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 ثقة المستثمرينتعزيز مراجعة القوائم المالية المرحمية لمشركات المدرجة في دور 

 دراسة ميدانية

 إشراف الدكتور إعداد 
مون حمدانأم عمر محمد سعيد أبو ركبة  

 الممخص:
لعمميات المراجعة معيار الدولي الوفق المالية المرحمية  المعموماتمراجعة  طبيعةلى بيان إهدفت هذه الدراسة 

مالية ال المعموماتزيادة مالءمة مساهمتها في بيان من خالل في تعزيز ثقة المستثمرين،  ودورها 0142
 ةعينوتوزيعها عمى المرحمية وتعزيز موثوقيتها. وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة 

من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية األولى مدققي الحسابات المعتمدين  ،فئتين المؤلفة من الدراسة
 المرحمية المالية القوائم ومستخدمي المالية األسواق مجال في والعاممين المستثمرينوالثانية ( مفردة، 95)
وتم تحميل النتائج باستخدم مجموعة من األساليب اإلحصائية باالعتماد عمى البرنامج  ،( مفردة10)

 : . وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمهاSPSSاإلحصائي 
 المعموماتزيادة مالءمة في من وجهة نظر عينتي الدراسة المالية المرحمية  القوائمتسهم مراجعة  

 :المالية المرحمية من خالل
o تخفيض درجة عدم التأكد لدى متخذي القرارات ومساعدة متخذي القرارات في تقييم قراراتهم. 
o رادات.إليتقييم قدرة المنشأة عمى االستمرار وتوليد ا 
o  .توفير بيانات متسمسمة زمنيًا تمكن المستثمرين من مقارنة أداء الشركات ومتابعة ادائها 

 المعموماتفي زيادة موثوقية  ن وجهة نظر عينتي الدراسةمالمالية المرحمية  القوائمتسهم مراجعة  
 المالية المرحمية من خالل:

o  توفير بيانات مالية مرحمية قابمة لممقارنة من حيث التأكد من الثبات في اتباع السياسات
 المحاسبية وطريقة عرض البيانات المالية.

o  لمقوانين واألنظمة من خالل تقييم حماية المستثمرين من غرامات وجزاءات عدم االستجابة
 .التزام وانسجام االدارة مع هذه القوانين واألنظمة

o الحد من استخدام أساليب المحاسبة االبداعية في التقارير المالية المرحمية.  

 الموثوقية. –المالءمة  –مراجعة القوائم المالية المرحمية الكممات المفتاحية: 
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 لمشركات المدرجة في تعزيز ثقة المستثمرين المالية المرحمية دور مراجعة القوائم

 دراسة ميدانية

 

أصرح بأن هذه الدراسة غير مقتبسة أو منقولة أو محرفة من أي عمل عممي آخر، ولم يسبق أن قبمت 
 .لمحصول عمى أية شهادة أو درجة عممية

                                                    10 /12  /4102 

 عمر محمد سعيد أبو ركبة                                                     

 



 ج
 

 
 المستثمرين ثقة تعزيز في المدرجة لمشركات المرحمية المالية القوائم مراجعة دور

 ميدانية دراسة
 

 عمر محمد سعيد أبو ركبة إعداد:
 
 

 موافقة إعضاء لجنة الحكم
 التوقيع االسم والمرتبظ الطلميظ

 
 صضوًا...............................................رشا حمادة  ةالدكتور

 األستاذ في قسم المحاسبظ بكليظ االقتصاد جامطظ دمشق

 
 

 ..صضوًا مشرفًا..................................مأمون حمدان الدكتور 
 في قسم المحاسبظ بكليظ االقتصاد جامطظ دمشقالمساصد األستاذ 

 
 

 .صضوًا....................................رياض صبد الرؤوف الدكتور 
 في قسم المحاسبظ بكليظ االقتصاد جامطظ دمشق المدرس

 

 

 
...................... 

 

 

 
....................... 

 

 

 
........................ 

 
 



 د
 

 

 

 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل لكم    واهلل (

  ) تشكرونالسمع واألبصار واألفئدة لعلكم  

 
 سورة النحل  

 87 يةاآل
 

 
 

 

 

 
 

 
 

                                                                        



 هـ
 

 اإلهداء
 

 إىل مه يكفيىي أوًإىل مه كان انقدَة يف انصرب َانعطاء
 َاندي أطال اهلل بعمزي        

 امه يكفيىي أوٍإىل مه أكزمٍا اهلل َجعم اجلىت حتت أقدامٍا 
 أمي أطال اهلل بعمزٌا        

        شزيكت حياتي َرفيقت دربي      إىل 
 سَجتي انغانيت 

 يهذة كبدي َوُر حياتفإىل 
 َندي انغايل إياس        

           دد بٍم أسريأشمه إىل     
 حفظٍم اهلل َأخُاتي إخُتي  

 كم مه أحببتٍم يف اهلل َأحبُوي فيً إىل   
 َفّقٍم اهللأصدقائي   

 

 ٍد اتمتُاع.... ٌذااجلأٌدي  يٍم مجيعا  ان
 انباحث                                                                            

                                                                        عمز حممد سعيد أبُ ركبت



 و
 

 شكر وتقدير
 

الحمد هلل الذي ال ٌبلغ مدحه القائلون، وال ٌحصً نعَمه العاّدون، وال ٌؤدي حقه المجتهدون، 

علً بإتمام ي مّن أشكر هللا موالي وخالقً الذالحمد هلل حمداً ٌلٌق بجالل قدره وعظٌم سلطانه، 

 هفً انجاز هذ على ما أنعم به من نعم كانت خٌر عون لً هذا العمل المتواضع، فالشكر هلل

بً المبعوث وصلى هللا على الن .فله الحمد والشكر هلل وحده ال شرٌك له الفضل والمنةو .الدراسة

 آله علىصلوات ربً وسالمه علٌه ومن لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا"، رحمة للعالمٌن القائل "

  .أجمعٌن وأصحابه

 مأمون حمدانالدكتور الفاضل ألستاذ اى إل العرفانشكر والٌطٌب لً أن أتقدم بجزٌل فً البداٌة 

بمثابة ه وتوجٌهاتتوصٌاته  ت، والذي كانةالدراسهذه  ومتابعةلتفضله بتحمل عناء اإلشراف 

 فجزاه هللا كل خٌر. النور الذي اهتدٌت به إلتمام هذه الدراسة،

 لألسااتذ  األفاضالوالشكر موصول كلية االقتصاد  –جامعة دمشق إلى  كما أتوجه بجزٌل الشكر

بقاراء  وتقٌاٌم  أعضاء لجنة الحكم على تكارمهم الدكتورة رشا حمادة والدكتور رياض عبد الرؤوف

وٌقتضااً واجااب العرفااان بالجمٌاال أن أتقاادم بالشااكر  .مو إثرائهااا بااهرائه ومناقشااة هااذه الدراسااة

لجهد المتواضاع، إلاى فً سبٌل تقدٌم هذا ا ، أو قدم لً عوناً أسدى إلً نصحاً كل من  لىإ والتقدٌر

وأخا   ،كل من لم ٌبخل عن إرشادي وتوجٌهً، إلى كل من بذل ما فً وسعه لمد ٌد العاون لاً

الااذي لاام ٌبخاال بعلمااه ووقتااه للمساااعد  فااً جمااع وتحلٌاال البٌانااات  بالااذكر الاادكتور عماار محمااد

 فجزاهم هللا عنً خٌر الجزاء.، والمعلومات الخاصة بالدراسة

 
                                                                                                

 الباحث

 عمر محمد سعيد أبو ركبة



 اتالمحتوٌقائمة 

 

 ز 

المحتوياتقائمة

الصفحةالموضوع

 أ الملخص باللغة العربٌة

 ب التصرٌح

 ج موافقة لجنة الحكم

 د آٌة قرآنٌة

 هـ إهداء

 و شكر وتقدٌر

 ز المحتوٌاتقائمة 

 ك قائمة الجداول

 ل قائمة المالحق

 م قائمة االختصارات

 اإلطار العام للدراسةالفصل األول: 

 2 مقدمة

 3 ةمشكلة الدراس

 4الدراسةأهمٌة 

 4الدراسة أهداف

 5 الدراسات السابقة

 55 ما ٌمٌز الدراسة عن الدراسات السابقة

 16 حدود الدراسة

 56 فروض الدراسة

 18 الدراسة منهج



 اتالمحتوٌقائمة 

 

 ح 

الصفحةالموضوع

دور خصائص المعلومات فً تعزٌز موثوقٌة البٌانات المالٌة المرحلٌةالفصل الثانً: 

 21 ٌة المرحلٌة وخصائصهاالتقارٌر المال: المبحثاألول

 22 مفهوم التقارٌر المالٌة المرحلٌة

 23 أهمٌة التقارٌر المالٌة المرحلٌة

 24 مكونات التقارٌر المالٌة المرحلٌة

 26 المستفٌدون من التقارٌر المالٌة المرحلٌة

 27 المحتوى االعالمً للبٌانات المالٌة المرحلٌة

 28 ً االسواق المالٌةدور التقارٌر المالٌة المرحلٌة ف

 28 اسباب انخفاض الثقة فً البٌانات المالٌة

 30 جودة التقارٌر المالٌة المرحلٌة

 31 مالءمة المعلومات المحاسبٌة: المبحثالثاني

 31 مفهوم المالءمة

 32 محددات المالءمة

 33 المالئمالتوقٌت 

 35 القدرة على التنبؤ

 36 التغذٌة العكسٌة

 37 البٌانات المالٌة موثوقٌة: ثالثالالمبحث

 37 البٌانات المالٌة موثوقٌةمفهوم 

 38 محددات موثوقٌة المعلومات

 39 الصدق فً التعبٌر

 40 قابلٌة التحقق

 41 الحٌاد



 اتالمحتوٌقائمة 

 

 ط 

الصفحةالموضوع

 42 العالقة بٌن خاصٌتً المالءمة والموثوقٌة

 44 التكلفة والمنافع وخاصٌة األهمٌة النسبٌة

 المالٌة المرحلٌة المعلومات مراجعةالفصل الثالث: 

 48 المالٌة المرحلٌة المعلوماتاإلطار الفكري لمراجعة المبحث األول: 

 49 المالٌة المرحلٌة المعلوماتمفهوم مراجعة 

 55 المالٌة المرحلٌة المعلوماتالحاجة إلى مراجعة 

 52 المالٌة المرحلٌة المعلوماتأهداف مراجعة 

 53 المالٌة المرحلٌة المعلوماتأهمٌة مراجعة 

 54 المالٌة المرحلٌة مع تدقٌق البٌانات المالٌة السنوٌة المعلوماتمقارنة مراجعة 

 56 المالٌة المرحلٌة المعلوماتدور مدقق الحسابات فً مجال مراجعة 

 58 المالٌة المرحلٌة المعلوماتاإلطار المهنً لمراجعة : الثانًالمبحث 

 59 المالٌة المرحلٌة المعلوماتالمبادئ العامة لمراجعة 

 62 2452 لعملٌات المراجعة  معٌار الدولًالالمالٌة المرحلٌة وفق  المعلوماتإجراءات مراجعة 

 67 التقدٌرات المحاسبٌة

 68 إقرارات اإلدارة

 69 تقٌٌم األخطاء واألهمٌة النسبٌة

 75 ٌة المرحلٌةالمال المعلوماتالمسؤولٌات المرتبطة بمراجعة : الثالثالمبحث 

 72 توقعات مستخدمً البٌانات المالٌة

 73 مسؤولٌة مدقق الحسابات حول البٌانات المالٌة المرحلٌة

 77 مسؤولٌة مدقق الحسابات عن القوائم المالٌة المرحلٌة فً القانون السوري

 78 مسؤولٌة اإلدارة



 اتالمحتوٌقائمة 

 

 ي 

الصفحةالموضوع

 المٌدانٌة: الدراسة الرابعالفصل 

 85 مقدمة

 82 جمع البٌانات واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً تحلٌلها المبحث األول:

 88 المبحث الثانً: تحلٌل البٌانات واختبار الفروض

النتائج والتوصٌات

 108 النتائج

 110 التوصٌات

 112 قائمة المراجع

 122 المالحق

 129 الملخص باللغة اإلنجلٌزٌة

 



 قائمة الجداول

 

 ك

 

 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم

 55 مقارنة بين تدقيق البيانات المالية السنوية ومراجعة البيانات المالية المرحلية 1

 83 الصيغة الكمية المستخدمة في تحويل اإلجابات الوصفية إلى صيغة رقمية 2

 85 مجتمع وعينة الدراسة واالستبانات الموزعة والمستلمة 3

 88 أفراد العينة حسب البيانات العامة توزيع 4

5 

نتائج تحليل آراء العينة حول دور مراجعة القوائم المالية المرحلية في تعزيز ثقة 

المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية المرحلية من خالل زيادة مالءمة البيانات 

 المالية المرحلية

89 

6 

الختبار الفروق حول دور مراجعةة  ( ستيودنت للعينات المستقلةTنتائج اختبار )

القةةوائم الماليةةة المرحليةةة فةةي تعزيةةز ثقةةة المسةةتثمرين مةةن خةةالل زيةةادة مالءمةةة 

 البيانات المالية المرحلية

93 

7 
يل آراء العينة حول دور مراجعة القوائم المالية المرحلية في تعزيز ثقة نتائج تحل

 المستثمرين من خالل تعزيز موثوقية البيانات المالية المرحلية
96 

8 

( ستيودنت للعينات المستقلة الختبار الفروق حول دور مراجعة Tنتائج اختبار )

خالل تعزيز موثوقية  القوائم المالية المرحلية في تعزيز ثقة المستثمرين من

 البيانات المالية المرحلية

99 

 



 قائمة المالحق

 

 ل
 

 

 

 قائمة المالحق

 الصفحة عنوان الملحق رقم

 111 االستبيان 1

 111 أسماء المحكمين الذين قاموا بالتأكد من صالحية االستبانة 1

 



 قائمة االختصارات

 

 م

 

 االختصارات قائمة

 المعنى باللغة العربية المعنى باللغة اإلنكليزية االختصار

IAASB 
International Auditing and 

Assurance Standards Board 
مجلس معايير التدقيق والتأكيد 

 الدولية

IFAC 
International Federation of 

Accountants 
 للمحاسبين الدولي اإلتحاد

FASB 
Financial Accounting Standards 

Board 
 مجلس معايير المحاسبة المالية

IASB 
International Accounting 

Standards Board 
 مجلس معايير المحاسبة الدولية

ISREs 
International Standards on 

Review Engagements 
 المعايير الدولية لعمليات المراجعة

SPSS 
Statistical Packages for Social 

Sciences 
زمة اإلحصائية للعلوم حال

 االجتماعية

 



 
 الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة 



 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

2 

 :مقدمة

ة وتوجيو االستثمارات اتخاذ القرارات االستثماريفي عممية  ميماً تمعب المعمومات المحاسبية دورًا 

عن وتفصح بإعداد المعمومات التي تقيس نتائج الوحدات االقتصادية  ، فالمحاسبة تيتمفي المجتمع

لتقوم بتقديميا بطريقة مالئمة تمبيًة الحتياجات المستخدمين أو في تواريخ محددة مراكزىا المالية 

نشر القوائم يساعد و  المستفيدين من تمك المعمومات الستخداميا في اتخاذ القرارات االستثمارية.

في تحقيق التنمية  الميم ىابدور تقوم أسواق األوراق المالية السنوية في جعل الربعية و المالية 

االقتصادية عن طريق تجميع مدخرات األفراد وتقديميا إلى الوحدات االقتصادية والمؤسسات 

ولكي تؤدي أسواق األوراق  .اإلنتاجية إلقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة

مدرجة في السوق بحيث تحقيق التوازن في أسعار أسيم الشركات ال ال بد منالمالية دورىا بفاعمية 

تعكس كافة المعمومات المتاحة ومنيا المعمومات المحاسبية بحيث ال يستطيع أحد األفراد استغالل 

 ،المعمومات الخاصة وغير المتاحة لكافة المستثمرين في تحقيق عائد غير عائدي عمى استثماراتيم

سبة لممستثمرين وال يقتصر عمى وبما أن القرار االستثماري يعتبر من أصعب وأخطر القرارات بالن

فترة محددة من السنة فإن المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية يتطمعون إلى االعتماد عمى بيانات 

معيار وقد جاء  .لقرار من جية ثانيةلعممية اتخاذ اوقت من جية ومتوافرة في اقرب مالية موثوقة 

عمى تقديم في أسواق األوراق المالية  المدرجةالشركات ليقوم بتشجيع  34المحاسبة الدولي رقم 

 الشركاتدون إلزام  ية النصف األول من سنتيا المالية،تقارير مالية مرحمية عمى األقل في نيا

 القوائم وتجدر االشارة إلى أن .لمجيات الوصائية في كل دولةبالقيام بذلك مع ترك الحرية بذلك 

لعمميات المراجعة معيار الدولي لم اً مراجعتيا وفق بل تتم دون تدقيقب عادة المالية المرحمية تنشر

(2410ISRE )" المالية المرحمية في  القوائممراجعة  ما ىو دور، والسؤال الذي يمكن اثارتو ىو
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دور مراجعة القوائم المالية  رسالة بدراسةال في ىذهالباحث  يقوملذلك  .تعزيز ثقة المستثمرين"

 رقم في ظل معيار المحاسبة الدولي مستخدمي القوائم المالية المنشورةعزيز ثقة المرحمية في ت

(34IAS )  لعمميات المراجعة  معيار الدوليالو(2410ISRE ). 

 :الدراسةمشكمة 

المعمومات المالية وموثوقية داء دورىا بفاعمية يتوقف عمى دقة أن نجاح األسواق المالية في إ

ىذه المعمومات والبيانات في لتي توفرىا ىذه األسواق من ناحية فضاًل عن توفير ا والمحاسبية

الذين يتطمعون لمحصول عمى  المستثمرينالبيانات و لمتطمبات مستخدمي  الوقت المناسب تمبيةً 

لبيانات المالية بيانات مالية موثوقة ومفيدة لعممية اتخاذ القرار ويتحقق ذلك من خالل مالءمة ا

 –قابمية التحقق  –وموثوقيتيا )الحياد  ،التغذية العكسية( –القيمة التنبؤية  -بالمناس )التوقيت

 من المصادر الميمة واألكثر موثوقيةالبيانات المالية المنشورة  حيث تعتبرو  العرض العادل(،

مة لعممية اتخاذ ئمالالبيانات أن تكون البد ، يمقراراتا في اتخاذ يعتمدون عميي التيلممعمومات 

جراء في الوقت المناسب القرارت بحيث تتوفر  ويمكن االعتماد عمييا في عمميات التحميل المالي وا 

بحيث تعبر بصدق عالية  مصداقيةالبيانات ذات البد أن تكون كذلك و التوقعات المالية لممستقبل 

عممية اتخاذ تساعد في عن األحداث المالية واإلقتصادية ويمكن من خالليا اجراء مقارنات 

 الت التالية:التساؤ يمكن صياغتيا ضمن فإن مشكمة البحث  وبالتالي .القرارات

 .المالية المرحمية المعموماتالمالية المرحمية في زيادة مالءمة  القوائممراجعة  ما ىو دور -

 المالية المرحمية  المعموماتالمالية المرحمية في تعزيز موثوقية  القوائممراجعة  ما ىو دور -
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 أهمية الدراسة:

القوائم المالية المرحمية في ترشيد القرارات االستثمارية من تنبع أىمية الدراسة من الدور الذي تمعبو 

 في الوقت المناسب لعممية اتخاذ القرارات االستثمارية،والمحاسبية خالل توفير المعمومات المالية 

جاءت ىذه وقد  ،مصداقية وذات مالئمة معمومات عمى ُيبنى أن يجب السميم القرار إن حيث

في بيئة  المرحمية عممية المراجعة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقوائم المالية دورلتوضيح الدراسة 

 معيار الدوليالمراجعة القوائم المالية المرحمية وفق موضوع  تناول من خالل ، األعمال السورية

تعزيز مة وذات موثوقية تساىم في ئتوفير بيانات مالية مالودورىا في  ،2410 لعمميات المراجعة

 .المستثمرين ومستخدمي البيانات الماليةثقة 

 

 أهداف الدراسة:

لعمميات معيار الدولي الوفق مراجعة القوائم المالية المرحمية  اجراءات بيانف ىذه الدراسة إلى دتي

المالية بما يخدم ترشيد القرار  البياناتوبيان دورىا في تعزيز ثقة مستخدمي  2410رقم المراجعة 

االستثماري باإلضافة إلى إغناء الجانب المعرفي واألكاديمي بما يتعمق بمراجعة القوائم المالية 

 :ما يمي المرحمية في ضوء معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. وذلك من خالل

 المرحمية ودورىا في ترشيد القرارات االستثمارية.القوائم المالية  معرفة -

 .2410لعمميات المراجعة معيار الدولي الالقوائم المالية المرحمية وفق مراجعة  اجراءات بيان -

 بيان مساىمة مراجعة القوائم المالية المرحمية في زيادة مالءمة البيانات المالية المرحمية. -

 المرحمية في تعزيز موثوقية البيانات المالية المرحمية. بيان مساىمة مراجعة البيانات المالية -
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 الدراسات السابقة:

 القوائمموضوع المعمومات المالية والمحاسبية التي تتضمنيا  واألبحاثالدراسات العديد من تناولت 

في قرارات المستثمرين وأثرىا عمى العائدات لمعمومات المالية والمحاسبية ار دو بيدف بيان المالية 

االستثمارية واختيار البديل األفضل من بين مجموعة الخيارات االستثمارية المتاحة وذلك في ظل 

تطور أسواق المال ودورىا الفاعل في جذب االستثمارات واالستفادة من المدخرات ورؤوس األموال 

سات الباحث بعرض ىذه الدرا وقد قام ،تمع وتنميتوبيدف توجيييا باالتجاه الصحيح لخدمة المج

لكي تكون أساسًا حسب أىميتيا ومدى ارتباطيا بموضوع البحث ليو من نتائج إوما توصمت 

 .ومنطمقًا ليذا البحث

 الدراسات العربية: -أواًل 

 )تم ترتيب الدرسات السابقة وفق مبدأ األىمية النسبية من حيث ارتباطيا بموضوع الدراسة(

بعنوان: "أثر فحص القوائم المالية المرحمية  (1111دراسة )سيدي، عمر، ومروة، ربيع،  -1

 ) من وجهة نظر المجتمع السوري( عمى سوق األوراق المالية

ىدف ىذا البحث إلى دراسة فحص القوائم المالية المرحمية لمشركات المساىمة المدرجة في 

القرارات وأثرىا عمى ترشيد )سوق دمشق لألوراق المالية(، سوق األوراق المالية في سورية 

االستثمارية في ىذه السوق، حيث تم دراسة دور القوائم المالية المرحمية في توفير معمومات 

واعتمد البحث اسموب  محاسبية دقيقة وسريعة تعكس الوضع المالي الحقيقي ليذه الشركات،

اإلستبانة في جمع المعمومات والبيانات الالزمة إلختبار الفرضيات وتضمنت عينة الدراسة 

أعضاء الييئة التدريسية في أقسام المحاسبة في كميات اإلقتصاد في  (1ثالث فئات )

المحاسبين القانونيين المسجمين في جمعية المحاسبين القانونيين  (2الجامعات السورية، )
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ونتيجة تحميل بيانات اإلستبانة  .مكاتب اإلستشارة المالية والمستشارين الماليين (3السورية، )

 مايمي:توصل البحث إلى المالئمة المؤشرات اإلحصائية باستخدام 

لكي يعتمد المستثمرون عمى المعمومات الواردة في القوائم المالية المرحمية يجب أن يتم  -

 فحصيا من قبل مراجع حسابات خارجي مستقل.

يعتبر توفير المعمومات المحاسبية الدقيقة والسريعة والتي توفرىا القوائم المالية المرحمية  -

 .األوراق المالية سوقشرط أساسي لتحقيق كفاءة المصادق عمييا لمشركات المدرجة 

توجد عالقة بين توافر المعمومات المحاسبية الدقيقة والسريعة عن الشركات المدرجة في  -

 ر وحجم تعامالت األوراق المالية فييا.السوق وبين اسعا

بعنوان: مدى االعتماد عمى المعمومات  (1112الشيخ عمي، محمد عيسى، دراسة )-1

المحاسبية واالقتصادية في تفسير االختالفات في أسعار األسهم السوقية وترشيد قرار 

 االستثمار في البورصة

مدى االعتماد عمى المعمومات المحاسبية واالقتصادية في تفسير  بيانىدفت ىذه الدراسة إلى 

بالتطبيق عمى  ،سعار األسيم السوقية وترشيد قرار االستثمار في البورصةأاالختالفات في 

الشركات المدرجة في البورصة الفمسطينية وتضمنت عينة الدراسة الوحدات االقتصادية التي 

وشممت  (2011 ولغاية 2004)ينية خالل الفترة فمسطلتم تداول اسيميا في البورصة ا

ونتيجة تحميل البيانات الربع سنوية لعينة ، شركة موزعة عمى خمسة قطاعات 14الدراسة 

توصمت الدراسة إلى وجود عالقة طردية الدراسة باستخدام األساليب والمؤشرات اإلحصائية 

حقوق الممكية ومعدل صرف  ذات داللة احصائية بين القيمة الدفترية ومعدل العائد عمى

العمالت األجنبية من جية، وبين اسعار األسيم الربع سنوية من جية أخرى، كما توصمت 
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( تستطيع ..الممكية، القيمة الدفترية،  المحاسبية )معدل العائد عمى حقوقإلى أن المعمومات 

تضخم، أسعار أن تفسر اختالفات أسعار األسيم بدرجة أكبر من المعمومات االقتصادية )ال

وأوصت الدراسة بضرورة قيام المستثمرين في البورصة الفمسطينية ببناء قراراتيم  (...الصرف،

 االستثمارية عمى اساس المعمومات المحاسبية.

مدى ادراك المستثمرين في سوق فمسطين " :بعنوان (1119، ونجم ،البحيصي(دراسة  -2

 المحاسبية لترشيد قراراتهم االستثمارية"لألوراق المالية ألهمية استخدام المعمومات 

مدى إدراك المستثمر ألىمية المعمومات المحاسبية ومدى كفاية تمك  بيانىدف ىذا البحث الى 

ولتحقيق المعمومات في التقارير المالية ومدى االعتماد عمييا في ترشيد القرارات االستثمارية، 

من خالل تصميم لجمع البيانات الالزمة نة أىداف البحث اعتمد الباحثان عمى اسموب اإلستبا

تم توزيعيا عمى عينة من المستثمرين في سوق فمسطين لألوراق المالية المتواجدين في استبانة 

ونتيجة تحميل بيانات اإلستبيان باستخدام المؤشرات مستثمر،  (185قطاع غزة وتضمنت )

المستثمرون في سوق ان ( 1أظيرت الدراسة عدة نتائج منيا: )، واألساليب اإلحصائية

فمسطين لألوراق المالية يدركون أىمية استخدام المعمومات المحاسبية في ترشيد قرار 

المالية المنشورة لمشركات المدرجة  القوائم( المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا 2االستثمار، )

في سوق فمسطين لالوراق المالية غير كافية ولكن غالبا ما يتم استخداميا في قرارت 

(  توجد عدة معوقات تحد من استخدام المعمومات المحاسبية ومن أىميا أن 3) ,االستثمار

اق المالية تعتبر المالية لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لالور  القوائمدرجة الثقة في 

وعدم توفر  ،االمور المالية والتحميل المالي منخفضة نوعا ما, وقمة خبرة المستثمرين في

 المعمومات بالسرعة المطموبة, وكذلك صعوبة المقارنة بين القوائم المالية لمشركات.
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 "أثر المعمومات المحاسبية وغير المحاسبية( بعنوان: 1111 المزراقي، والسعد،دراسة ) -3

 "عمى القرار المتداول في السوق المالية السعودية

ىدف ىذا البحث إلى توضيح أثر المعمومات المحاسبية وغير المحاسبية عمى القيمة السوقية 

، من خالل اجراء دراسة ميدانية عمى عينة عشوائية من في السوق المالية السعودية لألسيم

تم المتداولين والمحممين الماليين باستخدام قائمتي استبيان احداىا تقميدية وأخرى الكترونية، 

توزيعيا عمى المتداولين األفراد في صاالت التداول في البنوك والمحممين الماليين في البنوك 

ومن ثم تحميل ة إلى الميتمين من مستخدمي اإلنترنت، وشركات الوساطة في جدة، باإلضاف

 باستخدام بعض األساليب اإلحصائية، وأظير البحث النتائج التالية:البيانات 

المعمومات المحاسبية وغير المحاسبية تؤثر عمى القيمة السوقية لألسيم في السوق  -

سبية العامة لمسوق اجمااًل، غير أن المعمومات والعوامل غير المحاالمالية السعودية 

 ككل أكثر تأثيرًا عمى القيمة السوقية مقارنة بالمعمومات المحاسبية.

أية اعتماد المتداولين في السوق المالية السعودية عمى اإلشاعة في التداول أكثر من  -

  معمومات أو عوامل أخرى.

"دور المعمومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في  بعنوان: (1114دراسة )خميل،  -4

 سوق عمان لألوراق المالية"

 االستثمارية القرارات لمتخذي المحاسبية المعمومات منفعة مدى اختبار إلى البحث ىدف

 في والتجانس االتساق مدى اختبار إلى باإلضافة المالي، عمان سوق المدرجة في بالشركات

، ومن أجل تحقيق أىداف الشركات ىذه قبل من عنيا اإلفصاح التي تم المحاسبية القوائم

البيانات المستخرجة من النشرات والتقارير الدورية البحث واختبار فرضياتو اعتمد الباحث عمى 
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 خالل سوق عمان الماليلسوق عمان المالي، باإلضافة إلى تقارير الشركات المسجمة في 

شركة موزعة عمى اربعة  20، وتضمنت عينة الدراسة 2003غاية ول 1999الفترة من 

البحث إلى ونتيجة تحميل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة توصل قطاعات، 

ىناك عوامل مؤثرة في القيمة السوقية ألسيم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي إال  أنو

 المنشورة تؤثر المعموماتحيث ، امل المحاسبية والماليةأن ىناك تبيان في مدى تأثير ىذه العو 

 قرارات عمى واضح بشكل المالي عمان سوق داخل في الشركات من المدرجة القوائم داخل

 نبافضافة إلى أ ،عنو أوالعدول االستثمار عمى باإلقبال ذلك كان سواء بالسوق المستثمرين

 السوق داخل لممستثمرين بالنسبة كافية تعتبرال  المنشورة والمحاسبية المالية المعمومات

 .إلى التوجو الشخصي وليس العقالني أحياناً ستثماري يخضع الا قرارىم فإن وبالتالي

 الدراسات األجنبية: -ثانياً 

 )تم ترتيب الدرسات السابقة وفق مبدأ األىمية النسبية من حيث ارتباطيا بموضوع الدراسة(

 The Effect of The External“بعنوان:  (Ettredge, Et al, 1999)دراسة  -1

Accountant’s Review on The Timing of Adjustments to Quarterly Earnings”  

توقيت التسويات عمى األرباح في ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان أثر مراجعة المحاسب الخارجي 

 NYSEورصة نيويورك ، حيث تم اجراء دراسة لعينة من الشركات المسجمة في بالمرحمية

 209من بينيا شركات  709وتضمنت عينة الدراسة  1989ولغاية  1987 خالل الفترة من 

وتم جمع البيانات الالزمة  Q-10شركات تم تدقيق قوائميا المالية المرحمية وفق النموذج 

لتحديد توقيت مراجعة البيانات المرحمية من لمدراسة من خالل استبيان تم ارسالو لعينة الدراسة 

قبل مدقق الحسابات الخارجي وفيما اذا تم مراجعتيا من قبل المدقق الداخمي قبل اصدارىا، 
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أن الشركات المدرجة الدراسة بّينت و باإلضافة إلى البيانات المالية لمشركات عينة الدراسة، 

مراجعتيا من قبل بعد أسيميا في األسواق المالية يجب ان تفصح عن بياناتيا المالية المرحمية 

مدقق حسابات خارجي إما في نياية كل ربع )مراجعة مرحمية( أو بالتزامن مع عممية التدقيق 

لكل خيار عمى مدى في نياية العام) مراجعة بأثر رجعي ( وقد تم مناقشة التكاليف والمنافع 

تفضيميا لممراجعة المرحمية في حين أوضحت العديد من  SECعقود وقد أبدت لجنة البورصة 

 اختبار ونتيجةالشركات بأنو ال يوجد دليل عمى أن المراجعة المرحمية تقدم فوائد اضافية. 

توصمت  عيةالرب لألرباح اجرائيا تم التي التسويات حسب وتصنيفيا لمشركات الربعية البيانات

 الدراسة إلى النتائج التالية:

تأخير االعتراف بالتسويات إلى الربع الرابع من المحتمل ان يؤدي إلى عدم الدقة وصعوبة  -

 التنبؤ باألرباح السنوية عمى مدار العام بأكممو.

اإلعتراف المتأخر بالتسويات من شانو زيادة الشكوك حول مبالغ األرباح في الربع األخير  -

 تأثير عمى أرباح الربعين األول والثاني.دون ال

تأخير بعض التسويات إلى وقت متأخر من السنة من خالل المراجعة المرحمية البد أن  -

 يكون لو تأثير عمى تخفيض عدم الدقة واليقين بشأن األرباح في الربعين الثالث والرابع. 

 Audit Involvement on Half“بعنوان: (Cristina, M. Marcus, 2009)دراسة   -1

Yearly Financial Report -Case Study on Romanian Listed Companies” 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل ممارسات االفصاح الحالية لمشركات الرومانية المدرجة فيما 

المالية نصف السنوية، ومقارنتيا مع متطمبات اإلفصاح وفق معيار  القوائميتعمق ب

وقد تم اختيار عينة ية في اإلتحاد األوروبي. ، وتوجيات الشفاف34المحاسبة الدولي 

 Bucharest Stock)شركة من الشركات المدرجة في بورصة بوخارست  63تضمنت 
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Exchange) ،ريات مرتبطة بالبحث ومن أجل تحقيق ىدف البحث تم تطوير اربع نظ

 الربح الصافي، فئة اإلدراج(، ونتيجة تحميل البياناتمجال الصناعة، حجم الشركة، )

توصمت الدراسة إلى أن ، SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي الخاصة بعينة الدراسة 

المالية نصف السنوية تمعب دورًا ىامًا في سوق األسيم الرومانية، وال يوجد  القوائم

متطمبات إلزامية لمراجعة ىذه التقارير، ويجب عمى الشركات المدرجة ان تشير فقط فيما 

اذا كانت البيانات تمت مراجعتيا أم ال. باإلضافة إلى أن المراجعة اإللزامية من المحتمل 

ثوقية البيانات المالية المرحمية، لمشركات التي ال تقوم بمراجعة ان تساعد في زيادة مو 

 بياناتيا المرحمية.

 Audit Quality and“بعنوان: ( Özkan, and Karabrahmoglu, 2010) دراسة  -2

Earnings Management in Interim Financial Reports” 

دارة األرباح في التقارير المالية  التدقيقالعالقة بين جودة  بيانىدفت ىذه الدراسة إلى  وا 

غير لمشركات مفردة من القوائم المالية المرحمية  2152المرحمية باستخدام عينة من 

، 2009إلى  2006سوق اسطنبول لألوراق المالية خالل األعوام من  المدرجة فيالمالية 

مراجعة خارجية مستقمة بينت الدراسة أنو من أجل كفاءة أسواق رأس المال ال بد من تنفيذ 

عالية الجودة طالما أن القوائم المالية الختامية لمشركات تخضع لتدقيق خارجي مستقل 

والذي من المحتمل أن يحد من قدرة االدارة عمى إدارة األرباح في حين أن القوئم المالية 

ليب ونتيجة تحميل بيانات عينة الدراسة باستخدام األسا ،االمرحمية تكون غير مدققة

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:اإلحصائية المالئمة، 

الشركات التي تخضع لمتدقيق من قبل الشركات األربع الكبرى يكون لدييا مستوى  -

المرحمية مقارنة بالشركات التي تخضع لمتدقيق من  االختياريةأقل من المستحقات 
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شديد بين المستحقات  ، وبالتالي وجود ارتباط سمبيقبل شركات التدقيق األخرى

الحيازة إلدارة األرباح وشركات التدقيق األربعة الكبرى من حيث  كمقياس االختيارية

 .والتخصص في مجال الصناعة

ن شركات التدقيق األربع الكبرى تقدم أعمى جودة لممراجعة من حيث الحد من إدارة ا -

ير من بذ عمى جزء كاألرباح ألن لدييم الكثير من العمالء باإلضافة إلى االستحوا

أتعاب التدقيق مما يقمل من االعتماد عمى العمالء وكذلك تكمفة الفرصة البديمة في 

 لخبرة.ضاة باإلضافة إلى السمعة  واحال فقدان ثرواتيم أعمى في حال المقا

 Voluntary Assurance on Interim“ :بعنوان (Bandyopadhyay, Et al, 2007)دراسة  -3

Financial Statements and  Earnings Quality” 

ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح العالقة بين المراجعة االختيارية لمقوائم المالية المرحمية وجودة 

األرباح حيث طرحت الدراسة مسألة ما إذا كانت مراجعة القوائم المالية المرحمية ينبغي أن 

 130حيث اعتمدت الدراسة عمى عينة مؤلفة من تبقى اختيارية أو يجب ان تكون الزامية، 

، وبعد شركة 230لدييا بيانات مالية مرحمية،) العينة المبدئية لمدراسة بمغت شركة كندية 

شركة  130استبعاد الشركات المدرجة في البورصة الكندية أصبحت العينة الخاضعة لمدراسة 

 (Q1-Q2-Q3)البيانات الربعية حميل ونتيجة تاستنادًا إلى قاعدة بيانات الشركات الكندية( 

مراجعة القوائم (1)توصمت الدراسة إلى مشركات عينة الدراسة وفق نموذج الدراسة المعتمد، ل

. بتخفيض المصاريف المستحقة التقديرية، مما يضمن أرباح عالية الجودةمرتبطة المرحمية 

لإلشارة إلى األرباح ذات الجودة مراجعة القوائم المالية المرحمية من قبل الشركات استخدام (2)

العالية في حين الشركات ذات األرباح المتدنية ربما ال تختار مراجعة بياناتيا المرحمية وذلك 

 بسبب مواجية أسئمة وتحديات من قبل مدققي الحسابات حول المستحقات االتقديرية المرتفعة.
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 The Effect of Interim Financial Reports“بعنوان:(، Qabajeh, Et al, 2012دراسة ) -4

Announcement on Stock Returns (Empirical Study on Jordanian Industrial 

Companies” 
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار أثر اعالن التقارير المالية المرحمية عمى عوائد األسيم خالل 

خمسة أيام عمل قبل وخمسة ايام عمل بعد تاريخ اإلعالن عن البيانات المالية المرحمية، 

شركة صناعية مدرجة في  20والعالقة بين حجم التداول واإليرادات وعوائد األسيم لعينة من 

. وقد تم استخدام األساليب 2011-2010ان لألوراق المالية، خالل عامي سوق عم

وجود عالقة ايجابية بين  (1)وتوصمت الدراسة إلى  -نماذج اإلنحدار المتعدد-اإلحصائية 

ة وجود عالقة ايجابي (2، ) وعوائد األسيم خالل فترة اإلعالنإعالن التقارير المالية المرحمية 

 ىناك عالقة ضئيمة بين األرباح وحجم التداول. (3، )د األسيمبين حجم التداول وعوائ

 Value and Costs of“بعنوان: (COURTEAU, and BÉDARD, 2010)دراسة   -5

Auditor’s Assurance: Evidence From The Review of Quarterly Financial 

Statements” 

التكاليف والمنافع المرتبطة بعممية المراجعة المرحمية وأثرىا  بتوضيحقامت ىذه الدراسة 

عمى نوعية القوائم المالية المرحمية مقاسة بالمستحقات المرحمية غير المتوقعة والتي قد 

لك باستخدام ذتكون ناجمة عن أخطاء تقدير المستحقات و / أو عن طريق ادارة األرباح و 

حيث مراجعة  –سوق األوراق المالية في كندا شركة مدرجة في  800ر من ثعينة من أك

 – 2004وبّينت ىذه الدراسة أن أتعاب المراجعة لألعوام  –القوائم المرحمية غير الزامية 

% بالنسبة لمشركات التي قامت بمراجعة بياناتيا المرحمية عممًا أن 19أعمى بنسبة  2005

يتعمق بمنافع المراجعة المرحمية فيما  ،تكون أعمى كمما كانت الشركة أكبرىذه التكاليف 
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أوضحت الدراسة بانو ىناك ارتباط ضعيف مع المستويات الدنيا من المستحقات غير 

الموقعة في الربع الرابع مع عدم وجود تأثير جوىري عمى المستحقات غير المتوقعة في 

  :ميماي وتوصمت إلى، األرباع الثالثة األولى أو عمى مستحقات وقعت في الربع الرابع

عادة التنظيم أقل لمشركات التي  - الزيادة في أتعاب خدمات التأكيد المرتبطة باإلندماج وا 

تقوم بمراجعة قوائميا المرحمية في نياية كل ربع وىذا ما يتسق مع فكرة االرتباط المبكر 

لمراجع الحسابات في ىذا النوع من المعامالت يخفض الجيد والتكاليف االجمالية 

 د.لخدمات التأكي

اختالف بين محددات التكمفة بين التدقيق والمراجعة، أثر مستوى المخزون والذمم  وجود -

المدينة عمى أتعاب التدقيق ال يتأثر بالمراجعة المرحمية مما يوحي بأن ىذه العوامل تؤثر 

 عمى األتعاب السنوية لمتدقيق ولكن ليس عمى أتعاب المراجعة المرحمية.

وعية البيانات المرحمية في األرباع الثالثة األولى وىناك ليس ىناك تطور ممحوظ في ن -

انخفاض كبير في المستحقات غير المتوقعة في الربع الرابع وذلك فقط عند النظر إلى 

القيم المطمقة ولكن عند األخذ بعين االعتبار اتجاه المستحقات غير المتوقعة ال نجد أثر 

ا يشير إلى أن أثر المراجعة المرحمية أكبر كبير لممراجعة المرحمية عمى مستواىا وىذا م

 عمى تصحيح األخطاء المرحمية من السيطرة عمى ادارة األرباح.

التكاليف بالنسبة لممراجعة المرحمية من الممكن أن تكون أكبر من المتوقع في حين أن  -

 المنافع قد ال ترقى إلى المستوى المرجو منيا.

بالمعايير المرتبطة بعممية مراجعة القوائم المالية بّينت الدراسة ضرورة إعادة النظر  -

 المرحمية بيدف جعل خدمات التأكيد أكثر كفاءة وفاعمية.
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 Using The Information Qualitative“بعنوان:  (Kallob, Deema, 2013)دراسة -6

Characteristics in Measuring the Quality of Financial Reporting of the 

Palestinian Banking Sector” 
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس جودة التقارير المالية لمبنوك المحمية الفمسطينية، من خالل 

استخدام الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية كمقياس لجودة ىذه التقارير، واعتمدت 

(، 2011 – 2006الدراسة عمى عينة من التقارير المالية لمبنوك المحمية الفمسطينية لمفترة )

مرتبطة بقياس مؤشر  33ميل البيانات باإلستناد إلى تحميل المحتوى باستخدام ونتيجة تح

أن نسبة الخصائص النوعية  ياأىمجودة التقارير المالية، توصمت الدراسة إلى عدة نتائج 

% وأن نسبة الخصائص النوعية الثانوية 66.1األساسية لممعمومات المحاسبية ىي 

%. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين جودة التقارير المالية 70.8لممعمومات المحاسبية ىي 

وقدمت الدراسة عدة مقترحات من أجل تحسين جودة التقارير المالية لتصبح الخصائص 

ية لممعمومات المحاسبية ممثمة بشكل أفضل مما ىي عميو، ومن أىم ىذه المقترحات النوع

المحافظة عمى استخدام القيمة العادلة والتوسع في استخداميا، وزيادة استخدام األشكال 

ية في التقارير البيانية لمتوضيح حيث تساعد عمى زيادة الفيم، وزيادة استخدام النسب المال

 رنات بين البنوك لمتعرف عمى الوضع التنافسي لمبنك. ، عمل مقاالمالية

 :ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة

المالية  القوائمالعربية منيا واألجنبية موضوع  سواءتناولت الدراسات التي تم استعراضيا 

من المعمومات المالية والمحاسبية في ترشيد القرارات  القوائمالمرحمية ودور محتوى ىذه 

دارة األرباح  لمقوائماالستثمارية وأىميتيا من جية والعالقة بين المراجعة المرحمية  المالية وا 

وتعد ىذه الدراسة امتدادًا لتمك الدراسات من خالل دراسة مراجعة  وجودتيا من جية ثانية،
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تعزيز ثقة المستثمرين بالقوائم مساىمتيا في قيق الدولية ومدى المرحمية وفق معايير التد القوائم

المالية المرحمية. وتعتبر ىذه الدراسة ىي األولى في سوريا من حيث التركيز عمى موضوع 

قة مدى مساىمتيا في تعزيز ثمراجعة القوائم المالية المرحمية وفق معايير التدقيق الدولية و 

مرحمية بيدف تفعيل القرارات االستثمارية وتحديدًا في البيئة لمستثمرين بالقوائم المالية الا

االستثمارية السورية التي تعتبر حديثة نسبيًا من ناحية السوق المالية الناشئة التي تحتاج إلى 

اتخاذ كافة االجراءات والتدابير التي من شأنيا تقديم جميع متطمبات اتخاذ القرارات االستثمارية 

ومحاسبية دقيقة وموثوقة تساعد المستثمرين ومتخذي القرارات في اتخاذ من معمومات مالية 

 القرار السميم.

 حدود الدراسة:

والسياسية والقانونية منيا تؤثر في ثقة المستثمرين وتنوعيا االقتصادية نظرًا لتعدد العوامل التي  -1

العوامل المرتبطة بالمعمومات المالية والمحاسبية  تناولصرت ىذه الرسالة عمى وغير ذلك، فقد اقت

 التي تقدميا القوائم المالية المرحمية وتم تحديدىا بالمالءمة والموثوقية. 

تناولت الدراسة موضوع مراجعة القوائم المالية المرحمية وفق المعيار الدولي لعمميات المراجعة  -2

ISRE 2410  . 

 : الدراسة فرضيات

نظرًا لمدور الميم الذي تمعبو المعمومات المالية المرحمية في عممية اتخاذ القرارات باعتبارىا مصدرًا 

رئيسيًا لممعمومات، فإن ثقة المستثمرين تتأثر بجودة المعمومات المالية والمحاسبية والتي تتكون 
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ة اعتمد الباحث عمى عناصرىا من مالءمة المعمومات المالية وموثوقيتيا. ولتحقيق أىداف الدراس

 الفرضيات التالية:

 :األولى الفرضية الرئيسية

ثقة المستثمرين ومتخذي  منمراجعة القوائم المالية المرحمية وفق معايير المراجعة الدولية تعزز 

 القرارات في القوائم المالية المرحمية ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:

 الفرضية الفرعية األولى: -

زيادة مالءمة تعزيز ثقة المستثمرين من خالل تسيم مراجعة القوائم المالية المرحمية في 

 المالية المرحمية. المعمومات

 الفرضية الفرعية الثانية : -

تعزيز موثوقية في تعزيز ثقة المستثمرين من خالل  تسيم مراجعة القوائم المالية المرحمية

 المالية المرحمية. المعمومات

 :الثانية الرئيسيةالفرضية 

ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين آراء عينتي الدراسة حول مساىمة مراجعة القوائم المالية 

 في تعزيز ثقة المستثمرين من خالل زيادة مالءمة المعمومات المالية المرحمية.المرحمية 

 :الثالثة الفرضية الرئيسية

ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين آراء عينتي الدراسة حول مساىمة مراجعة القوائم المالية 

 المعمومات المالية المرحمية. موثوقية تعزيزالمرحمية في تعزيز ثقة المستثمرين من خالل 
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 :الدراسة منهج

 يمي:من خالل ما الوصفي التحميميلتحقيق أىداف الدراسة اعتمد الباحث عمى المنيج 

ذات العالقالالة بموضالالوع  األدبيالالات المنشالالورة مالالن أبحالالاث ودوريالالات ودراسالالات سالالابقةعمالالى االطالالالع  

الدراسالالة، باإلضالالافة إلالالى التشالالريعات الناظمالالة لمينالالة مراجعالالة الحسالالابات فيمالالا يخالالص ىالالذه الدراسالالة 

 .واالستفادة منيا في تكوين أساس نظري يساعد الباحث في إنجاز اإلطار العممي لمدراسة

تجميع البيانات من بيئة األعمال السورية مالن خالالل االسالتبانة بوصالفيا مصالدرًا ميمالًا لمحصالول  

عمى البيانات الالزمة إلجراء الدراسة الميدانية، وقد تم تصميم االستبانة إلخراجيا بالشكل الذي 

بدقة وموضوعية. ولتحويل اآلراء الوصفية إلالى صاليغة كميالة البيانات يؤدي إلى الحصول عمى 

 الخماسي Likertاستخدم الباحث مقياس 

توزيع االستبانة عمى عينة من مدققي الحسابات ومسالتخدمي البيانالات الماليالة وذلالك الرتباطيمالا  

 عينة الدراسة فئتين عمى النحو التالي: تضمت، حيث المباشر بموضوع الدراسة

o األوراق ىيئالة لالدى المعتمالدة التالدقيق ومكاتالب شالركات مدققي الحسابات العاممين لدى 

 .السورية المالية واألسواق

o المرحمية المالية القوائم ومستخدمي المالية األسواق مجال في والعاممين المستثمرين. 

 .SPSSالبرنامج االحصائي بواسطة من أجل تحميل البيانات وتفريغ بياناتيا جمع االستبانات  

لموصالالول إلالالى النتالالائج باسالالتخدام مالالن خالالالل اإلسالالتبانة، تحميالالل البيانالالات التالالي تالالم الحصالالول عمييالالا  

 .SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

   تحميل البيانات.الدراسة باالستناد إلى نتائج  اختبار فرضيات 

 والتوصيات.التي توصل الييا الباحث عرض النتائج  



 

 الفصل الثاني
 

 دور خصائص المعلومات  
 في تعزيز موثوقية البيانات المالية المرحلية
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 الفصل الثاني

 

 دور خصائص المعمومات في تعزيز موثوقية البيانات المالية المرحمية

 

 : التقارير المالية المرحلية وخصائصها.المبحث األول

 المبحث الثاني: مالءمة البيانات المالية.

 المبحث الثالث: موثوقية البيانات المالية.
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 المبحث األول
 وخصائصهاالتقارير المالية المرحمية 

ي هلل ا التقللارير. تمثللل التقللارير الماليللة واللليلة ارتصللال الرئيالللية بللير مللللي التقللارير الماليللة ومالللتخلم
المالية الناتج النهلائي لللملل المحااللبي ألي أي وحللة اقتصلالية وخالصلة لملا قاملت بل  وتلتبر التقارير 

، وتُقلللت تللل  خللالل الرتللرة التللي تاليهللا التقللارير باروللاأة إلللا صللورة لللر وولللها المللالي مللر لمليللات
اتخلللا   والتلللي يمللللر أر تلتملللل لليهلللا أللليالتقلللارير إللللا لاألللة الاهلللات  ات اللالقلللة بالوحللللة ارقتصلللالية 

لتلي تملر بهلا . ونظرًا للتايرات المتاللارلة واألحللاث المتالحقلة ا(32ص ،3004والالقا،  )الحبيلي، القرارات
المنشلل ت أهنهللا لللت تلللل تلترللي بهصلللار التقللارير الالللنوية، أقللل ت ايلللت الحااللة لواللول مللومللات تالللي 
أتللرات أقصللر مللر الللنة واحلللة تبقللي مالللتخلمي المللومللات المحاالللبية للللا الللال  مالللتمر للللا نتللائج 

محلللة لللم ماللتخلمي  ألمال الشرلة ومرل ها المالي ولنل الللال التقلارير الماليلة يللور هنلا  توقللات
هلللل ا التقللللارير بللللرر هلللل ا التقللللارير الللللتقلت لهللللت مللومللللات مووللللولية وقابلللللة للتحقلللل  ويملللللر ارلتمللللال 

لهلف منها يالب أر تحقل  ل التقارير المالية  يتحق (. ومر أالhttp://www.accountingcoach.com)لليها
أللي تقليللل حللارت للللت الترلللل للللم المللومللات الللوارلة أيهللا شللرلير أولهمللا أر تالللاهت هلل ا المللومللات 

والالقا،  )الحبيلي،متخ  القرار وثانيهما أر تالاهت تل  المللومات أي  يالة لراة الملرأة للم متخ  القرار

المرحليللللللة وأهميتهللللللا ماهيللللللة التقللللللارير الماليللللللة  وأللللللي هلللللل ا الاللللللليا  يالللللللتلر  الباحللللللث .(38، ص3004
ألاللباب التلي ألت إللا انخرلا  الثقلة ألي مصللاقية االوااب تواأرهلا لالولة هل ا التقلارير و  الخصائصو 

 وأ  ما يلي:التقارير المالية 
 التقارير المالية المرحلية والمالتريلور منها.ماهية أوًر: 
 . المحتوم ارلالمي للبيانات المالية المرحليةثانيًا: 
 لور التقارير المالية المرحلية أي ارالوا  المالية.ثالثًا: 
 انخرا  الثقة أي البيانات المالية:: االباب رابلاً 

 : لور ملق  الحالابات أي التقارير المالية المرحلية.خامالاً 
 : اولة التقارير المالية المرحلية. الالالاً 
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 :مالية المرحمية والمستفيدون منهاالتقارير الماهية أواًل: 

 التقارير المالية المرحمية: مفهوم  -1

برن :" تقرير  43هو وارل أي المليار المحاالبي اللولي رقت يلرف التقرير المالي المرحلي لما 

مالي يحتوي إما للا مامولة لاملة مر القوائت المالية لما ااء أي مليار المحاالبة اللولي رقت 

"لر  القوائت المالية" أو مامولة موا ة مر القوائت المالية لما هو مووح أي مليار  1

ف الرترة تلر و  ية أقل مر الالنة المالية اللاملة للمشرو ."لرترة مرحل 43المحاالبة اللولي رقت 

 ,IASB)"الرترة المالية التي يتت التقرير لنها وهي أقل مر الالنة المالية اللاملة"المرحلية برنها 

IAS 34, Paragraph 4) .هر التقرير المالي المرحلي أ، ال مرالاة أهمية التوقيت المناالبأ ومر

آلخر مامولة مر البيانات المالية الالنوية، وتبلًا ل ل  أهو يرل  لا يهتت بتقليت تحليث 

 ,IASB) األنشلة واألحلاث والظروف الاليلة ور يلرر المللومات التي ارم اإلبالغ لنها الابقاً 

IAS 34, Paragraph 6).  وبالتالي يملر االتخالص اللناصر التالية حول التقارير المالية

 :(12، ص1111)باللوة، المرحلية 

 أو النوية نصف تلور وقل مالية، النة مر أقل تلور أر ياب التقرير لنها يلل التي الرترة -1

 .لولة بلل الخاصة القوانير حالب و ل  شهرية أو النوية ربع

 تلل التي أو خاصة ألغرا  تلل التي التقارير تل  لر تختلف المالية المرحلية التقارير -1

ر حتا اللاخلي لالالتخلات  .باللورية تمتا  لانت وا 

 .الخاراي وارالتخلات اللاخلي لالالتخلات المرحلية المالية التقارير تالتخلت -4

نما الالنوية المالية القوائت لر بليلة ليالت المرحلية المالية التقارير -3  .لها ململة وا 
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 تالاللهت التي بالمللومات المالية القوائت مالتخلمي ت ويل هو التقارير ه ا مر الار  -2

 .المال أالوا  أي خاصة الترلل للت ظروف ظل أي أأول قرارات اتخا للا 

 .القرارات رتخا  المالئت والتوقيت المالئمة خاصية المحاالبية للبيانات التقارير ه ا توأر -6

 أهمية التقارير المالية المرحمية:  -2

 :(191، ص1116)مرلي،  اهمية التقارير المالية المرحلية إلا األالباب التالية تراع

حااة المالتثمرير واللائنير ومتخ ي القرارات للحصول للا مللومات لر المرل  المالي  -1

لووًا لر أي الوقت المناالب أشهر(  6 -4للمنشرة ونتياة نشال لل أترة مالية قصيرة )

ارنتظار الا نهاية الالنة المالية للحصول للا ه ا المللومات مر اال اتخا  القرارات 

 بة.ارالتثمارية المناال

تملر التقارير المالية المرحلية مر الحصول للا مللومات مهمة وأي الوقت المناالب  -1

ومر ثت يملنها مر تحليل ارنحراأات أي ارلاء لر لري   وبشلل متلرر لر ألاء المنشرة،

مقارنة ارلاء الرللي مع ارلاء المخلل بشلل لوري واتخا  القرارات الال مة لتلليل  وتحليل 

 لمالؤولة لر ارنحراأات.الاهات ا

المرحلية المالاهمير وارلارة ومالتخلمي القوائت المالية بمللومات لر المالية ت ول التقارير  -4

التايرات أي حات واتااا ايرالات المنشرة وتلأقاتها النقلية واالتخلامها لألصول المقترحة 

 ول ل  مرل ها المالي.
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المرحلية األالاس الصحيح لالالتثمار أي المالية توأر المللومات التي تقلمها التقارير  -3

البورصة بحيث تقلت تل  التقارير المللومات لر الووع المالي الصحيح للمنشرة، ومر ثت 

تملر المالتثمرير مر اتخا  القرار المناالب وتحق  الاللر اللفء للورقة المالية حيث أر 

 تل  المللومات متاحة للاميع.

قبل ملققي الحالابات يالل مر المملر التشاف التاللب  ار مراالة ه ا القوائت مر -2

وارختالالات وارخلاء التي حلثت خالل أترة قصيرة وملالاتها. وب ل  يصبح مر المملر 

 تالأيها لور أر تترثر المنشرة بشلل لبير الًا اراء تل  الممارالات.

 القوائتلرترة التي تاليها ه ا المالية المرحلية تت ايل ا ا لانت االقوائت الباحث أر منرلة  ويرم

المالية إلا المللومات أي  البياناتقصيرة وتت اإللالر لنها بالرلة نظرًا لحااة مالتخلمي 

المالية المرحلية ا ا لانت  القوائتالوقت المالئت إلتخا  القرارات، وللا الللس تتواءل منرلة 

إر أر المووو  ال ي ياب  القوائت، لويلة وتت ترخير نشر ه ا القوائتالرترة التي تاليها ه ا 

 .اثارت  هو ملم ثقة المالتثمرير به ا التقارير

 مكونات التقرير المالي المرحمي:  -3

ملونات التقرير المالي المرحلي اما بمامولة لاملة مر البيانات المالية أو  43المليار  يحلل

 :(IASB, IAS 34, Paragraph 5)مامولة موا ة مر البيانات المالية، لما يلي

 :1المامولة اللاملة مر القوائت المالية لما تت تحليلها أي مليار المحاالبة اللولي رقت -1

a. .قائمة المرل  المالي لما هي أي نهاية الرترة 
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b.  لبيار موا   قائمة اللخل الشامل خالل الرترة. ويتت لروها إما لبيار موا  منرصل أو

 لللخل منرصل مع بيار موا  لللخل الشامل.

c. .قائمة التاير أي حقو  المللية خالل الرترة 

d. .قائمة التلأقات النقلية للرترة 

e. .ايواحات تراليرية توت الالياالات المحاالبية الهامة وغيرها مر المللومات التوويحية 

f.  قائمة المرل  المالي لما أي بلاية أقرب أترة مقارنة و ل  لنلما تلب  المنشرة الياالة

 للبنول باثر رالي أي قائمة المرل  المالي.وتصنيف ة لر  برثر رالي أو الال محاالبية

 :(Poole, 2013, P82) الحل األلنا لملونات التقرير المالي المرحلي -1

a. .قائمة مرل  مالي موا ة 

b. موا  بيار اللخل الشامل. 

c. .قائمة التاير أي حقو  المللية موا ة 

d. تلأقات النقلية موا ة.لقائمة ا 

e. .ايواحات تراليرية مختارة 

ور يوال ومر المليار ملا يقصلل منل  منلع المنشل ت او لللت تشلايلها لللا نشلر ماموللة لامللة 

مر البيانات المالية ومر التقرير المالي المرحللي لملا أر المليلار ر يمنلع المنشلرة أو ر يشلالها 

 للا أر تلخل ومر بياناتهلا الماليلة المختصلرة ألثلر ملر الحلل األلنلا ملر البنلول أو اريولاحات

وبشللل للات ألهر الشلرلات يالب أر تاللتخلت  .(IASB, IAS34, Paragraph 7) الترالليرية المختلارة

 ,Kieso, 2013)نرللس الالياالللات والمبللالئ المحاالللبية المالللتخلمة أللي التقللارير الماليللة الالللنوية 
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P1503) . وبهلللف مراللللاة مصلللحة التوقيلللت المنااللللب للللر  التقريلللر المللالي المرحللللي والتبلللارات

ألللهر التقريلللر الملللالي المرحللللي يهلللتت بتقلللليت تحلللليث آلخلللر ماموللللة ملللر البيانلللات الماليلللة  التللرلللة

الالللنوية، وللل ل  أهللو يرللل  للللا األنشلللة واألحلللاث والظللروف الاليلللة ور يلللرر المللومللات التللي 

 .(IASB, IAS 34, Paragraph 6)ارم اربالغ لنها الابقاً 

 المستفيدون من التقارير المالية المرحمية:  -4

هو خلمة مالتخلميها والمالتريلير منها بتقليت بشلل لات الار  األالاالي مر التقارير المالية 

مللومات تتمي  بالمصلاقية والن اهة، بحيث يملر ارلتمال لليها أي اتخا  القرارات اإلقتصالية 

التخلمي ومالمحللير بشلل خاص تالالل التقارير المالية المرحلية أي حير  واإلالتثمارية الرشيلة.

التقارير  توأرأي تحليل ارتااهات ومنال  ارولرابات أي وقت مبلر قبل البيانات المالية 

يملر حصر الرئات المالتريلة مر المللومات المحاالبية و  .(Gibson, 2011, P323)المالية الالنوية

 :(112، ص1112)الحيالي،  أي لملية اتخا  القرارات أي أئتير

   س ه ا الرئة وألاة ارتصال بير ه ا الرئة أوترتي الارة المشرو  للا ر األولا : لاخل المشرو

 والنظات المحاالبي هي التقارير اللاخلية بما تحتوي  مر مللومات مالية وغير مالية.

  الثانية: خارج المشرو  ممثلة بالمالاهمير واللائنير والمؤالالات الحلومية وغيرها مر ارلراف

، ل بير ه ا الرئةصالتقارير المالية الخاراية هي ألاة ارتالمصلحة أي المشرو . وا  ات

 أو ما يلرف بالقوائت المالية المنشورة والتي يقتصر محتواها للا البيانات المالية أقل.

للمالتثمرير واللائنير وغيرهت مر مالتخلمي البيانات محلولة القلرة ويرم الباحث أن  نتياة ال

ليس لهت الوم ه ا التقارير  ،الال مة لر المشرو  أي الحصول للا المللوماتالمالية 
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. ول ل  ربل لملق  لمصلر موثو  يتت ارلتمال للي  لنل اتخا  قراراتهت ارقتصالية الرشيلة

بحيث يملر التمالها أي المرحلية المالية  الحالابات أر يرخ  لورا أي توأير الثقة بالقوائت

 للم المالتثمرير ومتخ ي القرارات.ترلل وتخري  حالة للت اللملية اتخا  القرارات 

 االعالمي لمبيانات المالية المرحمية: المحتوىثانيًا: 

وي  مر مللومات اقتصالية و ل  مر واهة نظر تبالمحتوم ارلالمي للتقرير المالي، ما يح يقصل

 .(112ص، 1112)الحيالي، مالتخلمي ه ا التقرير أي اتخا  قرارات اقتصالية  ات لالقة بالمشرو  

المالي للشرلة وملم التحالر أي لراءة ألائها  الووعتقلت التقارير المالية المرحلية مللومات لر و 

لر أترات أقل مر النة مالية، وتقوت تل  التقارير بتحقي  لليل مر األهلاف أهمها توأير 

والمرتقبير أي  المللومات الال مة لترشيل القرارات ارالتثمارية وارئتمانية للمالتثمرير الحاليير

الوقت المناالب، وبما يتر  ورغباتهت المتباينة الواء مر لراة المخالر واللائل المتوقع الحصول 

للي  وارأ  ال مني للملية ارالتثمار، بارواأة الا توأير المللومات المالية التي تالالل أي 

لر توأير لمتللقة بها، أواًل اللال تقليرات حات وتوقيت التلأقات النقلية المتوقلة ولراة الترلل ا

مللومات لر تقييت ألاء المنشرة وقلرتها اللالبية خالل الرترة الملل لنها التقرير وبما يالالل 

حول موارل  المللوماتالمالتثمرير أي تقلير التوقلات المالتقبلية أللاء المنشرة، لما يتت توأير 

أت لليها وغيرها مر المللومات المريلة أي المنشرة والت اماتها وحقو  المللية والتايرات التي لر 

التحليل المالي ألغرا  تقييت  ،1112)للري،  حتمارت موااهتها اللالر المالياتحليل لراة الاليولة و 

إر أر  ل  مرهونًا بملم ثقة المالتثمرير بها وملم التمالهت لليها ومر  .(123ص ومراالة األلاء،

 المالية المرحلية قيمة مواأة لها مر واهة نظر المالتثمرير.البيانات مراالة تللي المرتر  أر 
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 : دور التقارير المالية المرحمية في االسواق المالية:ثالثاً 

ر حماية المالتثمر يملر توأيرها مر خالل تملير ه ا المالتثمر مر اتخا  قرارا ارالتثماري أي إ

  المال االو أر يانو قملظت  تأل م لنلمال ل  . (6، ص1116)حلاب، وربابلة،  والليمة صحيةظروف 

لبئًا أو رأاهية بل   ل الشرلات المتلاولة أالهمها أي البورصة بورورة نشر قوائمها المالية لت يلر 

ُيلل  ل  ورورة أالاالية لترشيل قرارات المالتثمرير حيث يملر القول إر قراءة المي انية هي أولا 

خلوات الشراأية ومرتاح القرار ارالتثماري الالليت وبلور  ل  تصبح اللملية ارالتثمارية أي ماملها 

باإلواأة  .(181، ص1112آخرور، ) يول، و لملية غاموة مبهمة قائمة للا التلهنات والشائلات 

أحلث  تللس المالية األورا  أاللار أر المرحلية يلني المالية التقارير مر الم يل تواأر أر إلا

 ,Mensah) المالية األورا  تاللير لراءة  يالة إلا تؤلي أنها بملنا شرلة، بلل الخاصة المللومات

& Werner, 2006, p3). وأقًا لللليل مر واهات النظر أهر التقارير المالية المرحلية أصبحت  وله ا

توأير البيانات أي لملية اتخا  القرارات مر خالل  هامصلرًا مهمًا للمللومات التي تالالل مالتخلمي

 .(Abed Almajid, Et al, 2012, p638) مة والتوقيت المناالب للتقارير المالية المرحليةئالمال

 :انخفاض الثقة في البيانات المالية : اسبابرابعاً 

 أي: تتمثلالمالية  أي البياناتأر أهت األالباب التي ألت إلا انخرا  الثقة  (66، ص3008)الشر ، بير 

قيلللات اإللارة بهلللللال تقلللارير ماليلللة موللللملة وغيلللر مترقلللة ملللع المللللايير المحااللللبية اللوليلللة وخلللل   -2

انلبلا  مختلللف للر الووللع الملالي الحقيقللي أو اختيلار تلبيلل  اليااللات ولللر  ملينلة لتحقيلل  
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ر المرونة أي اختيار الالياالات والبلائل المحااللبية قلل ياللمح للةلارة ألي إأغرا  ملينة حيث 

 يار أر تتاللب أي تقاريرها المالية.بل  األح

وللللف إلارة المرااللللة اللاخليلللة لاخلللل الشلللرلات وارتبالهلللا بلللاإللارة ولللللت قللللرتها لللللا تقيللليت  -3

وأحلللص مقوملللات النظلللات المحااللللبي واختبلللار مللللم لقلللة المللوملللات الماليلللة والتشلللايلية ومللللم 

 ارلت ات بالقوانير والنظت الملمول بها.

ماللالس إلارة وللليرة غيللر مؤهلللة وغيللر قللالرة للللا تصللميت وتشللايل إلارة الشللرلات مللر خللالل  -4

نظللت ألالللة للرقابللة مللع غيللاب تمثيللل األلوللاء المالللتقلير أللي مالللس اإللارة ممللا يقلللل مللر قلللرة 

ملانيلة تلل  المالالس ألي مناقشللة التقلارير الماليلة قبلل التمالهلا وللللت والول قلوانير تلل ت تللل   وا 

 الماالس بتشليل لاار المراالة.

الراللللال الملللالي واإللاري ألللي الشلللرلات واللللوء االلللتخلات الاللللللات الممنوحلللة للقلللائمير لللللا إلارة  -5

 الشرلات.

ملقوللة بشلرر  ولللت لرلاءة أنظملة الرقابلة اللاخليلة ألي الشلرلات ولا هلا للر تقلليت ترليللات ولف -6

ماليلة والتلي تلرتبل رقابة اللمليات المرتبلة بلرلاءة وألاليلة االلتخلات ملوارل المنظملة ورقابلة التقلارير ال

 اإل لار المرتبلة به لار الشرلة للقوانير واألنظمة المتبلة. بملم لقة إللال التقارير المالية ورقابة

المشللالل الماليللة التللي تلروللت لهللا اللليللل مللر لبللرم الشللرلات اللالميللة والتللي ألت إلللا ظهللور  -7

ة إللللا اللالللللة التشلللاأات اللليلللل ملللر حلللارت اإلخرلللا  والرولللائح الماليلللة والمحااللللبية باإلولللاأ

 الحالي واللشرير. تاللب الشرلات أي قوائمها المالية والتي ظهرت أي بلايات القرر
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لل  ل  ألم إلا الملالبة بواول مامولة مر الووابل والمبالئ األخالقية والمهنية لتحقي  الثقة 

تاج إليها المالتخلمير أي والمصلاقية أي المللومات الوارلة أي القوائت والتقارير المالية والتي يح

 ظل لولمة وتلويل أالوا  المال وت ايل أحاات المشرولات ارقتصالية متلللة الاناليات.

لور ملق  الحالابات أي ترليل الثقة والمصلاقية أي البيانات المالية اهمية ويرم الباحث أر 

 أي البيانات المالية. المرحلية تنبع مر خالل قيام  بتالأي أو تقليل مخالر أالباب انخرا  الثقة

 : جودة التقارير المالية المرحمية.خامساً 

البت اتااهات لولمة وتحرير أالوا  المال اللالمية تقلبًا مت ايلًا لتل  األالوا ، مما  ال مر أهمية 

اولة التقارير المالية لومار ارالتقرار المالي، ومع تقلت تحرير األالوا  المالية  الت الواول مر 

تحالير الوم وأائلة المللومات لر القلا  المالي مر خالل صياغة متللبات مالئمة أال 

لةأصاح، وقل تناولت ه ا المتللبات اولة المللومات التي ياب توأيرها للمشارلير أي الالو  

وامهور المالتريلير، وحيث أر توأير المللومات المالية يلتبر شرلًا اوهريًا وأالاالًا رالتقرار 

، 3006)حمال،  مالي أقل أللت المنظمات المهنية أولوية قصوم لتحالير اولة المللوماتالنظات ال

وقل حللت المنظمات المهنية أي ه ا الاليا  مامولة مر الخصائص والمقومات الوااب  .(64ص

حتا يملر التبار ه ا التقارير مريلة المرحلية تواأرها أي المللومات الوارلة أي التقارير المالية 

  الموثوقية.المالءمة، و  رارات ارقتصالية الرشيلة وأهمهااتخا  الق ر اإللتمال لليها أيويمل

لرااللللللللة هلللللللاتير الخاصللللللليتير ملللللللر خصلللللللائص المللوملللللللات المحااللللللللبية بالترصللللللليل وقلللللللات الباحلللللللث ب

 والثالث. خالل المبحثير الثاني
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 المبحث الثاني

 مالءمة المعمومات المحاسبية

تحقي  المنرلة و  للمللومات،ولية مليار المنرلة أو أائلة المللومات أي قمة هرت الخصائص الن يرتي

البيانات المالية يتللب تواأر خاصيتير االااليتير هما خاصية المالءمة والمصلاقية أو مر المراوة 

ة اتخا  القرارات الثقة ليتملر مالتخلمي البيانات المالية مر ارلتمال لليها وارالترالة منها أي لملي

 إ ا أقلت المللومات المحاالبية أيًا مر هاتير الخاصيتير األالااليتير،ويرم الباحث أن  ارالتثمارية. 

مالءمة المللومات المحاالبية أر المللومات وتلني تلور مريلة بالنالبة للمالتخلمير الملنيير. لر  أهنها

. أي أر المالءمة ( Ittonen, 2010, P30)يرالمحاالبية ياب أر تلور مريلة أي لملية اتخا  قرار مل

تلني واول ارتبال منلقي بير المللومات وبير القرار مووو  اللراالة. أالمللومات المالئمة هي تل  

المللومات القالرة للا إحلاث تايير أي اتااا القرار مر خالل تخري  لراة للت الترلل أو  يالة 

 .(Gelinas, Et al, 2012, P21)الملرأة حول قرار ملير 

 مفهوم المالءمة:

بلنوار  1البيار رقت  –مر خالل اإللار المراهيمي  FASBحلل مالس ملايير المحاالبة المالية 

الخصائص النولية للمللومات المحاالبية، المالءمة للا أنها احلم الصرات األالاالية التي تالل 

لرف مالس ملايير المحاالبة اللولية ومر قل و المللومات المحاالبية مريلة للملية اتخا  القرارات، 

تاير أي البيانات المالية المالءمة برنها البيانات القالرة للا احلاث ارلار المراهيمي للتقارير المالية 

أهر (IASB, Conceptual Framework 2010, P17)البيانات المالية القرارات التي يتخ ها مالتخلمي 

 ,Kieso, Et al, 2013) الترثير أي القرار تلور مللومات غير مالئمةالمللومات غير القالرة للا 



 الفصل الثاني: دور خصائص المعمومات في تعزيز موثوقية البيانات المالية المرحمية

 
32 

P46)،. األمريلية المحاالبة املية أوصت لما American Accounting Association) AAA )

 المحاالبي النظات ولراءة اولة للا للحلت الال مة األالاالية الملايير أحل مةءالمال مليار بالتبار

 القرار لمتخ  مةئمال المحاالبية البيانات تلور حتا أن  إلا وأشارت لن ، الناتاة البيانات ولتقويت

وبالتلبي  للا  .(81، ص1118)الرأالي،  تحقيق  المللوب بالهلف بليل حل إلا ترتبل أر ياب

التقارير المالية المرحلية أهر مالءمة المللومات تالالل المالتخلمير للا تلوير توقلات لر النتائج 

أو تصحيح توقلاتهت الالابقة  التي الوف تترتب مر األحلاث الماوية أو الحاورة أو المالتقبلية

(Greuning, Et al, 2011, P8)مالية توقلات قائمة بالرلل وقت . أما ا ا لار للم مالتخلمي التقارير ال

رتها للا تل ي  حصولهت للا المللومات، أهر مالءمة ه ا المللومات أي ه ا الحالة تتحلل بملم قل

، أهر  ل  ملناا  يالة احتمال أر تلور النتائج المتوقلة لما الب  التنبؤ بها ) يالة التوقلات الحالية

، أهر  ل  ملناا أنها غيرت حاالبية تاييرًا أي ه ا التوقلاتملراة الترلل(. أما ا ا أحلثت المللومات ال

ألنها  مة،المللومات المحاالبية مللومات مالئالتو يع ارحتمالي لألحلاث وأي للتا الحالتير تلتبر 

 . ترلل بالنالبة للقرار محل اللراالةألت الا تايير لراة ال

 محددات المالءمة:

الصالر لر مالس ملايير المحاالبة المالية  1أي البيار رقت هي وارلة  تتحلل ملونات المالءمة لما

 Predictive Valueوالقيمة التنبؤية   Timelinessبالخصائص الررلية الثالث التوقيت المناالب

 :– Feedback Valueوالقيمة الرقابية او التا ية الللالية  
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 :Timelinessالتوقيت المالئم  -1

يقصل بخاصية التوقيت المالئت توأير المللومات لمتخ ي القرارات أي حينها قبل أر ترقل منرلتها 

 .(Weygandt, Et.al, 2013, p133)أو قلرتها للا الترثير أي لملية اتخا  القرارات 

مر البليهي ا ا لت تتوأر المللومات لنل الحااة اليها، ألر يلور لها ترثير ويرم الباحث أن   

المالئت مع  . ويختلف التوقيتالقرارت محللة برترة  منية ملينةا القرار، إ  أر لملية اتخا  لل

أبل  القرارت تالتل ت الرلة ألثر مر غيرها أي توأير المللومات  اختالف لبيلة القرار،

ياب أر يتت اللال المللومات بحيث تصل الا المالتخلمير أي الوقت المناالب، وه ا و  الال مة.

 .Timeliness  (Needles, Et al, 2011, P184)يلرف بخاصية التوقيت المالئت أو الت امرما 

أو قلرة للا  Predictive Valueللي تلور المللومات مالئمة ياب أر يلور لها قلرة تنبؤية و 

للتنبؤات والقرارات الالابقة، أو أر تتالت بالقلرة التنبؤية  Feedback Valueالتقييت اررتلالي 

 المالءمة
Relevance 

 التغذية العكسية

Feedback value 

 القدرة على التنبؤ

Predictive Value 

 التوقيت المالئم

Timeliness 
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وأيما يتلل  بالتقارير المالية المرحلية التي تنشرها  ،قلرة للا التقييت اررتلالي أي آر ملاً وال

 :(194، ص1114حنار، )المنش ت هنا  اانبار لخاصية التوقيت المالئت وهما

. ومر هنا ة التي يل ت إللال التقارير لنهالورية التقارير بملنا لول أو قصر الرترة ال مني -

وأي  -الا تقليت تقارير مرحلية مؤقتة لر لورات قصيرة ربع أو نصف النويةظهرت الحااة 

 ر الملالبات بتقارير لورية شهرية.لصر تلنولوايا المللومات بلأت تلث

  .الملة التي تنقوي بير نهاية اللورة المالية التي تلل لنها التقارير وبير تاريخ نشر التقارير -

ئت قل يلور مر المريل أحيانًا التوحية بشيء مر اللقة ولراة ولتقليت المللومات أي التوقيت المال

للت الترلل لصالح التوقيت المالئت. ألملية اتخا  القرارت محللة لالة برترة  منية ور يملر 

ترايلها، ل ل  مر المريل أحيانًا الحصول للا مللومات تقريبية وبالرلة، مقارنة بالحصول للا 

 -)هيتار، وآخرلا مالتخلميها مترخرة لر الوقت المللوبة أي  ت إمللومات ألثر لقة للنها أت

، ا  أنها تقلت المللومات بصورة لث مع التقارير المالية المرحليةوه ا ما يح(. 12ترامة حااج، ص

األمر ال ي ي يل مر منرلتها وتلور مالئمة للتنبؤ  –بلقة اقل  تر لانا  و  –أالر  ولرترات أقصر 

للالية لر األلاء ة باللخل الالنوي للمنشرة ) قيمة تنبؤية(، لما أنها تقلت أي الوقت نرال  تا ي

الخصائص الررلية الثالث الملونة لخاصية المالءمة  ترابلالالاب  والقرارات الالابقة وهل ا يظهر 

 .(193، ص1114ر، )حنا لتلور المللومات ألثر نرلاً 

لربع األول بالنالبة للشرلات التي لوتالر ارشارة إلا واول مشللة ترتبل بمراالة القوائت المالية  

، حيث تترخر ه ا الشرلات أي لقل ااتما  الهيئة اللامة تلتمل أاللوب القوائت المرحلية الربلية
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بلل ااتمالاتها ن  ترخر أي تليير ملق  حالابات وللا األغلب تلقل الهيئة اللامة ماينتج له ا و 

 وبالتاليحيث تلور الرترة الربلية األولا قل انتهت  ثالثة اشهر للا األقل مر بلاية الالنة المالية

ت يرم الباحث أر التوقيت المالئت هو أهو . صلار القوائت المالية للرترة المرحلية األولاإترخير 

، ألن  يؤلي الا  يالة القيمة التنبؤية مة المللومات المحاالبية المنشورةلنصر لتحقي  مالء

 لملية اتخا  القرارات.والتقييمية للمللومات المحاالبية، مما يالاهت أي  يالة أاللية 

 :Predictive Value التنبؤية القيمة -1

ار مرهوت القيمة التنبؤية للمللومات قل تت اشتقاق  مر نما ج تقييت ارالتثمارات. ولقل لرأت  هيئة 

خاصية المللومات أي مالاللة المالتخلمير " برن  1أي البيار رقت   FASBالماليةملايير المحاالبة 

 . (FASB, 2008, P6) "تائج أحلاث ماوية أو أحلاث حاورةللا  يالة احتمال تصحيح تنبؤات ن

 تالهتأر  ربل اتلملية اتخا  القرار  أيترثير للبيانات المالية يلور   مر أال أر يرم الباحث أنو 

المتوقلة األلمال نتائج و يالة قلرتهت للا التنبؤ ب اتالقرار  يمتخ المالتثمرير و  ثقة تل ي  أي

لور المللومات ر حيث أ. الحالية ت  أو تصحح توقلاتهتل  أر للا األقل  أوللشرلات 

المحاالبية أي ترليل األحلاث الماوية مهت ر اليما وأر المالتثمرير يرغبور أي التحق  مر لقة 

توقلاتهت الالابقة مما يالاللهت أي الحلت للا لقة توقلاتهت الحالية وبالتالي الترثير أي 

مات تالتخلت . ل ل  أهر القيمة التنبؤية للمللو  (Atrill, and Mclaney, 2011, P6)قراراتهت

  (zuca, 2009, P233).مللومات األحلاث الماوية والحاورة لقيالة القرارات المالتقبلية 

خاصية القلرة التنبؤية ليس ملناها أر تلور اررقات المحاالبية أي  اتها تنبؤات لر نتائج و 
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للمل لتمال لليها لرالاس ل ما يقصل بها أن  أي ارملار اإلاألحلاث أي المالتقبل وانما ل

 .(Bragg, 2011, P18)التنبؤات الال مة مر قبل متخ  القرار

 :Feedback Value  التغذية العكسية – القيمة الرقابية -3

تللب المللومات لورًا هامًا أي تل ي  أو تصحيح توقلات الابقة،  ل  أنها تالالل مالتخلت 

المللومات أي تقييت ملم صحة توقلات  الالابقة، وتقييت القرارات التي ُبنيت للا ه ا التوقلات. 

ه ا الخاصية ر تقل أهمية لر خاصية القيمة التنبؤية.  ل  أر ملرأة نتائج األحلاث التي و 

ثت الابقًا تالالل أي تل ي  مقلرة متخ ي القرارات أي التنبؤ بنتائج أحلاث مماثلة أي حل

أي نرس الوقت، أي أنها تللب لورًا رقابية وغالبًا تقلت المللومات قيمة تنبؤية وقيمة  المالتقبل.

 –لما أر ملرأة نتائج الماوي  ئج الماوي يصلب التلهر بالمالتقبل،م لواًا. أبلور ملرأة نتا

. ومر (Obaidat, 2007, P27)لور ارهتمات بالمالتقبل يلل لماًل غير هالف  –ر ناحية ثانية م

  Interim Reports تللب لورًا م لواًا أي نرس الوقت التقارير المرحليةالتي أمثلة المللومات 

أثبتت لراالات ميلانية أر مثل تل  التقارير تتمتع وقل . Segmental Reportsوالتقارير القلالية 

باإلواأة  .(196، ص1114)حنار، براللية أي تخري  لراة للت الترلل للم متخ ي القرارات 

نتائج غالبًا ما تلور و  الابقةبصورة منل لة لر نتائج قرارات  اتخا هار القرارات نالرًا ما يتت أإلا 

أالمحاالبة تقلت خلمات مللوماتية للمالتثمرير بحيث  ،ر تال  الاالية رتخا  قراملخالت أالقرارات 

 .(192، ص1114)حنار،  التثمارية باالتمرار مع مرور ال مرخولهت مر تالوية االتراتياياتهت اإلت
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 المبحث الثالث

 البيانات المالية موثوقية

تمثل خاصية الموثوقية أي المللومات المحاالبية ورورة ملحة لألأرال ال ير ر يتوأر لليهت الوقت 

)وياانت، وليالو، ترامة والخبرة اللاأية لتقييت محتويات التقارير المالية واختيار المللومات المريلة لهت 

المالي والتحي  والتي  وتشير الموثوقية الا المللومات التي تخلو مر الخلر (.21، ص1114حااج، 

يملر ارلتمال لليها مر قبل المالتخلمير لتمثل بصل  ما تقصل تمثيل  أو ما يتوقع للا نحو ملقول 

 .(IASB, Framework, Paragraph 31)أر تمثل

 :البيانات المالية موثوقيةمفهوم 

لر املانية ارلتمال للا المللومات المحاالبية والوثو  أيها لملقوليتها وخلوها مر  الموثوقيةتلبر 

األخلاء والتحي ، وأنها تلر  برمانة األحلاث ارقتصالية التي تمثلها، وللي تلتالب المللومات 

خاصية المصلاقية ياب أر تتالت بصل  التلبير أي المومور أو الاوهر وليس مارل الشلل، وحتا 

المصلاقية يتللب ارتلا  المللومات المحاالبية للا قوالل قياس مووولية تلمل مر خالل  تتحق 

الية مر األخلاء وغير متحي ة أي وصف أو قياس التحق  منها، وبالتالي أر تلور خ مراهيت يملر

 األحلاث المالية وارقتصالية، وأر تلور ملبرة بصل  وأمانة لر تل  األحلاث، ويتللب األمر ايواً 

التحليل  ،1112)للري، اراءات التحق  والثبات أي التلبي  إأر يتت ارلتمال للا قوالل مقبولة تحلت 

لرف مالس ملايير المحاالبة المالية الموثوقية مر وقل  .(168ص الملي ألغرا  تقييت ومراالة األلاء،

مللومات مر الخلر خاصية المللومات التي تؤلل خلو الللا أنها ) 1بيار المراهيمي رقت خالل ال

. لما تلني خاصية (FASB, 2008, P6)والتحي  بلراة ملقولة وتلر  بللالة ما ت لت تمثيل ( 
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موثوقية المللومات أر أالاليب القياس وارأصاح التي تت اختيارها رالتخراج النتائج ولروها تلتبر 

ر تلبي  تل  األالاليب قل تت بليرية تالمح ألشخاص مناالبة للظروف التي تحيل بها، وأ أالاليب

بهلالة االتخلامها للتثبت مر تل  النتائج،  –مالتقلير لمر قامو بتلبيقها أي المرة األولا  –آخرير 

وأر المللومات التي تت تقليمها تلبر لر اوهر األحلاث التي تنلوي لليها، لور أر يلتريها تحريف 

التحي  لونها مللومات ن يهة يملر الوثو  أيها وارلتمال   و أهمية، إواأة إلا خلوها مر

 (.416، ص1111)حمالة، لليها

ل ل  يرول مر يالتخلمور المللومات المحاالبية المالتملة مر المحاالبة المالية أر تلور ه ا 

المللومات للا لراة لالية مر األمانة، إ  أر ه ا الخاصية هي التي تبرر ثقتهت أي تل  المللومات، 

 .(21، ص1119)الماهلي، تلبر تلبيرًا صالقًا وحقيقيًا لر المرل  المالي للوحلة ارقتصالية  هابالتبار 

 ملققة البيانات ه ا تلور أر المالية بياناتها موثوقية  يالة مر الشرلات تملر التي الوالائل إحلم ومر

 .(Hope, Et al, 2011, P7)مالتقل  خاراي حالابات ملق  قبل مر

 موثوقية المعمومات:محددات 

 حتا أن  المالية، القوائت ولر  إلللال المراهيمي اإللار بمواب اللولية المحاالبة ملايير مالس بيمر

 ت لت التي والظواهر المالية اللمليات لر وأمانة بصل  تلبر أر ياب موثوقة المالية المللومات تلور

 بصل  والظاهر األحلاث المالية المللومات تلر  وحتا. Faithful Representation تمثيلها

 Free from األخلاء مر وخالية ،Neutral محايلة ،Complete لاملة تلور أر ياب وأمانة

Error .ألقصا المحللات تل  تلظيت المقصول للر لامل بشلل المحللات ه ا تتحق  أر يتوقع ور 

الصالر لر  1البيار المراهيمي رقت  وبحالب. (IASB, Conceptual Framework 2010, P18). مملر حل
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مالس ملايير المحاالبة المالية أقل تت تحليل محللات موثوقية المللومات بثالثة لناصر وهي الصل  

. Neutralityوالحيال  Verifiabilityوقابلية التحق   Representational Faithfulnessأي التلبير

 و مالس ملايير المحاالبة اللولية المحاالبة الماليةملايير ونظرًا إلختالف التصنيف أقل بير مالس 

 التمل الباحث محللات موثوقية البيانات المالية للا النحو التالي:قل أ

 

 :Representational Faithfulness الصدق في التعبير -1

 وخالية الليمة وأمينة بصورة بها الخاصة األحلاث لر ملبرة المحاالبية المللومات تلور أر أي

يقصل بخاصية الصل  أي التلبير أو اللر  و  ،(116، ص1119)الانلي،  متلمل تاللب أي مر

مقابلة أو ملابقة األرقات والمللومات المحاالبية للظواهر المرال التقرير لنها. واللبرة هنا بصل  

وتتللب خاصية الصل  أي التلبير التحرر مر  تمثيل المومور أو الاوهر وليس مارل الشلل.

 :(192، ص1114، حنار)نولير مر أنوا  التحي  وهما

: لما هو الحال لنل تلبي  منهج التللرة  Measurement Biasتحي  أي لملية القياس -

لارة س التاريخي يظهر تحي ًا لصالح اإلالاالًا لقياس األحلاث ارقتصالية، أه ا القياأالتاريخية 

 تااا المالاهمير والمالتثمرير.

 موثوقية البيانات المالية
Reliability 

 الحياد

Neutrality 
 قابلية التحقق

Verifiability  

  الصدق في التعبير

Representational 
Faithfulness 
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: قل يلور تحي  القائت بالقياس إما Measurer Biasتحي  مر قبل القائت بلملية القياس  -

 ، لما أي حالة للت األمانة، أو غير مقصول، لما أي حالة نقص الملرأة والخبرة.مقصولاً 

بملنا أر يتت لر  المللومات المحاالبية وأقًا لاوهرها وحقيقتهاارقتصالية حتا لو لار 

 .(412، ص1111)حمالة، مختلرًا، وأر تلور لاملة ومر حلول المالية والتللرة  شللها القانوني

 :Verifiability القابمية لمتحقق -2

 اللرائ  تت االتخلات ما إ ا شخص مر ألثر قبل مر نرالها النتائج إلا الوصول للا القلرة أي

ويقصل  ،(Zuca, 2009, P235) المحاالبية المللومات قياس أي االتخلمت التي نرالها واألالاليب

به ا المرهوت واول لراة لالية مر ارترا  بير القائمير بالقياس المحاالبي ال ير يالتخلمور نرس 

محاالبور أو  –لرائ  القياس برنهت يتوصلور إلا نرس النتائج. أه ا وصلت ألراف خاراية 

ة غير قابلة لا نتائج مختلرة، أه ا لليل للا أر مللومات القوائت الماليإ–ملققور مالتقلور 

، 1114)حنار، للتحق ، وبالتالي ر يملر ارلتمال لليها، أهي ر تتمتع بخاصية الموثوقية 

وقابلية التحق  تلني أر القياس المحاالبي مووولي، ألن  خالي مر التحي  الشخصي  .(198ص

أللة، ت و لا ثبوتياهو قياس مووولي بملنا أن  يالتنل إللقائت بلملية القياس. ومر ناحية ثانية 

خاصية ويرم الباحث أر . (199، ص1114)حنار، لا نرس النتائج يؤلي التمالها الا الوصول إ

تواأر أي أي قياس للمي، باإلواأة إلا تلمووولية ال ي ياب أر تلبر لر اقابلية التحق  

)القاوي، وآخرور، ويملر الترلل مر توأر شرل المووولية أي المحاالبة  شخصي.التانب التحي  

 :(412ص، 1118
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لر لري  قيات للل مر المحاالبير بهلالة القياس المحاالبي ال ي قلم  أحل المحاالبير  -

 ثت توصلوا الا النتائج نرالها مما يقلت للياًل للا حيال المحاالب وللت تلخل  بالنتائج.

 اختبار ملم تمثيل المللومات المحاالبية لحقائ  الحياة ارقتصالية. -

 :Neutrality الحياد -3

باللر  المحايل للمللومات يقصل 

(IASB, Conceptual Framework 

2010, P18) . الامالات ر يملر انتقاء المللومات بشلل يتومر ترويل إحلم بحيث

يؤلي تواأر المللومات بصرة لورية أي و .  (Obaidat. 2007, P281)المالتريلة منها للا األخرم

األالوا  المالية وللا لراة ملقولة مر الثقة إلا تحقي  الللالة بير المالتثمرير األمر ال ي يقلل 

ل إوالة الررصة مر أرص المتاارة بناًء للا المللومات اللاخلية، ويلور تحقي  الللالة مر خال

 للا المالتثمرير  وي المللومات اللاخلية، أي تحقي  أرباح للا حالاب باقي المالتثمرير

 . (92، ص1114)خشارمة، 

بناًء للا ماالب  يملر القول برر المللومات التي ر تتواأر أيها خاصية الحيال ر يملر التبارها 

تخا  القرارات، باإلواأة إلا أر توأير مللومات موثوقة وريملر ارلتمال لليها أي لملية ا

لت الترلل لنل اتخا  المللومات للا أترات متقاربة يالالل المالتثمرير للا تخري  لراة ل

 التثمارية.القرارات اإل
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 العالقة بين خاصيتي المالءمة والموثوقية:

المقلمة أي التقارير المالية تلتبر المالءمة والموثوقية خاصيتار أالااليتار أي تقييت نولية المللومات 

 ل  أر أي تحالير أي أحلهما يؤلي إلا تحالير أي األخرم.  بار  االتخلامها أي اتخا  القرارات،

ختيارات المحاالبية التي للر لألالف ر يملر أر يحلث  ل  لومًا، والالبب أر هنا  لثير مر اإل

)مصلرا،  ة والللس صحيحمر المووولية أي البيل تحقي  المالءم تالتللي التوحية بمقلار

ولما البقت ارشارة إلا أر خاصيتي المالءمة والموثوقية ياب تواأرهما أي  (.116، ص1112

المللومات المحاالبية لتصبح المللومات مريلة للملية اتخا  القرارات، أالمالءمة يقصل بها واول ارتبال 

ة مالمالئ ر المللوماتإا المللومات، ل ل  لا ه وبير القرارات المتخ ة االتنالًا إمنلقي بير المللومات 

أما خاصية الموثوقية أهي تلبر  حلاث تايير أي لملية اتخا  القرار.هي تل  المللومات القالرة للا إ

واألصل أر تتواأر لتمال لليها أي لملية اتخا  القرارات.لر أمانة ومصلاقية المللومات التي يملر اإل

ًا وبلراة لالية مر الترلل، وه ا هو الووع اآلمثل لتصبح المللومات خاصيتا المالءمة والموثوقية مل

نالرًا منا تتواأر ه ا الحالة بشللها  وللر أي الحياة اللملية القراراتالمحاالبية ألثر نرلًا أي اتخا  

أر ه ا التلار  ناتج مر  حيثأهنا  احتمال التلار  بير خاصيتي المالءمة والموثوقية،  المثالي

تلبي  بل  اللر  المحاالبية مثل أالاس التللرة التاريخية. ومر الملروف أر أرقات التللرة التاريخية 

تتمتع بلراة لالية مر الثقة، إر أنها بالمقابل أقل ارتبالًا بلبيلة المللومات التي يحتااها مالتخلمي 

روة مر المالءمة، وللا الللس مر  ل  نال أر االتخلات التقارير المالية، وبالتالي تتمتع بلراة منخ

ر أقل موثوقية مر حيث التللرة الاارية ألثر مالءمة للملية اتخا  القرارات، إر أن  أي المقابل تلو 

ي مر ا نال أن  ر يملر ارالتاناء لر أوهل  .(114، ص1114)حنار،  لتمال لليهاإملانية اإل
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وياب الموا نة بير هاتير الخاصيتير، أري بل  المواقف تلور والموثوقية خاصيتي المالءمة 

تحت أي ظرف مر الظروف  المالءمة أهت مر الموثوقية والللس أي مواقف أخرم، ومع  ل  ر يملر

  (.321ص، 1114)الناار،  التوحية بري مر المالءمة والموثوقية باللامل

 ا تواأرت أيها نرلة إبح ألثر أائلة ومباإلواأة إلا ما  لر ألالا أالمللومات المحاالبية تص

خصائص أخرم لقابلية المقارنة والثبات أي التلبي  وه ا ما يلرف بالخصائص الثانوية للمللومات 

 المحاالبية وأيما يلي لر  موا  له ا الخصائص:

 :Comparabilityقابمية المقارنة  -

متماثلة أي المنش ت المختلرة قابلة للمقارنة ، تلتبر المللومات التي تت قياالها والتقرير لنها بصورة 

حيث تملر صرة القابلية للمقارنة المالتخلمير مر تحليل اوانب ارتقار وارختالف األالاالية أي 

 قتصالية لالما أن  لت يتت إخراء الاوانب باالتخلات لر  محاالبية غير متماثلةالظواهر اإل

(Kieso, Et al, 2013, P51). تؤلي ه ا الخاصية إلا تملير مالتخلمي المللومات المالية مر و

لاء المنشرة وألاء المنش ت األخرم خالل أترة الحقيقية للتشاب  وارختالف بير أالتلرف للا األوا  

  منية ملينة، لما تملنهت مر مقارنة ألاء المنشرة نرالها أيما بير الرترات ال منية المختلرة.

 :Consistency الثبات في التطبيق -

التمرار أي االتخلات نرس اللر  والمبالئ واألالاليب والالياالات الملتملة لقياس وتوصيل وتلني اإل

أصاح لن  ما للت الحااة إلا تايير أياب اإل ا ا  المللومات المحاالبية مر أترة إلا أخرم، و 

ملانية مقارنة إر إ. Gelians, Et al, 2012, P21)) لتبار مر قبل المالتخلتخ ا بلير اإلأ  يتت ل ل

نية للا أالس ولر  محاالبية ثابتة لالنوات بالمللومات المحاالبية تتللب مللومات متشابهة أي م
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ر يمنع التايير مر مبلأ لت ات بالياالة الثبات، للمًا برر  ل  ارنة وب ل  يترتب للا المنشرة اإلالمق

ر واول ورورة مقنلة للتايير وأشرول ، و ل  بآخر مقبول، أو مر لريقة إلا أخرملا محاالبي إ

التايير أي القوائت أصاح التات لر أثر تلور الالياالات الاليلة اأول مر القليمة وأر يتت اإل

 . (Kieso, Et.al, 2013, P51) التمرار أي تلبي  اللر  الاليلةالمالية، واإل

 التكمفة والمنافع وخاصية األهمية النسبية:

 نة بير تللرة الحصول للا المللومات والمنرلة التي الوف تلول التللرة والمناأع: وتلني الموا -1

تي ياب أر تحتويها التقارير لإر حات المللومات احيث للا المنشرة مر تل  المللومات. 

للا المنشرة مر تل  المللومات.  المرحلية يلتمل للا تللرة الحصول لليها والمنرلة التي التلول

نتااها مع المنرلة المراوة مر تل  ل ال ي تتالاوم أي  تللرة إإلا الحنتاج المللومات إي ياب أ

مر خالل ه ا الخاصية يتملر المحاالب مر قياس لراءة نظت المللومات وألاليتها، و المللومات. 

 اختيار النظات ال ي يوأر المللومات بتللرة أقل، وتلور ورورية للمالتخلت ألنها تالاللا وبالتالي

لا المللومات وبير المنرلة المتوقلة مر االتخلام  ل ل  أي أر يوا ر بير تللرة الحصول ل

 .(Kieso, Et al, 2010, P47)المالتوم مر المللومات

همية نالبية إ ا لار لها ترثير أي القرار المتخ  مر قبل مية النالبية: تلل المللومات  ات أاأله -2

  ا للمنا أن  بايابها اليتت لر  المللوماتإ ا الخاصية اللائنير أو المالتثمرير. وتظهر أهمية ه

)مرلي،  بشلل ترصيلي واليتت الخلل بير المللومات المهمة وغير المهمة والتي يملر أر تؤلي إلا

 :(191، ص1116
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o ربا  المالتخلت اللالي بالبب للت االتلالت  التميي  بير المللومات المهمة وغير المهمة.إ 

o لا إلالة تاميع بل  اللناصر بهلف تلويرإلي لوظيرت  وحاات  صلوبة ألاء المحلل الما 

 مامولات  ات ملنا أي التحليل.

o لارة للا القيات بلملها بالبب للت وووح المللومات الاوهرية.للت قلرة اإل 

o الابات إلا ملة ألول لتنري  مهمت احتياج ملق  الح 

نظرًا و ولورها أي ترشيل القرارات ارالتثمارية، المالية المرحلية  المللوماتمما الب  نرم أهمية 

إلا حل بليل والالرلة أي إللالها وللت تلقيقها مر قبل ملق  حالابات  اتتقلير الإللتمالها للا 

نما ارلتراء بمراالتهامالتقل خاراي  تظهر  مر هنا، ISRE 2410 المراالة اللوليوأقًا لمليار  وا 

صرة الموثوقية لليها وتل ي  ثقة  التي قل توريأهمية مراالة المللومات المالية المرحلية 

المالية المرحلية  المللوماتاراءات مراالة بلر  إقات الباحث أي الرصل الثالث ، ل ل  المالتثمرير

  .اومايرتبل به ISRE 2410اللولي للمليات المراالة وأ  المليار 
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 الثالثالفصل 
 

 المالية المرحمية المعموماتمراجعة 
 

 .المالية المرحميةالمعمومات اإلطار الفكري لمراجعة المبحث األول : 

 .المالية المرحميةالمعمومات اإلطار المهني لمراجعة المبحث الثاني: 

 .المرحمية الماليةالمعمومات  بمراجعة المرتبطة المسؤولياتالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول
 المالية المرحمية المعموماتاإلطار الفكري لمراجعة 

قتصادية اليومية أف المعمومات المحاسبية قد أصبحت األساس الذي يتضح مف مصادر الحياة اإل
عتمد عميو في اتخاذ مختمؼ القرارات المتعمقة بالنشاطات االقتصادية، ونتيجة لذلؾ أصبحت الحاجة ي  

إلى تأكيد كافي حوؿ مصداقية ىذه المعمومات أمرًا ضروريًا، ولذلؾ فإف عممية مراجعة الحسابات 
فيدة مف ىذه بالنسبة لمختمؼ الجيات المست كبيرةالخارجية لممعمومات المحاسبية أصبحت ذات أىمية 

ومات ونتائج عف طريؽ الحسابات بتقديـ ما توصؿ إليو مف معم مدقؽالمعمومات، حيث يقوـ عادة 
، كما أف مراجعة المعمومات المحاسبية مف قبؿ المراجع الخارجي (20، ص2004)فاتح،  تقرير رسمي

مراجع الحسابات حوؿ دارة عف ىذه المعمومات، حيث يعتبر رأي مسؤولية اإل انتفاءالمستقؿ ال يعني 
المعمومات المحاسبية لممنشأة محؿ المراجعة مقياسًا لمدى صحة ومصداقية المعمومات المحاسبية 
ودرجة الثقة في االعتماد عمى ىذه المعمومات في مختمؼ المجاالت ومف قبؿ مختمؼ األطراؼ، حيث 

 .(22، ص2004)فاتح،  أكبرتوفر ليـ مراجعة الحسابات فرصة استخداـ المعمومات المحاسبية بثقة 

 يمي: وفؽ ماالمالية المرحمية وما يرتبط بو  المعموماتالباحث فيما يمي مفيوـ مراجعة  تناوؿ

 المالية المرحمية. المعموماتمفيوـ مراجعة اواًل: 

 المالية المرحمية. المعموماتالحاجة إلى مراجعة  ثانيًا:

 المالية المرحمية. المعموماتثالثًا: أىداؼ مراجعة 

 أىمية مراجعة المعمومات المالية المرحمية.رابعًا: 

 المالية المرحمية وتدقيؽ البيانات المالية السنوية. المعموماتمقارنة بيف مراجعة  :خامسًا 

 المالية المرحمية. المعموماتسًا : دور مدقؽ الحسابات في مراجعة ساد
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 :المالية المرحمية المعمومات مراجعة مفهومأواًل: 
في حيف لـ يتـ تحديد تعريؼ واضح ومحدد لتدقيؽ لعممية اتتضمف أدبيات المراجعة تعاريؼ عديدة 

 نذكر منيا ما يمي:لعممية مراجعة المعمومات المالية المرحمية و 

وافؽ مع المعايير عممية جمع وتقييـ األدلة حوؿ المعمومات مف أجؿ تحديد درجة التطابؽ والت -

 .(Arens, Et al, 2014, P4) ف يتـ التدقيؽ مف قبؿ شخص مستقؿ ومؤىؿقة، ويجب أالمطب

ثبات مية المنظمة لجمع وتقييـ أدلة اإلالمراجعة ىي العم)  AAAجمعية المحاسبة األمريكيةتعريؼ  -

قتصادية لمتأكد مف درجة التطابؽ مع المعايير الموضوعة، عف مدى صحة العمميات واألحداث اإل

 .(52، ص2008)الصباغ،  توصيؿ النتائج إلى األطراؼ المعنيةوكذلؾ 

والتدقيؽ  التي تتمتع بيا عممية المراجعة ويالحظ أف ىذا التعريؼ يتضمف مجموعة مف الخصائص

 :(88، ص2006)القبطاف، ىيو 

 والمساعدة في اتخاذ القرارات. ، وتقـو عمى قواعد لضبط العمؿعممية منظمة ليا غرض -

 .ثبات وتقييمياالحصوؿ عمى أدلة اإلتشمؿ العممية  -

 التأكد مف درجة التوافؽ بيف التأكيدات والمعايير الموضوعة. -

 توصيؿ ونقؿ النتائج التي يتوصموف إلييا إلى المستخدميف الميتميف بيا.  -

واجراءات مراجعة  السنوية خالؿ مقارنة تعريؼ عممية تدقيؽ البيانات الماليةويالحظ الباحث أنو مف 

المالية المرحمية  المعموماتفرؽ بيف مراجعة ال فالتي سيتـ ذكرىا الحقًا، أالمعمومات المالية المرحمية 

، مثؿ في نوع اإلجراءات التي يقـو بيا مدقؽ الحسابات وكميتياتيوتدقيؽ البيانات المالية السنوية، 

 .حوؿ البيانات الماليةباإلضافة إلى نوع الرأي الذي يبديو مدقؽ الحسابات 
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لعممية مراجعة المعمومات المالية المرحمية : "ىي مجموعة مف  ويقترح الباحث التعريؼ التالي 

أو الممارس ) مدقؽ مستقؿ غير مدقؽ المنشأة (، بتكميؼ اإلجراءات يقوـ بيا مدقؽ المنشأة المستقؿ 

بشأف ما إذا وصؿ أي شيء لعمـ المدقؽ يدعو خاص مف اإلدارة يقوـ بموجبو بتقديـ تأكيد سمبي 

حسب إطار اعداد لإلعتقاد بأف البيانات المالية المرحمية ليست معدة في جميع النواحي الجوىرية، 

اجراء استفسارات وأداء اجراءات تحيمية واجراءات مراجعة اخرى  التقارير المالية المطبؽ، استنادًا الى

  تمكنو مف الوصوؿ الى ذلؾ الرأي.

يبدأ بالقوائـ المالية، وفي سبيؿ التحقؽ مما حوتو مف  Analyticalعمـ تحميمي في الحقيقة المراجعة و 
دىا مف وثائؽ بيانات يضطر المدقؽ إلى الرجوع إلى البيانات المسجمة في الدفاتر والسجالت وما يؤي

 :(19، ص2003والمعتصـ، )عمي،  ، وىيف مفيـو المراجعة يرتكز عمى أبعاد ثالثةومستندات وبالتالي إ

 

 

 

 

 

، ويشمؿ ةفحص القياس المحاسبي وىو القياس الكمي والنقدي لألحداث المالي ىو الفحص: -1
  .التأكد مف صالحية وسالمة قياس العمميات التي تـ تسجيميا وتحميميا وتبويبيا

امكانية الحكـ عمى صالحية الحسابات الختامية كتعبير سميـ لنتيجة أعماؿ المشروع  التحقيق: -2
 .عمى المركز المالي بأنو يعكس صورة سميمة وصحيحة لمركز المشروع الماليو 

 وىو بمورة  لنتائج الفحص والتحقيؽ. يعتبر المرحمة النيائية مف مراحؿ المراجعة التقرير : -3

 المراجعة

 تقرير تحقيق فحص
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 :المالية المرحمية المعموماتمراجعة الحاجة إلى ثانيًا: 
نظاـ المعمومات المحاسبي الذي يقدـ المعمومات إلى األطراؼ المستفيدة في المنشآت يخضع إف 

لسمطة اإلدارة التي قد تتعارض مصالحيا مع ىؤالء المستفيديف، وفي ظؿ استحالة قياـ األطراؼ 
المستفيدة بميمة التأكد مف عدالة اإلفصاح الذي يقدمو النظاـ المحاسبي، لما تحتويو ىذه 

ية مف تعقيد قد ال ترتقي إليو خبرة ومدارؾ كؿ المستفيديف، لذا برزت الحاجة بشكؿ أكثر العمم
داة خارجية مستقمة تحكـ عمى سالمة المعمومات المقدمة مف اإلدارة، وتقديـ ألحاحًا لممراجعة كإ

 فف األشخاص الذي. باإلضافة إلى أ(12، ص2008)محمد،  تقريرًا بذلؾ لألطراؼ المستفيدة
وف مسؤولية اتخاذ القرارات اإلستثمارية، يسعوف لمحصوؿ عمى خدمات تأكيد تساىـ في يتحمم

 ,Arens, 2014)لييا في عممية اتخاذ القرارات ومالءمتياإزيادة موثوقية المعمومات التي يستندوف 

P790).  لذلؾ ظيرت الحاجة إلى مراجعة التقارير المالية المرحمية السيما أف المستفيديف مف
بغي أف يوفر ليـ فصاح المحاسبي عف التقارير المالية المرحمية ينالتقارير يروف أف اإلىذه 

مة والموثوقة في الوقت المناسب، حتى يتسنى ليـ استخداميا في اتخاذ القرارات المعمومات المالئ
 .(301، ص2011 والعبيدي، )المشيداني،وىـ عمى درجة مناسبة مف إمكانية االعتماد عمييا

 وزيادة ياعف طريؽ تعزيز الثقة فيالمعمومات  المراجعة الخارجية تساعد عمى تخفيض مخاطرو 
كذلؾ إف الشركات التي ال تقوـ بمراجعة بياناتيا المالية . (13، ص2005)لطفي، درجة مصداقيتيا

الوقت لتزاـ بعرض بياناتيا المالية المرحمية في قبؿ مدقؽ حساباتيا المستقؿ، اقؿ إالمرحمية مف 
 ,Marcus, 2009) المناسب، مقارنة بالشركات التي تقوـ بمراجعة بياناتيا المالية المرحمية

P170).  األسباب التالية:الى المرحمية المالية  المعموماتالحاجة إلى مراجعة ويمكف ارجاع 
 :(91، ص2006)القبطاف، 

 مقابمة احتياجات الدائنيف والمستثمريف: -1
يقع عمى عاتؽ المراجعيف المستقميف مسؤولية امداد كؿ مف الدائنيف والمستثمريف وغيرىـ 

 محايد يوضح ما إذا كانت القوائـ المالية قد أعدت بنزاىة أـ ال.برأي 
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 نظرية الوكالة: -2
وجود صراع وتناقض في المصالح بيف الموكؿ والوكيؿ، لذلؾ ىناؾ  تشير ىذه النظرية إلى

المالؾ )الموكؿ ( واإلدارة ) الوكيؿ ( في الحصوؿ عمى تأكيدات مف  كؿ مفرغبة لدى 
 طرؼ محايد بمصداقية القوائـ المالية.

 النظرية التحفيزية: -3
أف تكوف القوائـ المالية التي يعدونيا عمى وفقًا ليذه النظرية إف معدي القوائـ المالية يعمموف 

أكثر توافقًا مع المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا، ويالحظ أنو اذا كاف مف الصعب اثبات 
أف ىناؾ اعتقاد لدى البعض بأف توقع اإلدارة بقرب حدوث المزايا التحفيزية لممراجعة، إال 

 عممية المراجعة سوؼ يؤثر عمى إعداد القوائـ المالية. 

المالية المرحمية امتثااًل  البياناتيتـ مراجعة األسباب السابقة باالضافة إلى ويرى الباحث أنو 
حيث أف معظـ القوانيف والجيات التنظيمية تمـز الشركات التي تطرح  ،النافذةلمقوانيف واألنظمة 

) قانوف مستقؿأسيميا لالكتتاب العاـ بمراجعة بياناتيا المالية المرحمية مف قبؿ مدقؽ حسابات 
 قانوف سوؽ األوراؽ المالية(. -قانوف ىيئة األوراؽ المالية -الشركات 

 :المالية المرحمية المعموماتمراجعة أهداف ثالثًا: 
في تزويد مدققي الحسابات بأساس يتمثؿ المالية المرحمية  المعموماتاليدؼ مف مراجعة  إف

 المالية المرحمية البياناتلمتوصؿ عما إذا كانوا عمى دراية بأية تعديالت مادية يجب أف تتـ عمى 
حيث . (A.Dauber, Et al, 2008, P127)لتصبح متوافقة مع إطار اعداد التقارير المالية المطبؽ 

 ,Arens, Et al) ت المالية لدى مستخدمييافي تعزيز مصداقية البيانا مدقؽ الحساباتي يساىـ رأ

2014, P142).  التي يتوصؿ يصاؿ النتائج ىو إ ةاليدؼ مف أداء عممية المراجعوبشكؿ عاـ إف
إلى مستخدمي التقارير المالية، ويتـ تنفيذ عممية المراجعة بيدؼ إبداء رأي إلييا مدقؽ الحسابات 
ضفاء المستقؿ ىو إ مدقؽ الحساباتتقرير مكتوب، والغرض مف رأي  بشكؿحيادي ذو مصداقية 

اليدؼ مف تحقيؽ وفي سبيؿ  .(Hayes, Et al, 2005, P12)المصداقية عمى البيانات المالية
لمتوصؿ إلى المزيج المالئـ مف أىداؼ  بتخطيط عممية المراجعةالمراجع يقوـ المراجعة  عممية
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 جراءات المراجعةإاألىداؼ مف خالؿ تنفيذ ىذه المراجعة واألدلة التي يجب جمعيا لتحقيؽ 
أف  مدقؽ الحساباتعمى الرغـ مف محاولة و . (214، ص2002)ارينز، وآخروف، ترجمة دار المريخ، 
ؿ تجعلمبيانات المالية المرحمية إال أف اجراءات الفحص المحدود  ،يكوف عمى دراية باألمور اليامة

ولذلؾ فإف درجة  تدقيؽ البيانات المالية السنويةالوصوؿ إلى ىذا اليدؼ أقؿ حدوثًا عنو في 
 .(50، ص2008)لطفي،  التدقيؽالتأكد الممنوحة تكوف أقؿ في الفحص المحدود عنيا في تقرير 

 :المالية المرحمية المعموماتمراجعة أهمية رابعًا: 
النظاـ المحاسبي  عفقتصادية التي تنتج قيمة لممعمومات اإل إضافةيتمثؿ دور المدقؽ في 

ما يعرؼ بخطر لمصمحة مستخدمي ىذه البيانات لترشيد أحكاميـ وقراراتيـ، مف خالؿ تخفيض 
حاجة لممعمومات الوىناؾ العديد مف األسباب التي تخمؽ  .(37، ص2009)جمعة، المعمومات

 :(24، ص2008)لطفي،  مينييف خبراء وىي المالئمة ذات المصداقية التي تخضع لمراجعة
o .صعوبة الوصوؿ المباشر إلى المعمومات 
o .التحيز مف قبؿ معد المعمومات 
o وتعقد عممية التبادؿ الحجـ الكبير لممعمومات. 

التقارير تسيـ في تحسيف جودة المالية المرحمية  البياناتمراجعة أف  و مف المؤكدوكذلؾ فإن
المالية المرحمية، مف خالؿ األخذ في عيف اإلعتبار األمور المحاسبية اليامة التي قد تؤثر عمى 

وكذلؾ  باإلضافة إلى تخفيض التسويات والتعديالت في الربع الرابع.البيانات المالية المرحمية، 
 األرباح المفاجئة،فإف مراجعة البيانات المالية المرحمية تعتبر جزء مف إجراءات الحد مف لعبة 

البيانات المالية المرحمية  ضمفدارة تعتمد بشكؿ كبير عمى التقديرات المحاسبية ف اإلإحيث 
(Bedard, & Corteau, 2010, P4). بشكؿ أكبر  وتظير أىمية مراجعة البيانات المالية المرحمية

 :(62، ص2003والمعتصـ، )عمي، المتمثمة بما يمي عيوب المراجعة النيائيةمف خالؿ التركيز عمى 

o .صعوبة اكتشاؼ األخطاء فور وقوعيا 
o  وقتًا طوياًل قد يترتب عميو تأخير تقديـ القوائـ المالية إلى تستغرؽ المراجعة النيائية

 المساىميف في المواعيد المحددة.
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o في كثير مف الشركات  الحساباتقفاؿ لعميؿ لمكتب المراجعة ألف تاريخ إرباؾ اإ
 .التدقيؽنياء عممية إواحد، مما يترتب عميو التضحية بالدقة الالزمة في سبيؿ سرعة 

خالؿ عممية مف  يعزز مف منفعة وقيمة القوائـ المالية باإلضافة إلى أف مدقؽ الحسابات
المعمومات األخرى غير المراجعة والمنشورة عف طريؽ  ، كما أنو يزيد مف مصداقيةالمراجعة

. السيما وأف المحمميف المالييف يقيموف (2، ص2007 التطورات الحديثة في المراجعة، )لطفي، دارةاإل
 & ,Mangena) صدار التقارير المالية المرحميةألرباح السنوية بناًء عمى نتائج إتوقعاتيـ ل

Tauringana, 2008, P47 ). 

 المالية المرحمية مع تدقيق البيانات المالية السنوية: المعموماتمراجعة مقارنة  خامسًا:
ف حيث أالمالية المرحمية،  البياناتالمالية السنوية ومراجعة  البيانات تدقيؽىناؾ اختالؼ بيف 

جراءات إجإالمالية المرحمية تتضمف  المعموماتمراجعة  ستفسارية، راءات مراجعة تحميمية، وا 
لكف اإلختالؼ  ،لإلختبارات الموضوعية التي يتـ تنفيذىا خالؿ عمميات التدقيؽ السنويةمماثمة 

مف جعة عف التدقيؽ ىو عدـ وجود إختبارات التحقؽ التفصيمية النوعي األساسي الذي يميز المرا
تعتمد عمى الدورية المراجعة  ذلؾ أف ،أرصدة الحسابات. باإلضافة إلى وجود اختالفات كمية

جراءات التدقيؽ األخرى بشكؿ أقؿ مف عممية التدقيؽ السنوية  ,Ettredge)اإلجراءات التحميمة وا 

Et al, 1999, P6). تأكيد يعطي الحسابات مدقؽ فإف المرحمية المالية القوائـ فحص مجاؿ وفي 
 التعبير ويتـ الجوىرية، التحريفات مف خالية الفحص محؿ المرحمية المالية القوائـ بأف متوسط

 المرحمية المالية القوائـ كانت ذاإ ما تحديد خالؿ مف وذلؾ سمبي تأكيد صورة في ذلؾ عف
 شموالً  أقؿ الفحص ىذا أف أي المطبقة، المحاسبة معايير مع تتوافؽ لكي تعديالت إلى تحتاج
 القوائـ ىذه بفحص الحسابات مراجع قياـ عمى ويترتب. السنوية المالية القوائـ مراجعة عممية مف

 بالنسبة المرحمية المالية القوائـ تمؾ في الواردة المعمومات منفعة زيادة المرحمية المالية
 التنبؤ عمى وتساعدىـ المالية، األوراؽ سوؽ في المتعامميف خاصة القوائـ، تمؾ لمستخدمي
الفروؽ بيف يجدوؿ يمي  وفيما .(215، ص2007)نور، وآخروف،  األسيـ وعوائد األرباح باستمرار

 :المالية المرحمية المعمومات ومراجعةالمالية السنوية  البيانات تدقيؽبيف 
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 المالية المرحمية المعمومات ومراجعةالمالية السنوية  البيانات تدقيؽمقارنة بيف ( 1الجدوؿ رقـ )

 القوائم المالية المرحمية مراجعة القوائم المالية السنوية تدقيق المقارنة معيار
معايير التدقيق 

 التي تحكمهاالدولية 
200 – 700 2400- 2410 

 المستقؿالخارجي الحسابات  مدقؽ  تؤديهاالجهة التي 
 تعزيز درجة الثقة لدى المستخدميف المستيدفيف في البيانات المالية. الهدف العام

 الخاص الهدف

إبػػػداء رأي تمكػػيف مػػدقؽ الحسػػابات مػػف 
البيانػات حػوؿ  مػا إذا كانػت فني محايد 

المالية معدة مف كافة النواحي الجوىريػة 
وفقػػػػػػًا إلطػػػػػػار إعػػػػػػداد التقػػػػػػارير الماليػػػػػػة 

 المطبؽ.

مف إبداء استنتاج  مدقؽ الحساباتتمكيف 
أي شيء  وذا وصؿ إلى عممما إبشأف 

يدعو لإلعتقاد بأف البيانات المالية المرحمية 
ليست معدة في جميع النواحي الجوىرية 

   التقارير المالية المطبؽ.حسب اطار إعداد 

 البيانات المالية
مجموعة كاممة مف البيانات المالية بما 

 في ذلؾ االيضاحات ذات العالقة
مجموعػػػة بيانػػػات ماليػػػة كاممػػػة أو مختصػػػرة 

 لفترة أقصر مف السنة المالية لممنشأة.

 درجة التأكيد 

تأكيد معقوؿ )مستوى عاٍؿ مف التأكيد( 
البيانات المالية ككؿ حوؿ ما اذا كانت 

خالية مف األخطاء الجوىرية سواء 
/  كانت ناجمة عف االحتياؿ أو الخطأ

 تأكيد إيجابي/

)مستوى متوسػط مػف التأكيػد( مستوى معتدؿ 
مف الثقة بأف المعمومات الخاضعة لممراجعػة 
 خاليػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػف األخطػػػػػػػػػػػػػػػػاء الجوىريػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 /تأكيد سمبي /

 اجراءات المراجعة
اختبارية لوجود قيود تكوف شاممة وعادة 
 الوقت والتكمفة

وتعتمد  لقيود التكمفة والوقت -اختبارية
بشكؿ رئيسي عمى االستفسارات واالجراءات 

 التحميمية.

 أهميتها
عمى صدؽ المصداقية والتأكيد إضفاء 

 .وعدالة القوائـ المالية

دعػػػػـ الثقػػػػة فػػػػي ىػػػػذه القػػػػوائـ وزيػػػػادة منفعػػػػة 
 بالنسػػػػػػػػػػػػػػػبة يػػػػػػػػػػػػػػػاالمعمومػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػواردة في

لمستخدميياخاصػػػػػػة المتعػػػػػػامميف فػػػػػػي سػػػػػػوؽ 
األوراؽ الماليػػػػػة حيػػػػػث تسػػػػػاعدىـ باسػػػػػتمرار 

 .عمى التنبؤ باألرباح وعوائد األسيـ
 عداد الباحث.من إ المصدر:
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 المالية المرحمية: المعموماتفي مراجعة  مدقق الحسابات: دور سادساً 

نتباه في الوقت المناسب إلى األمور المحاسبية المالية المرحمية تساىـ في اإل المعموماتمراجعة 
المالية المرحمية، وتقدـ الفرصة لحموؿ مبكرة لممسائؿ التي قد  المعموماتاليامة التي تؤثر عمى 

ف أتؤثر عمى البيانات المالية السنوية، وبالتالي فإف مراجعة البيانات المالية المرحمية يجب 
الية المرحمية، وتخفيض التسويات والتعديالت المحتممة في تظير في زيادة موثوقية البيانات الم

نياية العاـ. كما أنيا تساىـ في تخفيض خطر األخطاء المادية في البيانات المالية السنوية 
المدققة بسبب المعرفة المعززة لمدقؽ الحسابات حوؿ الشركة وبيئة األعماؿ الخاصة 

المدقؽ مف خالؿ مراجعة المعمومات المالية وييدؼ . (Bedard, & Corteau, 2010, P11)بيا
المرحمية إلى اصدار تأكيد سمبي ي عمـ القارئ مف خاللو بأنو نتيجة تنفيذ إجراءات المراجعة 

المالية ال تعرض بعدالة المحدودة لـ يمفت نظر المراجع أي شيء يدعوه إلى االعتقاد بأف القوائـ 
ويتمثؿ (. 230، ص2001)الحمبي، لية المصرح بيا المركز المالي وذلؾ في حدود التقارير الما

 :(592، ص2007)سرايا،  في مجاؿ فحص ومراجعة القوائـ المالية في النواحي التالية المدقؽدور 

 ويتـ ذلؾ بفحص ومراجعة: القوائـالتحقؽ مف صحة ودقة البيانات التي تحتوييا ىذه  -1
 القوائـ والتقارير.العناصر المختمفة التي تحتوييا وتتضمنيا ىذه  -
 التوجيو المحاسبي السميـ ليذه العناصر بالنسبة لكؿ قائمة أو تقرير. -
 العمميات الحسابية التي أدت إلى الوصوؿ إلى األرقاـ الواردة في ىذه القوائـ والتقارير. -

 مراجعة تبويب ىذه القوائـ المالية لمتحقؽ مف أف ىذا التبويب يحقؽ األىداؼ التالية: -2
 وسالمة عرض البيانات داخؿ ىذه القوائـ والتقارير.مالئمة  -
 تمبية احتياجات األطراؼ المختمفة مف مستخدمي ىذه القوائـ والتقارير. -
 تيسير ميمة مراجع الحسابات الخارجي والداخمي. -

 اعتمادىامف قبؿ المسؤوليف عف اعداد ىذه القوائـ و المختمفة تحقؽ مف استيفاء التوقيعات ال -3
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تعديؿ أو تغيير في أي عنصر مف عناصر ىذه القوائـ والتقارير نتيجة في حاؿ وجود  -4
وجود خطأ معيف تـ اكتشافو أثناء المراجعة فيمـز عمى المراجع التحقؽ مف تصحيح الخطأ 

عادة و   إعداد القائمة أو التقرير الذي يتضمف ىذا التعديؿ أو التغيير بعد عممية التصحيح.ا 
ي تعديالت أمف قوائـ مالية سابقة مع فحص وتحميؿ فحص ومراجعة أي أرصدة منقولة  -5

  .ستاذ الخاصة بيذه العناصرتمت عمييا خالؿ السنة مف خالؿ حسابات األ

المالية المرحمية، البد لمدقؽ الحسابات مف اتخاذ كافة  المعموماتوبيدؼ تحقيؽ الغاية مف مراجعة 
لتعزيز منفعتيا وزيادة درجة  ،لمالية المرحميةا المعموماتاإلجراءات التي تمكنو مف تقديـ استنتاج حوؿ 

المالية  المعموماتمصداقيتيا، ولتوضيح ذلؾ فإف الباحث تناوؿ في المبحث التالي إجراءات مراجعة 
 ومتطمباتو. ISRE 2410المراجعة  الدولي لعمميات معيارالالمرحمية وفؽ 
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 المبحث الثاني
 المالية المرحمية المعموماتاإلطار المهني لمراجعة 

 مدقؽ عمى ينبغي ،لمعمؿ مرشدة أساسية قواعد بمثابة مينة تدقيؽ الحسابات في المعايير تعتبر
 المراجعة، أعماؿ أداء دقة بقياس المعايير تيتـ حيث ،عممو بأداء قيامو عند بيا االلتزاـ الحسابات
 تـ التي الكيفية التدقيؽ والمراجعة معايير وتوضح. المراجعة عممية مف تحقيقيا يجب التي واألىداؼ

 المراجعة معايير وتمثؿ .يتحمميا التي والمسؤولية الخارجي الحسابات مدقؽ بو قاـ الذي الفحص بيا
 الحسابات. مدقؽ مف المطموب الميني األداء مستوى مف األدنى الحد

معيار الدولي الالمالية المرحمية وفؽ  المعموماتتناوؿ الباحث اإلطار الميني لمراجعة وفي ىذا السياؽ 
 ، عمى النحو التالي: 2410ISREلعمميات المراجعة 

 المالية المرحمية. المعمومات: المبادئ العامة لمراجعة أوالً 

 . 2410ISREالدولي معيار المراجعة المالية المرحمية وفؽ  المعموماتجراءات مراجعة إ :ثانياً 

 : التقديرات المحاسبية.ثالثاً 

 قرارات اإلدارة.إ: رابعاً 

 : تقييـ األخطاء واألىمية النسبية.خامساً 

 

 

 

 



 الفصل الثالث: مراجعة البيانات المالية المرحلية

 
59 

 المالية المرحمية: المعموماتالمبادئ العامة لمراجعة أواًل: 
والذي يضع عمى عاتقيـ  مدققي الحساباتف أىـ المبادئ األساسية الواجب اعتمادىا مف قبؿ إ

الصادر عف  ISRE 2410المرحمية والتي جاء بيا المعيار  لممعموماتمسؤولية المراجعة 
 :(IAASB, 2013, ISRE 2410, Paragraph 4-6) مجمس معايير التدقيؽ والتأكيد الدولي ىي

يجػػػػػب عمػػػػػى المػػػػػدقؽ اإلمتثػػػػػاؿ لمتطمبػػػػػات السػػػػػموؾ األخالقػػػػػي المرتبطػػػػػة بتػػػػػدقيؽ البيانػػػػػات  -1
: لممػػػػػػدقؽ فػػػػػػي النػػػػػػواحي التاليػػػػػػة، وتشػػػػػػمؿ المسػػػػػػؤولية المينيػػػػػػة الماليػػػػػػة السػػػػػػنوية لممنشػػػػػػأة

)النزاىػػػػػػػػة، االسػػػػػػػػتقاللية، الموضػػػػػػػػوعية، الكفػػػػػػػػاءة المينيػػػػػػػػة ، العنايػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػة، السػػػػػػػػرية، 
 .السموؾ الميني، والمعايير الفنية(

ى العمميػػػػة الفرديػػػػة، جػػػػراءات ضػػػػبط الجػػػػودة التػػػػي تنطبػػػػؽ عمػػػػإ تنفيػػػػذالمػػػػدقؽ  عمػػػػى يجػػػػب -2
وقبػػػػػػػػوؿ متطمبػػػػػػػػات السػػػػػػػػموؾ األخالقػػػػػػػػي و العمميػػػػػػػػة لجػػػػػػػػودة قيػػػػػػػػادة ال اتوتشػػػػػػػػمؿ مسػػػػػػػػؤولي

واسػػػػػػػتمرار العالقػػػػػػػات مػػػػػػػع العمػػػػػػػالء والعمميػػػػػػػات المحػػػػػػػددة، وتعيػػػػػػػيف فريػػػػػػػؽ التػػػػػػػدقيؽ وأداء 
 .العممية ومتابعتيا

الشؾ  موقؼ االعتبارعيف بالمراجعة مع األخذ  عمميةأداء و تخطيط يجب عمى المدقؽ  -3
المعمومات المالية المرحمية مدركًا أنو قد توجد ظروؼ تتسبب في أف تتطمب الميني، 

تعدياًل جوىريًا مف أجؿ اعدادىا في جميع النواحي الجوىرية حسب اطار اعداد التقارير 
 .المالية المطبؽ

المالية المرحمية تركز عمى الجوانب  المعموماتيتبيف أف المبادئ العامة لمراجعة  مما سبؽ
ف عممية أاعتبار عمى نب العمؿ الميداني، أكثر مف اىتماميا بجوامدقؽ المينية عمى مستوى ال

مف حيث وذلؾ تختمؼ عف عممية التدقيؽ لمبيانات السنوية، لمبيانات المالية المرحمية المراجعة 
ستفسارات جراء اإلإنما تستند إلى ا  الزمف المستنفذ إلنجازىا وأنيا ال تعتمد عمى أدلة اإلثبات و 

ستنتاجو إصدار إدؼ تمكيف مدقؽ الحسابات مف باإلضافة إلى بعض اإلجراءات التحميمية بي
 المرحمية بناًء عمى حكمو الميني.حوؿ البيانات المالية 
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 :2412 الدوليالمراجعة معيار  المالية المرحمية وفق المعموماتثانيًا: إجراءات مراجعة 
لتزاـ يجب عمى مدقؽ الحسابات اإل ،المالية المرحمية البياناتفي إطار تنفيذ عممية مراجعة 

باإلضافة  ،بمتطمبات معايير التدقيؽ وتأكيد الجودة الدولية بما فييا متطمبات السموؾ األخالقي
المالية المرحمية وفقًا  المعموماتوفيما يمي إجراءات مراجعة  ،لى تنفيذ إجراءات رقابة الجودةإ
 :(IAASB, 2013, ISRE 2410) 2410المراجعة الدولي لعمميات ممعيار ل

 المنشأة وبيئتيا بما في ذلؾ رقابتيا الداخمية.فيـ  -1
 ستفسارات واإلجراءات التحميمية واإلجراءات األخرى.اإل -2
 الحصوؿ عمى أدلة بأف البيانات المالية المرحمية تتفؽ أو تتطابؽ مع السجالت المحاسبية. -3
يجػػػػب عمػػػػى المػػػػدقؽ اإلستفسػػػػار عمػػػػا إذا كانػػػػت اإلدارة قػػػػد حػػػػددت جميػػػػع األحػػػػداث حتػػػػى  -4

 .تقرير المراجعة والتي قد تحتاج إلى تعديؿ أو اإلفصاح عنيا تاريخ
ذا كانت اإلدارة قد غيرت تقييميا لقدرة المنشأة عمى إستفسار عما يجب عمى المدقؽ اإل -5

 كمنشأة ناجحة. ستمراراإل
ضافية أو أداء إجراءات أخرى، وذلؾ عندما يصؿ إلى عمـ المدقؽ ما إستفسارات إجراء إ -6

يؤدي بو إلى التساؤؿ عما إذا كاف يجب إجراء تعديؿ جوىري لممعمومات المالية المرحمية 
 طار إعداد التقارير المالية المطبؽ. إالتي سيتـ إعدادىا في جميع النواحي الجوىرية حسب 

إجراءات المراجعة قبؿ أو في نفس وقت إعداد المنشأة لمبيانات يمكف لممدقؽ أداء العديد مف و 
الرقابة نظاـ ذلؾ  يف، بما المالية المرحمية، عمى سبيؿ المثاؿ تحديث فيـ المنشأة وبيئتيا

تحديد لممدقؽ الداخمية، كما أف أداء بعض إجراءات المراجعة في بداية الفترة المرحمية يتيح 
 IAASB, 2013, ISRE) حميةمر ي قد تؤثر عمى البيانات المالية الاألمور المحاسبية اليامة الت

2410, Paragraph 22). 

الدولي لعمميات معيار الوفؽ المالية المرحمية  المعموماتإجراءات مراجعة  بعرضويقـو الباحث 
 مف خالؿ الفقرات التالية: ISRE 2410المراجعة 
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 الداخمية.فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها  -1

يجب أف يكوف مدقؽ الحسابات عمى معرفة ببيئة األعماؿ التي ينتمي الييا العميؿ وكذلؾ 
ف مدقؽ الحسابات الذي قاـ بتدقيؽ القوائـ إلداخمية لمنشأة العميؿ، وغالبًا أنظمة الرقابة ا

العميؿ، وفي المالية السنوية لمنشأة العميؿ لديو معرفة كافية بنظاـ الرقابة الداخمية لمنشأة 
 عمى حاؿ لـ يدقؽ البيانات المالية السنوية األخيرة، ينبغي عميو القياـ بإجراءات لمحصوؿ

نواع أؽ الحسابات قادر عمى التعرؼ عمى أف يكوف مدق مثؿ ىذه المعرفة. حيث يجب
األخطاء المادية المحتممة مف أجؿ تحديد احتماؿ وقوعيا، ومف أجؿ ذلؾ يجب عمى مدقؽ 

جراءات تحميمية لمعرفة المزيد وتحديد إالقياـ بالحسابات  ذا كاف ىناؾ أي إستفسارات وا 
 ،(A.Dauber, Et al, 2008, P332) تعديالت جوىرية وضرورية لمبيانات المالية المرحمية

"فيـ المنشأة وبيئتيا وتقييـ مخاطر  315باإلضافة إلى أف معيار التدقيؽ الدولي رقـ 
يدقؽ البيانات المالية لفترة سنوية  يو يجب عمى المدقؽ الذاألخطاء الجوىرية" يحدد أن

واحدة أو أكثر أف يكوف قد حصؿ عمى فيـ لممنشأة وبيئتيا، بما في ذلؾ رقابتيا الداخمية، 
ينبغي عمى المدقؽ تحديث ىذا وعند التخطيط لعممية مراجعة البيانات المالية المرحمية 

مدقؽ لتحديث فيمو لممنشأة وبيئتيا، بما في ذلؾ وتشمؿ اإلجراءات التي يؤدييا ال ـ،الفي
 :(IAASB, ISRE 2410, Paragraph 13) نظاـ الرقابة الداخمية ما يمي

قراءة وثائؽ المراجعة لمفترة المرحمية السابقة، ولمفترة المرحمية المناظرة مف السنة  -
 المرحمية الحالية.تحديد األمور التي مف الممكف أف تؤثر عمى البيانات المالية لالسابقة، 

اعتبار أية مخاطر ىامة، بما في ذلؾ مخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة التي تـ  -
 تحديدىا في تدقيؽ البيانات المالية لمسنة السابقة.

 قراءة أحدث بيانات مالية سنوية والمعمومات المالية المرحمية المقارنة لمفترة السابقة. -
يتعمػػػػؽ بإطػػػػار إعػػػػداد التقػػػػػارير الماليػػػػة المطبػػػػؽ، وذلػػػػػؾ اعتبػػػػار األىميػػػػة النسػػػػبية فيمػػػػػا  -

لتحديػػػػػػػد طبيعػػػػػػػة ومػػػػػػػدى اإلجػػػػػػػراءات التػػػػػػػي سػػػػػػػيتـ أداؤىػػػػػػػا وتقيػػػػػػػيـ أثػػػػػػػر األخطػػػػػػػاء فػػػػػػػي 
 البيانات المالية المرحمية.



 الفصل الثالث: مراجعة البيانات المالية المرحلية

 
62 

اعتبار طبيعة أية أخطاء جوىرية مصححة وأية أخطاء غير جوىرية محددة وغير  -
 مصححة في البيانات المالية لمسنة السابقة.

عداد التقارير المالية التي قد تكوف ذات أىمية اعتب - ار أية أمور ىامة تتعمؽ بالمحاسبة وا 
 مستمرة، مثؿ نواحي ضعؼ جوىرية في الرقابة الداخمية.

 اعتبار نتائج أية اجراءات تدقيؽ تـ أداؤىا فيما يتعمؽ بالبيانات المالية لمسنة الحالية. -
 جراءات التي اتخذتيا اإلدارة الحقًا لذلؾ.اعتبار نتائج أي تدقيؽ داخمي تـ أداؤه واإل -
ستفسار مف اإلدارة عف نتائج تقييـ اإلدارة لمخاطر احتماؿ وجود أخطاء جوىرية في اإل -

 البيانات المالية المرحمية نتيجة اإلحتياؿ.
 اإلستفسار مف اإلدارة عف أثر التغيرات في أنشطة عمؿ المنشأة. -
يامة في الرقابة الداخمية واألثر المحتمؿ ألية ستفسار مف اإلدارة عف التغيرات الاإل -

 تغيرات في إعداد البيانات المالية المرحمية.
اإلستفسار مف اإلدارة عف األسموب الذي تـ بموجبو إعداد البيانات المالية المرحمية،  -

 وموثوقية السجالت المحاسبية التي تمت مطابقة البيانات المالية المرحمية معيا.
 :ءات التحميمية واإلجراءات األخرىواإلجراستفسارات إلا -2

عادة إجراء اختبارات لمسجالت المحاسبية مف  مراجعة البيانات المالية المرحميةال تتطمب 
خالؿ الفحص أو المالحظة أو التأكيد، وتكوف إجراءات مراجعة البيانات المالية المرحمية 

شخاص المسؤوليف عف األمور مقتصرة عادة عمى إجراء استفسارات، وبشكؿ رئيسي مف األ
تطبيؽ إجراءات تحميمية لتحديد العالقات والبنود الفردية باإلضافة إلى  المالية والمحاسبية.

جوىريًا في البيانات المالية المرحمية، ومف  التي تبدو غير عادية والتي قد تعكس خطأً 
 IAASB, ISRE) الممكف أف تشمؿ ىذه اإلجراءات تحميؿ النسب واألساليب اإلحصائية

2410, paragraph 20).  ستفسار الحصوؿ عمى معمومات كتابية أو يتـ مف خالؿ اإلو
، وعمى الرغـ مف أنو يتوصؿ إلى قدر معقوؿ مف المدقؽشفوية مف العميؿ كرد عمى أسئمة 

األدلة عف طريؽ االستفسار، فال يمكف النظر إلى االستفسار كدليؿ حاسـ ألنو ال يتـ 
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مصدر محايد ويمكف أف يوجد بيا تحيز لصالح العميؿ، وبالتالي عندما التوصؿ إليو مف 
ستفسار فمف الضروري أف يحصؿ عمى أدلة يحصؿ المراجع عمى دليؿ عف طريؽ اإل
رينز، وآخروف، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي، أ) أخرى تدعمو مف خالؿ تنفيذ إجراءات أخرى

يمية مف خالؿ استخداـ المقارنات والعالقات اإلجراءات التحمتنفيذ يتـ و  .(249، ص2002
جراءات لتحديد مدى منطقية رصيد حساب ما أو أي بياف آخر، ويمكف أف تكوف اإل

التحميمية ىي الدليؿ الوحيد المطموب في حالة الحسابات التي ليس ليا أىمية نسبية. 
منطقية جراءات التحميمية إلى حجـ األدلة األخرى عندما تشير اإلويمكف تخفيض 

اإلجراءات وتتضمف  .(254، ص2002رينز، وآخروف، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي، أ)الرصيد
 :(A.Dauber, Et al, 2008, P332) ما يميالمالية المرحمية  المعموماتالتحميمية لمراجعة 

 السابقة.المالية  ، مع البيانات القابمة لممقارنة مف الفتراتقارنة البيانات المالية المرحميةم -
األخػػػػػػػذ فػػػػػػػي عػػػػػػػيف اإلعتبػػػػػػػار العالقػػػػػػػات بػػػػػػػيف المعمومػػػػػػػات الماليػػػػػػػة والمعمومػػػػػػػات غيػػػػػػػر  -

 المالية ومنطقيتيا.
 مقارنة المبالغ المسجمة أو معدالتيا مع المبالغ والمعدالت المتوقعة. -
مقارنػػػػػػة البيانػػػػػػات مفصػػػػػػمة حسػػػػػػب نػػػػػػوع اإليػػػػػػرادات مػػػػػػع البيانػػػػػػات القابمػػػػػػة لممقارنػػػػػػة مػػػػػػف  -

 فترات السابقة.لا

 ,IAASB): التحميمية التالية اإلجراءات اإلستفسارات و  الحسابات بإجراء مدقؽيقـو وغالبًا 
2013, ISRE 2410, Paragraph 21) 

جتماعات المساىميف والمكمفيف بالحوكمة والمجاف األخرى. مف أجؿ إقراءة محاضر  -
ستفسار عف تحديد األمور التي قد تؤثر عمى المعمومات المالية المرحمية، وكذلؾ اإل

 ىتؤثر عماألمور التي تـ تناوليا في اإلجتماعات التي ال يتوفر ليا محاضر والتي قد 
 البيانات المالية المرحمية.
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تقرير المراجعة إف  فيتعديؿ إلى  قد تؤديأثر األمور التي  األخذ في عيف اإلعتبار -
التدقيؽ أو األخطاء غير المعدلة في وقت عمميات و التعديالت المحاسبية  وأوجدت 

 المراجعة السابقة.
اإلتصاؿ حيث يكوف مناسبًا مع المدققيف األخريف الذيف يقوموف بأداء مراجعة لمبيانات  -

 الخاصة بالعناصر اليامة لممنشأة المعدة لمتقارير. المالية المرحمية
ألمور المالية والمحاسبية واآلخريف كما امف أعضاء اإلدارة المسؤوليف عف  اإلستفسار -

 مناسب عما يمي:ىو 
o  ذا كانت المعمومات المالية المرحمية قد أعدت وعرضت حسب إطار إعداد إما

 التقارير المالية المطبؽ.
o .ما إذا كانت ىناؾ أية تغييرات في المبادئ المحاسبية أو أساليب تطبيقيا 
o .ما إذا كانت ىناؾ أية معامالت جديدة استمزمت تطبيؽ مبدأ محاسبي جديد 
o  المعمومات المالية المرحمية تحتوي عمى أخطاء معروفة غير مصححة.ذا كانت إما 
o البيانات المالية المرحمية ىحاالت غير عادية أو معقدة مف المحتمؿ أنيا أثرت عم.  
o  افتراضات ىامة مناسبة لقياس القيمة العادلة أو اإلفصاح عنيا، ونية اإلدارة

 المنشأة. ومقدرتيا عمى تنفيذ اإلجراءات المحددة نيابة عف
o  ذا كانت معامالت األطراؼ ذات العالقة قد تمت معالجتيا محاسبيًا بالشكؿ إما

 المناسب وتـ اإلفصاح عنيا في المعمومات المالية المرحمية.
o .تغييرات ىامة في المتطمبات واإللتزامات التعاقدية 
o .تغييرات ىامة في اإللتزامات المحتممة بما في ذلؾ المقاضاة أو المطالبات 
o .اإلمتثاؿ إلتفاقيات الديوف 
o .أمور ثارت بشأنيا تساؤالت أثناء تطبيؽ إجراءات المراجعة 
o  معامالت ىامة حدثت خالؿ األياـ األخيرة مف الفترة المرحمية أو األياـ األولى مف

 الفترة المرحمية التالية.
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o  ،المعرفة بأي احتياؿ أو اإلشتباه باحتياؿ يؤثر عمى المنشأة ويشمؿ اإلدارة 
الموظفيف الذيف ليـ دور ميـ في الرقابة الداخمية، واآلخريف حيث يكوف لإلحتياؿ أثر 

 جوىري عمى البيانات المالية المرحمية.
o  دعػػػػػػػاءات باإلحتيػػػػػػػاؿ أو اإلشػػػػػػػتباه باحتيػػػػػػػاؿ يػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػى البيانػػػػػػػات إالمعرفػػػػػػػة بأيػػػػػػػة

 المالية المرحمية.
o  ة قد يكوف لو أثر جوىري متثاؿ فعمي أو ممكف لمقوانيف واألنظمإالمعرفة بأي عدـ

 عمى البيانات المالية المرحمية. 
 :الحصول عمى أدلة بأن البيانات المالية المرحمية تتفق أو تتطابق مع السجالت -3

يجب عمى المدقؽ الحصوؿ عمى أدلة بأف البيانات المالية المرحمية تتفؽ أو تتطابؽ مع 
السجالت المحاسبية، وذلؾ بتتبع البيانات المالية المرحمية إلى السجالت المحاسبية 

 . (IAASB, ISRE 2410, Paragraph 25)والبيانات المدعمة األخرى في سجالت المنشأة 

المراجعة  اإلدارة قد حددت جميع األحداث حتى تاريخ تقرير عما إذا كانت االستفسار -4
 المعمومات المالية المرحمية. والتي قد تحتاج إلى تعديل أو اإلفصاح عنها في

ستفسار عما إذا كانت اإلدارة قدد حددت جميع األحداث الالحقة يجب عمى المدقؽ اإل
اإلفصاح عنيا في البيانات المالية حتى تاريخ تقرير المراجعة والتي قد تحتاج لمتعديؿ أو 

ذلؾ ألف مدقؽ الحسابات ممـز بأف . (IAASB, ISRE 2410, Paragraph 26) المرحمية
يأخذ في عيف اإلعتبار األحداث التي حدثت بيف تاريخ الميزانية ولغاية تاريخ توقيع تقرير 

لية لموضع المالي والتي مف الممكف أف تؤثر عمى تقييـ مستخدمي البيانات الما المراجعة.
. ومف أجؿ ذلؾ حدد معيار التدقيؽ (Porter, Et al, 2003, P338)لممنشأة محؿ المراجعة

"األحداث الالحقة" اإلجراءات التي مف الممكف تنفيذىا مف قبؿ مدقؽ  560الدولي رقـ 
 : (IAASB, ISA 560, P541)الحسابات 

 لضماف تحديد األحداث الالحقة.وضعتيا اإلدارة التي جراءات اإلالحصوؿ عمى فيـ  -
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اسبًا المكمفيف بالحوكمة حوؿ ما إذا حصمت أية أحداث نسؤاؿ اإلدارة وحيث يكوف م -
 الحقة قد تؤثر عمى البيانات المالية.

قراءة محاضر اإلجتماعات، إف وجدت، المنعقدة بيف مالؾ المنشأة واإلدارة والمكمفيف  -
لية، واإلستفسار عف المسائؿ التي تمت صدار البيانات الماإبالحوكمة بعد تاريخ 

 جتماعات ال تتوفر محاضر خاصة بيا بعد.إمناقشتيا في أية 
 قراءة أحدث بيانات مالية مرحمية خاصة بالمنشأة، إف وجدت. -

عماااى اإلساااتمرار  ذا كانااات اإلدارة قاااد قيااارت تقييمهاااا لقااادرة المنشاااأةإاالستفساااار عماااا  -5
 كمنشأة ناجحة.

أف المنشأة مستمرة بالعمميات التشغيمية في المستقبؿ  ستمرارية المنشأة تعنيإ
ذا إأف يستفسر عما ذلؾ ينبغي عمى المدقؽ ول. (Porter, Et al, 2003, P344)المنظور

كانت اإلدارة قد غيرت تقييميا لقدرة المنشأة عمى اإلستمرار كمنشأة ناحجة، وعندما يصبح 
عة األخرى عمى عمـ بأحداث أو ظروؼ جراءات المراجإالمدقؽ نتيجة ليذا اإلستفسار أو 

قد تثير الشؾ حوؿ قدرة المنشأة عمى اإلستمرار كمنشأة ناجحة فإف عمى المدقؽ اإلستفسار 
ذا كانت اإلدارة إبشأف خططيا الخاصة باإلجرءات المستقبمية وجدوى ىذه الخطط، وما 

إلعتبار كفاية تعتقد بأف نتيجة ىذه الخطط ستحسف الوضع، باإلضافة إلى األخذ بعيف ا
 .(IAASB, ISRE 2410, Paragraph 27) في البيانات المرحمية اإلفصاح عف ىذه األمور

 :ضافية أو أداء إجراءات أخرىإستفسارات إجراء إ -6
عندما يصؿ إلى عمـ المدقؽ ما يؤدي بو إلى التساؤؿ عما إذا كاف يجب إجراء تعديؿ 
جوىري لممعمومات المالية المرحمية التي سيتـ إعدادىا في جميع النواحي الجوىرية حسب 

ستفسارات إضافية أو أداء إ، فإنو عمى المدقؽ إجراء تقارير المالية المطبؽطار إعداد الإ
 ,IAASB, ISRE 2410)يتمكف مف إبداء استنتاج في تقرير المراجعة إجراءات أخرى حتى 

Paragraph 29).  
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ويرى الباحث أنو مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ والغاية مف مراجعة البيانات المالية المرحمية، البد 
لمدقؽ الحسابات مف اتخاذ كافة اإلجراءات التي يراىا مناسبة لتعزيز موثوقية البيانات المالية 

السيما وأف التقديرات المحاسبية  ،المرحمية، بما في ذلؾ التقديرات والسياسات المحاسبية المطبقة
 إعداد البيانات المالية المرحمية.تعتبر جزءًا أساسيًا مف عممية 

 التقديرات المحاسبية:ثالثًا: 
المالية، وىذه ف اإلدارة تتحمؿ مسؤولية إعداد التقديرات المحاسبية ضمف التقارير بالرغـ مف أ

 أنيا تخضع لعوامؿ ذاتية وشخصية إالالتقديرات ينبغي أف تستند إلى أسس موضوعية، 
(A.Dauber, Et al, 2008, P627) . وبالرغـ مف ذلؾ فإف المدقؽ مسؤوؿ عف تقييـ مدى معقولية

وىناؾ ثالثة مناىج قد  .دارة في إطار التقرير المالي ككؿالتقديرات المحاسبية المعدة مف قبؿ اإل
يستخدميا مدقؽ الحسابات في تقييـ مدى معقولية التقديرات المحاسبية، ويمكف استخداميا 

 : (A.Dauber, Et al, 2008, P225) منفردة أو مجتمعة، وىذه المناىج ىي

 وفؽ ما يمي: جراءات اإلدارة المستخدمة  في وضع التقديرات المحاسبيةإتحميؿ  -1
o لتقديرات المحاسبية لمعميؿ ومدى كانت ىناؾ ضوابط رقابية فيما يتعمؽ با التأكد فيما إذا

 متثاؿ اإلدارة لتمؾ الضوابط.إ
o  المعمومات، والعوامؿ المستخدمة في صياغة اإلفتراضات التي تقـو عتباراتاإلتحديد ،

 عمييا التقديرات المحاسبية.
o  اإلفتراضات التي تقوـ عمييا ذا كانت البيانات التي تـ جمعيا لدعـ إتحديد فيما

 التقديرات المحاسبية مالئمة، موثوقة، وكاممة.
o  ذا كانت اإلفتراضات التي تقوـ عمييا التقديرات المحاسبية تتماشى مع بعضيا إتحديد

البعض ومع البيانات التاريخية ذات الصمة، باإلضافة إلى بيانات الصناعة التي تعمؿ 
 ضمنيا منشأة العميؿ.
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o ذا كانت التغييرات في بيئة األعماؿ أو الصناعة أو كمييما تؤثر عمى إا معرفة فيم
 اإلفتراضات التي تقوـ عمييا التقديرات المحاسبية، وما ىو ىذا التأثير.

o  معرفة أىداؼ الشركة وخططيا، ومدى تأثيرىا عمى اإلفتراضات التي تقوـ عمييا
 التقديرات المحاسبية.

o  فتراضات التي تقـو التاريخية المستخدمة في صياغة اإلذا كانت البيانات إتحديد فيما
 عمييا التقديرات المحاسبية موثوقة ومتسقة مع بيانات الفترة محؿ المراجعة.

o  ذا كاف مف الضروري اإلستعانة بمتخصصيف لتحميؿ بعض اإلفتراضات.إالتأكد فيما 
o بية لمتأكد مف صحة ختبار اإلفتراضات، العوامؿ، والبيانات مف خالؿ اإلختبارات الحساإ

 التقديرات المحاسبية.
 إنشاء توقعات: -2

لما ينبغي أف تكوف عميو التقديرات انشاء توقعات وبشكؿ مستقؿ،  المدقؽينبغي عمى 
ناعة التي تعمؿ ضمنيا، المحاسبية، استنادًا إلى الفيـ الميني لبيئة عمؿ المنشأة والص

مالئمة. وبعد ذلؾ يقوـ بمقارنة ىذه لى ظروؼ العميؿ، وأية عوامؿ أخرى إباإلضافة 
 التقديرات مع تقديرات اإلدارة لمتأكد مف معقوليتيا.

 مراجعة األحداث والمعامالت الالحقة: -3
قبؿ لكف بعد تاريخ الميزانية العمومية، و ختبار المعامالت واألحداث التي حدثت إمف خالؿ 

كانت تدعـ التقديرات المحاسبية التي قامت بيا ذا إفيما لتأكد بيدؼ ا، المراجعةتاريخ تقرير 
 اإلدارة.  

 قرارات اإلدارة:رابعًا:إ
يكوف ىناؾ سبب لممدقؽ لإلستناد عمى المعمومات المقدمة مف  خالؿ تنفيذ عممية المراجعة، ربما

قبؿ اإلدارة، وخاصة عندما يكوف الحصوؿ عمى أدلة اإلثبات مف مصادر بديمة غير متاحة، 
 أف ىذه اإلقرارات تحقؽ ىدفًا مضاعفًا مف خالؿ ما يمي:  (Porter, et al, 2003, P353)وبيف 
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الحصوؿ عمى دليؿ بأف إدارة منشأة العميؿ لدييا معرفة بمسؤوليتيا تجاه القوائـ المالية  -
 لممنشأة، باإلضافة إلى صدقيا وعدالتيا.

دقؽ الحسابات خالؿ عممية ستفسارات مرات إلى سجؿ إجابات اإلدارة عمى إضافة اإلقراإ -
المراجعة، وىذا ضماف لعدـ وجود سوء فيـ بيف اإلدارة ومدقؽ الحسابات عمى ما قيؿ، 

 ويعطي اإلدارة فرصة لتصحيح أي رد قد يساء تفسيره مف قبؿ مدقؽ الحسابات. 
 ,IAASB, ISRE 2410) قرار كتابيإعمى المدقؽ أف يحصؿ مف اإلدارة عمى وغالبًا ينبغي 

Paragraph 34): 
 بأنيا تقر بمسؤوليتيا عف تصميـ وتنفيذ الرقابة الداخمية لمنع واكتشاؼ اإلحتياؿ والخطأ. -
أنػػػػػو تػػػػػـ إعػػػػػداد وعػػػػػرض البيانػػػػػات الماليػػػػػة المرحميػػػػػة حسػػػػػب إطػػػػػار إعػػػػػداد وعػػػػػرض التقػػػػػارير  -

 المالية المطبؽ.
ممية المراجعة أنيا تعتقد بأف أثر ىذه األخطاء غير المصححة التي جمعيا المدقؽ أثناء ع -

 غير ىامة نسبيًا فرديًا وفي مجموعيا، بالنسبة لمبيانات المالية المرحمية ككؿ.
أنيا أفصحت لممدقؽ عف جميع الحقائؽ اليامة المتعمقة بأية احتياالت أو احتياالت مشكوؾ  -

 ف أثرت عمى المنشأة.و بيا معروفة لإلدارة والتي قد تك
ـ اإلمتثاؿ المعروفة الفعمية أو الممكنة لمقوانيف أنيا أفصحت لممدقؽ عف جميع حاالت عد -

 واألنظمة والتي يجب أخذىا في عيف اإلعتبار عند إعداد البيانات المالية المرحمية.
أنيا أفصحت لممدقؽ عف جميع األحداث الالحقة اليامة التي وقعت بعد تاريخ الميزانية  -

تعديؿ أو اإلفصاح عنيا في البيانات ولغاية تاريخ تقرير المراجعة، والتي قدى تحتاج إلى 
 المالية المرحمية.

 خامسًا: تقييم األخطاء واألهمية النسبية:
عمى المدقؽ أف يقيـ إذا كانت األخطاء غير المصححة فرديًا وفي مجموعيا التي وصمت إلى 
عمـ المدقؽ ىامة نسبيًا بالنسبة لمبيانات المالية المرحمية. وعمى المدقؽ ممارسة الحكـ الميني 
عند تقييـ األىمية النسبية ألية أخطاء لـ تصححيا المنشأة، مع األخذ بعيف اإلعتبار سبب 
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ذا كانت قد نشأت في السنة السابقة أو في الفترة المرحمية إبيعة ومقدار األخطاء، وما وط
 ,IAASB) الحالية، وكذلؾ األثر المحتمؿ لألخطاء عمى الفترات المرحمية المستقبمية أو السنوية

ISRE 2410, paragraphs 30-32).  ولقد عرؼ البياف المفاىيمي لمجمس معايير المحاسبة
"مقدار اإلغفاؿ أو التحريؼ في المعمومات  األىمية النسبية عمى النحو التالي: 2قـ المالية ر 

المحاسبية، في ضوء الظروؼ المحيطة والذي يمكف أف يؤدي إلى تغيير حكـ الفرد المعقوؿ 
وبحسب  .الذي يعتمد عمى ىذه المعمومات أو التأثير فيو مف خالؿ اإلغفاؿ أو التحريؼ"

(A.Dauber, Et al, 2008, P53)  ىي مف وجية نظر مدققي الحسابات األىمية النسبية فإف
 مسألة حكـ ميني لمدقؽ الحسابات ويفترض أف مستخدمي التقارير المالية:

 لدييـ معرفة مناسبة في بيئة األعماؿ واألنشطة االقتصادية. -
 دراسة البيانات المالية بعناية كافية ومناسبة. -
 فيـ مفيـو األىمية النسبية. -
 فيـ أف استخداـ التقديرات واألحكاـ المينية حوؿ أحداث مستقبمية مرتبط بشكوؾ متأصمة.ت -

المالية المرحمية وفقًا لمعيار المراجعة الدولي  المعموماتمف خالؿ العرض السابؽ إلجراءات مراجعة 
ونتيجة دقؽ الحسابات، ، يتبيف أف ىذه اإلجراءات تعتمد وبشكؿ رئيسي عمى الحكـ الميني لم2410

جتماعية حيث تعددت الفئات المستخدمة لمتقارير المالية، وكؿ مف تمؾ الفئات عدة عوامؿ إقتصادية وا  
ليا توقعات خاصة مف مدقؽ الحسابات، ونظرًا ألىمية مينة تدقيؽ الحسابات في تعزيز موثوقية 

مدقؽ الحسابات مما ينعكس  البيانات المالية، ومدى الثقة التي يولييا مستخدمي التقارير المالية لتقرير
لمبحث التالي لذلؾ فإف اعمى مدى إمكانية االعتماد عمى المعمومات الواردة فيو عند اتخاذ القرارات. 

فجوة التوقعات بيف مستخدمي التقارير المالية ومدققي الحسابات، باإلضافة إلى ل اً استعراضيتضمف 
 المسؤوليات المرتبطة بذلؾ. 
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 المبحث الثالث
 المالية المرحمية المعموماتسؤوليات المرتبطة بمراجعة الم

نتقادات نتقادات، وتزايدت ىذه اإلواجيت مينة المحاسبة والتدقيؽ في اآلونة األخيرة العديد مف اإل
بشكؿ كبير بعد تفاقـ أزمة الثقة والمصداقية وظيور فجوة التوقعات بيف مستخدمي البيانات المالية 

 ت الشكوؾ حوؿ القيمة المضافة التي تقدميا مينة تدقيؽ الحسابات.أبدحيث  ومدققي الحسابات.
دارة إلى شركات محؿ المراجعة )ي خدمات المراجعة عمى نطاؽ واسع إويمكف تصنيؼ مستخدم

الشركة(، والطرؼ الثالث )حممة األسيـ والبنوؾ والدائنيف، والعامميف والعمالء والمجموعات األخرى(، 
تجاىات خاصة مف التوقعات تجاه واجبات مدقؽ الحسابات إت ليا وكؿ مف تمؾ المجموعا

ناوؿ الباحث توقعات مستخدمي ت. ولتوضيح ذلؾ (73، ص2007)لطفي،التطورات الحديثة في المراجعة، 
 البيانات المالية ومسؤولية مدقؽ الحسابات عمى النحو التالي:

 البيانات المالية.: توقعات مستخدمي أوالً 

 المالية المرحمية. المعمومات: مسؤولية مدقؽ الحسابات حوؿ ثانياً 

 الية المرحمية في القانوف السوري.مسؤولية مدقؽ الحسابات عف القوائـ المثالثًا: 

 : مسؤولية اإلدارة.رابعاً 
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 أواًل: توقعات مستخدمي البيانات المالية:

إف تقرير مدقؽ الحسابات المرفؽ مع البيانات المالية ليس ضمانًا بأف اإلستثمار في الشركة محؿ 
شكؿ خاطئ، أف بالمراجعة خاٍؿ مف المخاطر، وبالرغـ مف ذلؾ إف بعض المستثمريف يتصوروف 

 تقرير مدقؽ الحسابات غير المعدؿ كبوليصة تأميف ضد جميع الخسائر المرتبطة باإلستثمار،
. (Johnstone, Et al, 2014, P117)ف استرداد الخسائر مف مدقؽ الحسابات في حاؿ وقوعياويمك

الحسابات ومستخدمي البيانات المالية ينشأ بسبب وجود فجوة التوقعات  يوىذا التعارض بيف مدقق
بيف المستخدميف ومدققي الحسابات، حيث يعتقد مدققي الحسابات أف تنفيذ عممية المراجعة وفقًا 
لمعايير المراجعة والتدقيؽ ىو كؿ ما يمكف أف ي توقع مف مدققي الحسابات. ومع ذلؾ فإف العديد 

نات المالية يعتقدوف أف مدقؽ الحسابات يضمف دقة البيانات المالية، والبعض مف مستخدمي البيا
اآلخر يعتقد أف مدقؽ الحسابات يضمف الجدوى المالية لممنشأة. ولحسف الحظ أف المحاكـ مازالت 

ويمكف القوؿ بأف فجوة التوقعات بيف  .(arens, Et al, 2014, P116)تدعـ رأي مدققي الحسابات
 (:194، ص2009)التميمي، نات المالية ومدققي الحسابات تنتج عف سببيف رئيسييف ىمامستخدمي البيا

ف الجميور يفترض بأف المدققيف في موقع يتيح ليـ القدرة عمى كشؼ عمميات الغش إ -1
 والتزوير واألعماؿ غير القانونية األخرى التي تقوـ بيا إدارة الشركة تحت التدقيؽ.

معرفة إمكانية فشؿ الشركة تحت و ف في موقع يتيح ليـ تحديد ف الجميور يفترض أف المدققيإ -2
مكانية استمراراىا، وذلؾ يوفر  الالزمة التي تساعد عمى اكتشاؼ الخطأ  ؿالسبالتدقيؽ وا 
 وأعماؿ الغش مثؿ نظاـ الرقابة الداخمية.

المالية ويرى الباحث أنو مف أجؿ تحقيؽ الغاية مف عممية المراجعة في تعزيز موثوقية البيانات 
باإلضافة  ،البد لمدقؽ الحسابات مف تمبية متطمبات المجتمع المالي ومستخدمي التقارير المالية

والجيات الرقابية لعمؿ مدققي  )المحمية والدولية( إلى الدور الذي تمعبو التنظيمات المينية
عادة بناء الثقة بيف مستخدمي التقار  ،الحسابات في سبيؿ تضييؽ فجوة التوقعات ير المالية ومينة وا 

 تدقيؽ الحسابات.
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 المالية المرحمية: المعموماتثانيًا: مسؤولية مدقق الحسابات حول 
المدقؽ والعميؿ عمى شروط عممية  وجوب اتفاؽأكدت معايير التدقيؽ والتأكيد الدولية عمى 

المراجعة، وينبغي أف يشار إلى تمؾ الشروط في كتاب التعييف، وىذه الشروط مف شأنيا الحد 
مف خطر سوء الفيـ الذي قد يحصؿ بيف كال الطرفيف لجية فيـ أو توقعات الطرؼ اآلخر، 

ارير المالية المرحمية وينبغي توثيؽ ىذا اإلتفاؽ ويفضؿ أف يكوف بشكؿ كتابي، وفي مجاؿ التق
بشكؿ خاص ينبغي تحديد نطاؽ عممية المراجعة ومسؤوليات االدارة ومدى مسؤولية 

حوؿ الخارجي وتتركز مسؤولية مدقؽ الحسابات  .(A.Dauber, Et al, 2008, P232)المدقؽ
 في النواحي التالية:المعمومات المالية المرحمية 

 عممه في مراجعة البيانات المالية المرحمية:مسؤولية مدقق الحسابات عند تحديد نطاق  -1
مف اكماؿ عممية المراجعة وعندما  -غالباً –نطاؽ عمؿ المدقؽ يمنع المدقؽ اف تحديد 

يكوف المدقؽ غير قادر عمى اكماؿ عممية المراجعة عميو أف يبمغ كتابيًا كؿ مف اإلدارة 
 :(IAASB, ISRE 2410, Paragraphs 49:52)والمكمفيف بالرقابة ووفقًا لالعتبارات اآلتية

ال يقبؿ المدقؽ عممية مراجعة البيانات المالية المرحمية اذا كانت معرفتو المبدئية  -
لف يستطيع اكماؿ عممية المراجعة ألنو سيكوف ىناؾ  وبظروؼ العممية تشير إلى أن

 تحديد لنطاؽ المراجعة مفروض مف قبؿ االدارة.
عممية بفرض تحديد لنطاؽ المراجعة فإف عمى المدقؽ أف اذا قامت االدارة بعد قبوؿ ال -

يطمب ازالة ىذا التحديد، وفي حاؿ رضت االدارة ذلؾ عميو ابالغ المستوى المناسب 
 اكماؿ عممية المراجعة مع امكانيةمف اإلدارة والمكمفيف بالحوكمة، كتابيًا سبب عدـ 

 .تعديؿ التقرير 
 .االنسحاب مف العممية 
 عييف لتدقيؽ البيانات المالية السنوية.االستقالة مف الت 
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عمى المدقؽ األخذ بعيف االعتنبار المسؤوليات القانونية والتنظيمية بما فييا متطمب  -
أف يصدر المدقؽ استنتاج، وأف كاف ىناؾ مثؿ ىذا المتطمب فعمى المدقؽ حجب 

 االستنتاج وأف يقدـ في تقرير المراجعة سبب عدـ امكانية اكماؿ المراجعة.
 سؤولية مدقق الحسابات عن األخطاء:م -2

اف المسؤولية األساسية عف األخطاء الجوىرية تقع عمى عاتؽ االدارة سواء كانت تمؾ 
األخطاء بسبب االحتياؿ أو الخطأ واختيار وتطبيؽ سياسات محاسبية مناسبة، واجراء 

ـ ما اذا تقديرات محاسبية معقولة في ظؿ ظروؼ معينة، ومع ذلؾ فإف عمى المدقؽ أف يقي
كانت األخطاء غير المصححة فرديًا أو في مجموعيا التي وصمت الى عمـ المدقؽ ىامة 

ذلؾ ألف مراجعة البيانات المالية المرحمية  تعمؽ بالبيانات المالية المرحمية،نسبيًا فيما ي
بالمقارنة مع عممية التدقيؽ ليست مصممة لمحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ بأف البيانات 

وبحسب (. 49، ص2011)خضير، وآخروف، المالية المرحمية خالية مف األخطاء الجوىرية 
ـ األىمية يجب عمى المدقؽ اف يمارس حكمو الشخصي الميني عند تقيي 2410المعيار 

 النسبية ألية أخطاء لـ تصححيا الشركة، وعميو أف يأخذ بعيف االعتبار الجوانب التالية:
 .طبيعة وسبب ومقدار األخطاء 
 .ما اذا كانت األخطاء قد نشأت في السنة السابقة أو الفترة المرحمية الحالية 
 .األثر المحتمؿ لألخطاء عمى الفترات المستقبمية أو السنوية 

ومف األخطاء الواجبة عمى مدقؽ الحسابات اكتشافيا والتي تدخؿ في نطاؽ المسؤولية 
 (:30، ص2012)الحمو، المينية ما يمي 

أخطػػػػاء دفتريػػػػة أو حسػػػػابية، وىػػػػي التػػػػي ترتكػػػػب عنػػػػد تسػػػػجيؿ العمميػػػػات الماليػػػػة فػػػػي  -
 رقاـ أو في التوجيو المحاسبي ليا.األالسجالت والدفاتر مثؿ الخطأ في كتابة 

ء فنية، وىي التي تتعمؽ بعدـ االلتزاـ بتطبيؽ القواعد المحاسبية المتعارؼ عمييا أخطا -
بطريقة سميمة أو عدـ تفيـ بعض العمميات المالية عند تسجيميا دفتريًا أو الجيؿ بيذه 

 القواعد أو التفسير الخاطئ لطبيعة ىذه العمميات.
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 الالزمة لتنفيذ عمميات معينة  أخطاء إجرائية، وىي التي تتعمؽ بعدـ االلتزاـ بالخطوات -
 أو إنياء إجراءات خاصة أو عدـ توافر أدلة اإلثبات المستندية لبعض ىذه العمميات
أو اإلجراءات أو ارتكاب بعض المخالفات المالية عف طريؽ عدـ اإللتزاـ باإلجراءات 

  الخاصة ببعض عمميات الصرؼ أو التحصيؿ المالي عمى سبيؿ المثاؿ.
 المدقق عن االفصاح في البيانات المالية المرحمية:مسؤولية  -3

أمرًا يجعؿ المدقؽ  اذا ما وصؿ الى عمـ المدقؽ نتيجة مراجعتو لمبيانات المالية المرحمية
يعتقد أنو مف الضروري اجراء تعديؿ جوىري لمبيانات المالية المرحمية مف أجؿ أف يتـ 

اد التقارير المالية المطبؽ فإف عمى اعدادىا في جميع النواحي الجوىرية حسب اطار اعد
المدقؽ ابالغ األمر بالسرعة الممكنة عمميًا لممستوى المناسب، وعندما ال تستجيب االدارة 
حسب حكـ المدقؽ بالشكؿ المناسب خالؿ فترة زمنية معقولة فإف عمى المدقؽ ابالغ ذلؾ 

زمنية معقولة اذا لـ تتـ  لممكمفيف بالرقابة حسب تقرير المدقؽ بالشكؿ المناسب خالؿ فترة
 : (IAASB, ISRE 2410, Paragraph 40)االستجابة ىذه المرة فعمى المدقؽ اتباع مايمي 

 .تعديؿ التقرير 
 .امكانية االنسحاب مف العممية 
 .امكانية االستقالة مف التعييف لتدقيؽ البيانات المالية السنوية 

 المالية المرحمية:مسؤولية المدقق عن المعمومات المرافقة لمبيانات  -4
يجب عمى المدقؽ قراءة المعمومات األخرى التي ترافؽ المعمومات المالية المرحمية مف 
أجؿ األخذ بعيف االعتبار ما اذا كانت تمؾ المعمومات ال تتفؽ بشكؿ جوىري مع 

، واذا حدد المدقؽ (IAASB, ISRE 2410, Paragraph 36)المالية المرحمية  المعمومات
 :(49، ص2011)خضير، وآخروف، اتساؽ جوىري فإف عميو أف يبيف اآلتيوجود عدـ 

  المالية المرحمية أو المعمومات األخرى بحاجة الى تعديؿ، وكاف  المعموماتاذا كانت
التعديؿ ضروريًا في المعمومات المالية المرحمية ورفضت االدارة اجراء التعديؿ فإف 

 عمى المدقؽ بياف انعكاسات ذلؾ عمى تقرير المراجعة.
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 ديؿ فإف عمى اذا كاف التعديؿ ضروريًا في المعمومات األخرى، ورفضت االدارة اجراء التع
و اتخاذ المدقؽ أف يدخؿ في تقرير المراجعة فقرة اضافية تبيف عدـ االتساؽ الجوىري أ

 عممية.الاالنسحاب مف ايقاؼ اصدار تقرير المراجعة أو اجراءات أخرى قد تصؿ إلى 
 الغش والتقارير المالية اإلحتيالية: المهنية في اكتشاف  المسؤولية -5

وقد أصدر مركز  اإلعتبار دور مدقؽ الحسابات في اكتشاؼ الغش.مف الميـ األخذ بعيف 
، ورقة بعنواف " ردع وكشؼ التقارير 2010في تشريف األوؿ عاـ  CAQ1تدقيؽ الجودة 

المالية اإلحتيالية" تتضمف منياج عمؿ، باإلضافة إلى رؤية المركز حوؿ المسؤوليات 
بات في المجتمع، وكسب اإلحتراـ المرتبطة بالغش، كوسيمة لتحسيف مساىمة مدقؽ الحسا

لمينة التدقيؽ. وبالرغـ مف ذلؾ فإف المركز يعترؼ باف كشؼ الغش ومنعو ال يمكف أف 
يكوف وظيفة مدقؽ الحسابات وحده، بؿ إف جميع األطراؼ المرتبطة بإعداد وعرض 
البيانات المالية المدققة، يجب أف تأخذ دورىا في منع وكشؼ الغش. يحدد مركز تدقيؽ 
الجودة ثالثة طرؽ لممشاركيف في عممية إعداد البيانات المالية ) اإلدارة، لجنة التدقيؽ، 
التدقيؽ الداخمي، ااتدقيؽ الخارجي، السمطات التنظيمية(، يمكف أف تخفؼ مف خطر 

 :   (Johnstone, Et al, 2014, p44)التقارير المالية اإلحتيالية 
العموي مف اليـر التنظيمي لممنشأة، يتخمؿ وجود مستوى عالي مف األخالؽ في الجزء  -

 ثقافة المنشأة، يتضمف برنامج فعاؿ إلدارة مخاطر الغش واإلحتياؿ .
الممارسة المستمرة لمشؾ الميني، واإلستجواب العقمي،مما يعزز الموضوعية المينية في  -

عداد التقارير المالية.  تقييـ وا 
 التواصؿ الفعاؿ بيف األطراؼ المرتبطة في عممية إعداد وعرض البيانات المالية.   -

معايير المراجعة والتدقيؽ ال تفرؽ بيف مسؤوليات مدقؽ الحسابات في البحث عف األخطاء 
الحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ فيما اذا كانت  المدقؽوالغش، وفي كمتا الحالتيف يجب عمى 

                                                           
1
 CAQ: The Center for Audit Quality is an autonomous public policy organization dedicated to enhancing 

investor confidence and public trust in the global capital markets , 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Audit_Quality) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_policy
http://en.wikipedia.org/wiki/Investor
http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_%28social_sciences%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_markets
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مف األخطاء الجوىرية. وبالرغـ مف ذلؾ فإف معايير المراجعة البيانات المالية خالية 
والتدقيؽ تبيف أف كشؼ عمميات اإلحتياؿ أكثر صعوبة، ذلؾ أف اإلدارة والموظفيف الذيف 
يرتكبوف عمميات اإلحتياؿ يحاولوف إخفاء ىذه العمميات، وىذه الصعوبة ال تغير مف 

نفيذ عممية المراجعة إلكتشاؼ األخطاء مسؤولية مدقؽ الحسابات في التخطيط المناسب، وت
 .(Arens, Et al, 2014, P146)الجوىرية، سواء كاف سببيا الخطأ أو اإلحتياؿ

 مدقق الحسابات حول اإللتزام بالقوانين واألنظمة: مسؤولية -6
ينبغي عمى مدقؽ الحسابات أف يأخذ بعيف اإلعتبار األطر القانونية والتنظيمية ذات الصمة 

المراجعة، وتتأثر قدرة المدقؽ عمى اكتشاؼ األخطاء المادية الناتجة عف  بالمنشأة محؿ
 : (Arens, Et al, 2014, P147) عدـ اإلمتثاؿ لمقوانيف واألنظمة بالعوامؿ التالية 

العديد مف القوانيف واألنظمة ترتبط بشكؿ أساسي بالعمميات التشغيمية لمنشأة العميؿ،  -
ولف يتـ اكتشافيا مف خالؿ نظاـ معمومات العميؿ  وال تؤثر عمى البيانات المالية،

 المرتبط بالبيانات المالية.
عدـ اإلمتثاؿ ربما ينطوي عمى إجراءات إلخفاءه، مثؿ التواطؤ والتزوير، تجاوز  -

 اإلدارة ألنظمة الرقابة، والتحريفات المتعمدة.
 ما إذا كاف قانوف ما يعتبر عدـ اإلمتثاؿ، مسألة قانونية.    -

 مسؤولية مدقق الحسابات عن القوائم المالية المرحمية في القانون السوري: :ثالثاً 
يخضع مدققي الحسابات في الجميورية العربية السورية لقانوف تنظيـ مينة المحاسبة والتدقيؽ 

، باإلضافة إلى القوانيف والتعميمات الناظمة لعمؿ الشركات المساىمة 2009لعاـ  33رقـ 
 3943مف القرار رقـ  12لألوراؽ المالية، حيث نصت المادة  والمدرجة في سوؽ دمشؽ

المتضمف نظاـ وتعميمات اإلفصاح لمجيات الخاضعة إلشراؼ ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية 
ارة إلى ىيئة األوراؽ واألسواؽ دالسورية عمى أف يتضمف التقرير نصؼ السنوي الذي تقدمو اإل

ية المرحمية تقرير مفتش حسابات الشركة، والذي يتضمف أنو المالية باإلضافة إلى القوائـ المال
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)ىيئة األوراؽ واألسواؽ  قاـ بإجراء مراجعة لمقيود والبيانات المالية وفقًا لمعايير التدقيؽ المعتمدة

وبموجب القانوف السوري فإف المشرع لـ يميز بيف مسؤولية  .(12، المادة 2006المالية السورية، 
ذلؾ أف القانوف مدقؽ الحسابات تجاه البيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحمية، 

وبيف المعمومات المالية المرحمية، مراجعة البيانات المالية السنوية و تدقيؽ السوري لـ يفرؽ بيف 
لعاـ  33)القانوف ف حدود الرأي الذي يبديو في البيانات المالية أف مدقؽ الحسابات مسؤوؿ ضم

تحدد مسؤولية مدقؽ الحسابات في إبداء الرأي حوؿ البيانات المالية بناًء تو  .(79، المادة 2009
عمى تدقيقو والقياـ بإجراءات التدقيؽ وفؽ معايير محددة وأف يخطط ويجري التدقيؽ لمحصوؿ 

لعاـ  33)القانوف  ا كانت البيانات المالية خالية مف األخطاء الجوىريةعمى تأكيد معقوؿ فيما إذ

أنو ىناؾ مشكمة تكمف في عدـ وجود مدقؽ ومف الجدير بالذكر اإلشارة إلى  .(84، المادة 2009
الربعي  سموبعندما تعتمد الشركة األحسابات لمقوائـ المالية التي تغطي الفترة المرحمية األولى 

وعمى في قوائميا المرحمية، وتتجو بعض البورصات إلى اعتماد تمؾ القوائـ دوف مراجعة 
يتـ تعيينو مف الييئة العامة لممساىميف لتدقيؽ مسؤولية اإلارة، ذلؾ أف مدقؽ الحسابات 

عمى وعادة ما تجتمع الييئة العامة لممساىميف بعد ثالثة أشير حسابات سنة مالية واحدة، 
أو أف يتـ تدقيقيا مف قبؿ مف بداية العاـ حيث تكوف الفترة الربعية األولى قد انتيت،  األقؿ

     مدقؽ الحسابات السابؽ بخالؼ قرار تعيينو اذ يصدر قرار التعييف لتدقيؽ سنة مالية واحدة.

 : مسؤولية اإلدارة:رابعاً 
رقابة داخمية مناسب، إف مسؤولية تبني السياسات المحاسبية السميمة، والحفاظ عمى نظاـ 

والعرض العادؿ لمقوائـ المالية، يقع عمى عاتؽ اإلدارة وليس عمى عاتؽ مدقؽ الحسابات، حيث 
اف اإلدارة ىي التي تقـو بإدارة الشركة واألعماؿ اليومية، وتعرؼ أكثر حوؿ معامالت الشركة 

. في حيف معرفة مدقؽ الحسابات تقتصر عمى  المعمومات وما يتصؿ بيا مف اصوؿ وخصـو
. وبالرغـ مف ذلؾ فمف (Arens, et al, 2014, P143) التي يحصؿ عمييا أثناء عممية المراجعة

المتعارؼ عميو أف يعد المراجع مسودة لمقوائـ المالية إلى العميؿ أو أف يقدـ مقترحات لمتعديؿ 
ة والذي ال يعد فييا، وفي حاؿ اصرار االدارة عمى المدى الذي تراه لإلفصاح في القوائـ المالي
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مقبواًل مف قبؿ المراجع، يمكف لممراجع اما اف يصدر تقريرًا سمبيًا أو متحفظًا أو ينسحب مف 
مف  83. وجاءت المادة (34، ص2007)لطفي، التطورات الحديثة في المراجعة،  عممية التدقيؽ

ادؿ لمبيانات لتبيف أف "إدارة الشركة مسؤولة عف اإلعداد والعرض الع 2009لعاـ  33القانوف 
المالية وفؽ معايير المحاسبة وتشمؿ ىذه المسؤولية تصميـ وتنفيذ نظاـ الرقابة الداخمية 
الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية الخالية مف األخطاء الجوىرية سواء بسببب اإلحتياؿ أو 

أي مدقؽ الخطأ وتطبيؽ سياسات محاسبية مناسبة وعمؿ تقديرات محاسبية معقولة وال يعفي ر 
 . (83، المادة 2009لعاـ  33)القانوف  الحسابات إدارة الشركة مف مسؤوليتيا عف ىذه الحسابات

مما سبؽ يتضح أف معايير التدقيؽ والتأكيد الدولية، وكذلؾ القوانيف واألنظمة، حددت مسؤولية مدقؽ 
يير والقوانيف، باإلضافة إلى الحسابات في إطار اإللتزاـ باإلجراءات والمتطمبات الواردة ضمف ىذه المعا

متطمبات قواعد السموؾ الميني واألخالقي، مف حيث بذؿ العناية المينية الكافية واإللتزاـ بالمبادئ 
دراكو الكامؿ لدوره اإلجتماعي. وفي سبيؿ تضيؽ فجوة التوقعات بيف مستخدمي البيانات  األخالقية، وا 

ياـ الجيات الرقابية والتنظيمية بتوعية مستخدمي المالية ومدققي الحسابات، يرى الباحث ضرورة ق
البيانات المالية، حوؿ مفيوـ ىذه البيانات ومدى مسؤولية كؿ مف اإلدارة ومدقؽ الحسابات باإلضافة 
شارات، وكذلؾ اإلرتقاء  إلى المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقؽ الحسابات وما يتضمنو مف دالالت وا 

تدريب والتعميـ المستمر لمدققي الحسابات حيث أف دور مدقؽ بمينة تدقيؽ الحسابات مف خالؿ ال
الحسابات لـ يعد يقتصر عمى إبداء الرأي الفني المحايد فقط، بؿ اصبح لو دور اقتصادي ميـ إذ 

ية المخاطر، ف حيث قدرتيا عمى اإلستمرار ومواجيجب أف يبدي رأيو في الموقؼ المالي لمشركة م
ما إذا راجعة والتدقيؽ عندما أكدت عمى ضرورة األخذ بعيف اإلعتبار وىذا ما أكدت عميو معايير الم

كاف ىناؾ شؾ جوىري حوؿ قدرة المنشأة عمى اإلستمرار كمنشأة ناجحة، باإلضافة إلى تقييـ 
  افتراضات اإلدارة حوؿ قدرة المنشأة عمى االستمرار.
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 الرابع الفصل

 الدراسة الميدانية

 

تحلممي ل للاياتممات  لتممت  حتالتتمما   وممتااتعد ال لتممت  فممضها  لااحمم   ممت ضممال    لفصمم همم    يتضمم  

شم اات ال ااتما  لتمض يل  ل دت مضى لمضة هيومع  وال  ل ال ووممال ل الالزفتما فلمع فيتمع  م    لض  ومع الض م  

ت  ل ض جمممع  مممت ومممالل ض شمممل لممم ال  ل الاممم لل فلمممع فيتمممع  ممم   لشممم اا د(1023 ل اليمممع  لومممال يع لدممما   

ال لمممل اتمممض  الشممم اات  لالوممماطع ال لامممض ات  ل اليمممع  لدا لمممع  مممت  ضيتمممع ض شمممل  (د1023 ل اليمممع لدممما   

  لض  وع. الض     اتاا 

 ال ض تض   ه    لفص   تا شع  ل ال ضيع  لتاليع:

  ل اح   وال : ج ع  لاياتات ال وواليا  إلحصاويع  ل وتاض ع  ت تحليلتا. 

    لثاتت: تحلي   لاياتات ال اتاا   لف الض. ل اح 
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 جمع البيانات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميمهاالمبحث األول: 

 أواًل: أداة جمع البيانات

تممم    فت ممماض فلمممع   ومممتااتع االصمممفتا  صمممض  ل  ت مممال للحصمممال  فلمممع  لاياتمممات  ل ز مممع إلجممم     لض  ومممع 

( تاممض  ا مض ممع تد يفيممع تاممي  طايدممع  لض  وممع الت ايممض 2  تظمم   ل لحممل   ل يض تيممعد ال ممض تمم  تصمم ي   وممتاات 

د حيمم   ومم ت جال تمما  لض  وممع  ل ويومميع ال  الضممتا ضمم ا  ومم يع  إلجاامماتد ال ممض ةطممت  وممولع   وممتااتع

  ووولع إلع  ج الفتي  فلع  لتحال  آلتت:

 جما   لد م   ل ومتجياي  تت ثم   متااتض تت  دلال ات فا ع تتدلمل األول:  المجموعة األولى 

 .فضض وتال ت  لاا ىال   لدل تال ل ؤه    لدل تال لتاصص 

 ضال     جدمممع  لممممال و   ل اليمممع   ممم   حمممال ي د تضممم    ل حمممال   وال تامممال  ت: المجموعةةةة اليانيةةةة

 ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي  ال وتاض ت  لمال و   ل اليع  ل  حليع    ا   زياضى     مع 

حممممال   جمممم    ت  ضمممم   همممم    ل حممممال  فامممما ى (23 تمممم  إض      د حيمممم لتممممما ي   ل اليممممع  ل  حليممممع

 التتماال   ل حمال   لثماتت .   جدع  ل دلال ات  ل اليمع  ل  حليمع الف  تتما ا    مع  لاياتمات  ل اليمع

ضال     جدمممع  لممممال و   ل اليمممع  ل  حليمممع  مممت تدزيمممز ثممممع  ل ومممتث  ي  ال ومممتاض ت  لممممال و   ل اليمممع 

 فاممما ى (21 د حيممم  تممم  إض    لاياتمممات  ل اليمممع  ل  حليمممع  ل  حليمممع  ممم  اممم   تدزيمممز  الثال يمممع  

 .تتض   فال    تدزيز  الثال يع  لاياتات  ل اليع ض   ه    ل حال 

 لا اوت الهال  ل مياس  (Likert اللتحالي   آل     لالصفيع إلع صيغع ا يع ت   وتاض    مياس  

اصيغع    يع حي  ت  تحضيض  د إ  ت   لتداي  ف   إلجااات  لالصفيع واث  شيالفال  ت   وتااتات

  لتالت:  الز تال لإلجااات ا ا هال  الضح  ت  لجضال 
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  لصيغع  لا يع  ل وتاض ع  ت تحالي   إلجااات  لالصفيع إلع صيغع    يع (1  جضال     

 الصيغة الكمية الصيغة الوصفية
 2 ةي   ال  ل  طلمال 

 1 ةي   ال  ل
 3  حايض
 1  ال  ل

 5  ال  ل اشضى
 جتمع الدراسةميانيًا:  

 : وتي يتاال   جت ع  لض  وع    

 ش اات ال ااتا  لتض يل  ل دت ضى لضة  ض مت  لحوااات  لدا لي  لضة : تت ل     الفئة األولى

(د ال لتت تتا      ضيتع ض شل  م  ل 1023هيوع  وال  ل ال ووال ل  ل اليع  لوال يع لدا   

ااتا حوا  لاياتات  ل تشال ى فلع  ال ع  ويويال وف التا. ال ض الغ فضض ه ه  لش اات ال ل 

د الاحوا تظا   فت اض ( ش اع ال اتا30( فلع  لتال لتد  ي اإج الت الغ  11د  6 لتيوع   

ث ثع  ض مت  لحوااات  إت  يجا    يد   لضة  اتا  لتض ل  ال ش اع  لتض يل فلع  و   

 .ض ل  ويوت  – ضي   لتض يل  – ض مي  د  ل حاوا  لماتالتت  ل دت ض  لش يل( 

 :ال وممتاض ت  لمممال و    ووممال ل  ل اليممع ل وممتث  ي  ال لدمما لي   ممت  جمما  تتمم ل   مم   الفئةةة اليانيةةة

 ل اليع  ل  حليع ال ض ت  تحضيض ه ه  لفوع اش اات  لالواطع ال لاض ات  ل اليع  ل  اصع ال ض الغ 

ات ( شممم ااتد اا ضممما ع  لمممع  لشممم ا20فمممضضها احوممما  ال مممع ومممالل ض شمممل لممم ال  ل  ل اليمممع  

د ( شم اع11 ل ض جع  ت والل ض شل ل ال  ل  ل اليع ال لتت المغ فمضضها اتما يع  فمض ض  لاحم   

  ( ش اع.31 ي اإج الت الغ  
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 ياليًا: عينة الدراسة

 الغت فيتع  لض  وع ااآلتت:

  الغ إج الت  لديتع  د  ي اتا تض يل( 27ال  ش اات (6 ت   اتيا  االتواع للفوع  واللع

 وع ش اات ال ااتا  لتض يل %(    76اتواع   د  يع ال اتا تض يل( ش ا13 ل اتا ى  

ال ض ت  تحضيض فضض د (1023 ل دت ضى لضة هيوع  وال  ل ال ووال ل  ل اليع  لوال يع لدا   

 ل ض مي   لدا لي  لضة ش اات ال ااتا  لتض يل ال ل  وتظ ع  ل دت ضى لضة هيوع  وال  ل 

 3 ض مي  الاالتواع لل ااتا  1لتالت االتواع للش اع ال ووال ل  ل اليع  لوال يع فلع  لشا   

  إج الت %(  78د  ي اتواع   تتا( 59  ت   وت  د  ات(  وتا75حي  ت  تالزيع   ض مي د 

 د اضدت التا للتحلي .فضض   وتااتات  ل الزفع

  شمممممم اات 7 الزفممممممع فلممممممع  لتحممممممال  لتممممممالت   ( شمممممم اع13تمممممم   اتيمممممما   االتومممممماع للفوممممممع  لثاتيممممممع )

( شمممممممم اع  مممممممم   لشمممممممم اات  ل ض جممممممممع  ممممممممت وممممممممالل ض شممممممممل 26ض ات  اليممممممممعد ال الومممممممماطع الامممممممم

 مممممممم   ج ممممممممالت شمممممممم اات  لالومممممممماطع ال لاممممممممض ات  %(71د  ي  مممممممما توممممممممات   لمممممممم ال  ل  ل اليممممممممع

 1 لممممع  3 د حيمممم  تمممم  تالزيممممع ل اليممممع ال لشمممم اات  ل ض جممممع  ممممت وممممالل ض شممممل لمممم ال  ل  ل اليممممع

د الالمممممممغ فمممممممضض ت (  ومممممممتاا73 الالمممممممغ  ج مممممممالت  إلومممممممتااتات  ل الزفمممممممع  ومممممممتااتات لاممممممم  شممممممم اع 

%(  مممممم  إج ممممممالت فممممممضض   وممممممتااتات 58(  وممممممتاات د  ي اتومممممماع  11  وممممممتااتات  ل وممممممتل ع  

  ل الزفع لت ه  لفوعد اضدت التا للتحلي .

  :ااتات  ل الزفع ال ل وتل ع جت ع  لض  وع الحج   لديتع التواتتا الفضض   وت لتالت اليالضح  لجضال  
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 اتات  ل الزفع ال ل وتل عال  وتا  جت ع الفيتع  لض  وع (3  جضال     

 العينة
مجتمع 
 الدراسة

عينة 
 الدراسة

نسبة 
 العينة

عدد 
االستبانات 

 الموزعة

عدد 
االستبانات 
 المستممة

نسبة 
االستبانات 
 المستممة

  ض مت  لحوااات
86 
  ض ل

75 
  ض ل

 %78  وتاات  59  وتاات  75 87%

 ل وتث  ي  ال لدا لي   ت 
 جا   ووال ل  ل اليع 

ت  لمال و   ل اليع ال وتاض 
  ل  حليع

 ش اع 31
  ف ضى( 96 

 ش اع 13
 %58  وتاات  11  وتاات  73 %76  ف ضى( 73 

 

 رابعًا: اختبار صدق أداة الدراسة ويباتها

 حا ي   تاصصي   ث ثع آ    فلع ت  طا   اتاا  صضل  ض ى  لض  وع الثااتتا  فت ض  لااح  

 تا شمع  لجال تما  لدل يممع حيم  تمم   ,(1  تظم   ل لحمل  شمملض  جا دمع  متال  حصمما   لتمض يل  مت  جما  

  ا    حظاتت  ادي    فتاا د الفلي  ت  صياةع   وتااتع اشالتا  لتتاوت. ال 

تومال لميماس  مضة    (cronbach's alpha)  ض ل ف   لمل تم   ومتاض    دا م   لفما ا التاما 

 فت اض فلع  ل مياس ف  ط يل  حمص تتاومل , ال   ااتيع  تالتحمل    ثاات  لض الت ووولع   وتااتع ال 

 لفمما    ااتممت  ي ممع الياممال  همم    ل ميمماس  ماممال ل إ .ال وممتم     لتتمماوت  لتممت يممت   لحصممال  فليتمما ااوممتاض   

 ؤلفمممع  ممم   اتاممما   لثامممات  إلحصمماوت لديتمممع الغمممت تتمماوت ال مممض  %(60 ااممم   مم    ال  ا التامما   ومممااليعل 

ض  فلممع  لثاممات  لممض الت ووممولع   وممتااتع فلممع  وممتالة %(د   مما يمم88.1   فيتممع  لثاممات(  مم ض (25 

  لض  وع اا .
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 خامسًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات

  ت  ت   وتاض    ج الفع      اتاا  ت  إلحصاويعد  ل ت ثلع  ت  ماييس  لتزفع  ل  ازيع    تا  

 لالوط  لحواات ال  تح     ل ديا يد التوا  واليع لتحلي   لاياتات  لدا عد ا ا ت   وتاض   

 Independent  لديتتي   وتملتي  (T)ال اتاا   (One Sample Test  لديتع ال حضى (T)ال اتاا  

Samples Test)ز ع  إلحصاويع للدلال    جت افيعح   ا     فت اض فلع  ل د  Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) ال لل فلع  لتحال  لتالت:  ت تحلي   لاياتاتد 

 Arithmetic meanالوسط الحسابي  -1

الهال  حض  ماييس  لتزفع  ل  ازيعد الُيوتاض  لت ثي   ج الفع     لاياتات امي ع ال حضىد ال ض 

ايا  ت  ا وعُ وتاض  للحصال  فلع  تالوط لإلجااات ف   وولع   وتااتع ال لتت ُحضِّضت لتا 

ش  لت تيا  لاتالض  لال  ضى  ت   وتااتع    تاحيع ض جع ا ا ُ وتاض  ا ؤ  Likertال مال ل مياس 

  ل ال  مع فليتا.

 Standard deviationالنحراف المعياري ا -2

 الهال     ماييس  لتشتت  لتت تدا  ف   مض   تشتت  لمي  ف  الوطتا  لحواات.

 (One Sample Test لعينة واحدة ستيودنت  (T  اختبار -3

 لحواات اليشت ط إلج      اتاا     تاال   لديتع  يوتاض   اتاا    ضيع تتدلل االالوط

 ع لحز فشال ويع ال ي      ضها   تدت ض فلع ادضتا  لادضد ال ض ت    فت اض فلع ا تا ت  

(  إلحصاويعد ا ا ت    فت اض T ت  حتواا  ي ع   (SPSS) إلحصاويع للدلال    جت افيع 

إ   اا    د اال   لف ضيات  ال   ضتالتدزيز ( ا واس 0.05فلع  وتالة  لض لع  ل دتاليع  
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اا       ال   لل يدزز     اال   لف ضيعد إ  ( 0.05واالي  ي    ال       ل دتاليعض لع  ل  وتالة

 . إت  يدزز   ض  لف ضيع (0.05     اا    وتالة  لض لع  ل دتاليع

 (Independent Samples T Test ستيودنت لمعينات المستقمة  (T اختبار  -4

ا   ي مما إ   اممما  هتممال  ممم الل   ت ض لمممع جاله يممع امممي  آ    فيتتممي د اليامممال  هتمممال يوممتاض   اتاممم

 ممم الل   ت ض لمممع جاله يمممع إ   اممما   ومممتالة  لض لمممع  ل حومممالا   ممم   ممم   ومممتالة  لض لمممع  ل دتاليمممع 

(د  إ   لل يض  فلع فض  الجالض 0.05(د   ا إ   اا   وتالة  لض لع  ل حوالا  اا      0.05 

 فيتتت  لض  وع.   الل جاله يع اي  آ   
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 المبحث الياني: تحميل البيانات واختبار الفروض

 تحميل البيانات

 أواًل: تحميل البيانات العامة 

  لجز  لض  وع ال لتت ت   وتا صتا     ع لل وتجياي         ض فيتع لاصاوص  ل ويوي الهت
 لديتع حوا      ضالت تالزيع اليالضح  لجضال   لت لاياتات  لدا ع  لتت تض تتتا   وتااتع. ل اصص ل

  لاياتات  لدا ع فلع  لتحال  آلتت:

 تالزيع     ض  لديتع حوا  لاياتات  لدا ع (1جضال       
 % النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 مجال العمل
% 58.1 59 تض يل  لحوااات  

% 12.6 11 ال ووال ل  ل اليع   وتث ا   
% 200 202 اإلجمالي  

 مميالتخصص الع

% 59.1 60  حاواع  
% 8.9 9   تصاض  

% 21.9 23  صا   الت  ي   
% 8.9 9  ض  ى  ف ا   

% 9.9 20 تاصصات  ا ة  
% 200 202 اإلجمالي  

 المؤهل العممي

% 13.6 11  اجوتي   
% 16.5 17  ؤه  جا دت  ااالال يالس(  

% 9.9 20  ؤه ت  ا ة  
% 200 202 اإلجمالي  

 رةعدد سنوات الخب

% 36.6 37 ( وتال ت5          
% 51.5 55 ( وتال ت20( الحتع  5      
% 3 3 ( وتال ت25( الحتع  22      

% 5.9 6 ( وتال ت25 اث        
% 200 202 اإلجمالي  
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 يانيًا: تحميل أسئمة محاور االستبانة

ال وتاض ت  لمال و     ي ضال     جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث فلع اتض   لتد  

ي   لالصفت اافت اض تتاوت  لتحللال ضة تال  ل  آل    حال   للد ت  إج     وتد  ض د  ل اليع  ل  حليع

لتا ل د  ع ض جع تال  ل  ال تااي  آ        ض فيتع  ل ديا ي الا لل إيجاض   تح     د لالوط  لحواات

  لتحلي  ا ا يلت: تتاوت لض  وع. الااتت 

 ئمة المحور األول:تحميل أس - أ

 ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي  ضال     جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع ض  وع إلع  ل حال   وال  يتض  

. الياي   لجضال   ل اليع  ل  حليع  لاياتاتزياضى     ع  ال وتاض ت  لمال و   ل اليع  ل  حليع    ا  

 حال   لل.تتاوت تحلي  آ     لديتع   لتالت

 (5جضال       
   جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي  ال وتاض ت ضال   حال اوت تحلي  آ     لديتع تت

  لمال و   ل اليع  ل  حليع    ا   زياضى     ع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

الوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 (tقيمة ) المعياري

مستوى 
الداللة 
 المحسوب

 الترتيب

2 

  حليمممممممع  ل اليمممممممع  ل  لتمممممممما ي      جدمممممممع توممممممماه
 ل دلال مممممات  للشممممم اات  ل ض جمممممع  مممممت تالصمممممي 

 ل ز مممممممع ال ل  ول مممممممع لد ليمممممممع  تاممممممما   لمممممممم    ت 
 ممممممممممت  لال ممممممممممت  ل تاومممممممممما  ما تممممممممممع االتممممممممممما ي  

  ل اليع  لتتاويع.

4.0792 0.5947 18.238 0.000 3 

1 
 مممت حممما   لتدممما ض امممي  ااصممميتت  ل     مممع 

يممممع  ل  حليممممع تفضمممم  ال ل الثال يممممع للتممممما ي   ل ال
تمضي   دلال ات   و ع  ماا   لتتاز  ف  جز  

2.8119 1.0071 -1.877 0.063 12 
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     ل الثال يع.

3 

تمممؤضي    جدمممع  لتمممما ي   ل اليمممع  ل  حليمممع  لمممع 
تحميممل ض جممع  فلممع  مم   لتاا مم  ال لتمم  اط اممي  

 ل اليممممممممع ال ل حاوممممممممايع ال لممممممممم    ت   ل دلال ممممممممات
   وتث ا يع.

4.1881 0.6117 19.518 0.000 1 

1 
توممممممافض   ل  حليممممممع   جدممممممع  لتممممممما ي   ل اليممممممع 

 وممممتاض ت  ل دلال ممممات  ل حاوممممايع  ممممت تميممممي  
  ض ى  ل تش ى فلع   وت     ا تش ى تاجحع.

3.8119 0.6436 12.677 0.000 6 

5 

   جدممممممع  لتممممممما ي   ل اليممممممع  ل  حليممممممع توممممممافض 
 وممممتاض ت  ل دلال ممممات  ل حاوممممايع  ممممت تميممممي  

ع تالليمممض   يممم  ض ت ال لتمممض مات  مممض ى  ل تشممم ى فلممم
  لتمضيع  وتما ل.

3.7426 0.5413 13.785 0.000 9 

6 
تممممممال ي    شمممممماض ت تح ي يممممممع لل وممممممتث  ي   ممممممت 

 4 0.000 16.691 0.5723 3.9505 حا  الجالض  حت ا   ش   ل تشآى  وتما ل.

7 

توممممممماه     جدمممممممع  لتمممممممما ي   ل اليمممممممع  ل  حليمممممممع 
ع  مممممممت  دا لمممممممع  ل وممممممماه ي   دا لمممممممع  توممممممماالي

 لحصمممممممممممال  فلمممممممممممع  اتال يمممممممممممت ي ممممممممممما يتدلمممممممممممل 
تشممممم   لتمممممما ي   ل اليمممممع  ل  حليمممممع   ل دلال مممممات

  مممممممممما يزيممممممممممض  مممممممممم  ثمممممممممممع  ل وممممممممممتاض ي  اتمممممممممما 
 ال فت اضه  فليتا  ت  تاا   لم    ت.

3.7822 0.6871 11.441 0.000 7 

8 

   جدممممممع  لتممممممما ي   ل اليممممممع  ل  حليممممممع توممممممافض 
 تاممممم ي  لمممممم    ت  مممممت تافممممميض ض جمممممع فمممممض  

ضممممم ا      مممممع  لتمممممما ي  اممممم     ممممم  لت امممممض 
 ل اليمممممع  ل  حليمممممع  ممممم  حيممممم   لمي مممممع  لتتاؤيمممممع 

 لل دلال ات  ل حاوايع .

3.6931 0.6744 10.328 0.000 10 
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9 

   جدممممممع  لتممممممما ي   ل اليممممممع  ل  حليممممممع توممممممافض 
 تاممممممم ي  لمممممممم    ت  مممممممت تميمممممممي   ممممممم    تت   ممممممم  
امممممممم   ضمممممممم ا      ممممممممع  لتممممممممما ي   ل اليممممممممع 
"   ل  حليممممممممممع  مممممممممم  حيمممممممممم   لمي ممممممممممع  ل  اايممممممممممع

 يع  لتغ يع  لداويع " لل دلال ات  ل حاوا

3.5842 0.7651 7.673 0.000 11 

20 

 لومممممم فع  ممممممت    جدممممممع  لمممممممال و   ل اليممممممع  ل  حليممممممع 
ال صمممممض   تم يممممم   ل   جدمممممع  مممممت  لال مممممت  ل تاوممممما 
اللمممممال اممممما   لمممممل فلمممممع حوممممماا  لض مممممع ال  ات ممممما  

يومممممممماه   مممممممت  تمممممممال ي   دلال ممممممممات   لت امممممممضالفمممممممض  
 ت.  و ع لد ليع  تاا   لم    

2.6040 1.2416 -3.206 0.002 13 

22 

  ااتيمممممممع تتفيممممممم   جممممممم    ت  ل   جدمممممممع  مممممممت ال مممممممت 
  يمممممما  مممممم   فممممممض ض  ل تشمممممم ى لل دلال ممممممات  ل اليممممممع 
 ل  حليمممممع يومممممافض  مممممت  صمممممض   تم يممممم   ل   جدمممممع 
امممم    تمممم ى  صممممي ى   مممما يدممممزز ااصمممميع  لتال يممممت 

  ل تاوا

3.9505 0.6538 14.609 0.000 5 

21 

جدممممممع  ممممممت اض يممممممع  ض   ادممممممض  جمممممم    ت  ل   
 لفتممممممممممم ى  ل  حليمممممممممممع يتممممممممممميح تحضيمممممممممممض  و مممممممممممال  

 ل ت مممممممممممع  لتمممممممممممت تمممممممممممؤث  فلمممممممممممع   ل حاومممممممممممايع
 ل دلال مممممممات  ل اليمممممممع  ل  حليمممممممع   ممممممما يوممممممماه  
 مممممممت ت امممممممي   مممممممض ل  لحومممممممااات  ممممممم   تجممممممماز 

 ف ليع  ل   جدع افافليع  اا .

3.7525 0.6694 11.297 0.000 8 

23 

تولومممممممممممممممممم   لمممممممممممممممممممال و   ل اليممممممممممممممممممع  ل  حليممممممممممممممممممع 
ل وممممممممممممممتث   إ ااتيممممممممممممممع ال   جدتتمممممممممممممما يممممممممممممممال   ل

 ل تاادمممممممممممممع لال  مممممممممممممع  لشممممممممممممم اع  ممممممممممممم  اممممممممممممم   
 ع اي   لفت  ت  ل اليع  ل  حليع  ل ما ت

4.1188 0.6676 16.841 0.000 2 

  0.000 16.155 0.30809 3.6480 اإلجمالي )عينة شركات ومكاتب التدقيق(
المستيمرين والعاممين في مجال اإلجمالي )عينة 

 0.000 14.076 0.35332 3.7674 (األسواق المالية
 

  0.000 21.165 0.33126 3.6976 اإلجمالي
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 (د1.2882 ت  ل  تاع  واللع االوط حواات الغ   ( جا ت3 لداا ى       يتضح     لجضال   ف ه   

(  ت  ل  تاع 20       لداا ى تايت ا جا  (د1.2288( االوط حواات الغ  23تليتا  لداا ى      

ال ض  .(1.8229( االوط حواات الغ  1د توامتا  لداا ى      (1.601االوط حواات الغ    واي ى

(د ايت ا 512360  ا( إ  الغ   تح     ل ديا ي لت5   لداا ى    حال  ااتت آ     لديتع  اث   تفا ال 

ا ا يتضح     (.112622  ا( حي  الغ   تح     ل ديا ي لت20     حال   لداا ى ااتت      تفا ال 

( 3,7671(  ماا   3,6180الغ   فيتع ش اات ال ااتا  لتض يل إجاااتإلج الت اات  لالوط  لحو

 ل وتث  ي  ال لدا لي   د   ا يشي  إلع    ل وتث  ي  ال لدا لي   ت  جا   ووال ل  ل اليعإلج الت فيتع 

تث  ي   ت  جا   ووال ل  ل اليع يؤاضال   واه ع    جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل و

 اث   ش اات ال ااتا  لتض يلالااتت آ    فيتع  . ل  حليع    ا   زياضى     ع  لاياتات  ل اليع

 واه ع    جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   زياضى     ع  تفا ال حال  

  الغ   تح     ل ديا ي لديتع (  ت حي0,30809 إ  الغ   تح     ل ديا ي لتا  د لاياتات  ل اليع 

  .(0,35331    ل وتث  ي  ال لدا لي   ت  جا   ووال ل  ل اليع

ال وتالة  لض لع ( 3 اا      الهال  (3.6976  فيتتت  لض  وعال ض الغ  لالوط  لحواات إلج الت 

  ا يؤاض  ي    هتال ض لع  حصاويع جاله يع  0.05(         0.000  حصاويع  ل حوالاع   

اه ع  واه ع    جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   زياضى     ع  و

 .  ل  حليع  لاياتات  ل اليع

( وتيالضتت للديتات  ل وتملع T اتاا   لف الل اي  آ    فيتتت  لض  وعد  ا   لااح  اااتاا   ال    ج  

 Independent Samples T Testال   لتالت:( ا ا يظت   ت  لجض 
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 (6جضال       
   جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت  ضال  ( وتيالضتت للديتات  ل وتملع  اتاا   لف الل حال T اتاا   تتاوت 

 تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   زياضى     ع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

 العبارات 

 الوسط الحسابي

مستوى الداللة 
مدققي  المحسوبة

 الحسابات

المستيمرين 
والعاممين في 

مجال 
األسواق 
 المالية

2 

 ل اليمممممع  ل  حليمممممع للشممممم اات   لتمممممما ي توممممماه     جدمممممع 
 ل ض جممممع  ممممت تالصممممي   ل دلال ممممات  ل ز ممممع ال ل  ول ممممع 
 لد ليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع  تاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما   لمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم    ت 

  ت  لال ت  ل تاوا  ما تع االتما ي   ل اليع  لتتاويع.

4.1017 4.0476 0.655 

1 
اممي  ااصمميتت  ل     ممع ال ل الثال يممع  ممت حمما   لتدمما ض 

للتما ي   ل اليع  ل  حليع تفض  تمضي   دلال ات   و مع 
  ماا   لتتاز  ف  جز      ل الثال يع.

2.7119 2.9524 0.239 

3 
تمممؤضي    جدممممع  لتمممما ي   ل اليممممع  ل  حليمممع  لممممع تحميممممل 

  ل دلال ممممماتض جمممممع  فلمممممع  ممممم   لتاا ممممم  ال لتممممم  اط امممممي  
 م    ت   وتث ا يع. ل اليع ال ل حاوايع ال ل

4.2712 4.0714 0.106 

1 

توممممافض  وممممتاض ت   ل  حليممممع   جدممممع  لتممممما ي   ل اليممممع 
 ل دلال ممممات  ل حاوممممايع  ممممت تميممممي   ممممض ى  ل تشمممم ى فلممممع 

   وت     ا تش ى تاجحع.
3.7966 3.8333 0.779 

5 

   جدممممع  لتممممما ي   ل اليممممع  ل  حليممممع توممممافض  وممممتاض ت 
ي   ض ى  ل تش ى فلع تالليمض  ل دلال ات  ل حاوايع  ت تمي

   ي  ض ت ال لتض مات  لتمضيع  وتما ل.
3.8136 3.6429 0.128 

6 
تمممال ي    شممماض ت تح ي يمممع لل ومممتث  ي   مممت حممما  الجمممالض 

 0.022 4.0952 3.8475  حت ا   ش   ل تشآى  وتما ل.
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7 

تومممممماه     جدممممممع  لتممممممما ي   ل اليممممممع  ل  حليممممممع  ممممممت  دا لممممممع 
 لحصممال   اتال يممتع  ي مما يتدلممل  ل ومماه ي   دا لممع  تومماالي

التشمم   لتممما ي   ل اليممع  ل  حليممع   مما يزيممض  فلممع  ل دلال ممات
 ممممم  ثممممممع  ل ومممممتاض ي  اتممممما ال فت ممممماضه  فليتممممما  مممممت  تاممممما  

  لم    ت.

3.7458 3.8333 0.531 

8 

   جدممع  لتمممما ي   ل اليمممع  ل  حليمممع تومممافض  تاممم ي  لمممم    ت 
  ممع امم   ضمم ا      مم  ممت تافمميض ض جممع فممض   لت اممض 

 لتمممممممما ي   ل اليمممممممع  ل  حليمممممممع  ممممممم  حيممممممم   لمي مممممممع  لتتاؤيمممممممع 
 لل دلال ات  ل حاوايع .

3.7119 3.6667 0.721 

9 

   جدممع  لتمممما ي   ل اليمممع  ل  حليمممع تومممافض  تاممم ي  لمممم    ت 
 ت تميي       تت     ا   ضم ا      مع  لتمما ي   ل اليمع 

"   لداومممميع  ل  حليممممع  مممم  حيمممم   لمي ممممع  ل  اايممممع "  لتغ يممممع
  .لل دلال ات  ل حاوايع

3.4746 3.7381 0.059 

20 

 لوممممم فع  مممممت    جدمممممع  لممممممال و   ل اليمممممع  ل  حليمممممع ال صمممممض   
تم يمممممم   ل   جدممممممع  ممممممت  لال ممممممت  ل تاومممممما اللممممممال امممممما   لممممممل 

يوممممماه   مممممت    لت امممممضفلممممع حوممممماا  لض مممممع ال  ات ممممما  الفمممممض  
 تال ي   دلال ات   و ع لد ليع  تاا   لم    ت.

2.3390 2.9762 0.010 

22 

  ااتيمممممع تتفيممممم   جممممم    ت  ل   جدمممممع  مممممت ال مممممت   يممممما  ممممم  
 فمممممض ض  ل تشممممم ى لل دلال مممممات  ل اليمممممع  ل  حليمممممع يومممممافض  مممممت 
 صممممض   تم يممممم   ل   جدممممع اممممم    تمممم ى  صمممممي ى   مممما يدمممممزز 

 ااصيع  لتال يت  ل تاوا
3.7797 4.1905 0.001 

21 

 ض   ادممممممممممض  جمممممممممم    ت  ل   جدممممممممممع  ممممممممممت اض يممممممممممع  لفتمممممممممم ى 
 ل ت مممممع  لتمممممت   ل حاومممممايع   ل  حليمممممع يتممممميح تحضيمممممض  و مممممال 

تممممؤث  فلممممع  ل دلال ممممات  ل اليممممع  ل  حليممممع   مممما يومممماه   ممممت 
ت اممممممي   ممممممض ل  لحوممممممااات  مممممم   تجمممممماز ف ليممممممع  ل   جدممممممع 

 افافليع  اا .

3.7627 3.7381 0.857 

23 
تولومممممم   لمممممممال و   ل اليممممممع  ل  حليممممممع ال   جدتتمممممما يممممممال   
لل وممممتث   إ ااتيممممع  ل تاادممممع لال  ممممع  لشمممم اع  مممم  امممم   

 اي   لفت  ت  ل اليع  ل  حليع .  ل ما تع
4.0678 4.1905 0.365 

 0.074 3.7674 3.6480 اإلجمالي
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 ت يتضح     لجضال   ف ه الجالض   الل   ت ض لع إحصاويع اي  إجااات فيتتت  لض  وع  ت  لداا  

 (050لتا  صغ       ل حوالاع  وتالة  لض لع  إلحصاويع    د حي  ( 22,  20,  6  ال ت  و  ا  

 ا ا هال  الضح  ت  لجضال   لتالت:

 المحسوبةمستوى الداللة  العبارات م

6 
تمممال ي    شممماض ت تح ي يمممع لل ومممتث  ي   مممت حممما  الجمممالض  حت ممما   شممم   ل تشمممآى 

  وتما ل 
.0220 

20 
 لو فع  ت    جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع ال صض   تم ي   ل   جدع  مت  لال مت 

يومماه   ممت    لت اممض ممع ال  ات مما  الفممض   ل تاومما اللممال امما   لممل فلممع حومماا  لض
 تال ي   دلال ات   و ع لد ليع  تاا   لم    ت

0.020 

22 
  ااتيع تتفي   ج    ت  ل   جدع  ت ال مت   يما  م   فمض ض  ل تشم ى لل دلال مات 
 ل اليممع  ل  حليمممع يوممافض  مممت  صمممض   تم يمم   ل   جدمممع اممم    تمم ى  صمممي ى   ممما 

 يدزز ااصيع  لتال يت  ل تاوا
.0010 

 

ت   ا اا ت  لداا  ت  ل  تش  تتاوت   اتاا  إلع الجالض   الل   ت ض لع إحصاويع اي  إجااات فيتت 

ال ض الغ  وتالة  (.050لا   تتا  اا         حصاويع  ل حوالاع  لض  وعد إ  اا   وتالة  لض لع

  ا يشي  إلع  (د050      اا ( الهال 0710إلج الت ه    ل حال    ل حوالاع  لض لع  إلحصاويع 

 واه ع    جدع  لمال و   ل اليع الجالض   الل   ت ض لع إحصاويع اي  إجااات فيتتت  لض  وع حال  فض  

 . ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   زياضى     ع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع
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 تحميل أسئمة المحور الياني: - ب

ليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   ضال     جدع  لمال و   ل ايتض  إلع ض  وع 

 حال   لل.( تتاوت تحلي  آ     لديتع 7. الياي   لجضال       تدزيز  الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

 (7جضال       
حال  ضال     جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي  تتاوت تحلي  آ     لديتع 

 الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع   ا   تدزيز  

الوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 (tقيمة ) المعياري

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 الترتيب

2 
   جدمممممممممممع  لتمممممممممممما ي   ل اليمممممممممممع  ل  حليمممممممممممع 
يدممممممزز  مممممم   صمممممممض  يع  لتممممممما ي   ل اليمممممممع 

  ل  حليع.
3.9406 0.75923 12.451 0.000 6 

1 

 ومماليا  ل ومماه ع  ممت  لحممض  مم   وممتاض   
 ل حاوممماع   اض فيمممع  مممت  لتمممما ي   ل اليمممع 
 ل  حليمممممممع  ممممممم  اممممممم   تميمممممممي   لتممممممممضي  ت 

  ل حاوايع ال وحاا   لشاصيع ل ض  ى. 

3.7030 0.74222 9.518 0.000 14 

3 
 اليمع   حليمع وملي ع  تمما ي ض ا  تمال ي  

تت يمممممممز االشممممممممفا يع ال   صممممممما   ل تاومممممممما 
  وتاض ت  لتما ي   ل اليع. ل تطلاات

3.9604 0.72001 13.405 0.000 5 

1 

 لت اممممض  مممم      لتممممما ي   ل اليممممع  ل  حليممممع 
تضمممممممم تت اا ممممممممع  ل دلال ممممممممات  لجاله يممممممممع 

اال تشمممممم ى  ممممممت حممممممضالض  وه يممممممع   ل تدلمممممممع
 لتوايع ال ضة  تفدتتما لل ومتث  ي   ما تمع 

 اتالفتتا.

3.8119 0.71712 11.378 0.000 11 

 لت امممممممممض  ممممممممم  إفمممممممممض ض  لتمممممممممما ي   ل اليمممممممممع  5
ا  فمم   ل دلال ممات طامممال لل دممايي  ال إل صمم

4.1287 0.57729 19.649 0.000 2 
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  لضالليع ال لمال تي  ال وتظ ع   ت  لصلع .

6 

 الضممممالفيع    حليممممعتممممال ي  اياتممممات  اليممممع 
تدامم  اصممضل فمم   لالضممع  ل ممالت لل تشمم ى 
اديمممممممممض ل فممممممممم  ةايمممممممممات   ض  ى ال حاا تممممممممما 

  ل  تيع. 

3.8416 0.90258 9.371 0.000 10 

7 
تات  اليع   حليع  االع للفت  تال ي  ايا

االيع     لتدميض ت   ا يجد  ف ليع 
  اث  افا ى.   لم    ت تاا  

3.9208 0.65853 14.052 0.000 7 

8 

تال ي  اياتات  اليع   حليع  االع لل ما تع 
   حي   لت اض     لثاات  ت  تااع 
 لوياوات  ل حاوايع الط يمع ف ض 

  لاياتات  ل اليع.

4.0000 0.67823 14.818 0.000 4 

9 
 لت امممممممممممممض  ممممممممممممم   طااممممممممممممممع   يضممممممممممممماحات 
ال لتفومممممممممي  ت  لتمممممممممت تال  هممممممممما   ض  ى  مممممممممع 

  لاياتات  ل اليع  ل تشال ى. 
3.8515 0.65401 13.084 0.000 9 

20 

   جدمممع  لتمممما ي   ل اليمممع  ل  حليمممع توممماه  
 إل صممممما   لوممممملي   مممممت    تمممممما  ا ومممممتالة 

ال ل  وممم  فممم  اا مممع  ل الضمممالفات  ل ت مممع 
تدلمممممممع اال تشمممممم ى   مممممما يزيممممممض  مممممم  ثمممممممع  ل 

ال فت اضيمممع  ل ومممتاض ي  فلمممع  ل دلال مممات 
  لال  ضى  ت  لتما ي   ل اليع  ل  حليع.

4.0990 0.60836 18.155 0.000 3 

22 
  جممممممممممم    ت   الضمممممممممممالفيعتميمممممممممممي   مممممممممممضة 

ال لوياوممممات  ل تادممممع  مممم   امممم    ض  ى  ممممت 
  ل اليع  ل  حليع.  لتما ي  فض ض 

3.8911 0.56393 15.880 0.000 8 

21 
 لحمممممممممض  ممممممممم   ومممممممممتاض     ض  ى لوممممممممملطتتا 
ل ضممممممممم    ا صمممممممممالح  ل وممممممممماه ي   ممممممممم  

 ا      جدع التميي       تتا.
3.7129 0.79166 9.050 0.000 13 
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23 
 لمممممممز    لشمممممممم اات اا  ممممممممال تم يمممممممم   ممممممممض ل 
 لحومممممااات االتممممممما ي   ل اليممممممع  مممممم  شمممممم ت  

    يزيض    ثمع  ل وتث  ي .
4.2178 0.65733 18.619 0.000 1 

21 

ح ايممممممممممممع  ل وممممممممممممتث  ي   مممممممممممم  ة   ممممممممممممات 
الجممممممممممز   ت فممممممممممض    وممممممممممتجااع للمممممممممممال تي  
ال وتظ ممممممممممع  مممممممممم  امممممممممم   تميممممممممممي   لتممممممممممز   
ال توممممممممممجا     ض  ى  ممممممممممع همممممممممم ه  لمممممممممممال تي  

 ال وتظ ع

3.8119 0.80886 10.087 0.000 12 

  0.000 16.749 0.42197 3.9201 اإلجمالي )عينة شركات ومكاتب التدقيق(
تيمرين والعاممين في اإلجمالي )عينة المس

 مجال األسواق المالية (
3.9218 0.43170 13.838 0.000 

 

  0.000 21.831 0.42389 3.9208 اإلجمالي
 

( جا ت  ت  ل  تاع  واللع االوط حواات الغ 23يتضح     لجضال   ف ه     لداا ى      

(  ت 1ا ت  لداا ى      (د ايت ا ج1,2187( االوط حواات الغ  5(د تليتا  لداا ى      1,1278 

(. 3,7219( االوط حواات الغ  21(د توامتا  لداا ى      3,703 ل  تاع  واي ى االوط حواات الغ  

(د 563930( إ  الغ   تح     ل ديا ي لتا  22 لداا ى       حال ال ض ااتت آ     لديتع  اث   تفا ال 

(. ا ا يتضح 901580  اغ   تح     ل ديا ي لت( حي  ال6 لداا ى      حال  ايت ا ااتت      تفا ال 

( 3,9128(  ماا   3,9102إجااات فيتع ش اات ال ااتا  لتض يل الغ  إلج الت     لالوط  لحواات 

   ا  فيتتت  لض  وع د   ا يشي  إلع  ل وتث  ي  ال لدا لي   ت  جا   ووال ل  ل اليعإلج الت فيتع 

ليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   تدزيز  الثال يع يؤاضال   واه ع    جدع  لمال و   ل ا

 واه ع    جدع . الااتت آ    فيتع ش اات ال ااتا  لتض يل  اث   تفا ال حال   لاياتات  ل اليع  ل  حليع

د     ا   تدزيز  الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي  
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 ت حي  الغ   تح     ل ديا ي لديتع  ل وتث  ي  ( 0.42197الغ   تح     ل ديا ي لتا  إ  

(. ال ض الغ  لالوط  لحواات إلج الت فيتتت  لض  وع 0.43170  ال لدا لي   ت  جا   ووال ل  ل اليع

تدزيز   واه ع    جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  تت ايض (   ا يشي  إلع 3      اا ( الهال 3.9208 

 حوا الجتع تظ  فيتتت  لض  وع. ثمع  ل وتث  ي     ا   تدزيز  الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

( وتيالضتت للديتات  ل وتملع T اتاا   لف الل اي  آ    فيتتت  لض  وعد  ا   لااح  اااتاا   ال    ج  

 Independent Samples T Test:ا ا يظت   ت  لجضال   لتالت ) 

 (8  جضال     
حال  ضال     جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع ( وتيالضتت للديتات  ل وتملع  اتاا   لف الل Tتتاوت  اتاا   

  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   تدزيز  الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

 العبارات م

 الوسط الحسابي

مستوى الداللة 
 مدققي الحسابات المحسوبة

المستيمرين 
ممين في والعا

مجال األسواق 
 المالية

2 
   جدممممممع  لتممممممما ي   ل اليممممممع  ل  حليممممممع يدممممممزز 

 0.011 3.7143 4.1017     صض  يع  لتما ي   ل اليع  ل  حليع.

1 

 ل ومممماه ع  ممممت  لحممممض  مممم   وممممتاض    ومممماليا 
 ل حاوممممماع   اض فيممممممع  مممممت  لتممممممما ي   ل اليممممممع 
 ل  حليمممممممممع  ممممممممم  اممممممممم   تميمممممممممي   لتممممممممممضي  ت 

    لشاصيع ل ض  ى.  ل حاوايع ال وحاا
3.7966 3.5714 0.134 

3 

 اليمممممممممع   حليمممممممممع  تمممممممممما ي ضممممممممم ا  تمممممممممال ي  
ومممممممممممملي ع تت يممممممممممممز االشممممممممممممفا يع ال   صممممممممممممما  

 ومممممممتاض ت  لتمممممممما ي   ل تطلامممممممات ل تاوممممممما 
  ل اليع.

4.0000 3.9048 0.515 
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1 

 لت اممممممض  مممممم      لتممممممما ي   ل اليممممممع  ل  حليممممممع 
تضممممممممممم تت اا مممممممممممع  ل دلال مممممممممممات  لجاله يمممممممممممع 

ى  ممممممممت حممممممممضالض  وه يممممممممع اال تشمممممممم   ل تدلمممممممممع
 لتومممممممممممايع ال مممممممممممضة  تفدتتممممممممممما لل ومممممممممممتث  ي  

  ما تع اتالفتتا.

3.7966 3.8333 0.801 

5 

 لت امممممممممممض  ممممممممممم  إفمممممممممممض ض  لتمممممممممممما ي   ل اليمممممممممممع 
ال إل صمممما  فمممم   ل دلال ممممات طامممممال لل دممممايي  

  لضالليع ال لمال تي  ال وتظ ع   ت  لصلع .
4.1186 4.1429 0.837 

6 

 الضممممممالفيع    حليممممممعتممممممال ي  اياتممممممات  اليممممممع 
تدامممم  اصممممضل فمممم   لالضممممع  ل ممممالت لل تشمممم ى 
اديمممممممممممض ل فممممممممممم  ةايمممممممممممات   ض  ى ال حاا تمممممممممممما 

  ل  تيع. 
3.7627 3.9524 0.300 

7 

تمممممال ي  اياتمممممات  اليمممممع   حليمممممع  االمممممع للفتممممم  
االيمممممع  ممممم   لتدميمممممض ت   ممممما يجدممممم  ف ليمممممع 

  اث  افا ى.   لم    ت تاا  
4.0339 3.7619 0.072 

8 

ل ما تممممع تمممال ي  اياتمممات  اليمممع   حليمممع  االمممع ل
 ممممم  حيممممم   لت امممممض  ممممم   لثامممممات  مممممت  تاممممماع 
 لوياومممممممممات  ل حاومممممممممايع الط يممممممممممع فممممممممم ض 

  لاياتات  ل اليع.
3.8814 4.1667 0.037 

9 

 لت امممممممممممممممض  ممممممممممممممم   طااممممممممممممممممع   يضممممممممممممممماحات 
ال لتفوممممممممممممي  ت  لتممممممممممممت تال  همممممممممممما   ض  ى  ممممممممممممع 

  لاياتات  ل اليع  ل تشال ى. 
3.6102 4.1905 0.000 

20 

ع توممممماه     جدمممممع  لتمممممما ي   ل اليمممممع  ل  حليممممم
 إل صممممممما   لوممممممملي   مممممممت    تمممممممما  ا ومممممممتالة 

ال ل  وممممم  فممممم  اا مممممع  ل الضمممممالفات  ل ت ممممممع 
 ل تدلمممممممممع اال تشمممممممم ى   مممممممما يزيممممممممض  مممممممم  ثمممممممممع 
ال فت اضيممممممع  ل وممممممتاض ي  فلممممممع  ل دلال ممممممات 

  لال  ضى  ت  لتما ي   ل اليع  ل  حليع.

4.0169 4.2143 0.116 

  جممممممممممممم    ت   الضمممممممممممممالفيعتميمممممممممممممي   مممممممممممممضة  22
 0.102 4.0000 3.8136 امممممم    ض  ى  ممممممت ال لوياوممممممات  ل تادممممممع  مممممم  
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  ل اليع  ل  حليع.  لتما ي  فض ض 

21 

 لحممممممممممممض  مممممممممممم   وممممممممممممتاض     ض  ى لومممممممممممملطتتا 
ل ضمممم    ا صممممالح  ل ومممماه ي   مممم  امممم   

    جدع التميي       تتا.
3.6271 3.8333 0.198 

23 

 لمممممممممز    لشممممممممم اات اا  مممممممممال تم يممممممممم   مممممممممض ل 
 لحومممممااات االتمممممما ي   ل اليمممممع  ممممم  شممممم ت     

 زيض    ثمع  ل وتث  ي .ي
4.3729 4.0000 0.004 

21 

ح ايممممممممممممممع  ل وممممممممممممممتث  ي   مممممممممممممم  ة   ممممممممممممممات 
الجممممممممممممز   ت فممممممممممممض    وممممممممممممتجااع للمممممممممممممال تي  
ال وتظ ممممع  مممم  امممم   تميممممي   لتممممز   ال توممممجا   

   ض  ى  ع ه ه  لمال تي  ال وتظ ع
3.9492 3.6190 0.061 

 0.985 3.9218 3.9201 اإلجمالي
 

 لداا  ت  حال  الل   ت ض لع إحصاويع اي  إجااات فيتتت  لض  وع يتضح     لجضال   ف ه الجالض  

( د حي      وتالة  لض لع  إلحصاويع  ل حوالاع لتا  صغ     23,   9,  8,  1 ال ت  و  ا   

 050:ا ا هال  الضح  ت  لجضال   لتالت ) 

 المحسوبةمستوى الداللة  العبارات م

 0.011     صض  يع  لتما ي   ل اليع  ل  حليع.    جدع  لتما ي   ل اليع  ل  حليع يدزز 2

8 
تال ي  اياتات  اليع   حليع  االمع لل ما تمع  م  حيم   لت امض  م   لثامات  مت  تاماع 

 0.037  لوياوات  ل حاوايع الط يمع ف ض  لاياتات  ل اليع.

9 
 لت امممض  مممم   طاامممممع   يضمممماحات ال لتفومممي  ت  لتممممت تال  همممما   ض  ى  ممممع  لاياتممممات 

  ل تشال ى.   ل اليع
0.000 

23 
 لز    لش اات اا  ال تم ي   ض ل  لحومااات االتمما ي   ل اليمع  م  شم ت     يزيمض 

    ثمع  ل وتث  ي .
0.004 
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  ا اا ت  لداا  ت  ل  تش  تتاوت   اتاا  إلع الجالض   الل   ت ض لع إحصاويع اي  إجااات فيتتت  

(. ال ض الغ  وتالة 050لا   تتا  اا       ل حوالاع  حصاويع    لض  وعد إ  اا   وتالة  لض لع

(د   ا يشي  إلع 050( الهال  اا      0.985 لض لع  إلحصاويع  ل حوالاع إلج الت ه    ل حال   

فض  الجالض   الل   ت ض لع إحصاويع اي  إجااات فيتتت  لض  وع حال   واه ع    جدع  لمال و   ل اليع 

  لاياتات  ل اليع  ل  حليع. تدزيز  الثال يع     ا    ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي

 اختبار الفروض

    للتحملال لل  يت   ت ه    لجز   اتاا    الضتا   اتاا  ت   حصاويعدادض تحلي  الف ض تتاوت 

    لالوط  لحواات  ل ي  اض ه  ل وتجياال      لديتع      ال  اا  اض جع  دتاليع    الوط  ض ى  لمياس 

 ((د الوتاال   افضى  لم    فلع  لتحال  آلتت: 3ااح   ت ه ه  لض  وع  لالوط  لحواات    فت ض  ل

  اامممممم  ال  ت ض لممممممع إحصمممممماويع  مممممم   ي ممممممع   اممممممال   لف ضمممممميع إ   ااتممممممت  ي ممممممع  لالوممممممط  لحومممممماات

 (.3 لمياس  لاالغع   ى ض 

  ممممممض  لف ضمممممميع إ   ااتممممممت  ي ممممممع  لالوممممممط  لحومممممماات   مممممم  ال  ت ض لممممممع إحصمممممماويع  مممممم   ي ممممممع  

 (.3اس  لاالغع   ض ى  لمي

لض  وع الجالض   ال ات اي   لالوط  لحواات  (One sample T-test) اتاا   ا ا  وتاض   لااح 

( T( ال ما تتتا  ع  T ي ع   حواا(د ال لل    ا   3للديتع الاي   لالوط  لحواات لل جت ع  

 ل دت ضى  ت ه ه ( 0.05( ال ما تتتا  ع  لض لع  إلحصاويع  T   وتالة ض لع  لجضالليعد الا لل حواا

  لض  وع ا ا يلت:
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   ااتت  ي ع   يالجض   ل جاله ي اي   لالوط  لحواات للديتع ال لالوط  لحواات لل جت ع إT )

       وتالة  ( T وتالة ض لع   (  لجضالليعد الا لل إ   اا T ل حوالاع  اا      ي ع  

 (.0.05 لض لع  إلحصاويع  

 ااتت  ي ع   لديتع ال لالوط  لحواات لل جت ع إ    يالجض   ل جاله ي اي   لالوط  لحواات لT )

(  اا      وتالة T وتالة ض لع   (  لجضالليعد الا لل إ   اا T ل حوالاع  صغ      ي ع  

 (.0.05 لض لع  إلحصاويع  

 األولى:الفرعية الفرضية 

  ي     ا   تدزيز ثمع  ل وتثه     جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت اتو تتص ه ه  لف ضيع فلع "

 ". زياضى     ع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

  ا يلت: (5يتضح     لجضال       

 اا ( الهال 3.6976  إجااات فيتتت  لض  وع الغت  ي ع  لالوط  لحواات إلج الت  

 (.3    ض ى  لمياس  لاالغع  

   الغت  ي عT  ي ع    اا ( الهت 12.265(  ل حوالاع    T لجضالليع  لاالغع  )

( الهال 0000    حصاويع  ل حوالاعالغت  ي ع  وتالة  لض لع (د ا ا 2.9831 

(د   ا يدتت الجالض   ل جاله ي اي  0.05    وتالة  لض لع  إلحصاويع    صغ 

 (.3  لالوط  لحواات للديتع ال لالوط  لحواات لل جت ع   لمي ع  ل ديا يع

   جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت  ل واه ع ض لع إحصاويعهتال    ا تمض  يالص  لااح  إلع   

 دحوا   ي فيتت  لض  وع تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   زياضى     ع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع
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تواه     جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  لتت تتص فلع "  ع لف ضي  اال الفلي  يت  

 ". ل اليع  ل  حليع ل وتث  ي     ا   زياضى     ع  لاياتات 

 اليانية:الفرعية الفرضية 

ثمع  ل وتث  ي     ا   تواه     جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز  تتص ه ه  لف ضيع فلع "

 ".  الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليعتدزيز 

 (  ا يلت:7يتضح     لجضال       

   اا ( الهال 3.9208لض  وع  الغت  ي ع  لالوط  لحواات إلج الت إجااات فيتتت  

 (.3    ض ى  لمياس  لاالغع  

   الغت  ي عT  ي ع    اا ( الهت 12.832(  ل حوالاع    T لجضالليع  لاالغع  )

     صغ ( الهال 0000(د ا ا الغت  ي ع  وتالة  لض لع  ل دتاليع  2.9831 

(د   ا يدتت الجالض   ل جاله ي اي   لالوط 0.05 وتالة  لض لع  إلحصاويع  

  لحواات للديتع ال لالوط  لحواات لل جت ع   لمي ع  ل ديا يع(.

   جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت ض لع إحصاويع ل واه ع   ا تمض  يالص  لااح  إلع    هتال 

   الجتع تظ  فيتتت  تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   تدزيز  الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

   جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز تواه   لف ضيع  لتت تتص فلع "  ال  اد الفلي  يت   لض  وع

 ". ثمع  ل وتث  ي     ا   تدزيز  الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع
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 :األولى الفرضية الرئيسية

   جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع ال ل  دايي   ل   جدع  لضالليع تدزز ثمع تتص ه ه  لف ضيع فلع "

الياي   لجضال   لتالت تتاوت   اتاا  ت  " ل وتث  ي  ال تا ي  لم    ت  ت  لمال و   ل اليع  ل  حليع

   حصاويع  ل  تاطع االف ضيع  ل ويويع:

  ض مت  لحوااات 
 ل وتث  ي  ال لدا لي   ت 
  إلج الت  جا   ووال ل  ل اليع

 3.8133 3.8474 3.7891  لالوط  لحواات

 35230. 0.3691 0.3410   تح     ل ديا ي

 t  23.200 ) ي ع  

 0.000  لض لع   حصاويع  ل حوالاع

ال   ا    لتتاوت  لواامع يتاي      لالوط  لحواات لديتتت  لض  وع  اا      ض ى  لمياس  لاالغع   

(د 2.9831(  لجضالليع  لاالغع  T( الهت  اا      ي ع  13.100(  ل حوالاع  T(د ا ا     ي ع  3 

( الهال  صغ      وتالة  لض لع 0000    حصاويع  ل حوالاع ا الغت  ي ع  وتالة  لض لع ا

(د   ا يدتت الجالض   ل جاله ي اي   لالوط  لحواات للديتع ال لالوط  لحواات 0.05 إلحصاويع  

 لل جت ع   لمي ع  ل ديا يع(.

  هتال ض لع إحصاويع يالص  لااح  إلع  الاا وتتاض  لع  اال   لف ضيتي   لف فيتي    ا تمض  

 ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي  ال تا ي  لم    ت  ت  لمال و   ل اليع   ل اليع   جدع  لمال و  ل واه ع 

   جدع د الفلي  يت   اال   لف ضيع  ل ويويع  لتت تتص فلع "    الجتع تظ  فيتتت  لض  وع  ل  حليع
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لضالليع تدزز ثمع  ل وتث  ي  ال تا ي  لم    ت  ت  لمال و   لمال و   ل اليع  ل  حليع ال ل  دايي   ل   جدع  

     ل اليع  ل  حليع".

 الفرضية الرئيسية اليانية:

  يالجض   الل   ت ض لع  حصاويع اي  آ    فيتتت  لض  وع حال   واه ع تتص ه ه  لف ضيع فلع "

ى     ع  ل دلال ات  ل اليع    جدع  لمال و   ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   زياض

الغ  وتالة  لض لع  - 6 لجضال       -الاا وتتاض  لع تتاوت   اتاا  ت  إلحصاويع  ل  حليع".

(د   ا يشي  إلع فض  الجالض   الل   ت ض لع 050( الهال  اا      0710 إلحصاويع  ل حوالاع  

 ل اليع  ل  حليع  ت تدزيز ثمع  إحصاويع اي  إجااات فيتتت  لض  وع حال   واه ع    جدع  لمال و 

 .د الفلي  يت   اال  ه ه  لف ضيع ل وتث  ي     ا   زياضى     ع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

 :الياليةالفرضية الرئيسية 

  يالجض   الل   ت ض لع  حصاويع اي  آ    فيتتت  لض  وع حال   واه ع تتص ه ه  لف ضيع فلع "

 حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   تدزيز  الثال يع  ل دلال ات  ل اليع    جدع  لمال و   ل اليع  ل 

الغ  وتالة  لض لع  - 8 لجضال       - ل  حليع". الاا وتتاض  لع تتاوت   اتاا  ت  إلحصاويع

(د   ا يشي  إلع فض  050( الهال  اا      0.985 إلحصاويع  ل حوالاع إلج الت ه    ل حال   

لع إحصاويع اي  إجااات فيتتت  لض  وع حال   واه ع    جدع  لمال و   ل اليع الجالض   الل   ت ض 

د الفلي  يت   اال   ل  حليع  ت تدزيز ثمع  ل وتث  ي     ا   تدزيز  الثال يع  لاياتات  ل اليع  ل  حليع

 .ه ه  لف ضيع

 



 والتوصيات  النتائج
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 النتائج:ً-أولًا

 بناًء عمى نتائج التحميل واختبار الفرضيات يمكن عرض نتائج الدراسة عمى النحو التالي:

المالية المرحمية لمشركات المدرجة في توصيل المعمومات المالِئمة لعممية  التقاريرتسيم مراجعة  -1
 من وجية نظر عينتي الدراسة السنويةاتخاذ القرارات في الوقت المناسب مقارنة بالتقارير المالية 

من وجية زيادة مالءمة البيانات المالية المرحمية  المالية المرحمية في المعموماتتسيم مراجعة  -2
 من خالل:نظر عينتي الدراسة 

a. باإلضافة إلى في تقييم قدرة المنشأة عمى اإلستمرار وتوليد اإليرادات  مساعدة المستثمرين
 .في المستقبل احتمال الفشل تفي حاال ارشادات تحذيرية توفير 

b. .تخفيض درجة عدم التأكد لدى متخذي القرارات 
c.  مساعدة متخذي القرارات في تقييم قراراتيم من خالل ضمان مالءمة التقارير المالية المرحمية

 من حيث القيمة الرقابية " التغذية العكسية " لممعمومات المحاسبية.
d. ونشر  الحصول عمى المعمومات بتوقيتمعاممة متساوية فيما يتعمق  المساىمين معاممة

 التقارير المالية المرحمية مما يزيد من ثقة المستخدمين بيا واعتمادىم عمييا في اتخاذ القرارات.
e.  لمسوووووتثمرين مووووون مقارنوووووة رداء الشوووووركات عبووووور الوووووزمنتمكووووون ازمنيوووووًا تووووووفير بيانوووووات متسمسووووومة 

 .ئياومتابعة ادا
البيانات  موثوقيةفي زيادة من وجية نظر عينتي الدراسة تسيم مراجعة البيانات المالية المرحمية  -3

 المالية المرحمية من خالل:
a. موضوعية تعبر بصدق عن الوضع المالي لممنشأة بعيدًا عن  مرحميةبيانات مالية  توفير

 غايات االدارة ورحكاميا الذاتية.
b. ة لممقارنة من حيث التأكد من الثبات في اتباع السياسات توفير بيانات مالية مرحمية قابم

 المحاسبية وطريقة عرض البيانات المالية.
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c.  اسووووووتخدام االدارة لسوووووومطتيا لالضوووووورار بمصووووووالة المسوووووواىمين موووووون خووووووالل مراجعووووووة  موووووونالحوووووود
 وتقييم قراراتيا.

d.  تقييم حماية المستثمرين من غرامات وجزاءات عدم االستجابة لمقوانين واألنظمة من خالل
 التزام وانسجام  االدارة مع ىذه القوانين واألنظمة

e.  المساىمة في الحد من استخدام رساليب المحاسبة االبداعية في التقارير المالية المرحمية من
 خالل تقييم التقديرات المحاسبية واألحكام الشخصية لالدارة.

f.  االجووووووووراءات والسياسووووووووات المتبعووووووووة موووووووون قبوووووووول االدارة فووووووووي اعووووووووداد  موضوووووووووعيةتقيوووووووويم موووووووودى
 المالية المرحمية. التقارير

g.  طبقًا لممعايير الدولية  ياالمالية واإلفصاح عن البياناتإعداد  ورنو تمالتأكد من كفاية اإلفصاح
 والقوانين واألنظمة ذات الصمة .

h. الجوىرية المتعمقة بالمنشأة في حدود كافة المعمومات لية المرحمية تضمنت رن البيانات الما
مما يزيد من ثقة واعتمادية المستخدمين عمى ، األىمية النسبية ومدى منفعتيا لممستثمرين

  .المعمومات الواردة في التقارير المالية المرحمية
جودة تدقيق تعزيز البيانات المالية المرحمية من قبل مدقق المنشأة المستقل يسيم في  مراجعة -4

 في وقت رقصر.التقارير السنوية تدقيق  باإلضافة إلى انجاز عمميةانات المالية السنوية البي
من شأنو ان تمبية لممتطمبات القانونية المرحمية المالية  لقوائمبامستقل حسابات ارفاق تقرير مدقق  -5

تحديد بالقوائم المالية من خالل التأكيد عمى استقاللية مدقق الحسابات و  يزيد ثقة المستثمرين
 .مسؤولية مدقق الحسابات واالدارة

 تأخر الشركات المدرجة بتعيين مدقق الحسابات نتيجة التأخر في عقد اجتماع الييئة العامة -6
   .وبالتالي التأخر في اصدار القوائم المالية الخاصة بالربع األول

 القوائم مراجعة مساىمة حول الدراسة عينتي إجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -7
 .المرحمية المالية البيانات مالءمة زيادة خالل من المستثمرين ثقة تعزيز في المرحمية المالية
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينتي الدراسة حول مساىمة مراجعة القوائم  -8

 المرحمية في تعزيز ثقة المستثمرين من خالل تعزيز موثوقية البيانات المالية المرحمية.المالية 

ًالتوصيات:ً-ثانياًا

الذي يقوم مراجعة البيانات المالية المرحمية من قبل مدقق المنشأة المستقل ان تتم يفضل  -1
دقيق تعممية وانجاز التدقيق عممية في  عمى رمما يوفر كفاءة بتدقيق بياناتيا المالية السنوية، 

 .قصررفي وقت ارير السنوية االتق
متطمبات جميع األطراف ما رمكن ذلك عمى مدقق الحسابات األخذ في عين اإلعتبار  ينبغي -2

 تقريره في عممية اتخاذ القرارات.المعتمدة عمى 
 ضرورة توعية مستخدمي البيانات المالية والمستثمرين حول طبيعة مراجعة البيانات المالية -3

المرحمية ومحدداتيا، وبيان الدور الفعمي الذي يقوم بو مدقق الحسابات في المجتمع وواجباتو 
 ومسؤولياتو المينية وفق المعايير الدولية والمحمية.

لمحد التي تقوم بيا اإلدارة ان يعطي رىمية لمتقديرات واألحكام الشخصية ينبغي عمى المدقق  -4
 .وتوفير بيانات موضوعيةت المالية من رثارىا في البيانا

وضع اجراءات محددة تمزم من خالليا الشركات المدرجة في ينبغي عمى الجيات الوصائية  -5
زام بمواعيد االفصاح عن القوائم المالية المرحمية وباألخص القوائم سوق األوراق المالية بااللت

ية المرجوة منيا في تمبية ضمانًا لتحقيق الفائدة والغا المالية الخاصة بالفترة الربعية األولى
 احتياجات مستخدمي البيانات المالية.  

مدى كفاية موضوع اجراء المزيد من الدراسات حول مراجعة البيانات المالية المرحمية ال سيما  -6
 .إجراءات مراجعة البيانات المالية المرحمية
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 (1ملحق رقم )

 

 

 استبيان استمارة

 

  ،األعزاء اإلخوة إلى

 وشركات التدقيق بمكاتب العاممين مدققي الحسابات السادة. 

 .السادة المستثمرين والعاممين في مجال االسواق المالية 

  

 ،وبعد طيبة تحية

كات مراجعددا اواددوالم اوماويددا اومرحشيددا وش ددر  دور تحديددد " يسووتيد  بحووث بإعووداد الباحووث يقوووم
وذلك من خولل دراسوة دور مراجعوة القووالم الماليوة المرحميوة فوي  ،"اومدرجا في تعزيز ثاا اومستثمرين 

 ىووذا فووي العمميووة وخبوورتكم الىتمووامكم ونظووراً زيووادة ملءمووة القوووالم الماليووة المرحميووة وتعزيووز موثوقيتيووا ، 
 تقودير، محول سوتكونبدقوة ومووووعية  المرفقوة االسوتمارة فوي الوواردة األسلمة عمى إجاباتكم فإن المجال،
 المعنية. األطرا  تخدم مةقي   نتالج إلى الوصول في الباحث تساعد وسو 

 

 أتووم   عمووى بأنووو يفيوودكم كمووا العممووي، البحووث ألغوورا  إال تسووتخدم لوون إجابوواتكم أن الباحووث ويؤكوود
 البريووود عنووووان رةاالسوووتما نيايوووة فوووي اكتوووب )فقوووط ذلوووك. طموووبكم عنووود البحوووث بنتوووالج لتزويووودكم االسوووتعداد

 االلكتروني(.

 والتقدير. الشكر خالص ولكم

 الباحث
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 :اورليسيااومصطشحات 
 اواوالم اوماويا اومرحشيا: -

التقرير المالي المرحمي بأنو:" تقرير مالي يحتوي إما  43يعر  المعيار المحاسبي الدولي رقم 
" عر   1محاسبة الدولي رقم عمى مجموعة كاممة من القوالم المالية كما جاء في معيار ال

القوالم المالية " أو مجموعة موجزة  من القوالم المالية كما ىو مووح في معيار المحاسبة 
 لفترة مرحمية أقل من السنة المالية الكاممة لممشروع. 43الدولي رقم 

 اومالءما : -
داث فرق في اتخاذ المعمومات المحاسبية المللمة ىي تمك المعمومات المحاسبية القادرة عمى اح

القرار من خلل مساعدة متخذي القرارات عمى تكوين توقعات حول نتالج األحداث الماوية 
 والحاورة والمستقبمية ، أو لتأكيد أو تصحيح التوقعات السابقة.

ولكي تكون المعمومات مللمة يجب أن تتوفر فييا الخصالص الفرعية التالية والتي تمثل مكونات 
 الملءمة:
o توقيت المناسب: توفر المعمومات لمتخذي القرارات في الوقت المناسب قبل أن تفقد ال

 قدرتيا عمى التأثير في القرارات.
o  القيمة التنبؤية: مساعدة المستخدمين عمى زيادة احتمال تصحيح تنبؤات نتالح أحداث

 ماوية أو حاورة.
o ( مساعدة المستخدمين ف القيمة الرقابية: ) ي تقييم التوقعات السابقة التغذية العكسية 

 :اوموثوقيا -

معمومات في التأكيد بأن المعمومات خالية من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وتعر  ال خاصية
 بعدالة وصدق ما تزعم تمثيمو. وتتكون ىذه الخاصية من الخصالص المفرعية التالية:

o  :عم تمثيمو أو أن اساليب القدرة عمى التأكيد بأن المعمومات تمثل ما تز قابمية التحقق
القياس المستخدمة تم استخداميا دون أخطاء او تحيز وذلك بالتوصل الى نتالج متطابقة 

 باستخدام أساليب قياس متماثمة.

o  :مطابقة األرقام والمعمومات المحاسبية لمظواىر المراد التقرير عنيا. الصدق في التعبير 

o :أو الحث   الى تحقيق نتيجة محددة مسبقًا خمو المعمومات من التحيز الذي ييد الحياد
 عمى سموك معين.
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   :عامة بيانات :األول الجزء

 
 (المناسبة اإلجابة عند ”“ إشارة وضع ٌرجى)
 
 مجال العمل: -1

 مدقق حسابات   فً األوراق المالٌة مستثمر 

 محاسب  ذكره(......... )ٌرجى خرآ مجال 

 
 
 :العلمي التخصص -2

 محاسبة   اداقتص 

 و تؤمٌن مصارف  أعمال إدارة 

  ذكره(......... )ٌرجى خرآتخصص 
 
 

 
 :المؤهل العلمي  -3
 

 دكتوراه  ماجستٌر 

 )مإهل جامعً )بكالورٌوس  (..........اذكره )ٌرجى شهادة أخرى  

 
 
 الخبرة: سنوات عدد-4
 

 سنوات. (5) من أقل  سنوات. (01) وحتى (5) من 

 سنة. (05) حتىو (00) من  ( سنة. 05أكثر من ) 
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   :االستبيان أسئلة :الثاني الجزء

 عبارة(. لكل فقط واحدة إجابة وضع ٌرجى كما ،المناسبة اإلجابة عند”“ إشارة وضع )ٌرجى

رحلية في تعزيز ثقة المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية المدور مراجعة القوائم المرحلية  :األول محورال

 .زيادة مالءمة التقارير المالية المرحلية  من خالل

 

 الفقرة
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
 موافق
 مطلقا  

0 

المالٌة المرحلٌة للشركات المدرجة فً  التقارٌرتساهم مراجعة 

 مة لعملٌة اتخاذ القرارات والمالئ  توصٌل المعلومات الالزمة 

 .مقارنة بالتقارٌر المالٌة النهائٌة فً الوقت المناسب

  

   

2 

مة والموثوقٌة للتقارٌر المالٌة فً حال التعارض بٌن خاصٌتً المالء  

تقدٌم معلومات مالئمة مقابل التنازل عن جزء  فمن األفضلالمرحلٌة 

 من الموثوقٌة.

  

   

3 

تإدي مراجعة التقارٌر المالٌة المرحلٌة الى تحقٌق درجة أعلى من 

المالٌة والمحاسبٌة والقرارات  المعلوماتكامل والترابط بٌن الت

 االستثمارٌة.

  
   

4 
ستخدمً المعلومات تساعد م المرحلٌةمراجعة التقارٌر المالٌة 

 .كمنشؤة ناجحةقدرة المنشؤة على االستمرار تقٌٌم  فًالمحاسبٌة 
  

   

5 

مات ستخدمً المعلومراجعة التقارٌر المالٌة المرحلٌة متساعد 

تولٌد االٌرادات والتدفقات قدرة المنشؤة على تقٌٌم  فًالمحاسبٌة 

 .مستقبالا النقدٌة 

  
   

6 
توفٌر ارشادات تحذٌرٌة تساعد مراجعة التقارٌر المالٌة المرحلٌة فً 

 مستقبالا. ةفشل المنشآللمستثمرٌن فً حال وجود احتمال 
  

   

7 

معاممة المساىمين معاممة في  تساىم مراجعة التقارير المالية المرحمية
يزيد من مما  الحصول عمى المعمومات بتوقٌتمتساوية فيما يتعمق 

 .ثقة المستخدمين بيا واعتمادىم عمييا في اتخاذ القرارات
  

   

8 

القرارات في تخفي   رير المالية المرحمية متخذيمراجعة التقاتساعد 
المالية المرحمية خلل ومان ملءمة التقارير  مندرجة عدم التأكد 

 من حيث القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية .

  

   

9 

القرارات في تقييم  رير المالية المرحمية متخذيمراجعة التقاتساعد 
قراراتيم من خلل ومان ملءمة التقارير المالية المرحمية من حيث 

 القيمة الرقابية " التغذية العكسية " لممعمومات المحاسبية .

  

   

01 

السرعة فً مراجعة القوائم المالٌة المرحلٌة واصدار تقرٌر 

المراجعة فً الوقت المناسب ولو كان ذلك على حساب الدقة 

مة لعملٌة ٌساهم فً  توفٌر معلومات مالئ التؤكدواالكتمال وعدم 

 اتخاذ القرارات.
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 الفقرة
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
 موافق
 مطلقا  

00 

 اعدادقرٌب من امكانٌة تنفٌذ اجراءات المراجعة فً وقت تساعد 

المنشؤة للمعلومات المالٌة المرحلٌة فً اصدار تقرٌر المراجعة خالل 

 فترة قصٌرة مما ٌعزز خاصٌة التوقٌت المناسب

  

   

02 

أداء بعض اجراءات المراجعة فً بداٌة الفترة المرحلٌة ٌتٌح تحدٌد 

 المرحلٌةالتً تإثر على المعلومات المالٌة  المهمة المحاسبٌةاألمور 

تمكٌن مدقق الحسابات من انجاز عملٌة المراجعة ٌساهم فً مما 

 .بفاعلٌة أكبر

  

   

03 

تسلسل القوائم المالٌة المرحلٌة ومراجعتها للمستثمر إمكانٌة ٌوفر 

واقع الشركة من خالل المقارنة بٌن الفترات المالٌة المستثمر ل تتبع

 المرحلٌة .

  

   

 

لمستثمرين ومستتخدمي القتوائم الماليتة اثقة في تعزيز مرحلية مراجعة القوائم المالية الدور  :الثاني محورال

 .من خالل تعزيز موثوقية البيانات المالية المرحلية  المرحلية

 

 الفقرة
 موافق
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
 موافق
 مطلقا  

0 

مراجعة التقارٌر المالٌة المرحلٌة من مصداقٌة التقارٌر تعزز 

 ٌة.المالٌة المرحل
     

2 

استخدام الحد من فً تساهم مراجعة التقارٌر المالٌة المرحلٌة 

المرحلٌة من خالل المالٌة أسالٌب المحاسبة االبداعٌة فً التقارٌر 

  المحاسبٌة واألحكام الشخصٌة لالدارة.التقدٌرات تقٌٌم 
     

3 

ة مرحلٌمالٌة  تقارٌر توفٌرمراجعة التقارٌر المالٌة المرحلٌة  تضمن

مستخدمً  لمتطلبات سلٌمة تتمٌز بالشفافٌة واالفصاح المناسب

 .التقارٌر المالٌة

     

4 

تضمنت كافة المعلومات المرحلٌة التقارٌر المالٌة  التؤكد من أن

بالمنشؤة فً حدود األهمٌة النسبٌة ومدى منفعتها  المتعلقة الجوهرٌة

 للمستثمرٌن مقارنة بتكلفتها.

     

5 

إعداد التقارٌر التؤكد من التقارٌر المالٌة المرحلٌة  تساهم مراجعة

والقوانٌن المالٌة واإلفصاح عن المعلومات طبقاا للمعاٌٌر الدولٌة 

 واألنظمة ذات الصلة .
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 ..لتعاونكم مع الشكر الجزٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

E-Mail: omaraborokbeh@gmail.co        Mobile: 0966 588 982 

6 

توفير بيانات مالية في مراجعة التقارير المالية المرحمية  تساعد
يدًا موووعية تعبر بصدق عن الووع المالي لممنشأة بع مرحلٌة

 عن غايات االدارة وأحكاميا الذاتية. 

     

7 

توفير بيانات مالية في تساىم مراجعة التقارير المالية المرحمية 
مرحمية قابمة لمفيم خالية من التعقيدات مما يجعل عممية اتخاذ 

 أكثر كفاءة.  القرارات

     

8 

لية توفير بيانات مافي تساىم مراجعة التقارير المالية المرحمية 
مرحمية قابمة لممقارنة من حيث التأكد من الثبات في اتباع السياسات 

 المحاسبية وطريقة عر  البيانات المالية.

     

9 

التأكد من مطابقة عمى تساىم مراجعة التقارير المالية المرحمية 
االيواحات والتفسيرات التي توفرىا االدارة مع البيانات المالية 

 المنشورة. 

     

01 

مراجعة التقارير المالية المرحمية في االرتقاء بمستوى تساىم 
المتعمقة  الميمةاإلفصاح السميم والمللم عن كافة الموووعات 

يزيد من ثقة واعتمادية المستخدمين عمى المعمومات  بالمنشأة مما
 المرحمية. الواردة في التقارير المالية

     

00 

 موضوعٌةتقٌٌم مدى فً رحلٌة تساهم مراجعة التقارٌر المالٌة الم

 التقارٌراالجراءات والسٌاسات المتبعة من قبل االدارة فً اعداد 

 المالٌة المرحلٌة.
     

02 

الحد من استخدام فً تساهم مراجعة التقارٌر المالٌة المرحلٌة 

االدارة لسلطتها لالضرار بمصالح المساهمٌن من خالل مراجعة 

 وتقٌٌم قراراتها.
     

03 

لزام الشركات بارفاق تقرٌر مدقق الحسابات بالتقارٌر المالٌة من ا

      شؤنه ان ٌزٌد من ثقة المستثمرٌن.

04 

حماٌة المستثمرٌن من غرامات وجزاءات عدم االستجابة للقوانٌن 

واألنظمة من خالل تقٌٌم التزام وانسجام  االدارة مع هذه القوانٌن 

 واألنظمة
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 أسماء المحكمين الذين قاموا بالتأكد من صالحية االستبانة
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The Role of the review of Interim Financial Statements for listed 

Companies in strengthening Investors’ Confidence. 

Field Study 

Supervised By Prepared By 

Dr. Mamoun Hamdan Omar Abou Rokbeh 

The abstract:  

The aim of this study is to determine the nature of interim financial reports’ review in 

accordance with ISRE No. 2410 and its role of strengthening the investors’ 

confidence through contribution which is increasing the relevance of interim financial 

statements and enhancing their reliability. 

To achieve the aim of this study, the researcher designed and distributed a 

questionnaire to a number of auditors and financial reports users, and the findings 

were analyzed using a set of statistical methods depending on SPSS. The study 

concluded the followings:   

- The review of interim financial statements ,from study samples viewpoint, 

contributes in increasing the relevance of interim financial statements by: 

o  Reducing the degree of uncertainty among decision makers and assist 

decision makers in evaluating their decisions. 

o  Assessing of Going concern and generating revenues. 

o  Providing chronological data that enables investors to compare the 

performance of the companies and follow-up with their performance. 

- The review of interim financial statements ,from study samples viewpoint, 

contributes in Enhancing the reliability of interim financial statements by: 

o  Providing comparable interim financial statements in terms of making sure 

of fortitude in following the accounting policies and the presentation of 

financial statements. 

o Protecting  investors from fines and penalties of failure to respond to the 

laws and regulations through the assessment of the administration's 

commitment to these laws and regulations 

o Limiting the use of creative accounting methods in the interim financial 

reports through assessing the accounting estimates and personal judgments 

of the management. 

 

Key words: review of interim financial statements – Relevance – Reliability. 
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