مــا يتعلــق بالمخــزون وتكلفــة • 
البضاعــة، وإذا حــدث وقامــت إدارة المشــروع بتغييــر مبــدأ محاســبي فــي فتــرة معينــة؛ عندئــذ يجــب 

تحديــد أثــر هــذا التغييــر حتــى تاريــخ حدوثــه، ويتــم اإلفصــاح عنــه فــي الفتــرة التــي حــدث فيهــا. 

دراســة )الوحيــدي، 2007( بعنــوان بــاب تأخــر شــركات القطــاع الخــاص فــي ليبيــا بإصــدار 
التقاريــر الماليــة الســنوية.

ــي  ــج الوصف ــتخدام المنه ــم اس ــركة, وت ــت )15( ش ــركات بلغ ــن الش ــة م ــى عين ــة عل ــذه الدراس ــت ه أجري
ــة )0.05(  الميدانــي. وبينــت نتائــج الدراســة أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدالل
مــن حيــث أســباب تأخــر شــركات القطــاع الخــاص فــي ليبيــا بإصــدار التقاريــر الماليــة الســنوية تعــزى إلــى 
متغيــر المؤهــل العلمــي. بينمــا اتضــح وجــود فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )0.05( تعــزى إلــى 
متغيــر ســنوات الخبــرة، وكانــت الفــروق لصالــح أصحــاب فئــة )أكثــر مــن 10 ســنوات(، وبينــت النتائــج أن 
التأخيــر فــي إصــدار التقاريــر الماليــة ينجــم فــي غالبيــة الشــركات بســبب عــدم انتهــاء المحاســبين مــن إعــداد 
القوائــم الماليــة فــي موعدهــا المحــدد، باإلضافــة إلــى تأخــر بعــض الصفقــات التــي تعقدهــا هــذه الشــركات. 
وفــي الختــام أوصــت الدراســة بضــرورة توضيــح أســباب التأخــر بالنســبة للمســتثمرين حتــى تســترد الشــركة 

الثقــة مــن قبــل المســتثمرين فيهــا.

دراســة )عثمــان، 2009( بعنــوان أثــر توقيــت نشــر القوائــم المالية علــى قرارات المســتخدمين 
)دراســة حالــة شــركة داجن إلنتــاج الدواجــن المحدودة- الســودان(.

 تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي القوائــم الماليــة التــي تصــدر فــي غيــر توقيتهــا المناســب واألثــر الــذي يحدثــه 
ــت  ــد تناول ــم. وق ــاذ قراراته ــد اتخ ــم عن ــك القوائ ــى تل ــاد عل ــد االعتم ــتخدمين عن ــرارات المس ــى ق ــك عل ذل
الدراســة أهميــة نشــر القوائــم الماليــة فــي وقتهــا المناســب، وتأثيــر تأخيــر نشــر القوائــم الماليــة علــى قــرارات 
ــة  ــم االقتصادي ــيد قراراته ــاذ وترش ــى اتخ ــاعدهم عل ــبية تس ــات محاس ــن معلوم ــه م ــا تحوي ــتخدمين لم المس
المتعلقــة بالمنشــأة التــي تنشــر القوائــم الماليــة، وقــد هدفــت الدراســة إلــى بيــان اآلثــار الســلبية التــي تنتــج عــن 
تأخيــر نشــر القوائــم الماليــة، وبيــان أهميتهــا لمســتخدميها علــى اختــالف حاجاتهــم منهــا عنــد االعتمــاد عليهــا 
فــي اتخــاذ قراراتهــم االقتصاديــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن القوائــم الماليــة تمثــل أهميــة كبيــرة لــدى 
مســتخدميها؛ وذلــك لمــا تحويــه مــن معلومــات مفيــدة تســاعد فــي اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة وترشــيدها، 
وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة إصــدار القوائــم الماليــة علــى فتــرات منتظمــة؛ حتــى تتــم االســتفادة منهــا، 
والتركيــز علــى نوعيــة المعلومــات المحاســبية الــواردة بالقوائــم الماليــة، وضــرورة اتصافهــا بالخصائــص 
النوعيــة؛ حتــى تســهم بصــورة فاعلــة فــي التأثيــر إيجابــاً علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة علــى أساســها. 

دراســة )عبــد الناصــر، فضــل، 2010( بعنــوان أهميــة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار 
التقاريــر الســنوية للشــركات دراســة مقارنــة مــن وجهــة نظــر المديريــن والمدققيــن القانونييــن 

فــي كل مــن العــراق واألردن.

ــر الســنوية  ــر إصــدار التقاري ــى تأخي ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك ــل الت ــى العوام اســتهدفت الدراســة التعــرف عل
للشــركات فــي كل مــن العــراق واألردن. ولتحقيــق هــذا الهــدف صــاغ الباحثــان ثــالث فرضيــات أساســية، 
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ــتمارة 22  ــذه االس ــت ه ــا؛ إذ تضمن ــة الختباره ــات الضروري ــع البيان ــتبانة لجم ــتمارة اس ــتخدام اس ــم اس وت
عامــال مــن العوامــل التــي يحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر فــي تأخيــر إصــدار التقاريــر الســنوية للشــركات. وتــم 
ــق وقواعــد  ــر التدقي ــة بمعايي ــى بالشــركة، والثاني ــط األول ــع مجموعــات ترتب ــي أرب ــب هــذه العوامــل ف ترتي

ــة التدقيــق. ــة بمكتــب التدقيــق، أمــا المجموعــة األخيــرة فتتعلــق بعملي الســلوك المهنــي، والثالث

دراسة  )Halbouni, 2005( بعنوان مدى مالءمة معايير المحاسبة الدولية في األردن.

وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة االنطبــاع الســائد لــدى كل مــن معــدي ومدققــي ومســتخدمي القوائــم 
ــم  ــذه القوائ ــدار ه ــدى إص ــول م ــي األردن، وح ــة ف ــبة الدولي ــر المحاس ــة معايي ــدى مالءم ــول م ــة ح المالي
فــي توقيتهــا المناســب، وتشــير نتائــج هــذه الدراســة، وبعــد تطبيــق األســاليب اإلحصائيــة المالئمــة إلــى أن 
المســتجيبين لديهــم انطبــاع قــوي بحياديــة وقــدرة مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي علــى إصــدار معاييــر 
محاســبية مناســبة، يمكــن تطبيقهــا فــي كل مــن الــدول الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء، كمــا تشــير نتائــج 
الدراســة إلــى أن كالً مــن ســنوات الخبــرة وتنوعهــا لــدى المســتجيبين كان لهمــا األثــر األكبــر حــول قــدرة 
الشــركات علــى إصــدار البيانــات الماليــة فــي مواعيدهــا، باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن نتائــج هــذه الدراســة تشــير 
ــة  ــق المرتبط ــب التدقي ــم دور مكات ــة وتعاظ ــتثمارات األجنبي ــق االس ــادة تدف ــي زي ــة ف ــى أن الرغب أيضــا إل
بمكاتــب تدقيــق عالميــة همــا مــن أكثــر العوامــل المؤثــرة فــي اعتمــاد معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي األردن، 
وفيمــا يتعلــق باإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا العتمــاد معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي األردن، فتشــير نتائــج 
ــى  ــة أدى إل ــة عالي ــة ذات مصداقي ــم مالي ــى ضــرورة وجــود قوائ ــى أن الحاجــة الملحــة إل ــذه الدراســة إل ه
اعتمــاد معاييــر المحاســبة الدوليــة علــى عجــل ودون أيــة محاولــة لالســتفادة مــن التجــارب الســابقة للــدول 

الناميــة.

الدراسات األجنبية:

دراســة مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )2000( بعنــوان الشــفافية  والكشــف عــن 
البيانــات الماليــة فــي مؤسســات األعمــال الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي البلــدان الناميــة.

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي االفتقــار إلــى وجــود بنية أساســية محاســبية متطــورة، تســاعد المؤسســات بإصدار 
قوائمهــا الماليــة فــي المواعيــد المحــددة لهــا, األمــر الــذي يــؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار األوضــاع الماليــة، 
كمــا يــؤدي االفتقــار إلــى الشــفافية والكشــف عــن البيانــات الماليــة بدرجــة كافيــة إلــى ظهــور صعوبــات فــي 
الحصــول علــى التمويــل، ونقــص المعرفــة التــي تتيــح إدارة الشــركة بشــكل أفضــل، وبالتالــي فقــدان القــدرة 
علــى المنافســة، وتهــدف الدراســة إلــى محاولــة إيجــاد حلــول ممكنــة مقترحــة للنظــم المحاســبية للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، وقــد تــم جمــع معلومــات عــن الحالــة الراهنــة  والمشــاكل التــي تواجــه البلــدان 
ــا  ــنغافورة وماليزي ــان وس ــرب ولبن ــا والمغ ــرون وكيني ــوانا والكامي ــل وبوتس ــن والبرازي ــة:  األرجنتي التالي

وبولنــدا وكازاخســتان.

وتوصلــت الدراســة إلــى أن أقليــة صغيــرة جــداً فقــط مــن مديــري مؤسســات األعمــال الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم فــي البلــدان الناميــة تتوافــر لديهــا قــدرة نظاميــة علــى إصــدار القوائــم الماليــة فــي موعدهــا المحــدد، 
ــة لهــذه المؤسســات. حيــث ال تتوافــر للكثيريــن مــن  ــرة أمــام نمــو األعمــال التجاري ــة كبي وهــذا يشــكل عقب
منظمــي المشــاريع ســوى أفــكار بالغــة الغمــوض عمــا إذا كانــت أعمالهــم التجاريــة مربحــة حقــاً، وعــن هياكل 
ــم فإنهــم ليســوا فــي وضــع يؤهلهــم لتحســين ربحيتهــم. كمــا أنهــم ال يســتطيعون  تكاليــف أعمالهــم.  ومــن ث
الحصــول علــى القــروض الالزمــة لتمويــل أعمالهــم؛ ألنهــم ال يســتطيعون إثبــات ربحيــة هــذه األعمــال أو 
ــات ال  ــي؛ ألن الحكوم ــن منظــور ضريب ــم يتعرضــون لمخاطــر م ــراً فإنه ــا, وأخي ــي يمتلكونه األصــول الت
تتوافــر لديهــا بيانــات دقيقــة تســتند إليهــا فــي مــا تتخــذه مــن قــرارات فــي مجــال السياســة الضريبيــة، وتمنــح 
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علــى أساســها اإلعفــاءات الضريبيــة، وفــي الوقــت نفســه فــإن هــؤالء المديريــن ال يســتطيعون الطعــن فــي 
التقديــرات الضريبيــة المفرطــة، وأوصــت الدراســة إلــى أنــه ينبغــي وجــود عــدة ســمات وخصائــص ال بــد 

ألي نظــام محاســبي أن تتوافــر بــه، تقــوم علــى االتســاق مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة.

المشــاريع  أداء  لتقييــم  المقدمــة  المعلومــات  بعنــوان   )Gale Group,  2001( دراســة 
التجاريــة.

هدفــت الدراســة إلــى زيــادة وضــوح المعلومــات المقدمــة للمســتفيدين لتقييــم أداء المشــاريع التجاريــة، 
وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه ينبغــي إعــادة ترتيــب عــرض البنــود فــي القوائــم الماليــة، وحــذف جميــع البيانات 
غيــر الضروريــة. وقــد أوصــت باســتخدام المعاييــر المتعــددة لتقييــم األداء المالــي للشــركات، كمــا يجــب أن 
تقــدم القوائــم الماليــة معلومــات للدائنيــن وليــس فقــط للمســتثمرين، حيــث يســتفيد الدائنــون مــن القوائــم الماليــة 

مــن خــالل متابعــة الســيولة النقديــة.

ــى ضــرورة إصــدار  ــة إل ــة فــي موعدهــا باإلضاف ــم المالي ــة إصــدار القوائ ــى أهمي كمــا أشــارت الدراســة إل
ــر. ــأول دون أي تأخي ــي أوالً ب ــى وضــع الشــركات المال ــن أجــل التعــرف عل ــة م ــة ربعي ــر مرحلي تقاري

للبيانــات  اإللزامــي  اإلفصــاح  بعنــوان    :  )Ajax and Liljeheden,  2005( دراســة 
المحاســبية

أجريــت دراســة ميدانيــة علــى الشــركات صغيــرة ومتوســطة الحجــم فــي 2004 فــي بوليفيــا لتعرف المســتوى 
الــالزم مــن اإلفصــاح اإللزامــي للبيانــات المحاســبية فيهــا، واعتمــدت الدراســة علــى البحــث الميدانــي؛ حيــث 
تمثلــت عينــة الدراســة فــي الدائنيــن كأحــد أهــم المســتفيدين مــن البيانــات المحاســبية للشــركات نظــراً لشــدة 

فقــر بوليفيــا واعتمادهــا الدائــم علــى القــروض.

 وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا: وجــود فجــوة كبيــرة بيــن المعلومــات المحاســبية المطلوبــة وبيــن 
قــدرة الشــركة علــى تقديــم هــذه المعلومــات بصــورة صادقــة وذات مصداقيــة فــي الموعــد المناســب, حيــث 

تبيــن أن الشــركات تتأخــر فــي إصــدار قوائمهــا الماليــة حســب الطلــب.

وخرجــت بتوصيــات منهــا: المطالبــة بــأن تكــون التقاريــر الماليــة المنشــورة بســيطة بقــدر اإلمــكان وتوضــح 
الســيولة النقديــة وميزانيــة ويفضــل قائمــة الدخــل.

ــدرة  ــك لتحســن ق ــة؛ وذل ــم المالي ــي إصــدار القوائ ــدم التأخــر ف ــق بع ــب المتعل ــر الجان ــى تطوي ــة إل باإلضاف
ــاع نظــام محاســبي  ــة، واتب ــم المالي ــى القوائ ــاء الثقــة عل ــة والمحاســبية، وإضف الشــركة مــن الناحيتيــن المالي

ــرا. ــة كثي ــد ســيفيد المحاســبة البوليفي ــى المــدى البعي ــه مكلــف، ولكــن عل ــد أن ــذي يعتق ــي ال دول

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ــر إصــدار  ــرة فــي تأخي ــت العوامــل المؤث ــة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا تناول تختلــف الدراســة الحالي
القوائــم الماليــة فــي بورصــة فلســطين، فمعظــم الدراســات الســابقة تتركــز حــول مــدى إمكانيــة تطبيــق معاييــر 
ــبية  ــر المحاس ــق المعايي ــا لتطبي ــي يجــب توافره ــات الت ــي اإلمكاني ــا ه ــام، وم ــكل ع ــة بش ــبة الدولي المحاس
الدوليــة، ومــا هــي المعيقــات التــي تعيــق تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة، وبعــض الدراســات تركــز علــى 
ــذه  ــه ه ــز ب ــا تتمي ــة، وم ــبة الدولي ــر المحاس ــوازي معايي ــة ت ــر محلي ــاء معايي ــا لبن ــالزم توافره الشــروط ال
الدراســة هــو إمكانيــة التطبيــق العملــي فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة 

فلســطين لــألوراق الماليــة وتحقيــق ذلــك مــن خــالل أداة الدراســة وهــي االســتبانة. 
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الطريقة واإلجراءات

يتضمــن هــذا الفصــل عرضــا لمنهــج الدراســة ومجتمعهــا وعينتهــا وأداتهــا ومتغيراتهــا وإجراءاتهــا 
والمعالجــات اإلحصائيــة، وفيمــا يلــي بيــان بذلــك:

منهج الدراسة :

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وهذا األسلوب يناسب أغراض الدراسة.

مجتمع الدراسة:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 
لــألوراق الماليــة.

عينة الدراسة:

ــة  ــة الفلســطينية المدرج ــاهمة العام ــي الشــركات المس ــردا ف ــا )48( ف ــة قوامه ــى عين ــة عل ــت الدراس أجري
فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة، وتــم اختيــار مفــردة مــن كل شــركه. مــع العلــم أن عــدد الشــركات 

ــخ إعــداد هــذه الدراســة 48 شــركة.  ــى تاري ــة حت المدرجــة فــي ســوق فلســطين لــألوراق المالي

الجدول ) 1 (
توزيع عينة الدراسة 

16 مديراً مدير مالي

16 مدققاً داخلياً مدقق داخلي

16 مدققاً خارجياً مدقق خارجي

48 المجموع

الجدول ) 2 (

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

النسبة المئوية % التكرار المؤهل العلمي
%0 0 دبلوم

 %68.8 33 بكالوريوس
%29.2 14 ماجستير
%2.1 1 دكتوراه
%100 48 المجموع
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الجدول ) 3 (

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة 

النسبة المئوية % التكرار سنوات الخبرة 
% 27.1 13 أقل من 7
% 20.8 10 10-7
% 52.1 25 أكثر من 10
 % 100 48 المجموع

الجدول ) 4 (

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنة التأسيس

النسبة المئوية % التكرار سنة التأسيس
 %17.1 7 قبل 1980
 % 36.6 15 1995-1980
 % 31.7 13 2005-1996
 % 14.6 6 بعد 2005

 % 100.0 41 المجموع

الجدول ) 5 (

توزيع عينة الدراسة حسب متغير حجم الشركة

النسبة المئوية % التكرار حجم الشركة
% 20 8 1-2 مليون 
%  15 6      2-4 مليون
%   65 26 أكثر من 4 مليون
% 100 40 المجموع
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الجدول ) 6 (

توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة عمل الشركة

النسبة المئوية % التكرار طبيعة عمل الشركة
%  8.5 4 تجاري
% 14.9 7 صناعي
% 44.7 21 خدماتي
% 27.7 13 مالي
%  0.0 0 زراعي
%  4.3 2 أخرى

% 100.0 47 المجموع

أداة الدراسة:

قــام الباحــث بتطويــر أداة الدراســة بعــد االطــالع علــى األدب التربــوي والدراســات الســابقة الخاصــة 
بموضــوع الدراســة.

صدق األداة:

تأكــد الباحــث مــن صــدق األداة مــن خــالل عرضهــا على عــدد مــن المحكمين مــن ذوي الخبــرة واالختصاص 
وأشــار المحكمــون إلى صالحية أداة الدراســة

ثبات المقياس:

قام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

)Alpha Chronbach (، وبلغ معامل الثبات)0.71(، وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض الدراسة.

إجراءات الدراسة :

لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية :

إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية.• 

تحديد أفراد عينة الدراسة.• 

توزيع االستبانة.• 

تجميــع االســتبانة مــن أفــراد العينــة وترميزهــا وإدخالهــا إلــى الحاســب ومعالجتهــا إحصائيــاً باســتخدام • 
.)SPSS( البرنامــج اإلحصائــي
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تصميم الدراسة

تضمنت الدراسة المتغيرات التالية: 

المتغيرات المستقلة:

المؤهل العلمي: وله أربعة مستويات: )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(

سنوات الخبرة: وله ثالثة مستويات: )اقل من 7 سنوات، من 7-10، أكثر من 10 سنوات( 

سنة التأسيس: وله أربعة مستويات: )قبل 1980، 1995-1980، 2005-1996،

 بعد 2005(

حجم الشركة: وله ثالثة مستويات: ( من 1-2 مليون، 2-4 مليون، أكثر من 4 مليون (

طبيعة عمل الشركة: وله ستة مستويات: ) تجاري، صناعي، خدماتي، مالي، زراعي، أخرى(

ــطينية  ــة الفلس ــاهمة العام ــركات المس ــي الش ــة ف ــم المالي ــدار القوائ ــر إص ــي تأخي ــرة ف ــل المؤث -2: العوام
ــمل: ــة وتش ــألوراق المالي ــطين ل ــوق فلس ــي س ــة ف المدرج

واقع التدقيق

فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة على موعد إصدار القوائم المالية

إجراءات إصدار التقرير المالي السنوي

 االلتزام بإصدار التقارير المالية

الرأي الصادر عن المدقق

المتغيــر التابــع: تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي 
ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة. 

المعالجات اإلحصائية:

التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية.• 

اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين.• 

اختبار تحليل التباين األحادي.• 

اختبار معامل الثبات ألفا. • 
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  مناقشة نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة :

مــا العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية 
المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــأوراق الماليــة؟

وللتحقق من سؤال الدراسة استخدم الباحث المتوسطات والنسب المئوية حسب التقدير اآلتي:

) 20 % فاقل ( درجة قليلة جدا.

)من 20 % وحتى أقل 40 %( درجة قليلة.

)من 40 % وحتى أقل 60 %( درجة متوسطة.

) من 60 % وحتى أقل 80 %( درجة مرتفعة.

) من 80 % فأكثر( درجة مرتفعة جداً.
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المجال األول: واقع التدقيق

الجدول )7(

المتوسطات والنسب المئوية تبعاً لمجال واقع التدقيق

رقمها في الرقم
النسبة االنحرافالمتوسطالفقرةاالستبانة

التقديرالمئوية

1Q1
 تؤثر إجراءات التدقيق

 على تأخر إصدار الشركة
قوائمها المالية

 مرتفعة3.151.11%63

2Q2
 يؤثر نطاق عملية التدقيق
 على تأخر إصدار الشركة

قوائمها المالية
 مرتفعة3.001.43%60

3Q3
 يؤثر زمن التدقيق على

 تأخر إصدار الشركة
قوائمها المالية

 مرتفعة4.380.73%88
جداً

4Q4
 تؤثر عدم استقاللية

 المدقق على تأخر إصدار
الشركة قوائمها المالية

 مرتفعة4.000.00%80
جداً

5Q5
 يؤثر استخدام الحاسوب
 في التدقيق على موعد
إصدار القوائم المالية

 مرتفعة3.561.51%71

6Q6
 يؤثر تأهيل المدقق

 وخبرته على التأخر في
إصدار القوائم المالية

 مرتفعة4.670.48%93
جداً

 مرتفعة76%3.790.88متوسط واقع التدقيق

يتضــح مــن الجــدول أن نســبة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة 
العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة بالنســبة لمجــال واقــع التدقيــق هــي

ــي  ــرة ف ــل المؤث ــى العوام ــق عل ــع التدقي ــال واق ــر لمج ــاك أث ــي هن ــة، وبالتال ــبة مرتفع ــي نس  76 %، وه
تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 

ــة. ــألوراق المالي ل
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المجال الثاني: فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة على موعد إصدار القوائم المالية

الجدول )8(

المتوســطات والنســب المئويــة تبعــاً لمجــال فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة علــى موعــد إصــدار القوائــم 
لية  لما ا

رقمها في الرقم
النسبة االنحرافالمتوسطالفقرةاالستبانة

التقديرالمئوية

7Q7
 يؤثر نظام الرقابة

 الداخلية على تأخر
إصدار القوائم المالية

 مرتفعة3.670.48%73

8Q8
 كفاءة نظام الرقابة

 الداخلية تقلل من تأخير
إصدار القوائم المالية

 مرتفعة3.670.48%73

9Q9
 التزام الشركة بنظام

 الرقابة الداخلي يقلل من
 العوامل المؤثرة على

التأخر في إصدار القوائم
 مرتفعة4.330.48%87

جداً

10Q10
 امتالك نظام الرقابة

 الداخلية يزيد من مستوى
 الشفافية والنزاهة في

الشركة
 مرتفعة4.670.48%93

جداً

11Q11
 االلتزام بمعايير التدقيق
 الداخلية يقلل من تأخر
إصدار القوائم المالية

 مرتفعة4.000.83%80
جداً

12Q12
 نظام الضبط الداخلي يقلل

 من تأخر إصدار القوائم
المالية

 مرتفعة3.670.48%73

 متوسط فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة
 مرتفعة80%4.000.53على موعد إصدار القوائم المالية

جداً

يتضــح مــن الجــدول أن نســبة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة 
الفلســطينية المدرجــة فــي ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة بالنســبة لمجــال فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة 
ــة  ــر لمجــال فاعلي ــاك أث ــي هن ــة هــي 80 %، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وبالتال ــم المالي ــى موعــد إصــدار القوائ عل
نظــام الرقابــة الداخليــة علــى العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة 
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الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة.

المجال الثالث: إجراءات إصدار التقرير المالي السنوي

الجدول )9(

المتوسطات والنسب المئوية تبعاً لمجال إجراءات إصدار التقرير المالي السنوي

رقمها في الرقم
النسبة اإلنحرافالمتوسطالفقرةاالستبانة

التقديرالمئوية

13Q13
 اإلدارة البيروقراطية في
 الشركة تؤدي إلى تأخر

إصدار القوائم المالية
 مرتفعة3.330.95%67

14Q14
 الروتين في إجراءات إصدار

 التقرير المالية يؤدي إلى
تأخر إصدار القوائم المالية.

 مرتفعة4.000.00%80
جداً

15Q15
 الصالحيات الممنوحة

 للمدقق تؤدي إلى التأخر في
إصدار القوائم المالية.

 مرتفعة4.330.95%87
جداً

16Q16
 اإلدارة المركزية المشرفة

 على عمليات إصدار التقارير
 تؤدي إلى تأخر القوائم

المالية
 مرتفعة4.330.48%87

جداً

17Q17
 الوضع المالي في الشركة

 يؤدي إلى تأخر إصدار
التقرير السنوي لها

2.331.26%47

18Q18
 ال يوجد التزام بالوقت

 بالنسبة إلصدار التقرير
المالي السنوي

 مرتفعة3.671.26%73
جداً

 مرتفعة73%3.670.82متوسط إجراءات إصدار التقرير المالي السنوي

يتضــح مــن الجــدول أن نســبة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة 
ــراءات إصــدار  ــال إج ــبة لمج ــة بالنس ــألوراق المالي ــي بورصــة فلســطين ل ــة ف ــة الفلســطينية المدرج العام
التقريــر المالــي الســنوي هــي 73 %، وهــي نســبة مرتفعــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك أثــراً لمجــال إجــراءات 
إصــدار التقريــر المالــي الســنوي علــى العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات 

المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة.
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المجال الرابع: االلتزام بإصدار التقارير المالية على الشركة

الجدول )10(

المتوسطات والنسب المئوية تبعاً لمجال االلتزام بإصدار التقارير المالية على الشركة

الرقم
رقمها 
في 

االستبانة
النسبة اإلنحرافالمتوسطالفقرة

التقديرالمئوية

19Q19
 إصدار القوائم المالية في موعدها
 يساهم في زيادة ثقة المستثمرين

بالشركة
 مرتفعة4.330.48%87

جداً

20Q20
 إعداد القوائم دون تأخير يساعد
 في اكتشاف األخطاء مبكراً دون

االنتظار سنة كاملة
 مرتفعة3.001.43%60

21Q21إعداد القوائم دون تأخير يزيد من 
 مرتفعة67%3.330.95ربحية الشركة.

22Q22
 إعداد القوائم دون تأخير يحسن
 من الوضع التنافسي للشركة في

السوق.
 مرتفعة4.330.48%87

جداً

23Q23قلة تدريب الموظفين يؤدي إلى 
 مرتفعة87%4.330.48الـتأخر في إصدار القوائم المالية

جداً

24Q24
 تأخر بعض الشركات في إصدار

 القوائم بسبب الخلل في بيئة
االستثمار في األراضي الفلسطينية

 مرتفعة4.330.48%87
جداً

25Q25
 تأخر بعض الشركات في إصدار

 القوائم المالية بسبب عدم
 االستقرار األمني والسياسي في

فلسطين
 مرتفعة3.671.26%73

مرتفعة78%3.900.79متوسط االلتزام بإصدار التقارير المالية على الشركة

ــركات  ــي الش ــة ف ــم المالي ــدار القوائ ــر إص ــي تأخي ــرة ف ــل المؤث ــبة العوام ــدول أن نس ــن الج ــح م يتض
المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة بالنســبة لمجــال االلتــزام 
بإصــدار التقاريــر الماليــة هــو %78، وهــي نســبة مرتفعــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك أثــراً لمجــال االلتــزام 
ــركات  ــي الش ــة ف ــم المالي ــر إصــدار القوائ ــي تأخي ــرة ف ــل المؤث ــى العوام ــة عل ــر المالي بإصــدار التقاري

ــة. ــألوراق المالي ــي بورصــة فلســطين ل ــة الفلســطينية المدرجــة ف المســاهمة العام



51 د. مفيد الظاهر - أ. هاشم التكروري

المجال الخامس: الرأي الصادر عن المدقق

الجدول )11(

المتوسطات والنسب المئوية تبعاً لمجال الرأي الصادر عن المدقق

رقمها في الرقم
النسبة اإلنحرافالمتوسطالفقرةاالستبانة

التقديرالمئوية

26Q26الرأي النظيف يؤثر في تأخير 
 مرتفعة60%3.000.83إصدار القوائم المالية

27Q27الرأي المتحفظ يؤثر في تأخير 
 مرتفعة80%4.000.00إصدار القوائم المالية

جداً

28Q28الرأي العكسي يؤثر في تأخير 
 مرتفعة80%4.000.00إصدار القوائم المالية

جداً

29Q29
 رأي الممتنع عن إبداء الرأي
 يؤثر في تأخير إصدار القوائم

 المالية
 مرتفعة4.000.83%80

جداً

30Q30عدم إمكانية التعبير بالرأي 
 مرتفعة87%4.330.48في القوائم المالية

جداً

31Q31
 يتأخر إصدار القوائم المالية
 عندما يشعر المدقق أنه لن

يعطي رأيا فنيا محايدا
 مرتفعة4.330.48%87

جداً

32Q32
 عدم حصول المدقق على

 أدلة تدقيق كافية ومناسبة
 يؤدي إلى تأخر إصدار القوائم

المالية
 مرتفعة4.330.48%87

جداً

 مرتفعة81%4.040.44متوسط الرأي الصادر عن المدقق
جداً

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات 
المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة بالنســبة لمجــال الــرأي 
الصــادر عــن المدقــق هــو 81 %، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا يعنــي أن هنــاك أثــراً لمجــال الــرأي 
الصــادر عــن المدقــق علــى العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة 

العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة.
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الجدول )12(

النســب المئويــة وتقديرهــا لمجــاالت العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات 
المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة

 النسبةالمجاالت
التقديرالمئوية

مرتفعة76%واقع التدقيق

 فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة على موعد إصدار
مرتفعة80%القوائم المالية

مرتفعة73%إجراءات إصدار التقرير المالي السنوي

مرتفعة78%االلتزام بإصدار التقارير المالية على الشركة

مرتفعة جدا81ً%الرأي الصادر عن المدقق

 مرتفعة78%المجموع

يظهر من الجدول السابق أن نسبة العوامل المؤثرة في تأخير إصدار القوائم المالية في الشركات 
المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية )78 %(، وهي نسبة مرتفعة، 

وهذا يعني أن المجاالت الخمسة لها تأثير على العوامل المؤثرة في تأخير إصدار القوائم المالية في 
الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية.

النتائج المتعلقة بمتغيرات الدراسة:

أما بالنسبة لمتغيرات الدراسة فهي كالتالي

المؤهل العلمي: 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر 
ــي بورصــة فلســطين  ــة الفلســطينية المدرجــة ف ــاهمة العام ــي الشــركات المس ــة ف ــم المالي إصــدار القوائ

لــألوراق الماليــة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي. 

 )One Way ANOVA( ــن األحــادي ــل التباي ــار تحلي ــة، اســتخدم الباحــث اختب ولفحــص هــذه الفرضي
والــذي تظهــر نتائجــه فــي الجدوليــن )9،10( اآلتــي:
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الجدول )14(

المتوسطات الحسابية حسب متغير المؤهل العلمي

المتوسط المؤهل العلمي
---- دبلوم
3.90 بكالوريوس
3.82 ماجستير
3.66 دكتوراه
3.87 المجموع

الجدول )15(

نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير المؤهل العلمي

الداللة *  قيمة
)ف(

 متوسط
االنحراف

 درجات
الحرية

 مجموع مربعات
االنحراف  مصدر التباين

0.117 2.255

0.053 2 0.106  بين المجموعات

0.024
45 1.062 داخل المجموعات

47 1.168  المجموع

)0.05 = α( دالة إحصائيا عند مستوى *

 )0.05 = α( ــة ــد مســتوى الدالل ــا عن ــة إحصائي ــه ال توجــد فــروق دال يتضــح مــن الجــدول الســابق أن
فــي العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة 
فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي؛ وذلــك ألن الداللــة أكبــر مــن )0.05(.

متغير سنة التأسيس:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار 
ــة  ــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق المالي ــم المالي القوائ

تعــزى لمتغيــر ســنة التأســيس. 

ــذي  ــل التبايــن األحــادي )One WayANOVA(، وال ــار تحلي ــة، اســتخدم الباحــث اختب ولفحــص هــذه الفرضي
تظهــر نتائجــه فــي الجدوليــن )11،12( اآلتــي:
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الجدول )16(

المتوسطات الحسابية حسب متغير سنة التأسيس

المتوسط سنة التأسيس
3.90 قبل 1980
3.83 1995-1980
3.90 2005-1996
3.88 بعد 2005
3.87 المجموع

الجدول )17(

نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير سنة التأسيس

الداللة * قيمة )ف(  متوسط
االنحراف

 درجات
الحرية

 مجموع مربعات
االنحراف  مصدر التباين

0.665 0.529
0.014 3 0.041  بين المجموعات

0.026
37 0.955 داخل المجموعات
40 0.996  المجموع

)0.05 = α( دالة إحصائيا عند مستوى *

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل 
المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة 

فلســطين لــألوراق الماليــة تعــزى لمتغيــر ســنة التأســيس؛ وذلــك ألن الداللــة أكبــر مــن )0.05(.

سنوات الخبرة:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار 
ــة  ــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق المالي ــم المالي القوائ

تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة. 
ــذي  ــن األحــادي )One Way ANOVA( وال ــل التباي ــار تحلي ــة، اســتخدم الباحــث اختب ولفحــص هــذه الفرضي

تظهــر نتائجــه فــي الجدوليــن )13،14( اآلتــي:
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الجدول )18(

المتوسطات الحسابية حسب متغير سنوات الخبرة

المتوسط سنوات الخبرة
3.89 أقل من 7
3.88 10-7
3.85 أكثر من 10
3.87 المجموع

الجدول )19(

نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة

الداللة * قيمة )ف(  متوسط
االنحراف

 درجات
الحرية

 مجموع مربعات
االنحراف  مصدر التباين

0.797 0.228
0.006 2 0.012  بين المجموعات

0.026
45 1.157 داخل المجموعات
47 1.168  المجموع

)0.05 = α( دالة إحصائيا عند مستوى *

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل 
المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة 

فلســطين لــألوراق الماليــة تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة؛ وذلــك ألن الداللــة أكبــر مــن )0.05(.

حجم الشركة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار 
ــة  ــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق المالي ــم المالي القوائ

تعــزى لمتغيــر حجــم الشــركة. 
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ــذي  ــن األحــادي )One Way ANOVA( وال ــل التباي ــار تحلي ــة، اســتخدم الباحــث اختب ولفحــص هــذه الفرضي
تظهــر نتائجــه فــي الجدوليــن اآلتييــن:

الجدول )20(

المتوسطات الحسابية حسب متغير حجم الشركة
المتوسط حجم الشركة
3.92  مليون 2-1
3.90 مليون 4-2
3.83 أكثر من 4 مليون

3.87 المجموع

الجدول )21(

نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير حجم الشركة

الداللة * قيمة )ف(  متوسط
االنحراف

 درجات
الحرية

 مجموع مربعات
االنحراف  مصدر التباين

0.253 1.426
0.034 2 0.068  بين المجموعات

0.024
37 0.888 داخل المجموعات
39 0.956  المجموع

)0.05 = α( دالة إحصائيا عند مستوى *

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل 
المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة 

فلســطين لــألوراق الماليــة تعــزى لمتغيــر حجــم الشــركة؛ وذلــك ألن الداللــة أكبــر مــن )0.05(.

طبيعة عمل الشركة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار 
ــة  ــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق المالي ــم المالي القوائ
تعــزى لمتغيــر طبيعــة عمــل الشــركة. ولفحــص هــذه الفرضيــة، اســتخدم الباحــث اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي 

)One Way ANOVA( والــذي تظهــر نتائجــه فــي الجدوليــن:
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الجدول )22(

المتوسطات الحسابية حسب متغير طبيعة عمل الشركة
المتوسط طبيعة عمل الشركة
3.91 تجاري
3.85 صناعي
3.86 خدماتي
3.88 مالي
--- زراعي

3.93 أخرى
3.87 المجموع

الجدول )23(

نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير طبيعة عمل الشركة

الداللة * قيمة )ف(  متوسط
االنحراف

 درجات
الحرية

 مجموع مربعات
االنحراف  مصدر التباين

0.947 0.180

0.005 4 0.019  بين المجموعات

0.027
42 1.119 داخل المجموعات

46 1.138  المجموع

)0.05 = α( دالة إحصائيا عند مستوى *

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي العوامــل 
المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة 

فلســطين لــألوراق الماليــة تعــزى لمتغيــر طبيعــة عمــل الشــركة؛ وذلــك ألن الداللــة أكبــر مــن )0.05(.
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النتائج والتوصيات

النتائج:

يتضــح مــن نتائــج التحليــل أن نســبة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة . 1
العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة )78 %(، وهــي نســبة مرتفعــة.

 اتضــح أن نســبة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامة الفلســطينية 2. 
ــبة  ــي نس ــي 76 %، وه ــق ه ــع التدقي ــال واق ــبة لمج ــة بالنس ــألوراق المالي ــطين ل ــة فلس ــي بورص ــة ف المدرج
مرتفعــة، وبالتالــي هنــاك أثــر لمجــال واقــع التدقيــق علــى العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة 

فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة.

ــة . 3 ــاهمة العام ــركات المس ــي الش ــة ف ــم المالي ــدار القوائ ــر إص ــي تأخي ــرة ف ــل المؤث ــبة العوام ــن أن نس تبي
الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة بالنســبة لمجــال فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة 
ــل  ــي نقب ــداً، وبالتال ــة ج ــبة مرتفع ــي نس ــي 80 %، وه ــة ه ــم المالي ــدار القوائ ــد إص ــى موع ــركة عل للش
الفرضيــة ونقــول: إن هنــاك أثــراً لمجــال فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة علــى العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر 
ــطين  ــة فلس ــي بورص ــة ف ــطينية المدرج ــة الفلس ــاهمة العام ــركات المس ــي الش ــة ف ــم المالي ــدار القوائ إص

ــة. ــألوراق المالي ل

ــة . 4 ــي الشــركات المســاهمة العام ــة ف ــم المالي ــر إصــدار القوائ ــي تأخي ــرة ف ــل المؤث يتضــح أن نســبة العوام
الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة بالنســبة لمجــال إجــراءات إصــدار التقريــر 
ــاك  ــول: إن هن ــة، ونق ــل الفرضي ــا نقب ــي أنن ــي الســنوي هــي 73 %، وهــي نســبة مرتفعــة، وهــذا يعن المال
أثــراً لمجــال إجــراءات إصــدار التقريــر المالــي الســنوي علــى العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم 

الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة.

اتضــح أن نســبة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية . 5
المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة بالنســبة لمجــال االلتــزام بإصــدار التقاريــر الماليــة هــو 78 %، 
وهــي نســبة مرتفعــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك أثــراً لمجــال االلتــزام بإصــدار التقاريــر الماليــة علــى العوامــل المؤثــرة 
فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 

لــألوراق الماليــة.

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات . 6
ــرأي  ــال ال ــبة لمج ــة بالنس ــألوراق المالي ــي بورصــة فلســطين ل ــة ف ــة الفلســطينية المدرج ــاهمة العام المس
الصــادر عــن المدقــق هــو 81 %، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا يعنــي أن هنــاك أثــراً لمجــال الــرأي 
الصــادر عــن المدقــق علــى العوامــل المؤثــرة فــي تأخيــر إصــدار القوائــم الماليــة فــي الشــركات المســاهمة 

العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة.

ــي . 7 ــة ف ــم المالي ــر إصــدار القوائ ــي تأخي ــرة ف ــي العوامــل المؤث ــا ف ــة إحصائي ــروق دال ــه ال توجــد ف ــن أن تبي
الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة تعــزى لمتغيــر 
المؤهــل العلمــي، وســنة التأســيس، وســنوات الخبــرة، وحجــم الشــركة وطبيعــة عمــل الشــركة؛ وذلــك ألن 

ــر مــن )0.05(. ــة أكب الدالل
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التوصيات:

بعد إجراء التحليل اإلحصائي واالطالع على نتائجه أوصي بما يلي:

ضــرورة ايجــاد نظــام رقابــة داخلــي فعــال؛ حتــى يســاعد فــي عــدم تأخيــر   الشــركات فــي إصــدار . 1
قوائمهــا الماليــة.

ــاءات . 2 ــى الكف ــد عل ــة يعتم ــي الشــركات المســاهمة العام ضــرورة إيجــاد نظــام محاســبي فاعــل ف
ــا المحــدد. ــي موعده ــة ف ــم المالي ــي نشــر القوائ ــة، ويســاعد ف العلمي

تفعيــل التشــريعات الحاليــة واســتصدار تشــريعات جديــدة تجبــر الشــركات علــى إصــدار قوائمهــا . 3
فــي الموعــد المحــدد.

ضــرورة أن تقــوم الشــركات باالتفــاق مــع المدقــق الخارجــي إلبــداء الــرأي فــي القوائــم الماليــة فــي . 4
الموعــد المحــدد؛ حتــى ال يتأخــر إصــدار القوائــم الماليــة.
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