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  المستخلص

 على مدى إدراك المـراجعين الليبيـين         التعرف إلى الدراسة   هدفت
 لزيادة كفاءة وفاعلية تقريـر      مدخل التقرير عن قائمة التدفقات النقدية ك      ألهمية

  وذلـك نظـراً    ، الوصفي التحليلي  المنهج ذلك تم استخدام     ولتحقيق ،المراجعة
 االسـتبيان كـأداة لجمـع       استمارة كما استخدمت    ،لمالءمته لطبيعة الدراسة  

  المـراجعين العـاملين بمكاتـب       في المتمثلةراد عينة الدراسة    البيانات من أف  
 تحليـل البيانـات     ولغـرض  ،المحاسبة والمراجعة الخارجية بمدينة طرابلس    

 ت وقـد توصـل    ،اإلحصائي) SPSS( برنامج   ام استخد تمواختبار الفرضيات   
 إعداد ونشر قائمـة التـدفقات       ألهمية المراجعين الليبيين    إدراكالدراسة إلى   

 إلـى   باإلضافة ، والمكملة للقوائم األخرى   ساسية كأحد القوائم المالية األ    يةالنقد
استخدام مؤشـرات التـدفقات      أدركوا أن    حيث ، التقرير عنها  ألهميةإدراكهم  

النقدية جنباً إلى جنب مع مؤشرات االستحقاق يزيد من كفاءة وفاعلية تقريـر             
  .المراجعة

  : االطار العام للدراسة-1

    : المقدمة-1-1

تفاوتت أهمية القوائم المالية عبر تاريخ الممارسـات والمفـاهيم والمبـادئ              
 ففي الوقت الذي كانت فيه الميزانية تحتل مكانة بارزة بين القوائم الماليـة              ،المحاسبية

 إال أن وجهة النظر هذه تراجعت لصالح        ،األخرى من حيث األهمية منذ القرن السابع      

                                                 

 . طرابلسبكلية االقتصاد جامعةأستاذ مساعد  -∗
 .طرابلس محاضر بكلية االقتصاد جامعة -∗∗
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مع قائمة الدخل باعتبارها األكثر أهميـة ألنهـا تقـدم            حيث تم التعامل     ،قائمة الدخل 
 ومـع تزايـد     ،معلومات ذات عالقة بتقييم أداء اإلدارة وقدرتها على توليد األربـاح          

االهتمام بالقياس والتقرير عن معلومات التدفقات النقدية فإن ذلك جعل مجلس معـايير             
 FASB( Financial Accounting Standards(المحاسـبة الماليـة األمريكـي    

Board    بعنوان قائمـة التـدفقات     ) 95( يصدر المعيار المحاسبي رقم      1987 في عام
 كذلك أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية ،Statement Of Cash Flowsالنقدية 

)IASC (International Accounting Standards Committee ــار  المعي
لذي تم تخصيصه لقائمـة التـدفقات        وا 1992المعدل عام   ) 7(المحاسبي الدولي رقم    

أن قائمة التدفقات النقدية هي أحـد       ) 1( كما اعتبر معيار المحاسبة الدولي رقم        ،النقدية
القوائم المالية التي يجب إعدادها وعرضها من ضمن القوائم المالية األخـرى وذلـك              

معدة وفـق   بسبب أهمية هذه القائمة في مساعدة المستخدمين لتحليل ما وراء األرقام ال           
 فقد أوضحت العديد من الدراسات التي ُأجريت لبيـان المحتـوى            ،محاسبة االستحقاق 

االعالمي لقائمة التدفقات النقدية بأن لهذه القائمـة أهميـة كبيـرة بالنـسبة لمتخـذي         
القرارات من حيث كونها توفر معلومات ال توجد في أي من قائمـة الـدخل وقائمـة           

 والمؤشرات التي يمكن    ،التي توفرها قائمة التدفقات النقدية     فالمعلومات   ،المركز المالي 
تعتبر من األدوات الفعالة للحكم على مدى كفاءة السياسات التي تتبناها           ، اشتقاقها منها 

 والتعرف على مدى قدرتها على توليد النقد الالزم الذي يمكّنها مـن الوفـاء               ،اإلدارة
اعد متخذي القرارات في تقييم الموقف النقدي        كما تس  ،بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها   

 والتنبـؤ   ، وتقييم األداء في الماضي    ، وتقدير الوضع المالي المستقبلي للمنشأة     ،المتوقع
 كما أن لهذه القائمة أهمية في الكشف المبكر عن          ،بما سيكون عليه األداء في المستقبل     

حكم على مدى قدرتها على      وال ،حاالت العسر المالي الذي يمكن أن تتعرض له المنشأة        
  .االستمرار
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 )ASB( أصدر مجلس معايير المراجعة األمريكـي        ،وتمشياً مع هذا االهتمام     
Auditing Standards Board قائمة معايير المراجعـة  1988 في أبريل )SAS (

والخاص بمراعاة إدخال التعديالت في تقرير المراجع لينص على أنه قـام            ) 58(رقم  
     ).95(التدفقات النقدية المعدة طبقاً للمعيار المحاسبي رقم بمراجعة قائمة 

  : الدراسات السابقة-1-2

  ) Mills & Jeanne) 1998 دراسة -1

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم حالة أحدى الشركات الخدميـة فـي الواليـات                
المتحدة األمريكية باستخدام مجموعة من المؤشرات الماليـة المعـدة وفقـاً ألسـاس              

 ،ستحقاق بالمقارنة مع مجموعة من المؤشرات المالية المعدة وفقاً لألساس النقـدي           اال
وتوصلت إلى أهمية مؤشرات التدفقات النقدية في تقييم قدرة هذه الشركة على سـداد              

 كما أظهرت أن نسب التدفقات النقدية تعتبر أكثر دقة          ، وكذلك تقييم السيولة   ،التزاماتها
  .ة وفقاً ألساس االستحقاقوموثوقية من النسب المعد

  )1999( دراسة األمين -2

هدفت هذه الدراسة إلى التأكد من إمكانية احتواء قائمة التدفقات النقدية علـى             
معلومات يمكن أن تساعد المستثمرين في قياس قدرة المشروع على تحقيق أرباح في             

 ولتحقيـق   ،لتزامات وسداد جميع اال   ، وتحقيق السيولة الالزمة لتوزيع أرباح     ،المستقبل
هذه األهداف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية علـى مجموعـة مـن الـشركات               
السعودية التي تتداول أسهمها في بورصة األوراق المالية بالرياض خالل الفترة مـن             

 موزعة على أربعة مجاالت مختلفـة       ، شركة سعودية  19 وكان عددها    1992-1997
 وقد  ، شركة زراعية  2 و ، شركات صناعية  6و ، شركات خدمية  5 و ، مصارف 6وهي  

قام الباحث بقياس العالقة بين التدفق النقدي لهذه الشركات ومجموعة من المتغيـرات             
 وتوصلت هذه الدراسة إلى أن قائمة التـدفقات النقديـة           ،من أهمها العائد على األسهم    
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التـي قـد    وقياس حجم المخاطر ،تتضمن معلومات هامة تستخدم لتقييم أداء المشروع   
  .يتعرض لها

  )Nurnberg & Largay) 1999 دراسة -3

تناولت هذه الدراسة موضوع إعداد قائمة التدفقات النقدية وأهمية تصنيفها   
 وخلصت الدراسة إلى أن توفير ،وفق األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية

دفقات النقدية معلومات مصنفة بشكل منطقي وتفصيلي تتجاوز إظهار قيمة صافي الت
ـ يؤدي إلى تحسين قدرة هذه القوائم على توفير معلومات من شأنها خدمة 

 كما أظهرت هذه الدراسة أن ، وانعكاس ذلك على القيمة السوقية للسهم،مستخدميها
  . هناك زيادة في اإلقبال على أسهم الشركات التي تقدم مثل هذه البيانات التفصيلية

  )2001( دراسة عطية -4

فت هذه الدراسة إلى بيان مدى فعالية مؤشرات التدفقات النقدية في تقييم هد  
 حيث ُأجريت الدراسة على مجموعة ،أداء الوحدات االقتصادية في جمهورية مصر

 ،من شركات األدوية العاملة في جمهورية مصر العربية وعددها أحد عشرة شركة
يع البيانات الالزمة  وتم تجم،1999-1995وغطت الدراسة مدة خمس سنوات من 

 وقد أشارت هذه ،لهذه الدراسة باالعتماد على القوائم المالية المنشورة لهذه الشركات
الدراسة إلى أن تقييم األداء المبني على المعلومات المحاسبية المعدة وفقاً ألساس 

 ،االستحقاق وعلى مؤشرات تقييم األداء التقليدية يتعرض للكثير من أوجه القصور
لت هذه الدراسة إلى أن قائمة التدفقات النقدية تتخلص من الكثير من العيوب وتوص

 وخاصةً فيما يتعلق بعنصر ،التي تتخلل القوائم المالية المعدة وفقاً ألساس االستحقاق
 كما توصلت إلى أن قائمة التدفقات النقدية تعتبر مقياساَ فعاالَ لتقييم ،التقدير الشخصي

  .داءجودة الدخل وتقييم األ
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  )2003( دراسة خليفة -5

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى التزام المؤسسات الليبية العاملة في قطاع   
 وقد شملت الدراسة خمس شركات صناعية ،الصناعة بإعداد قائمة التدفقات النقدية

 ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على صحيفة االستبيان كوسيلة أساسية ،ليبية
 وخلصت هذه الدراسة إلى أن المؤسسات عينة البحث ال تقوم بإعداد ،بياناتلتجميع ال

 كما ،قائمة التدفقات النقدية سواء لخدمة إداراتها العليا أو لخدمة األطراف الخارجية
خلصت إلى أن اإلدارة المالية لهذه المؤسسات ال تستطيع القيام بمهمة إعداد هذه 

  .يالقائمة ما لم تخضع لبرنامج تدريب
  ) 2004( دراسة إبراهيم -6

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أداء المصارف التجارية الليبية باستخدام قائمة   
 وتوصلت هذه ،2002-1998 وقد غطت الدراسة الفترة مابين ،التدفقات النقدية

أن المصارف التجارية الليبية ال تقوم بإعداد قائمة : الدراسة إلى عدة نتائج أهمهـا
 كما بينت أن قائمة التدفقات النقدية باإلضافة إلى القوائم المالية ،ت النقديةالتدفقا

 فضالً عن التنبؤ ،األخرى تشكل أداة مهمة ومفيدة لتقييم أداء المنشآت في الماضي
 كما يمكن استخدامها من قبل المستثمرين والدائنين والمديرين ،بهذا األداء في المستقبل
  .سبةفي اتخاذ القرارات المنا

  )2005( دراسة التير-7

 التنبؤ في النقدية التدفقات قائمة معلومات دور بيان إلى الدراسة هذه هدفت  
 جودة وتقييم ،السداد على القدرة تقييم في أهميتها وبيان ،المستقبلية النقدية بالتدفقات

 من عينة أراء استقصاء الدراسة استهدفت وقد ،االستثمارية العمليات وتقييم ،الدخل
 االئتمان منح أقسام مديري على العينة اشتملت حيث ،ليبيا في المالية القوائم مستخدمي

 ورؤساء اإلدارات ومديري ،مصرفاً 18 وعددها الليبية التجارية المصارف في
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 وذلك ،صناعية شركة 12 وعددها الليبية الصناعية الشركات في المالية األقسام
 قرارات التخاذ المحاسبية المعلومات بأهمية ةوالدراي الخبرة ذوي من باعتبارهم
 االستبيان استمارة أسلوبي على الباحث اعتمد الدراسة هذه بيانات ولتجميع ،االستثمار
 عدة إلى الدراسة هذه توصلت وقد ،الدراسة في المشاركين مع الشخصية والمقابلة

 في الشركات عاليةف لقياس المؤشرات أفضل النقدي التدفق صافي اعتبار: أهمها نتائج
 عن اإلفصاح أن أوضحت كما ،النقود توليد في المتمثل االستراتيجي هدفها تحقيق

 إلى أيضاً وأشارت ،القرارات التخاذ فائدة ذات إضافية معلومات يقدم النقدية التدفقات
  .المالي العسر حاالت واكتشاف باإلفالس التنبؤ في النقدية التدفقات صافي أهمية

  ) 2007(بد الخير  دراسة ع-8

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تغطية أساليب المراجعة التحليلية   
 وجرت هذه الدراسة على ،للتدفقات النقدية لتلبية متطلبات مستخدمي القوائم المالية

 ، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،قطاع األعمال في السودان
 حيث شملت عينة الدراسة مستخدمي ،وسيلة لجمع البياناتواستخدم الباحث االستبيان 

:  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها،القوائم المالية من مستثمرين ومقرضين
 والمجاالت التي ،أن أساليب المراجعة التحليلية تؤدي إلى فهم عام بأعمال المنشأة

ا توصلت إلى أن مراجعة  كم، وتلك التي تتطلب فحصاً إضافياً،تكمن فيها المخاطر
القوائم المالية للمنشأة مراجعة تحليلية دقيقة وشاملة تعطي المستثمر المعلومة الجيدة 

وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة إعداد قائمة التدفقات ، لالختيار السليم للمشروع
 وضرورة إجراء مراجعة تحليلية لقائمة ،النقدية وفقاً لألنشطة المختلفة للمنشأة

 واالطمئنان على صحة استثمار ،دفقات النقدية كأسلوب فعال لخدمة المستثمرينالت
 وأن تتولى مكاتب المراجعة والمحاسبة والهيئات والمجامع العربية واألجنبية ،أموالهم

  .تطوير طرق لمراجعة والتقرير عن التدفقات النقدية مراجعة تحليلية دقيقة
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  )2009( دراسة بلق -9

سة للتعرف على دور مؤشرات قائمة التدفقات النقدية في هدفت هذه الدرا  
 وتقييم جودة ،تقييم األداء المالي للوحدات االقتصادية الليبية في مجاالت تقييم السيولة

 ولتحقيق هذه ، وتقييم قدرة الشركات على التمويل الذاتي لالستثمارات،الربحية
 حيث قام بإعداد قائمة ،التطبيقياألهداف استخدم الباحث في الدراسة العملية المنهج 

التدفقات النقدية لعدد ثالث شركات صناعية ليبية مساهمة من خالل قوائمها المالية 
 وتحليلها للوصول إلى نتائج تقييم األداء 2006-2002المنشورة عن السنوات من 

 ومقارنتها مع نتائج تقييم األداء باستخدام ،باستخدام مؤشرات التدفقات النقدية
 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من ،لمؤشرات المبنية على أساس االستحقاقا

أن قائمة التدفقات النقدية اعتمدت في جميع المعلومات التي تفصح عنها على : أهمها
 وبالتالي تخلصت من معظم العيوب التي يعاني منها أساس االستحقاق ،األساس النقدي

لصت إلى أن قائمة التدفقات النقدية لها دور  كما خ،وخاصةً عنصر التقدير الشخصي
فعال في مجال تقييم األداء المالي بما تتميز به مؤشراتها من فاعلية في معالجة العديد 

  .من أوجه القصور التي تشوب النسب المعدة وفقاً ألساس االستحقاق
  )2010( دراسة الخوالني -10

 التدفقات النقدية في التنبؤ هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة قائمة  
بالفشل المالي إلحدى الشركات الصناعية السورية وهي الشركة األهلية لصناعة 

 واعتمد الباحث على البيانات المالية المنشورة للشركة عن الفترة ما بين ،الزيوت
 نسبة مالية مشتقة من قائمة التدفقات النقدية تم 33 ثم استخدم الباحث ،2005-2008
 للحكم على مدى مساهمة هذه المؤشرات في التنبؤ ،فها في أربع مجموعاتتصني

 ثم قام الباحث بتطبيق عدد من نماذج التنبؤ بالفشل التي تعتمد على ،بالفشل المالي
 ومن تم مقارنة نتائج مؤشرات قائمة التدفقات النقدية ،بيانات قوائم الدخل للشركة
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 فوجد أن قائمة التدفقات النقدية تمثل اتجاهاً ،بنتائج نماذج التنبؤ بالفشل المختارة
 وخلصت ،مختلفاً للتنبؤ بالفشل المالي عن النسب المالية المبنية على أساس االستحقاق

هذه الدراسة إلى أن المعلومات المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية تعتبر أكثر داللة 
 وبالتالي فهي تسهم بشكل ،وأفضل تعبير عن القدرات المالية للشركة موضع البحث

  . أفضل في التنبؤ بالفشل المالي من تلك المعلومات المستخرجة من قائمة الدخل
  )Kabajeh, et) 2012 دراسة – 11

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى كفاية ومالئمة ومستوى الوعي والرضى   
راء في بمحتوى تقرير مراجع الحسابات التخاذ القرارات المناسبة من قبل المد

 باإلضافة إلى قياس ، ومن قبل المقرضين في المصارف،الشركات الصناعية األردنية
 واستخدم الباحث االستبيان كوسيلة ،مدى امتثال هذا التقرير لمعايير المراجعة الدولية

 حيث تم اختيار عينة ، باإلضافة إلى تحليل محتوى تقرير المراجع،لجمع البيانات
 ،2012 مصارف مقرضة خالل السنة المالية 10 و،ناعية شركة ص30عشوائية من 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن محتوى تقرير المراجع غير مالئم وغير كاف وغير 
 كما ، ومن قبل المقرضين،محايد التخاذ القرار من قبل الشركات الصناعية األردنية

ار اإلقراض وأن أشار المقرضون إلى أن هذا التقرير ال يساهم بشكل ايجابي في قر
  . محتواه لم يكن مطابقاً لمعايير المراجعة الدولية

  )Shyam & Rajesh) 2013 دراسة -12

هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج للتنبؤ بالفشل المالي باستخدام معلومات   
 واستخدم فيها الباحثان ، حيث جرت هذه الدراسة في أمريكا،قائمة التدفقات النقدية

 نصفها فاشلة وفقاً لرمز وحجم معيار التصنيف ، أنشطة مختلفة شركة ذات100
-2008 وباالعتماد على البيانات المالية لهذه الشركات عن الفترة من ،الصناعي

 والتحليل التمييزي استطاع الباحثان ،SPSS وباستخدام البرنامج االحصائي ،2010
شتقة من قائمة التدفقات  مؤشرات م7تصميم نموذج للتنبؤ بالفشل يقوم على استخدام 
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 حيث استطاع هذا النموذج الذي تم التوصل إليه من تصنيف شركات عينة ،النقدية
  .كٌل حسب مجموعته الصحيحة% 83.3الدراسة بنسبة 

  )2016( دراسة أبو عقرب -13

هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور بيانات قائمة التدفقات النقدية   
 كما هدفت ،لفة يأتي في مقدمتها التنبؤ بالعسر الماليومؤشراتها في المجاالت المخت

إلى تقييم مدى ادراك اإلدارة العليا في الشركات الصناعية الليبية ألهمية استخدام 
 ومن أجل تحقيق أهداف ،بيانات قائمة التدفقات النقدية والمؤشرات المشتقة منها

كوسيلة أساسية لجمع نة ستباقد اعتمد الباحث على االالدراسة واختبار فرضياتها ف
 صحيفة استبيان على أفراد عينة الدراسة المتمثلة 66 حيث تم توزيع عدد ،البيانات

 شركة صناعية ليبية من مدراء عامين ومدراء ماليين 15في العاملين في عدد 
ومدراء أقسام المراجعة الداخلية والمحاسبين الذين لهم عالقة باعداد الحسابات 

ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل من أبرزها عدم إدراك  وتوصل،الختامية
اإلدارة العليا في الشركات الصناعية الليبية ألهمية استخدام بيانات قائمة التدفقات 

 كما تبين وجود ارتباط بين العسر المالي وبين البيانات التي توفرها قائمة ،النقدية
 قيام الشركات الصناعية الليبية بإعداد  وقد أوصت الدراسة بضرورة،التدفقات النقدية

تحويه من معلومات هامة تختلف عن المعلومات التي ونشر قائمة التدفقات النقدية لما 
 وضرورة قيام نقابة المحاسبين والمراجعين ،تقدمها القوائم المالية األخرى المنشورة

ونشر قائمة التدفقات القانونيين الليبيين بتقديم التوصيات الالزمة لتبني فكرة إعداد 
 وضرورة اهتمام الجهات الحكومية بإصدار القوانين والتشريعات التي تلزم ،النقدية

  .المنشآت بإعداد وتقديم قائمة التدفقات النقدية
  )2017( وآخرون ،دراسة خمقاني -14

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور أخالقيات مهنة المراجعة فـي مراجعـة               
 التي تخص التدفقات النقدية من خالل تقديم بعض االجراءات التـي            المعلومات المالية 
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 وقد شملت الدراسة خمسة شـركات       ،رأت الدراسة أنها كفيلة بمراجعة هذه المعلومات      
 حيث قام الباحثون في هذه الدراسـة بمراجعـة          ،تعمل في مجال البترول في الجزائر     

 ،2003-2002 العينـة لـسنتي      المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية لشركات     
وتوصلت الدراسة إلى الدور الفعال الذي تلعبه أخالقيات مهنة المراجعة في مراجعـة             

  .المعلومات المالية المبنية على األساس النقدي
من خالل الدراسات السابقة يتبين لنا مدى احتواء قائمة التدفقات النقدية علـى     

 كمـا   ،ة األخرى المبنية على أساس االستحقاق     معلومات تفوق معلومات القوائم المالي    
 ،يتبين لنا أهمية االعتماد على معلومات هذه القائمة في خدمـة متخـذي القـرارات              

وبالنسبة للدراسات التي ُأجريت في البيئة الليبية بينت أيضاً أهمية معلومـات قائمـة              
المؤسسات الليبيـة    وأشار بعضها إلى عدم التزام       ،التدفقات النقدية لألطراف المختلفة   

 ولذلك أوصت هذه الدراسات بضرورة إعداد ونشر قائمـة          ،بإعداد ونشر هذه القائمة   
 ولكن ال توجد أي دراسـة  ،التدفقات النقدية إلى جانب القوائم المالية األخرى المنشورة  

تناولت أهمية مراجعة والتقرير عـن قائمـة        ) في حدود علم الباحثان   (في البيئة الليبية    
 هذه الدراسة تنطلق من هذا النقص لمحاولة تسليط الضوء على هـذه             ،ات النقدية التدفق

  . األهمية كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة
    : مشكلة الدراسة-1-3

 ،نظراً لما تتمتع به قائمة التدفقات النقدية من أهمية في تقيـيم األداء المـالي                
 ، وفي تقييم العمليات االسـتثمارية     ،لة للمنشآت وفي تقييم جودة ونوعية الربحية والسيو     

 وحـرص   ، والتنبؤ بالفشل المالي   ،ودورها في عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية      
المنظمات المهنية الدولية على ضرورة وجودها ضمن القوائم المالية المنشورة نظـراً            

 فإن ذلك   ،تقارير المالية لما تقدمه من معلومات هامة وضرورية لمستخدمي القوائم وال        
دعا إلى ضرورة توفير الثقة واالعتمادية لمعلومات هذه القائمة من قبل شخص محايد             
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ومستقل هو المراجع الخارجي باعتبار أن ذلك هو امتداد طبيعي للتطورات األفقية في             
  .مجاالت اهتمامات المراجعة

م يحظ باالهتمام ونظراً ألن موضوع التقرير عن قائمة التدفقات النقدية ل  
الكافي والمالئم في البيئة المهنية بليبيا على الرغم من تزايد االهتمام المحاسبي 
بالقياس والتقرير عن معلومات التدفقات النقدية في العديد من الدول المتقدمة والنامية 

  :على حد سواء فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في اإلجابة على التساؤل التالي
ادراك المراجعون الليبيون ألهمية التقرير عن قائمة التدفقات النقدية ما مدى  -

     ؟كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة
  : أهمية الدراسة-1-4

  :تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل النقاط اآلتية  
 ندرة الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع الدراسة وهـو أهميـة مراجعـة              -1

  .رير عن قائمة التدفقات النقدية وذلك في حدود ما اطلع عليه الباحثانوالتق
 يعد التعرف على مدى إدراك المراجعين الليبيين ألهميـة التقريـر عـن قائمـة                -2

 ، في ليبيـا    انعكاساً للمدى الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة        التدفقات النقدية 
 من أهمية هذا التقرير كـأداة توصـيل لخدمـة           كم يعد أحد اآلليات الهامة التي تُعزز      

  .متخذي القرار
 تمثل نتائج هذه الدراسة مصدراً مهماً من مصادر المعلومـات للمعنيـين بتنظـيم     -3

  . وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا
  : أهداف الدراسة-1-5

التقرير عن  أهمية معلومات قائمة التدفقات النقدية وأهمية مراجعة و        التعرف على    -1
  .هذه القائمة كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة
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 التعرف على مدى إدراك المراجعين الليبيين ألهمية التقرير عن قائمـة التـدفقات       -2
  . النقدية إذ أن ذلك يمثل اتجاهاً حديثاً لتطور مهنة المراجعة في ليبيا

  :  فرضيات الدراسة-1-6

  :اسة على النحو التالييمكن صياغة فرضيات الدر  
ال يدرك المراجعون الخارجيون الليبيون أهمية اعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية  -1

  .كأحد القوائم المالية األساسية المكملة للقوائم المالية األخرى
 ال يدرك المراجعون الخارجيون الليبيون أهمية التقرير عن قائمة التدفقات النقدية -2

  .  كفاءة وفاعلية تقرير المراجعةكمدخل لزيادة
   : منهجية الدراسة-1-7

  :لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على سؤالها اعتمدت الدراسة أسلوبين هما  
 الدراسات على واإلطالع المنهج االستقرائي الذي يقوم على إجراء مسح نظري -1

 للكتب األدبية راجعةوالم ،الدراسة بموضوع المتعلقة المنشورة وغير المنشورة السابقة
 وتكوين الموضوع هذا في كُتب ما أهم على للوقوف واألجنبية العربية والدوريات

  .حوله كاف نظري إطار
 تم استبانة بواسطة تحليلية دراسة إجراء على يقوم الذي التحليلي الوصفي المنهج -2

 المراجعين في المتمثل الدراسة مجتمع من عينة على وتوزيعها الغرض لهذا تصميمها
 ولدراسة ،طرابلس بمدينة والمراجعة المحاسبة بمكاتب المشتغلين الليبيين الخارجيين

 ومن اآللي الحاسب باستخدام تحليلها سيتم الدراسة عينة من عليها المتحصل البيانات
 باالعتماد وذلك) SPSS (واالجتماعية اإلنسانية للعلوم اإلحصائية الحزم برنامج خالل
  .تعميمها وفاعلية النتائج تمثيل مدى لبيان المناسبة اإلحصائية يباألسال على
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   الدراسة النظرية-2

  :  تعريف قائمة التدفقات النقدية-2-1
  :تم تعريف قائمة التدفقات النقدية من عدة نواحي كما يلي  
تقرير يبين ما : تُعرف قائمة التدفقات النقدية من ناحية الشكل والمكونات بأنها  

 ،عطية(المنشأة من تدفقات نقدية داخلة وما استنفدته من تدفقات نقدية خارجة حققته 
  ).59ص، 2001

قائمة أساسية : كما تُعرف من حيث مكانها في القوائم المالية الختامية بأنها  
من بين القوائم المالية التي تُعدها المنشأة تُقدم معلومات فشلت القوائم المالية المعدة 

حقاق في تقديمها كوسيلة للتغلب على عيوب التقارير المالية التقليدية على أساس االست
  ).171ص، 1993،حماد(

قائمة تعرض المتحصالت النقدية والمدفوعات النقدية : وتُعرف أيضاً بأنها  
وصافي التغير في النقدية من ثالث أنشطة رئيسية هي أنشطة التشغيل وأنشطة 

قتصادية خالل فترة زمنية معينة بصورة تؤدي إلى التمويل لمنشأة ا االستثمار وأنشطة
  ).17ص، 1998،حجازي(توفيق رصيد النقدية في أول الفترة وآخرها 

قائمة تعبر عن المركز النقدي للمنشأة لتقييم مـدى قـدرتها        : كما تُعرف بأنها    
  ).245ص، 2006،حسين(على سداد التزاماتها في المدى القصير 

أساسية من ضمن القوائم التي تعدها المنشأة تُصنف قائمة : كذلك تُعرف بأنها  
فيها التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة من وإلى المنشأة خالل فترة 
معينة ومبوبة حسب أنشطة المنشأة الرئيسية وهي أنشطة التشغيل وأنشطة االستثمار 

قوائم المالية لمساعدتهم في وأنشطة التمويل بهدف تقديم معلومات إضافية لمستخدمي ال
 واتخاذ القرارات المختلفة ، والتنبؤ بالفشل، وتقييم األداء،عمليات التخطيط

  ).46ص، 2016،أبوعقرب(
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 التدفقات من كل تلخيص على يعمل كشف عن عبارة بأنها تُعرف أيضاً  
 معينة ةزمني فترة خالل االقتصادية للوحدة الخارجة النقدية والتدفقات الداخلة النقدية

  ).111ص، 2003،العامري،الطريحي(
  : أهداف قائمة التدفقات النقدية-2-2

إن الهدف األساسي من قائمة التدفقات النقدية هـو تـوفير معلومـات عـن                 
 وهـذه   ،المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للوحدة االقتصادية عن فتـرة معينـة          

وفرها القوائم المالية األخرى يمكـن      المعلومات إذا ما استخدمت مع المعلومات التي ت       
، 1989 ،العراقـي (أن تساعد الدائنين والمستثمرين والمستخدمين اآلخرين في اآلتي          

  ):3ص
 .تقييم مقدرة المنشأة على توليد صافي تدفقات نقدية موجبة في المستقبل -1
 ، ومقـدرتها علـى توزيـع أربـاح       ،تقييم مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتهـا       -2

 . وحاجاتها للحصول على تمويل خارجي

 وصـافي   ،تقييم أسباب االختالف بين صافي الدخل كما تُظهـره قائمـة الـدخل             -3
 .التدفقات النقدية المرتبطة معه والظاهرة في قائمة التدفقات النقدية

تقييم آثار العمليات االستثمارية والتمويلية خالل الفتـرة علـى المركـز المـالي               -4
 .للمنشأة

كما تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة في اإلجابة على العديد من األسئلة التي               
 والتي تعتبر سهلة ولكنها على جانـب        ،تدور في أذهان الدائنين والمستثمرين وغيرهم     

  ):138ص، 2008،لطفي( ومنها ما يلي ،كبير من األهمية
 ؟من أين حصلت المنشأة على النقدية خالل الفترة -1
 ؟ي األوجه التي تم استخدام النقدية فيها خالل الفترةماه -2
 ؟ما مقدار التغير في رصيد النقدية خالل الفترة -3
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  : أهمية قائمة التدفقات النقدية-2-3

  :يمكن تلخيص أهمية قائمة التدفقات النقدية فيما يلي  
في أي  تنبع أهمية قائمة التدفقات النقدية من دورها في توفير معلومات ال تظهر -1

 لذا تعتبر هذه القائمة بمثابة صلة الوصل بين ،من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي
 كما أنها أكثر مالئمة منهما لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في نشاط ،هاتين القائمتين

 فتُشكل بما تحويه من معلومات وبما يمكن اشتقاقه منها من مؤشرات كمية ،المنشأة
قييم مدى كفاءة السياسات التي تتبناها اإلدارة في مجال التمويل واالستثمار أداة فعالة لت

 ).157ص، 2010،مطر(والتوسع المستقبلي 

 كما تأتي أهمية هذه القائمة في أنها تبين األثر النقدي لكافة النشاطات التي قامـت                -2
 يـشكل تـدفقاً   بها المنشأة خالل الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا األثر من حيث كونه    

 كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقديـة ضـمن   ،نقدياً داخالً للمنشأة أو خارجاً منها     
نشاطات لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف على مدى قدرة المنشأة على توليد النقد              

 األربـاح  وتوزيـع  التوسـعات  وتمويل االلتزامات تسديد في المستخدم العنصر وهو
  ).273ص، 2004،عقل(
 تُفصح قائمة التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية مـن أوجـه النـشاط الرئيـسية       -3

 ويكـشف صـافي   ،للمنشأة وهي أنشطة التشغيل وأنشطة االستثمار وأنشطة التمويـل        
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل عن مدى نجاح المنشأة ومدى قدرتها على االستمرار             

 ).204ص، 1999،حماد(

 اشتقاق مجموعة من النسب المالية من قائمة التدفقات النقدية والتـي يمكـن             يمكن -4
االسترشاد بها في تقييم أوجه النشاط المختلفة للمنشأة وخاصةً فيما يتعلق باختيار مدى             

 ).163ص، 2008،وآخرون، شاكر(الكفاءة في توظيف الموارد المالية 
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 فمنهـا يمكـن     ،نقدية كـأداة تحليليـة     يستخدم المحللون الماليون قائمة التدفقات ال      -5
احتساب بعض النسب المالية الهامة مثل نسبة التغطية ونسب اليـسر المـالي والتـي               
تستخدم في تقييم مقدرة المنشأة على خدمة الدين ودفع توزيعات األرباح وبقائها قادرة             

تقييم مخاطر   كما تستخدم البنوك التجارية هذه القائمة في         ،على الوفاء بجميع التزاماتها   
 ).11ص، 1996 ،دهمش(االئتمان 

 وأيـضاً  ، تساعد قائمة التدفقات النقدية في المقارنة بين قوائم المنـشآت المختلفـة         -6
 ألن هذه القائمة ال تخضع بشكل كبير        ،المقارنة بين قوائم نفس المنشأة ولفترات متتالية      

 كبير على قيـاس الـربح   لتعدد السياسات والطرق المحاسبية البديلة والتي تؤثر بشكل      
 ).185ص، 1993 ،حماد(المحاسبي 

 يمكن من خالل معلومات التدفقات النقدية الكشف المبكر عن حاالت التعثر المالي             -7
  ).22ص، 2005 ،التير(التي تعانيها المنشأة 

 تمد التدفقات النقدية المستثمرين بمعلومات عن المخاطر التي قد تواجه المنـشآت             -8
  ).77ص، 2002 ،الوشلي( التي يمكن استخالصها من األرباح أكبر من تلك

 من خالل قائمة التدفقات النقدية يمكن تحديد المرحلة التي تمر بها المنشأة من -9
 وهل هي في مرحلة البداية أم النمو السريع أم االستقرار أم االنحدار؟ ،دورة حياتها

، 2005،عبد الحميد( ء المنشأةمما يساعد على تقييم درجة المخاطرة المرتبطة بأدا
  ).89ص
 تعتبر معلومات قائمة التدفقات النقدية أكثر مالئمة لصنع القرار االستثماري من            -10

 ،اإليرادات والمصروفات وذلك ألن مبدأ االستحقاق يتجاهل مبدأ الفرصـة الـضائعة           
  ).39ص، 1990 ،الهواري(ويتجاهل مبدأ القيمة الزمنية للنقود 

 واليـسر  ،الـسيولة  درجـة  تقييم على المستخدمين النقدية التدفقات مةقائ تساعد -11
 لتحويـل  الالزمة الفترة طول إلى السيولة تشير حيث ،للمنشأة المالية والمرونة ،المالي
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 ،االلتزامـات  لـسداد  الالزمة النقدية لتوفير الالزمة الفترة وطول ،نقدية إلى األصول
 تشير حين في ،االستحقاق عند التزاماتها سداد لىع المنشأة قدرة المالي باليسر ويقصد
 الماليـة  األزمـات  مـع  والتكيـف  االسـتجابة  على المنشأة قدرة إلى المالية المرونة

  ).139ص، 2008 ،لطفي (المتوقعة غير والفرص واالحتياجات
 قيـام  مشكلة على التغلب في تسهم النقدية التدفقات قائمة تقدمها التي المعلومات -12
 وسياسـات  طـرق  باستخدام العادي أو المتوقع عن الدخل انحرافات بتخفيض رةاإلدا

  ).203ص، 1999،حماد (معينة محاسبية
 علـى  المحاسـبة  لفهـم  ضرورية أنها من النقدية التدفقات قائمة أهمية تنبع كما -13

 مـصادر  تحديـد  إلـى  فباإلضافة ،النقدي األساس على والمحاسبة االستحقاق أساس
 أسـاس  من الدخل قائمة في الواردة األرباح تحول فإنها المختلفة األموال واستخدامات

 االسـتحقاق  أسـاس  علـى  الدخل بين الفرق أن حيث ،النقدي األساس إلى االستحقاق
 المنـشأة  إيرادات نوعية عن عميقة برؤية المستخدم يزود النقدي األساس على والدخل

  ).78ص، 2002،الوشلي(
  :لنقدية في بعض الدولقائمة التدفقات ا -2-4

 الماليـة  قوائمهـا  إصدار على فيها العاملة المنشآت بإلزام الدول معظم بدأت  
 الـدول  تلـك  أوائـل  مـن  وكـان  ،النقديـة  التدفقات قائمة متضمنة أعمالها ونتائج

  ):42ص، 2008،درغام(
  .1985 كندا في سبتمبر -1
  .1987 هولندا في أكتوبر -2
  .1987 أمريكا في نوفمبر -3
  .1988 جنوب أفريقيا في يوليو -4
  .1991 بريطانيا في سبتمبر -5
  .1999 ماليزيا في يوليو -6
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أما بالنسبة للدول العربية فقد تم تناول موضوع قائمة التدفقات النقديـة فيهـا                
  :على النحو التالي

 أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القـرار رقـم          1996في سنة   :  مصر -1
ضي بإلغاء الموازنة المالية وإحالل قائمـة التـدفقات النقديـة محلهـا              الذي يق  2036

 كما صدر بموجب قرار وزير االقتـصاد        ،لتطبيقها على شركات قطاع األعمال العام     
قـوائم التـدفقات    ( المعيار المحاسبي الرابع بعنـوان       1997 لسنة   503المصري رقم   

ناول هذا المعيار قائمة التدفقات      حيث ت  ،للشركات المساهمة والتوصية باألسهم   ) النقدية
 ،النقدية بالتفصيل إليضاح أهميتها وكيفية إعدادها للمؤسسات المالية وغيـر الماليـة           

 الخاص بمعايير المراجعة    2000 لسنة   625وأيضاً أصدر وزير االقتصاد القرار رقم       
 والـذي حـدد مـشتمالت تقريـر         100 حيث تضمن معيار المراجعة رقم       ،المصرية
 وبين أن رأيه يجب أن يشمل باإلضافة إلى الميزانية كل من قائمة             ، الخارجي المراجع

، 17ص، 2002،عبـد المـولى   (الدخل وقائمة التدفقات النقدية التي قام بمراجعتهـا         
   ).33ص
 جميع المنشآت العامـة  1997 لسنة 22ألزم قانون المنشآت األردني رقم :  األردن -2

ية التي تفصح عـن نتـائج األعمـال وذلـك بعـد       بضرورة إعداد ونشر القوائم المال    
  . مراجعتها من قبل مراجع خارجي خالل فترة ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية

كان المشرع اليمني حريصاً على نشر قائمة التدفقات النقدية ضـمن القـوائم        :  اليمن - 3
 قـانون    مـن  64 حيث نصت المـادة رقـم        ،المالية التي تنشرها الوحدات االقتصادية    

يجب أن تكون الميزانية وحسابات األرباح والخسائر وقائمـة         "الشركات اليمني على أنه     
  ".التدفقات النقدية وغيرها من حسابات الشركة واضحة ومطابقة ألحكام القوانين النافذة

 من نفس القانون على أنه يجب أن يتـضمن فـي            68كما نصت المادة رقم       
زانية العمومية وحسابات األرباح والخـسائر وقائمـة        تقرير مراجع الحسابات أن المي    
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 ،التدفقات النقدية تعبر بصورة واضحة عن مركز الشركة المالي وعن نتائج أعمالهـا            
وأن تتفق مع القوانين واألنظمة المعمول بها ومعايير المحاسـبة المتعـارف عليهـا              

  ).105ص، 2009،حداد(
 هــ   1416سـنة   بين القانونيين في    أصدرت الهيئة السعودية للمحاس   :  السعودية -4

مشروع قائمة التدفق النقدي الذي تطلّب أن تعد الشركات المـساهمة قائمـة التـدفق               
 وتبين هذه القائمة شرحاً للتغير في النقد        ،النقدي لكل مدة محاسبية تُعد عنها قوائم مالية       

لتـشغيلي   كما يجب أن تبين كافـة أوجـه التـدفق النقـدي ا             ،واألموال المماثلة للنقد  
واالستثماري والتمويلي وصافي تأثيرها على النقد واألموال المماثلة للنقد خالل المـدة           

  ).239ص، 1999،األمين(المحاسبية 
لم يشر النظام المحاسبي الموحد في سوريا الصادر بالمرسوم التنظيمـي           :  سوريا -5

 71قم  المادة ر  وإنما نص في     ،صراحةً إلى قوائم التدفق النقدي     1978 لسنة   287رقم  
تحت عنوان بيانات الحسابات القومية إلى ضرورة إعداد موازنة نقدية بشكل إحصائي            

 كما بين أن هذه الحسابات القومية تُعد إما تاريخياً في نهايـة  ،لحاجة الحسابات القومية  
دم  وهذا يؤكد بصورة قاطعة ع     ، أو تقديرياً بالنسبة للدورة المالية التالية      ،الدورة المالية 

اعتبار قائمة التدفقات النقدية قائمة سنوية ترقى إلـى مـستوى الحـسابات والقـوائم               
 ،الختامية األخرى التي عددها النظام بشكل حصري وهي حساب التشغيل والمتـاجرة           

، 1999،جـاموس ( والميزانيـة  ، وتوزيـع األربـاح والخـسائر   ،واألرباح والخسائر 
  ).247ص
 من قانون المصارف أن على جميـع        40رقم  ة  في فلسطين نصت الماد   :  فلسطين -6

المصارف العاملة في فلسطين أن تحتفظ بدفاتر وسجالت تُبين حـساباتها وعملياتهـا             
 كما عليها أن تُعد في نهاية كل سنة مالية وفقاً لألصول والمعـايير              ،ومركزها المالي 
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بدقة عن نتائج أعمالهـا     المحاسبية الدولية بياناتها المالية وحساباتها الختامية التي تُعبر         
  ).43ص، 2008 ،درغام(خالل تلك السنة 

قانون سوق  و، 2010 لسنة   23قم  أما في ليبيا فإن القانون التجاري الليبي ر       :  ليبيا -7
 ال صراحةً وال ضـمنياً علـى إلـزام          لم يشيرا ، 2010 لسنة   11المالية رقم   األوراق  

 وقد أثبتت أحدى الدراسـات      ،النقديةالوحدات االقتصادية بإعداد ونشر قائمة التدفقات       
أن ) 2003،خليفـة (التي ُأجريت في ليبيا على مجموعة من الشركات الصناعية الليبية     

هذه الشركات ال تقوم بإعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية مـن ضمن قوائمها الماليـة              
ُأجريـت علـى المـصارف      ) 2004،إبراهيم( كما بينت دراسة أخرى      ،التي تنشرها 

 .التجارية الليبية بأن هذه المصارف ال تقوم بإعداد قائمة التدفقات النقدية
  : مفهوم تقرير مراجع الحسابات وأهميته-2-5

بالرغم من أن تقرير مراجع الحسابات الخارجي ال يشغل أكثر مـن مجـرد                
سطور قليلة فقد ينظر إليه بعض القُراء من غير ذوي المعرفة بالمراجعة على أنـه ال           

ثل أكثر من مجرد ناحية شكلية قانونية ضرورية مما قـد يفقـد التقريـر جـوهره             يم
 فبالرغم من أن    ، وال شك أن ذلك يعتبر مسألة تتناقض مع واقع األمر          ،وأهميته البالغة 

 كمـا  ،تقرير المراجع يتضمن فقط كلمات بسيطة إال أنه يتطلب عناية كبيرة في اعداده 
  ).59ص، 2009 ،مناعي(راجعة مهنية دقيقة وطويلة أنه يعتبر نتاج استكمال عملية م

ويعتبر التقرير وسيلة تُمكّن المراجع من عرض رأيه الفني المحايـد حـول               
 لذلك يعمل مراجعـو الحـسابات       ،صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة      

 مـن  على إيصال نتائج عملهم إلى المستخدمين المهتمين في نهاية عمليـة المراجعـة   
خالل صياغة آرائهم في شكل تقرير كتابي إلرفاقه مـع القـوائم الماليـة التـي تـم             

  .مراجعتها
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ويعد تقرير المراجع وسيلة االتصال األولى وربما الوحيـدة بـين المراجـع               
حيث يـستطيع مـستخدمو     ، )2002،أبو الخير ، السقا(واألطراف الخارجية المستفيدة    
ر االطالع على رأي المراجع في القوائم المالية التي قام          القوائم المالية من خالل التقري    

 كما يعد تقرير المراجع المنتج الملمـوس والمحـصلة النهائيـة لعمليـة              ،بمراجعتها
  .المراجعة
خالصة ما توصل إليه : ويعرف تقرير مراجع الحسابات الخارجي بأنه  

وفحص األدلة  ،مراجع الحسابات من خالل مراجعته ألنشطة المنشأة محل الفحص
والمستندات واالستفسارات والمالحظات واألدلة المؤيدة األخرى التي يراها ضرورية 

  ).2004 ،التميمي(
الوسيلة التي يعبر بها المراجع عـن رأيـه فـي           :  يعرف أيضاً على أنه    اكم  

 وفي بعض األحيان يمكنه االمتناع عن إبداء رأيـه          ،القوائم المالية التي قام بمراجعتها    
  ).1996 ،خضير( هذه القوائم في

 ،كذلك ينظر إلى تقرير مراجع الحسابات كمنتج نهائي للمراجعة من ناحيـة             
:  ولذلك يمكن تعريف تقرير مراجع الحـسابات بأنـه         ،وكأدأة اتصال من ناحية أخرى    

 وهـو وسـيلة أو أداة       ،المنتج النهائي لعملية مراجعة القوائم المالية السنوية للمنـشأة        
 ،رأي الفني المحايد لمراجع الحسابات حول القوائم المالية محل المراجعـة          لتوصيل ال 

وبهذا المعنى يعمل تقرير مراجع الحسابات كوسيلة لتوصيل رسالة مكتوبـة أرسـلها             
المراجع إلى مستخدمي القوائم المالية وأصحاب المصلحة في المنشأة باعتبارهم مـن            

  ).186، 2005، سليمان،الصبان(مستقبلي هذه الرسالة 
: وانطالقاً مما سبق يمكن تعريف تقرير مراجع الحـسابات الخـارجي بأنـه             

وسيلة اتصال بين المراجع ومستخدمي التقارير المالية في شكل وثيقة مكتوبـة يبـين              
 ويلخص فيها رأيه حول مدى      ، وما توصل إليه من أحكام     ،فيها ما قام به من اجراءات     



òí‡ÔäÛa@pbÔÏ‡nÛa@òàöbÓ@åÇ@‹í‹ÔnÛa@òîàçþ@µîjîÜÛa@µÈua‹¾a@ÚaŠ†g@ô‡ß@ @

†@N@�jÛa@æa‹àÇ&@†@Nl‹ÔÇ@ìic@‡à«@ @

309 

 ويترتـب علـى هـذا       ،لمنشأة لوضعيتها المالية الحقيقية   داللة القوائم المالية الختامية ل    
  .التقرير اتخاذ مستخدمي التقارير المالية قرارات قد تؤثر على وضعيتهم المالية

وتنبع أهمية تقرير مراجع الحسابات من كونه الوسيلة التي يستطيع المراجـع      
 كمـا   ،ام بمراجعتها من خاللها التعبير عن رأيه حول مدى عدالة القوائم المالية التي ق           

يعد تقرير مراجع الحسابات أحد المصادر الرئيسية التي يتم االعتماد عليهـا لتحديـد              
  ).188ص، 2005، سليمان،الصبان(مسئوليات المراجع سواء منها المدنية أو الجنائية 

أيضاً تنبع أهمية تقرير مراجع الحسابات من اعتباره وسيلة تخدم الكثير مـن               
 حيث تُولي هذه الفئـات تقريـر        ،ستخدم القوائم المالية التي تم مراجعتها     الفئات التي ت  

المراجع عناية كبيرة وذلك بسبب اعتمادها عليه في اتخاذ قراراتها ورسـم سياسـاتها      
  ).2004،عبداهللا(وخططها الحالية والمستقبلية 

    : أهمية مراجعة قائمة التدفقات النقدية-2-6

  :ائمة التدفقات النقدية في النقاط التاليةيمكن ابراز أهمية مراجعة ق  
 يعتبر مراجعة معلومات التدفقات النقدية مدخل لزيـادة كفـاءة وفاعليـة تقريـر               -1

  .المراجعة
  . يمثل التقرير عن معلومات التدفقات النقدية اتجاهاً حديثاً في تطور مهنة المراجعة- 2
عتمادية في هذه المعلومات ممـا       يوفر مراجعة معلومات التدفقات النقدية الثقة واال       -3

  .يقلل من فجوة التوقعات بين المراجع ومستخدمي القوائم والتقارير المالية
 إن استخدام المراجع لبعض األساليب االحصائية يساعده فـي التنبـؤ بالتـدفقات              -4

  . ومن تم الحكم على دقة ومعقولية التنبؤات القائمة،النقدية للوحدات االقتصادية
رفة االدارة بأن هناك مراجعاً خارجياً سوف يختبر التدفقات النقدية للمنـشأة      إن مع  -5

  .يجعلها أكثر اهتماماً بتوضيح أهدافها وإجراء تحليل واقعي لتوقعاتها
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 إن استخدام المراجع الخارجي لمعلومات التدفقات النقدية التي تم مراجعتها يفيـد فـي               - 6
من تـم الحكـم علـى مـدى اسـتمرارية الوحـدة         إعداد نماذج للتنبؤ باألزمات المالية و     

  .االقتصادية
 إن مراجعة معلومات التدفقات النقدية يمكّن من استخدامها للحكـم علـى جـودة               -7

  .األرباح
  : الدراسة العملية-3

  : مجتمع وعينة الدراسة-3-1
يتكون مجتمع الدراسة من المراجعين الخارجيين الليبيين المشتغلين بمكاتـب            

 وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونـة مـن       ،المراجعة بمدينة طرابلس بليبيا   المحاسبة و 
مراجعاً خارجياً يمثلون مجموعة من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية فـي           ) 60(

  . مدينة طرابلس
  : أداة تجميع البيانات-3-2

تم تجميع البيانات من خالل استبانة تم تصميمها ألغـراض هـذه الدراسـة                
استبانة صالحة للدراسة   ) 42( وقد تم استالم     ، إلى ما جاء في أدبيات الموضوع      استناداً

 أي ما نـسبته     ،استبانة تم توزيعها على مراجعي الحسابات الخارجيين      ) 60(من أصل   
  . من االستبانات الموزعة% 70
  : وصف أداة الدراسة-3-3

  :هما قسمين إلى االستبانة تقسيم تم  
 ألفـراد  الديموغرافية الخصائص تقيس أسئلة ثالث على ويحتوي األول القسم  

  .الخبرة سنوات وعدد والتخصص العلمي المؤهل حيث من الدراسة عينة
  :كالتالي محورين من ويتكون الثاني القسم  
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 المـراجعين  آراء علـى  التعرف إلى تهدف فقرات) 8 (من يتكون: األول المحور -
 االساسية المالية القوائم كأحد النقدية دفقاتالت قائمة ونشر إعداد أهمية حول الخارجيين

    .األخرى للقوائم المكملة
 المـراجعين  آراء علـى  التعرف إلى تهدف فقرات) 8 (من يتكون: الثاني المحور -

كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية     النقدية التدفقات قائمة عن التقرير أهمية حول الخارجيين
  .تقرير المراجعة

  :تالبيانا تحليل -3-4

  :الدراسة في المشاركين وخصائص لمالمح وصفي تحليل) أ
 بهـدف  الدراسـة  فـي  المشاركين عن النوعية البيانات بتحليل الباحثان قام  
 ومعرفـة  بإجابـاتهم  المرتبطة اإلحصائية النتائج وتفسير عليهم التعرف في المساعدة

  .ةالدراس عينة خصائص يوضح) 1 (رقم والجدول ،عنهم النوعية الخصائص
  الدراسة عينة خصائص) 1 (رقم الجدول

  المئوية النسبة  التكرار  الفئة  الخصائص

  %19.0  8  دكتوراه
  %21.4  9  ماجستير

  %54.8  23  بكالوريوس
  العلمي المؤهل

  %4.8  2  عالي دبلوم
  %100  42  المحاسبة

  %00.0  0  االعمال إدارة
 التخصص
  العلمي

  %00.0  0  ذلك غير
  %14.3  6  5 من أقل إلى 1 من
  الخبرة سنوات  %40.5  17  10 من أقل إلى 5 من

  %45.2  19  فأكثر 10 من

  :باآلتي تتصف الدراسة عينة أن) 1 (رقم الجدول من يتضح  
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 درجـة  حملـة  من هم الدراسة عينة غالبية أن يتضح العلمي بالمؤهل يتعلق فيما -1
 درجـة  حملـة  من لعينةا أفراد نسبة ذلك يلي ،%54.8 نسبتهم بلغت إذ البكالوريوس

 بعد يأتي ثم،  %19.0 بنسبة الدكتوراه درجة حملة ثم ومن ،%21.4 بنسبة الماجستير
 الـذين  نسبة أن يتضح كما ،%4.8 بنسبة األخيرة المرتبة في العالي الدبلوم حملة ذلك

 الدراسة عينة قدرة يعني وهذا ،%40.4 البكالوريوس من أعلى علمي مؤهل يحملون
  . جيد بشكل عليها واإلجابة االستبانة ةأسئل فهم على

 مـن  هـم  الدراسـة  عينـة  أفراد جميع أن يالحظ العلمي بالتخصص يتعلق فيما -2
 العينة أفراد كل أن يفسر وهذا ،%100 النسبة بلغت حيث المحاسبة تخصص أصحاب

 فرص من يزيد مما محاسبة تخصص على الحصول وهو القانوني الشرط فيهم يتوفر
 كمـدخل  عنها والتقرير النقدية التدفقات قائمة أهمية حول مهنية إجابات على الحصول

  . المراجعة تقرير فاعلية لزيادة
 تزيـد  ممـن  هـم  الدراسة عينة غالبية أن يالحظ الخبرة سنوات بعدد يتعلق فيما -3

 ارتفـاع  إلى يشير وهذا ،%85.7 نسبتهم بلغت فقد ،سنوات خمس عن العملية خبرتهم
  .كبير حد إلى الدراسة أهداف يخدم أن يمكن الذي األمر ،لديهم العملية الخبرة مستوى

 بالتأهيـل  ويتمتعون مؤهلون أشخاص هم العينة أفراد أن القول يمكن وعليه  
 الخلفيـة  لـديهم  وتتـوفر  ،المحاسبة مجال في االختصاص ذوي ومن ،العالي العلمي
 جيـد  مؤشـر  وهـذا  ،دراسـة ال محل الموضوع حول الكافية العملية والخبرة العلمية

 نتـائج  علـى  سيـضفي  مما ،منهم عليها المتحصل المعلومات على االعتماد إلمكانية
  .والمصداقية الثقة من مزيداً الدراسة

  :تحليل وصفي لنتائج إجابات عينة الدراسة عن أسئلة االستبانة) ب

 الخماسـي ) Likert Scale (ليكرت سلملتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام   
 = 4 ،بـشدة  موافـق  = 5 :التالية المقاييس حسب وذلك االستبانة اسئلة على لإلجابة
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 5( وتم عـد الـرقمين       ،غير موافق بشدة   = 1 ،غير موافق  = 2 ،محايد = 3 ،موافق
 فـي   ،يعبر عن درجة قبول متوسطة    ) 3( والرقم   ،مؤشراً على درجة قبول عالية    ) 4و

 تـم  ومن أجل تحليل البيانات      ،عدم القبول يعبران عن درجة    ) 1 و 2(حين أن الرقمين    
 شكلها في سهلة إحصائية جداول في تبويبها في يتمثل بسيط احصائي أسلوباستخدام  
 SPSS برنـامج  باستخدام عليها بسيطة إحصائية تحليالت إجراء تم ومن ،ومحتواها

 الحـسابي  المتوسـط  علـى  باالعتمـاد  الوصفي االحصاء مقاييس استخدام خالل من
 فرضـيات  الختبار االستداللي االحصاء مقاييس إلى باإلضافة ،المعياري نحرافواال

  ).One Samples T-test( واحدة لعينة T اختبار على االعتماد تم حيث ،الدراسة
وقد تم إحصائياً احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لكـل             

 وذلـك  One Sample T-Test احـدة  للعينة الوTاستخدم الباحثان اختبار كما  ،فقرة
آراء ) داللـة ( ومعرفـة معنويـة      ،االسـتبانة  الختبار فقرات كل محور من محاور     

تكون الفقرة إيجابيـة بمعنـى أن        حيث   ،المشاركين في الدراسة على محتوى كل فقرة      
أفراد عينة الدراسة موافقين على محتواها إذا كانت قيمة الداللة اإلحـصائية للفقـرة              

 ،3 والمتوسط الحسابي المرجح للفقرة أكبـر مـن          0.05مستوى المعنوية   أصغر من   
وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد عينة الدراسة غير مـوافقين علـى محتواهـا إذا                

 والمتوسـط  0.05كانت قيمة الداللة اإلحصائية للفقرة أصغر من مـستوى المعنويـة       
اد عينة الدراسـة محايـدة إذا        وتكون أراء أفر   ،3الحسابي المرجح للفقرة أصغر من      

 وهـذا ينطبـق علـى      ،0.05كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من مستوى المعنوية         
  . جميع الفقرات الواردة في االستبانة الخاصة بهذه الدراسة

وفيما يلي الجداول التي تبين المتوسط الحسابي المرجح لكل فقرة من فقرات              
  ).قيمة االختبار والداللة (T وكذلك نتائج اختبار،كل محور واالنحراف المعياري لها
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مدى ادراك المراجعـون الخـارجيون      :  التحليل اإلحصائي لفقرات المحور األول     -1
الليبيون ألهمية إعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية كأحـد القـوائم الماليـة األساسـية               

  المكملة للقوائم األخرى
 الحسابي المرجح لكـل فقـرة مـن         المتوسط) 2(يوضح الجدول التالي رقم       

قيمة االختبار   (T وكذلك نتائج اختبار     ،فقرات المحور األول واالنحراف المعياري لها     
  ).والداللة اإلحصائية

  
   Tالمتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار  )2(الجدول رقم 

  لفقرات المحور األول

  الداللة
الداللة 

  االحصائية

إحصاءة 

 Tاختبار 

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي
  الـعبارة

. ر

  م

 4.286 1.235 22.48 0.000* موافق

توفر قائمة التدفقات النقديـة معلومـات ال        
تظهر في أي من قائمـة الـدخل وقائمـة          
المركز المالي وبالتالي فهي أكثـر مالئمـة       
منهما لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فـي        

 .نشاط المنشأة

1 

 4.333 1.119 25.09 0.000* موافق

نظراً ألن قائمة التدفقات النقدية ال تخـضع        
بشكل كبيـر لتعـدد الـسياسات والطـرق         
المحاسبية البديلة يمكن االستفادة منها بشكل      
كبير في المقارنـة بـين قـوائم المنـشآت          
المختلفة وأيضاً المقارنة بين قـوائم نفـس        

 .المنشأة ولفترات متتالية

2 

 4.024 1.158 22.52 0.000* موافق

توفر قائمة التدفقات النقدية مجموعـة مـن        
النسب المالية التي يمكن االسترشاد بها في       
تقييم أوجه النشاط المختلفة للمنشأة وتقيـيم       
مدى كفاءة السياسات التي تتبناها اإلدارة في       
ــع   ــتثمار والتوس ــل واالس ــال التموي مج

 .المستقبلي

3 
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  الداللة
الداللة 

  االحصائية

إحصاءة 

 Tاختبار 

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي
  الـعبارة

. ر

  م

 0.000* موافق

 

30.72 

 

0.804 3.810 

من خالل تقسيم قائمة التدفقات النقدية إلـى        
أنشطة لها طبيعة مشتركة يمكـن التعـرف        

 .على مدى قدرة المنشأة على توليد النقد

4 

 3.857 1.002 24.95 0.000* موافق

يساعد صافي التدفق النقـدي مـن أنـشطة       
التشغيل في الكشف المبكـر عـن حـاالت         

ى التعثر المالي التي تعانيها المنـشأة ومـد       
 .قدرتها على االستمرار

5 

 3.214 1.298 16.04 0.000* موافق

تعتبر معلومات قائمة التدفقات النقدية أكثـر       
مالئمة لصنع القرار االستثماري فهي تمـد       
المستثمرين بمعلومات عن المخاطر التي قد      
تواجه المنشآت أكبر من تلك التـي يمكـن         

 .استخالصها من األرباح

6 

 3.024 1.370 14.30 0.000* موافق

تمد قائمـة التـدفقات النقديـة المـستخدمين         
بمعلومات تساعدهم على تقيـيم مـدى قـدرة         
المنشأة على سداد التزاماتها عنـد االسـتحقاق        
ومدى قدرتها على االستجابة والتكيـف مـع        
األزمات المالية واالحتياجات والفرص غيـر      

 .المتوقعة

7 

 3.833 1.124 22.09 0.000* موافق

معلومات التي توفرها قائمة التدفقات     تسهم ال 
النقدية في التغلب على مشكلة قيـام اإلدارة        
بتخفيض انحرافات الدخل عن المتوقـع أو       
العادي باستخدام طرق وسياسات محاسـبية      

 .معينة

8 

   0.05دال احصائيا عند مستوى المعنوية  *
حصائي إلجابات  التحليل اإل ) 2(يتبين من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم          

مـدى ادراك المراجعـون   (المشاركين في الدراسة حول فقرات المحور األول وهـو       
الخارجيون الليبيون ألهمية إعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية كأحد القـوائم الماليـة              



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @†‡ÈÛa@‹“Ç@sÛbrÛa@O@@ìîãìí2019@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@O§aòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb 

 

 316

 فنالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي المـرجح لكـل          ،)األساسية المكملة للقوائم األخرى   
 كما أن قيمة الداللة اإلحـصائية  ،3أكبر من   الواردة في هذا المحور   فقرة من الفقرات    

 مما يدل على أن قيمة المتوسـط  0.05لالختبار لكل فقرة أصغر من مستوى المعنوية       
 وبالتالي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على جميـع          ،الحسابي المرجح دال إحصائياً   

  .الفقرات الواردة في هذا المحور
 أن قائمة التدفقات النقدية توفر      ما يتعلق بالفقرة األولى التي تنص على      فمثالً في   

معلومات ال تظهر في أي من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وبالتالي فهي أكثـر               
 كـان اتجـاه عينـة       ،مالئمة منهما لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في نشاط المنشأة         

 4.286 متوسط الحسابي المرجح لهذه الفقـرة  إذ بلغت قيمة ال،الدراسة نحو الموافقة

 بداللـة إحـصائية     22.48، فيما كانت إحصاءة االختبـار       1.235بانحراف معياري   
 0.05 وبما أن قيمة الداللة االحصائية لالختبار أصغر من مستوى المعنويـة             0.000

 وحيث أن قيمـة     ،فإن ذلك يدل على أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح دال إحصائياً          
 فإن أفراد عينة الدارسة موافقين على محتـوى         3المتوسط الحسابي المرجح أكبر من      

  . وهكذا بالنسبة لباقي فقرات هذا المحور،هذه الفقرة
مدى ادراك المراجعون الخارجيون الليبيـون      :  التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني     - 2
   .دة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة كمدخل لزياالنقدية التدفقات قائمة عن التقرير هميةأل

  
   Tالمتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار  )3(الجدول رقم 

  لفقرات المحور الثاني

الداللة
الداللة 

 االحصائية

إحصاءة 

 Tاختبار 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م.ر الـعبارة

 3.976 0.975 26.42 0.000* موافق
لمراجعة في ظل محاسبة االستحقاق     إن ما تقدمه ا   

 .غير كافي لمستخدمي القوائم والتقارير المالية
1 
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الداللة
الداللة 

 االحصائية

إحصاءة 

 Tاختبار 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م.ر الـعبارة

 4.262 0.587 47.06 0.000* موافق

يعتبر تقرير المراجعة بوضعه الحالي عن نـشاط        
المنشأة وفق المنهج المحاسبي التقليدي قاصر عن       
الوفاء باحتياجات مستخدميه في ظل تطور واتساع       

 .التجاهات الحديثة للمهنةبيئة االعمال وا

2 

 3.905 0.576 43.90 0.000* موافق

تعتبر القوانين والتوصيات المهنية في ليبيا غيـر        
قادرة علـى مـسايرة تطـور مهنـة المحاسـبة           
والمراجعة خصوصاً في مجال مسؤولية وموقـف       

  .المراجع من معلومات التدفقات النقدية

3 

 3.429 1.129 19.67 0.000* موافق

ئمة التدفقات النقدية هي أحد القوائم والتقارير       إن قا 
المالية األساسية المكملة للقوائم والتقارير الماليـة       

 .األخرى وال يمكن االستغناء عليها

4  

 3.310 1.000 21.45 0.000* موافق

يعتبر المحتـوى المعلومـاتي للتـدفقات النقديـة         
خصوصاً الناتجة عن األنشطة التشغيلية من أهـم        

التنبؤ باألزمات المالية والنقدية والحكـم      مؤشرات  
 .على استمرارية المنشأة محل المراجعة

5 

 

 موافق
 

*0.000 

 

12.83 

 

1.612 

 

3.190 

إن مراجعة معلومات التدفقات النقدية يمكّـن مـن         
 .استخدامها للحكم على جودة األرباح

6 

 3.048 1.188 16.62 0.000* موافق

ساليب اإلحصائية  يسهم استخدام المراجع لبعض األ    
التي يمكن من خاللها التنبـؤ واختبـار التـدفقات          
النقدية المستقبلية ونتائجها للمنشأة في الحكم علـى        

 .دقة ومعقولية التنبؤات القائمة

7 

 4.214 0.871 31.37 0.000* موافق

يزيد استخدام المراجع لمؤشرات التدفقات النقديـة       
 كفـاءة   جنباً إلى جنب مع مؤشرات االستحقاق من      

 .وفاعلية تقرير المراجعة

8 

  0.05دال احصائيا عند مستوى المعنوية  * 
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التحليل اإلحـصائي   ) 3(يتبين أيضاً من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم           
مـدى ادراك   (إلجابات المشاركين في الدراسة حول فقرات المحـور الثـاني وهـو             

عن قائمة التـدفقات النقديـة كمـدخل        المراجعون الخارجيون الليبيون ألهمية التقرير      
 فنالحظ أن قيمة المتوسط الحـسابي المـرجح         ،)لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة    

 كمـا أن قيمـة الداللـة        ،3أكبر مـن     لكل فقرة من الفقرات الواردة في هذا المحور       
 مما يـدل علـى أن       0.05اإلحصائية لالختبار لكل فقرة أصغر من مستوى المعنوية         

 وبالتالي فـإن أفـراد عينـة الدراسـة          ، المتوسط الحسابي المرجح دال إحصائياً     قيمة
  . موافقين على جميع الفقرات الواردة في هذا المحور

ما تقدمه المراجعة في ظل     فمثالً فيما يتعلق بالفقرة األولى التي تنص على أن            
ان اتجـاه عينـة      ك ،محاسبة االستحقاق غير كافي لمستخدمي القوائم والتقارير المالية       

 3.976  إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي المرجح لهذه الفقـرة ،الدراسة نحو الموافقة

 بداللـة إحـصائية     26.42، فيما كانت إحصاءة االختبـار       0.975بانحراف معياري   
 0.05 وبما أن قيمة الداللة االحصائية لالختبار أصغر من مستوى المعنويـة             0.000

 وحيث أن قيمة المتوسـط      ، المتوسط الحسابي دال إحصائياً    فإن ذلك يدل على أن قيمة     
 وهكـذا   ، فإن أفراد عينة الدارسة موافقين على محتوى هذه الفقرة         3المرجح أكبر من    

  .بالنسبة لباقي فقرات هذا المحور
  : اختبار فرضيات الدراسة-3-5

، وذلـك  One Sample T- Test)(للعينة الواحدة  Tاستخدم الباحثان اختبار  
آراء عينـة الدراسـة فـي كـال         ) داللة( ومعرفة معنوية    ،ختبار فرضيتي الدراسة  ال

المتوسـط الحـسابي المـرجح واالنحـراف     يوضـح  ) 4( والجدول رقم    ،الفرضيتين
  . لكال الفرضيتينOne Sample T- Test)(نتائج اختبار المعياري وكذلك 



òí‡ÔäÛa@pbÔÏ‡nÛa@òàöbÓ@åÇ@‹í‹ÔnÛa@òîàçþ@µîjîÜÛa@µÈua‹¾a@ÚaŠ†g@ô‡ß@ @

†@N@�jÛa@æa‹àÇ&@†@Nl‹ÔÇ@ìic@‡à«@ @

319 

  ت الدراسة لفرضياOne Sample T- Test)(نتائج اختبار ) 4(الجدول رقم 

  الفرضيات
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة إحصاءة 

  )T(االختبار 

الداللة 

  االحصائية
  النتيجة

 0Hرفض  0.000*  48.38  0.507  3.797  الفرضية األولى

 0Hرفض   0.000*  70.84  0.341  3.666  الفرضية الثانية

  0.05مستوى المعنوية دال احصائيا عند  *

  : اختبار الفرضية األولى للدراسة-1

 ونشر قائمـة    اعداد ألهمية ادراك المراجعين الخارجيين الليبيين      مدىالختبار    
 قـام   األساسية المكملة للقـوائم الماليـة األخـرى     التدفقات النقدية كأحد القوائم المالية    

  :اغتها كالتاليالباحثان باختبار الفرضية األولى للدراسة والتي صي

0: H ت ونشر قائمة التدفقااعداد أهمية يون الليبيون الخارجون يدرك المراجعال 
   األساسية المكملة للقوائم المالية األخرىالنقدية كأحد القوائم المالية

1: H فقات النقدية  ونشر قائمة التداعداد أهمية يون الليبيون الخارجالمراجعون يدرك
    األساسية المكملة للقوائم المالية األخرىكأحد القوائم المالية

أن قيمـة إحـصاءة     ) 4( كما يظهرها الجدول رقـم       T وتشير نتائج إختبار    
 وبمـا أن قيمـة   ،P- Value = 0.000 بداللة إحـصائية  48.38 تساوي Tاالختبار 

 ذلك على معنوية المتوسـط       يدل 0.05الداللة اإلحصائية أصغر من مستوى المعنوية       
 وبما أن قيمة المتوسط الحسابي العام آلراء المراجعين الليبيين لهذه           ،الحسابي المرجح 

 فإن ذلـك  0.507 بانحراف معياري مناظر له 3.797 حيث بلغ ،3الفرضية أكبر من  

، مما يدل علـى     1H وقبول الفرضية البديلة     0Hرفض الفرضية الصفرية    يشير إلى   
ـ     ونـشر   اعـداد  أهمية يون الليب يون الخارج المراجعون يدرك :قبول الفرض القائل ب

  . األساسية المكملة للقوائم المالية األخرىقائمة التدفقات النقدية كأحد القوائم المالية
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  : اختبار الفرضية الثانية للدراسة-2

 عن قائمـة    التقرير ألهميةن الليبيين    ادراك المراجعين الخارجيي   مدىالختبار    
التدفقات النقدية كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة قام الباحثـان باختبـار             

  :الفرضية الثانية للدراسة والتي صياغتها كالتالي

0: H أهمية التقرير عن قائمة التدفقات يون الليبيون الخارجالمراجعون ال يدرك 
   .دية كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعةالنق

1: H أهمية التقرير عن قائمة التدفقات النقدية يون الليبيون الخارجالمراجعون يدرك 
  كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة

أن قيمـة إحـصاءة     ) 4( كما يظهرها الجدول رقـم       T وتشير نتائج إختبار    
 وبمـا أن قيمـة   ،P- Value = 0.000 بداللة إحـصائية  70.84 تساوي T االختبار

 يدل ذلك على معنوية المتوسـط       0.05الداللة اإلحصائية أصغر من مستوى المعنوية       
 وبما أن قيمة المتوسط الحسابي العام آلراء المراجعين الليبيين لهذه           ،الحسابي المرجح 

 فإن ذلـك  0.341معياري مناظر له  بانحراف 3.666 حيث بلغ ،3الفرضية أكبر من  

، مما يدل علـى     1H وقبول الفرضية البديلة     0Hرفض الفرضية الصفرية    يشير إلى   
ـ     أهمية التقريـر عـن      يون الليب يون الخارج المراجعون يدرك   :قبول الفرض القائل ب

  .ية تقرير المراجعةقائمة التدفقات النقدية كمدخل لزيادة كفاءة وفاعل
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�א	����-�وא	�,+��� �

  : النتائج) أ

يتضح من خالل تحليل استمارة االستبيان الموجهة للمـراجعين الخـارجيين             
 ومن خـالل اختبـار فرضـيات        ،الليبيين الذين يزاولون المهنة داخل مدينة طرابلس      

  :الدراسة اآلتي
 والمراجعة الخارجية ألهمية   يدرك المراجعون الليبيون العاملون بمكاتب المحاسبة        -1

  : أنهاباعتبارقائمة التدفقات النقدية 
 . يجب على الشركات الليبية إعدادها ونشرهاالتي األساسية  الماليةالقوائم أهم أحد -
 لقائمتي الدخل والمركز المالي وليست بديالً لهما فال يمكن االعتمـاد علـى              مكملة -

  . معلومات محددة منها تعطيقائمة وترك األخرى ألن كالً
 يدرك المراجعون الليبيون العاملون بمكاتب المحاسبة والمراجعة الخارجية ألهمية         -2

التقرير عن قائمة التدفقات النقدية كمدخل لزيادة كفـاءة وفاعليـة تقريـر المراجعـة            
  :باعتبار أن

اق استخدام المراجع لمؤشرات التدفقات النقدية جنباً إلى جنب مع مؤشرات االستحق           -
 .يزيد من كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة

المحتوى المعلوماتي للتدفقات النقدية خصوصاً الناتجة عن األنشطة التشغيلية مـن أهـم        - 
  .مؤشرات التنبؤ باألزمات المالية والنقدية والحكم على استمرارية المنشأة محل المراجعة

  :التوصيات) ب

ونظراً ألهمية قائمة التدفقات النقديـة      من خالل النتائج التي تم التوصل إليها          
  :فإننا نوصي باآلتي

 ضرورة التركيز على اعتبار قائمة التدفقات النقدية واحدة مـن القـوائم الماليـة               -1
  .الختامية التي يجب على الشركات الليبية بأنواعها المختلفة إعدادها ونشرها
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قـديم التوصـيات المهنيـة       ضرورة قيام نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيـين بت        -2
الالزمة تدعو فيها إلى إعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية ومن ثم مراجعتها والتقريـر              

 باإلضافة إلى إقامة الدورات التدريبية حول كيفية إعداد ومراجعة قائمة التدفقات            ،عنها
  .النقدية

 وغيرهـا    ضرورة اهتمام الجهات الحكومية كمصلحة الضرائب وديوان المحاسبة        -3
بالعمل مع الجهات التشريعية من أجل إصدار القوانين والتشريعات التي تلزم المنشآت            

  .الليبية بإعداد وتقديم قائمة التدفقات النقدية
والمعـايير  ) AICPA( تبني ما صدر عن المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين          -4

النقدية مـن حيـث إعـدادها       الدولية للمحاسبة والمراجعة فيما يخص قائمة التدفقات        
  . ومراجعتها

 االهتمـام بضرورة تدريس قائمة التدفقات النقدية ضمن المناهج المحاسـبية فـي        -5
  .الجامعات والمؤسسات التعليمية

 التركيز على العنصر البشري من ذوي اختصاص المحاسبة العاملين في المنشآت            -6
  . فية إعداد قائمة التدفقات النقديةالليبية من حيث إقامة الدورات التدريبية حول كي
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