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ملخص: 

يف  املرحلية  املالية  والقوائم  التقارير  واقع  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية، كما هدفت اإىل التعرف اإىل دور متغريات 
هدف  ولتحقيق  الدرا�سة،  مو�سوع  نحو  اخلربة(  و�سنوات  العلمي،  )املوؤهل  وهي:  الدرا�سة 
جمع  عملية  وبعد  ثباتها،  ومعامل  �سدقها  من  الباحث  وتاأكد  ا�ستبانة  ُطوِّرت  الدرا�سة 
االإح�سائية  الرزمة  با�ستخدام  اإح�سائيا  وُعوجلت  للحا�سوب  واأُدخلت  زت  ُرمِّ اال�ستبانات 
التقارير  اإعداد  يف  انتظامًا  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  .وتو�سلت   )SPSS( االجتماعية  للعلوم 
املالية املرحلية، حيث تقوم ال�رضكة باإ�سدار التقارير املرحلية يف املوعد املحدد لها، حيث 
ال�رضكة،  يف  امل�ستثمرين  ثقة  زيادة  يف  ي�ساهم  موعدها  يف  املرحلية  التقارير  اإ�سدار  اإن 
التقارير املرحلية يف  ال�رضكات باإ�سدار  ُتلزم  اأن �سوق فل�سطني لالأوراق املالية  كما تبني 
موعدها، وبناء على ذلك تو�سي الدرا�سة �رضورة اأن تلتزم ال�رضكة باإعداد التقارير املرحلية 
تو�سي  كما  التقارير،  باإعداد  يتعلق  فيما   )34( رقم  الدويل  املعيار  عليه  ين�ص  ما  ح�سب 
الفرتة  بداية  وتاريخ  املايل،  املركز  تاريخ  املرحلية  املالية  التقارير  تو�سح  اأن  ب�رضورة 

املالية ونهايتها.
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Abstract: 
The purpose of this study was to investigate the reality of reports and 

periodical financial lists in Palestinian public shareholding limited companies. 
The study also aimed to identify the role of the variables of the study, namely, 
(qualification and years of experience) in the subject of study. To achieve the 
goals of the study, a questionnaire was developed. The validity and stability of 
the questionnaire were measured. The Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) was used to analyze the answered questionnaires. 

The study found that there is uniformity in the preparation of interim 
financial reports where the company is to issue progress reports on schedule, 
since the issuing of progress reports in a timely manner contributes to the 
increase in the confidence of investors in the company. It was also found 
that the Palestine Securities Exchange requires companies to issue progress 
reports in a timely manner. Therefore the study recommends the need for the 
company to be committed to the preparation of progress reports as required 
by the international standard number (34) regarding the preparation of 
reports. The study also recommends the need to clarify the interim financial 
reporting date of the financial position, and the date of the beginning and end 
of the financial period.
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1.مقدمة:         
اإن التقارير املالية لي�ست غاية يف حد ذاتها، ولكنها تهدف اإىل تقدمي املعلومات التي 
تكون مفيدة يف اتخاذ قرارات االأعمال والقرارات االقت�سادية، واإن اأهداف التقارير املالية 
لي�ست ثابتة، ولكنها تتاأثر بالبيئة االقت�سادية والقانونية وال�سيا�سية واالجتماعية، وتتاأثر 
التقارير  توفرها  اأن  ميكن  التي  املعلومات  بنوعية  املتعلقة  والقيود  باخل�سائ�ص  اأي�سا 
وهي  متاما،  دقيقة  ولي�ست  تقديرية،  ب�سورة  غالبًا  تكون  املعلومات  هذه  ولكن  املالية، 

تعك�ص االآثار املالية للعمليات واالأحداث التي حدثت بالفعل.
امل�ستخدمني اخلارجيني،الذين  احتياجات  اأ�سا�سًا من  املالية  التقارير  اأهداف  وتن�ساأ 
نحو  املالية  التقارير  اأهداف  وُتوجه  يحتاجونها،  التي  املعلومات  فر�ص  �سلطة  تنق�سهم 
املن�ساأة  قدرة  امل�ستخدمني، ومتكنهم من حتديد مدى  العديد من  لتخدم  العامة،  امل�سلحة 

على توليد تدفقات نقدية جيدة.
واملرتقبني  احلاليني  للم�ستثمرين  مفيدة  معلومات  يقدم  اأن  يجب  املايل  التقرير  اإن 
والدائنني وامل�ستخدمني االآخرين، وذلك التخاذ القرارات املنا�سبة، ويجب اأن تكون املعلومات 
مفهومة لهوؤالء الذين يكون لديهم خلفية معقولة عن االأعمال واالأحداث االقت�سادية، ويف 
تقدير مقدار املتح�سالت النقدية املتوقعة من توزيعات االأرباح اأو الفوائد اأو املتح�سالت 
من املبيعات و ا�سرتداد االأوراق املالية اأو القرو�ص وتوقيتها )اأبو عجوة، وحماد، 1999( .
ويجب اأن توفر التقارير املالية معلومات عن االأداء املايل للمن�ساة يف فرتة معينة، الأن 
امل�ستثمرين والدائنني ي�ستخدمون يف الغالب معلومات تاريخية، وملا كان لكل مهنة د�ستور 
يحكمها وي�سبطها ويوجه ممار�ساتها، ويوحد معاجلاتها لالأمور املتماثله، كي يكون هناك 
قاعدة موحده للمقارنة من قبل املهتمني باملهنة، فاإن املحا�سبة كغريها من املهن العلمية 
التي تكت�سب اأهميتها من الدور املهم للمعلومات يف البيئة االقت�سادية التي لها د�ستورها 
التي تعرب عن  االأرقام  اإظهار  العاملني فيها على  الذي ينطلق من حر�ص  العاملي املوحد 
الكم الهائل من االأحداث والعمليات املالية ب�سدق ودقة وموثوقية، وميكن اأن تكون معايري 
 International Financial Accounting Standards التقارير املحا�سبية املالية الدولية 
معايري  جمل�ص  اإ�سدارها  م�سوؤولية  يتبنَّى  والذي  الد�ستور،  هذا  اأ�سكال  من  �سكاًل   )IFRSs)

(International Accounting Standards Board )IASB ، وعلى هذا  الدولية  املحا�سبة 
االأ�سا�ص فاإن معيار املحا�سبة الدويل رقم )34( هو الذي يرتب عملية اإعداد التقارير املالية 
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املرحلية يف ال�رضكات، والتقرير املايل املرحلي، هو تقرير مايل يحتوي، اإما على جمموعة 
للمن�ساأة  الكاملة  املالية  ال�سنة  من  اأقل  لفرتة  املالية  البيانات  من  خمت�رضة  اأو  كاملة، 

)اجلعارات، 2008( .
اإن فهم البيانات املالية هو املفتاح للم�سي قدمًا وحتقيق النجاح يف اأي جمال من 
جماالت االأعمال، وميكن اأن يوؤدي جتاهلها اأو عدم االإملام مبكوناتها اإىل التدهور و�سواًل 
اإىل االإفال�ص )قيا�سه، 2006( . اإن التقارير املالية املن�سورة ال�سادرة عن امل�رضوع ميكن 
ت�سبيهها بالنافذة التي ميكن للم�رضوع اأن يطل من خاللها على االآخرين، كما ميكن لالآخرين 

اأن يطلوا من خاللها على امل�رضوع )الكخن، 2003( .
ومن هنا فاإن هناك اأهمية لهذه التقارير املالية املرحلية كونها مراآة تعك�ص �سورة 
امل�رضوع لالآخرين، وي�سعى هذا البحث اإىل تو�سيح واقع التقارير والقوائم املالية املرحلية 

يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية. 

1- 2 أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل تو�سيح ما ياأتي: 

مدى االنتظام يف اإعداد التقارير املالية املرحلية. ● 

مدى االلتزام مبتطلبات املحا�سبة الدولية من حيث االإجراء واالف�ساح يف التقارير  ● 
املرحلية.

مدى وفاء التقارير املرحلية باالحتياجات املعلوماتية للمهتمني. ● 

تو�سيح العقبات التي تواجهها الفئات املعنية يف التعامل مع التقارير املرحلية.  ● 

اخلروج بنتائج وتو�سيات حول مو�سوع البحث. ● 

1- 3 أهمية الدراسة: 
النظرية يف  االأهمية  واأهمية عملية، وتتمثل  اأهمية نظرية  الدرا�سة على  تنطوي هذه 
تو�سيح االأ�س�ص العلمية يف اعداد التقارير املرحلية، اأما االأهمية العملية فتت�سح يف تو�سيح 

واقع عملية اإعداد التقارير املرحلية يف ال�رضكات واكت�ساف اخللل ومعاجلته.
ميكن  ال  املرحلية  املالية  التقارير  اإعداد  عملية  كون  البحث،  هذا  اأهمية  تت�سح  كما 
القوة ما  اأو قوانني يكون لها من  اأو قواعد  اإجراءات  اأو �سبط، وفق  تركها من دون تنظيم 
�سبط  من  املتوخاة  الفائدة  من  االأدنى  احلد  يحقق  مبا  وذلك  بتطبيقها،  احرتامها  يوجب 

االأعمال واالأن�سطة االقت�سادية، ومنها املحا�سبة )اجلعارات، 2008( . 
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كما تت�سح اأهمية هذه الدرا�سة من خالل اإفادتها للعاملني يف جمال اإعداد التقارير 
املالية املرحلية، لتو�سيح االأ�س�ص العلمية والعملية الإعداد هذه التقارير والقوائم، كما تبدو 
اأهمية هذه الدرا�سة للباحثني م�ستقباًل يف هذا املجال، وللقارئني واملهتمني يف جمال واقع 

التقارير والقوائم املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية.

1- 4 مشكلة الدراسة : 
تت�سح م�سكلة هذه الدرا�سة يف بيان مدى االنتظام يف اعداد التقارير املالية املرحلية، 
اإىل  باالإ�سافة  واالف�ساح،  االإجراء  حيث  من  الدولية  املحا�سبة  مبتطلبات  االلتزام  ومدى 
ق�سية مدى وفاء التقارير املرحلية باالحتياجات املعلوماتية للمهتمني، وتو�سيح العقبات 

التي تواجهها الفئات املعنية يف التعامل مع التقارير املرحلية.
وميكن �سياغة م�سكلة هذه الدرا�سة بال�سوؤال الرئي�ص االآتي: 

امل�ساهمة  ال�رضكات  يف  املرحلية  املالية  والقوائم  التقارير  واقع  ما 
العامة املحدودة الفل�سطينية؟ 

1- 5 فرضيات الدراسة: 
تت�سح فر�سيات الدرا�سة من خالل التحقق من �سحة الفر�سيات االآتية: 

يوجد واقع ملمو�ص بدرجة كبرية للتقارير املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة  ● 
العامة الفل�سطينية.

 ال توجد فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى معنوية 0.05 ● يف واقع التقارير 
والقوائم املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية، تعزى اإىل 

متغري املوؤهل العلمي.
ال توجد فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى معنوية 0.05 ● يف واقع التقارير 
والقوائم املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية، تعزى اإىل 

متغري �سنوات اخلربة.

2. اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

2- 1 متهيد عن معايري احملاسبة الدولية: 

اإىل  يهدف  اأ�سا�سي  مبداأ  اأو  اأو منوذج  مقيا�ص  باأنه:  املحا�سبي  املعيار  تعريف  ميكن 
حتديد اأ�سا�ص الطريقة ال�سليمة لتحديد عنا�رض القوائم املالية وقيا�سها وعر�سها واالإف�ساح 
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اأعمالها،  ونتائج  للمن�ساأة  املايل  املركز  على  والظروف  واالأحداث  العمليات  وتاأثري  عنها، 
معيار  مثل:  املالية  القوائم  عنا�رض  من  حمدد  بعن�رض  عادة  املحا�سبي  املعيار  ويرتبط 
اأنواع العمليات،  اأو بنوع معني من  اأو معيار االإيرادات  اأعمالها،  اأو نتائج  الثابتة  االأ�سول 
مثل معيار اال�ستثمار يف االأوراق املالية اأو االأحداث اأو الظروف التي توؤثر يف املركز املايل 
الطارئة واالحداث الالحقة لتاريخ امليزانية  االأمور  اأعمالها مثل: معيار  للمن�ساأة، ونتائج 

العمومية )البنا، 2005( .
وملواكبة التطور الهائل يف جمال االأعمال الهادفة للربح، وجب اإ�سدار معايري حما�سبية 
مالية يحدد على �سوئها طرق قيا�ص تاأثري العمليات واالأحداث والظروف على املركز املايل 
للمن�ساأة، ونتائج اأعمالها واإي�سال نتائجها اإىل امل�ستفيدين. وقد اأدركت دول كثرية اأهمية 
اإ�سدار معايري املحا�سبة املالية، لذا �سارعت يف اإ�سدار مثل هذه املعايري لتكون االأ�سا�ص 
الذي ُيقا�ص على هداه تاأثري العمليات واالأحداث والظروف واإي�سال نتائجها اإىل امل�ستفيدين 

كافة )قا�سم، 2002( .

2- 2 مفهوم املعيار احملاسيب: 

ال�سيء  وزن  �سوئه  على  ليقا�ص  يو�سع،  منوذج  باأنها  اللغة  يف  معيار  بكلمة  يق�سد 
اأما يف املحا�سبة فيق�سد به املر�سد االأ�سا�سي لقيا�ص العمليات  اأو درجة جودته،  اأو طوله 
واالأحداث والظروف التي توؤثر يف املركز املايل للمن�ساأة، ونتائج اأعمالها واإي�سال املعلومات 
اإىل امل�ستفيدين. واملعيار بهذا املعنى يتعلق عادة بعن�رض حمدد من عنا�رض القوائم املالية، 
اأو بنوع معني من اأنواع العمليات اأو االأحداث اأو الظروف التي توؤثر يف املركز املايل للمن�ساأة 
ونتائج اأعمالها، مثل املوجودات الثابتة، الب�ساعة اأو غريها )املجمع العربي للمحا�سبني 

القانونيني، 1999، �ص8( .

2- 3 نبذة تارخيية عن معايري احملاسبة الدولية: 

منذ  املهنية  الهيئات  قبل  من  حما�سبية  قواعد  و�سع  يف  املتزايد  االهتمام  بداأ 
القرن املا�سي حيث مل يكن هناك قواعد م�سرتكة علمية يجري  الثاين من  الن�سف  بداية 
تطبيقها من طرف ممار�سي مهنة املحا�سبة وكانت كل هيئة يف كل من الدول ال�سناعية 
اأنها تتالءم مع مفاهيمها املحا�سبية  القواعد املحا�سبية اخلا�سة بها، والتي ترى  ت�سع 

)�سويدان، 2001( .
املتعارف عليها كتعبري فني عند املحا�سبني  القواعد املحا�سبية  ا�سطالح  وقد بقي 
من  ومقبول  املحا�سبة،  علم  يف  عليه  متفق  هو  ما  كل  ي�سمل  مفهومًا  احل�سابات  ومدققي 

ال�رضكات واملوؤ�س�سات حتى لو اختلفت يف معاجلة املو�سوع نف�سه.
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وتر�سيد  توجيه  اإىل  توؤدي  عامة  اإر�سادات  اأو  مناذج  باأنها:  املعايري  تعريف  وميكن 
املمار�سة العملية يف املحا�سبة والتدقيق اأو مراجعة احل�سابات. وبذلك تختلف املعايري عن 
االإجراءات، فاملعايري لها �سفة االإر�ساد العام اأو التوجيه، بينما تتناول االإجراءات ال�سيغة 

التنفيذية لهذه املعايري على حاالت تطبيقية معينة. 
دول  من  كثري  يف  املهنية  املنظمات  جعلت  والتدقيق  املحا�سبة  معايري  اأهمية  واإن 
العامل تهتم بو�سع معايريها، ولعل من اأهم هذه املنظمات يف هذا املجال جممع املحا�سبني 
القانونيني يف الواليات املتحدة االأمريكية AICPA الذي بادر اإىل و�سع معايري للتدقيق منذ 
الواليات  يف   FASB املالية  املحا�سبة  ملعايري  جمل�ص  اأو  هيئة  �سكلت  كما   ،1939 العام 
عمومًا  املقبولة  املحا�سبية  املبادئ  ل�سيغة  كتطوير   1973 عام  منذ  االأمريكية  املتحدة 

GAAP التي بداأ العمل بها منذ العام 1932 )�سويدان، 2001( .

2- 4 معايري احملاسبة الدولية: 

نوع  لتحقيق  وحدهما  يكفيان  ال  وا�ستخدامها،  الدولية  املحا�سبة  معايري  و�سع  اإن 
النمو االقليمى الذي نتوقعه لالأعمال. غري اأن توافق معايري املحا�سبة الدولية مع املعايري 
املحا�سبية ل�سوق راأ�ص املال االمريكى �سيكون له اأثر هائل على التدفقات الراأ�سمالية. وتقوم 
الهيئة االأمريكية لتبادل االأوراق املالية بالعمل مع موؤ�س�سات ومنتديات عدة لو�سع اإطار 

مقبول عامليًا الإعداد التقارير املالية )الطحلة،1999( .
وعرب ال�سنوات املا�سية، اأدركت الهيئة االأمريكية لتبادل االأوراق املالية اأن ال�رضكات 
االأجنبية تتخذ قرارها ب�ساأن بيع ال�سندات يف الواليات املتحدة الأ�سباب عدة ال يرتبط معظمها 
بالقوانني والقواعد االأمريكية، ولكن بع�ص تلك ال�رضكات االأجنبية عربت عن عدم ارتياحها 
ال�ستخدام القواعد املحا�سبية االأمريكية ك�سبب لعدم اإدراجها يف اأ�سواق املال االأمريكية. و قد 
ف�سلت هذه ال�رضكات عدم اإدراجها يف الواليات املتحدة على اأن ت�ستخدم معايري حما�سبية 
مل ت�سارك يف و�سعها. وبالتايل قد ي�سبح قبول البيانات املالية التي اأعدت طبقًا للمعايري 
العامة �سببًا يف زيادة عدد  التوافق مع املعايري االأمريكية  الدولية دون �رضط  املحا�سبية 

ال�رضكات االأجنبية املدرجة يف اأ�سواق املال االأمريكية )الطحلة، 1999( .
االأ�سواق  اإىل  االأجانب  دخول  اإعاقة  يف  اال�ستمرار  ميكنها  اأخرى  عوامل  هناك  اأن  اإال 
االأمريكية. فعلى �سبيل املثال، عربت بع�ص ال�رضكات االأجنبية عن عدم ارتياحها لالإجراءات 
قد  كما  االأمريكية.  االأ�سواق  لدخولها  امل�ساحبة  العامة  االإف�ساح  ومتطلبات  القانونية 
اأ�سواق  ل�سنداتها يف  االأول  بالطرح  ل�سغوط حملية لالحتفاظ  االأجنبية  ال�رضكات  تتعر�ص 

البلد االأم.
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وحاليا، ال ت�سمح الهيئة االأمريكية لتبادل االأوراق املالية لل�رضكات االأجنبية بطرح 
املحا�سبية  املعايري  يتبع  مايل  بيان  اإ�سدار  قبل  نيويورك  �سوق  يف  اخلارجية  اأ�سهمها 
االأمريكية العامة مبا ينطوي عليه ذلك من تكلفة مالية توؤدي اإىل حتديد دخول ال�رضكات 
االأجنبية اأ�سواق املال االأمريكية وتعطل ح�سول الواليات املتحدة على اال�ستثمار اخلارجي. 
اإن حجم اال�ستثمار الكامن يعدُّ حجمًا هائاًل اإذا اأخذنا بعني االعتبار اأن من بني ال�رضكات 
امل�سجلة  ال�رضكات  ن�سبة  تزيد  ال  �رضكة،   2000 عن  عددها  يزيد  التي  الرئي�سية  االأجنبية 
بها يف بور�سة نيويورك عن 10%. ويعتقد كثريون اأن الواليات املتحدة �ستخ�رض �سهرتها 
ال�سيا�سة  االأخرى ما مل يتم تعديل  االأوربية  االأ�سواق  لندن وبع�ص  اأ�سواق  العاملية ل�سالح 

االأمريكية.
اإذن، يكون على م�سدري االأوراق املالية الذين يرغبون يف دخول اأ�سواق راأ�ص املال يف 
دول خمتلفة التوافق مع متطلبات كل �سوق، وهي متطلبات تختلف من �سوق اإىل اآخر. ومع 
تغري تلك املتطلبات من �سوق اإىل اآخر تزيد تكلفة دخول اأ�سواق متعددة، ويكون هناك عدم 
كفاءة يف التدفق الراأ�سمايل عرب احلدود. وتعمل الهيئة االأمريكية لتبادل االأوراق املالية مع 
القائمني على الت�رضيعات اخلا�سة باالأوراق املالية يف اأماكن متعددة من العامل على تقليل 

االختالفات بني الت�رضيعات والقواعد )الطحلة، 1999( .
وقد تتغري ال�سيا�سات املحا�سبية العاملية قريبًا حيث يعمل وا�سعو القواعد املحا�سبية 
من  تعمل  التي  الهيئات  مقدمة  وفى  التوافق.  هدف  حتقيق  نحو  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
اأجل هذا الهدف اللجنة الدولية للمعايري املحا�سبية )IASC( التي تهدف اإىل و�سع معايري 
الهيئة  عربت  وقد  العامل.  م�ستوى  على  املحا�سبية  ال�سيا�سات  توافق  اإىل  توؤدى  حما�سبية 
االأمريكية لتبادل االأوراق املالية عن ا�ستعدادها للتوافق مع تلك املعايري، بل قامت خالل 
التدفقات  بيانات  جمال  يف  الدولية  املحا�سبية  املعايري  من  ثالثة  بقبول  املا�سي  العام 
اأن االإجماع العام  ال�سندات اخلارجية. ولكن يبدو  النقدية، واأثر الت�سخم املفرط، وت�سجيل 
مازال يعتقد اأنه قبل حتقيق تقدم حقيقي يف جمال التوافق، يجب اأن تتاح لوا�سعي املعايري 

الدولية املزيد من املوارد وامل�ساركة الفعالة من قبل االأطراف الرئي�سية.
وقد �ساهمت عوامل عدة يف الو�سول اإىل هذا التوافق. فال�رضكات الكربى التي تعمل 
عرب احلدود بداأت يف تطبيق معايريها املحلية باأ�سلوب يتوافق مع معايري اللجنة الدولية 
ذلك، يجب  اإىل  وباالإ�سافة  العامة.  االأمريكية  املحا�سبية  املعايري  اأو  املحا�سبية  للمعايري 
اأن ي�ساحب ذلك بنية  اأن تكون املعايري املحا�سبية امل�ستخدمة على م�ستوى راق، ويجب 
اأ�سا�سية قادرة على فهمها وتطبيقها، وعلى حتديد الق�سايا واالإ�سكاليات التي قد تن�ساأ عن 
التطبيق وحّلها ب�سكل �رضيع. وتت�سمن عنا�رض تلك البنية االأ�سا�سية عنا�رض ب�رضية تتمتع 
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للمراجعة  واملراجعة و�رضكات  للمحا�سبة  والقدرة على و�سع معايري دقيقة  باال�ستقاللية 
املهنة  معايري  مع  وتتوافق  العاملي  امل�ستوى  على  والفعالية  بالكفاءة  تتمتع  الداخلية 

والقدرة على مراجعة القواعد واالإجراءات ودرا�ستها وفح�سها )الطحلة، 1999( .
2- 5 أسباب االهتمام باملعايري احملاسبية الدولية: 

العقود  يف  الدولية  املحا�سبة  ومعايري  الدولية  باملحا�سبة  االهتمام  بداأ  لقد 
الثالثة االأخرية للعديد من االأ�سباب منها: 

ت�ساعف املعامالت التجارية بني �رضكات االأعمال الدولية. ♦ 

ت�ساعف وتطور وتنوع ال�رضكات الدولية. ♦ 

ال�سابقة،  الفرتات  خالل  االأجنبية  الدول  خمتلف  بني  اال�ستثمارات  ت�ساعف  ♦ 
واحتمالية ت�ساعفها يف الفرتات الالحقة بني الدول.

احلاجة اإىل املعايري الدولية لتكون اأ�سا�سًا ي�سرت�سد به يف العمليات التجارية. ♦ 

احت�سابها،  املهمة يف  العوامل  من  اأ�سبح  الذي  الت�سخم  مفهوم  وت�ساعف  ظهور  ♦ 
واأ�سبح مهمًا �سمن املعايري الدولية.

العمالت االأجنبية و�سعر التبادل بني دول العامل وال�رضكات الدولية. ♦ 

ظهور املنظمات املحا�سبية الدولية وعملية اإ�رضاكها يف املحا�سبة الدولية. ♦ 

تهتم  باأنها:  عرفت  حيث  الدولية  باملحا�سبة  االهتمام  بداأ  وغريها  االأ�سباب  ولهذه 
بدرا�سة الفر�سيات واملفاهيم واالأ�س�ص والقواعد املحا�سبية املطبقة )الطحلة، 1999( .

2- 6 املشاكل اليت تواجه تطبيق معايري احملاسبة الدولية: 
ال �سك يف اأن ممار�سة املحا�سبة الدولية تواجهها العديد من امل�سكالت لعل من 

اأبرزها: 
م�ساكل حتويل العمالت، وال �سيما مع تقلب بع�ص العمالت وتذبذبها يف مواجهة  ♦ 

عمالت اأخرى لدولة اأخرى.
دولية  معامالت  املن�ساآت  الإحدى  كانت  اإذا  �سيما  وال  املوحدة،  املالية  القوائم  ♦ 

وجتارة عاملية يف بالد اأخرى تطبق معايري خمتلفة.
م�سكالت الت�سخم والتغريات يف القوة ال�رضائية لوحدات النقد. ♦ 

املن�ساأت  معاملة  عند  وبخا�سة  واأخرى،  دولة  بني  ال�رضائب  قوانني  اختالف  ♦ 
االأجنبية، االأمر الذي قد يوجد حتما م�سكالت حما�سبية ذات عالقة.



295

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )2( - حزيران 

املعايري  وتباين  واأخرى،  دولة  بني  املراجعة  وو�سائل  طرق  وتباين  اختالف  ♦ 
املتعارف عليها.

التقارير والقوائم املالية واأ�س�ص  م�ستوى االإف�ساح عن املعلومات التي تت�سمنها  ♦ 
ومعايري اإعدادها.

البيانات  ومدى  تقدمها،  ودرجة  االإدارية  واملحا�سبة  التكاليف  نظم  اختالف  ♦ 
ونوعية التقارير التي ترتبط باملن�ساأة ومنتجاتها، وجودة اتباعها واملعايري املرتبطة التي 

يتم تطبيقها.
معايري  اإعداد  تواجه  التي  امل�سكالت  اأبرز  من  تعدُّ  التي  املقارنة  املحا�سبة  نظم  ♦ 

حما�سبة دولية متفق عليها.
الدولية  باملن�سات  املرتبطة  واملخ�س�سات  االحتياطات  اإعداد  مفاهيم  اختالف  ♦ 

وال�رضكات متعددة اجلن�سيات واأ�س�سها )لطفي،2007( .
2- 7 مزايا استخدام معايري احملاسبة الدولية يف منشأت األعمال: 

حتديد االأحداث املالية للمن�ساأة وقيا�سها. ♦ 

اإي�سال نتائج القيا�ص اإىل م�ستخدمي القوائم املالية. ♦ 

حتديد الطرق املالئمة للقيا�ص. ♦ 

االأ�سا�سية  املعلومات  اعتماد  عند  املنا�سب  القرار  اتخاذ  من  امل�ستخدمني  متكني  ♦ 
على املعيار املنا�سب.

قد  ا�ستخدام طرٍق حما�سبية  اإىل  يوؤدي  قد  املحا�سبية  املعايري  اأن غياب  �سك يف  وال 
تكون غري �سليمة، اأو قد توؤدي اإىل ا�ستخدام املن�ساأة طرقًا متباينة وغري موحدة عند اإعدادها 

للقوائم املالية، اأو غريها من القوائم االأخرى )لطفي،2007( .
2- 8 التقارير املالية: 

اأوال باأول  اإىل بيانات حمدثة  يحتاج امل�ستثمرون احلاليون واملرتقبون واملقر�سون 
اجتهت  ذلك  يتوافر  ولكي  النقدية،  وتدفقاتها  املايل  ومركزها  املن�ساة  اأعمال  نتائج  عن 
اجلهات التي تقوم بو�سع املعايري املحا�سبية نحو اإعداد تقارير مالية يف فرتات اأقل من 
و�سع  عن  متقاربة  فرتات  على  للم�ستخدمني  الدورية  والبيانات  املعلومات  لتوفري  �سنة، 
املن�ساة، وت�سمى هذه التقارير ب )التقارير املالية املرحلية( ، وميكن اأن حتمل هذه التقارير 
التاأثريات املو�سمية  االأعمال، وكذلك  معلومات كافية تتعلق باجتاهات موؤثرة يف من�ساة 

)حماد، 2009( .
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ووفقاً لهذا املفهوم ميكن اأن نالحظ ما ياأتي: 
وقد  �سنوي،  غري  اأ�سا�ص  على  وتن�رض  تعد  الأنها  مرحلية؛  تكون  املالية  القوائم  اإن  ♦ 

تكون �سهريًا، اإال اأنها غالبا ما تعد وتن�رض على اأ�سا�ص ربع �سنوي اأي كل ثالثة �سهور. 
اإن القوائم والتقارير املالية قد تكون يف �سورة قوائم مالية مناظرة للقوائم املالية  ♦ 
ال�سنوية، كاأدوات لالإف�ساح املقنن، اأو قد تكون يف �سورة تقارير اأو ملحوظات، اأو ك�سوفات 

اأو مرفقات.
اإعالمية حتمل معلومات مالية، مثلها  ر�سائل  لتو�سيل  املالية و�سيلة  القوائم  اإن  ♦ 

مثل القوائم املالية ال�سنوية. 
اإن م�ستخدمي القوائم املالية هم اأ�سحاب امل�سلحة يف امل�رضوع، مثل امل�ستثمرين  ♦ 
احلاليني واملحتملني والدائنني ونقابات العمل واإدارة امل�رضوع نف�سها، وغريهم من ممثلي 

الطرف الثالث.
عليها  االعتماد  ميكن  مل�ستخدميها  معلومات  تقدم  اأن  يجب  املالية  القوائم  اإن  ♦ 
الأغرا�ص اتخاذ القرارات، مما ي�ستدعي بال�رضورة اأن تكون هذه القوائم قد ُفح�ست بو�ساطة 

مراجع ح�سابات.

 2- 9 اإلفصاح يف القوائم املالية: 

ب�سفة  واإ�سداراتها  املحا�سبي  باالإف�ساح  املعنية  املهنية  املنظمات  اجتاهات  وفق 
االإف�ساح  يتم  اأن  يجب  خا�سة،  ب�سفة  املالية  القوائم  يف  املحا�سبي  واالإف�ساح  عامة، 

املرحلي يف هذه القوائم وملحقاتها عما ياأتي: 
اإجمايل املبيعات و�سافيها ومدى تاأثرها بالتقلبات املو�سمية اإن وجدت.  1 .

يف  املتوقع  ال�رضائب  معدل  ب�سان  تقدير  الأف�سل  وفقا  الدخل  �رضائب  خم�س�ص  2 .
نهاية ال�سنة. 

�سايف الدخل العادي، و�سايف الدخل ال�سامل.  3 .
العائد املتوقع على ال�سهم.  4 .

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية ون�رضها، وبخا�سة ما يتعلق  5 .
باملخزون وتكلفة الب�ساعة، واإذا حدث وقامت اإدارة امل�رضوع بتغيري مبداأ حما�سبي يف فرتة 
معينة، عندئذ يجب حتديد اأثر هذا التغري حتى تاريخ حدوثه، وُيف�سح عنه يف الفرتة التي 

حدث فيها. 
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مفردات االإيرادات وامل�رضوفات غري العادية.  6 .
املركز املايل والتغريات فيه.  7 .

بالقوائم  ترفق  اأن  عليها  فيجب  الرابع  للربع  مالية  قوائم  املن�ساأة  تن�رض  مل  اإذا  8 .
املرتتبة  االآثار  وخا�سة  الرابع،  الربع  عن  مالية  معلومات  يقدم  تقريراً  ال�سنوية  املالية 
على: العمليات غري امل�ستمرة، و مفردات االإيرادات وامل�رضوفات غري العادية، والت�سويات 
التي متت يف نهاية ال�سنة املالية، و فح�ص القوائم املالية الأغرا�ص التحقق من ا�ستيفائها 

ملتطلبات االإف�ساح. 
التغريات يف ا�ستثمارات امل�رضوع وهيكل متويله. 9 .

. ) التغريات يف التدفقات النقدية )حماد، 2005. 10
2- 10 شكل البيانات املالية وحمتواها: 

اإذا قامت املن�ساأة بن�رض جمموعة كاملة من البيانات املالية يف تقريرها املايل،  ♦ 
فاإن �سكل هذه البيانات وحمتواها يجب اأن ميتثل ملتطلبات معايري املحا�سبة الدويل رقم 

)1( اخلا�سة مبجموعة كاملة من البيانات املالية. 
املايل  تقريرها  يف  خمت�رضة  مالية  بيانات  جمموعة  بن�رض  املن�ساأة  قامت  اإذا  ♦ 
املرحلي، فاإن هذه البيانات املخت�رضة يجب اأن ت�سمل كحد اأدنى، كل واحد من العناوين 
واالإي�ساحات  ال�سنوية  املالية  بياناتها  احدث  �سمن  دخلت  التي  الفرعية  واملجاميع 
التف�سريية املختارة ح�سبما يتطلب هذا املعيار، ويجب اإدخال بنود اأو اإي�ساحات اإ�سافية، 

اإذا كان حذفها من �ساأنه اأن يجعل البيانات املالية املخت�رضة م�سللة. 
يجب عر�ص االأرباح االأ�سا�سية واملحققة يف �سدر بيان الدخل كاملة اأو خمت�رضة  ♦ 

لفرتات معينة. 
املالية،  البيانات  هيكل  ب�سان  االإر�ساد   ) ♦ 1( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  يقدم 
وي�سمل ملحقا بعنوان “الهيكل االإي�ساحي للبيانات املالية”، وهو يقدم مزيداً من االإر�ساد 

ب�سان العناوين الرئي�سية واملجاميع الفرعية. 
يف  التغريات  يظهر  بيان  عر�ص   ) ♦ 1( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  يتطلب  بينما   
حقوق امللكية، كمكون منف�سل للبيانات املالية للمن�ساأة، فاإنه ي�سمح باإظهار املعلومات 
املالكني  مع  مالية  الراأ�ص  املعامالت  عن  الناجمة  امللكية  حقوق  يف  بالتغريات  اخلا�سة 
والتوزيعات على املالكني، وذلك اإما يف �سدر البيان اأو بالتناوب يف االإي�ساحات، ويجب 
التغريات يف حقوق امللكية كما  ال�سكل نف�سه يف بيانها املرحلي، مبينة  اأن تتبع املن�ساأة 

فعلت يف اأحدث بيان �سنوي لها. 
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ال�سنوية  البيانات املالية  اأحدث  اإذا كانت  اأ�سا�ص موحد  البيان املرحلي على  ُيعدُّ  ♦ 
بيانات موحدة، والبيانات املالية املنف�سلة لل�رضكة االأم لي�ست مت�سقة اأو تقارن مع البيانات 
املوحدة يف اأحدث تقرير مايل �سنوي، واإذا �سمل التقرير املايل ال�سنوي للمن�ساأة البيانات 
املالية املنف�سلة للمن�ساأة االأم باالإ�سافة اإىل البيانات املالية املوحدة، فاإن هذا املعيار ال 
يتطلب، وال مينع اإدخال البيانات املنف�سلة للمن�ساأة االأم يف التقرير املايل املرحلي للمن�ساة 

)اخلاليلة 1997( .

2- 11 نظريات إعداد التقارير املالية املرحلية: 

توجد نظريتان الإعداد التقارير املالية هما: 
النظرية االأوىل: ♦ تعدُّ الفرتة املوؤقتة جزءا مكمال للفرتة املحا�سبية ال�سنوية، ولذلك 
على  باالعتماد  وذلك  املوؤقتة،  الفرتات  على  توزع  ثم  ال�سنوية  الت�سغيل  م�ساريف  ُتقدر 
تقديرات م�ستويات الن�ساط ال�سنوي، مثل حجم املبيعات، ولذلك فاإن نتائج الفرتات املوؤقتة 

التالية البد من ت�سويتها حتى تعك�ص االأخطاء اخلا�سة بالتقدير.
حما�سبية  فرتة  تعدُّ  املوؤقتة  الفرتة  فاإن  النظرية،  لهذه  طبقًا  الثانية: ♦  النظرية 
م�ستقلة )قائمة بذاتها( لذلك ال توجد تقديرات اأو تخ�سي�سات خمتلفة عن تلك التقديرات اأو 

التوزيعات امل�ستخدمة يف التقرير ال�سنوي )حماد، 2006( .

2- 12 أهداف القوائم املالية املرحلية: 

تهدف القوائم املالية اإىل حتقيق جمموعة من االأهداف، واأهم هذه االأهداف ما 
ياأتي: 

التقدير والتنبوؤ بقيمة اأرباح امل�رضوع وتوقيتها على مدار ال�سنة املالية، وذلك على  ♦ 
اأ�سا�ص موؤقت وغالبًا ما يكون ربع �سنوي. 

توفري معلومات وقتية مفيدة الأغرا�ص حتديد مدى تقدم اأداء امل�رضوع، وخا�سة اإذا  ♦ 
كان هذا االأداء يقا�ص باالأرباح والتدفقات النقدية وعائد ال�سهم. 

تقومي  عمل  على  امل�ساهمني،  وخا�سة  امل�رضوع،  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  م�ساعدة  ♦ 
مالئم وم�ستمر الأداء اإدارة امل�رضوع كوكيل عنهم. 

ا�ستكمال بع�ص اأوجه النق�ص يف القوائم والتقارير املالية ال�سنوية. ♦ 

يف  اأعماله  ونتائج  املايل  مركزه  على  امل�رضوع  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  وقوف  ♦ 
النهاية، وعن كل فرتة على حدة. 
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رجة عدم التاأكد اأمام امل�ستثمرين عند التنبوؤ باالأرباح وعوائد االأ�سهم،  تخفي�ص د ♦
�سهور  ثالثة  كل  وغالبًا  ن�سبيًا،  متقاربة  فرتات  عن  معلومات  لهم  توفر  القوائم  هذه  الأن 

)ال�سحن واآخرون، 1995( .
2- 13 نشأة املعيار )34( اخلاص بالتقارير املالية املرحلية: 

التقارير املالية املرحلية، وهو مو�سوع مل ُيغطَّ من  يتناول املعيار الدويل رقم 34 
معيار حما�سبي دويل �سابق، وهذا املعيار �ساري النفاذ على الفرتات املحا�سبية التي تبداأ 
من 1 يناير �سنة 1999، وما بعد ذلك، والتقارير املالية املرحلية هي تقارير مالية حتتوي 
مالية  �سنة  من  اأقل  لفرتة  املالية  القوائم  من  خمت�رضة  جمموعة  اأو  كاملة  جمموعة  على 

كاملة للمن�ساأة.
ال يحدد هذا املعيار اأية من�ساأة ميكن اإلزامها بن�رض تقارير مالية مرحلية، اأو عدد مرات 
جلنة  لراأي  ووفقا  املوؤقتة،  الفرتة  نهاية  بعد  الن�رض  فيها  يتم  اأن  يجب  التي  املدة  اأو  ذلك 
واجلهات  الوطنية  احلكومات  ذلك هو  يقرر  اأن  الذي يجب  فاإن  الدولية،  املحا�سبة  معايري 
التي ت�سنع القواعد املنظمة لالأوراق املالية، واأ�سواق االأوراق املالية والهيئات املحا�سبية، 
وينطبق هذا املعيار على املن�ساآت التي يطلب منها ن�رض التقارير املالية املرحلية مبوجب 

معايري املحا�سبة الدولية، وكذلك ينطبق علي املن�ساآت التي تختار ذلك مبح�ص اإرادتها.
املرحلية،  املالية  التقارير  االأدنى من حمتويات  احلد  بيان  اإيل  املعيار  هذا  ويهدف 
وبيان مبادئ االعرتاف والقيا�ص يف القوائم املالية الكاملة اأو املخت�رضة لفرتة موؤقتة. اإن 
تقدمي التقارير املالية املرحلية املوثوق بها، ويف توقيتها املنا�سب، يوؤدي اإيل حت�سني قدرة 
حتقيق  على  املن�ساأة  قدرة  مبدى  التعريف  يف  االأخرى  واجلهات  واملقر�سني،  امل�ستثمرين 

االأرباح، والتدفقات النقدية ومراكزها املالية وموقف ال�سيولة )حماد، 2009( .
2- 14 مبادئ التقارير املالية: 

املالية  قوائمها  يف  املحا�سبية  ال�سيا�سات  نف�ص  تطبق  اأن  املوؤ�س�سة  على  يجب  ♦ 
املرحلية، كما هو احلال يف القوائم ال�سنوية.

النتائج  قيا�ص  يف  توؤثر  ال  �سنوية(  ربع  )ن�سف،  البينية  املالية  التقارير  تكرار  ♦ 
ال�سنوية للمن�ساأة، ويتم القيا�ص يف التقارير املرحلية على اأ�سا�ص ال�سنة حتى تاريخه، وهو 

ما ي�سمى طريقة ا�ستقالل الفرتات املوؤقتة.
االإيرادات امل�ستلمة دوريا اأو مو�سميا اأو عر�سيا ال يجب االعرتاف بها اأو تاأجيلها  ♦ 
التالية  ال�سنة  نهاية  يف  منا�سب،  غري  التاأجيل  اأو  االعرتاف  كان  اإذا   ، البيني  التاريخ  يف 

للمن�ساة.
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اأن  اإال  تقديرات معقولة،  اأ�سا�ص  ال�سنوية واملرحلية على  التقارير  القيا�ص يف  يتم  ♦ 
املالية  بالتقارير  مقارنة  التقدير  لطرق  اأكرب  ا�ستخداما  يتطلب  املرحلية  التقارير  اإعداد 

ال�سنوية.
عر�ص  اإعادة  عمل  طريق  عن  املحا�سبية،  ال�سيا�سات  يف  التغري  ينعك�ص  اأن  يجب  ♦ 
للقوائم املالية يف الفرتات املالية البينية ال�سابقة لل�سنة املالية احلالية، والفرتات البينية 

املقابلة لل�سنوات ال�سابقة )حماد، 2002( . 

2- 15 حمتويات التقارير املالية املرحلية: 

يجب اأن حتتوي التقارير املرحلية كحد اأدنى على ما ياأتي: 
ميزانية عمومية كما يف نهاية الفرتة املرحلية احلالية، وميزانية عمومية مقارنة،  ♦ 

كما يف نهاية ال�سنة املالية ال�سابقة مبا�رضة لها.
حتى  احلالية  املالية  لل�سنة  وتراكميًا  احلالية،  املرحلية  للفرتة  الدخل  بيانات  ♦ 
تاريخه، مع بيانات دخل مقارنة للفرتات املرحلية املقابلة )احلالية ولل�سنة حتى تاريخه( 

لل�سنة املالية ال�سابقة مبا�رضة لها.
بيان يظهر التغريات يف حقوق امللكية تراكميًا لل�سنة املالية احلالية حتى تاريخه،  ♦ 
مع بيان لفرتة ال�سنة حتى تاريخه، واأن يكون مقارنًا مع الفقرة املقابلة من ال�سنة املالية 

ال�سابقة مبا�رضة.
بيان التدفق النقدي تراكميًا لل�سنة املالية احلالية حتى تاريخه، مع بيان لفرتة  ♦ 

ال�سنة حتى تاريخه، واأن يكون مقارنًا مع الفرتة املقابلة من ال�سنة ال�سابقة مبا�رضة.
ة للتقارير املالية املوؤقتة وهي:  ويو�سح املعيار الدويل 34 ثالثة جوانب مهمَّ

باي  به  يق�سد  وال  املوؤقتة،  املالية  للتقارير  بالن�سبة  املعيار  جانب  من  التو�سع  - 
حال من االأحوال ملنع اأو عدم ت�سجيع املن�ساأة من تقدمي جمموعة كاملة من القوائم املالية 

املوؤقتة، وفق ما هو وارد يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم )1( املعدل. 
اإ�سافة  ما  من�ساأة  اختارت  فاإذا  امللخ�سة،  املوؤقتة  املالية  القوائم  حتى يف حال  - 
بنود، اأو اإي�ساحات اإ�سافية اإىل القوائم املالية املوؤقتة امللخ�سة فوق احلد االأدنى املبني يف 
هذا املعيار، فان املعيار مل مينع ذلك، واإ�سافة هذه املعلومات االإ�سافية اإىل احلد االأدنى 

االأ�سا�سي املطلوب مل تثبط هممًا.
الكاملة  املجموعة  على  ينطبق  املعيار  هذا  يف  القيا�ص  واإر�ساد  االعرتاف  اإن  - 
القوائم املالية املوؤقتة امللخ�سة، ومن ثم فاإن  للقوائم املالية املوؤقتة، كما ينطبق على 
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املطلوبة  املحددة  االإف�ساحات  فقط  لي�ص  تت�سمن  املالية  القوائم  من  كاملة  جمموعة 
الدولية  املحا�سبة  معايري  بو�ساطة  املطلوبة  االإف�ساحات  اأي�سا  بل  املعيار،  هذا  مبوجب 
االأخرى، فعلى �سبيل املثال: فاإن االإف�ساحات املطلوبة مبقت�سى املعيار الدويل رقم 32 
الكاملة من  املجموعة  اإدخالها يف  – يلزم  االئتمان  الفائدة، وخماطر  �سعر  مثل خماطر 
القوائم املالية املوؤقتة، اإ�سافة اإىل اإف�ساحات املرفقات واحلوا�سي املو�سحة يف املعيار 

الدويل 34 )حماد، 2005(.

2- 16 الصفات النوعية للمعلومات احملاسبية يف التقارير املرحلية: 

ت�سابه  املرحلية  املالية  التقارير  يف  املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  ال�سفات  اإن 
البيانات  ُتعدُّ  لذا  اأكرب،  ب�سكل  مف�سلة  تكون  ولكنها  ال�سنوية،  للتقارير  النوعية  ال�سفات 
املحا�سبية بافرتا�ص اأن امل�رضوع م�ستمر يف امل�ستقبل املنظور، على اأن ُيف�سح عن احلاالت 

املغايرة لذلك االفرتا�ص.
شكل )1( 

الخصائص النوعية للبيانات المالية.

(حماد، 2005( .

القابلية للفهم:  ♦ 

يق�سد بذلك قابلية البيانات للفهم من قبل امل�ستخدمني. - 

يفرت�ص توافر م�ستوى معقول من املعرفة لدى امل�ستخدمني.  - 

ة، حتى لو كانت معقدة ن�سبيًا. يجب عدم ا�ستبعاد املعلومات عن امل�سائل املهمَّ - 
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املالءمة:  ♦ 

املعلومات املالئمة هي تلك املفيدة حلاجات متخذي القرارات. - 

من  القرارات،  اتخاذ  على  ت�ساعد  عندما  املعلومات  يف  املالءمة  خا�سية  تتحقق  - 
تقييماتهم  ت�سحيح  اأو  تاأكيد  اأو  وامل�ستقبلية،  واحلا�رضة  املا�سية  االأحداث  تقومي  خالل 

املا�سية.
املادية:  ♦ 

يف  يوؤثر  اأن  ميكن  حتريفها  اأو  حذفها  كان  اإذا  مادية،  قيمة  ذات  املعلومات  تعد  - 
قرارات امل�ستخدمني.

تعتمد املادية على حجم البند.  - 

املوثوقية:  ♦ 

خلو البيانات من االأخطاء الكبرية والتحيز. - 

اإمكانية االعتماد عليها من قبل امل�ستخدمني.  - 

التمثيل ال�سادق:  ♦ 

اأن متثل املعلومات ب�سدق العمليات املالية واالأحداث االأخرى، التي من املفرو�ص اأن 
متثلها اأو اأن تعرب عنها ب�سكل معقول، اعتماداً على مقايي�ص االعرتاف واأ�س�سه. 

اجلوهر فوق ال�سكل:  ♦ 

االقت�سادية،  وحقيقتها  واالأحداث  العمليات  جوهر  على  املحا�سبة  يف  االعتماد  - 
ولي�ص على �سكلها القانوين فقط،

من  الرغم  على  امل�ستقبلية،  االقت�سادية  باملنافع  االحتفاظ  مع  اأ�سل  بيع  مثال  - 
وجود وثائق نقل ملكية، فاإن االعرتاف بهذه العملية باأنها عملية بيع، ال ميثل ب�سدق احلدث 

االقت�سادي.
احلياد:  ♦ 

خلو البيانات من التحيز. - 

احلذر:  ♦ 

على معد البيانات بذل اجلهد الكايف ملواجهة حاالت عدم التاأكد، مثل:  - 

قابلية الديون امل�سكوك فيها للتح�سيل، وتقدير العمر االقت�سادي لالأ�سول. - 
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احلذر من ت�سخيم االأ�سول اأو الدخل. - 

احلذر من تقليل االلتزامات وامل�رضوفات.  - 

االكتمال:  ♦ 

يجب اأن تكون املعلومات كاملة �سمن حدود املادية والتكلفة. - 

حذف املعلومة ميكن اأن يجعلها خاطئة اأو م�سللة. - 

قابلية املقارنة:  ♦ 

اإمكانية املقارنة عرب الزمن، للم�رضوع نف�سه. - 

اإمكانية املقارنة بني امل�رضوعات.  - 

الثبات على اأ�س�ص القيا�ص والعر�ص. - 

االإف�ساح عن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة وتغرياتها واأثر التغري. - 

 . ) عر�ص القوائم املقارنة لل�سنوات ال�سابقة )حماد، 2005 -

2- 17 املبادئ احملاسبية يف الفرتات املؤقتة: 

الثبات والتماثل:  ● 

املبادئ  با�ستخدام  املوؤقتة  املالية  القوائم  ُتعدُّ  اأن  املنطقي  من  اأنه  املعيار  يذكر 
االأمر  وهذا  االأحدث،  ال�سنوية  املالية  القوائم  يف  م�ستخدمة  كانت  التي  نف�سها  املحا�سبية 
يتفق مع فكرة اأن التقرير ال�سنوي االأخري يقدم اإطاراً مرجعيًا ي�ستخدم من جانب امل�ستخدمني 
للمعلومات الواردة يف التقارير املرحلية، ويف احلقيقة فاإن البيانات يف الفرتات املوؤقتة 
يتوقع اأن تكون مفيدة يف التخطيط لنتائج كامل ال�سنة، التي تقدم فيها تقارير الت�سغيل، وهو 
اأمراً  االأمر الذي يجعل التماثل بني املبادئ املحا�سبية يف الفرتة املوؤقتة وال�سنة ال�سابقة 
مهمًا، وذلك الأن النتائج املخططة لل�سنة احلالية �سوف ت�ستمد قيمتها بال �سك من م�سمون 
اأداء ال�سنة ال�سابقة، وما مل تكن املبادئ املحا�سبية املطبقة يف كلتا الفرتتني متوافقة، فاإن 

اأي مقارنة من املحتمل اأن ال يكون لها فائدة كاملة.
املوؤقتة،  الفرتات  عرب  املحا�سبية  للمباديء  املتماثل  التطبيق  يتطلب  الذي  والقرار 
ويف املقارنة مع ال�سنة املالية ال�سابقة، ال يكون فقط معنيًا بالراأي عن التقارير املرحلية 
اأن  اإىل  التالية، بل كذلك ت�ستنتج وتخُل�ص  ال�سنة املالية  باعتبارها و�سيلة للتنبوؤ بنتائج 
فرتات التقارير املرحلية ذات كيان م�ستقل )منفردة( )بدال من كونها جمرد جزء متكامل 
من ال�سنة الكاملة( ، وب�سكل اآخر عندما يرى اأن فرتة موؤقتة متثل جزءاً متكاماًل من ال�سنة 
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الكاملة فمن االأ�سهل تر�سيد تطبيق مباديء حما�سبية خمتلفة على الفرتات املوؤقتة، وذلك 
اإذا كان القيام بذلك، �سوف يبني النتائج بطريقة اأكرث داللة بالن�سبة جلزء ال�سنة الكاملة 
خالل حدود فرتة التقارير ال�سنوية، فعلى �سبيل املثال: تاأجيل تكاليف معينة يف تاريخ 
للتاأجيل يف  احلقيقة غري �ساحلة  اأن هذه  من  الرغم  على  موؤقتة،  ميزانية عمومية  اإعداد 
لنتائج  دقة  اأكرث  توقع  بتقدمي  اخلا�ص  امل�رضوع  النظري  العر�ص  يفيد  فقد  ال�سنة،  نهاية 

ال�سنة باأكملها )حماد، 2006( .
ومن ناحية اأخرى، اإذا ُنظر اإىل كل فرتة موؤقتة كوحدة منف�سلة ُيقرَّر عنها دون ان تكون 
مفيدة للهدف االأعلى اخلا�ص، بتقدمي تنبوؤ دقيق لنتائج ال�سنة الكاملة املتوقعة، حينئذ فاإن 
قرار التن�سل من املبادئ املحا�سبية املطبقة �سابقًا يكون اأقل �سهولة يف تربيره، وباالأخذ 
لنظرية  الوا�سح  التف�سيل  نحو  الدولية  املحا�سبة  معايري  جلنة  به  جاءت  ما  االعتبار  يف 
اال�ستقالل عند اإعداد التقارير املالية املرحلية، لذلك فاإن اقرتاح املتطلبات اخلا�سة ب�ساأن 

متاثل املبادئ املحا�سبية تكون منطقية متاما )حماد، 2005( .

2- 18 الدراسات السابقة: 

باإ�سدار  االإماراتية  ال�رضكات  التزام  »مدى  بعنوان   )2005 احلق،  )عبد  درا�سة  يف 
التقارير املالية وفق معايري املحا�سبة الدولية«، اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن 60% من ال�رضكات 
تلتزم باإ�سدار التقارير املالية وفق معايري املحا�سبة الدولية، كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن 
ذلك يوؤدي اإىل زيادة ثقة امل�ستثمرين يف ال�رضكات، وبالتايل اإقبال امل�ستثمرين على �رضاء 
الدرا�سة ب�رضورة تطبيق معايري  اأو�ست  ال�رضكات، ويف اخلتام  االأ�سهم وال�سندات يف هذه 
اأن  الدرا�سة ب�رضورة  اأو�ست  كما  املالية،  التقارير  باإ�سدار  يتعلق  فيما  الدولية  املحا�سبة 

ُت�سدر التقارير يف موعدها املحدد م�سبقا، منذ بداية ال�سنة املالية.
ويف درا�سة )حن�س، 2009( بعنوان »االإطار الفكري للقوائم املالية املرحلية«، هدفت 
تواجه  التي  امل�سكالت  اأهم  ودرا�سة  املرحلية،  املالية  للقوائم  الفكري  االإطار  تو�سيح  اإىل 
اإعداد التقارير املالية املرحلية منها االإف�ساح والقيا�ص، وقد ت�سمن البحث درا�سة ميدانية 
كان هدفها االأ�سا�سي تقومي اأهم امل�سكالت التي تكتنف عملية اإعداد القوائم املالية املرحلية، 
وقد خرجت الدرا�سة بتو�سيات منها: اأهمية اإعداد برنامج الإعداد التقارير املالية املرحلية 

للحد من امل�ساكل التي تواجهها.
درا�سة العفيفى )2007( هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل قدرة �رضكات املقاوالت 
املالية،  القوائم  اإعداد  يف   )11( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  تطبيق  على  غزة  قطاع  يف 
واملعوقات التي حتول دون ذلك، وحماولة اإيجاد احللول، وهدفت اأي�سا اإىل بيان دور معايري 
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املقاوالت،  ل�رضكات  املالية  القوائم  على  وامل�سداقية  الثقة  اإ�سفاء  يف  الدولية  املحا�سبة 
اأ�سلوب  الدرا�سة، وا�ستخدم  اأهداف  وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي لتحقيق 
اال�ستبانة يف جمع البيانات الالزمة، حيث وزعت اال�ستبيانات على 60 �رضكة من �رضكات 
املقاوالت امل�سنفة لدى احتاد املقاولني الفل�سطينيني من الدرجة االأويل والثانية، ثم ُحلِّلت 
اأنه ال ُيطبق معيار  اإىل  من خالل االختبارات االإح�سائية الالزمة لذلك، وتو�سلت الدرا�سة 
املحا�سبة الدويل رقم )11( ب�سكل كامل يف معظم �رضكات املقاوالت يف قطاع غزة، ويرجع 
بتطبيق  ال�رضكات  هذه  تلزم  وت�رضيعات  قوانني  وجود  عدم  اأهمها  عدة  معوقات  اإىل  ذلك 
معايري املحا�سبة الدولية، واأي�سا قلة الوعي واالإدراك الأهمية ذلك، اإ�سافة اإىل نق�ص اخلربة 
تطبيق  فيما يخ�ص  املقاوالت  واالإدارية يف �رضكات  املالية  الدوائر  لدى موظفي  املهنية 
معايري املحا�سبة الدولية، واأو�ست الدرا�سة ب�رضورة تنظيم دورات تدريبية تخ�ص معايري 
املحا�سبة الدولية يف �رضكات املقاوالت، والعمل علي �سن قوانني وت�رضيعات تلزم �رضكات 
املقاوالت يف قطاع غزة بتطبيق معايري املحا�سبة الدولية، وتفعيل دور الهيئات املحا�سبية 
هذه  بتطبيق  املقاوالت  �رضكات  الإلزام  الفل�سطينية  واملراجعني  املحا�سبني  جمعية  مثل 

املعايري الإ�سفاء الثقة وامل�سداقية عليها.
لدى  ال�سائد  االنطباع  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف   )Halbouni,  2005( درا�سة 
معدي القوائم املالية ومدققيها وم�ستخدميها حول مدى مالءمة معايري املحا�سبة الدولية 
اأن  اإىل  املالئمة  االإح�سائية  االأ�ساليب  تطبيق  بعد  الدرا�سة،  نتائج هذه  وت�سري  االأردن،  يف 
على  وقدرته  الدويل،  املحا�سبة  معايري  جمل�ص  بحيادية  قوي  انطباع  لديهم  امل�ستجيبني 
النامية واملتقدمة على  الدول  اإ�سدار معايري حما�سبية منا�سبة ميكن تطبيقها يف كل من 
حد �سواء، كما ت�سري نتائج الدرا�سة اإىل اأن كاًل من �سنوات اخلربة وتنوعها لدى امل�ستجيبني 
نتائج  فاإن  اإىل ذلك  باالإ�سافة  لديهم،  املتكون  االنطباع  االأكرب حول ذلك  االأثر  لهما  كان 
هذه الدرا�سة ت�سري اأي�سا اإىل اأن الرغبة يف زيادة تدفق اال�ستثمارات االأجنبية، وتعاظم دور 
اأكرث العوامل املوؤثرة يف اعتماد  مكاتب التدقيق املرتبطة مبكاتب تدقيق عاملية هما من 
معايري املحا�سبة الدولية يف االأردن، وبالتايل فيما يتعلق باالإجراءات التي اُتخذت العتماد 
معايري املحا�سبة الدولية يف االأردن، فت�سري نتائج هذه الدرا�سة اإىل اأن احلاجة امللحة اإىل 
�رضورة وجود قوائم مالية ذات م�سداقية عالية اأدى اإىل اعتماد معايري املحا�سبة الدولية 

على عجل، ودون اأي حماولة لال�ستفادة من التجارب ال�سابقة للدول النامية.

3. منهجية الدراسة: 
من اأجل حتقيق اأهداف هذه الدرا�سة، فقد اُعتمد املنهج الو�سفي امليداين، و�سواًل اإىل 

ا�ستنباط احللول املقرتحة والتو�سيات التي �سيتو�سُل اإليها يف نهاية الدرا�سة.
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3- 1 أساليب مجع البيانات: 

�سُيعتمد يف هذه الدرا�سة على م�سادر البيانات االآتية: 
امل�سادر الثانوية: وتتمثل با�ستخدام املراجع وامل�سادر املتاحة يف املكتبات لبناء  ♦ 

والر�سائل  واملقاالت  والن�رضات  ال�سابقة  والدرا�سات  كالكتب  الدرا�سة  لهذه  النظري  االإطار 
اجلامعية املتوافرة عن مو�سوع الدرا�سة.

بو�ساطة  م�سادرها  من  املطلوبة  املعلومات  بجمع  وتتمثل  االأولية:  امل�سادر  ♦ 

ا�ستبانة مو�سوعة لهذه الغاية، وحتليل هذه املعلومات لالإجابة عن االأ�سئلة، واختبار �سحة 
الفر�سيات املو�سوعة للدرا�سة للتو�سل اإىل التو�سيات و�سياغتها.

3- 2 األساليب اإلحصائية: 

اُ�ستخدم  لتحقيق االأهداف املرجوة من هذه الدرا�سة وفح�ص الفر�سيات واختبارها، 
املنهج الو�سفي امليداين، وقد طور الباحث ا�ستبانة وتاأكد من �سدقها ومعامل ثباتها، وبعد 
الرزمة  با�ستخدام  اإح�سائيا  وُعوجلت  للحا�سوب  واأُدخلت  ُرمزت  اال�ستبانات  جمع  عملية 

. )SPSS( االإح�سائية للعلوم االجتماعية
واُختربت الفر�سيات من خالل املعاجلات االإح�سائية االآتية: 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية. - 

. - One Way ANOVA اختبار حتليل التباين االأحادي
معادلة كرونباخ األفا. - 

3- 3 جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�سة من ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة يف �سوق فل�سطني، التي 
ال تقل عن )40( �رضكة يف مدينة نابل�ص. وقد قام الباحث باختبار عينة الدرا�سة احلالية على 
تلك ال�رضكات، وقد اختري خم�سة وع�رضون موظفًا من العاملني يف تلك ال�رضكات بالطريقة 

الع�سوائية، واجلدوالن )1( و )2( يبينان توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها: 
جمتمع  اأفراد  من   )%5( ن�سبته  ما  ميثلون  املوظفون  وهوؤالء  موظفًا،   25 اختري 

الدرا�سة.
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الجدول )1( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي: 

الن�سبة املئوية % التكرار املوؤهل العلمي
%0 0 توجيهي فما دون
%8 2 دبلوم

%80 20 بكالوريو�ص
%12 3 ماج�ستري

%100 25 املجموع

ن�سبتهم  بلغت  بحيث  البكالوريو�ص  لدار�سي  بلغت  ن�سبة  اأعلى  اأن  اجلدول  من  يت�سح 
)80%( ، يليها دار�سو املاج�ستري، وقد بلغت ن�سبتهم )12%( ، اأما الدبلوم فقد بلغت ن�سبتهم 
)8%( ، اأما التوجيهي فما دون فلم يكن لهم ذكر، مما يدل على اأن عينة الدرا�سة من املوؤهلني 

علميًا.
الجدول )2( 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: 

الن�سبة املئوية % التكرار �سنوات اخلربة
%72 18 5 �سنوات فما دون
%12 3 6- 10 �سنوات
%8 2 11- 20 �سنة
%8 2 اأكرث من 20 �سنة

%100 25 املجموع

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن �سنوات اخلربة اأقل من 5 �سنوات فما دون بلغت )%72(، 
، يليها ما  الن�سبة )%12(  اأعلى ن�سبة، يليها �سنوات من 6- 10 �سنوات، حيث بلغت  وهي 
ن�سبته )8%( ل�سنوات من 11- اإىل 20 �سنة فاأكرث، مما يدل على اأن �سنوات اخلربة يف هذه 

ال�رضكات اأقل من 5 �سنوات.

3- 4 أداة الدراسة: 

ر الباحث اأداة الدرا�سة بعد االطالع على الدرا�سات ال�سابقة اخلا�سة، ذات العالقة  طوَّ
وال�سلة مبو�سوع واقع التقارير، والقوائم املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة 

املحدودة الفل�سطينية.
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3- 5 صدق األداة: 

اخلربة  ذوي  املحكمني  من  عدد  على  بعر�سها  االأداة  �سدق  من  الباحث  تاأكد 
واالخت�سا�ص، واأ�ساروا اإىل �سالحية اأداة الدرا�سة.

3- 6 ثبات األداة: 

معامل  ال�ستخراج   ،)Chronbakh Alpha( األفا  كرونباخ  معادلة  اُ�ستخدمت  لقد 
الثبات، وقد بلغت قيمة معامل الثبات )0.92( وهو معامل ثبات جيد يفي باأغرا�ص البحث 

العلمي.

3- 7 إجراءات الدراسة: 

لقد اأجريت الدرا�سة وفق اخلطوات االآتية: 
اإعداد اأداة الدرا�سة ب�سورتها النهائية. ♦ 

حتديد اأفراد عينة الدرا�سة. ♦ 

توزيع اال�ستبانة. ♦ 

جتميع اال�ستبانة من اأفراد العينة وترميزها، واإدخالها اإىل احلا�سوب، ومعاجلتها  ♦ 
. )SPSS( اإح�سائيًا با�ستخدام الربنامج االإح�سائي

تفريغ اإجابات اأفراد العينة. ♦ 

ا�ستخراج النتائج وحتليلها ومناق�ستها. ♦ 

4. نتائج الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل درا�سة واقع التقارير والقوائم املالية املرحلية يف 
اإىل التعرف اإىل دور متغريات الدرا�سة  ال�رضكات امل�ساهمة العامة الفل�سطينية، كما هدفت 
نحو مو�سوع الدرا�سة، ولتحقيق هدف الدرا�سة طوِّرت ا�ستبانة وتاأكد الباحث من �سدقها 
ومعامل ثباتها، وبعد عملية جمع اال�ستبانات ُرمزت واأُدخلت للحا�سوب وعوجلت اإح�سائيا 
با�ستخدام الرزمة االإح�سائية للعلوم االجتماعية )SPSS( ، وفيما ياأتي نتائج الدرا�سة تبعًا 

لت�سل�سل �سوؤالها وفر�سياتها.
اأواًل- النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة:  ◄ 

امل�ساهمة  ال�رضكات  يف  املرحلية  املالية  والقوائم  التقارير  واقع  ما 
العامة الفل�سطينية؟ 
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ولالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية 
والن�سب املئوية لفقرات الدرا�سة، ومن ثم ُرتبت تنازليا وفق املتو�سط احل�سابي، وقد اأعطي 
للفقرات ذات امل�سمون االإيجابي )5( درجات عن كل اإجابة )اأوافق ب�سدة( ، و )4( درجات 
اإجابة  ، ودرجتان عن كل  اإجابة )حمايد(  ، و )3( درجات عن كل  )اأوافق(  اإجابة  عن كل 
اُعتمد  النتائج  اأجل تف�سري  ، ومن  اإجابة )معار�ص ب�سدة(  معار�ص، ودرجة واحدة عن كل 

امليزان االآتي للن�سب املئوية لال�ستجابات: 
ميزان النسب المئوي لاستجابات

درجة اال�ستجاباتالن�سب املئوية
منخف�سة جدااقل من %50

منخف�سةمن %50- %59
متو�سطةمن %60- %69
مرتفعةمن %70- %79

مرتفعة جدامن 80% فما فوق

وفيما ياأتي نتائج خال�سة النتائج: 
املالية  التقارير  اعداد  يف  االنتظام  مدى  االأول:  - بالبعد  املتعلقة  النتائج 

املرحلية: 
املئوية،  والن�سب  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  الباحث  ا�ستخرج 
من  يت�سح  كما  املرحلية،  املالية  التقارير  اإعداد  يف  االنتظام  ملدى  التقدير  ودرجة 

اجلدول االآتي: 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، ودرجة التقدير لمدى االنتظام 
في إعداد التقارير المالية المرحلية مرتبة تنازليًا وفق المتوسط الحسابي

درجة 
التقدير

الن�سبة 
املئوية%

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة رقمها يف 

اال�ستبانة الرتتيب

مرتفعة جدا 83.182 4.1591 االأمر املتوقع للتقارير املرحلية تقدمي معلومات 
عن االداء املايل للمن�ساأة اثناء فرتة معينة. 2 1

مرتفعة جدا 81.818 4.0909 تتاأخر ال�رضكة با�سدار التقارير املرحلية ب�سبب 
قلة الرقابة من هيئة �سوق املال الفل�سطيني. 4 2

مرتفعة 79.09 3.9545 تعتقد اأن ا�سدار التقارير املرحلية يف موعدها 
ي�ساهم يف زيادة ثقة امل�ستثمرين يف ال�رضكة. 5 3
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درجة 
التقدير

الن�سبة 
املئوية%

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة رقمها يف 

اال�ستبانة الرتتيب

مرتفعة 79.09 3.9545 تقوم ال�رضكة با�سدار التقارير املرحلية يف املوعد 
املحدد لها. 1 4

مرتفعة 77.272 3.8636 يتم اعداد التقارير املرحلية دون تاأخري من قبل 
حما�سبني خمت�سني. 3 5

مرتفعة 77.272 3.8636 تلزم �سوق فل�سطني لالأوراق املالية ال�رضكات 
با�سدار التقارير املرحلية يف موعدها. 6 6

مرتفعة جدا %81.2 4.06 الدرجة الكلية ملدى االنتظام يف اعداد التقارير املالية املرحلية

التقارير  اإعداد  يف  االنتظام  ملدى  الكلية  الدرجة  اأن   )3( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
املالية املرحلية بلغت )81.2 %( وهي ن�سبة مرتفعة جداً.

النتائج املتعلقة بالبعد الثاين: - مدى االلتزام مبتطلبات املحا�سبة الدولية من 
حيث االجراء واالف�ساح: 

املئوية،  والن�سب  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  الباحث  ا�ستخرج 
ودرجة التقدير ملدى االلتزام مبتطلبات املحا�سبة الدولية من حيث االإجراء واالإف�ساح، كما 

يت�سح من اجلدول االآتي: 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، ودرجة التقدير لمدى االلتزام 
بمتطلبات المحاسبة الدولية من حيث االجراء واالفصاح مرتبة تنازليًا وفق المتوسط الحسابي: 

درجة التقدير الن�سبة 
املئوية%

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة رقمها يف 

اال�ستبانة الرتتيب

متو�سطة 64.09 3.2045 حتوي التقارير املرحلية معلومات ادراية ت�ساعد على و�سع 
مناذج القرار املنا�سب. 15 1

متو�سطة 64.09 3.2045 يت�سمن االإف�ساح يف التقارير املالية املرحلية الرتكيز علي 
البيانات التي ميكن اأن ت�ستخدم يف مناذج القرارات. 10 2

متو�سطة 64.09 3.2045 توفر االإي�ساحات املكملة للتقارير املرحلية معلومات ال 
حتتويها هذه التقارير. 7 3

متو�سطة 63.182 3.1591 ي�ستمل االف�ساح يف التقارير املرحلية عن م�رضوف االهتالك 
لكل فرتة. 12 4
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درجة التقدير الن�سبة 
املئوية%

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة رقمها يف 

اال�ستبانة الرتتيب

متو�سطة 63.182 3.1591 ي�سمل االإف�ساح يف التقارير املرحلية االأحداث املهمة التي لها 
اأثر على توقعات امل�ستثمرين وبالتايل على القرار املتخذ. 14 5

متو�سطة 63.182 3.1591 عند عر�ص االأرقام يف التقارير املرحلية يتم ذكر م�ستوي 
الدقة يف اإعداد البيانات. 9 6

متو�سطة 61.818 3.0909 ي�سمل االف�ساح يف التقارير املرحلية عن املخزون ح�سب 
القيمة الدفرتية فقط. 13 7

متو�سطة 61.818 3.0909 هناك تطوير لالجراءات املحا�سبية ل�سمان اإعداد تقارير 
مرحلية تعك�ص احتياجات امل�ستخدمني. 8 8

منخف�سة جداً 41.8 2.091 تت�سمن التقارير املرحلية. بيانات الفرتة احلالية مقارنة 
ببيانات الفرتة املناظرة لها من ال�سنة املالية ال�سابقة. 11 9

منخف�سة جداً %44 2.2 يتم االعرتاف بجميع االيرادات غري املكت�سبة وامل�ساريف 
املدفوعة مقدما يف التقارير املرحلية. 16 10

منخف�سة 59 2.95 الدرجة الكلية ملدى االلتزام مبتطلبات املحا�سبة الدولية 
من حيث االجراء واالف�ساح

الكلية ملدى االلتزام مبتطلبات املحا�سبة  الدرجة  اأن  ال�سابق )4(  يت�سح من اجلدول 
الدولية من حيث االإجراء واالإف�ساح بلغت )59%( وهي ن�سبة منخف�سة.

باالحتياجات  املرحلية  التقارير  وفاء  مدى  الثالث: -  بالبعد  املتعلقة  النتائج 
املعلوماتية للمهتمني: 

املئوية،  والن�سب  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  الباحث  ا�ستخرج 
كما  للمهتمني،  املعلوماتية  باالحتياجات  املرحلية  التقارير  وفاء  ملدى  التقدير  ودرجة 

يت�سح من اجلدول االآتي: 
الجدول )5(

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، ودرجة التقدير لمدى وفاء 
التقارير المرحلية باالحتياجات المعلوماتية للمهتمين مرتبة تنازليًا وفق المتوسط الحسابي: 

درجة التقدير الن�سبة 
املئوية%

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة رقمها يف 

اال�ستبانة الرتتيب

مرتفعة جداً 82.728 4.1364
تن�ساأ اأهداف التقارير املرحلية ا�سا�سا من احتياجات 

امل�ستخدمني اخلارجني الذين تنق�سهم �سلطة فر�ص 
املعلومات التي يحتاجونها.

21 1
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درجة التقدير الن�سبة 
املئوية%

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة رقمها يف 

اال�ستبانة الرتتيب

مرتفعة جداً 82.728 4.1364 يعرب االإف�ساح يف التقارير املالية املرحلية عن املعلومات 
ال�رضورية الالزمة التخاذ القرارات اال�ستثمارية. 18 2

مرتفعة جداً 82.728 4.1364 توجه التقارير املرحلية ب�سورة خا�سة نحو م�سلحة 
امل�ستثمرين احلاليني واملرتقبني. 20 3

مرتفعة جداً 82.728 4.1364 تت�سمن التقارير املالية املرحلية معلومات مالئمة الإتخاذ 
القرارات. 22 4

منخف�سة جداً %48 2.40 يعترب االإف�ساح الكامل يف التقارير املرحلية م�سال لبع�ص 
الفئات التي ال ميكنها فهم ال�سيا�سات واالإجراءات املحا�سبية. 19 5

منخف�سة جداً %40 2.00 التقارير املالية حتوي معلومات عن احداث ما�سية ولذلك 
فهي ال تخدم يف اتخاذ القرارات. 17 6

متو�سطة %69.8 3.49 الدرجة الكلية ملدى وفاء التقارير املرحلية باالحتياجات املعلوماتية للمهتمني

يت�سح من اجلدول ال�سابق )5( الدرجة الكلية ملدى وفاء التقارير املرحلية باالحتياجات 
املعلوماتية للمهتمني بلغت )69.8%( وهي ن�سبة متو�سطة.

النتائج املتعلقة بالبعد الرابع: - العقبات تواجهها الفئات املعنية يف التعامل مع 
عمليات التقرير املرحلية: 

والن�سب  املعيارية،  املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات  با�ستخراج  الباحث  ا�ستخرج 
عمليات  مع  التعامل  يف  املعنية  الفئات  تواجهها  التي  للعقبات  التقدير  ودرجة  املئوية، 

التقرير املرحلية، كما يت�سح من اجلدول االآتي: 
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، ودرجة التقدير للعقبات التي تواجهها 
الفئات المعنية في التعامل مع عمليات التقرير المرحلية مرتبة تنازليًا وفق المتوسط الحسابي.

درجة 
التقدير

الن�سبة 
املئوية %

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة رقمها يف 

اال�ستبانة الرتتيب

مرتفعة جداً 85 4.2500 هناك معوقات تتمثل يف �سعوبة اإدراك اأهمية معايري 
املحا�سبة الدولية فيما يتعلق باعداد التقارير املرحلية. 24 1

مرتفعة جداً 85 4.2500
هناك معوقات تتمثل يف عدم وجود قوانني تلزم 

ال�رضكات بتطبيق معايري املحا�سبة الدولية فيما يتعلق 
باعداد التقارير املرحلية.

23 2
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درجة 
التقدير

الن�سبة 
املئوية %

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة رقمها يف 

اال�ستبانة الرتتيب

مرتفعة جداً 85 4.2500 هناك معوقات تتمثل يف �سعف اهتمام االإدارة العليا 
بالتقارير املرحلية. 25 3

مرتفعة جداً 85 4.2500 هناك معوقات تتمثل يف نق�ص املوؤهالت العلمية 
ملوظفي الق�سم املايل. 26 4

مرتفعة جداً 81.818 4.0909 هناك معوقات تتمثل يف نق�ص اخلربة املهنية ملوظفي 
الق�سم املايل. 27 5

مرتفعة جداً 83.54 4.15 الدرجة الكلية للعقبات التي تواجهها الفئات املعنية 
يف التعامل مع عمليات التقرير املرحلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق )6( الدرجة الكلية للعقبات التي تواجهها الفئات املعنية 
يف التعامل مع عمليات التقرير املرحلية بلغت )83.54%( وهي ن�سبة مرتفعة جداً.

4- 2 مناقشة فرضيات الدراسة: 

الفر�سية االأوىل:  ● 

اإن الدرجة الكلية ملدى االنتظام يف اإعداد التقارير املالية املرحلية بلغت )%81.2( ، 
وهي ن�سبة مرتفعة جداً. بالتايل يت�سح من التحليل �سحة الفر�سية، واأن هناك التزامًا لدى 

ال�رضكات باالنتظام يف اإعداد التقارير املالية املرحلية.
الفر�سية الثانية:  ● 

الكلية ملدى االلتزام مبتطلبات املحا�سبة  الدرجة  اأن  ال�سابق )4(  يت�سح من اجلدول 
الدولية من حيث االجراء واالف�ساح بلغت )59%( وهي ن�سبة منخف�سة

يت�سح من النتيجة ال�سابقة عدم �سحة الفر�سية الثانية، حيث تبني اأن ال�رضكات تلتزم 
مبتطلبات املحا�سبة الدولية بن�سبة منخف�سة جداً، مما يوؤكد على عدم قبول الفر�سية.

الفر�سية الثالثة:  ● 

يت�سح من اجلدول ال�سابق )5( الدرجة الكلية ملدى وفاء التقارير املرحلية باالحتياجات 
املعلوماتية للمهتمني بلغت )69.8%( وهي ن�سبة متو�سطة.

يت�سح من النتيجة ال�سابقة اأن التقارير املالية تفي باالحتياجات املعلوماتية الالزمة 
للمهتمني بن�سبة بلغت )69.8%( وهي ن�سبة اأقرب اإىل املرتفعة، لهذا ميكن القول: اإن الفر�سية 

الثالثة فر�سية �سحيحة.
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الفر�سية الرابعة:  ● 

يت�سح من اجلدول ال�سابق )6( الدرجة الكلية للعقبات التي تواجهها الفئات املعنية 
يف التعامل مع عمليات التقرير املرحلية بلغت )83.54%( وهي ن�سبة مرتفعة جداً.

يت�سح من العر�ص ال�سابق اأن هناك معوقات حتول دون تطبيق عملية اعداد التقارير 
املرحلية وفق معايري املحا�سبة الدولية بن�سبة كبرية جداً بلغت )83.5%( ، وهذا يوؤكد على 

�سحة الفر�سية الرابعة.
الفر�سية اخلام�سة:  ● 

من اأجل �سحة الفر�سية القائلة باأنه: »ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 
معنوية 0.05 يف واقع التقارير والقوائم املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة 
املحدودة الفل�سطينية، تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي«، قمنا بتطبيق اختبار حتليل التباين 
االأحادي One Way Anova على عالمات اال�ستبانة، لفئات متغري املوؤهل العلمي، وكانت 

النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم )4( االآتي: 
الجدول )7( 

اختبار التباين األحادي ANOVA لدراسة تأثير متغير المؤهل العلمي، من حيث واقع التقارير 
والقوائم المالية المرحلية في الشركات المساهمة العامة المحدودة الفلسطينية: 

م�ستوى املعنوية F متو�سط االنحراف درجات احلرية جمموع املربعات 

0.792 0.236

0.0163 2 0.0326 املربعات بني الفئات

0.0690 22 1.174 املربعات الداخلية

24 1.206 املجموع الكلي

القيمة  اأكرب من  القيمة  املعنوية=0.972 وهذه  اأن م�ستوى   ،  )7( يتبني من اجلدول 
اأي 0.05، لذلك فاإننا نقبل �سحة الفر�سية ونقول: »ال توجد فروق  املحددة يف الفر�سية 
ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية 0.05 يف واقع التقارير والقوائم املالية املرحلية 

يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي«.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الو�سط احل�سابي لالأ�سئلة )3.658( ، وتدل هذه القيمة على وجود 

اجتاه نحو االإجابة باالإيجابي نوعًا ما، لعينة الدرا�سة نحو اجتاهات اأ�سئلة هذه الدرا�سة.
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الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية لمتغيرات المؤهل العلمي كما في الجدول التالي: 

املتو�سط احل�سابياملتغري

3.6083دبلوم
3.6667بكالوريو�ص

3.7500ماج�ستري

اإىل  ، وهي متيل  لفئة دبلوم )3.6083(  املتو�سطات احل�سابية كانت  اأقل  اأن  نالحظ 
االإجابة باملوافقة املتو�سطة نحو اأ�سئلة اال�ستبانة بوجه عام.

الفر�سية ال�ساد�سة:  ● 

من اأجل �سحة الفر�سية القائلة باأنه: »ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 
معنوية 0.05 يف واقع التقارير، والقوائم املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة 
املحدودة الفل�سطينية تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة«، قمنا بتطبيق اختبار حتليل التباين 
االأحادي One Way Anova على عالمات اال�ستبانة لفئات �سنوات اخلربة، وكانت النتائج 

كما هو مبني يف اجلدول )9( االآتي: 
الجدول )9(

اختبار التباين األحادي ANOVA لدراسة تأثير متغير سنوات الخبرة، من حيث واقع التقارير 
والقوائم المالية المرحلية في الشركات المساهمة العامة المحدودة الفلسطينية: 

م�ستوى املعنوية F متو�سط االنحراف درجات احلرية جمموع املربعات

0.501 0.677
0.0452 3 0.136 املربعات بني الفئات
0.0669 21 1.071 املربعات الداخلية

24 1.206 املجموع الكلي

القيمة  اأكرب من  القيمة  املعنوية=0.501 وهذه  ان م�ستوى   ،  )9( يتبني من اجلدول 
اأي 0.05، لذلك فاإننا نقبل �سحة الفر�سية ونقول: »ال توجد فروق  املحددة يف الفر�سية 
ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى معنوية 0.05 يف واقع التقارير والقوائم املالية املرحلية 

يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة«.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املتو�سط احل�سابي لال�سئلة )3.49( ، وهذه القيمة تدل على وجود 

اجتاه نحو االإجابة باالإيجابي نوعًا ما لعينة الدرا�سة نحو اجتاهات اأ�سئلة هذه الدرا�سة.
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الجدول )10(
المتوسطات الحسابية لمتغيرات سنوات الخبرة كما في الجدول التالي: 

املتو�سط احل�سابياملتغري

53.5375 �سنوات فما دون
63.7250- 10 �سنوات
113.9375- 20 �سنة

3.8212اأكرث من 20 �سنة

)3.9375(، وهي  �سنة   20 لفئة 11-  كانت  احل�سابية  املتو�سطات  اأعلى  اأن  نالحظ 
متيل اإىل االإجابة باملوافقة نحو اأ�سئلة اال�ستبانة بوجه عام.

5. النتائج والتوصيات: 

5- 1 النتائج: 

خرجت  الدرا�سة  فاإن  االإح�سائي،  التحليل  نتائج  على  االطالع  بعد 
االآتية:  بالنتائج 

با�سدار  ال�رضكة  تقوم  حيث  املرحلية  املالية  التقارير  اإعداد  يف  انتظام  هناك  1 .
موعدها  يف  املرحلية  التقارير  ا�سدار  اإن  حيث  لها،  املحدد  املوعد  يف  املرحلية  التقارير 
ي�ساهم يف زيادة ثقة امل�ستثمرين يف ال�رضكة، كما تبني اأن �سوق فل�سطني لالأوراق املالية 

تلزم ال�رضكات باإ�سدار التقارير املرحلية يف موعدها.
حيث  واالإف�ساح  االإجراء  حيث  من  الدولية  املحا�سبة  مبتطلبات  التزام  يوجد  ال  2 .
هذه  حتتويها  ال  معلومات  املرحلية  للتقارير  املكملة  االإي�ساحات  توفر  ال  اأنه  ات�سح 
التقارير، كما تبني اأنه ال يوجد تطوير لالإجراءات املحا�سبية ل�سمان اإعداد تقارير مرحلية 
تعك�ص احتياجات امل�ستخدمني. كما ات�سح اأنه ال ُيذكر م�ستوى الدقة يف اإعداد البيانات عند 
اأنه ال تت�سمن التقارير املرحلية بيانات  عر�ص االأرقام يف التقارير املرحلية. كما ات�سح 
الفرتة احلالية موازنة ببيانات الفرتة املناظرة لها من ال�سنة املالية ال�سابقة، وال ي�ستمل 
احتواء  عدم  تبني  كما  فرتة،  لكل  االهتالك  م�رضوف  عن  املرحلية  التقارير  يف  االإف�ساح 
التقارير املرحلية معلومات اإدارية ت�ساعد على و�سع مناذج القرار املنا�سب. وات�سح اأنه ال 
ُيعرتف بجميع االإيرادات غري املكت�سبة وامل�ساريف املدفوعة مقدمًا يف التقارير املرحلية.



317

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )2( - حزيران 

تفي التقارير املرحلية باالحتياجات املعلوماتية. 3 للمهتمني ب�سورة متو�سطة اإىل 
اأحداث ما�سية، ولذلك فهي ال تخدم  التقارير املالية حتوي معلومات عن  اإن  كبرية حيث 
املعلومات  عن  يعرب  املرحلية  املالية  التقارير  يف  االإف�ساح  اأن  كما  القرارات،  اتخاذ  يف 
ال�رضورية الالزمة التخاذ القرارات اال�ستثمارية، كما تبني اأن االإف�ساح الكامل يف التقارير 
املرحلية ال يعد م�ساًل لبع�ص الفئات التي ال ميكنها فهم ال�سيا�سات واالإجراءات املحا�سبية، 

كما ات�سح اأن التقارير املالية املرحلية تت�سمن معلومات مالئمة الإتخاذ القرارات.
مع  التعامل  يف  املعنية  الفئات  تواجهها  كثرية  عقبات  هناك  اأن  النتائج  وبينت  4 .
عمليات التقرير املرحلية، ومنها املعوقات التي تتمثل بعدم وجود قوانني تلزم ال�رضكات 
بتطبيق معايري املحا�سبة الدولية، فيما يتعلق باإعداد التقارير املرحلية. واملعوقات التي 
تتمثل ب�سعوبة اإدراك اأهمية معايري املحا�سبة الدولية فيما يتعلق باإعداد التقارير املرحلية، 
واملعوقات التي تتمثل يف �سعف اهتمام االإدارة العليا بالتقارير املرحلية، واملعوقات التي 

تتمثل بنق�ص املوؤهالت العلمية واخلربة املهنية ملوظفي الق�سم املايل.
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية 0.05. 5 يف واقع التقارير، 
والقوائم املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية، تعزى اىل 

متغري املوؤهل العلمي.
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية 0.05. 6 يف واقع التقارير، 
والقوائم املالية املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية، تعزى اإىل 

متغري �سنوات اخلربة.

5- 2 التوصيات: 

بعد االطالع على نتائج الدرا�سة، فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي: 
اأن تلتزم ال�رضكة باإعداد التقارير املرحلية ح�سب ما ين�ص عليه املعيار  �رضورة  1 .

الدويل رقم )34( فيما يتعلق باإعداد التقارير.
التقارير املالية املرحلية تاريخ املركز املايل، وتاريخ بداية  اأن تو�سح  �رضورة  2 .

الفرتة املالية ونهايتها.
�رضورة اأن ي�سمل االإف�ساح االأحداث املهمة التي لها اأثر على توقعات امل�ستثمرين،  3 .

وبالتايل على القرار املتخذ.
اإدارية، ت�ساعد على و�سع مناذج  اأن حتتوي التقارير املرحلية معلومات  �رضورة  4 .

القرار املنا�سب.
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متناول  يف  وتكون  االأ�سول،  ح�سب  املرحلية  املالية  التقارير  ُتن�رض  اأن  �رضورة  5 .
اجلميع.

�رضورة اأن ُتعدَّ التقارير من قبل حما�سبني متخ�س�سني. 6 .
�رضورة اأن تكون التقارير �ساملة لكل البيانات املالية، وب�سكل وا�سح و�رضيح. 7 .

التقارير املرحلية ح�سب ما ين�ص عليه  اإعداد  اأجل  �رضورة تدريب املوظفني من  8 .
املعيار.

اإعالم مقروءة، تن�رض عليه  اأية و�سيلة  اأو  الكرتوين لل�رضكات  �رضورة وجود موقع  9 .
التقارير املالية ب�سكل دوري.

�رضورة وجود رقابة على عملية اإ�سدار التقارير املرحلية، الأن ذلك يوؤدي اإىل دقة  10 .
املعلومات املالية وكفاءتها.

�رضورة اإ�سدار قانون يجرب ال�رضكات املدرجة يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية،  11 .
على ا�سدار التقارير املالية املرحلية ح�سب املعايري الدولية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

( . الطرق املحا�سبية والتقارير  اأبو عجوة، حممد كمال. وحماد طارق عبد العال )1999. 1
املالية. مطابع الدار الهند�سية. القاهرة.

( . معايري املحا�سبة الدولية، الدار اجلامعية. االإ�سكندرية، م�رض. البنا، عامر )2005. 2
( . معايري التقارير املالية املرحلية الدولية. اإثراء للن�رض  جعارات، خالد جمال )2008. 3

والتوزيع. عمان، االأردن.
والتحليل.  والعر�ص  االإعداد  اأ�س�ص  املالية  التقارير   .  ) العال )2002. 4 حماد، طارق عبد 

الدار اجلامعية. االإ�سكندرية، م�رض.
( . التقارير املالية. الدار اجلامعية. االإ�سكندرية، م�رض. حماد، طارق عبد العال )2005. 5

اجلامعية.  الدار  املحا�سبة.  معايري  ا�ستخدام  دليل   .  ) 6 .2009( العال  عبد  طارق  حماد، 
االإ�سكندرية، م�رض.

و�سبل  الواقع  القانونية  واملراجعة  املحا�سبة  . مهنة   ) في�سل خمتار )2001. 7 �سويدان، 
التطوير. اإثراء للن�رض والتوزيع. عمان، االأردن.

( . املراجعة بني النظرية والتطبيق. الدار  ال�سحن، الفتاح حممد. ودروي�ص، حممد )1995. 8
اجلامعية. االإ�سكندرية، م�رض. 

( . معايري املحا�سبة الدولية الن�ساأة واملفهوم. دار النه�سة  الطحلة، حامد داود )1999. 9
العربية، بريوت.

 ) العفيفي، اأحمد )2007( . اإيجابيات ومعوقات تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم )11. 10
يف �رضكات املقاوالت ( درا�سة حالة قطاع غزة( ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة االإ�سالمية- 

غزة.
، دار ال�رضوق للن�رض والتوزيع. االردن. قا�سم، نبيل )2002( . اأ�سول املحا�سبة، 2002. 11

للن�رض  �سعاع  واالإدارة.  املحا�سبة  يف  املالية  التقارير  فهم   .  ) 12 .2006( فرا�ص  قيا�سة، 
والعلوم. حلب، �سوريا.
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دكتوراه،  ر�سالة  املايل،  االأداء  لتقيم  كاأداة  املالية  التقارير   .  ) 13 .2003( حامت  الكخن، 
درا�سة تطبيقية وحتليلية، جامعة النجاح الوطنية، فل�سطني.

اجلن�سيات،  متعددة  ال�رضكات  الدولية  املحا�سبة   .  ) 14 .2007( اأحمد  ال�سيد  اأمني  لطفي، 
اجلامعة االأردنية، االأردن.

 . نعيم، دهم�ص. واخلاليلة، حممود )1997( . مبادئ املحا�سبة. اجلامعة االأردنية، ط1. 15
عمان، االأردن.

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Halboumi ,S1. awsan ,An Empirical Investigation Of The Perceived 
Suitability of International Accounting Standards for Jordan ,College of 
Business ,University ,Journal of Economic & Administrative ,Sciences, 
Vol,21 ,No 1 ,June2005.
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ملحق رقم )1( 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املوظف/ املوظفة املحرتمون،

حتية طيبة وبعد؛ 

يقوم الباحث باإعداد درا�سة يف جمال املحا�سبة بعنوان: »واقع التقارير والقوائم املالية 
املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية« راجيا تقدمي امل�ساعدة وذلك 
باالإجابة عن فقرات اال�ستبانة مبو�سوعية علما اأن كل ما يرد يف اأجابتكم �سيكون مو�سع 

احرتام و�سوف يعامل ب�رضية تامة ولن ي�ستخدم اإال الأغرا�ص البحث العلمي.

�ساكراً لكم ح�سن تعاونكم.

الباحث: اأ. جواد اأحمد حداد

اأن تفيد  الق�سم معلومات �سخ�سية عن امل�ستجيبني ينتظر  االأول: يت�سمن هذا  الق�سم 
الباحث يف حتليل الدرا�سة.

يرجى و�سع االإ�سارة )X( يف املكان املحدد: 
املوؤهل العلمي:   .1

   توجيهي فما دون )(     دبلوم ) (     بكالوري�ص ) (     درا�سات عليا )( 
�سنوات اخلربة:  2 .

   5 �سنوات فما دون ) (     6- 10 �سنوات ) (     اأكرث من 10 �سنوات ) ( 
   اأكرث من 20 �سنة ) ( 
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التقارير والقوائم املالية  يت�سمن هذا الق�سم )27( عبارة تف�رض واقع  الثاين:  الق�سم 
املرحلية يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة املحدودة الفل�سطينية.
يرجى و�سع عالمة )X( يف اخلانة التي تنطبق عليك.

موافق العبارة
غري حمايدموافقب�سدة

موافق 
غري موافق 

ب�سدة

البعد االأول: مدى االنتظام يف اإعداد التقارير املالية املرحلية.

1- تقوم ال�رضكة با�سدار التقارير املرحلية يف املوعد املحدد لها.

2- االأمر املتوقع للتقارير املرحلية تقدمي معلومات عن االداء 
املايل للمن�ساأة اثناء فرتة معينة.

3- يتم اعداد التقارير املرحلية دون تاأخري من قبل حما�سبني 
خمت�سني.

4- تتاأخر ال�رضكة با�سدار التقارير املرحلية ب�سبب قلة الرقابة 
من هيئة �سوق املال الفل�سطيني.

5- تعتقد اأن ا�سدار التقارير املرحلية يف موعدها ي�ساهم يف 
زيادة ثقة امل�ستثمرين يف ال�رضكة.

6- تلزم �سوق فل�سطني لالأوراق املالية ال�رضكات با�سدار التقارير 
املرحلية يف موعدها.

البعد الثاين: مدى االلتزام مبتطلبات املحا�سبة الدولية من حيث االجراء واالف�ساح.

7- توفر االإي�ساحات املكملة للتقارير املرحلية معلومات ال 
حتتويها هذه التقارير.

8- هناك تطوير لالجراءات املحا�سبية ل�سمان اإعداد تقارير 
مرحلية تعك�ص احتياجات امل�ستخدمني.
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موافق العبارة
غري حمايدموافقب�سدة

موافق 
غري موافق 

ب�سدة

9- عند عر�ص االأرقام يف التقارير املرحلية يتم ذكر م�ستوي 
الدقة يف اإعداد البيانات.

10- يت�سمن االإف�ساح يف التقارير املالية املرحلية الرتكيز علي 
البيانات التي ميكن اأن ت�ستخدم يف مناذج القرارات.

11- تت�سمن التقارير املرحلية بيانات الفرتة احلالية مقارنة 
ببيانات الفرتة املناظرة لها من ال�سنة املالية ال�سابقة.

12- ي�ستمل االف�ساح يف التقارير املرحلية عن م�رضوف 
االهتالك لكل فرتة.

13- ي�سمل االف�ساح يف التقارير املرحلية عن املخزون ح�سب 
القيمة الدفرتية فقط.

14- ي�سمل االإف�ساح يف التقارير املرحلية االأحداث املهمة التي 
لها اأثر على توقعات امل�ستثمرين وبالتايل على القرار املتخذ.

15- حتوي التقارير املرحلية معلومات ادراية ت�ساعد على و�سع 
مناذج القرار املنا�سب.

16- يتم االعرتاف بجميع االيرادات غري املكت�سبة وامل�ساريف 
املدفوعة مقدما يف التقارير املرحلية.

البعد الثالث: مدى وفاء التقارير املرحلية باالحتياجات املعلوماتية للمهتمني.

17- التقارير املالية حتوي معلومات عن احداث ما�سية ولذلك 
فهي ال تخدم يف اتخاذ القرارات.

18- يعرب االإف�ساح يف التقارير املالية املرحلية عن املعلومات 
ال�رضورية الالزمة التخاذ القرارات اال�ستثمارية.
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موافق العبارة
غري حمايدموافقب�سدة

موافق 
غري موافق 

ب�سدة

19- يعترب االإف�ساح الكامل يف التقارير املرحلية م�سال لبع�ص 
الفئات التي ال ميكنها فهم ال�سيا�سات واالإجراءات املحا�سبية.

20- توجه التقارير املرحلية ب�سورة خا�سة نحو م�سلحة 
امل�ستثمرين احلاليني واملرتقبني.

21- تن�ساأ اأهداف التقارير املرحلية ا�سا�سا من احتياجات 
امل�ستخدمني اخلارجني الذين تنق�سهم �سلطة فر�ص املعلومات 

التي يحتاجونها.

22- تت�سمن التقارير املالية املرحلية معلومات مالئمة الإتخاذ 
القرارات.

البعد الرابع: العقبات التي تواجهها الفئات املعنية يف التعامل مع عمليات التقرير املرحلية.

23- هناك معوقات تتمثل يف عدم وجود قوانني تلزم ال�رضكات 
بتطبيق معايري املحا�سبة الدولية فيما يتعلق باعداد التقارير 

املرحلية.

24- هناك معوقات تتمثل يف �سعوبة اإدراك اأهمية معايري 
املحا�سبة الدولية فيما يتعلق باعداد التقارير املرحلية.

25- هناك معوقات تتمثل يف �سعف اهتمام االإدارة العليا 
بالتقارير املرحلية.

26- هناك معوقات تتمثل يف نق�ص املوؤهالت العلمية ملوظفي 
الق�سم املايل.

27 هناك معوقات تتمثل يف نق�ص اخلربة املهنية ملوظفي الق�سم 
املايل.




