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  :  الدراسةملخص
 التي يحتوي عليهـا     معلومات كان لل  إذا ما اختبار إلى هذه الدراسة    هدفت

  . التجارية الليبيةمصارفتقرير المراجع الخارجي تأثير على قرار منح االئتمان بال
 استمارة  واستخدام المنهج التجريبي    اتباع تم فقدولتحقيق هدف الدراسة    

 إلـى  االسـتمارة  وجهـت    إذ لجمع البيانات المطلوبة،     يةلة أساس االستبيان كوسي 
  . التجارية الليبيةبالمصارف االئتمانإدارات 

 المراجع تقرير محتوى ل اً إيجابي تأثيراً هناك   أن توصلت الدراسة إلى     قدو
 التجاريـة   بالمصارف قرار منح االئتمان     على) النظيف(الخارجي غير المتحفظ    

  . المراجع الخارجي المتحفظتقرير محتوى سلبي لتأثير بينما يوجد ،الليبية
 بـضرورة   وصي ت الدراسة التوصل إليه من نتائج فإن       تمومن خالل ما    

 المراجـع   تقرير بإرفاق يقوم العمالء    أن على الليبية التجارية   المصارف تتفقأن  
  وأن ال، في طلبات التـسهيالت االئتمانيـة     ظر الن قبل القوائم المالية    معالخارجي  

 أي تسهيل إال بعد االطالع على تقرير المراجع الخارجي والبيانات الماليـة             منحي
 زيادة  علىالتي تمت مراجعتها للنشاط المطلوب تمويله، وهذا من شأنه أن يساعد            

 علـى   التركيـز  يجب   ه باإلضافة إلى ذلك فإن    ،االهتمام بتقرير المراجع الخارجي   
 في بنـاء شخـصية      مهم دور ب قوماعتباره ي البعد األخالقي في التعليم المحاسبي ب     

  . يتوقف عليها جودة األداء المهني لهالتيالمراجع الخارجي 
  .في المصراالئتمان-  المراجع الخارجيتقرير- معلوماتي الالمحتوى : الكلماتمفتاح

                                                 

    .جامعة بنغازي  االقتصادكلية المحاسبة بقسم  محاضر- ∗

 .جامعة بنغازي  االقتصادكلية المحاسبة بقسم محاضر - ∗∗

 .جامعة بنغازي محاضر مساعد متعاون بقسم المحاسبة كلية االقتصاد - ∗∗∗
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  : الدراسةومشكلة مقدمة 1.1
 أن كـل منهمـا      إال العالقة الوطيدة بين المحاسبة والمراجعة        من الرغم على
 التـي  فالمحاسبة تمثل مجموعة من النظريات والمبادئ واإلجراءات  خر،يتميز عن اآل  

يكون لها تأثير مباشر على المركز المالي ونتائج األعمال للوحدة االقتصادية، في حين             
لتي تُعنى بفحص واختبار البيانات     تمثل المراجعة مجموعة من المعايير واإلجراءات ا      

 التأكد مـن دقتهـا ودرجـة        غرضالمحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت المحاسبية ب     
  ).1997توماس، هنكي،(االعتماد عليها 

 عليه من معلومـات     تحتوي تنشرها الشركات وما     التي المالية القوائمكما أن   
 مـصارف تلـك المعلومـات كال     من الجهات المستخدمة ل    لعديد الرئيس ل  المصدر تمثل

 واألجهـزة الحكوميـة وغيـرهم مـن         موالدائنين والمحللين الماليين وحملة األسـه     
 التي الالزمة و الضرورية المعلومات هذه الجهات    كل ل يتوافر إذ اآلخرين،   خدمينالمست
  ).2001عاشور،( ة المناسبات القراراتخاذ على تساعد

ر منح االئتمـان بدراسـة وفحـص         اتخاذ قرا  عند تهتم التجارية   فالمصارف  
 باعتبارها تمثل المصدر الـرئيس للمعلومـات        انالقوائم المالية للشركات طالبة االئتم    

 فـإن جـودة تلـك    وبالتـالي التي يتم االعتماد عليها عند اتخاذ مثل هذه القـرارات،        
 مدى صدق وعدالة القوائم المالية للـشركات طالبـة االئتمـان            على تعتمدالقرارات  

 من معلومات أسـاس     ه، كما يمثل تقرير المراجع الخارجي وما يحتوي       )2010،مطر(
مصداقية تلك القوائم وأساس الثقة التي يمكن أن تمتد إلى كافة المستخدمين من خـالل             
ما يتخذونه من قرارات تتوقف فعاليتها على اإلدراك السليم والفهم الصحيح للرسـائل             
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 ينعكس فـي النهايـة علـى جـودة          وبما جيالخار من خالل تقرير المراجع      محولةال
  ).2001عاشور، (المتخذةالقرارات 
 المراجع الخارجي تنبع من     لتقرير المحتوى المعلوماتي    أهمية فإن هذا   وعلى  

 لهـذا فقـد ألزمـت    ، المالية المنشورة للـشركات القوائم الثقة التي يضيفها إلى    درجة
قوائمها المالية أن تكون مرفقة بتقرير      التشريعات المهنية المختلفة الشركات التي تنشر       

 مدى صدق وعدالة تلك القوائم في التعبير عن نتائج أعمالها           لبيانالمراجع الخارجي،   
  ). 2007غريب،(ومركزها المالي 

مـن  ) 79( هذا الشأن مصرف ليبيا المركزي وفقاً لنص المـادة           في أكد   وقد  
كل مصرف السياسة االئتمانيـة      بأن يضع مجلس إدارة      م2005لسنة  ) 1(القانون رقم   

التي يقررها مصرف ليبيا المركزي بخصوص القواعـد المنظمـة لمـنح االئتمـان              
واإلجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة االئتمانية ومدى قدرة النشاط الممنـوح            

  . التأكد من تقديم كافة الضماناتعمن أجله االئتمان للوفاء بتلك االلتزامات م
إن مانحي االئتمان بالمصارف التجارية بحاجة إلى معلومات موثوقة          ف وعليه  

وعلـى درايـة    )  االئتمان طالبة الشركة(على عالقة بالعميل    ) محايد(من طرف ثالث    
 والشك أن المراجـع الخـارجي       ين، مركزه المالي ومعامالته مع الدائن     بتفاصيل كافية

ضافة إلى أنه من المتوقع أن       باإل هذا،  )2008لطفي،( ذلك الطرف    هويمكن أن يكون    
 التـي  للمعلومـات  مهـم  المراجع الخارجي مصدر لتقرير لوماتي المع المحتوىيكون  

 فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسـة       وعليه ؛ اتخاذ العديد من القرارات    عنديعتمد عليها   
  :في السؤال التالي

قـرار مـنح    مدى تأثير المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخـارجي علـى         ما -
  ؟االئتمان بالمصارف التجارية الليبية
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  : الدراسة أهداف 2.1
 المحتـوى  تـأثير  مـدى  على التعرف إلى رئيس بشكل الدراسة هذه تهدف  

 التجاريـة   بالمـصارف  قرار منح االئتمان     على المراجع الخارجي    لتقرير المعلوماتي
 . االئتمانمانحي ر من وجهة نظالليبية

   : الدراسةأهمية 3.1
 االئتمان بالمصارف التجاريـة     مانحي تساعد أنها قد    في أهميتها   الدراسة هذه تستمد  

 تقرير المراجع الخارجي في العملية االئتمانية كأحـد         دور و أهميةمن خالل لفت انتباههم إلى      
 . اتخاذ قرار منح االئتمانعند ااألسس التي من الممكن أن يتم االعتماد عليه

  : الدراسةفرضيات 4.1
  : أنهمفادها واحدة الدراسة على فرضية رئيسة هذه تمدتع

 الخارجي على قرار مـنح االئتمـان        المراجع المحتوى المعلوماتي لتقرير     يؤثر ال -
  .الليبية التجارية المصارفب

  :التالية ة الفرعييات صياغة الفرضتم فقد هذه الفرضية والختبار  
 الخارجي المتحفظ، مقارنة مع المحتـوى        المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع    يؤثر ال - 1

 .  التجارية الليبيةبالمصارفالمعلوماتي للتقرير النظيف على قرار منح االئتمان 

 يؤثر طبيعة المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي على قـرار مـنح             ال -2
 . االئتمان بالمصارف التجارية الليبية

  : الدراسةمنهجية 5.1

 من خالل تصميم استمارة اسـتبيان       التجريبياسة على المنهج     هذه الدر  تعتمد  
 ة، في الحاالت العملية االفتراضي    تمثل جزء ميداني وجزء تجريبي ي     جزئينتتكون من   

 يبدئ فيه رأياً غير متحفظ      لذيحيث تضمنت الحالة األولى تقريراً للمراجع الخارجي ا       
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 حالـة شركة طالبة االئتمان، أما ال    على القوائم المالية االفتراضية المنشورة لل     ) نظيف(
الثانية فتتضمن تقريراً يبدي فيه المراجع الخارجي رأياً متحفظاً علـى نفـس القـوائم       
المالية المنشورة للشركة طالبة االئتمان، مع تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة           

  .من قبل المصرف
  : وعينة الدراسةمجتمع 6.1

ـ اًمـصرف ) 12 ( الدراسة من  مجتمع يتكون    بمـصرف ليبيـا   اً مقيـد اً تجاري
 التجارية  للمصارف في إدارات االئتمان باإلدارات العامة       تتمثل ف  أما عينتها  ،المركزي

 أو في مديري إدارة االئتمان      ممثلة ، مركز اتخاذ قرار منح االئتمان     ثل تم كونها الليبية
  . ينوب عنهم ورؤساء األقسام والموظفين بإدارات االئتمانمن
  : ونطاق الدراسةحدود 7.1

 التجاريـة   مصارف مانحي االئتمان باإلدارات العامة لل     الدراسة هذه تستهدف  
 أثر  راسة وعليه فهي تقتصر على د     ، كونها تمثل مركز اتخاذ قرار منح االئتمان       الليبية

 قرار منح االئتمـان     على) النظيف( الخارجي المتحفظ وغير المتحفظ      جعتقرير المرا 
 التي يـصدرها المراجـع الخـارجي وشـائعة          التقارير من أكثر أنواع     هماأن باعتبار

 التقـارير االنتشار في الواقع العملي، وبالتالي ال يدخل ضمن هذه الدراسة باقي أنواع             
  . يصدرها المراجع الخارجيالتي األخرى
  : السابقةالدراسات 8.1

 المراجع الخـارجي    هناك العديد من الدراسات التي تناولت العالقة بين تقرير          
ومدى تأثيره على مستخدمي القوائم المالية، كالمستثمرين والمحللين الماليين واألجهزة          
الحكومية والمقرضين ومن بينهم متخذي قرارات منح االئتمان، ومن هذه الدراسـات            

 التعـرف علـى مـدى اعتمـاد     إلى هدفت  التي) 2005 معمر، وأبو   جربوع (دراسة
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الية من المصارف والمؤسسات المالية والمـساهمين والمحللـين         مستخدمي القوائم الم  
 علـى سـلوك     هالماليين في قطاع غزة على تقرير المراجع الخارجي، ومـدى أثـر           

 لتقريـر   أن إلـى  الدراسـة مستخدميه في اتخاذ قرار االستثمار والتمويل، وتوصلت        
رير المراجع ذا أهمية     تق عد على قرار االستثمار والتمويل، كما ي      اً كبير اًالمراجع تأثير 

كبيرة ألنه يعطي رأياً واضحاً وجازماً في مدى صدق وعدالة القوائم المالية، ولكـي              
يفي تقرير المراجع باحتياجات مستخدمي التقرير، البد أن يتوافر فيه المصداقية ليكون            
 باإلمكان الثقة واالعتماد على ما يحتويه من معلومات تساعد المستخدمين لدراسة قرار           

  .االستثمار والتمويل
إلى التعرف على مدى توافر الخصائص      ) 2007 غريب، (دراسة هدفت   كما  

 االتصال الرسمية بين المراجـع      اةالمرغوبة في تقرير المراجع الخارجي باعتباره قن      
 هـؤالء   علـى  المحتوى المعلوماتي لهـذا التقريـر        وأثرومستخدمي القوائم المالية،    
 ممثلـين   ، االستثمار أو التمويل في البيئة المصرية      قراراتلالمستخدمين عند اتخاذهم    

في المصارف والمستثمرين في أسهم الشركات، وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية            
 بين مستخدمي القوائم على أن هناك       اً إلى أن هناك اتفاق    سةتجريبية، وقد توصلت الدرا   

 أن تقرير المراجعة الذي     مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها في التقرير، كما        
 الخارجي رأياً متحفظاً يؤثر على القرارات االستثمارية لمـستخدمي          المراجع فيه   ييبد

 فيه رأياً غير متحفظ، وإن كان هـذا        ي الذي يبد  المراجعالقوائم المالية، مقارنة بتقرير     
  . التأثير محدوداً إلى حد ما

 إذا كانت المعلومـات     ما ارختب ا إلى هدفتفقد  ) 2009 ،الدويري (دراسة أما  
التي يحتوي عليها تقرير المراجع الخارجي تأثير على قرارات مـنح االئتمـان فـي               
المصارف التجارية المصرية، مع تحديد درجة  تأثير كل نوع من أنواع الرأي التـي               
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قد يبديها المراجع في هذا التقرير، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي              
، بينما يوجد تأثير سلبي وجـوهري       )النظيف(ي لتقرير المراجع غير المتحفظ      وجوهر

لباقي أنواع التقارير األخرى التي بخالف التقرير غير المتحفظ على قـرارات مـنح              
  .االئتمان في المصارف التجارية المصرية

 اختبار العالقة بين رأي المراجع      إلى) 2010 ،األجهورى (دراسة هدفت   كما  
 التجارية المـصرية، وذلـك      المصارف منح االئتمان ب   قراروسلوك متخذي   الخارجي  

كأحد محددات هذا القرار وتقييم تقرير المراجع الخـارجي ومـدى إمكانيـة وفائـه               
 ن إلى مجموعة من النتائج أهمهـا أ       الدراسة توصلتباحتياجات مانحي االئتمان، وقد     

ر لمحتوى المعلومات بـالتقرير،      لنوع الرأي على إدراك مستخدمي التقري      اًهناك تأثير 
 لألهمية النسبية لدور المراجع والقيمة المحققة التي تـضاف          اً تام اًكما أن هناك إدراك   

للمعلومات، مما يؤدي إلى زيادة الثقة فيما تحتوي عليه القوائم المالية مـن معلومـات     
  . واالعتماد عليها في اتخاذ القرار

 تحليـل مـدى قـدرة    الرئيسن هدفها  كا فقد)  2011 ،األسود (دراسة أما  
 ، المعلوماتي لتقارير المراجع الخـارجي  حتوىمستخدمي القوائم المالية على إدراك الم     

 ال يوجد اتفـاق بـين فئـات         أنه أهمها توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج        وقد
 تحـدد   التـي الدراسة حول طبيعة المحتوى المعلوماتي لتقارير المراجع والمحـددات          

قدرة على إدراكه وفهمه، كما أكدت على وجود عالقة إيجابية بين تقرير المراجـع              ال
  .واتخاذ قرار منح االئتمان في البيئة المصرية) المتحفظ-النظيف(الخارجي 
 اختبـار   علـى  قامت   التي) 2012 ، والذنيبات الزبدية (دراسة أكدتهوهذا ما     

ئتمانية في المـصارف التجاريـة      أثر تقرير المراجع الخارجي في اتخاذ القرارات اال       
األردنية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان مـن أهمهـا أن تقريـر                
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 و من مصادر المعلومات المهمة التي يعتمد عليها مانح        اً مصدر دالمراجع الخارجي يع  
 إلى وجـود فروقـات ذات       نتائجها أشارت إذ االئتمانية،   لقراراتاالئتمان في اتخاذ ا   

لة إحصائية بين التقرير النظيف والتقرير المتحفظ في التأثير علـى قـرار مـانح               دال
 أنـواع  بـين  توصلت الدراسة إلى وجود فروقات ذات داللة إحـصائية          مااالئتمان، ك 

  .تقرير المراجع المتحفظ في التأثير على القرار االئتماني
 وكفاية مةمالء مدى قياس إلى ,Kabajeh et. al)  (2012 دراسة هدفت كما  

مستوى إدراك وإقناع محتوى تقرير المراجع الخارجي التخاذ القرارات المناسبة مـن            
 باإلضافة إلى   االردنية، بالمصارف التجارية    مانقبل المديرين بالشركات ومانحي االئت    

 المراجعة الدولية، وخلصت النتائج إلى أن محتوى        معاييرقياس توافق هذا التقرير مع      
 مثـل مالئم وكاف ولكنه غير محايد تماماً بالنسبة إلى اتخاذ القرارات           تقرير المراجع   

 في قرارات منح االئتمـان، كمـا أن         يجابيهذه القرارات، وبالتالي ال يساهم بشكل إ      
  . محتواه  لم يكن متماشياً مع معايير المراجعة الدولية

 إلـى التعـرف علـى المحتـوى         هدفتفقد  ) 2012 كمال، (دراسةأما    
ي لتقرير المراجع الخارجي وأثره على المستثمرين في ترشيد قراراتهم بسوق           اإلعالم

األوراق المالية في فلسطين، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن المـستثمرين بـسوق              
 المالية في فلسطين يعتمدون على تقرير المراجع الخارجي مع وجود اختالف            ألوراقا

 بمدى توافق إعـداد تقـارير القـوائم         نمرو االعتماد عليه، ويهتم المستث    ةنسبي بدرج 
 مراجعتها مع معايير المراجعة الدولية، وإن توافر خصائص التقرير          تالمالية التي تم  

 في ترشيد قرارات المستثمرين، واالعتماد      يجابياًالجيد في تقرير المراجع يؤثر تأثيراً إ      
  .على نوعية المعلومات التي يتضمنها التقرير
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إلى التعـرف علـى مـدى       ) 2016 العشيبي،(ت دراسة    فقد هدف  وأخيراً  
 على قرارات االستثمار،    أثرها المالية و  للقوائمإدراك المستثمرين للمحتوى المعلوماتي     

 المـستثمر  (المـستثمرين وذلك من خالل إجراء دراسة استكشافية على عينـة مـن            
ـ   بسوق األوراق المالية الليبي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن        ) المؤسسي  اً هناك إدراك

 قرار  على اً فإن لها تأثير   وبالتاليلدى المستثمرين للمحتوى المعلوماتي للتقارير المالية       
االستثمار، وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام سوق األوراق الماليـة بـسرعة نـشر              

 المستثمرين فـي    ساعدة وفي الوقت المناسب لم    االقوائم المالية للشركات المسجلة لديه    
  .   االستثماريةهمراتاتخاذ قرا

 ضرورة على اتفق أغلبها أن   نالحظ الدراسات هذه على   االطالع خالل   ومن
 التي يضفيها   للثقة ذلك القوائم المالية بواسطة مراجع خارجي مستقل و       مراجعة يتم   أن

 النهائي لمستخدمي القـوائم الماليـة       القرار على   أثر له من    وماالتقرير للقوائم المالية،    
 أن النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسات تمت في          كما القرارات المختلفة،    عند اتخاذ 

بيئات مختلفة، وبالتالي يكون من الصعب تعميم نتائجها على البيئة الليبية، ولذلك فـإن         
 للمعلومات التـي يحتـوي عليهـا تقريـر          كان ما إذا اختبارهذه الدراسة تهدف إلى     

  . الليبيةجارية في المصارف التاننح االئتمالمراجع الخارجي تأثير على قرار م
 سوف نحاول في هذه الدراسة التعريـف بمفهـوم تقريـر المراجـع              وعليه  

 له والمتطلبات المهنية إلعداد التقرير وأنواع التقارير        اتيالخارجي والمحتوى المعلوم  
من حيث الرأي الذي يدلي به المراجع الخارجي، كما سوف يـتم التعريـف بمفهـوم                

ئتمان المصرفي وأهميته والعوامل المؤثرة في قرار منحه وأخيراً عالقة المحتـوى            اال
  .    المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي بقرار منح االئتمان بالمصارف التجارية الليبية
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 قوائممراجع الخارجي وسيلة اتصال بين المراجع ومستخدمي ال       يمثل تقرير ال    
 األطراف المستفيدة مـن     ل وثيقة مكتوبة يعتمد عليها ك     فهو ،المالية التي تم مراجعتها   

 المراجعة، باعتبارها تعطي الثقة أو تسحبها مـن خـالل المعلومـات التـي               اتخدم
 اهتمت  فقد المراجع الخارجي    قريرت ل المتزايدة لألهمية ونظراً   ،تتضمنها القوائم المالية  

 مفهومـه  على مهنة المراجعة بتقرير المراجع من خـالل          مشرفةالمنظمات المهنية ال  
 ومحتـواه  له وتحديد المتطلبات الشكلية والموضوعية إلعداده المعايير  وضعوأهميته و 

  :وأنواعه، وبناء على ذلك فإن هذا المبحث سوف يتناول النقاط التالية
 :تقرير المراجع الخارجي مفهوم 1.2

 يحـاول   إذ تقرير المراجع الخارجي المحصلة النهائية لعملية المراجعة،         يمثل
المراجع من خالله إيصال نتيجة عمله إلى المستخدمين المستفيدين من البيانات الواردة            

 فيه المراجع رأيه الفني     يبالقوائم المالية التي تمت مراجعتها، فهو ملخص مكتوب يبد        
ايد حول صحة البيانات الواردة بالقوائم المالية والتي يمكـن للمـستخدمين مـن              المح

االعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم المختلفة، وقد وردت العديد مـن التعريفـات التـي        
وثيقة مكتوبة   "بأنه) 57:2009 مناعي، (فعرفهتناولت مفهوم تقرير المراجع الخارجي      

 الفني المحايـد حـول مـدى        ه فيها رأي  بدي، ي  عن شخص مؤهل علمياً وعملياً     رتصد
عدالة القوائم المالية للشركة محل المراجعة والوضع المـالي الحقيقـي لهـا بهـدف               

وثيقـة  " عرف بأنـه     كما؛  " التخاذ قراراتهم المختلفة   فيديناستخدامها من طرف المست   
لجهة التي   صادرة عن شخص مهني يكون أهالً إلبداء رأي محايد، يقدمها إلى ا            بةمكتو

يقوم بمراجعة حساباتها، يشير فيها إلى معايير المراجعة المتبعة فـي تنفيـذ عمليـة               
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المراجعة، كما تتضمن هذه الوثيقة رأيه الفني المحايد حول مدى عدالة القوائم الماليـة             
ككل، ومدى تمثيلها للمركز المالي للشركة في نهاية فترة زمنية محـددة وتـصويرها              

من ربح أو خسارة وتدفقاتها النقدية عن تلك الفترة، وذلك وفقاً للمعايير            لنتائج أعمالها   
  )Elder et al, 2010:45"(المحلية أو المعايير الدولية

 لتقرير المراجع الخارجي يتضح أن أهميته       التعريفات هذهومن خالل عرض      
 مـدى   تنبع من كونه الوسيلة التي يستطيع المراجع من خاللها التعبير عن رأيه حول            

عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي، كما أن المستخدمين يرغبون في الحصول            
على تأكيد من المراجع الخارجي بشأن مدى إمكانية اعتمادهم على مـا تقدمـه لهـم                

 المراجع  لتقرير لهذا فمن األمور الهامة       مراجعتها؛ ت تم قدالقوائم المالية من معلومات     
 العلمية والعملية   حيتين للمدى الذي وصلت إليه مهنة المراجعة من النا        أنه يمثل انعكاساً  

  . باحتياجات المجتمع المتغيرة والمتطورةهاومدى وفائ
  :    المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجيالمحتوى 2.2

يمثل المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي مساهمة هامـة وقيمـة             
 وكـذلك   ناحية باختالف المستخدم لها من      قيمة ال هذه تختلفوللكثير من المستخدمين،    

 تعتمـد  أخرى، كمـا     ناحيةباختالف نوع القرار الذي تستخدم فيه تلك المعلومات من          
 الصحيح للمعاني المقصودة والرسائل المحولـة مـن         والفهمعلى مدى اإلدراك السليم     

ريفـات التـي تناولـت      خالل تقرير المراجع، وفي هذا المجال وردت العديد من التع         
 إطـار  "نـه  بأ)Al Thuneibat, 2009 :141 ( فعرفهمفهوم المحتوى المعلوماتي، 
 من المعاني والمؤشرات التي يمكن الوثـوق فيهـا   الكثيرمعلوماتي مالي يحتوي على    

 واستخدامها التخاذ قرارات مالية من قبل الكثيـر مـن المـستخدمين لهـذه               وقبولها
ما يتضمنه التقرير من عناصر     "بأنه  ) 27:2011األسود،(فه   حين عر  في؛  "المعلومات
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تتكون من المعلومات واأللفاظ والعبارات التي يصاغ بها التقرير وما لها من معـاني              
ودالالت يمكن لمستخدميه الوثوق بها واالعتماد عليها في تقييم الشركة والتعرف على            

  ". يها عند اتخاذ القرارات المختلفةنتائج أعمالها ومركزها المالي ومن ثم االعتماد عل
 أن أهمية المحتـوى المعلومـاتي       تضحومن خالل عرض التعريفات السابقة ي       

لتقرير المراجع الخارجي ال تنبع فقط من كونه النتاج النهائي لعمليـة المراجعـة، بـل                
  .فةباعتباره أحد المدخالت التي تساعد الكثير من المستخدمين في اتخاذ قراراتهم المختل

 : تقرير المراجع الخارجيإعداد بالمتعلقة المهنية المتطلبات 3.2

 معايير المراجعة الدولية المتطلبات المهنية إلعداد تقريـر المراجـع           حددت  
 المتعلقـة  المتطلبـات  بعناصر التقرير، و   المتعلقة في المتطلبات    تمثلالخارجي والتي ت  

 عرضـها   يمكن الشكلية للتقرير والتي     بالنواحي المتعلقة   المتطلباتبمحتوى التقرير، و  
 ):2002على، والصبان: (في النقاط التالية

  : بعناصر التقريرالمتعلقة المتطلبات 1.3.2
العناصر األساسـية لتقريـر    ) 13 (رقم معيار المراجعة الدولي     ضمنحيث يت   
  : ما تكون بالترتيب التاليعادة التي الخارجيالمراجع 

 الخـارجي،  للمراجع تقرير ه يفيد بأن  عنوانكون للتقرير    أن ي  يجب:  التقرير عنوان �
لتميزه عن التقارير التي قـد      " تقرير مراجع خارجي  " التقرير من أعلى عبارة      ويتوسط

  .تصدر عن آخرين
 أنه يجب أن يوجه التقرير إلى الفئة المعنية وفقاً          بمعنى:  الموجه إليها التقرير   الجهة �

  . واللوائحلظروف عملية المراجعة والقوانين
 إشارة واضحة   تتضمن التي التقرير في   ألولى الفقرة ا  وهي": االفتتاحية" التمهيدية   الفقرة �

لكل من القوائم المالية التي تمت مراجعتها والفترة الزمنية التي تغطيها هذه القـوائم، كمـا                
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ارة  إدؤوليةيجب أن يتضمن التقرير عبارة تفيد بأن إعداد القوائم الماليـة هـي مـن مـس       
  . في إبداء الرأي عليها بناء على مراجعته لهاتتمثل المراجع ؤولية مسأنالشركة، و

 يجب أن يتضمن التقرير وصفاً لنطاق عمليـة المراجعـة وذلـك        يأ:  النطاق فقرة �
 إلى تمكـن    طاقبتوضيح أن المراجعة قد تمت وفقاً لمعايير المراجعة، وتشير فقرة الن          

لتي يرى أنها ضرورية في ظل الظروف المحيطة، وأن          ا جراءاتالمراجع من أداء اإل   
عملية المراجعة قد خطط لها ونفذت للحصول على تأكيد معقول بأن القـوائم الماليـة               

 به المراجع   امخالية من األخطاء الجوهرية، وهي تشمل وصف مختصر للعمل الذي ق          
 أن عمليـة  دهـا مفاباإلضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن التقرير في نهاية الفقرة عبارة          

  . المراجعة تقدم أساساً معقوالً إلبداء الرأي حول القوائم المالية
 يتضمن التقرير رأياً صريحاً عمـا إذا كانـت القـوائم            ن أ يجب: أي إبداء الر  فقرة �

 عن المركز المالي ونتائج األعمال وفقـاً        مةالمالية تعبر بوضوح في كل جوانبها المه      
  . والمتعارف عليها، وفي حدود القوانين واللوائح الساريةللمبادئ المحاسبية المقبولة

 أن يؤرخ تقرير المراجع بتاريخ انتهاء عملية المراجعة وأن ال           يجب:  التقرير تاريخ �
  . على تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم الماليةاًيكون هذا التاريخ سابق

ها التقرير اسـم المدينـة أو        أن يشار على الورقة التي كتب علي       يجب:  المراجع عنوان �
 عـن عمليـة     ولية مكتب المراجع الـذي يتحمـل المـسؤ        جدالموقع الذي يمثل مكان توا    

  .  المراجعة
 أن يوقع التقرير باسم مكتب المراجعة أو باالسم الشخصي          يجب إذ:  المراجع توقيع �

 جـع مرا"أو  "  قـانوني  محاسب" أن يقرن التقرير بذكر عبارة       ىللمراجع أو كليهما عل   
 ". خارجي
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  :  بمحتوى التقريرالمتعلقة المتطلبات 2.3.2
 كل من الفقرة التمهيدية،     محتوىتتمثل محتويات التقرير في المتطلبات الفنية ل        

) النظيـف ( النطاق، وفقرة إبداء الرأي، وذلك في ظل التقرير غير المـتحفظ،             وفقرة
  :  لى النحو التالي محتوى كل فقرة من فقرات التقرير وذلك عتوضيحوفيما يلي 

 التمهيديـة   قـرة  توضيحها من خـالل نمـوذج الف       يمكن:  الفقرة التمهيدية  محتوى �
  ):االفتتاحية(

 هـي فـي   كمـا ................ ةلقد قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي لـشرك   "  
 في ذلك   المنتهية قائمتي الدخل والتدفقات النقدية عن السنة        وكذا/............. 31/12

 هـي   نا المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، وإن مـسؤوليت         القوائمإن هذه   . لتاريخا
  ". إبداء الرأي بهذه القوائم المالية اعتماداً علي مراجعتنا لها

  :يمكن توضيحه من خالل النموذج التالي:  فقرة النطاقمحتوى �
لمتعارف عليهـا،    قمنا بعملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المقبولة وا        لقد"  

وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة للتوصـل إلـى تأكيـد               
 خالية من األخطاء والمخالفات الجوهريـة، كمـا         الماليةمعقول فيما إذا كانت القوائم      

 واإلفـصاحات  واألدلة المؤيدة للمبـالغ      لقرائنتشمل عملية المراجعة فحصاً اختبارياً ل     
 المحاسـبية المـستخدمة     المبـادئ  تقييم على أيضاً   تشمل كما ،لقوائم المالية الواردة با 

 إضافة إلي تقييم العـرض العـام للقـوائم          ،والتقديرات الهامة المعدة من قبل اإلدارة     
  ".المالية، ونعتقد أن مراجعتنا تقدم أساساً معقوالً إلبداء رأينا

  : إبداء الرأي يلي نموذج لفقرةوفيما:  فقرة إبداء الرأيمحتوى �
 . . . وفي رأينا أن القوائم المالية تمثل بصورة عادلة المركز المالي لشركة          "  

ونتـائج األعمـال     . . . . . . . . . . . /31/12كما هـي فـي        . . . . . . . . .
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 المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمبادئ المحاسـبة المقبولـة           لسنةوالتدفقات النقدية عن ا   
  ".هاوالمتعارف علي

 : الشكلية للتقريرالنواحي بمتعلقة متطلبات 3.3.2
 من االعتبارات الشكلية التي يجب مراعاتها من قبل المراجـع   مجموعةهناك    

  : فيما يليتتمثلفيما يخص التقرير وهي 
 عـن   واالبتعـاد  تكون لغة التقرير واضحة وعباراته ال تحمل أكثر من معنى،            أن �

 .فهومةالكلمات أو المفردات غير الم

 . عبارات الود والدعاية للشركة موضوع المراجعةاستخدام عن التزلف واالبتعاد �

 ).قرطاسية المراجع( يكون التقرير مطبوعاً على الورق الخاص بالمراجع أن �

 بالتحية وختامه بعبارات االختتام التي تـستخدم فـي الرسـائل            قرير بداية الت  عدم �
 .العادية

السابقة يمكن إضافة ضرورة اشـتمال التقريـر علـى          وباإلضافة للمتطلبات     
 سارية وكذلك نظـام     ليةالبيانات التي يتطلبها قانون الشركات أو أية قوانين أخرى مح         

  ).2011زين،(الشركة 
  :  تقارير المراجع الخارجيأنواع 4.2

يختلف رأي المراجع في القوائم المالية التي قام بمراجعتها تبعـاً الخـتالف               
ية الفحص والتحقق، وما يتطلبه من ضرورة للحصول على األدلة واإلثباتات           نتائج عمل 

والبراهين الالزمة للحكم على مدى عدالة هذه القوائم، مما يعني وجـود أنـواع مـن               
 هذا المجال فقد جرى العرف على إصدار أربعة أنواع مـن            فيتقارير إبداء الرأي، و   

  ):2012عبداهللا، (اآلراء في تقرير المراجع وهي 
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  ): النظيف( غير المتحفظ التقرير 1.4.2
 من أفضل   ويعتبر ، ذلك التقرير الذي يتضمن رأي نظيف أو غير متحفظ         وهو  

 يبدي فيه المراجـع     إذ،  )المراجعة قيدالشركة  (أنواع التقارير من وجهة نظر العميل       
  .  المراجعةمحل لشركةرأياً خالياً من التحفظات عن القوائم المالية الخاصة با

  :  المتحفظالتقرير 2.4.2
 بعض الحاالت ونتيجة لظروف معينة قد يجد المراجـع نفـسه بأنـه ال               في  

يستطيع إصدار تقرير نظيف بدون تحفظ، والرأي الذي يتوصل إليه المراجع ال يـتم              
عادة بمعزل عن إدارة الشركة حيث يتناقش ويتحاور مع إدارة الـشركة فـي كافـة                

اعه عن إصدار تقرير نظيف، وإذا اقتنع المراجع بأن القوائم          األمور التي تستدعي امتن   
المالية قيد المراجعة أو طبيعة عملية المراجعة ذاتها ال تمكنه من إصدار تقرير نظيف              

  .فإن عليه في هذا الحال أن يتخذ اإلجراء المناسب
وعادةً ما يتم إصدار الرأي المتحفظ عندما يرى أو يقرر المراجع بأنـه مـن               

 إصدار رأي نظيف دون تحفظ، كي ال يؤثر عليه عـدم االتفـاق مـع                بالمناسغير  
اإلدارة أو تحديد نطاق عملية المراجعة بشكل جوهري وشامل لدرجة تتطلب إصـدار             

  .رأي سلبي أو االمتناع عن إبداء الرأي
  ):لبيالس( العكسي لتقرير ا3.4.2

مالية في مجموعهـا ال      ذلك التقرير الذي يرى فيه المراجع بأن القوائم ال         وهو  
 كةتعطي الصورة الصادقة أو العادلة عن حقيقة المركز المالي وال نتائج أعمال الـشر             

 مراجعتها، وتوضح الممارسة المهنية بأن التقرير برأي معاكس         ت تم يخالل الفترة الت  
يمثل حالة نادرة الحدوث لما له من آثار سلبية على الشركة، خاصة إذا كانت مدرجة               

 . األوراق الماليةفي سوق
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  ): االمتناع عن إبداء الرأي( إبداء الرأي عدم تقرير 4.4.2
 ذلك التقرير الذي يمتنع فيه المراجع عن إبداء رأيه وذلك في األحـوال              وهو  

التي ال يتمكن فيها المراجع من تطبيق إجراءات المراجعـة التـي يـرى بـضرورة                
مة إلبداء رأيه فـي القـوائم الماليـة،    استخدامها للحصول على األدلة والبراهين الالز    

ويذكر في فقرة إبداء الرأي بأنه ال يستطيع إعطاء رأيه على تلك القـوائم، علـى أن                 
  .  يذكر في فقرة مستقلة جميع األسباب التي جعلته يمتنع عن رأيه

 عكـسي أو    برأي أو متحفظ   برأي إما يصدر تقريره    قد المراجع فإن   وبالتالي  
ء الرأي وعملية االختيار ما بين أي نوع من تلك التقارير التي لهـا              أن يمتنع عن إبدا   

نفس األسباب تعتمد اعتماداً كبيراً على األهمية النسبية للسبب وكـذلك علـى الحكـم               
  .الشخصي للمراجع وفقاً لعنايته المهنية والعلمية

  : االئتمان المصرفيمفهوم 5.2
 التي يمنحها المصرف لعمالئـه،       بمفهومه العام الثقة   مصرفييمثل االئتمان ال    

بمعنى أن يثق في قدرتهم على الوفاء بتسديد التزاماتهم، هذا وقد تعدت التعريفات التي              
كل وفـاء أجـل     " بأنه) 15:2009 شحاته، (فعرفهتناولت مفهوم االئتمان المصرفي،     

 المتبادلـة  لمبلغ من النقود يعتبر ائتماناً، ألن األجل الذي يمنح للمدين يقوم على الثقـة         
بينه وبين الدائن أو إنه الثقة التي يوليها المصرف لعميله لكي يمكنه مـن الحـصول                

عملية منح القروض المالية     "بأنه) 10:2010األجهوري،   (وعرفه ؛"على ثقة الغير فيه   
أو التسهيالت االئتمانية ألغراض استخدامها في استكمال أو تطوير نشاط المـشروع            

االستمرار في مزاولة النشاط وهو بال شك يرتبط بمدى زمنـي           بهدف تحقيق الربح و   
 ؛" تستحق السداد في وقتها    مصاريف و موالتمعين وبسعر فائدة محدد باإلضافة إلى ع      

 يتضح أن االئتمان المصرفي هو عمل تجاري هدفه تحقيق الربح           التعريفات هذه ومن
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 مـن   عمالئهاحتياجات  بما يكفل استمرار ونمو المصارف التجارية وتطورها وتلبية ا        
 فـي النـشاط     مهـم  بـدور  يقـوم  مصرفي ال فاالئتمان ،األفراد والمؤسسات المختلفة  

 مهمته األساسية في توفير األموال وتعبئتها في قنوات االسـتثمار           تتمثل إذاالقتصادي  
  . بالنشاط االقتصادي نحو التقدمللدفع المختلفة
 :لمصارف التجارية في قرار منح االئتمان باالمؤثرة العوامل 6.2

 به المصرف من أعمال إذ      يقوم عملية منح االئتمان من أهم وأخطر ما         تعتبر  
يتأثر قرار منح االئتمان بمجموعة من العوامل المتعددة والمترابطة التي تحكم النشاط            

 بـين التكلفـة والعائـد وبـين         ارنة باعتبار أن كل قرار ائتماني يتطلب مق       االئتماني،
 من العوامل التي تعتبر محددة التخاذ القـرار         مجموعة يليلة، وفيما   المخاطر المحتم 

 مـن خـالل ثالثـة مجموعـات علـى النحـو التـالي               تصنيفها تم   التياالئتماني و 
  ): 2002الشواربي،(

  : بالعميلمتعلقة عوامل 1.6.2
 طالبي  العمالء عن   االستقصاء التجارية ب  المصارف منح االئتمان ب   إدارة تهتم  

 التـي  تمثل عناصر الجدارة االئتمانيـة       وهي مهمة، صفات خمسن خالل   االئتمان م 
 تتمثل  في    ات على االئتمان وهذه الصف    الحصول في وكفاءة العميل    ةتوضح مدى أحقي  

  ):1993مختار، (اآلتي 
كلما كان العميل يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة وسمعة طيبة فـي           :  العميل شخصية �

 المـصرف  على إدارة االئتمـان ب     القائمين اقتناع على   أقدر ذلكاألوساط المالية كان    
  . االئتمان المطلوبمنحه بوموافقتهم

 القرض وفوائـده    سداد على   وإمكانياته العميل   قدرة مدىوتعني  :  على السداد  القدرة �
 قدرة العميل في إدارة أعماله واسـتخدامه        على ذلك المتفق عليه، ويتوقف     عدفي المو 
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 إلى دراسـة    االئتمان طالب   عميل تقييم قدرة ال   يمتد كما   ،نشاطهلألموال المستثمرة في    
 خبـرة   تلعـب  هذا المجـال     وفي األرباح،   تحقيق قدرته على    مدىأسلوبه في األداء و   

  . في تحديد قدرة العميل على الدفع من عدمههاماً االئتمان دوراً منح عن المسئولين
 ذلك مشجعاً للمصارف التجارية      كان اً مناسب عميلكلما كان رأس مال ال    :  المال رأس �

 المقتـرض   عميـل  إلى الهيكل التمويلي لل    حال وتمتد الدراسة بطبيعة ال    ،لتقديم القرض 
  . للتعرف على مدى توازنه مع االستخدامات المختلفة

 مـن   التأكد الحيطة والحذر من خالل      أخذيجب على المصرف    :  المقدمة الضمانات �
 لغير المصرف، والتأكد من سهولة التصرف       هن وعدم ره  ضمان المقدم ك  صلملكية األ 

  . التزاماتهفيه عند عدم قدرة العميل على سداد 
 التعرف على مكانة العميل في السوق ومدى        ها ب يقصد:  المحيطة بالعميل  الظروف �

  .المنافسة التي يواجهها وقدرته على تصريف منتجاته
  :  بالمصرفمتعلقة عوامل 2.6.2

مل التي تؤثر في اتخاذ قـرار االئتمـان ومرتبطـة            مجموعة من العوا   هناك  
 المخاطرة،  تحمل تحمل   على المصرف قدرةبالمصرف من حيث حجم السيولة ومدى       

  ): 2001الراوي،( التاليةالنقاط في تتمثل أخرى عواملو
 في حجـم األمـوال النقديـة غيـر          تتمثل:  السيولة التي يتمتع بها المصرف     درجة �

 حاجة المصرف أو مقـدار التوظيـف        عن زيد ت التيمصرفية  الموظفة في العمليات ال   
  .الحالي أو شكل هذا التوظيف في أصول المصرف ومدى قابليتها للتسييل بسرعة

 علـى  االقتصادية للدولـة     الظروف تؤثر حيث:  االقتصادية العامة للدولة   الظروف �
تـصادي فـإن    األوضاع التجارية واالئتمانية، ففي حالة مرور البالد بحالة كـساد اق          
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 بينما في أوقات الرواج االقتـصادي يـسود         ،المصرف يتشدد في عملية منح االئتمان     
  . إلى التوسع في منح االئتمانارف المصتلجأالتفاؤل وبالتالي 

 العامل األساس المؤثر على قـدرة       المصرفيعتبر حجم الودائع لدى     :  الودائع حجم �
 مـنح عالقة طرديـة بـين الودائـع و    هناك أن باعتبارالمصرف على منح االئتمان،     

 أي كلما زاد حجم الودائع لدى المصرف كلمـا زادت قدرتـه علـى مـنح                 االئتمان،
  .القروض والتسهيالت

 الكفـاءات  البـشرية و   الكـوادر  في   تمثلت:  والبشرية للمصرف  المادية االمكانيات �
نولوجيا الحديثة   القائمين على عملية منح االئتمان، وكذلك التك       وخبرة المؤهلةاإلدارية  
 تعاظمت إمكانيات المصرف    فكلما تجهيزات حديثة،    من وما يمتلكه المصرف     المطبقة

  .  استعداده على منح االئتماندرجة معها كلما تعاظمت ،المادية والبشرية
 عهـا  التـي يتب   االسـتراتيجية تؤثر  :  المصرف في اتخاذ قرار االئتمان     إستراتيجية �

 أحد أو تبني    بإتباع التجارية ما تقوم المصارف     عادة إذ،  المصرف في قراره االئتماني   
  ).قيادة السوق، االنقياد للسوق، الرشادة االئتمانية(االستراتيجيات التالية 

 من إن تحقيق األرباح هـو الهـدف األسـاس           الرغم على:  العام للمصرف  الهدف �
المـصارف   تسعى التي   الفرعية هناك مجموعة أخرى من األهداف       أنللمصارف إال   

  .وغيرها إلى تحقيقها مثل السيولة واالستقرار وتحقيق التنمية التجارية
  :  باالئتمانمتعلقة عوامل 3.6.2

 فـي   ا حـصره  يمكن مجموعة من العوامل التي تتعلق بمنح االئتمان و        هناك  
  ):2006 وآخرون،الدغيم، (النقاط التالية 

 على  للحصولالعميل الغرض    يحدد   ن أنه من الضروري أ    إذ:  من االئتمان  الغرض �
  . التي سيتم بها منح االئتمانالكيفية حدد ذلك يأن باعتباراالئتمان المطلوب، 
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 بالحصول علـى    العميلأي المدة التي يرغب     :  الزمنية التي يستغرقها االئتمان    المدة �
 .التسهيل خاللها، ومتى سيتم السداد وهل تتناسب فعالً مع إمكانيات العميل

أي من الضروري أن يتم التعرف على المصدر الذي سوف          : د االئتمان  سدا مصدر �
 وتقيـيم   ، القرض منه، للوقوف على مدى إمكانية سداد التـسهيالت         بسداديقوم العميل   

 .  مدى انتظامها وكفايتها لسداد كافة االلتزامات

 سـداد  بهـا    يـتم تتمثل في التعرف على الكيفية التي سوف        :  سداد االئتمان  طريقة �
 .   واحدة في نهاية المدة أو على أقساط دوريةدفعة هللقرض، مثال ا

 هل يتوافق مـع الـسياسة العامـة لإلقـراض فـي             يعني:  االئتمان المطلوب  نوع �
 . ا معهيتعارض م العامة للدولة أالسياسةالمصرف و

 المصرف أحرص فـي  كانفكلما زاد المبلغ عن حد معين  :  االئتمان المطلوب  حجم �
 مما ، تكون صعبة  كبير نتائج عدم سداد قرض بمبلغ       ن التي يجريها خاصةً أ    الدراسات

  . تؤثر على سالمة المركز المالي للمصرفقد
 التـشريعات   تحـددها  التـي  بالقيود القانونية    االلتزام إلى ذلك يمثل     باإلضافة  
 العوامل التي تؤثر في قـرار مـنح    إحدى عن  المصرف المركزي      الصادرةالقانونية  

 المسموح  نشطة التوسع في االئتمان أو تقليصه ومجاالت األ       إمكانيةمان من حيث    االئت
 يحدث أي تعارض بين سياسة المـصرف االئتمانيـة والتـشريعات            ال حتىبتمويلها  

  ). 1991حنفي، (الدولةالمنظمة للعمل المصرفي في 
  :ن المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي بقرار منح االئتماعالقة 7.2

 اتخاذ قرار منح االئتمان عملية معقدة ألنها تتطلب إجراء تحليل شـامل       يعتبر  
 بالمـصرف للمعلومات التي تقدمها الشركة طالبة االئتمان، وعادة ما يكون المسئولين           

إدراكاتهم عن المخاطر الكامنة في طلبات الحصول على االئتمان باستخدام مجموعـة            
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 باألداء المالي وظروف الشركة المقدمة لطلب االئتمان        من القواعد والمعايير المرتبطة   
 عـن قـرار مـنح       ولين الشركات وتُزود المـسؤ    تلكمن خالل تحليل القوائم المالية ل     

االئتمان بالمعلومات المالئمة التي تساعدهم في اتخاذ مثل هذه القرارات؛ وعلى الرغم            
نح االئتمان إال أنه بغـض       يعتبر جزء مهم في قرار لم      ركاتمن أن التقييم المالي للش    

 االئتمان فيما يتعلق بالمخـاطر      وليالنظر له تأثير جوهري على األحكام النهائية لمسؤ       
  ).2009لطفي،(المرتبطة 
 أكد على تلك الحقيقيـة العديـد مـن الكتابـات علـى سـبيل المثـال                  وقد  

)Soltani,2007:519 (مصداقية المعلومات المقدمـة عـن طريـق إدارة          إن: بقوله 
 كبير على الرأي المعبر عنه في تقرير المراجع الخارجي، حيث           حد إلى   تعتمدلشركة  ا

يلعب المراجع الخارجي دوراً هاماً في قـرارات االسـتثمار عـن طريـق تزويـد                
المستخدمين للقوائم المالية برأيه عن صدق التعبير عن حسابات الشركة ومدى تمشيها            

 مفيـداً  يعتبر   الخارجيشك أن وجود المراجع     مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وال     
 بالمصرف ألغراض تقييم ثالثـة قـرارات        االئتمان ولي ومسؤ كةلكل من إدارة الشر   

  : رئيسة هي
  . المخاطر المرتبطة باالئتمانمستوى �
 . ما إذا كان يتم التوصية بمنح االئتمان أم التقرير �

  . االئتمان ما هو معدل الفائدة المقرر تحميله على تحديد �
 منح االئتمان سوف يكونوا أكثر ثقـة عنـد اسـتخدامهم            ولي مسؤ نوالشك أ   

 قوائم مالية لـم يـتم       استخدام بالحال عندما يتم     مقارنة تم مراجعتها    التيالقوائم المالية   
 وجود معلومات مالية مراجعة حيث أن       ولين ما يفضل هؤالء المسؤ    وعادة ،مراجعهتا

  ).  2010األجهوري،  (مصداقية ودقة تلك المعلومات ستكون أكثر
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 الخـارجي علـى     لمراجع ا رير العديد من الدراسات ببيان أثر تق      اهتمت وقد  
 توصـيل  فـي  تتمثـل  وفعاليتهـا  المراجعة   وظيفةقرارات منح االئتمان باعتبار أن      

 أحـد  بالمـصارف التجاريـة      االئتمـان  مـانحي  ويمثل مستخدميها،   إلى المعلومات
 الجهـات  بـين  العالقـة  في تفعيل    سهم ت بدورها والتي المراجعة   رتقاريالمستخدمين ل 

 والمقتـرض  االئتمان أي العالقـة بـين المقـرض          طالبة والجهات ئتمانالمانحة لال 
  ).1996 زهران،(

 هذا فإن اعتماد الجهات المانحة لالئتمان على قوائم مالية مضللة فـي             وعلى  
الـشركات المقترضـة فـي مقابلـة     اتخاذ مثل هذه القرارات، قد يترتب عليه تعثـر     

التزاماتها الناشئة عن األموال المقترضة، أما األثر غير المباشر فيتمثل فـي حرمـان      
) القـرض  (األمـوال شركات أخرى كان من الممكن أن تحقق االستغالل األمثل لهذه           

  ).2001 عاشور،(
ئتمان  اال انحي تقرير المراجع الخارجي يستمد أهميته من حاجة م        فإن بالتاليو  

 باعتبـار  المختلفة،   م من االعتماد عليها في اتخاذ قراراته      تمكنهم التي معلومات ال إلى
 ودقيقة وخالية مـن التحريفـات       صحيحة التأكيد المعقول بأن هذه المعلومات       قدمأنه ي 

  ).2009الدويرى،( التقرير محل شركة بدقة الحالة المالية للتعكس وأنهاالجوهرية 
أن مانحي االئتمان في حاجة إلى معلومات موثوقـة مـن           هذا باإلضافة إلى      

ومطلع على تفاصيل مركزه    ) طالب االئتمان (على عالقة بالعميل    ) محايد(طرف ثالث   
المالي ومعامالته مع الدائنين، والشك أن المراجع الخارجي يمكن أن يكون هو ذلـك              

رير المراجعة أثره    للشكل الذي يأخذه تق    نالطرف، وبالتالي فإنه من المفترض أن يكو      
  ).1999زغلول،(على قرارات اإلقراض ومنح االئتمان 
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  طالبـة  والجهـات  الئتمان ا مانحي بين العالقة تلخيص   يمكن على ذلك    وبناء 
  ): 2008لطفي، ( في النقاط التالية والمقترض العالقة بين المقرض أياالئتمان 

ارض فـي المـصالح بـين        تع االئتمانتتضمن عملية اتخاذ القرار الخاص بمنح       . 1
 باحتمـال وجـود    مهتماً يكون   سوف فالمستخدم الشركة،   إدارة وبين ئتمان اال ؤوليمس

 وفـي ظـل     ،في المعلومات التي تم استالمها    )  غير متعمداً  أم كان متعمداً    سواء(تحيز
 الخـارجي  وجـود المراجـع      وأن ، محل شك  لوماتذلك الموقف قد تكون جودة المع     

ر المراجعة يخفف أو يقلل من مشكلة وجود فجـوة المـصداقية    من خالل تقري   المحايد
  .التي قد تنشأ من تعارض المصلحة

 التأكد من أن    خالله من   يتم مستقل للمدى الذي     يقتوفر وظيفة المراجعة عملية تحق    . 2
 سبيل المثال مبـادئ المحاسـبة   لى فع، تتفق مع المعايير المقررة حاسبيةالمعلومات الم 

 تعكـس خاللـه     ن وفي نفس الوقت من المفترض أ      عموماً؛رف عليها   المقبولة والمتعا 
  . االئتمانح منؤولياحتياجات وإدراك مس

 الغموض وعدم التأكـد المرتبطـة       زيل أن ي  يمكن الخارجي   المراجع تقرير وجود. 3
 ألن عدم التأكد األساسي قد يرتبط بالمركز المالي للشركة طالبـة            ، االئتمان منحبقرار  

 طلب االئتمان في القيـام      مقدم قدرة ما يعتبر هاماً في      تقييم و ،ائج أعمالها االئتمان ونت 
 فعندما يتم إعداد القوائم المالية والبيانات المالئمـة األخـرى           ، وأعبائه االئتمانبسداد  

 منح االئتمان فإن إدارة الشركة قد تقرر الـسياسات المحاسـبية   ؤوليالمطلوبة من مس 
صات والمستحقات المالئمة والمتـسقة مـع احتياجـات         المرتبطة بالتقديرات والمخص  

   الشركة، تلكوأهداف إدارة 
 سـوف تخـضع     مجهوداتهـا  كافة اإلدارة بأن    تطمئن وجود عملية المراجعة     إن. 4

 المـصداقية  و الثقـة  مما يسهم في إضفاء      المحايد، قبل المراجع الخارجي     منللفحص  
 مـنح   ؤولية، وفي ضوء ذلك يمكن لمس     على المعلومات الواردة بالقوائم المالية للشرك     
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االئتمان أن يكونوا على ثقة أكبر من وجود ضوابط رقابة داخلية مالئمة تحكـم فـي                
  . تفعيل نظام توصيل المعلومات المحاسبية والمالية

��א�����א���� �

��א��1א��1א��
א�� �

يتناول هذا الجزء من الدراسة عرض المنهجية المتبعة في الجانـب الميـداني               
األساليب اإلحصائية المستخدمة وتحليل البيانات واختبار الفرضيات وذلك على النحـو           و

  :التالي
  :  الدراسةمنهجية 1.3

 مجموعـة مـن القواعـد       تتضمن التي   العلمية الخلفية الدراسة   منهجية مثلت  
 النظري  الجانب ربط محاولة على   تعمل إذواإلجراءات التي يعتمد عليها في الدراسة،       

 ذلك في    من االستفادة إمكانية   وبين الميداني لها    الجانب متحقق من    هو ما   مع ةدراسلل
تحقيق أهداف الدراسة، كما تتضمن المنهج الذي يتم اتباعه في الدراسة باإلضافة إلـى   
مجتمع وعينة الدراسة وأداة جمع البيانات وتحليلها وصوالً إلى النتائج التـي تكـشف              

  ).1992عمر، (حقيقة مشكلة الدراسة 
 المنهج التجريبي الذي يقوم على اختبار فرضية معينـة          على االعتماد   تم وقد

المتغير الـذي نقـوم     (عن طريق التجربة العملية بهدف معرفة تأثير المتغير المستقل          
وهو المتغير الـذي يتـأثر بـالمتغير        ( التابع   لمتغيرعلى ا ) بقياس تأثيره في الظاهرة   

  ).2008الساكت،()المستقل في الظاهرة
  : وطريقة تجميع البياناتأداة 2.3

 االستبيان كوسيلة لجمـع البيانـات الالزمـة         استمارة الدراسة على    اعتمدت  
 تمكـن   طريقـة  فقد تم تصميم اسـتمارة االسـتبيان ب        لذا الدراسة،   ياتالختبار فرض 
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المشاركين في الدراسة من إعطاء البيانات المطلوبة بسهولة ويسر، حيـث احتـوت              
  :ستبيان على جزئين رئيسيين همااستمارة اال

 مجموعة من التساؤالت المتعلقة بالمعلومـات العامـة عـن           يتضمن:  األول الجزء -
المشاركين في الدراسة مثل المؤهل العلمي والتخصص والمركـز الـوظيفي وعـدد             

  .سنوات الخبرة
ـ         :  الثاني الجزء - ى يناقش تأثير المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخـارجي عل

 تقسيمه إلى محورين وهما كما      م إذ ت  ،قرار منح االئتمان في المصارف التجارية الليبية      
  :يلي
 المقارنة بين تقرير المراجع الخـارجي المـتحفظ والتقريـر           ريختب: األول المحور -

  :النظيف، وذلك من خالل تصميم الحاالت العملية االفتراضية التالية
راجع الخارجي الذي يبدي فيه رأياً غيـر مـتحفظ          تتضمن تقرير للم  :  األولى الحالة -
  .على القوائم المالية االفتراضية للشركة طالبة االئتمان) نظيف(
 علـى  تحفظـاً تتضمن تقرير للمراجع الخارجي الذي يبدي فيه رأياً م     :  الثانية الحالة -

  . نفس القوائم المالية االفتراضية للشركة طالبة االئتمان
 طبيعـة   كـس ث خصص الختبار العناصر التي يعتقد أنهـا تع        حي: الثاني المحور -

 المراجع الخارجي الذي يقدمه مع القوائم المالية للشركات         ريرالمحتوى المعلوماتي لتق  
  .والتي يعتقد أنها قد تؤثر على قرار مانحي االئتمان

 احتوت استمارة االستبيان على مجموعة مـن األسـئلة ذات النهايـات             كما  
 يتطلب من المـشاركين اإلجابـة عليهـا         التيى ذات النهايات المغلقة     المفتوحة وأخر 

  :باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، حيث كانت إجابات المقياس نوعين
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  )1( رقم جدول
   ليكرت الخماسيمقياس

  تماماً أوافق  أوافق  محايد  أوافق ال  مطلقاً أوافق ال
  اإلجابة

  جداً كبيرة  كبيرة  محايد  صغيرة  جداً صغيرة

  5  4  3  2  1  الدرجة

أما األسئلة المفتوحة فقد كان الهدف منها الحصول على بعض التعليقـات أو               
  .االقتراحات أو التفسيرات إلجابات المشاركين ويمكن االستفادة منها في الدراسة

  : وعينة الدراسةمجتمع 3.3
 النتشار المصارف التجارية في كل المـدن الليبيـة وتطـابق طبيعـة              نظراً  

دمات المصرفية التي تقدمها والقيود والمحددات القانونية التي تسير عليها في أدائها            الخ
 العامـة ألعمالها، فقد اقتصرت الدراسة على عينة تتمثل في إدارة االئتمان باإلدارات            

  :يوضح مجتمع الدراسة) 2( والجدول رقم ليبية، الالتجارية للمصارف
  )2 (رقم جدول
   الدراسةمجتمع

  المصرف اسم  م  مصرفال اسم  م
  الجمهورية مصرف  .2  الوحدة مصرف  .1
  الصحاري مصرف  .4  الوطني التجاري مصرف  .3
  الواحة مصرف  .6  والتنمية التجارة مصرف  .5
  المتحد مصرف  .8  افريقيا شمال مصرف  .7

  السرايا مصرف  .10  األمان مصرف  .9
  الوفاء مصرف  .12  والصحراء الساحل مصرف  .11

م تحديد عينة الدراسة فقد تم توزيع استمارات االستبيان على الفئات            أن ت  وبعد  
 االئتمان والتي تتمثل فـي إدارة       ارالمشاركة في الدراسة والمؤثرة في عملية اتخاذ قر       

كونها تمثل مركز اتخاذ القـرار فـي        (االئتمان باإلدارات العامة للمصارف التجارية      
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يوضـح عـدد    ) 3 (رقـم والجدول  ) رفعملية منح االئتمان في جميع فروع المصا      
  .االستمارات الموزعة والمستلمة ونسبة الردود واالستمارات الصالحة للتحليل

  )3( رقم جدول
   للتحليلوالصالحة الموزعة والمستلمة االستمارات

  البيان  اإلجمالي
   %النسبة  العدد

  %100  82  موزعة استمارات
  %87  71  مستلمة استمارات

  %82  67  اإلحصائي للتحليل صالحة استمارات
  : البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحليل 4.3

 وتبويبهـا ومراجعتهـا     بياناتها وتفريغ استمارات االستبيان    جميع ت تم أن بعد  
 Static Package For باستخدام برنـامج الحـزم اإلحـصائية    ومعالجتها إحصائياً

Social Sciences) SPSS (تالية من خالل األساليب الوذلك:  
 : جمع البياناتوسيلة وثبات صدق 1.4.3

 للتأكـد مـن ثبـات    Alpha Chronbach استخدام اختبار ألفا كرونباخ تم  
) ألفـا ( فإذا كانت قيمة     ،وموثوقية البيانات المتحصل عليها من المشاركين في الدراسة       

إذا فذلك يعني أن بيانات الدراسة ذات ثبات وموثوقية عاليـة، أمـا             %) 60(أكبر من   
 أن هناك عدم ثبات في بيانـات الدراسـة          يعني مما%) 60( من   لأق) ألفا(كانت قيمة   

 ،%)80( نسبة اختبار ألفا كرونباخ لبيانات هذه الدراسـة          كانت وقد ؛)2005البياتي،  (
 يعتمد علـى  وبالتالي الدراسة الميدانية    نتائج جميع على   االعتماد إلي إمكانية    يشيرمما  

  .ئج النتاتعميمذلك في 
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   :البيانات توزيع اختبار 2.4.3
 Kolmogorv-Smirno Test سـمرنوف  ومجروف استخدام اختبار كولتم  

 يتسنى لنا اختيـار     حتى، الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه         
) Sig( بأن القيمة االحتمالية     اتضح وقد ، الدراسة رضياتاألسلوب المناسب الختبار ف   

 ممـا يعنـي أن كـل        ،)0.05( من مستوى الداللـة      أقلمحاور الدراسة كانت    لجميع  
 لذلك سيتم استخدام االختبـارات الالمعلميـة علـى          بيعي، الط لتوزيع تتبع ا  الالبيانات  

  . فرضيات الدراسة
   :الوصفي االحصائي التحليل 3.4.3

سـة   بالمشاركين فـي الدرا    الخاصة للبيانات الوصفي استخدام التحليل    م ت لقد  
والمتمثلة في المؤهل العلمي والتخصص والمركز الوظيفي وعدد سنوات الخبرة فـي            

 وفقـاً  ، من خالل الجداول التكرارية والنـسب المئويـة  وذلكمجال العمل المصرفي،    
  :للتسلسل التالي

 عينـة  توزيـع  )4( رقـم    الجدول يوضح : العلمي للمشاركين في الدراسة    المؤهل �
  :                ي النحو التالعلى كانت والتيمي،  العلالمؤهل حسب الدراسة

  )4( رقم جدول
   المشاركين حسب المؤهل العلميتوزيع

  النسبة  العدد  العلمي المؤهل
  ---  ---  دكتوراه
  %14.9  10  ماجستير

  %58.2  39  بكالوريوس
  %20.9  14  عالي دبلوم
  %04.5  3  متوسط دبلوم

  %01.5  1  أخرى
  %100  67  المجموع
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من المشاركين يحملون درجـة     %) 94(ما نسبته ) 4(ح من الجدول رقم     يتض  
الدبلوم العالي فما فوق، وهذا يشير إلى التأهيل العلمي المناسب للمـشاركين والـذي              

  .يؤهلهم لإلجابة عن أسئلة االستمارة بشكل جيد
 الدراسـة  عينـة  توزيـع ) 5( رقم   الجدول من يتبين : العلمي للمشاركين  التخصص �

 :ي النحو التالعلى كانت االستبيان في للمشاركين العلمي تخصصال حسب

  )5( رقم جدول
   المشاركين حسب التخصص العلميتوزيع

  النسبة  العدد  العلمي التخصص
  %40.3  27  محاسبة

  %20.9  14  أعمال إدارة
  %13.4  9  ومصرفية مالية علوم

  %09.0  6  اقتصاد
  %16.4  11  أخرى

  %100  67  المجموع

تخصصات المشاركين في الدراسة، حيـث يتـضح أن    ) 5(جدول رقم   يبين ال   
مـن  %) 21(من المشاركين تخصصهم محاسـبة، كمـا أن حـوالي    %) 40(حوالي  

مـن المـشاركين    %) 13.4(المشاركين تخصـصاتهم إدارة األعمـال، وأن نـسبة          
تخصصهم اقتصاد، بينما   %) 09.0(متخصصين في العلوم المالية والمصرفية، ونسبة       

من المشاركين بأنهم يحملون مؤهالت في تخصصات أخرى،        %) 16.4( ما نسبته    أفاد
 أن نسبة المشاركين من تخصص المحاسبة وإدارة األعمـال والعلـوم            مالحظومن ال 

وهذه نسبة جيـدة إذ أن معظـم المـشاركين فـي         %) 75(المالية والمصرفية حوالي    
 علـى   جيد يعطي انطباع    الدراسة لديهم مؤهالت أغلبها في التخصص المناسب الذي       

 يتمتعون بالمعرفة األكاديمية    همقدرتهم في إبداء آرائهم حول موضوع الدراسة باعتبار       
 .الالزمة التي تمكنهم من قراءة وفهم تقرير المراجع الخارجي
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 الدراسـة  عينـة  توزيع) 6( رقم   الجدول من يتبين : المشاركين في الدراسة   وظيفة �
  :ي النحو التالعلى كانت االستبيان في ينللمشارك الوظيفي المركز حسب

  )6( رقم جدول
   المشاركين حسب الوظيفةتوزيع

  النسبة  العدد  الوظيفة
  %06.0  4  االئتمان إدارة مدير

  %10.5  7  االئتمان إدارة مدير نائب
  %13.4  9  االئتمان قسم رئيس
  %70.1  47  االئتمان بقسم موظف

  %100  67  المجموع

توزيـع المـشاركين بحـسب مركـزهم        ) 6(سابق رقم   يتضح من الجدول ال     
من المشاركين يعملون بوظيفـة مـدير       %) 06.0(الوظيفي، حيث يتبين أن ما نسبته       

من المشاركين يعملون بوظيفة نائب مدير االئتمـان،    %) 10.5(إدارة االئتمان، ونسبة    
 موظفينالمن المشاركين هم من رؤساء أقسام االئتمان، وإما         %) 13.4(وأن ما نسبته    

  .من المشاركين في الدراسة%) 70(بقسم االئتمان فقد كانت نسبتهم حوالي 
 عينـة  توزيـع )  7( رقـم    الجدول يوضح:  سنوات الخبرة في مجال االئتمان     عدد �

  :ي النحو التالعلى كانت والتي سنوات الخبرة في مجال االئتمان  عدد حسب الدراسة
  )7( رقم جدول

   االئتمانال الخبرة في مجسنوات دعد المشاركين حسب توزيع
  النسبة  العدد  الخبرة سنوات عدد
  %35.8  24  سنوات 5 من أقل

  %38.8  26  سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5 من
  %10.5  7  سنة 15 من أقل إلى سنوات 10 من

  %14.9  10  فأكثر سنة 15 من
  %100  67  المجموع
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ـ              ض األحيـان للمؤهـل     بما أن عامل الخبرة يعتبر عامالً مكمـالً فـي بع
تعكـس  ) 7( يعتقد أن هذه النسب الواردة بالجدول رقـم          وبالتاليوالتخصص العلمي،   

 اسـتمارة  مما يدعم الثقة في نتـائج        الدراسةطول الخبرة التي يكتسبها المشاركين في       
  . االستبيان
  : االستداللي اإلحصائي التحليل 4.4.3

 والتـي لبيانات التي تـم تجميعهـا        على التحليل االستداللي ل    االعتماد تم لقد  
ـ     التي الفقرات مجموعة من    علىاحتوت    فرضـيات الدراسـة،     ى من شانها الحكم عل

 المرجح واالنحراف المعياري    سابي الوسط الح  احتساب إحصائياً من خالل     واختبارها
 هذا االختبـار فـي   ويستخدم (Wilcoxon)   الختبار ويلكوسون (P-value)وقيمة 

ان هناك اختالف أو فروق بين عينتين مرتبطتين فيما يتعلق بمتغير تابع            تحديد ما إذا ك   
 لعينتين مـرتبطتين، وتـشمل العينتـان علـى نفـس            T)(معين، ويعد بديالً الختبار     

 األفراد  يجري عليهم قياس قبلي وقياس بعدي، وفي مثل هـذه الحالـة        نالمجموعة م 
ل درجته فـي االختبـار القبلـي         تمث أحدهما فرد من أفراد العينة درجتان       لكليكون  

  ).2001الحبيب، (والثانية تمثل درجته في االختبار البعدي 
  : فرضيات الدراسةاختبار 5.4.3

لإلجابة على سؤال الدراسة وتحقيق أهدافها فقد تم صياغة الفرضية الرئيـسة              
  :على النحو التالي

ـ      تقريرال يؤثر المحتوى المعلوماتي ل    "   رار مـنح    المراجع الخارجي علـى ق
 هذه الفرضية تم التعبير عنها إحصائياً       والختبار".  التجارية الليبية  بالمصارفاالئتمان  

  :على النحو التالي
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 جيال يؤثر المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخـار       ): "(H0 الصفرية   الفرضية -
  ".على قرار منح االئتمان بالمصارف التجارية الليبية

 المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي على       يؤثر:  ")(H1 البديلة   الفرضية -
  ".قرار منح االئتمان بالمصارف التجارية الليبية

 تين، فـرعي  فرضـيتين وحتى يمكن اختبار هذه الفرضية فقد تـم صـياغة             
 قبول كـل    عدم إحصائياً والنتائج التي تم التوصل إليها، والقرار بقبول أو           ماواختباره
أكبـر مـن مـستوى المعنويـة        ) P-Value( كانت قوة االختبار     إذا بحيث   ،فرضية

)0.05 =α ( عدم معنوية االختبار، فنقبل الفرضـية اإلحـصائية          نيهذا يع )  فرضـية
تساوي أو أقل من مـستوى المعنويـة        ) P-Value(، أما إذا كانت قوة االختبار     )العدم

)0.05=(α         وهذا يعني إن االختبار ذو داللة إحصائية )   ـ فنـرفض  ) وياختبـار معن
  ).فرض العدم(الفرضية اإلحصائية 

  : الفرضية الفرعية األولىاختبار �
  : هذه الفرضية فقد تم صياغتها إحصائياً كما يليالختبار  

  ): H0( الصفرية الفرضية -
 المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي المـتحفظ مقارنـة مـع            يؤثر ال  

  .على قرار منح االئتمان بالمصارف التجارية الليبيةالمحتوى المعلوماتي للتقرير النظيف 
  ): H1( البديلة الفرضية -

 المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي المتحفظ مقارنة مع المحتوى          يؤثر  
  .المعلوماتي للتقرير النظيف على قرار منح االئتمان بالمصارف التجارية الليبية

ص المحـور األول مـن اسـتمارة        والختبار هذه الفرضية فقد تـم تخـصي         
 يتعلق السؤال األول بدرجة     إذ صحتها فقد تم تقسيمها إلى سؤالين،         والختبار ؛االستبيان

 الـسؤال   أماالثقة التي تعطى للقوائم المالية للشركة من وجهة نظر مانحي االئتمان، و           
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 فـي    يتمثل هـدف الفرضـية     إذ ئتمان،الثاني فهو يتعلق بقرار منح الشركة طالبة اال       
التعرف على درجة الثقة التي يعطونها مانحي االئتمان للقوائم المالية للشركة بناء على             
تقرير المراجع وأثر نوع التقرير على قرار منح االئتمان، وقد تم اختبـار الفرضـية               

  :ينالتالي) 9(، )8( رقم دولينالفرعية األولى وكانت نتيجة االختبار كما هو مبين بالج
  )8( رقم جدول

   التحليل اإلحصائي لدرجة الثقة التي تعطى للقوائم المالية المنشورة للشركة طالبة االئتماننتائج

  نظركم؟ وجهة من السالم لشركة المنشورة المالية للقوائم تعطيها التي الثقة درجة ماهي

 تقرير نوع  المقياس
 المراجع
  الخارجي

  جداً كبيرة  كبيرة  محايد  صغيرة  جداً صغيرة
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  0.796  3.612  %13.4  %40.3  %40.3  %06.0  %0.0  نظيف تقرير
  0.788  2.119  %0.0  %01.5  %32.8  %41.8  %23.9  متحفظ تقرير

  -Z 6.169 قيمة
  P-value  0.000 االحتمالية القيمة

تم اختبار أثر تقرير المراجع الخارجي الذي يبدي فيـه          ) 8( رقم   الجدولفي    
رأياً متحفظاً على درجة ثقة مانحي االئتمان في القوائم الماليـة المنـشورة للـشركة،               

على درجة  ) نظيف(ومقارنة ذلك بأثر تقرير المراجع الذي يبدي فيه رأياً غير متحفظ            
  .      ثقة مانحي االئتمان في القوائم المالية

تقرير النظيف   من التحليل اإلحصائي أن المتوسط الحسابي في حالة ال         ويتضح  
، وبمقارنـة   )2.12( في حالة التقرير المتحفظ بلغ       سط، في حين أن المتو    )3.61(بلغ  

اتضح أن هنـاك فـرق معنـوي        ) Z(الفرق بين متوسطي الحالتين باستخدام اختبار       
أقل مـن مـستوى المعنويـة المفتـرض       ) 0.000(بينهما، حيث أن القيمة االحتمالية      

 كـان لـه    ظيفض البديل، بمعنى أن تقرير المراجع الن       عليه نقبل الفر   وبناء،  )0.05(
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انعكاسات إيجابية، بينما التقرير المتحفظ كان له انعكاسات سلبية، حيث ترتـب علـى            
إضافة فقرة تتعلق بالقيود في مجال المراجعة تتصل بتقييم المخزون عدم ثقـتهم فـي               

  . القوائم المالية المنشورة للشركة طالبة االئتمان
 نتائج الدراسة تدل على أن تقرير المراجع الخارجي الذي يبدي           أن ب يعني مما  

فيه رأياً متحفظاً له تأثير على درجة الثقة في القوائم المالية لدى مـانحي االئتمـان،                
  .       مقارنة بتقرير المراجع الذي يبدي فيه رأياً غير متحفظ

  )9( رقم جدول
ع النظيف وتقرير المراجع المتحفظ على قرار  ألثر تقرير المراجحصائي التحليل اإلنتائج

  منح االئتمان
  المطلوب؟ االئتماني التسهيل السالم شركة منح على بالموافقة تنصح هل

 تقرير نوع  المقياس
 المراجع
  الخارجي

  تماماً أوافق  أوافق  محايد  أوافق ال  مطلقاً أوافق ال
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  0.729  3.657  %6.0  %62.7  %22.4  %9.0  %0  نظيف  تقرير
  0.703  2.075  %0  %4.5  %14.9  %64.2  %16.4  متحفظ تقرير

 Z -6.715 قيمة

  P-value  0.000 االحتمالية القيمة

أنه قد تم اختبار أثر تقرير المراجع الخـارجي         ) 9( من الجدول رقم     ويتضح  
 للـشركة طالبـة االئتمـان،       الذي يبدي  فيه رأياً متحفظاً على قرار مانحي االئتمان         

على قرار  ) نظيف(ومقارنة ذلك بأثر تقرير المراجع الذي يبدي فيه رأياً غير متحفظ            
مانحي االئتمان، ويتضح من التحليل اإلحصائي أن المتوسط الحسابي في حالة التقرير            

، )2.07(، في حين أن المتوسط في حالة التقرير المـتحفظ بلـغ             )3.65(النظيف بلغ   
اتضح أن هنـاك فـرق      ) Z(رنة الفرق بين متوسطي الحالتين باستخدام اختبار        وبمقا

أقل من مستوى المعنويـة المفتـرض       ) 0.000(معنوي بينهما، وأن القيمة االحتمالية      
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 أي أن تقرير المراجع النظيف له انعكاسات        ، عليه نقبل الفرض البديل    وبناء،  )0.05(
 انعكاسات سلبية ترتب عليها إضـافة فقـرة         إيجابية، في حين أن التقرير المتحفظ  له       

تتعلق بالقيود في مجال المراجعة تتصل بتقييم المخزون، وبناء عليـه فـإن مـانحي               
  . التسهيل االئتماني المطلوبلشركة منح ايرفضوناالئتمان 

  : الفرضية الفرعية الثانيةاختبار �
  : هذه الفرضية فقد تم صياغتها إحصائياً كما يليالختبار  

ال تؤثر طبيعة المحتوى المعلوماتي لتقريـر المراجـع         ): "H0( الصفرية   الفرضية -
  ".الخارجي على قرار منح االئتمان بالمصارف التجارية الليبية

تؤثر طبيعة المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي       ): "H1( البديلة   الفرضية -
  ". التجارية الليبيةبالمصارفعلى قرار منح االئتمان 

 هذه الفرضية فقد تم تخصيص المحور الثاني من استمارة االستبيان           والختبار  
فقرات والتي تعتبر فرضيات جزئية للفرضية الفرعية الثانية،        ) 7 (علىوالذي يحتوي   

 طبيعة المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي من وجهـة          على التعرف   بهدف
نتيجـة  )  10 (رقم االئتمان، ويبين الجدول     نظر مانحي االئتمان وأثره على قرار منح      

  : الفرعية الثانية على النحو التاليالفرضيةاختبار 
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  )10( رقم جدول
   التحليل اإلحصائي لطبيعة المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجينتائج

   التجارية الليبيةبالمصارف على  قرار منح االئتمان وأثره
  المقياس

  الفقرات  م

  
 ال

فق
أوا

 
لقاً

مط
  

    
 ال

فق
أوا

  
ايد  
مح

فق  
أوا

  

فق  
أوا

 
اماً

تم
  

  

سط
تو

الم
 

بي
سا

لح
ا

  

ف
حرا

الن
ا

 
ري

عيا
الم

  

ية
هم

األ
 

ية
سب

الن
  

1  
 المراجع لتقرير المعلوماتي المحتوى

 واأللفاظ العبارات عن عبارة هو الخارجي
  .التقرير بها يصاغ التي

4.5%  23.9%  32.8%  38.8%  0%  3.059  0.903  7  

2  

 المراجع لتقرير معلوماتيال المحتوى
 عناصر كافة عن عبارة هو الخارجي

 فقرة -االفتتاحية الفقرة (مكوناته أو التقرير
  ).الرأي إبداء فقرة -النطاق

0%  7.5%  38.8%  46.3%  7.5%  3.537  0.745  3  

3  

 المراجع لتقرير المعلوماتي المحتوى يرتكز
 المراجع يوجهها التي الرسالة على الخارجي
 للمراجع النهائي الرأي في ممثلة ينللمستخدم

  .للشركة المالية القوائم عن

  
0%  

  
19.4%  

  
20.9%  

  
50.7%  

  
9.0%  

  
3.492  

  
0.911  

  
4  

4  
 المعلومات من محتوى المراجع لتقرير يكون

  .القرارات على تؤثر إضافة يقدم عندما
0%  4.5%  22.4%  61.2%  11.9%  3.806  0.701  1  

5  
 لها خارجيال المراجع تقارير أنواع كل

  .القرارات على يؤثر المعلومات من محتوى
3.0%  11.9%  31.3%  41.8%  11.9%  3.477  0.959  5  

6  
 أنواع أهم من النظيف، الرأي ذو التقرير يعد

 يؤثر المعلومات من محتوى لها التي التقارير
  .القرارات في جوهرياً

0%  11.9%  19.4%  53.7%  14.9%  3.716  0.867  2  

7  
 نوع كان أياً (المتحفظ الرأي ذو التقرير يعد

 محتوى لها التي التقارير أنواع أهم) التحفظ
  .القرارات في جوهرياً يؤثر المعلومات من

0%  19.4%  32.8%  41.8%  6.0%  3.343  0.863  6  
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  المقياس

  الفقرات  م

  
 ال

فق
أوا

 
لقاً

مط
  

    
 ال

فق
أوا

  
ايد  
مح

فق  
أوا

  

فق  
أوا

 
اماً

تم
  

  

سط
تو

الم
 

بي
سا

لح
ا

  

ف
حرا

الن
ا

 
ري

عيا
الم

  

ية
هم

األ
 

ية
سب

الن
  

    3.490    العام الحسابي المتوسط
  0.342      العام المعياري االنحراف

  Z -6.680 قيمة
  P-value  0.000  االحتمالية القيمة

  

بأن اتجاهات المشاركين نحو كـل الفقـرات كانـت          ) 10(يبين الجدول رقم      
، حيـث   )3(إيجابية حيث أن متوسطاتها المحسوبة أكبر من متوسط الفرض للمقياس           

الـذي  ) 0.342( معياري عام    فوبانحرا) 3.49(بلغ المتوسط الحسابي العام للفقرات      
 المشاركين، أما على مـستوى الفقـرات فقـد           انخفاض التشتت في إجابات    لىيشير إ 

على التوالي، فكانت أعلى قيمة     ) 3.81-3.06(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين      
يكون لتقرير المراجع محتوى    "وتنص هذه الفقرة على أنه      ) 3.81(متوسط حسابي هي    

، )0.701(بانحراف معيـاري    " من المعلومات عندما يقدم إضافة تؤثر على القرارات       
كما جاءت هذه الفقرة في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية، وكانت أقل قيمـة               

المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي هو      "، للفقرة   )3.06(للمتوسط الحسابي   
، )0.903(، وبانحراف معياري    "عبارة عن العبارات واأللفاظ التي يصاغ بها التقرير       

  . ة من حيث األهمية النسبيةوجاءت في المرتبة األخير
) -6.68( للفقـرات بلغـت   Zفـإن قيمـة   ) 10(كما يظهر من الجدول رقم    

، مما يعني إن هناك أثر ذو )0.05(وهي أقل من ) P-value) 0.000 وبمستوى داللة
داللة معنوية لطبيعة المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع على قرار مـنح االئتمـان،             

 تـؤثر  أنـه  الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، والتي تنص على  ولذلك نرفض الفرضية  
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 لتقرير المراجع الخارجي على قرار منح االئتمـان فـي           لوماتيطبيعة المحتوى المع  
  .المصارف التجارية الليبية

  :  اختبار الفرضية الرئيسية6.4.3
 هذه الدراسة على فرضية رئيسية واحدة وتم صياغتها على النحـو             اعتمدت  

  :يالتال
ال يؤثر المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي على قـرار مـنح االئتمـان              "

  ".  التجارية الليبيةبالمصارف
 أو عـدم قبـول الفرضـية الرئيـسة          قبول حيث   من هذه الفرضية    والختبار  

 باسـتخدام للدراسة فقد تم صياغة فرضيتين فـرعيتين وتـم اختبارهمـا إحـصائياً              
 مستوى  عندة على اعتبار أن البيانات ال تخضع للتوزيع الطبيعي           الالمعلمي الختباراتا

 فرضـيتين لل) H0( جميع الفرضيات الـصفرية      رفض إلى   والتوصل،  )0.05(معنوية  
، األمر الـذي ترتـب عليـه        )H1(الفرعيتين للدراسة وقبول جميع الفرضيات البديلة       

لفرضـية البديلـة   للفرضية الرئيسة للدراسة وقبـول ا ) H0(رفض الفرضية الصفرية    
)H1 (   المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي يؤثر على قـرار مـنح           المحتوىأي أن 

  ".االئتمان بالمصارف التجارية الليبية
  : والتوصياتالنتائج 5.3

   : الدراسةنتائج 1.5.3
  :  تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة إلىيمكن  

لمراجع الخارجي الذي يبدي فيه رأياً متحفظاً لـه أثـر            الدراسة أن تقرير ا    أظهرت �
سلبي على درجة ثقة مانحي االئتمان بالقوائم المالية، مقارنة بالتقرير الذي يبدي فيـه              

 .حيث كان له أثر ايجابي) النظيف(رأياً غير متحفظ 
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 يخص قرار منح االئتمان بينت الدراسة أن تقرير المراجع الخـارجي الـذي              فيما �
 رأياً متحفظاً له أثر سلبي على قرار منح االئتمان مقارنـة بـالتقرير الـذي                يتضمن

حيث كان له أثر ايجابي، ويرجع ذلك إلى أن ثقـة         ) النظيف(يتضمن رأياً غير متحفظ     
 القوائم المالية للشركة طالبة االئتمان تكون باإليجـاب أو الـسلب            يمانحي االئتمان ف  

 .ية اتخاذ القراروبالتالي تنعكس هذه الثقة على عمل

 أن هناك اتفاق بين مانحي االئتمان حول العناصـر التـي تعكـس طبيعـة                اتضح �
 . على قراراتهمتؤثر قد التيالمحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي 

  : الدراسةتوصيات 2.5.3
 بعض التوصيات التي يمكن عرضـها فـي النقـاط           هناك تقدمبناء على ما      

  :التالية
 االتفاق بين المصارف بضرورة تقديم العمالء لقـوائمهم الماليـة والمرفقـة        يتم أن �

بتقرير المراجع الخارجي قبل النظر في طلبات التسهيالت المقدمة، وأن ال يتم مـنح              
أي تسهيالت تجارية إال بعد االطالع على تقرير المراجع الخارجي والبيانات الماليـة             

مويله، وهذا من شأنه أن يـساعد فـي زيـادة           التي تمت مراجعتها للنشاط المطلوب ت     
 .االهتمام بتقرير المراجع الخارجي

 على المراجعين الخارجيين مراعاة تحقيق الشفافية في تقاريرهم مع المحافظة           ينبغي �
على مصداقيتها، حيث يؤدي عدم المصداقية في التقرير إلى خلق حالة الـشك وعـدم          

لى فقدان الثقة من جانب المـستخدمين فـي         الثقة في مهنة المراجعة بصفة خاصة وإ      
 .تقرير المراجع الخارجي ومدى مصداقية القوائم المالية محل التقرير

 على البعد األخالقي في التعليم المحاسبي باعتباره يلعب دوراً هاماً في بناء             التركيز �
 .شخصية المراجع الخارجي والتي تتوقف عليها جودة األداء المهني له
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ام نوصي بمحاولة دراسة الموضوع من خالل مراجعة ودراسـة حـاالت             الخت في �
 لخـروج  فترة زمنية محـددة ل خاللاالئتمان الفعلية التي تمت في المصارف التجارية   

 .بنتائج حول تأثير تقرير المراجع الخارجي في القرار االئتماني
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�א�'א,. �

  :المراجع العربية: أوالً
تأثير رأي مراجع الحسابات في القوائم الماليـة        "،  )2010 (ى عمرو عل  األجهوري، �

 كليـة   ، ماجستير غير منـشورة    رسالة،  "على قرار منح االئتمان في البنوك المصرية      
 .التجارة، جامعة اإلسكندرية

تحليل قدرة مستخدمي القوائم الماليـة فـي البيئـة          "،  )2011( هاني رجب    األسود، �
قارير المراجعة واالعتماد عليها في اتخاذ      المصرية على إدراك المحتوى المعلوماتي لت     

 . كلية التجارة، جامعة القاهرة، ماجستير غير منشورةرسالةدراسة ميدانية، " القرارات

، " بـين النظريـة والممارسـة   المراجعة"، )1997 (سون وليم وهنكي، امر  توماس، �
 .ترجمة أحمد حامد الحجاج، كمال الدين سعيد، دار المريخ للنشر، الرياض

مدى تـأثير تقريـر     "،  )2005( يوسف محمود، أبو معمر، فارس محمود        جربوع، �
المراجع الخارجي على قرارات االستثمار والتمويل لرجـال األعمـال والمؤسـسات            

 كليـة اإلدارة    ن، تنميـة الرافـدي    مجلـة ،  "المالية في قطاع غزة من دولة فلـسطين       
 .27، العدد77واالقتصاد، جامعة الموصل، المجلد 

 الالبارمتري الحديث فـي العلـوم       اإلحصاء"،  )2001( مجدي عبدالكريم    الحبيب، �
 . القاهرةية،، الطبعة االولى، مكتبة النهضة المصر"السلوكية

 الحديثـة فـي البنـوك       اإلدارة"،  )1991( عبدالغفار، عبدالسالم أبو قحـف       حنفي، �
 . ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية"التجارية

التحليـل االئتمـاني   "، )2006( واألمين، ماهر وانجرو، أيمـان       دالعزيز عب لدغيم،ا �
ودوره في ترشيد عملية اإلقراض المصرفي بالتطبيق علـى المـصرف الـصناعي             
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، 28 الالذقيـة، المجلـد      ، جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلميـة      مجلة،  "السوري
 .3العدد

ير مراقب الحسابات على قـرارات      أثر تقر "،  )2009( صفوت مصطفى    الدويري، �
 الفكـر   مجلـة ، دراسة ميدانية على البنوك التجارية العاملة في مصر،          "منح االئتمان 

 . كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد األول، الجزء األول،المحاسبي

، الطبعـة األولـى، دار   " العمليات المصرفيةإدارة" ،  )2001( خالد وهيب    الراوي، �
 .شر والتوزيع، عمانالمناهج للن

أثـر تقريـر المـدقق      "،  )2012( رامي محمد والذنيبات، علي عبدالقادر       الزبدية، �
 األردنية في   المجلة،  "الخارجي في اتخاذ القرار االئتماني في البنوك التجارية األردنية        

 .3، العدد 8 المجلد ،إدارة األعمال

قرير مراقـب الحـسابات     ، انعكاسات تعديل ت   )1999( جودة عبدالرؤوف    زغلول، �
 كليـة   ، آفاق جديـدة   مجلةبفرض االستمرار على سلوك متخذي قرار منح االئتمان،         

 .التجارة، جامعة المنوفية، اإلسكندرية، العدد الثاني والثالث والرابع

قياس اآلثار المتوقعة لتحفظـات مراقبـي       "،  )1996( عالء الدين محمود     زهران، �
 دكتـوراه غيـر     رسـالة ،  "سهم في األسواق الماليـة    الحسابات على سلوك أسعار األ    

 . كلية التجارة، جامعة القاهرة،منشورة

اإلطـار النظـري والمجـال      - المراجعـة  أساسـيات "،    )2011( علي أحمد    زين، �
 . ، كلية التجارة، جامعة حلوان"التطبيقي

لـى  أثر اإلفصاح المحاسبي عن البنود االحتمالية ع      "،  )2008( سناء محمد    الساكت، �
 ماجـستير غيـر     رسـالة ،  "قرارات منح االئتمان المصرفي في المصارف التجارية      

 . كلية االقتصاد، جامعة قاريونس،منشورة
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 منح االئتمان المـصرفي مـن منظـور         ضوابط،  )2009( صالح إبراهيم    شحاته، �
 . دار النهضة العربية، القاهرة،قانوني ومصرفي

إدارة المخاطر االئتمانية مـن     " ،)2002 ( عبدالحميد والشواربي، محمد   الشواربي، �
 .، منشأة المعارف، اإلسكندرية"وجهتي النظر المصرفية والقانونية

- الخارجيـة  المراجعـة "،  )2002( محمد سمير وعلي، عبدالوهاب نصر     الصبان، �
 .، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية"المفاهيم األساسية وآليات التطبيق

قياس مردود المراجعة الخارجية لخدمة القرارات      "،  )2001(ب محمد،    أيها عاشور، �
 كليـة التجـارة،   ، دكتوراه غير منشورة  رسالة،  "االستثمارية في سوق األوراق المالية    

 .جامعة قناة السويس

 ، النظريـة والعمليـة    حيـة  النا - تدقيق الحسابات  علم،  )2012( خالد أمين    عبداهللا، �
 . للنشر والتوزيع، عمان، األردنالطبعة السادسة، دار وائل

، مدى إدراك المستثمرين للمحتوى المعلومـاتي       )2016( بدر الدين فرج     العشيبي، �
دراسة استكشافية علـى عينـة مـن        "للتقارير المالية وأثرها على قرارات االستثمار،     
 كلية  ، ماجستير غير منشورة   رسالة،  "المستثمر المؤسسي بسوق األوراق المالية الليبي     

 .االقتصاد، جامعة بنغازي

 المقترحـات األوليـة لمـشروعات       إعداد"، )1992( السيد أحمد مصطفي،     عمر، �
 .منشورات جامعة قاريونس، بنغازي" مع نموذج للتطبيق-البحوث

مدى إدراك واسـتجابة المـستثمرين للمحتـوى        "،  )2007( عادل ممدوح    غريب، �
، دراسة تطبيقية،   "اراتهم االستثمارية اإلعالمي لتقرير مراقب الحسابات وأثره على قر      

 .1 كلية التجارة، جامعة بني سويف، العدد ، الدراسات المالية والتجاريةمجلة
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أثر المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات الخـارجي        "،  )2012( صالح   كمال، �
 رسـالة ،  "والقوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة فلسطين         

 . الجامعة اإلسالمية، غزة،ماجستير غير منشورة

عالقة المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجعة بقرارات      "،  )2008( أمين السيد    لطفي، �
 كلية التجارة، جامعة بنـى سـويف،        ،، مجلة الدراسات المالية والتجارية    "منح القرض 
 .العدد األول

وماتي للقوائم الماليـة وتقـارير       المحتوى المعل  عالقة "،)2009( أمين السيد    لطفي، �
 .، الدار الجامعية، االسكندرية"المراجعة بكفاءة سوق األوراق المالية

، الطبعـة   "اراتمنهاج التخـاذ القـر    - المصرفي التمويل"،)1993( إبراهيم   مختار، �
 .  الثالثة، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة

، الطبعـة   "حليل المالي واالئتماني   الحديثة في الت   االتجاهات"،  )2010( محمد   مطر، �
 .الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير         )2009( حكيمة   مناعي، �
 - جامعة الحاج لخـضر    ، ماجستير غير منشورة   رسالةالمحاسبية الدولية في الجزائر،     

 .يةباتنة، كلية العلوم االقتصاد
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