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 الشكر والتقدير

     
والصالة والسالم عمى  الصالحات وبتوفيقو تتحقق الغاياتالحمد هلل الذي تتم بنعمتو     

سيدنا محمد وعمى أىل بيتو الطيبين الطاىرين األبرار وعمى صحابتو ومن تبعيم واقتفى 
 أثرىم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد،،،،،،
 فاضل المشرفي الاذتإلى أسالتقدير و يسرني ويسعدني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر     
من مالحظات وتوجييات كانت عمى ما أبده  عبدالحفيظ البدري سعودم.ددراسة ال هىذ عمى

بو من سعة صدر  نيالنيائية وعمى ما أحاط افي صورتي الدراسةاألساس في إعداد ىذا 
ل أن عز وج المولىمني أسمى آيات الشكر والتقدير واالحترام داعيًا  فمو ،واضعوصبر وت

 خير الجزاء.  يعن ويجزيو دوام الصحة والعافية يمنحو
.بوبكر د و الفاخريمحمد جمعه د.كما أتوجو بالشكر والتقدير والعرفان إلى كل من     

ه الدراسة، في لجنة المناقشة والحكم عمى ىذعمى تفضميما بقبول االشتراك  فرج شريعة
إلى والشكر والتقدير موصول  ،فنسأل المولى عز وجل أن يجزييما عني خير الجزاء

وكافة طمبة بنغازي حاسبة جامعة األفاضل أعضاء ىيئة التدريس بقسم الم االساتذة
 خير الجزاء.  يسأل اهلل العالي القدير أن يجزي الجميع عننفالدراسات العميا بالكمية، 

كما أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مدراء اإلدارات العامة بالمصارف التجارية الميبية     
ال كما  ،دراسةال هت والمعمومات الالزمة ليذعمى تعاونيم معي في الحصول عمى البيانا

يفوتني في ىذه المحظة إال أن أسجل أسمى آيات الحب والعرفان لجميع أفراد أسرتي وفي 
وزوجتي وأبنائي  بدوام الصحة والعافية العزيزين أطال اهلل في عمرىما مقدمتيم والدي
خوتي وأخواتي وكل من ساعدني سواء  مواصمة دراستيلتشجيعيم المستمر عمى  األعزاء وا 

  .فميم مني جميعًا جزيل الشكر والعرفان يد أو بالكممة الطيبة أو بالدعاءبالج
عمى و األمن واألمان بيصمح حال بالدنا ويعميا أن وفي الختام نسأل اهلل عز وجل     

كافة بالد المسممين.
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 ملخص الدراسة
تقرير المراجع  لمعمومات التي يحتوي عمييات اما إذا كان اختبارىذه الدراسة إلى  تىدف    

 رار منح االئتمان بالمصارف التجارية الميبية.ر عمى قيثتأليا  الخارجي

كما تم استخدام استمارة  ،ولغرض تحقيق ىدف الدراسة فقد تم إتباع المنيج التجريبي    
االستبيان كوسيمة أساسية لجمع البيانات المطموبة، حيث وجيت إلى إدارات االئتمان العامة 

 .الميبية بالمصارف التجارية

تقرير المراجع الخارجي غير محتوى إيجابي ل ريأثت أن ىناكولقد توصمت الدراسة إلى     
تقرير المراجع الخارجي المتحفظ عمى محتوى لسمبي  تأثيرالمتحفظ )النظيف(، بينما يوجد 

اتفاق بين  ىناك بأن الدراسة أثبتت، كما المصارف التجارية الميبيةبقرار منح االئتمان 
مانحي االئتمان حول العناصر التي تعكس طبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع 

اتفاق ىناك  لدراسة إلى أناأظيرت ذلك فقد ، باإلضافة إلى الخارجي وتؤثر عمى قراراتيم
دراك وفيم المحتوى المعموماتي بين مانحي االئتمان حول المحددات التي ُتحدد القدرة عمى إ

 المراجع الخارجي وتؤثر عمى قراراتيم.لتقرير 

المصارف نو من الضروري أن تتفق ا توصمت إليو الدراسة من نتائج فإومن خالل م    
لقوائميم المالية المرفقة بتقرير المراجع الخارجي قبل النظر في التجارية عمى تقديم العمالء 

طمبات التسييالت المقدمة من قبميم، وأن ال يتم منح أي تسييالت تجارية إال بعد االطالع 
عمى تقرير المراجع الخارجي والبيانات المالية التي تمت مراجعتيا لمنشاط المطموب تمويمو، 

، باإلضافة إلى ذلك ادة االىتمام بتقرير المراجع الخارجيوىذا من شأنو أن يساعد في زي
التركيز عمى البعد األخالقي في التعميم المحاسبي باعتباره فإن الدراسة توصي بأن يتم 

يمعب دورًا ىامًا في بناء شخصية المراجع الخارجي والتي يتوقف عمييا جودة األداء الميني 
 لو.
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 4مقدمة 1.1
إال أن كل منيما يتميز عن الرغم من العالقة الوطيدة بين المحاسبة والمراجعة عمى     

مجموعة من النظريات والمبادئ واإلجراءات والتي يكون ليا تأثير  تمثلاألخر، فالمحاسبة 
المراجعة  تمثلمباشر عمى المركز المالي ونتائج األعمال لموحدة االقتصادية، في حين 

مجموعة من المعايير واإلجراءات التي ُتعنى بفحص واختبار البيانات المحاسبية المسجمة 
توماس، ة االعتماد عمييا )تأكد من دقتيا ودرجبالدفاتر والسجالت المحاسبية بيدف ال

 (.7331ىنكي،
 American Accounting Association المحاسبة األمريكيةقد عرفت جمعية و     

(AAA) 4ممية منظمة ومنيجية لجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل "ع المراجعة عمى أنيا
االقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق األنشطة واألحداث موضوعي والتي تتعمق بنتائج 

 )توماس،"األطراف المعنية بنتائج المراجعةوتبميغ  ةين ىذه النتائج والمعايير المقرر والتطابق ب
 .(7947331،ىنكي
المصدر الرئيسي عميو من معمومات  يوما تحتو التي تنشرىا الشركات المالية  قوائمال وتمثل    

مصارف والدائنين والمحممين الماليين وحممة تمك المعمومات كالخدمة لمعديد من الجيات المستل
كل ىذه الجيات ن اآلخرين، حيث توفر ليمدختاألسيم واألجيزة الحكومية وغيرىم من المس

 (.7007)عاشور، ةالمناسب اتالقرار  اتخاذ عمى تساعدىم التي الالزمةالضرورية و المعمومات 
الشركة وفي ظل احتمال تعارض  إدارةمن قبل  إعدادىايتم المالية  ئماو قال نأباعتبار و     

 أوبطريقة متحيزة  ياعرضيتم  من الممكن أنإنو ف المصالح وأصحاب اإلدارةالمصالح بين 
ودرجة  تيامصداقيو تيا دقزيادة االىتمام بيتطمب ضرورة الذي األمر  ،بصورة غير موضوعية

د من دقة متأكالمراجعة لوجود جية مستقمة تقوم بعممية و  االعتماد عمييا في عممية اتخاذ القرار
الفي  ورأييقوم بإبداء تتمثل في المراجع الخارجي الذي  جيةالىذه و  ،ومصداقية تمك المعمومات

 المحاسبية لممبادئ قد تم إعدادىا طبقاً  ونأو ة القوائم المالية عن مدى صدق وعدالالمحايد 
تقرير المراجع المصداقية عمى المعمومات  يضفالدور يُ المتعارف عمييا، وبيذا المقبولة و 
 (.7003 الدويري،) المالية بالقوائمالمعروضة 
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ىامًا مصدرًا  نمثاليالخارجي تقرير المراجع و القوائم المالية  نبأيمكن القول  وعميو فإنو    
قراراتيم االعتماد عمييا عند اتخاذ من  يامستخدمييستطيع والتي الموثوق فييا  لممعمومات

 .(7003)لطفي،  االقتصادية المختمفة
 قوائم الماليةدى الجيات التي تستخدم الحإبالمصارف التجارية مانحي االئتمان  ويمثل    

التي القرارات  أىممن  باعتباره ،االئتماناتخاذ قرار منح في المرفقة بتقرير المراجع الخارجي 
رف من خالل ايترتب عميو استخدام األموال المتاحة لممص حيثالتجارية، المصارف  تتخذىا
وتخفيض درجة مخاطر موال تمك األضمان الحفاظ عمى ول ،(7331)حنفي،ع الغيرودائ

لزيادة و  عموماتعميو من م ما تحتويالقوائم المالية و يستمزم االىتمام باألمر االئتمان، فإن 
األجيورى، ) عمييا تقرير المراجع الخارجيالمعمومات التي يحتوي  خالل منبيا الثقة درجة 
7070). 

 5الدراسات السابقة 1.1
مدى تأثيره العالقة بين تقرير المراجع الخارجي و تناولت  ىناك العديد من الدراسات التي    

والدائنين واألجيزة الحكومية كالمستثمرين والمحممين الماليين  ،مستخدمي القوائم الماليةعمى 
 ومن بين تمك الدراسات ما يمي4بينيم متخذي قرارات منح االئتمان، ومن 
 5(1225)أبومعمرو  جربوعدراسة  -
 المصارف من مدى اعتماد مستخدمي القوائم المالية التعرف عمىالدراسة إلى  تىدف    

 ،عمى تقرير المراجع الخارجي في قطاع غزة والمساىمين والمحممين الماليين المؤسسات الماليةو 
 ،االستثمار والتمويل قرارومدى أثر تقرير المراجع الخارجي عمى سموك مستخدميو في اتخاذ 

توصمت إلى و  عمى المنيج الوصفي التحميمي باستخدام استمارة االستبيان،الدراسة اعتمدت قد و 
أىمية كما يعد تقرير المراجع ذا  ،االستثمار والتمويل تأثير كبير عمى قرارتقرير المراجع ل إن

، ولكي يفي تقرير كبيرة، ألنو يعطي رأيًا واضحًا وجازمًا في مدى صدق وعدالة القوائم المالية
 البد وأن يتوافر فيو المصداقية ليكون باإلمكان الثقة ،المراجع باحتياجات مستخدمي التقرير

 لتمويل.االستثمار وا المستخدمين لدراسة قرارمن معمومات تساعد واالعتماد عمى ما يحتويو 
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 5(1222) غريب دراسة -
توافر الخصائص المرغوبة في تقرير المراجع  مدى إلى التعرف عمى ىذه الدراسة ىدفت    

 محتوىال وأثرالخارجي باعتباره قناة االتصال الرسمية بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية، 
في  أو التمويل االستثمارقرارات ل ىؤالء المستخدمين عند اتخاذىم عمىالتقرير  ليذا المعموماتي

إجراء  وذلك من خالل ممثمين في المصارف والمستثمرين في أسيم الشركات، ،البيئة المصرية
ىناك اتفاق بين مستخدمي القوائم عمى أن  إلى أن الدراسةوقد توصمت  ،دراسة ميدانية تجريبية

تقرير المراجعة الذي  أنالتقرير، كما في التي يجب توافرىا و من الخصائص  مجموعةىناك 
رأيًا متحفظًا يؤثر عمى القرارات االستثمارية لمستخدمي القوائم  المراجع الخارجيفيو  ئيبد

ن كان ىذا التأثير محدودًا  ي فيوالذي يبد المراجعالمالية، مقارنة بتقرير  رأيًا غير متحفظ، وا 
المراجع بما يجعمو أداة فاعمة أوصت الدراسة بإعطاء اىتمام خاص لتطوير تقرير و ، إلى حد ما

، الن ىذا البعد يمعب دورًا ىامًا لالتصال، والتركيز عمى البعد األخالقي في التعميم المحاسبي
 في بناء شخصية المراجع، والتي يتوقف عمييا جودة األداء الميني لو. 

 5(1224) الدويري دراسة -
لمعمومات التي يحتوي عمييا ااختبار ما إذا كانت  في مدراسةل تمثل اليدف الرئيسي

، مع تقرير المراجع الخارجي تأثير عمى قرارات منح االئتمان في المصارف التجارية المصرية
ولتحقيق  التي قد يبدييا المراجع في ىذا التقرير،تحديد درجة  تأثير كل نوع من أنواع الرأي 

توصمت  وقد ،مانحي االئتمان تم تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات منفقد أىداف الدراسة 
بينما  ،)النظيف( يجابي وجوىري لتقرير المراجع غير المتحفظإنتائج الدراسة إلى وجود تأثير 

التقارير األخرى والتي بخالف التقرير غير المتحفظ يوجد تأثير سمبي وجوىري لباقي أنواع 
نت ىذه القرارات متعمقة عمى قرارات منح االئتمان في المصارف التجارية المصرية سواء أكا

بزيادة معدل الفائدة بالموافقة عمى منح االئتمان أو متعمقة بطمب ضمانات إضافية أو متعمقة 
وقد أوصت الدراسة مانحي االئتمان  ،أو متعمقة بإجراء تعديل عمى مبمغ االئتمان المطموب

ح االئتمان، سواء تمك بالمصارف باالعتماد عمى كافة المعمومات المتاحة عند اتخاذ قرارات من
التي يستند إلييا كأساس عند تقييم الجدارة االئتمانية لمعمالء، أو تمك التي يوفرىا تقرير 

 المراجع الخارجي باعتبارىا معمومات إضافية ومفيدة في اتخاذ قرار منح االئتمان.
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 5(1212) األجهورىدراسة  -
قرار منح اختبار العالقة بين رأي المراجع الخارجي وسموك متخذي إلى دراسة الىدفت     

وتقييم تقرير المراجع  وذلك كأحد محددات ىذا القرار ،المصارف التجارية المصريةاالئتمان ب
منيج ال اتبعت الدراسة وقداالئتمان،  يمانح كانية وفائو باحتياجاتومدى إمالخارجي 

تطبيقية عمى عينة من متخذي قرارات منح االئتمان في  تجريبي من خالل دراسةالستقرائي الا
ن ىناك أىميا أ الدراسة إلى مجموعة من النتائجتوصمت قد و  المصارف التجارية المصرية،

ىناك إدراك كما أن لمحتوى المعمومات بالتقرير،  تأثير لنوع الرأي عمى إدراك مستخدمي التقرير
 زيادةإلى مما يؤدي  ،مة المحققة التي تضاف لممعموماتتام لألىمية النسبية لدور المراجع والقي

، وأوصت الثقة فيما تحتوي عميو القوائم المالية من معمومات واالعتماد عمييا في اتخاذ القرار
تناسب وأعمال ي المراجع لكي تقريرصة لالدراسة عمى ضرورة مراعاة وضع صياغة خا

لزام مانحي االئتمان بأن يكون تقرير المراجع المصارف وفقًا الحتياجات مانحي االئتمان،  وا 
    .ات ممف االئتمان المقدم من العمالءأحد مكون

 (12115) األسود دراسة -
تحميل مدى قدرة مستخدمي القوائم المالية عمى إدراك  مدراسة إلىل يتمثل اليدف الرئيسي    
باستخدام و إجراء دراسة ميدانية من خالل  ،حتوى المعموماتي لتقارير المراجع الخارجيالم

استمارة االستبيان لبيان طبيعة ومحددات القدرة عمى إدراك المحتوى المعموماتي ليذه التقارير، 
وصمت الدراسة إلى تو  االئتمان في البيئة المصرية، يقرارات مانحوكذلك دراسة أثرىا عمى 
طبيعة المحتوى  الدراسة حولال يوجد اتفاق بين فئات نو أأىميا  مجموعة من النتائج من

، كما أكدت عمى ووفيم والتي تحدد القدرة عمى إدراك المحدداتو  المعموماتي لتقارير المراجعة
منح ـ المتحفظة (، واتخاذ قرار عالقة إيجابية بين تقارير المراجعة الخارجية ) النظيفة ــــوجود 

يقدم المراجع تقريرًا مختصرًا وفقًا ن قد أوصت الدراسة بأو  في البيئة المصرية؛ االئتمان
، وأن يرفق بيذا التقرير المختصر تقريرًا بو تفاصيل بمغة بسيطة لألصول المينية المعروفة

وسيمة لغير المتخصصين وتوعيتيم بأىمية تقرير المراجع وما تعنيو ىذه التقارير حتى يمكنيم 
 إدراك محتوى تمك التقارير.
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 5(1211) الذنيباتو  دراسة الزبدية -
أثر تقرير المراجع الخارجي في اتخاذ القرارات االئتمانية في إلى اختبار  الدراسة ىدفت    

وأسموب  تم استخدام استمارة االستبيانفقد ولتحقيق أىداف الدراسة  المصارف التجارية األردنية،
أن تقرير كان من أىميا ن النتائج مجموعة مإلى  الدراسة توقد توصم الدراسة التجريبية،

من مصادر المعمومات الميمة التي يعتمد عمييا مانحي مصدر  تبرالمراجع الخارجي يع
النتائج إلى وجود فروقات ذات داللة  حيث أشارتاالئتمان في اتخاذ القرارات االئتمانية، 

االئتمان، كما  مانح والتقرير المتحفظ في التأثير عمى قرار إحصائية بين التقرير النظيف
توصمت الدراسة إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين أنواع تقرير المراجع المتحفظة في 

مانحي  بتشجيع التجارية أوصت الدراسة بضرورة قيام المصارفو  ،التأثير عمى القرار االئتماني
 .االئتمان عمى زيادة االىتمام بجميع أنواع التحفظات

 Kabajeh et. al,( :(2012 دراسة  -
قناع محتوى تقرير المراجع  تستيدف     ىذه الدراسة قياس مالءمة وكفاية مستوى إدراك وا 

بالشركات ومانحي االئتمان بالمصارف  الخارجي التخاذ القرارات المناسبة من قبل المديرين
 باإلضافة إلى قياس توافق ىذا التقرير مع معايير المراجعة الدولية، في البيئة االردنية،التجارية 

لى وخمصت النتائج إ استخدمت استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات المطموبة لمدراسة،وقد 
أن محتوى تقرير المراجع مالئم وكافي ولكنو غير محايد تمامًا بالنسبة إلى اتخاذ القرارات من 
قبل كال من إدارات الشركات العامة الصناعية ومقرضييا، ووجد مانحي االئتمان بالمصارف 

لم  اه كما أن محتو  أن ىذا التقرير ال يساىم بشكل ايجابي في قرارات منح االئتمان،التجارية 
 يكن متماشيًا مع معايير المراجعة الدولية. 

  (12115) كمالدراسة  -
المستثمرين  ي لتقرير المراجع الخارجي وأثره عمىىدفت إلى التعرف عمى المحتوى اإلعالم    

استمارة االستبيان لجمع م وتم استخدابسوق األوراق المالية في فمسطين،  في ترشيد قراراتيم
أن إلى نتائج الدراسة توصمت قد و  لمدراسة ، التحميمي يمنيج الوصفالكما استخدم البيانات 

مع وجود  الخارجي فمسطين يعتمدون عمى تقرير المراجع بسوق االوراق المالية فيالمستثمرين 
وييتم المستثمرين بمدى توافق إعداد تقارير القوائم المالية  ،اختالف نسبي بدرجة االعتماد عميو

ن توافر خصائص التقرير الجيد في تقرير و  مع معايير المراجعة الدولية،تيا راجعتي تم مال ا 



 

7 
 

اد عمى نوعية المعمومات التي بيًا في ترشيد قرارات المستثمرين، واالعتمالمراجع يؤثر تأثيرًا ايجا
 التنويو بضرورة اشتمال الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا أوصتقد و ، التقريرتضمنيا ي

ية التي عمى معمومات غير محاسب تقرير المراجع الخارجي باإلضافة إلى المعمومات المحاسبية
 .قد تفيد في ترشيد القرار

 مراجعة ضرورةاتفقت عمى  قد يانالحظ أن دراسات السابقةعمى ال االطالعمن خالل و 
والذي مقوائم المالية، للمثقة التي يضفييا التقرير و  مالية بواسطة مراجع خارجي مستقلالقوائم ال

ن أ وحيثعمى القرار النيائي لمستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ القرارات المختمفة،  أثر لو
وبالتالي يكون  ،تمت في الخارج وفي بيئات مختمفةالدراسات  ىذه التي خمصت إلييا النتائج

فإن ىذه الدراسة تيدف إلى استكشاف ما  لذلكو  عمى البيئة الميبية، من الصعب تعميم نتائجيا
قرار منح تأثير عمى ليا  تقرير المراجع الخارجي التي يحتوي عمييا ت المعموماتإذا كان
  .في المصارف التجارية الميبية االئتمان

  مشكمة الدراسة5  1.1
 بدراسة وفحص القوائم المالية التجارية عند اتخاذ قرار منح االئتمانالمصارف  تيتم    

يتم االعتماد المصدر الرئيسي لممعمومات التي لمشركات طالبة االئتمان باعتبارىا تمثل 
عمى مدى صدق عتمد ت تمك القراراتبالتالي فإن جودة و ، عند اتخاذ مثل ىذه القرارات عمييا

تقرير المراجع كما يمثل  (،7070)مطر، طالبة االئتمان مشركاتل وعدالة القوائم المالية
من معمومات أساس مصداقية تمك القوائم وأساس الثقة التي يمكن أن  ويحتوي الخارجي وما

من خالل ما يتخذونو من قرارات والتي تتوقف فعاليتيا عمى  نمستخدميالتمتد إلى كافة 
عكس في وبما ين ل المحولة من خالل تقرير المراجعمرسائلاإلدراك السميم والفيم الصحيح 

 (.7007المتخذة )عاشور،النياية عمى جودة القرارات 
درجة الثقة تقرير المراجع الخارجي تنبع من ل المحتوى المعموماتي ةأىميوبالتالي فإن     

، ليذا فقد ألزمت التشريعات المينية المنشورة لمشركات لقوائم الماليةا إلى التي يضيفيا
المختمفة الشركات التي تنشر قوائميا المالية أن تكون مرفقة بتقرير المراجع الخارجي، 
بيدف بيان مدى صدق وعدالة تمك القوائم في التعبير عن نتائج أعماليا ومركزىا 

 (. 7001المالي)غريب،
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من القانون رقم  (13فقًا لنص المادة )فقد أكد مصرف ليبيا المركزي و وفي ىذا الشأن      
 السياسة االئتمانية إدارة كل مصرف مجمس يضع بأنشأن المصارف في  7002لسنة  (7)

واإلجراءات التي يقررىا مصرف ليبيا المركزي بخصوص القواعد المنظمة لمنح االئتمان 
الممنوح من أجمو االئتمان قدرة النشاط مدى و ا لمتأكد من الجدارة االئتمانية الواجب اتباعي

 .كافة الضماناتتقديم التأكد من  مع تمك االلتزاماتلموفاء ب
منح االئتمان إال بعد دراسة عدم الموافقة عمى التجارية المصارف  عمى فترضي وبالتالي    

لتخفيض وذلك  عمى السداد تيمقدر  مدى متأكد منلتفصيمية لمطمبات المقدمة من عمالئيا 
كمحاولة لموصول إلى وضع السبل الكفيمة والممكنة لمتقميل من مخاطر  المخاطرة درجة

اعتماد المصارف التجارية عمى قوائم مالية مضممة في اتخاذ  ، حيث أنمنح االئتمانقرارات 
قرار منح االئتمان فإن األثر المباشر ىو تعثر الشركات المقترضة لمقابمة االلتزامات 

لمقترضة، أما األثر غير المباشر فيتمثل في حرمان شركات أخرى الناشئة عن األموال ا
كان يمكنيا تحقيق االستغالل األمثل ليذه األموال، وبالتالي فإن ليذه اآلثار انعكاساتيا 
السمبية عمى كفاءة تخصيص الموارد في السوق وذلك كنتيجة لمبداية الخاطئة في توجيو 

 (.7339األموال )زىران،
مانحي االئتمان بالمصارف التجارية بحاجة إلى معمومات موثوقة من طرف وعميو فإن     
)محايد( عمى عالقة بالعميل )طالب االئتمان( وعمى دراية بتفاصيل مركزه المالي  ثالث

ومعامالتو مع الدائنين، والشك أن المراجع الخارجي يمكن أن يكون ىو ذلك الطرف 
 (.       7002)لطفي،

تقرير المراجع للمحتوى المعموماتي اأن يكون  وقعنو من المتلى أىذا باإلضافة إ    
لممعمومات التي ُيعتمد عمييا في اتخاذ العديد من القرارات، ولكي ميم الخارجي مصدر 

يدرك المستخدمين المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي يجب أن يتوافر في ىذه 
منفعتيا وتسمح بإدراك المستخدمين ليا،  المعمومات مجموعة من المحددات التي تحقق

حيث يظير أثر ذلك اإلدراك من خالل التأثير عمى سموك المستخدمين في اتخاذىم لتمك 
 4التالي مة الدراسة في السؤالمشكيمكن صياغة  ونفإعميو و  ؛(7077األسود،) القرارات
لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح االئتمان  المعموماتيلمحتوى ر ايثتأ ما مدى

  ؟المصارف التجارية الميبيةب
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  5الدراسة فاهدأ 1.1
تقرير ل لتعرف عمى مدى تأثير المحتوى المعموماتيفي ايتمثل اليدف الرئيسي لمدراسة     

الدراسة كما تسعى ؛ الميبية المصارف التجاريةب عمى قرار منح االئتمان المراجع الخارجي
 التالية4تحقيق األىداف  إلى

ر التعرف عمى طبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي من وجية نظ .7
 .مانحي االئتمان

مدى قدرة التعرف عمى المحددات التي يمكن عمى أساسيا تحديد مجموعة من  .7
 .إدراك المحتوى المعموماتي لتقارير المراجع الخارجي فيمانحي االئتمان 

  أهمية الدراسة5 5.1
 4النقاط التاليةتنبع أىمية ىذه الدراسة من     

عن  تعتبر من أولى الدراسات التي تناولت العالقة بين تقرير المراجع الخارجي .7
المصارف ب واتخاذ قرارات منح االئتمان مشركات طالبة االئتمانالقوائم المالية ل

 القائم بالدراسة.التجارية الميبية وذلك في حدود ما اطمع عميو 
المراجع الخارجي الذي يتوقع أن يعكس  تقريرمن أىمية  تستمد الدراسة أىميتيا .7

األطراف المختمفة الميتمة  ، وبالتالي تمبية احتياجاتعدالة القوائم الماليةمدى 
االئتمان  مانحيىذه الدراسة  ولذلك يتوقع أن تخدم ،ليذه الشركة بالوضع المالي

من خالل لفت انتباىيم إلى دور تقرير المراجع الخارجي في  بالمصارف التجارية
منح  قرار كأحد األسس التي من الممكن أن يتم االعتماد عميو في العممية االئتمانية

 .االئتمان
 الدراسة 5 اتفرضي  1.1

 4أنو مفادىاواحدة  تعتمد الدراسة عمى فرضية رئيسية
المصارف بالمراجع الخارجي عمى قرار منح االئتمان لتقرير المعموماتي محتوى يؤثر الال "

 . التجارية الميبية"
 تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية4فقد والختبار ىذه الفرضية 

يؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي المتحفظ، مقارنة مع المحتوى ال  .7
  المصارف التجارية الميبية.بعمى قرار منح االئتمان  المعموماتي لمتقرير النظيف
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طبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح تؤثر ال  .7
  .المصارف التجارية الميبيةب االئتمان

وفيم المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع  إدراكعمى  محددات القدرة تؤثرال  .3
 .الميبيةالمصارف التجارية عمى قرار منح االئتمان ب الخارجي

 منهجية الدراسة5 2.1
تقرير المراجع ل يالمحتوى المعمومات أثرلتعرف عمى في اتحقيقًا ألىداف الدراسة     

عتمد تسوف  ىذه الدراسة المصارف التجارية الميبية، فإنبمنح االئتمان  الخارجي عمى قرار
ميداني وجزء من خالل تصميم استمارة استبيان تتكون من جزء  التجريبيعمى المنيج 

في الحاالت العممية االفتراضية، حيث تضمنت الحالة األولى تقريرًا  تجريبي المتمثل
 االفتراضية عمى القوائم المالية )النظيف( فيو رأيًا غير متحفظ يبدئ الخارجي الذي لممراجع

فيو المراجع  يبدئ المنشورة لمشركة طالبة االئتمان، أما الحالة الثانية فتتضمن تقريراً 
مع تقديم  ،لمشركة طالبة االئتمان القوائم المالية المنشورة نفس عمى الخارجي رأيًا متحفظاً 

وقد تم االعتماد عمى الدراسات  جميع البيانات والمستندات المطموبة من قبل المصرف،
( في تصميم استمارة االستبيان مع إجراء بعض 7077،األسودو  ؛7001،غريب)السابقة 

 ديالت بما يتفق وأىداف الدراسة.التع
  مجتمع وعينة الدراسة5  3.1
  تجاري مقيد بمصرف ليبيا  ( مصرف79مجتمع الدراسة من )يتكون 5 الدراسةمجتمع

 .المركزي
  إدارات االئتمان باإلدارات العامة بالمصارف  فيتتمثل عينة الدراسة  5الدراسةعينة

، التجارية كونيا تمثل مركز اتخاذ قرار منح االئتمان بالمصارف التجارية الميبية
 اتبإدار ورؤساء األقسام والموظفين  مثمة في مديري إدارة االئتمان ومن ينوب عنيمتم

 .االئتمان
  بيانات5الأداة جمع   
تعتمد ىذه الدراسة عمى استمارة االستبيان كوسيمة لتجميع البيانات الالزمة من عينة     

الدراسة ومن ثم تحميميا لمتعرف عمى وجود األثر من عدمو لممتغير المستقل وىو المحتوى 
، منح االئتمان المصرفي قراروىو عمى المتغير التابع المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي 
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 اتيضأىداف وفر  يا وبينمراعاة الربط بينتم فقد  استمارة االستبيان ميمبخصوص تصأما 
رت المتدرج ذي امقياس ليكبيعرف  من خالل مافقد صممت االستمارة ، وعمى ىذا الدراسة
اإلجابة التي تعبر عن وجية  باختياراالستمارة شارك في المعمى أن يقوم  ،درجات الخمس

 .رتاالبديمة المتاحة في مقياس ليك نظره من بين اإلجابات
 حدود ونطاق الدراسة5 4.1
ممصارف التجارية العاممة في ليبيا لباإلدارات العامة  مانحي االئتمان الدراسة تستيدف     

وعميو فيي ، التجارية الميبية ار منح االئتمان في جميع المصارفكونيا تمثل مركز اتخاذ قر 
تقتصر عمى دراسة أثر تقرير المراجع الخارجي المتحفظ وغير المتحفظ عمى قرار منح 
االئتمان، وبالتالي ال يدخل ضمن الدراسة معرفة أثر باقي األنواع األخرى من التقارير التي 
يصدرىا المراجع الخارجي باعتبار أن ىذين النوعين من أكثر أنواع التقارير انتشارًا في 

مجموعة من المحددات التي تحدد مدى  لتعرف عمىالدراسة في اكما تسعى واقع العممي، ال
المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي دون  وفيم االئتمان عمى إدراك مانحيقدرة 

   بشكل مباشر لقياس اإلدراك. التعرض
 5تقسيمات الدراسة 12.1
ل األول في اإلطار فصول رئيسية، حيث يتمثل الفص مسةخإلى  تم تقسيم ىذه الدراسة    

 لسابقة والتعريف بمشكمة الدراسةالذي يشتمل عمى عرض لمدراسات االعام لمدراسة و 
 ياونطاق ىاحدودو  ومجتمع وعينة الدراسة تيا وأىميتيا وأىدافيا ومنيجيتيااوفرضي

عرض حيث النظري لمدراسة  إلطارل والثالث تقسيماتيا، في حين خصص الفصل الثانيو 
فقد تطرق  الفصل الثالثأما  المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي الفصل الثاني

تجميع مدراسة الميدانية من حيث ل الرابعالفصل في حين خصص  الئتمان المصرفيل
  توصيات.لعرض النتائج وال الخامسالفصل وأخيرًا فقد خصص البيانات وتحميل 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
  درادةاإلطار النظري ل

 لتقرير المراجع الخارجي لمحتوى المعلوماتيا
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 مقدمة9 2.1
تـ تي المالية ال القوائـتصاؿ بيف المراجع ومستخدمي الخارجي وسيمة اتقرير المراجع يمثؿ     

منذ حصولو عمى خطاب التكميؼ لمقياـ بميمة المراجعة حتى  وعمم خالصةيو ف مراجعتيا
الناتج النيائي تقرير المراجع الخارجي يمثؿ كما  ،لحظة تكويف الرأي الفني عف القوائـ المالية

 ،المراجع ليةو تحديد مسؤ المختمفة في عتمد عمييا األطراؼ تمكتوبة وثيقة فيو  لعممية المراجعة
االىتماـ وسيولة الفيـ وبشكؿ خاص  االىتماـ بشكؿ التقرير ومحتواه ولغتو مف حيث الوضوحف
نتيجة عممية عرض مف خالليا المراجع يوالتي التقرير  فقراتمف أىـ  باعتبارىا إبداء الرأيفقرة ب

    (.2015)الذنيبات،  المراجعة
المعمومات التي  مف أو يسحبيا الثقة قد يعطي تقرير المراجع الخارجيأف وباعتبار     

تقرير لكؿ األطراؼ اليتضح لنا أىمية عف الفترة محؿ المراجعة  وائـ الماليةتتضمنيا الق
 الشركةدارة إ أو خدمة المراجعة، سواًء كانوا المتعامموف في أسواؽ الماؿستفيدة مف الم

إضافة ذات قيمة لمقوائـ المالية يوفر المراجع تقرير حيث أف  ،أو مانحي االئتماف وأصحابيا
مف  والمراجعةلدى قارئي القوائـ المالية بأنيا قد خضعت لمفحص  انطباعاً  وألنو يعطيالمنشورة 

عممية تيجة يجعمو قادرًا عمى اتخاذ قراره بناء عمى ن األمر الذي، جانب مراجع خارجي مستقؿ
 .(2011)األسود، ةثقتو في صحة وصدؽ وعدالة تمؾ القوائـ الماليو  المراجعة

دور و أىمية  A.A.A)أوضحت جمعية المحاسبيف األمريكية )وفي ىذا المجاؿ فقد     
حيث أكدت  ،التي تـ مراجعتيا مف قبؿ المراجع الخارجيالمعمومات الواردة في القوائـ المالية 

يواجييا لتخفيض ظروؼ عدـ التأكد التي ة يأف المعمومات المحاسبية تعد الوسيمة الرئيسعمى 
 .(41:2012،كماؿ)مستخدمي القوائـ المالية 

ونظرًا لألىمية المتزايدة لتقرير المراجع الخارجي اىتمت المنظمات المينية المشرفة عمى     
لؾ مف خالؿ وضع المعايير إلعداد التقرير وتحديد المتطمبات ذالمينة بتقرير المراجع، و 

رأي المراجع في القوائـ المالية )محمود  الشكمية والموضوعية ومحتوى التقرير وبدائؿ
 (.2011وآخروف،

المحتوى و تقرير المراجع الخارجي مفيوـ التعريؼ بتناوؿ سوؼ ي الفصؿىذا إف ف وعميو    
 االتصاؿ األولى أداةيمثؿ باعتباره و ومعايير إعداده مضمونتو و مف حيث أىمي لوالمعموماتي 

وأنواع  والمتطمبات المينية إلعداد التقرير وربما الوحيدة بيف المراجع واألطراؼ الخارجية
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القدرة عمى  محدداتعرض خيرًا وأ دلي بو المراجع الخارجيرير مف حيث الرأي الذي ي  االتق
 .المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي وفيـ إدراؾ

 تقرير المراجع الخارجي9 مفهوم 1.1
المحصمة النيائية لعممية المراجعة القوائـ المالية بالمرفؽ تقرير المراجع الخارجي  مثؿي     
المستفيديف مف إلى المستخدميف  موعم ةجإيصاؿ نتيمف المراجع مف خاللو  يحاوؿ ذيالو 

فتقرير المراجع  ،(2011)خداش وآخروف،البيانات الواردة بالقوائـ المالية التي تـ مراجعتيا
فيو المراجع رأيو الفني المحايد  ممخص مكتوب يبدئيعتبر وما يحتويو مف معمومات الخارجي 

في حوؿ صحة البيانات الواردة في القوائـ المالية والتي يمكف لممستخدميف مف االعتماد عمييا 
  (.2006بو الخير، )السقا وأ يـ المختمفةقراراتاتخاذ 
المراجع الخارجي حيث عرَّفو تقرير  مفيـومف التعريفات التي تناولت قد وردت العديد و     

فرت فيو مقومات نو "وثيقة مكتوبة تصدر عف شخص تو أعمى  (146:1988) عبدالحميد
فني محايد يعتد بو ويتضمف توفرت لو ضمانات تجعمو أىاًل إلبداء رأى ، كما عممية وعممية

في انتظاـ الدفاتر والسجالت ودقة ما تحتويو مف إيجاز ما قاـ بو المراجع مف عمؿ ورأيو ب
 .ومدى تعبير القوائـ الختامية عف نتيجة النشاط والمركز المالي" يانات محاسبيةب

 نيائيالمنتج أف تقرير المراجع الخارجي يمثؿ الب( 381:2002الصباف وعمي ) ويرى    
ي ير المراجع ىو "المنتج النيائاتصاؿ مف ناحية أخرى، فتقر  ةوكأدا عممية المراجعة مف ناحيةل

ني المحايد لممراجع فسيمة أو أداة لتوصيؿ الرأي الو لعممية مراجعة القوائـ المالية، كما يمثؿ 
عمى القوائـ محؿ المراجعة، وبيذا المعنى يعمؿ التقرير كوسيمة لتوصيؿ رسالة مكتوبة أرسميا 

 رىـ مستقبمي تمؾ الرسالة".ولمستخدمي القوائـ المالية باعتبا المراجع إلى موكميو
مراجع مف خالؿ ال( بأنو "خالصة ما توصؿ إليو 161:2004في حيف عرفو التميمي )    

ظات واألدلة وفحص المستندات واالستفسارات والمالح الشركةوالتعرؼ عمى أنشطة  ،مراجعتو
 المراجع" لتحديد مسؤوليةرى بأنو وثيقة مكتوبة مف الضروري الرجوع إلييا ي، كما المؤيدة

 ( عمى أنو "وسيمة اتصاؿ بيف المراجع ومستخدمي13:2006بو الخير )عرفو السقا وأو     
ما قاـ بو مف إجراءات وما توصؿ إليو  شكؿ وثيقة مكتوبة يبيف فييا المراجعيالتقارير المالية و 

  مف أحكاـ ويمخص فييا رأيو حوؿ مدى عدالة القوائـ المالية".
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مؤىؿ عمميًا  وثيقة مكتوبة تصدر عف شخصو "( بأن57:2009عرفو مناعي ) كما    
لمشركة محؿ المراجعة لة القوائـ المالية عدارأيو الفني المحايد حوؿ مدى  افيي بدئي   وعمميًا،

 ".يـ المختمفةالتخاذ قرارات المستفيديفمف طرؼ  ااستخدامي بيدؼ ليا الحقيقي والوضع المالي
محايد،  ؼ بأنو "وثيقة مكتوبة صادرة عف شخص ميني يكوف أىاًل إلبداء رأير  ع  أخيرًا و     

إلى معايير المراجعة المتبعة في  ايقدميا إلى الجية التي يقـو بمراجعة حساباتيا، يشير فيي
رأيو الفني المحايد حوؿ مدى عدالة القوائـ  تنفيذ عممية المراجعة، كما تتضمف ىذه الوثيقة

دى تمثيميا لممركز المالي لمشركة في نياية فترة زمنية محددة وتصويرىا لنتائج المالية ككؿ، وم
أعماليا مف ربح أو خسارة وتدفقاتيا النقدية عف تمؾ الفترة، وذلؾ وفقًا لممعايير المحمية أو 

 (Elder et al, 2010:45المعايير الدولية" )
تنبع مف  توأف أىميارجي يتضح مف خالؿ عرض التعريفات السابقة لتقرير المراجع الخو     

كونو الوسيمة التي يستطيع المراجع مف خالليا التعبير عف رأيو حوؿ مدى عدالة القوائـ المالية 
في الحصوؿ عمى تأكيد مف المراجع يرغبوف خدميف مستالأف كما  ،وتمثيميا لممركز المالي

 تالمالية مف معمومات تمعمى ما تقدمو ليـ القوائـ  ىـف مدى إمكانية اعتمادالخارجي بشأ
ليذا فمف األمور اليامة التي يرتبيا تقرير المراجع أنو يمثؿ انعكاسًا لممدى الذي  ؛مراجعتيا

جات المجتمع تياحاوصمت إليو مينة المراجعة مف الناحيتيف العممية والعممية ومدى وفاءىا ب
 المتغيرة والمتطورة.

 الخارجي9المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع  2.1
تبر تقرير المراجع وما يتضمنو مف معمومات األساس لمصداقية القوائـ المالية وأساس يع    

الثقة التي يمكف أف تمتد إلى كافة مستخدمي القوائـ المالية، وذلؾ مف خالؿ ما يتخذونو مف 
والرسائؿ قرارات والتي تتوقؼ فعاليتيا عمى اإلدراؾ السميـ والفيـ الصحيح لممعاني المقصودة 

 (. 1996المحولة مف خالؿ تقارير المراجعيف ) زىراف، 
وبالتالي فإف قيمة المعمومات تختمؼ باختالؼ المستخدـ ليا مف جية وكذلؾ باختالؼ نوع     

 (.2008ستخدـ فيو تمؾ المعمومات مف جية أخرى )مطر والسويطي،القرار الذي ت  
تحديد طبيعة العبارات التي يصاغ بيا مف  لماليةلمقوائـ االمحتوى المعموماتي  حيث ي مكف    

الوثوؽ مف تقرير المراجع الخارجي وما يحتويو مف ألفاظ وعبارات ودالالت يمكف لمستخدمييا 
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)المجمع العربي لممحاسبيف نتائج أعماليا ومركزىا المالي  التعرؼ عمىبيا واالعتماد عمييا في 
 (.2001القانونييف،

فإف تقرير المراجع الخارجي يجب أف يوفر معمومات إضافية تكوف  يةالنظر ناحية مف الو     
مفيدة وليا محتوى معموماتي بالنسبة لمستخدمي القوائـ المالية وتؤثر عمى إدراكيـ عند اتخاذ 

 .(2009)الدويري،القرارات المختمفة 
مف  كثيرممساىمة ىامة وقّيمة ل محتوى المعموماتي لتقرير المراجعال لذلؾ يعتبر    

ف التشريعات الدولية تجبر الشركات التي تنشر قوائميا المالية أف وبالتالي فإ المستخدميف
القوائـ المالية في التعبير عف  عدالة ىذه ئتبد أف جؿأمراجع وذلؾ مف التقرير ب مرفؽقدميا ت

 .(2001)المجمع العربي لممراجعيف القانونييف، لشركة ومركزىا الماليا أعماؿنتائج 
وردت العديد مف التعريفات التي تناولت مفيوـ المحتوى المعموماتي،  وفي ىذا المجاؿ    

( عمى أنو "األلفاظ أو العبارات التي يصاغ بيا تقرير المراجع 300:2007حيث عرَّفو غريب )
الخارجي وما تتضمنو مف معاني ودالالت يمكف لمستخدميو الوثوؽ بيا واالعتماد عمييا في 

 والتعرؼ عمى نتائج أعماليا ومركزىا المالي". تقييـ الشركة،
كثير العمى يحتوي  مالي إطار معموماتي"نو بأ AlThuneibat (141:2009)كما عرَّفو     

مف قبؿ  مالية قبوليا واستخداميا التخاذ قراراتو  والمؤشرات التي يمكف الوثوؽ فييامف المعاني 
 ".الكثير مف المستخدميف ليذه المعمومات

( لممحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى أنو 24:2009الدويري )جاء تعريؼ و     
والذي يتضمف رأي المراجع الخارجي عمى  ،مف خالؿ التقرير "مدى تأثير الرسالة المنقولة

محؿ التقرير في  شركةلممستخدمي القوائـ المالية بشأف مدى صدؽ وعدالة القوائـ المالية 
 ".مركزىا الماليج أعماليا و التعبير عف نتائ

( بأنو "ما يتضمنو التقرير مف عناصر تتكوف مف 27:2011في حيف عرَّفو األسود )    
المعمومات واأللفاظ والعبارات التي يصاغ بيا التقرير وما ليا مف معاني ودالالت يمكف 

أعماليا ومركزىا والتعرؼ عمى نتائج  الشركةلمستخدميو الوثوؽ بيا واالعتماد عمييا في تقييـ 
 المالي ومف ثـ االعتماد عمييا عند اتخاذ القرارات المختمفة". 
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أىمية المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع أف ومف خالؿ عرض التعريفات السابقة يتضح     
التي أحد المدخالت اعتباره النيائي لعممية المراجعة، بؿ ب الناتجالخارجي ال تنبع فقط مف كونو 

 المختمفة. قراراتيـاتخاذ لكثير مف المستخدميف في تساعد ا

 أهمية تقرير المراجع الخارجي9 3.1
حيث  مراجعةالذو أىمية خاصة لكؿ األطراؼ الميتمة بخدمة  يعد تقرير المراجع الخارجي    

ومف بيف المستخدميف  يـاتتقرير ومدى تأثيره عمى قرار العمى الفئة التي تستخدـ  توتتوقؼ أىمي
 .(2002)الصباف وعمي، مانحي االئتماف بالمصارؼ

معمومات مالية  إلىيحتاجوف عادًة ما االئتماف  يفي أف مانحتقرير التنبع أىمية حيث     
مكا لشركةاموثوؽ فييا عف  نية السداد في المواعيد المحددة باعتبار أف التقرير طالبة االئتماف وا 

مانحي  ، وبالتالي فإف اعتمادت الواردة بالقوائـ المالية لمشركةعمومايضيؼ قيمة ىامة لمم
اعتمادىـ عمى قوائـ مف  فضؿيمكف أف يؤدي إلى قرار أالمراجع الخارجي االئتماف عمى تقرير 

منشورة قبؿ مراجعتيا، بمعنى أف قيمة المراجعة ىنا ستتمثؿ في الفرؽ بيف ناتج قرار المالية 
وناتج القرار في حالة  ى حسابات وقوائـ لـ يتـ مراجعتيالة اعتمادىـ عمفي حا مانحي االئتماف

 (.1999عطية،تمت مراجعتيا )مالية اعتمادىـ عمى حسابات وقوائـ 
لممراجع نفسو ولجميع أصحاب المصمحة  يمكف تمخيص أىمية تقرير المراجع الخارجيو     

 (:2011وآخروف، محمود)في النقاط التالية  في الشركة
  لمتقرير أىمية تخص المراجع نفسو ذلؾ أف ىذا التقرير يمثؿ المنتج النيائي لعممية

المراجعة والمؤشر عمى إنجاز المراجع الخارجي لعممو وفقًا لمعايير المراجعة المتعارؼ 
 ،ي المحايد ألصحاب المصمحة في الشركةرأيو الفن عمييا، كما يعتبر أداة المراجع لتوصيؿ

دة مف ردود أفعاليـ والتي تعكس احتياجاتيـ، مما يساعد في رفع جودة وبالتالي االستفا
 عممية المراجعة ككؿ.

  يعتبر تقرير المراجع بمثابة الوثيقة المكتوبة والتي يجب الرجوع إلييا لتحديد المسؤولية
الخارجي، وذلؾ في حالة مساءلتو جنائيًا أو مدنيًا نتيجة وجود تقصير أو  القانونية لممراجع

 ماؿ وكذلؾ مسؤوليتو المينية أماـ المجتمع والتي تنظميا قواعد آداب وسموؾ المينة.إى
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  يحقؽ تقرير المراجع الخارجي لمقوائـ المالية لمشركة محؿ المراجعة قيمة مضافة يستفيد
منيا مختمؼ األطراؼ ذات المصمحة في الشركة، وذلؾ مف خالؿ رأي المراجع الذي 

ونوعية المعمومات في القوائـ المالية ودرجة االعتماد عمييا  يساعدىـ في تحديد مدى جودة
 في اتخاذ قراراتيـ.

  إف تقرير المراجع الخارجي يعطي مؤشرًا عف مدى وفاء اإلدارة العميا بالشركة محؿ
باعتباره وكياًل عف المالؾ،  المراجعة بمسؤولياتيا في إدارة الموارد االقتصادية لمشركة

في  أو المحمية دئ المحاسبية المقبولة وكذا المعايير المحاسبية الدوليةومدى التزاميا بالمبا
إعداد القوائـ المالية لمشركة، ومدى التزاميا بالقوانيف والموائح والتشريعات المنظمة ألنشطة 
الشركة، ويعد التقرير النظيؼ لممراجع الخارجي دلياًل عمى صدؽ القوائـ المالية التي تـ 

ؼ إدارة الشركة محؿ المراجعة وأنيا لـ ترتكب تحريفات جوىرية أو إعدادىا تحت إشرا
 متعمدة في القوائـ المالية.  

 9معايير إعداد التقرير 4.1
إعداد التقارير األربعة المضمنة في  بإعداد تقريره في ضوء معاييرالخارجي يقوـ المراجع     

 (AICPA)المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف  المعايير العشرة لممراجعة التي أصدرىا
وىذه المعايير تمثؿ  والتي اصطمح عمى تسميتيا بمعايير المراجعة المقبولة والمتعارؼ عمييا،

المناسبة والتي يراىا مراجع باستخداـ إجراءات المراجعة اإلطار العاـ والذي مف خاللو يقوـ ال
ًء مف اإلعداد لعممية حؿ عممية المراجعة، ابتداضرورية في الظروؼ المحيطة في جميع مرا

 (.1987)خضير، معايير إعداد التقريرفيما يمي ، و بكتابة التقرير نتياءً المراجعة وا
 :عرض القوائم المالية 2.4.1

تـ إعدادىا وفقًا ي باعتبار أف القوائـ الماليةأوؿ معيار مف معايير إعداد التقرير  ويمثؿ    
 :المقبولة والمتعارؼ عمييا، وفيما يمي نص المعيار عمى النحو التالي لممبادي المحاسبية

 لممبادئ المحاسبية طبقاً  أعدتالتقرير ما إذا كانت القوائـ المالية قد  يبيفيجب أف "    
 .(60:2012عبداهلل،) "المتعارؼ عميياو  المقبولة

ت ظير بعدالة المركز  القوائـ الماليةف أبالفني المحايد  رأيو الخارجي المراجع يبدئ وعندما    
لمقياس الذي يمقى قبواًل عامًا او  فإنو يحتاج إلى مقياس ليذه العدالة، المالي ونتائج العمميات
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وردت في بياف معايير المراجعة رقـ  والتي المتعارؼ عميياو  المقبولة مبادئ المحاسبةىو  لذلؾ
القواعد واإلجراءات التي و  األعراؼ شمؿوىي ت ( الصادر عف مجمع المحاسبيف األمريكي5)

وىي ال تقتصر عمى المبادئ الرئيسية  تعرؼ الممارسات المحاسبية المقبولة في وقت معيف،
 اإلجراءات والممارسات التفصيمية وطرؽ تطبيقياعمى تشمؿ أيضًا  بؿ ذات التطبيؽ العاـ

 (.   1987خضير)
 الثبات9 1.4.1

مستخدمي حتى يتسنى ل ةالمبادئ المحاسبية مف فترة ألخرى ضرور الثبات في تطبيؽ يعتبر     
نشأت نتيجة  القوائـ المالية عمى مر الزمف قدأف التغيرات الرئيسية في التأكد مف القوائـ المالية 

المعيار الثاني مف عميو فإف و  ،ولـ تنشأ مف تغير المبادئ المحاسبية لمشركةلألنشطة المختمفة 
 : أنو عمى ينصمعايير التقرير 

التقرير ما إذا كاف قد لوحظ أف المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا المطبقة يبيف يجب أف "    
 (. 72:2008في الفترة الحالية ىي ذات المبادئ التي طبقت في الفترة السابقة" )أبوزيد وآخروف،

التأكيد بأف قابمية القوائـ المالية لممقارنة بيف في  مف معيار الثباتساسي األاليدؼ ويتمثؿ    
الفترات المختمفة لـ تتأثر جوىريًا بالتغير في مبادئ المحاسبة أو بطرؽ تطبيؽ ىذه المبادئ، 
وفي حالة وجود تأثير جوىري عمى قابمية القوائـ المالية لممقارنة نتيجة لحدوث تغيير في 

اإلشارة إلى ذلؾ بطريقة مناسبة في  ةىذه الحالفي المبادئ المحاسبية فيجب عمى المراجع 
 .(2003)الشناوي،  تقريره

 اإلفصاح الكافي9 2.4.1
 يـاتخاذ قرارات عمىتساعدىـ  حيث يامعمومات إلى مستخدمي وممحقاتيا القوائـ الماليةوفر ت    
وأف يتـ تقديميا  اتيتعيف أف تكوف ىذه المعمومات مناسبة التخاذ القرار  بالتاليقتصادية، و اال

فإذا تبيف لممراجع أف ىذه القوائـ المالية ال تفصح عف المعمومات  ،مفيوـواضح و بشكؿ 
رأيو، وىذا ما يتطمبو المعيار الثالث ب يتحفظأف و  تقريره يالضرورية فيجب عميو أف يذكر ذلؾ ف

 مف معايير التقرير والذي ينص عمى ما يمي:
معبرة تعبيرًا كافيًا عما تكنو ىذه القوائـ مف معمومات  قوائـ الماليةتعتبر البيانات الواردة بال"    

  .(60:2012ما لـ يذكر في التقرير ما يفيد خالؼ ذلؾ" )عبداهلل،
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نما، عمى نوع المعمومات التي تقدـ ال يشتمؿ فقط الكافي اإلفصاحمفيوـ و      يشتمؿ أيضًا  وا 
عمى كيفية تقديميا، فترتيب المعمومات في القوائـ المالية وتصنيفيا واختيار العناويف 

 . (2006)السقا وأبوالخير، الكافي اإلفصاحوالمصطمحات المستخدمة كميا يدخؿ ضمف مفيـو 
 رأي المراجع الخارجي9 3.4.1

مسئولية تبميغ قع فييا عميو يلية في كؿ مرة يرتبط فييا اسـ المراجع الخارجي بقوائـ ما    
تقريرًا بإصدار المراجع الخارجي قوـ يما مستخدمي ىذه القوائـ بطبيعة ىذا االرتباط، وفي العادة 

قد يصدر تقريرًا سالبًا  األحياففي بعض إال أنو  فظات بشأف عدالة القوائـ الماليةخاليًا مف التح
 .(2003)الشناوي، ة المركز المالي ونتائج األعماؿيذكر فيو أف القوائـ المالية ال تظير بعدال

يصدر تقريرًا يحتوي عمى بعض التحفظات كما في حالة عدـ و أخرى قد يتحفظ  أحيافوفي     
نتيجة لوضع قيود عمى نطاؽ عممية وأيضًا قد يمتنع التطبيؽ السميـ لممبادئ المحاسبية، 

ما يحتوي  ي، وىذه المتطمبات ى(2003)الشناوي، غير مؤكدةتكوف نتيجة ألحداث  المراجعة أو
 يمي: ماعمييا المعيار الرابع مف معايير التقرير الذي ينص عمى 

، أو كوحدة واحدة"يجب أف يحتوي التقرير عمى رأي المراجع الخارجي في القوائـ المالية     
لة األخيرة يجب أف امتناعو عف إبداء الرأي في الحاالت التي يتعذر فييا ذلؾ، وفي ىذه الحا

. وفي جميع األحواؿ عمى المراجع أف يوضح مدى يتضمف التقرير األسباب التي أدت إلى ذلؾ
 .(73:2008)أبوزيد وآخروف، "فحصو لمقوائـ المالية والمسئولية التي يتحمميا

 إعداد تقرير المراجع الخارجي9المتعمقة بالمتطمبات المهنية  5.1
الدولية المتطمبات المينية إلعداد تقرير المراجع الخارجي والتي حددت معايير المراجعة 

بمحتوى التقرير،  المتعمقةمتطمبات البعناصر التقرير، و  المتعمقةفي المتطمبات  مثؿتت
 ) الصبافيمكف عرضيا في النقاط التالية: النواحي الشكمية لمتقرير والتي ب المتطمبات المتعمقةو 
 (:2002،عميو 

 بعناصر التقرير9 المتعمقةات المتطمب 2.5.1
( العناصر األساسية لتقرير المراجع 13رقـ ) الدولي المراجعة ضمف معيارحيث يت    

 :(2011؛ محمود وآخروف،2011) زيف، عادة ما تكوف بالترتيب التاليالخارجي والتي 
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 9عنوان التقرير 
يتوسط التقرير مف  بحيث، الخارجيمراجع لتقرير عنواف يفيد بأنو يحب أف يكوف لمتقرير     

لتميزه عف التقارير التي قد تصدر عف آخريف، مثؿ مديري  أعمى عبارة "تقرير مراجع خارجي"
اآلخريف الذيف ال يتطمب عمميـ االلتزاـ بمتطمبات  المشروع أو مجمس اإلدارة أو المراجعيف

 السموؾ الميني التي يمتـز بيا المراجع الخارجي. 
 

 ا التقرير9 الجهة الموجه إليه 
مية المراجعة والقوانيف وجو التقرير إلى الفئة المعنية وفقًا لظروؼ عمجب أف يي وأن بمعنى    

أو  المساىميف أو أصحاب الحصص إما إلىتقرير المراجع الخارجي ما يوجو  عادةً ، و والموائح
 إدارة الشركة التي تمت مراجعة قوائميـ المالية.أعضاء مجمس المديريف أو 

 " االفتتاحيةالفقرة التمهيدية:" 
ائـ المالية التي تمت تتضمف إشارة واضحة لكؿ مف القو التي تقرير و الوىي الفقرة األولى في     

 يتضمف التقرير عبارة تفيد بأف والفترة الزمنية التي تغطييا ىذه القوائـ، كما يجب أف مراجعتيا
 إبداء الرأي تتمثؿ فيأف مسئولية المراجع و  كة،الشر  إدارة مف مسئولية ىي إعداد القوائـ المالية

 .عمييا بناء عمى مراجعتو ليا

 9فقرة النطاق  
أف المراجعة  يجب أف يتضمف التقرير وصفًا لنطاؽ عممية المراجعة وذلؾ بتوضيحأي    

النطاؽ إلى تمكف المراجع مف أداء االجراءات  ةوتشير فقر ، قد تمت وفقًا لمعايير المراجعة
ليا  أف عممية المراجعة قد خططو  ضرورية في ظؿ الظروؼ المحيطة، ى أنيار يالتي 

ىي و  ،الجوىريةاألخطاء مف  خالية القوائـ المالية بأفونفذت لمحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ 
وصؼ مختصر لمعمؿ الذي قاـ بو المراجع باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يتضمف  تشمؿ

إلبداء الرأي حوؿ ممية المراجعة تقدـ أساسًا معقواًل عبارة تفيد أف ع الفقرةالتقرير في نياية 
  القوائـ المالية.
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 9 فقرة إبداء الرأي 
تقرير رأيًا صريحًا عما إذا كانت القوائـ المالية تعبر بوضوح في كؿ اليجب اف يتضمف     

 والمتعارؼجوانبيا اليامة عف المركز المالي ونتائج األعماؿ وفقًا لممبادئ المحاسبية المقبولة 
 .، وفي حدود القوانيف والموائح الساريةعمييا

  9تاريخ التقرير 
يكوف ىذا التاريخ سابؽ انتياء عممية المراجعة وأف ال يجب أف يؤرخ تقرير المراجع بتاريخ     

عمى تاريخ اعتماد مجمس اإلدارة لمقوائـ المالية، ألف مسئولية المراجع ىي في األصؿ إصدار 
القوائـ المالية التي أعدتيا وعرضتيا اإلدارة، واعتماد مجمس اإلدارة لمقوائـ المالية تقرير عف 

ويوضح ىذا التاريخ لمقارئ أف المراجع قد أخذ في اعتباره  ي شكميا النيائي،يضع ىذه القوائـ ف
مت إلى عممو نتأثير األحداث والمعامالت التي مف شأنيا أف تؤثر عمى القوائـ المالية والتي 

    حتى ذلؾ التاريخ.

  9 عنوان المراجع 
جب أف يشار عمى الورقة التي كتب عمييا التقرير اسـ المدينة أو الموقع الذي يمثؿ مكاف ي    

  . تواجد مكتب المراجع الذي يتحمؿ المسئولية عف عممية المراجعة

  9 توقيع المراجع 
 ىعم لشخصي لممراجع أو كمييماأو باالسـ ا باسـ مكتب المراجعة يجب أف يوقع التقرير    

 . "خارجيمراجع "أو  "محاسب قانوني"أف يقرف التقرير بذكر عبارة 
وباعتبار أف ىذه العناصر لتقرير المراجع الخارجي إال أف تقرير المراجع قد يختمؼ مف بمد     

وفيما يمي شكؿ ومحتوى تقرير المراجع غير المتحفظ  ،ألخر مف حيث الشكؿ والمضموف
النموذجي والذي أوصى بو المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف )النظيؼ( 

  (:2008)اشتيوي،
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 ئهفالن وشركا    
 محاسبون قانونيون  

 العنوان9
 الهاتف9
 الفاكس9

       /  /  التاريخ                                                                
 تقرير مراجع خارجي

   ..............................إلي مساىمي شركة
وقائمة الدخؿ ............./31/12كما ىي في ....................لقد قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي لشركة    

ف مسؤوليتلمسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ. إف ىذه  ا ىي إبداء نالقوائـ المالية ىي مف مسؤولية إدارة الشركة، وا 
  .الرأي بيذه القوائـ المالية اعتمادًا عمي مراجعتنا ليا

لقد قمنا بعممية المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارؼ عمييا ، وتتطمب ىذه المعايير أف نقـو     
ة لمتوصؿ إلى تأكيد معقوؿ فيما إذا كانت القوائـ المالية خالية مف األخطاء بتخطيط وتنفيذ عممية المراجع

واإلفصاحات ف واألدلة المؤيدة لممبالغ  والمخالفات الجوىرية ، كما تشمؿ عممية المراجعة فحصًا اختباريًا لمقرائ
ديرات اليامة المعدة مف قبؿ الواردة بالقوائـ المالية، وتشمؿ أيضًا تقييـ  المبادئ المحاسبية المستخدمة والتق

 اإلدارة، إضافة إلي تقييـ العرض العاـ لمقوائـ المالية، ونعتقد أف مراجعتنا تقدـ أساسًا معقواًل إلبداء رأينا.
كما ىي في ...........................وفي رأينا أف القوائـ المالية تمثؿ بصورة عادلة المركز المالية لمشركة    
ونتائج األعماؿ لمسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارؼ ............./31/12

  .عمييا
 لممراجعة القانونية ..............................مكتب                                                              

 .............................. :التوقيع                                               

 محاسب قانوني                                                   
  (2-1شكل )

 نظيف نموذج تقرير مراجع خارجي 

  بمحتوى التقرير9 المتعمقةالمتطمبات  1.5.1
فقرة و محتوى كؿ مف الفقرة التمييدية، لفي المتطمبات الفنية  محتويات التقرير تتمثؿ    

 توضيحوفيما يمي  )النظيؼ( وذلؾ في ظؿ التقرير غير المتحفظ، ، وفقرة إبداء الرأي،النطاؽ
 :  (2002)الصباف وعمي، محتوى كؿ فقرة مف فقرات التقرير وذلؾ عمى النحو التالي

 محتوى الفقرة التمهيدية9 .2
 (:االفتتاحيةقرة التمييدية )الفالتي يمكف توضيحيا مف خالؿ نموذج و     
وكذا  ............./31/12كما ىي في ........ ........ةراجعة قائمة المركز المالي لشرك"لقد قمنا بم    

المنتيية في ذلؾ التاريخ. إف ىذه القوائـ المالية ىي قائمتي الدخؿ والتدفقات النقدية عف السنة 
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ف  ا ىي إبداء الرأي بيذه القوائـ المالية اعتمادًا عمي نمسؤوليتمف مسؤولية إدارة الشركة، وا 
 مراجعتنا ليا". 

 ما يميتضمف اإلشارة إلى ت يانموذج الفقرة التمييدية يتضح أنإلى بالنظر و 
 : (2003)الشناوى،

  أو عدـ  اإلشارة إلى أنو راجع ومعنى ذلؾ أنو قاـ بعممية مراجعة سوؼ تنتيي بإبداء الرأي
 إبداء الرأي وأسباب ذلؾ. قدرة عمىال
   كاًل مف الميزانية أو قائمة المركز المالي مراجعة  يشمؿالذي اإلشارة لمجاؿ المراجعة و

يشير إلى اإليضاحات المتممة  ـأنو لمف رغـ عمى الو  ،وقائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخؿ
 مؿ عمى ىذه اإليضاحات. لمقوائـ المالية إال أنو مف المفترض دائمًا أف مجاؿ المراجعة يشت

  ف سنة المراجعة الفترة المحاسبية التي تعبر عنيا القوائـ المالية وبمعنى آخر فإ اإلشارة إلى
 ..................../31/12محؿ التكميؼ ىي السنة المالية المنتيية في 

  ىنا شركة  اسمياو  ،محؿ المراجعة اإلشارة إلى اسـ الشركة................................... 
   اإلشارة إلى أف اإلدارة ىي المسئولة عف إعداد وعرض القوائـ المالية لمشركة وترجع أىمية

  ىذه اإلشارة إلى أنيا تحدد بوضوح مسئولية اإلدارة عف القوائـ المالية.
  بداء الرأي شارة إلى أف مسئولية المراجع تنحصر في مراجعة القوائـ المالية لمشاإل ركة وا 

 عمى نتائج ىذه المراجعة. حايد عمييا بناءً الفني الم
 محتوى فقرة النطاق9 .1

 :التالينموذج مف خالؿ ال توضيحو الذي يمكفو     
، وتتطمب ىذه والمتعارؼ عمييا لقد قمنا بعممية المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المقبولة"    

المعايير أف نقوـ بتخطيط وتنفيذ عممية المراجعة لمتوصؿ إلى تأكيد معقوؿ فيما إذا كانت 
القوائـ المالية خالية مف األخطاء والمخالفات الجوىرية، كما تشمؿ عممية المراجعة فحصًا 

تشمؿ أيضًا كما   ،يةاختباريًا لمقرائف واألدلة المؤيدة لممبالغ  واإلفصاحات الواردة بالقوائـ المال
إضافة إلي  ،تقييـ  المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات اليامة المعدة مف قبؿ اإلدارةعمى 

 تقييـ العرض العاـ لمقوائـ المالية، ونعتقد أف مراجعتنا تقدـ أساسًا معقواًل إلبداء رأينا".
)محمود  ا يمييتضح أف فقرة النطاؽ تحتوي عمى مالسابؽ بالنظر لمنموذج     

 : (2011وآخروف،
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  .أف عممية المراجعة تمت وفقًا لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارؼ عمييا 
  ونفذت لمحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ ومناسب عف ليا المراجعة قد خططت توضح عممية

 مدى خمو القوائـ المالية مف األخطاء والتحريفات الجوىرية. 
  قد تـ عمى أساس اختباري لألدلة والمستندات المؤيدة لمقيـ أف ما قاـ بو المراجع مف فحص

 واإلفصاحات الواردة بالقوائـ المالية بمعنى أف المراجعة ىي مراجعة عينات. 
  إف المراجع قد قاـ بتقييـ ثالثة أمور وىي السياسات والقواعد المحاسبية التي استخدمتيا

اإلدارة في إعداد القوائـ المالية، وكذلؾ التقديرات المحاسبية التي أعدتيا اإلدارة، وأخيرًا 
 سالمة عرض القوائـ المالية. 

  رية إلتماـ أداء عممية ىا ضرو يراإف المراجع قد حصؿ عمى البيانات واإليضاحات التي
 المراجعة.

  المراجعة التي قاـ بيا تقدـ أساسًا مناسبًا  أعماؿالنص صراحة عمى أف المراجع يرى أف
 حسب حكمة الميني إلبداء الرأي عف القوائـ المالية محؿ المراجعة.

 الرأي9 إبداء محتوى فقرة .2
 وفيما يمي نموذج لفقرة إبداء الرأي:    
كما ىي  .................ورة عادلة المركز المالي لشركةالقوائـ المالية تمثؿ بص"وفي رأينا أف     
لسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ وفقًا والتدفقات النقدية عف ا ونتائج األعماؿ ............./31/12في 

 لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارؼ عمييا ".
 )النظيؼ(الرأي غير المتحفظ إبداء يتضح أف فقرة  ةالسابقالفقرة نموذج إلى بالنظر و     

 : (2003)الشناوى، حتوى عمى ما يميت
 محايد. الفني ال واإلشارة إلى إبداء المراجع لرأي 
  اإلشارة إلى أنو يرى أف القوائـ المالية تعبر بوضوح في كؿ جوانبيا عف المركز المالي

 مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارؼ عمييا.ونتائج األعماؿ والتدفقات النقدية لمشركة وفقًا ل
 النواحي الشكمية لمتقرير9متعمقة بمتطمبات  2.5.1

االعتبارات الشكمية التي يجب مراعاتيا مف قبؿ المراجع فيما يخص  مجموعة مف ىناؾ    
 (:2008اشتييوي، ) تتمثؿ فيما يميالتقرير وىي 
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  ،عف الكممات أو  واالبتعادأف تكوف لغة التقرير واضحة وعباراتو ال تحمؿ أكثر مف معنى
 المفردات غير المفيومة.

 عف التزلؼ واستخداـ عبارات الود والدعاية لمشركة موضوع المراجعة. االبتعاد 
 .)أف يكوف التقرير مطبوعًا عمى الورؽ الخاص بالمراجع ) قرطاسية المراجع 
  التقرير بالتحية وختامو بعبارات االختتاـ التي تستخدـ في الرسائؿ العادية.عدـ بداية 

اشتماؿ التقرير عمى البيانات التي وباإلضافة لممتطمبات السابقة يمكف إضافة ضرورة      
 (.2011)زيف، وكذلؾ نظاـ الشركة سارية محمية قانوف الشركات أو أية قوانيف أخرى يتطمبيا

  9الخارجي تقارير المراجع أو أشكالأنواع  6.1
 عمميةتبعًا الختالؼ نتائج رأي المراجع في القوائـ المالية التي قاـ بمراجعتيا يختمؼ     

محصوؿ عمى األدلة واإلثباتات والبراىيف الالزمة مف ضرورة ل يتطمبووالتحقؽ، وما  الفحص
يتفؽ كؿ بما يعني وجود أنواع مف تقارير إبداء الرأي مما لمحكـ عمى مدى عدالة ىذه القوائـ، 

توصؿ إلييا بخصوص مدى عدالة تمثيؿ القوائـ األحكاـ الشخصية لممراجع والتي  منيا مع
 قيد المراجعة.المالية لممركز المالي ونتائج األعماؿ لمشركة 

قرير المراجع قد جرى العرؼ عمى إصدار أربعة أنواع مف اآلراء في تفي ىذا المجاؿ فو     
 (:2008اشتيوي،؛ 2012عبداهلل، ) وىي

 9(النظيف) غير المتحفظ التقرير 2.6.1
 أنواع مف أفضؿ تبريعو ، التقرير الذي يتضمف رأي نظيؼ أو غير متحفظذلؾ وىو     

حيث يبدي فيو المراجع رأيًا خاليًا مف  ،(المراجعةقيد  الشركة)التقارير مف وجية نظر العميؿ 
 . محؿ المراجعةلشركة التحفظات عف القوائـ المالية الخاصة با

وعادة ما يقوـ المراجع بإصدار التقرير النظيؼ عف القوائـ المالية التي يقوـ بمراجعتيا إذا     
 (:2000 ما توافرت الشروط التالية جميعيا )عطاهلل،

  بأف جميع معايير تنفيذ  نفذت بحيث يمكف لممراجع أف يكوف مطمئناً أف عممية المراجعة قد
  بيا. االلتزاـالعمؿ الميداني قد تـ 

  المراجعة.عممية أف معايير المراجعة المتعارؼ عمييا قد اتبعت في كؿ مراحؿ 
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  أف القوائـ المالية قد تـ إعدادىا وفقًا لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا والتي تتماثؿ مع
 بالفترة السابقة. الخاصة تمؾ المبادئ التي استخدمت عند إعداد القوائـ المالية

  أف ىناؾ إفصاح تاـ لكافة المعمومات والبيانات اليامة وذلؾ في شكؿ مالحظات أو
 إيضاحات.

 بالمتطمبات والشروط القانونية التي تخضع ليا. قد تـ االلتزاـ في إعداد القوائـ المالية وأن 

 لنظيؼ الذي يتكوف مف ثالث فقرات:ا هتقرير المراجع  وفرت جميع ىذه الشروط يصدرفإذا ت    
األولى ىي الفقرة التمييدية والفقرة الثانية تغطي نطاؽ عممية المراجعة أما الفقرة الثالثة فتغطي 

في الشكؿ السابؽ  ير كما ىوالرأي الناجـ عف عممية المراجعة، وفي ىذه الحالة سيظير التقر 
(2-1). 
 ىناؾ بعض الحاالت التي تستدعي التعديؿ في التقرير النظيؼ بإضافة فقرة تفسيرية إال أف    

 (:2002) أرينز ولوبؾ،يمي ىذه الحاالت ماعمى مثمة األالرأي، ومف إبداء لفقرة 
 ال تصبح القوائـ  حتى إتباعو أف القوائـ المالية تضمنت انحرافًا عف مبدأ محاسبي معمف عف

 المالية مضممة.
  وال يمكف لممراجع  عدـ تأكد مرتبطة بأحداث مستقبميةأف القوائـ المالية قد تتأثر بحاالت

 تقدير نتائجيا بشكؿ مناسب في تاريخ إعداد التقرير.
 مرتبطة بالتقرير عف القوائـ المالية ومف ذلؾ أف يكوف مراجعًا آخر قد  أف ىناؾ ظروفًا معينة

 بإعداد تقرير المراجعة عف القوائـ المالية الخاصة بالسنة السابقة.قاـ 
 .أف ىناؾ شؾ أساسي في مقدرة الشركة عمى االستمرار طبقًا لفرض االستمرارية 
 المحاسبة المقبولة قبواًل عامًا. في حالة عدـ الثبات في إتباع المبادئ 
خارجي بإصدار رأي غير متحفظ في ما يقوـ المراجع ال وفي معظـ حاالت المراجعة، غالباً      

إال في بعض الحاالت التي تتطمب إصدار رأي بخالؼ الرأي غير المتحفظ والتي سوؼ  هتقرير 
يتـ اإلشارة إلييا فيما بعد، وغالبًا ما يتـ النظر إلي الرأي المتحفظ مف قبؿ المستخدميف عمى 

قرير والتي يصدر عنيا مثؿ ىذا الرأي، والعكس محؿ التالشركة أنو يمثؿ أخبار سيئة عف 
صحيح، حيث ينظر المستخدموف إلي الرأي غير المتحفظ عمى أنو مف األخبار الجيدة عف 

 (.2009محؿ التقرير)الدويري، الشركة
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  التقرير المتحفظ9 1.6.1
 بأنو ال يستطيع إصدارنفسو في بعض الحاالت ونتيجة لظروؼ معينة قد يجد المراجع     

ليو المراجع ال يتـ عادة بمعزؿ عف إدارة ؼ بدوف تحفظ، والرأي الذي يتوصؿ إتقرير نظي
األمور التي تستدعي امتناعو عف كافة الشركة في إدارة الشركة حيث يتناقش ويتحاور مع 

ذا اقتنع المراجع بأف القوائـ المالية قيد المراجعة أو طبيعة عممية  نظيؼ،إصدار تقرير  وا 
الحاؿ أف يتخذ اإلجراء  اعميو في ىذإف اتيا ال تمكنو مف إصدار تقرير نظيؼ فالمراجعة ذ
 المناسب.

 وىناؾ كثير مف الظروؼ واألحواؿ التي تواجو المراجع تمنعو مف إصدار تقرير نظيؼ    
 (:2005)جربوع وأبومعمر،ا عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي)بدوف تحفظ( ومني

 صرارىا عمى موقفيا فيما  عدـ إتباع الشركة لممبادئ والقواعد المحاسبية المقبولة عمومًا، وا 
األمر، ويجد المراجع أف ىناؾ تأثيرًا جوىريًا عمى القوائـ المالية نتيجة عدـ إتباع  يتعمؽ بيذا

 الشركة لممبادئ والقواعد المحاسبية المتعارؼ عمييا.
  صرارىا لطرؽ اتطبيؽ إدارة الشركة عدـ المحاسبية بطريقة متجانسة مف فترة إلى أخرى، وا 

 وجود مبرر منطقي ومقبوؿ يسمح بيذا التغيير. وعدـعمى ىذا التغيير دوف موافقة المراجع 
  سطة إدارة الشركة مثؿ عدـ تمكينو مف حضور اوجود قيود مفروضة عمى عمؿ المراجع بو

ت مف العمالء المدينيف بصحة أو عدـ تمكينو مف الحصوؿ عمى مصادقاعممية الجرد 
 أرصدتيـ لدى الشركة.

  قضائية النشاط مثؿ رفع دعاوى  ةجيتؤثر عمى المركز المالي ونتقد وجود أحداث مستقبمية
 .قيد المراجعة ضد الشركة

  أحد األحداث التي يجب أخذىا بعيف االعتبار ىو استمرار الشركة في القياـ بأعماليا
 ادمة والتي يجب أف ال تزيد عف سنة مف تاريخ التوقيع عمى القوائـخالؿ الفترة الق االعتيادية

في األعماؿ ىو أحد المفاىيـ األساسية  يةأف فرض االستمرار  باعتبار، المالية قيد المراجعة
التي يتـ عمى أساسيا إعداد وتجييز القوائـ المالية، فإذا شؾ المراجع في عدـ قدرة الشركة 

 االعتيادية لمفترة القادمة عميو أف يشير إلى ذلؾ في تقريره. عمى االستمرار في أعماليا
 عف  ييمتنع المراجع الرئيس عادة القوائـ المالية مف قبؿ زميؿ آخر في حاؿ مراجعة بعض

 إبداء الرأي عمييا ألنيا ليست مف ضمف مسؤولياتو.
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لمناسب ف غير ايقرر المراجع بأنو ميرى أو يتـ إصدار الرأي المتحفظ عندما وعادًة ما     
، بحيث ال يؤثر عميو عدـ االتفاؽ مع اإلدارة أو تحديد نطاؽ إصدار رأي نظيؼ بدوف تحفظ

بشكؿ جوىري وشامؿ لدرجة تتطمب إصدار رأي سمبي أو االمتناع عف إبداء  عممية المراجعة
 الرأي.
بصورة عادلة الوضع بأف القوائـ المالية لشركة معينة تمثؿ في التقرير يذكر المراجع رأيو و     

ما فيمة "يسبؽ المراجع رأيو بكمما وعادة  المالي ونتائج األعماؿ مع ذكره لبعض التحفظات،
ي فقرة إبداء الرأي، عمى أف يذكر المراجع تحفظاتو في فقرة إيضاحية عدا" أو "باستثناء" وذلؾ ف

التقرير كما يمي  محتوىو  وفي ىذه الحالة يكوف شكؿالنطاؽ وفقرة إبداء الرأي، فقرة  تأتي بيف
 (: 2012عبداهلل، )

 خارجيتقرير مراجع 
 .بدوف تعديؿ 9الفقرة التمهيدية

وقائمة الدخؿ  .........../31/12كما ىي في ....................لقد قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي لشركة    
ف مسؤوليتلمسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ. إف ىذه القوائـ المالية ىي مف  ا ىي إبداء نمسؤولية إدارة الشركة، وا 

 الرأي بيذه القوائـ المالية اعتمادًا عمي مراجعتنا ليا . 
 9 فقرة النطاق 

ما ىو وارد في الفقرة التالية فقد تمت عممية المراجعة طبقًا لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارؼ  باستثناء   
بتخطيط وتنفيذ عممية المراجعة لمتوصؿ إلى تأكيد معقوؿ فيما إذا كانت  وتتطمب ىذه المعايير أف نقـو ،عمييا

القوائـ المالية خالية مف األخطاء والمخالفات الجوىرية ، كما تشمؿ عممية المراجعة فحصًا اختباريًا لمقرائف 
دئ المحاسبية المستخدمة الواردة بالقوائـ المالية، وتشمؿ أيضًا تقييـ  المباواإلفصاحات واألدلة المؤيدة لممبالغ  

والتقديرات اليامة المعدة مف قبؿ اإلدارة، إضافة إلي تقييـ العرض العاـ لمقوائـ المالية، ونعتقد أف مراجعتنا تقدـ 
 أساسًا معقواًل إلبداء رأينا.

 الفقرة اإليضاحية 9 
نظرًا  ............./31/12كما في  ..............مالحظة الجرد الفعمي لممخزوف والبالغ حضور و  لـ نتمكف مف    

غير أننا قمنا باإلجراءات  ،لمراجعة حسابات الشركة تكميفناألف ذلؾ التاريخ كاف سابقًا لموقت الذي تـ فيو 
 البديمة لمتحقؽ مف ىذا البند.

 فقرة إبداء الرأي9 
 المركز الماليبعدالة  رأينا أف القوائـ المالية تمثؿ ففي ما ورد في الفقرة السابقة ، باستثناء    

ونتائج األعماؿ لمسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ وفقًا لمبادئ ............../31/12في  ىوكما  ....................لمشركة
 المحاسبة المقبولة والمتعارؼ عمييا .

 ( 1-1شكل )
 متحفظ نموذج تقرير مراجع خارجي



52 
 

عمى أنيا مؤشر بأف القوائـ  المتحفظة لممراجعيفلى التقارير وبصفة عامة يمكف النظر إ    
غير نظيفة نسبيًا، ليذا قد يكوف لمثؿ ىذه التقارير المتحفظة محتوى معموماتي  لمشركةالمالية 

دراكيـ واستخداميـ ليذه القوائـ، مما بالنسبة لمستخدمي القوائـ المالية  يؤثر عمى مدى تفيميـ وا 
بإرساؿ رسالة لمستخدمي القوائـ يعبر فييا  (المتحفظة)ر حيث يقوـ المراجع مف خالؿ التقاري

و قد تـ تحذير بأنتعكس التحفظات وأف تمؾ عف وجود شؾ في حسابات الشركة محؿ المراجعة، 
 (.  2009)الدويري،حوؿ الشركة محؿ التقريرمف وجود مخاطرة  مستخدمي القوائـ المالية

 9(يبمالتقرير العكسي )الس 2.6.1
يرى فيو المراجع بأف القوائـ المالية في مجموعيا ال تعطي الصورة و ذلؾ التقرير الذي ىو     

خالؿ الفترة التي تـ  وال نتائج أعماؿ الشركةالصادقة أو العادلة عف حقيقية المركز المالي 
 مراجعتيا.

مف آثار  الحدوث لما لوحالة نادرة يمثؿ أف التقرير برأي معاكس الممارسة المينية بوتوضح     
قد المراجع عميو فإف و سمبية عمى الشركة، خاصة إذا كانت مدرجة في سوؽ األوراؽ المالية، 

 (:2007يكوف مضطرًا إلبداء رأي معاكس في الحاالت التالية ) لطفي،
  الخالؼ بينو وبيف إدارة الشركة بشأف السياسات المحاسبية المختارة أو طرؽ تطبيقيا كاف إذا

 مؤثرًا عمى القوائـ المالية.يعتبره فصاح عنيا، كبيرًا و أو مدى كفاية اإل
 خاصًة إذا كاف جوىريًا، أف التحريؼ كاف و  مضممةيا إذا خمص مف مراجعتو لمقوائـ المالية أن

مف تأييد المراجع ليذا  فالبد، سمبي عمى استمرارية الشركة محؿ المراجعةليذا التقرير أثر 
، وأف يفصح في فقرة مستقمة تسبؽ فقرة الرأي عف لذلؾ الحصوؿ عمى األدلة الكافيةب الرأي

 األسباب الرئيسية ليذا الرأي.
 (:2002أرينز ولوبؾ، )يالسمبالتالي يوضح محتوى التقرير المعاكس أو شكؿ وال      

 خارجيتقرير مراجع 
 بدوف تعديؿ.الفقرة التمهيدية9 

وقائمة الدخؿ ............/31/12كما ىي في  .....................لقد قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي لشركة    
ف مسؤوليت ا ىي إبداء نلمسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ. إف ىذه القوائـ المالية ىي مف مسؤولية إدارة الشركة، وا 

 . مالية اعتمادًا عمي مراجعتنا لياالرأي بيذه القوائـ ال
 بدوف تعديؿ. 9 فقرة النطاق
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بعممية المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارؼ عمييا ، وتتطمب ىذه المعايير أف نقـو لقد قمنا     
مف األخطاء  بتخطيط وتنفيذ عممية المراجعة لمتوصؿ إلى تأكيد معقوؿ فيما إذا كانت القوائـ المالية خالية

واإلفصاحات قرائف واألدلة المؤيدة لممبالغ  ، كما تشمؿ عممية المراجعة فحصًا اختباريًا لموالمخالفات الجوىرية
، وتشمؿ أيضًا تقييـ  المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات اليامة المعدة مف قبؿ الواردة بالقوائـ المالية

 اإلدارة، إضافة إلي تقييـ العرض العاـ لمقوائـ المالية، ونعتقد أف مراجعتنا تقدـ أساسًا معقواًل إلبداء رأينا.
 فقرة اإليضاحية9ال

 ............./31/12لقد ثبت لنا بالدليؿ القاطع أف إدارة الشركة لـ تقـ بجرد فعمي لمخزوف البضاعة في     
وقامت بتقييـ ىذا المخزوف دفتريًا، مما أدى إلى زيادة قيمتو المفصح عنيا بالقوائـ المالية المرفقة 

وترتب عمى ذلؾ زيادة مجمؿ الربح ومف ثـ صافي الربح وأيضًا حقوؽ المالؾ بنفس المبمغ،  ..............بمبمغ
أضؼ إلى ذلؾ أف الشركة لـ ترفؽ بالقوائـ المالية اإليضاحات المتممة ليا، مما جعؿ اإلفصاح غير كافي، 

ى نقص صافي الربح وزيادة مما أدى إل ..............وأيضًا بالغت الشركة في عبء إىالؾ األصوؿ الثابتة بمبمغ
 مخصص ونقص حقوؽ المالؾ بنفس المبمغ.

 فقرة إبداء الرأي9
نظرًا لجوىرية األمور المبينة في الفقرة السابقة، فمف رأينا أف القوائـ المالية المشار إلييا أعاله ال تمثؿ     

تيا النقدية لمسنة المنتيية في ذلؾ ونتائج أعماليا وتدفقا ............/31/12المركز المالي لمشركة في  بعدالة
 التاريخ، وذلؾ طبقًا لممبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارؼ عمييا.

 ( 2-1شكل )
 سمبي نموذج تقرير مراجع خارجي

 9(عن إبداء الرأي االمتناععدم إبداء الرأي ) 3.6.1
التقرير الذي يمتنع فيو المراجع عف إبداء رأيو وذلؾ في األحواؿ التي ال يتمكف ذلؾ و وى    

ضرورة استخداميا لمحصوؿ عمى األدلة بفييا المراجع مف تطبيؽ إجراءات المراجعة التي يرى 
نو ال يستطيع بداء الرأي بأالقوائـ المالية، ويذكر في فقرة إوالبراىيف الالزمة إلبداء رأيو في 

أيو عمى تمؾ القوائـ، عمى أف يذكر في فقرة مستقمة جميع األسباب التي جعمتو يمتنع عطاء ر إ
 عف رأيو.  

قد ذكر البعض أىـ األسباب التي قد تؤدي إلى عدـ إبداء الرأي تتمثؿ في النقاط التالية و     
 : (2012عبداهلل، )
  حوؿ عدالة  ورأيوجود قيود عمى عممية المراجعة بدرجة ال يتمكف المراجع مف تكويف

 القوائـ المالية.
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  وجود أحداث محتممة غير مؤكدة بحيث تكوف مف الجسامة واألىمية لدرجة عدـ القدرة
  عمى تكويف رأي حوؿ عدالة القوائـ المالية.

 المراجع الخارجي ستقالليةنقص أو فقداف ا. 
ثاؿ لتقرير عدـ م مع افتراضو  ،تقرير عدـ إبداء الرأي ثالث فقرات ضمفيتوفي العادة     

في ىذه الحالة يكوف  ليا تأثير كبيروكاف  وجود قيود عمي نطاؽ المراجعةبسبب  إبداء الرأي
  (:2012عبداهلل، ) النحو التالي عمى التقرير شكؿ

 خارجيتقرير مراجع 
 كما يمي9 الفقرة التمهيديةتعدل  
 الدخؿ. وقائمة /..........31/12كما تظير في . لمركز المالي لشركة.........لقد تـ تكميفنا بمراجعة قائمة ا 
 المنتيية في ذلؾ التاريخ، إف ىذه القوائـ ىي مسؤولية إدارة الشركة. السنة عف 

 .. باعتبار أف المراجع سوؼية......وأف مسئوليتنا ىي إبداء الرأي حوؿ ىذه القوائـ المال ) حيث تم حذف عبارة
 الخارجي المراجع  طالما لـ يقـ   كما سوؼ يتـ حذؼ فقرة النطاؽ رأيًا في ىذا النوع مف التقارير،  لف يبدي  
 .(بالمراجعة 

 .والتي يبيف فييا المراجع األسباب التي أدت إلي عدـ إبداء الرأي الفقرة اإليضاحية9
 .........../.31/12في كما..........في القوائـ المالية المرفقة بمبمغ الظاىرو  لمخزوفاجرد ب تقـ الشركة لـ  
 توجد أدلة تدعـ تكمفة اآلالت إنو ال لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى مصادقات مف عمالء الشركة، كما  وكذلؾ  
 طبيعة سجالت الشركة ال تمكف فأىذا و  ......../.31/12قبؿ السنة المالية المنتيية في   ةالمشترا والمعدات  
 .واآلالت والمعدات والمدينوف المخزوف لمتحقؽ مفبديمة  مراجعة ؽ إجراءاتتطبي مف  
 وىي التي يبيف فييا المراجع امتناعو عف إبداء الرأي. 9فقرة حجب الرأي 

 ة قيم تحديد بخصوص األخرىنتمكف مف تطبيؽ إجراءات المراجعة  وأننا لـ و لـ يتـ جرد المخزوف وحيث أن   
 كافيًا إلبداء الرأي  فإف نطاؽ عممنا لـ يكف  والمعدات، وتكمفة اآلالت  المدينيفوالتأكد مف أرصدة  المخزوف  
 .الرأي حوؿ عدالة القوائـ المالية المرفقة إبداء نمتنع عف، وليذا فإننا المالية القوائـ ىذهحوؿ    
 

 ( 3-1شكل )
 بدون رأي نموذج تقرير مراجع خارجي

في الخارجي بيا المراجع يمكف أف يدلي  آلراء التيا عرض ألنواعمف بناًء عمى ما سبؽ و      
يتضح  ،محؿ المراجعة ونتائج األعماؿ لمشركة عدالة المركز المالي ىيعده عف مدتقريره الذي 

محؿ  لمشركةأف بعض الظروؼ قد تستدعي عدـ إبداء المراجع لرأي نظيؼ عمي القوائـ المالية 
     .المراجعة
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عف  يمتنعأف أو  رأي عكسيبأو  رأي متحفظبإما قد يصدر تقريره المراجع فإف  بالتاليو     
التقارير التي ليا نفس األسباب تعتمد  مف تمؾبيف أي نوع  ما االختياروعممية  إبداء الرأي

اعتمادًا كبيرًا عمى األىمية النسبية لمسبب وكذلؾ عمى الحكـ الشخصي لممراجع وفقًا لعنايتو 
 المينية والعممية.

مدى تأثير األىمية النسبية في نوع التقرير الذي يصدره المراجع عمى  ف تمخيصويمك    
العالقة بيف أنواع التقارير  (5-2الشكؿ )حيث يوضح  مراجعتياالقوائـ المالية التي تمت 

 (:2008اء التقرير النظيؼ )اشتيوي،ستثنبا
 

 تقرير سالب         تقرير عدم إبداء الرأي        تقرير تحفظي        األسباب         
 .عدـ الثبات .1
 .                  المحاسبية  مخالفة المبادئ .2
 االفصاح غير الكامؿ. .3
 وجود قيود عمى نطاؽ المراجعة. .4
 أحداث محتممة غير مؤكدة. .5

    / 
    /.................... ./ 
    /................... .../ 
    /................................................  / 
    /................................................  / 

 )................   تشير إلى زيادة األىمية النسبية لمسبب(
 (4-1شكل)

 صدارهاإلالعالقة بين أنواع التقارير واألسباب المؤدية 
موضوع االىمية النسبية والتقدير الشخصي لممراجع المذيف يتحكما  إلى أىميةىنا  نشيرو     

نو ال توجد قاعدة عامة تحدد ما إذا أرير الذي يجب عمى المراجع إصداره، و في تحديد نوع التق
 ةوالميني ةحكاـ الشخصيأو غير ميـ، وأف األمر متروؾ لأل كاف عنصرًا معينًا يعد ميمًا نسبياً 

ورىا بطبيعة المخالفات وبحجـ الشركة وبغيرىا مف العوامؿ حيث أنو ما التي تتأثر بد لممراجع
يعد ىامًا في شركة صغيرة ليس لو أىمية في شركة كبيرة، كما أف طبيعة العنصر وقيمتو 

 (.2003،البديوي وشحاتو) المادية لو وزف عند تقدير األىمية النسبية مف قبؿ المراجع
  9المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي القدرة عمى إدراك محددات 7.1
التي  لممعمومات مصدر المراجع الخارجيمخصو تقرير ي  عد المحتوى المعموماتي الذي ي      

ولكي يدرؾ المستخدميف المحتوى المعموماتي لتقرير  ،العديد مف القراراتعتمد عمييا في اتخاذ ي  
عمومات مجموعة مف المحددات التي تحقؽ المراجع الخارجي يجب أف يتوافر في ىذه الم

يظير أثر ذلؾ اإلدراؾ مف خالؿ التأثير عمى حيث  منفعتيا وتسمح بإدراؾ المستخدميف ليا،
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فإف ىناؾ مجموعة مف بناًء عمى ذلؾ و  لتمؾ القرارات، ىـسموؾ المستخدميف في اتخاذ
؛ 2010القحطاني، )يمي ما  االمحددات التي تحدد المحتوى المعموماتي لتمؾ التقارير، ومني

  (:1995؛ محمد،2006عمي،
 9التي يحققها لهم التقرير من عدمهإدراك مستخدمي التقرير لممنفعة  2.7.1

يتأثر اإلدراؾ بمجموعة مف العوامؿ حيث شخص بشيء معيف ، أي إلماـ اإلدراؾ  مثؿي    
ع البعض اآلخر ال يستطيو معينة  التي تفسر لماذا يدرؾ البعض حدث أو أحداثالسموكية 

أو لماذا تكوف المعمومات ىامة لشخص ما وال تكوف عمى نفس الدرجة  ،إدراؾ ىذه األحداث
وىي بذلؾ تفسر لماذا يدرؾ بعض  ،مف األىمية بالنسبة لشخص آخر في نفس الظروؼ

و لماذا ال يدركو البعض  ،تأثيره عمى قراراتيـو  المراجع الخارجيمتخذي القرارات أىمية تقرير 
 خر.األ
 مف التقرير المحققة لممنفعة الخارجي المراجعتتجمى أىمية إدراؾ مستخدمي تقرير كما    

محددًا ىامًا مف  مثؿوباعتبار أف إدراؾ منفعة التقرير ي ،باعتباره ممخصًا لعمميات المراجعة
لؾ ، ويرجع ذالخارجيمحددات قدرة المستخدـ عمى إدراؾ المحتوى المعموماتي لتقارير المراجع 

في أف عدـ إدراؾ ىؤالء المستخدميف لمنفعة التقرير والمعمومات الواردة بو يؤدي إلى إىماليـ 
 قيد لمشركةلذلؾ التقرير، وبالتالي عدـ االعتماد عميو لموقوؼ عمى حقيقة المركز المالي 
 قيد الشركةالمراجعة، ومف ثـ اتخاذ قراراتيـ بناًء عمى القوائـ المالية والتقارير التي تصدرىا 

 ، والتي قد يكوف بيا أخطاء تؤدي في النياية إلي اتخاذ قرارات خاطئةالمراجعة
 (.1994)محمد،
 ه9مع مستوى معرفة المستخدم وخبرت تناسب أسموب الصياغة 1.7.1

خالؿ مراحؿ متعاقبة النتقادات عديدة باعتباره ي صاغ في قالب  المراجعتعرض تقرير لقد     
 المتخصصوف و ال يتناسب أسموب صياغتو مع مستوى معرفة المستخدـ ميني ال يفيمو إال

  .وخبرتو
في كافة الدوؿ عمى إصدار التشريعات والمعايير المينية  لذلؾ تعمؿ المنظمات المينية    

 صياغة ي عد محددًا ىامًا لإلدراؾف أسموب الباعتبار أالتي تيتـ بالتقرير وأسموب صياغتو، و 
عمى إدراؾ  واضحة لمحتوى التقرير تعني قدرة أفضؿ لدى المستخدـ وجود صياغةحيث أف 

 .(2005)إبراىيـ، العكس صحيحو محتواه المعموماتي 
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  9الوضوح وسهولة الفهم 2.7.1

ويتحقؽ  ،ا معنى بالنسبة لمشخص القارئ لوي عتبر التقرير واضحًا وسيؿ الفيـ إذا كاف ذ    
، يف لوالفيـ والذكاء واالستيعاب بالنسبة لممستخدم التقرير في اعتباره خصائصأخذ ذلؾ إذا 

، لذلؾ كمما كانت محتويات التقرير واضحة كمما كاف مف باعتبارىـ يختمفوف في قدراتيـ العقمية
الوضوح أيضًا بوجود شرح محدد كما يرتبط ، السيؿ عمى المستخدميف تفيميا وتحميؿ نتائجيا

حتى يسيؿ فيمو، فكمما كاف التقرير واضحًا ارجي المراجع الخوتفسير لمرأي الوارد بتقرير 
المستخدـ قادرًا عمى إدراؾ محتواه المعموماتي وي ؤثر في سموكو   كاف وسيؿ الفيـ  كمما

 . (2006)عمي، والعكس صحيح
 9المراجع الخارجيوجود أو عدم وجود معمومات بديمة عن تقرير  3.7.1

تتمثؿ مدخالت المعمومات التخاذ القرارات إما في مدخالت رئيسية أو مدخالت بديمة تحؿ     
صعوبة أو محؿ المدخالت الرئيسية وذلؾ في حالة صعوبة الحصوؿ عمى المدخالت الرئيسية 

 .أو زيادة تكمفة الحصوؿ عمييافيـ محتوياتيا وكيفية استخداميا 
القوائـ والكشوؼ تتمثؿ في  المراجع الخارجيالمعمومات البديمة عف تقرير وبالتالي فإف     

مكف تي يأو البيانات المختمفة ال الدخؿالتحميمية التي ت رفؽ بقائمة المركز المالي وقائمة 
، إدارة مثؿ إدارة التكاليؼ، إدارة اإلنتاج مشركةلمختمفة لادارات اإلالحصوؿ عمييا مف 

العامة  االقتصاديةيعتمد المستخدموف عمى المعمومات كما راجعة الداخمية، ، إدارة المالموازنات
  .(2006باشيخ،التي ت نشر عبر شبكة اإلنترنت )

 المالءمة9 4.7.1
تخاذ القرارات، القدرتيا عمى مساعدة مستخدمييا و مالءمة المعمومات بيا مدى  ويقصد    

معمومات عف سالمة  توفررات البد أف معمومات المراجعة مالئمة التخاذ القراتكوف ولكي 
)القحطاني،  مالية المختمفة لمتخذي القراراتالقوائـ الحسابات و الب ةرقاـ الوارداألصحة و 

2010).  
مف ضمف نواحي االستفادة مف  أف( A.A.A) وقد أوضحت جمعية المحاسبة األمريكية   

ساسًا اقتصاديًا مراجعة القوائـ المالية أف المعمومات التي تـ مراجعتيا يمكف أف ت عطي أ
عنى أف المعمومات التي تمت مراجعتيا يجب أف تعطي خمفية مما ي، لصانعي القرارات
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ذلؾ تكوف اتخاذ قراراتيـ وب ـ عمىىحتى تساعد لمشركةلمستخدمييا عف الوضع االقتصادي 
 .(1995،محمد) المعمومات مالئمة لالستخداـ

ارتباط "مدى  أنياعمى مالءمة ال (F.A.S.B) ؼ مجمس معايير المحاسبة الماليةر  كما ع    
المعمومات المحاسبية بالغرض الذي أ عدت مف أجمو أو بالنتيجة التي يرغب مستخدمي القوائـ 

وطبقًا لرأي المجمس فإف مالءمة المعمومات تتحدد بمدى مساعدة تمؾ  ؛"االمالية في تحقيقي
 .(57:1995)محمد،  المعمومات لمستخدمييا في تكويف الرأي واتخاذ القرارات

قدرة المعمومات عمى أحداث " ىو معيار المالءمةالمقصود بأف  أيضاً مجمس الويرى     
 "أعداد التنبؤات أو تصحيح التوقعاتاختالؼ في القرار مف خالؿ مساعدة المستخدميف في 

 (.56:1992 عمي،)
 9التوقيت المناسب 5.7.1

 يعتبر، حيث المستخدمة لتقييـ نظـ المعمومات ي عتبر عنصر التوقيت مف أىـ المحددات    
وصوؿ المعمومات لمتخذ القرار لحؿ مشكمة ما بعد وصولو لحؿ ليا اعتمادًا عمى معمومات 
بديمة ي فقدىا قيمتيا أو منفعتيا وي زيد مف منفعة المعمومات البديمة التي تـ االعتماد عمييا، 
وبذلؾ فإف منفعة المعمومات تزداد كمما ق دمت إلى مستخدمييا في التوقيت المناسب وتنخفض 

 . (2010)القحطاني، تنعدـ إذا ق دمت إلييـ بعد ىذا التوقيت المناسب أو
تيا ىامًا لتحقيؽ منفع التقارير المالية في التوقيت المناسب شرطاً ظيور القوائـ و  لذلؾ يعتبر    

أف ظيور القوائـ و  (F.A.S.B) أشار مجمس معايير المحاسبة كما، ياستخدميبالنسبة لم
وصوؿ معمومات المراجعة ف المناسب ي عتبر أحد أىداؼ المحاسبة، لتوقيتالتقارير المالية في ا
يزيد مف  اتقرار العمييا في اتخاذ  عتماداالو التوقيت المناسب خدميف في وتقريرىا إلى المست

اؾ المحتوى المعموماتي عمى إدر  المستخدميفمنفعة تمؾ المعمومات وىو ما يعني ضمنيًا قدرة 
  .(1999)عطية،لمتقرير

 9الدقة 6.7.1
يرجع إلى أف ، ولعؿ السبب تقييـ المعموماتفي مف أىـ المحددات المستخدمة دقة الت عتبر     

وبذلؾ ت صبح تكمفة الحصوؿ عمى  غير سميمة،ؤدي إلى اتخاذ قرارات يالمعمومات عدـ دقة 
ي ذلؾ وف ،مبرر لمحصوؿ عمى تمؾ المعمومات ال يوجدوبالتالي  ،المعمومات أكبر مف منفعتيا

نظاـ معمومات  يأل عمى أىمية عنصر الدقة كأحد محددات"( 248:1990سرايا )كد فقد أ
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، األمر الذي يجعؿ مف خاصية الدقة عاماًل ىامًا اتخاذ قرارات ىامة عميو مفيترتب وذلؾ لما 
  ."محاسبية سميمة وفعالةورئيسيًا إلنتاج معمومات 

التي ت وضح الواقع الفعمي بدوف أخطاء أو غموض  ف المعمومات الدقيقة ىيوبناًء عميو فإ    
أو تعارض أو تناقض، ففي مجاؿ معمومات المراجعة توافر عنصر الدقة في تمؾ المعمومات 

خطاء يعني أنيا ت وفر لمستخدمييا متطمباتيـ بالنسبة لمقوائـ المالية بصورة خالية مف األ
 تخاذ القرارات بصورة سميمةممية ابحيث ت سيؿ ليـ ع والغموض والتعارض والتناقض

 . (1993)السماحى،
أف يتحرى الدقة عند إبداء رأيو الفني في مدى صدؽ  المراجع الخارجييجب عمى بالتالي و     

وعدالة القوائـ المالية المنشورة لموحدة، وأف ي راعى احتياجات المستخدميف بأف تكوف محتويات 
ولذلؾ يجب أف تكوف  ؛ف الحتياجات المستخدـالتقرير في حدود اإلجماؿ والتفصيؿ المناسبي

عند إعداده لمحتوى تقرير المراجعة ىي تحرى الدقة حيث إنيا تزيد  ممراجعالمنشودة لغاية ال
دراؾ أفضؿ لمحتواه ، ومف ثـ زيادة الطمب و  الخارجي مف ثقة المستخدميف في تقرير المراجع ا 

 . (1999)عطية، عمى خدمات المراجعة
 9الموضوعية 7.7.1

ي قصد بالموضوعية بصفة عامة البعد عف التحيز، أما بخصوص موضوعية معمومات      
عند إبداء رأيو الفني عف مدى صدؽ وعدالة المراجع الخارجي المراجعة فإنيا تعني أف يكوف 

 القوائـ المالية غير متحيز في ذلؾ الرأي ألي مف األطراؼ المتصمة بتمؾ القوائـ
 . (2011)األسود،

أنو نظرًا لتنوع الجيات الميتمة بالقوائـ المالية واختالؼ احتياجاتيا  (1995) محمدويرى      
أو  المالية فإف خاصية عدـ التحيز ىدافيا مف وراء استخداـ  المعمومات الواردة بالقوائـأوتبايف 

فإف  وعميو ،المستخدميف كافةتتطمب أف ي راعى عند إعداد القوائـ المالية خدمة الموضوعية 
معمومات غير دقيقة العدـ مراعاة الموضوعية في معمومات المراجعة قد ي ؤدي إلى أف ت صبح 

 . ي قمؿ الطمب عمى خدمات المراجعة وبالتالي تكوف غير ذات جدوى في اتخاذ القرارات مما قد
باعتبار أف عف اإلدارة  تواستقالليبمدى ة تتأثر فإف الموضوعي لممراجع الخارجيوبالنسبة     

سالمة محؿ المراجعة و  لمشركةالفرصة لمتعبير عف رأيو بالنسبة لموضع الحالي  ولذلؾ ي تيح 
 .المراجعتصرفات اإلدارة دوف تحيز ودوف أف تكوف ىناؾ فرص مف قبؿ اإلدارة لمتأثير عمى 
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ويالحظ أف الموضوعية كمحدد مف محددات منفعة عممية المراجعة ت ؤثر عمى باقي     
الخارجي ألي مف األطراؼ المستخدمة أو  المراجعحددات السابؽ التحدث عنيا، فتحيز الم

، وبالتالي غير مالئمة لمعمومات الواردة مشكوؾ في دقتياالمستفيدة مف تقريره يجعؿ ا
 .(2011)األسود، لالستخداـ بواسطة األطراؼ األخرى

 المراجع الخارجي9وجود أو عدم وجود تحفظات بتقرير  8.7.1 
في تقريره، وقد يكوف ىذا الرأي نظيفًا )أي  المراجع الخارجيالرأي الذي ي بديو  وي قصد بو     

عف في ظروؼ معينة  المراجعبدوف تحفظات( أو رأيًا متحفظًا أو رأيًا عكسيًا، كما قد يمتنع 
   .إبداء الرأي لعدـ تمكنو مف التوصؿ لرأي عف مدى سالمة وعدالة عرض القوائـ المالية

 قد يكوف سببًا مف أسباب تغيير المراجع الخارجينوع الرأي الوارد بتقرير  وعميو فإف    
الشركة ، وبالتالي فيو عامؿ مؤثر في منفعة عممية المراجعة مف وجية نظر كؿ مف المراجع
 وتقرير المراجعة مف ناحية أخرى المراجعة مف ناحية ومستخدمي القوائـ الماليةقيد 

 .(1996)زىراف،
 9صعوبة الظروف التي تتخذ فيها القرارات نتيجة عدم التأكد 20.7.1

حالة و ، ذ القرار، وىي حالة التأكد التاـاتخما يتعامؿ متخذ القرار مع ثالث حاالت ال عادةً     
ظروؼ متغيرة  أكثر القرارات ت تخذ بطريقة غير روتينية وفي ، وأف، وحالة عدـ التأكدالمخاطرة

ركة قيد شلرار الظروؼ البيئية التي تحيط بايكوف ذلؾ نتيجة لعدـ استقو ، قد يصعب التنبؤ بيا
فإف الحصوؿ عمى المعمومات يجب أف يعكس شرطًا ضروريًا وىو محاولة وبالتالي  المراجعة

 . (2008،الششيني)أف يتكيؼ ناتج القرارات مع الظروؼ المستقبمية 
 شركةلمًا مف المعمومات عف الوضع المالي نوعيوفر  قد المراجع الخارجيتقرير  فإف لذلؾو     

ف تمؾ المعمومات قد باعتبار أ، فمستخدميالمما ي ساعد في تخفيض حالة عدـ التأكد لدى 
ت ساعد مستخدمييا عمى تكويف تنبؤات أقرب إلى الصحة في ظؿ الظروؼ المحيطة بعممية 

 اتخاذ القرار. 
 جي9المراجع الخار مدى توافر الثقة في تقرير  22.7.1

و، وضماف بذلو يتاستقاللو  المراجعمف الثقة في  المراجع الخارجيالثقة في تقرير  تأتي    
عمى إصدار مجموعة  ذات العالقة، لذلؾ عممت المنظمات المينية معناية المينية الواجبةل

 ،بحيث ي صبح توافرىا مطمبًا في مف يمارس المينة المراجعالمعايير التي تتعمؽ بشخص 
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 المراجع، االستقالؿ والحياد، وبذؿ ي: توافر التأىيؿ العممي والعمميىذه المعايير فوتتمثؿ 
 .العناية المينية الواجبة

خاصة معيار االستقالؿ، تزداد ثقة  المراجعتمؾ المعايير في شخص  تتوافر وبالتالي فإذا     
 .المراجع الخارجيالمستخدميف في التقرير بناًء عمى الثقة في 

س توافر الثقة في قدرة مستخدمي القوائـ المالية عمى إدراؾ المحتوى المعموماتي وينعك    
بناًء عمى الثقة في  مف خالؿ االعتماد عمى التقرير في اتخاذ القرارات المراجع الخارجيلتقرير 
ذا انعدمت تمؾ الثقة، فال يعتمد عميو المستخدـ عند اتخاذه القرار، ،التقرير مما يعني ضمنًا  وا 

  (.1999عطية،)والعكس صحيح  راكًا  سالبًا لمحتوى التقريرإد
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 خالصة الفصل9
تقرير المراجع الخارجي وما يتضمنو مف لحتوى المعموماتي لماعرض تناوؿ ىذا الفصؿ     

الثقة التي يمكف أف تمتد إلى  منحو األساس لمصداقية القوائـ المالية تعتبر معمومات 
مدى يتخذونو مف قرارات تتوقؼ فعاليتيا عمى  وذلؾ مف خالؿ ما ،القوائـف تمؾ مستخدمي

أف قيمة و  اإلدراؾ والفيـ الصحيح لممعاني والرسائؿ المحولة مف خالؿ تقرير المراجع الخارجي،
فإنيا تختمؼ  انب أخرومف ج ،ىذا مف جانب تمؾ المعمومات تختمؼ باختالؼ المستخدميف ليا

مفيـو لتطرؽ الفصؿ إلى عرض كما  الذي تستخدـ فيو تمؾ المعمومات،باختالؼ نوع القرار 
باإلضافة إلى المتطمبات المينية المتعمقة  هتقرير المراجع الخارجي وأىميتو، ومعايير إعداد

وؿ أنواع أو أشكاؿ تنا، كما والنواحي الشكمية لو  اهمحتو و  همف حيث عناصر  التقرير بإعداد
إبداء  ػػػػ سمبي ػػػػ االمتناع عفمتحفظ )نظيؼ ػػػػ حيث كونو تقرير الخارجي مف  رير المراجعاتق

عرض  وكذلؾإصدارىا، تي أدت إلى واألسباب ال األنواعبيف ىذه توضيح العالقة و  ،(الرأي
مدى أىميا مف والتي المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع  وفيـ محددات القدرة عمى إدراؾ
 التقرير صياغةقيا مف عدمو، ومدى تناسب أسموب لممنفعة التي يحقإدراؾ مستخدميف التقرير 

وما إذا كاف ىناؾ ووضوح وسيولة فيـ التقرير،  مع مستوى معرفة المستخدميف وخبرتيـ،
والتوقيت  ومالئمة المعمومات الواردة بالتقرير، المراجع الخارجي،معمومات بديمة عف تقرير 

التي تتخذ بالتقرير مف عدميا، وكذلؾ الصعوبات تحفظات  إذا كاف ىناؾما و  المناسب لمتقرير،
الثقة في تقرير المراجع الموضوعية والدقة و فييا القرارات نتيجة عدـ التأكد، وأخيرًا مدى توافر 

 الخارجي.
سوؼ يتناوؿ اإلطار النظري لالئتماف المصرفي بالمصارؼ  الثالثفإف الفصؿ بالتالي و     

                                                                                                             التجارية وعالقة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي بقرارات منح االئتماف.
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 مقدمة:  1.3
من تأثير  امركزًا حيويًا في النظم االقتصادية والمالية بما ليالتجارية  رفالمصال مثت    

عمى االستثمارات  ياتوزيبو  قتصادية من لبلل تببةة المدلراتإيجابي عمى التنمية اال
 مجاالت النشاط االقتصادي كافةحمقة تتفاعل دالميا التجارية المصارف تمثل كما الملتمفة، 
 (.2003 )السيسي،

زادت تببًا لذلك حسابات المصارف وتبددت لدماتيا،  ةطنشاال زادت وتطورت ىذهكمما ف    
 في التنمية االقتصادية تمببويمكن أن الدور الذي المصارف التجارية و ازدادت أىمية بالتالي و 

عادة  قياميا لبللمن  وفي تطور وتقدم الدول باستقبال األموال من المستثمرين والمدلرين وا 
والتسييبلت تقديم القروض نتاجية أو اللدمية عن طري  مشاريع اإلالتمويل استثمارىا في 

في شكل قروض قصير أو متوسط أو طويل األجل لتمويل تمك المشاريع االةتمانية الملتمفة 
مواردىا اللارجية من الوداةع وعمى موارد ألرى دالمية وذاتية تتمثل في  مبتمدة عمى

أداة من التجارية المصارف  تبتبر كما؛ السنوات السابقة ملصصات وأرباحالو  حتياطياتاال
الدعامات  إحدىأدوات االستثمار التي تمبب دورًا ىامًا في التنمية االقتصادية، فيي تمثل 

أصبحت تشكل فيما بينيا أجيزة فبالة حيث  دولة،ي أل االقتصاديفي بناء الييكل  األساسية
، ولبل الكثير من لمدولة يبتمد عمييا في تطوير وتنمية ملتمف قطاعات االقتصاد القومي

 االقتصاديات الملتمفة إنما يرجع في جوىره لملدمات المتبددة التي مظاىر التطور الذي تشيده
المؤسسات الحديثة كاللدمات المالية األفراد و ستغني عنيا يال  والتي لتجاريةا تقدميا المصارف

 (.2003 )السيسي، واالةتمانية بل تبتبر ضرورة لدعم بقاةيا واستمرارىا
بتقديم البديد من تقوم لمصارف التجارية من أىم المؤسسات المالية التي تبتبر احيث     

أىم اللدمات التي تقدميا المصارف من ولبل  ،فراد والمؤسساتلؤلاللدمات المصرفية 
وألطر القرارات التي تتلذىا المصارف يبتبر من أىم الذي و االةتمان المصرفي التجارية 

ببممية منح التجارية، فمن اليسير أن يتحصل المصرف عمى الوداةع إال أنو من الصبب القيام 
عن جزء من تنازل المصرف مثل تمنح االةتمان عممية  باعتبار أن ،االةتمان ثم استرداده

عدم  مصحوب بملاطر كونبيدف تحقي  عاةد، ألنيا عادًة ما ت احة لديوالمتالمالية  الموارد
ولمحد من تمك الملاطر وتحقي  الباةد المرغوب يتطمب ضرورة دراسة  ،سدادالالقدرة عمى 

الشركة طالبة المتبمقة بالمبمومات وتحميل البوامل المؤثرة في منح االةتمان من لبلل جمع 
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ى مؤشرات لحصول عمامن لبلل  تدنية الملاطر وتقميل حاالت عدم التأكدبيدف  ،االةتمان
ومما ال شك فيو يبتبر مانحي االةتمان أحد ، االةتمانسداد لمحكم عمى قدرة الشركة عمى 

باعتبار أنيا ُتبد المصدر الرةيسي  وما تحتوي عميو من مبمومات مستلدمي القواةم المالية
ولزيادة االىتمام بمصداقية المبمومات ؛ لممبمومات المحاسبية التي تساعدىم عمى اتلاذ قراراتيم

 كان البد من وجود جية االةتمان ودرجة االعتماد عمييا في عممية اتلاذ قرار منحالمحاسبية 
ت الواردة بالقواةم المالية لمشركات طالبة ودقة المبموماقوم ببممية التأكيد عمى صحة ت مستقمة

وىو الذي يضفي المشروعية عمى المبمومات تتمثل في المراجع اللارجي ىذه الجية  االةتمان،
مانحي )ممبمومات ين لمستلدمالحمقة الوصل بين يمثل  هباعتبار أن تقرير و الواردة بتمك القواةم، 

  . (2009)لطفي، اللارجي عالمراجالتي صدر عنيا تقرير والشركة  (االةتمان
باالةتمان المصرفي من متبمقة المفاىيم السوف يتناول  فصلىذا ال وبناًء عمى ما تقدم فإن     

 وأنواعو وأىميتو المصرفي االةتمانوكذلك مفيوم المصارف التجارية  لبلل عرض لمفيوم
 والمبمومات االةتمانية البلزمة لممنح المنح مراحلو  ومنحؤثر في تي من الممكن أن تالوالبوامل 

عبلقة المحتوى المبموماتي لتقرير أليرًا و  ووساةل الحد منيالمصاحبة لبممية المنح، والملاطر ا
 .بقرارات منح االةتمان المراجع اللارجي

 المصارف التجارية:مفهوم  2.3
مؤسسات تتبامل وتتاجر باألموال في مجال اإلقراض واالدلار تبتبر المصارف التجارية     

ازدادت لقد إحدى الدعاةم األساسية في بناء الييكل االقتصادي لمدولة، و واالستثمار فيي 
 في تطوير وتنمية ملتمف قطاعات االقتصادلمساىمتيا الفبالة البصر الحديث  أىميتيا في

 .القومي لمدولة
لمشرع الميبي ا التي تناولت مفيوم المصارف التجارية، حيث عرفياوقد تبددت التبريفات     

في حسابات جارية  "يبتبر مصرفًا تجاريًا كل شركة تقوم بصفة مبتادة بقبول الوداةعأنيا: ب
حسابات ألجل ومنح القروض والتسييبلت االةتمانية وغير ذلك من  يف أو تدفع عند الطمب
 (.65 ، المادة2005، 1 القانون رقم( " األعمال المصرفية

"وسيط مالي يقبل الوداةع ويمنح القروض ويقدم مجااًل أوسع من لدمات  أنيا عمىعرفت و     
 (.Rose, 2002:4) .Peter, Sأي مؤسسة مالية ألرى" 
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ىي المصارف التي تبتمد عمى وداةع األفراد والييةات بأنواعيا " :بأنيا كما عرفت أيضاً      
عادة استثمارىا لفترات قصيرة األجل أو الملتمفة سواء كانت  تحت الطمب أو ألجل أو بأسبار وا 

وذلك لممساىمة في  ،تسييبلت اةتمانية يسيل تحويميا إلى نقدية حاضرة دون لساةر تذكر
 . (16:2000عبداهلل، ) "تمويل التجارة الدالمية واللارجية

 مفهوم االئتمان المصرفي: 3.3
، ةوبللبم التجاري البام الثقة التي يمنحيا المصرفاالةتمان المصرفي بمفيومو  يمثل    

في المغة الةتمان فا ،مالوفاء بتسديد التزاماتيو عمى ةبمبنى أن يث  المصرف في قدرة عمبل
اطمةنان  ىوفأساس االةتمان  ،( أي أطمةنن  م  كممة مصدرىا )اةتمن( والتي ىي مصدرىا )أ  

وقت  والبميل وسبلمة مركزه المالي وقدرتو عمى الوفاء بالتزاماتلسبلمة نوايا المصرف 
 (.13:2000، الفقيو) استحقاقيا

 ظير مفيوم االةتمان المصرفي منذ البصور القديمة من لبلل الببلقات التجارية التيوقد     
ظيرت بين الحضارات الملتمفة والتي كانت تتمثل في عمميات التبادل التجاري كانت قد 

نتج عنو ظيور عمبلت  ر الذيماألالناتجة عن تبادل السمع واللدمات بين تمك الحضارات، 
متبددة وملتمفة والحاجة إلى من يقوم ببمميات استبدال ىذه البمبلت ومن ىنا ظيرت الحاجة 

لتمويل وتسييل ورت إلى قبول الوداةع وتقديم القروض لمتجارة واإلى مينة الصرافة، ثم تط
 ؛ ومع تزايد الحاجة لبلةتمان المصرفي واستحداث الطر  الملتمفة لمتمويلالبمميات التجارية

تدعم ملتمف مؤسسات مالية أكثر قدرة عمى تقديم لدمات أصبحت بحيث المصارف  وتطور
 .(2010السيد،) ألنشطة لؤلفراد والمؤسساتا

تطور االةتمان المصرفي بفبل تطور المجتمبات وما صاحبيا من تطور في الييكل  وقد    
االقتصادي لمدول األمر الذي نتج عنو زيادة الطمب عمى األموال وأصبحت الحاجة إلى 

أىم الركاةز األساسية في  وأصبح يمثلكثر شيوعًا لممبادالت التجارية االةتمان من الوساةل األ
أعمال المصارف التجارية، حيث يبتبر الباةد المتولد من االةتمان من أىم االيرادات التي 

        تحققيا المصارف التجارية وتبتمد عمييا في تمويل األنشطة والمشاريع الملتمفة.
 لضيريالو االةتمان حيث يبرففيوم التي تناولت متبريفات التبددت ىذا وقد     

الثقة التي يولييا المصرف التجاري لشلص ما حين يضع تحت " أنوعمى  (38:1987)
تصرفو مبمغًا من النقود أو يكفمو فيو لفترة محددة يتف  عمييا بين الطرفين، ويقوم المقترض في 
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حصل عميو المصرف من المقترض يتمثل في تو لقاء عاةد مبين ياتنيايتيا بالوفاء بالتزام
  .والبموالت والمصاريف"الفواةد 
عممية بمقتضاىا يرتضي المصرف مقابل فاةدة أو "( بأنو 71:1997) كما عرفو النجار    

وذلك لتغطية  قدية أو أي صورة ألرىعمولة مبينة أن يمنح عميبًل تسييبلت في صورة أموال ن
أو تبيد  أو إقراض البميل لغرض االستثمار لتمكينو من مواصمة نشاطو البجز في السيولة

 ."متمثل في كفالة المصرف لمبميل أو تبيد المصرف نيابة عن البميل لدى الغير
أنو "مبادلة نقود حاضرة مقابل وعد بنقود آجمة عمى  (13:1999) األلفي عرفو في حين    
 ".ضافة إلى فاةدة محددة ومبمومةباإل
النقود يبتبر اةتمانًا، ألن األجل بأنو " كل وفاء أجل لمبمغ من  (15:2009) شحاتو وعرفو     

الذي يمنح لممدين يقوم عمى الثقة المتبادلة بينو وبين الداةن أو إنو الثقة التي يولييا المصرف 
      .لبميمو لكي يمكنو من الحصول عمى ثقة الغير فيو"

ت "ىو عممية منح القروض المالية أو التسييبلو أنبأيضًا  كما عرف االةتمان المصرفي    
في استكمال أو تطوير نشاط المشروع بيدف تحقي  الربح  استلداميااالةتمانية ألغراض 

واالستمرار في مزاولة النشاط وىو ببل شك يرتبط بمدى زمني مبين وبسبر فاةدة محدد 
 .(10:2010)األجيوري،  "في وقتيا ومصاريف تستح  السدادعموالت  إلى باإلضافة

ومن التباريف السابقة يتضح أن االةتمان المصرفي ىو عمل تجاري ىدفو تحقي  الربح     
عمبلةيا من األفراد بما يكفل استمرار ونمو المصارف التجارية وتطورىا وتمبية احتياجات 

 .والمؤسسات الملتمفة
 :أهمية االئتمان المصرفي 4.3
حيث تتمثل ميمتو األساسية في  االقتصادي ىام في النشاط دور يمبب االةتمان المصرفي     

لمدفع بالنشاط االقتصادي نحو التقدم، الملتمفة توفير األموال وتببةتيا في قنوات االستثمار 
 (: 1997عزت، ) النقاط التاليةويمكن تمليص أىمية االةتمان في 

 زيادة اإلنتاج: 1.4.3
المشروعات  إنشاء من لبلل تمبب المصارف دورًا كبيرًا في توفير مثل ىذه التسييبلت    

 والتي تحتاج إلى أموال كثيرة تطوير القاةم منيادعم و الصناعية والزراعية واللدمية الجديدة و 
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أو إصدار  إلى االقتراض من المصارف امما  يدفبي ،تفو  الموارد الذاتية ليذه المشروعات
 .سندات وطرحيا عمى الجميور

 زيادة االستهالك: 2.4.3
ببض  المستيمكين من الحصول عمى المصرفي من أىم الوساةل التي تمكن االةتمان يبتبر    

قيمتيا كامل بدم قدرتيم عمى دفع األلرى، وذلك ل وغيرىا من السمع السمع االستيبلكية المبمرة
ىذه السمع عمى أن يتم مثل منحيم التمويل البلزم لشراء من لبلل وذلك ، في الوقت الحاضر

 .لوليم المستقبميةسدادىا عمى أقساط بضمان د
 توزيع الموارد المالية عمى مختمف األنشطة االقتصادية: 3.4.3

 عمىيمبب االةتمان دورًا ىامًا في توزيع الموارد المالية المتاحة لدى الجياز المصرفي     
بما يلدم أىداف السياسة و  التوازنتمكن االقتصاد من تحقي  حتى ي ،ملتمف القطاعات

 يكفل تحقي  األىداف المرسومة.و  االقتصادية واالةتمانية
  تشغيل الموارد العاطمة: 4.4.3

 بصورة مؤقتة تشغيل األموال الباطمةفي االةتمان المصرفي أداة يمكن االستفادة منيا  يمثل    
 وذلك عن طري  التمويبلت قصيرة األجل. ،موجودة بالمصارف والتي ىي
  تسهيل عممية التبادل التجاري: 5.4.3

غير  أشكال االةتمان المصرفي ىحدإ والتي تمثل ،استلدام االعتمادات المستندية يبتبر    
التجارة اللارجية مع ضمان حقو  المورد مجال طريقة سيمة لمدفع في  يوفرالمباشر 

 والمصدر. 
 :أنواع االئتمان المصرفي 5.3
وفقًا تألذ التسييبلت االةتمانية والقروض المصرفية أشكااًل متبددة بحيث يمكن تصنيفيا     

وفقًا لنوع القطاع كما يمكن تصنيفيا مؤسسات،  أفراد أو اسواًء كانو لمشكل القانوني لممقترضين 
 ، وكذلك آلجال استحقاقيا.من تجاري أو صناعي أو زراعي أو لدمي

القصيرة والمتوسط وطويل في سياستيا االةتمانية تحدد التجارية لمصارف اعميو فإن و     
التسييبلت االةتمانية التي تقوم بمنحيا والتي تتواف  مع احتياجات البمبلء وطبيبة اآلجل أنواع 

في  يمكن عرض أنواع االةتمان المصرفيوبالتالي األنشطة االقتصادية الساةدة في الدولة، 
  :(2000 ،الحناوي والسيدة؛ 1999 ،)فموح النقاط التالية
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 :لغرضمن حيث االمصرفي االئتمان   1.5.3 
ببدة منح القروض المصرفية أو التسييبلت االةتمانية المصارف التجارية ب حيث تقوم    

 :أشكال وىي تتمثل فيما ما يمي
يا التي تمنح التسييبلتتتمثل في  ي: وى)الملصص لئلنتاج(االةتمان االستثماري  .1

تأسيس أو توسيع  المؤسسات اإلنتاجية أو تجديدىا وتوفير السيولة بيدف  المصارف
 البلزمة ليا لممارسة نشاطيا.

الذي يمنح لغرض تمويل جزء من رأس  أو التسييل االةتمانىو و االةتمان التجاري:  .2
ما يكون  عادةً وىذا النوع  م طبيبة أعماليا بالطابع التجاريالمال لممشروعات التي تتس

 اةتمان قصير األجل.في شكل 
مبمرة مثل السمع المن شراء  فرادذي يمنح لتمكين األوىو ال االةتمان االستيبلكي: .3

  السيارات واألثاث المنزلي وغير ذلك.
 :االستحقاق لاوفقًا ألجالمصرفي االئتمان  2.5.3 

عمى  إلى ثبلثة أنواعلمدة استحقاقيا وفقًا القروض والتسييبلت االةتمانية  يمكن تقسيمحيث     
  النحو التالي:

عادة ما و  تزيد مدة استحقاقو عن سنة واحدةاالةتمان قصير األجل: وىو الذي ال  .1
 يستلدم لسد النقص في رأس المال البامل ولمواجية النفقات الجارية. 

لمس بين سنة و استحقاقو مدة تتراوح و االةتمان الذي االةتمان متوسط األجل: وى .2
ويستلدم ألغراض التجديد والتوسع الصناعي أو لتمويل الصادرات  سنوات عمى األكثر

 وغيرىا.
االةتمان طويل األجل: وىو الذي تزيد مدتو عن لمس سنوات ويستلدم بشكل رةيسي  .3

 لتمويل االستثمارات في األصول الثابتة كاإلنشاءات والتجييزات واآلالت.
 :المستفيدمقطاع ل وفقاً المصرفي  االئتمان 3.5.3
باعتبار أن يلتمف االةتمان المصرفي بالتبلف القطاعات المستفيدة من االةتمان حيث      

يمكن تقسيم االةتمان من ىذه كل قطاع يحتاج إلى نوع مبين من االةتمان، وبناًء عمى ذلك 
 إلى األنواع التالية:الناحية 
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حصل عميو األفراد بصفتيم االةتمان الذي يتذلك وىو : قطاع األفراداالةتمان الموجو ل .1
التي يتحصل السمف االجتماعية يتمثل في ىو و وليس لممارسة نشاط مبين،  الشلصية

يبتمد عمى لصميا من المرتبات كضمان ليذا النوع و  ألغراض استيبلكيةعمييا األفراد 
 .من االةتمان

يتمثل في القروض الممنوحة لتمويل المشروعات و  األعمال:قطاع االةتمان الموجو ل .2
ويبتبر ىذا النوع من  لاصةال ذات الصفة شركات أفراد أوالفردية التي يمتمكيا ويديرىا 

أكثر أنواع االةتمان التجاري استلدامًا، حيث أن األصل في االةتمان توجييو إلى 
كما يحتوي عمى تنوع في الملاطر وذلك  ة عاليةربحيذات و  القطاعات األكثر إنتاجية

  .التي منح ليا التمويل األنشطة االقتصادية اعتبار التبلفب
الممنوحة  والتسييبلت االةتمانية يتمثل في القروضىو بام: و القطاع ملاالةتمان الموجو  .3

 وعميو، إلى تحقي  الربح فوال تيد تمتمكيا الدولةالتي بامة المؤسسات والالجيات لتمويل 
يحدث أن تكون غير قادرة مؤسسات وال ىذه الجيات ومصروفات تقدير إيراداتعند فإنو 

يألذ االةتمان في ىذه الحالة ، و تمويلعمى تمويل مصروفاتيا، وبالتالي تمجأ إلى طمب 
شكل االةتمان المرحمي بمبنى أن تحصل ىذه الجيات عمى تمويل إنفاقيا الحالي لحين 

 ة والتي يتم فييا سداد قيمة االةتمان.استبلم ايراداتيا المتوقب
  :ات المقدمةاالئتمان المصرفي وفقًا لمضمان 4.5.3

 تأمينًا ضد ملاطر عدم السداد إذتبتبر الضمانات المقدمة الوسيمة التي تبطي المصرف     
، عن السداد البميليبجز  الممنوح عندما االةتمانتبلم حقوقو في أنيا تساعد المصرف عمى اس

كما قد تكون  ،عينية متمثمة في أورا  مالية أو عقارات أو بضاةع تكون الضماناتوقد 
 البميلعن  بتقديم طرف ثالث طبيبي أو مبنوي بضمان السداد وذلكالضمانات شلصية 

 لمضمانات وفقاً  المصرفي يقسم االةتمانذلك وفقًا ل ، بتوقيع عقد االةتمان مع البميلوذلك 
  (.2002 عمي،آل )يين، وىمارةيس نوعينإلى  المقدمة

عادًة  ارفالمص ية التي تمنحيااالةتمانالتسييبلت مبظم : إن االئتمان المصرفي بضمانات .1
تكون مصحوبة بضمانات ويطم  عمييا اسم ضمانات تكميمية، ألنيا تطمب استكمااًل ما 

التأكد من سمبة البميل أن يتم دة أصبل وليس بديبًل عنيا، فببد و لبناصر الثقة الموج
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لمصرف من يطمب ا عمى السداد ومركزه المالي والتأكد من قدرتو وودراسة مصادر دلم
 .البميل ضمانًا تكميمياً 

: يمنح المصرف االةتمان ألحد عمبلةو دون أي نوع من االئتمان المصرفي دون ضمانات .2
وال  قدرتو عمى الوفاء،و ة سمبة البميل ومركزه المالي والثق الضمانات، وذلك اعتمادًا عمى

ينبغي التوسع في منح االةتمان دون ضمان، إذ انو يمنح في ظروف لاصة كمحاولة 
 البميل وىذا ما يبرف عادة باالةتمان الشلصي. رضاء لكسب 

 طبيعته:المصرفي وفقًا لاالئتمان  5.5.3
وذلك  اةتمان نقدي مباشر واةتمان غير مباشر، يقسم االةتمان من حيث طبيبتو إلى حيث    

  :(2002) الزبيدي،  عمى النحو التالي
أىمية من قبل إدارة  التوظيف األكثرالمباشر  النقدياالةتمان يبتبر  االئتمان المباشر: .1

بمنح مبالغ نقدية لطالب  إدارة االةتمانيبني قيام ما ، وىو التجارية المصارفاالةتمان ب
أنواع وتتمثل  ،الستلداميا في تمويل عمميات متف  عمييا ومحددة ببقد االةتماناالةتمان 
  :األتي يالمباشر فاالةتمان 

 االةتمان المصرفي  أنواع أكثرمن االجتماعية القروض والسمف  تمثل: القروض والسمف
سواء في تمويل احتياجات رأس  طية احتياجات المقترضين الملتمفةوذلك لتغ استلداماً 
مف لقروض والسبالتالي فإن او  ستثمارية طويمة األجل،االمشاريع التمويل في المال أو 

  وكيفية تحديد الفاةدة عمييا وكذلك طريقة تسديدىا. تلتمف بالتبلف طر  السحب منيا
  البميل المصرف بأن يضع مبمغًا تحت تصرف من تبيد  وىي :ةالمدين ةالجاريالحسابات

لبلل فترة  التجارينشاطو لتمويل  لمبميلبتلصيص سقف محدد  وذلك لبلل مدة مبينة،
لمبميل ح اسموذلك من لبلل ال ،البًا ما تكون سنة قابمة لمتجديدغ زمنية محددة والتي

، ويتم احتساب فاةدة عمى الرصيد أو إيداع مبالغ من ىذا الحساب حسب الحاجةبسحب 
قف الممنوح لمبميل، وعادًة ما يطمب المصرف من البميل تقديم المسحوب وليس عمى الس

 .(1999وجودة،  رشيدأ ) كافة البيانات الضرورية التي توضح مركزه المالي
 من قبل  أو لصم الكمبياالت : يبتبر لصم األورا  التجاريةخصم األوراق التجارية

ويبتبر ىذا النوع من أكثر االةتمان المصرفي قصير األجل، أنواع من نوع المصارف 
يتم وبالتالي تنظيم عبلقات البيع باآلجل، بيدف في المبامبلت التجارية  اً استلداماألنواع 
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صم وذلك بدفع قيمة الورقة المقدمة لمل ،لصم األورا  التجارية المحررة ألمر المصرف
)ياسين  األلرىالبمولة والمصاريف و  الفاةدة عن المدةقيمة لصم أن يتم ببد  لحامميا

 (.1996ودرويش، 
 من يبتبر كما الحديثة، المصرفية التطورات من التأجيري التمويل يبتبر: التأجيري التمويل 

 لمبمبلء يحق  قانوني تطور يمثل فيو ،المباشر المصرفي لبلةتمان الجديدة الصور
 القيمة، كامل لدفع االضطرار دون ماحتياجاتي كافة عمى الحصول في( األعمال شركات)

 والمستأجر( المصرف) المؤجر بين اتفا  في صوره أبسط في التأجيري التمويل ويتمثل
 تسدد محددة ةإيجاري بقيمة لمبميل مبينة أصول بتأجير المصرف يقوم أن عمى( البميل)

 كامل يسدد عندما المستأجر إلى المؤجرة األصول ىذه ممكية بتحويل وتنتيي منتظم بشكل
 عن امتناعو أو المستأجرة التزام عدم حالة وفي المحدد، الوقت في المستحقة األقساط
  (.2002 الزبيدي،) المؤجرة األصول استرداد لممصرف يح  السداد

أن  باعتبار ،عن االةتمان المباشرغير المباشر يلتمف االةتمان المباشر:  يراالئتمان غ .2
إدارة االةتمان في المصرف ال تبطى حقًا لطالب االةتمان باستبمال النقد بشكل مباشر، 

يل بالوفاء إال إذا لم يقم البم ،مباشر عمى البميل تجاه المصرفالتزام كما أنيا ال تمثل 
حسب  قد جرت البادة عمى تقسيم االةتمان غير المباشرو ، محددالف سقمبالتزاماتو وفقًا ل

  :التالية األنواع إلى واستلدام
 وىي عقد كتابي يتبيد بمقتضاه المصرف )مصدر الكفالة( بضمان أحد : خطابات الضمان

المستفيد( بين ولمدة مبينة تجاه طرف ثالث )عمبلةو بناًء عمى طمبو في حدود مبمغ م
 وضمانًا لوفاةو بالتزامو تجاه ذلك الطرف (المكفول)بمناسبة التزام ممقى عمى عاة  البميل 

التي  أنواع االةتمان المصرفيأىم أحد يمثل لطاب الضمان وبالتالي فإن  ،)المستفيد(
)النجار،  األنشطة االقتصادية مصرفي ميم إلنجازنشاط  تقدميا المصارف التجارية، فيو

1997.) 
 صادر من مصرف بناًء عمى طمب عميمو تبيد وىي تمثل: االعتمادات المستندية ( 

فاتح االعتماد(، يتبيد بموجبو المصرف بدفع مبمغ مبين وىو قيمة طالب االةتمان وىو 
)المستفيد من االعتماد(، مقابل تقديم مستندات  االعتماد المتف  عميو إلى جية مبمومة

 (.2002)الزبيدي، مع الشروط التي تم االتفا  عمييا مبينة تتطاب  
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تمويل عمميات في تبتبر االعتمادات المستندية من أىم الطر  المستلدمة كما    
االستيراد والتصدير)التجارة اللارجية(، ويرجع سبب االعتماد عمييا بشكل أساسي في إنيا 

الُمصدر يث  تمامًا في أنو سوف من ناحية تحفظ حقو  كل من الُمصدر والمستورد، ف
 ممستنداتل وتقديمو  الشحنعممية إتمام  يصدرىا بمجرد يتحصل عمى ثمن البضاعة التي

تمك البضاعة إال  ثمن ومن ناحية ألرى يطمةن المستورد إلى أنو لن يدفع ،الدالة عمى ذلك
دلول المصارف طرفًا بين الباةع والمشتري يؤدي إلى توفير ببد استبلميا، وبالتالي فإن 

 (.2010الثقة في عمميات التجارة اللارجية )الطبلع، 
 ىي عبارة عن بطاقة ببلستيكية تحمل شريط ممغنط يتضمن كافة  :بطاقات االئتمان

التفاصيل عن البميل حامل البطاقة والسقف المحدد لمسحب وبموجب ىذه البطاقة يستطيع 
حامميا التبامل مع البديد من المحبلت التجارية المتباقدة مع المصرف وذلك لتسديد قيمة 

يوم من  25يقوم البميل بتسديد قيمة مشترياتو إلى المصرف لبلل  المشتريات، عمى أن
البميل أي فواةد إال إذا تجاوز فترة التسديد ، وال يدفع الشراء لفاتورةاستبلمو تاريخ 

 المتطور من االةتمان المصرفيتبتبر بطاقات االةتمان الشكل  لممصرف، وبالتالي
 .(2005)الكحموت،

 :بالمصارف التجارية في قرار منح االئتمان ؤثرالمالعوامل  6.3
يتأثر حيث  تبتبر عممية منح االةتمان من أىم وألطر ما يقوم بو المصرف من أعمال    

االةتماني،  النشاطالمتبددة والمترابطة التي تحكم قرار منح االةتمان بمجموعة من البوامل 
يتطمب إجراء موازنة بين الباةد المتوقع وبين الملاطر والتكمفة المحتممة  حيث أن كل قرار 
البيانات ولتقدير ذلك ال بد من دراسة الممف االةتماني لمبميل وتحميل لبلةتمان المطموب، 

مجموعة من البوامل التي تبتبر محددة التلاذ القرار فيما يمي و  والمبمومات المتبمقة بو؛
  :(2002)الشواربي، عمى النحو التالي تصنيفيا من لبلل ثبلثة مجموعاتالتي تم االةتماني و 

 بالعميل: متعمقةعوامل  1.6.3
البمبلء طالبي االةتمان من االستقصاء عن المصارف التجارية بمنح االةتمان ب ةإدار تيتم     

 ةوىي تمثل عناصر الجدارة االةتمانية والتي توضح مدى أحقي، صفات ىامةلمس لبلل 
 (:1993)ملتار،  مى االةتمان وىذه الصفات تتمثل  في اآلتيع ولالحص فيالبميل  ةوكفاء
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وسمبتو من األمور اليامة عند  ر شلصية البميل ومركزه االجتماعيتبتب: العميل شخصية. 1
فكمما كان البميل يتمتع بشلصية أمينة ونزيية وسمبة طيبة في األوساط المالية  ،منح االةتمان

االةتمان  ومنحبوموافقتيم المصرف القاةمين عمى إدارة االةتمان ب ناعتاقأقدر عمى ذلك كان 
 المطموب.

مكانيو قدرة البميل مدى وتبني  :عمى السداد . القدرة2  سداد القرض وفواةده في  اتو عمىا 
دامو لؤلموال قدرة البميل في إدارة أعمالو واستلعمى ذلك د المتف  عميو، ويتوقف عالمو 
عمى سداد القرض في الموعد المحدد  البميلقدرة وبطبيبة الحال تتوقف ، ستثمرة في نشاطوالم

قدرة يمتد تقييم كما  ،وعمى مصادر سداده ذلك القرض عمى الغرض الذي سوف يستلدم فيو
في ىذا و تحقي  األرباح، مدى قدرتو عمى في األداء و  إلى دراسة أسموبو االةتمانطالب  بميلال

من  مًا في تحديد قدرة البميل عمى الدفعىامنح االةتمان دورًا ن عن مسةوليالتمبب لبرة المجال 
 .عدمو

 يبتبر رأس المال وحقو  الممكية الضمان النياةي أمام المقرضين في حالة. رأس المال: 3
فيو بذلك و  ،لمنشاط المراد تمويمو فتراضيةاالة التصفية، ومن ثم فإن رأس المال يحدد القدر 

كمما كان رأس باعتبار أنو مًا في تحديد الملاطر المرتبطة بالقرض المطموب، مييبتبر عامبًل 
وتمتد الدراسة  ،لتقديم القرض التجارية مناسب كمما كان ذلك مشجبًا لممصارف بميلمال ال

لمتبرف عمى مدى توازنو مع االستلدامات  المقترض بميلبطبيبة الحال إلى الييكل التمويمي لم
 لتمفة. الم
تي البميل من أىم البناصر ال اي يقدميلتا ات المقدمةبتبر الضمانت :ات المقدمة. الضمان4
بالتالي يدف توفير حماية لممصرف ضد ملاطر عدم السداد، و ن باالةتمامنح قرار في  ؤثرت

ضمان صل المقدم كالتأكد من ممكية األألذ الحيطة والحذر من لبلل ى المصرف يجب عم
لغير المصرف، والتأكد من سيولة التصرف فيو عند عدم قدرة البميل عمى سداد  ووعدم رىن
 . التزاماتو

التبرف عمى مكانة البميل في السو  ومدى  ياويقصد ب . الظروف المحيطة بالعميل:5
المنافسة التي يواجييا وقدرتو عمى تصريف منتجاتو، ويتناول ىذا التقييم دراسة الظروف 

 ة بالنسبة لمقطاع الذي يبمل فيو البميل وعبلقتو بالقطاعات األلرى.االقتصادية الساةد
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 بالمصرف:  متعمقةعوامل  2.6.3
ترتبط بالمصرف ىي االةتمان، و منح تؤثر في اتلاذ قرار التي بوامل مجموعة من الىناك      
عمى تحمل الملاطر، ومن ىذه البوامل  المصرف استبدادمدى و  ةسيولالحجم  ؤثرحيث يذاتو 
  :(2001)الراوي، يمي ما
تتمثل في حجم األموال النقدية غير ىي و  درجة السيولة التي يتمتع بها المصرف: .1

أو مقدار التوظيف  حالياً  رفية، والتي تفيض عن حاجة المصرفالموظفة في البمميات المص
 ومدى قابميتيا لمتسييل بسرعة.شكل ىذا التوظيف في أصول المصرف  وأالحالي 

عمى األوضاع الظروف االقتصادية لمدولة تؤثر حيث : لمدولة الظروف االقتصادية العامة .2
التجارية واالةتمانية، ففي حالة مرور الببلد بحالة كساد اقتصادي فإن المصرف يتشدد في 

رف امجأ المصتصادي يسود التفاؤل وبالتالي بينما في أوقات الرواج االقت ،عممية منح االةتمان
 إلى التوسع في منح االةتمان.

رة يبتبر حجم الوداةع لدى المصرف البامل األساسي المؤثر عمى قد . حجم الودائع:3
، أي االةتمانمنح ن ىناك عبلقة طردية بين الوداةع و أ باعتبارالمصرف عمى منح االةتمان، 

 زادت قدرتو عمى منح القروض والتسييبلت.كمما زاد حجم الوداةع لدى المصرف كمما 
الكفاءات اإلدارية الكوادر البشرية و  تمثل فيتىي و : لممصرف لمادية والبشريةامكانيات اال .4

المطبقة وما   وكذلك التكنولوجيا الحديثة ولبرة القاةمين عمى عممية منح االةتمان،المؤىمة 
 ،فكمما تباظمت إمكانيات المصرف المادية والبشريةيمتمكو المصرف  من تجييزات حديثة، 

  .درجة استبداده عمى منح االةتمانمبيا كمما تباظمت 
التي يتببيا المصرف في  االستراتيجيةتؤثر . إستراتيجية المصرف في اتخاذ قرار االئتمان: 5

بني احد االستراتيجيات التالية بإتباع أو تالتجارية قراره االةتماني، فبادة ما تقوم المصارف 
 (.2007،انجرو، )قياد لمسو ، الرشادة االةتمانية(قيادة السو ، االن)
الرغم من إن تحقي  األرباح ىو اليدف األساسي لممصارف عمى الهدف العام لممصرف:  .6
تحقيقيا  التجارية إلىتسبى المصارف الفرعية التي ال إن ىناك مجموعة ألرى من األىداف إ

 .(2005نصار،) وغيرىامثل السيولة واالستقرار وتحقي  التنمية 
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 باالئتمان: متعمقةعوامل  3.6.3
ا في النقاط التالية يمكن حصرىىناك مجموعة من البوامل التي تتبم  بمنح االةتمان و     

 (:2006 وآلرون، الدغيم،)
 لمحصول عمىن يحدد البميل الغرض أأنو من الضروري إذ الغرض من االئتمان:  .1

 الكيفية التي سيتم بيا منح االةتمان.حدد أن ذلك يباعتبار االةتمان المطموب، 
أي المدة التي يرغب البميل بالحصول عمى  :المدة الزمنية التي يستغرقها االئتمان .2

 .التسييل لبلليا، ومتى سيتم السداد وىل تتناسب فببًل مع إمكانيات البميل
أي من الضروري أن يتم التبرف عمى المصدر الذي سوف يقوم  :االئتمانمصدر سداد  .3

رد البميل سداد القرض منو، وذلك لموقوف عمى مدى إمكانية سداد التسييبلت من الموا
 الناجمة عن النشاط، وتقييم مدى انتظاميا وكفايتيا لسداد كافة االلتزامات.  

وىي تتمثل في التبرف عمى الكيفية التي سوف يسدد بيا القرض،  :طريقة سداد االئتمان .4
  ىل دفبة واحدة في نياية المدة أو يتم سداده عمى أقساط دورية. مثبل 

 يتواف  مع السياسة البامة لئلقراض في المصرفىل  ويبني :نوع االئتمان المطموب .5
 . ابارض مبيتيم أوكذلك السياسة البامة لمدولة 

في  فكمما زاد المبمغ عن حد مبين كان المصرف أحرص :المطموب جم االئتمانح .6
قد مما  ،تكون صببة كبيرن نتاةج عدم سداد قرض بمبمغ إالدراسات التي يجرييا لاصًة 

 المالي لممصرف. تؤثر عمى سبلمة المركز

التشريبات القانونية  ىاتحددالتي االلتزام بالقيود القانونية باإلضافة إلى ذلك يمثل 
من حيث  التي تؤثر في قرار منح االةتمان إحدى البوامل المصرف المركزي ة عن در اصال

أي  ال يحدثحتى المسموح بتمويميا  ةطنشإمكانية التوسع في االةتمان أو تقميصو ومجاالت األ
 في الدولة يتبارض بين سياسة المصرف االةتمانية والتشريبات المنظمة لمبمل المصرف

 .(1991)حنفي،
  :المصارف التجاريةبمراحل منح االئتمان   7.3
األموال التي تجيزىا لبلةتمان ف التجارية بشكل الوساطة المالية حيث أن تقوم المصار     

فإن إدارة المصرف تضع إطار بالتالي ومؤسسات، و ماىي إال أموال المودعين من أفراد 
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األمر الذي  ،االةتمان طالبإدارة االةتمان عندما يتقدم البميل وتسترشد بو زم تتملكي مكتوب 
، وباعتبار أن القرار االةتماني المصارف التجاريةباالةتمان  منح قرار أي إرباك في يمنع حدوث

إدارة االةتمان في المصرف التجاري ويتمثل في قبول  ىو القرار الذي تقع مسةولية اتلاذه عمى
أو رفض طمب االةتمان الذي تقدم بو البميل وذلك ببد أن يتم دراستو والتأكد من سبلمتو 

 المصرف. تو لسياسةومطابق
 االةتماني التسييلعند تقدمو بطمب  البميل القرار االةتماني بتقييماتلاذ تبدأ دورة حيث     

تقييمًا مبدةيًا، والوقوف عمى مدى مطابقة الحالة االةتمانية لمسياسة االةتمانية لممصرف من 
التي  عدمو، وذلك ببد حصولو عمى المبمومات المبدةية من البميل أثناء المقابمة الشلصية

الغرض منيا و  لمطموبةقيمة التسييبلت ا من حيث، جرييا مبو القاةمين عمى إدارة االةتماني
 .تقديمياالضمانات التي يمكن و رة السداد فتو 

مراحل مجموعة من االجراءات أو البفإن قرار منح االةتمان يمر  ما سب وبناًء عمى     
 (:2002؛ الزبيدي،1999رشيد وجودة،أ ) التالية:نقاط تتمثل في الوالتي ، ساسيةاأل
وفقًا لمنموذج المبد من قبل  االةتمان: عندما يقوم البميل بتببةة طمب االئتمان دراسة طمب .1

دراستو من حيث الغرض من كي تتم يقدمو إلى قسم االةتمان لوالذي  المصرفإدارة 
األمر إجراء مقابمة شلصية مع البميل كما قد يتطمب ، السداد وطريقةوفترتو  االةتمان

 لموقوف عمى الجوانب التي قد ال يغطييا طمب االةتمان.
حسابات اللتامية لطالب حيث تساعد عممية تحميل ال: لتحميل المركز المالي لمعمي .2

يسمح لو بالحصول عمى  ووفيما إذا كان وضب في تحديد المبلءة المالية لمبميلاالةتمان 
 االةتمان أم ال.

يتم تحميل المركز المالي لمبميل طالب االةتمان من لبلل دراسة القواةم المالية و     
بض النسب تشمل دراسة بكما  سنوات أو أكثر،  وتحميميا لفترات قد تصل إلى ثبلث

 ونسب النشاط ونسب المديونية. والمبدالت كنسب السيولة ونسب الربحية
إما من  لمبميلحيث يتم االستفسار عن السمبة التجارية  االستفسار عن مقدم الطمب: .3

 عن طري مع البميل أو  إجراء مقابمةاألقسام الدالمية في المصرف أو من لبلل 
 المصارف األلرى أو المصرف المركزي.
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سؤولين ببد دراسة البيانات المجمبة عن البميل مقدم الطمب يقوم الم التفاوض مع العميل: .4
 االةتمانبالتفاوض مبو عمى شروط البقد والتي تتضمن تحديد مبمغ عمى إدارة االةتمان 

سبر الفاةدة و ف الضمانات التي يحتاجيا المصر و سداد  ال طريقةو  كيفية الصرف منوو 
 . األلرى وغير ذلك من الشروط

المستندات التي و  قد يطمب من البميل تقديم ضمانات إضافية طمب الضمان التكميمي: .5
 باإلضافة إلى وثاة  التأمين عمى األصول المقدمة كضمانات. تثبت ممكيتو ليا

عمى شروط  االةتمان()إدارة االةتمان وطالب  ببد موافقة الطرفان :االئتمانتوقيع عقد  .6
ت ناوالضما تتضمن كافة الشروطبحيث تفاقية بينيما االبقد أو اليقومان بتوقيع التباقد 

 .المتف  عمييا
ببد توقيع البقد يقوم المصرف بوضع قيمة القرض أو  )كمه أو بعضه(: االئتمانصرف  .7

 أو جزءً سحب كل المبمغ  حيث يكون من حقوالتسييبلت االةتمانية تحت تصرف البميل 
 .حسب االتفا  بينيما منو

يقوم المصرف بتحصيل مستحقاتو وفقًا لجداول السداد المبينة في  ومتابعته: االئتمانسداد  .8
 .حسب االتفا  الموقع بينو وبين البميل االةتمانعقد 
منح بمجرد ( عمى أن دور المصرف ال ينتيي 1999 رشيد وجودة،أيؤكد )كما     

بل يمتد ليشمل متاببة التسييبلت االةتمانية والتأكد من تسديدىا في  التسييبلت االةتمانية
 األوقات المحددة. 

 المعمومات االئتمانية الالزمة التخاذ قرار منح االئتمان: 8.3
م محممي االةتمان و قحيث ييتطمب كل قرار اةتماني دراسة الممف االةتماني لمبميل،     

المبمومات المتبمقة بو، بيدف الوقوف عمى مدى مطابقة بالمصارف التجارية بجمع وتحميل 
تساعدىم عمى اتلاذ قرار وكذلك لمحصول عمى مؤشرات  لحالة لمسياسة االةتمانية لممصرفا

 سميم متبم  ببممية منح االةتمان.
من  التلاذ قرار منح االةتمانصفة عامة يمكن تقسيم المبمومات االةتمانية البلزمة وب    

كما يمكن تقسيميا من حيث  مبمومات مالية ومبمومات غير مالية،إلى حيث طبيبتيا 
؛ وفيما يمي عرض ليذه مباشرةمبمومات مباشرة ومبمومات غير  مصدر الحصول عمييا إلى
 :(1992)كامل،  المبمومات عمى النحو التالي
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 :المعمومات االئتمانية ةطبيعمن حيث  1.8.3
في  االةتمانعمى سداد  بميلقدرة العممية منح االةتمان عمى بطبيبة الحال تتوقف      

والتي قد تكون البلزمة ولمتبرف عمى ذلك فإنو يجب الحصول عمى المبمومات  الموعد المحدد
 ، والتي يمكن تقسيميا عمى النحو التالي:مبمومات مالية ومبمومات غير مالية

 معمومات مالية: .1
 ،لمتلذي قرار منح االةتمان المصرفيأىم المدلبلت األساسية المبمومات المالية تمثل     
الحصول الكيفية التي يتم بيا في مًا ىادورًا تمبب االةتمان  مانحيلبرة  فإنفي ىذا المجال و 

جراء التحميبلت البلزمةو ىذه المبمومات مثل عمى  يمكن الحصول عمى ىذه  كما، عمييا ا 
 (:2005)مبارك،ي تتمثل في ىو مصادر عدة المبمومات من 

 .القواةم المالية عن السنوات الماضية 
 .القواةم المالية عن السنة الحالية 
 .القواةم المالية التقديرية 
 .مجموعة القواةم والتقارير التحميمية والفرعية إلدارة الشركة 
 معمومات غير مالية: .2

 ،قياسيا في صورة مالية أو رقميةوىي تتمثل في المبمومات االةتمانية التي يصبب     
 (:2005قص، يمي )حنفي وقريا ماعمى وتشمل 

 ونوع الممكية. تنتمي إليونشاط الذي نوع الو عنوانيا و  بيانات ملتصرة عن اسم الشركة 
 ح أسموب التبامل مبيم ومدى التزاميا يتوض من حيث مبمومات عن موردي الشركة

 من عدمو. بالسداد ليم
  الشركات األلرى المساىمين فييا والمشاكل و لبراتيم بمبمومات عن المبلك ومملص

 .مبياالتبامل الذي تم سموب األ والتي مروا بيا والكيفية أواألزمات المالية 
 عدد الباممين و  نوع المستيمكين لمنتجاتياو  وصف تفصيمي عن طبيبة نشاط الشركة

 ولصاةصيم.
  لطالب االةتمان في السو  وحصتو في السو .مبمومات عن المركز التنافسي 
 .مبمومات عن الظروف البامة لمشركة واتجاىات النشاط والحالة االقتصادية الساةدة 
 .مبمومات عن فري  اإلدارة بالشركة 
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 .مبمومات عن أىداف الشركة 
 .مبمومات عن المنتجات البديمة وظروف البرض والطمب 

 

 در المعمومات االئتمانية:صن حيث مم 2.8.3
في عممية اتلاذ قرار إن عدم توافر المبمومات لمانحي االةتمان يؤدي إلى وجود لمل     

، وفي أكبر قدر من المبموماتحصل عمى ، حيث إن مانح االةتمان يجب أن يتمنح االةتمان
 إلى: ى المبمومات يمكن تقسيم مصادر الحصول عمىذا المجال 

 المعمومات المباشرة: .1
من  االةتمان بطال منمباشرة بشكل الحصول عمييا  مكنالمبمومات التي يتمك وىي       
 االةتمان المصرفي منح بلت قرارأكثر مدل تبر منتبو  ،القواةم والتقارير المحاسبية لبلل

 منح متلذي قرارعند ممبمومات كمصدر لتأتي في المرتبة األولى  تياأىمي باعتبار أن
 (:2004)حماد،فيما يمي ، وىي تتمثل االةتمان

 قاةمة الدلل، قاةمة التغيرات  ) قاةمة المركز المالي،تمثل في القواةم المالية األساسية: وت
 حقو  الممكية، قاةمة التدفقات النقدية(. في

  :من  ومصدر جزء ضروريحيث تبتبر المذكرات والمبلحظات المرفقة بالقواةم المالية
 إضافية غير موجودة في القواةم المالية.توفر مبمومات التي  مصادر المبمومات 

  النصف السنوية التي تقدم عمى مدار السنة. الربع أو التقارير المؤقتة: وىي التقارير 
  تقرير المراجع اللارجي: ويشمل المبلحظات أو التحفظات اللاصة بالقواةم المالية التي

 تم مراجبتيا.
  :بيانات مالية  تتضمنمات مفيدة يحتوي عمى مبمو  باعتباره تقرير مجمس اإلدارة

حصاةية وببض اللطط المستقبمية.   وا 
 .دراسة جدوى عن التوسبات المزمع تمويميا 
 .الموقف الضريبي لمشركة 
المبمومات التي يتم الحصول عمييا من مصادر تمك وىي . المعمومات غير المباشرة: 2

 (:1999ىندي، ؛2006)كويل، طالبة االةتمان، ومنيا الشركةغير ألرى 
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  المركز االةتماني المجمع لمشركة  طالبة االةتمان ويبد في مركز تجميع ملاطر االةتمان
بالمصرف المركزي وىو يوضح جميع التسييبلت االةتمانية الممنوحة ليذه الشركة من 

 المصارف األلرى دالل الجياز المصرفي ومنو تتحدد المقدرة االةتمانية لمشركة.
 البممية المتلصصة التي تيم جميور المستثمرين والمقرضين. الصحف والمجبلت 
  مبمومات عامة عن سمبة الشركة ومركزىا السوقي وذلك من لبلل الموردين والمنافسين

 والبمبلء.
  طالبة االةتمان المصرفي. الشركةاالستببلم من مصارف ألرى عن تبامبلت 
 النقابات   مثل طالبة االةتمانتباممة مع الشركة االستببلم من الجيات والييةات الم

 والغرف التجارية والصناعية.
 مخاطر االئتمان المصرفي واآلثار المترتبة عميه: 9.3
 المنافسة شدة زيادة مع لصوصاً  المصرفي البمل من يتجزأ ال جزء الملاطرة تبتبر     

مصارف الأن  وباعتبار وتنوعيا، المصرفية المبامبلت حجم وازدياد ةالتكنولوجي اتوالتطور 
عادًة ما تكون  عواةدرغب في تحقي  ت اللاصة التي الطبيبة ذات المنشآت نمالتجارية 

 متنوعة ملاطراضحت مبو المصارف في مواجية األمر الذي اةتمانية،  ملاطربة بو حمص
يجب التبامل مبيا بشكل واقبي عمى أساس و فإن ثم ومن لطورتيا، درجةتنوعيا و  في تتفاوت

عمل  نجاح عمى المساعدة البوامل من، باعتبار أن ذلك أدنى حد ممكن إلى ايلفيضت
 .(1999)األلفي، ممكنو ملاطرأقل ب اييتاستمرار  وضمانالتجارية  المصارف

 ملاطر إدارة بكيفية ىتماماالركزت عمى  المباصرة وبناًء عمى ما سب  فإن الدراسات     
 وأساليب نظم ضوء في والمالية االستثمارية القرارات واتلاذ فيو والتحكم المصرفي االةتمان
دارية رقابية  القرارات اتلاذ وبالتالي ،وتصنيفيا الملاطر لتمك ضحاو  تحديد مصرفلم تضمن وا 

 .أفضل بصورة أىدافو تحقي  إلى تقود التي المناسبة
تجاه ب عدم قيام البمبلء بدفع ما يستح  عمييم ببستنشأ الملاطر االةتمانية عادًة ما و      

وبالتالي فإن المتف  عمييا، فترة المصرف باإلضافة إلى الفواةد المحتسبة عمييا لبلل ال
الملاطر االةتمانية ىي اللسارة المحتممة الناجمة عن عدم قدرة البميل المقترض عمى سداد 
قيمة المبمغ المقترض وفواةده إلى المصرف المقرض عند تاريخ االستحقا  المحدد في شروط 

 االةتماني. البقد
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 حماد، حيث عرفيا الملاطر االةتمانيةوىناك البديد من التبريفات التي تناولت مفيوم     
يبجزون عن الوفاء أنيم أي  ،أنيا "ملاطر تلمف البمبلء عن الدفععمى  (363:2005)

بالتزاماتيم بلدمة الدين، ويولد البجز في السداد لسارة كمية او جزةية ألي مبمغ مقرض إلى 
 .  "لطرف المقابلا

عدم قدرة الجيات التي تتبامل مع المصرف " أنياعمى  (193:2002) النبيمي ياعرفكما     
مما يجبل المصرف يواجو ديونًا مشكوكًا في تحصيميا أو  ،عمى سداد أصل الدين أو أرباحو

  مبدومة".
عمى دفع أصل القرض  عدم قدرة البميلاحتمال " بأنياعرفت الملاطر االةتمانية كما     

في سبب تي أن وىو ما يمكن بدوره لشروط الواردة باتفاقية االةتمانوفقًا لما ىو محدد باالفاةدة و 
جمبية المصارف ")السيولةتؤثر عمى قد و  نقدية لممصرفالتدفقات تتبم  بالمشاكل حدوث 
 (.31:2005الميبية، 
ر ضىىو وسىىبحيىىث حجمىىو وغر  الىىتبلف طبيبىىة االةتمىىان وشىىروطو مىىنعمىىى الىىرغم مىىن و     

أن  إال ،عميىىلكىىل المطمىىوب مىىن و  ات المقدمىىةونىىوع الضىىمان وتىىاريخ اسىىتحقاقو الفاةىىدة عميىىو
ليا برض تالملاطر التي تأنواع أبرز تبتبر من و الممنوح  ةتمانباال ةموجودملاطر داةمًا ال

 .المصارف التجارية
 قىرارالمتبمقىة بتنىاول ملىاطر االةتمىان المصىرفي ركىز عمىى بناًء عمى ما سب  سوف نو     
عامىىة عمىىى النحىىو وملىىاطر  لاصىىةإلىىى ملىىاطر تقسىىيميا ، وذلىىك مىىن لىىبلل االةتمىىانمىىنح 
  (:1999)ىندي،التالي 

 :  (غير النظاميةالمخاطر )المخاطر الخاصة  1.9.3
ىي تمك الملاطر الدالمية التي تنفرد بيا شىركة أو صىناعة مىا فىي ظىل ظىروف مبينىة،     

 بالمصىىرف واأللطىىاء اإلداريىىة واإلضىىرابات البماليىىةضىىبف اإلدارة  ذلىىكومىىن األمثمىىة عمىىى 
إن مثىىل ىىىذا النىىوع مىىن وبالتىىالي فىىأذوا  البمىىبلء نتيجىىة ظيىىور منتجىىات جديىىدة، فىىي تغيىىر الو 

الملاطر من شأنيا أن تؤثر عمى قدرة البميل ورغبتو في سداد ما عميو من التزامىات اتجىاه 
 .المتف  عميوالمدة مانح القرض في  المصرف
 : (المخاطر النظامية)المخاطر العامة  2.9.3

النظىىىىر عىىىىن ظىىىىروف  غىىىىضالقىىىىروض بأنىىىىواع الملىىىىاطر التىىىىي تصىىىىيب كافىىىىة  وىىىىىي تمىىىىك    
ذلىىىىك بفبىىىىل عوامىىىىل اقتصىىىىادية وسياسىىىىية واجتماعيىىىىة يصىىىىبب الىىىىتحكم والسىىىىيطرة مصىىىىرف، و ال
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فىىىي تغيىىىر الالتضىىىلم و أسىىىبار الفاةىىىدة، فىىىي تغيىىىر العمييىىىا، ومىىىن األمثمىىىة عمىىىى تمىىىك الملىىىاطر 
التىىىىي تتىىىىأثر بيىىىىا  باإلضىىىىافة إلىىىىى التغيىىىىرات التكنولوجيىىىىة أسىىىىبار صىىىىرف البمىىىىبلت األجنبيىىىىة

    .المصارف التجارية بشكل كبير

في  بميل( من حيث تألر الوبصورة عامة يقصد بملاطر االةتمان )تبثر الديون المصرفية    
بالقرض نتيجة لبجزه عن  الوفاء بالمبالغ التي اقترضيا عن الموعد المحدد أو عدم وفاةو أصبلً 

يتناسب مع حجم الوداةع المتاحة  اإلفبلس( أو أن يكون مستوى وحجم القروض الالسداد )
ملالفة لضوابط المصرف و  لاطةة من قبل إدارة المصرفالمسياسة لىذا يرجع ممصرف و ل

 المركزي في ىذه الشأن. 
إلى نشوء الديون  بتبر إحدى األسباب التي تؤدييملاطر الفإن ىذا النوع من وبالتالي     

 ؤدي إلى التأثير سمبًا عمى عرقمة أعماليا وضبفمما قد ي لدى المصارف التجاريةالمتراكمة 
تبثر كما قد يؤدي الصناعة المصرفية، مجال م قدرتيا عمى مواكبة المستجدات في دأداةيا وع

وبالتالي حرمان  اقراض المبمغ مرة ألرى لبميل ألر،الديون إلى عدم االستفادة من إعادة 
تبثر ىناك مجموعة من األثار التي يسببيا المصرف من فرصة استثمار ألرى، كما أن 

 :(2002)لمف، ليةيمكن تمليصيا في النقاط التا الديون المصرفية
  التوسع في النشاط االةتماني.فرض القيود في مجال لمصارف و اتراجع حجم إيرادات 
  حاجة المصرف إلى تدعيم الملصصات البلزمة لمقابمة الديون المتبثرة وىو ما يمثل

 عبء عمى فاةض المصرف.
  حجم الوداةع.تراجع الثقة في المصرف مما يؤثر سمبًا عمى 
  التزاماتوقد يقوم المصرف ببيع جزء من المحفظة المالية لديو لتدبير الموارد البلزمة لسداد. 

        وسائل الحد من مخاطر االئتمان:  3..1
كان من الضروري لممصارف الةتمان واآلثار المترتبة عمييا ببد اإلشارة لملاطر ا    

وذلك التجارية أن تضع السياسات والوساةل لمحد من ملاطر االةتمان تفاديًا لآلثار المترتبة 
 :(1988)ملتار، من لبلل النقاط التالية 

 .دعم أنظمة البمل في مجال الدراسات االةتمانية 
 بالتزاماتو قدرتو عمى الوفاءدى تقييم المركز المالي لمبميل وم. 
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 مسموح بتمويميا من لبلل الغير و  مدروسةالغير االةتماني في القروض  د من التوسعالح
 أنظمة البمل المتاحة بالمصرف.

 .متاببة ظروف السو  والنمو االقتصادي بصورة مستمرة 
  اقتسام الملاطر مع الغير مثل توزيع الملاطر مع مصرف ألر في حالة ضلامة

 البممية االةتمانية.
  ضمانات كافية والتأمين عمى ىذه الضمانات.الحصول عمى 
  االستبانة بالبيانات المجمبة والمركز المجمع لمتسييبلت الممنوحة لمبميل والذي يقدمو

المصرف المركزي لتحديد حجم التسييبلت االةتمانية بكافة أنواعيا الممنوحة لمبميل 
 . ي قضاةية عمى البميلومدى انتظامو في سدادىا أو وجود دعاو 

من لبلل متاببة نشاط  قدرتو عمى الوفاءمدى لمالي لمبميل و تقييم المركز اما يتم ك
قدمو من مبمومات وقواةم مالية من لبلل تقرير المراجع اللارجي وما يوالثقة في ما  بميلال

وما يبنى عمى ذلك من قرارات  بميليبديو من رأي في مدى صد  وعدالة المركز المالي لم
 .(2010)األجيورى، ةتمانيةاال تتسييبلالح بمن

 :بقرارات منح االئتمان الخارجي عالقة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع 11.3
جراء تحميل شامل لممبمومات ةتمان عممية مبقدة ألنيا تتطمب إيبتبر اتلاذ قرار منح اال    

كون المسةولين بالمصرف إدراكاتيم عن ، وعادة ما يُ طالبة االةتمان الشركةيا قدمالتي ت
االةتمان باستلدام مجموعة من القواعد والمبايير عمى الملاطر الكامنة في طمبات الحصول 

لقواةم اتحميل  االةتمان من لبلللطمب المرتبطة باألداء المالي وظروف الشركة المقدمة 
التي مبلةمة المبمومات الب منح االةتمان قرار زود المسةولين عنوتُ  لشركاتلتمك االمالية 

بتبر جزء ؛ وعمى الرغم من أن التقييم المالي لمشركات ياتلاذ مثل ىذه القرارات تساعدىم في
نو بغض النظر لو تأثير جوىري عمى األحكام النياةية أالةتمان إال منح اقرار في ميم 

 (.2009لمسةولي االةتمان فيما يتبم  بالملاطر المرتبطة )لطفي،
 (Soltani,2007:519)بديد من الكتابات عمى سبيل المثال الوقد أكد عمى تمك الحقيقية   

 بقولو:
حد كبير عمى الرأي تبتمد إلى ن مصداقية المبمومات المقدمة عن طري  إدارة الشركة إ

دورًا ىامًا في قرارات  اللارجي المببر عنو في تقرير المراجع اللارجي، حيث يمبب المراجع
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االستثمار عن طري  تزويد المستلدمين لمقواةم المالية برأيو عن صد  التببير عن حسابات 
اللارجي الشركة ومدى تمشييا مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والشك أن وجود المراجع 

راض تقييم ثبلثة قرارات غألاالةتمان بالمصرف كة ومسةولي مفيدًا لكل من إدارة الشر يبتبر 
 ىي:  رةيسية

 .مستوى الملاطر المرتبطة باالةتمان 
 تم التوصية بمنح االةتمان أم ال.تقرير ما إذا كان ي 
  .تحديد ما ىو مبدل الفاةدة المقرر تحميمو عمى االةتمان 

ن مسةولي منح االةتمان سوف يكونوا أكثر ثقة عند استلداميم القواةم المالية والشك أ    
عادة ما يفضل ىؤالء و مقارنة بالحال عندما ال يتم أداء وظيفة المراجبة، التي تم مراجبتيا 

 المسةولين وجود مبمومات مالية مراجبة حيث أن تمك المبمومات ستكون أكثر مصداقية
   .(2010)األجيوري، 

عمى قرارات منح  اللارجي لمراجعرير ااىتمت البديد من الدراسات ببيان أثر تق وقد   
إلى مستلدمييا، مبمومات التوصيل في تتمثل وفباليتيا وظيفة المراجبة باعتبار أن  ،االةتمان

بدورىا  والتي المراجبة تقاريرأحد المستلدمين لاالةتمان بالمصارف التجارية مانحي يمثل و 
أي الببلقة  االةتمان ةطالبالجيات و ةتمان الجيات المانحة لبلبين ببلقة السيم في تفبيل ت

 (.1996)زىران، المقترضو المقرض  بين
اعتماد الجيات المانحة لبلةتمان عمى قواةم مالية مضممة في اتلاذ مثل وبالتالي فإن     

الناشةة عن شركات المقترضة في مقابمة التزاماتيا تبثر القد يترتب عميو ىذه القرارات، 
من ألرى كان  تركااألموال المقترضة، أما األثر غير المباشر فيتمثل في حرمان ش

 (.2001،عاشور) .)القرض( األموال  االستغبلل األمثل ليذه الممكن أن تحق
ى إلانحي االةتمان أىميتو من حاجة م يستمد تقرير المراجع اللارجي وعميو فإن    
م قدي باعتبار أنوتمكنيم من االعتماد عمييا في اتلاذ قراراتيم الملتمفة، التي مبمومات ال

أنيا و صحيحة ودقيقة ولالية من التحريفات الجوىرية  المبقول بأن ىذه المبموماتالتأكيد 
 .(2009،)الدويرى محل التقريرشركة تبكس بدقة الحالة المالية لم

قة من طرف ثالث و ي حاجة إلى مبمومات موثانحي االةتمان فمىذا باإلضافة إلى أن     
تفاصيل مركزه المالي  عمىمطمع ( و ةتمان)محايد( عمى عبلقة بالبميل )طالب اال
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 ،ومبامبلتو مع الداةنين، والشك أن المراجع اللارجي يمكن أن يكون ىو ذلك الطرف
من المفترض أن يكون لمشكل الذي يألذه تقرير المراجبة أثره عمى قرارات فإنو وبالتالي 
 .(1999)زغمول، ومنح االةتمان اإلقراض

أي  االةتمان ةطالبالجيات و ةتمان الي امانحبين قة ببلاليمكن تمليص بناًء عمى ذلك و     
  (:2008 )لطفي، في النقاط التالية المقترضو المقرض  الببلقة بين

في المصالح بين مسةولي تبارض  االةتمان. تتضمن عممية اتلاذ القرار اللاص بمنح 1
سواء وجود تحيز)ميتمًا باحتمال وف يكون سن المستلدم إحيث ب ،إدارة الشركةبين و ةتمان اال

وفي ظل ذلك الموقف قد  ،كان متبمدًا أو غير متبمدًا( في المبمومات التي تم استبلميا
من لبلل  المحايداللارجي ولذلك فإن وجود المراجع  ،تكون جودة المبمومات محل شك

قد تنشأ من تبارض  التي مصداقيةالمشكمة وجود فجوة  أو يقمل من يلفف تقرير المراجبة
 .المصمحة

أكد من أن لبللو التيتم من   مستقل لممدى الذي ي. توفر وظيفة المراجبة عممية تحق2
مى سبيل المثال مبادئ المحاسبة المقبولة ، فبحاسبية تتف  مع المبايير المقررةالمبمومات الم

دراك  ؛عموماً والمتبارف عمييا  وفي نفس الوقت من المفترض أن تبكس لبللو احتياجات وا 
 .االةتمانمنح  مسةولي

منح الغموض وعدم التأكد المرتبطة بقرار  زيليمكن أن ياللارجي  المراجعتقرير ن وجود إ .3
طالبة االةتمان ونتاةج  ألن عدم التأكد األساسي قد يرتبط بالمركز المالي لمشركة ،االةتمان
 ،وأعباةو االةتمان بسدادفي القيام  مقدم طمب االةتمان قدرةتقييم ما يبتبر ىامًا في ، و أعماليا

 االةتمانبندما يتم إعداد القواةم المالية والبيانات المبلةمة األلرى المطموبة من مسةولي منح ف
المرتبطة بالتقديرات والملصصات قد تقرر السياسات المحاسبية  الشركة فإن إدارة

  والمستحقات المبلةمة والمتسقة مع احتياجات وأىداف إدارة تمك الشركة،
من مجيوداتيا سوف تلضع لمفحص كافة  أنب اإلدارة تطمةنوجود عممية المراجبة  أن. 4

الواردة  المصداقية عمى المبموماتالثقة و يسيم في إضفاء  ، مماالمحايدقبل المراجع اللارجي 
أن يكونوا عمى ثقة أكبر  االةتمانوفي ضوء ذلك يمكن لمسةولي منح  بالقواةم المالية لمشركة،

تفبيل نظام توصيل المبمومات المحاسبية  في ط رقابة دالمية مبلةمة تحكممن وجود ضواب
 والمالية. 
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 :الفصل خالصة
إحدى الدعاةم  باعتبارىا التجارية وأىميتياتناول ىذا الفصل إلى عرض مفيوم المصارف     

مؤسسات تتبامل وتتاجر باألموال في فيي  ،دولةألي األساسية في بناء الييكل االقتصادي 
ازدادت لقد ، و منح القروض والتسييبلت االةتمانية وغير ذلك من األعمال المصرفيةجال م

 يةقطاعات االقتصادالمساىمتيا الفبالة في تطوير وتنمية ملتمف لالبصر الحديث  أىميتيا في
وأنواعو والبوامل المؤثرة فيو طبيبة االةتمان المصرفي وأىميتو لالفصل  كما تطر ، لمدولة

 قرار منحو مراحل منحو بالمصارف التجارية والمبمومات االةتمانية البلزمة التلاذوكذلك 
مالية قدرة عمى تقديم لدمات تدعم المؤسسات باعتبار أن المصارف التجارية من أكثر ال

 .ملتمف األنشطة لؤلفراد والمؤسسات
ووساةل الحد من  ملاطر االةتمان المصرفي واالثار المترتبة عميوكما تم تطر  الفصل ل    

 وأليرًا عبلقة المحتوى المبموماتي لتقرير المراجع اللارجي بقرار منح االةتمانىذه الملاطر، 
يمثل و إلى مستلدمييا، مبمومات التوصيل في تتمثل وفباليتيا وظيفة المراجبة باعتبار أن 

سيم في بدورىا ت والتي المراجبة تقاريرأحد المستلدمين لاالةتمان بالمصارف التجارية مانحي 
    .المقترضو المقرض  أي الببلقة بينطالبي االةتمان و  بين المصارف التجاريةببلقة التفبيل 

مبمومات ى الإلانحي االةتمان أىميتو من حاجة م يستمد تقرير المراجع اللارجي وعميو فإن    
م التأكيد المبقول قدأنو يباعتبار تمكنيم من االعتماد عمييا في اتلاذ قراراتيم الملتمفة، التي 

تبكس بدقة الحالة وأنيا صحيحة ودقيقة ولالية من التحريفات الجوىرية  بأن ىذه المبمومات
 .محل التقريرشركة المالية لم

تطور االةتمان المصرفي بفبل تطور المجتمبات وما صاحبيا من تطور في الييكل  وقد    
األمر الذي نتج عنو زيادة الطمب عمى األموال وأصبحت الحاجة إلى  ،االقتصادي لمدول

يمثل أىم الركاةز األساسية في أعمال و كثر شيوعًا لممبادالت التجارية االةتمان من الوساةل األ
المصارف التجارية، حيث يبتبر الباةد المتولد من االةتمان من أىم االيرادات التي تحققيا 

 مد عمييا في تمويل األنشطة والمشاريع الملتمفة.المصارف التجارية وتبت
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 مقدمة: 4.1
عرض المنيجية المتبعة في الجانب الميداني واألساليب  مف الدراسةىذا الجزء يتناوؿ    

 وذلؾ عمى النحو التالي: ة وتحميؿ البيانات واختبار الفرضياتاإلحصائية المستخدم
  الدراسة:منهجية  4.1

تتضمف مجموعة مف القواعد واإلجراءات العممية التي الخمفية الدراسة منيجية  مثؿت    
مع  دراسةالجانب النظري لمربط محاولة تعمؿ عمى  حيث ،في الدراسةعتمد عمييا التي ي  

 في تحقيؽ أىداؼ ذلؾ االستفادة مفوبيف إمكانية  الي الجانب الميدانيماىو متحقؽ مف 
وعينة الدراسة باإلضافة إلى مجتمع  في الدراسةاتبعو تـ يتتضمف المنيج الذي ، كما الدراسة

وصواًل إلى النتائج التي تكشؼ حقيقة مشكمة الدراسة )عمر،  ياع البيانات وتحميموأداة جم
2991.) 
 منهج الدراسة: 4.4.1

تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج التجريبي الذي يقوـ عمى اختبار فرضية      
) المتغير الذي نقـو  تأثير المتغير المستقؿ معرفةبيدؼ معينة عف طريؽ التجربة العممية 

)وىو المتغير الذي يتأثر بالمتغير المستقؿ  عمى المتغير التابع بقياس تأثيره في الظاىرة (
 .(1008الساكت،) في الظاىرة(

 ىجاءت تسمية ىذا المنيج بالتجريبي نتيجة اعتماده عمي التجربة في الوصوؿ إللقد و     
النتائج، ويعرؼ البحث الذي يعتمد عمي التجربة بأنو تغيير متعمد ومضبوط لمشروط 

ومالحظة ما ينتج عف ىذا التغيير مف آثار في  الدراسةالمحددة لمواقع أو الظاىرة موضوع 
 (.1005خروف، آ)الدرويش و   ىذا الواقع )الظاىرة(

 حيث ث لحؿ المشكالت بالطريقة العمميةقرب مناىج البحو أويعد المنيج التجريبي     
البحوث األخرى، مناىج تتمتع نتائج البحوث التجريبية بدرجة كبيرة مف الصدؽ والثقة تفوؽ 

ـ يتخمى عنو الباحثوف في ميداف المعرفة االجتماعية، بؿ حاولوا إدخاؿ التعديالت وليذا ل
الضرورية عند تعميـ تجاربيـ بحيث تتيح ليـ قدرًا كبيرًا مف التحكـ في المتغيرات المختمفة، 
ويختمؼ البحث التجريبي في العموـ الطبيعية عنو في العموـ اإلنسانية واالجتماعية وذلؾ 

طبيعة الظواىر في كال الحالتيف، فالظواىر في العمـو الطبيعية يمكف قياسيا  بسبب اختالؼ
بدقة متناىية، وىذا راجع إلى إمكانية استخداـ الطرؽ المخبرية، حيث يستطيع الباحث أف 
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أما الظواىر ، يتحكـ بالمتغيرات المؤثرة في الظواىر بدرجة مف الثبات والصدؽ والموضوعية
مقومات الب ـد ومواقفيافر ة فيي تتصؼ بالتعقيد نظرًا لتأثر تصرفات األاإلنسانية واالجتماعي

تجاه أي األشخاص قد تختمؼ  ومواقؼ إجاباتوتبعًا لذلؾ فإف ، لكؿ شخص شخصيةال
قضية أو مشكمة مثارة لمجدؿ، كما إنيا قد تختمؼ بالنسبة لنفس الشخص مف وقت إلى آخر 

 (.1005الدرويش وآخروف،) حسب حالتو النفسية
 أداة وطريقة تجميع البيانات: 4.4.1

إال أف تتعدد أساليب جمع البيانات في البحوث االجتماعية بحسب نوعية الدراسة،     
نات، فيي وسيمة مناسبة ع البياتعتبر مف أكثر األساليب استخدامًا في جم استمارة االستبياف

مناسبة لدراسة االتجاىات وتقصي الحقائؽ أداة ، كما تعتبر ر الوقت والجيديمف حيث توف
حوؿ أي موضوع، لذا فقد تـ تصميـ استمارة االستبياف بطريقة تمكف المشاركيف في واآلراء 

احتوت استمارة االستبياف عمى  ، حيثإعطاء البيانات المطموبة بسيولة ويسر الدراسة مف
 جزئيف رئيسييف ىما:

لمشاركيف العامة عف ا ت المتعمقة بالمعموماتمجموعة مف التساؤال يتضمف الجزء األول:
 سنوات الخبرة.عدد في الدراسة مثؿ المؤىؿ العممي والتخصص والمركز الوظيفي و 

يناقش تأثير المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح  الجزء الثاني:
 ور وىي كما يمي:االئتماف في المصارؼ التجارية الميبية وتـ تقسيمو إلى ثالثة محا

، وذلؾ يختبر المقارنة بيف تقرير المراجع الخارجي المتحفظ والتقرير النظيؼ :األولالمحور 
 التالية: تصميـ الحاالت العممية االفتراضيةف خالؿ م

يبدي فيو رأيًا غير متحفظ  الخارجي الذي لممراجع تتضمف تقرير :الحالة األولى
 فتراضية لمشركة طالبة االئتماف.)نظيؼ( عمى القوائـ المالية اال

يبدي فيو رأيًا متحفظًا عمى الخارجي الذي  لممراجع تتضمف تقرير :الحالة الثانية
 نفس القوائـ المالية االفتراضية لمشركة طالبة االئتماف. 

حتوى العناصر التي يعتقد أنيا تعكس طبيعة المحيث خصص الختبار  :الثانيالمحور 
مع القوائـ المالية لمشركات والتي يعتقد  ذي يقدموال المراجع الخارجيالمعموماتي لتقارير 

 تؤثر عمى قرار مانحي االئتماف.قد نيا أ
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العوامؿ والمحددات التي يعتقد أنيا تحدد مدى القدرة عمى  يختبروالذي  :الثالثالمحور 
اتخاذ قرار  االعتماد عميو عندو إدراؾ وفيـ المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي 

 منح االئتماف.
 األسئمة ذات النيايات المفتوحة وأخرى احتوت قائمة االستبياف عمى مجموعة مف كما    

يتطمب مف المشاركيف اإلجابة عمييا باستخداـ مقياس ليكرت  والتيذات النيايات المغمقة 
 نوعيف:الخماسي، حيث كانت إجابات المقياس 

 (4-1جدول رقم )
  الخماسي رتاليك مقياس

 اإلجابة
 أوافق تماماً  أوافق محايد ال أوافق ال أوافق مطمقاً 
 كبيرة جداً  كبيرة محايد صغيرة صغيرة جداً 

 5 1 3 4 4 الدرجة

فقد كاف اليدؼ منيا الحصوؿ عمى بعض التعميقات أو االقتراحات  أما األسئمة المفتوحة   
 .ويمكف االستفادة منيا في الدراسة أو التفسيرات إلجابات المشاركيف

 مجتمع وعينة الدراسة: 3.4.1
وبالتالي فإف دراسة  قطاعًا ىامًا مف قطاعات الدولةالمصارؼ التجارية يمثؿ قطاع     

ره عمى يأثمدى تتقرير المراجع الخارجي المرفؽ مع القوائـ المالية لمشركات طالبة االئتماف و 
يعتبر مساىمة إللقاء الضوء عمى أىمية تقرير المراجع  قرار منح االئتماف المصرفي

 .التسييالت االئتمانية لمعمالء مخاطرفي تخفيض مستوى الخارجي 
ونظرًا النتشار المصارؼ في كؿ المدف الميبية وتطابؽ طبيعة الخدمات المصرفية التي     

اليا، فقد اقتصرت تقدميا والقيود والمحددات القانونية التي تسير عمييا في أدائيا ألعم
التجارية العاممة بالمصارؼ  العامةالدراسة عمى عينة تتمثؿ في إدارات االئتماف باإلدارات 

 :يوضح مجتمع الدراسة (1-4)والجدوؿ في ليبيا 
 (4-1)رقم جدول 

 مجتمع الدراسة

 اسم المصرف م اسم المصرف م

 الجميورية مصرؼ .1 الوحدة مصرؼ .2
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 المصرفاسم  م اسم المصرف م

 الصحاري مصرؼ .4 مصرؼ التجاري الوطني .3

 *العربي اإلجماع مصرؼ .6 التجارة والتنمية مصرؼ .5

 *المصرؼ المتوسط .8 شماؿ افريقيا مصرؼ .7

 الواحة مصرؼ .20 األماف مصرؼ .9

 مصرؼ المتحد .21 الساحؿ والصحراء مصرؼ .22

 مصرؼ السرايا .24 *مصرؼ الخميج األوؿ .23

 *مصرؼ التجاري العربي .26 مصرؼ الوفاء .25

 تـ استبعاد ىذه المصارؼ مف العينة لعدـ القدرة في الوصوؿ إلييا. *    

تـ توزيع استمارات االستبياف عمى الفئات المشاركة فقد تحديد عينة الدراسة أف تـ بعد و     
إدارات االئتماف في تمثؿ ت والتيفي الدراسة والمؤثرة في عممية اتخاذ قرار االئتماف 

االئتماف  )كونيا تمثؿ مركز اتخاذ القرار في عممية منحالتجارية باإلدارات العامة لممصارؼ 
( يوضح عدد االستمارات الموزعة والمستممة 3-4والجدوؿ )( في جميع فروع المصارؼ

 ونسبة الردود واالستمارات الصالحة لمتحميؿ.
 (3-1جدول رقم )

 والصالحة لمتحميلاالستمارات الموزعة والمستممة 

 البيان
 اإلجمالي

 النسبة % العدد
 %200 81 استمارات موزعة
 %87 72 استمارات مستممة

 %81 67 استمارات صالحة لمتحميؿ اإلحصائي

( استمارة استبياف عمى 81)عدد تـ توزيع أنو قد  (3-4يتبيف مف الجدوؿ السابؽ )و    
استبعاد كما تـ %(، 87) نسبتو ، أي ما( استمارة72)عدد تـ استالـ و  الدراسةعينة 

وبذلؾ ، ممة اإلجابةتوجود أسئمة غير مكو ستمارات لعدـ جدية المشاركيف اال مجموعة مف
٪( 81) وما نسبتتشكؿ استمارة أي أنيا  (67الصالحة لمتحميؿ ) االستماراتأصبح عدد 

 .الموزعة االستماراتمف 
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 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة: 3.1 
ومراجعتيا ومعالجتيا  وتبويبيا يابياناتتفريغ و  ع استمارات االستبيافيجمأف تـ تبعد     

 Static Package For Social Sciences باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية إحصائياً 

(SPSS) :وذلؾ مف خالؿ األساليب التالية 
  :وسيمة جمع البياناتصدق وثبات  4.3.1

لمتأكد مف ثبات وموثوقية  Alpha Chronbachتـ استخداـ اختبار ألفا كرونباخ     
حد أ، حيث يعتبر ىذا االختبار في الدراسة البيانات المتحصؿ عمييا مف المشاركيف

االختبارات اإلحصائية اليامة لتحميؿ بيانات االستبياف وتعتمد موثوقية البيانات عمى قيمة 
%( فذلؾ يعني أف بيانات الدراسة ذات ثبات 60)ألفا(، فإذا كانت )ألفا( أكبر مف )

%( فإف ذلؾ يعني أف ىناؾ عدـ 60وموثوقية عالية، أما إذا كانت قيمة )ألفا( أقؿ مف )
 .(1005بيانات الدراسة )البياتي،  ثبات في

يشير إلي ، مما %(78كانت نسبة اختبار ألفا كرونباخ لبيانات ىذه الدراسة )قد و     
تعميـ وبالتالي يعتمد عمى ذلؾ في نتائج الدراسة الميدانية جميع عمى  االعتمادإمكانية 
 .النتائج

 :البياناتتوزيع اختبار  4.3.1
الختبار ما  Kolmogorv-Smirno Testمجروؼ سمرنوؼ و تـ استخداـ اختبار كول   

حتى يتسنى لنا اختيار األسموب  إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو،
( لجميع محاور Sigاتضح بأف القيمة االحتمالية )قد و ، رضيات الدراسةالمناسب الختبار ف

لتوزيع ال تتبع ايعني أف كؿ البيانات  مما، (0.05) مف مستوى الداللة قؿأالدراسة كانت 
  االختبارات الالمعممية عمى فرضيات الدراسة. لذلؾ سيتـ استخداـ ،الطبيعي

 الوصفي:االحصائي التحميل  3.3.1
 فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة بالمشػػػػػػػاركيف الخاصػػػػػػػة مبيانػػػػػػػاتل يلوصػػػػػػػفاـ اسػػػػػػػتخداـ التحميػػػػػػػؿ لقػػػػػػػد تػػػػػػػ    

وعػػػػػدد سػػػػػنوات الخبػػػػػرة فػػػػػي  والمركػػػػػز الػػػػػوظيفي والمتمثمػػػػة فػػػػػي المؤىػػػػػؿ العممػػػػػي والتخصػػػػػص
وفقػػػػػًا ، الجػػػػػداوؿ التكراريػػػػػة والنسػػػػػب المئويػػػػػةوذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ مجػػػػػاؿ العمػػػػػؿ المصػػػػػرفي، 

 تالي:لمتسمسؿ ال
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 المؤهل العممي لممشاركين في الدراسة: .4.3.3.1
 كانتوالتي  المؤىؿ العممي، حسب الدراسة عينة توزيع (4-4)رقـ  الجدوؿ وضحي      

 :يعمى النحو التال
 (1-1جدول رقم )

 توزيع المشاركين حسب المؤهل العممي
 النسبة العدد  العمميالمؤهل 

 %0.0 0 دكتوراه
 %24.9 20 ماجستير
 %58.1 39 بكالوريوس
 %10.9 24 دبمـو عالي
 %4.5 3 دبمـو متوسط

 %2.5  2 أخرى
 %411 76 المجموع

أف النسبة األكبر مف المشاركيف ىـ مف حممة البكالوريوس  (4-4)يتضح مف الجدوؿ     
 حوالي%( مف حممة درجة الماجستير، وأف 25) حوالي%(، كما أف 58.1ونسبتيـ )

%( 2.5%( مف حممة الدبموـ المتوسط، و)4.5%( يحمموف الدبموـ العالي، وأف نسبة )12)
%( مف المشاركيف يحمموف درجة الدبمـو 94لدييـ مؤىالت عممية أخرى، أي أف ما نسبتو)

كيف والذي يؤىميـ لإلجابة العالي فما فوؽ، وىذا يشير إلى التأىيؿ العممي المناسب لممشار 
 عف أسئمة االستمارة بشكؿ جيد.

 التخصص العممي لممشاركين: 4.3.3.1
 لممشاركيف العمميتخصص ال حسب الدراسة عينة توزيع ( 5-4)رقـ  الجدوؿ مفتبيف ي    
 :يعمى النحو التال كانت االستبياف في

 (5-1جدول رقم )
 توزيع المشاركين حسب التخصص العممي

 النسبة العدد العممي التخصص
 %40.3 17 محاسبة

 %10.9 24 إدارة أعماؿ
 %23.4 9 عمـو مالية ومصرفية
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 النسبة العدد التخصص العممي
 %9.0 6 اقتصاد
 %26.4 22 أخرى

 %411 76 المجموع
 

ركيف في الدراسة، حيث يتضح أف حوالي ( تخصصات المشا5-4يبيف الجدوؿ )    
%( مف المشاركيف 12)شاركيف تخصصيـ محاسبة، كما أف حوالي %( مف الم40)

%( مف المشاركيف متخصصيف في العمـو 23.4تخصصاتيـ إدارة األعماؿ، وأف نسبة )
%( مف 26.4%( تخصصيـ اقتصاد، بينما أفاد ما نسبتو )9.0المالية والمصرفية، ونسبة )

مالحظ أف نسبة المشاركيف المشاركيف بأنيـ يحمموف مؤىالت في تخصصات أخرى، ومف ال
دارة األعماؿ وا %( وىذه نسبة 75لعموـ المالية والمصرفية حوالي )مف تخصص المحاسبة وا 

جيدة إذ أف معظـ المشاركيف في الدراسة لدييـ مؤىالت أغمبيا في التخصص المناسب 
باعتبارىـ  إبداء آرائيـ حوؿ موضوع الدراسة جيد عمى قدرتيـ فيالذي يعطي انطباع 

 تمتعوف بالمعرفة األكاديمية الالزمة التي تمكنيـ مف قراءة وفيـ تقرير المراجع الخارجي.ي
 ظيفة المشاركين في الدراسة:و   3.3.3.1   
 في لممشاركيف المركز الوظيفي حسب الدراسة عينة توزيع( 6-4)رقـ  الجدوؿ مفتبيف ي   

 :يعمى النحو التال كانت االستبياف
 (7-1جدول رقم )

 توزيع المشاركين حسب الوظيفة
 النسبة العدد الوظيفة

 %6.0 4 مدير إدارة االئتماف
 %20.5 7 مدير إدارة االئتماف نائب

 %23.4 9 رئيس قسـ االئتماف
 %70.2 47 موظؼ بقسـ االئتماف

 %411 76 المجموع

حيث ( توزيع المشاركيف بحسب مركزىـ الوظيفي، 6-4يتضح مف الجدوؿ السابؽ )    
%( مف المشاركيف يعمموف بوظيفة مدير إدارة االئتماف، ونسبة 6.0نسبتو ) يتبيف أف ما

%( 23.4%( مف المشاركيف يعمموف بوظيفة نائب مدير االئتماف، وأف ما نسبتو )20.5)
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ما الموظفيف بقسـ االئتماف فقد كانت  مف المشاركيف ىـ مف رؤساء أقساـ االئتماف، وا 
 مف المشاركيف في الدراسة.%( 70) حوالي نسبتيـ

 عدد سنوات الخبرة في مجال االئتمان: 1.3.3.1
عدد سنوات الخبرة في مجاؿ  حسب الدراسة عينة توزيع  (7-4)رقـ  الجدوؿ وضحي    

 :يعمى النحو التال كانتوالتي  االئتماف 
 (6-1جدول رقم )

 سنوات الخبرة في مجال االئتمانعدد توزيع المشاركين حسب 
 النسبة العدد سنوات الخبرةعدد 

 %35.8 14 سنوات 5أقؿ مف 
 %38.8 16 سنوات 20سنوات إلى أقؿ مف  5مف 
 %20.5 7 سنة 25سنوات إلى أقؿ مف  20مف 

 %24.9 20 سنة فأكثر 25مف 
 %411 76 المجموع

%( مف المشاركيف كانت 36) حوالي السابؽ أف ما نسبتو( 7-4)الجدوؿ  يتبيف مف    
%( مف المشاركيف تتراوح مدة 39) حوالي سنوات، بينما كانت نسبة 5أقؿ مف  خبرتيـ

%( مف 20) حوالي سنوات، وأف ما نسبتو 20سنوات إلى أقؿ مف  5خبرتيـ ما بيف 
سنة، في حيف كانت  25سنوات إلى أقؿ مف  20المشاركيف تتراوح مدة خبرتيـ ما بيف 

بما أف عامؿ الخبرة يعتبر  ،سنة 25عف  %( مف المشاركيف تزيد خبرتيـ25) حوالي نسبة
وبالتالي يعتقد أف ىذه النسب  عاماًل مكماًل في بعض األحياف لممؤىؿ والتخصص العممي،

استمارة مما يدعـ الثقة في نتائج  الدراسةتعكس طوؿ الخبرة التي يكتسبيا المشاركيف في 
 االستبياف. 

 : االستداللياإلحصائي التحميل  1.3.1
عمى  احتوت التيو لمبيانات التي تـ تجميعيا  االعتماد عمى التحميؿ االستدالليتـ لقد     

مف  اختبارىا إحصائياً و مف شانيا الحكـ عمي فرضيات الدراسة،  التي الفقراتمجموعة مف 
الختبار   (P-value)وقيمة  سابي المرجح واالنحراؼ المعيارياحتساب الوسط الح خالؿ

ويستخدـ ىذا االختبار في تحديد ما إذا كاف ىناؾ اختالؼ أو  (Wilcoxon)  ويمكوسوف
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لعينتيف  T)فروؽ بيف عينتيف مرتبطتيف فيما يتعمؽ بمتغير تابع معيف، ويعد بدياًل الختبار )
وقياس  ف األفراد  يجري عمييـ قياس قبميمرتبطتيف، وتشمؿ العينتاف عمى نفس المجموعة م

حدىما تمثؿ درجتو في ألكؿ فرد مف أفراد العينة درجتاف بعدي، وفي مثؿ ىذه الحالة يكوف 
 (.1002االختبار القبمي والثانية تمثؿ درجتو في االختبار البعدي )الحبيب، 

 اختبار فرضيات الدراسة: 5.3.1
تـ صياغة الفرضية الرئيسية عمى النحو يا فقد لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة وتحقيؽ أىداف    

 التالي:
 قرير المراجع الخارجي عمى قرار منح االئتمانتالمحتوى المعموماتي ل"ال يؤثر    

 المصارف التجارية الميبية".ب
 والختبار ىذه الفرضية تـ التعبير عنيا إحصائيًا عمى النحو التالي:

 (:(H0الفرضية الصفرية 
المصارف بال يؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح االئتمان "

 ."التجارية الميبية
 (:(H1الفرضية البديمة 

المصارف لخارجي عمى قرار منح االئتمان بيؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع ا" 
 ."التجارية الميبية

فرضيات فرعية، وفيما يمي تـ صياغة ثالث فقد الفرضية ىذه وحتى يمكف اختبار     
توضيح ليذه الفرضيات الفرعية، وكيفية صياغتيا واختبارىا إحصائيًا والنتائج التي تـ 

نو إذا أ، بحيث كؿ فرضية مف ىذه الفرضيات عدـ قبوؿالتوصؿ إلييا، والقرار بقبوؿ أو 
 ىذا يعني عدـ (α =7077)( أكبر مف مستوى المعنوية P-Valueكانت قوة االختبار )

-Pمعنوية االختبار، فنقبؿ الفرضية اإلحصائية )فرضية العدـ(، أما إذا كانت قوة االختبار)

Value( تساوي أو أقؿ مف مستوى المعنوية )0.05=)α  وىذا يعني إف االختبار ذو داللة
 إحصائية )اختبار معنوي( فنرفض الفرضية اإلحصائية )فرض العدـ(.
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 األولى:اختبار الفرضية الفرعية  4.5.3.1
 الختبار ىذه الفرضية فقد تـ صياغتيا إحصائيًا كما يمي:

 المتحفظال يؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي  (:H0الفرضية الصفرية )
المصارؼ التجارية بمقارنة مع المحتوى المعموماتي لمتقرير النظيؼ عمى قرار منح االئتماف 

 الميبية.
مقارنة  لتقرير المراجع الخارجي المتحفظ يؤثر المحتوى المعموماتي (:H1الفرضية البديمة )

المصارؼ التجارية بمع المحتوى المعموماتي لمتقرير النظيؼ عمى قرار منح االئتماف 
 الميبية.
 تـ تخصيص المحور األوؿ مف استمارة االستبياف، والختبارفقد والختبار ىذه الفرضية     
ؤاليف، حيث يتعمؽ السؤاؿ األوؿ بدرجة الثقة التي تعطى تقسيميا إلى س تيا فقد تـصح

ما السؤاؿ الثاني  فيو يتعمؽ بقرار لمقوائـ المالية لمشركة مف وجية نظر مانحي االئتماف، وا 
لشركة طالبة االئتماف، حيث يتمثؿ ىدؼ الفرضية في التعرؼ عمى درجة الثقة التي منح ا

لمشركة بناًء عمى تقرير المراجع، وأثر نوع التقرير يعطونيا مانحي االئتماف لمقوائـ المالية 
وقد تـ اختبار الفرضية الفرعية األولى وكانت نتيجة االختبار كما ح االئتماف، عمى قرار من

 التالية: (9-4(، )8-4) ىو مبيف بالجداوؿ
 (8-1جدول رقم )

 ة لمشركة طالبة االئتمان نتائج التحميل اإلحصائي لدرجة الثقة التي تعطى لمقوائم المالية المنشور 

 ماىي درجة الثقة التي تعطييا لمقوائـ المالية المنشورة لشركة السالـ مف وجية نظركـ؟

نوع تقرير 
المراجع 
 الخارجي

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراؼ 
 كبيرة جداً  كبيرة محايد صغيرة صغيرة جداً  المعياري

تقرير 
 نظيؼ

0.0% 6.0% 40.3% 40.3% 23.4% 3.621 0.796 

تقرير 
 متحفظ

13.9% 42.8% 31.8% 2.5% 0.0% 1.229 0.788 

 -Z   6.269قيمة 
 P-value  0.000 القيمة االحتمالية
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 الذي يبدي فيو رأياً  تـ اختبار أثر تقرير المراجع الخارجي( 8-4رقـ )في الجدوؿ     
ومقارنة ذلؾ  متحفظًا عمى درجة ثقة مانحي االئتماف في القوائـ المالية المنشورة لمشركة،

الذي يبدي فيو رأيًا غير متحفظ )نظيؼ( عمى درجة ثقة مانحي االئتماف  بأثر تقرير المراجع
في القوائـ المالية، ويتضح مف التحميؿ اإلحصائي أف المتوسط الحسابي في حالة التقرير 

(، 1.21(، في حيف أف المتوسط في حالة التقرير المتحفظ بمغ )3.62النظيؼ بمغ )
( اتضح أف ىناؾ فرؽ معنوي Zاستخداـ اختبار )وبمقارنة الفرؽ بيف متوسطي الحالتيف ب

(، 0.05( أقؿ مف مستوى المعنوية المفترض )0.000بينيما، حيث أف القيمة االحتمالية )
ظيؼ كاف لو انعكاسات ناء عميو نقبؿ الفرض البديؿ، بمعنى أف تقرير المراجع النبو 

رتب عمى إضافة فقرة تتعمؽ إيجابية، بينما التقرير المتحفظ كاف لو انعكاسات سمبية، حيث ت
بالقيود في مجاؿ المراجعة تتصؿ بتقييـ المخزوف عدـ ثقتيـ في القوائـ المالية المنشورة 

 لمشركة طالبة االئتماف. 
الذي يبدي فيو رأيًا  لدراسة تدؿ عمى أف تقرير المراجع الخارجيمعنى ىذا أف نتائج ا    

ـ المالية لدى مانحي االئتماف، مقارنة بتقرير عمى درجة الثقة في القوائ يرأثتمتحفظًا لو 
 المراجع الذي يبدي فيو رأيًا غير متحفظ.

 (9-1جدول رقم )
 نتائج التحميل اإلحصائي ألثر تقرير المراجع النظيف وتقرير المراجع المتحفظ عمى قرار منح االئتمان 

 المطموب؟ىؿ تنصح بالموافقة عمى منح شركة السالـ التسييؿ االئتماني 

نوع تقرير 
المراجع 
 الخارجي

 المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
ال أوافؽ  المعياري

 مطمقاً 
 أوافؽ تماماً  أوافؽ محايد ال أوافؽ

  تقرير
 نظيؼ

0% 9.0% 11.4% 61.7% 6.0% 3.657 0.719 

تقرير 
 متحفظ

26.4% 64.1% 24.9% 4.5% 0% 1.075 0.703 

 Z -6.715قيمة 
 P-value 0.000القيمة االحتمالية 
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  الذي يبدي تـ اختبار أثر تقرير المراجع الخارجي ( أنو قد9-4) الجدوؿويتضح مف     
ومقارنة ذلؾ بأثر تقرير  فيو رأيًا متحفظًا عمى قرار مانحي االئتماف لمشركة طالبة االئتماف،

الذي يبدي فيو رأيًا غير متحفظ )نظيؼ( عمى قرار مانحي االئتماف، ويتضح مف  المراجع
(، في حيف 3.65التحميؿ اإلحصائي أف المتوسط الحسابي في حالة التقرير النظيؼ بمغ )

(، وبمقارنة الفرؽ بيف متوسطي الحالتيف 1.07أف المتوسط في حالة التقرير المتحفظ بمغ )
( 0.000أف القيمة االحتمالية )و  أف ىناؾ فرؽ معنوي بينيما، ( اتضحZباستخداـ اختبار )
أف تقرير  أي ،بناء عميو نقبؿ الفرض البديؿو  ،(0.05المعنوية المفترض )أقؿ مف مستوى 
لو انعكاسات سمبية  التقرير المتحفظ  في حيف أف ،انعكاسات إيجابيةلو  المراجع النظيؼ

، وبناًء إضافة فقرة تتعمؽ بالقيود في مجاؿ المراجعة تتصؿ بتقييـ المخزوف عميياترتب 
 لشركة التسييؿ االئتماني المطموب. يرفضوف منح امانحي االئتماف  عميو فإف

 :الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  4.5.3.1
 الختبار ىذه الفرضية فقد تـ صياغتيا إحصائيًا كما يمي:

ال تؤثر طبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي " (:H0الفرضية الصفرية )
 ."المصارؼ التجارية الميبيةب عمى قرار منح االئتماف

تؤثر طبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى " (:H1الفرضية البديمة )
 ."المصارؼ التجارية الميبيةب قرار منح االئتماف

 

الذي و مف استمارة االستبياف  الثانيتـ تخصيص المحور فقد والختبار ىذه الفرضية     
 التعرؼ يدؼب ،الثانيةوالتي تعتبر فرضيات جزئية لمفرضية الفرعية  ( فقرات7عمى )يحتوي 

عمى طبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي مف وجية نظر مانحي االئتماف 
الفرضية الفرعية  ختبارنتيجة ا(  9-4رقـ ) يبيف الجدوؿاالئتماف، و وأثره عمى قرار منح 

 :عمى النحو التالي الثانية
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 (41-1جدول رقم )
 نتائج التحميل اإلحصائي لطبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي 

 المصارف التجارية الميبيةبوأثره عمى  قرار منح االئتمان 

 الفقرات م

 المقياس
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ط 
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2 
المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي 
ىو عبارة عف العبارات واأللفاظ التي يصاغ بيا 

  .التقرير
4.5% 13.9% 31.8% 38.8% 0% 3.059 0.903 7 

1 

المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي 
ىو عبارة عف كافة عناصر التقرير أو مكوناتو 

فقرة إبداء  -فقرة النطاؽ -)الفقرة االفتتاحية
  .الرأي(

0% 7.5% 38.8% 46.3% 7.5% 3.537 0.745 3 

 
 

3 
 
 

يرتكز المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع 
الخارجي عمى الرسالة التي يوجييا المراجع 
لممستخدميف ممثمة في الرأي النيائي لممراجع 

 عف القوائـ المالية لمشركة. 

 
0% 

 
29.4% 

 
10.9% 

 
50.7% 

 
9.0% 

 
3.491 

 
0.922 

 
4 

يكوف لتقرير المراجع محتوى مف المعمومات  4
 تؤثر عمى القرارات. عندما يقدـ إضافة

0% 4.5% 11.4% 62.1% 22.9% 3.806 0.702 2 

5 
كؿ أنواع تقارير المراجع الخارجي ليا محتوى 

 5 0.959 3.477 %22.9 %42.8 %32.3 %22.9 %3.0 مف المعمومات يؤثر عمى القرارات.

6 
ي عد التقرير ذو الرأي النظيؼ، مف أىـ أنواع 

المعمومات يؤثر التقارير التي ليا محتوى مف 
 جوىريًا في القرارات.

0% 22.9% 29.4% 53.7% 24.9% 3.726 0.867 1 

7 
ي عد التقرير ذو الرأي المتحفظ )أيًا كاف نوع 

التحفظ( أىـ أنواع التقارير التي ليا محتوى مف 
 المعمومات يؤثر جوىريًا في القرارات.

0% 29.4% 31.8% 42.8% 6.0% 3.343 0.863 6 

  3.191  الحسابي العامالمتوسط 

 
 1.314   االنحراف المعياري العام

 Z -6.680قيمة 
 P-value 1.111 القيمة االحتمالية 

    

 أف إيجابية حيثكانت  الفقراتنحو كؿ  المشاركيف( بأف اتجاىات 20-4يبيف الجدوؿ )    
حيث بمغ المتوسط الحسابي  (،3) متوسط الفرض لممقياس متوسطاتيا المحسوبة أكبر مف

انخفاض التشتت  الى( الذي يشير 0.341نحراؼ معياري عاـ )با( و 3.49العاـ لمفقرات )
أما عمى مستوى الفقرات فقد تراوحت قيـ المتوسطات الحسابية بيف  في إجابات المشاركيف،

وتنص ىذه  (3.82وسط حسابي ىي )مت، فكانت أعمى قيمة عمى التوالي (3.06-3.82)
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عندما يقدـ إضافة تؤثر عمى  يكوف لتقرير المراجع محتوى مف المعمومات"الفقرة عمى أنو 
في المرتبة األولى مف حيث  ىذه الفقرة جاءتكما (، 0.702" بانحراؼ معياري )القرارات

(، لمفقرة "المحتوى المعموماتي 3.06حسابي )المتوسط لمكانت أقؿ قيمة و  ،األىمية النسبية
ع الخارجي ىو عبارة عف العبارات واأللفاظ التي يصاغ بيا التقرير"، وبانحراؼ لتقرير المراج

  األىمية النسبية.(، وجاءت في المرتبة األخيرة مف حيث 0.903معياري )
( وبمستوى -6.68)لمفقرات بمغت  Zفإف قيمة  (20-4كما يظير مف الجدوؿ رقـ )    
مما يعني إف ىناؾ أثر ذو داللة (، 0.05( وىي أقؿ مف )0.000) P-value داللة

قرار منح االئتماف، ولذلؾ نرفض  معنوية لطبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع عمى
، والتي تنص عمى انو تؤثر طبيعة المحتوى الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة

 لتجارية الميبية.المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح االئتماف في المصارؼ ا
 :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  3.5.3.1

 الختبار ىذه الفرضية فقد تـ صياغتيا إحصائيًا كما يمي:
المحتوى المعموماتي  وفيـ محددات القدرة عمى إدراؾال تؤثر " (:H0الفرضية الصفرية )

 ."الميبيةالمصارؼ التجارية ب لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح االئتماف
المحتوى المعموماتي لتقرير  وفيـ محددات القدرة عمى إدراؾتؤثر " (:H1الفرضية البديمة )

 ."المصارؼ التجارية الميبيةب المراجع الخارجي عمى قرار منح االئتماف
مف استمارة االستبياف الذي الثالث تـ تخصيص المحور فقد والختبار ىذه الفرضية     

التعرؼ  بيدؼ الثالثةوالتي تعتبر فرضيات جزئية لمفرضية الفرعية  ة( فقر 22عمى )يحتوي 
مف  المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي وفيـ محددات القدرة عمى إدراؾ عمى

عمى قرار منح االئتماف، وقد تـ اختبار الفرضية الفرعية  اوجية نظر مانحي االئتماف وأثرى
  :(22-4ىو مبيف بالجدوؿ رقـ ) وكانت نتيجة االختبار كما الثالثة
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 (44-1الجدول رقم )
 المحتوى المعموماتي   نتائج التحميل اإلحصائي لمحددات القدرة عمى إدراك  

 المصارف التجارية الميبيةبلتقرير المراجع الخارجي وأثرها عمى قرار منح االئتمان 

 الفقرات م

 المقياس
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 ير 

بية
نس

ة ال
همي

األ
طمقاً  

ق م
أواف

ال 
 

فق
 أوا

ال
 

ايد 
مح

 
فق   
أوا

 

 

اماً 
 تم

فق
أوا

 

 5 0.652 4.019 %11.4 %58.1 %29.4 %0 %0 مدى ادراكؾ كمستخدـ لمنفعة التقرير 2
 7 0.638 3.955 %27.9 %59.7 %11.4 %0 %0 الموضوعية وعدـ التحيز 1
 6 0.459 3.970 %7.5 %83.6 %7.5 %2.5 %0 سيولة الفيـ والوضوح 3

تناسب مستوى الصياغة مع مستوى  4
 9 0.635 3.746 %9.0 %58.1 %32.3 %2.5 %0 معرفة المستخدـ وخبرتو

 20 0.598 3.726 %4.5 %65.7 %16.9 %3.0 %0 المالئمة 5
 1 0.781 4.433 %56.7 %34.3 %4.5 %4.5 %0 توافره في التوقيت المناسب 6

معمومات بديمة عف وجود أو عدـ وجود  7
 3 0.948 4.358 %59.7 %15.4 %6.0 %9.0 %0 تقرير المراجع

8 

يمكنؾ ادراؾ المحتوى المعموماتي لتقرير 
المراجع بشكؿ أفضؿ في ظؿ صعوبة 
الظروؼ التي يتخذ فييا القرار )ظروؼ 

 عدـ التأكد(

3.0% 4.5% 35.8% 55.1% 2.5% 3.478 0.745 22 

 4 0.500 4.249 %10.9 %73.2 %6.0 %0 %0 نتائج الشركةالدقة في الحكـ عمى  9
 8 0.709 3.836 %26.4 %51.1 %19.9 %2.5 %0 وجود أو عدـ وجود تحفظات بالتقرير 20

مدى توافر الثقة في تقرير المراجع  22
 الخارجي

0% 0% 3.0% 11.4% 74.6% 4.726 0.526 2 

   1.135  المتوسط الحسابي العام
 1.359   المعياري العاماالنحراف  

 Z -7.073قيمة 
 P-value 1.111القيمة االحتمالية 

      
 بمغت ( بأف اتجاىات المشاركيف نحو كؿ الفقرات إيجابية حيث22-4يبيف الجدوؿ )

بمغ المتوسط الحسابي  كما(، 3)الفرض لممقياس  متوسطاتيا المحسوبة أكبر مف متوسط
انخفاض التشتت  الى( الذي يشير 0.359انحراؼ معياري عاـ )ب( 4.04العاـ لمفقرات )

أما عمى مستوى الفقرات فقد تراوحت قيـ المتوسطات الحسابية بيف  في إجابات المشاركيف،
( وتنص ىذه الفقرة عمى 4.71فكانت أعمى قيمة وسط حسابي ىي ) ،(3.48-4.71)

ىذه  (، وجاءت0.526عياري )"مدى توافر الثقة في تقرير المراجع الخارجي" بانحراؼ م
في المرتبة األولى مف حيث األىمية النسبية، وكانت أقؿ قيمة متوسط حسابي  الفقرة

(، لمفقرة "يمكف إدراؾ المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع بشكؿ أفضؿ في ظؿ 3.48)
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كما (، 0.746وبانحراؼ معياري ) فييا القرار )ظروؼ عدـ التأكد(" الظروؼ التي يتخذ
 اءت في المرتبة األخيرة مف حيث األىمية النسبية. ج

( وبمستوى داللة -7.07لمفقرات بمغت ) Z( فإف قيمة 22-4كما يظير الجدوؿ رقـ )    
لمحددات  (، مما يعني إف ىناؾ أثر ذو داللة معنوية0.05( وىي قيمة أقؿ مف )0.000)

ة رفض الفرضيتـ المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع، ولذلؾ عمى إدراؾ وفيـ  القدرة
تؤثر محددات القدرة عمى إدراؾ وفيـ  نوأالصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة، التي تنص عمى 

المصارؼ التجارية بالمحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح االئتماف 
 الميبية.
 الرئيسية:اختبار الفرضية  7.3.1

 اعتمدت ىذه الدراسة عمى فرضية رئيسية واحدة وتـ صياغتيا عمى النحو التالي:
المصارف بعمى قرار منح االئتمان  "ال يؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي

 التجارية الميبية".
 والختبار ىذه الفرضية تـ التعبير عنيا إحصائيا عمى النحو التالي:

ال يؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار (: H0صفرية )الفرضية ال
 المصارؼ التجارية الميبية.بمنح االئتماف 

يؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح  (:H1الفرضية البديمة )
 المصارؼ التجارية الميبية.باالئتماف 

ثالث فرضيات فرعية وتـ تـ صياغة  فقد الفرضية الرئيسية لمدراسة عدـ قبوؿولقبوؿ أو     
الختبارات الالمعممية عمى اعتبار أف البيانات ال تخضع ا باستخداـ اختبارىا إحصائياً 
يوضح ممخص نتائج  (21-4( والجدوؿ رقـ )0.05عند مستوى معنوية ) لمتوزيع الطبيعي

 عمى النحو التالي: ىذه الفرضيات الفرعية
 (44-1جدول رقم )

 ممخص نتائج اختبار الفرضيات الفرعية
 القرار المتخذ لمفرضيات الفرعية H0الفرضيات الصفرية  رقم الفرضية

4 
ال يؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي المتحفظ، مقارنة مع 

المصارؼ بالمحتوى المعموماتي لمتقرير النظيؼ عمى قرار منح االئتماف 
 التجارية الميبية.

 H0رفض



67 
 

 القرار المتخذ لمفرضيات الفرعية H0الفرضيات الصفرية  رقم الفرضية

4 
ال تؤثر طبيعة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح 

 H0رفض المصارؼ التجارية الميبية.باالئتماف 

المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع  وفيـ ال تؤثر محددات القدرة عمى إدراؾ 3
 المصارؼ التجارية الميبية.بالخارجي عمى قرار منح االئتماف 

 H0رفض

الصفرية  يتضح أنو قد تـ رفض جميع الفرضيات( 21-4رقـ )مف خالؿ الجدوؿ     
(H0لم )فرضيات الفرعية لمدراسة ( وقبوؿ جميع الفرضيات البديمةH1 األمر الذي ترتب ،)

( H1مدراسة وقبوؿ الفرضية البديمة )ل( لمفرضية الرئيسية H0رفض الفرضية الصفرية )عميو 
 :أي أف
"يؤثر المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار منح االئتمان     

 المصارف التجارية الميبية".ب
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 خالصة الفصل:
تناوؿ ىذا الفصؿ إلى عرض منيجية الدراسة الميدانية وتحميؿ البيانات واختبار     

حيث احتوت عمى جزئيف رئيسييف والتي ، استمارة استبيافمف خالؿ استخداـ  ياتالفرض
ممشاركيف في لمجموعة مف التساؤالت المتعمقة بالمعمومات العامة تضمف الجزء األوؿ عمى 
ز الوظيفي وعدد سنوات الخبرة، في حيف ممي والتخصص والمركالدراسة مثؿ المؤىؿ الع

تأثير المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي عمى قرار  ةناقشم الجزء الثانيتضمف 
 األوؿتمثؿ ، تـ تقسيمو إلى ثالثة محاورالذي منح االئتماف في المصارؼ التجارية الميبية و 

المراجع الخارجي المتحفظ والتقرير النظيؼ، وذلؾ مف خالؿ ر المقارنة بيف تقرير اختبفي ا
  تصميـ الحاالت العممية االفتراضية التالية:

الحالة األولى: تتضمف تقرير لممراجع الخارجي الذي يبدي فيو رأيًا غير متحفظ 
 )نظيؼ( عمى القوائـ المالية االفتراضية لمشركة طالبة االئتماف.

ير لممراجع الخارجي الذي يبدي فيو رأيًا متحفظًا عمى الحالة الثانية: تتضمف تقر 
 نفس القوائـ المالية االفتراضية لمشركة طالبة االئتماف. 

الختبار العناصر التي يعتقد أنيا تعكس طبيعة المحتوى  المحور الثانيكما خصص     
ف؛ في حيف مانحي االئتماالمعموماتي لتقرير المراجع والتي يعتقد أنيا قد تؤثر عمى قرار 

ر العوامؿ والمحددات التي يعتقد أنيا تحدد مدى القدرة عمى اختبالالمحور الثالث خصص 
إدراؾ وفيـ المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي واالعتماد عميو عند اتخاذ قرار 

 منح االئتماف.
ات االئتماف في إدار  ةتمثممقطاع المصارؼ التجارية  وقد تمثؿ مجتمع وعينة الدراسة    

 التجارية العاممة في ليبيا.باإلدارات العامة بالمصارؼ 

استخداـ برنامج الحـز قد تـ ف البيانات واختبار فرضيات الدراسة لتحميؿو     
اختبار ألفا كرونباخ و  ،Static Package For Social Sciences (SPSS) اإلحصائية

Alpha Chronbach  مجروؼ سمرنوؼ و اختبار كولو  ،البياناتتأكد مف ثبات وموثوقية لم
Kolmogorv-Smirno Test ات تتبع التوزيع الطبيعي مف الختبار ما إذا كانت البيان

  العممي بالمؤىؿ لتحديد النسب المتعمقة فيالوص ئياالحصا التحميؿ كما تـ استخداـ ؛عدمو
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العتماد عمى تـ او  سنوات الخبرة،التخصص لممشاركيف والمركز الوظيفي ليـ وعدد و 
احتساب الوسط الحسابي المرجح  مف خالؿ اختبارىا إحصائياً و التحميؿ االستداللي لمبيانات 
، وفيما يتعمؽ (Wilcoxon)  الختبار ويمكوسوف  (P-value)واالنحراؼ المعياري وقيمة 
( لمفرضيات الفرعية H0رفض جميع الفرضيات الصفرية )تـ  فقدباختبار فرضيات الدراسة 

(، األمر الذي ترتب عميو رفض الفرضية H1سة وقبوؿ جميع الفرضيات البديمة )لمدرا
 ( أي أف:H1( لمفرضية الرئيسية لمدراسة وقبوؿ الفرضية البديمة )H0الصفرية )

عمى قرار منح االئتماف بالمصارؼ يؤثر "المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي     
 التجارية الميبية".



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات
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 مقدمة: 5.1
أىم خالصة الدراسة و  عرضيىذا الجزء ما تم تناولو في الفصول السابقة حيث  يمخص    

 النتائج والتوصيات في ضوء ما توصل إليو من نتائج وذلك عمى النحو التالي: 
لمحتوى المعموماتي لتقرير المراجع أثر ا مشكمة الدراسة في التعرف عمىحيث تتمخص     

بشكل  تدفىوبالتالي فقد المصارف التجارية الميبية، بالخارجي عمى قرار منح االئتمان 
 ليا المراجع الخارجي اختبار ما إذا كانت المعمومات التي يحتوي عمييا تقريررئيسي إلى 

التعرف عمى ، كما ىدفت أيضًا إلى تأثير عمى قرارات منح االئتمان بالمصارف التجارية
 إدراكالتي تساعد عمى والمحددات المراجع الخارجي لتقرير طبيعة المحتوى المعموماتي 

 .المحتوىذلك  وفيم
الفصل األول  حيث اشتملفصول،  ةعمى خمسبناًء عمى ذلك فقد اشتممت الدراسة و     

الدراسات السابقة التي تناولت عمى عرض اإلطار العام لمدراسة وذلك من خالل عرض 
حدود و منيجيتيا و وفرضياتيا وأىميتيا مشكمة الدراسة وأىدافيا متغيرات الدراسة وعرض ل

مفيوم عمى عرض االطار العام لالفصل الثاني كما اشتمل ، وتقسيماتيا ونطاق الدراسة 
لمعموماتي مفيوم المحتوى ا عرضي من خالل المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارج

لتقرير المراجع الخارجي من حيث األىمية والمضمون والتعريف بالتقرير وأىميتو ومعايير 
رير من حيث الرأي الذي يدلي بو اإعداده والمتطمبات المينية إلعداد التقرير وأنواع التق

المعموماتي المراجع الخارجي واخيرًا عرض أىم محددات القدرة عمى إدراك وفيم المحتوى 
متعمقة المفاىيم اللعرض خصص الفصل الثالث في حين قرير المراجع الخارجي، لت

 المصرفي االئتمانمفيوم و المصارف التجارية  خالل عرض لمفيومباالئتمان المصرفي من 
والمعمومات  المنح مراحلو  وؤثر في منحتي من الممكن أن توأىميتو وأنواعو والعوامل ال

عالقة أخيرًا ووسائل الحد منيا و لمصاحبة لعممية المنح، والمخاطر ا االئتمانية الالزمة لممنح
الفصل الرابع تناول ، كما بقرارات منح االئتمان الخارجي المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع

عرض المنيجية المتبعة في الجانب الميداني واألساليب اإلحصائية المستخدمة وتحميل 
ظيار نتائج ىذا التحميل،يات البيانات واختبار الفرض فقد خصص الفصل الخامس وأخيرًا  وا 

 .الدراسة والنتائج والتوصياتعرض خالصة ل
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 نتائج الدراسة: 5.1
  إلى: يمكن تمخيص النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه الدراسة

 النتائج الرئيسية: 5.5.1
 سمبي ي يبدي فيو رأيًا متحفظًا لو أثر أظيرت الدراسة أن تقرير المراجع الخارجي الذ

عمى درجة ثقة مانحي االئتمان بالقوائم المالية، مقارنة بالتقرير الذي يبدي فيو رأيًا غير 
 يجابي.حفظ )النظيف( حيث كان لو أثر امت

  الذي يتضمن ن تقرير المراجع الخارجي قرار منح االئتمان بينت الدراسة أفيما يخص
ر مقارنة بالتقرير الذي يتضمن رأيًا غي ر سمبي عمى قرار منح االئتمانرأيًا متحفظًا لو أث

ويرجع ذلك إلى أن ثقة مانحي االئتمان يجابي، متحفظ )النظيف( حيث كان لو أثر ا
في القوائم المالية لمشركة طالبة االئتمان تكون باإليجاب أو السمب وبالتالي تنعكس ىذه 

 الثقة عمى عممية اتخاذ القرار.
 د اتفاق بين مانحي االئتمان حول العناصر التي تعكس طبيعة المحتوى المعموماتي يوج

 لتقرير المراجع الخارجي وتؤثر عمى قراراتيم.
  يوجد اتفاق بين مانحي االئتمان حول المحددات التي ُتحدد القدرة عمى إدراك وفيم

مدى  المحددات فيالقرار، وتتمثل ىذه  لمتقرير وأثرىا عمى اتخاذ المحتوى المعموماتي
م وجود أو عد -توافره في التوقيت المناسب -توافر الثقة في تقرير المراجع الخارجي

 مدى إدراكك -الدقة في الحكم عمى نتائج الشركة -وجود معمومات بديمة عن التقرير
جود أو و  -الموضوعية وعدم التحيز -سيولة الفيم والوضوح -كمستخدم لمنفعة التقرير

معرفة المستخدم تناسب مستوى الصياغة مع مستوى  -تحفظات بالتقريرعدم وجود 
يمكنك إدراك المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع بشكل أفضل في  -وخبرتو، المالءمة

 وىي عمى التوالي حسب األىمية النسبية. -بة الظروف التي يتخذ فييا القرارظل صعو 
 النتائج الثانوية: 5.5.1

  ( من المشاركين في الدراسة يحممون مؤىالت جامعية 49حوالي )أظيرت الدراسة أن%
وىذا يشير إلى التأىيل العممي  وما يعادليا من ماجستير وبكالوريوس ودبموم عالي،

 المناسب لممشاركين والذي يؤىميم لإلجابة عن أسئمة االستمارة بشكل جيد.
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 ( من المشاركين تخصص49كما أظيرت الدراسة ان حوالي )%دارة  اتيم محاسبة وا 
في التخصص المناسب  يممؤىالت نوالذي نستنتج منو أأعمال وعموم مالية ومصرفية، 

  الذي يعطي انطباع جيد عمى قدرتيم في إبداء آرائيم حول موضوع الدراسة.
 ( من المشاركين ىم من مدراء إدارات االئتمان %03أظيرت الدراسة أن ما نسبتو )

من المشاركين ىم  %(43) نسبتو ن ماالئتمان، وأنوب عنيم ورؤساء قسم اومن ي
تزيد خبرتيم في مجال  يم( من%49أن ما نسبتو )كما ، موظفين بأقسام االئتمان

وىذه النسب تشير إلى أن اغمب المشاركين ىم من ذوي  سنوات، 5االئتمان عن 
رفقة بتقرير العالقة بموضوع الدراسة، سواء كونيم ممن يقومون بدراسة القوائم المالية الم

المراجع وبطمبات منح االئتمان وتحديد مستوى المخاطرة، وكذلك فان اغمب المشاركين 
 من ذوي الخبرة الجيدة مما يساعدىم في اتخاذ القرارات الرشيدة.

 توصيات الدراسة: 5.1
 :التي يمكن عرضيا في النقاط التاليةيمكن اقتراح بعض التوصيات  تقدم ابناًء عمى م  
  مرفقة بتقرير واللقوائميم المالية  االتفاق بين المصارف بضرورة تقديم العمالءأن يتم

، وأن ال يتم منح أي لنظر في طمبات التسييالت المقدمةالمراجع الخارجي قبل ا
التي عمى تقرير المراجع الخارجي والبيانات المالية  االطالعتسييالت تجارية إال بعد 

ويمو، وىذا من شأنو أن يساعد في زيادة االىتمام لمنشاط المطموب تمتمت مراجعتيا 
 بتقرير المراجع الخارجي.

 الخارجيين مراعاة تحقيق الشفافية في تقاريرىم مع المحافظة عمى  ينبغي عمى المراجعين
عدم المصداقية في التقرير إلى خمق حالة الشك وعدم الثقة في  يؤديمصداقيتيا، حيث 

لى فقدان الثقة من جانب المستخدمين في تقرير المراجع  خاصةمينة المراجعة بصفة  وا 
 الخارجي ومدى مصداقية القوائم المالية محل التقرير.

  في بناء  يمعب دورًا ىاماً  باعتبارهالتركيز عمى البعد األخالقي في التعميم المحاسبي
 توقف عمييا جودة األداء الميني لو.توالتي  شخصية المراجع الخارجي

 م نوصي بمحاولة دراسة الموضوع من خالل مراجعة ودراسة حاالت االئتمان في الختا
الفعمية التي تمت في المصارف التجارية عمى مدى من الزمن ومحاولة الخروج بنتائج 

 اجع الخارجي في القرار االئتماني.حول تأثير تقرير المر 
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 أواًل: المراجع باللغة العربية:
 ( نحو تطوير تقرير مراقب الحسابات، 5002إبراىيم، أحمد حسين ،) المجمة العممية

 .553-542ص ، جامعة أسيوط، العدد الثاني عشر، ص كمية التجارة
 ( 5004أبوزيد، كمال وعيسى، سمير وراشد، رجب ،) المراجعة الخارجية لمقوائم

 ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية.المالية
 ( تأثير رأي مراجع الحسابات في القوائم المالية عمى 2010األجيوري، عمرو عمي" ،)

، كمية التجارة، غير منشورةرسالة ماجستير قرار منح االئتمان في البنوك المصرية"، 
 جامعة اإلسكندرية.

 ( 9555أرشيد، عبدالمعطي رضا وجودة، محفوظ أحمد ،)الطبعة "إدارة االئتمان ،"
 األولى، دار وائل لمنشر، عمان. 

 ( 5005أرينز، ألفين ولوبك، جيمس"" ،)دار المريخ لمنشر، المراجعة مدخل متكامل ،"
 الرياض.

 ( 5099األسود، ىاني رجب ،) تحميل قدرة مستخدمي القوائم المالية في البيئة"
المصرية عمى إدراك المحتوى المعموماتي لتقارير المراجعة واالعتماد عمييا في اتخاذ 

 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة،.رسالة ماجستير غير منشورةالقرارات" دراسة ميدانية، 
 ( 5004اشتيوي، إدريس عبدالسالم"" ،) الطبعة الخامسة، اجراءاتالمراجعة معايير ،"

 منشورات جامعة قاريونس، بنغازي. 
 ( 5005آل عمي، رضا صاحب" ،) دار معاصر مدخل كمي ــــإدارة المصارف ، "

 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان.
 ( 9555األلفي، أحمد عبدالعزيز" ،)الدار االئتمان المصرفي والتحميل االئتماني ،"

 النشر، اإلسكندرية.الجامعية لمطباعة و 
 ( التحميل االئتماني ودوره في ترشيد عمميات اإلقراض"، 5003انجرو، إيمان" ،)

 كمية االقتصاد، جامعة تشرين. رسالة ماجستير غير منشورة،
 ( كيفية استثمار المعمومات المحاسبية في سوق 5002باشيخ، عبدالمطيف محمد" ،)

لمعمومات المحاسبية في تنشيط سوق ندوة دور ااألسيم"، ورقة عمل مقدمة إلى "
 "، جامعة الممك سعود، السعودية.األوراق المالية
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 ( 5005البديوي، منصور احمد وشحاتو، السيد شحاتو" ،) دراسات في االتجاهات
"، الحديثة في المراجعة مع تطبيقات عممية عمى معايير المراجعة المصرية والدولية

 الدار الجامعية، اإلسكندرية.
 تحميل البيانات االحصائية باستخدام البرنامج (، "5002تي، محمود الميدي )البيا

 ، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان.SPSS"االحصائي 
 ( 5002التميمي، ىادي ،)الطبعة مدخل إلى التوفيق من الناحية النظرية والعممية ،

 الثانية، دار وائل لمنشر، عمان، االردن. 
  ،ترجمة المراجعة بين النظرية والممارسة(، "9553امرسون )توماس، وليم وىنكي ،"

 أحمد حامد الحجاج، كمال الدين سعيد، دار المريخ لمنشر، الرياض.
 ( مدى تأثير تقرير 5002جربوع، يوسف محمود، أبو معمر، فارس محمود" ،)

ية المراجع الخارجي عمى قرارات االستثمار والتمويل لرجال األعمال والمؤسسات المال
، كمية اإلدارة واالقتصاد، مجمة تنمية الرافدينفي قطاع غزة من دولة فمسطين"، 

 .35 -25، ص ص53، العدد33جامعة الموصل، المجمد 
 ( 5002جمعية المصارف الميبية" ،)"دارة المخاطر المصرفية ، المركز العربي تحميل وا 

 لمدراسات واالستشارات المالية والمصرفية، القاىرة.
  ،اإلحصاء الالبارمتري الحديث في العموم (، "5009مجدي عبدالكريم )الحبيب

 "، الطبعة االولى، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة.السموكية
 ( 5002حماد، طارق عبدالعال" ،)الدار الجامعية موسوعة معايير المحاسبة ،"

 لمطباعة والنشر، اإلسكندرية. 
 ( 5002حماد، طارق عبدالعال" ،)ات ـــ مفاهيم ــــ تطبيقات ـــ تجاربحوكمة الشرك ،"

 الطبعة األولى، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية.
 ( 5000الحناوي، محمد صالح والسيدة، عبدالفتاح عبدالسالم" ،) ــــالمؤسسات المالية 

 "، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية.البورصة والبنوك التجارية
 ( 5002حنفي، عبدالغفار وقرياقص، رسمية" ،)أسواق المال وتمويل المشروعات ،"

 الدار الجامعية لمطباعة والنشر، االسكندرية.
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 ( 9553حنفي، عبدالغفار" ،)الدار الجامعية لمطباعة والنشر، إدارة البنوك ،"
 اإلسكندرية. 

 ( 9559حنفي، عبدالغفار، عبدالسالم أبو قحف" ،)ة في البنوك اإلدارة الحديث
 "، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية. التجارية

 ( أثر تعديالت معيار التدقيق الدولي رقم 5099خداش، حسام الدين، وآخرون" ،)
المجمة األردنية ( المعدل والخاص بتقرير المدقق عمى تضييق فجوة التوقعات"، 300)

 .255-252ابع، ص ص، المجمد السابع، العدد الر في إدارة األعمال
 ( 9543خضير، مصطفى عيسى" ،)اإلجراءات ـــ المعايير ـــ المراجعة المفاهيم ،"

 جامعة الممك سعود، الرياض.
 ( 9543الخضيري، محسن أحمد" ،)منهج متكامل في التحميل  ـــ االئتمان المصرفي

 "، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.والبحث االئتماني
 ( اطار مقترح لتدعيم فاعمية مراجعة االئتمان لمحد 5005خمف، عيد محمود حميدة ،)

مجمة الدراسات والبحوث من مخاطر الديون المتعثرة بالتطبيق عمى النشاط المصري، 
 .52 -3، ص ص5ـــ جامعة بنيا، العدد  التجارية، كمية التجارة

  البحث ("2005عمر شالبي، )الدرويش، بشير محمد، الميدي الطاىر عنية، البيمول
"، المكتب الوطني العممي في العموم اإلدارية والمالية ، األسس والمفاهيم والنماذج

 لمبحث والتطوير، طرابمس.
 ( التحميل االئتماني ودوره 5002الدغيم، عبدالعزيز واألمين، ماىر وانجرو، أيمان" ،)

الصناعي السوري"، في ترشيد عممية اإلقراض المصرفي بالتطبيق عمى المصرف 
، ص 5، العدد 54، الالذقية، المجمد مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية

 .590 -959ص
 ( أثر تقرير مراقب الحسابات عمى قرارات منح 5005الدويري، صفوت مصطفى" ،)

مجمة الفكر االئتمان"، دراسة ميدانية عمى البنوك التجارية العاممة في مصر، 
-9ية التجارة، جامعة عين شمس، العدد األول، الجزء األول، ص ص، كمالمحاسبي

23. 
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 ( 5092الذنيبات، عمي عبدالقادر ،) :تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية
 ، الطبعة الخامسة، المكتبة الوطنية، الجامعة األردنية. نظرية وتطبيق

 ( 5009الراوي، خالد وىيب " ،)طبعة األولى، دار "، الإدارة العمميات المصرفية
 المناىج لمنشر والتوزيع، عمان.

 ( أثر تقرير المدقق الخارجي 5095الزبدية، رامي محمد والذنيبات، عمي عبدالقادر" ،)
المجمة األردنية في إدارة في اتخاذ القرار االئتماني في البنوك التجارية األردنية"، 

 .252 -222، ص ص5، العدد 4، المجمد األعمال
  ،دار إدارة االئتمان المصرفي والتحميل االئتماني( "5005جمزة محمود )الزبيدي ،"

 الوراق لمنشر والتوزيع، عمان.
 ( انعكاسات تعديل تقرير مراقب الحسابات بفرض 9555زغمول، جودة عبدالرؤوف ،)

، كمية التجارة، مجمة آفاق جديدةاالستمرار عمى سموك متخذي قرار منح االئتمان، 
 . 959 -929، اإلسكندرية، العدد الثاني والثالث والرابع، ص صجامعة المنوفية

 ( قياس اآلثار المتوقعة لتحفظات مراقبي 9552زىران، عالء الدين محمود" ،)
رسالة دكتوراه غير الحسابات عمى سموك أسعار األسيم في األسواق المالية"، 

 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة.منشورة
 ( 5099زين، عمي أحمد ،) " أساسيات المراجعة ـــ اإلطار النظري والمجال

 "، كمية التجارة، جامعة حموان. التطبيقي
 ( أثر اإلفصاح المحاسبي عن البنود االحتمالية عمى 5004الساكت، سناء محمد" ،)

رسالة ماجستير غير قرارات منح االئتمان المصرفي في المصارف التجارية"، 
 قاريونس.، كمية االقتصاد، جامعة منشورة

 ( دور أساليب الرقابة عمى تشغيل البيانات في إنتاج 9550سرايا، محمد السيد" ،)
، كمية التجارة، مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةمعمومات محاسبية سميمة وجيدة"، 

 .525 -529جامعة اإلسكندرية، ص ص
 ( 5002السقا، السيد أحمد وأبو الخير، مدثر طو" ،)لمراجعةمشاكل معاصرة في ا ،"

 كمية التجارة، جامعة طنطا.
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 ( استخدام نماذج تقييم المعمومات المحاسبية لترشيد 9555السماحي، محمد رزق ،)
، كمية التجارة، رسالة ماجستير غير منشورةعممية اتخاذ القرارات التكتكية، 

 ببورسعيد، جامعة قناة السويس.
 ( إطار محاسبي مقترح لتر 5090السيد، نجالء عطية ،) شيد قرارات االئتمان

، كمية رسالة ماجستير غير منشورةالمصرفي بالتطبيق عمى قطاع السياحي، 
 التجارة، جامعة عين شمس.

 (5005السيسي، صالح الدين حسن ،)دراسات نظرية وتطبيقية ـــ قضايا مصرفية ،
 الطبعة األولى، عالم الكتب، القاىرة.

 ( 5005شحاتو، صالح إبراىيم ،) االئتمان المصرفي من منظور قانوني ضوابط منح
 ، دار النيضة العربية، القاىرة.ومصرفي

 ( دور المؤشرات المالية وتقرير المراجع والسمات 5004الششيني، حاتم محمد" ،)
الشخصية لمعميل ومدى استعداد متخذ القرار لتحمل الغموض في اتخاذ قرارات 

، كمية التجارة، مدراسات التجاريةالمجمة المصرية لاإلقراض في البنوك التجارية"، 
 .935-959جامعة المنصورة، المجمد األول، العدد األول، ص ص

 ( نحو تطوير تقرير مراقب الحسابات لإلفصاح عن 5005الشناوى، عزة رفعت ،)
، كمية التجارة، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةالمخاطرة النيائية لممراجعة، 

 األزىر.
 إدارة المخاطر االئتمانية من  (،"5005والشواربي، محمد ) الشواربي، عبدالحميد

 "، منشأة المعارف، اإلسكندرية.وجهتي النظر المصرفية والقانونية
 (5005الصبان، محمد سمير وعمي، عبدالوىاب نصر" ،) المراجعة الخارجية ـــ

 رية."، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، اإلسكندالمفاهيم األساسية وآليات التطبيق
 ( إدارة العممية التفاوضية في قرار منح االئتمان"،5090الطالع، مراد سالم "،)  دراسة

، رسالة ماجستير غير منشورةتطبيقية عمى المصارف التجارية في قطاع غزة، 
 الجامعة اإلسالمية، غزة. 
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 ( ،قياس مردود المراجعة الخارجية لخدمة القرارات 5009عاشور، أيياب محمد" ،)
، كمية التجارة، رسالة دكتوراه غير منشورةاالستثمارية في سوق األوراق المالية"، 

 جامعة قناة السويس.
 ( نمطية تقارير مراجعة الحسابات ومدى 9544عبد الحميد، عبدالرحمن إبراىيم" ،)

، كمية مجمة العموم اإلداريةمبات النظامية وأركان معايير التقارير"، التزاميا بالمتط
 .925 -929التجارة، جامعة اإلسكندرية، العدد األول، ص ص

 الحديثة المحاسبية الطرق ـــ المصرفية العمميات (،5000أمين  ) اهلل، خالد عبد ،
 .لمنشر، عمان وائل دار

 ( 5095عبداهلل، خالد أمين ،) الناحية النظرية والعممية -الحساباتعمم تدقيق ،
 الطبعة السادسة، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ( 9553عزت، فرج عبدالعزيز" ،)"مكتبة جامعة عين شمس، اقتصاديات البنوك ،
 القاىرة. 

 ( ،تطوير فاعمية تقرير المراجع لتحقيق توقعات 5000عطااهلل، أسامة رضا" ،)
، قسم المحاسبة، كمية التجارة، جامعة عين ماجستير غير منشورةرسالة مستخدميو"، 

 شمس.
 ( تقييم منفعة المراجعة من وجية نظر مستخدمي 9555عطية، فاتن سيد خميس" ،)

، كمية التجارة، جامعة عين رسالة ماجستير غير منشورةتقرير مراقب الحسابات"، 
 شمس.

 ( اآلثار الخارجية لمعايي9555عمي، سمية أمين ،) ر جودة البيانات والمعمومات
رسالة دكتوراه غير المحاسبية عمى قرارات مستخدمي القوائم المالية المنشورة، 

 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة.منشورة
 ( 5002عمي، سمية أمين" ،) خصائص المعمومات المحاسبية ـــ دراسات متقدمة في

 ، الدار الجامعية.المراجعة
 ،إعداد المقترحات األولية لمشروعات (، "1992) عمر، السيد أحمد مصطفي

 " منشورات جامعة قاريونس، بنغازي.البحوث ــــ مع نموذج لمتطبيق
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 ( مدى إدراك واستجابة المستثمرين لممحتوى اإلعالمي 5003غريب، عادل ممدوح" ،)
مجمة لتقرير مراقب الحسابات وأثره عمى قراراتيم االستثمارية"، دراسة تطبيقية، 

، ص 9، كمية التجارة، جامعة بني سويف، العدد اسات المالية والتجاريةالدر 
 .555 -552ص

 ( 5000الفقيـــــــو، ســـــــعيد عبدالســـــــالم"،)أكاديميـــــــة الدراســـــــات االئتمـــــــان المصـــــــرفي ،"
 العميا والبحوث االقتصادية، طرابمس.

 ( 9555فموح، صافي" ،)الطبعة الثامنة، جامعة دمشق.محاسبة المنشآت المالية ،" 
 35، 22بشأن المصارف المادة  5002( لسنة 9) نون رقمالقا. 
 ( مدى منفعة تقارير المراجعة من وجية نظر 5090القحطاني، عبدالعزيز ىادي ،)

، كمية رسالة ماجستير غير منشورةمستخدمييا في المممكة العربية السعودية، 
 االقتصاد واالدارة، جامعة جدة،

 ( أثر اعتب9555كامل، نجوى إبراىيم ،) ارات الموضوعية واعتبارات المنفعة عمى
رسالة ماجستير غير إعداد القوائم المالية مع التطبيق عمى قرارات منح االئتمان، 

 ، كمية التجارة، جامعة االسكندرية. منشورة
 (، "مدى اعتماد المصارف التجارية عمى التحميل 5002، خالد محمود )الكحموت

المالي في ترشيد القرار االئتماني"، دراسة ميدانية عمى المصارف العاممة في قطاع 
 ، مكتبة الجامعة اإلسالمية.رسالة ماجستير غير منشورةغزة، 

 ( أثر المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات5095كمال، صالح" ،)  الخارجي
رسالة والقوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة فمسطين"، 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.ماجستير غير منشورة
 ( 5002كويل، براين" ،)إعداد قسم الترجمة بدار الفاروق، تحديد مخاطر االئتمان ،"

 الطبعة األولى. القاىرة6 دار الفاروق لمنشر، 
  ،الطبعة األولى، كمية لتطورات الحديثة في المراجعة(، "ا5003أمين السيد )لطفي ،"

 التجارة، جامعة بني سويف، الدار الجامعية. 
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 ( عالقة المحتوى المعموماتي لتقرير المراجعة بقرارات 5004لطفي، أمين السيد" ،)
سويف،  ، كمية التجارة، جامعة بنىمجمة الدراسات المالية والتجارية منح القرض"،

 .50-95العدد األول، ص ص
 ( 5005لطفي، أمين السيد)" ، عالقة المحتوى المعموماتي لمقوائم المالية وتقارير

 "، الدار الجامعية، االسكندرية.المراجعة بكفاءة سوق األوراق المالية
 ( انطباع مسؤولي اإلقراض واالئتمان عن تقرير مدقق 5009لطفي، منير موسى" ،)

، كمية إدارة األعمال، الجامعة األردنية، ة دراسات، العموم اإلداريةمجمالحسابات"، 
 .202-552، ص ص9، العدد 54المجمد

 ( 5002مبارك، موسى" ،)عمان، األكاديمية العربية إدارة المخاطر في المصارف "
 لمعموم المالية والمصرفية، بالتعاون مع مصرف الوحدة.

  المممكة مفاهيم التدقيق المتقدمة(، "5009)المجمع العربي لممحاسبين القانونيين ،"
 األردنية الياشمية.

 ( خصائص المعمومات المحاسبية ومحاسبة 9552محمد، بديع الدين بياءالدين" ،)
 ، كمية التجارة، جامعة أسيوط.رسالة ماجستير غير منشورةالقيمة الجارية"، 

 ( التأثيرات االشارية لمخرجات ال9552محمد، توفيق محمد ،) مراجعة عمى مستخدمي
، كمية التجارة، جامعة عين شمس، المجمة العممية لالقتصاد والتجارةالقوائم المالية، 

 .995-903العدد األول، ص ص 
 ( 5099محمود، رأفت وكمبونة، أحمد وزريقات، عمر ،) عمم تدقيق الحسابات

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى.النظري
 األىرام االقتصادي،  مكتبة االنجمو المصرية بنوك مصر(، 9544، إبراىيم )مختار ،

 ـــــ القاىرة.
 ( 9555مختار، إبراىيم"،)الطبعة التمويل المصرفي ـــــ منهاج التخاذ القرارات ،"

 الثالثة، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.  
 ( 5090مطر، محمد" ،)الطبعة لي واالئتمانياالتجاهات الحديثة في التحميل الما ،"

 الثالثة، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.
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 ( 5004مطر، محمد والسويطي، موسى" ،) التأصيل النظري لمممارسات المهنية
"، الطبعة الثانية، دار وائل المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاح

 لمنشر، عمان.
 ( تقارير المراج5005مناعي، حكيمة ،) عة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير

 -، جامعة الحاج لخضررسالة ماجستير غير منشورةالمحاسبية الدولية في الجزائر، 
 باتنة، كمية العموم االقتصادية.

 ( 9553النجار، فائق جبر" ،)مطبعة بنك التحميل االئتماني ـــ مدخل اتخاذ القرارات ،"
 اإلسكان، عمان. 

 ( العوامل المحددة لقرار منح التسييالت االئتمانية 5002نصار، صديق توفيق"،)
المباشرة"، دراسة تحميمية مقارنة في المصارف اإلسالمية والتجارية العاممة في قطاع 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير منشورةغزة، 
 ( قياس مخاطرة االسترات5005النعيمي، شياب الدين" ،) يجية باستخدام مؤشرات مالية

 .954-943، ص ص9، العدد 55، المجمد مجمة دراساتذات طبيعة استراتيجية"، 
 ( 9555ىندي، منير إبراىيم" ،)إدارة البنوك التجارية ـــ مدخل اتخاد القرارات ،"

 الطبعة الثالثة، كمية التجارة، جامعة طنطا.
 ( 9552ياسين، فؤاد ودرويش، أحمد" ،) المصرفية في البنوك التجارية المحاسبة

 "، دار البازوري لمنشر والتوزيع، عمان.اإلسالمية
 

 :األجنبيةباللغة ثانيًا: المراجع 

 Al Thuneibat, A., (2009), “Auditing in the Light of International 

standards”, Al- Ruz Press Co., Amman – Jordan, Second Edition.  

 Elder, R. J., Beasley, M. S. and Arens, A. A. (2010), Auditing and 

Assurance Services, New York Prentice- Hall.  

 Kabajeh et.al, (July 2012), " Informational Content of Auditor’s 

Report and it’s Impact on Making Decisions from Lenders and 

Management’s View in the Jordanian Industrial Public Firms", 

International Journal of Humanities and Social Science, Vol.2, 

No.14, Special Issue, PP 93- 103.   
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  Peter S. Rose (2002), Commercial Bank Management, McGraw- 

hill Companies lnc, fifth Edition, Boston. 

 Soltani, Bahram (2007), Auditing: An International Approach, 

Prentice-Hall, Pearsan Education, England. 



 
 
 
 
 
 

 

 ملحق
 استمارة االستبيان
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 استمارة استبيان

 
 

 .......................................... السيد الفاضل/
 

 ،،،،حتية طيبة وبعد
 
يكون مثمرًا ومعبرًا إال إذا أرتبط بالواقع العممي، يقوم  باعتبار أن البحث العممي ال يمكن أن     

جامعة بنغازي بصدد  -طالب بالدراسات العميا قسم المحاسبةال ،الكاديكي الطالب/ ناجي عمي فرج
" المحتوى المعموماتي لتقرير المراجع الخارجي وأثره إعداد رسالة ماجستير في المحاسبة بعنوان 

تصميم تم ، ولتحقيق الهدف من الدراسة المصارف التجارية الميبية" منح االئتمان في عمى قرار
 استمارة استبيان إلتمام الدراسة الميدانية لمبحث.

دادكم لإلجابة عمى أسئمة االستبيان بدقة وموضوعية، سيؤدي بال إن اهتمامكم واستعوبالتالي ف     
يق هدف الدراسة والخروج مساعدة في تحقال كذلكو  ،شك إلى تقييم أفضل لموضوع الدراسة

بالسرية التامة ولن يتم  تحاطكما نحيطكم عممًا بأن جميع البيانات سوف بتوصيات مناسبة، 
 استخدامها إال ألغراض البحث العممي.

 
 

 
 نشكركم عمى حسن تعاونكم معنا

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 
 
 
 

 بنغازيجامـعة  
 كلية االقتصاد  
 قسم المحاسبة  
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 :االستبيانشارك في معلومات عن المالجزء األول: 
 

 :  عمميالمؤىل ال .1
دبمووووووووووووووووووووووووووووووووووم 

 متوسط
 )     ( دبموم عالي )     ( 

 )     ( ماجستير )     (  جامعي
 أخوووووووووووووووووووووووووووور  )     (  دكتوراه

 أذكرها
(.......................) 

 

 
 :العممي التخصص .2

 )     ( إدارة أعمال )     (  محاسبة
 )     ( تمويل )     (  اقتصاد

عموووووووووووووووووووووووووووووووووووووم 
 مصرفية

 أخووووووووووووووووووووووووور  )     ( 
 أذكرها

.......................() 

 
 
 

 المركز الوظيفي: .3
 نائب مدير إدارة االئتمان )     (  مدير إدارة االئتمان                                        

 

   )     ( 
 )     ( موظف بقسم االئتمان )     (  رئيس قسم االئتمان

 
 

 سنوات العمل في مجال االئتمان:عدد  .4
 )     ( سنوات 10إلى أقل من  5من    )     (  سنوات    5أقل من       
 )     ( فأكثرسنة  15من          )     (  سنة 15إلى أقل من  10من       
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 محاور الدراسة:: الثانيالجزء  
 الحالة العملية االفتراضية: القسم األول:

مدى إمكانية حصول شركة السالم على يف ىذا القسم يتطلب من حضرتكم احلكم على     
تسهيل ائتماين من مصرفكم، وذلك بناًء على طلبها ادلقدم إليكم وادلرفق بالقوائم ادلالية االفرتاضية 
ادلعتمدة وتقرير ادلراجع اخلارجي، كما مت استيفاء مجيع ادلستندات ادلطلوبة اليت يتم هبا دراسة طلب 

 التسهيالت االئتمانية.
أن لديكم كافة الصالحيات الالزمة نأمل التكرم باالطالع على القوائم ادلالية للشركة  وبافرتاض   

وتقرير ادلراجع اخلارجي واإلجابة عن األسئلة ادلرفقة حبيث تكون اإلجابة زلددة إلمكانية حصول 
 وذلك وفق الحاالت التالية: من عدمو حبسب ما يتم يف الواعع: ىذه الشركة على تسهيل ائتماين

شركة السالم إحدى الشركات ادلسامهة وحتتفظ حبساب جاري طرفكم، وترغب يف  الحالة االولى:
مليون دينار، ولقد عامت الشركة بتقدمي مجيع البيانات  5احلصول على تسهيل ائتماين بقيمة 

ادلطلوبة وادلستندات الدالة على مزاولة النشاط وعد كانت كلها جيدة، كما كانت حركة احلساب 
 ستة أشهر األخرية كما يلي: (6)اري للشركة عن فرتة اجل

 رصيد الحساب الجاري دائن إجمالي الحركة المدينة إجمالي الحركة الدائنة
555645445475, 45.5.54,6455, 9455,.945,, 

م، 2014 -2013وعد استخرجت البيانات التالية من القوائم ادلالية ادلنشورة للشركة عن عامي 
 .2013مقارنة بعام  2014ونسبة التغري يف عام 

 معدل التغير % .5,5 5,54 البيان
 إيراد ادلبيعات

 

85958589,4000 
 

8567554.,4000 +.4. % 

 % 45.+ 788548,4000 855584,4000 الدخل من العمليات التشغيلية

 % 5,5+ 5,9545,4000 4000,,55455 من انشطة اخرىإيرادات 

 % 445+ 696596,4000 54000,.7565 بعد الضرائب صايف الدخل

 % 545+ 55644595,4000 564,4000,,557 األصول ادلتداولة

 % 645+ 4000.,5585555 5594.556,4000 اخلصوم ادلتداولة

 % 548+ 4000,,5,5.5755 5,554656554000 إمجايل األصول

 % .54+ 4000,.57,,,55 55,67555,4000 حقوق ادلسامهني
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 5,544وفيما يلي الرأي الذي ورد في تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية المنشورة للشركة سنة 

 
 خارجي مراجع تقرير

   
 الدخل وعائمة 31/12/2014 يف ىي كماالسالم   لشركة ادلايل ادلركز عائمة مبراجعة عمنا لقد      

 انمسؤوليت وإن الشركة، إدارة مسؤولية من ىي ادلالية القوائم ىذه إن. التاريخ ذلك يف ادلنتهية للسنة
 .  ذلا مراجعتنا علي اعتماداً  ادلالية القوائم هبذه الرأي إبداء ىي

 ادلعايري ىذه وتتطلب ، عليها وادلتعارف ادلقبولة ادلراجعة دلعايري وفقاً  ادلراجعة بعملية عمنا لقد       
 ادلالية القوائم كانت إذا فيما معقول تأكيد إىل للتوصل ادلراجعة عملية وتنفيذ بتخطيط نقوم أن

 للقرائن اختبارياً  فحصاً  ادلراجعة عملية تشمل كما ، اجلوىرية وادلخالفات األخطاء من خالية
 احملاسبية ادلبادئ  تقييم أيضاً  وتشمل ، ادلالية بالقوائم الواردة واالفصاحات ، للمبالغ ادلؤيدة واألدلة

 ادلالية، للقوائم العام العرض تقييم إيل إضافة اإلدارة، عبل من ادلعدة اذلامة والتقديرات ادلستخدمة
 .رأينا إلبداء معقوالً  أساساً  تقدم مراجعتنا أن ونعتقد
 يف ىي كماالسالم   لشركة ادلايل ادلركز عادلة بصورة دتثل ادلالية القوائم أن رأينا ويف      

 ادلقبولة احملاسبة دلبادئ وفقاً  التاريخ ذلك يف ادلنتهية للسنة األعمال ونتائج 31/12/2014
 . عليها وادلتعارف

 في ضوء البيانات والمعمومات السابقة نرجو إبداء رأيك في اآلتي:

 الفقرات م
 الموافقة درجــــــــة

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 
ماهي درجة الثقة التي تعطيها لمقوائم المالية 

 السالم من وجهة نظركم. المنشورة لشركة

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

ايد 
مح

غيرة 
ص

جدا   
رة 

صغي
 

      

2 

 

هل تنصح بالموافقة عمى منح شركة السالم 
 التسهيل االئتماني المطموب.
 

ق 
أواف اما  
تم

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

واف
ال أ

طمقا  
م
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الحالة االولى فيما عدا تقرير المراجع نفس البيانات والمعلومات التي وردت في  الحالة الثانية:
 الخارجي الذي كان مختلفاً فقط وذلك على الوجو التالي4

 م.2014الرأي الذي ورد يف تقرير ادلراجع اخلارجي عن القوائم ادلالية ادلنشورة لشركة السالم سنة 
 

 خارجي مراجع تقرير
   

 الدخل وعائمة 31/12/2014 يف ىي كماالسالم   لشركة ادلايل ادلركز عائمة مبراجعة عمنا لقد      
 انمسؤوليت وإن الشركة، إدارة مسؤولية من ىي ادلالية القوائم ىذه إن. التاريخ ذلك يف ادلنتهية للسنة

 .  ذلا مراجعتنا علي اعتماداً  ادلالية القوائم هبذه الرأي إبداء ىي
 وادلتعارف ادلقبولة ادلراجعة دلعايري باستثناء ما ىو وارد يف الفقرة التالية فقد دتت ادلراجعة طبقاً      
 معقول تأكيد إىل للتوصل ادلراجعة عملية وتنفيذ بتخطيط نقوم أن ادلعايري ىذه وتتطلب ، عليها
 ادلراجعة عملية تشمل كما ، اجلوىرية وادلخالفات األخطاء من خالية ادلالية القوائم كانت إذا فيما

 أيضاً  وتشمل ، ادلالية بالقوائم الواردة واالفصاحات ، للمبالغ ادلؤيدة واألدلة للقرائن اختبارياً  فحصاً 
 تقييم إيل إضافة اإلدارة، عبل من ادلعدة اذلامة والتقديرات ادلستخدمة احملاسبية ادلبادئ  تقييم

 .رأينا إلبداء معقوالً  أساساً  تقدم مراجعتنا أن ونعتقد ادلالية، للقوائم العام العرض
مل نتمكن من حضور ومالحظة اجلرد الفعلي للمخزون والبالغ مليون وأربعمائة ألف دينار         

نظرًا ألن ذلك التاريخ كان سابقًا للوعت الذي مت تكليفنا دلراجعة  31/12/2014كما يف 
حسابات الشركة، وكذلك مل نتمكن من التحقق من وجود كميات ادلخزون باستخدام إجراءات 
مراجعة بديلة، وىو األمر الذي لو كنا دتكنا منو فرمبا ترتب عليو تعديل عيمة ادلخزون يف 

يف الدخل واألصول ادلتداولة وحقوق ادللكية كما تظهر ومن تعديل رلمل وصا 31/12/2014
 بقائميت الدخل وادلركز ادلايل للشركة. 

باستثناء تأثري تلك التعديالت إن وجدت، واليت كانت ستعد ضرورية لو دتكنا من مالحظة       
 بصورة دتثل ادلالية القوائم أن رأينا يفاجلرد الفعلي للمخزون ومن التحقق من رصيد سلزون أول ادلدة 

 يف ادلنتهية للسنة األعمال ونتائج 31/12/2014 يف ىي كماالسالم   لشركة ادلايل ادلركز عادلة
 . عليها وادلتعارف ادلقبولة احملاسبة دلبادئ وفقاً  التاريخ ذلك
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 في ضوء البيانات والمعمومات السابقة نرجو إبداء رأيك في اآلتي:

 الفقرات م
 الموافقة درجــــــــة

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 
ماهي درجة الثقة التي تعطيها لمقوائم المالية 
 المنشورة لشركة السالم من وجهة نظركم.

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

ايد 
مح

غيرة 
ص

رة  
صغي  جدا  

 
 

    

2 

 

هل تنصح بالموافقة عمى منح شركة السالم 
 التسهيل االئتماني المطموب.
 

ق 
أواف اما  
تم

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

واف
ال أ

طمقا  
م

 

     

 :: طبيعة المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجيالثاني القسم
اليت يعتقد أهنا تعكس يف طياهتا طبيعة احملتوى ادلعلومايت لتقارير ادلراجعة  العناصريما يلي رلموعة من ف   

واليت يعتقد أهنا تؤثر على عرار ماحني االئتمان  اخلارجية اليت يقدمها ادلراجع اخلارجي مع القوائم ادلالية للشركات
 : الفقراتوجهة نظركم إىل أي درجة توافقون على ىده  بادلصارف التجارية؛ فمن

 الفقرات م

 الموافقة درجــــــــة

ماماً 
ق ت

أواف
 

افق
أو

ايد 
مح

افق 
 أو

ال
طلقاً  

ق م
أواف

ال 
 

1 
ىو  لتقرير ادلراجع اخلارجي احملتوى ادلعلومايت

عبارة عن األلفاظ والعبارات اليت يصاغ هبا 
 .تقريرال

     

2 

ىو  لتقرير ادلراجع اخلارجي احملتوى ادلعلومايت
عبارة عن كافة عناصر التقرير أو مكوناتو 

إبداء فقرة  -فقرة النطاق -)الفقرة االفتتاحية
 (.الرأي

     

3 

لتقرير ادلراجع اخلارجي  احملتوى ادلعلومايت يرتكز
على الرسالة اليت يوجهها ادلراجع للمستخدمني 

 الرأي النهائي للمراجع عن القوائم ادلالية شلثلة يف
 .للشركة

     



 

7 

 

 الفقرات م

 الموافقة درجــــــــة

ماماً 
ق ت

أواف
 

افق
أو

ايد 
مح

افق 
 أو

ال
طلقاً  

ق م
أواف

ال 
 

4 
يكون لتقرير ادلراجع اخلارجي زلتوى من 
ادلعلومات عندما يقدم إضافة تؤثر على 

  عراراتك.

     

5 
 من ذلا زلتوى اخلارجي كل أنواع تقارير ادلراجع

 . كؤثر على عراراتي علوماتادل
     

6 
من أىم أنواع ، ذو الرأي النظيف يُعد التقرير

من ادلعلومات يؤثر  التقارير اليت ذلا زلتوى
   جوىرياً يف عراراتك.

     

7 
كان نوع   اً ادلتحفظ )أيذو الرأي يُعد التقرير 

 من أىم أنواع التقارير اليت ذلا زلتوى، التحفظ(
 .كعرارات يف جوىرياً  ؤثري علوماتادل

     

 رأيكم إذا كان لديكم عناصر أخرى تعكس طبيعة المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي وفي
 )نأمل ذكرىا(: وتعتقد أن لها تأثير على قرار منح االئتمان

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

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

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

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

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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وأثرىا على  القدرة على إدراك المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي محددات :الثالث القسم

 قرار منح االئتمان4
اليت يعتقد أهنا حتدد مدى عدرتكم على إدراك وفهم احملتوى  احملدداتو فيما يلي رلموعة من العوامل        

إىل أي  ممن وجهة نظركف. عرار منح االئتمان مث االعتماد عليو عند اختاذادلعلومايت لتقرير ادلراجع اخلارجي ومن 
  . احملدداتعلى ىذه  وندرجة توافق

 الفقرات م

 الموافقة درجــــــــة

ماماً 
ق ت

أواف
 

افق
أو

ايد 
مح

افق 
 أو

ال
ماماً  

ق ت
أواف

ال 
 

      عة التقرير. فكمستخدم دلن  كمدى إدراك 1

      ادلوضوعية وعدم التحيز. 2

      سهولة الفهم والوضوح. 3

4 
تناسب مستوى الصياغة مع مستوى معرفة 

 ادلستخدم وخربتو.
     

       ادلالءمة. 5

      توافره يف التوعيت ادلناسب. 6

7 
عدم وجود معلومات بديلة عن تقرير وجود أو 

 .اخلارجي ادلراجع
     

8 
ميكنك إدراك احملتوى ادلعلومايت بشكل أفضل يف 

الظروف اليت يتخذ فيها القرار )ظروف ظل صعوبة 
 عدم التأكد(.

     

      الدعة يف احلكم على نتائج الشركة. 9

      وجود أو عدم وجود حتفظات بالتقرير. 10

      توافر الثقة يف تقرير ادلراجع اخلارجي.مدى  11

إذا كانت ىناك أي عوامل تحدد مدى قدرتكم على إدراك وفهم المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع    
 (:نأمل ذكرىا)لم يتم اإلشارة إليها أعاله  وتعتقد أن لها تأثير على قرار منح االئتمان الخارجي

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،،
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو.
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Abstract 

 

    The aim of this study is to verify whether the information included 

within the external auditor report has any effect upon Libyan 

commercial banks decision of granting credit. 

    To achieve the objectives of study, an empirical method was 

adopted. A questionnaire also was used as a tool of gathering relevant 

data which was sent to general credit departments of these banks. 

It was concluded that the auditor's unqualified report has a 

positive impact on the decision of granting credit in commercial 

banks, and vice versa. The study also demonstrated that there was an 

agreement among creditors about the constituents that reflect the 

nature of the informational content of the external auditor report and 

affect their decisions. Moreover, the study revealed that they have an 

agreement about the limitations that constrain their ability of 

comprehension of the informational content of the external auditor 

report that affects their decisions. 

In light of the obtained results, the commercial banks have to 

agree upon assessing the financial statements attached to external 

auditor's report prior to considering submitted facilities application. 

Commercial facilities should not be offered before reviewing the 

external auditor report and audited financial data of the project to be 

funded. This action will help in paying more attention for the external 

auditor report. Furthermore, it recommended that should be a focus 

on the ethical dimension of accounting education due to its major 

contribution of building the character of the external auditor, which 

determines the quality of professional performance. 

 

                


