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ة |  ب ح ف ص ل ا  
 

ح   تصر
أن ال  التقارر مراجعة أثر في هذه الرسالة تحت عنوان: " ةالموّصف دراسةأصرح 

ة ة المال ة السوق  في المستثمر قرارات في المرحل ة دراسة( المال  سوق  في میدان
ة لألوراق دمش سب أن قّدمالمال ة للحصو  ت)"، لم  ة درجة جامع ل على أ

، ولم ورة هي نتیجة ت أخر افة األعمال والنتائج المذ ًا لذلك، وأن  قّدم حال
ة معلومات  ٍه من األستاذ المشرف، وأن أ توج ة، و ، جهود الشخص أو طرائ

، وردت في الرسالة، قد نسبت إلى مصادرها، ومؤلفیها بوضوح  أو نتائج أخر
  في النص وفي قائمة المراجع.

احث                                                          ةال

  فاطمة عوض بجبوج
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  حيممحن الرَّبسم اهلل الرَّ
  
  

  }وقل ربِّي زد�ي علماً{
                    

  } ١١٤سورة طه، آية {

  
  صدق اهلل العظيم
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  اإلهداء
*************  

  
  إىل قدوتي

  رمحه اهلل ...والدي 

   وعدي بعد الوفاءأهديك 
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  .. إىل مَن بدعواهتا تنري احلياةدوماً أحن مي..خبز أمي.. وقهوة أإىل 

  أمي

  كل التقدير واالحرتام .....هبم أشدّ أزري وصمودي  إىل من

  أخوتي

  أينما كننتّ ...........اًحنا�و دفءً احلياةمتتلئ  هبنإىل من  

  أخواتي

  القادمة..  مالاآل إىل

  أبناء أخوتي وأخواتي

  رفيقات دربي .....االيام......عهن أمجل من قضيت م إىل

  صديقاتي 

  إىل حضاراته إىل وطين..

  سورية 

  حاضراً وغائباً..إىل من كان زمالئي يف الدراسة والعمل إىل مجيع 

  

  ***  إىل من ... على هذه األرض يستحق احلياة  ***
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  شكر وتقدير

************  
  يف الوصول اىل إجناز هذا العمل كان يل عو�ا ذيهلل الَّ دُاحلمْ

بقبوله وذلك  ،فعلي يُوسر كتوإىل أستاذي الدّ بداية.. يستحق الشكر معناه عندما يُقدٌم
منهل  حيث كان ،ومساعدتي يف كافة االمور املتعلقة بالبحث العلمي ومتطلباته ،اإلشراف على رساليت

  .املرادإىل االجناز  دراسةال هليصل هذ دليالً ودعمه وإرشاده توجيهاته يفيد. فكا�تويغين يفيض مبا  علمٍ
وملا  ،رساليتهما بقبول مناقشة لكر إىل أعضاء جلنة املناقشة احملرتمني، على تفضّكما أتوجه بالشُّ

ستساهم يف  ةلميَّع مو�ه من توجيهات، ومالحظاتقدّسالة، وعلى ما سيُيف قراءة هذه الرّ هدوجُ بذلوه من وقت
  الة.سهذه الرّإغناء 

اجلزيل إىل الدِّكتور منذر عواد الَّذين تكرَّم مشكوراً بقراءة  اجلزء  كر بالشُّ مُأتقدَّكما 
العمليِّ من هذه الرِّسالة  وعلى ما قدَّم من �صائح سامهت يف إجناز العمل. وأتقدّم أيضاً بالشكر اجلزيل 

  للدكتورة مها رحياوي  على الدعم والدور الذي قدمته  لوصويل إىل إجناز العمل. 
جامعة  - مجيع أعضاء اهليئة التدريسية  يف قسم احملاسبة بكلية االقتصاد إىل  كرالشُّوكل  

  دمشق وكافة املوظفني فيها على ما يبذلو�ه من جهد يف خدمة الطالب .
.. الشكر لكل    .يف كل حلظة ووقف إىل جا�يب وكان خري عون يل من ساعد�يأخرياً

  
  الباحثة
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ات      فهرس المحتو
م   أ ......................................................................................... قرار لجنة الح

ح   ب ................................................................................................ تصر

  ث ................................................................................................ اإلهداء

ر وتقدیر   ح ........................................................................................... ش

ات   خ ................................................................................      فهرس المحتو

  ر .......................................................................................... قائمة الجداول

 ١ ..................................................................................... مستخلص الدراسة

 ٢ ..................................................................... الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 ٣ ........................................................................................ المقدمة:-١-١
لة الدراسة:-٢-١  ٤ ................................................................................. مش
قة:الدراس-٣-١  ٤ ............................................................................... ات السا
ة الدراسة:-٤-١  ١٤ ................................................................................. أهم
 ١٥ ................................................................................ أهداف الدراسة:-٥-١
 ١٥ ..............................................................................  فروض الدراسة:-٦-١
 ١٦ ...........................................................................    محددات الدراسة:-٧-١
 ١٦ ...........................................................................    متغیرات الدراسة:-٨-١
ة الدراسة:-٩-١  ١٦ ............................................................................... منهج
 ١٧ ................................................................................ عینة الدراسة:-١٠-١
 ١٧ ............................................................................   مخطط الدراسة:-١١-١

ةالفصل الثاني ة المرحل ر المال  ١٧ ....................................................... : مراجعة التقار

حث األول ة وٕاعدادهاالم ة المرحل ر المال عة التقار  ١٨ .............................................. : طب

 ١٩ ............................................................ مفهوم التقارر المالّة المرحلّة: -١-١-٢
ة التقارر المالّة المرحلّة وأهدافها: -٢-١-٢  ٢٠ .................................................... أهم
ار المحاسبي الدولي رقم ( -٣-١-٢ ات إعداد وعرض التقارر المالّة المرحلّة وف المع  ٢٣ .... ):٣٤متطل
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ة للمعلومات الواردة في التقارر المرحلّة: -٤-١-٢   ٢٧ ................................. الخصائص النوع
حث الثاني: ر مراجعة الم ة السوق  في المرحلّة المالّة التقار ة اإلصدارات ظل في المال  ٣١ ......... المهن

ة: -١-٢-٢ ة المرحل عة مراجعة التقارر المال  ٣٢ ............................................. مفهوم وطب
ة: -٢-٢-٢ ة المرحل ة مراجعة التقارر المال  ٣٣ ..................................................... أهم
ة: -٣-٢-٢ ة المرحل  ٣٣ .................................................... أهداف مراجعة التقارر المال
ة: -٤-٢-٢ ة المرحل  ٣٤ ........................................ العوامل المؤثرة في مراجعة التقارر المال
ة: -٥-٢-٢ ة في بیئة األسواق المال ة المرحل  ٣٥ ................ الطلب على خدمات مراجعة التقارر المال
ة: -٦-٢-٢ ة المرحل ة مراجعة التقارر المال ادئ العامة ومعاییر األداء المهني ومد مالئمتها لعمل  ٣٦ الم
ة عن التقارر المالّة المرحلّة: -٧-٢-٢ ات المدق المهن  ٣٩ ..................................... مسؤول
ة على المدق في  -٨-٢-٢ ات المترت ة السورة:العقو  ٤٣ ................................... السوق المال

حث الثالث: ر مراجعة إجراءات الم ة التقار ة المال ة السوق  في المرحل  ٤٤ ........................... المال

ة: -١-٣-٢ ة المرحل مهّمة مراجعة المعلومات المال ا   ٤٦ ......................................... االرت
ة: -٢-٣-٢ ات المدرجة في سوق األوراق المال ة للشر ة المرحل ط أعمال مراجعة التقارر المال  ٤٧ ... تخط
ة: -٣-٣-٢ ة المرحل  ٥٢ ..................................................... تقرر مراجعة التقارر المال

ة األسواق الفصل الثالث: عة المال ة القرارات وطب  ٥٧ ............................................ االستثمار

حث األّول: عة الم فاءتها المالّة األسواق طب  ٥٨ ....................................................... و

 ٥٩ ............................................................ ماهّة األسواق المالّة وأهمیتها: -١-١-٣
 ٦٤ ............................................ أنواع األوراق المالّة المتداولة في السوق المالّة: -٢-١-٣
 ٦٦ ........................................................... التعامل في سوق األوراق المالّة: -٣-١-٣
ة: -٦-١-٣  ٦٨ ...................................................................... فاءة السوق المال
 ٧٤ ...................................... جودة المعلومات المحاسبّة المتاحة في السوق المالّة: -٧-١-٣

حث الثاني: عة الم ة القرارات طب  ٧٧ .............................. ومحّدداتها المالّة الّسوق  في االستثماّر

ة: -١-٢-٣  ٧٨ ............................................................. االستثمار في األسواق المال
  ٨٧ ................................................................... محددات قرار المستثمر: -٢-٢-٣
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ع انات تحلیل: الفصل الرا ار الب ات واخت  ١٠٤ ..................................................... الفرض

حث األول: ة لألوراق دمش سوق  عن لمحة الم  ١٠٥ .............................................. المال

ة: -١-١-٤  ١٠٥ ........................................................ نشأة سوق دمش لألوراق المال
ة: -٢-١-٤ ة المتداولة في سوق دمش لألوراق المال  ١٠٦ .................................. األوراق المال
ة ( -٣-١-٤ مة السوق الق ة:DWXالمؤشر المثقل   ١٠٦ .................. ) في سوق دمش لألوراق المال
ة السورة:اعتماد مدققي  -٤-١-٤ ة هیئة األوراق واألسواق المال ات المنشآت الخاضعة لرقا  ١٠٧ .... حسا

حث الثاني: ة واألسالیب الدراسة مجتمع الم  ١٠٨ ................................................ اإلحصائ

 ١٠٩ ................................................................... مجتمع وعینة الدراسة: -١-١-٤
انات: -٢-١-٤ م أداة جمع الب  ١٠٩ ............................................................... تصم
انات: -٣-١-٤ ة المستخدمة في تحلیل الب  ١١٠ ............................. األسالیب واألدوات اإلحصائ
انة الدراسة: -٤-١-٤ ات است  ١١١ ............................................................ صدق وث
ة لعینة الدراسة: -٥-١-٤ موغراف  ١١٣ ....................................... عرض وتحلیل الصفات الد

ات ار الفرض حث الثالث: اخت  ١١٧ ................................................................... الم

عي  -١-٣-٤ ار التوزع الطب  ١١٧ .......................................... :(Sample K-S -1)اخت
سة: -٢-٣-٤ ات الدراسة الرئ ار فرض  ١١٧ ......................................................... اخت
ة: -٣-٣-٤ ات الدراسة الفرع ار فرض  ١٢٤ ......................................................... اخت

ع حث الرا ات :الم  ١٣٥ ...................................................................النتائج والتوص

 ١٣٥ ................................................................................. النتائج: -١-٤-٤
ات: -٢-٤-٤  ١٣٧ .............................................................................. التوص

 ١٥١ ............................................................................................. المراجع

 ١٥١ ............................................................................................ المالح
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  قائمة الجداول
  الصفحة  العنوان  رقم الجدول

ة لها  )١-٤جدول رقم (ال ة الفعل   ١٠٩  العینة المستهدفة ودرجة اإلجا

ارت وأطوال الفترات  )٢-٤الجدول رقم ( اس ل   ١١٠  درجات مق

انةمعامالت   )٣-٤الجدول رقم ( ة لالست انة والدرجة الكل ا بیرسون بین محاور االست   ١١١  ارت

ة   )٤-٤الجدول رقم ( انة والدرجة الكل ات لكل محور من محاور االست ا بیرسون والث معامالت ارت
انة   لالست

١١٢  

ة   )٥-٤الجدول رقم ( انة والدرجة الكل اخ لكل محور من محاور االست رون  انةمعامالت ألفا    ١١٣  لالست

  ١١٤  توزع عینة الدراسة حسب متغیر العمر  )٦-٤الجدول رقم (

  ١١٤  توزع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي  )٧-٤الجدول رقم (

  ١١٥  توزع عینة الدراسة حسب متغیر االختصاص  )٨-٤الجدول رقم (

  ١١٦  توزع عینة الدراسة حسب متغیر العمل  )٩-٤الجدول رقم (

  ١١٦  توزع عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات التعامل في االستثمار  )١٠-٤رقم ( الجدول

عي  )١١-٤جدول رقم (ال ار التوزع الطب   ١١٧  (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اخت

ة األولى  )١٢-٤الجدول رقم (   ١١٨  تحلیل آراء عینة الدراسة حول الفرض

ةتحلیل آراء عینة   )١٣-٤الجدول رقم ( ة الثان   ١٢٠  الدراسة حول الفرض

ة الثالثة  )١٤-٤الجدول رقم (   ١٢٢  تحلیل آراء عینة الدراسة حول الفرض

ات مجتمعة  )١٥-٤الجدول رقم (   ١٢٣  تحلیل آراء عینة الدراسة حول الفرض

این األحادنتائج   )١٦-٤جدول رقم (ال ة تحلیل الت   ١٢٤  للعمر النس

ار حسب العمرنتائج   )١٧-٤جدول رقم (ال   ١٢٥  تحلیل المتوسط واالنحراف المع

این األحادنتائج   )١٨-٤جدول رقم (ال ة تحلیل الت   ١٢٦  للمؤهل العلمي النس

ار حسب المؤهل العلمي  )١٩-٤جدول رقم (ال   ١٢٧  نتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع

این األحادنتائج   )٢٠-٤جدول رقم (ال ة تحلیل الت   ١٢٨  العلميللتخصص  النس

ار حسب   )٢١-٤جدول رقم (ال   ١٢٩  العلمي التخصصنتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع

این األحادنتائج   )٢٢-٤جدول رقم (ال ة تحلیل الت   ١٣٠  للعمل النس

ار حسب مجال العمل  )٢٣-٤جدول رقم (ال   ١٣١  نتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع

این األحادنتائج   )٢٤-٤جدول رقم (ال ة تحلیل الت   ١٣٢  لسنوات التعامل في االستثمار النس

ار حسب سنوات التعامل في االستثمار  )٢٥-٤جدول رقم (ال   ١٣٣  نتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع
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  قائمة المصطلحات
  

ة اللغة العر ة  المصطلح  لیز اللغة االن   المصطلح  المصطلح 
ة معاییرمجلس  ة الدول  International Accounting  المحاس

Standards Board  
IASB  

ةمجلس  ة الدول  Financial Accounting  معاییر التقارر المال
Standards Board  

FASB  

ة المقبولة قبوًال عاّماً  ادئ المحاس  Generally Accepted  م
Accounting Principles  

GAAP  

ة  ةلجنة معاییر المحاس  International Accounting  الدول
Standards Committee  

IASC  

لجنة بورصة األوراق المالّة 
ة ادالت األمر   والم

U.S Securities and 
Exchange Commission  

SEC  

ة ادئ المحاس  Accounting Principles  مجلس م
Board  

APB  

ة ة المال  Financial Accounting  مجلس معاییر المحاس
Standards Board  

FASB  

ة ة للمحاس ة األمر  American Accounting  الجمع
Association 

AAA  

ي   مجمع المحاسبین القانونیین األمر
American Institute of 

Certified Public 
Accountants  

AICPA  

ة السورة   هیئة األسواق واألوراق المال
Syrian Commission on 
Financial Markets and 

Securities  
SCFMS 

ة  Damascus Securities  سوق دمش لألوراق المال
Exchange  

DSE  



حث  الفصل األول   اإلطار العام لل
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  الدراسة صستخلم
ة تؤثر  ة المرحل ة مراجعة التقارر المال انت عمل في هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا 

ة ة مراجعة التقارر  ،قرارات المستثمرن في سوق دمش لألوراق المال وذلك من خالل تحدید أثر عمل
ة للمستثمر.  ة، حجم التداول على األسهم والقدرة التنبؤ ة في أسعار األسهم السوق ة المرحل المال

انات والمتمثلة م أداة جمع الب احثة بتصم ان، حیث تكونت  ولتحقی أهداف الدراسة قامت ال االستب
ة. ٣٨من  س ان على عینة من المستثمرن وقد  سؤال توزعت على ثالثة محاور رئ تم توزع االستب

انات الموزعة ( ة، حیث بلغ عدد االستب ) ١٨٩) وقد تم استرداد (٢٢٠في سوق دمش لألوراق المال
عد منها ( انة است انات فی) استب٥است التانات لعدم استكمال الب ) ١٨٤الي دخل في التحلیل (ها، و

استخدام برنامج (اناستب انات وتحلیلها  عد ذلك تّم إدخال الب استخدام العدید من SPSS. و ) وذلك 
ارات.   االخت

  والتي من أهمها: توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج

ة أكبر عند تؤد  - ة إلى تحقی فاعل ة المرحل ل اتخاذ القرار من قبمراجعة التقارر المال
ض  ما تؤد إلى تخف وتزد من  ،في السوق المالّةدرجة المخاطرة و أثر الشائعات المستثمر، 

ة  ة المعلومات الواردة في التقارر المال ة شفاف لكن من جهة أخر  .للمقارنةقابلیتها و المرحل
بتوزع  للمساهمین العاملة الهیئةتم التوّصل إلى أّن المراجعة المرحلّة ال تؤّثر في قرار 

ع استثمار في حال  ،األراح على حملة األسهم أخذ طا ار هذا النوع من القرارات قد  اعت
ة استغالل فرص استثمارة تحّق عوائد أفضل غ   .توّجهت اإلدارة إلى عدم التوزع 

ة ت االمعلوما تختلف - ة المرحل تأثیرها على في لتي تمت مراجعتها والواردة في القوائم المال
ز المالي المرحلي هو  ان المر ان ب أسعار األسهم وحجم التداول ولكن بنسب متقارة و

ة في  ةاألكثر أهم ة األولى والثان ة الفرض مثل قوة المنشأة في تارخ القوائم المال اره   .اعت
ة قدرة المن المرحلّة ارر المالّة التقمراجعة تزد  - ة لمستثمر لالتنبؤ مة السوق الق التنبؤ 

ة، العائد على السهم  ة المستقبل ، األراح المرحل ة لألسهم، صافي الرح السنو المستقبل
د التنبؤات التي تم وضعها قبل إصدار تقرر المدق  ما أنها تؤّ ة.  ة المستقبل والتدفقات النقد

ة للمعلومات المقدمة من قبل المحللین و  التالي االستشارین المالیین. المستقل، وتعطي موثوق و
ة من خالل سع  .تداولالر السهم وحجم فهي تؤثر في قرار المستثمر في السوق المال
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  :لمقدمةا - ١- ١
ة دو  ة التن راً تلعب األسواق المال ه االستثمارات فيمحورًا مهمًا في عمل ة وتوج مختلف  م

فء واتخاذ القرارات الرشیدة في مّ ما  ،الدول ل  ش ن من استخدام الموارد والمدخرات المتاحة 
ان  الم فها  ه مدخراتهم  المناسب للحصول على أفضل النتائجتوظ عمد المستثمرون إلى توج حیث 

ة  ،نحو االستثمارات التي تحق العوائد المرجوة ه وقد جاء إنشاء سوق دمش لألوراق المال ط  وما ارت
   .سورة شهدتهاالتي  في إطار خطوات اإلصالح االقتصادمن قوانین وقرارات 
ة  ل المعلومات العنصر األساس في اتخاذ القرارات  ،أخر من ناح من قبل مختلف تش

ة المنشأة في سوق األوراق المال حیث تتطلب  ،خاصة منهم المستثمرن ،األطراف ذات الصلة 
اساً  معلوماتتي یتخذونها القرارات ال ى األسهم ل علمتعددة أبرزها حجم التداو لمتغیرات  جاءت انع

ة لألسه مة السوق  اإلفصاحمعلومات تتصف بخصائص معینة من أبرزها التوقیت المالئم في م؛ والق
 مستو التقلبوارتفاع  األعمالبیئة التغیرات السرعة الحاصلة في وقد أبرزت . عن تلك المعلومات

م معلومات مالئمة في توقیت مالئم و  إلىالحاجة  في األسواق انت ،في فترات متقارةتقد التقارر  ف
ة هي البدیل ة المرحل   .في الوقت المناسبمن اتخاذ القرارات ن المستثمرن یتمالذ یهدف إلى  المال

اق ة أحد مصادر المنفسه في الس ل المحاس إذ تقدم  ،ة في السوق التنافسعلومات ؛ تش
ة  ز المالي معلومات  –معتمدة في ذلك على نظام معلومات–المحاس دائها خالل للمنشأة وأحول المر
فترض  ،فترة محددة اجات أ مالئمة تلك المعلومات أنو عد  ،ولئك المستثمرنالحت  اخضاعهاخاصة 
ة تدقی برز االنتقادات التي حد أال أن من أإد. من قبل شخص مهني مستقل ومحای ومراجعة لعمل

عد ا ونها تصدر  ة هي  ة التقرر المالي السنو مدة قد تزد عنتهاء توجه لعمل ة  لى ثالثة الفترة المال
ة لقرارات المستثمرن مالئمةتعزز ومن أجل  ،ولذلك ،أشهر نصت القوانین  ،المعلومات المحاسب

ة ودعت  ة مثل مجلس الهیئات المحاسب ة الدول  Internationalمعاییر المحاس Accounting 

Standards Board (IASB) ، ةمعاییر التقارر ومجلس ة الدول  Financial Accounting المال

Standards Board (FASB) ة األسواقاألوراق و  أنظمة هیئات، و ات المدرجة في سوق لشل المال ر
ة ة إلى األوراق المال ة المرحل ة مراجعة  اخضاعهاعد  نشر التقارر المال وفي سورة  .Reviewلعلم

ة المعاییر ما ینسجم مع هیئة الوالمطب لد  ٢٠٠٦١لعام  ٣٩٤٤القرار رقم  من خاللتم ذلك  الدول
ات المهنة اراً والتي بدورها  ؛لممارسة أعمال التدقی والتأكید وقواعد أخالق خاصًا لمراجعة  أفردت مع

                                                            
مات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف  -٣٩٤٤قرار رقم   ١ ة السورة، المادة رقم نظام وتعل   .١٢هیئة األوراق واألسواق المال
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ة  ة المرحل ار التقارر المال ة من قبل المدق المستقل  ٢٤١٠(المع ة المرحل مراجعة المعلومات المال
ساهم في تعزز  ،للمنشأة) فترض انه قد  اجات  مالئمةما  ة وموثوقیتها الحت المعلومات المحاسب

ة  المستثمرن في السوق. ة المرحل ان أثر مراجعة التقارر المال وفي هذا اإلطار؛ تأتي هذه الدراسة لب
ة لألوراقفي قرارات المستثمرن في سوق دمش    .المال

لة الدراسة: -٢- ١   مش
ة لمستخدمي تلك  في إطار النس ة  ة تدقی المعلومات المحاسب ه عمل الدور الذ تلع

ةخاصة  ،المعلومات ة مراجعة ت ،في األسواق المال انت عمل طرح العدید من التساؤالت حول ما إذا 
ة في اتخاذ القرارات  ة المرحل م دور المعلومات المحاسب ة تؤثر في تعظ ة المرحل المعلومات المال

ة في توقیت مالئم من خالل تأثیر تلك المعلومات في أسعار األسهم  ،االستثمارة في السوق المال
ة إضافة إلى زادتها ل ،وحجم التداول   . لد المستثمرنلقدرة التنبؤ

ه ة: ،بناء عل ة التال حث ة المطروحة من قبل الدراسة في التساؤالت ال حث لة ال اغة المش ن ص   م
ة المراجعة  هل تؤثر -١ ة التي خضعت لعمل ة المرحل ة؟القوائم المال  في أسعار األسهم السوق

ة المر  -٢ ة التي خضعت لعمل ة المرحل  اجعة في حجم التداول على األسهم؟هل تؤثر القوائم المال

ة هل  -٣ ة المراجعة في زادة القدرة التنبؤ ة التي خضعت لعمل ة المرحل   ؟للمستثمرتساهم القوائم المال

قة:ا -٣- ١   لدراسات السا
ة ودراسات  اللغة العر قة  مها إلى دراسات سا قة من خالل تقس ن تناول الدراسات السا م

لیزة: اللغة اإلن قة    سا
ة: -١-٣-١ اللغة العر    الدراسات 
ة المنشورة الصادرة عن “ عنوان: )٢٠١٠، صالح(دراسة  -١ انات المال المحتو المعلوماتي للب

ة المساهمة العامة  ات الصناع ةالشر ن والمقرضین ومدققي  األردن من وجهة نظر المستثمر
ات الخارجیین   .١"الحسا

ة المنشورة  انات المال عة وحدود المحتو المعلوماتي للب هدفت الدراسة إلى التعرف على طب
ذلك سعت الدراسة إلى  ة،  انات في دعم اتخاذ القرارات االستثمارة واإلقراض  إجراءودور هذه الب

                                                            
ة المساهمة العامة  صالح، أنغام یوسف، "  ١ ات الصناع ة المنشورة الصادرة عن الشر انات المال المحتو المعلوماتي للب

ة ات الخارجیین األردن ن والمقرضین ومدققي الحسا ة األعمال، جامعة الشرق األوسط، ، من وجهة نظر المستثمر ، ٢٠١٠ل
  ن.-ص: م
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ةیمقارنة ب ا االئتمان العاملین في البنوك التجارة األردن والوسطاء  ن وجهات النظر لكل من ض
ة لتلك  ة النسب ات الخارجیین حول األهم المالیین في بورصة عمان، ووجهة نظر مدققي الحسا

انات في اتخاذ القرارات.  الب

  أهمها: عدة نتائج وتوصلت الدراسة إلى
  ة التخاذ القرارات ل مصدرا هاما الستخالص المعلومات المناس ة المنشورة تش انات المال الب

ما  ة  ة المال انات المال ة لبنود المعلومات المفصح عنها في الب ة النسب یجب مراعاة األهم
 متعددة األغراض، وذلك من وجهة نظر الفئة المستخدمة لها.

 .ة المنشورة انات المال  ان التفضیل األول للمحتو المعلوماتي للب

  ان المحتو المعلوماتي ة للمستثمرن  ضاحاتالنس ال لإل حتل المرفقة  ة  انات المال ب
ة. الت واألهم ز األول في التفض  المر

 ا ان المحتو المعلوماتي لب ات الخارجیین  ة لمدققي الحسا ز ناالنس حتل المر ت الدخل 
ة.   األول في األهم

ان(دراسة  -٢ ة المنشورة على السعر " :عنوان )٢٠١٠، أبو شع مد تأثیر المعلومات المحاسب
  .١"السوقي للسهم

ة أالدراسة إلى التعرف على  تهدف سعر السهم في سوق فلسطین  فيثر المعلومات المحاسب
ة  ما سعت الدراسة إلى معرفة مد تأثیر اعتماد المستثمر على المعلومات المحاسب ة،  لألوراق المال

.   وأثره في اتخاذ القرار االستثمار
  أهمها: عدة نتائج وتوصلت الدراسة إلى

  ةهناك عالقة ذات داللة ات المدرجة في  إحصائ ة التي تنشرها الشر بین المعلومات المحاسب
ة  ات.و سوق فلسطین لألوراق المال  أسعار أسهم تلك الشر

  ه سعر السهم حسب القطاع الذ تنتمي إل ة وعالقتها  تختلف داللة هذه المعلومات المحاسب
ة (مالي أو غیر مالي).  الشر

                                                            
ان، دمحم رامي عبد الرافع إسماعیل،  ١ لّة مد تأثیر المعلومات المحاسبّة المنشورة على السعر السوقي للسهمأبو شع  ،

ة ل، -التجارة، الجامعة اإلسالم ة والتمو   .٣٨، ص٢٠١٠غّزة، قسم المحاس
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ة في " عنوان: )٢٠٠٧ ،وعجر(دراسة  -٣ القوائم المال ة  مجاالت مساهمة المعلومات المحاسب
ةتحسین القرارات  ات المساهمة في فلسطین اإلدار ات  -للشر ة على الشر ق دراسة تطب

  .١"المساهمة العامة في فلسطین
ة في تحسین  القوائم المال ة  ح مجاالت مساهمة المعلومات المحاسب هدفت الدراسة إلى توض

ات المساهمة العامة في فلسطین، ومد قدرة متخذ القرار على االستفادة من  اإلدارةالقرارات  للشر
م األداء. ة وتقی ط والرقا ات التخط ة المنشورة في عمل انات المال   الب

  :أهمها ،سة إلى عدة نتائجوتوصلت الدرا
  القواعد ادر متخصص من المحاسبین ممن لدیهم معرفة جیدة  ات المساهمة تستخدم  الشر

ة  ة. إلعدادوالمعاییر المحاسب الدقة والموثوق ة تتمیز  ة تحتو معلومات محاسب  قوائم مال

 ات تعتمد على هذه المعلومات المعدة في اتخاذ القرارات  إدارة  .اإلدارةهذه الشر

ن إدراك مد" عنوان: )٢٠٠٦ ،نجم( دراسة -٤ ة لألوراق فلسطین سوق  في المستثمر ة المال  ألهم

ة استخدام المعلومات ة قراراتهم لترشید المحاسب   .٢"االستثمار
ة المستثمر إدراك مد على التعرف هدفت الدراسة إلى ة ومد المعلومات ألهم ة المحاسب  فا

ة، ومد االعتماد علیها في ترشید القرارات االستثمارة التقارر في المعلومات تلك   .المال
  منها: نتائج عدة دراسةال وأظهر
 ة فلسطین سوق  في المستثمرن أن ون  لألوراق المال ة یدر ة المعلومات استخدام أهم  في المحاسب

  االستثمار. قرار ترشید
 انات المال ة التي تتضمنها الب ات المدرجة في السوق المعلومات المحاسب ة المنشورة للشر

تم استخدامها في اتخاذ قرارات االستثمار. ة و   اف
 ة المعلومات من استخدام تحد معوقات عدة توجد  أهمها: االستثمار ومن القرار ترشید في المحاسب

ة المعلومات طرق إعداد في المطلقة الثقة عدم -  .المحاسب

ا - ةلدقة واعدم توفر المعلومات   .لسرعة المطلو

                                                            
ة في تحسین القرارات  جروع، یوسف محمود، " ١ القوائم المال ة  ةمجاالت مساهمة المعلومات المحاسب ات  اإلدار للشر

ات المساهمة العامة في فلسطین -المساهمة في فلسطین ة على الشر ق ة، مجدراسة تطب ، ٢، ع١٥"، مجلة الجامعة اإلسالم
  .٥٠٨، ص٢٠٠٧

ن إدراك مد نجم، أنور عدنان، "  ٢ ة لألوراق فلسطین سوق  في المستثمر ة المال ة استخدام المعلومات ألهم  لترشید المحاسب

ة قراراتهم ةاالستثمار ة التجارة،  -"، الجامعة اإلسالم ل   .١٣٠ص -، ص ٢٠٠٦غزة، 
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ة عند المستثمرن. خبرةال قلة -  العمل

مات إفصاح أكثر وضوحا في قانون سوق  - عدم نشر تقارر دورة، وعدم وجود تعل
ة. المعلومات المحاسب ما یتعل   فلسطین ف

عنوان: ٢٠٠٦ ،عبد العال(دراسة  -٥ ة على “)  ة المرحل ر المال أثر استخدام معلومات التقار
ات المساهمة العامة -التداول غیر العادیین لألسهم العوائد وحجم ة على الشر ق دراسة تطب

  ١"المدرجة في بورصة عمان
ة   اإلعالن عن نشر التقارر المال ار أثر المعلومة المتعلقة  هدفت هذه الدراسة إلى اخت

ة الم ات المساهمة العامة األردن ل من أسعار وحجم تداول أسهم الشر ة على  درجة في المرحل
ة  ة والمال ان أثر النسب والمؤشرات المحاسب ضًا إلى ب ما هدفت هذه الدراسة أ بورصة عمان، 
ة على العوائد وحجم التداول غیر العادیین لألسهم، وذلك لمعرفة  ة المرحل المستخرجة من التقارر المال

ة للمستثمرن الحال النس   یین والمرتقبین في بورصة عمان.المحتو المعلوماتي لهذه النسب والمؤشرات 
  وقد تم التوصل إلى عدة نتائج، أهمها: 

  ذلك وجود تداول ة  ة المرحل ة لألسهم حول تارخ نشر التقارر المال وجود عوائد غیر عاد
 غیر عاد لألسهم.

  ار بین ة لالخت ة المرحل عتمدون على المعلومات الموجودة في التقارر المال المستخدمون 
 البدائل االستثمارة.

   ة ة المرحل ة المستخدمة في التقارر المال وجود محتو معلوماتي للنسب والمؤشرات المال
التالي استفادة المستثمرن من هذه المعلومات، وهذه النسب تتمثل في نصیب السهم من  و

ة التداول، صافي التدف النقد من الع مة الدفترة للسهم، نس ة، األراح، الق ات التشغیل مل
ة. ة الملك ، ونس ة التوزعات، رع السهم العاد  نس

  

 

                                                            
ة على العوائد وحجم التداول غیر العادیین " عبد العال، رامي راض،  ١ ة المرحل ر المال - لألسهمأثر استخدام معلومات التقار

ات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان". ة على الشر ق   دراسة تطب



حث  الفصل األول   اإلطار العام لل
 

ة | 8 ح ف ص ل ا  
 

التطبی عنوان:  )٢٠٠٦ ،المیهيدراسة ( -٦ "المحتو اإلعالمي للمعلومات المحاسبّة األولّة 
ة وحد ار : دراسة اخت  ١ة"یثعلى سوق األسهم السعود

ة التي تهم المستثمر في السوق هدفت الدراسة إلى معرفة أهم المعلومات المحاسبّة  األول
ة على اسعار األسهم، وقد جمعت الدراسة بین  ة األول ة وأثر اإلعالن عن التقارر المال السعود
ات  ارة وأسلوب دراسة الحدث وتم التطبی على عینة من الشر حثیین هما الدراسة االخت ین  أسلو

ة والتي بلغت  ة تقوم بإعداد ونش ٣٩السعود ة:شر ة، وقد توصل إلى النتائج التال ة أول   ر تقارر مال
  ة الرح ة التي تهم المستثمر السعود هي المعلومات المتعلقة  أهم المعلومات المحاسب

ة. األنشطة التشغیل ة و قائمة الدخل األول  و

 .عدم تأثیر اإلعالن عن التقارر المالّة األولّة على أسعار األسهم 

عنوان: ٢٠٠١ ،الحلبي(دراسة  -٧ "مالحظات المستفیدین من القوائم المالّة المراجعة وفقًا ) 
ة)" ق ر المراجعة محدودة النطاق (حالة تطب ر المراجعة الشاملة وتقار  .٢لتقار

ان مالحظات المستفیدین من القوائم المالّة المراجعة وفقًا لتقارر المراجعة  هدفت الدراسة إلى ب
راجعة محدودة النطاق. وتّم تحدید ثالثة متغّیرات هي: درجة المسؤولّة، ودرجة الشاملة وتقارر الم

  الّثقة، ومد فائدة القوائم المالّة المراجعة في اّتخاذ القرارات.
  وقد توّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:

 س هناك اختالفات جوهّرة في مالحظات القائمین على أعمال المراجعة واإلدارین والمالكین  ل
حول درجة المسؤولّة في محتو تقارر المراجعة الشاملة مقارنة مع محتو تقارر المراجعة 

 محدودة النطاق.

  هناك اختالفات جوهّرة بین مالحظات القائمین على أعمال المراجعة واإلدارین والمالكین حول
القوائم المالّة المعّدة وفقًا لتقارر المراج عة الشاملة وتلك المعّدة وفقًا لتقارر المراجعة درجة الّثقة 

 محدودة النطاق.

                                                            
: دراسة المیهي، عادل عبد الفتاح،   ١ التطبی على سوق األسهم السعود ة  المحتو اإلعالمي للمعلومات المحاسبّة األول

ة وحدیثة ار   .١، ص٢٠٠٦، جامعة الملك خالد، أبها، اخت
ر المراجعة محدودة  الحلبي، نبیل،  ٢ ر المراجعة الشاملة وتقار مالحظات المستفیدین من القوائم المالّة المراجعة وفقًا لتقار

قّة) ، مجالنطاق (حالة تطب   .٢٢٥، ص ٢٠٠١، ٢، ع١٧، مجلة جامعة دمش
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   هناك اختالفات جوهّرة بین مالحظات القائمین على أعمال المراجعة واإلدارین والمالكین حول
مد فائدة القوائم المالّة المراجعة وفقًا لتقارر المراجعة الشاملة وتقارر المراجعة محدودة النطاق 

 ة على أداء المنشأة االقتصادّة أو اتخاذ القرارات المختلفة المتعّلقة بنشاطاتها.في الرقا

د آل( دراسة -٨ ة على حجم " عنوان: )٢٠٠٠ ،سو ر السنو التقار ة المنشورة  اثر المعلومات المال
ة -تداول األسهم وسلوك المستثمر ات المساهمة الصناع ة على الشر   ١"دراسة میدان

ان  ما أهدفت الدراسة إلى ب ة المنشورة على سلوك المستثمرن في األسهم  ثر المعلومات المال
ة. ة السنو سه حجم التداول خالل فترة نشر القوائم المال   ع

انات التداولخالل وتبین من     :عدة نتائج، أهمها تحلیل ب
  ة.ال یوجد فرق معنو بین متوسط حجم التداول خالل فترة النشر  وفترة عدم النشر للقوائم المال

 .مصدر للمعلومات ولكن استجابته لها محدودة ة  ة التقارر المال أهم  المستثمر یؤمن 

ة: -٢-٣-١ لیز اللغة االن   الدراسات 
ة المعلومات جودة بین العالقة" عنوان) Abbaszadeh et al ،2013( دراسة -١  المحاسب

ة اح واستقرار والمستحقات التقدیر  :٢"األر

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بین جودة التقارر المالّة والمستحّقات التقدیّرة واستقرار 
ات مدرجة في بورصة طهران  انات لشر األراح المتحق منها، ولتحقی غرض الدراسة تم استخدام الب

اس جودة التقارر المالّة. وقد توصلت ا ٢٠١٢ - ٢٠٠٧خالل الفترة ما بین  لدراسة إلى أّن وذلك لق
ان لدیها مستحّقات تقدیرة أقّل من المنشآت التي  ة  المنشآت التي تمتلك معلومات ذات جودة عال
ة لتحلیل استقرار األراح لم یتم العثور على اختالفات  النس تملك معلومات ذات جودة أقل، ولكن 

ة والمنخفضة الجودة.   بیرة بین المنشآت ذات الجودة العال

 

  

                                                            
د، ملفي دمحم دمحم ١ ة على حجم تداو ،آل سو ر السنو التقار ة المنشورة   - ل األسهم وسلوك المستثمراثر المعلومات المال

ة ات المساهمة الصناع ة على الشر   ب. - ، ص أ٢٠٠٠جامعة الملك عبد العزز، ، دراسة میدان
2 Abbaszadeh, Mohammad Reza, Mohammad Hossein Vadiei Nowghabi, and Mehdi Jabbbari Nooghabi. 
"The relationship between accounting information quality with discretionary accruals and stability of 
earnings." Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 5 (2013)., p 105.  
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عنوانB'edard & Courteau ،2010سة (درا -٢ مة" )  ات وتكالیف ق : تأكید مدق الحسا
ة القوائم مراجعة خالل من األدلة ة المال  :١"المرحل

ة التقارر  ة وأثرها على نوع المراجعة المرحل طة  زت الدراسة على التحق من التكالیف المرت ر
اس بواسطة التراكمات  مق ة ( ة المرحل سبب أخطاء المال ة) والتي رما تكون  غیر المتوقعة الرع

م المتراكمة و   أو بواسطة إدارة األراح.\التقی
  وقد تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها:

ا مع فوائد المراجعة وجد أن هناك:  االرت

  .ع ة في الرع الرا ات أدنى من التراكمات غیر المتوقعة األساس مستو ا ضعیف   ارت

   ة (األول والثالث) أو ال یوجد أثر ذو داللة على التراكمات غیر المتوقعة في األراع المرحل
ع.  على التراكمات المعروفة في الرع الرا

ر على تأثیر" عنوان )Marty Butler et al ،2006دراسة ( -٣ ة التقار : األراح توقیت تكرار
رال حاالت ة تقار ة الطوع ة واإللزام   : ٢"المرحل

حث  ز ال ة یؤثر على سرعة المعلومات  ر ة المرحل ان تكرار التقارر المال على ما إذا 
س على  ة التي تنع ة أسعارالمحاسب ار تأثیر تكرار التقارر على، األوراق المال  حیث تم فحص واخت

س على  ضا تم التحق  أسعارهذه السرعة التي تنع ة، أ ة خالل فترة التقرر الحال ما فاألوراق المال
ة المفسرة في العوائد في تلك الفترة. ان تكرار التقارر یؤثر على معلومات األراح السنو   إذا 

ة)  إیجادأنه تم التي تم التوصل إلیها هي  النتائج أبرزومن  ط في الفترتین (الفترة الحال س اختالف 
ات رع ل) بین تقارر الشر ة و(على المد الطو ة. السنو ه السنو   وش

  
  
  
 

                                                            
1 Be’dard, Jean, and Lucie Courteau. “Value and Costs of Auditor’s Assurance: Evidence from the 
Review of Quarterly Financial Statements”, ssrn eLibrary, 2010. 
2 Butler, Marty, Arthur Kraft, and Ira S. Weiss. "The effect of reporting frequency on the timeliness of 
earnings: The cases of voluntary and mandatory interim reports.", 2006. 
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: الطوعي التدقیالناتجة عن  ةالسوق العواقب" عنوان )In-Mu Haw et al ،2003(دراسة  -٤
رال من أدلة ة  تقار  :١"الصین فيالمرحل

ز ة  ر اب التي تدفع الشر حث على دراسة األس ة ال ة الصین المدرجة في سوق األوراق المال
، وتحدید  ار ما تعرضت لدوافع ذلك التدقی االخت ة،  ة المرحل ار لتقاررها المال إلى التدقی االخت

ان  اراً ما إذا  ة المدققة اخت میزون بین التقارر المرحل   ققة.وغیر المد المستثمرون 
  همها:، أ وقد تم التوصل إلى عدة نتائج

 ة  أن ا برح ط ایجاب ات المدرجة یرت ة من قبل الشر ار للتقارر المرحل ار التدقی االخت خ
ة.  الشر

  ا مع رح ط سل ات المدرجة یرت ة من قبل الشر ار للتقارر المرحل ار التدقی االخت أن خ
 .األسهم غیر القابلة للتداول

  ة معلومات مفیدة للمستثمرن التتضمن القرارات في تخاذ المعلومات الواردة في التقارر المرحل
ة.  سوق الصین لألوراق المال

  ًارا ات المدققة اخت مما یدفع إلى اكبر من تلك غیر المدققة،  درجة تجاوب األراح للشر
ة.القول أ ة األراح المرحل عزز مصداق  ن التدقی 

عنوانBauman & Shaw ،2002دراسة ( -٥ ة " )  انات ضر ة الدخلب التنبؤ و  المرحل
اح   :٢"األر

األراح  ة الدخل المرحلي في التنبؤ  ار فوائد اإلفصاح عن ضر هدفت الدراسة إلى اخت
ة وأخطاء التنبؤات للمحللین.   المستقبل

ة المتممة للتقرر المالي المرحلي تتطلب مدراء لعمل أفضل  ة حیث أن الرؤ ماتهم لنس تقی
ون لها أثر في هذه السنة، ولذلك یتم اإلفصاح عنها في الرع األول  ة الدخل التي یتوقع أن  ضر

  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: من السنة.
 .ة ة مفید في توقع األراح المستقبل ة الدخل المرحل ة ضر  اإلفصاح عن نس

 ة الدخل ا ة ضر أخطاء التنبؤات للمحللین.إلفصاح عن نس ا  ط إیجاب ة یرت  المرحل

                                                            
1 Haw In mu, Qi Daqing, & Wu Woody, “The Market Consequences of Voluntary Auditing: Evidence 
from Interim Reports in China”, Department of Accounting School of Business, Taxas Christian 
University, 2003, p1. 
2  Bauman, Mark P., and Kenneth W. Shaw. “Interim Income Tax Data and Earnings Prediction”, 
available at SSRN  305704, 2002. 
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ةمد " عنوان) Beons and Rockinger ،2000دراسة ( -٦ احاأل  إلعالنات السوق  استجا  ر
ر ة والتقار ارس ١٢٠على  تحلیل: المرحل  :١"منشأة مدرجة في بورصة 

ة السوق المالّة إلعالنات األراح   ١٢٠والتقارر المرحلّة ألهم تناولت الدراسة مد استجا
ارس لمدة  ة مدرجة في بورصة  النظر إلى ردود فعل ١٩٩٧ - ١٩٩٥سنوات من عام  ٣شر ، وذلك 

. حیث تمت  عًا لإلفصاح المحاسبي السنو والنصف سنو ثافة التداول ت األسعار وانحرافاتها وحجم و
س مختلفة ل مفاجآت األراح خالل فترة اإلفصاح دراسة العالقة بین خصائص تداول األسهم ومقای

ة. ة ونصف السنو   العام السنو
ة:   وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التال

  عة تطور محافظ تم ترتیبها وفقًا لمعاییر متعددة لألراح غیر المتوّقعة وجد في نتیجة متا
 عض الحاالت أن هناك انحراف صغیر ما قبل اإلعالن.

  .ة للعائد على السهم  هناك انحراف سلبي قو قبل اإلعالن عن األسعار السلب

 ار الجیدة.االخ   ار السیئة تهّز األسواق أكثر من األخ

عنوانDavid Manry et al ،1999( دراسة -٧ على  المناسب الوقت فيأثر المراجعة " ) 
ة ة االراح مصداق   :٢"الرع

حث على  ز ال ة األراح  فيأثر نوع المراجعة ر ة مصداق (الصادرة في الفترات رع السنو
ة) ة السنة. المرحل ة والتدقی في نها ار االختالف في حالة المراجعة المرحل اخت   وذلك 

  وقد تم التوصل إلى عدة نتائج، أهمها:
  .ة ة المعلومات المحاسب ة تزد من مصداق  مراجعة معلومات األراح المرحل

  ا مدق ةارت المراجعة الوقت ات في المنشأة  ة)( الحسا ة  المرحل ضفي مزد من المصداق
ة. ة المرحل  على المعلومات المال

  ة والتدقی آخر السنة في ة في نتائج المراجعة الوقت أن اختالف المصداق تم إیجاد دلیل 
ما یلي: اطا  حت أكثر ارت   العوائد أص

                                                            
1 Benos, Alexander and Rockinger, Michael, Market  Response to Earnings Announcements and Interim 
Reports:An Analysis of  SBF 120 Companies, Annales D’Économie Et De Statistique, No.60, 2000, pp: 
151-175 
2 Manry, D., Tiras, Samuel L., & Wheatley, Clark M., “The influence of timely reviews on the credibility 
of quarterly earnings”, School of Accounting, College of Business Florida International University Maiami, 
FL 33199,Department of Accounting, Lundquist College of Business University of Oregon, July 1999, p1.  
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ة.التغیرات في األراح للفترات الم - ة عندما تكون المراجعة وقت   رحل
ة السنة. - ع عندما تكون المراجعة في نها ات األراح للرع الرا مستو  و

 وتدقی مراجعة نقلهات التيالمعلومات  تصورات" عنوان) Gay et al ،1998دراسة ( -٨
ر  :١"التقار

لها ومد تأثیر هدفت الدراسة إلى تحلیل مد تفّهم مستخدمي تقارر المراجعة لمضمونها  وش
ة المدّق ومد اعتماد المستخدمین على تقارر  مسؤول وجود تفاوت في الفهم والتوّقعات المتعّلقة 
زت الدراسة على فجوة التوقعات بین المّالك واإلدارة من جهة  المراجعة في اتخاذ القرارات. وقد ر

. توصلت الدراسة للعدید من النتائج    أهمها:والمدققین من جهة أخر
ط الرقابّة الداخلّة ودقة  - ة الكبر في الحفا على الضوا قوم المّالك بتحمیل اإلدارة المسؤول

ة لكن بدرجة أقل. حّملون المدققین تلك المسؤول  السجالت وسالمة القوائم المالّة، في حین 

ة عدم القناعة في وضوح تقارر المراجعة ونطاق وعم العمل المطلوب لتنفیذ عمل -
 المراجعة.

 

ة  مراجعةال هل" عنوان )Paul، 1986(دراسة  -٩ اء خطاأل من قللت المناسب الوقت فيالمرحل
 :٢"ةالمحاسب

ة في  ة المرحل ا الهامة التي تحققها مراجعة المعلومات المال هدفت الدراسة إلى الكشف عن المزا
انت نتیجة الدراسة أن العمالء ة، و ات المساهمة األمر حصلون على خدمة المراجعة  الشر الذین 

ة على أساس فور تمیزوا بوجود عدد أقل من األخطاء التي یتم اكتشافها أثناء المراجعة  المرحل
ة العام. ة في نها ة المرحل عتمدون المراجعة للمعلومات المال العمالء الذین  ة مقارنة   السنو

ن وضع  م قة  ة:من خالل عرض ومناقشة الدراسات السا   المالحظات التال
  ة على أ اللغة العر قة  زت الدراسات السا ة المنشورة في القوائم ر ة دور المعلومات المال هم

ة ة المال اً  السنو ة غال ترشید قرارات المستثمرن في األسواق في أسعار األسهم و  والمرحل
ة س على مراجعة هذه المعلومات في العدید من الدول ومد إدراكهم لها المال  .ول

                                                            
1 Gay, G., Schelluchm, P. and Baines, A. (1998) “Perceptions of Messages Conveyed by Review and 
Audit Reports”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 11(4): 472-494. 
2 Paul, John W.” Do Timely Interim Review lessen Accounting Error?”, Financial Analysts Journal, 42.4, 
1986, PP:70-73. 



حث  الفصل األول   اإلطار العام لل
 

ة | 14 ح ف ص ل ا  
 

  اللغة الدراساتأما قة  لیزة السا زت أغلبها االن قة فقد ر  وتكلفتها على أنواع المراجعة المط
ة لألسهم ودور اإلفصاح وأثرها في التنبؤات وتحقی األراح ة وغیر العاد  والعوائد العاد

معلومات معینة  في ذلك. المتعل 

  ع قها في أسواق بلدان أخر خارج سورة وأتت هذه الدراسة لوحظ أن جم الدراسات تم تطب
ة. ة المراجعة على قرارات المستثمرن في سوق دمش لألوراق المال  لتقوم بدراسة أثر عمل

  ة ة السنو ة وتدقی القوائم المال ة المرحل احثین بدراسة أثر مراجعة التقارر المال اهتم أغلب ال
ة في عوامل مخ فاءة المعلومات المحاسب ة،  تلفة منها األراح والتنبؤ بها، األخطاء المحاسب

ة.    ...الخ أو دراسة العوامل المؤثرة في قرار المستثمر في السوق المال
ذلك أ و ل نالحظ  ش ة  ز على موضوع المراجعة في األسواق المال ن تلك الدراسات لم تر

سي ان أكثر اهتمامها یرتكز  ،رئ ةو ة السنو ان ،على تدقی القوائم المال ملة لما ف ت هذه الدراسة م
قتها من دراسات  ةاولت موضوع حیث تنس ة المرحل قة على القوائم المال ان ذلك لو  ،المراجعة المط ب

ة  ة من حجم التداول األثر الذ تحدثه هذه العمل من خالل أخذ أهم المتغیرات في األسواق المال
مة  ة للسهموالق ة المراجعة السوق عمل ان مد تأثرهما  التالي و  قرارات المستثمرنفي  مد تأثیرها و
ة.  وقدرتهم  التنبؤ

ة ال -٤- ١    :دراسةأهم

ة ال ان أهم ن ب   ناحیتین: من دراسةم
ة  ةالناح ل موضوع مالئمة معلومات التقارر ا حیث :العلم ة أش ة في مجال األسواق المال حد لمال

حث المحاسبي ر وال سعى هذا المجال  ،المجاالت المهمة التي تل االهتمام على مستو الف حیث 
ة حث ودراسة محددات مالئمة معلومات التقارر المال ساهم في تحدید المجاالت التي  ،إلى  ما 

ن م ة  م المهنة واألسواق المال ات للقائمین على تنظ قدم توص ر تعظم من تلك المالئمة و هم من تطو
ة. ة للتقارر المال   الخصائص النوع

ة  ق ة التطب ةو أما من الناح ة الفإن  العمل   تكمن في: دراسةاهم
 ة  مد مساهمة م دور المعلومات المحاسب ة في تعظ ة المرحل انات المال ة مراجعة الب عمل

ة التالي ،المرحل  الحاصلمن خالل التغییر وذلك  على التأثیر في قرارات المستثمرن القدرة و
حدثه هذا التغیر على حجم  ة وحجم التداول واألثر الذ س في أسعار األسهم السوق

التالي مستو نشا  ةالاالستثمارات و االقتصاد في النهوض ها دور عزز مما  سوق المال
  الوطني وتنمیته.
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  ة الفائدة المقّدمة إلى ه  من خاللاألطراف المتعاملة في سوق دمش لألوراق المال توج
ةأللزادة الوعي لد المستثمرن على أنها هامة وضرورة  مهنة المراجعة اهتمامهم  هم

 المالئمة لقراراتهم.و  المعلومات الموثوقة

 قي حث العلمي وخدمة أغراضه  هم فيتسو  الوصول إلى نتائج تدعم الواقع التطب إغناء ال
ة أو مهنة التدقی والمراجعة والتي تلقى  خاصة في المجاالت الحدیثة سواء في األسواق المال

اً    .اتعقبل المجتم اهتمام واسع من حال

  :دراسةأهداف ال -٥- ١

سي المتمثل ف هدلتحقی ا إلى دراسةسعى الت انت (معرفة الرئ ة مراجعة ما إذا  التقارر عمل
ة ة لألوراقن في سوق دمش قرارات المستثمر في تؤثر  المرحل ط بتحقی هذا الهدف  .)المال رت و

ة:ئر ال ة االت   سي تحقی األهداف الفرع

ة في  -١ ة المرحل ة مراجعة التقارر المال ة لقرارات  مالئمةتحدید أثر عمل المعلومات المحاسب
ة لألوراقالمستثمرن في سوق دمش  من خالل دراسة أثرها على حجم التداول وأسعار  ،المال

ة للمستثمراألسهم والقدرة   .التنبؤ

ة. -٢ ة ودورها في األسواق المال   تحدید مضمون مالئمة التقارر المال
ة  -٣ م نتائج تفید األطراف المختلفة في سوق دمش لألوراق المال ه محاولة تقد  إلىلالرتقاء 

ات أعلى من خالل  ات أخذ النتائجمستو ار. والتوص عین االعت   المتوخاة 

  :دراسةالوض فر  -٦- ١

ة المحددة حث لة ال عة المش   في ما یلي: دراسةتتمثل فروض ال ،في إطار طب
ة المراجعة في حجم التداول في  التقاررتؤثر  :األولالفرض  ة التي خضعت لعمل ة المرحل المال

  .األوراق المالّة
ة المراجعة في أسعار األسهم  التقاررتؤثر  الفرض الثاني: ة التي خضعت لعمل ة المرحل المال

ة.   السوق
ة  التقاررتساهم  الفرض الثالث: ة المراجعة في زادة القدرة التنبؤ ة التي خضعت لعمل ة المرحل المال

  .للمستثمر
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 محددات الدراسة: -٧- ١

ات خالل تنفیذ  احثة العدید من المحددات  والصعو ما یلي:واجهت ال انت    الدراسة، 
ة الوصول إلى المستثمرن خارج محافظة دمش نظرًا لألوضاع والظروف الراهنة. -١  صعو

ونها تحتاج  -٢ ة وعدم القدرة على تحمیل العدید منها  حاث مشابهة للدراسة الحال ة إیجاد أ صعو
.  إلى اشتراك مسب

 متغیرات الدراسة: -٨- ١

ة.مراجعة التقارر الم المتغیر المستقل: ة المرحل   ال
ة حیث تتمثل بثالثة متغیرات هي سعر السهم، حجم  ع: قرارات المستثمر في السوق المال المتغیر التا

ة للمستثمر.   التداول والقدرة التنبؤ

ة ال -٩- ١   :دراسةمنهج

ار أن م   حث هو الخطوات التي یتم هناعت اعهاج ال فإن  ،دراسةللوصول إلى أهداف ال إت
ة: دراسةمنهج ال ة التال    قوم على الخطوات المنهج
لة ال -١ االعتماد على المعارف ،دراسةتحدید مش ةو  وذلك  تس  إلىاإلضافة  ،الخبرات الم

ة ومراجعتهاالدراسات المتعمقة في مجال  ان هناك  والمتمثلة .األسواق المال معرفة ما إذا 
ة في أثر لمراجع ة المرحل ةالقرارات المستثمرن في ة التقارر المال من خالل  سوق المال

ة للسهم مة السوق حجم التداول والق ة للمستثمرن. متغیرات متمثلة  مة تنبؤ  وما تقدمه من ق

ة دراسةتحدید فروض ال -٢ حث لة ال  هفروض في هذحیث تتمثل ال ،التي تمثل حلوًال مقترحة للمش
س اول العالقة بین بثالثة فروض تتن دراسةال ة ومتغیرات تع ة المرحل مراجعة التقارر المال

ة:  ،تثمرنالخاضعة للمراجعة في قرارات المس أثر تلك التقارر س والمتمثلة بثالثة متغیرات رئ
ةاأسعار  ،حجم التداول على األسهم ة  ،ألسهم السوق التدفقات النقد القدرة على التنبؤ 

ة  .المستقبل

ة ال -٣ انات المطلو ع الب ار الفروضتجم في المستثمرن من خالل التطبی على عینة من  ،خت
ة.  سوق دمش لألوراق المال
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ار الفروض من خالل استخدام  -٤ انات واخت والتوصل إلى نتائج  ).SPSSبرنامج (تحلیل الب
 .دراسةال

ات بناء على النتائج التي یتم التوصل إلیه -٥ م التوص  .اتقد

  :دراسةعینة ال -١٠- ١

ل المستثمر  هي دراسةللة المستخدم عینةال ش ارها  ون في سوق دمش لألوراق المالّة وقد تم اخت
 عشوائي.

 :دراسةمخطط ال -١١- ١

م التم تق  إلى أرعة فصول: دراسةس

 دراسةالفصل األول: اإلطار العام لل  
 ة  ني:الفصل الثا ةالتقارر المال   ومراجعتها المرحل
  عة القرارات :الثالثالفصل ة وطب   االستثمارة األسواق المال
  عالفصل ة: الدراسة الرا   المیدان
 ات   النتائج والتوص
 دراسةمراجع ال  
 دراسةمالح ال 
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  نيالفصل الثا
ة  مراجعة ر المال ةالتقار    المرحل

ة وٕاعدادها وف  ة المرحل ة المعلومات المال ل واسع ظهرت أهم ش ة  ة الدول المعاییر المحاسب
ة، وذلك انطالقًا من الحاجة الملحة من قبل المستثمرن لوجود مثل هذه القاعدة  في السوق المال

ة المالئمة ه المستثمر قراره ، ذات التوقیت المناسب، المعلومات والتي تحق مدخًال یبني عل
 . ة االستثمار ةولتوفیر تأكید عن عدالة ومصداق  ما تعّبر عنه المعلومات الواردة في التقارر المال

ة تقدم مردود اقتصاد یتمثل في زادة  ة مراجعة مرحل ان ال بد من إجراء عمل منفعة أو الالمرحلّة 
متخذ القرارات من أصحاب المصلحة، وذلك من خالل اإلجراءات واالستفسارات محدودة لعائد ال

ة عتها. النطاق والتي تختلف عن عمل طب   التدقی 

ح ذلك من خالل  ة:سیتم توض احث اآلت   الم
حث األول: عة  الم   وٕاعدادها التقارر المالّة المرحلّةطب

حث ة السوق  في المرحلّة المالّة التقارر مراجعة: الثاني الم ة اإلصدارات ظل في المال   المهن
حث ة التقارر مراجعة إجراءات :الثالث الم ة المال ة السوق  في المرحل  المال
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حث األول   الم
عة  ر المالّة المرحلّةطب   وٕاعدادها التقار

ة المالئمة التخاذ القرارات  تعتبر التقارر المالّة المرحلّة من أهم مصادر المعلومات المحاسب
ات ما الشر ات المساهمة وال س ة من قبل المستثمرن وأصحاب المصالح في الشر المدرجة  االقتصاد

ل  ش اتت تدعو لوجود هذه التقارر  ة السرعة  في األسواق المالّة. حیث أن التغیرات االقتصاد
ة إعدادها. ف   واضح واالهتمام 

ة  ة المرحل التقارر المال حث إلى دراسة أهّم الجوانب المتعّلقة  والتي تعتبر تعّرض هذا الم
ة  ممصدرًا للمعلومات المبن ستند علیها المستخدم في صنع قرارهعلى أسس سل وذلك من خالل ما  ،ة 

  :أتي
ر المالّة المرحلّة -١-١-٢   .مفهوم التقار

ر المالّة المرحلّة -٢-١-٢ ة التقار   :وأهدافها أهم
ة. - ١-٢- ١-٢ ة المرحل   أهمّة التقارر المال
  أهداف التقارر المالّة المرحلّة. - ٢-٢- ١-٢

ات  -٣-١-٢ ار المحاسبي الدوليمتطل ر المالّة المرحلّة وف المع   :)٣٤(رقم  إعداد وعرض التقار
ة. - ١-٣- ١-٢ ة المرحل   مداخل إعداد التقارر المال
  التقرر المالي المرحلي. عناصر - ٢-٣- ١-٢
ل والمحتو  - ٣-٣- ١-٢   .الش
ضاحات. - ٤-٣- ١-٢   اإل
  اإلفصاح في التقارر المالّة المرحلّة. - ٥-٣- ١-٢

ر -٤-١-٢ ة لمعلومات التقار   .المرحلّة المالّة الخصائص النوع
   



ة مراجعة  الثانيالفصل  ة المرحل ر المال   التقار
 

ة | 19 ح ف ص ل ا  
 

ر المالّة المرحلّة - ١-١- ٢   :مفهوم التقار

ة  ١٩٧٠ قبل عام م ان هناك توجه لد الممارسین في المحاس ة لتقد ة محاسب معلومات مال
م المهنة على إجراء أغلب الهیئات القائمة علوعملت لفترات أقل من سنة.  ممارسة مراجعة لى تنظ

ة المقبولة قبوًال عاّماً  ادئ المحاس  Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) تطبی م
ة على أساس أن تقّدم إّما شهّرة أو رع سنوّة في ة المرحل وحتى  ١٩٦٠ومن عام  ،التقارر المال

ة  ة المرحلّة مصدرًا مهّمًا للمعلومات لكل من المستثمرن والدائنینال تعتبر ١٩٧٠بدا . ١تقارر المال
ا المعلومات وظهور األسواق  تال ذلك التطورات المتالحقة في المجال االقتصاد وتقدم تكنولوج

ات مستخدمي المع ح هناك زادة في متطل لومات للحصول على معلومات مالئمة في المالّة حیث أص
نة السرعة المم هذه العوامل  ،وذلك الستغالل أكبر قدر من المنفعة المقّدمة منها ،الوقت المناسب و

الفترة أو المؤقتة  انًا  ما تسمى أح بیر في تعزز مفهوم التقارر المالّة المرحلّة أو  ل  ش ساهمت 
  أو الدوّرة.

ة عد محاولة  ة المقبولة قبوًال عامًا على م تطبیلالهیئات المحاسب الفترات ادئ المحاس
ات؛  ه من عمل اتالمرحلّة وما تتطل م هذه العمل وتصّدر هذه  .تم االتفاق على إصدار معاییر تح

ار المحاسبي الدولي رقم ( المحاوالت وضع لجنة  الصادر عن التقارر المالّة المرحلّة )٣٤المع
ةمع ة الدول ا ) في IASC( اییر المحاس . وذلك ٢٠١٢إلى آخر إصدار في عام  ١٩٩٨ عامش

ة  مثل الفترة الزمن ًا وهو "فرض الدورة" الذ  االعتماد على أحد الفروض المتعارف علیها محاسب
اة  م ح ة معینة  المنشأةالتي تعني تقس ة أو  شهرة أو رع تكون  عادة ماإلى فترات زمن  نصفسنو

ة ة سنو   . أو سنو
ار رقم (  ة تعرفًا للتقرر المالي المرحلي في المع ة الدول ) ٣٤قدمت لجنة معاییر المحاس

انات  املة أو مختصرة من الب حتو إّما على مجموعة  أنه: "تقرر مالي  التقارر المالّة المرحلّة 
  .٢للمشروع"المالّة لفترة أقّل من السنة المالّة الكاملة 

مها وفقًا إلطار إعداد التقارر  تعتبر المعلومات المالّة المرحلّة معلومات مالّة یتم إعدادها وتقد
انات المالّة عن فترة أقصر من سنة  ،المالّة المطب املة أو مختصرة من الب وتضّم إّما مجموعة 

                                                            
ك، طارق فایز، ١ ر المالّة المرحلّة على سعر السهم وحجم التداول س ة"أثر التقار ة التجارة، -"، الجامعة اإلسالم ل غزة، 

ل،  ة والتمو   .١٧، ص٢٠١٠قسم المحاس
ة الدولي رقم ٢ ار المحاس ة" )٣٤( مع ة المرحل ر المال ة، التقار ة الدول   .٢المقدمة ، ٢٠١٢"، لجنة معاییر المحاس
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ة . فهي١المنشأة المالّة ست غا صال المعلومات المحاسبّة المالئمة أو هدف إنما هي وسیلة  ل إل
اقي الجهات المستفیدة وذلك التخاذ القرارات االستثماّرة وتحقی  في الوقت المالئم للمستثمرن و

النتائج في الفترات القادمة. ،المنافع   إضافة لدورها في دعم القدرة على التنبؤ 

ر المالّة المرحلّة - ٢-١- ٢ ة التقار   :وأهدافها أهم

م المهنة أو  انت القائمة على تنظ ة لد مختلف األطراف سواء  ة اهم ة المرحل للتقارر المال
ة في توقیت مالئم.من خالل دورها في توف مستخدمي التقارر   یر معلومات مال

ر المالّة المرحلّة:  -١-٢-١-٢ ة التقار   أهم

مصدر قد  ة ذات أهمّة  ة المرحل ة للتقارر تعتبر التقارر المال النس ما هو الحال  للمعلومات 
األهمّةالمالّة ال انت تلیها  ة بهذا النوع من اوٕاّن  ،سنوّة وٕان  إلى الضغو التي تعود لتقارر العنا
ةوغیرهم من متخذ القرار  ا حملة األسهممارسه ة السنة  ات االقتصاد بدًال من االنتظار حتى نها

  .٢ومات الالزمة لتلك القراراتالمالّة للحصول على المعل
شدة  بیرة ألنه یؤثر  ة  منحها أهم إضافة إلى ذلك فإّن توقیت صدور التقارر المالّة المرحلّة 

م األداء الحالي للمنشأة من قبل في ا ساعد في إجراء التنبؤات والتوقعات وتقو لقرارات المتخذة و
بیرة بذلك حق منفعة  نه على وجه الخصوص المساعدة في تحدید السعر  ،المستثمرن و م ما 

  في األسواق المالّة. لألوراق المالّة واتجاه أسعار األسهم ؤالكف
وقد ظهرت الحاجة إلى إعداد التقارر المالّة المرحلّة نظرًا لما تتضمنه تلك التقارر من 

ة أثبتت جدارتها درجة مقبولة من الموثوق ات اتخاذ القرارات معلومات مالئمة و وهي  ،وفائدتها في عمل
عض ما یر ال انًا  قة أح انت غیر دق اس المحاسبي المحصورة ضمن مد  ،إن  إّال أّن أخطاء الق

ة اتخاذ القرارات أو تغّیر من اتجاهاتها   .٣ضئیل سوف لن تؤثر في عمل
ضًا دور في إعطاء األهمّ  ات أ مالمراجعة الحسا ) في ٢٠٠٩أوضح (مرعي،  ة لهذه التقارر 

ة من قبل دراسته حیث أ ن اكتشاف مدق اّن مراجعة التقارر المرحل ات یجعل من المم لحسا

                                                            
1 Puttick, George, et al. “The principles and practice of auditing”. Juta and Company Ltd, 2008. p.1054. 

شر نجم عبدهللا، "٢ رالمشهداني،  فاءة السوق المالّة دور التقار ز  غداد للعلوم المالّة المرحلّة في تعز ة  ل "، مجلة 
ة الجامعة،    .٦، ص٢٦، ع٢٠١١االقتصاد

ر رضوان حنان، "  حلوة، ٣ ة، اإلطار الف ة المحاسب ة -مدخل النظر قات العمل عة االولى، التطب "، دار وائل للنشر، الط
رهشر نجم عبدهللا، : المشهداني، مأخوذ من. ١٥٢، ص٢٠٠٥   .٢٩٧، صمرجع سب ذ
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ذلك  ن تالتالعب واالختالسات واألخطاء التي حدثت خالل فترة قصیرة ومعالجتها. و الفیها دون م
بیر جراء تلك الممارسات ل  ش   .١أن تتأثر المنشأة 

ات المسجلة في أسواق ولذلك ألزمت  ة الشر ة والعالم ة المحل هیئات األوراق واألسواق المال
ة واإلفصاح عنها ة المرحل ة بإصدار القوائم المال  ٣٩٤٤وفي سورة صدر القرار رقم  ،األوراق المال

مات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف هیئة  -  ٢٠٠٦لعام  األوراق واألسواق المالّة نظام وتعل
  یلي: ما اهجاء فیالذ و  )١٢المادة ( - ةسورّ ال

د الهیئة بتقرر نصف سنو مقارن المنشأة یجب على مجلس إدارة   -  أ المصدرة إعداد وتزو
 .ونشر هذا التقرر خالل فترة ال تتجاوز شهرًا من تارخ انتهاء تلك الفترة

ه في الفقرة (أ) من هذه الماّدة ما یلي:   -  ب  یجب أن یتضمن التقرر المشار إل

ة العامة -   المیزان

 حساب األراح والخسائر (قائمة الدخل). - 

 - .  قائمة التدف النقد

ضاحات الضرورة.  -    اإل

ر المالّة المرحلّة أهداف -٢-٢-١-٢   :التقار

أن ن القول  ارة عن هيالمرحلّة  المالّة التقارر م انات  ع تحدیث آلخر مجموعة من الب
یزحیث  ،المالّة السنوّة ما تهدف إلى تحسین والظروف الجدیدة واألحداثعلى األنشطة  یتم التر  .

المالئمة والحداثة ة تتمّیز   ،فاءة النظام المحاسبي من خالل توفیر معلومات محاسبّة ذات جودة عال
حسن من فعالّة اتخاذ الق صورة مستمّرة وعلى ٢رارات االستثماّرةمما  . حیث توفر معلومات محاسبّة 

وذلك حّتى یتمّن  ،ألوراق المالّةسوق امدار السنة لمستخدمي القوائم المالّة خاّصة المتعاملین في 
صفة  م أداء إدارة المنشأة  استمرار وتقی مستخدمي التقارر المالّة في الوقوف على مد تقّدم المنشأة 

األراح األداء ان ، خاّصة إذا٣مستمّرة  ة قاس  وفي ضوء الهدف  .١وعائد األسهم والتدفقات النقد

                                                            
ة، "مرعي، عبد الرحمن ١ ر المرحلّة في اتخاذ القرارات االستثماّر ة التي تقدمها التقار "، مجلة جامعة دور المعلومات المحاسب

ة، م ة والقانون   .١٩٢ص، ٢٠٠٦، ٢، ع٢٢دمش للعلوم االقتصاد
2 Opong, K. “The Information Content of Interim Financial Reports: UK Evidence”, Journal of Business 
Finance and Accounting, Vol.22,No.2, March, 1995, PP.279-299.  

اتنور، احمد دمحم، وآخرون، "  ٣ لّة التجارة، الدار الجامعّة(النشر)، دراسات متقّدمة في: مراجعة الحسا ندرة،  "، جامعة اإلس
  . ١٩٣، ص٢٠٠٧
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ة وهو توفیر وتق ة المرحل ة األساسي للتقارر المال مات مستمرة ألعمال المنشاة من ناح م تقی د
ة في اطار  ة أـو من حیث االنما واالتجاهات في سلوك تولید الدخل والتدفقات النقد التوقیتات الزمن

ة فإن ه ةالقدرة التنبؤ ة الموثوق ة المالئمة على حساب خاص  .٢ذه التقارر تمیل إلى تحقی خاص
ضًا أّنها:ومن أهداف التقارر المالّة ا   لمرحلّة أ

ة الواردة في التقارر المالّة المرحلّة المستثمرن في تقدیر حجم وتوقیت  -  تساعد المعلومات المحاسب
ة المتوقعة ودرجة التأكد المتعلقة بها ة مؤشرًا لمقدرة  ،التدفقات النقد إذ تعّد صافي التدفقات النقد

ة المنشأة التزاماتها الخارج ضًا مقدرة  ،على الوفاء  س أ اجاتها  المنشأةما تع ل احت على تمو
ما یؤد إلى تحقی أراح ومن ثم ارتفاع أسعار أسهمها المتداولة في سوق األوراق  ة  التشغیل

 .٣المالّة

ساعد في  -  اس النتائج الفعلّة خالل الفترة التي تعّد عنها وذلك  ة تهدف إلى ق التنبؤ تحسین عمل
التالي فإنها تساعد في تحدید المسالنتائج  تقبلّة والعمل على تحسین الطرقة التي یتم التنّبؤ بها، و

ار األفضل للمستثمر قّة لالستثمارات التي تحّق االخت  . ٤األسعار الحق

ةألتوفیر فهم أفضل ل -  ة  حداث والظروف غیر العاد ات الموسم التي قد تحدث أثناء الفترة والتقل
ان ،المرحلّة من العامالمالّة  ز المالي السنو  و عزز  مد تأثیرها على الدخل السنو والمر ما 

ة ة للمعلومات المحاسب   .القدرة التنبؤ

 دیثةوالح وذلك من خالل توفیر المعلومات السرعة ،العجز والقصور في التقارر المالّة السنوّة سدّ  - 
زها االو  المعلومات التي توفرها القوائم و  لماليمنتظمة عن أداء المنشآت ومر أكثر مالئمة مقارنة 

  .٥المالّة السنوّة
  
 

                                                                                                                                                                                    
ة المحدودةحداد، جواد أحمد، " ١ ات المساهمة العاّمة الفلسطین ر والقوائم المالّة المرحلّة في الشر "، مجلة جامعة واقع التقار

حاث والدراسات، ع   . ٢٩٨، ص٢٠١٢، ٢٧القدس المفتوحة لأل
اس، وآخرون، "  ٢ ر أكبر، یونس ع ات عن مراجعة التقار ات مراقب الحسا ة"نطاق ومسؤول ة المرحل ، مجلة اإلدارة المال

  .٥٨، ص ٢٠١١، ٨٦واالقتصاد، ع
3 Ratcliff, T., “Reviews of Interim Financial Information” The CPA Journal, Feb. 2004, P.1-3. 

ة، سید عثمان، علي،  ٤ ة الفعلّة والتقدیر ة لالقتصاد والتجارة، المجلة اإلطار العام إلجراءات مراجعة القوائم المالّة الفتّر العلم
  .٧١٤ -٧١٣ص ص

ضة، رواء عبد الرزاق،  ٥ ر المالّة األولّة على أسعار األسهماع قّة  -أثر المعلومات المحاسبّة الواردة في لتقار دراسة تطب
ة، صعلى سوق األسهم السعود لّة االقتصاد واإلدارة، قسم المحاس   .٢٧، جامعة الملك عبد العزز بجدة، 



ة مراجعة  الثانيالفصل  ة المرحل ر المال   التقار
 

ة | 23 ح ف ص ل ا  
 

ار المحاسبي الدولي -٣-١-٢ ر المالّة المرحلّة وف المع ات إعداد وعرض التقار   : )٣٤(رقم  متطل

ة في توفیر المعلومات المالئمة للمستخدمین ة المرحل ة التقارر المال قامت الجهات  ،نظرًا ألهم
ما یخص إعداد هذه التقارر وما یجب  ة المختصة في هذا المجال بإصدار إرشادات وتوجیهات  المهن
ة  حد أدنى من محتو تلك التقارر. وأهم هذه الجهات هي لجنة معاییر المحاس أن یتم عرضه 

ة  ار رقم ( IASCالدول ة ولجنة بورصة األوراق المالّة ،)٣٤التي أصدرت المع ادالت األمر  والم
U.S Securities and Exchange Commission (SEC)، ة ادئ المحاس  Accounting ومجلس م

Principles Board (APB)،  ة ة المال   .FASB١ومجلس معاییر المحاس
ة: -١-٣-١-٢ ة المرحل ر المال   مداخل إعداد التقار

ة یجب تحدید المدخل المناسب إلعداد  ةفي البدا ة المرحل والتي تختلف وجهات  ،التقارر المال
ة بناًء على نظرتین  ة المرحل ن إعداد التقارر المال م اع أحدها دون اآلخر. حیث  النظر حول ات

  مختلفتین:
ة:   -  أ ة عن الفترة السنو ة  إذنظرة انفصال الفترة المرحل ة منفصلة وأساس ل فترة محاسب تعتبر 

ة انت سنو ة في تحدید المصروفات واإلیرادات و ،ما لو  ادئ المحاسب اع نفس الم تم ات
ة ة الفترة المرحل ذلك تحدید المخصصات في نها   .٢المستحقة والمؤجلة و

مًال للفترة   -  ب ة جزءًا م ل فترة مرحل ة: وتعتبر  ة مع الفترة السنو نظرة تكامل الفترة المرحل
ة المستحقة والمؤجلة والمخصصات المقّدرة في حیث تعامل المصروفات واإلیرادات  ،السنو

ة ات الفترة السنو جزء من عمل ة  ة الفترة المرحل  .٣نها

ة  ادئ المحاس ة  APBوقد اتف مجلس م ة الدول  SECولجنة  IASCولجنة معاییر المحاس
اع النظرة التكاملّة ة المالّة ف عنهما بینما اختل ،على ات الذ رأ  FASBمجلس معاییر المحاس

اع الدمج بین النظرتین   .٤ضرورة ات
                                                            

١ " ، اقي فوز ة إلعداد وفحص القوائم المالّة مرقص، فوز عبد ال ات المهن المتطل ات  م مستو إلمام مراجعي الحسا تقی
ة، المرحلّة في مصر ة التجارة، قسم المحاس ل  ،   .٢٣ص، ٢٠١٠"، جامعة الزقاز

ة التجارة، المراجعة""مشاكل معاصرة في السقا، السید أحمد، وأبو الخیر، مدثر طه،  ٢ ل   .٨٨، ص٢٠٠٢، جامعة طنطا، 
ارم، وصفي عبد الفتاح، " ٣ ة المالّةأبو الم ندرةدراسات متقدمة في مجال المحاس اعة والنشر، اإلس ة للط ، "، الدار الجامع

اقي، ٨٧٩، ص٢٠٠٢ ره. مأخوذ من: مرقص، فوز عبد ال   .١٢، ص٢٠١٠، مرجع سب ذ
ة ، "أحمد، دمحم الرملى ٤ ة الفتر ة" –مدخل مقترح لمراجعة القوائم المال ار حوث التجارة المعاصرة، مج  ،دراسة اخت مجلة ال

  .١١٩ص، ٢٠٠٣، یونیو ١، ع١٧
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ر عناصر -٢-٣-١-٢   :المرحلي المالي التقر

تتضمن التقارر المالّة المرحلّة محتو إعالمي یخدم أصحاب المصلحة في المنشأة وهنالك 
ات الواردة في هذه التقارر یجب توافرها حتى یتم عرض التقارر  ا للمحتو ات وحدود دن ل متطل الش

انات المالّة المعّدة وف المعاییر  ،المناسب والمطلوب املة من الب ات مجموعة  حیث تقدم الشر
ة وتتضمن: ة الدول   المحاسب

ز المالي  -  ان المر  ب

ان  -   الدخل الشامل ب

ان  -  ة ب  التغیر في حقوق الملك

ان  -   التدف النقدب

ضاحات على هذه القوائم. -   المالحظات واإل

امل أو مختصر  ل  ش ة للفترات المرحلّة فقد ترغب المنشأة في عرضها  النس لذلك فإن  ،أما 
ة الدولي رقم ( ار المحاس   ١) حدد الحد األدنى من محتو التقرر المالي المرحلي:٣٤مع

ز المالي .١ ان موجز للمر  ب

ان موجز للدخل الشامل .٢ ان ،ب ب ان موجز منفرد؛ أو  ب تم عرضه إما؛  دخل منفصل  و
ان دخل شامل موجز.  موجز و

ة. .٣ ان موجز للتغیرات في حقوق الملك  ب

ة .٤ ان موجز للتدفقات النقد  ب

ة مختارة.  .٥ ح  مالحظات توض

ل والمحتو  - ٣-٣-١-٢    :الش

انات  علىیجب   ة في إعداد الب ة الدول ات المعاییر المحاسب ل دائم لمتطل ش المنشأة أن تمتثل 
حد أدنى ما  ،المالّة انات المختصرة التي تخص الفترات المرحلّة یجب أن تشمل  وعند نشرها للب
  :١یلي
ة معّدة  -  ة سنو انات مال ة التي وردت في أحدث ب ع الفرع ن والمجام إضافًة  ،ل واحد من العناو

انات المالّة المختصرة. ضاحات تفسیرة جوهرة تمنع حدوث تضلیل في الب   إلى إدخال إ
                                                            

ة الدولي رقم ( ١ ار المحاس   .٨ ، المادة١٧٠٤التقارر المالّة المرحلّة"، ص")، ٣٤مع
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ة والحصة المنخفضة معرض حصة السهم من ا -  ن األراح لكل سهم ضمن ألراح األساس
ونات الرح والخسارة في الفترة المرحلّة عة  ،م اسات المت ان الدخل المنفصل حسب الس أو في ب

ار رقم ( ) من ٨١) "حصة السهم من األراح" أو حسب الفقرة (٣٣في العرض سواًء وف المع
ار رقم  ان المنفصل للدخل.١(المع  ) الب

مثًال حددت دراسة  ،وناقشت العدید من الدراسات مضمون ومحتو التقرر المالي المرحلي
ضاً ٢٠٠٦ ،(حماد شمل التقرر أ أن   (١: 

ًا من حین آلخر خالل السنة المالّة   -  أ ًا أو عرض عتراف بها أو واالاإلیرادات المستلمة دورًا وموسم
ان  اً تأجیلها إذا  ل  ،مناس وهذه اإلیرادات یتم االعتراف بها عند حدوثها مثل المنشأة التي تكتسب 

عض إیراداتها للنصف الثاني من السنة.  إیراداتها في النصف االول من السنة ال تؤجل 

التكالیف المنصرفة خالل السنة المالّة أو تأجیلها في التارخ المرحلي إذا   -  ب غي االعتراف  ال ین
ة السنة المالّة.ان هذا   االعتراف أو التأجیل غیر مناسب في نها

اس في التقارر السنوّة والتقارر المرحلّة على أساس تقدیرات معقولة إال أّن إعداد  عادة ما -  یتم الق
ل عام استخدامًا ألسالیب التقرر والتقدیر أكثر مما هو الزم  ش التقارر المالّة المرحلّة یتطلب 

 المالّة السنوّة. للتقارر

ضاحات: -٤-٣-١-٢   اإل

ح وشرح األرقام اإلجمال ضاحات دورًا مهمًا في توض ة ةتلعب اإل وقد  ،الواردة في القوائم المال
ة خالل الفترة األخیرة  بیرة إلىاتجهت المنظمات المهن ة  ضاحات واعطائها اهم وذلك  ،التوسع في اإل

ة ن القول أن الحد األدنى و ،نظرًا لدورها في توفیر معلومات تكمل وتشرح ما یرد في القوائم المال م
ضاحات المتممة للقوائم المالّة المرحلّة هي علوماتمن الم   :٢التي یجب أن تتضمنها اإل
عة عند إعداد القوائم  -  ة المت اسات واألسس المحاسب أن الس فید  ان  هي  المالّة المرحلّةب

عة في القوائم المالّة السنوّة اسات  ،نفسها المت ان هناك تغییر في هذه الس أو ما إذا 
عة وتأثیر هذا التغییر. ان طب  واألسس مع ب

ات الفترة المرحلّة. -  ة أو دورة وتكرار عمل شأن وجود ظروف موسم ان   ب

                                                            
ندرة، حماد، طارق، "تحلیل القوائم المالّة ألغراض  ١ ة، اإلس   .٥٠١-٥٠٠، ص٢٠٠٦االستثمار"، الدار الجامع
٢  " ، اقي فوز ره، مرقص، فوز عبد ال   .٤٥- ٤٤، ص٢٠١٠مرجع سب ذ
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عة وحجم البنود الهاّمة المؤثرة على ال -  سبب طب ة  نتائج المرحلّة والتي تكون غیر عاد
عتها أو حجمها أو مد حدوثها أو تأثیرها.   طب

قة للسنة المالّة   -  الغ المثبتة في الفترات المرحلّة السا ة للم عة ومقدار التغیرات المحاسب طب
الغ المثبتة في التقارر في الس ة للم ة أو التغیرات في التقدیرات المحاسب نوات المالّة الحال

الغ المثبتة في التقارر في السنوات  ة للم ة أو التقدیرات المحاسب قة للسنة المالّة الحال السا
انت هذه التغیرات لها تأثیر جوهر على الفترة المالّة المرحلّة. قة إذا   المالّة السا

ة. -  ات وأدوات حقوق الملك  إصدار أو إعادة شراء أو سداد مدیون

.التوز  -  ة أو لألسهم األخر ل أو للسهم الواحد وذلك لألسهم العاد ة لألسهم   عات اإلجمال

س على القوائم المالّة للفترة   -  ة لتارخ الفترة المرحلّة والتي لم تنع األحداث الجوهرة التال
 المالّة المرحلّة.

ما في ذلك -  ل المنشأة خالل الفترة المرحلّة  االندماج واالستحواذ أو  تأثیر التغیرات في ه
لة األجل. عة واالستثمارات طو ات تا ع شر  ب

ع في  -  قًا لألساس المت ة ط إیرادات ونتائج التشغیل لقطاعات األعمال أو القطاعات الجغراف
ة.  المنشأة عند إعداد التقارر القطاع

ة. -  ة سنو   التغیرات في االلتزامات واألصول المحتملة منذ تارخ آخر میزان

ر المالّة المرحلّة:  اإلفصاح -٥-٣-١-٢   في التقار

ض درجة عدم التأكد خاصة في أسواق  عتبر اإلفصاح من أهم العوامل التي تساعد في تخف
ة للتقارر المالّة المرحلّة النس ضًا  انات  رأس المال وهذا ینطب أ لذلك فإن الحد األدنى من الب

ة (٢٨ المحاسبي (المطلوب اإلفصاح عنها وفقًا للرأ ادئ المحاس   ١):APB) الصادر عن مجلس م
ة (متضمنة األثر  ،مخصصات ضرائب الدخل ،إجمالي اإلیرادات -١ العناصر غیر العاد

ادئ ثم صافي الدخل. ،الضربي على الدخل)  واألثر التراكمي الناتج من تغییر الم

ل فترة. -٢ ة والمنخفضة عن  ة السهم األساس  رح

ة.اإلیرادات  -٣  والتكالیف أو المصروفات الموسم

 التغیرات الهامة في تقدیرات ضرائب الدخل. -٤

                                                            
ة التجارة، مشاكل معصرة في المراجعةالسقا، السید أحمد، وأبو الخیر، مدثر طه، " ١ ل   .٩٨، ص٢٠٠٢"، جامعة طنطا، 
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انتظام. ،التخلص من أحد القطاعات -٥ ة التي ال تحدث   والعناصر غیر العاد

ة. -٦  االلتزامات الشرط

ة أو في تقدیر المخصصات. -٧ ادئ المحاسب  التغیرات في الم

ز المالي.  -٨   التغیرات الهامة في المر

ر المرحلّة - ٤-١- ٢ ة للمعلومات الواردة في التقار   :الخصائص النوع

أّنها مفیدة في اتخاذ القرارات في المنشأة ة المرحلّة  ولتحقی هذه  ،تتصف المعلومات المحاسب
فاءتها ومنفعتها. ة وتكاملها و ة المعلومات المحاسب حیث أّن  المنفعة نشأ االهتمام بزادة فاعل

ارها أداة اّتصال أساسّة مع المنشآت وخاّصة الم اعت درجة في األسواق المالّة تستخدم التقارر المالّة 
حاولون تحسین نوعّة ،حملة األسهم المعلومات  لذلك فإّن المنّظمین وواضعي المعاییر المحاسبّة 
انات المالّة من أجل زادة مستو الشفافّة في تلك التقارر الواردة في   .١الب

ة قدمت  ة للمحاس ة األمر ان ASOBATدراسة " ١٩٦٦في عام  AAAالجمع عنوان "ب  "
ة" ة للمحاس ار المنفعة ،النظرة األساس یز على مع ة  ،حیث تم التر القائم على رط أهداف المحاس

ة وحاجاتهم إلى معلومات مفیدة تساعدهم في اتخاذ قرارات وتقلل  اجات مستخدمي التقارر المال احت
ة ٢ن حالة عدم التأكد لدیهمم ة المال ذلك قدم مجلس معاییر المحاس  .FASB  م خصائص ١٩٨٠عام

س بنفس الوقت منفعة المعلو  ة التي تع م مستو جودة المعلومات المحاسب ارًا لتقی ة تمثل مع مات نوع
ة، مّثل أحد  الواردة في التقارر المال أهداف النظام وٕاّن توفیر معلومات محاسبّة ذات منفعة 

رة منفعة المعلومات هي المحور األساسي من منظور المعاییر المقترحة لجودة  المحاسبي حیث أّن ف
ة: ناءً و  .المعلومات المحاسبّة الخصائص التال ة   على ما سب یجب أن تتمتع المعلومات المال

 
 
 

  

                                                            
1 Vishnani, Sushma, and Bhupesh Kr Shah. "Value relevance of published financial statements–with 
special emphasis on impact of cash flow reporting", International Research Journal of Finance and 
Economics vol. 17, 2008, 84-90. 

ة مد االعتماد على القوائمالشرعبي، جمال عبد الواسع عبدهللا، " ٢ ، أطروحة المالّة في قرارات االقراض في البنوك التجاّر
 ، توراه، جامعة دمش   .١٨٢ص، ٢٠٠٦د
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  :: الخصائص النوعّة األساسّةأوالً 
ةي یتم تعزز فائدة  الخصائص النوعّة األساسّة التال  المعلومات المالّة یجب أن تتمّثل 

ة وذلك ح م الخاص بإعداد التقارر المالّة الصادر عن مجلس معاییر المحاس سب إطار المفاه
انات المالّة، حیث جاء  ٢٠١٠) في سبتمبر IASBالدولّة ( الذ حّل محّل إطار إعداد وعرض الب

ة المفیدةضمن الفصل  ة للمعلومات المال مات  الثالث منه الخصائص النوع انت التقس والخصائص و
التالي   :التي أوردها هي 

ي تكون المعلومات مالئمة یجب أن تكون قادرة على إحداث فرق في القرارات التي یتخذها  :المالئمة  -  أ
عض عدم االستفا انوا على علم دة مالمستخدمون، وتكون قادرة على ذلك حتى وٕان اختار ال نها أو 

ة مسب بها.  ادئ المحاس انسجام المعلومات مع نماذج اتخاذ  أنها APBوقد عرفها مجلس م
اجات مستخدمي  ،القرارات ة الحت اس واإلفصاح مالئمة التخاذ القرار وتلب أ أن تكون طرقة الق

ة ضاً  فرق في القراراتقادرة على إحداث . ولكي تكون المعلومات ١المعلومات المحاسب یجب أن  أ
  :تنطو على ما یلي

ة:  مةالق -١ ن استخدامها التنبؤ ان من المم ة إذا  مة تنّبؤ ة على ق تنطو المعلومات المال
ة. فا النتائج المستقبل عتمد علیها المستخدمون للتنبؤ  ات التي  ات في العمل لتقارر التي معط

ة تكون أك ة عال قدرة تنبؤ  .٢ثر مالئمة لمستخدمیهاتتمتع 

مة التأكیدّة -٢ ة راجعة حول : الق ة یجب أن تقّدم تغذ مة تأكید ي تكون المعلومات المالّة ذات ق
قة مات سا ع تحسین التوقعات  .(تأكید أو تغییر) تقی ستط ان مستخدم المعلومات  فإذا 

ة ات الماض ة بناًء على معلومات األحداث والعمل  .٣فإّن هذه المعلومات تكون مالئمة ،المستقبل

ة النسبّة: -٣ ان لحذفها أو تحرفها أثرًا على القرارات  األهم ة إذا  تعتبر المعلومات ذات أهم
ة  ة النسب المّتخذة على أساس المعلومات المالّة حول منشأة محددة معّدة للتقارر. أ أن األهم

المنشأة ًا معینًا من المالئمة خاص  الهما. ، حیث تعتمد على طتعد جان عة وحجم البنود أو  ب
ون مهمًا في و  قًا تحدید ما قد  ة أو أن یتم مس ة النسب مًّا موّحدًا لألهم ن تحدید حّدًا  م ال 

                                                            
ة وأثرها في اتخاذ القراراتالمجهلي، ناصر دمحم علي، " ١ ة خصائص المعلومات المحاسب ل اتنة"،  "، جامعة الحاج الخضر "

سیر،  ة وعلوم الت   .٤٧، ص٢٠٠٩العلوم االقتصاد
2 Herve Stolowy & Michel J. Lebas, IBID, P23. As city by:  ،ش، دمحم دمحم مسلم رهدرو ٦٨، صمرجع سب ذ  

مال الدین، " ٣  ، ة، تحلیل القوائم المالّة ألغراض االستثمارالدهراو   .٣٨، ص٢٠٠٤"، الدار الجامع
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ة صنع القرار  موقف معین. أّنها: وجود نقطة توازن بین فاعل ة  وقد ورد تعرف لألهمّة النسب
ة المعلومات التي یجب توا م مّة المعلومات هذه النقطة الن زادة  ،فرهاو حیث یجب أّال تتّعد 

  .١قي المطلوب سیؤثر على صنع القرارالمعلومات عن الحجم الحق
الكلمات واألرقام، ولكي تكون مفیدة ال  :التمثیل الصادق   -  ب ة  ة الظواهر االقتصاد تمّثل التقارر المال

ون التمثیل صادق  صدق تلك الظواهر. ولكي  في أن تكون مالئمة فقط، بل یجب أن تمثل و
امل یجب اتسامه بثالث خصائص: ل   ش

ع المعلومات الالزمة للمستخدم لفهم الظاهرة -١ شمل جم امل:   محل الوصف. وصف 

ة: وتعني  -٢ اد م معلومات ذات غرض وتأثیر على السلوك ولكن یجب أن یخلو الح من  هاوصفتقد
ار وعرض المعلومات المالّة وال ینطو على  دًا أو غیر التحیز في اخت ون مؤ اة أو أن  محا

طرقة أخر لزادة احتمالّة استالم المعلومات المالّة  ه  دًا أو متالعب  من قبل المستخدمین مؤ
ل مواتي أو غیر مواتي.  ش

ع الجوانب إ -٣ عني الدقة في جم عني أنه ال یوجد أخطاء أو الخلو من الخطأ: وذلك ال  ّنما 
ة المستخدمة إلنتاج المعلومات إ  ار وتطبی العمل غفاالت في وصف الظاهرة، وأنه قد تم اخت

 المبلغ عنها بدون أ أخطاء في العملّة.

ًا: ة المعززة: ثان   الخصائص النوع
انها  إم ما و صدق،  تعتبر هذه الخصائص معززة لفائدة المعلومات المالئمة والممثلة 
عتبر  ان  غي استخدامها من بین طرقتین لوصف الظاهرة إذا  المساعدة على تحدید الطرقة التي ین

الهما مالئم صدق على نحو متكافئ. وتتمثل هذه تان وممثلتأن  ما یلي:ان    الخصائص 
ة المقارنة:  -١ ه واالختالف في قابل وتعني مساعدة المستخدمین على تحدید وفهم نقا التشا

اقي الخصائص فإنها تتطلب وجود بندین على األقل لتحققها.  خالف  ة البنود، و قابل ط  رت و
شیر الستخدام نفس الطرق  قها وهو االتساق الذ  ساعدها على تحق لنفس البنود  المقارنة ما 

 إما من فترة إلى أخر أو ضمن فترة واحدة عبر المنشآت.

ن لمراقبین مطلعین ومستقلین مختلفین التوّصل إلى إجماع -٢ م : وتعني أنه  ة التحق ؛ رغم قابل
س  امل؛ على أن وصف محدد هو تمثیل صادق. ول ون اتفاق  س من الضرورة أن  أنه ل

                                                            
ة ،جمعة، أحمد حلمي ١ ع -"نظم المعلومات المحاسب قي معاصر"، الط ة، دار المناهج للنشر والتوزع، عمان، مدخل تطب ة الثان

  .١٠، ص٢٠٠٧األردن، 
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. إذ من الضرور أن تكون المعلومات ا لكمّة هي تقدیر لنقطة واحدة لكي تكون قابلة للتحق
الغ المحتملة واالحتماالت ذات العالقة. ضًا من الم ن أن یتم التحق أ  م

حیث  -٣ عني توفیر المعلومات لمتخذ القرار في الوقت المناسب  م في الوقت المناسب: و التقد
ل عام فإّن المعلومات الق ش حتاجها تؤّثر على قراراتهم. و مة هي معلومات أقل فائدة لكن قد  د

قى متوفرة في  ة حیث ت ة فترة إعداد التقارر المال ة من نها عض المستخدمین حتى مّدة زمن
م االتجاهات. ما في تحدید وتقی تم استخدامها   الوقت المناسب و

فها وتمی -٤ ة أن تكون المعلومات قد تم تصن قصد بهذه الخاص ل قابلّة الفهم:  ش یزها وعرضها 
 واضح مما یجعلها مفهومة. 

ل أكبر في  ش ن مالحظتها  م ة التوقیت المناسب  أن خاص احثة  اق تر ال في هذا الس
ما  سبب توافرها خالل فترات أقصر من الفترة السنوّة لد المستثمرن وغیرهم.  المعلومات المرحلّة 

ة الر  ل قو ألن التغذ ش طتان  ة مرت ة الراجعة والقدرة التنبؤ ار أّن التغذ ن اعت اجعة تساعد على م
ل عامتأكید أو نفي أو تعدیل التوقعات المقترحة في البدء.  ش ما جاء في  و م الخاص و إطار المفاه

نها أن تجعل المعلومات مفیدة  المالّة بإعداد التقارر م ة المعززة ال  إذا لم تكن فإن الخصائص النوع
صدق، ومن جهة أخر  یجب زادة هذه الخصائص إلى أقصى تلك المعلومات مالئمة وغیر ممثلة 

ن لتوفیر أفضل فائدة.   حّد مم

ر المالّة:والمنفعة ثالثًا: قیود التكلفة    على التقار
الغ عن التقارر المال  ة اإل م المعلومات للمستخدمین تإّن عمل فرض تكالیف تعّد قیدًا ة وتقد

منافع شائعاً  الغ عن تلك المعلومات.، لكن هذه التكالیف یجب أن تكون مبررة  إّن حجم  اإل
عتمد على تكلفة الحصول علیها والمنفعة التي  ها التقارر المرحلّة  المعلومات التي یجب أن تحتو

حیث تظهر هذه المنفعة عند اتخاذ القرارات ألن المعلومات  .١ستعود على المنشأة من تلك المعلومات
مات  من جهة أخر  .٢جاالت ترشید القراراتتكون ذات فائدة أكبر في م الجیدة هي التي تختلف التقی

سبب الذاتّة المتأصلة. لذلك  ة  الغ عن بنود محددة من المعلومات المال لتكالیف ومنافع اإل
اجات  مات تختلف حسب المنشآت وحجمها أو الطرق المستخدمة لجمع رأس المال أو احت فالتقی

.  المستخدمین أو عوامل أخر

                                                            
1 Kieso E. Donald, “Intermediate Accounting, John Willey and Sons inco, 2004, printed in the United State 

of America. 
حیى علي،  ٢ ة على جودة الشامي، أكرم  ة للمعلومات المحاسب ة العاملة أثر الخصائص النوع ة للبنوك التجار ر المال التقار

ة من ة ال ا، في الجمهور   .١٩، ص٢٠٠٩، جامعة الشرق األوسط للدراسات العل
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حث    : الثانيالم
ر المالّة المرحلّة ة مراجعة التقار ة في ظل اإلصدارات المهن   في السوق المال

ًا  ه مهن اً من المتف عل ات خدمة مهنّة تدقی الأّن  ومعرف ةحسا ة  تأكید مجالها القوائم المال
ه ا ات رأ ضاحاتها المتممة لها، وأن هدفها النهائي أن یبد مدق الحسا ة وٕا لفني المحاید على السنو

ات  ة، وأّن مردودها االقتصاد لد مّتخذ القرارات أصحاب المصلحة في الشر تلك التقارر المال
ض خطر المعلومات ومن ثّم زادة عائد هذه القرارات خاصة قرارات االستثمار   .١ینصب على تخف

ة  ة والنمو االقتصاد الحاصل والذ زاد من أهم سبب االنفتاح الكبیر على األسواق المال و
ة  المقابل أهم ة؛ زادت  ات المدرجة في األسواق المال ة خاصًة للشر ة والمرحل إعداد التقارر المال

ات مستقلین  ةلتعزز مراجعتها من قبل مدققي حسا ة والموضوع ا تقدمه من العرض ولم في الشفاف
ة، وقد تطورت هذه  مة مضافة مما یدعم الثقة لد المستثمرن والمستخدمین للمعلومات المحاسب ق
ة تلزم  ة إلى ضرورة دعت إلى إصدار تشرعات ومعاییر من قبل الهیئات والجهات المعن األهم

ة المراجعة ألن نطاقها مح ات المصدرة لهذه القوائم بإجراء عمل دود ومختصر مقارنة المنشآت والشر
ة. ة السنو   التدقی في القوائم المال

ل خاص في  ش ة و ة المراجعة المرحل عمل حث إلى أهم الجوانب المتعلقة  تعرض هذا الم
ة متضمنًا ما   یلي: بیئة األسواق المال

ة ١- ٢-٢ ة المرحل عة مراجعة التقارر المال   مفهوم وطب
ة مراجعة التقارر  ٢- ٢-٢ ةأهم ة المرحل   المال
ة أهداف ٣- ٢-٢ ة المرحل   مراجعة التقارر المال
ة ٤- ٢-٢ ة المرحل   العوامل المؤثرة في مراجعة التقارر المال
ة الطلب على خدمات مراجعة ٥- ٢-٢ ة المرحل ة التقارر المال   في بیئة األسواق المال
ادئ العامة ومعاییر األداء المهني ومد مالئمتها  ٦- ٢-٢   لعملّة مراجعة التقارر المالّة المرحلّةالم
  مسؤولّة المدّق المهنّة عن التقارر المالّة المرحلّة ٧- ٢-٢
ة على المدّق المستقل في السوق المالّة ٨- ٢-٢ ات المترت   العقو
  

                                                            
ات العاملة في مجال األوراق نصر علي، عبد الوهاب، والسید شحاته، شحاته، " ١ ة والشر ات البنوك التجار مراجعة حسا

ة ة التجاالمال ل ندرة،    .٥، ص ٢٠٠٨-٢٠٠٧رة، "، جامعة اإلس
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ة: - ١-٢- ٢ ة المرحل ر المال عة مراجعة التقار   مفهوم وطب

، وتتمثل عادة  صفة عامة العدید منقّدم المدّق  فة إبداء الرأ الخدمات التي تبنى على وظ
ة وتطبی  اإلضافة إلى خدمات أخر ذات صلة تتضمن المراجعة المرحل ة التدقی  في أداء عمل

ة اإلضافة إلى إعداد المعلومات المال   .١اإلجراءات المتف علیها 
، لم یتم  ض من عملّة التدقی مها للحصول على تأكید معقول عملّة المراجعة، على النق تصم

ة من األخطاء الجوهّرة ة مجموعة من ٢أّن المعلومات المالّة المرحلّة خال . حیث تتضمن هذه العمل
ة والمالّة، یتم توجیهها من قبل المدق إلى األفراد  األمور المحاسب االستفسارات ذات الّصلة 

عض ا ة. إضافة إلى إجراء  الشر عض وأهم مفردات المسؤولین  قات أو الفحص التحلیلي على  لمطا
ة ة المرحل أّن ٣التقارر المال ة المراجعة یتم التأكید عادًة من قبل المدق  . وعند االنتهاء من عمل

الت جوهرة لتتف مع  ست في حاجة لتعد ة ل ة المرحل ة إلعداد التقارر التقارر المال المعاییر الدول
ة ة ما تعّبر عنه التقارر  ، ولهذه٤المال اب فإن المراجعة توفر تأكیدًا محدودًا عن عدالة ومصداق األس

ة المرحلّة.   المال
ة  )٢٠١٠دراسة (مرقص،  جاء في ارة عن خاص ة هي ع ة المرحل أن مراجعة التقارر المال

عتها عن التقارر ال ة، وذلك نتیجة الختالف طب ة المرحل ةهامة للتقارر المال ة السنو . ولكن تر ٥مال
ة فقط، وما  ونه خاص ة یتعّد  ة المراجعة المرحل ه عمل اتت تقوم  أّن الدور الهام الذ  احثة  ال

ات المراجعة رقم  ار الدولي لعمل د ذلك صدور المع ة من  ٢٤١٠یؤ ة المرحل "مراجعة التقارر المال
ضمن إصدارات  )IFAC( الدولي للمحاسبین قبل المدق المستقل للمنشأة" الصادر عن االتحاد

ان آخر إصدار لها  ات المهنة والتي  ة لممارسة أعمال التدقی والتأكید وقواعد أخالق المعاییر الدول
 .٢٠١٢في عام 

                                                            
ة، القاهرة، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةلطفي، أمین السّید أحمد، " ١     .٦٢٧، ص٢٠٠٥"، دار النهضة العر

2 G. Puttick, Sandy van Esch, Sandra..awn Van Esch, The Principles and Practice of Auditing, 9th, 2007, 
Juta & Co. Ltd, Mercury Crescent, p.1054 

اتدمحم نور، أحمد، وعبید، حسین أحمد، والسید شحاته، شحاته، " ٣ ة، جامعة دراسات متقدمة في مراجعة الحسا "، الدار الجامع
ة التجارة،  ل ندرة،    .٢١٢، ص٢٠٠٧االس

ش، عبد الناصر دمحم سید، " ٤ ات درو ة في شر ة المرحل ر المال ة المساهمة"إطار مقترح لفحص التقار ل ف،  ، جامعة بني سو
  . ١٠٤التجارة، ص

اقي ٥ ، " مرقص، فوز عبد ال رهفوز   .٤٢، ص٢٠١٠، مرجع سب ذ
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ة منّظمة أن المراجعة هي عمل ر  ة تعتمد ١إضافة لما ُیذ أن المراجعة المرحل احثة  ، تر ال
أهّم اإل جراءات واإلعدادات التي تمت أثناء إعداد القوائم، وذلك من خالل مراجعتها على إعادة النظر 

من قبل الشخص القائم بهذه المهمة (المدق المستقل). حیث یتم ذلك وف نطاق محدود ال یتضمن 
ة،  ارات التدقی األساس ة وغیرها من مهام واخت ة الداخل ة ونظم الرقا اسات المحاسب مًا للس عادًة تقی

التأكید المحدود السلبي. ومنه فإن تقرر و  سّمى  ذلك تقدم المراجعة درجة تأكید متوسطة أو ما 
ة، وهذا ما یجعل مستخدم  ة التدقی السنو ما في عمل قتصر على النتیجة دون إبداء الرأ  المراجعة 

عید النظر عند اتخاذه القرار.   المعلومات أو المستثمر 

ة مراجعة  -٢-٢-٢  ةأهم ة المرحل ر المال   :التقار

سبب أن المستفیدین من هذه التقارر   ة  ة المرحل ظهرت الحاجة إلى مراجعة التقارر المال
غي أن یوفر لهم المعلومات المالئمة  ة ین ة المرحل یرون أن اإلفصاح المحاسبي عن التقارر المال

ة والموثوقة وفي الوقت المناسب، حتى یتسنى لهم استخدامها  في اتخاذ القرارات وهم على درجة مناس
ات مستقل،  ة االعتماد علیها، مما یتطلب ضرورة إخضاعها للمراجعة من قبل مدق حسا ان من إم
ات  وقد وفرت الكثیر من الدراسات في هذا المجال الدلیل العلمي القو على أن خدمات مدققي الحسا

ة ت ة المرحل مة مضافة لفي مجال مراجعة التقارر المال تلك التقارر، مما ل اإلعالمي محتو لحق ق
ة یتمثل في زادة منفعة أو  ة المرحل عني أن لتلك الخدمات مردود اقتصاد من مراجعة التقارر المال
ة، نتیجة اعتمادهم على معلومات  ة في الشر عائد متخذ القرارات من أصحاب المصلحة المشتر

طرقة وق ة یتم عرضها  ة من اإلفصاح الكافي نتیجة خضوع تلك مرحل ة وتلتزم بدرجة مناس ت
ات.   ٢المعلومات للمراجعة من قبل مدق الحسا

ة أهداف - ٣-٢- ٢ ة المرحل ر المال   :مراجعة التقار

ار التدقی الدولي رقم  أّن الغرض من مراجعة PCAOB(الصادر عن  ١٠٠أوضح مع  (
ة یختلف عما  ة المرحل ة التدقی السنو التقارر المال ه عمل ة مراجعة  ،تهدف إل وتتمثل أهداف عمل

عدة نقا أهمها: التقارر المالّة  المرحلّة 

                                                            
ره"السقا، السید أحمد، وأبو الخیر، مدثر طه،  ١   .١٠٥ص ،"مرجع سب ذ
شر نجم عبدهللا،  ٢ رهالمشهداني،    .٣٠١، صمرجع سب ذ
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شأن ما إذا وصل أ شيء لعلم المدق   -  ین المدق من إبداء استنتاج، بناء على المراجعة،  تم
الت جوهرة لتتماشى مع  حاجة لعمل تعد ست  ة ل ة المرحل انات المال أّن الب یدعوه لالعتقاد 

ة ة إلعداد التقارر المال  .١المعاییر الدول
عدم وجود اختالف -  اسات المحاسبّة المطّقة في التقارر المالّة  إبداء استنتاج أو تصّور  بین الس

ه االستفسارات إلى مسؤولي المنشأة  المرحلّة والتقارر السنوّة ارات وتوج وذلك بإجراء االخت
  .٢للوصول إلى تلك االستنتاجات والتصّورات

حث عن األحداث -  ةفي التقارر ا المعلومات الواردةالتي تؤثر على  واألمور ال ة المرحل  .٣لمال
ات  -  ة أو أخطاء وتالع ة اإلفصاح عن المعلومات وعدم وجود مخالفات قانون فا التحق من 

  هامة وجوهرة.
صال المعلومات التي تتضمنها تلك التقارر إلى المستفیدین  -  أساس محدد إل د المحاسبین  تزو

ة في حال الت الماد عد أن یدرك أولئك المحاسبین التعد غي إجراؤها على  منها  وجودها، التي ین
ة المقبولة قبوًال عاماً  ادئ المحاسب ة لتتواف مع الم ة المرحل   .٤المعلومات المال

ة - ٤-٢- ٢ ة المرحل ر المال   :العوامل المؤثرة في مراجعة التقار

ي ٣٦حدد اإلرشاد رقم ( ار AICPA) الصادر عن مجمع المحاسبین القانونیین األمر ، ومع
ة،  )٣١٥قی الدولي رقم (التد ة المرحل مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على مراجعة التقارر المال

ة، ومن أهمها امه بهذه العمل ان عند ق أخذها في الحس   :٥التالي یجب على المدق أن 
 النظام المحاسبي للعمیل. مدقمد إلمام ال - 
ة للعمیل. مدقمد إلمام ال -  ة الداخل ل الرقا  مواطن ضعف ه
عة وحجم نشا العمیل قبل االندماج أو التخلص من  مدقمد إلمام ال -  التغیرات في طب

 عض قطاعات األعمال.

                                                            
ات المراجعة ال ١ ار الدولي لعمل ة من قبل المدق المستقل للمنشأة" ٢٤١٠مع ة المرحل ر المال ، الفقرة ٢٠١٢"، مراجعة التقار
  .٤٧، ص٩- ٧
اس، وآخرون، " ٢ ره أكبر، یونس ع    .٤٤، صمرجع سب ذ
اس، وآخرون،  ٣ رهأكبر، یونس ع   .٤٤، صمرجع سب ذ

4 Whittington , O., Ray, Pany, Kut, " Principles of Auditing and other Anssurance Services “,14th,Mc 
Grow-Hill, 2004, p.676.  

اقي، " ٥ رهفوز مرقص، فوز عبد ال   .٥٨- ٥٧" صمرجع سب ذ
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انات أو  -  ة التي تخصها الب ة جدیدة خالل الفترة المال مات محاسب ادئ وتعل صدور م
ة موضع المراجعة.  المعلومات المرحل

ة في عدد من المواقع المختلفة، والذ یتطلب أن تكون المراجعة االح -  سجالت محاسب تفا 
. ذلك مواقع أخر ة و س للشر ز الرئ ة في عدة مواقع تشتمل على المر   المرحل

ر الطلب على خدمات مراجعة - ٥-٢- ٢ ة التقار ة المرحل في بیئة األسواق  المال
ة   :المال

ا، منذ أن بدأت ممارسات إعداد  ات المتحدة وفي أورو ة في الوال ة المرحل ونشر التقارر المال
سرعة ملحوظة  ات مستقل ینمو  ة بواسطة مدق حسا بدأ الطلب على مراجعة التقارر المالّة المرحل
مراجعة التقارر المالّة المرحلّة الصادرة  حتى وصل األمر إلى إصدار تشرعات تلزم المنشآت 

م ثقة المساهمین اإلدارة تحتاج إلى ضرورة مراجعة تلك  . ذلك أن١عنها صدق اإلدارة التقارر لتدع
ة ة المرحل ة الخارجّة مثل هیئة سوق  ،في إعداد التقارر المال وفي نفس الوقت تدعم ثقة جهات الرقا

فاءة أداء اإلدارة لوظائفها ورصة األوراق المالّة في  ذه المراجعة من وفي نفس الوقت تزد ه ،المال و
ط  ة في أداء وظائفها من تخط درجة اعتماد اإلدارة على المعلومات الواردة في التقارر المالّة المرحل

عة األداء واتخاذ القرارات ة ومتا   .٢ورقا

ة والخدمات المقدمة تصاعد الطلب على مهنة مراجعة التقارر المالّة   سبب تلك األهم و
ان ذلك من خالل عدة نواحي أهمها: ن ب م ة، و   المرحلّة في بیئة األسواق المال

ة ألغراض إبداء النصح  -  ة المرحل شیر محللو االستثمار المالیون إلى أن تحلیل التقارر المال
انت هذه التقارر قد تّم لمتخذ قرار  ه إذا  ن االعتماد عل م ون له فائدة و االستثمار س

ات مستقل مدقمراجعتها بواسطة   .٣حسا
انًا بجانب دورهم في  -  قومون بدور المحلل المالي أح ة الذین  فّضل سماسرة األوراق المال

ة المرح ة أن یتم مراجعة التقارر المال ع األوراق المال ات شراء و ة بواسطة مدق حسا ل
ة. ة السنو  مستقّل مثلها مثل التقارر المال

                                                            
ره"السقا، السید أحمد، وأبو الخیر، مدثر طه،  ١  .١٠٢ص، "مرجع سب ذ
رهنور، احمد دمحم، وآخرون، "  ٢   . ١٩٨"، صمرجع سب ذ
ره"السقا، السید أحمد، وأبو الخیر، مدثر طه،  ٣   .١٠٣، ص٢٠٠٢، "مرجع سب ذ
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ة،  -  ة المرحل حاجة المقرضین لزادة الثقة واالعتماد على المعلومات الواردة في التقارر المال
صفة  عة أدائها المالي واالقتصاد  وذلك لتوّقع مد قدرة المنشأة على سداد التزاماتها ومتا

ات دورة على مد معرفة مدق حسا ار السنة، وهذا ما تطلب وجوب مراجعة تلك التقارر 
  .١٢مستقل

ة مراجعة  - ٦-٢- ٢ ادئ العامة ومعاییر األداء المهني ومد مالئمتها لعمل الم
ة:  ة المرحل ر المال   التقار

ع المراحل التي یجتازها أثناء  ازداد االهتمام بوضع قواعد محّددة وٕارشادات للمراجع تشمل جم
فة االتصال  ة وتفعیل وظ ة مهنّة ودّقة عال مسؤول مهمته في المراجعة، وذلك ألداء عمله  امه  ق

قًا لذلك تم وضع المعایی ر التي تمثل الحد والدور اإلعالمي لتقارر المراجعة المقدمة من قبله. وتطب
. ومع االختالف الموجود بین عملیتي التدقی ١المدقاألدنى من مستو األداء المهني المطلوب من 

ة تطب معاییر المراجعة المقبولة قبوًال عامًا ولكن  ة المراجعة المرحل ة؛ إّال أن عمل والمراجعة المرحل
ان ذلك من خال ن ب م عتها. و ادئ والمعاییر الواجب االلتزام بها في الحدود المالئمة لطب ل تحدید الم

  أثناء أداء العمل المهني وهي:
ادئ العامة: -١-٦-٢-٢   الم

ة على الجوانب الشخصّة للمدق أكثر من  ة المرحل ادئ العامة لمراجعة التقارر المال ز الم تر
ست  ار أن المراجعة ل ة، والزمن اهتمامها بجوانب العمل المیداني، وذلك على اعت اد ة تدقی اعت عمل

ة التدقی السنوّة ًا من المطلوب لعمل اس   .٢المطلوب إلنجازها أقصر ق
ار  التحدید في ظل المع ة مبینًا في المعاییر الدولّة و تم االتفاق من قبل المنظمات المهن

ادئ العاّمة لمهمة المراجعة والتي تتمثل في التزا٢٤١٠الدولي رقم ( ما ) على الم م المدق المستقّل 
ة المراجعة المرحلّة:   یلي عند أدائه عمل

ات السلوك األخالقي الخاصة  -  ة یجب على المدّق االمتثال لمتطل انات المالّة عمل تدقی الب
 .٣السنوّة للمنشأة

                                                            
رهنور، احمد دمحم، وآخرون،  ١   .٢١٦، صمرجع سب ذ
اس، وآخرون،  ٢ رهأكبر، یونس ع   .٤٥، ص مرجع سب ذ
ات المراجعة لا ٣ ار الدولي لعمل رهمرجع سب ، ٢٤١٠مع   .٦- ٣ . المادة٤٧-٤٦ص ’ ذ
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ك المهني. -  ار موقف الحرص والتش عین االعت ط وأداء أعمال المراجعة مع األخذ   تخط
ل إشراك الفردتنفیذ  -  ط الجودة التي تنطب على   .١إجراءات ض
ة لد المدّق في  -  ة والعمل ع مجاالت النشا أو بیئة العمل وتوفر الكفاءة العلم اإللمام بجم

ادئ المقبولة قبوًال عاماً  ما یتالءم مع المعاییر المعتمدة والم انات والحصول علیها   .٢جمع الب
  : مهنيمعاییر األداء ال -٢-٦-٢-٢

ة المراجعة معاییر تهتم بدّقة أداء المراجعة وتحدید درجة االعتماد على التقارر  م عمل تح
اق سیتم  المالّة. وهي تنقسم إلى المعاییر العامة ومعاییر األداء المهني ومعاییر التقرر. وفي هذا الس

ة مراجعة التقارر المرحلّة. ان مد مالئمة هذه المعاییر لعمل   ب
  المعاییر العاّمة: -والً أ
ة: -١ ار التأهیل العلمي والكفاءة المهن   مع

تالءم  ة، و فاءة مهن ه مؤهالت و ات شخص لد ون مدق الحسا ار أن  یتطلب هذا المع
اإلصدارات  اإللمام  ام المدق  ار مع مراجعة القوائم المالّة المرحلّة، حیث یتطّلب ضرورة ق هذا المع

مراجعة القوائم المالّة المرحلّةالمهنّة    .٣الجدیدة والخاّصة 
اد: -٢ ار االستقالل والح  مع

ون مستقًال ومحایدًا عند إبداء الرأ في القوائم  ات أن  ار من مدق الحسا یتطلب هذا المع
ار عند مراجعة التقار  ات بهذا المع التأكید ال بّد من التزام مدق الحسا ة المالّة السنوّة، و ر المال

ة   .٤المرحل
قواعد السلوك المهني: -٣ ة وااللتزام  ة المهنّة المناس ار بذل العنا  مع

ه  ة وال خالف على ضرورة التزام المدق  ة المرحل ة مراجعة التقارر المال عتبر مالئمًا لعمل
، وذلك مع ضرو  انت أقّل شموًال من عملّة التدقی أداء العملّة وٕان  امه  رة مالحظة أّن عند ق

ة والمهنّة عند المراجعة أقل منها في حالة التدقی السنوّة ألّنها ال تنتهي  مسؤولّة المدق القانون
  .٥بإبداء الرأ

                                                            
1 Puttick, Sandy van Esch, Sandra..awn Van Esch, Op. Cit, p.1055. 

اس، وآخرون،  ٢ رهأكبر، یونس ع   .٤٥، صمرجع سب ذ
رهعلي، عبد الوهاب نصر، وشحاتة السید شحاتة، " ٣   .٢٤٨، ص٢٠٠٨-٢٠٠٧"، مرجع سب ذ
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ًا: معاییر األداء المهني (العمل المیداني):   ثان
ة المراجعة واإلشراف الدقی على المساعدین: -١ م لعمل ط السل ار التخط  مع

ام یتطلب هذا الم ار ق متد  مدقع ه واإلشراف علیهم. و م العمل على مساعد ات بتقس الحسا
ع  أن جم ة  ة عن طر المطال ة مراجعة التقارر المالّة المرحل م إلى عمل ار بهذه المفاه هذا المع

ل مالئم، مع ال ش طها واإلشراف علیها  علم المهام التي یتم إنجازها من قبل المدق یجب أن یتم تخط
ة ة التدقی السنو ة المراجعة یختلف عنه لعمل ط لعمل   .١أن التخط

ة الداخلّة: -٢ ل الرقا ة االعتماد على ه ان م مد إم ار تقی  مع
ام  ق ار  ة والذ یتكون من بیئة  مدقیتعل هذا المع ة الداخل ل الرقا م ه ات بتقی الحسا

ة ة والنظام المحاسبي وٕاجراءات الرقا عة وتوقیت ومد إجراءات ٢الرقا ، وذلك لغرض تحدید طب
ار عند مراجعة التقارر المالّة  مدقالمراجعة. وال یوجد أ مبرر اللتزام  ات بهذا المع الحسا

عض  المرحلّة، ألّن إجراءات المراجعة تكون محدودة وتقتصر على االستفسار والفحص التحلیلي ل
ة دون ح عة الفحص وتوقیته وأهم مفردات القوائم المال ة الداخلّة لتحدید طب ل الرقا م ه اجة إلى تقی

  .٣ونطاقه
ة والمالئمة: -٣ ار ضرورة الحصول على األدّلة الكاف  مع

ة، حیث أّن مراجعة التقارر المالّة  ة السنو ة مراجعة التقارر المال ار مع عمل یتناسب هذا المع
ما أنه ، و ة ال تتطلب إبداء الرأ ة فإّن المدق المرحل ا تقتصر على االستفسارات واإلجراءات التحلیل

ار.   في هذه الحالة غیر ملزم بهذا المع

ر:    ثالثًا: معاییر التقر
ة مراجعة التقارر المالّة المرحلّة ة مع عملّة إعداد التقرر لعمل   :٤تتالءم المعاییر التال

ة إلعداد اإلشارة إلى استخدام  -  ةالمعاییر الدول  .التقارر المال
ةاإلشارة إلى أ تغییر في تطبی واستخدام  -  ة إلعداد التقارر المال  .إحد المعاییر الدول
ة ومالئمة اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالّة. -  فا  ضرورة التحق من 

                                                            
ره،  السقا، السید أحمد، وأبو الخیر، مدثر طه، ١   .١١٠صمرجع سب ذ

2 AICPA, SAS, No 55, 1988. 
رهعلي، عبد الوهاب نصر، شحاتة، السید شحاتة،  ٣   .٢٥٠، ص مرجع سب ذ
رهنور، احمد دمحم، وآخرون،  ٤   .٢٢٠، ص مرجع سب ذ
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وحدة واحدة، فإنّ  -  ار ضرورة اإلفصاح عن رأ المدق في التقارر المالّة  ة إلى مع  النس
ة  ة السنوّة وال یتناسب مع عمل ة تدقی التقارر المال قه أثناء عمل ن تطب م ار  هذا المع
أن هذه القوائم ال تحتاج إلى  ًا  المراجعة المرحلّة ألنها ال تقّدم رأ فني محاید بل تأكیدًا سلب

ة المقبولة قبوًال عامًا أو ادئ المحاسب الت جوهّرة لكي تتماشى مع الم ة  تعد معاییر المحاس
ة، أو یتم التحفظ أو االمتناع عن إعطاء هذا التأكید.   الدول

ات  - ٧-٢- ٢ ر المالّة المرحلّةمسؤول ة عن التقار   :المدق المهن

ات التدقی مسؤول ما یتعل  ط وعلى المحك ف ات مرت ر مهنة تدقی الحسا . ١عتبر نمو وتطو
فّسر  ة أو الدور ومن المعروف أن المفهوم الذ  فة االجتماع ، هو مفهوم الوظ ة المدق مسؤول

ة  ة المترت عات والمسؤول ، والت عاد هذا الدور هي التي تحدد مجال عمل المدق االجتماعي، إذ إّن أ
اینة في  عها مصالح مت ، التي لها جم س تجاه المساهمین فقط بل تجاه األطراف األخر ه، ل عل

ة التي ت اتالمعلومات المال قرر عنها مدق الحسا   .٢قّدمها المنشأة و

ر المالّة المرحلّة: -١-٧-٢-٢ ة والمهنّة عن التقار ات المدق القانون   أهمّة مسؤول

تأتي أهمّة مسؤولّة المدق من أّن التقارر المالّة المرحلّة التي تمت مراجعتها یتم االعتماد 
عطي لتلك  علیها في اتخاذ القرارات االستثماّرة واالئتمانّة من قبل المستثمرن والدائنین وهذا ما 

ة، عات اقتصاد عتقد الكثیر من مستخدمي تلك التقارر أن المدققین مسؤولون  التقارر ت ومع ذلك 
ساطة  ع األخطاء والتالعب وهذا ب ل غیر محّدد عن تلك التقارر أو على األقّل عن تحدید جم ش

حًا، ألنَّ  س صح . ٣مسؤولّة إعداد التقارر المالّة السنوّة أو المرحلّة هي من مسؤولّات اإلدارةل
ة لمدققي  ٤(Mautz and Sharaf) وهذا ما أكده ة المهن ة  المنشآتأنَّ العنا ال تغیر من المسؤول

ة إلدارة  س ة التي یتم التحق منها. وأكّ  المنشآتالرئ انات المال د على ذلك عن الجودة الشاملة للب

                                                            
1 Mautz, Robert Kuhn, and Hussein Amer Sharaf. The philosophy of auditing. No. 6. American Accounting 
Association, 1961, p. 116 

ات الصناعّة والعوامل دحدوح، حسین أحمد، " ٢ ة للشر ر المال ات عن اكتشاف التضلیل في التقار ة مراجع الحسا مسؤول
ة، م"، المؤثرة في اكتشافه ة والقانون   . ١٨٧-١٨٦، ص٢٠٠٦، ١، ع٢٢مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصاد

3 Messier. William, Steven Glover, and Douglan Prawitt, "Auditing and Assurance Services" MC. Graw- 

Hill, Irwin, U.S.A., 2008. As city by:  ،اس، وآخرون رهأكبر، یونس ع ٤٨، صمرجع سب ذ  
4 Mautz, Robert Kuhn, and Hussein Amer Sharaf. Op.Cit, 1961,p. 114 
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والمالكین قّللوا من حجم المسؤولّة الملقاة على عات  المدققینمن حیث أّن  ١)٢٠٠١(الحلبي، 
ع أنواع الغّش وذلك لد قراءتهم لتقارر المراجعة  أعمال المراجعة في مسألة اكتشاف جم القائمین 

  المرحلّة مقارنة بتقارر المراجعة الشاملة.

ر المالّة المرحلّة:المسؤولّة ال -٢-٧-٢-٢  مهنّة حول إعداد التقار

حث على  یز في ال ة عدیدة، وقد تمَّ التر ة ومهن ات قانون ات مسؤول یترتب على مدّق الحسا
اآلتي: ات    مسؤولّة المدق المهنّة حول إعداد التقارر المالّة المرحلّة، وتتمثل المسؤول

ة المدنّة. -   المسؤول
ة تجاه -  ة أو المهنّة). المسؤول  الطرف الثالث (التأدیب
ة. -  ة الجزائ  المسؤول
 المسؤولّة تجاه الزون. - 
 المسؤولّة المهنّة حول إعداد التقارر المالّة المرحلّة. - 

عتبر العقد شرعة المتعاقدین، لذلك فإن الشرو التي یلتزم بها المدّق تجاه الزون هي التي 
حصل بین ب الخطایتم االتفاق علیها ضمن  تعیین وهذا من شأنه أن یلغي سوء التفاهم الذ قد 

انت في تحدید هدف ونطاق  ة على اإلدارة سواء  ات المترت جب التمییز بین المسؤول الطرفین. و
ان ما یترتب  ة الداخلّة وٕاعداد التقارر المالّة المرحلّة، وذلك لب عملّة المراجعة أو إنشاء نظام الرقا

ات حول إعداد التقارر المالّة على ا ة المهنّة لمدق الحسا ه فإّن المسؤول ات، وعل لمدق من مسؤول
ة: ن أن تتخذ االتجاهات اآلت م   المرحلّة 

ة المدق عند تحدید نطاق العمل:  -١  مسؤول
عد قبول العملّة منع المدق المستقل م في حال تم تحدید نطاق العمل قبل أو  ل الذ  ن الش

خطوة  ة  الرقا لفین  غ اإلدارة بذلك أو الم نه تبل م إكمال عمله وف المطلوب، فإنه في هذه الحالة 
ة أو االستقالة من التعیین في حال لزم  انّة تعدیل التقرر أو االنسحاب من العمل ة مع دراسة إم ثان

  .٢األمر
                                                            

ر المراجعة محدودة  الحلبي، نبیل، ١ ر المراجعة الشاملة وتقار مالحظات المستفیدین من القوائم المالّة المراجعة وفقًا لتقار
قّة) ، مجالنطاق (حالة تطب   .٢٤٠، ص ٢٠٠١، ٢، ع١٧، مجلة جامعة دمش

ار ٢   .٥٢- ٥١، الفقرة ٢٤١٠المراجعة رقم  مع
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 مسؤولّة المدق عن األخطاء: -٢

ة في منع وقوع األخطاء الجوهّرة اإلدارةتأخذ  انت تلك األخطاء على عاتقها المسؤول ، سواء 
ة، وٕاجراء تقدیرات محاسبّة معقولة  ة مناس اسات محاسب ار تطبی س ال أو الخطأ واخت سبب االحت
في ظل ظروف معّینة. ومع ذلك فإن على المدق تحدید مد جوهّرة تلك األخطاء التي وصلت إلى 

التقارر المالّة المرحلّة علمه ما یتعّل  ة ف ل عام فإنَّ ١وأهمیتها النسب ش مسؤول عن  المدق. لكن و
انّة حدوث الغش أو األخطاء أثناء عمل المنشأة محل المراجعة أو أثناء إعداد القوائم  اكتشاف إم

سبب تعّرض  ة  اف ة غیر  حت هذه المسؤول ة، وأص للمسائلة نتیجة عدم  نالمدققیالمالّة المرحل
عض  ة ل ارات عالم عض الحاالت إلى حدوث انه قدرتهم على اكتشاف الغش واألخطاء التي أّدت في 

ة  ح من الضرور زادة مسؤول یز على المدقالمنشآت، لذلك أص اكتشاف الغش أو الخطأ  في التر
الغ عنه، وتوجد عّدة دوافع لد المستفیدین من التقا ة من شأنها تحمیل الحاصل واإل  المدقرر المال

  ٢مسؤولّة أكبر في هذا الخصوص، ومنها:

  ه مّن المستفیدین من الرجوع عل ة أكبر عن اكتشاف األخطاء والغّش  تحمیل المدق مسؤول
صیبهم من أضرار، في حالة إخفاقه في اكتشاف األخطاء والغّش. التعوض عّما   ومطالبته 

 التقارر المالّة من قبل تحمیل المدق لهذه الم انّة االعتماد والوثوق  ة تزد من إم سؤول
 المستفیدین. 

  شأن خلو التقارر نه من التأكید  م ما  ط المراجعة وتنفیذها،  ات بتخط ام مدق الحسا إّن ق
ضفي الثقة من جانب المستفیدین  سبب األخطاء والغّش،  ة من التحرفات الجوهّرة،  المال

 صاح المنشآت المؤثرة في السوق.في إف
  ات بهذه المسؤولّة یزد من ثقة المهتمین في إدارة المنشآت، في أّنها إّن وفاء مدق الحسا

ة من التحرفات الجوهرة ة خال اتها عن إعداد قوائم مال مسؤول  .٣تفي 
  
 

                                                            
اس، وآخرون،  ١ رهأكبر، یونس ع   .٥٠، ص مرجع سب ذ
رهدحدوح، حسین أحمد،  ٢   .١٨٧، ص مرجع سب ذ
ات لسوق المال، الجزء الثاني، االتجاهات الحدیثة في مجاالت المراجعة نصر، علي عبد الوهاب، " ٣ خدمات مراقب الحسا

ات مرا ات"المتقّدمة ومسؤول ندّرة، قب الحسا ة، اإلس   .٢٤٢، ص ٢٠٠١، الدار الجامع
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ر المالّة  -٣ الغ عن المعلومات الواردة في التقار  :المرحلّةمسؤولّة المدق في اإل
عتقد أنه من الضرور  جوهر العمل في المراجعة هو وصول أمور إلى علم المدق تجعله 
ة المتف علیها من خالل  ادئ المحاسب الت جوهرة علیها حتى تتواف مع المعاییر والم إجراء تعد

. وقد نصت الفقرة رقم ( ار الدولي رقم ) من ا٣٨إعدادها وف اطار إعداد التقارر المالّة المطب لمع
الغ عما حدث للمستو المناسب من اإلدارة. وفي حال  ١)٢٤١٠( أنَّ مسؤولّة المدق تكمن في اإل

الغهم بذلك وف ما  مة وٕا الحو لفین  الوقت المناسب یلجأ المدق إلى الم ة من قبلها  عدم االستجا
الحو ٣٩ورد في الفقرة رقم ( لفین  ستجیب الم ، خالل المدة ، مة). وعندما ال  حسب تقدیر المدق

ع المدق وف ما ورد في الفقرة رقم ( ارات المتاحة أمامه سواء بتعدیل  ٣٥)٤٠المحددة یت أحد الخ
ّلف بها. ة أو االستقالة من المهمة الم سبب محدودّة  التقرر أو االنسحاب من العمل من جهة أخر و

م الدقی للمنشأة المعلومات التي تقّدمها التقارر المال انّة االعتماد علیها في التقی ة یجعل إم ة المرحل
انات  الب س لها عالقة  فاءة، خاصة إذا ُوجد معلومات تؤّثر في صنع القرار ول مسألة غیر ذات 

ة، ة وال السنو ة المرحل ة تقّدم أساساً  المال ة المرحلّة أو السنو  وعلى الرغم من أن تلك التقارر المال
ن لمدق  م ات على األخطاء والتالعب واالختالس، إال أنه ال  لالستدالل من قبل مدققي الحسا
امل عن الفترة محل المراجعة، الن هناك العدید من عناصر التكالیف التي یتم  م تقرر  ات تقد الحسا

اف ة الدخل وم ل تقدیر مثل مصروف ضر ش مصروف لكل فترة مرحلّة  ة االعتراف بها  أة نها
امل عن الوضع المالي للمنشأة ألنها تقدیّرة هذه ال تسمح للمدّق بوضع تقرر م   .٢السنة، إن أمور 

ة: -٤ ة المرحل ة المدق عن المعلومات المرافقة للمعلومات المال  مسؤول
ة والمعلومات المرافقة لها من  ة المرحل ة المرحلّة القوائم المال ضاحات تشمل التقارر المال إ

، وقد جاء في الفقرة ( ة أخر ة وتحلیل أّن على المدق قراءة هذه المعلومات  ٣٥)٣٦ومعلومات تفصیل
ل جوهر مع المعلومات المالّة المرحلّة. وفي حال وجود عدم  ش انت ال تتف  ان ما إذا  المرافقة لب

ان ما قوم المدق بب   :٣یلي اتفاق جوهر 
ة وتم رفض ذلك من قبل  إذا وجد حاجة ضروّرة -  ة المرحل للتعدیل على المعلومات المال

س ذلك في تقرره.  اإلدارة فیجب على المدق ع

                                                            
ار  ١ ره، فقرة رقم (٢٤١٠المع   .٥٧)، ص٤٠ - ٣٩ -٣٨- ٣٦، مرجع سب ذ
رهمرعي، عبد الرحمن،  ٢   .١٨٤، صمرجع سب ذ
اس، وآخرون،  ٣ رهأكبر، یونس ع   .٥٢، ص مرجع سب ذ
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قوم  -  إذا وجد حاجة ضرورة للتعدیل في المعلومات األخر وتم رفض ذلك من قبل اإلدارة 
قاف نه إ م إصدار  المدق بإدخال فقرة إضافّة تبین عدم االتساق الجوهر الحاصل، أو 

ة.   التقرر أو االنسحاب من العمل
ر المراجعة: -٥ خ تقر عد تار  مسؤولّة المدق 

عد تارخ  ة  انات المال م أ استفسار حول الب ة ألداء إجراءات أو تقد ال یتحمل المدّق مسؤول
غ المدق عن الحقائ  انات المالّة للمستخدمین، ومسؤولّة تبل التي قد تؤثر التقرر وتارخ إصدار الب

انات المالّة تقع على عات اإلدارة   .١مادًّا علي الب
ح المدق  ص ة،  انات المال عد إصدار تقرر المدق وقبل إصدار الب ما یخص الفترة ما  أما ف
انات المالّة والتي تحتاج إلى تعدیل، حیث  ل جوهر على الب ش األحداث التي قد تؤثر  على علم 

غي مناقشة  ة في تلك الظروفین جب اتخاذ اإلجراءات المناس   .٢هذه المسألة مع اإلدارة و

ة - ٨-٢- ٢ ة على المدق في السوق المال ات المترت ة العقو   :السور

ة على المدق فإنه في حال الوقوع تحت طائلة أ نوع منها سوف یتم  ات المترت نتیجة للمسؤول
ات الالزمة والمبینة في  ناًء تطبی العقو ة و األنظمة والقوانین الموضوعة، وفي مجال السوق المال

ه حدد قانون هیئة األوراق واألسواق المالّة في سورا رقم (  ١٨-١٧في مواده  ٢٠٠٥) للعام ٢٢عل
س لمّدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزد عن ثالث سنوات إضافة للغرامة  ات منها الح فرض عقو

عًا لل عضها التعوض أو الغرامة المالّة فقط،  عدید من المخالفات التي قدالمالّة وذلك ت ستوجب 
عتبر أعضاء  اء المتضامنین والموظفیو ار ین المعنیهیئة المدیرن والشر ن لد الشخص االعت

ارتكابها.  المخالف مسؤولین عن المخالفة ما لم یثبت عدم علمهم 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 G. Puttick, Sandy van Esch, Sandra..awn Van Esch, Op. Cit, p.973 
2 IAS 569, paragraph 9. 
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حث الثالث:  الم
ر إجراءات ة مراجعة التقار ة في السوق المال ة المرحل   المال

  

أّن الهدف األساسي من مراجعة التقارر المالّة المرحلّة في األسواق المالّة یتمّثل  من المعروف 
ین المدّق عدم وجود حاجة لعمل الوصول إلى استنتاج من  المستقلّ  في تم عن طر التأكید السلبي 

الت جوهّرة علیها لكي تتماشى مع  ةتعد ة إلعداد التقارر المال ، وهو ما یختلف ١المعاییر الدول
ًا عن هدف عملّة التدقی س على إجراءات مراجعة التقارر المالّة المرحلّة ٢جوهّر . وهذا بدوره ینع

ح أقّل نطاقّا من عمل ة الّداخلّة أو لتص م الكامل لنظام الرقا ، حیث ال تنصرف إلى التقی ّة التدقی
ساعد المدّق على جمع الدلیل الكافي  ة أو أداء إجراءات التدقی للمد الذ  تقدیر خطر الرقا

أّنها ال توّفر الضمانات الكا٣والمالئم أتي االنتقاد األساسي لعملّة المراجعة المرحلّة  ة . لذلك  من ف
ة التدقیأن  ن أن ُتَحّدد في عمل اّفة األمور الهاّمة التي من المم  . ٤المدّق على علم 

أداء عملّة المراجعة ولكنها لم ُتلزم  ام  بتطبی  المدققّدمت المعاییر المهنّة إرشادات للق
ل مهّمة ومد توافر العوامل  ،٥إجراءات محددة وثابتة حیث أّن هذه اإلجراءات تختلف حسب ظروف 

ون  فاءة وفعالّة. لذلك وجب أن  قها  على اطالع وفهم وٕالمام واسع لتلك  المدقالمالئمة لتطب
ة لمهمته. ن من تطبی اإلجراءات المناس   اإلجراءات حتى یتم

  
  
  
  

                                                            
ة، المراجعة المتقّدمةالصحن، عبد الفتاح، ونصر، عبد الوهاب علي،  ١ ة التجارة، قسم المحاس ل ندّرة،  ، ١٩٩٦، جامعة اإلس

  .٣٦٤ص
ة، أحمد صالح،  ٢ ، الدار الجامعّة، مشاكل المراجعة في أسواق المالعط لّة التجارة، جامعة الزقاز  ،٢٠٠٣ -٢٠٠٢ ،

  .٧١ص
رهالصحن، عبد الفتاح، ونصر، عبد الوهاب علي،  ٣   .١٥٨، صمرجع سب ذ

4 Boritz, J. Efrim, and G. Liu. "Why Do Firms Voluntarily Have Interim Financial Statements Reviewed by 
Auditors?." Unpublished manuscript, University of Waterloo and Ryerson University, (2006), p10. 

ة، عثمان، علي سّید،  ٥ ة الفعلّة والتقدیّر المجّلة العلمّة لالقتصاد واإلدارة، اإلطار العام إلجراءات مراجعة القوائم المالّة الفتّر
  . ٧١٨ص
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حث بناًء على ذلك ما یلي:ه وتضمن   ذا الم

ة: ١-٣-٢ ة المرحل مهّمة مراجعة المعلومات المال اط    االرت
ا - ١-١- ٣-٢   طلب االرت
مراجعة المعلومات المالّة المرحلّة - ٢-١- ٣-٢ ا المدّق    الهدف من ارت
ا واالتفاق على شروطها - ٣-١- ٣-٢   قبول مهّمة االرت

ات ٢-٣-٢ ة للشر ة المرحل ر المال ط أعمال مراجعة التقار المدرجة في سوق األوراق  تخط
ة:   المال
ما في ذلك نظام رقابتها الداخلّة - ١-٢- ٣-٢ یئتها    فهم المنشأة و
ة المرحلّة استفسارات وٕاجراءات - ٢-٢- ٣-٢ ة مراجعة التقارر المال   عمل

ر  -٣-٣-٢ ةتقر ة المرحل   مراجعة القوائم المال
عة تقرر المدّق - ١-٣- ٣-٢   عن مراجعة التقارر المالّة المرحلّة المستقلّ  طب
ل ومضمون  - ٢-٣- ٣-٢   عن مراجعة التقارر المالّة المرحلّة المدّق المستقلّ  تقررش
ارات الواجب مراعاتها عند إعداد التقرر - ٣-٣- ٣-٢   االعت

ال  -٤-٣-٣-٢ رالأش ر المالّة المرحلّة تقر  عن مراجعة التقار
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ة: - ١-٣- ٢ ة المرحل مهّمة مراجعة المعلومات المال اط   االرت

ة ع تعتمد ةمل ة المرحل والفهم  على مجموعة من الخطوات المتسلسلة مراجعة المعلومات المال
امه بهذه وصوًال ل الكافي إلجراءاتها م التقرر عما الحظه المدّق المستقل أثناء ق ة منها في تقد لغا

ةالع ح ذ .مل ن توض م   لك من خالل ما یلي:و
اط: -١-١-٣-٢   طلب االرت

قوم  ات الذ  مراجعة المعلومات  بتدقییتم تكلیف مدّق الحسا ام  ة للق ة السنو التقارر المال
صدر هذا التكلیف من  ة، و ة المرحل ان ضمن خطاب التكلیف  الهیئةالمال العامة للمساهمین سواء 

ة أو في خطاب مستقل ة التدقی السنو عمل ام  الق ار ١الخاص  . ولكن اقتصرت هذه الدراسة على اعت
ا له من قبل العمیل لقبول  ،أّن المدّق المستقل هو القائم بهذه العملّة حیث یتم إرسال خطاب االرت

  المهّمة. 
مراجعة المعلومات المالّة المرحلّة:الهدف  -٢-١-٣-٢ اط المدّق    من ارت

ینه من إبداء استنتاج حول إعداد  مراجعة التقارر المالّة المرحلّة إلى تم ا المدق  یهدف ارت
ة افة النواحي الجوهّرة، المعلومات المالّة المرحل .  ،في  حسب إطار إعداد التقارر المالّة المطّب

ة إلعداد  أعمال المنشأة ونظام رقابتها الداخل اف من المعرفة  الحصول على قدر  قوم المدق  حیث 
ار االستفسارات واإلجراءات  المعلومات المالّة المرحلّة وذلك لمعرفة أنواع األخطاء المحتملة الخت

أسس الستنتاجات  ة    .٢المدّقالتحلیل

اط واالتفاق على شروطها: -٣-١-٣-٢   قبول مهّمة االرت
مه  ستخدم ح قوم بدراسته و مهّمة المراجعة  ا  ات لخطاب االرت عد استالم مدق الحسا

ا أم ال قبل بهذا االرت ان س عة نشا المنشأة  ،المهني الشخصي لتحدید ما إذا  بناًء على دراسته لطب
ه على أداء أعمال المراجعة ت ه  ،وسمعتها ونظامها المحاسبي ومقدرة م وفي حال قبوله التكلیف فعل

ا التي توضح بنود االتفاق بین الطرفین القبول وٕارسال رسالة االرت . وفي حال عدم موافقة ٣الرد 

                                                            
ره، ص مرجع سب دمحم نور، أحمد،  ١   .٢٢٢ذ

2 Tidrick, Donald E, & Prentice, Robert A, Auditing and Attestation, by Efficient Learning Systems, lnc. 
2010, p.539. 

رهعلي، عبد الوهاب نصر، وشحاتة السید شحاتة ٣   .٢٥٤، ص ، مرجع سب ذ
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ة العامة للمنشأة عل ى ما ورد في الرسالة أو رغبتها في التغییر بدون تبرر معقول؛ اإلدارة أو الجمع
األمر. الغ الجهة التي یخاطبها    على المدّق االنسحاب من المهمة وٕا

ط أعمال المراجعة  ا في تخط قوم المدّق  ،ساعد خطاب االرت ومن المفید لكال الطرفین أن 
ا موّثقًا فیها الش االرت د هذه الرسالة قبول بإرسال رسالة القبول  رو األساسّة للمهّمة، حیث تؤّ

. وأهّم الشرو التي تسجل عادًة ١وتساعد على تفاد سوء الفهم بین العمیل والمدّق ،المدّق للتكلیف
ا   :٢في رسالة االرت

ة المراجعة.  -   هدف ونطاق عمل

 - . ات المدّق ات اإلدارة ومد مسؤول  مسؤول

ل التقرر. -  عة وش  طب

ات المدرجة في سوق  - ٢-٣- ٢ ة للشر ة المرحل ر المال ط أعمال مراجعة التقار تخط
ة:   األوراق المال
ة المدقیجب على  فاءة وفاعل ام بها  ن من الق . ٣أن یخطط أعمال المراجعة حتى یتم

ة المراجعة عمل ط المدّق المستقّل  یئة المنشأة.  ،وعندما یرت أمور و ه اإللمام الكافي  ون لد ًا ال  غال
یئتها ه عادًة نفس الفهم للمنشأة و س لد ممارس للمهنة ل  ،متضمنة نظام رقابتها الداخلّة ،أ أّنه 

حتاج إلجراء استفسارات وٕاجراءات مختلفة لتحقی أهداف  ،مدّق المنشأة لذلك فإّن المدّق المستقّل 
ط أعمال المراجعة یجب مراعاة التالي:٤مراجعةعملّة ال   . وعند تخط

ما في ذلك نظام رقابتها الداخلّة: -١-٢-٣-٢ یئتها    الحصول على فهم للمنشأة و

ون على علم ومعرفة ببیئة المنشاة ونظام رقابتها الداخلّة غي على المدّق أن  ون  ،ین حیث 
ط وأداء العملّة من أجل إ ًا لتخط ار الدولي اف من  ٢٤١٠جراء ما یلي وذلك حسب ما جاء في المع

 :)١٢الفقرة رقم (

انّة حدوثها. -  ار إم  تحدید أنواع األخطاء الجوهّرة المحتملة واعت

ة. -  ة المناس ار االستفسارات واإلجراءات التحلیل   اخت

                                                            
ره، لطفي، أمین السّید أحمد،  ١   .٦٣٣- ٦٣٢صمرجع سب ذ

2 Puttick, Sandy van Esch, Sandra..awn Van Esch..Op. cit, p.1055 
رهعلي، عبد الوهاب نصر، وشحاتة السید شحاتة،  ٣    .٢٥٧ ص ،مرجع سب ذ

4 G. Puttick, Sandy van Esch, Sandra..awn Van Esch. Op. Cit, p.1054 
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ر المالّة المرحلّة:ٕاجراءات استفسارات و  -٢-٢-٣-٢   عملّة مراجعة التقار
افة االستفسارات واإلجراءات من خالل توجیه ام   لعّدة جهاتها عمل المدق المستقل على الق

الموضوع في سبیل أن تقّدم المعلومات المالئمة ل تخدم عمله وصوًال لتحقی هدفه من ذات صلة 
ة المراجعة   . عمل

قوم بها المدّق المستقل هي:   أوًال: أهم االستفسارات التي 
 االستفسارات الموجهة للمسؤولین في اإلدارة عن األمور المالّة والمحاسبّة:   - أ

ار الدولي  ) ١٥من الفقرة رقم ( ٢٤١٠وأهم هذه االستفسارات واإلجراءات حسب ما ورد في المع
  ما یلي:

انت المعلومات المالّة المرحلّة معّدة وتّم عرضها وف إطار إعداد التقارر  -١ المالّة ما إذا 
.  المطّب

قها -٢ ادئ المحاسبّة أو أسالیب تطب ان هناك أّة تغییرات في الم أو تطبی مبدأ محاسبي  ،ما إذا 
 جدید.

ان هناك أثر للتغّیرات في أنشطة عمل المنشأة. -٣  ما إذا 

ما یتعّل بإطار إعداد التقارر المالّة المطّب من حیث عالقتها -٤ ار األهمّة النسبّة ف  اعت
عة ومد اإلجراءات اّلتي سیتم أداؤها  ،المعلومات المالّة المرحلّة وذلك للمساعدة في تحدید طب

م أثر األخطاء في هذه المعلومات.  وتقی

ل المناسب -٥ الش انت معامالت األطراف ذات العالقة قد تّمت معالجتها محاسبًّا  وتم  ،ما إذا 
 اإلفصاح عنها.

انت هناك تغّیرات -٦ ة الداخلّة وأثرها في إعداد المعلومات المالّة المرحلّة. ما إذا   هاّمة في الرقا

ون لها أهمّة مستمّرة  -٧ ن أن  م أّة أمور محاسبّة هاّمة أو متعّلقة بإعداد التقارر المالّة والتي 
ة الداخلّة.   مثل أوجه الضعف في الّرقا

:  - ب  االستفسارات الموّجهة للمدق الساب

عض االستفسارات واإلجراءات للمدّق الساب وعملهقوم المد ه  قوم  ،ّق المستقّل بتوج و
قة ن األمر ،مراجعة مستنداته السا قة في العام الحالي إذا أم ّ فترة مرحلّة سا ما یخّص أ أتي  ،وف و

عة أ من ار طب   :١ذلك مع اعت
                                                            

1 Tidrick, Donald E, & etc., Op.Cit, p.540 
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حها. -   التحرفات الجوهّرة التي تم تصح

ّ ملّخص للتحرفات غیر المصّححة.المسائل المحّددة ف -   ي أ

ال. -    المخاطر المحتملة للتحرفات الجوهّرة الناجمة عن االحت

ًا:  ة:ثان   إجراءات مراجعة القوائم المالّة المرحل

ل أساسي على التفسیر والتحلیل. لذلك فإّن  ش ة  ة المرحل تنطو عملّة مراجعة التقارر المال
عتبر  ةهذا األسلوب  اف ات  ار الحصول على أدّلة إث مع ما یتعّل  فًا نسبًّا ف ، وهذا یتطّلب من ١ضع

عض األمور التي یجب توافرها في إجراءات المراجعة ومنها   :٢المدق 

أّنه ال یوجد  -  ة وذلك لتوفیر أساس معقول للحصول على تأكید محدود  اف أن تكون اإلجراءات 
الت الجوهّرة.  حاجة للتعد

ادئ  یجب -  على المدّق الحصول على فهم لصناعة المنشأة ومعرفة العمیل (أعماله والم
عة).  المحاسبّة المّت

ة، االستفسارات،  -  ل أساسي على اإلجراءات التحلیل ش أّن اإلجراءات تحتو  ه العلم  لد
ل أساسي موجهة لإلدارة ش تاب تمثیل من اإلدارة. وتكون االستفسارات   والحصول على 

اآلخرون من المنشأة وعادة ال تتضّمن االستفسارات أطراف ثالثة (مثل المحامین، تأكیدات من و 
ة.  ة اإلجراءات التحلیل ظهر أثناء تأد درس المدّق االختالف عن التوّقعات الذ    المدینین). و

قًا فإّن عملّة المراجعة تختلف عن عملّة التدقی ر سا ما ُذ عود السبب في ذل ،و ك إلى أّنها و
  :٣ال تتضّمن ما یلي

ارات للسجالت المحاسبّة. -١  اخت

ة للتفسیرات. -٢  الحصول على ماّدة مساندة استجا

٣- .   تطبی إجراءات معّینة عادًة ما تستخدم أثناء عملّة التدقی

 

 

                                                            
ره، طهالسقا، السید أحمد، وأبو الخیر، مدثر  ١   .١١٧، صمرجع سب ذ

2 Whittington, O.Ray, Willy CPA excel Exam Review 2014 Study Guide, Auditing and Attestation, 2014, 
p.428. 
3 Carmichael, D.R, et al, Accountants’ Handbook, Financial Accounting and General Topics, Wiley 
Publisher, 2007, p.122. 
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  عد ذلك یبدأ المدّق عمله بتطبی اإلجراءات التي تنقسم إلى نوعان وهي:
ة:  -١   اإلجراءات التحلیل

ل عام، تعتمد  ش المراجعة، و ا  ة جزء ال یتجّزأ من عملّة االرت تعتبر اإلجراءات التحلیل
الظروف االقتصادّة  على فهم المدّق لخصائص العمیل األساسّة الذ یتضّمن وجود معرفة 

طة العمیل وصناعة المنشأة ،المح   . ١والظروف الخاّصة 

انات وتعني مجموعة من اإلجراءات التي تساع د في تحدید مد معقولّة العالقات بین الب
ارات  عة وخلفّة أعمال المنشأة محّل المراجعة، وتحدید مد نطاق االخت والبنود، والتعّرف على طب
الواجب إجراؤها، وتحدید المجاالت التي تحتاج إلى مزد من المراجعة، وتحدید مجاالت المخاطرة 

ات واكتشاف األخطاء والتالعبالمتوّقعة، إضافة إلى أّنها تعت   .٢بر أداة لجمع أدّلة اإلث

انات  ة تعتمد على التقدیر الشخصي مثل التمّعن في الب ستخدم المدّق إجراءات تحلیل
ط لالتجاهات وهي اإلجراءات األكثر شیوعًا في الممارسة  س والمقارنات وتحلیل النسب والتحلیل ال

نه استخدام نم ،العملّة م ذلك  ة ولكن تعتبر هذه الطرق و ة تعتمد على األسالیب اإلحصائ ل اذج ه
ة لتحدید وتوفیر أسس لالستفسار حول  غي تطبی اإلجراءات التحلیل ل عام ین ش . و نادرة التطبی

  :٣متضّمنة ما یلي ،األمور التي تبدو غیر عادّة والتي قد تشیر إلى وجود أخطاء جوهّرة

قة (ومع نفس الفترة المقابلة لها من مقارنة المعلومات المالّ  -  ة المرحلّة مع الفترة المرحلّة السا
.(  العام الساب

الغ المسّجلة) مع النتائج المتوّقعة. -  الغ المسّجلة (أو نسب وضعت من الم  مقارنة الم

الشهر مقارنة اإلیرادات المصّنفة، مثال على ذلك؛ مقارنة اإلیرادات التي تّم التقرر عنها هذا  - 
قة المقابلة لها. واسطة خط اإلنتاج أو القسم التشغیلي مع الفترات السا   و

  ضاف إلى ذلك إجراءات أخر مثل:
ن التنبؤ  -  م ون من المتوقع أن تخضع لسلوك  ة التي  دراسة العالقة بین عناصر القوائم المال

ه في النشا  ه المنشأةه وذلك بناًء على خبرة المنشأة أو ما هو متعارف عل  . ٤الذ تعمل ف
                                                            

1 Madray, J.Russell, Compilations & Reviews, by CCH, 2009, p.1.11- 1.12. 
رهعثمان، علي سّید،  ٢   .٧١٨، صمرجع سب ذ

3 Tidrick, Donald E, & etc., Op.Cit, p.540. 
رهعلي، عبد الوهاب نصر، وشحاتة السید شحاتة،  ٤   .٢٥٩، مرجع سب ذ
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المقارنة  -  ة لمعرفة أ نسب غیر عادّة  حساب ودراسة النسب المالّة للقوائم المالّة المرحل
ة عن سبب ذلك الشر قة واالستفسار من المسؤولین   .١الفترات السا

ن أن تكون موجودة. ومقارنة اّتساق ردود -  أفعال  فحص التوّقعات وتحدید معقولیتها التي من المم
 .٢اإلدارة في ضوء نتائج إجراءات المراجعة ومعرفة االعمال والّصناعة

 االستفسارات: -٢

ة في االستفسار واالطالع على مستندات   ة المرحل ز معظم أعمال مراجعة القوائم المال تتر
تضمن االستفسار ما یلي   :٣معینة ومراجعتها و

 مین واللجان األخر من مجلس اإلدارة.استفسارات عن اإلجراءات المّتخذة من قبل المساه - 

 قراءة القوائم المالّة.  - 

 الحصول على تقارر من المحاسبین اآلخرن، إن وجدت. والتي تعرض عناصر هاّمة. - 

ره  االستفسار من أعضاء اإلدارة -  المسؤولین عن األمور المالّة والمحاسبّة، (إضافة لما تّم ذ
قًا ضمن استفسارات فهم المنشأة  ة)، حول ما یلي:مس یئتها ونظام رقابتها الداخل   و

انات المالّة. -١  أ حاالت غیر عادّة أو معّقدة قد تؤّثر على الب

ة الفترة. -٢ القرب من نها  المعامالت الهاّمة التي یتم إجراؤها 

٣- . ا المراجعة الساب  حالة األخطاء غیر المصّححة المحّددة في ارت

 المراجعة. أسئلة نشأت عند تطبی إجراءات -٤

ه. -٥ ه  ال الجوهر المحتمل أو المشت  معرفة االحت

٦- . ات األخر  المدخالت الهاّمة في دفتر الیومّة والتسو

٧- . ة األخر م  االتصاالت مع الهیئات التنظ

ن للمدّق االستفسار عن أ أحداث وقعت عقب انتهاء  م ما یخص األحداث الالحقة فإّنه  وف
ون لها أثر جوهر على المعلومات الواردة في تلك التقاررفترة التقارر المالّة ال   .٤مرحلّة، والتي 

  

 
                                                            

رهعلي، عبد الوهاب نصر، وشحاتة السید شحاتة،  ١   .٢٥٩ ،مرجع سب ذ
2 Whittington, O.Ray, Op.Cit, p:429. 
3 Whittington, O.Ray, Op.Cit, p:429. 

ره،أحمد، دمحم الرملي،  ٤   .١٢٤ص مرجع سب ذ
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ر مراجعة  - ٣-٣- ٢ رتقر ة التقار ة المرحل   :المال

ة التسعینات ّة من أزمات مالّة قبل بدا ات المّتحدة األمر ه الوال ام  ،نتیجة لما مّرت  وق
ات في هذه الفترة بإصدار معلومات مرحلّة مضّللة الرغم من علم مراجعیها بذلك إّال أنهم لم  ،الشر و

التقرر عن ذلك ،یبلغوا المستخدمین بتلك المشاكل ونوا مطالبین  مّما دفع  ،ومرّدهم في ذلك أّنهم لم 
ه االنتقادات (SEC) والبورصة األوراق المالّة هیئة األمر اّلذ استجاب له مجلس  ،للمراجعین إلى توج

ار رقم (  عنوان:  ١٩٩١) لسنة ٦٦معاییر المراجعة وأصدر المع

Communication of matters about interim financial information filed or to be filed with 
specified regulatory Agencies 1 

التي توّضح اإلرشادات والقواعد التي یجب على المدّق عد ذلك تّم إصدار العدید من المعاییر 
مه لإلدارة والجهات  ل التقرر الذ یجب تقد ة عملّة المراجعة متضّمنة محتو وش االلتزام بها لتأد

ار الدولي رقم ( ،المختّصة ان ذلك واضحًا في المع   ).٢٤١٠و

ر المدّق -١-٣-٣-٢ عة تقر   ر المالّة المرحلّة:عن مراجعة التقار  المستقلّ  طب

انات المالّة للعمیل عتبر تقرر المدّق عن ٢مّثل التقرر المنتج الّنهائي للمدّق مع الب . حیث 
ة أداة االتصال التي یتم من خاللها توصیل نتائج  مثا التقارر مراجعة مراجعة التقارر المالّة المرحلّة 

ة لمستخدمي القوائم  قّدمون التقرر المبني على ٣المالّةالمالّة المرحل ات  ل عام مدّققي الحسا ش  .
ّ تعدیل جوهر یجب عمله على التقارر المالّة  أ ح على علم  ص حیث  عملّة المراجعة المرحلّة، 

ة المعاییرلتكون متوافقة مع  ة التقارر إلعداد الدول ، حیث تحتو هذه التقارر معلومات تمثل المال
انت  رسائل المنشأة محل المراجعة سواء  ة لمستخدمي هذه التقارر في اتخاذ قراراتهم المتعلقة  مناس

ة للمشروع وغیرها. الت االئتمان شأن منح التسه المقرضین  ما  قرارات استثمارة أو قرارات متعلقة 
قة، أساس إعداد  ة المط اسات المحاسب ًال من الس ة، یتعرض التقرر المرحلي إلى  انات المال الب

ة أحداث جوهرة. م وأ م الشخصي، أساس التقی   استخدام التقدیرات والح

 

 
                                                            

اقي،  ١ رهفوز مرقص، فوز عبد ال   .٧٣- ٧٢، ص مرجع سب ذ
2 Whittington, O.Ray, & Delaney, Patrick R., Willy CPA Examiation Review, Outlines and Study Guides, 
volume 1, 2011. 

ره، صمرجع سب علي، عبد الوهاب نصر، وشحاتة السید شحاتة،  ٣   .٢٧١ذ
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ر -٢-٣-٣-٢ ل ومضمون تقر ر المالّة المرحلّة: المدق المستقلّ  ش   عن مراجعة التقار

ار الدولي رقم ( ة للتقرر النهائي عن عملّة مراجعة ٢٤١٠جاء في المع غة المناس ) الص
ل أساسي ما یلي: ،المالّة المرحلّة التقارر ش   حیث یجب أن یتضّمن التقرر 

 العنوان -١

 المرسل -٢

انات المالّة التي تّمت مراجعتها -٣  تحدید الب

 نطاق عملّة المراجعة -٤

 استنتاج المدّق المستقّل. -٥

ع وعنوان المدّق المستقّل. -٦   التوق

ر: -٣-٣-٣-٢ ارات الواجب مراعاتها عند إعداد التقر   االعت

ارات هامة یجب على المدّق مراعاتها عند إعداد تقرر المراجعة وأهمها   :١توجد اعت

 الجهة التي یوجه إلیها التقرر. - 

ة اإلدارة عن التقارر التي تمت مراجعتها. ،نطاق المراجعة -   ومسؤول

عّبر عن نتیجة المراجعة في فقرة مستقّلة ینّص فیها على أّنه "لم یتبّین له وجود  -  أن 
الت جوهّرة یجب إجراؤها على المعلومات المالّة المرحلّة محّل المراجعة لتتف  تعد

ة المعاییرمع  ة التقارر إلعداد الدول   .المال
ة  -  فا ان حاالت عدم االلتزام وعدم  ة لب ضاح اإلفصاح أو وجود قیود على فقرة إ

 المراجعة، في حال وجد ذلك، والتي تعی استكمال المهمة في حال وجودها. 

ارها لم  ،التأّكید على أّن المعلومات المالّة المرحلّة محل المراجعة غیر مدّققة -  اعت
.  تخضع إلجراءات التدقی

الغ الصرح -  ون  ،الحرص على وضوح التقرر وضرورة اإل مفهومًا لكاّفة حیث 
 المستخدمین.

  

                                                            
ش، عبد الناصر دمحم سید،  ١ رهدرو   . ١٠٤ص ،مرجع سب ذ
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ر -٤-٣-٣-٢ ال التقر ر المالّة المرحلّة أش   :عن مراجعة التقار

ات المراجعة  ار الدولي لعمل ال مختلفة في  إلى أن تقرر المدق قد ٢٤٠٠شیر المع أخذ أش
غة ونوع رأ المدّق في تقرره  المدقالمضمون حسب رأ  ه، وٕان ص واالستنتاج الذ توصل إل

ذلك المبلغ الواجب  اشر على قرارات المستثمر وخاصة قرارات اإلقراض ومبلغ القرض،  ل م ش تؤثر 
ه ة: .١االستثمار ف ال التال أحد األش أخذ التقرر    و

ر غیر  -١  : المعدلالتقر

انات  المسائل الواردة في الب ما یتعّل  ات بدون أ تحّفظ ف یتم إصداره من قبل مدق الحسا
ةالمالّة لنزاهة عرضها وتوافقها مع  ة إلعداد التقارر المال عد اقتناع ٢المعاییر الدول . حیث یتم ذلك 

ة أخطاء مؤثرة المدق ة ال تحتو على أ ة  ،أن التقارر المرحل التالي فهي ال تتطلب إجراء أ و
الت جوهرة  .٣تعد

ر المتحفظ: -٢  التقر

قوم  عض التحّفظات. و ًا أو استنتاجًا یخضع ل ه المدّق رأ عطي ف التقرر المتحّفظ هو الذ 
ة اب التال التحّفظ في تقرره لألس   :٤المدّق 

ات المقّدمة له. -  ون المدق غیر راض عن الحسا  عندما 

عض البنود.  عندما -  این في معالجة  عض الت  یجد 

ون راٍض عن أ تفسیر أو معلومات أعطیت له. -   عندما ال 

ة  -  ق عرض صورة حق ز المالي ال  أّن حساب األراح والخسائر والمر عتقد  عندما 
 وعادلة عن وضع أمور المنشأة.

ة. -   عندما تكون اإلدارة غیر مستعّدة إلجراء التغییرات المطلو

موجب المنشأة.عندم -   ا یوجد بند یتطلب االفصاح ومحّدد 

 

 

                                                            
1 Gómez-Guillamón, Antonio Duréndez. "The usefulness of the audit report in investment and financing 
decisions" Managerial Auditing Journal 18.6/7, 2003, pp: 549-559. 
2 Gomes, Clifford, Op.Cit, p.283 

ة، أحمد صالح،  ٣ رهعط   .٧٨، صمرجع سب ذ
4 Gomes, Clifford, Op.Cit, p.239 
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سي (السلبي): -٣ ر الع   التقر

ین رأ  المدققدم  ه أو استنتاجه و ًا في حال وجود اختالف جوهر بین رأ س تقررًا ع
عة  المدقحیث أنه إذا رأ  ،اإلدارة ون غیر مناسب لإلفصاح عن الطب أن إبداء استنتاج متحفظ س

ة ة المرحل الت جوهرة  ،المضللة للقوائم المال طالب بإدخال تعد قوم بإبداء استنتاج سلبي و المقابل  و
حدث ذلك  . قد  ر ذلك في فقرة الرأ تم ذ ادئ والمعاییر المعتمدة و ي تتواف مع الم على القوائم 

اناً  ة أح ة والخروج عن تطبی إطار إعداد التقارر المال اسات المحاسب  ،في حال التطبی الخاطئ للس
قها. ات في تطب   أو عدم الث

ة إلى تقرر متحفظ لعدم االتفاق أو تقرر سلبي المدقوعلى   ،التمییز بین الحاالت المؤد
ةلدرجة جوهرة الخطأ ومد تأ المدقوذلك اعتمادًا على تقدیر  ة المرحل   .١ثیره في القوائم المال

:  االمتناع عن إبداء -٤  الرأ

عمل  سمح له  ون في وضع  ة، فإّنه قد ال  اف إذا فشل المدق في الحصول على معلومات 
ه أو استنتاجه. ٢رأ متنع عن إبداء رأ ة لعملّة لمراجعة المرحلّة، لذلك، فهو  النس   أو استنتاج 

 

  

                                                            
1 Gomes, Clifford, Op.Cit, p.239 
2 Gomes, Clifford, Op.Cit, p.239 
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  الثالث:الفصل 
ة  عة القرارات االستثمار ة وطب   األسواق المال
ة ، وهي تعتبر األسواق المال ة لتحقی النمو االقتصاد س ان ال أداة رئ خاصة في  نشط لالستثمارالم

ة ة  د والمدخرات لتهیئتها لالستثمار.الموار ي تعمل على تعبئة ، فهالبلدان النام ون األسواق المال ومن 
ًا للمستثمرن  ان األكثر استقطا ان نوعه ةاالستثمار همفاهدأ  لتحقیهي الم ًا  ان االعتماد على  اأ

ة أمر  ة المرحل ة المالئمة والموثوق بها والواردة في التقارر المال  ،ةالغ األهمًا المعلومات المحاسب
زون على هذه  ة یر ل من حملة األسهم وأصحاب المصلحة خاصة في بیئة األسواق المال ذلك أن 
ة خالل الفترات  ه أراحها وتدفقاتها النقد ما ستؤول إل م أداء المنشأة والتنبؤ  أساس لتقی المعلومات 

ة ة من خالل دورها فيالمستقبل ة المراجعة المرحل ه عمل م دور تلك المعلومات  . إضافة لما تلع تعظ
ل المطلوب. قرار المستثمر فيلتأثیر ل الش فاءة السوق    خاصة عندما تؤد إلى تعزز 

ما یلي:بناء على ذلك  حثین  م الفصل الثالث إلى م   تم تقس

حث عة: األّول الم فاءتها المالّة األسواق طب   و

حث عة: الثاني الم   ومحّدداتها المالّة الّسوق  في االستثماّرة القرارات طب
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حث األّول   :الم
عة   فاءتها األسواق المالّةطب   و

  
تعتبر األسواق المالّة أداة مهّمة في حشد المّدخرات الوطنّة وتوجیهها في مجاالت استثماّرة 

توّسع القطاع القومي وتزد من رفاهّة المواطنین، حیث أّن زادة الوطني و  تعمل على دعم االقتصاد
الخاص في النشا االقتصاد والتقّدم التكنولوجي الحاصل في المعلومات واالتصاالت، وتحرر النظم 
االقتصادّة في العدید من الّدول شّلت في مجموعها عامًال مؤّثرًا على ظهور ونمّو األسواق المالّة 

حت األسواق المالّة ت١في العدید من دول العالم ذلك أص حتّل دورًا مهّمًا في أغلب االقتصادّات . و
انت  وحظیتالعالمّة،  ة على حّد سواء، وٕان  ع الدول المتقّدمة منها والنام الغ في جم اهتمام 

م المشروعات فضًال عن مهّمتها األساسّة  اس لق بدرجات متفاوتة وذلك لما توّفره من أدوات وآلّات ق
ل لمختلف النشاطات االق   .٢تصادّةفي التمو

ن مالحظته من خالل تطّور سوقها المالّة،  م الهدف من النشا فالتطّور االقتصاد للدولة 
شة والرفاهّة في المجتمع، وال تعتمد على توزع الدخل  ذاالقتصاد في أ بلد رفع مستو المع

ل سلع وخدمات في االقتصاد  .٣ش
حث إلى أهم الجوانب المتعلقة  فاءتها، تعّرض هذا الم عتها و أسواق األوراق المالّة وطب

  متضمنًا ما یلي:
  وأهمیتها المالّة السوق ماهّة  -١- ١-٣
   أنواع األوراق المتداولة في السوق المالّة -٢- ١-٣
ة -٣- ١-٣ ة التعامل في األسواق المال   آل
ة -٤- ١-٣    فاءة األسواق المال
  في السوق المالّة جودة المعلومات المحاسبّة المتاحة -٥- ١-٣

                                                            
، أدیب قاسم،  ١ ة االقتصادّةشند ، جامعة واسك، سوق العراق لألوراق المالّة دراسة حالة -األسواق المالّة وأثرها في التنم

مؤتمر الكلّة،  غداد للعلوم االقتصادّة الجامعة، العدد الخاّص  لّة    .١٥٦، ص٢٠١٣مجلة 
ات األزمة االقتصادّة العالمّة الراهنةهو، نزهان محّمد، وعمر، محّمد جمیل، س ٢ ، مجّلة أسواق األوراق المالّة في ظّل تداع

  .٦٥٥، ص٢٠١٠، ٢، ع٢٦جامعة دمش للعلوم االقتصادّة والقانونّة، مج 
3  Maheshwari. Naresh, Hand Book For Investing & Investor Protection, The Institute of Chartered 
Accountants of India, New Delhi, Committee on Financial and Protection, Published by: ICAI Bhawan, E: 
January 2011, p1. 
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  :وأهمیتها ق المالّةاسو ماهّة األ - ١-١- ٣

م خدماتها للوسطاء والتجار ال األسواق، حیث تقوم بتقد ل من أش  تعتبر السوق المالّة ش
ما توفر خدمات  والمتعاملین  ، ة األخر ادلة األسهم والسندات واألدوات المال ة لم في األوراق المال

ما في ذلك توزع األراحاألوراق واألدوات، و  تلكإصدار واسترداد   .األحداث المتعلقة برأس المال 
ات، سندات  ة على األسهم المصدرة من قبل الشر ة المتداولة في األسواق المال وتشمل األوراق المال

ة، واالستثمارات في المنتجات والسندات   . ١الدین، المشتقات المال

أّنه ن تعرف السوق  االستثاإلط ام مار ار الذ یجمع بین الوحدات المّدخرة التي ترغب 
حاجة  عبر فئات متخّصصة عاملة في  وذلك االستثمار غرض ألمواللووحدات العجز التي هي 

شر توافر قنوات اّتصال فّعالة عّرفها (أندراوس، . ٢السوق  أّنها آلّة یتم من  ٣)٢٠٠٦من جهة أخر 
فاءة من القطاعات  ل الموارد المالّة  عًا وشراًء، حیث تمّن من تحو خاللها تداول األصول المالّة ب
عض  االقتصادّة ذات الفوائض المالّة إلى القطاعات االقتصادّة التي تعاني من العجز المالي. وال

ّة التي یتم من خاللها ان أّنها الم   .٤إقراض واقتراض األموال یراها 

أّن اسم البورصة  الرجوع للتطور التارخي نجد  طل على السوق المالّة اصطالحًا وهي و
ه المستثمرون والسماسرة إلجراء الصفقات  ان الذ یلتقي ف ة التي أطلقها الفرنسّیون على الم التسم

وك المالّة إلى ظهور بورصات سبَّب انتشار المنشآت المساهمة وتطّور الت فقد. ٥المالّة الص عامل 
ادئ األمر یتم على قارعة الطر في الدول الكبر مثل  ان هذا التعامل في  األوراق المالّة، حیث 

ة خاّصة، والتي تسّمى  عد ذلك في أبن ا. ثّم استقّر التعامل  األوراق المالّة  أسواقفرنسا وانجلترا وأمر
موجب أمر ملكي، وفي انجلترا استقّرت أعمال  ١٧٢٤صة في فرنسا عام ظهرت أّول بور حالًّا. و 

سّمى  ما تّم إنشاء أّول Royal Exchangeالبورصات في أوائل القرن التاسع عشر في مبنى خاص   ،

                                                            
1 Stock Exchange, Retrieved April 4,2014 from http://en.wikipedia.org/wiki/Stock_exchange. 

مي، أرشد، وسالم ٢ األوراق المالّة، أسامة عزمي، التم   .١١٠، ص١، دار المسیرة للنشر، عمان، االستثمار 
م،  ٣ رهاأندراوس، عاطف ول ات تطو ر المالي ومتطّل ر أسواق األوراق المالّة بین ضرورات التحّول االقتصاد والتحر ، دار الف

  .٢١، ص٢٠٠٦، ١الجامعي، 
4 We ton. Fred J, And Others, Essentials Of Managerial Finance, Prentice Hall, New York, 1996, p3. 

، وآخرون، ٥ شیر هاد  ،٢٠٠٨، آب ٤، ع٢، مجّلة دراسات إداّرة، مجاألسواق المالّة: اإلطار العام ومقّومات النجاح عودة، 
  .١٥٤ص
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ا في عام  ه هذه المعامالت وهو وول  ١٨٢١بورصة في أمر انت تتّم ف في نفس الشارع الذ 
  .١سترت

ة  ل واسع في الدول  أهمیتهاظهرت على مر التطور التارخي الحاصل لألسواق المال ش
ة، حیث أنه  من الدور تها تأتي أهمیّ  ؛المناخ المناسب لعملّة التداول إضافة إلى دورها في توفیرالنام

س ه في الموازنة بین وحدات الفائض ووحدات العجز أو القطاعات المّدخرة  الرئ التي ترغب الذ تلع
حاجة إلى تلك األموال أو الموارد مّثل  .٢في استثمار أموالها والقطاعات التي  ینما  ة أخر و من ناح

ثیرًا قبل التخّلي عن مّدخراتهم لفترات،  رون  ف مستثمرو األوراق المالّة جانب عرض األموال، والذین 
تجعل االستثمار في األصول المالّة أكثر  تبرز أهمّة سوق األوراق المالّة من حیث قدرتها على أن

عها  الحصول على األصول المالّة مقابل عائد وٕاعادة ب جاذبّة وأقّل مخاطر، حیث تسمح للمستثمرن 
  .٣سرعة وسهولة عند الحاجة السترداد األموال

ة  :أنواع األسواق المال

مات المعتمدة حول األسواق المالّة ولكنها   سوق المال تحمل نفس المضمون. إذ أنّ تتعّدد التقس
عة اآلجال التي تُ  ینقسم ه إلى سوقین أساسیین حسب طب منح الستحقاق األوراق المالّة المتداولة ف

عّا لدرجات السیولة  ات التداول ت صّنف عمل م  هما سوق النقد وسوق رأس المال، حیث إّن هذا التقس
م ٤التي تتمّتع بها تلك األوراق   ا یلي:وذلك 

  سوق النقد: -أوالً 
ومات  ة، المستثمرون والح ات، المؤسسات المال ة من الشر یدل مصطلح سوق النقد على ش
اجاتها من النقد لفترات تقل عن السنة.  التي تتعامل في تدف رأس المال قصیر األجل، لتوفیر احت

                                                            
ةاألسواق والمؤسسات المالّة: بنوك حنفي، عبد الغفار، وقراقص، رسمّة،  ١ ات التأمین - أسواق األوراق المالّة -تجاّر  - شر

ات االستثمار ندّرة، الدار الجامعّة، شر لّة التجارة، جامعة اإلس   .٢٦٦، ص٢٠٠٨، 
اح أسامة علي،  ٢ ات المدرجة في سوق فلسطین لألوراق شراب، ص عات األراح على أسعار أسهم الشر أثر اإلعالن عن توز

ق-المالّة ة، ةدراسة تطب لّة التجارة، جامعة غّزة، قسم المحاس   .٢٢، ص٢٠٠٦، 
م،  ٣ رهأندراوس، عاطف ول   .٢١، صمرجع سب ذ
، وآخرون،  ٤ شیر هاد رهعودة،    .١٥٦، صمرجع سب ذ
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ة التي یتم التعامل بها في أسواق وجد العدید من األدوات المال النقد مثل األوراق التجارة، القبوالت  و
ة، أذونات الخزنة، الودائع ألجل والتي تقل فترة استحقاقها عن السنة ات إعادة الشراء المصرف   .١واتفاق

اً    سوق رأس المال: -ثان
لة هو  نها أن تجمع وتزاید األموال طو م ومة  سوق األسهم والدیون حیث أّن المنشآت والح

ه ٢أنها السوق التي توّفر األموال لفترات أطول من سنةاألجل، وتعرف  ل عام، تتم المعاملة ف ش  .
لة األجل التي لها توارخ استحقاق أكبر من سنة، وتصنف ضمن ثالثة أقسام  ة طو األوراق المال

  :٣هي
ة  -    .حسب القطاعات سوق األوراق المال
ة. -  وم ة الح  سوق األوراق المال
لة  -   األجل.سوق القروض طو

ل (   ):١- ٣ما هو موضح في الش

ل ( ة أسواق رأس المال١- ٣الش ل   ) ه

  
  )٢٠٠٨، .Hiriyappa Bالمصدر (

  

  

                                                            
1 Levinson, Mark, Guide to financial markets, (4th Ed.). London: Profile Books Ltd. (2006), pp 37-50. 
2 Maheshwari. Naresh, Hand Book For Investing & Investor Protection, Op. Cit, 2011, p1. 
3 Hiriyappa B., Investment Management- Securities and Portfolio Management, (1st Ed.). New Delhi: 
New Age International Limited. (2008). pp 169-170. 
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فها هو النوع األّول من األسواق وهو سو ما یهّم هذه الدراسة  ق األوراق المالّة، واّلتي یتم تصن
  وتنقسم هذه السوق إلى قسمین:حسب القّطاعات. 

 حاضرة: الاألسواق   -١
لة األجل، وأهّمها األتتعامل هذه األسواق في األوراق المالّة  العادّة  سهمالمتوسطة وطو

   وتنقسم إلى: ،سنداتالو  والممتازة

هي السوق التي یتم التعامل فیها بإصدار األوراق المالّة ألّول و : (سوق اإلصدار) السوق األولّة  - أ
ل   .١مشروعات جدیدة أو التوّسع في مشروع قائممّرة عن طر طرحها لالكتتاب، سواء لتمو

اع  ان محّدد ومنّظم، حیث ت وتعتبر هذه السوق غیر منّظمة ألّن التعامل فیها ال یتّم في م
اشر بین المّدخرن والمستثمرن  ل م ش األسهم والسندات واألوراق المالّة األخر ألّول مرة فیها 

صورة غیر ط، أو أن یتم هذا  طة بدون أ وس اشرة من خالل الجهات الوس  . ٢م
شراء األوراق من مستثمر آخر و السوق الثانوّة (البورصة):   - ب قوم فیها المستثمر  هي السوق التي 

س من مصدّ  ة ،ر األوراقول ل الح لإلصدار في السوق األولّ ش وتعتبر السوق  .٣وذلك 
غي أن تتوّفر فیها الشرو ال ة سوق منّظمة حیث ین ة في اللوائح واألنظمة التي تنظم الثانو مطلو

ذلك المؤسسات المشرفة على هذا التعامل، والجهات التي تتعامل فیها،  التعامل في األسواق، و
ة التعامل وشروطه ف  .٤و

دور هام وأساسي في تعبئة المّدخرات وٕاعادة استثمارها  األسواق الثانوّة تلعبمن جهة أخر  
ة ن ًا في الوحدات اإلنتاج ما أنها غال تعمل ما تیجة لما توّفره من أموال نقدّة سائلة من حملة األسهم، 

بیرة قد ال تكون متوّفرة في هذه  ة االقتصادّة التي تحتاج لرؤوس أموال  ل خطط التنم على تمو
شرو وقیود ون  ّال عن اللجوء لالقتراض الخارجي الذ قد  ة بد  الّدول، فتكون األسواق الثانو

ة   .٥صع

                                                            
ان، دمحم رامي عبد الرافع إسماعیل،  ١ لّة مد تأثیر المعلومات المحاسبّة المنشورة على السعر السوقي للسهمأبو شع  ،

ة ل، -التجارة، الجامعة اإلسالم ة والتمو   .٣٨، ص٢٠١٠غّزة، قسم المحاس
ح حسن،  ٢   . ٤١-٤٠، ص٢٠٠٦عالم الكتب الحدیث،  -، إرداألسواق المالّة والنقدّةخلف، فل

3 Hiriyappa B., Op. Cit, p.170. 
ح حسن،  ٤ رهخلف، فل   .٤٢، صمرجع سب ذ
فاءة سوق فلسطین لألوراق المالّة عند المستو الضعیفالفالوجي، محّمد یوسف عنتر،  ٥ ار  قّة - اخت ، الجامعة دراسة تطب

ة،  -اإلسالمّة لّة التجارة، قسم المحاس   .١٦-١٥، ص٢٠٠٧غّزة، 
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  :١وتقسم السوق الثانوّة إلى أرعة أسواق

تكّون من السماسرة العاملین في السوق المنتظمة.  -  أ  السوق األول: و
ّ في التعامل في   -  ب شمل السماسرة غیر األعضاء في السوق ولكن لهم الح السوق الثاني: و

 االوراق المالّة.
عتبر قّطاع من السوق غیر المنّظمة،   -  ت یتكون من بیوت السمسرة من غیر السوق الثالث: و

ّ في التعامل في األوراق المالّة المسجلة في تلك  أعضاء األسواق المنظمة ولهم الح
انت، وعمالئها هم  مّة   ّ أ ع  عملّات الشراء والب ام  األسواق، وهي على استعداد للق

ن علیها التي تدیرها المؤسسات االستثماّرة الكبر مثل صنادی المعاشات، واألصول المؤمّ 
 البنوك التجاّرة.

ع والشراء   -  ث ارة عن المؤسسات الكبر واألفراد مّمن یتعاملون في عملّات الب ع: ع السوق الرا
ض تكلفة هذه الصفقات الكبر والحّد من  اشر، والهدف منها تخف ل م ش ات الكبیرة  للطل

ساعد على ذلك وجود ش ات العموالت المدفوعة للسماسرة. و ة قوّة من االتصاالت والحاس
 اآللّة.

  أسواق العقود المستقبلّة:  -٢

سّلم اآلخر أو  فرض على أحدهما أن  ادل بین طرفین  عتبر العقد المستقبلي التزام قانوني مت
ان وزمان  ة محّددة من أصل أو سلعة معّینة في م م ط)؛  واسطة طرف ثالث (الوس ستلم منه و أن 

موجب  تم ال٢سعر محّددمحدد و األسهم  من خالل بهذا النوع من العقود في السوق المالّة تعامل. و
ض أو تجّنب  .٣الح تارخعقود واتفاقّات تنّفذ في  وفوالسندات  والغرض من وجودها هو تخف

ه عته یتجّنب المخاطر على توج طب شّجع المستثمر المترّدد الذ   مخاطر تغّیر السعر، مّما یدفع و
  .٤مّدخراته نحو االستثمار في األوراق المالّة وخاّصة األسهم

  

                                                            
عّة ألسواق األوراق المالّة (البورصات) الدولّةمسعود، منیرة عبد المعین،  ١ مّة والتشر ّة (دراسة مقارنة)-األطر التنظ ، العر

تب الخنساء،  ، م ة المحامین، فرع دمش   . ٣٥-٣٤، ص ص ٢٠٠٢حث علمي قانوني لنیل لقب أستاذة في المحاماة، نقا
2 Hull. John c, Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2003, p2. 

ان، دمحم رامي عبد الرافع إسماعیل ٣ ره، أبو شع   .٣٧ص، مرجع سب ذ
ره، رسمّة. عبد الغفار، قراقص .حنفي ٤   .٢٤٤ص، مرجع سب ذ
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  األوراق المالّة المتداولة في السوق المالّة:أنواع  - ٢- ١- ٣

ومّة أو غیرها،  انت ح ارة عن أسهم وسندات تصدرها المنشآت سواء  األوراق المالّة هي ع
ّ في أصل معّین وفي التدّفقات  ًا وذات ح النقدّة المتوّقعة الناتجة عن هذا األصل، أ وتعتبر صّ
  .١أّنها مستند ملكّة أو دین یبّین حقوق ومطالب المستثمر

التالي: ة هي  ة المتداولة في سوق األوراق المال   هناك ثالث أنواع لألوراق المال

ة:  -أوالً   األسهم العاد

ة له   :٢مثل السهم العاد مستند ملك
ة: وتتمثل في -١ مة اسم ون منصوص علیها  ق مة السهم وعادة ما  مة المدونة على قس الق

س.  في عقد التأس

ات واألراح المحتجزة  -٢ اط ة (التي تتضمن االحت مة حقوق الملك مة دفترة: تتمثل في ق ق
ة المصدرة.  واألسهم العادّة وال تتضمن األسهم الممتازة) مقسومة على عدد األسهم العاد

ة: هي ال -٣ مة سوق مة ق ة، وقد تكون هذه الق اع بها السهم في سوق األوراق المال مة التي ی ق
مة الدفترة. ة أو الق مة االسم  أكبر أو أقل من الق

ة للسهم العاد تتوقف على العائد   ق مة الحق ة أّن الق درك المتعاملین في سوق األوراق المال و
ة والتوزعات التي تمّثل عوائد على الذ یتوقع تولده نتیجة المتالكه، أ تتوقف على  األراح الرأسمال

توقع أن یجنیها المستثمر.   هذه األسهم و

اً    األسهم الممتازة: -ثان

ة والسندات ة المهّجنة ألنها تجمع في خصائصها بین األسهم العاد األوراق المال . ٣وتسّمى 
ما تظهر مة األسهم الممتازة  مة الدفترة للسهم ق مقسومة على عدد األسهم  المنشأةفي دفاتر  تمّثل الق

س للسهم تارخ استحقاق إال أنه قد ینص على استدعائه في  الممتازة المصدرة. وعلى الرغم من أنه ل

                                                            
ة، ، دار الجامعة الجدیدة بورصة األوراق المالّةحنفي، عبد الغّفار،  ١ ندّر   .٢٤، ص٢٠٠٣للنشر، اإلس
م األسهم ودورها في اّتخاذ قرارات االستثمار في أسواق األوراق المالّةأبو تّمة، موسى دمحم أحمد،  ٢ ، جامعة أسالیب تقو

حث العلمي،  ا وال لّة الدراسات العل ا،    .٦٨، ص٢٠١٢السودان للعلوم والتكنولوج
3 Donald E. Fischer & Ronald J. Jordan, Security Analysis & Portfolio Management, Newjersy: Prentice- 
Hall International, Inc., 1991, p.13 
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ما  ة،  ة في أموال التصف ه للسندات. ولحامل السهم الممتاز األولو ، وذلك على نحو مشا توقیت الح
ة ة للسهم. وٕاذا لم  أن له الح في توزعات أراح سنو مة االسم ة ثابتة من الق ة مئو تتحدد بنس

ح  ة ما أو تحققت أراحًا ولكن قررت اإلدارة عدم توزعها، حینئذ ال  تتحق أراح في سنة مال
حصل حملة األسهم الممتازة  ة في أ سنة الحقة ما لم  للمنشأة إجراء توزعات لحملة األسهم العاد

قةعلى التوزعات المس سعر ١تحقة لهم في السنوات السا ما أن سعر السهم الممتاز مستقر مقارنة   .
ت لمجلس اإلدارة إال إذا  ة في التصو المشار س لهم الح  ، وأصحاب األسهم الممتازة ل السهم العاد

ة في دفع العائد المستح لها   .٢فشلت الشر

  السندات: -ثالثاً 
م ا ة عملّة إصدار السندات تعني تقس الغ التي ترد اقتراضها إلى أجزاء متساو لمنشأة للم

تتبین علیها،  ي تلقى اهتمام أكبر من قبل الم الغ مخفضة  مة، وتكون هذه األجزاء ذات م الق
. ٣وتضمن المنشأة المقترضة وصول السندات إلیهم عن طر الوسطاء مثل البنوك أو البورصة

ل وتعتبر السندات أدوات دین یتم طرحها ف ل طو ي السوق المالّة حیث أنها تمثل مصدرًا أساسًّا للتمو
ة٤األجل االلتزامات التال الوفاء  تعهد من خاللها المقترض في عقد السند    :٥. و

ة له في تارخ االستحقاق. -  مة االسم امل الق سدد لحامل السند   أن 

معدل معین یت -  ة من سدد عائد دور لحامل السند في مواعید محددة و ة مئو نس ه  م االتفاق عل
ة للسند. مة االسم  الق

 

 

 

  

                                                            
م،  ١ ، منیر ابراه رههند   .٢٧-٢٦، ص ص ٢٠٠٦، مرجع سب ذ
جامعة الشرق  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، تحدید العوامل المؤثرة على عائد األسهم في سوق عمان المالي یوسف، دانة، ٢

ا. ة  األوسط للدراسات العل ة.ل  .٢٩ص، ٢٠٠٨، عمان العلوم اإلدارة والمال
3 Hutin, Herve, La gestion Financiriers, editions d’organisation, paris, 2000, p.657. 

ة في األقطار العرّة، عتحلیل األسواق المالّة ٤ ا التنم قضا   .٦، ص٢٠٠٤آذار  ،٢٧، سلسلة دوّرة تعنى 
ة ٥ ة لألوراق المال ة المصر ات الجمع ل الشر   .١٢ص ، (د.ت)، دلیل المستثمر لتمو
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  التعامل في سوق األوراق المالّة: - ٣-١- ٣

م  اتعمل السح ة آل ة  وق المال ة العالقة في العمل ة التداول بین االطراف صاح تنظم عمل
ح ذلك من خالل ما یلي: ن توض م   االستثمارة. 

  فّة التعامل في أسواق األوراق المالّة: -١-٥-١-٣

ة الّتخاذ القرارات االستثماّرة المدروسة، من  ملكون الخبرة الكاف العدید من المستثمرن قد ال 
ارات االستثمارات المختلفة مخاطر وعوائد خ ون على علم  عضهم ال  . لذلك فإّن ١جهة أخر 

ّة التداول بین الجهة المصّدرة لألوراق المالّة والمستثمر تنشأ إّما العالقة األساسّة المبنّة علیها عمل
ة الوساطة المالّة،  سّمى السمسار أو شر ط بینهما  اشر بین الطرفین أو یتم إیجاد وس ل م ش
ط المرّخص له رسمًّا من قبل الجهات  عتبر الوس ه اسم بنك االستثمار. حیث  طل عل عض  وال

ومّة الرق ه العمیل إلجراء عملّة التداول مقابل عمولة الح عتمد عل ابّة في الدولة الطرف القائم الذ 
قتصر  ع األوراق للمستثمرن. من خالل ذلك ال  مّتف علیها، وذلك في حال لم تقم الجهة المصّدرة بب

النشا المصرفي، بل قد یتعّد إلى االستثمار في  ع والشراء  األوراق التي دور الوسطاء على الب
ز مهّمة السمسار على دراسة خصائص االوراق المالّة و  حتفظ بها في محفظته االستثماّرة. تتّر

انت جّیدة أو ال، وذلك من خالل فحص خصائص المنشآت المصّدرة  المطروحة للتداول لمعرفتها إذا 
ز المالي ونتائج األعمال والتي توّضح أهّم  ن لها عن طر استعراض المر م المعلومات التي 

لها في  االعتماد علیها في تحدید خصائص المنشأة مثل (إجمالي األصول واستثماراتها ومصادر تمو
تارخ معّین، اإلیرادات والمصارف، األراح والخسائر، مصادر اإلیرادات والتكلفة للوصول إلى صافي 

عتبر التقرر ا.الّرح أو رقم األعمال الّنهائي ما  قة جّدًا ..).  ة وث ات المنشأة المنته لسنو عن عمل
عة أداء المنشأة ح متا تضّمن عادًة شرح عن:  مهّمة لحملة األسهم، حیث تت التالي استثماراتها و و

انت  اناتها المالّة، تقارر عن قطاعات المنشأة، تقرر المدّق حول ما إذا  عة عمل المنشأة، ب طب
قّ  س صورة حق انات تع ة وعادلة لألوضاع في المنشأة. إضافًة إلى ذلك یتّم استخدام التحلیل الب

.إلخ، وعمل .المالي للمنشأة الستقراء نقا القّوة والضعف والتجانس من حیث األصول، الرحّة، اإلدارة

                                                            
1 Maheshwari. Naresh, Op. Cit, p.3.  
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ار مثل إجمالي الناتج المحّلي، وأسعار  الفائدة، التحلیل األساسي ألخذ المؤّشرات االقتصادّة في االعت
م قرار ا ة تقی طالة والمّدخرات لكي یتم في النها  .١الستثمار في أسهم وسندات المنشأةومعّدالت ال

  آلّة التعامل في األسواق المالّة: -٢-٥-١-٣

م تصّرفات المتعاملین في السوق المالّة، ح حیث  تمّثل قواعد وٕاجراءات التعامل األساس اّلذ 
اغتها  سیر االتصال بین األطراف المعنّة، ولتمهید أّن دّقة ص ان أساسّان لت وسهولة فهمها هما مطل

ة في إیجاد قواعد نمطّة ثابتة آللّة ٢السبیل أمام المتعاملین إلبرام صفقات ناجحة . ولكن هناك صعو
ه ن تقر م عًا، ولكن  ام الوسطاء بإنجاز تعامالت المستثمرن في األسواق المالّة جم من خالل  ق

ح مفهوم األوامر والتنفیذ   .٣توض

  حجم األوامر: -أّوالً 
صدرها المستثمرون في السوق لیتم تنفیذها   ع التي  ات الشراء أو الب ارة عن طل األوامر ع

 :٤الحقًا. وتأخذ هذه األوامر نوعین من حیث الحجم

شتمل األمر على   -  أ سّرة: حیث  مّات غیر   سهم، ٢٠٠تها (سهم أو مضاعفا ١٠٠أوامر 
 .إلخ).. سهم ٣٠٠

قصد بها األوامر التي تشتمل على أقّل من   -  ب سّرة: و مّات  سهم. وفي حال  ١٠٠أوامر 
شمل مثًال  سر یتضّمن  ٢٣٥ان األمر  ان أمرن: أمر غیر  ما لو  عامل  سهم، 

سر یتضّمن  ٢٠٠  سهم. ٣٥سهم، وأمر 

  

 

                                                            
  لمزد من المعلومات انظر: ١

 ص ص، ٢٠٠٨، ١، دار أسامة للنشر والتوزع، األردن، عمان، أسواق األوراق المالّة (البورصة)حسین، عصام،  -
٩١ -٨٩. 

ح حسن،  - رهخلف، فل   .مرجع سب ذ
م،  ٢ ، منیر إبراه ندّرة، األوراق المالّة وأسواق رأس المالهند اإلس   .١٢٣، ص١٩٩٩، منشأة المعارف 
، اإلصدار األّول، ١، دار الشروق للنشر والتوزع، بورصات -أوراق -األسواق المالّة: مؤسساتالداغر، محمود محّمد،  ٣

  .٢٤٨، ص٢٠٠٥
م ٤ ، منیر ابراه ره، هند   .١٢٤- ١٢٣، ص صمرجع سب ذ
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اً    :١أنواع األوامر -ثان
صل في تنفیذ  أوامر محّددة -١ ون فیها السعر هو الف قصد بها األوامر التي  لسعر التنفیذ: و

وجد بدیلین من األوامر:  الصفقة من عدمه. و

ن  -  أسرع وقت مم طلب فیها العمیل من السمسار تنفیذ الصفقة  أمر السوق: وهي التي 
أفضل سعر یجر على أساسه التعامل في السوق وقت استالم األمر، حیث ی تم الشراء و

السرعة وضمانة التنفیذ ولكّنه  تمّیز هذا النوع من األوامر  أعلى سعر. و ع  أقّل سعر والب
ه. ه األمر إّال عند إخطاره  مّن المستثمر من معرفة السعر الذ سینّفذ   ال 

نتظر السمسار اغتنام  -  شتر فیها العمیل سعرًا محّددّا إلتمام الصفقة، و أوامر محّددة: و
صل سعر السهم إلى السعر المحدود أو أقّل عند الشراءا س ذلك عند  ،لفرصة حّتى  وع

ع، حّدد المستثمر حّد أقصى لمّدة تنفیذ األمر. الب  وعادًة ما 

 األوامر المحّددة لوقت التنفیذ:  -٢

صل في تنفیذها أو عدمه. قد تأخذ هذه األوامر مّدة  ون الزمن فیها هو الف وهي األوامر التي 
قى سار المفعول حّتى یتم تنفیذه أو  یوم أو أسبوع أو شهر، أو بدون تارخ محّدد (أمر مفتوح) حیث ی

 إلغاؤه.

 األوامر التي تجمع بین سعر ووقت التنفیذ: -٣

ة، وفي حال انقضاء المّدة دون  شمل هذا النوع على أوامر قد تكون محّددة السعر والفترة الزمن و
ًا. أّما النوع اآلخر من األوامر فیتّم تحدید السعر ولكن لفترة زمنّة مفتوحة  عتبر األمر الغ التنفیذ 

فیل بتنفیذ الشرو المط أّن الوقت الكافي  حدث ذلك في حال وجود ثقة  ة. و   لو

ةفاءة السو - ٦-١- ٣   :ق المال

حیث تكون أسعار األوراق  حالة توازن مستمر  أّنها السوق التي تتصف  توصف السوق الكفء 
طرة علیها ة الس ان ها عشوائًّا بدون إم ون تحّر ة، و ق متها الحق ة تمامًا لق . ٢المالّة فیها مساو

ان سعر السهم في لح فء إذا  عتبر السوق  ل المعلومات المتوفرة عن و س  ع ة معینة  ظة زمن

                                                            
م ١ ، منیر ابراه ره، هند   .١٣٠ - ١٢٥، ص صمرجع سب ذ

2 Boukhezar Aomar, la finance de l’entreprise, diagnostic, contrôle, décision, office des publications 
universitaires, Alger, 1981, p.48 
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ة له ق مة الحق س تمامًا الق ع ة العامة و ما یخص  .١المنشأة المصدرة له وعن الظروف االقتصاد و
قدر عالي الأنها  ٢)٢٠١٠سوق األوراق المالّة الكفء فقد عرفها (صالح وآخرون،  سوق التي تتمتع 

سمح بتحقی  انات من المرونة  ة سرعة في أسعار األوراق المالّة للتغّیرات في نتائج تحلیل الب استجا
قّة للورقة  مة السوقّة والحق والمعلومات المتدفقة إلى السوق، مما یؤد إلى تحقی التعادل بین الق

  المالّة.

ة  ٣)Malkiel, 2003ما یر ( ل عام تكون عال ش فاءة سوق األوراق المالّة  عند أن 
بیر، المشاهدة على ذلك تتم عندما  ل  ش اس المعلومات حول األسهم وحول سوق األسهم  تظهر انع

ل سرع وتؤّثر في أسعار األوراق المالّة بدون تأخیر. المعلومات ش ار تنتشر  ، وعندها فإّن األخ
األسعار المستقبلّة؛ وال  فاللذلك  ة في محاولة للتنّبؤ  التحلیل الفّني؛ الذ یدرس أسعار األسهم الماض

م األصول لمساعدة  حلل المعلومات المالّة مثل أراح المنشأة وق حّتى التحلیل األساسي ؛ الذ 
ین ال ون من شأنه تم متها؛ س أقّل من ق ار األسهم مقّومة  مستثمر للحصول المستثمرن في اخت

ن الحصول علیها  ل أكبر من تلك التي من المم ش ار عشوائي لمحفظة على عوائد  من جراء اخت
  من األسهم، على األقل بدون مقارنتها مع المخاطر.

فاءة السوق المالّة س المعتمدة في تحدید  حیث تبّین في دراسة (الخطیب، ، تختلف المقای
ن ٤)١٩٩٤ م فاءة السوق  ة للتغّیرات االقتصادّة. بینما  أّن  مها من خالل قدرتها على االستجا تقی

ة للمعلومات المتاحة  فاءة السوق المالّة فإن سعر السهم یتغّیر عن طر االستجا في إطار نظرة 
من خالل إعادة النظر في التوقعات من قبل المستثمرن مع توفر المزد من المعلومات، وفي حال 

اب المضارین فإّن السعر یتغّیر بوتیرة ثابتة إلى أن یتم اإلفصاح عن تحّق هذه  العملّة في ظل غ
الزادة أو النقصان لسعر السهم ة المفاجئة    .٥امل المعلومات مما یؤّد إلى االستجا

                                                            
، منیر،  ١ رههند   .٤٩٠، ص١٩٩٩، مرجع سب ذ
فاءة سوق األوراق المالّةصالح، مفتاح، وفردة، معارفي،  ٢ ات  ّة وسبل رفع  -متطل دراسة لواقع أسواق األوراق المالّة العر

احث، عدد (فاءتها،     .١٨٥، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩)، ٧مجلة ال
3 Malkaiel, Burton G., The Efficient Market Hypothesis and Its Critics, Journal of Economic Perspectives, 
volume 17, Number 1, Winter 2003, p. 59. 

، الشرع. منذر،  ٤ اسّةالخطیب. فوز ة: دراسة ق ة للتغیرات االقتصاد ، مجّلة سوق عمان لألوراق المالّة ومد االستجا
حاث الیرموك،    .٣٩٠ - ٣٧١، ص ص ١٩٩٤أ

5 Joulin, Armand, et al. "Stock price jumps: news and volume play a minor role." arXiv preprint 
arXiv:0803.1769 (2008).p.1. 
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فاءة السوق المالّة: -١-٦-١-٣   أهمّة 
ة من المؤشرات المهّمة على  فاءة األسواق المال س في ظّلها تعتبر  تطّور السوق، حیث تع

ل  س  ع سرعة، لذلك فالسعر الحالي  ل المعلومات المتاحة  الكامل  أسعار األوراق المالّة 
مة السوقّة للسهم ١المعلومات حول الورقة أنه في ظّل السوق الكفء تكون الق ن االّدعاء  م . بذلك 

قّة له  مة الحق س تمامًا الق مة عادلة تع افي لتعوض المستثمر عّما هي ق والتي یتوّلد عنها عائد 
ه االستثمار من مخاطر . فالمعلومات توّفر قدرة في توّقع العائد المبني على أساس مستو ٢ینطو عل

ع  ون المعلومات متاحة أمام الجم عني  المخاطر لألوراق المالّة، ولكن في ظل السوق الكفء ال 
صلون إلى توّقع عضهم تختلف حسب الخبرة أّنهم سوف  ات متشابهة في الوقت نفسه، إذ أّن قرارات 

س أسعار األوراق المالّة مضمون المعلومات  مقارنة مع اآلخرن، ولكن مع طول الفترة ال بّد أن تع
قّة مة الحق   . ٣وتقترب تلك التوّقعات من الق

  الكفاءة الكاملة واالقتصادّة للسوق المالّة: -٢-٦-١-٣
قي للكفاءة الكاملة حیث ال یوجد فاصل زمني بین مفه س المعنى الحق ع وم السوق الكفء 

التالي تغیره سواء  شأن سعر السهم، و وصول المعلومات إلى السوق واّتخاذ القرارات االستثماّرة 
تحق ذلك إذ انت ساّرة أم ال، و االعتماد على نتائج تحلیل المعلومات إذا  ا توافرت صعودًا أو هبوطًا 

  :٤شرو أهّمها
ذلك  -  الكفاءة المعلوماتّة، و سّمى  وفرة المعلومات وسهولة الحصول علیها دون تكالیف وهو ما 

ة على نفس المعلومات الواردة بنفس التوقیت.  تكون توّقعات المستثمرن متشابهة ألنها مبن

 حّرة الدخول والخروج للمستثمرن بدون قیود. - 

 المتعامل، مثل التكالیف على المعامالت أو الضرائب.عدم وجود قیود على  - 

التالي ینعدم تأثیر  -  األوراق المالّة یجعل منهم متلّقي أسعار و إّن العدد الكبیر من المستثمرن 
ة األسعار.  قراراتهم االستثماّرة على حر

                                                            
1 Reilly. F., Brown. K., Investment Analysis & Portfolio Management, N.D., p176. 

، منیر،  ٢ رههند   .٤٩٠، ص١٩٩٩، مرجع سب ذ
ره مرجع سب، الداغر، محمود محّمد ٣   .٢٧٧، صذ
ة، سمّة ( ٤ ات المسّعرة في  -أثر التضّخم على عوائد األسهم). ٢٠١٠بلجبل ة على ألسهم مجموعة من الشر ق دراسة تطب

سیر،  - ، جامعة منتور ٢٠٠٦ -١٩٩٦بورصة عمان للفترة  سیر، قسم علوم الت لّة العلوم االقتصادّة وعلوم الت فسنطینة، 
  .٣٥ص
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عة ضیف (را ضًا: ١)٢٠٠٦وحطاب،  و   أ
ة  -  ع والشراء توافر خاصّة السیولة لألوراق المال المتداولة فیها وذلك لتحقی فرص استثماّرة للب

ة.  الكلفة والوقت المناسب والسرعة المناس

القدر الذ یجعل المعلومات عن أسعار األوراق المالّة المتداولة في  -  توافر عنصر الشفافّة 
حّد من عم ل  ش عها متاحة أمام المتعاملین  ة احتكار السوق والصفقات الناجمة عنها جم ل

 المعلومات.

قة في الوقت المناسب  توافر وسائل وقنوات اّتصال فّعالة في السوق  -  توّفر للمتعاملین معلومات دق
 وحدیثة حول السعر وحجم التداول.

امل على أرض الواقع حیث أن ل  ش   :٢ولكن هذه الشرو ال تتحّق 
اتب ا  -  خدمات من قبل الم  لمختّصة.للمعلومات تكالیف ألنها تقّدم 

عطیهم مّیزة في الحصول على معلومات في وقت  -  ار العاملین  قرب المستثمرن من المدیرن و
.  ساب

س واقعي والدلیل على ذلك انحصار التعامالت  -  تعدد المستثمرن وعدم تأثیرهم في األسعار أمر ل
ة بید مجموعات صغیرة من المستثمرن والمؤسسات  ة المختصة في أكبر البورصات العالم المال

 في االستثمار وصفقاتها تعد ضخمة وتؤثر في أسعار األسهم.

ة. -    توجد تكالیف وعموالت وضرائب على التعامالت داخل السوق المال
ة تقتضي مضي  س من الكفاءة الكاملة نجد أّن الكفاءة االقتصاد من جانب آخر وعلى الع

س آثار تلك المعلومات على أسعار عض الوقت منذ زمن وصول المعلومات إلى السوق وحتّ  ى تنع
عض الوقت  قّة ل مة الحق ة للسهم قد تكون أقل أو أعلى من الق مة السوق أن الق عني  األسهم، وهذا 

فاءة السوق الكاملة واالقتصادّة: على األقّل. ة األسعار وذلك في ظل  ل التالي حر   یبّین الش
  
  
  

                                                            
عة، عبد الرؤ  ١ فاءة سوق األوراق المالّةوف، وحطاب، سامي، را ز  م األسهم ودور اإلفصاح في تعز ، التحلیل المالي وتقی

ة المتحدة،  -هیئة األوراق المالّة والسلع   .٣٨، ص٢٠٠٦اإلمارات العر
ة، سمّة،  ٢ رهبلجبل   .٣٦- ٣٥، ص ص: مرجع سب ذ
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عتمد علیها المستثمرون في سوق  ة الكبیرة للمعلومات التي  احثة في إطار هذه األهم تر ال
أّن المعلومات المحاسبّة تعتبر من أهّم ما یتم  تداوله، من حیث مضمونها ومد األوراق المالّة 

سبب التفاوت في الحصول علیها والتي تؤّد إلى االرتفاع  ة  ما أّن الفروق المترت اإلفصاح عنها و
ة واالعتماد على الخدمات المقّدمة  ة هذه الثغرات من خالل تفعیل دور الرقا المصطنع تستدعي تغط

ه من تفاصیل مهّمة قد تساعد المستثمر في من قبل المدّققین في عملّة المراجعة المرحلّة  لما تحتو
ات األسعار وتغّیراتها.   مواجهة اضطرا

صورة مرحلّة  بیرة إلعداد المعلومات المحاسبّة ونشرها  لذلك فإن األسواق تعطي أهمّة 
اشرة س م نع فاءة السوق المالّة و  للمستثمرن، وأ خلل في هذه المعلومات یؤّد إلى انخفاض 

ن التماس مد تأّثر حجم الطلب على األوراق المالّة وأسعارها ١على سعر السهم م . بناًء على ذلك 
انت سنوّة أو مرحلّة، حیث تر  في ظّل السوق الكفء من خالل ما تقّدمه من معلومات سواء 

عًا  ٢)٢٠١٠، لطرش( سرعة ت عة أّن سعر الورقة المالّة في ظّل السوق الكفء یتغّیر و لنوع وطب
ة ومشّجعة على  انت المعلومات مرض حصل علیها المتعاملون في السوق، فإذا  المعلومات التي 
التالي سیؤّد ذلك  س صورة إیجابّة عن المنشأة المصّدرة لهذه الورقة المالّة، و االستثمار، فإّنها تع

ح ،لزادة الطلب علیها، مّما یؤّد إلى ارتفاع سعرها س صح مّثل الشفافّة في والع . وهذا ما 
فاءة السوق  س مد توّفر المعلومات ٣المعلومات والتي تعتبر شر أساسي لتحقی  ، حیث أنها تق

ات األسعار، عم السوق، التقارر المالّة المدّققة وغیرها  ة عن المنشآت مثل مستو المالّة المطلو
قوم بدور فّعال في منع  من المعلومات. ذلك أّن تدّف مثل تلك المعلومات ل األمثل  الش في السوق 

مة  عطي الق ع المستثمرن مّما ال  الفساد والتالعب في حال عدم تناس المعلومات المتاحة لجم
فاءة السوق  التالي اإلخالل    . ٤العادلة لسعر السهم و

                                                            
فاءة السوق المالي. عبد الرحمن، آل شبیب. درد، الجبور  ١ ة على األوراق المالّة لرفع  ر هیئة الرقا ، المؤتمر أهمّة تطو

ا، األردن،  الدلف ع، جامعة ف   .١، ص٢٠٠٥العلمي الرا
مة السوقّة للسهملطرش. سمیرة،  ٢ دراسة حالة مجموعة من أسواق رأس المال  -فاءة سوق رأس المال وأثرها على الق

توراه جامعة منتور ةالعرّ  سیر، -، أطروحة د لّة العلوم االقتصادّة وعلوم الت   .٨١، ص٢٠١٠قسنطینة، 
قّة - دور المعلومات المحاسبّة في ترشید قرارات االستثمار في سوق عمان لألوراق المالّةحمزة. محي الدین،  ٣ ، دراسة تطب

  .١٤٦، ص٢٠٠٧، ١، ع٢٣مجمجلة جامعة دمش للعلوم االقتصادّة والقانونّة، 
ة الجزئّة ألسواق االوراق المالّة ٤ ة في الدول البن ا التنم قضا ت، سلسلة دوّرة تعنى  ط في الكو ، المعهد العري للتخط

  .١٠، السنة التاسعة، ص٢٠١٠، آذار ٩١العرّة، ع
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عطي المعلومة الصادرة في ظّله دو  ل عام فإّن توافر الكفاءة في السوق  رًا هاّمًا من حیث ش
ل معلومة تصل  اعتماد المتعاملین في السوق علیها عند اتخاذهم للقرارات االستثمارة. إذ أّنه ومع 
قوم المستثمر بدوره في  ار  مة الورقة اعتمادًا على ما تحمله تلك المعلومات من أخ للسوق تتأثر ق

ة علیها لتقدیر العائد ا   لمتوّقع منها. تحلیلها وتقدیر المخاطر المترت

  خصائص السوق المالّة الكفؤ: -٣-٦-١-٣

  هناك العدید من الخصائص التي یجب أن تتوافر لتحقی الكفاءة في السوق وأهّمها:
السوق  -١ فاءة التسعیر (الكفاءة الخارجّة): تعتمد على وصول المعلومات إلى المتعاملین 

ح الفرصة أمام  حیث تت تكلفة منخفضة،  ع المتعاملین في السوق لتحلیل سرعة و جم
ساهم في بناء سعر الورقة المالّة على أساس معلوماتي ١المعلومات وتحقی األراح ، وذلك 
س على أساس اإلشاعات  .٢ول

٢- ( : وتعني قدرة السوق على إحداث التوازن بین الطلب ٣فاءة التشغیل (الكفاءة الداخلّة
التالي تحدث عملّة التداول  والعرض في ظل وجود تكالیف للمعامالت منخفضة ومعقولة. و

بیر. حجم   سرعة و

  جودة المعلومات المحاسبّة المتاحة في السوق المالّة: -٧-١-٣

تبّین أّن المعلومات المحاسبّة تعتبر من أهّم مقّومات اّتخاذ القرار وخاّصة عندما تتوافر المعاییر 
قًا في الدراسة،  رها سا ة منها وهي المالئمة التي تحق الجودة في المعلومات وقد تّم ذ سواء األساس

م قاب لمقارنة،والتمثیل الصادق، والخصائص المعززة التي تمثل قابلّة ا ، والتقد ة التحق ة الفهم، قابل ل
. وقد اختلفت العدید من الدراسات حول أهمّة تلك الخصائص ودورها في األسواق في الوقت المناسب

. عمل المدق اطها    المالّة ومد ارت
ضمان وجود المستثمرن والموردین أحد الشرو األساسّة لّن أ ١)Mezerje et al, 2013یر (

تهم في األنشطة المنتجة اقتصادًّا  لقرارات المالّة اتوفیر للمعلومات المفیدة لهم في اتخاذ هو ومشار
                                                            

م األساسّة لالستثمالدسوقي، إیهاب،  ١ فاءة البورصة: المفاه ّة - ار والبورصةاقتصادّات  ة واألمر ، دار البورصة المصر
  .٣٤، ص٢٠٠٠النهضة العرّة، 

م،  ٢ ة لألسهم المتداولة في سوق البراجنة، أمجد إبراه مة السوقّة والدفتّر ّل من الق اح و ع األر ار العالقة بین توز اخت
لّة التجارة -، الجامعة اإلسالمّةفلسطین لألوراق المالّة ل، غّزة،  ة والتمو   .٧٣، ص٢٠٠٩، قسم المحاس

ره، ص ٣   .٣٤الدسوقي، إیهاب، مرجع سب ذ
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ات مختلفة لط ة، وٕان توفیر آل ة مأواالقتصاد نة المستثمرن وغیرهم من مستخدمي المعلومات المال
ة هو قاعدة  ة المعلومات المال فاءة أسواق رأس المال والتخصص حول نوع ة مما یؤد إلى  أساس

اجات  ما بّینوا أنّ  األمثل لرأس المال. د مطالب واحت ة هو تزو ة والمحاسب الغرض من التقارر المال
ة لنقل تلك المعلومات هو توفیر أّن المستخدمین المستهدفین من المعلومات المالّة و  س األداة الرئ

ة انات المال ماأل الب ة حاسمة في مهمة تقی انات الدخل التي لها أهم ة، ومن أهمها ب اإلشراف  ساس
انات الدخل  تتضمن عوائد تلك الموارد ومساءلة اإلدارة عن الموارد التي تكون تحت تصرفها. ب

س أداء المنشأة خالل فترات معینة، ألن إدارة المنشأة مسؤولة عن وت ة، واإلاعداد الع انات المال  دارةب
التالي  اشر للمعلومات و ة الوصول الم ان ةاإللدیها إم ان ٕادارة و تغییر المستحقات التقدیرة موجودة ل م

ذا فإن معظم و المنخفض  التكرارإّن األراح.  استقرار األراح هو مؤّشر على جودة األراح، وه
فترض أن تكون معلوماتها الممن مستقّرة و  أراحالتي لها  المنشآت أسهم في ستثمرون المستثمرن 

ة.   ذات جودة عال
یز علیها في تعزز جودة المعلومات   ة ومد التر اق الخصائص النوع من جهة أخر وفي س
أنها شيء  (Oyerinde, 2009) فقد بّین ،المالّة ن وصفها  م أّن مالئمة المعلومات المحاسبّة 

أّن  (Perera & Thrikawala, 2010)٣. من جهة أخر یبّین ٢أساسي وضرور لنمّو أسواق األسهم
ة في التقارر المالّة المنشورة فقدت مالئمتها على مد فترة من الزمن حیث  المعلومات المحاسب
ما  ح اهتمام المستثمرن یتوّجه إلى المعلومات غیر المنشورة مثل المعلومات غیر المالّة، ولكن  أص

ا بین المعلومات المحاسبّة المنتقاة والسعر السوقي للسهأّن المالئمة تقاس  فقد بّین م، معامل ارت
أّن المستثمرن ال  ذلك وجود عالقة بین المعلومات المحاسبّة والسعر السوقي للسهم وهذا ما أّكد 

ار المعلومات المحاسبّة المنشورة ولكن بدرجات متفاوتة. على الص عین االعت أخذون  عید یزالون 
ي تكون صالحة التخاذ القرارات یجب أن  ٤)Lambert et al, 1991یبین (ر، اآلخ أن المعلومات 

ّلما قّلت الفترة الفاصلة بین  تصل إلى مّتخذ القرار قبل أن تفقد قدرتها على التأثیر في القرارات، ف

                                                                                                                                                                                    
1Abbaszadeh, Mohammad Reza, Mohammad Hossein Vadiei Nowghabi, and Mehdi Jabbbari Nooghabi. 
Op.Cit, 2013,pp:105-107. 
2 Oyerinde, D. T., Value relevance of accounting information in emerging stock market in Nigeria, 
Proceedings of the 10th Annual International Conference, International Academy of African Business and 
Development (IAABD), Uganda. 2009. 
3  Perera, R. A. A. S., and S. S. Thrikawala., An empirical study of the relevance of accounting 
information on investor’s decisions, Kelaniya university, Sri Lanka: ICBI. 2010, pp:1-2. 
4 Lambert, M.R. Cartwright, D.H. Cunningham, J.S O’Connor, M.H and Walsh, M. Interim Financial 
Reporting: A Continuous Process, Toronto: The Canadian Institute of Chartered Accountants, 1991. 
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ّلما زادت فائدة ومنفعة المعلو  بّة لد مستخدمي هذه مات المحاسإعداد ونشر التقارر المالّة المرحلّة 
  المعلومات.

ة لتحقی الكفاءة في السوق المالّة، ومن المالحظ  لذلك فإّن جودة المعلومات توّفر بیئة مناس
. ولكن هناك تفاوت في اآلراء من حیث درجة العالقة بین المدّق  عمل المدّق اطها  ارت أّنها تتأثر 

ما أن األراح تمّثل وأثر دوره في عملّة المراجعة و  ین جودة المعلومات المتوّفرة. على سبیل المثال، و
أن  ١)٢٠١٢عنصرًا هاّمًا من بین المعلومات األكثر اهتمامًا من قبل المستثمرن، یر (الجبر، 

تمّثل  معرفة مد تأثیر عمل المدّق وجودة أدائه على تعزز جودة األراح. و المستثمرن یهتمون 
عها اإلدارة. بینما یوّضح ذلك في  اسة إدارة األراح التي تت  ,Boritz & Liu)قدرته على الحّد من س

أتي من خالل إعدادها وفقًا  ٢(2006 م على جودة المعلومات المقّدمة في التقارر المالّة  أّن الح
النزاهة والدّقة، ف ة المّتف علیها من قبل الخبراء المتمتعین  ي حین أّن مراجعة التقارر لمعاییر المحاس

فاءته في التحقی والمناقشة والتحلیل  عتمد على أساس معرفة المدّق وموضوعّیته و المالّة المرحلّة 
معاییر التدقی الدولّة وقواعد السلوك األخالقي مّما یؤّد إلى رفع مستو الثقة في  أ مد التزامه 

مة المعلومات الواردة في تلك التقارر، ب ید أّن الحد األدنى من اإلجراءات للمراجعة قد ال تضیف ق
ة للتقارر المرحلّة، ولكن قد یختلف مد هذه اإلجراءات من مدّق آخر.   اف

قوم بها المدق تمّن من  ٣)٢٠٠٦ ،إّال أن (المیهي ة التي  ة المراجعة الخارج أن عمل یر 
التالي تتوقف مد المنفعة  ة، و االطمئنان إلى تمثیل التقارر المالّة المنشورة لواقع المنشأة االقتصاد
ة المنشورة على عنصر التوقیت المالئم لعرض المعلومات المحاسبّة نظرًا ألهمیته  من التقارر المال

ة و  عند اتخاذ القرارات. ة المنشورة في التقارر المال أن تحقی جودة المعلومات المحاسب احثة  تر ال
بیر على مد مالئمتها ومنفعتها لد المستخدمین ل  ش قدرة  ،المرحلّة تعتمد  ط  وهذا بدوره یرت

قها للخصائص  شخص مهني مستقّل على زادة منفعة المعلومات وتحق التي تجعلها مالئمة المدق 
التالي تأثیرها في السوق المالّة من خالل التغّیر في أسعار  التخاذ القرارات من قبل المستثمرن و

  األسهم وف المعلومات الواردة من تلك التقارر.

                                                            
حیى بن علي،  ١ ات المساهمة في الجبر.  قّة على الشر اح المحاسبّة والمراجع الخارجي: دراسة تطب العالقة بین جودة األر

ّة السعودّة حوث المحاسبّة، مجلد المملكة العر   .١٠، ص٢٠١٢، ٢، ع١١، مجّلة ال
2 Boritz, J. Efrim, and G. Liu., Op. Cit, 2006. 

: دراسة المیهي، عادل عبد الفتاح،  ٣ التطبی على سوق األسهم السعود ة  المحتو اإلعالمي للمعلومات المحاسبّة األول
ة ة وحدث ار   .١٧، ص٢٠٠٦، جامعة الملك خالد، أبها، اخت



ة األسواق  الثالثالفصل  عة المال ة القرارات وطب   االستثمار
 

ة | 77 ح ف ص ل ا  
 

حث   : الثانيالم

ة في الّسوق المالّة ومحّدداتها عة القرارات االستثماّر   طب
 

مهّمًا في تحقی معدل نمو اقتصاد مستمر وعالي في االقتصاد الوطني، یؤّد االستثمار دورًا 
عّة والقو  تحق ذلك في حال توفرت الموارد المالّة إلى جانب العوامل األخر مثل الموارد الطب و

ة المالئمة ة واالجتماع ة واالقتصاد اس ل ذلك  ،العاملة والظروف الس عتبر بیئة استثمارة ألن 
  .١مرن بتحقی أهدافهم االستثمارةلمستثتسمح ل

ة عة االستثمار في االسواق المال حث التعرض لطب ومحددات قرار المستثمرن  ،تضمن هذا الم
  وذلك من خالل ما یلي: ،في تلك األسواق

ة: -١-٢-٣   االستثمار في األسواق المال

ة: ماهیتها  - ١-١- ٢-٣   وأهدافهاالقرارات االستثمارة في السوق المال
  العوامل المؤثرة في القرارات االستثمارة - ٢-١- ٢-٣
ة - ٣-١- ٢-٣ ة المرحل ة المعلومات المحاسب  قرار المستثمر في ودورها أهم

  

  محّددات قرار المستثمر في السوق المالّة: -٢-٢-٣

  محددات السعر السوقي للسهم - ١-٢- ٢-٣
  محددات حجم التداول  - ٢-٢- ٢-٣
ة - ٣-٢- ٢-٣ ة ومحدداتها في السوق المال   القدرة التنّبؤّة للمعلومات المحاسب

  

 

                                                            
، خزامى عبد العزز،  ١ ةاالستثمار في الجمهالجند ة السوّر ة العر ة، مج ور ة والقانون ، مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصاد

  .٦٠٩، ص ٢٠١٠، ٢، ع٢٦
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  ة:االستثمار في األسواق المال - ١-٢- ٣

عتمد القرار  ال االستثمار في االقتصاد، و عتبر االستثمار في األسواق المالّة أحد أهّم أش
ل  التقارر المالّة أحد أبرز تلك االستثمار على العدید من مصادر المعلومات المتنافسة التي تش

  .المصادر

ةالقرار  -١-١-٢-٣ ة في السوق المال   :ماهیتها وأهدافها -ات االستثمار

منفعة حالّة مقابل الحصول على منفعة أكبر في  ة  معناه العام التضح االستثمار  قصد 
أّنه اإلضافة الفعلّة إلى الثروة  ضًا  َعّبر عنه أ المتراكمة عبر الزمن نتیجة إرجاء أو المستقبل. و

د د مقابل استهالك مستقبلي أكبر غیر مؤّ أّنه: ١تأجیل استهالك حالي مؤّ . ومن جهة أخر ُعرَِّف 
مة ضع فیها المستثمر مّدخراته المالّة بهدف الحصول على عائد دور أو زادة في الق . حیث ٢أداة 

  .٣ظة على رأس المالیؤّد االستثمار إلى الزادة أو المحاف

بیرة  عتبر االستثمار عملّة إداّرة لها أهدافها ووسائلها وتتطّلب استخدام استراتیجّات وقدرات  و
اجات  على قراءة التوّجهات المستقبلّة، وقبل ذلك فإّنها تحتاج للتعرف على القدرات والخبرات واالحت

ط وضرورة ال حاجة إلى التخط ما أّنها  ار الذاتّة،  عین االعت ة واألخذ  عنا تقّدم بخطوات مدروسة 
عملّة اّتخاذ القرار طة  ة  وللتعرف .٤عوامل المخاطرة وظروف عدم التأّكد في البیئة المح على ماه

ة  تلك القرارات أنواعمن حیث تلك القرارات االستثمارة  وأهدافها، التي یتم اتخاذها في األسواق المال
  نجد ما یلي:

ة في السوق المالّة: -أوالً    أنواع القرارات االستثماّر

ل،  الته حول أداء المنشأة والقطاع واالقتصاد  عتمد على توقعاته وتحل إن قرار المستثمر 
عة العالقة القائمة بین  عة القرار االستثمار على طب ة. حیث تتوّقف طب س فقط تطور السوق المال ول

ع  سعر األداة االستثماّرة ستط الت وتوقعات المستثمر فإّنه  متها من وجهة نظره، ومن خالل تحل وق
ة وهي:   اتخاذ قراره االستثمار وف ثالثة أنواع من القرارات في سوق األوراق المال

                                                            
، سعید،  ١ ندرة، االستثمار في األوراق المالّةتوفی ة عین شمس، اإلس ت   .٢٣، ص١٩٩٨، م

2 Gitman, Lawrence J. Fundamental of Investing, 9th, Ed. Pearson Addison Wesley, New York, 2005, p 11. 
3 Thomas, E. Copeland, Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley, New York, 1997, p 109. 

عة، عبد الرؤوف،  ٤ ة وٕادارة االستثمار في األسهم بین العوائد والمخاطررا   .٢، د.ت, صبناء المحافظ االستثماّر
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ة  .١ ة للتدفقات النقد مة الحال الق ة ممثلة  مة األوراق المال قرار الشراء: یتّم اّتخاذه عندما تكون ق
ة بإطار العائد والمخاطر تزد عن السعر السوقي لألوراق المالّة، أ عندما  المتوقعة منها محسو

شجع  ة، مما  قّة للورقة المال مة الحق على الشراء بهدف لمستثمر اون السعر السوقي أقل من الق
ًال، مما ینتج عن ذلك تولد ضغو  سعرها السوقي مستق ة من ارتفاع یتوقعه  اسب رأسمال تحقی م
ًا لرفع سعرها السوقي في االتجاه الذ یخفض الفارق بین  ة في السوق على تلك الورقة مؤد شرائ

مة  .١السعر والق

ون السوق في  .٢ ة قرار عدم التداول: عندما  ق مة الحق حالة توازن حیث یتساو السعر السوقي مع الق
ه المخاطر من انخفاض السعر في  ع حیث تنتفي لد فقد المستثمر أ حافز للب ة؛  لألوراق المال

ة ة مستقبل اسب رأسمال ع لفقدانه األمل من تحقی م فقد الحافز للب ما   .٢المستقبل القرب، 

ع: یتم اتخاذ قرار  .٣ قّة لها، قرار الب مة الحق مة السوقّة لألوراق المالّة عن الق ع في حال ارتفاع الق الب
. أو في حال اعتبر ٣ألّن ذلك یوّلد خوفّا لد المستثمر من مخاطر انخفاض السعر في المستقبل

مة التدفقات النقدّة المتوّقعة في ظّل درجة مخاطرة معیّ  مة السوقّة أكبر من ق أن الق نة، المستثمر 
ع.   عندها یّتخذ قرار الب

اً  ة في السوق المالّة: -ثان   أهداف القرارات االستثماّر

ة األوراق في االستثمار من الهدف إن ختلف متعدد، المال  ون  قد ،آلخر مستثمر من و
طرة غرض ون  وقد ،المضارة الحفا على األصول المادّة  تحقی بهدف أو الس قوم  العائد. فقد 

مة  ستخدمها للحصول على أفضل العوائد النقدّة مقابل أقّل الخسائر، على أن تكون ق والمالّة التي 
ة نفقات  قّة ومستقّرة ألنها تساهم في استمرار السیولة النقدّة التي تعمل على تغط العوائد حق

  .٤االستثمار والتزاماته

                                                            
سي، سمیر ١ ة  ،العو ن األفراد في سوق فلسطین لألوراق المال ن  –تحلیل اتجاهات المستثمر ة على المستثمر دراسة استطالع

ة ، األفراد في قطاع غزة ل، غزة - رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالم ة والتمو ة التجارة، قسم المحاس ل  ،غزة، 
  .٥٨ص ، ٢٠١٠

م،  ٢ ةإدارة المحمطر. دمحم، فایز. ت   .١٧، ص٢٠٠٥، دار وائل للنشر، عمان، افظ االستثمار
م، مطر. دمحم،  ٣ رهفایز. ت   .١٧، صمرجع سب ذ
، خزامى عبد العزز،  ٤ ره، الجند   .٦١٤، ص٢٠١٠مرجع سب ذ
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ة االستثم ارة في السوق المالّة والتي تنقسم إلى خمس عتبر هدف االستثمار من أهم مراحل العمل
  :١مراحل
 تحدید األهداف المرجّوة من االستثمار في األوراق المالّة. -١

 تحدید مستو الخطر المالئم. -٢

 تقدیر العائد والخطر المتوّقع لكّل ورقة مالّة على حدة. -٣

یل المحفظة االستثماّرة المثلى لألوراق المالّة. -٤  تش

م ما تّم  -٥ قه.تقی   تحق

م العائد ان نوعه أو أجله هو تعظ ّ استثمار أًّا  . حیث أّنه ُیبنى على أسس ٢إّن الهدف من أ
علمّة اقتصادّة واستراتیجّة تعتمد على مد قّوة المنشأة وحسن أدائها وتطّور سعرها خالل فترة زمنّة 

ما یتم النظر إلى األداء المستقبلي للمنشأة للوصول إل مة المستقبلّة المتوّقعة للسهم، معقولة،  ى الق
مة طیلة  االستفادة من ارتفاع الق لذلك فإّن هدف المستثمر هو تحقی عوائد سنوّة على استثماراته 

. وهناك اختالف بین االستثمار والمضارة في السوق المالّة من حیث الهدف، إذ أّن ٣فترة االستثمار
ع والشراء خالل الب قوم  مدة قصیرة معتمدًا في ذلك على خبرته المتراكمة عن السوق  المضارب 

بیرة جّدًا أثناء ذلك إذ أن هدف  ه قدرة أكبر على تحلیل المخاطر، وتكون المخاطرة  ون لد و
العقالنّة  المضارب هو الرح السرع من خالل فروقات األسعار. بینما االستثمار فإّنه یتصف 

یز على جني العوائد عل س على األراح والتر ة ول ى األراح اإلیرادّة من عمالت التشغیل العاد
ع والشراء  ة المضارة والناجمة عن الفروقات اإلیجابّة بین أسعار الب ز علیها عمل الرأسمالّة التي تّر

 .٤لألصول

 

  

                                                            
ات االستثمار في بورصة األوراق المالّة: أسهمحنفي، عبد الغفار،  ١ ارات -وثائ االستثمار -سندات -أساس جامعة ، الخ

ة التجارة، قسم إدارة األعمال،  ل ندرة،    .١٦، ص ٢٠٠٥االس
اعة والنشر والتوزع، التحلیل الفّني لألسواق المالّةالمهیلمي، عبد المجید،  ٢ الغ للط   .٢٦، ص٢٠٠٦، ٥، ال
  ، سوق دمش لألوراق المالّة.مدخل إلى األسواق المالّة ٣
م ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة التحلیللطفي، امین السّید أحمد،  ٤ ندرة، المالي ألغراض تقی ، الدار الجامعّة، االس

  .٢، ص٢٠٠٦
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ة: -٤-١-٢-٣   العوامل المؤّثرة في القرارات االستثماّر
ارات االستثماّرة المتوّفرة في سوق األوراق المالّة. إال أّن العدید من  یوجد العدید من الخ

ة والمعرفة أو  ملكون الخبرة الكاف الحصول على نصائح الخبراء التخاذ القرارات  قدرةالمستثمرن قد ال 
المخاطر والعوائد  لمالئمةاالستثمارة ا ون على علم تام  عضهم قد ال  ارات االستثمار و من خ

ة التعامل في بیئة السوق المالّة مع األنواع المختلفة من األوراق المالّة ذلك في آل . لذلك ١المختلفة و
ل عام على جوانب عدیدة أهّمها األمان وعائد االستثمار والحّد االدنى تعتمد  ش القرارات االستثماّرة 

ز المست ل أساسي على عاملین أساسیین في اّتخاذه للقرار المطلوب من االستثمار. ولكن یّر ش ثمر 
، وذلك من حیث المفاضلة بین العائد المتوّقع ودرجة المخاطرة. حیث تشّل العملّة  االستثمار
ّلما زادت  أنها طردّة ف ادلة ما بین العائد والمخاطرة، وتتمّیز العالقة بینهما  االستثماّرة عملّة م

ون ال ر ٢عائد المتوّقع أكبرالمخاطرة  أّن هناك عالقة بین العائد المتوقع  ٣)(Hiriyappa B, 2008 . و
س  عني ذلك أّنه ل ة معینة من العائد قد تتحق بدون تحمل أّة مخاطر،  ودرجة المخاطرة إّال أن نس

ح القول  ة لها عوائد أعلى ألنهدائمًا من الصح ذا  أن األوراق المالّة ذات المخاطر العال انت ه إذا 
ل عام أهم العوامل المؤّثرة في القرار االستثمار  ش المخاطر.  هي دومًا عندها لن تكون محفوفة 

التالي: حها  ن توض م  العائد ودرجة المخاطرة التي 

  العائد على االستثمار: -أوالً 
العملّة  امه  ه المستثمر عند ق عتمد عل تمّیز عتبر العائد مؤشر هام وأساسي  االستثماّرة، و

  :٤االستثمار في األوراق المالّة بتحقی نوعین من العوائد
ه المستثمر خالل مّدة االستثمار من  -١ حصل عل ): وهو العائد الذ  العائد الجار (العاد

متلكها.  تدّفقات نقدّة أو عینّة ناتجة عن توزعات أراح لألسهم التي 

مة السوقّة العائد الرأسمالي (غیر العاد -٢ ): وهو العائد الذ یتحّق نتیجة للتغییر في الق
األراح  سّمى  ون هذا التغییر إیجابًّا و للورقة المالّة خالل فترة احتفا المستثمر بها، وقد 

سعر أعلى من سعر شرائها، أو  الرأسمالّة ع الورقة المالّة  ون خسائر حیث یتمثل بب سلبًّا ف
 رأسمالّة.

                                                            
1 Maheshwari. Naresh, Op. Cit, p3. 

را،  ٢ لّة االقتصاد، قسمدراسة میدانّة -أثر العائد والمخاطرة على قرار االستثمار في األوراق المالّةنائلة ز  ،  ، جامعة دمش
ة،    .٦٤، ص٢٠٠٩المحاس

3 Hiriyappa B., Op. Cit,2008, P.192 
رهشمس الدین. أشرف،  ٤   .١٩، ص٢٠٠٥ ،مرجع سب ذ
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ة اخر  یجب التمییز بین تلك العوائد من حیث مد تحّققها إذ أّنها تصًنف على أساس من ناح
  ما یلي:

  الفعل والناجم عن االستثمار في الورقة مّثل العائد الذ حّققه المستثمر  العائد الفعلي: 
العائد الفعلي ا سعر السهم  بّین ارت ا العائد الفعلي المالّة، و سعر شراء  من خالل ارت

سّا اطّا ع اطًا طردًّا مع التوزعات المخّصصة  ،ً السهم ارت ط ارت س منه فإنه یرت وعلى الع
ع. ذلك سعر الب ه و ن حساب العائ للسهم أثناء فترة االحتفا  م د الفعلي من خالل و

ة   :١العالقة االت
Dt P PB

PB
 

مّثل الرمز  ه. :DTحیث    مقدار التوزعات المخّصصة للسهم خالل فترة االحتفا 
P(ع مة السوقّة للسهم (سعر الب   : الق

PBسعر شراء السهم :  

  :عتمد المستثمر المتوقع الحصول إلى العائد شیر العائد المتوّقع ه في المستقبل، و عل
م االحتمالّة لجم نة، وهذه لتحدیده على تحلیل العوائد المتوقعة وتحدید الق ع العوائد المم

ح، وتعتبر هذه االحتماالت تقدیرات  مًا تتراوح بین الصفر والواحد الصح االحتماالت تأخذ ق
 .٢شخصّة تعتمد على خبرة المستثمر وحّسه التجار 

اً    مخاطر االستثمار: -ثان

ة المستقبلّة المتأ حولتدّل مخاطر االستثمار على عدم التأكد  ة من االستثمار، التدفقات النقد ّت
العائد المتوّقع اسًا  ذلك درجة التذبذب في العائد المتوّقع أو درجة اختالف العائد الفعلي ق ما أّن ٣و  .

ع  مخاطر السوق تبّین الخطر المتضّمن في االستثمار، حیث أن االحتمالّة الكاملة للخسائر تت
  .٤خطر السوق المالّةالتأرجح في أسعار األوراق المالّة وهو السبب وراء 

                                                            
ةقاسم. عبد الرّزاق، العلي. أحمد،  ١ ، إدارة االستثمارات والمحافظ االستثماّر   .٤٥ص ،٢٠١٠، منشورات جامعة دمش
ة وادواتها “الشعار، نضال،  ٢   .١٢٠، دار الجند للنشر، ص٣، ٢٠٠٦، ”(البورصة)سوق االوراق المال
عة، عبد الرؤوف، وحطاب، سامي، ٣ ره را   . ٣٤، ص٢٠٠٦، مرجع سب ذ

4 Maheshwari. Naresh, Op. Cit, p.p 6-7. 
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ختلف حسب نوع تالعالقة بین درجة المخاطرة واألوراق المالّة ومن المعروف أن العالقة بین 
ة، إذ أّن السندات هي أقل مخاطرة من األسهم النخفاض احتمال عدم سداد الفوائد أو  الورقة المال
ة لألسهم واألوراق المصدرة من الجهات غیر  النس عتبر الخطر أكبر  مة بتارخ استحقاقها، بینما  الق

ومّة.  انت العوائد المستقبلّة المتوّلدةإذ الح ّلما  طلب عن االستثمار غیر معروفة تمامًا،  أّنه  س
عتمدمعّدل عائد مرتفع، لذلك  المستثمر على نوع األوراق التي یجب  -حسب هدفه االستثمار -فإنه 

مستو الخطر المقبول فإّن تحدید ١أن تكون نسبتها أعلى في محفظته االستثمارة ما یتعّل  . إذ أّنه وف
ة وحساسّة، حیث یتم من خالل هذا القرار التأثیر وتحقی هدف االستثمار من أكثر ال مسائل صعو

میل إلى تجّنب  یل األصول التي تدخل في المحفظة االستثماّرة، فالمستثمر الذ  بیر في تش ل  ش
ة العظمى من المحفظة من السندات، بینما المستثمر الذ یرغب في  یل النس المخاطر یّتجه إلى تش

یلتها تحّمل المخاطر فإّن  أّن المحفظة بتش عني  ة المحفظة االستثماّرة تتكّون من األسهم، وهذا  غالب
اس  ة المخاطر األمر الذ یتطّلب ق م العائد وتدن مدخل لتعظ المختلفة من األسهم والسندات تعتبر 

ه المستثمر الّتخاذ القرار المناس ل ورقة مالّة بهدف توج ة على  . وتر ٢بالعائد والمخاطر المترت
حتاجها. مقابل ذلك  المعلومات التي  د المستثمر  ات الوساطة هنا یبرز في تزو أّن دور شر احثة  ال
حیث تولي أهمّة للتقارر المقّدمة من  م خدماتها على عدة مصادر للمعلومات  فإنها تعتمد ضمن تقد

  قبل المدّققین حول المنشآت المدرجة في السوق المالّة.
  قرارات المستثمر: فيودورها أهمّة المعلومات المحاسبّة المرحلّة  -٥-١-٢-٣

ة التقارر تتضمن ل المال سي ش ة القوائم رئ  وهذا ،بها المرفقة والمالحظات للمنشأة المال
ة معلومات تقدم المالحظات ح ة لألرقام وتفسیرة توض ة القوائم الواردة اإلجمال  تتضمن وقد ،المال
ة معلومات ة وصف م ة المعلومات فهم في المستخدم تساعد متنوعة و ة.  القوائم في الواردة المال المال

ن أن تصنف إتتضمن اما  لى معلومات لتقارر المالّة أنواع مختلفة من المعلومات التي من المم
ما یخّص المعلومات المحاسبّ مالّة، غیر مالّة،  ة محّل الدراسة معلومات محاسبّة وغیر محاسبّة، و

ن حسابها م مة المنشأة التي  ه ، وٕاّن أّول ما ٣فإّنها المعلومات التي تصف ق المستثمر عند یهتم 
الدخول  حة، الموثوقة والتي تدعم قراره  ة والمحاسبّة الصح اتخاذه قراره االستثمار هو المعلومة المال

                                                            
رهحنفي، عبد الغّفار،  ١   .٢٢، ص٢٠٠٥ ،مرجع سب ذ
رهحنفي، عبد الغّفار،  ٢   .١٧، ص٢٠٠٥، مرجع سب ذ

3 Perera, R. A. A. S., and S. S. Thrikawala., Op. Cit,2010, P2. 
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ع أو إلى سوق معّینة أو إعداد خّطة تساعده في قرارات تش یل محفظته االستثمارة عن طر الب
األوراق المالّة.   الشراء أو االحتفا 

ة،  م األوراق المال أّنها تبین مثًال صلتها بتقی تظهر أهمّة المعلومات المحاسبّة من خالل دورها 
م األداء، التعاقد األفضل، وصنع القرارات األخر في أوضاع السوق المست . ١قّرة نسبّاً فشل التنّبؤ، تقی

ل  إذ تعتبر التقارر الش المالّة المنشورة أحد أهم مصادر المعلومات لذلك یجب أن تكون معروضة 
، ولهذا تّم االتجاه  األنسب والمالئم وفي التوقیت المناسب أمام المستثمر عند اّتخاذه القرار االستثمار

ى إلزام المنشآت المدرجة في األسواق المالّة نحو الخروج عن قاعدة السنوّة عند إعدادها واللجوء إل
ة الفترة المرحلّة عد فترة زمنّة قصیرة من نها أّن ٢إلى إصدار تقارر مرحلّة ونشرها  . وقد ُوجد 

بیرة في اتخاذ القرارات االستثماّرة خاّصًة عندما  المعلومات الواردة في التقارر المالّة على عالقة 
  .٣ات خالل فترات مرحلّة خالل العام المالي للمنشأةتقّدم هذه المعلوم

األسواق المالّة إلى توفیر نظام تحتاج  ،ولتحقی الدور الفّعال لتلك المعلومات ،مقابل ذلك 
السعر المناسب، وتعّد المعلومات  ار أفضل البدائل المتاحة و ساعد المستثمرن في اخت معلومات جّید 

المعلومات التي یجب أن توّفرها السوق المالّة، لذلك فإّن االهتمام ازداد حول المحاسبّة من أهّم 
ن صورة مرحلّة للمستثمر ان هناك حاجة من قبل المستثمرن ٤إعدادها ونشرها  . حیث أّنه إذا 

مدخالت لقراراتهم االستثماّرة فإّن المدخالت األكثر تكرارًا هي التي تكون متاحة  لمعلومات مالّة 
قین  ومتوفرة وتعبر عنها التقارر المالّة المرحلّة، إذ أّنها تزد من درجة الحد من الشك وعدم ال

ة صنع القرار عمل ط  بیرًا من البورصات طلبت ٥المرت .وتّم ترجمة ذلك على أرض الواقع إذ أّن عددًا 
ألزمة المالّة اآلسیوّة لعامي إعداد تقارر مالّة مرحلّة بدًال من نصف السنوّة خاّصة في أعقاب ا

قین الحاصل واستعادة ثقة المستثمرن من ١٩٩٨- ١٩٩٧ ، وذلك في محاولة للحّد من الشّك وعدم ال
  . ٦خالل المعلومات المالئمة في الوقت المناسب

                                                            
1 Bhattacharya. Nilabhra, Demers. Elizabeth, and Joos. Philip, The Relevance of Accounting Information 
in a Stock Market Bubble: Evidence from Internet IPOs, Journal of Business Finance & Accounting, 
April/May 2010, p291. 

رهالمیهي، عادل عبد الفّتاح،  ٢   .٣، صمرجع سب ذ
رهمرعي، عبد الرحمن،  ٣   .١٩٢، صمرجع سب ذ
رهحمزة. محي الدین،  ٤   . ١٤٧- ١٤٦، ص ص مرجع سب ذ

5 Conedes, n.j, "information Production and Capital Market Equilibrium" the Journal of Finance, Vol, 
30. June, 1975, pp. 84-164. 
6 Ismail. Ku Nor Izah Ku, Abdullah., Shamsul Nahar, The Reliability of Corporate Quarterly Financial 
Reports in Malaysia”, Asian Journal of Finance & Accounting, (2009), Vol.1, No.2: E3, p54. 
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عتمد على قاعدة  ،مّما سب ل خاص  ش ل عام والمستثمر  ش أّن مستخدم المعلومات  نجد 
ة النسبّة للمعلومات المعلومات المت انًا األهم ة السنوّة والمرحلّة، والتي تختلف أح القوائم المال مثلة 

الرحّة، األمان أو السیولة  ان اهتمامهم  الواردة فیها حسب المنحى التفضیلي للمستثمرن سواء 
. حیث نال أساس التخاذه القرار االستثمار ة التي یرسمها  أّن:وغیرها حسب االستراتیج   حظ 

مد   -١ المعلومات التي تخّص قدرة المنشأة على تحقی وتوزع األراح والتنّبؤ  اهتمام المستثمرن 
ستدعي  ل ذلك  ة نمّوها ومالءتها ووفائها اللتزاماتها؛  قها لهذه األراح في المستقبل ونس تحق

اسًا أساسًّا لر  یز على قائمة الدخل التي تعتبر مق حّة المنشأة التي تعتبر المصدر االهتمام والتر
مّة ودرجة عدم  األساسي للتدفقات النقدّة المستقبلّة إذ أنها تقّدم معلومات تفید في التنّبؤ بوقت و

ما یتعّل بهذه التدفقات ساعد في معرفة العائد المتوّقع من االستثمار في األوراق ١التأّكد ف ، مّما 
الرحّة ذات أثر في قرار المستثمر في السوق المالّة المالّة. ولكي تكون المعلومات  المتعّلقة 

حیث یتم  صفة منتظمة ودوّرة  فاءة السوق، وأن تنشر  عّزز  ما  ع  یجب أن تكون متاحة للجم
ة لمعاییرلإعدادها وفقًا  ة التقارر إلعداد الدول  ٣)Patell & Wolfson, 1981. حیث یر (٢المال
صورة جوهّرة على قرارات المستثمرن من أّن معلومات  األراح المرحلّة تؤّثر في أسعار األسهم 

 خالل تحدید رّد فعل السوق المالّة عند اإلعالن عن رقم الرح المرحلي وأهمّة هذا اإلعالن.

فاءة المنشأة االقتصادّة،   -٢ قتصر اهتمام المستثمر على معلومات قائمة الدخل فقط، فمعرفة  ال 
عة ومقدار االستثمارات، مصادر  ة على المنشأة، طب فّة تخصص الموارد، االلتزامات المترت
ز المالي والتي تساعد  ن الوصول إلیها من خالل قائمة المر م عها  ل لهذه االستثمارات جم التمو

ما یر  معنى آخر و م الوضع المالي للمنشأة.  إّن ف ٤(Opong, p.290)المستثمرن على تقی
ن المالي والرأسمالي ع من خالل مؤّشرات التكو المرحلّة  المعلومات المحاسبّة المرحلّة تستط
عة وخصائص المنشأة االقتصادّة التي تصدر األسهم.  مساعدة المستثمر على تحلیل طب

س قدرة المنشأة على تحق ،من جهة أخر   -٣ ی تعتبر مؤشرات التدفقات النقدّة المرحلّة مرآة تع
ما یخّص  العائد السوقي للسهم. وف صافي تدفقات نقدّة، فتكون أحد المتغیرات الهامة في التنّبؤ 

                                                            
، حمزة محمود، ١   .٢٦٢، ص ٢٠٠٢، ١، مؤسسة الوراق، إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل االئتماني الزید
٢ ، التطبی على سوق  السمران، هد ة في ترشید قرارات المستثمر في أسواق المال  ة وغیر المحاسب أثر المعلومات المحاسب

ة االقتصاد ،جامعة دمش ،"األسهم السعود   .٦٥، ص٢٠١٢،ل
٣ Patell, James M., and Mark A. Wolfson. "The ex ante and ex post price effects of quarterly earnings 

announcements reflected in option and stock prices."Journal of Accounting Research (1981): 434-458. 
4 Opong, K. "The Information Content of Interim Financial Reports: UK Evidence", Journal of Business 
Finance & Accounting, Vol.22, No.2, March, 1995, PP.279-299. 
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عد أزمة  هذه القائمة ونتیجة الحاجة الملّحة لها فقد ازداد الطلب على ضرورة إعدادها ال سّما 
ّة عام  ار أسواق النقد وأسواق ١٩٨٧أسواق البورصة األمر العقود المستقبلّة،  التي أدت إلى انه

افي عن مد نجاح المنشأة،  ١)Revell, 2001فقد رأ ( عطي مؤشر  أّن رقم الرحّة لوحده ال 
عض معلومات التدفقات النقدّة في المالحظات، وهذا ما أّكده (الحلبي،  في إبراز   ٢)٢٠٠٦وال 

ون أكثر أ  ة أّن مسألة التوزعات المستقبلّة تشّل أمرًا قد  النس همّة من األراح المحاسبّة 
عّد التدف النقد التشغیلي المؤشر  للمستثمرن حیث تكون النقدّة متاحة قبل أن یتم التوزع، و
م األنشطة  ة األخر التي تعتبر وسائل تقی األول لألداء المالي إضافًة لمعلومات التدفقات النقد

ما تستخدم في تقدیر نسب السیولة والمالءة والمرونة المالّة االستثماّرة واتخاذ قرارات االستثمار، 
ل هذه النسب إلى افتراضات یبني المستثمر علیها توّقعاته مثًال في مد القدرة  ضًا، حیث تحوَّ أ
ن  ة مدیونّة المنشأة، تقدیر درجة حدوث إفالس فیها، أو توزعات األراح المم على تغط

 ، ما یر (هند المعلومات  ٣)١٩٩٣حصولها.  حتاجها المستثمر تتحّدد  أّن المعلومات التي 
أّن تلك العوامل تتمّثل  مة السوقّة للسهم، حیث تّم االتفاق  العوامل المؤّثرة في الق ط  التي ترت
التدفقات النقدّة التي یتوّقع أن تتوّلد عن عملّات المنشأة، والحّد األدنى لمعّدل العائد الذ  أساسًا 

ه المستثمر.  طل

ة المحتو لمعلوماتي لهذه القوائم من  قرار المستثمر، إّال أن  فيخالل مد تأثیره تبرز أهم
ضعه  مد الشفافّة التي یجب أن تكون علیها تلك القوائم ومد مصداقیتها وصحتها تشّل عائقًا 
ة ُتعتبر من أهم مقومات اتخاذ  ة في السوق المال ان. حیث أّن معاییر الشفاف المستثمرون في الحس

شجّ  قلل من األخطاء و تهم في مختلف القرارات االستثماّرة، ألّن ذلك  فّعل مشار ع المستثمرن و
سي في ابتعاد المستثمرن وترددهم  ل عامل رئ ش اب المعلومات والجهل لما یدور حولها  القرارات، فغ
ل  ة أسعار األسهم مّما یوقع المستثمر تحت تأثیر الشائعات التي تّش وعدم القدرة على تفسیر حر

، ذلك أّن المستثمر عند اتخاذه القرار ٤لّة مّما یزد من حیرتهمصدر للمعلومات في بیئة األسواق الما
ارات االستثماّرة.  م البدائل والخ ار والمقارنة والحذر وفقًا الستراتیجیته في تقی عتمد مبدأ االخت فإنه 

                                                            
1 Revell, Janice, Annual Reports Decoded, Fortune,2001, Vol. 143, Issue14. 

ةدور معلومات التدفقات النقدّة في اّتخاذ قرارات الحلبي، نبیل،  ٢ ات الخاّصة السوّر ، دراس االستثمار واالقتراض في الشر
قّة، مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصادّة والقانونّة، مج   . ٢١٥، ص ٢٠٠٦، ١، ع٢٢تطب

، منیر،  ٣ رههند   .٢٣٩، ص١٩٩٣، مرجع سب ذ
٤  ، رهالسمران، هد   .٦٧ص  ،مرجع سب ذ
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ة للمستثمر حیث تتمثّ  النس بیرة  أتي في مرحلة ذات أهمّة  ل نتیجة لذلك فإن دور المدّق المستقّل 
بیرة للمحتو المعلوماتي في القوائم المالّة المرحلّة مة  والتي تؤّثر بدورها غي عائد  ،بتحقی ثقة وق

عدالة وصدق ١ما یّتخذونه من قرارات أّن القوائم المالّة تعرض  ة شهادة  مثا أّنه  ضًا  . وتأتي أهمّیته أ
ن ٢وف إطار إعداد التقارر المالّة المقبولالمعلومات المقّدمة في القوائم المالّة وأنها أُعّدت  م . و

أحد أهم مصادر الحصول على المعلومات  ات السنو والمرحلي  االعتماد على تقرر مدّق الحسا
ل ما  القوائم من قبل المستثمرن في األسواق المالّة  ه من مالحظات أو تحّفظات خاّصة  حتو

ن االطمئنان إلى ومن خال .٣ةمراجعمحّل الالمالّة  م قوم بها المدّق المستقّل  ل عملّة المراجعة التي 
بیرًا ٤تمثیل التقارر المالّة المنشورة لواقع المنشأة االقتصادّة ذلك فإّن عملّة المراجعة تلعب دورًا  . و

ار أّن هذا المجال یتضّمن مخاطر عدید اعت ة مّدخرات مستثمر األوراق المالّة  مخاطر في حما ة 
ة  مة العادلة لألصول المال ات معاكسة في الق الخسائر الناتجة عن حدوث تقّل طة  السوق المرت

  .٥المستثمرة

  محددات قرار المستثمر: - ٢-٢- ٣
  : أهمها ما یلي ،یوجد العدید من المحددات التي تؤثر في قرار المستثمر

 محددات السعر السوقي للسهم: -١-٢-٢-٣

تعّد المعلومات المحاسبّة الواردة في التقارر المالّة من أهم العوامل المؤّثرة في أسعار األسهم. 
بیرة إلعدادها من قبل التعطي حیث  ات المدرجة في السوق المالّة، إذ األسواق المالّة أهمّة  شر

عتمد علیها المستثمر في تحدید  أسعار األسهم على أساس تقوم بتوفیر المعلومات األساسّة التي 
م أّن المعلومات المحاسبّة فقدت مالئمتها  ٧(Perera & Thrikawala, 2010). فقد جاء في دراسة ٦سل

                                                            
، منصور أحمد، وشحاته، شحاته السّید،  ١ قات عملّة على معاییر البدیو دراسات في: االتجاهات الحدیثة في المراجعة "مع تطب

ة والدولّة" ندّرة، مصر، المراجعة المصّر   .٢٣٩، ص ٢٠٠٣- ٢٠٠٢، الدار الجامعّة، اإلس
رهالشرعبي، جمال عبد الواسع،  ٢   .١٧٦، صمرجع سب ذ
ا ٣ ره ن،أبو شع   .٣٢- ٣١، ص صمرجع سب ذ
رهالمیهي، عادل عبد الفتاح،  ٤   .١٧، صمرجع سب ذ
، رم وحید،  ٥ ار ةزو ر المالّة عن صنادی االستثمار واستخدامها في اّتخاذ القرارات االستثماّر ة -التقار ق ، دراسة تطب

ة،  ة االقتصاد، قسم المحاس ل  ، توراه، جامعة دمش   ٦٢- ٦١ص  ، ص٢٠٠٨أطروحة د
ش، خلیل،  ٦ أسعار األسهم في بورصة األوراق المالّة األردنّة أبو حش دور المعلومات المحاسبّة المنشورة في التنّبؤ 

ة -الهاشمّة ق صائر، جامعة اإلسراء، عمان دراسة تطب   .١٥١، ص٢٠٠٣، ٢)، ع٧األردن، مج ( –، مجلة ال
7 Perera, R. A. A. S., and S. S. Thrikawala., Op. Cit, 2010, pp: 1-2. 
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یز على المعلومات غیر  میلون إلى التر ح المستثمرون  ة، وأص للمستثمرن خالل العقود الماض
ة ومالئمة المعلومات المحاسبّة المنشورة في التقارر المالّة، مثل المعلومات غیر المالّ  ة، بید أّن أهم

ا بین السعر السوقي للسهم والمعلومات المحاسبّة المنتقاة مثل العائد على السهم،  عالقة ارت قاس 
أّن هناك عالقة بین المعلومات المحاسبّة وسعر  والعائد على حقوق الملكّة، لذلك بینت الدراسة 

ار المعلومات السهم السوقي، حیث أّن ا عین االعت أخذون  لمستثمرون ال یزالون رغم ما یجر 
  المحاسبّة المنشورة.

هناك العدید من العوامل التي تؤثر في سعر السهم السوقي في بیئة األسواق المالّة، وتأتي قو 
اشرًة في السعر السوق عّة والتي تؤّثر م ة العوامل التي تعتبر طب ي للسهم من العرض والطلب في بدا

مة السوقّة للسهم تتحّدد من خالل أعلى وأدنى سعر یتداوله المستثمرون في السوق أثناء  حیث أّن الق
اسّة واالقتصادّة من شأنها أن تغّیر  ذلك فإّن الشؤون العالمّة واألوضاع الس ع والشراء،  عملیتي الب

عوامل خارجّة مؤثرة في في السعر ارتفاعًا أو انخفاضًا نتیجة االستقرار أو الق ل الذین قد تسببهما 
التالي: ر أهّم العوامل الداخلّة المؤّثرة في أسعار األسهم  ن ذ م   بیئة السوق المالّة. إضافة لذلك 

ة للسهم: -١ مة الدفتّر  الق

مة المنشأة التي تعبر عن حقوق المل مة الدفترة للسهم تمثل ق ة فإن الق ة وفقًا لمعادلة المیزان ك
فإن صافي  في نفس الوقت،و  إال أنه ،(صافي األصول) الناتجة عن الفرق بین األصول وااللتزامات

مة الدفترة لهذه األصول تمثل ق ة للمنشأة الق ة أن مة التصف ة العموم ن للمیزان م التالي فإنه  و
م  م معلومات عن ق ة من خالل تقد م حقوق الملك ة ألصول المنشأةتؤد دور هام في تقی  التصف

ة أو المتوقع إفالسهاو  ة للمنشآت المتوقع أن تعاني من مشاكل مال النس   .١ذلك 
مة  الق ة للسهم أما عالقتها  س مثل المؤشرات الرئ مة الدفترة رقم أو مبلغ واحد  وتعتبر الق

اس المحاسبي مثل التحفظ أسس وقواعد الق ة فهي تتأثر  طة أو السوق م من یجعل الذ ذروالح الح  ق
اس یتطلب أو یجب مما األصول أقل م أقل األصول ق م أعلى وااللتزامات الق  من یجعل وهذا ،الق

مة مته من أقل للسهم الدفترة الق ة ق ق ؤثر ،الحق مة بین العالقة على و مة الدفترة الق قة والق  أو الحق
ة السوق  انت إذا السوقي السعر مة الدفترة  على المتوسط مستواه في نشطة المال األقل. تعتبر الق

مة  مة إجمالي حقوق الملكّة على عدد األسهم المتداولة، لذلك فهي تعّبر عن ق للسهم ناتج قسمة ق
                                                            

1 Barth, M., et al., “Relative Valuation Roles of Equity Book Value and Net Income as A Function of 
Financial Health”, Journal of Accounting & Economics,1998, ( Vol.25 ), P 4. 
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أّنها  توّضح أثرها على سعر السهم من خالل العالقة بینهما والتي تتصف  ست مستقبلّة. و تارخّة ول
مة الد ات واألراح طردّة ألّن الق اط ما أّنها تتضمن االحت س نجاح المنشأة وأراحها،  فتّرة تع
متها مة الدفترة للسهم على سعره ١المحتجزة ضمن ق عض االنتقادات لمد تأثیر الق . إّال أن هناك 

مة الق التالي سیوجد اختالف  ار،  عین االعت مة تارخّة ال تأخذ مستو التضّخم السائد   ونها ق
االعتماد علیها في المقارنة بین المنشآت حّتى لو  مها، مّما یخل عدم القدرة  الحالّة في حال تّم تقی
مة  ون له تأثیر في الق الحجم ونوع النشا ألّن اختالف الطرق المحاسبّة المعتمدة س تشابهت 

مة الدفتّرة قد تكون عامل محّفز عل٢الدفتّرة أّن الق احثة  ى شراء األسهم من قبل المستثمر . وتر ال
قها أراح جّیدة، إّال أن اهتمام المستثمر  ارها دلیل عل حسن إدارة المنشأة ألصولها وتحق اعت وذلك 
مة الدفترة ألن الزادة الحاصلة في  س على الق ة ول مة السوق ل أكبر على الق ش زًا  ون مّر س

ش ة  ط شرطًا بزادة الثان ه.األولى ال ترت ن االعتماد عل م  ل 

اح: -٢ اح المحّققة وٕادارة األر  األر

ة ل  ،عتبر رقم األراح من أهم المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها في القوائم المال ش فهو 
مثل نتیجةمن قبل محور اهتمام  ار أنه  اعت ة  أعمال المنشأة عن فترة  مستخدمي المعلومات المحاسب

ة،  .٣الدالالتو  لكثیر من المؤشراتتبنى على أساسه او  محددة العادة من أراح تشغیل وتتكون األراح 
اسب غیر محققة یتم االحتفا بها  م التي تعتبر م اسب إعادة التقی اإلضافة إلى م ة  أراح غیر عاد

ة.   ضمن حقوق الملك
لذلك فإن المحللین عتبر الرح المحّق من العوامل األساسّة المؤّثرة في السعر السوقي للسهم، 

س. ولكن من جهة أخر وفي األجل  شراء األسهم المتوّقع زادة أراحها والع واالستشارین ینصحون 
ة بینهما أو متزایدة  س ا بین أسعار األسهم والرح، فقد تكون العالقة ع القصیر یّتضح عدم وجود ارت

ن تفسیر  م ة زادة األراح. و ة صغیرة مقارنة بنس ذلك من خالل نظرة الثقة حیث یتبین أن بنس
سعر السهم یتوّقف على درجة ثقة المستثمر في األوراق المالّة أكثر من اعتماده على الرح، أ أّن 
صرف النظر عن السعر . ٤درجة الثقة أو عدمها في السهم تدفع السعر إلى الزادة أو االنخفاض 

                                                            
ح حسن،  ١ رهخلف، فل   .٢٠٦- ٢٠٥، ص ص: ٢٠٠٦، مرجع سب ذ
رهلطرش، سمیرة،  ٢   .٢٣١-٢٣٠، ص ص: ٢٠١٠، مرجع سب ذ
ة المنشأة  Ohlsonاستخدام نموذج  ،علي ،یوسف ٣ م حقوق ملك ة مصر المال األوراقسوق التطبی على لتقی ة في جمهور

ة   .٧٧، ص٢٠٠٢رسالة ماجستیر،  ،العر
ة، ، دار بورصة األوراق المالّةحنفي، عبد الغفار،  ٤ ندّر   .٢٣٤، ص٢٠٠٣الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس
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عض من األدّلة تدعم االّدعاء  ١(Butler, & Kraft & Weiss, 2006)على الرغم من أن  بّینوا أن هناك 
م  حّسن من دّقة األراح  اإللزاميالقائل أّن التنظ ل متكرر(المرحلي)  ش ة المنشورة  للتقرر المال

اسها في السعر خالل فترة التقرر الحالّة. من جهة أخر أظهرت دراسة (  ,Schadewwitzوسرعة انع

et al, 2002(األراح المعلنة لها تأثیر محدود على سلوك أسعار األسهم، وأنها ال توضح أّن  ٢
ًال  ست بد مة السوقّة لألسهم، والدلیل على ذلك أن األراح الحالّة ل المعلومات الضروّرة لتحدید الق

مة السوقّة ل ذلك تنخفض قّوة تفسیر األراح لتغّیرات الق ألسهم نسبًّا، للتدفقات النقدّة المستقبلّة، و
ما سب من حیث  ه ف انات األراح من قبل المستثمرن. وهذا ما تّم التأكید عل التالي إساءة تفسیر ب و

ة على األراح.   تفضیل المستثمر لمعلومات التدفقات النقد
عة  ة بخصائص معینة تفرضها طب ، تتصف األراح المحاسب إطار إعداد من جهة أخر

ة ا م األصوللمطب من قبل التقارر المال شأن تقی عة  م و  طرقة استهالكهاو  المنشأة، فالقواعد المت تقی
ن المخصصاتو  األصول المتداولة عها من تكو ة في و  ما یت لها أمثلة تؤثر في النها ات  اط االحت

ات یتم تسجیلها في الدفاتر  ه المنشأة من عمل ة لما تقوم  مثل محصلة نهائ رقم األراح الذ 
ة واإلفصاح عنها.  ة زادة  تعتبرالمحاسب ادئ و  إلیرادات عن النفقات، والقواعدلاألراح المحاسب الم

م تحدید األراح هي أساس ادئ التي على أساسها یتم تسجیل النفقات في الدفاتر التي تح ا الم
ة ة على أساس و  المحاسب اإلیرادات على أنها تخص فترة معینة وفقا لمبدأ المحاس االعتراف 
ة االستحقاق، ة أخر لرقم األراح المحاسب ار لإلدارة ضاف إلى ذلك خاص ، وهي وجود حرة االخت

ة المقبولة اإلجراءات او  من بین القواعد ةلمحاسب ة إلعداد التقارر المال حیث  ،ضمن المعاییر الدول
الطرقة التي تختارها اإلدارة التي قد تتغیر وفقا ألهداف معینة و  أن هذا یؤد إلى تأثر رقم األراح 

ة قابل للتالعب من قبل اإلدارة ،اإلدارة تسعى لها أن رقم األراح المحاسب  حیث .٣مما دعا إلى القول 
ات اإلدارةمسألة  تعتبر إدارة األراح ، في المقابل فإّن المعلومات الناتجة عن ذلك مهّمة قد تحّق غا

على أسعار األسهم، إذ إّن توفیر معلومات محاسبّة تحّق التواف بین المالئمة والحداثة  تؤّثر قد
ما یخّص إعداد التقارر المالّة المر  السهل ف س  المستو والدّقة أمر ل حلّة، لذلك فإّن الدّقة ال تكون 

                                                            
1 Butler, Marty, Arthur Kraft, and Ira S. Weiss. "The effect of reporting frequency on the timeliness of 
earnings: The cases of voluntary and mandatory interim reports.", 2006,  
2 Schadewwitz, H.J., Kanto, A.J., Kahra, H. and Blevins, R, “An Analysis of the Impact of Varying Levels 
of Interim Disclosure on Finnish Share Prices Within Five Days of the Announcement”, American 
Business Review, June 2002, vol. 20 Issue 2, 45-33. 

ره ،علي ،یوسف ٣   .٧٧ص ٢٠٠٢ ،مرجع سب ذ
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ب الوقت المناس اّتخاذ القرارات ١المطلوب مقابل توفیر المعلومات  . لذلك یجب عدم التسّرع 
االستثمارة الهاّمة بناًء على تلك المعلومات، فهناك عالقة بین إدارة األراح والتقارر المالّة المرحلّة 

ل الذ ٢(Ismail & Abdullah, 2009)ما یر  الش ، حیث إن إدارة األراح تعني تعدیل رقم األراح 
اسات حسب ما ترد وألغراض  اعها إلجراءات أو س حّق أهدافها عن طر ات ه اإلدارة و ترغب 
ومّة وغیرها، لذلك فإّن عدم خضوع  متعّددة خاّصة في مواجهة قرارات االقتراض أو المعونات الح

بیرة إلدارة التقارر المالّ  ل خاص فرصة  ش منح المنشأة واإلدارة  ة المرحلّة لعملّة التدقی الكاملة 
األراح المرحلّة. فهذه الفجوة ُتعتبر مأخذ على عملّة المراجعة المرحلّة التي تتم على التقارر المالّة 

عض الدر  التالي فإّن االعتماد على هذه العملّة أخذ في  اسات منحى آخر، فقد لوحظ في المرحلّة، و
ارات في مد اعتماده على عملّة  عتمد في قراره على عّدة اعت أّن المستثمر  ان  عض األح

ة تتفاعل  (٣Hagigi, and Shields, 1989 ,Eichenseher)المراجعة، حیث بّینت دراسة  أّن السوق المال
تب المراج ل إیجابي عند إعالن المنشآت عن تغییر م تب ال ینتمي إلى ش إلى  Big 4عة من م

تب ینتمي إلى  اتب الكبر  ٤ (Becker et al, 1998). وأّكد على ذلك Big 4م إذ توّصلوا إلى أّن الم
تحّد من ممارسات إدارة األراح لد المنشآت التي تخضع لمراجعتها اعتمادًا على جودة أعمالها. لذلك 

ون عل یز  عملّة المراجعة أكثر من العملّة ذاتها.فإّنه من الواضح أّن التر   ى أهمّة الجهة التي تقوم 
األراح  المعلومات المتعّلقة  انخفاض ثقة المستثمر  احثة أن هذه الّثغرة المتمّثلة  من هنا تر ال
على المد القصیر والذ قد تمّثله الفترات المرحلّة، وعدم توّفر المعلومات الضروّرة لتحدید السعر 

ة الدو  یز على مد أهم ستدعي التر عتبر مؤّشر  ل ذلك  ه عملّة السوقي للسهم  ر الذ قد تلع
نفس الوقت هي مؤّشر سلبي یدّل على انخفاض فاعلّة عملّة  المراجعة المرحلّة في زادة هذه الثقة، و
ه المستثمر في  عتمد عل أهم ما  ة للمعلومات المتعّلقة  المراجعة المرحلّة ألّنها لم تعِط الثقة الكاف

الرح المحّق في المنشأة. اّتخاذ قراره االستثمار وهي المعلومات   المتعّلقة 

 
 
 

                                                            
ره، المیهي، عادل عبد الفتاح،  ١ ضة، رواء عبد الرزاق، ٢٠٠٦مرجع سب ذ اع ره،. مأخوذ من:    .٥١ص مرجع سب ذ

2 Ismail, Ku Nor Izah Ku and Abdullah, Shamsul Nahar, The Reliability of Corporate Quarterly Financial 
Reports in Malaysia, Asian Journal of Finance & Accounting, 2009, Vol.4, No.1: E3, /3-81.  
3 Eichenseher, John W., Moshe Hagigi, and David Shields. "Market reaction to auditor changes by OTC 
companies" AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY 9.1 (1989): 29-40. 
4  Becker, Connie L., et al. "The effect of audit quality on earnings management." Contemporary 
accounting research 15.1, 1998, p.1. 
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عات األراح: -٣  توز

ما  ة  ة أو عین انت دفعات نقد توزعات األراح هي الدفعات التي تسدد لحملة األسهم سواء 
في حالة توزعات أسهم المنحة، وتقوم المنشأة بتوزع أراح نتیجة نشاطاتها ونجاحها في عملها، 

ؤّد ذلك إلى التأثیر  س ذلك فإّن عدم توزع أراح في و مة السوقّة للسهم، على ع إیجابًّا في الق
ط قرار توزع  مة السوقّة خاّصة إذا ارت ًا على الق المنشأة على حملة األسهم سیؤّد إلى التأثیر سل

قها لألراح ضعف نشا المنشأة وعدم تحق  مقد یختف األثر الناجم عن عد من جهة أخر  .١األراح 
ة لإلدارة هو توفیر الموارد الالزمة لدفع  النس توزع األراح من قبل اإلدارة، إذ أن األمر المهم 

ل المالي للمنشأة ذلك على اله حیث التوزعات ومد تأثیرها على الفرص االستثمارة المتاحة و  ،
التالي: ة الالزمة لذلك تتمثل    أن أهم الموارد التي توفر النقد

ة ا -  ة للمنشأة. لمتوفرةالنقد ات التشغیل  والناتجة عن العمل

ة دفع التوزعات. -  ل عمل  إصدار أسهم جدیدة لتمو

 االقتراض من الغیر. - 

المورد األول قد یؤثر على الفرص االستثمارة المتاحة، في حین أن الثاني أو الثالث  حیث أن 
ل المالي للمنشأة،ی ة للمستثمرن من ح ؤثران على اله في حال عدم -ملة األسهم فإن اهتمامهم النس

عتمد على المفاضلة بین العائد المتوقع من إعادة استثمار األراح المحتجزة في  - توزع األراح
حق لهم العائد األفضل. ما   الفرص االستثمارة المتاحة والعائد المتوقع في حال تم توزع األراح 

التالي  أمام المتاحة االستثمارة الفرص على یتوقف أ استثمار  قرار هو األراح توزع قرار فإن و
ة مد یتأثر ٕانماو  أراح من توزعه یتم ما یتأثر ال السهم سعر أنو  المنشأة  االستثمارة الفرص فاعل
  .٢االستثمارات هذه من المتوقع العائد خالل من ذلكو  المنشأة أمام المتاحة

ل إیجابي للزادة في توزعات األراح ألنه  ٣)Fracassi, 2008وقد وجد ( ش ستجیب  أن السعر 
ة  ة السعر لزادة التوزعات أكثر حساس ما أن استجا ة أعلى،  ل أساسي على أراح مستقبل ش یدل 

ه ( ان مخالفًا لما توصل إل ة الكفء منه في السوق غیر الكفء. وهذا   & Haqueفي السوق المال

                                                            
ح حسن،  ١ رهخلف، فل   .٢٠٧، ص ٢٠٠٦، مرجع سب ذ
رهیوسف، علي، ٢   .٦٩- ٦٨، ص ص ٢٠٠٢، مرجع سب ذ

3 Fracassi, Cesare. "Stock price sensitivity to dividend changes." Department of Finance-UCLA Anderson 
School of Management, 2008, pp: 1-39. 
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Faruquee, 2013(حیث توصال إلى عدم وجود عالقة بین سعر السهم السوقي وأداء المنشأة متمثلة  ١
ة، العائد على األصول  بنسب العائد على األسهم، التوزعات على األسهم، العائد على حقوق الملك
ل عام ومن خالل غالبّة الدراسات التي  ش ة الموجودات الثابتة إلى إجمالي الموجودات. ولكن و ونس

ال المستثمرن ُأجر  أّن توزعات األراح تعتبر من العوامل التي تزد من إق ت لدراسة هذه العالقة نجد 
التأثیر في قرار المستثمر. التالي لها الدور  األسهم التي یتم توزع نصیبها من األراح    على التداول 

 :٢التدفقات النقدّة للمنشأة -٤

ة من أهّم العوامل التي تحّدد سعر السهم، حیث أّن نجاح المنشأة في إدارة  تعّد التدفقات النقد
التالي زادة  مة السوقّة ألسهمها، و بیر في زادة أراح المنشأة وتحسین الق تدّفقاتها النقدّة له دور 

ة قدرة المنشأة المالّة على استثمار أموالها وتسدید التزاماتها لتوفی ر السیولة والحصول على عوائد عال
مة  فّسر العالقة الطردّة بین صافي التدفقات النقدّة والق مة السوقّة لألسهم، وهذا  س على الق تنع
س  نع التالي فإّن زادة أراح المنشأة تزد من األراح الموّزعة على المساهمین و السوقّة لألسهم، 

مة السوقّ  ًا على الق س. ذلك إیجا الع س   ة للسهم والع

ز المالي للمنشأة: -٥  قّوة المر

ز المالي للمنشأةتؤّثر  في أسعار األسهم الصادرة عن المنشأة محّل التحلیل. فقد تبین  قّوة المر
عتمد علیها المستثمر في اتخاذ قراره.  ز المالي والمؤشرات التي  ة المعلومات الواردة في المر مد أهم

ز  عتبر نقطة انطالق لتحلیل الظروف المستقبلّة من خالل القوائم المالّة المقارنة، إذ أن المر المالي 
ة والمخاطر ة، تحلیل الرح  . ٣قائمة الموارد واالستخدامات، النسب المال

ن والمحّللین المالّیین حول مستقبل المنشأة: -٦  توّقعات المستثمر

قّة  ین في سعر السهم من خاللتؤّثر توّقعات المستثمرن والمحللین المالیّ  مة الحق تقدیر الق
ون علیها سعر السهم  التي غي أن  ارها ین اعت ه التحلیل األساسي  والتي تعتبر الهدف الذ یرمي إل

ة في اّتخاذ القرار االستثمار  یجب على المستثمرن والمحّللین المالّیین تقدیر ، حیث حجر الزاو
ام بإجراءات تحلیلّة تفصیلّة لمعدل العائد على حقوق الملكّة الرحّة المستقبلّة لل الق سهم، وذلك 

                                                            
1 Haque, Samina & Faruquee,Maurtaza., Impact of fundamental factors on stock price: A case based 
approach on pharmaceutical companies listed with Dhaka stock exchange. International Journal of 
Business and Management Invention. 2(9).2013, PP. 34-41. 

ات المساهمة األردنّةخروش، حسني علي،  ٢ مة السوقّة لسهم البنوك والشر ة على الق ة أثر التدفقات النقد ، المجلة العر
  .٥٢ - ٣٧ص ص:  .١،٢٠٠٣، ع١٠المملكة األردنّة، مج -للعلوم اإلداّرة، الجامعة الهاشمّة

ان، "دمحم رامي" عبد الرافع إسماعیل،  ٣ رهأبو شع   ٦٤، صمرجع سب ذ
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امه بتقدیر  ما یجب تحلیل الرحّة الحالّة للسهم تمهیدًا لق سي لمعّدل نمّو رحّة السهم،  محّدد رئ
متها المستقبلّة   .١ق

 الشائعات: -٧

تعتبر الشائعات من أخطر التحدّات التي تسود بیئة األسواق المالّة والتي تؤّد إلى حدوث 
ل  تسعىتغیرات مفاجئة في أسعار األسهم. لذلك  الش مه  ط اإلفصاح وتنظ ة لض هیئة األوراق المال

ما أّن اإلشاعة تتغذ من عوامل الطمع ف فل الحد منها ومن تسرب المعلومات، و ي نفوس الذ 
ة تفادیها ألنهم  جها فإّن ذلك یوّضح مد صعو عض المستثمرن وأن هناك مستفیدین من ترو
اهم  قاء على مزا ار القانون والقائمین على تنفیذه للحفا على مصالحهم واإل قوة ضد ت عملون 

ه   .٢االستثمارة على حساب السوق والمستثمرن ف

  محددات حجم التداول:-٢-٢-٢-٣
عّبر عن عدد األسهم التي تّمت الصفقات علیها فقط من   ة  إن حجم التداول في السوق المال

عبر عن عدد األسهم المنّفذة  معنى آخر فهو  ات،  افة العروض والطل خالل وقت معّین من ضمن 
ه القرار االستثمار  عّد حجم التداول عامًال مهّمًا ُیبنى عل ات، و خاّصة في  من إجمال العروض والطل

ما تتبّین أهمیته من خالل أن سعر أ سهم یتحّدد من خالل عدد األسهم  األسهم،  المضارة 
س  ات انخفض السعر والع ع أكثر من الطل انت عروض الب ة، فإذا  المعروضة وعدد األسهم المطلو

أّن هناك العدید من العوامل التي تؤّثر في حجم التداول وأ  س. من هنا نجد    :٣هّمهاالع

 العرض والطلب: -١

ات البورصة وتحدید  وتعّد من أقدم النظرات االقتصادّة ومن أهم العوامل المؤثرة في تحر
 أسعار األسهم واألوراق المالّة المتداولة.

 
 

                                                            
، منیر،  ١ ندرة، منشأة المعارفاألوراق المالّة وأسواق رأس المال، هند ان، "دمحم رامي" ١٩٩٧، اإلس . مأخوذ من: أبو شع

رهعبد الرافع إسماعیل،    ٦٤، صمرجع سب ذ
عة، عبد الرؤوف، وحطاب، سامي،  ٢ رهرا   .٨، ص ٢٠٠٦ ،مرجع سب ذ
استخدام نموذج زعرب، ناهدة سعید حسین،  ٣ تحلیل حجم تداول األسهم في قطاع البنوك الوطنّة في بورصة فلسطین 

لّة التجارة،  -، الجامعة اإلسالمّةالسالسل الزمنّة ل،  ة والتمو   .٤٣، ص٢٠١٢غّزة، قسم المحاس
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 الشفافّة: -٢

ع المستثمرن في نفس الوقت،  فاءة نقل المعلومات إلى جم أن الشفافّة تشیر إلى سرعة و نجد 
س مد نزاهة اإلجراءات في السوق المالّة، وهو عامل مسؤول عن إرساء قواعد وعامل  ع الشفافّة 

ع  ستط ي ال  ّ مستثمر  العدل والمساواة. لذلك فإن توّفر الشفافّة یؤّمن عدم وجود أ مّیزة أل
  استغاللها لمصالحه الشخصّة.

 الشائعات: -٣

ة الالعب الخفي في السوق  مثا ة النظّرة تعّد الشائعات  المالّة، حیث أنها ال تعتبر من الناح
اشر. بید أّنه  اشر وغیر الم اس تأثیرها الم ة ق ات عمل السوق المالّة وذلك لصعو عامًال مؤّثرًا في آل
اء غیر رسمّة یجدو  الة أن عتبرونها و بیر و ل  ش الشائعات  في الواقع فإّن المستثمرن یتأثرون 

  ح السرع أو التهدید.فیها مصدرًا للر
 الوضع االقتصاد السائد: -٤

ما هو  اشر  ل م ش ة السائدة في البیئة التي توجد فیها السوق المالّة  تؤّثر الحالة االقتصاد
الحال مع العرض والطلب. لذلك فإّن استقرار اقتصاد الدولة یؤّد إلى تحّسن وازدهار في حجم 

التالي تقلیل التداول على االوراق المالّة وذلك  حث عنه المستثمر و سبب توافر عنصر االمان الذ ی
التالي زادة حجم االستثمارات داخل السوق المالّة.  درجة المخاطرة و

اسي السائد: -٥  الوضع الس

ست واضحة أو ثابتة أو  اسي وحجم التداول في السوق المالّة ل إّن العالقة بین الوضع الس
ما في العوامل  س مؤّشرًا حتمًّا الزدهار السوق المالّة تناسبّة  اسي ل قة، ألن االستقرار الس السا

اسّة  ار. والسبب وراء ذلك أن االحداث الس الضرورة سبب لالنه س  المثل فإّن عدم االستقرار ل و
معنى أنها سبب في ضرر أحد األطراف مقابل منفعة الطرف اآلخر،  عادة ما تكون ذات وجهتین، 

التالي في أداء لذلك فإ اسي نتیجة الحروب یؤّد إلى تخلخل في االقتصاد و ّن اضطراب المناخ الس
ما اّنها جزء ومؤّشر على النمو االقتصاد للدولة.    السوق المالّة 

ة: -٣-٢-٢-٣ ة ومحدداتها في السوق المال   القدرة التنّبؤّة للمعلومات المحاسب
ع او الشراء ُتبنى على أساس التوّقعات  الب إّن قرارات المستثمر في السوق المالّة المتمّثلة 
ضًا تعتمد على المعلومات المتدّفقة من أسواق  ذلك فإّن توّقعات المستثمرن أ واحتماالت تحّققها، 

ارها البناء التحتي لها واألساس اّلذ یبتعد عن عملّ  اعت قترب بها االوراق المالّة  م و ات التوّقع والتنج
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حت عملّة التنّبؤ بها وتقدیرها ١من العقالنّة بیرة فقد أص ة  ما أّن قائمة التدفقات النقدّة ذات أهم . و
ط وتوفیر المعلومات لترشید القرارات االستثمارة، واالستفادة منها في  ة التخط عمل ام  محّل اهتمام للق

التدفقات النقد   .٢ة المستقبلّةالتنّبؤ 

ة للمستثمر:-١-٣-٢-٢-٣ النس   أهمّة التنّبؤ 
المعلومات المحاسبّة الالزمة التخاذ قراره االستثمار بدرجات متفاوتة، فحاجته  یهتم المستثمر 
الماضي أو  قة المتعّلقة  إلى معلومات عن المستقبل أكثر من حاجته للمعلومات التارخّة أو السا

عات الحاضر،  ذلك الصناعة التي ینتمي إلیها، الزادة المتوّقعة في المب فالنظرة المستقبلّة للمنشأة، و
ّة في نظر المستثمر عن  ّلها معلومات لها األولو ّال  ًال، ومعّدل الزادة في رحّة السهم مستق مستق

معلومات ومدخالت لقراره االستثمار  عّد ٣غیرها لالعتماد علیها  ًا . لذلك  التنّبؤ شرطًا أساسًّا وضروّر
المستقبل، فالتنّبؤ الجّید یؤّد إلى قرارات جّیدة قًا لعملّة اتخاذ القرارات المتعلقة  ، ألّن ذلك ٤وسا

اجات المالّة بناًء على تقدیر التدفقات النقدّة المستقبلّة حیث أّن قائمة  ساعد في تقدیر االحت
على أساس تحلیل التدف النقد المتوّقع أداة فاعلة لتقدیر مد النمّو المتوّقع التدفقات النقدّة المبنّة 

اجاتها النقدّة ض ٥للمنشأة وتقدیر احت أّن أفضل طرق التنّبؤ هي أن یتم تخف عتِبر خبراء التنّبؤ  . و
م المتوّقعة  اتهاو الفجوة ما بین الق م الفعلّة إلى أدنى مستو ن أن تتجلّ ٦الق م ما  ى أهمّة التنّبؤ في . 

  :٧أهمّة المعلومات المحاسبّة المستقبلّة الناتجة من عملّة التنّبؤ من خالل عّدة نقا أهّمها
ة الداخلة والخارجة والعوائد  -  حجم التدفقات النقد قة  معظم قرارات االستثمار تحتاج لمعرفة مس

 المتوّقعة من عملّة االستثمار.

حافظ االستثماّرة لدراسة مستقبلّة لكل نوع من أنواع االستثمار والعوائد تحتاج قرارات إدارة الم - 
ة على نوع االستثمار خاّصة في ظروف عدم التأّكد. طة بها، ودرجة المخاطرة المترت  المتوّقعة والمرت

                                                            
رهبلجبلّة. سمّة،  ١   .٣٣، ص٢٠١٠-٢٠٠٩ مرجع سب ذ
اش، دمحم یوسف،  ٢ ةاله ة المستقبل التدفقات النقد س التدف النقد والعائد المحاسبي للتنّبؤ  ة  -استخدام مقای ق دراسة تطب

ة ل، –، الجامعة اإلسالمّة على المصارف الفلسطین ة والتمو ة التجارة، قسم المحاس ل   . ٣، ص٢٠٠٦غزة، 
ضة، رواء عبد الرزاق،  ٣ رهاع   .٤١، صمرجع سب ذ
ع،  ٤ ، عمر، ومروة، ر )سید ، أثر فحص القوائم المالّة المرحلّة على سوق األوراق المالّة (من وجهة نظر المجتمع السور

حوث والدراسات العلم   .٢٣٤، ص٢٠١١، ٢)، ع٣٣سلسلة العلوم االقتصادّة والقانونّة، مج ( -ّةمجّلة جامعة تشرن لل
  .١٩٨٤، ٢، عمان، أساسّات التحلیل الماليرمضان، زاد،  ٥

6 Geurts, Michael D. " Four Criteria by Which to Choose the best Forecasting Techniques" Journal of 
Business Forecasting, Vol. 1, 1981, pp 7-10. 

م،  ٧ ي، محمود إبراه ر المالّةتر   .١٩٩٥، ٢، جامعة الملك سعود، الراض، تحلیل التقار
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الضرائب المتوّقع دفعها أو المتوّقع تحصیلها وأثر ذلك  -  تحتاج إدارة المشروعات إلى التنّبؤ 
 التدفقات النقدّة الداخلة والخارجة.على 

ل إلى معلومات مستقبلّة عن األثر المتوّقع لكل مصدر من مصادر  -  تحتاج قرارات التمو
التزاماتها. ل، وعلى مقدرة المنشأة على الوفاء  ل على الرحّة والسیولة في األجل الطو  التمو

األر -  ع األسهم للتنّبؤ  اح المتوّقعة ونصیب السهم الواحد من حاجة المستثمر عند شراء أو ب
  األراح.

ة للمعلومات المحاسبّة: -٢-٣-٢-٢-٣   العوامل المؤثرة في القدرة التنّبؤ

مد القدرة  من خالل الدراسات العدیدة في هذا المجال تّم إیجاد العدید من العوامل التي تؤّثر 
ة المستثمر التي تساعده في اتخاذ قرار  ة وأهّمها:التنّبؤ   االستثمار بناء على المعلومات المحاسب

قًا  -١ رت سا ما ُذ ة  عوامل خارج العدید من المعلومات المتعلقة  یتأثر قرار المستثمر 
بیر في الموازنة أو  ومة عن عجز  الظروف االقتصادّة العامة، على سبیل المثال إعالن الح

ض معدالت الفا ة للمستثمر میزان المدفوعات، أو رفع وتخف النس ل هذه المعلومات تعّد مهّمة  ئدة، 
مة السوقّة  ه األراح المتوّقع الحصول علیها والتي تعّد محّددًا أـساسًّا للق ما ستكون عل في التنّبؤ 
ًا على قرار المستثمر حّتى لو تّم اإلعالن في المنشأة  س سل دون شّك فإنها ستنع للسهم. إذ أنه و

  .١دید في تقاررها المالّة السنوّة أو المرحلّةعن صافي دخل ج
ل خاص في  -٢ ش المشروع  طة  الظروف االقتصادّة المستقبلّة المح تتأّثر عملّة التنّبؤ 

عّة واالقتصادّة.  حاالت الحروب أو الكوارث الطب

یز على جودة المعلومات ومالئمتها -٣ حتاج التر ي یتم  اعتماد مدخل مناسب لعملّة التنّبؤ 
، وهذا ما نجده في التقارر المالّة المرحلّة  حتاجه المستثمر التخاذ قراره االستثمار أهم ما  التنّبؤ 
انّة الوصول  ح إم النتائج النهائّة السنوّة إذ أن المعلومات المحاسبّة المرحلّة تت نموذج للتنّبؤ 

عملّة  إلى مد واسع من المعلومات المالئمة والتي تساعد طة  ض درجة عدم التأّكد المح في تخف
قّة لالستثمارات   .٢اتخاذ القرار االستثمار وتحدید األسعار الحق

                                                            
رهمرعي، عبد الرحمن،  ١   . ١٨٥-١٨٤، صمرجع سب ذ
ع، ٢ ، عمر، ومروة، ر ره سید   .٢٣٤، صمرجع سب ذ
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ي تكون التقارر المالّة ذات فاعلّة في اتخاذ القرارات یجب أن تتصف المعلومات  -٤
عطیها الصفات  المالئمة والموثوقّة والكمال والموضوعّة الذ  التي تحّق جودتها المحاسبّة 

االتساق حیث  ة خصائصها. وأن تكون االفتراضات المبنّة علیها التوقعات المستقبلّة متسمة  ونوع
ة تساعدها في أن تكون مدخالت لعملّة التنّبؤ مة تنّبؤ . ١أن المالءمة تعطي المعلومات المحاسبّة ق

د معلومات حول المنشأة من أجل اّتخاذ قرارات أفضل  لذلك فإّن الهدف األساسي هو تزو
. حیث أّن المعلومات المحاسبّة المالئمة تؤّثر في قرار المستثمر من خالل مساعدته ٢للمستثمرن

اق یلخص ٣على التنّبؤ والحصول على معلومات مستقبلّة أو حالّة  &Francis). في نفس الس

Schipper, 1999)معنى أّن األرقام المحاسبّة تعتبر مالئمة إذا  ٤ مة المالئمة،  ة لق النظرة التنبؤ
مة  األراح المستقبلّة، توزعات األراح أو التدفقات النقدّة المستقبلّة، وق ن استخدامها للتنّبؤ  أم

ضیف   ,Oyerinde)المالئمة تقاس من حیث ردود أفعال السوق المالّة للمعلومات الجدیدة. و

األحداث  ٥(2009 ضًا تهدف إلى زادة المعرفة وٕاعطاء صّناع القرار القدرة على التنّبؤ  أنها أ
مؤّشر مهم ضّد مخاطر  ة معلومات التدفقات النقدّة  یز على أهم المستقبلّة. إضافة إلى التر

ة أّن  ٧)٢٠١٢(یوسف،  ما جاء في دراسة .٦الخسائر المستقبلّة وأداة إلدارة خطر العملة األجنب
اجات المستثمرن، ولهذا  ة تعتبر أحد محددات مالءمة معلومات األراح المحاسبّة الحت القدرة التنّبؤ
االمر خصوصّة واضحة في األسواق المالّة إذ أّن القرارات االستثماّرة ُتبنى على توّقعات 

مالءمة األراح تعني قدرة األراح  المستثمرن وتصّوراتهم ألداء المنشأة المستقبلي. حیث أنّ 
ة التدفقات النقدّة المستقبلّة للسنة التال  ٨.المحاسبّة في السنة الحالّة على التنّبؤ 

 

                                                            
  .١٩٩٧، ١وائل للنشر، ، معهد الدراسات المصرفّة، عمان، دار التحلیل الماليمطر، دمحم،  ١

2 Germon, H., and G. Meek. "Accounting: An international perspective.", 2001, McGraw Hill.  
3  Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of Financial Concepts No.2, “Qualitative 
Characteristics Of Accounting Information”, 1980. 
4 Francis, Jennifer, and Katherine Schipper. "Have financial statements lost their relevance?." Journal of 
accounting Research (1999): 319-352. 
5 Oyerinde, Dorcas Titilayo. Op. Cit. 2009. 
6 Tweedie, D., "Cash Flow Hedge Accounting for Offsetting Internal Derivative Contracts 
Used to Manage Foreign Currency (IAS39-IGC134-1-b)" IASB, London, 2003. 

ن في األسواق المالّةیوسف، علي،  ٧  - أثر استقاللّة مجلس اإلدارة في مالئمة معلومات األراح المحاسبّة لقرارات المستثمر
قّة   .٢٣٣، ص٢٠١٢، ٢، ع٢٨االقتصادّة والقانونّة، مجلد مجلة جامعة دمش للعلوم ، دراسة تطب

٨ Kim, M., and W., Kross, 2005, " The Ability of Earnings to Predict Future Operating CashFlows Has 

Been Increasing—Not Decreasing", Journal Of Accounting Research, (Vol.43 No.5), p.778. As city by: 

رهلي، یوسف، ع  .٢٣٤، صمرجع سب ذ
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ة األسعار على األراح: -٥ ق  أس

ة المعلومات حیث أن المعلومات سها التي هناك تفاوت في أهم  – السوق  توقعات تع
 تعتمد التي التوقعات عنها تفصح التي المعلومات من وٕاعالماً  مالئمة أكثر هي – األسعار التاليو 

ة السالسل على ة، لألراح الزمن  األراح من أكثر مستقبلي مدلول ذات تغیراتهاو  فاألسعار المحاسب
ة ق مفهوم أس سمى  ة وهذا ما  ان ذلك في دراسة  ،األراح على األسهم أسعار المحاسب حیث تم ب

رة ١)٢٠٠٥(یوسف،  ة  أن الف س عة المحتو المعلوماتي لكالهما تجاه  تعتمد لذلكالرئ على طب
ة ة وأوفر من  ،األراح المستقبل عة مستقبل ة لألسهم ذو طب فالمحتو المعلوماتي لألسعار السوق

ستدعي قدرة ة. مما  عة التارخ ة ذو الطب أسعار األسهم  المحتو المعلوماتي لألراح المحاسب
ة أوفر وأكثر مالئمة من تو  أن تتضمن على ة المستقبل نقل معلومات عن األراح المحاسب

ة حول األراح  ة لألراح المحاسب ة التارخ ة التي تتضمنها السالسل الزمن المعلومات التارخ
ة. ة األ المستقبل ق قّة أسعار األسهم على األراح أكثر واقعّة من أس أن أس راح وهذا بدوره یبین 

فترض أن األراح تمثل المصدر الوحید المالئم للمعلومات ده  .على األسعار الذ  وهذا ما تؤ
ة األسعار ق أس ة التي تتس مع القول  ادئ المحاسب عة القواعد والم ضًا طب على سبیل المثال  ،أ

ة اس األصول على أساس التكلفة التارخ ع ،فإّن ق اإلیراد على أساس الب والتحفظ  ،واالعتراف 
ة على تجسید  ،المحاسبي ة التي تقید من قدرة المعلومات المحاسب ادئ المحاسب هي أمثلة عن الم
ة،التوقعا األراح المحاسب ة  إذ أن قدرة أسعار األسهم على التنّبؤ بتغیرات األراح  ت المستقبل

مجموعة المعلوم ة تتمثل  سها المستقبل ة إضافة توقعات السوق حول األراح المستقبات التي تع ل
س:إلى األراح الجارة س األراح المحاسبّة خالل فترة معینة والتي تع   ، على ع

ة أ  -  أ ع والتي أدت إلى حدوث تدفقات نقد د أن تؤد إلى حدوثهاتأثیر صفقات الب  و من المؤ
ات الذمم ة والتغیر في حسا عات النقد   المدینة).  (المب

قة  -  ب اعة. ،تأثیر األنشطة عن الفترة السا ضاعة الم  مثل نفقات اإلهالك وتكالیف ال

ر ونفقات اإلعالن.   -  ت حوث والتطو ة مثل تكالیف ال  النفقات النقد

                                                            
إطار للتنظیر المحاسبيیوسف، علي،  ١ ر المحاسبي المعاصر  قي في الف ة استخدام المدخل التطب توراه في المحاس ، رسالة د

س   .٢٤٨ – ٢٤٦، ص ص٢٠٠٥مصر،  ،غیر منشورة، جامعة قناة السو
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ة  ة المستقبل التدفقات النقد س المعلومات المتعلقة  ة من غیر المحتمل أن تع تلك فاألراح المحاسب
قا تغیرات  ،فرص االستثمار المتاحة أمام المنشاةالناتجة عن  النتیجة فإن تغیرات األسعار تتوقع مس و

انت خصائص. ١األراح ة السالسل إذ أنه حتى لو  لو  جیدا محددة لألراح الزمن اً - معقول ش  وغال
حاث تتناولها ما ة األ  فإنه - عشوائي مسار ذات أنها على المال رأس أسواق مجال في المحاسب

ة األراح بتغیرات التنبؤ صعب ة للسالسل المعلوماتي المحتو  على اعتمادا المستقبل ة الزمن  التارخ
س األسهم أسعار أن حین في لألراح، قا تع ة األراح بهذه المتعلقة المعلومات مس  على أو( المحاسب
   .)منها جزء األقل

التهم: -٦  توّقعات المستثمرن وتحل

ة، حیث  ٢)٢٠٠٦یر (مرعي،  أّن توّقعات المستثمرن تؤد لتغییر في ردود فعل السوق المال
قررون الحصول على معلومات  عض المستثمرن  أّنه عند اإلعالن عن صافي الدخل العام فإن 
ار  عتبر أخ ان رقم الدخل مرتفعًا أو أعلى من توّقعات المستثمرن فإّن ذلك  تحلیلّة أكثر. فإذا 

ل أفضل عن القّوة اإلیرادّة والعوائد. بینما المستثمرون الذین جیدة و ش ه  غّیر المستثمر رأ التالي 
أّنه رقم سّیئ. وٕاّن هذه  فّسرون صافي الدخل  ة جّدًا فإنهم س لدیهم في األساس توّقعات عال

قة للمستثمرن وتفسیراتهم ستؤّد إلى ارتفاع أكبر في حج م التداول عّما التوّقعات أو اآلراء المس
ون مرتفعًا. األساس س ه عند اإلعالن عن صافي الدخل الذ   ان عل

 مراجعة التقارر المالّة المرحلّة: -٧

إّن المحتو اإلعالمي للمعلومات المحاسبّة المرحلّة ذو تأثیر فّعال وسرع على أسعار وأحجام 
مدخالت في بناء نماذج تنّبؤ معامالت األوراق المالّة في السوق المالّة، نظرًا  انّة اعتمادها  إلم

مدخالت  ، أو تعتبر  صافي الرح السنو أو العائد على السهم السنو النتائج النهائّة سواء  جیدة 
س أثره في قرار المستثمر قّة للسهم مّما ینع مة الحق الق  .٣لنماذج تحلیل العوامل األساسّة، والتنّبؤ 

  

                                                            
رهیوسف، علي، ١   .٢٤٨ – ٢٤٦، ص ص٢٠٠٥، مرجع سب ذ
رهمرعي، عبد الرحمن،  ٢   .١٨٨، صمرجع سب ذ
رهالمیهي، عادل عبد الفتاح،  ٣   .٢٦، صمرجع سب ذ
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ن استخدام   - أ ر المالّة المرحلّة والتي خضعت لعملّة م المعلومات المالّة الواردة في التقار
العدید من المعلومات المستقبلّة وأهّمها   :١المراجعة من قبل مدّق مستقّل في التنّبؤ 

١- : صافي الرح السنو  التنّبؤ 

عتمد علیها الم صافي الرح السنو من أهم العوامل التي  اراته عتبر التنّبؤ  ستثمر في تحدید خ
م المستثمر ألنواع  ناء على تقی فاءة استخدام اإلدارة لمواردها المتاحة، و عّبر عن  االستثماّرة ألنه 
الزادة المتوّقعة في صافي الرح المستقبلي ألّنه مؤشر لمقدرة  ون  یزه األساسي  االستثمارات فإن تر

ة أصول المنشأة والسیولة المنشأة على تحقی التدّف النقد الال زم للتوزعات المستقبلّة وضمان حما
مة التنّبؤّة للمعلومات المالّة المرحلّة یتم  اس الق قلل المخاطر الخاّصة بتلك المنشأة. ولق فیها مما 
س تطّور  لة تع استخدام سلسلة زمنّة طو صافي الرح السنو  طة للتنّبؤ  س االعتماد على نماذج 

عتها نشا ة علیها. المنشأة وطب   ونتائج أعمالها واآلثار االقتصادّة المترت
العائد على األسهم: -٢  التنّبؤ 

ار   أّن العائد على األسهم من أهم المعلومات المحاسبّة لد المستثمر حیث تطّلب المع اعتبر 
ة الدولّة اإلفص٣٣المحاسبي الدولي رقم ( اح عن العائد على ) الصادر عن مجلس معاییر المحاس

مّثل حّصته من الثروة المتراكمة  صورة منتظمة في قائمة الدخل، فهو  السهم (حصته من األراح) 
ة المدیونّة، الضرائب،  عّد مؤّشر لمد منفعة األصول، إجمالي الرح، نس ة الفترة المالّة، و نها

ا ما یدّل على مقدرة المنشأة على الوفاء   لتزاماتها الجارة. وحقوق الملكّة، 

األراح:    مسؤولّة المدّق عن التنّبؤ 
إّن مسؤولّة المدّق عن إجراءات التنّبؤ والعرض للمعلومات المحاسبّة المستقبلّة تنحصر في 
المعلومات المحاسبّة، وفحص هذه الفروض وٕاجراءات  ان الفروض التي یتم على أساسها التنبؤ  ب

قها في ظل المعایی ة المدق عن التنّبؤ تطب ر االسترشادّة الصادرة لهذا الغرض. لذلك فإّن مسؤول
األراح تعتمد على مد قبوله للفروض التي تّم علیها التنّبؤ للفترة القادمة، ومراجعة اإلجراءات 

مراعاة الموضوعّة عند التنّبؤ  ام المنشأة  طرق التنّبؤ مراجعة حسابّة، والتأّكد من ق األراح، الخاصة 
قه في الفترات المالّة المرحلّة ون عن فترة مالّة قصیرة األجل. مما یناسب تطب ّله    . ٢وهذا 

                                                            
1 Nikolie, L; Bazley, J & Jones, J, Intermediate Accounting, 11th ed, South- Western Cengage Learning, 
USA, 2010, 268-275. 

م عبد السالم،  ٢ ي، محمود إبراه ر المالّةتحلیل تر ات، التقار ت ، ١٩٩٣، ١، جامعة الملك سعود، الراض، عمادة شؤون الم
  ٣٦٤ص
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ة وسلوك أسعار األسهم: -٣-٣-٢-٢-٣ ة للمعلومات المحاسب   القدرة التنبؤ

ام الثالثة الالحقة لتارخ  (Bernard & Thomas, 1990)١توّصل  أّن أسعار األسهم خالل األ
ة، وذلك في ضوء األراح المستقبل امل التنبؤات  ل  ش س  ة ال تع أثر  اإلعالن عن األراح الحال

ل من األسعار وحجم حدث اإلعالن عن االراح على قًا   Ball and) التداول؛ الذ درسه مس

Brown, 1968)و ,٢)Beaver,1968(أّن أسعار األسهم تتأثر ولو ٣ التوّقعات ؛ ولكن وجد  ل جزئي  ش
ام  ة على درجة من األهمّة خالل األ األراح المستقبل طة لألراح، وهناك قدرة على التنّبؤ  س ال
ون فیها رد فعل من قبل السوق وذلك على مد الفترات المرحلّة األرعة. من جهة  الثالثة التي 

أّن سلوك أسعار األوراق المالّة  ٤)٢٠٠٥(الداغر، أخر وجد  من خالل دراسات تجربّة إحصائّة 
عّد عشوائًّا، وهذا  ل آخر، إّن هذا السلوك على سبیل المثال  ش غیر قابلة للتقدیر المستقبلي تمامًا، 

ضعف أو فقر توّقعات تحلیل السوق لألسهم، فالمحّللون ا عض لالستنتاج  حاولون ما یدعو ال لمالّیون 
حاولون توّقع ما ال ُیتوّقع. ولكن  قة األمر هم  األساس) وفي حق السلوك المستقبلي (العشوائي  التنّبؤ 
ن المحافظ االستثماّرة  أّن االستثمار هو مقامرة، بل إّن التحلیل المالي المستخدم لتكو عني  هذا ال 

 السلوك السعر أكثر قدرة على التنّبؤ.هو أداة لتقلیل العشوائّة والوصول ألنما من 

العوائد  (Reilly & Brown,184)وجد  ن التنّبؤ  ان من المم أّن هناك تساؤالت حول ما إذا 
عد  االعتماد على تقارر األراح المرحلّة المتاحة. حیث تبّین أن فترة ما  ة  المستقبلّة للورقة المال

اس  اإلعالن عن التغیرات في األراح غیر المتوّقعة تعطي عوائد غیر عادّة، فقد لوحظ عدم االنع
مّن  فء، وهذا بدوره  انت في سوق  ما لو  السرعة المتوّقعة  الفور على أسعار االوراق المالّة 

عوائد األوراق المالّة.    من استخدام هذه المعلومات عن األراح في التنّبؤ 

ٍل من  ٥ )Al-Tamimi et al, 2011من جهة أخر یبین ( ة بین  ة قو أّن هناك عالقة إیجاب
معلومات حول  العائد على السهم وسعر السهم السوقي وهو ما یزود صناع القرار من مستثمرن 

                                                            
1  Bernard, Victor L., and Jacob K. Thomas. "Evidence that stock prices do not fully reflect the 
implications of current earnings for future earnings" Journal of Accounting and Economics 13 May, 
1990, p.307. 
2 Ball, R., and Brown, P., “Portfolio Theory and Accounting”, Journal of Accounting Research, (Vol.7, No. 
2), 1969,PP 300-323. 
3 Beaver, W., “The Information Content of Annual Earnings Announcements”, Journal of Accounting 
Research, (Vol. 6, Supplement), 1968, PP 67-92. 

رهالداغر، محمود محّمد،  ٤   .٢٨٥، صمرجع سب ذ
5 Al-Tamimi, Hussein A. Hassan, Ali Abdulla Alwan, and A. A. Abdel Rahman. "Factors affecting stock 
prices in the UAE financial markets" Journal of Transnational Management 16.1 (2011): 3-19. 
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اتها التي تؤثر في  اساتها واستراتیج غي على المنشآت أن تولي س التالي ین ة، و أسعار األسهم المستقبل
د على ذلك (العائد على األسهم االهتمام  ؤّ أّن العوائد المستقبلّة هي  ١)Schiller, 2000الشدید. و

إلى أن  )٧٠، ص٢٠٠٢بین یوسف ( وقداألكثر شیوعًا من بین العوامل المؤثرة في سعر السهم. 
ة المحتو اإلعالمي لها فإنها  التي تجرها المنشأةالمتحققة  توزعات األراح االعتماد على خاص قد و

الً تنقل  شأن األراح المتوقعة مستق التدفقات و  معلومات إلى المستثمرن تؤد إلى تغییر توقعاتهم 
ة للمنشأة ة المستقبل اسة ثابتة، و النقد ع س انت المنشأة تت معروفة من قبل المستثمرن و  خاصة إذا 

ك فإن أ تغییر في شأن توزعات األراح الذ یبین اتساق االفتراضات التي تتبناها المنشأة، ولذل
اسة قد یؤثر على توقعات المستثمرن رد فعل على مثل هذه و  هذه الس التالي فإن األسعار ستتغیر 

  .المعلومات
ل عام إن العوامل المحددة لقرارات المستثمر عدیدة، وعند اعتماد المستثمر التخاذ قراره  ش

عتمد فقط على هدفه االستثمار   بل على توقعاته وتنبؤاته ومد ثقته االستثمار فإّن ذلك ال 
ة االستثمارة  المعلومات المقّدمة له من قبل المنشأة التي ینو االستثمار فیها. وهذا ما یجعل العمل
فاءة السوق، جودة المعلومات المتوفرة،  قًا  ما نوقش سا ة واقعة تحت تأثیرات تمّثلت  في السوق المال

ة، حجم التداول وٕالى أ مستو العوامل المحددة للقرارات ا مة السهم السوق ق الستثماّرة المتوضحة 
ات التداول الحاصلة  طر على عمل س ل ذلك  الئم هذا القرار.  ما  ع متخذ القرار التنبؤ  ستط

ل بیئة ممیزة وذات خصوصّة تسود السوق المالّة. ش ات ذلك    ضمنها و

                                                            
1 Shiller& Robert J., "Irrational exuberance." Princeton University Press: UP, 2000. 
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حث األول   :الم
ة    لمحة عن سوق دمش لألوراق المال

التالي ح عدة أمور  ة یجب توض   :١للحدیث عن سوق دمش لألوراق المال

ة: - ١-١- ٤   نشأة سوق دمش لألوراق المال

ة السورة من أهم انجازات  ة وهیئة األوراق واألسواق المال تعتبر إقامة سوق دمش لألوراق المال
ر القطاع المالي في سورة. حیث  موجب المرسوم تم إحداث تطو ة،  سوق دمش لألوراق المال

ارة،  ٢٠٠٦لعام  /٥٥التشرعي رقم / ة االعت الشخص ونص المرسوم على أن تتمتع السوق 
ة السورة وتعمل تحت إشرافها، وا ط بهیئة األوراق واألسواق المال ، وترت الستقالل المالي واإلدار

سي للسوق مدینة دمش ون المقر الرئ ل فتتاح اتم ، و و ش حیث  ١٠/٠٣/٢٠٠٩رسمي في السوق 
ة آذار عام  ات في نها ات مدرجة حیث وصل عدد الشر ستة شر  ٢٤إلى  ٢٠١٥بدأ تداول السوق 

ة مدرجة   .شر
ة السوق في  ة تتمثل رؤ دعم االقتصاد الوطني من خالل اتاحة الفرض لتعبئة المدخرات المحل

ات مساهمة جدیدة وزادة رؤوس  ة التي یتم فیها إنشاء شر وجذب االستثمارات وتحفیز السوق األول
شة لكافة فئات ال ة ورفع مستو المع ة االقتصاد ة التنم   مجتمع.أموالها لدفع عمل

ة وراقلأل دمش سوق  تقسم ة السوق  :إلى المال  .ب الموازة السوق  ،أ الموازة السوق  ،النظام
ة لشرو إدراج خاصة بها أم السوق الموازة فتخضع لشرو تتماشى مع  احیث تخضع السوق النظام

عة عملها.  طب

 
 
 
 

  

                                                            
  للمزد انظر إلى: ١

ة  -  www.dse.syموقع سوق دمش لألوراق المال

ة السورة  -  www.scfms.syموقع هیئة األسواق واألوراق المال

ة  - ، جمع ة، محاضرة ندوة الثالثاء االقتصاد من عزت، تطور أسعار األسهم في سوق دمش لألوراق المال المیداني، دمحم أ
ة السورة،    .٢٠١١العلوم االقتصاد
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ة هیئة األوراق واألسواق  - ٤-١- ٤ ات المنشآت الخاضعة لرقا اعتماد مدققي حسا
ة: ة السور   المال

ات وخاصة في  ة مراجعة وتدقی الحسا ة واستنادًا إلى معاییر نظرًا ألهم سوق األوراق المال
ة  ة السورة رقم التدقی الدول ات  ٢٠٠٥لعام  ٢٢وقانون هیئة األوراق واألسواق المال ع شر الذ ات

ة وٕاشراف الهیئة، فقد تم إعداد نظام خاص العتماد مفتشي  ة والتدقی المعتمدة لرقا اتب المحاس وم
ة أداء الم مراق ناًء على ذلك تقوم الهیئة  ة الهیئة، و ات لد الجهات الخاضعة لرقا دققین الحسا

صار الحقًا إلى  ات االعتماد ل اتبهم للتأكد من تلبیتهم لمتطل ة إلى م اإلضافة إلى إجراء زارات میدان
المدققین المعتمدین من قبل الهیئة لتدقی المؤسسات الخاضعة إلشرافها. ة    إصدار قائمة سنو
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حث الثاني   :الم
ة    مجتمع الدراسة واألسالیب اإلحصائ

ة بهدف معرفة وجهة نظر  إجراءتم  المستثمرن في سوق دمش لألوراق الدراسة المیدان
ة ة في قرارات المستثمرن في السوق حول مد  المال ة المرحل تأثیر عملّة مراجعة التقارر المال
ة احثة على أسلوب  وقد ،المال اناعتمدت ال حول  راسةدعینة ال آراءف على ر وذلك بهدف التع االستب

ور   .الموضوع المذ
حث وصفاً  اً  تناول هذا الم عة ومجتمع الدراسة وعینتها واألسالیب  منهج ة الدراسة المت لمنهج

ار الفر  انات واخت ة المستخدمة في تحلیل الب   من خالل ما یلي: ،ضو اإلحصائ
  مجتمع وعینة الدراسة. ١- ١-٤
انات ٢- ١-٤ م أداة جمع الب   .تصم
انات.األسالیب واأل ٣- ١-٤ ة المستخدمة في تحلیل الب   دوات اإلحصائ
انة. ٤- ١-٤ ات االست   صدق وث
انة ٥- ١-٤ ات فقرات االست   ث
  عرض وتحلیل خصائص عینة الدراسة. ٦- ١-٤
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  الدراسة:وعینة مجتمع  - ١-١- ٤

ة، وسوف تشمل عینة  دراسةیتكون مجتمع ال من فئات المستثمرن في سوق دمش لألوراق المال
ة على مفردات دراسةال ة المتواجدین  عشوائ ع فئات المستثمرن في سوق دمش لألوراق المال من جم

ة الوصول إلیهم اقي المحافظات لصعو ، وسوف یتم استثناء فئات المستثمرن في   .في محافظة دمش

ما یخأما  ة:ص عف ة التال   ینة الدراسة فقد تم حساب حجمها من خالل المعادلة اإلحصائ

	
2 85 15

5
204 

احثة بتوزع  ه قامت ال انة على عینة ال) ٢٢٠(وعل انة ١٨٩وقد تم استرداد ( دراسةاست ) است
ة االسترداد  عاد (%٨٥.٩(أ نس ان٥) وقد تم است ا ات) است نات أو لوجود أخطاء لعدم استكمال الب

ة ( فیها انات الداخلة في التحلیل ( %).٢.٢٧أ بنس ون عدد االست ذلك  ة ١٨٤و انة أ نس ) است
ة %٨٣.٦( ة الفعل ) من حجم العینة، والجدول التالي یوضح العینة المستهدفة ودرجة اإلجا

ة:   للمستثمرن في سوق دمش لألوراق المال
  )١- ٤جدول رقم (ال

ة لهاالعینة  ة الفعل   المستهدفة ودرجة اإلجا
ان ة  العدد  الب   النس

انات الموزعة   %١٠٠  ٢٢٠  االست
انات المستردة   %٨٥.٩  ١٨٩  االست

انات غیر الصالحة للتحلیل   %٢.٣  ٥  االست
انات الخاضعة للتحلیل   %٨٣.٦  ١٨٤  االست

انات: - ٢-١- ٤ م أداة جمع الب   تصم
ار فروضها تم إعداد  انة لتحقی أهداف هذه الدراسة والخت عد است وتوجیهها ألفراد العینة، وذلك 

ة وقرارات المستثمر في  ة المرحل مراجعة التقارر المال ة الخاصة  ة والمهن م مراجعة الدراسات األكاد
ة  غني ال تم عرض والتيالسوق المال ، وقد اشتملت هذه القائمة على  منها دراسةما  في الجانب النظر

ة:   عدد من األسئلة غطت المجاالت التال

تكون من  حتو على الخصائص العامة لعینة الدراسة و تتضمن (العمر،  أسئلة) ٥(القسم األول: 
  .المؤهل العلمي، التخصص العلمي، العمل، سنوات التعامل في االستثمار)
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ة في قرار المستثمر القسم الثاني: یتكون  ة المرحل من ثالثة محاور تتناول أثر مراجعة التقارر المال
التالي: ة وهي    في السوق المال

التالي  ة في أسعار األسهم و ة المرحل حاول معرفة مد تأثیر مراجعة التقارر المال المحور األول: 
تكون من  ة و   سؤال. )١٢(في قرار المستثمر في السوق المال

ة في حجم التداول على ا ة المرحل حاول معرفة مد تأثیر مراجعة التقارر المال لمحور الثاني: 
تكون من  ة و التالي في قرار المستثمر في السوق المال   سؤال. )١١(األسهم و

ة  ة في زادة القدرة التنبؤ ة المرحل حاول معرفة مد مساهمة مراجعة التقارر المال المحور الثالث: 
تكون من ل ة و التالي في قرار المستثمر في السوق المال   ؤال.) س١٥(لمستثمر و

ارت الخماسي  اس ل ل فقرة وف مق ة على  انت اإلجا   ).٢- ٤ما في الجدول رقم (وقد 
  )٢- ٤الجدول رقم (

ارت وأطوال الفترات اس ل   درجات مق
شدة  التصنیف   شدةغیر مواف   غیر مواف  محاید  مواف  موف 
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة

ة المستخدمة في تحلیل األسالیب واألدوات - ٣-١- ٤ انات اإلحصائ   :الب
انات التي تم االعتماد علیها في الدراسة تتطلب استخدام البرنامج اإلحصائي إ عة الب ن طب

Statistical Package for the Social Sciences  المعروف اختصارًا بSPSS عني البرامج  ةحزم و
ة ة للعلوم االجتماع احث تقام. اإلحصائ انةبتفرغ وتحلیل  ةال البرنامج هذا من خالل  االست

ة:حیث اإلحصائي  ة التال ارات اإلحصائ   تم استخدام االخت
ة والتكرارات. .١  النسب المئو

٢. . ار  المتوسط الحسابي واالنحراف المع

ا .٣ ات فقرات االست اخ لمعرفة ث رون ار ألفا   .نةاخت

اس صدق الفقرات .٤ ا بیرسون لق  .معامل ارت

ولمجروف .٥ ار  عي أم One Sample K-Sسمرنوف ( -اخت ع التوزع الطب انات تت ) لمعرفة هل الب
 ال.

ار ( .٦ .One sample T testاخت اد اس الفروق بین متوسط الفقرات والمتوسط الح  ) لق

ار ( .٧ ار) One-Way ANOVAاخت ة. الدراسة ةعین آراء في الفروق  الخت  حسب المتغیرات الشخص
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انة ال - ٤-١- ٤ ات است   :دراسةصدق وث
انة: -١-٤ -١-٤   صدق االست

حق أهداف  ما  اس وتحقی ما صممت ألجله  انة أن تكون قادرة على ق صدق االست قصد 
ما یلي:دراسةال طرقتین  انة  اس صدق االست  ، وقد تم ق

مین):   . أ  صدق المحتو (المح

انةقامت  احثة بإعداد است ة  مد تتعل والتي دراسةال ال ة المرحل تأثیر مراجعة التقارر المال
ة، قة الدراسات على االطالع من خالل وذلك في قرار المستثمر في السوق المال  والمراجع السا

عد هذا حول النظرة انة تّم عرض ذلك الموضوع.   لفت منتأمجموعة  على األولّة صورتها في االست
لّ  أعضاءأساتذة من ) ٥( ة في  ة(بجامعة دمش تخصص  االقتصادة الهیئة التدرس  محاس

انة التي الفقرات حول آرائهم االسترشاد أجل وٕاحصاء) من وضح الملح رقم ( .تضمنتها االست ) ١و
مین الذین م أداة الدراسة. أسماء المح احثة أخذت وقد قاموا بتح مین حیث ونصائح آراء ال  تم المح

عض موضوع ال التي الفقرات حذف  ط  انة، ترت ، وٕاضافة فقرات تعدیل تم ما االست  تم حتى أخر
ة للصورة التوصل حیث النهائ انة،  ن توزعها لالست  في والتي تمثل المستثمرن دراسةال عینة على أم

ة. دمش لألوراق سوق    المال

 :الداخلي االتساق صدق  . ب

انة من محور ل اتساق مد الداخلي االتساق صدق قصد ل، مع محاور االست انة   االست
ا الخطي معامل إیجاد خالل من الداخلي االتساق صدق من التحق تم وقد درجة  بین لبیرسون  االرت

ما یلي انة  ة لالست انة الثالثة والدرجة الكل   :ل محور من محاور االست

  )٣- ٤جدول رقم (ال
انةمعامالت  ة لالست انة والدرجة الكل اط بیرسون بین محاور االست   ارت

انة  رقم اط   محاور االست معامل االرت
  بیرسون 

مستو الداللة 
ة   االحصائ

ة التقارر مراجعة تأثیر  ١ ة المال   ٠.٠٠٠ ٠.٨١١  األسهم أسعار في المرحل
ة التقارر مراجعة تأثیر  ٢ ة المال   ٠.٠٠٠ ٠.٨٥٣ التداول حجم في المرحل
ة التقارر مراجعة مساهمة  ٣ ة المال ة القدرة زادة في المرحل   ٠.٠٠٠ ٠.٨٠٣  للمستثمر التنبؤ

ة عند    ٠.٠٥=  αمستو الداللة اإلحصائ
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انة ٣-٤یتضح من خالل الجدول رقم ( ع محاور االست ا في جم ع معامالت االرت ) أن جم
ة  درجة قو ة (الثالثة دالة إحصائًّا و   ).٠.٠٥عند مستو داللة إحصائ

اطًا داًال  ط ارت انة ترت ل محور من محاور االست عني أن درجات مفردات العینة في  مّما 
انة ال شیر إلى تحق صدق االتساق الداخلي الست انة وهذا  ة في االست  دراسةإحصائًّا بدرجاتهم الكل

. ل قو ش   و

ات - ٢-٤- ١-٤ انة ث  :االست

ات قصد انة بث انة هذه تعطى أن االست  من مرة توزعها أكثر إعادة تم لو النتیجة نفس االست
، فقرة أو بیر تغییرها نتائجها وعدم في االستقرار عني وذلك أخر ل  ما ش  توزعها إعادة تم لو ف

ة فترات خالل مرات عدة العینة أفراد على   .معینة زمن

احثة تحققت وقد ات من ال انة ث ة التجزئة طرقتي خالل من دراسةال است ومعامل ألفا  النصف
اخ  :یلي ما وذلك رو ن

قة  . أ ة التجزئة طر  :النصف

احثة قامت م ال انة من محور ل فقرات بتقس ذلك محاور االست انة الثالثة و إلى  ل االست
ة األرقام ذات الفقرات األول الجزء شمل حیث جزأین شمل الفرد  ذات األرقام الفقرات الثاني الجزء و

ة، انة، محور ل في الثاني الجزء ودرجات األول الجزء درجات حسبت ثم الزوج  من محاور االست
عد ا معامل حساب تم ذلك و ا تعدیل تم ثم الجزأین، بین بیرسون  ارت  معادلة استخدام معامل االرت

  :هي المعادلة وهذه براون  سیبرمان
ات  ا +ر))١ر / ( ٢(( =معامل الث ما یلي:حیث ر معامل االرت انت النتائج    ، وقد 

  )٤- ٤جدول رقم (ال
انة ة لالست انة والدرجة الكل ات لكل محور من محاور االست اط بیرسون والث   معامالت ارت

ان عدد   الب
  األسئلة

اط بیرسون  ات  معامل االرت   معامل الث

ل انة    ٠.٧٢٨  ٠.٥٧٣  ٣٨ االست
ات هناك أن بین) یت٤-٤من الجدول ( اً  بیر معامل ث ان لفقرات نسب احثة طمئن مما االستب  ال

انة استخدام إلى  .طمأنینةٍ  ل االست
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قة  . ب  :اخ رون  ألفا معامل طر

احثة قامت رون  معامالت حساب ال انة اخ ألفا  ذلك ل لالست محاورها  من محور لكل و
  :یلي ما الثالثة وذلك

  )٥- ٤جدول رقم (ال
انة ة لالست انة والدرجة الكل اخ لكل محور من محاور االست رون    معامالت ألفا 

انة  رقم عدد   محاور االست
  األسئلة

ات  معامل ث
اخ رون    ألفا 

ل  ١ انة    ٠.٨٨٧  ٣٨  االست
ة التقارر مراجعة تأثیر  ٢ ة المال   ٠.٧٥٦  ١٢  األسهم أسعار في المرحل
ة التقارر مراجعة تأثیر  ٣ ة المال   ٠.٧٦٥  ١١ التداول حجم في المرحل
ة التقارر مراجعة مساهمة  ٤ ة المال ة القدرة زادة في المرحل   ٠.٨٢٥  ٢٢  للمستثمر التنبؤ

ة عند    ٠.٠٥=  αمستو الداللة اإلحصائ
اخ معامل أن الساب الجدول خالل من یتضح رون  انة ألفا   وهي )،٠.٨٨٧( بلغ ل لالست
مة مرتفعة ة من وممتازة ق ة، الناح م فإن ذلك اإلحصائ اخ معامالت ق رون  ع في ألفا   جم

ة من المجاالت ممتازة ة الناح ة بدرجة وتتمتع اإلحصائ ات من عال  .الث

ذلك احثة تكون  و ات صدق من تأكدت قد ال انة وث تأثیر مراجعة  مد المتعلقة دراسةال است
ة، ة في قرار المستثمر في السوق المال ة المرحل  صحة تامة ثقة على یجعلها مما التقارر المال

انة ة النتائج لتحلیل وصالحیتها االست ار دراسةال على أسئلة واإلجا اتها واخت   .فرض

ة لعینة الدراسة:عرض وتحلیل  - ٥-١- ٤ موغراف   الصفات الد
احثة على استخدام  ة لوصف اعتمدت ال اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسب المئو

ة لعینة الدراسة والتي تم استخالصها من  موغراف عینة الدراسة، حیث تم استعراض الخصائص الد
ما یلي: ة)  انة (المعلومات الشخص   االست

  حسب العمر: -١-٥-١-٤
بلغ عدد المستثمرن  حیث ر،) یبین توزع مفردات العینة حسب متغیر العم٦-٤الجدول رقم (

ة قدرها (١١سنة ( ٢٥الذین تقل أعمارهم عن  ة مئو وعدد المستثمرن الذین  %)،٥.٩٨) مستثمر بنس
ة قدرها (٥٩سنة هو ( ٣٠و ٢٥تتراوح أعمارهم بین  ة مئو %)، وعدد ٣٢.٠٧) مستثمر بنس

ة قدرها ) مستثمر بن٧١سنة هو ( ٣٥و ٣١المستثمرن التي تتراوح أعمارهم بین  ة مئو س
ة ٢٠سنة هو ( ٤٠و ٣٦%)، وعدد المستثمرن التي تتراوح أعمارهم بین ٣٨.٥٩( ) مستثمر بنس
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ة قدرها ( ة ٢٣سنة هو ( ٤٠%)، وعدد المستثمرن التي تتزد أعمارهم عن ١٠.٨٧مئو ) مستثمر بنس
 %) من مفردات العینة.١٢.٥٠قدرها (

  )٦- ٤الجدول رقم (
  حسب متغیر العمرتوزع عینة الدراسة 

ة  التكرار  فئات المتغیر  المتغیر ة المئو   النس

  العمر

 %٥.٩٨ ١١  سنة ٢٥أقل من 

 %٣٢.٠٧ ٥٩ سنة ٣٠إلى  ٢٥من 

 %٣٨.٥٩ ٧١ سنة ٣٥إلى  ٣١من 

 %١٠.٨٧ ٢٠ سنة ٤٠إلى  ٣٦من 

 %١٢.٥٠ ٢٣ سنة ٤٠أكبر من 

  %١٠٠  ١٨٤  المجموع

  حسب متغیر المؤهل العلمي: -٢-٥-١-٤

بلغ عدد المستثمرن  حیث ) یبین توزع مفردات العینة حسب المؤهل العلمي،٧-٤الجدول رقم (
ة أو أقل ( ة قدرها (١٦الذین هم من حملة الشهادة الثانو ة مئو وعدد  %)،٨.٤٣) مستثمر بنس

ة ( ة قدرها () مستثمر بن١٠١المستثمرن الذین هم من حملة اإلجازة الجامع ة مئو %)، ٥٤.٨٩س
ة قدرها (٤٦وعدد المستثمرن من حملة شهادة الماجستیر ( ة مئو %)، وعدد ٢٥) مستثمر بنس

توراه ( ة قدرها (٩المستثمرن من حملة شهادة الد ة مئو %)، وعدد المستثمرن ٤.٨٩) مستثمر بنس
حملون شهادات أخر ( ة قدرها (١٢الذین   مفردات العینة. %) من٦.٥٢) مستثمر بنس

  )٧- ٤الجدول رقم (
  توزع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي

ة  التكرار  فئات المتغیر  المتغیر ة المئو   النس

  المؤهل العلمي
  

ة  %٨.٧٠ ١٦ أقل أو ثانو

ة إجازة  %٥٤.٨٩ ١٠١ جامع

 %٢٥.٠٠ ٤٦ ماجستیر

توراه  %٤.٨٩ ٩ د

 %٦.٥٢ ١٢ أخر 

  %١٠٠  ١٨٤  المجموع
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  حسب متغیر التخصص العلمي: -٣-٥-١-٤

بلغ عدد  حیث ) یبین توزع مفردات العینة حسب متغیر التخصص العلمي،٨-٤الجدول رقم (
ة ( ة قدرها (٥٣المستثمرن من تخصص المحاس ة مئو وعدد المستثمرن  %)،٢٨.٨٠) مستثمر بنس
ل والمصارف ( ة قدرها ٢٥من تخصص التمو ة مئو %)، وعدد المستثمرن ١٣.٥٩() مستثمر بنس

ة قدرها (١٩من تخصص االقتصاد ( ة مئو %)، وعدد المستثمرن من ١٠.٣٣) مستثمر بنس
ة قدرها (٢١تخصص إدارة األعمال ( ة مئو %)، وعدد المستثمرن من ١١.٤١) مستثمر بنس

ة قدرها (٦٦التخصصات األخر (  %) من مفردات العینة.٣٥.٨٧) مستثمر بنس

  )٨- ٤م (الجدول رق
  توزع عینة الدراسة حسب متغیر االختصاص

ة  التكرار  فئات المتغیر  المتغیر ة المئو   النس

  التخصص العلمي

ةال  %٢٨.٨٠ ٥٣ محاس

ل و ال  %١٣.٥٩ ٢٥ مصارفالتمو

 %١٠.٣٣ ١٩ قتصاداال

 %١١.٤١ ٢١ عمالاألادارة 

 %٣٥.٨٧ ٦٦ أخر 

  %١٠٠  ١٨٤  المجموع
 

  حسب متغیر العمل: -٤-٥-١-٤

بلغ عدد المستثمرن  حیث ) یبین توزع مفردات العینة حسب متغیر العمل،٩-٤الجدول رقم (
موظفین في القطاع العام ( عملون  ة قدرها (٤٠الذین  ة مئو وعدد  %)،٢١.٧٤) مستثمر بنس

موظفین في القطاع الخاص ( عملون  ة ٧٦المستثمرن الذین  ة مئو قدرها ) مستثمر بنس
مدرسین جامعیین (٤١.٣٠( عمل  ة قدرها ٥%)، وعدد المستثمرن ممن  ة مئو ) مستثمر بنس
تجار (٢.٧٢( عملون  ة قدرها (٣٢%)، وعدد المستثمرن ممن  ة مئو %)، ١٧.٣٩) مستثمر بنس

عملون في مهن أخر ( ة قدرها (٣١وعدد المستثمرن الذین  %) من مفردات ١٦.٨٥) مستثمر بنس
  نة.العی
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  )٩- ٤الجدول رقم (
  توزع عینة الدراسة حسب متغیر العمل

ة  التكرار  فئات المتغیر  المتغیر ة المئو   النس

  العمل

 %٢١.٧٤ ٤٠ موظف قطاع عام

 %٤١.٣٠ ٧٦ موظف قطاع خاص

 %٢.٧٢ ٥ مدرس جامعي

 %١٧.٣٩ ٣٢ تاجر

 %١٦.٨٥ ٣١ أخر 

  %١٠٠  ١٨٤  المجموع
  حسب متغیر عدد سنوات التعامل في االستثمار: -٥-٥-١-٤

) یبین توزع مفردات العینة حسب متغیر عدد سنوات التعامل في ١٠- ٤الجدول رقم (
) ١٥بلغ عدد المستثمرن الذین لم یتجاوزوا السنة من التعامل في االستثمار ( حیث االستثمار،

ة قدرها ( ة مئو لذین بلغ عدد سنوات تعاملهم في االستثمار وعدد المستثمرن ا %)،٨.١٥مستثمر بنس
ة قدرها (٦٠سنوات ( ٣من سنة إلى  ة مئو %)، وعدد المستثمرن الذین بلغ ٣٢.٦١) مستثمر بنس

ة قدرها ٥٢سنوات ( ٥إلى  ٤عدد سنوات تعاملهم في االستثمار من  ة مئو ) مستثمر بنس
سنوات  ٧إلى  ٦في االستثمار من  %)، وعدد المستثمرن الذین بلغ عدد سنوات تعاملهم٢٨.٢٦(
ة قدرها (٣٥( ة مئو %)، وعدد المستثمرن ممن تجاوزت مدة استثمارهم على ١٩.٠٢) مستثمر بنس

ع سنوات ( ة قدرها (٢٢الس  %) من مفردات العینة.١١.٩٦) مستثمر بنس

 

  )١٠- ٤الجدول رقم (
  توزع عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات التعامل في االستثمار

ة  التكرار  فئات المتغیر  المتغیر ة المئو   النس

عدد سنوات التعامل في 
  االستثمار

 %٨.١٥ ١٥  أقل من سنة

 %٣٢.٦١ ٦٠ سنوات ٣إلى  ١من 

 %٢٨.٢٦ ٥٢ سنوات ٥إلى  ٤من 

 %١٩.٠٢ ٣٥ سنوات ٧إلى  ٦من 

 %١١.٩٦ ٢٢ سنوات ٧أكثر من 

 %١٠٠ ١٨٤  المجموع
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حث الثالث ار : الم اتاخت   الفرض

عي  - ١-٣- ٤ ع الطب ار التوز   :(Sample K-S -1)اخت

ولمجروف ار  عي أم ال وهو -ستخدم اخت ع التوزع الطب انات تت  سمرنوف لمعرفة هل الب
ات أل ار الفرض ار ضرور في حالة اخت ون اخت ة تشتر أن  ارات المعلم توزع  ن معظم االخت

اً  ع انات طب وضح الجدول الب ة ١١- ٤رقم (، و مة االحتمال ار حیث أن الق محور أكبر لل) نتائج االخت
ارات المعلم )٠.٠٥(من  جب استخدام االخت عي و ع التوزع الطب انات تت   .ةوهذا یدل على أن الب

 )١١- ٤جدول رقم (ال

عي ع الطب ار التوز   (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اخت
ان مة   عدد الفقرات  الب مة  Zق ة الق   االحتمال

ل انة    ٠.٣٢٩  ٠.٩٤٩  ٣٨  االست

ات ال - ٢-٣- ٤ ار فرض سة: دراسةاخت   الرئ

ار  انة، وتكون الفقرة  T( (One Sample T test)ستودنت (تم استخدام اخت لتحلیل فقرات االست
ةً  مة  ایجاب انت ق ة أكبر من )T(معنى أن أفراد العینة یوافقون على محتواها إذا  مة  المحسو  )T(ق

ة والتي تساو  ة أقل من ) و ١.٩٦( الجدول مة االحتمال ةً )٠.٠٥(الق معنى أن  ، وتكون الفقرة سلب
مة  انت ق ة ) T(أفراد العینة ال یوافقون على محتواها إذا  مة  أقلالمحسو ة والتي ) T(من ق الجدول

ة ) ١.٩٦(تساو  مة االحتمال   .)٠.٠٥(من  أكبروالق
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ة األولى والتي تنص على: "هناك  -١-٢-٣-٤ الفرض انات الدراسة المتعلقة  تحلیل ب
ة في أسعار األسهم": ة المرحل ر المال ة لمراجعة التقار   تأثیر ذو داللة معنو

ة األولى:١٢- ٤یبین الجدول رقم (   ) نتائج تحلیل آراء عینة الدراسة حول الفرض
  )١٢- ٤الجدول رقم (

ة األولىتحلیل آراء عینة ال  دراسة حول الفرض

مة  الق
ة مة T  االحتمال االنحراف  ق

ار   المع

المتوسط 
الحسابي   الفقرة

ة ة المرحل ر المال ة مراجعة التقار     إن عمل
٣٣.٠٨٨ ٠.٠٠٠ ة أكبر عند اتخاذ القرار من قبل المستثمر. ٤.٤٦٢ ٠.٥٩٩  ١ تؤد إلى تحقی فاعل

٢١.١٧٠ ٠.٠٠٠ ض درجة المخاطرة عند اتخاذ القرار من قبل المستثمر. تؤد ٤.١٥٢ ٠.٧٣٨  ٢ إلى تخف

ض أثر الشائعات في السوق. ٣.٦٠٣ ٠.٩٨١ ٨.٣٤٣ ٠.٠٠٠  ٣ تؤد إلى تخف

١٠.١٢٥ ٠.٠٠٠ ة مد في تؤثر ٣.٦٦٨ ٠.٨٩٦  ٤  المراجعة. تقرر في الواردة للمعلومات السهم سعر استجا

اسات إدارة األراح.تساهم في  ٣.١٩٢ ٠.٩٤١ ٢.٧٥٧ ٠.٠٠٦  ٥ الحد من س

حصة السهم من االراح الواردة في التقارر ٣.٦٧٨ ١.٠٥٣ ٨.٧٠١ ٠.٠٠٠ ة تعزز ثقة المستثمر  المال
ة.  المرحل

٦ 

 ٧ بتوزع أراح على حملة األسهم. الهیئة العاملة للمساهمینتؤثر في قرار  ٣.٠٥٥ ١.١٦٩ ٠.٦٣٤ ٠.٥٢٧

٢٣.٠٧٣ ٠.٠٠٠ ة لحملة األسهم ٤.١٣٦ ٠.٦٦٨ ة المرحل ة أكبر حول التقارر المال  ٨ .تعطي مصداق

١٤.٤٠٦ ٠.٠٠٠ ان ٣.٧٩٣ ٠.٧٤٧ تؤثر في سعر السهم من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في ب
ز المالي المرحلي   .المر

٩ 

١٣.٤٣٤ ٠.٠٠٠ انتؤثر في سعر السهم من خالل المصادقة حول  ٣.٨١٠ ٠.٨١٨ المعلومات الواردة في ب
 الدخل الشامل المرحلي.

١٠

١٢.١٥٨ ٠.٠٠٠ ان ٣.٧٥٥ ٠.٨٤٣ تؤثر في سعر السهم من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في ب
ة المرحلي.   التدفقات النقد

١١  

١٣.٩١٠ ٠.٠٠٠ ان تؤثر في سعر السهم من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في ٣.٨٥٩ ٠.٨٣٧ ب
ة المرحلي.   حقوق الملك

١٢  

٢٢.٨٦٢ ٠.٠٠٠ ٣.٧٦٤ ٠.٤٥٤ ة األولى   ١٣  الفرض

ار  ) والذ یبین أن ١٢- ٤للعینة الواحدة والنتائج مبینة في الجدول رقم ( )T(تم استخدام اخت
ة ع فقرات المجال إیجاب مة  آراء أفراد العینة في جم ل فقرة أن ق ة أكبر  )T(حیث وجد في  المحسو
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مة  ة والتي تساو ( )T(من ق معنى أن  ،)٠.٠٥)، ومستو الداللة لكل فقرة أقل من (١.٩٦الجدول
ة أفراد العینةآراء  ع فقرات المحور ما عدا إیجاب   التالي: على جم

ة تؤثر في قرار ٧الفقرة رقم ( -  ة المرحل  العاملة الهیئة) التي تنص على أن مراجعة التقارر المال
التالي في أسعار األسهم، حیث تبین أن مستو  للمساهمین بتوزع أراح على حملة األسهم و

ساو ( ة تساو (T) و(٠.٠٥) وهو أكبر من (٠.٥٢٧الداللة  ) وهي أصغر ١.١٦٩) المحسو
ة تجاهها مما یدل على عدم وجود أثر ذو T(من  التالي فإن آراء أفراد العینة سلب ة و ) الجدول

ة بین  ة وقرار داللة معنو ة المرحل بتوزع أراح  للمساهمین العاملة الهیئةمراجعة التقارر المال
  على حملة األسهم.

ع فقرات المحور األول ( صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم مة  ،)٣.٧٦٤و وق
)T) ة مة ٢٢.٨٦٢) المحسو ة، ومستو الداللة )T() وهي أكبر من ق وهو  )٠.٠٠٠( الجدول

ة التي تقول أن ")، مما یدل ٠.٠٥أقل من ( ة حول الفرض هناك على أن آراء أفراد العینة إیجاب
ة في أسعار األسهم ة المرحل ر المال ة لمراجعة التقار التالي في قرار  تأثیر ذو داللة معنو و

ة"   .المستثمر في السوق المال
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ة  ٢-٢-٣-٤ الفرض انات الدراسة المتعلقة  ةتحلیل ب والتي تنص على: "هناك تأثیر  الثان
ة في  ة المرحل ر المال ة لمراجعة التقار   ":حجم التداولذو داللة معنو

ة:١٣- ٤یبین الجدول رقم ( ة الثان  ) نتائج تحلیل آراء عینة الدراسة حول الفرض

  
  )١٣- ٤الجدول رقم (

ةتحلیل آراء عینة الدرا ة الثان  سة حول الفرض

مة  الق
ة مة T  االحتمال االنحراف  ق

ار   المع

المتوسط 
الحسابي   الفقرة

ة ة المرحل ر المال ة مراجعة التقار     إن عمل
١٧.٥١٥ ٠.٠٠٠ ض درجة المخاطرة عند اتخاذ القرار من قبل المستثمر. ٤.٠٣٣ ٠.٧٩٨  ١  تؤد إلى تخف

١٢.٤٥٥ ٠.٠٠٠ ض أثر الشائعات في السوق. تؤد ٣.٨١٠ ٠.٨٨٢  ٢  إلى تخف

٣١.١٤٧ ٠.٠٠٠ ة. ٤.٢٩٩ ٠.٥٦٦ ة المرحل ة المعلومات الواردة في التقارر المال  ٣ تزد من شفاف

 ٤  تؤد إلى زادة سرعة انتقال المعلومات في السوق. ٣.٥٤٣ ١.٠٠٢ ٧.٣٥٩ ٠.٠٠٠

فاءة انتقال  ٣.٤١٠ ٠.٩٧٩ ٥.٦٦٦ ٠.٠٠٠  ٥  المعلومات في السوق.تؤد إلى زادة 

 ٦  بتوزع أراح على حملة األسهم. للمساهمین العاملة الهیئةتؤثر في قرار  ٣.١٢٥ ١.٠٩٢ ١.٥٥٣ ٠.١٢٢

١٩.٥٧٨ ٠.٠٠٠ قي للمنشأة. ٤.١٢٦ ٠.٧٧٨ ز المالي الحق  ٧ تعطي صورة واضحة عن المر

١٧.٨٤٤ ٠.٠٠٠ ٣.٨٩٧ ٠.٦٨٢ 
ان تؤثر في حجم التداول من خالل  المصادقة حول المعلومات الواردة في ب

ز المالي المرحلي.   المر
٨ 

١٥.٨٨٨ ٠.٠٠٠ ٣.٨٦٤ ٠.٧٣٨ 
ان  تؤثر في حجم التداول من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في ب

 الدخل الشامل المرحلي.
٩ 

١٦.٥٧٩ ٠.٠٠٠ ٣.٨٥٩ ٠.٧٠٣ 
ان تؤثر في حجم التداول من خالل المصادقة حول  المعلومات الواردة في ب

ة المرحلي.   التدفقات النقد
١٠ 

١٥.٨٩٤ ٠.٠٠٠ ٣.٨٥٣ ٠.٧٢٨ 
تؤثر في حجم التداول من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في قائمة 

ة المرحلي. ان في حقوق الملك   ب
١١  

٢٤.٠٢٧ ٠.٠٠٠ ٣.٨٠١ ٠.٤٥٢ ة ة الثان   ١٢  الفرض
  

ار  ) والذ یبین أن ١٣- ٤للعینة الواحدة والنتائج مبینة في الجدول رقم ( )T(تم استخدام اخت
ة ع فقرات المجال إیجاب مة  آراء أفراد العینة في جم ل فقرة أن ق ة أكبر  )T(حیث وجد في  المحسو

مة  ة والتي تساو ( )T(من ق معنى أن ٠.٠٥)، ومستو الداللة لكل فقرة أقل من (١.٩٦الجدول  ،(
ة أفراد العینةآراء  ع فقرات المحور ما عدا إیجاب   التالي: على جم
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ة تؤثر في قرار ٦الفقرة رقم ( -  ة المرحل  العاملة الهیئة) التي تنص على أن مراجعة التقارر المال
التالي في حجم التداول، حیث تبین أن مستو  للمساهمین بتوزع أراح على حملة األسهم و

ساو ( مة (٠.٠٥و أكبر من () وه٠.١٢٢الداللة  ة تساو (T) وق ) وهي ١.٥٥٣) المحسو
ة تجاهها مما یدل على عدم وجود أثر T(أصغر من  التالي فإن آراء أفراد العینة سلب ة و ) الجدول

ة وقرار  ة المرحل ة بین مراجعة التقارر المال بتوزع أراح  للمساهمین العاملة الهیئةذو داللة معنو
  األسهم.على حملة 

ع فقرات المحور األول ( صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم مة ٣.٨٠١و )، وق
)T( ) ة مة (٢٤.٠٢٧المحسو ة، ومستو الداللةT) وهي أكبر من ق وهو  )٠.٠٠٠( ) الجدول

ة التي تقول أن ")، مما یدل ٠.٠٥أقل من ( ة حول الفرض هناك على أن آراء أفراد العینة إیجاب
ة في  ة المرحل ر المال ة لمراجعة التقار التالي في قرار تأثیر ذو داللة معنو حجم التداول و

ة"   .المستثمر في السوق المال
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ة  ٣-٢-٣-٤ الفرض انات الدراسة المتعلقة  والتي تنص على: "هناك تأثیر  الثالثةتحلیل ب
ة ا ر المال ة لمراجعة التقار ة في ذو داللة معنو ة للمستثمرلمرحل ادة القدرة التنبؤ   ":ز

ة:١٤- ٤یبین الجدول رقم ( ة الثان   ) نتائج تحلیل آراء عینة الدراسة حول الفرض
  )١٤- ٤الجدول رقم (

ة الثالثة  تحلیل آراء عینة الدراسة حول الفرض

مة  الق
ة مة T  االحتمال االنحراف  ق

ار   المع

المتوسط 
الحسابي   الفقرة

ةإن  ة المرحل ر المال ة مراجعة التقار     عمل
٣٠.١٢٤ ٠.٠٠٠ ة التنبؤ. ٤.٣٩١ ٠.٦٢٦ مدخالت لعمل  ١  توفر معلومات مالئمة 

١٢.٠٧١ ٠.٠٠٠  ٢ تخفض من أثر الشائعات المتداولة في السوق. ٣.٨٣٢ ٠.٩٣٤

١٥.٦٣٨ ٠.٠٠٠ ض درجة المخاطرة عند اتخاذ القرار من  ٣.٩٠٨ ٠.٧٨٧  ٣  قبل المستثمر.تؤد إلى تخف

٢٦.٨٩٨ ٠.٠٠٠ ة المعلومات للمقارنة. ٤.٣٦٤ ٠.٦٨٨  ٤ تزد من قابل

٢٧.٣٢٩ ٠.٠٠٠ ة. ٤.٣١٠ ٠.٦٥٠ ة المرحل  ٥ تعزز من مالءمة المعلومات الواردة في التقارر المال

٢٣.٥٧٠ ٠.٠٠٠ ة  ٤.٢٧٧ ٠.٧٣٥ ة المعلومات الواردة في التقارر المال ة.تزد من موضوع  ٦ المرحل

١٥.٤٩١ ٠.٠٠٠ ة. ٣.٧٩٩ ٠.٧٠٠  ٧ تؤد إلى اتساق االفتراضات التي تبنى علیها التوقعات المستقبل

ة لألسهم.  ٣.٦٧٤ ٠.٩٧١ ٩.٤١٧ ٠.٠٠٠ ة المستقبل مة السوق الق  ٨ تزد من قدرة المستثمر في التنبؤ 

١٢.٦٥٦ ٠.٠٠٠ . تزد من قدرة المستثمر على التنبؤ ٣.٨١٥ ٠.٨٧٤  ٩ صافي الرح السنو

١٥.٧٣١ ٠.٠٠٠ ة. ٣.٨٥٩ ٠.٧٤٠ ة المستقبل األراح المرحل ١٠ تزد من قدرة المستثمر على التنبؤ 
١٧.٣٩٨ ٠.٠٠٠ العائد على األسهم. ٣.٩٢٩ ٠.٧٢٥   ١١ تزد من قدرة المستثمر على التنبؤ 
١٣.٤٦٥ ٠.٠٠٠ ة.تزد من قدرة المستثمر على التنبؤ  ٣.٨٢١ ٠.٨٢٧ ة المستقبل   ١٢ التدفقات النقد

١٨.٨٢٣ ٠.٠٠٠ ٤.٠٤٩ ٠.٧٥٦ 
عتمد ة معلومات المحللین واالستشارین المالیین التي قد  تزد من موثوق

.  علیها المستثمر في اتخاذه للقرار االستثمار
١٣  

١٥.٥١٥ ٠.٠٠٠ ٣.٩١٣ ٠.٧٩٨ 
المدقتعمل على تأكید التنبؤات التي تم وضعها قبل إصدار تقرر 

  المستقل.
١٤  

١٥.٥١٢ ٠.٠٠٠ ٣.٩٧٨ ٠.٨٥٥ 
ة المدق في اإلفصاح ة للمستثمر من خالل مسؤول تزد من القدرة التنبؤ

 عن األحداث الالحقة لتارخ التقرر. 
١٥  

٣١.٩٨٤ ٠.٠٠٠ ٣.٩٩٥ ٠.٤٢٢ ة الثالثة   ١٦  الفرض
  

ار ( ) والذ یبین أن ١٤- ٤للعینة الواحدة والنتائج مبینة في الجدول رقم ( )Tتم استخدام اخت
ة ع فقرات المجال إیجاب مة ( آراء أفراد العینة في جم ل فقرة أن ق ة أكبر  )Tحیث وجد في  المحسو

مة ( ة والتي تساو ( )Tمن ق معنى أن ٠.٠٥)، ومستو الداللة لكل فقرة أقل من (١.٩٦الجدول  ،(
ة أفراد العینةآراء  ع فقرات المحور إیجاب    .على جم
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ع فقرات المحور األول ( صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم مة ٣.٩٩٥و )، وق
)T) ة مة (٣١.٩٨٤) المحسو ة، ومستو الداللةT) وهي أكبر من ق وهو  )٠.٠٠٠( ) الجدول

ة)، مما یدل ٠.٠٥أقل من ( ة التي تقول أن " على أن آراء أفراد العینة إیجاب هناك حول الفرض
ة في  ة المرحل ر المال ة لمراجعة التقار ة للمستثمر"تأثیر ذو داللة معنو ادة القدرة التنبؤ   .ز

ات الدراسة مجتمعة: -٤-٢-٣-٤   تحلیل فرض
ات الدراسة مجتمعة.١٥-٤الجدول رقم (   ) یبین نتائج تحلیل آراء عینة الدراسة حول فرض

  )١٥- ٤الجدول رقم (
ات مجتمعة  تحلیل آراء عینة الدراسة حول الفرض

مة  الق
ة مة   االحتمال  Tق

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
ار   المع

المتوسط 
الحسابي   الفقرة

٢٢.٨٦٢ ٠.٠٠٠  ١  أسعار األسهم ٣.٧٦٤ ٠.٤٥٤ ٧٦.٤٤

٢٤.٠٢٧ ٠.٠٠٠  ٢  حجم التداول ٣.٨٠١ ٠.٤٥٢ ٨٠.١٠

٣١.٩٨٤ ٠.٠٠٠ ة القدرة ٣.٩٩٥ ٠.٤٢٢ ٩٩.٤٦  ٣  للمستثمر التنبؤ

٣١.٧٨٤ ٠.٠٠٠ ٣.٨٥٣ ٠.٣٦٤ ٨٥.٣٣ ل انة    ٤  االست

ع من الجدول  یتبین حیث تساو  مجتمعةً محاور الدراسة أن المتوسط الحسابي لجم
ساو )٣.٨٥٣( مة و ، %)٦٠المحاید (أكبر من الوزن النسبي  وهو )%٨٥.٣٣(، والوزن النسبي   Tق

ة تساو  مة  )٣١.٧٨٤(المحسو ة والتي تساو  Tوهي أكبر من ق مة )١.٩٦(الجدول ، والق
ة تساو  ذلك فإن  )٠.٠٥( وهي أقل من )٠.٠٠٠(االحتمال ة تؤثر و ة المرحل مراجعة التقارر المال

ة المحور الثالث  ة، وقد احتل من حیث األهم ل إیجابي في قرار المستثمر في السوق المال ش
ة األولى بوزن نسبي (المتمثل بزادة  ة للمستثمر المرت ه المحور الثاني ٩٩.٤٦القدرة التنبؤ %)، یل

حجم التداول بوزن نسبي ( أسعار األسهم بوزن ٨٠.١٠المتمثل  %) ومن ثم المحور األول المتمثل 
  %).٧٦.٤٤نسبي (
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ات ال - ٣-٣- ٤ ار فرض ة: دراسةاخت   الفرع

این  ار تحلیل الت ار الفروق  )One Way ANOVAالتصنیف ( أحادتم استخدام اخت الخت
ة في آراء عینة الدراسة ة في قرار  حول أثر حسب المتغیرات الشخص ة المرحل مرجعة التقارر المال

ة مة (المستثمر في السوق المال ة عند درجتي حرة (F، حیث أن ق ) تساو ١٧٩، ٤) الجدول
)٢.٣٧٢.(  
ة عند مستو توجد فروق ذات داللة  -١-٣-٣-٤ ة عینة ) ٠.٠٥داللة ( إحصائ في استجا

ة في الدراسة حول أثر  ة المرحل ر المال ةمراجعة التقار  إلىتعز  قرار المستثمر في السوق المال
  .عمرال

 )١٦- ٤جدول رقم (ال

این األحادنتائج  ة تحلیل الت   للعمر النس

ة مة االحتمال مة F الق ةدرجة  متوسط المرعات ق الحر مجموع 
 المرعات

این  عنوان المحور مصدر الت

٠.٠٣١ 

 

٢.٧١٤ 

 

 بین المجموعات ٢.١٥٣ ٤ ٠.٥٣٨

  داخل المجموعات ٣٥.٤٩٤ ١٧٩ ٠.١٩٨ أسعار األسهم
 المجموع ٣٧.٦٤٧ ١٨٣ 

٠.٧٩٠ 

 

٠.٤٢٥ 

 

 بین المجموعات ٠.٣٥٢ ٤ ٠.٠٨٨

  داخل المجموعات ٣٧.٠٧٤ ١٧٩ ٠.٢٠٧ حجم التداول
 المجموع ٣٧.٤٢٦ ١٨٣ 

٠.١١٦ 

 

١.٨٧٧ 

 

 بین المجموعات ١.٣١٠ ٤ ٠.٣٢٨

ة للمستثمر   داخل المجموعات ٣١.٢٤٩ ١٧٩ ٠.١٧٥ القدرة التنبؤ
 المجموع ٣٢.٥٥٩ ١٨٣ 

٠.٨٣٠ ٠.٥٠٨ 

 بین المجموعات ٠.٤٤٢ ٤ ٠.١١٠

ل انة    داخل المجموعات ٢٣.٨٢٩ ١٧٩ ٠.١٣٣ االست
 المجموع ٢٤.٢٧١ ١٨٣ 
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 )١٧- ٤جدول رقم (ال

ار حسب العمر   نتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع
ل انة  ة االست أسعار األسهم حجم التداول القدرة التنبؤ   العمر
 المتوسط ٣.٩٣٩ ٣.٧٧٠ ٣.٩٧٦ ٣.٨٩٥

 حجم العینة ١١ ١١ ١١ ١١ سنة ٢٥أقل من 

ار االنحراف  ٠.٤٦٣ ٠.٤٢٣ ٠.٤١٨ ٠.٣٩٤  المع

 المتوسط ٣.٨٣١ ٣.٧٨٩ ٣.٨٨٧ ٣.٨٣٦

 حجم العینة ٥٩ ٥٩ ٥٩ ٥٩ سنة ٣٠ – ٢٥من 

ار  ٠.٤٧٣ ٠.٤٨٤ ٠.٤٤١ ٠.٤١٠  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧٨٧ ٣.٨٥١ ٤.٠٧٥ ٣.٩٠٤

 حجم العینة ٧١ ٧١ ٧١ ٧١ سنة ٣٥ – ٣١من 

ار  ٠.٤١٦ ٠.٤٥٢ ٠.٣٦٦ ٠.٣٢٦  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٥١٣ ٣.٧٣٢ ٤.٠٧٧ ٣.٧٧٤

 حجم العینة ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ سنة ٤٠ – ٣٦من 

ار  ٠.٣٥٠ ٠.٣٥٩ ٠.٣٩٨ ٠.٢٤٨  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٦٦٠ ٣.٧٥١ ٣.٩٥٩ ٣.٧٩٠

 حجم العینة ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ سنة ٤٠أكبر من 

ار  ٠.٥٢٠ ٠.٤٧٣ ٠.٥١٦ ٠.٤٢١  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧٦٤ ٣.٨٠١ ٣.٩٩٥ ٣.٨٥٣

 حجم العینة ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ اإلجمالي

ار  ٠.٤٥٤ ٠.٤٥٢ ٠.٤٢٢ ٠.٣٦٤  االنحراف المع

  ) نستنتج التالي:١٧- ٤) و(١٦- ٤من الجدولین رقم ( 
ة یتبین  -  مة االحتمال ة (٠.٠٣١(للمحور األول أن الق مة االحتمال مة ٠.٠٥) وهي أقل من الق ) وق

)F) ة مة () وهي أكبر من ٢.٧١٤) المحسو ة والتي تساو (Fق )، ومتوسط ٢.٣٧٢) الجدول
التالي نستنتج أن هناك  عضها حسب فئات العمر، و ات مفردات العینة غیر متقارة من  اجا
ة  أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف فروق ذات داللة احصائ

التالي في قرار  ة في أسعار األسهم و ة.المرحل  المستثمر في السوق المال

ة یتبین  -  مة االحتمال ة (أن الق مة االحتمال مة (٠.٠٥للمحورن الثاني والثالث أكبر من الق ) F) وق
مة  ة المطلقة أقل من ق ة والتي تساو (F(المحسو ات مفردات ٢.٣٧٢) الجدول )، ومتوسط اجا

التالي نس عضها حسب فئات العمر، و تنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة العینة متقارة من 
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ة في حجم  ة المرحل أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف إحصائ
ة. التالي في قرار المستثمر في السوق المال ة للمستثمر و  التداول والقدرة التنبؤ

ة یتبین  -  مة االحتمال مة أن الق ل أكبر من الق انة  ة (لالست مة (٠.٠٥االحتمال ة F) وق ) المحسو
مة  ة والتي تساو (F(المطلقة أقل من ق ات مفردات العینة ٢.٣٧٢) الجدول )، ومتوسط اجا

ة  التالي نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ عضها حسب فئات العمر، و متقارة من 
أثر مراجعة التقار ما یتعل  ة في قرار المستثمر في بین آراء مفردات العینة ف ة المرحل ر المال

ة.  السوق المال

 

ة التي تقول أنه " التالي نرفض الفرض ة عند مستو و داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة عینة الدراسة حول أثر ) ٠.٠٥( ة في في استجا ة المرحل ر المال قرار المستثمر مراجعة التقار

ة  ".عمرال إلىتعز  في السوق المال

ة عند مستو  -٢-٣-٣-٤ ة عینة ) ٠.٠٥داللة ( توجد فروق ذات داللة إحصائ في استجا
ة في الدراسة حول أثر  ة المرحل ر المال ةمراجعة التقار  إلىتعز  قرار المستثمر في السوق المال

  .المؤهل العلمي
 )١٨- ٤جدول رقم (ال

این األحادنتائج  ة تحلیل الت   للمؤهل العلمي النس

ة مة االحتمال مة F الق ة متوسط المرعات ق درجة الحر مجموع 
 المرعات

این  عنوان المحور مصدر الت

٠.٣٠١ 

 

١.٢٢٧ 

 

 بین المجموعات ١.٠٠٥ ٤ ٠.٢٥١

  داخل المجموعات ٣٦.٦٤٢ ١٧٩ ٠.٢٠٥ أسعار األسهم
 المجموع ٣٧.٦٤٧ ١٨٣ 

٠.٠٣٦ 

 

٢.٦٣٣ 

 

 بین المجموعات ٢.٠٨٠ ٤ ٠.٥٢٠

  داخل المجموعات ٣٥.٣٤٦ ١٧٩ ٠.١٩٧ التداولحجم 
 المجموع ٣٧.٤٢٦ ١٨٣ 

٠.٦١٣ 

 

٠.٦٧١ 

 

 بین المجموعات ٠.٤٨١ ٤ ٠.١٢٠

ة للمستثمر   داخل المجموعات ٣٢.٠٧٨ ١٧٩ ٠.١٧٩ القدرة التنبؤ
 المجموع ٣٢.٥٥٩ ١٨٣ 

١.٤٥٠ ٠.٢١٩ 

 بین المجموعات ٠.٧٦٢ ٤ ٠.١٩٠

ل انة    داخل المجموعات ٢٣.٥٠٩ ١٧٩ ٠.١٣١ االست
 المجموع ٢٤.٢٧١ ١٨٣ 
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 )١٩- ٤جدول رقم (ال

ار حسب المؤهل العلمي   نتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع
ل انة  ة االست أسعار األسهم حجم التداول القدرة التنبؤ  المؤهل العلمي

 المتوسط ٣.٧٨٦ ٤.٠٤٥ ٤.١١٧ ٣.٩٨٣

ة أو أقل  حجم العینة ١٦ ١٦ ١٦ ١٦ ثانو

ار  ٠.٥٣٢ ٠.٤٨٧ ٠.٣٨٥ ٠.٣٩٢  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٨١٠ ٣.٨٣٨ ٣.٩٩٥ ٣.٨٨١

ة  حجم العینة ١٠١ ١٠١ ١٠١ ١٠١ إجازة جامع

ار  ٠.٤٤٩ ٠.٤٢٥ ٠.٤٤٧ ٠.٣٥٦  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧١٥ ٣.٦٧٠ ٣.٩٩١ ٣.٧٩٢

 حجم العینة ٤٦ ٤٦ ٤٦ ٤٦ ماجستیر

ار  ٠.٤٦٥ ٠.٤٩٠ ٠.٤٥١ ٠.٣٩٣  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٤٩٢ ٣.٧٨٩ ٣.٨٣٧ ٣.٧٠٦

توراه  حجم العینة ٩ ٩ ٩ ٩ د

ار  ٠.٣٥٣ ٠.٥٠٥ ٠.٢١١ ٠.٣١٨  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧٤٣ ٣.٦٧٤ ٣.٩٥٦ ٣.٧٩١

 حجم العینة ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ أخر 

ار  ٠.٣٧٣ ٠.٢٨٣ ٠.١٨٩ ٠.٢٦٣  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧٦٤ ٣.٨٠١ ٣.٩٩٥ ٣.٨٥٣

 حجم العینة ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ اإلجمالي

ار  ٠.٤٥٤ ٠.٤٥٢ ٠.٤٢٢ ٠.٣٦٤  االنحراف المع

  ) نستنتج التالي:١٩- ٤) و(١٨- ٤من الجدولین رقم ( 
ة یتبین  -  مة االحتمال ة (أن الق مة االحتمال مة (٠.٠٥للمحورن األول والثالث أكبر من الق ) F) وق

مة  ة المطلقة أقل من ق ة والتي تساو (F(المحسو ات مفردات ٢.٣٧٢) الجدول )، ومتوسط اجا
التالي نستنتج أنه ال توجد فروق ذات  عضها حسب فئات المؤهل العلمي، و العینة متقارة من 

ة ة المرحل أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف في أسعار  داللة إحصائ
ة. التالي في قرار المستثمر في السوق المال ة للمستثمر و  األسهم والقدرة التنبؤ

ة یتبین  -  مة االحتمال ة (٠.٠٣٦(للمحور الثاني أن الق مة االحتمال مة ٠.٠٥) وهي أقل من الق ) وق
)F) ة مة ٢.٦٣٣) المحسو ة والتي تساو (F() وهي أكبر من ق )، ومتوسط ٢.٣٧٢) الجدول

التالي نستنتج أن  عضها حسب فئات المؤهل العلمي، و ات مفردات العینة غیر متقارة من  اجا
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ة  أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف هناك فروق ذات داللة احصائ
التالي في قرار  ة في حجم التداول و ة.المرحل  المستثمر في السوق المال

ة یتبین  -  مة االحتمال ة (أن الق مة االحتمال ل أكبر من الق انة  مة (٠.٠٥لالست ة F) وق ) المحسو
مة  ة والتي تساو (F(المطلقة أقل من ق ات مفردات العینة ٢.٣٧٢) الجدول )، ومتوسط اجا

التالي نستن عضها حسب فئات المؤهل العلمي، و تج أنه ال توجد فروق ذات داللة متقارة من 
ة في قرار  ة المرحل أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف إحصائ

ة.  المستثمر في السوق المال

ة التي تقول أنه التالي نرفض الفرض ة عند مستو " و داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة عینة الدراسة) ٠.٠٥( ة في حول أثر  في استجا ة المرحل ر المال قرار المستثمر مراجعة التقار

ة  "المؤهل العلمي إلىتعز  في السوق المال

ة عند مستو  -٣-٣-٣-٤ ة عینة ) ٠.٠٥داللة ( توجد فروق ذات داللة إحصائ في استجا
ة في الدراسة حول أثر  ة المرحل ر المال ةقرار المستثمر في السوق مراجعة التقار  إلىتعز  المال
  التخصص العلمي.

 )٢٠- ٤جدول رقم (ال

این األحادنتائج  ة تحلیل الت   العلميللتخصص  النس

ة مة االحتمال مة F الق ة متوسط المرعات ق درجة الحر مجموع 
 المرعات

این  عنوان المحور مصدر الت

٢.٢٣٠ ٠.٠٦٨ 

 بین المجموعات ١.٧٨٧ ٤ ٠.٤٤٧

  داخل المجموعات ٣٥.٨٦٠ ١٧٩ ٠.٢٠٠ أسعار األسهم
 المجموع ٣٧.٦٤٧ ١٨٣ 

٥.٤٧٧ ٠.٠٠٠ 

 بین المجموعات ٤.٠٨١ ٤ ١.٠٢٠

  داخل المجموعات ٣٣.٣٤٥ ١٧٩ ٠.١٨٦ حجم التداول
 المجموع ٣٧.٤٢٦ ١٨٣ 

٢.٤٨٠ ٠.٠٤٦ 

 بین المجموعات ١.٧١٠ ٤ ٠.٤٢٧

ة للمستثمر   المجموعاتداخل  ٣٠.٨٤٩ ١٧٩ ٠.١٧٢ القدرة التنبؤ
 المجموع ٣٢.٥٥٩ ١٨٣ 

٤.١٤٤ ٠.٠٠٣ 

 بین المجموعات ٢.٠٥٧ ٤ ٠.٥١٤

ل انة    داخل المجموعات ٢٢.٢١٤ ١٧٩ ٠.١٢٤ االست
 المجموع ٢٤.٢٧١ ١٨٣ 
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 )٢١- ٤جدول رقم (ال

ار حسب    العلمي التخصصنتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع
ل انة  ةالقدرة  االست أسعار األسهم حجم التداول التنبؤ  االختصاص العلمي

 المتوسط ٣.٦٩٨ ٣.٧٦٣ ٣.٩٦٤ ٣.٨٠٨

ة  حجم العینة ٥٣ ٥٣ ٥٣ ٥٣ محاس

ار  ٠.٣٨٧ ٠.٤٤٦ ٠.٤٨٦ ٠.٣٦٤  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧٤٧ ٣.٦٥٢ ٣.٨٣٧ ٣.٧٤٦

ل ومصارف  حجم العینة ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ تمو

ار  ٠.٤٥٧ ٠.٢٨٤ ٠.٤٠٢ ٠.٣٤٦  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٩٨٢ ٣.٨٤٧ ٤.١٠٩ ٣.٩٧٩

 حجم العینة ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ اقتصاد

ار  ٠.٤٧٥ ٠.٥١٦ ٠.٤٠٦ ٠.٣٢٩  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٦١٠ ٣.٥٢٠ ٣.٨٧٩ ٣.٦٧٠

 حجم العینة ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ ادارة أعمال

ار  ٠.٣٩٢ ٠.٣٤٥ ٠.٤٠٣ ٠.٢٩٧  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٨١١ ٣.٩٦٤ ٤.٠٨٣ ٣.٩٥٣

 حجم العینة ٦٦ ٦٦ ٦٦ ٦٦ أخر 

ار  ٠.٤٩٥ ٠.٤٦٢ ٠.٣٦٢ ٠.٣٦٦  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧٦٤ ٣.٨٠١ ٣.٩٩٥ ٣.٨٥٣

 حجم العینة ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ اإلجمالي

ار  ٠.٤٥٤ ٠.٤٥٢ ٠.٤٢٢ ٠.٣٦٤  االنحراف المع

  ) نستنتج التالي:٢١- ٤) و(٢٠- ٤من الجدولین رقم ( 
ة یتبین  -  مة االحتمال ة (أن الق مة االحتمال مة (٠.٠٥للمحور األول أكبر من الق ة F) وق ) المحسو

مة  ة والتي تساو (F(المطلقة أقل من ق ات مفردات العینة ٢.٣٧٢) الجدول )، ومتوسط اجا
التالي نستنتج أنه ال توجد فروق ذات دال عضها حسب فئات التخصص العلمي، و لة متقارة من 

ة في أسعار  ة المرحل أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف إحصائ
ة. التالي في قرار المستثمر في السوق المال  األسهم و

ة یتبین  -  مة االحتمال ) على التوالي وهي أقل ٠.٤٦) و(٠.٠٠٠(للمحورن الثاني والثالث أن الق
ة ( مة االحتمال مة ٠.٠٥من الق ة (F() وق ) على التوالي وهي أكبر ٢.٤٨٠) و(٥.٤٧٧) المحسو

مة  ة والتي تساو (F(من ق ات مفردات العینة غیر متقارة من ) ٢.٣٧٢) الجدول ، ومتوسط اجا
ة بین  التالي نستنتج أن هناك فروق ذات داللة احصائ عضها حسب فئات التخصص العلمي، و
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ما یتعل  ة في حجم التداول والقدرة آراء مفردات العینة ف ة المرحل أثر مراجعة التقارر المال
ة. التالي في قرار المستثمر في السوق المال ة للمستثمر و  التنبؤ

ة یتبین  -  مة االحتمال ل (أن الق انة  ة (٠.٠٠٣لالست مة االحتمال ) ٠.٠٥) وهي أقل من الق
مة ( ة (Fوق مة ٤.١٤٤) المحسو ة والتي تساو () F() وهي أكبر من ق )، ٢.٣٧٢الجدول

التالي  عضها حسب فئات التخصص العلمي، و ات مفردات العینة غیر متقارة من  ومتوسط اجا
أثر مراجعة  ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائ

ة. ة في قرار المستثمر في السوق المال ة المرحل  التقارر المال

ة التي تقول أنه " التالي نقبل الفرض ة عند مستو و داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة عینة الدراسة حول أثر ) ٠.٠٥( ة في في استجا ة المرحل ر المال قرار المستثمر مراجعة التقار

ة   التخصص العلمي" إلىتعز  في السوق المال

ة عند  -٤-٣-٣-٤ ة عینة ) ٠.٠٥داللة ( مستو توجد فروق ذات داللة إحصائ في استجا
ة في الدراسة حول أثر  ة المرحل ر المال ةمراجعة التقار  إلىتعز  قرار المستثمر في السوق المال

  مجال العمل.
 )٢٢- ٤جدول رقم (ال

این األحادنتائج  ة تحلیل الت   للعمل النس

ة مة االحتمال مة F الق ة متوسط المرعات ق درجة الحر مجموع 
 المرعات

این  عنوان المحور مصدر الت

١.٤١٢ ٠.٢٣٢ 

 بین المجموعات ١.١٥١ ٤ ٠.٢٨٨

  داخل المجموعات ٣٦.٤٩٥ ١٧٩ ٠.٢٠٤ أسعار األسهم
 المجموع ٣٧.٦٤٧ ١٨٣ 

٠.٦٢٥ ٠.٦٤٥ 

 بین المجموعات ٠.٥١٥ ٤ ٠.١٢٩

  داخل المجموعات ٣٦.٩١١ ١٧٩ ٠.٢٠٦ حجم التداول
 المجموع ٣٧.٤٢٦ ١٨٣ 

١.٨٢٤ ٠.١٢٦ 

 بین المجموعات ١.٢٧٥ ٤ ٠.٣١٩

ة للمستثمر   داخل المجموعات ٣١.٢٨٤ ١٧٩ ٠.١٧٥ القدرة التنبؤ
 المجموع ٣٢.٥٥٩ ١٨٣ 

٠.٧٥٤ ٠.٥٥٧ 

 بین المجموعات ٠.٤٠٢ ٤ ٠.١٠١

ل انة    داخل المجموعات ٢٣.٨٦٩ ١٧٩ ٠.١٣٣ االست
 المجموع ٢٤.٢٧١ ١٨٣ 
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 )٢٣- ٤جدول رقم (ال

ار حسب مجال العمل   نتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع
ل انة  ة االست أسعار األسهم حجم التداول القدرة التنبؤ  العمل

 المتوسط ٣.٧٧٠ ٣.٧٤٠ ٣.٨٨٥ ٣.٧٩٨

 حجم العینة ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠ موظف قطاع عام

ار  ٠.٤٤١ ٠.٤٤٠ ٠.٣٨٠ ٠.٣٥١  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧٩٥ ٣.٧٩٩ ٣.٩٦٩ ٣.٨٥٤

 حجم العینة ٧٦ ٧٦ ٧٦ ٧٦ موظف قطاع خاص

ار  ٠.٤٤٥ ٠.٤٨٥ ٠.٤٨٠ ٠.٣٨٣  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٥٠٠ ٣.٦٨٥ ٣.٩٢٠ ٣.٧٠٢

 حجم العینة ٥ ٥ ٥ ٥ مدرس جامعي

ار  ٠.٤١٧ ٠.٤٨٨ ٠.٢٢٣ ٠.٣٣٥  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٦٤١ ٣.٨٩٨ ٤.٠٨٨ ٣.٨٧٥

 حجم العینة ٣٢ ٣٢ ٣٢ ٣٢ تاجر

ار  ٠.٤٥٢ ٠.٤٣١ ٠.٣٤٦ ٠.٣١٧  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٨٥٢ ٣.٨٠٤ ٤.١١٤ ٣.٩٢٣

 حجم العینة ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ أخر 

ار  ٠.٤٨٤ ٠.٤٠٩ ٠.٣٨٤ ٠.٣٨٧  االنحراف المع

 المتوسط ٣.٧٦٤ ٣.٨٠١ ٣.٩٩٥ ٣.٨٥٣

 حجم العینة ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ اإلجمالي

ار  ٠.٤٥٤ ٠.٤٥٢ ٠.٤٢٢ ٠.٣٦٤  االنحراف المع

  ) نستنتج التالي:٢٣- ٤) و(٢٢- ٤من الجدولین رقم ( 
ة یتبین  -  مة االحتمال ع محاور الدراسةأن الق ة ( لجم مة االحتمال مة (٠.٠٥أكبر من الق ) F) وق

مة  ة المطلقة أقل من ق ة والتي تساو (F(المحسو ات مفردات )، ومتوسط ٢.٣٧٢) الجدول اجا
التالي نستنتج أنه ال توجد  عضها حسب فئات سنوات التعامل في االستثمار، و العینة متقارة من 
ة  أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف فروق ذات داللة إحصائ

ا ة للمستثمر و ة في أسعار األسهم وحجم التداول والقدرة التنبؤ لتالي في قرار المستثمر في المرحل
ة.  السوق المال

ة یتبین  -  مة االحتمال ة (أن الق مة االحتمال ل أكبر من الق انة  مة (٠.٠٥لالست ة F) وق ) المحسو
مة  ة والتي تساو (F(المطلقة أقل من ق ات مفردات العینة ٢.٣٧٢) الجدول )، ومتوسط اجا

التال عضها حسب مجال العمل، و ة متقارة من  ي نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ
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ة في قرار المستثمر في  ة المرحل أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  بین آراء مفردات العینة ف
ة.  السوق المال

ة التي تقول أنه التالي نرفض الفرض ة عند مستو " و داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة عینة الدراسة حول أثر ) ٠.٠٥( ة في في استجا ة المرحل ر المال قرار المستثمر مراجعة التقار

ة   مجال العمل" إلىتعز  في السوق المال

  
ة عند مستو  -٥-٣-٣-٤ ة عینة ) ٠.٠٥داللة ( توجد فروق ذات داللة إحصائ في استجا

ة في الدراسة حول أثر  ة المرحل ر المال ةقرار المراجعة التقار  إلىتعز  مستثمر في السوق المال
  سنوات التعامل في االستثمار.

 )٢٤- ٤جدول رقم (ال

این األحادنتائج  ة تحلیل الت   لسنوات التعامل في االستثمار النس

ة مة االحتمال مة F الق ة متوسط المرعات ق درجة الحر مجموع 
 المرعات

این  عنوان المحور مصدر الت

٥.٢٥٧ ٠.٠٠١ 

 بین المجموعات ٣.٩٥٨ ٤ ٠.٩٨٩

  داخل المجموعات ٣٣.٦٨٩ ١٧٩ ٠.١٨٨ أسعار األسهم
 المجموع ٣٧.٦٤٧ ١٨٣ 

١.٩٣٢ ٠.١٠٧ 

 بین المجموعات ١.٥٤٩ ٤ ٠.٣٨٧

  داخل المجموعات ٣٥.٨٧٧ ١٧٩ ٠.٢٠٠ حجم التداول
 المجموع ٣٧.٤٢٦ ١٨٣ 

٠.٥٨٥ ٠.٦٧٤ 

 بین المجموعات ٠.٤٢٠ ٤ ٠.١٠٥

ة للمستثمرالقدرة    داخل المجموعات ٣٢.١٣٩ ١٧٩ ٠.١٨٠ التنبؤ
 المجموع ٣٢.٥٥٩ ١٨٣ 

٢.٧٠٩ ٠.٠٣٢ 

 بین المجموعات ١.٣٨٥ ٤ ٠.٣٤٦

ل انة    داخل المجموعات ٢٢.٨٨٦ ١٧٩ ٠.١٢٨ االست
 المجموع ٢٤.٢٧١ ١٨٣ 
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 )٢٥- ٤جدول رقم (ال

ار    حسب سنوات التعامل في االستثمار نتائج تحلیل المتوسط واالنحراف المع
ل انة  ة االست أسعار األسهم حجم التداول القدرة التنبؤ   سنوات التعامل في االستثمار

 المتوسط  ٣.٧٣٩   ٣.٨٠٦   ٣.٩٨٢   ٣.٨٤٢ 

 حجم العینة  ١٥   ١٥   ١٥   ١٥  أقل من سنة

ار   ٠.٣٩٣   ٠.٣٣٦   ٠.٤٤٠   ٠.٣٦٧   االنحراف المع

 المتوسط  ٣.٨٣٤   ٣.٨٤٤   ٣.٩٨٨   ٣.٨٨٩ 

 حجم العینة  ٦٠   ٦٠   ٦٠   ٦٠  سنوات ٣- ١من 

ار   ٠.٤٣٠   ٠.٤٤٩   ٠.٣٩٦   ٠.٣٧٠   االنحراف المع

 المتوسط  ٣.٨٧٦   ٣.٨٢٥   ٤.٠٦٤   ٣.٩٢٢ 

 حجم العینة  ٥٢   ٥٢   ٥٢   ٥٢  سنوات ٥- ٤من 

ار   ٠.٤٧٣   ٠.٥٠٩   ٠.٤٢٧   ٠.٣٧٧   االنحراف المع

 المتوسط  ٣.٧٢١   ٣.٨٤٤   ٣.٩٣٥   ٣.٨٣٣ 

 حجم العینة  ٣٥   ٣٥   ٣٥   ٣٥  سنوات ٧- ٦من 

ار   ٠.٤٤٠   ٠.٤٣٨   ٠.٤٣٦   ٠.٣٤٤   االنحراف المع

 المتوسط  ٣.٣٩٨   ٣.٥٥٤   ٣.٩٥٢   ٣.٦٣٥ 

 حجم العینة  ٢٢   ٢٢   ٢٢   ٢٢  سنوات ٧أكثر من 

ار   ٠.٣٥١   ٠.٣٥٩   ٠.٤٥٨   ٠.٢٨٠   االنحراف المع

 المتوسط  ٣.٧٦٤   ٣.٨٠١   ٣.٩٩٥   ٣.٨٥٣ 

 حجم العینة  ١٨٤   ١٨٤   ١٨٤   ١٨٤  اإلجمالي

ار   ٠.٤٥٤   ٠.٤٥٢   ٠.٤٢٢   ٠.٣٦٤   االنحراف المع

  ) نستنتج التالي:٢٥- ٤) و(٢٤- ٤من الجدولین رقم ( 
ة یتبین  -  مة االحتمال ع محاور الدراسةأن الق ة ( لجم مة االحتمال مة (٠.٠٥أكبر من الق ) F) وق

مة  ة المطلقة أقل من ق ة والتي تساو (F(المحسو ات مفردات ٢.٣٧٢) الجدول )، ومتوسط اجا
التالي نستنتج أنه ال توجد عضها حسب فئات سنوات التعامل في االستثمار، و  العینة متقارة من 

ة  أثر مراجعة التقارر المال ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف فروق ذات داللة إحصائ
التالي في قرار المستثمر في  ة للمستثمر و ة في أسعار األسهم وحجم التداول والقدرة التنبؤ المرحل

ة.  السوق المال

ة یتبین  -  مة االحتمال مة االحتأن الق ل أكبر من الق انة  ة (لالست مة (٠.٠٥مال ة F) وق ) المحسو
مة  ة والتي تساو (F(المطلقة أقل من ق ات مفردات العینة ٢.٣٧٢) الجدول )، ومتوسط اجا
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التالي نستنتج أنه ال توجد فروق ذات  عضها حسب سنوات التعامل في االستثمار، و متقارة من 
أثر مرا ما یتعل  ة بین آراء مفردات العینة ف ة في قرار داللة إحصائ ة المرحل جعة التقارر المال

ة.  المستثمر في السوق المال

ة التي تقول أنه التالي نرفض الفرض ة عند مستو " و داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة عینة الدراسة حول أثر ) ٠.٠٥( ة في في استجا ة المرحل ر المال قرار المستثمر مراجعة التقار

ة   االستثمار" في التعامل سنوات إلى تعز  في السوق المال
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ع حث الرا ات :الم   النتائج والتوص

  النتائج: - ١-٤- ٤
ة أكبر عند اتخاذ القرار من قبل  .١ ة تؤد إلى تحقی فاعل ة المرحل إن مراجعة التقارر المال

س هذا األثر في أسعار األسهم. التالي ینع  المستثمر و
ضإن مراجعة التقارر  .٢ ة تؤد إلى تخف ة المرحل  قبل من القرار اتخاذ عند المخاطرة درجة المال

ة للمستثمر. س هذا األثر في أسعار األسهم، حجم التداول والقدرة التنبؤ التالي ینع   المستثمر و
ة التي تمت مراجعتها في أسعار  .٣ ة المرحل ة الواردة في التقارر المال تؤثر المعلومات المال

الدرجة األولى األسهم  ة. وقد جاء  ة المرحل ع التقارر المال وحجم التداول بنسب متقارة لجم
ان التغیرات  ه ب ز المالي المرحلي، یل ان المر حسب أهمیتها في التأثیر على أسعار األسهم ب
ة  ان التدفقات النقد ان الدخل الشامل المرحلي، وأخیرًا ب ة المرحلي، ثم ب في حقوق الملك

ز ال ان المر قي ب ان ترتیبها مختلفًا حیث  ة لتأثیرها في حجم التداول فقد  النس مرحلي. أما 
ان  ة المرحلي، ثم ب ان التدفقات النقد ، تاله ب ما في الساب ة  المالي المرحلي األكثر أهم

ان الدخل الشامل المرحلي ة المرحلي، وأخیرًا ب  .التغیرات في حقوق الملك
ة إن مراجعة الت .٤ ة المعلومات الواردة في التقارر المال ة تزد من شفاف ة المرحل قارر المال

فاءة انتقالها في السوق والتي بدورها تعمل على زادة  ما تؤد إلى زادة سرعة و ة  المرحل
 فاءة السوق التي تعد عامًال مؤثرًا في حجم التداول على األسهم.

ة المرح .٥ ة مما یؤثر في إن مراجعة التقارر المال ة تخفض من أثر الشائعات في السوق المال ل
ل أكبر من تأثیرها في أسعار األسهم. ش ة للمستثمر   حجم التداول والقدرة التنبؤ

ة المراجعة تعتبر مدخالت  .٦ ة التي خضعت لعمل ة المرحل المعلومات الواردة في التقارر المال
قوم بها المست ة التنبؤ التي  ة.مالئمة لعمل  ثمر في السوق المال

ما تعزز مالءمتها  .٧ ة توفر معلومات قابلة للمقارنة  ة المرحل إن مراجعة التقارر المال
ة مما یزد من  وموضوعیتها وتؤد إلى اتساق االفتراضات التي تبنى علیها التوقعات المستقبل

التالي تحقی ة و ة المرحل ة أكبر للمستثمر. جودة المعلومات الواردة في التقارر المال  قدرة تنبؤ



عالفصل  ار  الرا انات واخت ات تحلیل الب   الفرض
 

ة | 136 ح ف ص ل ا  
 

ة  .٨ مة السوق الق ة تزد من قدرة المستثمر على التنبؤ  ة المرحل إن مراجعة التقارر المال
ة، العائد على السهم  ة المستقبل ، األراح المرحل ة لألسهم، صافي الرح السنو المستقبل

ة. ة المستقبل  والتدفقات النقد
ة ال .٩ ة تعمل على تأكید التنبؤات التي تم وضعها قبل إصدار تقرر إن مراجعة التقارر المال مرحل

ة للمعلومات المقدمة من قبل المحللین واالستشارین  ما تعطي موثوق المدق المستقل، 
 المالیین.

ة في قرار  .١٠ ة المرحل بتوزع أراح على الهیئة العاملة للمساهمین ال تؤثر مراجعة التقارر المال
عتمد على العدید من العوامل منها مقدار األراح المحققة، حملة األسهم، ح یث أن هذا القرار 

ة  ةمد توفر النقد  .الالزمة وخطط التوسع المستقبل
ة داللة ذات فروق  ال توجد .١١ ة في) ٠.٠٥( داللة مستو  عند إحصائ  حول الدراسة عینة استجا

ة التقارر مراجعة أثر ة المال ة السوق  في المستثمر قرار في المرحل العمر،  إلى تعز  المال
 المؤهل العلمي، العمل وسنوات التعامل في االستثمار.

ة داللة ذات فروق  توجد .١٢ ة في) ٠.٠٥( داللة مستو  عند إحصائ  أثر حول الدراسة عینة استجا
ة التقارر مراجعة ة المال ة السوق  في المستثمر قرار في المرحل التخصص  إلى تعز  المال

ة  العلمي، حیث تبین أن هناك اختالف في آراء مفردات العینة حول أثر مراجعة التقارر المال
ة للمستثمر ولم تختلف آرائهم حول أسعار األسهم. ة في حجم التداول والقدرة التنبؤ  المرحل
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ات: - ٢-٤- ٤   التوص
ة المشرفة على عمل  .١ م ة والتنظ موضوع مراجعة اهتمام الهیئات المهن ة  المدققین واألسواق المال

ة ة المرحل  .نظرًا ألهمیتها لقرارات المستثمرن ،التقارر المال
ة  .٢ ة المستثمرن حول أهم ة و زادة حمالت توع ي تحسین اتخاذ تها, فعملّة مراجعالتقارر المرحل

ة. القرار االستثمار  ة المعلومات الواردة في التقارر المرحل  من خالل زادة موثوق
اإلفصاح  .٣ ام المنشآت  ات من ق عة مد تحق مدققي الحسا متا ة  ة والرقاب ام الجهات اإلشراف ق

ن أن تؤثر في  ع األحداث الهامة والتي من المم ة عن جم الكافي والمالئم في التقارر المرحل
تها.قرارات المستخدمین الغي عن االنحرافات التي رفضت المنشأة تسو اإلضافة إلى دوره اإل  ، 

نون من الحصول على المعلومات  .٤ ة صغار المستثمرن من أولئك الذین یتم وضع قوانین لحما
 من مصادر خاصة ومقرة، أو من نشر معلومات خاطئة ومضللة.

ات في التقلیل من ممارسات .٥ یز على دور مدق الحسا إدارة األراح عند إعداد التقارر  التر
ساهم في زادة جودة أراح المنشأة. ة، مما  ة المرحل  التقارر المال

ات الخاضعة تعزز دور هیئة األسواق وا .٦ ع الشر ة السورة االشرافي والزام جم الوراق المال
ة مراجعة تقاررها المرحل  .الشرافها 



  المراجع
 

ة | 138 ح ف ص ل ا  
 

 المراجع
ة:   الرسائل الجامع

م األسهم ودورها في اّتخاذ قرارات االستثمار في أسواق أبو تّمة، موسى دمحم أحمد،  -١ أسالیب تقو
حث العلمي، األوراق المالّة ا وال لّة الدراسات العل ا،   .٢٠١٢، جامعة السودان للعلوم والتكنولوج

ان، دمحم رامي عبد الرافع إسماعیل،  -٢ مد تأثیر المعلومات المحاسبّة المنشورة على السعر أبو شع
ةالسوقي للسهم لّة التجارة، الجامعة اإلسالم ل، -،  ة والتمو  .٢٠١٠غّزة، قسم المحاس

د، ملفي دمحم دمحم -٣ ة على حجم  ،آل سو ر السنو التقار ة المنشورة  تداول اثر المعلومات المال
ة -األسهم وسلوك المستثمر ات المساهمة الصناع ة على الشر جامعة الملك عبد العزز، ، دراسة میدان

٢٠٠٠. 

ضة، رواء عبد الرزاق،   -٤ ر المالّة األولّة على اع أثر المعلومات المحاسبّة الواردة في لتقار
قّة على سوق األسهم السعود -أسعار األسهم لّة االقتصاد ، جامعة ادراسة تطب لملك عبد العزز بجدة، 

ة.  واإلدارة، قسم المحاس

، منصور أحمد، وشحاته، شحاته السّید،  -٥ دراسات في: االتجاهات الحدیثة في المراجعة "مع البدیو
ة والدولّة" قات عملّة على معاییر المراجعة المصّر ندّرة، مصر، تطب -٢٠٠٢، الدار الجامعّة، اإلس

٢٠٠٣. 

م، البر   -٦ ة لألسهم اجنة، أمجد إبراه مة السوقّة والدفتّر ّل من الق ع األراح و ار العالقة بین توز اخت
ل،  -، الجامعة اإلسالمّةالمتداولة في سوق فلسطین لألوراق المالّة ة والتمو لّة التجارة، قسم المحاس غّزة، 

٢٠٠٩. 

ات  –أثر التضّخم على عوائد األسهم بلجبلّة. سمّة،  -٧ قّة ألسهم مجموعة من الشر دراسة تطب
لّة العلوم –، رسالة ماجستیر، جامعة منتور ٢٠٠٦-١٩٩٦المسّعرة في بورصة عمان للفترة  قسنطینة، 

سیر،  سیر، قسم علوم الت  .٢٠١٠-٢٠٠٩االقتصادّة وعلوم الت

القوائم المال“جروع، یوسف محمود،  -٨ ة  ة في تحسین القرارات مجاالت مساهمة المعلومات المحاسب
ة ات المساهمة في فلسطین اإلدار ات المساهمة العامة في فلسطین - للشر ة على الشر ق "، دراسة تطب

ة، مج  .٢٠٠٧، ٢ع١٥مجلة الجامعة اإلسالم

ر المراجعة الشاملة  الحلبي، نبیل، -٩ مالحظات المستفیدین من القوائم المالّة المراجعة وفقًا لتقار
ر المرا قّة)وتقار ، مججعة محدودة النطاق (حالة تطب   .٢٠٠١، ٢، ع١٧، مجلة جامعة دمش
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عة،  -١٠ ره، سب مرجع سامي، وحطاب، الرؤوف، عبد را سي، سمیر٣٤ص ،٢٠٠٦ ذ تحلیل  ،. العو
ة  ن األفراد في سوق فلسطین لألوراق المال ن األفراد  –اتجاهات المستثمر ة على المستثمر دراسة استطالع

ة ، غزةفي قطاع  ل،  -رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالم ة والتمو ة التجارة، قسم المحاس ل غزة، 
  .٢٠١٠ ،غزة
تحلیل حجم تداول األسهم في قطاع البنوك الوطنّة في بورصة زعرب، ناهدة سعید حسین،  -١١

استخدام نموذج السالسل الزمنّة لّة التجارة، غّزة، قسم الم -، الجامعة اإلسالمّةفلسطین  ل،  ة والتمو حاس
٢٠١٢. 

، رم وحید،  -١٢ ار ر المالّة عن صنادی االستثمار واستخدامها في اّتخاذ القرارات زو التقار
ة ة -االستثماّر ق ة، دراسة تطب ة االقتصاد، قسم المحاس ل  ، توراه، جامعة دمش   .٢٠٠٨، أطروحة د

ك -١٣ ر المالّة المرحلّة على سعر السهم وحجم التداول ،طارق فایز ،س الجامعة  ،""أثر التقار
ة ة التجارة ،غزة-اإلسالم ل ،ل ة والتمو   .٢٠١٠ ،قسم المحاس

ة في ترشید قرارات المستثمر في " ،هد فرح ،السمران -١٤ ة وغیر المحاسب أثر المعلومات المحاسب
التطبی على سوق األسهم  ة االقتصاد ،جامعة دمش ،"السعودأسواق المال    .٢٠١٢،ل

حیى علي ،الشامي -١٥ ة  ،أكرم  ر المال ة على جودة التقار ة للمعلومات المحاسب أثر الخصائص النوع
ة من ة ال ة العاملة في الجمهور ا ،للبنوك التجار   .٢٠٠٩ ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العل

اح أسامة علي،  -١٦ ات المدرجة أثر اإلعالن عن شراب، ص عات األراح على أسعار أسهم الشر توز
ة-في سوق فلسطین لألوراق المالّة ق ة، دراسة تطب لّة التجارة، جامعة غّزة، قسم المحاس  ،٢٠٠٦.  

مد االعتماد على القوائم المالّة في قرارات االقراض في الشرعبي، جمال عبد الواسع عبدهللا، " -١٧
ة ، ، أطروحة دالبنوك التجاّر   .٢٠٠٦توراه، جامعة دمش

ة االوراق سوق “ نضال، الشعار، -١٨  للنشر، الجند دار ،٣ ،٢٠٠٦ ،”)البورصة( وادواتها المال
  .١٢٠ص
ات “صالح، أنغام یوسف،  -١٩ ة المنشورة الصادرة عن الشر انات المال المحتو المعلوماتي للب

ة المساهمة العامة  ةالصناع ات الخارجیین األردن ن والمقرضین ومدققي الحسا ، من وجهة نظر المستثمر
ة األعمال،  ل   .٢٠١٠جامعة الشرق األوسط، 

ة على العوائد وحجم " عبد العال، رامي راض، -٢٠ ة المرحل ر المال أثر استخدام معلومات التقار
ات المساهمة العامة-التداول غیر العادیین لألسهم ة على الشر ق  المدرجة في بورصة عمان". دراسة تطب

فاءة سوق فلسطین لألوراق المالّة عند المستو الفالوجي، محّمد یوسف عنتر،  -٢١ ار  اخت
قّة -الضعیف ة،  -، الجامعة اإلسالمّةدراسة تطب لّة التجارة، قسم المحاس   .١٦-١٥، ص٢٠٠٧غّزة، 
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ة إدارة االستثمارات والمحافظقاسم. عبد الرّزاق، العلي. أحمد،  -٢٢ ، االستثماّر ، منشورات جامعة دمش
٢٠١٠. 

مة السوقّة للسهملطرش. سمیرة،  -٢٣ دراسة حالة مجموعة  - فاءة سوق رأس المال وأثرها على الق
ّة توراه جامعة منتور من أسواق رأس المال العر لّة العلوم االقتصادّة وعلوم  -، أطروحة د قسنطینة، 

سیر،   .٢٠١٠الت
ة وأثرها في اتخاذ القرارات" ،ناصر دمحم علي ،المجهلي -٢٤ جامعة  ،"خصائص المعلومات المحاسب

اتنة" سیر ،الحاج الخضر " ة وعلوم الت ة العلوم االقتصاد  .٢٠٠٩ ،ل

  ، سوق دمش لألوراق المالّة.مدخل إلى األسواق المالّة -٢٥
اقي ،مرقص -٢٦ م مستو إلمام مراجعي " ،فوز  فوز عبد ال ة إلعداد تقی ات المهن المتطل ات  الحسا

ة في مصر ة المرحل ة-وفحص القوائم المال ة التجارة ،جامعة الزقاز ،"دراسة میدان  .٢٠١٠ ،ل

عّة ألسواق األوراق المالّة (البورصات) مسعود، منیرة عبد المعین،  -٢٧ مّة والتشر األطر التنظ
ّة (دراسة مقارنة)-الدولّة حث علمي العر ة المحامین، فرع ،  قانوني لنیل لقب أستاذة في المحاماة، نقا

تب الخنساء،  ، م  . ٢٠٠٢دمش

التطبی على سوق المیهي، عادل عبد الفتاح،  -٢٨ ة  المحتو اإلعالمي للمعلومات المحاسبّة األول
ة وحدیثة ار : دراسة اخت  .٢٠٠٦، جامعة الملك خالد، أبها، األسهم السعود

التطبی على سوق المیهي، عادل عبد الفتاح،  -٢٩ ة  المحتو اإلعالمي للمعلومات المحاسبّة األول
ة وحدیثة ار : دراسة اخت   .٢٠٠٦، جامعة الملك خالد، أبها، األسهم السعود

را -٣٠ ، جامعة دراسة میدانّة -أثر العائد والمخاطرة على قرار االستثمار في األوراق المالّة ،نائلة ز
ة، دمش لّة االقتصاد، قسم المحاس  ،٢٠٠٩.  
ن إدراك مد“نجم، أنور عدنان،  -٣١ ة لألوراق فلسطین سوق  في المستثمر ة المال استخدام  ألهم

ة المعلومات ة قراراتهم لترشید المحاسب ة"، االستثمار ة التجارة،  -الجامعة اإلسالم ل  .٢٠٠٦غزة، 

اش، دمحم یوسف،   -٣٢ س اله ة استخدام مقای التدفقات النقد التدف النقد والعائد المحاسبي للتنّبؤ 
ة ة -المستقبل ة على المصارف الفلسطین ق ة التجارة، قسم –، الجامعة اإلسالمّة دراسة تطب ل غزة، 

ل،  ة والتمو  .٢٠٠٦المحاس

ماجستیر رسالة ، تحدید العوامل المؤثرة على عائد األسهم في سوق عمان المالي دانة،یوسف،  -٣٣
ا. ،غیر منشورة ة  جامعة الشرق األوسط للدراسات العل ة.ل  .٢٠٠٨، عمان العلوم اإلدارة والمال
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إطار للتنظیر المحاسبيیوسف، علي،  -٣٤ ر المحاسبي المعاصر  قي في الف ، استخدام المدخل التطب
س ة غیر منشورة، جامعة قناة السو توراه في المحاس  .٢٠٠٥مصر،  ،رسالة د

  الكتب:
ارم -١ ة المالّة" ،وصفي عبد الفتاح ،أبو الم ة  ،"دراسات متقدمة في مجال المحاس الدار الجامع

اعة والنشر ندرة ،للط   ،٢٠٠٢ ،اإلس

م،  -٢ ر المالي أندراوس، عاطف ول أسواق األوراق المالّة بین ضرورات التحّول االقتصاد والتحر
رها ات تطو ر الجامعي، ومتطّل  .٢٠٠٦، ١، دار الف

م عبد السالم،  -٣ ي، محمود إبراه ر المالّةتر ، جامعة الملك سعود، الراض، عمادة تحلیل التقار
ات،  ت   .١٩٩٣، ١شؤون الم

م،  -٤ ي، محمود إبراه ر المالّةتر  .١٩٩٥، ٢، جامعة الملك سعود، الراض، تحلیل التقار

مي، أرشد، وسالم، أسامة عزمي،  -٥   .١، دار المسیرة للنشر، عمان، األوراق المالّةاالستثمار التم
، سعید،  -٦ ندرة، االستثمار في األوراق المالّةتوفی ة عین شمس، اإلس ت  .١٩٩٨، م

ة ،أحمد حلمي ،جمعة -٧ قي معاصر" - "نظم المعلومات المحاسب ة ،مدخل تطب عة الثان دار  ،الط
 .،٢٠٠٧ ،األردن ،عمان ،المناهج للنشر والتوزع

، ١، دار أسامة للنشر والتوزع، األردن، عمان، أسواق األوراق المالّة (البورصة)ن، عصام، حسی -٨
٢٠٠٨. 

ة" ،رضوان حنان ،حلوة -٩ ة المحاسب ر  ،مدخل النظر ة -اإلطار الف قات العمل دار وائل  ،"التطب
عة االولى ،للنشر   .٢٠٠٥ ،الط
ة ،"تحلیل القوائم المالّة ألغراض االستثمار" ،طارق  ،حماد -١٠ ندرة ،الدار الجامع  .٢٠٠٦ ،اإلس

ات االستثمار في بورصة األوراق المالّة: أسهمحنفي، عبد الغفار،  -١١ وثائ  -سندات - أساس
ارات -االستثمار ة التجارة، قسم إدارة األعمال، الخ ل ندرة،   .٢٠٠٥، جامعة االس

ندّرة، بورصة األوراق المالّة حنفي، عبد الغّفار، -١٢  .٢٠٠٣، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس

ةحنفي، عبد الغفار، وقراقص، رسمّة،  -١٣ أسواق األوراق  -األسواق والمؤسسات المالّة: بنوك تجاّر
ات التأمین -المالّة ات االستثمار - شر ندّرة، الدار الجامعّة، شر لّة التجارة، جامعة اإلس  ،٢٠٠٨. 

ح حسن،  -١٤  .٢٠٠٦عالم الكتب الحدیث،  -، إرداألسواق المالّة والنقدّةخلف، فل

، دار الشروق للنشر والتوزع، بورصات - أوراق -األسواق المالّة: مؤسساتالداغر، محمود محّمد،  -١٥
  .٢٠٠٥، اإلصدار األّول، ١
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م األساسّة الدسوقي، إیهاب،  -١٦ فاءة البورصة: المفاه البورصة  -لالستثمار والبورصةاقتصادّات 
ّة ة واألمر  .٢٠٠٠، دار النهضة العرّة، المصر

ة ،"تحلیل القوائم المالّة ألغراض االستثمار" ،مال الدین ،الدهراو  -١٧   .٢٠٠٤ ،الدار الجامع
 .١٩٨٤، ٢، عمان، أساسّات التحلیل الماليرمضان، زاد،  -١٨

، حمزة محمود،  -١٩  .٢٠٠٢، ١، مؤسسة الوراق، المصرفي والتحلیل االئتمانيإدارة االئتمان الزید

ة  ،جامعة طنطا ،"مشاكل معاصرة في المراجعة" ،مدثر طه ،وأبو الخیر ،السید أحمد ،السقا -٢٠ ل
 .٢٠٠٢ ،التجارة

ة المراجعة المتقّدمةالصحن، عبد الفتاح، ونصر، عبد الوهاب علي،  -٢١ ل ندّرة،  ، جامعة اإلس
ة، التجارة، قسم    .١٩٩٦المحاس

ة، أحمد صالح،  -٢٢ ، الدار مشاكل المراجعة في أسواق المالعط لّة التجارة، جامعة الزقاز  ،
 .٢٠٠٣ -٢٠٠٢الجامعّة، 

ة ،"مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة" ،أمین السّید أحمد ،لطفي -٢٣  .٢٠٠٥ ،القاهرة ،دار النهضة العر

م ومراجعة األداء واالستثمار في البورصةالتحلیل المالي لطفي، امین السّید أحمد،  -٢٤ ، ألغراض تقی
ندرة،   .٢٠٠٦الدار الجامعّة، االس

ة ،دمحم ،دمحم محمود عبد ره -٢٥ ة والمصر ة الدول ة ،معاییر المحاس  ،جامعة عین شمس ،الدار الجامع
٢٠٠٠. 

مراجعة دراسات متقدمة في السید شحاته، شحاته، "و  عبید، حسین أحمد،و  دمحم نور، أحمد، -٢٦
ات ة التجارة، الحسا ل ندرة،  ة، جامعة االس   .٢١٢ص ،٢٠٠٧"، الدار الجامع

م،  -٢٧ ةمطر. دمحم، فایز. ت  .٢٠٠٥، دار وائل للنشر، عمان، إدارة المحافظ االستثمار

 .١٩٩٧، ١، معهد الدراسات المصرفّة، عمان، التحلیل الماليمطر، دمحم،  -٢٨

اعة والنشر والتوزع،  ،ّني لألسواق المالّةالتحلیل الفالمهیلمي، عبد المجید،  -٢٩ الغ للط ، ٥ال
٢٠٠٦.  

ات " ،شحاته ،والسید شحاته ،عبد الوهاب ،نصر علي -٣٠ ة والشر ات البنوك التجار مراجعة حسا
ة ندرة ،"العاملة في مجال األوراق المال ة التجارة ،جامعة اإلس  .٢٠٠٨-٢٠٠٧ ،ل

ات لسوق المال خدمات مراقب" ،علي عبد الوهاب ،نصر -٣١ االتجاهات الحدیثة  ،الجزء الثاني ،الحسا
ات" ات مراقب الحسا ة ،في مجاالت المراجعة المتقّدمة ومسؤول ندّرة ،الدار الجامع  .٢٠٠١ ،اإلس

ات“ ،وآخرون  ،احمد دمحم ،نور -٣٢ ندرة ،"دراسات متقّدمة في: مراجعة الحسا لّة  ،جامعة اإلس
 . ٢٠٠٧ ،الدار الجامعّة(النشر) ،التجارة
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م،  -٣٣ ، منیر إبراه ندّرة، األوراق المالّة وأسواق رأس المالهند اإلس  .١٩٩٩، منشأة المعارف 

حاث ومجالت:   أ
ش، خلیل،  -١ أسعار األسهم في بورصة أبو حش دور المعلومات المحاسبّة المنشورة في التنّبؤ 

ة -األوراق المالّة األردنّة الهاشمّة ق صائر، جامعة اإلسراء، عمان دراسة تطب األردن، مج  –، مجلة ال
  .٢٠٠٣، ٢)، ع٧(
ة " ،دمحم الرملى ،أحمد -٢ ة الفتر ة" –مدخل مقترح لمراجعة القوائم المال ار حوث  ،دراسة اخت مجلة ال

  .٢٠٠٣، یونیو ١، ع١٧التجارة المعاصرة، مج 
ة،مدخل مقترح لمراجعة القو أحمد، دمحم الرملي،  -٣ لّة التجارة، مجّلة  ائم المالّة الفتر جامعة سوهاج، 

حوث التجاّرة المعاصرة، مج   .٢٠٠٢، ٢، ع١٦ال

اس ،أكبر -٤ ات " ،وخضیر دمحم حسن ،سعد سلمان ،وعواد ،یونس ع ات مراقب الحسا نطاق ومسؤول
ة" ة المرحل ر المال  .٢٠١١ ،٨٦ع ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،عن مراجعة التقار

. عبد الرحمن،  -٥ فاءة آل شبیب. درد، الجبور ة على األوراق المالّة لرفع  ر هیئة الرقا أهمّة تطو
ا، األردن، السوق المالي الدلف ع، جامعة ف   .٢٠٠٥، المؤتمر العلمي الرا

ة الجزئّة ألسواق االوراق المالّة -٦ ت، سلسلة دوّرة تعنى البن ط في الكو ، المعهد العري للتخط
ة في الدول العرّة، عق ا التنم   ، السنة التاسعة.٢٠١٠، آذار ٩١ضا
ة في األقطار العرّة، ع ،تحلیل األسواق المالّة -٧ ا التنم قضا   .٢٠٠٤، آذار ٢٧سلسلة دوّرة تعنى 
ة -٨ ة لألوراق المال ة المصر ات الجمع ل الشر   .، (د.ت)دلیل المستثمر لتمو
، خزامى عبد العزز،  -٩ ةالجند ّة السوّر ة العر ، مجّلة جامعة دمش للعلوم االستثمار في الجمهوّر

  . ٢٠١٠، ٢، ع٢٦االقتصادّة والقانونّة، مج 
ات المساهمة العاّمة " ،جواد أحمد ،حداد -١٠ ر والقوائم المالّة المرحلّة في الشر واقع التقار

ة المحدودة حاث والدراسات ،"الفلسطین  . ٢٠١٢ ،٢٧ع ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لأل

ات الحلبي، نبیل،  -١١ دور معلومات التدفقات النقدّة في اّتخاذ قرارات االستثمار واالقتراض في الشر
ة قّة، مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصادّة والقانونّة، مجالخاّصة السوّر  .٢٠٠٦، ١، ع٢٢، دراس تطب

ر المراجعة الشاملة  بیل،الحلبي، ن -١٢ مالحظات المستفیدین من القوائم المالّة المراجعة وفقًا لتقار
قّة) ر المراجعة محدودة النطاق (حالة تطب ، مجوتقار  .٢٠٠١، ٢، ع١٧، مجلة جامعة دمش

دور المعلومات المحاسبّة في ترشید قرارات االستثمار في سوق عمان لألوراق حمزة. محي الدین،  -١٣
قّة -الّةالم  .٢٠٠٧، ١، ع٢٣، مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصادّة والقانونّة، مجدراسة تطب
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ات المساهمة خروش، حسني علي،  -١٤ مة السوقّة لسهم البنوك والشر ة على الق أثر التدفقات النقد
ة للعلوم اإلداّرة، الجامعة الهاشمّةاألردنّة  .١، ع١٠مج المملكة األردنّة، -، المجلة العر

، الشرع. منذر،  -١٥ ة: الخطیب. فوز ة للتغیرات االقتصاد سوق عمان لألوراق المالّة ومد االستجا
اسّة حاث الیرموك، دراسة ق   .١٩٩٤، مجّلة أ

ة " ،حسین أحمد ،دحدوح -١٦ ر المال ات عن اكتشاف التضلیل في التقار ة مراجع الحسا مسؤول
ات الصناعّة والعوامل المؤثرة ة ،"في اكتشافه للشر ة والقانون  ،٢٢م ،مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصاد

 .٢٠٠٦ ،١ع

ات " ،عبد الناصر دمحم سید ،دروش -١٧ ة في شر ة المرحل ر المال إطار مقترح لفحص التقار
ة التجارة.  ،جامعة بني سوف ،المساهمة"   ل

a.  ،م ن الراشد، وائل إبراه ة االفصاح المحاسبي للمستثمر تأهم ، مجلة جامعة الملك عبد بدولة الكو
  .٢٠٠٢، ١، ع١٦االقتصاد واإلدارة، مج  -العزز
عة، عبد الرؤوف،  -١٨ ة وٕادارة االستثمار في األسهم بین العوائد والمخاطررا ، بناء المحافظ االستثماّر

 د.ت.

عة، عبد الرؤوف، وحطاب، سامي،  -١٩ م األسهم ودور اإلفصاح فيرا ز  التحلیل المالي وتقی تعز
ة المتحدة،  -، هیئة األوراق المالّة والسلعفاءة سوق األوراق المالّة   .٢٠٠٦اإلمارات العر

ات األزمة االقتصادّة سهو، نزهان محّمد، وعمر، محّمد جمیل،  -٢٠ أسواق األوراق المالّة في ظّل تداع
 .٢٠١٠، ٢، ع٢٦، مج ، مجّلة جامعة دمش للعلوم االقتصادّة والقانونّةالعالمّة الراهنة

ع،  -٢١ ، عمر، ومروة، ر أثر فحص القوائم المالّة المرحلّة على سوق األوراق المالّة (من سید
( حوث والدراسات العلمّةوجهة نظر المجتمع السور سلسلة العلوم االقتصادّة  -، مجّلة جامعة تشرن لل

 .٢٠١١، ٢)، ع٣٣والقانونّة، مج (

ة من مخاطر األسواق المالّةأسس شمس الدین، أشرف،  -٢٢ ، االستثمار في األسهم وأسالیب الوقا
انون الثاني،  ة المتحدة،    .٢٠٠٥هیئة األوراق المالّة والسلع، اإلمارات العر

، أدیب قاسم،  -٢٣ ة االقتصادّةشند سوق العراق لألوراق المالّة  - األسواق المالّة وأثرها في التنم
مؤتمر الكلّة، ، جامعة واسك، دراسة حالة غداد للعلوم االقتصادّة الجامعة، العدد الخاّص  لّة  مجلة 

٢٠١٣.  
فاءة سوق األوراق المالّةصالح، مفتاح، وفردة، معارفي،  -٢٤ ات  دراسة لواقع أسواق األوراق  - متطل

فاءتها،  ّة وسبل رفع  احث، عدد (المالّة العر  .٢٠١٠-٢٠٠٩)، ٧مجلة ال
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ة،  عثمان، علي سّید، -٢٥ ة الفعلّة والتقدیّر المجّلة اإلطار العام إلجراءات مراجعة القوائم المالّة الفتّر
 .٧١٨العلمّة لالقتصاد واإلدارة، ص

ط السوق االولّة لألوراقعراقي. العراقي،  -٢٦ ر المالّة المحاسبّة لتنش ر التقار ، مؤتمر آف تطو
  .١٩٩٢ر واّتحاد المصارف العرّة، القاهرة، االستثمار في الوطن العري، البنك األهلي المص

، وآخرون، -٢٧ شیر هاد ، مجّلة دراسات إداّرة، األسواق المالّة: اإلطار العام ومقّومات النجاح عودة، 
  .٢٠٠٨، آب ٤، ع٢مج
اس، زهرة حسن، وحسین -٢٨ ، وع شیر هاد األسواق المالّة: اإلطار العام  ،مصطفى مهد ،عودة، 

 .٢٠٠٨، آب ٤، ع٢، مجّلة دراسات إداّرة، مجومقّومات النجاح

ر المرحلّة في اتخاذ " ،)٢٠٠٦( ،عبد الرحمن ،مرعي -٢٩ ة التي تقدمها التقار دور المعلومات المحاسب
ة ة ،"القرارات االستثماّر ة والقانون  .٢ع ،٢٢م ،مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصاد

ر ا" ،شر نجم عبدهللا ،المشهداني -٣٠ فاءة السوق المالّةدور التقار ز   ،"لمالّة المرحلّة في تعز
ة الجامعة غداد للعلوم االقتصاد ة  ل  .،٢٦ع ،٢٠١١ ،مجلة 

من عزت،  -٣١ ةالمیداني، دمحم أ ، محاضرة ندوة تطور أسعار األسهم في سوق دمش لألوراق المال
ة السورة،  ة العلوم االقتصاد ، جمع  .٢٠١١الثالثاء االقتصاد

أثر استقاللّة مجلس اإلدارة في مالئمة معلومات األراح المحاسبّة لقرارات یوسف، علي،  -٣٢
ن في األسواق المالّة قّة -المستثمر ، ٢٨مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصادّة والقانونّة، مجلد ، دراسة تطب

 .٢٠١٢، ٢ع

م وقرارات:   معاییر ومراس
ة هیئة األوراق نظام اعتماد ) "٣٩٤٤قرار رقم ( -١ ات لد الجهات الخاضعة لرقا مفتشي الحسا

ة ة السور ة ،"واألسواق المال  .٢٠٠٦ ،١٢المادة  ،سوق دمش لألوراق المال

ات المراجعة ال -٢ ار الدولي لعمل ة من قبل المدق المستقل " ٢٤١٠مع ة المرحل ر المال مراجعة التقار
  .٩-٧الفقرة  ،٢٠١٢ ،"للمنشأة

ار  -٣ ة الدولي رقم مع ة" ٣٤المحاس ة المرحل ر المال ة ،"التقار ة الدول  .٢٠١٢ ،لجنة معاییر المحاس
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أسماء انة قائمة    المحِّمین لالست

   

ان العمل  التخصص  المهنة  االسم  م   م

ة  أستاذ جامعي  د. علي یوسف  ١   جامعة دمش  محاس

سیر المصر   ٢ ة  أستاذ جامعي  د. ت   جامعة دمش  محاس

ة  أستاذ جامعي  اسل األسعدد.   ٣   جامعة دمش  محاس

ة  أستاذ جامعي  مها رحاو د.   ٤   جامعة دمش  محاس

قي  أستاذ جامعي  عوَّاد د. منذر  ٥   جامعة دمش  إحصاء تطب
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ارةٍ  البدیل المناسب لكلِّ  أمام  إشارةم بوضع كرُّ یرجى التَّ  ارات التَّ  ع ة:من الع   ال
  

  العمر: -١
    سنة ٢٥أقل من       سنة ٣٠ – ٢٥من       سنة ٣٥ – ٣٠من  
   سنة              ٤٠ – ٣٥من  سنة   ٤٠أكبر من  
 

 :علميِّ الل مؤهِّ ال -٢
ة أو أقل ة      ثانو   ماجستیر        إجازة جامع
  توراه   ..... أخر               د

 
 :يّ ص العلمالتخصُّ  -٣

 ة ل ومصارف                 محاس   اقتصاد             تمو
 أعمال إدارة                   أخر  .....  
  

 العمل: -٤
   موظف قطاع عام            موظف قطاع خاصمدرس جامعي  
                    تاجر   أخر.....  

  
 :التعامل في االستثمارسنوات  -٥

                أقل من سنة   سنوات       ٣- ١من                 سنوات ٥- ٣من  
   سنوات ٧- ٥من            سنوات ٧أكثر من 
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ر المالّة المرحلّة في أسعار األوراق المالّة، حیث: أثر مراجعة التقار ط هذا المحور    المحور األّول: یرت
 
  

ر المالّة المرحلّة   :عملّة مراجعة التقار
ة شدَّ  محاید مواف مواف 

غیر 
 مواف

غیر مواف 
 شّدة

      تؤد إلى تحقی فاعلّة أكبر عند اّتخاذ القرار من قبل المستثمر. ١
ض درجة المخاطرة عند اّتخاذ القرار من قبل  ٢ تؤد إلى تخف

 المستثمر.
     

ض أثر الشائعات في السوق. ٣       تؤد إلى تخف
فاءة أسعار األوراق المالّة. ٤        تؤد إلى زادة 
اسات إدارة األراح. تؤد إلى الحدّ  ٥       من س
      تؤّد إلى زادة ثقة المستثمر بنصیب السهم من االراح. ٦
بتوزع أراح على حملة  الهیئة العامة للمساهمینتؤّثر في قرار   ٧

 األسهم.
     

ة لحملة األسهم ٨ ة المرحل ة أكبر حول التقارر المال       .تعطي مصداق
السهم من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في تؤثر في سعر   ٩

ز المالي المرحلي ان المر   .ب
     

تؤثر في سعر السهم من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في   ١٠
ان الدخل الشامل المرحلي.  ب

     

تؤثر في سعر السهم من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في   ١١
ان التدفقات  ة المرحلي.ب   النقد

     

تؤثر في سعر السهم من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في   ١٢
ة المرحلي. ان حقوق الملك   ب
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ر المالّة المرحلّة في حجم التداول، حیث: أثر مراجعة التقار ط هذا المحور    المحور الثاني: یرت
 
  

ر المالّة    المرحلّةعملّة مراجعة التقار
ة شدَّ  محاید مواف مواف 

غیر 
 مواف

غیر مواف 
 شّدة

فاءة السوق. ١        تؤد إلى زادة 
ض درجة المخاطرة عند اّتخاذ القرار من قبل   ٢ تؤد إلى تخف

  المستثمر.
     

ض أثر الشائعات في السوق.  ٣        تؤد إلى تخف
ة المعلومات الواردة في   ٤       التقارر المالّة المرحلّة.تزد من شفاف
       سرعة انتقال المعلومات في السوق. زادة تؤد إلى  ٥
فاءة انتقال المعلومات في السوق.  ٦        تؤد إلى زادة 
بتوزع أراح إلى حملة  للمساهمین العاملة الهیئةتؤّثر في قرار   ٧

  األسهم.
     

ز   ٨ قي للمنشأة.تعطي صورة واضحة عن المر       المالي الحق
تؤثر في حجم التداول من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في   ٩

ز المالي المرحلي ان المر   .ب
     

تؤثر في حجم التداول من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في   ١٠
ان الدخل الشامل المرحلي.  ب

     

المصادقة حول المعلومات الواردة في  تؤثر في حجم التداول من خالل  ١١
ة المرحلي. ان التدفقات النقد   ب

     

تؤثر في حجم التداول من خالل المصادقة حول المعلومات الواردة في  ١٢
ة المرحلي. ان في حقوق الملك   قائمة ب
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ر المالّة  مد مساهمة مراجعة التقار ط هذا المحور  ةالمحور الثالث: یرت ادة القدرة التنّبؤ ، للمستثمر المرحلّة في ز
 حیث:

  
ر المالّة المرحلّة   :عملّة مراجعة التقار

ة شدَّ  محاید مواف مواف 
غیر 
 مواف

غیر مواف 
 شّدة

ة التنبؤ. ١ مدخالت لعمل        توفر معلومات مالئمة 
      تخّفض من أثر الشائعات المتداولة في السوق. ٢
ض درجة المخاطرة عند اّتخاذ القرار من قبل تؤد  ٣ إلى تخف

  المستثمر.
     

ة المعلومات للمقارنة. ٤       تزد من قابل
ة. ٥ ة المرحل       تعزز من مالءمة المعلومات الواردة في التقارر المال
ة. ٦ ة المرحل ة المعلومات الواردة في التقارر المال       تزد من موضوع
ة. ٧       تؤد إلى اتساق االفتراضات التي تبنى علیها التوقعات المستقبل
ة لألوراق  ٨ مة السوقّة المستقبل الق تزد من قدرة المستثمر في التنبؤ 

 المالّة. 
     

٩ . صافي الرح السنو       تزد من قدرة المستثمر على التنّبؤ 
ة المستقبلّة.تزد من قدرة المستثمر على التنّبؤ  ١٠       األراح المرحل
العائد على األسهم. ١١       تزد من قدرة المستثمر على التنّبؤ 
ة. ١٢ ة المستقبل التدفقات النقد       تزد من قدرة المستثمر على التنّبؤ 
تزد من موثوقّة معلومات المحّللین واالستشارین المالیین التي قد   ١٣

.عتمد علیها   المستثمر في اّتخاذه للقرار االستثمار
     

تعمل على تأكید التنبؤات التي تّم وضعها قبل إصدار تقرر المدّق   ١٤
  المستقّل.

     

ة للمستثمر من خالل مسؤولّة المدّق في   ١٥ تزد من القدرة التنّبؤ
 اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتارخ التقرر. 
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Abstract 
This study investigates to find out whether the review of interim financial statements 
influence the investors’ decisions in Damascus Securities Exchange by identifying the 
impact of review of interim financial statements in the stock market price, trading volume 
and the predictive ability of the investor. To achieve the objectives of the study, the 
researcher design a questionnaire, which consisted of 38 questions distributed among the 
three main pivots. 

The questionnaire was distributed to a sample of investors in Damascus Securities 
Exchange, where the number of distributed questionnaires are (220), recovered (189) 
questionnaire, excepted out of them (5) questionnaires due to non-completion of the data 
therein, and thus (184) questionnaire are analyzed. Then the data have been entered and 
analyzed using (SPSS) software by using many tests. 

The study found many results as the following: 

- A review of interim financial reports lead to greater efficiency in the decision by the 
investor, also lead to a reduction of the impact of the rumors in the financial market, as 
well as the degree of risk when making a decision by the investor, and increase the 
transparency of the information contained in the interim financial statements and increase 
the comparability . But on the other hand it has been reached that the interim review 
process does not affect the shareholders’ decision to distribute profits to shareholders 
because this kind of decision may take the character of an investment in the event of 
administration didn’t distribute in order to exploit investment opportunities that may yield 
better returns. 

- The information that has been reviewed and contained in the interim financial statements 
differ in their impact on the stock prices and trading volume, but close rates and the 
statement of interim financial position is the most important in the first and second 
hypothesis. 

- A review of interim financial reports increases the investor ability to predict the future 
market price of the stock, the annual net profit, the future interim profits, earnings per 
share and the future cash flows. They also confirm the predictions that have been 
developed before the release of the independent auditor's report, and give the reliability of 
the information provided by financial analysts and consultants. And thus it affects the 
investor's decision in the financial market through stock price and trading volume. 


