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 الدراسة ملخص

 مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     
 تم. و االستثمارية قراراتهم ترشيد في المستثمرين هؤالء على وأثره الخارجي الحسابات
 من عشوائية عينة على االستبانة ولقد تم توزيع ،التحليلي الوصف منهج استخدام
على المستثمرين في بورصة فلسطين لألوراق  استبانة( 08) بواقع الدراسة مجتمع
 .%(47إلى ما نسبته حوالي ) استبانة( 95) استرداد تمحيث  ،المالية

 مدقق تقرير على يعتمدون فلسطين بورصة في المستثمرين أن الدراسة نتائج بينتو 
 من أكبر كم   على تحتوي التي المدققة المالية والتقارير الخارجي الحسابات
 المستثمرون ويهتم. عليه االعتماد بدرجة نسبي اختالف وجود مع ،المعلومات

 توافر نإ .الدولية التدقيق معايير مع المدققة المالية القوائم تقارير إعداد توافق بمدى
 في ايجابيا   تأثيرا   يؤثر الخارجي الحسابات مدقق تقرير في الجيد التقرير خصائص

 بورصة في المستثمرين اعتماد .فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات ترشيد
 نإ .المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية على فلسطين

 إلى باإلضافة محاسبية غير معلومات على التقرير احتواء يفضلون المستثمرين
 .التقرير في البيانية والرسومات األشكال وتوفر ،المحاسبية المعلومات

 وجود : ضرورةأهمها التوصيات من مجموعة الدراسة تضمنت وقد     
 ودرجة ،األسهم وعوائد ،األرباح معدالت تبين المدققة المالية التقارير في معلومات
 .الدولية المحاسبة لمعايير وفقا   عد  أ   قد التقرير أن إلى المدقق يشير وأن ،المخاطرة
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ABSTRACT 

This study aimed to recognition of the media content to the report 

of the external auditor and its effect on the investors in rationalizing their 

investment decisions. 

Throughout the study the analytical descriptive method was used. 

This questionnaire was distributed over a random sample on the study 

population by eighty questionnaires and fifty nine questionnaires were 

answered. In addition, testing hypotheses. The results of the study showed 

that the investors in Palestine Market are depend on the report of the 

external auditor and the audited financial reports which contains the 

largest volume of information, and there is a difference in the dependity 

degree on it. The investors are interested in the harmonization in 

preparing reports of the audited financial statements with the international 

standards on auditing . 

The results also showed the availability of good reports features in 

the report of the external auditor which would have appositive effect on 

the Market. 

 Moreover, the results showed that the investors in Palestine 

Market are depend on the quality of information which are include in the 

reports of audited financial statements. Finally, the results showed that 

the investors are prefer the report which would include financial and non-

financial information as well and supply shapes and graphics. 

The study recommended for a lot of recommendations and the 

most important one is the availability of information in audited financial 

reports which showed range of profits, stock returns risky degree, the 

auditor should high light that the report prepared according to 

international account standards. 
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 المقدمة: 1-1
يشهد العالم اليوم تطورا  كبيرا  في عدة مجاالت، من أهمها األنشطة 
االقتصادية والتجارية، وتوسعت تلك األنشطة وتشابكت مع بعضها البعض داخل 

المؤسسات األخرى، أدى ذلك األمر إلى تعقد المعامالت المؤسسة الواحدة ومع 
التجارية بين األطراف ذات الصلة، ونتيجة  لذلك التعقد أصبح من الضروري على 
المؤسسات تبني وظيفة جديدة ضمن هيكلها التنظيمي تسمح لألطراف المعنية 
بالتعرف على أنشطة المؤسسة بكل موضوعية وثقة وحياد، على هذا األساس 

أت مهنة التدقيق لتقوم بمساعدة المؤسسات بتوصيل تقاريرها لألطراف المعنية نش
 بوجود طرف ثالث مستقل يقوم بالمصادقة على صحة البيانات.

 من الثاني النصف في الحسابات مدقق ضد المرفوعة القضايا عدد تزايد
 التعقيدات :أهمها من عوامل عدة وجود ذلك على قد ساعدو  ،العشرين القرن

 إلى تعود والتي ،الحسابات تدقيق مجال في والفحوص االختبار لعمليات المتزايدة
 االلكترونية الحاسبات واستخدام اريعالمش زيادة عدد منها االعتبارات من مجموعة

 عملياتها وتداخل الجنسيات متعددة القابضة الشركات وظهور البيانات تشغيل في
 الحسابات مدقق ومسؤولية بأهمية المالية القوائم مستخدمي إلدراك المتزايد والنمو

 مصالح حماية بضرورة( المالية األوراق) المال أسواق جانب من المتزايد والشعور
 (.39: 2882 ،جربوع) المستثمرين
 فهو .المؤسسة في المحاسبي المعلومات نظام نهاية المدقق تقرير عتبروي  

 فترة خالل المؤسسة نشاط تؤكد التي المعلومات لمحتوى وافيا   كامال   ملخصا   يعطي
 والنتائج النشاط عن التعبير على القدرة على التقرير شكل ويتوقف .معينة زمنية
 بالنسبة اإلعالمي المحتوى هذا فهم يعتبر حيث ،الفترة هذه خالل تحققت التي

 ،االستثمارية قراراته المستثمر عليه يبني الذي زاويةال حجر بمثابة للمستثمرين
 .االقتصادية لقراراتهم الفقري العمودو 
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 مصداقية مدى على التأكيد من الخارجي المدقق تقرير أهمية وتتضح
 ،عليها المتعارف المحاسبية المعايير مع التطابق ودرجة المنشورة المالية التقارير
 يعطي حتى المناسب الوقت في وتوفره مستخدميه إدراك مستوى مع التقرير وتناسب
 .االستثماري القرار اتخاذ عملية في منه المرجوة الفائدة

 أو الفرد يتخذها التي القرارات أهم من عتبري   االستثماري القرار نإ حيثو 
 األمد وطويلة كبيرة مالية التزامات من عليه يترتب لما وذلك الشركة في اإلدارة
 هناك أو عنها التراجع يصعب األخطاء بعض شابه إذا أنه إلى باإلضافة ،نسبيا
 بأن القول يمكن هنا ومن. خسائر أي تحمل دون عنه الرجوع في استحالة شبه
 يعتمد مستقبال األعمال دنيا في الشركات أو والمؤسسات األفراد بقاء أو نجاح
 أو الماضي في اتخاذها تم التي االستثمار قرارات نجاح مدى على أساس بشكل

 البد فإنه ولذلك. الماضي وحفيد الحاضر ابن هو المستقبل وأن السيما الحاضر
 (.29 :2880 ،الشواورة) االستثمار قرار اتخاذ عند والحذر الدقة توخي من

 للقوائم اإلعالمي المحتوى أثر لتبين الدراسة هذه تأتي األهمية لهذه ونظرا  
 .المستثمرين قرارات ترشيد في المدققة المالية

 الدراسة مشكلة: 1-2
 : التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة صياغة يمكن

 المدققة المالية والقوائم الخارجي الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى أثر ما
  االستثماري؟ قرارهم ترشيد في يساهم وهل فلسطين بورصة في المستثمرين على

 

 :التالية األسئلة في المشكلة تفصيل ويمكن
 قرارهم اتخاذ عند أساس بشكل فلسطين بورصة في المستثمرون يعتمد هل .1

 المدققة؟ المالية القوائم تتضمنها التي المالية المعلومات حجم على االستثماري
 بمدى االستثماري قرارهم ذخاات عند فلسطين بورصة في المستثمرون يهتم هل .2

 الدولية؟ التدقيق معايير مع المدققة المالية القوائم إعداد توافق
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 الخارجي الحسابات مدقق تقرير في الجيد التقرير خصائص رف  تو  يؤثر هل .3
 فلسطين؟ بورصة في للمستثمرين االستثماري القرار ترشيد على إيجابيا   تأثيرا  
 على االستثماري قرارهم اتخاذ عند فلسطين بورصة في المستثمرون يعتمد هل .4

  المدققة؟ المالية القوائم تتضمنها التي المعلومات نوعية

 الدراسة متغيرات: 1-3
 المستقلة المتغيرات: 

 .المالية المعلومات حجم .1
 .الدولية المعايير مع التوافق .2
 .الجيد التقرير خصائص .3
 .المعلومات نوعية .4
 المؤهل ،ألجلها يستثمر التي الجهة) للمستثمرين الشخصية المتغيرات .5

 المستثمر فئة ،البورصة في األسهم وشراء بيع في الخبرة سنوات ،العلمي
 (.المملوكة األسهم قيمة حيث من

 التابع المتغير: 
 .االستثماري القرار

 الدراسة فرضيات: 1-4

 الفرضية الرئيسة األولى:
 المدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 في المستثمرين قبل من االستثماري القرار وترشيد المدققة المالية والقوائم الخارجي
 .فلسطين بورصة
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 :الفرعية الفرضيات من مجموعة الرئيسة الفرضية عن ويتفرع
 تتضمنها التي المالية المعلومات حجم بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد .1

 في المستثمرين قبل من االستثماري القرار وترشيد المدققة المالية القوائم تقارير
 .فلسطين بورصة

إعداد تقارير القوائم المالية المدققة بحيث  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد .2
 قبل من االستثماري القرار وترشيدتكون متوافقة مع معايير التدقيق الدولية 

 .فلسطين بورصة في المستثمرين
توفر خصائص التقرير الجيد في تقرير  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد .3

 بورصة في المستثمرين قبل من االستثماري القرار وترشيدمدقق الحسابات الخارجي 
 .فلسطين

نوعية المعلومات التي تتضمنها تقارير  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد .4
 بورصة في المستثمرين قبل من االستثماري القرار وترشيدالقوائم المالية المدققة 

 .فلسطين
 الفرضية الرئيسة الثانية:

 مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى أثر حول إحصائية داللة ذات فروق توجد
 بورصة في المستثمرين قرارات ترشيد في المدققة المالية القوائم وتقارير الحسابات
 .الشخصية للمتغيرات تعزى فلسطين
 :وهي الفرعية الفرضيات من مجموعة الرئيسة الفرضية عن هذه ويتفرع

المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق  توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر .1
الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة 

 فلسطين تعزى للجهة التي يقوم المستثمر باالستثمار لحسابها.
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق  .2

مالية المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة الحسابات وتقارير القوائم ال
 فلسطين تعزى للمؤهل العلمي للمستثمر.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق  .3
الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة 

تي اكتسبها المستثمر من خالل تداوله لألسهم في فلسطين تعزى لسنوات الخبرة ال
 بورصة فلسطين .

توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق  .4
الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة 

 األسهم التي يمتلكها. فلسطين تعزى للفئة التي ينتمي إليها المستثمر من حيث عدد

 :الدراسة موضوع أهمية: 1-5
 لتقرير اإلعالمي المحتوى ثرأ على التعرف في الدراسة هذه أهمية تتمثل        
 في المستثمرين قرارات ترشيد في المدققة المالية والقوائم الخارجي الحسابات مدقق

 على الوقوف في تفيد التي المهمة اآلليات تمثل إحدى أنهاكما  ،فلسطين بورصة
 القرار متخذي خدمة في توصيل كأداة التقرير لهذا اإلعالمية الرسالة موقع

 للمدى انعكاسا   التقرير مستخدمي استجابة مدى على التعرف وي عتبر ،االستثماري
 مستخدمي بحاجات وفائها ومدى والتدقيق، المحاسبة مهنة إليه وصلت الذي

 مصادر من مهما   مصدرا   تمثل نتائجه في أن البحث هذا أهمية وتكمن .المعلومات
 تطوير في يفيد حيث والتدقيق، المحاسبة مهنة وتطوير بتنظيم للمعنيين المعلومات

 تفيد كما ،عند الضرورة المالية القوائم تدقيق وعملية الخارجي الحسابات مدقق تقرير
 عند الخارجي الحسابات مدقق عمل أداء جودة مدى على التعرف في الدراسة هذه

 .للشركات المالية القوائم تدقيق
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 :الدراسة أهداف: 1-6
 :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه خالل من الباحث يسعى

 الخصائص على الخارجي الحسابات مدقق تقرير احتواء مدى على التعرف .1
 .مستخدميه نظر وجهة من وذلك لالتصال فعالة أداة منه تجعل التي والمواصفات

 من المدققة السنوية المالية القوائم في والقبول والثقة الموضوعية درجة معرفة .2
 .القرارات اتخاذ في عليها االعتماد يمكن التي للدرجة الخارجي الحسابات مدقق قبل
 الحسابات دققم تقرير في المطلوبة الخصائص فرتو  مدى على التعرف .3

 القوائم ومستخدمي الخارجي الحسابات مدقق بين الرسمية االتصال قناة باعتباره
 .المالية

 اإلعالمي للمحتوى فلسطين بورصة في المستثمرين واستجابة إدراك مدى بيان .4
 قراراتهم ترشيد في المستثمرين هؤالء على وأثره الخارجي الحسابات مدقق لتقرير

 .االستثمارية

 السابقة الدراسات: 1-7
 :العربية الدراسات: أوالً 

بعنوان: "دور اإلفصاح عن التنبؤات المالية في  ،(2101 ،)دلولدراسة  .0
 ترشيد قرارات االستثمار في بورصة فلسطين".

 ترشيد في المالية التنبؤات عن اإلفصاح دور بيان إلى الدراسة هذه هدفت
 في المدرجة الشركات التزام مدى ومعرفة فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات
 محتوى تأثير على والتعرف المالية التنبؤات عن باإلفصاح فلسطين بورصة

 في المستثمرين لدى االستثمارية القرارات على المالية التنبؤات عن اإلفصاح
 بانةتحليلي، حيث تم توزيع استالمنهج الوصفي ال تم استخدام .فلسطين بورصة

 انةاالستب ة فلسطين، كما تم توزيعن في بورصيعلى الشركات المساهمة والمستثمر 
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 على عدد من مدققي الحسابات.
 المساهمة الشركات التزام الدراسة تلك لها توصلت التي النتائج أهم ومن

 وجود مع المالية تنبؤاتها عن باإلفصاح فلسطين بورصة في المدرجة العامة
 تفصح الشركات نإ حيث التنبؤات، تلك عن اإلفصاح مستوى في نسبي اختالف
 والمساهمات البشرية هااردبمو  المتعلقة االستراتيجية الخطط عن أقل بدرجة

 .أخرى شركات في المستقبلية
ومن توصيات هذه الدراسة التوصل إلى عدة أمور منها توعية المستثمرين 
بأهمية التنبؤات المالية التي تفصح عنها الشركات وكيفية استخدامها في ترشيد 

صدار نشرات التوعيةقراراتهم االستثمارية وذلك من خالل عق توسيع  ،د الندوات وا 
نطاق اإلفصاح عن التنبؤات المالية ليشمل قوائم مالية مستقبلية تقوم الشركات 

 المدرجة بإعدادها ونشرها بشكل دوري تحت إشراف بورصة فلسطين.

بعنوان: "المحتوى المعلوماتي للبيانات المالية  ،(2113 ،دراسة )صالح .2
المنشورة الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية من 

 وجهة نظر المستثمرين والمقرضين ومدققي الحسابات الخارجيين".

وماتي للبيانات هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح حدود وطبيعة المحتوى المعل
ديد دور البيانات المالية في دعم اتخاذ القرارات االستثمارية وتح المالية المنشورة

كما سعت الدراسة إلى إجراء مقارنة بين وجهة نظر ضباط االئتمان  ،واإلقراضية
العاملين في البنوك التجارية األردنية ووجهة نظر الوسطاء الماليين العاملين في 

ل األهمية النسبية لتلك ووجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين حو  ،بورصة عمان
 ،)الوسط الحسابي أساليب إحصائية مثل تم استخدام البيانات في اتخاذ القرارات.

على  بانة(، وتم توزيع االستTukeyاختبار  ،التباين األحادي ،االنحراف المعياري
 مدققي الحسابات( في األردن. ،المقرضين ،عدد من )المستثمرين
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أن العينة جميعها كوحدة واحدة أعطت ومن أهم نتائج هذه الدراسة 
المالحظات واإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية المنشورة المركز األول في سلمها 

تدفقات بينما جاء بيان ال ،التفضيلي للمحتوى المعلوماتي للبيانات المالية المنشورة
تي بالنسبة للمستثمرين جاء المحتوى المعلوما .النقدية في المركز األخير

بينما جاء المحتوى  ،لإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية في المركز األول
أما  ،المعلوماتي لبيان المركز المالي في المركز األول من تفضيل فئة المقرضين

فئة مدققي الحسابات الخارجيين فقد جاء المحتوى المعلوماتي لبيان الدخل في 
 المركز األول.

أن تولي الجهات المسئولة إعداد البيانات  اسة:ومن أهم توصيات هذه الدر 
المالية المنشورة وتدقيقها المزيد من العناية واالهتمام نحو عنصر الشفافية توفيره في 

ذلك البيانات المالية المنشورة التي تصدرها الشركات المساهمة العامة الصناعية و 
ات المالية المنشورة ضرورة التزام معدي البيان ، بما يحقق شرط اإلفصاح الكافي

المعيار المحاسبي ومدقيقيها بقواعد ومتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في 
التمسك بالعرف السائد بين المهنيين الذي يقضي بإعداد ونشر  ،(9الدولي رقم )

البيانات المالية وفق نموذج )البيانات المالية متعددة األغراض( الذي يفي 
 انات بوجه عام.باحتياجات مستخدمي تلك البي

 دققنوان: "مجاالت مساهمة تقرير م(، بع2113دراسة )أبوغلوة،  .1
 الحسابات الخارجي في تحسين قرارات االستثمار والتمويل".

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مجاالت مساهمة تقرير المدقق الخارجي   
تم  العامة.في تحسين قرارات االستثمار والتمويل لدى البنوك وشركات المساهمة 

تستهدف المراكز الرئيسة للبنوك العاملة  ، وكانتالمنهج الوصفي التحليلي مااستخد
 في قطاع غزة.

أن تقرير مدقق  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:  
بالنسبة للبنوك  فاعلة قوية وأداة ،يسا  للمعلوماتالحسابات الخارجي يعد مصدرا  رئ
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وأن مستوى  ،االستثمار والتمويل العامة عند اتخاذ قراراتكات المساهمة وشر 
وأن  ،اإلفصاح عن المعلومات في تقرير مدقق الحسابات الخارجي جيد ومالئم

رجة المخاطرة المصاحبة االعتماد على معلومات التقرير يسهم في تخفيض د
 قرارات المتعلقة باالستثمار والتمويل.ل

االهتمام بالقيمة اإلعالمية لتقرير مدقق الحسابات  من أهم التوصيات:  
الخارجي ونشره في الصحف المختصة مما يزيد فرص اإلطالع عليه بغرض زيادة 

واالهتمام بتوقيت صدور تقرير مدقق الحسابات الخارجي  ،فرص االستثمار المتاحة
 .االستثمارألهمية التوقيت في عملية اتخاذ قرارات من قبل الشركات نظرا  

(، بعنوان: "أثر اإلفصاح عن التنبؤات المالية في 2117دراسة )الحيزان،  .3
 قرارات االستثمار في األوراق المالية مع دراسة تطبيقية".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير اإلفصاح عن التنبؤات المالية  
مالية حيث تم في قرارات االستثمار في األوراق المالية في سوق السعودية لألوراق ال

اختبار تأثير نوعية التنبؤات المالية المفصح عنها وطبيعة ومستوى هذا اإلفصاح 
وتوقيته على قرارات االستثمار في األوراق المالية في إطار بيئة االستثمار 

على عدد من  شملتعلى عينة الدراسة التي  بانةتوزيع است تم السعودي.
 ( في المملكة العربية السعودية.المستثمرين ،المهنيين ،)األكاديميين

وبينت نتائج الدراسة أن معظم الشركات المدرجة في السوق السعودية ال  
نما تقتصر على إفصاح وصفي مختصر للغاية عن  تفصح عن التنبؤات المالية وا 
احتمال زيادة الخدمات مستقبال  أو زيادة األرباح أو زيادة االستثمارات مستقبال . كما 

ج الدراسة أيضا  أن اإلفصاح عن التنبؤات المالية بصفة عامة يعتبر ذو بينت نتائ
 أهمية لمتخذي  قرارات االستثمار في األوراق المالية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة اإلفصاح من قبل الشركات المدرجة في سوق  
عن تنبؤاتها المالية ويفضل أن تكون على شكل قوائم مالية  ةالمال السعودي

ذا تعثر ذلك وجب عليها اإلفصاح عن بعض  .مستقبلية وأن يتم إعدادها دوريا   وا 
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البنود المهمة ذات التأثير على القرارات االستثمارية مع اقتران المعلومات 
المعروضة عن المدة أو المدد المستقبلية بذات المعلومات التاريخية عن المدة أو 

بضرورة قيام الهيئة السعودية للمحاسبين المدد السابقة. كما أوصت الدراسة أيضا  
بصفتها الهيئة المنوط بها إعداد المعايير المحاسبية المطبقة بالمملكة بإعداد معيار 
عن التنبؤات المالية بحيث يتضمن هذا المعيار طبيعة التنبؤات المالية ونوعية 

 اإلفصاح عنها ومستوى هذا اإلفصاح وتوقيته.
 
(، بعنوان: "مدى إدراك المستثمرين 2117دراسة )البحيصي، ونجم،  .6

أهمية استخدام المعلومات المحاسبية لألوراق المالية في سوق فلسطين 

 لترشيد قراراتهم االستثمارية".

إبراز أهمية المعلومات المحاسبية ودورها في من أهداف هذه الدراسة:  
المستثمرين قياس مدى إدراك فئات ، قرار االستثماري في بورصة فلسطينترشيد ال
بيان مدى كفاية المعلومات التي  ،ورصة فلسطين للمعلومات المحاسبيةفي ب

تحديد مدى ، للشركات المدرجة في بورصة فلسطينتتضمنها التقارير المالية 
حاسبية عند اتخاذ قرار لمعلومات الما ستخدام المستثمر في بورصة فلسطينا

اجه المستثمر في بورصة فلسطين التعرف على أهم المعوقات التي تو ، االستثمار
لجمع  استبانه تم استخدام والتي تحد من استخدامه للمعلومات المحاسبية.

 المعلومات من المستثمرين في بورصة فلسطين.
ن في بورصة فلسطين يالمستثمر   التوصل إلى أن ومن نتائج هذه الدراسة: 

االستثمارية. و على الرغم من يدركون أهمية المعلومات المحاسبية لترشيد قراراتهم 
أن المعلومات المالية المنشورة في القوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة 

إال أنهم يستخدمونها في  ،فلسطين تعتبر غير كافية من وجهة نظر المستثمرين
 .على نطاق واسعقراراتهم االستثمارية  ترشيد
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وجوب تعزيز إدراك المستثمرين وقناعتهم بأهمية استخدام  ومن التوصيات: 
على قراراتهم  م االستثمارية وتعريفهم بمزايا وأثر ذلكالمعلومات المالية لترشيد قراراته

تدريبية الكتساب  حفيز المستثمرين على االلتحاق بدوراتو ذلك عبر ت ،المالية
ضرورة االهتمام  ،باألمور والمعلومات المحاسبية لمامالمهارات الخبرة العملية واال

بنشر معلومات البورصة والمعلومات المحاسبية الجوهرية وذلك بصفة مستقلة 
زيادة  ،فة متخصصة في هذا الموضوعأو عبر إصدار صحي ،بالصحف الرسمية

المعلومات المحاسبية وطرق إعدادها، وذلك عبر التنظيم ب ثقة وقناعة المستثمرين
االهتمام بوظيفة تحليل  ،حاسبة وتدقيق الحسابات في فلسطينيم لمهنة المالسل

القوائم المالية وذلك لمساعدة المستثمرين الذين تنقصهم الخبرة المحاسبية لتقديم 
، ء مؤسسات مالية تتولى هذه المهمةالنصح والمشورة لهم، وذلك من خالل إنشا
و ذلك عبر نشر تقارير دورية ربع  ،توفير المعلومات المحاسبية بالسرعة المطلوبة

سنوية تساعد المستثمرين على تقييم أداء الشركات ومن ثم اتخاذ قرارات االستثمار. 
على أن تشتمل التقارير المنشورة  على معلومات كافية عن تغير السياسات 

 المحاسبية وأثرها على البيانات المالية للشركة.
  

دى إدراك واسةةتجابة المسةةتثمرين (، بعنةةوان: "مةة2117 ،دراسةة )رريةة  .1

للمحتةةةوى امي مةةةي لترريةةةر مراقةةة  الحسةةةابات وأمةةةر  يلةةة  قةةةراراتهم 

 االستثمارية". 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر الخصائص المرغوبة في 
تقرير مدقق الحسابات باعتباره قناة االتصال الرسمية بين مدقق الحسابات 

ومدى إدراك واستجابة المستثمرين في البيئة المصرية  ،ومستخدمي القوائم المالية
 ،ودرجة الثقة التي يعطونها للقوائم المالية المنشورة ،للمحتوى اإلعالمي لهذا التقرير

 تم استخدام وأثر هذا المحتوى على المستثمرين عند اتخاذهم قرارات استثمارية.
لغرض جمع البيانات من المستثمرين والمقرضين في جمهورية مصر  انةاستب

 العربية.
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ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: األهمية البالغة لتقرير مدقق  
الحسابات والقوائم المالية المدققة ويتجلى ذلك واضحا  من خالل تعدد التشريعات 

م المالية بدونه، ومن النتائج أيضا  أن وال تصح القوائ ،التي تعتبرها مطلبا  أساسيا  
هناك اتفاق بين مستخدمي القوائم المالية على ضرورة توفر بعض الخصائص في 

السهولة في  ،تقرير مدقق الحسابات والخصائص هي: )الموضوعية وعدم التحيز
 ،المرونة( ،تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه ،الفهم واإليضاح

المدقق رأيا   النتائج أن تقرير مدقق الحسابات الخارجي الذي يبدي فيهوأيضا  من 
محدود على درجة ثقة مستخدميه للمنشأة موضوع متحفظا  يكون له أثر سلبي 

 التدقيق.
وأوصت الدراسة الباحثين في مجال التدقيق بضرورة إعطاء أولوية للجوانب  

تنفيذ  ،القي في التعليم المحاسبيالتركيز على البعد األخ ،المتعلقة بتقرير المدقق
برامج تدريبية متخصصة للمدققين تركز على تنمية مهارات االتصال لديهم من قبل 

 الجهات المنوط بها تنظيم مهنة المحاسبة. 

 تقدمها التي المحاسبية المعلومات (، بعنوان: "دور2111 ،دراسة )مرعي .7

 االستثمارية".  القرارات اتخاذ المرحلية في التقارير
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم المتغيرات التي تؤثر في 

ودور المعلومات التي تقدمها التقارير المالية في التأثير على  ،القرار االستثماري
 مدى تأثيرمن هذه الدراسة بيان  كما كان الهدف ،رأي مستخدم تلك المعلومات

 ،على قرار المستثمر قارير المرحلية بمفردهاالمعلومات المحاسبية التي تحتويها الت
هناك معلومات أخرى ال تحتويها التقارير المرحلية لها دور هام عند اتخاذ  أن أم

فة إلى المنهج كان المنهج المتبع في هذه الدراسة منهج استنباطي باإلضا القرار.
مدققي الحسابات في  ،على )أساتذة كلية االقتصاد نةاتوزيع استب وتم .االستقرائي

مديري المحافظ االستثمارية في البنوك التجارية الخاصة  ،مكاتب التدقيق
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 والحكومية( في سوريا.
من نتائج هذه الدراسة: أن للمعلومات المحاسبية دور مهم في اتخاذ القرار 

ارير المالية إال أن محدودية المعلومات التي تحتويها التق ،االستثماري واالقتصادي
توفر التقارير المالية المرحلية  ،جعل الفائدة منها محدودةتالمرحلية المختصرة 

فهي إما نصف سنوية أو ربع  ،المعلومات ليتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب
ر إلى نهاية العام مة من االنتظاءومن ثم فهي تكون أكثر مال ،شهريةسنوية أو 

 والحصول على المعلومات السنوية.
وخلصت هذه الدراسة إلى: ضرورة االهتمام بموضوع الفترة المرحلية التي 

وذلك ألن اتخاذ القرارات االستثمارية يتم بناء   ،يجب أن يشملها التقرير المرحلي
يتم تحديد أي ومن المهم أيضا  أن  ،على المعلومات التي تقدمها التقارير المرحلية

يجب أن تستخدم في إعداد التقارير  التي المختصرة(-من الطريقتين )المكملة
 المرحلية.

(، بعنوان: "أهم المعلومات المحاسبية وصغار 2111دراسة )باشيخ،  .3
 ". ةالمستثمرين في سوق األسهم السعودي

هدفت هذه الدراسة إلى: تحديد أهم المعلومات المحاسبية التي تؤثر على 
والتعرف على أهم المتغيرات  ،ةرارات صغار المستثمرين في سوق األسهم السعوديق

والتي يمكن االعتماد عليها في  ،المستقلة المؤثرة على أسعار األسهم السعودية
تم  .ةعملية التنبؤ باألسعار السوقية لألسهم في سوق األوراق المالية السعودي

 ،(SPSS) اإلحصائي التحليل برنامج خالل من المتدرج االنحدار نموذج دااعتم
 سوق في والمسجلة المساهمة السعودية الشركات جميع على بانةاالست توزيع وتم

 .ةالسعودي المالية األوراق
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أنها أثبتت تأثير 

قرارات  المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير الربع سنوية والسنوية على
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عند صنع قرار البيع أو الشراء في  ةصغار المستثمرين في سوق األسهم السعودي
 ،مكرر األرباح ،العائد على السهم ،كما وأثبتت أن )القيمة الدفترية للسهم ،األسهم

معدل العائد على حقوق  ،مردود الربح الموزع ،الربح الموزع للسهم ،مكرر السعر
المساهمين( تعتبر من أهم المتغيرات المحاسبية المؤثرة على القيمة السوقية للسهم 

 .في السوق السعودي
تكثيف التوعية بأهمية المعلومات المحاسبية وأثرها  أوصت الدراسة باالتي:
ضرورة قيام  ،وخصوصا  على صغار المستثمرين ةعلى سوق األسهم السعودي

ت بنشر مجموعة موحدة من النسب المحاسبية مع التقارير الربع سنوية الشركا
والسنوية حتى يتمكن المستثمر الصغير من تقييم أداء هذه الشركات قبل اتخاذ 
قرار الشراء أو البيع في األسهم، ويجب أن تتضمن النسب التالية: )العائد على 

للسهم، ومردود الربح السهم، ومكرر األرباح، ومكرر السعر، والربح الموزع 
 والقيمة الدفترية للسهم(. ،الموزع، ومعدل العائد على حقوق المساهمين

  
(، بعنوان: "دور المعلومات المحاسبية في ترشيد 2116دراسة )خليل،  .9

 قرارات االستثمار في سوق عمان لألوراق المالية".

 لمتخذي المحاسبية المعلومات فائدة مدى اختبار إلى الدراسة هذه هدفت
 إلى وهدفت كما ،ةالمالي عمان سوق في المدرجة بالشركات االستثمارية القرارات
 من عنها اإلفصاح تم التي المحاسبية التقارير في والتجانس االتساق مدى قياس
 التقارير من كل لنوعية الكمي التحليل منهج مااستخدتم  .الشركات هذه قبل

 لنتائج تحليلي استقراء بإجراء وقام ،الشركات عنها تفصح التي والمعلومات
 . السابقة الدراسات

 سوق في المدرجة الشركات تقارير داخل المنشورة المعلومات أن :النتائج أهم ومن
 .المستثمرين قرارات على واضح بشكل يؤثر ةالمالي عمان
تاحتها ،وتوفيرها المحاسبية المعلومات بنشر االهتمام: التوصيات ومن  وا 
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 القوائم مع ملخصات إرفاق خالل من وذلك ،ةالمالي عمان سوق في للمستثمرين
 .االستثمار قرار في المؤثرة المحاسبية المعلومات أهم تتضمن ،المالية

(، بعنوان: "التقارير المالية 0331دراسة )الجيوسي، وغرابية،  .01
السنوية المنشورة للشركات المساهمة العامة الصناعية في األردن 

 ومالءمتها لقرار االستثمار المالي". 
ة التقارير المالية السنوية ءمالدراسة إلى التعرف على مدى مالهدفت  

تعرف على مدى وجود عالقة بين األهمية المنشورة للشركات إلغراض االستثمار وال
النسبية لبنود المعلومات ونسبة اإلفصاح عنها في التقارير ومدى وجود عالقة بين 
نسبة اإلفصاح عن المعلومات في تقارير الشركات والتذبذب في أسعار أسهمها في 

على )جميع شركات قطاع البنوك والشركات المالية  انةتم توزيع االستبالسوق. 
 بعض شركات التأمين(. ،باستثناء شركات الصرافة ةمدرجة في سوق عمان الماليال

ومن نتائج هذه الدراسة وجود تجانس احتياجات فئة المستثمرين في األردن  
من المعلومات. أي أنه ال يوجد فرق في تقييم معظم المعلومات بين مجموعات 

البند وأهميته النسبية ضعيفة المشاركين. وتبين أن العالقة بين نسبة اإلفصاح عن 
جدا . وكذلك تبين أن العالقة بين نسبة اإلفصاح في تقرير الشركة وتذبذب سعر 

عالقة ضعيفة وان الشركات ال تفصح عن المعلومات  ةسهمها في السوق المالي
 بشكل كاف.
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(، بعنوان: "األهمية النسبية للبيانات المالية 0333دراسة )مطر،  .00
ادرة عن الشركات المساهمة بدولة الكويت كمصدر من المدققة الص

 مصادر المعلومات لمتخذي قرارات االستثمار وقرارات اإلقراض". 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية البيانات أو القوائم المالية  

المدققة الصادرة عن الشركات المساهمة بدولة الكويت وذلك كمصدر للمعلومات 
ن متخذي قرارات االستثمار وقرارات اإلقراض وذلك من وجهة نظر بالنسبة لكل م

المستثمرين والمقرضين ثم تحديد العوامل الرئيسة التي تزيد من موثوقية المعلومات 
المستخلصة منها باإلضافة إلى تحديد عام لإلفصاح المناسب عن المعلومات 

الشركات المساهمة العامة  الواجب توفيرها في القوائم المالية المنشورة التي تصدرها
بدولة الكويت وذلك للوفاء باحتياجات كل من فئتي محللي االستثمار ومحللي 

فئة المهنيين  ،محللي االستثمار ،على )محللي االئتمان انةتم توزيع االستباالئتمان. 
-استخدام االختبارات التالية )مانتم ، و من محاسبين ومدققين( في دولة الكويت

 معامل ارتباط سبيرمان(. ،معامل االختالف ،سط الحسابيالو  ،ويتني
ومن نتائج هذه الدراسة أن البيانات المالية احتلت المرتبة األولى كمصدر  

للمعلومات بالنسبة لفئة المستثمرين. وكذلك تتأثر درجة الثقة التي يوليها مستخدمو 
اتفقت فئتا المستثمرين البيانات المدققة لهذه البيانات بمجموعة من العوامل. وقد 

والمقرضين على أهم ثالثة عوامل وهي: سمعة مراقب الحسابات ونوع الرأي الذي 
 .البيانات وتاريخ صدور تقرير عنه يبديه المراقب في تقريره عن هذه
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 ثانيا: الدراسات األجنبية:
" An Empirical :بعنوان  (201Bogdanoviciute ,1( دراسة .0

Expectation Gap: The Case of of Audit Study 

".Lithuania 
 القوائم مستخدمي وبين الحسابات مدققي بين التوقعات فجوة لتحليل الدراسة هدفت
 المدقق وكشف( والموثوقية ،والموضوعية المسؤولية) درجة حيث من المدققة المالية
 ليتونيا منطقة تم استهداف ،المعنية للجهات عنها واإلبالغ والتحايل الغش لحاالت

 .(2899في عام )
 المالية القوائم على واالعتماد المسؤولية درجة :يلي ما الدراسة هذه نتائج ومن

 من ،القوائم هذه ومستخدمي الحسابات مدققي بين جوهريا اختالفا   تختلف المدققة
 وبين الحسابات مدققي بين جوهريا   اختالفا   تختلف تدقيقال عملية من الهدف حيث

 حاالت عن واإلبالغ الكشف حيث من المدققين واجبات ،المدققة القوائم مستخدمي
 مستخدمي وبين الحسابات مدققي بين جوهريا   اختالفا   تختلف والمخالفات االحتيال
، يوجد اهتمام كبير من قبل الحكومة والهيئات التنظيمية فيما المدققة المالية القوائم

ليل، وذلك أدى بدوره إلى زيادة ثقة المستثمرين يتعلق بمنع حاالت الغش والتحا
 بتقرير مدقق الحسابات.

 والجهات الحكومية الجهات من قبل هتماماال زيادة بضرورة الدراسة وأوصت
من كافة النواحي  المدققين على اإلشرافي بدورهم يتعلق فيما التدقيق لمهنة المنظمة

 من والطمأنينة الثقة زيادة أجل منوذلك  ،وليس فقط بالكشف عن حاالت الغش
أن التقرير قد أ عد وفقا  لقوانين معينة وتحت إشراف من الحكومة  المستثمرين قبل

 والهيئات المنظمة لمهنة التدقيق.
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" An Appraisal:بعنوان and others (Tahinakis,  (2010دراسة .2

Firm' Stock mpact of Audit Qualifications on I of the

Price Fluctuations".Exchange  

 في المدرجة المنشات عن الحسابات مدقق تقرير اختبار إلى الدراسة هذه هدفت
 التقارير هذه أن باعتبار ،(2884-2889) الفترة خالل المالية لألوراق أثينا سوق
 ،المالية البيانات ومستخدمي الحسابات مدققي بين للتواصل األساسية الوسيلة تعتبر
 وشاملة مفهومة التقرير في الموجودة البيانات تكون أن سبق يجب ما على وبناء  
، قياس أثر تقرير االستثماري قرارهم اتخاذ عند لمستخدميه ا  مفيد التقرير هذا ليكون

مدقق الحسابات على تغيير أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة أثينا 
 باستخدام نموذج السوق.

 محدود يعتبر الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى أن :الدراسة هذه نتائج من
 فهم عدم بسبب ذلك يكون وقد ،االستثماري القرار اتخاذ عملية من جزءا   يشكل وال

، رأي مدقق الحسابات الذي يبديه في تقريره سواء التقرير هذا لمحتويات المستثمر
إبداء الرأي، ذلك يكون كان هذا الرأي متحفظ أو غير متحفظ أو قيام المدقق بعدم 

 له تأثير طفيف على أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة.
 أكثر ليكون المدقق لتقرير اإلعالمي بالمحتوى االهتمام بضرورة الدراسة وأوصت
قيام الجهات المعنية بزيادة توعية ، االستثماري قراره اتخاذ عملية في للمستثمر فائدة  

عقد الندوات والدورات ذات العالقة بأمور البورصة ألن المستثمر وذلك من خالل 
 ذلك في مجمله يؤثر على اقتصاد الدولة والحفاظ على مواردها وتنميتها.

" International( بعنــوان: ,Gebhardt, and Daske 2006) دراســة .1

Financial Reporting Standards and Experts' 

".Perceptions of Disclosure Quality 

دف هذه الدراسة إلى تقييم جودة القوائم المالية للمنشآت النمساوية ته 
واأللمانية والسويسرية التي تبنت المعايير الدولية إلعداد تقاريرها المالية 

(IFRS)  حيث تم استخدام اإلفصاح المتوفر في التقارير التي تم تحليلها
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 بواسطة الخبراء. 
ت بشكل ملحوظ عند تبني معايير تبين من الدراسة أن جودة اإلفصاح زاد 

ثالثة )النمسا، ألمانيا، للدول األوروبية ال (IFRS)إعداد التقارير الدولية 
، باإلضافة إلى أن بعض البلدان التي كانت تعد قوائمها المالية وفقا  السويد(

للمعايير المحلية كانت تفتقر إلى جودة اإلفصاح الكافي الذي من شأنه أن 
 قرار مستخدم هذا التقرير. يعمل على ترشيد

هذا الموضوع في وأوصت الدراسة بعمل المزيد من األبحاث المتعلقة ب 
، االهتمام أكثر من قبل الجهات المعنية بمهنة التدقيق المستقبل القريب

بضرورة إلزام الشركات التي تقوم بتدقيق حساباتها أن تكون قوائمها قد أ عدت 
 ة.وفقا  لمعاير المحاسبة الدولي

" The Use of Annual Reports by:بعنوان Day) (1986 ,دراسة .3

".UK Investment  Analyst 

 المدددددداليين المحللددددددين اسددددددتفادة مدددددددى علددددددى الوقددددددوف إلددددددى الدراسددددددة هددددددذه هدددددددفت
 الماليددة المعلومددات مددن متخصصددين الغيددر العدداديين والمسددتثمرين المتخصصددين

 وواقعيدة جددوى مدن التحقدق إلى هدفت كما ،السنوية المالية التقارير في الموجود
، الفئددة المسددتهدفة فددي هددذه الدراسددة العامددة األغددراض ذات الماليددة القددوائم مفهددوم

 هي كانت في المملكة المتحدة.
 علددى السددنوية الماليددة التقددارير إلددى ينظددرون نيلمسددتثمر ا أن الدراسددة نتددائج ومددن
 عند يستخدمونها التي المحاسبية للمعلومات مصادر عدة من مصدر مجرد أنها

خددر عدددم االسددتفادة مددن تقريددر القددوائم الماليددة آ، بمعنددى االسددتثماري قددرارهم اتخدداذ
المدققة بالنسبة المطلوبة التدي تحقدق الهددف مدن وراء إصددار مثدل هدذه التقدارير 

 السنوية.
أوصت الدراسة بعدة أمور أهمها: العمل على زيادة الوعي لدى المستثمرين مدن 

صدة حتدى تدتم االسدتفادة مدن المعلومدات الموجدود فدي التقدارير قبل الجهات المخت
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المالية المدققدة، زيدادة اهتمدام المحللدون المداليون بدالقوائم الماليدة المنشدورة والقيدام 
بتطددددوير بعددددض الجوانددددب فددددي التقريددددر ليحقددددق أعلددددى فائدددددة سددددواء علددددى صددددعيد 

 االستثمار الشخصي أو المؤسسي أو على صعيد الدولة.

 :السابقة الدراسات على التعليق: 1-8
مددن خددالل اسددتعراض مجموعددة مددن الدراسددات السددابقة ذات الصددلة بموضددوع  

 الدراسة يمكن اإلشارة إلى النقاط التالية:
( فقددد تحدددثتا عددن اإلفصدداح عددن 2884( و)الحيددزان، 2898أمددا دراسددة )دلددول،  .1

السددددوق  التنبدددؤات الماليددددة، وكانددددت األولددددى عددددن بورصدددة فلسددددطين، والثانيددددة عددددن
 .ةالسعودي

الجيوسددي، وغرابيددة، ( و)2885 وكددان مجتمددع الدراسددة لكددل مددن دراسددة )صددالح، .2
 ، غير أنهما تحدثتا عن القطاع الصناعي فقط.ةالسوق األردني ( في9558

( بقياس مدى إدراك المستثمرين ألهمية استخدام 2884وقام )البحيصي، ونجم،  .3
هدي األقدرب لموضدوع الدراسدة و  مار،قرار االسدتثالمعلومات المحاسبية في ترشيد 

ولكن االختالف في أن موضوع الدراسة سوف يوضح العالقة بين محتوى تقرير 
 المدقق تحديدا  وأثره على ترشيد قرار المستثمر.

( علددددى الخصددددائص المرغوبددددة فددددي تقريددددر مدددددقق 2884 ،ركددددزت دراسددددة )غريددددب .4
 الحسابات ضمن البيئة المصرية.

بتسددليط الضددوء علددى أهددم المتغيددرات التددي تددؤثر  (2889 ،وقامددت دراسددة )مرعددي .5
 على القرار االستثماري.

( هدي صدغار المسدتثمرين فدي 2889 ،وكانت الفئة المستهدفة في دراسة )باشديخ .6
( سددوق عمددان 2889 ،واسددتهدفت دراسددة )خليددل ،ةسددوق األوراق الماليددة السددعودي

دولة الكويت منذ ( كانت الفئة المستهدفة 9500 ،ودراسة )مطر ،لألوراق المالية
 زمن بعيد.
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 ( استهدفت البنوك العاملة في قطاع غزة.2880 ،دراسة )أبوغلوة .7

 :الدراسة هذه به تتميز ما: 1-9
تتميددددز هددددذه الدراسددددة بأنهددددا الدراسددددة التددددي ركددددزت علددددى موضددددوع المحتددددوى  

اإلعالمددي لتقريددر مدددقق الحسددابات باإلضددافة إلددى القددوائم الماليددة المدققددة وأثددر ذلددك 
علدددى القدددرارات االسدددتثمارية للمسدددتثمرين، فدددي حدددين ركدددزت الدراسدددات األخدددرى التدددي 

ح عدددن المعلومدددات أجريدددت فدددي فلسدددطين وفدددي الددددول العربيدددة علدددى موضدددوع اإلفصدددا
يضاحات أكثر للمستثمرين، كما تناولت الدراسدة موضدوع  التاريخية وتوفير إفصاح وا 
مهم وهو مدى تأثير توافق إعدداد التقدارير الماليدة وفقدا  لمعدايير التددقيق الدوليدة علدى 

 قرارات المستثمرين. 
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 الثاني الفصل

 المدققة المالية والقوائم الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى
 فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات ترشيد في وأثرها

 

 المبحث األول: تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية المدققة.

 المبحث الثاني: المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات.
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 : مقدمة2-0
انتشر استخدام تقارير مدقق الحسابات الخارجي في العصر الحالي لقد  

وتزايدت أهمية هذه التقارير بعد ظهور وانتشار  ،وذلك لما لها من مزايا وفوائد كثيرة
حيث يعتبر تقرير  ،هادفة للربحالغير عات الخاصة والعامة والمشروعات المشرو 

ولكن بإصدار  ،المدقق المنتج النهائي للجهود المبذولة من قبل مدققي الحسابات
إهماله في أداء  مستقبال  إن ثبت يكون المدقق معفيا  من مسئوليتههذا التقرير ال 
هذا يبين مدى ضخامة المسئولية الملقاة على عاتق مدقق و  .واجباته المهنية

 (.795: 2882 ،بوعالحسابات الخارجي )جر 

وذلك ألهمية المحتوى المعلوماتي  ،يعتمد الكثيرون على مثل هذه التقارير 
ذا كان األمر يتعلق  ،لهذه التقارير التي تساعد في عملية اتخاذ القرار االستثماري وا 
د أسعار األوراق المالية باألسواق المالية فإن تلك المعلومات ستساعد في تحدي

ر يستخدمها في تقييم أداء الشركات ومن ثم بالمبلغ الذي يمكن فالمستثم .للشركات
تبرز أهمية  هنا ومن .أن يدفعه مقابل األوراق المالية التي تصدرها هذه الشركات

هذه المعلومات حيث تصبح أساسا  ضروريا  يتم من خاللها الوصول إلى نقطة 
: 9555 ،ري )الراوياالستثمار المناسب في الفترات المستقبلية للنشاط االستثما

29.) 

بين التقرير المالي السنوي الذي يقوم بإعداده المدراء  على المدقق أن يالئمو  
 .Mclaney, et وبين الدالئل والبراهين التي تثبت صحة هذه التقارير ،في الشركة

al., 2002: 145)). 
يوفر تقرير مدقق الحسابات الخارجي الضمانة المطلوبة لمستخدمي هذا 

خالية من  لمدققةالبيانات المالية ا تكون التقرير من مستثمرين وغيرهم على أن
 (,Verhaar 24 :2010األخطاء المحاسبية )

المبحث األول بعنوان تقرير مدقق  ويحتوي هذا الفصل على مبحثين هما:
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الحسابات والقوائم المالية المدققة الذي يتطرق إلى تعريف التدقيق وأهدافه وأهميته 
 ،وتعريف مدقق الحسابات وصفاته وتحديد مسؤولياته والتطرق إلى معايير التدقيق

يتناول إلعالمي لتقرير مدقق الحسابات فعنوان المحتوى ابأما المبحث الثاني 
وأنواع تقرير مدقق الحسابات  ،تعريف تقرير مدقق الحسابات والعناصر األساسية له

كما تناول المبحث الثاني  .ر الجيدواألركان والخصائص الواجب توافرها في التقري
لومات المحاسبية في اتخاذ ودور المع ئص األساسية للمعلومات المحاسبيةالخصا
نهاية المبحث تحدث عن الدالئل والقرائن التي تؤثر على رأي مدقق الوفي  .القرار

 ت.الحسابا
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  األول المبحث

 الخارجي الحسابات مدقق تقرير
 
 : تمهيد.2-0-1
 : تعريف التدقيق. 2-0-0
 : أهداف التدقيق.2-0-2
 : أهمية التدقيق.2-0-1
 .مدققال: تعريف 2-0-3
 .مدققال: صفات 2-0-6
 .ققمدال: مسؤولية 2-0-1
 : معايير التدقيق.2-0-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 

 تمهيد: 2-1-0
وتخصخصت بعض  ،إلى دمج أعمالها بعض المؤسسات اتجهت

وستصبح  .يادة أسواق المال عمقا  واتساعا  أدى إلى ز  مما ،ات العامةالقطاع
ل اإلستراتيجية لالقتصاد الشركات القابضة متعددة الجنسيات تتحكم في الفواص

وسوف يترتب على ما سبق تزايد األهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة  .العالمي
التي تم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي كمصدر للمعلومات التي تخدم 
 ،رجال األعمال والمؤسسات المالية في عملية اتخاذ القرار االستثماري )جربوع

2882 :93  .) 

العريقة التي ساهمت في تنمية المجتمعات مهنة التدقيق من المهن و 
ف وتوضيح حاالت اإلسرا ،المتقدمة لما تؤديه من خدمات في مجال االستثمارات

ة ويعتبر التدقيق من العوامل التي تساعد على النهض .والغش والتالعب
خاصة  ما يتصل  ،سبيل تحقيق أهدافها القومية علىوخير عون للدولة  ،االقتصادية
لشعوبها  جتماعيةاالقتصادية و االرفاهية ال مستوى عال  من صادها وتحقيقبتنمية اقت
 (. 25: 2899 ،وآخرون ،)محمود

 : تعريف التدقيق2-0-0
والتي تعني  Audir)من اللغة الالتينية من كلمة ) اشت قت كلمة "تدقيق" 

((to hear حيث كان صاحب العمل في العصور القديمة عندما يشك في  ،يستمع
حيث كان  ،بتدقيق حساباته كلفهفي حساباته يقوم بتعيين شخص ي وجود خيانة

ما يقوله هذا  ىصاحب العمل ويستمع إليجلس هذا الشخص )المدقق( مع محاسب 
أول من  قد كان اإليطالي باشليوو  .المحاسب بخصوص حسابات صاحب العمل

واجبات ومسؤوليات مدقق وقام بوصف  9757أوجد نظام القيد المزدوج سنة 
 .(Tendon, et. al., 1997: 1).الحسابات 
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 والحسابات والمستندات الداخلية الرقابة أنظمة فحص يعرف التدقيق بأنه 
 القوائم داللة مدى عن محايد فني رأي ستخالصوا منظما   انتقاديا   فحصا   والبيانات
 ،اهلل عبد) المالية الفترة نهاية في الفحص موضع للشركة المالي الوضع عن المالية
2888 :93.) 

 التي االقتصادية األحداث على للحصول ظمةمن عملية بأنه أيضا   ويعرف
 إلى ذلك نتائج توصيل ثم ،االنحياز عن وبعيدة موضوعية بطريقة وتقيمها ،حدثت

 (American Accounting Association, 1972: 18) المعنية األطراف

جراءات يهتم  وعر فه آخرون بأنه علم له قواعد وأصول وفن له أساليب وا 
سابات وسجالت الوحدة محل التدقيق بقصد إبداء الرأي بالفحص الفني المحايد لح

 ،وآخرون ،مدى صحة وعدالة األرقام الواردة بالقوائم المالية المنشورة )الهواري حول
2888 :9.) 

 التدقيق أهداف: 2-1-2
ويمكن تحديد أهداف التدقيق  ،السنين مرور مع التدقيق أهداف تطورت

 عبر مجموعتين أساسيتين هما )التقليدية والحديثة المتطورة(.
 األهداف التقليدية . أ

 (:97: 2888 ،اهلل عبد) التالية بالنقاط األهداف هذه تتمثل حيث
المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجالت التحقق من صحة ودقة البيانات  .9

 ومدى االعتماد عليها.

أدلة قوية حول مطابقة القوائم  إلىحصول على رأي فني محايد يستند ال .2
 المالية لما هو مقيد بالدفاتر والسجالت.

 اكتشاف األخطاء والغش. .3

تقليل فرص األخطاء والغش عن طريق الزيارات المفاجئة من قبل المدقق  .7
 للمنشأة.
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 .(29: 2899 ،وآخرون ،أضاف )محمودو 
 معاونة دائرة الضرائب في تحديد مبالغ الضريبة . .9

 تقديم التقارير المختلفة للهيئات الحكومية المختلفة. .9

 األهداف الحديثة . ب

 (:95: 2885 ،المطارنة) التالية بالنقاط األهداف هذه تتمثل حيث
موضوعية مراقبة الخطط ومتابعتها والتحقق من وجود أو عدم وجود  .9

 والبحث في أسباب عدم وجودها. ،األهداف

 تقييم النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة  مع األهداف المحددة مسبقا . .2

 القضاء على الهدر واإلسراف في جميع نشاطات المنشأة. .3

 .مستوى  ممكن من الرفاهيةيق أكبر تحق .7

في المعيار رقم  IFA، 2005: 200)كما بين اإلتحاد الدولي للمحاسبين )
فيما إذا كانت البيانات  المدققأن الهدف من عملية التدقيق هو تدعيم رأي  ،(288)

 قد أ عدت من كافة النواحي األساسية وفقا  إلطار تقارير مالية محددة.
 

 : أهمية التدقيق2-0-1
( عند إصدار المعايير في IFACبينت لجنة اإلتحاد الدولي للمحاسبين )

 ،أن أهمية التدقيق تكمن في النقاط اآلتية )االتحاد الدولي للمحاسبين( 2882عام )
2883 :99 :) 
 من خالل يقوم المدققون الخارجيون بمساعدة المؤسسات المالية وذلك .9

 .ةلبيانات المالية مدققة بأماناتقديمهم 

التطبيق العادل للنظام  كفاءةو  الثقة الحسابات في بناء يساهم مدققو .2
 الضريبي.

 يساعد المدققون الخارجيون في وضع القرارات اإلدارية السليمة. .3
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 : تعريف مدقق الحسابات2-0-3
حيث يقوم بإعداد تقرير  ،هو الشخص الذي يقوم بعملية تدقيق الحسابات

-وأ طلق على المدقق أسماء أ خرى مثل )مراجع ،يبدي فيه رأيه بشأن القوائم المالية
 ي(.محاسب قانون-فاحص حسابات-مراقب

ووفقا  لتعريف جمعية المحاسبيين القانونيين الفلسطينيين فإن مدقق 
الحسابات هو الشخص المرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات بمقتضى قانون 

 (.9: 2885 ،مزاولة المهنة )مجلة بورصة فلسطين

 : صفات مدقق الحسابات2-0-6
تدقيق  لمهنةكان مزاوال  هناك صفات يجب أن يتحلى بها كل من  

 (:75: 2882 ،وعلي الصبان)الحسابات وهي 
 أن يكون المدقق أمينا  على أسرار العمل الذي يقوم به. .9

أن يكون المدقق مواكبا  وملما  بالتطورات التي تحدث في القوانين  .2
 والتشريعات.

 أن يكون المدقق حرا  تابعا  فقط لضميره. .3

 لملل.ألن طبيعة عمله روتينية تؤدي إلى ا ،صبورا   .7

 لبقا  في التعبير. .9

 أن يقبل المدقق العمل وهو مقتنعا  به. .9

 :وهي أخرى صفات( 999: 2888 ،اهلل عبد) وأضاف
أن يكون في مستوى اجتماعي وثقافي مماثل لمستوى أعضاء مجلس اإلدارة  .4

 هي حتى ال يتم السيطرة عليعلى األقل حتى يستطيع مناقشتهم بموقف قو 
 من قبلهم.

عطاء النصائح الفنية دون اإللحاح على تنفيذها ال يخرج عن  .0 إطار عمله، وا 
 إال إذا كانت ضرورية التنفيذ.
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 : مسؤولية مدقق الحسابات2-0-1
 وسلوك بآداب التزامه ومدى تصرفاته من تنبع الحسابات مدقق مسؤولية إن

 مع تتفق كانت إذا ما ومعرفة ،بها يقوم التي واالختبارات الفحوص وكذلك ،المهنة
 فني رأي إبداء إلى تهدف التدقيق عملية نإ حيث. عليها المتعارف التدقيق معايير
 تم أنه وبما. الحسابات مدقق تقرير طريق عن وذلك المالية القوائم عدالة في محايد
 ،العقد هذا بموجب مسئوال   يكون فإنه العميل وبين الحسابات مدقق بين ما عقد إبرام

 لألصول وفقا   المطلوبتين والمهارةالقيام بعمله بالعناية  عن مسئوال   المدقق فيكون
 (.59: 2885 ،المطارنة) المهنية

 : معايير التدقيق2-0-7
 تضبط التي الضوابط من معقول مستوى توفير إلى التدقيق معايير تهدف

 معايير وتقسم ،للمهنة المنظمة الجهات قبل من وضعها تم التي التدقيق عملية
 :(40-49: 2889 ،الذنيبات) هي رئيسة مجموعات ثالثة إلى التدقيق

 General Standards or Personalمعايير عامة أو شخصية:  .9

 Standards of Field Workمعايير العمل الميداني:  .2

 Standards of Preparation of The Report معايير إعداد التقرير: .3

 General Standards or Personalمعايير عامة أو شخصية:  .0

 يصبح حتى نفسه الحسابات مدقق وشخصية بصفات تتعلق هذه المعايير
 :أقسام ثالثة إلى هذه المعايير وتنقسم ،التدقيق عملية لتولي أهال  
 التأهيل العلمي والعملي . أ

 المؤهالت من الكافي القدر لديه يكون أن الخارجي الحسابات مدقق على 
 تحددها شروط وهناك .والتدقيق المحاسبة مجال في العملية والخبرات العلمية
 مهنة مزاولة إجازة على حاصل المدقق يكون حتى بلد كل في المسئولة الجهات
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 :الشروط هذه بعض ومن التدقيق
 .أن يكون متمتعا  باألهلية المدنية 

 .غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة باألخالق واألمانة 

 ة.شهادة في أي من التخصصات ذات العالق 

 .أن يستكمل متطلبات التدريب المطلوب 

 .أن يجتاز امتحان لجنة الترخيص 

 االستقاللية . ب

إن توافر االستقالل والحياد لدى مدقق الحسابات الخارجي من شأنه تعزيز   
ولهذا يعتبر  .يره عن القوائم المالية المنشورةالثقة في الرأي الذي يبديه في تقر 

استقالل وحياد مدقق الحسابات الخارجي حجر الزاوية الذي تقوم عليه مهنة التدقيق 
لدى مدقق الحسابات  دن االستقالل والحياا  و  .وجودهاوأحد األسباب الرئيسية ل

 (.490: 2884الخارجي يحد من قدرته على تبني رأي متحيز )جربوع، 

 وعدم وموضوعية واستقامة ةمانأ بكل التدقيق بعملية المدقق قيام وهي
 .الذهنية والناحية الفعلية الناحية من المدقق استقالل بمعنى ،انحياز

 (:Salehi, et. al., 2009: 165) وأضاف
 هو التدقيق تقرير إعداد بينما الشركة، إدارة وظيفة من المالية القوائم إعداد

 إعداد في الشركة إدارة عن المدقق استقالل. كما أن الحسابات مدقق مسئولية من
 .المستثمرين مصالح حماية في أساسيا   عامال   يعتبر التقرير
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 بذل العناية المهنية المعقولة في جميع مراحل التدقيق. . ت

 Standards Of Field Work: معايير العمل الميداني .2

 :وهي كالتالي ،ومن معايير العمل الميداني ما يتعلق بإجراءات التدقيق الميداني
 معيار دقة تخطيط العمل واإلشراف على المساعدين. . أ

 معيار كفاية وصالحية أدلة اإلثبات. . ب

 معيار دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية. . ت

 Standards Of Preparing Reports :معايير إعداد التقرير .1

من و  .التدقيق لعملية النهائي التقرير إعداد كيفية بتحديد تتعلق التي المعايير وهي
 (:98-74: 2885 ،الَرماحي) هذه المعايير

 معايير القواعد المحاسبية المتعارف عليها. . أ

 معيار اإلفصاح التام. . ب

 معيار ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. . ت

 معيار إبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة. . ث

 :الشرح اآلتي (08: 2889 ،الذنيبات) وقد قدم
فقرة إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت حسب وجوب احتواء  .9

 المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال  عاما .

اإلشارة إلى أن المبادئ المحاسبية التي تم استخدامها في إعداد القوائم المالية  .2
كانت المبادئ  أما إذا .تم استخدامها في الفترات السابقةتختلف عن التي 

 .التي استخدمت في السنة السابقة فال داعي لإلشارة إلى ذلك تلكالمستخدمة هي 

يضاحات كافية ومناسبةالقوائم المالية عل ضرورة احتواء .3 وبخالف  .ى بيانات وا 
 شير المدقق إلى عدم كفاية ومناسبة اإلفصاح.يذلك ال بد أن 

ئية يبين فيها المدقق رأيه للنتيجة النها وب احتواء التقرير على فقرة خاصةوج .7
 لعملية التدقيق.
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 الثاني المبحث
 الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى

 : تمهيد.2-2-1
 .قمدقال: تعريف تقرير 2-2-0
 .مدققال: العناصر األساسية لتقرير 2-2-2
 المدقق. : أنواع تقرير2-2-1
 .مدققالب توافرها في تقرير : األركان الواج2-2-3
 : الخصائص الواجب مراعاتها في التقرير الجيد.2-2-6
 : الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية.2-2-1
 : دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار.2-2-7
 : الدالئل والقرائن التي تؤثر على مدقق الحسابات عند إبداء رأيه.2-2-3
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 : تمهيد2-2-1
"هو ما تتضمنه  مي لتقرير مدقق الحسابات الخارجيالمحتوى اإلعال

ودالالت يمكن  ن  بها تقرير مدقق الحسابات من معااأللفاظ أو العبارات التي يصاغ 
والتعرف  المشروع( ها في تقييم الشركة )أولمستخدميه الوثوق بها واالعتماد علي
 .(9: 2884 ،)غريب على نتائج أعمالها ومركزها المالي"

مات باختالف الشخص الذي يستخدمها من جهة وكذلك تختلف قيمة المعلو 
: 2880 ،تستخدم فيه من وجهة أخرى )مطر والسويطيباختالف نوع القرار الذي 

394.) 

المحتوى المعلوماتي للبيانات المالية المنشورة يقوم بتحديد طبيعة العبارات 
وما يحتويه من ألفاظ وعبارات  التي يصاغ بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي

ودالالت يمكن لمستخدميه الوثوق بها واالعتماد عليها في تقييم الشركة تقييما عادال  
ج أعمالها ومعرفة نتائ بشكل عام عارف عليها والمقبولةوفق المبادئ المحاسبية المت

 (.94: 2889 ،المجمع العربي للمحاسبين القانونيينومركزها المالي )

مستخدمي المعلومات المحاسبية متطلباتهم واحدة تقريبا ، بحيث معظم  
لذلك من  .لتقييم المخاطر النسبية للشركات يحتاج هؤالء المستخدمون إلى معلومات

وأوضحت جمعية المحاسبين  .هؤالء المستخدمين بهذه البيانات األهمية تزويد
رير والقوائم المالية قائلة  ( أهمية دور المعلومات الواردة في التقاA.A.Aاألمريكية )

"بأن المعلومات المحاسبية تعد الوسيلة الرئيسة لتخفيض ظروف عدم التأكد التي 
 يواجهها المستثمر الخارجي".

ومن خالل توفير المعلومات المالية والمحاسبية المتمثلة في المحتوى اإلعالمي 
وهذا من شأنه أن  .رهوم اإلعالم المحاسبي بتأدية دو لرسائل اإلعالم المحاسبي يق

المستثمرين بالمعلومات الالزمة  تزويدة قرارات االستثمار من خالل إلى كفاء يؤدي
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)كحالة،  والمالئمة التي تسهم مساهمة فعالة في تحسين جودة قراراتهم االستثمارية
2899 :9).  

 (:Epstein and Pava, 2011ويقول )
للشركات العامة لتحسين االتصال مع يعتبر التقرير السنوي الموجز فرصة فريدة 

 المساهمين.

 : تعريف تقرير مدقق الحسابات2-2-0
بواسطة مدقق الحسابات  إن تقرير المدقق هو عبارة عن ملخص مكتوب

صحة البيانات الواردة في القوائم  حولي يبدي فيه رأيه الفني المحايد الخارجي الذ
 و المالية التي تم تدقيقها والتي يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات )الصبان

 (.399: 2888 ،هالل

(: أن نتيجة عملية التدقيق التي Marshall, et. al., 1996: 5ويقول )
 المستقل.ص في تقرير مدقق الحسابات ختليقوم بها مدقق الحسابات الخارجي ت

 : العناصر األساسية لتقرير مدقق الحسابات2-2-2
 ،الذنيبات) يحتوي تقرير مدقق الحسابات الخارجي على عناصر أساسية وهي

2889 :242-247:) 
 Report Title: عنوان التقرير .9

 عن التقرير يميز عنوان اختيار ضرورة إلى الدولية التدقيق معايير أشارت حيث
 تقرير عبارة على احتوائه وضرورة ،واضح بشكل ويكون األخرى التقارير من غيره
 .المستقل الحسابات مدقق
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 The Report address   الجهة التي يوجه إليها التقرير: .2

حيث يتم توجيه تقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى الهيئة العامة في الشركات 
 التي حددتها القوانين المنظمة لمهنة التدقيق.

 Introductory Paragraphفقرة المقدمة:  .3

 تدقيقها تم التي المالية القوائم أنواع بإظهار الخارجي الحسابات مدقق يقوم حيث
 هذه في يبين كما .العالقة ذات والشركات البيانات هذه تغطيها التي المالية والفترات
 هذه عدالة مدى على محايد فني رأي إعطاء على تقتصر التي تهمسؤولي الفقرة
 هذه إعداد عن المسؤولية كامل تتحمل التي هي المنشأة إدارة أن. كما المالية القوائم

 .المالية البيانات
 Scope Paragraphفقرة النطاق:  .7

 في المدقق يبين حيث ،ومحدداتها التدقيق عملية ونطاق طبيعة الفقرة هذه تظهر 
 تأكيد على للحصول الدولية التدقيق لمعايير وفقا   التدقيق بعملية قام بأنه الفقرة هذه

 .مالية انحرافات أية من خالية المالية البيانات بأن معقول
 Opinion Paragraphفقرة الرأي:  .9

 المالية القوائم كانت وبيان ما إذا المالية البيانات في رأيه بإظهار المدقق يقوم 
 .التقرير في األهم الفقرة وهي للمنشأة الحقيقي المالي الوضع تعكس

 Date of Reportتاريخ التقرير:  .9

 من المدققنتهي ي حيث ،الميداني العمل من المدقق انتهاء يوم في التاريخ ويكون
 .التدقيق أدلة جمع

 Auditor Name and Address of Theالمدقق وعنوانه: اسم .4

Auditor 

 .التقرير نهاية في المكتب باسم ويوقع ،مكتبه عنوان المدقق يضع
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 : أنواع تقرير مدقق الحسابات2-2-1
حيث نستطيع تقسيمها  ،عدة أنواع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي هناك 

 :وهي (57: 2888 ،اهلل عبد)إلى ثالثة أنواع رئيسة 
 Degree of Compulsion :درجة اإللزام في إعدادها .1

 Length  ،Contentsمحتويات التقرير المعلوماتي:  .2

 Opinionإبداء الرأي:  .3

 وفيما يلي تفصيال  لكل نوع على حدة:

 التقارير من حيث درجة اإللزام في إعدادها:  .0

 Special Reportالتقارير الخاصة:  . أ

 محدودة بمهام وترتبط ،بإعدادها المدقق القانون يلزم لم ،إلزامية غير تقارير وهي
 كتقييم الجزئية والمراجعات الفردية المشروعات تقارير ذلك على ومثال .وخاصة
 ذلك. شابه وما حريق عن الناتجة الخسارة وتقديم الشهرة

 Public Reportالتقارير العامة:  . ب
 ريرابتق أيضا   وتسمى ،إلزامية وهي للشركات المنظمة القوانين حسب تعد التي وهي

 االنتهاء عند اليومية الصحف في نشرها القانون يوجب العامة والتقارير ،الميزانية
 .إعدادها من
 As to Contents: التقارير من حيث محتوياتها من معلومات .2

  تنقسم التقارير من حيث محتوياتها إلى عدة أقسام هي
(Hayes, et. al., 2005: 459): 

 

 Short-Form Reportالتقرير القصير:  . أ

 :فقرتين من ويتكون ،دوليا   عليه المتعارف المختصر العادي التقرير هو
  :فقرة النطاق 

  :فقرة الرأيOpinion 
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  :فقرة النطاقScope Paragraph 
 .وأغراضها وشمولها التدقيق عملية مدى الخارجي الحسابات مدقق فيها ويبين
 فقرة الرأي :Opinion 

والهدف منها  ،وهي الفقرة التي يقوم بها مدقق الحسابات بإبداء رأيه الفني المحايد
 توصيل المعلومات للطرف الثالث.

 Long-Form Reportالتقرير المطول:  . ب

ت قد م المعلومات فيه بمزيد من  ،خاصة ألحداث التقرير المطول هو تقرير يتم إعداده
 :على التقارير من النوع هذا ويحتوي ،والتفصيل ويتم تقديمه لإلدارة اإلسهاب

 األساسية المالية القوائم بنود لبعض ومعلومات جداول. 
 محاسبية الغير المعلومات بعض. 
 التقرير إعداد في إتباعها تم التي التدقيق إجراءات. 
 اإلحصائية والبيانات األشكال بعض. 
 التفصيلية الحسابات بعض. 

 

 As to Opinionمن حيث إبداء الرأي:  .1

 (:709-744: 2882 ،وهناك عدة أنواع تندرج تحت هذا القسم هي )جربوع
 Unqualified Opinionالرأي بدون تحفظ )الرأي النظيف(:  . أ

 Qualified Opinionالرأي بتحفظ )رأي مقيد(:  . ب

 Adverse Opinionالرأي السلبي )المعاكس(:  . ت

 Disclaimers Opinionاالمتناع عن إبداء الرأي:  . ث
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 Unqualified Opinionالرأي بدون تحفظ )الرأي النظيف(:  . أ

 :وهي شروط أربعة يتوفر عندما التقارير هذه مثل كتابة ويتم
 عارف القوائم المالية قد تم إعدادها وفقا  للمبادئ المحاسبية المت تكون أن

 .بشكل عام عليها والمقبولة

  عدم وجود أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على الحسابات سواء في قائمة
 المركز المالي أو قائمة الدخل.

 فيا  كل الثقة وليس لديه أدنى شك أن يكون مدقق الحسابات الخارجي واثق 
أن بنود قائمة الدخل والمركز المالي هي مبالغ صحيحة وتمثل واقع الشركة 

 المالي الحقيقي.

  وجود أدلة إثبات كافية ومالئمة تؤكد وتبرر رأي المدقق على أن القوائم
المالية لنتائج األعمال تعبر بصدق عن المركز المالي في نهاية السنة 

 .المالية

 ( وأضافSchneider and Church, 2008: 2:) 
أن المدقق يستطيع إصدار تقرير برأي غير متحفظ على القوائم المالية، 
حتى ولو كانت الشركة التي تم تدقيق قوائمها تعاني من نقاط ضعف 

 جوهرية في نظام الرقابة الداخلي لديها. 

 Qualified Opinionالرأي بتحفظ )رأي مقيد(:  . ب

 بعض تقريره في يذكر عندما قق الخارجي بإصدار هذا التقريريقوم المد
 لم بأنه للقارئ االنتباه جذب منها القصد يكون التي التحفظات أو المالحظات

 التي الظروف ومن .عليها المتعارف التدقيق لمعايير وفقا   بالفحص القيام يستطع
 :ير ما يليالتقار  هذه مثل الى اللجوء الخارجي الحسابات مدقق حمل علىت

 .محدودية مجال الفحص الذي قام به 

 .تحفظات تتعلق بالثبات والتجانس في تطبيق المبادئ المحاسبية 
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 Adverse Opinionالرأي السلبي )المعاكس(:  . ت
 المالية القوائم عندما ال تمثل في ويستخدم ،النظيف التقرير عكس هو

 المحاسبية المبادئ وفق وصادقا   عادال   تمثيال   المالي المركز السنوية األعمال لنتيجة
 نسبية أهمية ذات التحفظات تكون أن ويجب. بشكل عام والمقبولة عليها المتعارف

 .والبراهين باألدلة رأيه تبرير المدقق ويقوم ،المالية القوائم في كبيرة

 Disclaimers Opinionاالمتناع عن إبداء الرأي:  . ث

 يستطيع ال أنه حال في التصرف هذا إلى الخارجي الحسابات مدقق يلجأ حيث
 .التدقيق موضع المالية القوائم عن محايدا   فنيا   رأيا   إعطاء

 :التالية الحاالت في ويكون
 .وجود قيود مفروضة على عمل المدقق من قبل الشركة 

 .وجود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات 

 .مراجعة مدقق حسابات خارجي آخر للقوائم المالية 

 الرأي بخالف -الرأي نوع يرتبها التي اآلثار بخصوص( 5: 2884 ،غريب) أضاف
 .الحسابات مدقق يصدره الذي – المتحفظ

 :يلي ما األسباب هذه ومن
 عدم الثقة في مجلس اإلدارة. .9

 احتمال تغيير مدقق  الحسابات. .2

 مستند لتحديد مسؤولية مدقق الحسابات جنائيا ، وتأديبيا ، ومدنيا . .3

 أرباح.إقرار عدم توزيع  .7

 احتمال انخفاض قيمة المنشأة في أسواق رأس المال. .9

 الحسابات مدقق لتقرير أخرى أنواعهناك ( 57: 2899 ،وآخرون ،محمود) وأضاف
 :وهي
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 مرفقات القوائم المالية: تقرير .0

 قبل من تدقيقه تم ما يتضمن والذي المنشات تصدره ذيال السنوي الكتيب وهو
 مالية معلومات على الكتيب هذا يحتوي وقد .مالية قوائم من الخارجي المدقق
 .أخرى وأمور مالية غير وأخرى

 تقرير فحص القوائم المالية المرحلية )الدورية(: .2
 ثالثة تكون ما وعادة   مالية سنة من أقل الزمنية فترتها تكون التي التقارير وهي
 توفر التقارير هذه ومثل .(سنوية نصف) شهور ستة أو( سنوية ربع) شهور

 .وباستمرار المناسب الوقت في محاسبية معلومات
 التقرير عن اختبار القوائم المالية التقديرية )المستقبلية(: .1

 عن افتراضات على تبنى التي المعلومات المستقبلية المالية بالمعلومات يقصد
 .تجاهها المحتمل المنشأة فعل ةورد المستقبل في تقع قد التي األحداث

 الواجب توافرها في تقرير مدقق الحسابات: األركان 2-2-3
  أهمها من الحسابات مدقق تقرير في توافرها الواجب األركان من مجموعة هناك

 (:990: 2885 ،المطارنة)
 أن يكون التقرير موجها  للهيئة العامة للمساهمين )جميع المساهمين(. .1

 ورقم قيده في سجل المدققين. أن يكون التقرير ممهورا  بتوقيع .2

 أن يكون التقرير مكتوبا . .3

أن يكون التقرير مؤرخا  وذلك لتحديد مسؤولية المدقق عن فترة زمنية  .4
 معينة.

 اشتمال تقرير المدقق على الفترة الزمنية التي تمثلها القوائم المالية. .5

 السهولة والوضوح في صياغة التقرير. .6

 ( أركان أخرى منها:277: 2898 ،وأضاف )الوقاد
أن يوضح المدقق رأيه في التحفظات المتضمنة في تقريره بشكل واضح  .7
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 ومباشر لعدم اللبس أو تغيير المقصود منها.

تضمين التقرير إلى المستويات المهنية المطالب مدقق الحسابات بضرورة  .8
 التقيد وااللتزام بها.

 :(Ratliff, et. al., 2002: 456) وأضاف
جراءات  .9  التدقيق.ملخص عن االختبارات وا 

 قائمة بأسماء األشخاص أو المؤسسات التي من أجلهم أعد هذا التقرير.  .11

 : الخصائص الواجب مراعاتها في التقرير الجيد2-2-6
ألطراف المستفيدة حلقة الوصل بينه وبين ا تقرير مدقق الحسابات ي عتبر
لذلك يفترض المستفيدون من هذا التقرير أن جميع العبارات الواردة  .من هذا التقرير

 ومعروضة بطريقة تمنع .ة بأوراق التدقيق التي يحتفظ بهافي التقرير حقيقية ومدعم
ومن الخصائص الرئيسة التي يجب أن تتوفر  .التشكيك أو التحريف غير المقصود

 :(990: 2889 ،نور) في التقرير الجيد
وعدم اشتماله على  ،يكون التقرير غير مطول أكثر من الالزمأن اإليجاز:  .0

 تفاصيل كثيرة من شأنها تشتيت القارئ.
ال يشتمل على عبارات غامضة قد تفسر  ،أن يكون التقرير واضحا  الوضوح:  .2

 بأكثر من معنى.
 اشتمال التقرير على المعلومات ذات األهمية النسبية الكبيرة.األهمية:  .1
 الضروري جدا  أن تكون المعلومات صحيحة ودقيقة.من الصحة والدقة:  .3
ترابط جمل التقرير تعطي للقارئ دفعة إلكمال قراءة التقرير حتى الترابط:  .6

 دون تشتيت لذهن القارئ. ،نهايته
بدون الصدق واألمانة ال فائدة من تقرير مدقق الحسابات الصدق واألمانة:  .1

 الخارجي.
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 (:799: 2892 ،جمعة) وأضاف
 صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه.تناسب  .7

توضيح اإلجراءات والخطوات التي قام بها عند تدقيقه للبنود ذات األهمية  .3
 الجوهرية.

 : الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية2-2-1
 فائدة ذات المالية القوائم من المستخرجة المحاسبية المعلومات تكون لكي 

مقاييس  وجود أي معينة بخصائص تتصف أن يجب القوائم، هذه لمستخدمي
وذلك  ومعايير تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة لمستخدمي تلك المعلومات،

 .(985 :2884)جربوع،  لتحقيق األهداف المرغوبة
 هي فيها تتوفر أن يجب التي المحاسبية للمعلومات األساسية الخصائص هذه ومن
 :ما يلي (42-49: 2885 ،حنان)
 

 ءمةالمال .0

 هرم قمة في يأتي والذي المعلومات فائدة أو المنفعة معيار ةءبالمال يقصد
 المنفعة تتحقق ولكي .القرار لمنفعة العامة القاعدة باعتباره النوعية الخصائص

 وثانيهما ةءمالمال أولهما :أساسيتين خاصيتين توافر ذلك يتطلب المرجوة
 في التأثير على المعلومات قدرة بأنها ةءمالمال نعرف ذلك خالل ومن .المصداقية

 األحداث نتائج عن تنبؤات تكوين دصقب وذلك مستخدمها جانب من المتخذ القرار
 .المستقبلية أو الحاضرة أو الماضية

 بديل من تختلف التي المعلومات بأنها ،(392: 2882 ،ظاهر) عرفها كما
 .بشأنها المناسب القرار التخاذ وتقييمها تحديدها يتم بحيث آلخر
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 الثقة ودرجة االعتماد عليها .2

 عليها االعتماد المستخدمون يتمكن عندما بها موثوق المحاسبية المعلومات تعتبر
 تقديم هو فالهدف ،بالمؤسسة الخاصة واألحداث االقتصادية الظروف إلظهار

 .المستخدمون هافي قثي التي المعلومات
 :وهي فرعية خصائص على المعلومات هذه تحتوي أن يجب ولهذا

 الحياد 

 ،خاصة ألغراض وليس عادية أغراض ذات تكون أن يجب المالية القوائم أن أي
 االقتصادي النشاط وتظهر ،المستخدمين من العديد احتياجات إشباع على وتعمل
 .صادقة بدرجة

 صدق التعبير عن النشاط 

 .بأمانة الحدث عن ةعبر مو  ،صادقة المحاسبية المعلومات تكون أن بذلك ويقصد
 القابلية للتحقق 

 الطرق نفس استخدام على المحاسبي القياس بعملية القائمين التزام ضرورة وهو
 إلى يؤدي المحاسبي  القياس في الطرق اختالف ألن ،العائد لقياس واألساليب

 قرارات اتخاذ ثم ومن ،مختلفة محاسبية معلومات إلى وبالتالي ،مختلفة نتائج
 وأضاف .المحاسبية المعلومات هذه لمستخدمي الثقة درجة من يقلل وهذا .خاطئة

 األحداث لمعالجة اإلجراءات نفس بإتباع للمقارنة القابلية ،(09: 2885 ،حنان)
 جعل التماثل وهدف .معينة منشأة في المتتالية المحاسبية الدورات عبر المماثلة
 .للمقارنة قابلة المختلفة المنشات عن الصادرة المالية القوائم
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 : دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار2-2-7
ن الخصائص الكيفية من حيث إن توفر المعلومات المحاسبية التي تتضم

ي عملية اتخاذ القرار سيفيد مستخدميها ف ،ة ودرجة االعتماد عليهاءمالمال
والتي يتم  ية أهم مصدر للمعلومات المحاسبيةكما تمثل القوائم المال .االستثماري
االعتماد  ومما يساعد على زيادة درجة .وفق المبادئ المحاسبية المقبولة إعدادها

وعلى  ،التحقق من هذه القوائم عن طريق جهة خارجية مستقلة على القوائم المالية
 درجة من الخبرة والدراية واألمانة.

 : مستخدمو المعلومات المحاسبية2-2-7-0
 وتوصيل إنتاج عن المسئولة هي للمعلومات كنظام المحاسبة تعتبر

 في عليها وتعتمد المعلومات هذه إلى تحتاج التي لألطراف المحاسبية المعلومات
 . القرار اتخاذ عملية
: 2898 ،وآخرون الرمحي) المحاسبية المعلومات مستخدمي من مجموعتان هناك

94-90:) 
 

 المجموعة األولى: . أ

 مالك المشروع .0

تقييم المشروع وقدرته على االستمرار باعتبارهم أصحاب من الفئة  هذه لكي تتمكن
 األموال التي يتم استثمارها داخل المشروع.

 إدارة المشروع .2

 تحتاج ،المرجوة األهداف تحقيق وبالتالي سليمة قرارات على الحصول أجل من
 .المعلومات هذه مثل إلى اإلدارة
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 العاملون في المشروع .1

 العمل لهم يؤمن بدوره الذي المشروع استمرارية على االطمئنان أجل من وذلك
 .عملهم في واالستمرار

 المجموعة الثانية: . ب

 المستثمرون المحتملون .0

 هذه تمكنه حتى .المشروع عن كافية معلومات إلى الجديد المستثمر يحتاج حيث
 .ال أو المشروع هذا في االستثمار على باإلقدام قراره اتخاذ من المعلومات

 دائنو المشروع .2

التعرف على مقدرة المشروع بحيث تحتاج هذه الفئة إلى  ،وهم الموردون والمقرضون
من أجل ضمان الحصول على  ،وموقف السيولة في المشروع ،على تحقيق األرباح

 مستحقاتهم المالية في مواعيد استحقاقها.

 المحللون الماليون .1

 المالية األوضاع حول للمستثمرين المشورة لتقديم المشروع وضع تحليل أجل من
 .وشراء   بيعا   المشروع هذا بأسهم التعامل كيفية حول المشورة وتقديم ،للمشروع

 االتحادات العمالية .3

وذلك من أجل معرفة هذه االتحادات إلى أي مدى التزم أصحاب األعمال باحترام 
 ،ت مرضيةآفسداد أجور ومرتبات وحوافز ومكاتعهداتهم أمام المستخدمين لديهم و 
 تتناسب مع األرباح التي يتم تحقيقها.

 الجهات الحكومية .6

وتتمثل في الجهات الضريبية التي تقوم بتحديد أرباح المشروع بدقة من أجل تحديد 
وكذلك الجهات اإلحصائية ووزارة التخطيط ليتسنى لها وضع الخطط  ،الضريبة

 المستقبلية على مستوى قطاعات االقتصاد القومي.
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 في القوائم المالية نشرت: نوعية البيانات التي 2-2-7-2
 الناحية على فقط يقتصر ال التقارير إعداد في التقدم أن تابالك   من الكثيرون يعتقد
 فمن .التقارير هذه تظهرها التي البيانات نوعية ليشمل امتد أيضا   بل ،الكمية
 للقراءة قابلة تكون أن هو التقارير إعداد عند الرئيسة األهداف أحد أن المعلوم
 ،الوقاد) اإلمكان بقدر بالمحاسبة علم على يكون أن شرطا   وليس ،للقارئ ومفهومة

2899 :985.) 

 : أنواع المعلومات الالزمة التخاذ القرار االستثماري2-2-7-1
تعتبر استمرارية التعامل في األسواق المالية نتيجة تفاعل أوامر الشراء 

 وتقوم على أساس توافر عدة مستويات من المعلومات. ،بالمستثمرينوالبيع الخاصة 
يحتاج المستثمر إلى معلومات عن البيئة الخارجية للشركة والقطاع الذي تنتمي 

 ومعلومات أخرى تهم المستثمر والمقرض. ،إليه

 (:79-77: 2889 ،وتنقسم هذه المعلومات إلى ثالثة أقسام هي )نجم
 الخارجية للشركة:معلومات عن البيئة  .0

حالية ومستقبلية لالقتصاد القومي تتضمن هذه المعلومات معلومات اقتصادية 
وضح درجة االستقرار السياسي عامة باإلضافة إلى معلومات ت ومعدالت الضرائب

ة ومعلومات أخرى عن ومعلومات اجتماعي واستقرار سياسات االستثمار خاصة
امل فيها والخطر المنتظم للسوق وغيرها ودرجة نموها وحجم التع بورصة فلسطين

 من المخاطر المرتبطة بسوق األوراق المالية.

 الشركة: قطاع معلومات عن .2

ودرجة المخاطرة  ،وهي معدالت األرباح وعوائد األسهم في ذلك القطاع
ودرجة المنافسة وتأثيرها على تخصيص الموارد  ،المرتبطة باالستثمار فيه

 االقتصادية سواء بين القطاع والقطاعات األخرى.
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 معلومات عن الشركة: .1
 إصدارها تم أو ،أصدرتها الشركة تكون قد معلومات عن عبارة وهي

 عن معلومات في تتمثل كمية معلومات تكون بحيث مهمة أخرى جهات بواسطة
 .المستقبلية والتوقعات الجزئية والتقارير السنوي المالي والمركز األعمال نتائج

 مثل للشركة الداخلية البيئة عن معلومات فهي الكمية غير المعلومات أما
 الشركة وحجم الحسابات مراقب وسمعة األهداف تحقيق على وقدرتها اإلدارة سمعة
 .منتجاتها وحدود

 (:70: 2887 ،وآخرون حنان) وأضاف
 

 :يونالمستخدمون الخارجمعلومات تهم  .3

وهناك  .نين ومقرضيمن مستثمر  يونمعلومات تهم المستخدمون الخارج
 ثالث نقاط تتعلق بهذا الشأن:

 التدفقات النقدية. . أ

 .قدرة المنشأة على تحقيق أرباح . ب

-اليسر المالي-)السيولةتقييم الوضع المالي للمنشأة عن طريق تحديد  . ت
 الربحية(.

 إيضاحات على تحتوي قد التي المالية البيانات من( 979: 2892 ،جمعة) وأضاف
 :يلي ما

 بيان المركز المالي. .9

 بيان الدخل. .2

 بيان األرباح المحتجزة. .3

 بيان التدفقات النقدية. .7

 بيان العمليات حسب خطوط اإلنتاج. .9
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 بيان اإليرادات والمصروفات. .9

 بيان التغيرات في حقوق الملكية. .4

 تتضمن حقوق المالك.بيان األصول وااللتزامات التي ال  .0

 في التقارير المالية ة: حجم البيانات المالية الموجود2-2-7-3

 تتمثل أهمية التوسع في اإلفصاح في التالي: 

يعمل التوسع في اإلفصاح على تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية من  .9
كما  ،المعلومات المحاسبية التي تختلف باختالف اهتماماتهم من وقت إلى أخر

ويزيد من فعالية التنبؤ المالي التي بدورها تزيد من كفاءة القرارات المالية )أبو 
 (.35: 2889طالب، 

إن التوسع في اإلفصاح يزيد من ثقة مستخدمي التقارير المالية بالمعلومات  .2
راتهم االستثمارية المنشورة ويجعلها قابلة للمقارنة ويمكن القائمين عليها من اتخاذ قرا

: 2889بدوره يقوي العالقة بين مستخدمي التقارير والمنشأة )على،  وهذا بينةعلى 

93  .) 
زيادة حجم البيانات المالية المنشورة يؤدي إلى تغطية كافة المعلومات الكمية  .3

 (.784: 2889والوصفية التي تعطي صورة واضحة عن أعمال المنشأة )حماد، 
إن التوسع في اإلفصاح يمكن من عرض النماذج المحاسبية البديلة جنبا  إلى  .7

      (. 799: 9558جنب بدون الحاجة إلى التضحية بالمعلومات المتاحة )الشيرازي، 

: مصادر الحصول على المعلومات المحاسبية الالزمة 2-2-7-6
 التخاذ القرار االستثماري

الية يؤدي إلى وجود خلل لألوراق الم إن عدم توافر المعلومات في أي سوق
ويمكن تقسيم  .ن المستثمر يجب أن يتسلح بأكبر قدر من المعلوماتإحيث  ،ما

 (:29-28: 2880 ،مصادر الحصول على المعلومات إلى قسمين )محمد وآخرون
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 :مصادر داخلية .0
 قائمة المركز المالي. . أ

 قائمة الدخل. . ب

 قائمة التدفقات النقدية. . ت

 ألعضاء مجلس اإلدارة. التقرير الختامي . ث

 التقارير المالية الداخلية التي تعد ألغراض إدارية. . ج

 )األصول والخصوم(. بيانات تفصيلية عن عناصر القوائم المالية . ح
 :مصادر خارجية .2

 الصحف. . أ

 المجالت المالية المتخصصة. . ب

 المطبوعات الحكومية. . ت

 ستشاري االستثمار.ممطبوعات  . ث

 .عمولةت المطبوعات بيو  . ج

 المعلومات.بنوك  . ح

: الدالئل والقرائن التي تؤثر على مدقق الحسابات عند إبداء 2-2-3
 رأيه

القرينة من وجهة نظر رجال القانون هي حقيقة معروفة أو مجموعة من 
 الحقائق تقدم للمحكمة بهدف إقناعها بحقيقة االقتراح المراد التحقق منه. 

أمر ثابت أو من حقيقة أو القرينة في التدقيق "استنباط المدقق نتيجة من 
جملة حقائق تمكنه من استخالص رأي في مسألة معينة واقتناعه باإلفصاح عن 

 (. 995: 9502 ،هذا الرأي )محمود وأبو طبل
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 : أقسام أدلة اإلثبات2-2-3-0
 (:384: 2885 ،جمعة)تنقسم أدلة اإلثبات إلي قسمين هما 

 أدلة قاطعة وكافية .1

 .معين افتراض صحة من النهائي التحقق عليها يترتب التي األدلة هي
 أدلة إضافية أو ثانوية .2

 من النهائي التحقق عليها يترتب ال بحيث األول النوع أدلة بعكس وهي
 و الجزئي التحقق حدوث إمكانية على تساعد ولكنها مباشرة معين افتراض صحة
 .قبوله
 اإلثبات أدلة صفات: 2-2-8-2

 يجب أنه على( اإلثبات أدلة( )988) رقم للتدقيق الدولي المعيار نص
 بناء يستطيع لكي ومالئمة كافية إثبات أدلة على يحصل أن الحسابات مدقق على
 بصفات اإلثبات أدلة تتصف أن ويجب .األدلة تلك على بناء   المحايد الفني رأيه
 الفقرة" اإلثبات أدلة( 988)  الدولي المعيار" للمحاسبين الدولي االتحاد) وهي

(7:)253:) 

 Sufficiency الكفاية .0

 المحايد الفني رأيه لدعم والضروري الكافي بالقدر اإلثبات أدلة تكون أن
 .المقدمة المالية القوائم عدالة عن

 

 Relevance المالءمة .2

 .اوموثوقيته خاص بتوكيد صلتها ومدى اإلثبات أدلة نوعية قياس أي
 .(206 :2010 اتخاذ القراريحتاج المدير إلى المعلومات المالئمة لعملية 

Weetman,) 
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 Objectivity الموضوعية .1
 الدليل نفس عرض إذا بحيث المدقق بشخص اإلثبات دليل تأثر عدم أي

 .النتيجة نفس إلى التوصل يتم فسوف مدقق من أكثر على

 اإلثبات وقرائن أدلة أنواع: 2-2-8-3
 جاء لما النفي أو اإلثبات لعملية ضرورية والبراهين األدلة هذه تعتبر 
 باألساسيات الحسابات قيمدق تزود فهي وبالتالي تدقيقها، تم التي المالية بالقوائم
 الخارجي الحسابات مدقق تقرير في سيظهر الذي المحايد الفني رأيهم تدعم التي
(Jarbou, 2007: 143-144). 

 ،المطارن) كاآلتي وهي اإلثبات وقرائن أدلة من أنواع ثمانية وهناك
2885 :908-902:) 

 

 الوجود المادي .0

 التي الملموسة لألصول المالي الوجود من لتحققل الفعلي الجرد عملية وهو
 .األصول هذه ملكية تثبت التي الشهادات على الحصول المدقق على يجب
 المستندات والسجالت المؤيدة لألحداث التي تمت داخل المنشأة .2

 كما التدقيق في اإلثبات أدلة أهم من والسجالت المستندات هذه تعتبر
 الفترة خالل المنشأة داخل تمت التي المالية األحداث بين للربط ا  قوي دليال   وتعتبر
 .األحداث بتلك الخاصة المحاسبية والقيود المالية

 التقارير المعدة خارج المنشأة من قبل طرف ثالث .1

 خارجية جهات من المدقق عليها يحصل التي والتقارير الشهادات تلك وهي
 التأمين بوالص-البنك حسابات كشوف-الموردين من الواردة الشراء فواتير) مثل
 .عليها االعتماد حيث من أقوى التقارير هذه وتعتبر( المنشأة أصول على
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 التقارير المعدة داخل المنشأة من قبل إدارة المنشأة .3

 من للتحقق المدقق ويطلبها المنشأة إدارة بإعدادها تقوم التي التقارير وهي
 التقارير هذه طريق عن إال تفسيرها يمكن ال والتي وتفسيرها الغامضة األمور بعض
 .المنشأة إدارة من المقدمة

 الدقة المحاسبية .6

 والطرح الجمع عمليات من التحقق خالل من قرينة المحاسبية الدقة تعتبر
 .واليومية األستاذ دفتر مثل المنشأة وسجالت دفاتر في والقسمة والضرب

 وجود نظام رقابي داخلي سليم .1

 على دليال   ذلك يعتبر الثغرات من خال   سليم داخلي رقابي نظام وجد في
 .والتالعب األخطاء من وخلوها الدفاتر صحة

 

 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد الميزانية .7

عداد التدقيق أعمال من الحسابات مدقق انتهاء بعد  تقع قد النهائي تقريره وا 
 العناصر بعض صحة على دليل أو قرينة تكون وربما التقرير إعداد بعد أحداث
 .المدققة المالية القوائم في الواردة

 

 االرتباط بين البيانات .3

 وهذا معا   والمعلومات البيانات ارتباط إلى يؤدي المحاسبي النظام سالمة
 التخاذ المدقق عليه يستند أن ممكن قويا   دليال   يعتبر وبذلك بدقة هدفه إلى يؤدي
 .معينة نقطة حول الرأي إلبداء قراره
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 الثالث الفصل

 المالية األوراق سوق في الرشيد االستثماري القرار اتخاذ
 
 المبحث األول: ترشيد قرار االستثمار. 

 المبحث الثاني: البيئة االستثمارية لبورصة فلسطين.
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 مقدمة: 3-1
 المستثمرين تحقيق مدى على واالستثمار األعمال سوق نجاح يتوقف

 باعتبارها المحاسبية المعلومات فإن لذلك .االستثمارية قراراتهم اتخاذ في لرغباتهم
 المالية، والقوائم التقارير مجموعة في تتمثل اإلعالمية للرسالة اإلعالمي المحتوى
: 2889 خليل،) االستثمارية القرارات ترشيد عملية في تساهم األمور تلك نإ حيث

7). 

 .اقتصادها تنمية في األساسية الركيزة دولة أي في المالية األسواق تعتبر
 الحرارة، درجة كمقياس فهي الحديث، العصر في المالية األسواق أهمية ظهرت وقد

 المدخرات بتنمية وذلك للدولة الوطني االقتصاد تنمية هو تلعبه الذي المهم والدور
 .المالية أسواقها في تتمثل الدول القتصاديات الحديث الحضاري فالوجه .الوطنية

 به مرت الذي والصناعي االقتصادي بالتطور المالية األسواق تطور ارتبط فقد
 (.92: 2899 المصري،) الرأسمالية خاصة العالم دول معظم

 اإلفصاح على ولىاأل بالدرجة وتداولها المالية األوراق في االستثمار يعتمد 
 بأوراقها التعامل يتم التي الشركات أنشطة جميع عن والمعلومات البيانات نع

 (.9: 2889 والجبوري، شبيب آل) ةالمالي السوق في المالية
 :مبحثين على الفصل هذا ويحتوي

 وأدوات وأنواع وأهداف مفهوم تناول الذي االستثمار، قرار ترشيد األول
 لقرار األساسية والمقومات االستثماري القرار اتخاذ أساس عن وتحدث .االستثمار
 .االستثمار
 موضوعي تناولت والتي فلسطين لبورصة االستثمارية البيئة بعنوان الثاني والمبحث
 .هال القانوني واإلطار فلسطين بورصة تطور
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  األول المبحث

 االستثمار قرار ترشيد
 
 : تمهيد.1-0-1
 : تعريف االستثمار. 1-0-0
 : أهداف االستثمار.1-0-2
 : أنواع االستثمار.1-0-1
 : أدوات االستثمار.1-0-3
 : أسس اتخاذ قرار االستثمار.1-0-6
 : المقومات األساسية لقرار االستثمار.1-0-1
 : إستراتيجية االستثمار.1-0-7
 : النسب المالية.1-0-3
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 : تمهيد1-0-1
 ،اهتم اإلنسان منذ القدم بتوليد المنافع المختلفة )المادية وغير المادية(

يعية كاألحجار حينما كان يصنع أدواته بشكل بدائي مباشر من الموارد الطب
واستغل هذه األدوات في بناء المساكن وصناعة مالبسه  .واألخشاب والمعادن

كان يقوم بها اإلنسان منذ  وصيد الحيوانات وحفظ المأكوالت وغيرها من المهام التي
ثم  .وتطور فكر اإلنسان وتعقدت حياته بعد ذلك ظهرت المستقرات الجماعية .القدم

عملية االستثمارية ظهرت المؤسسات واألسواق والتكنولوجيا التي بدورها جعلت ال
 (.0: 2885 ،أكثر انتظاما  )معروف

من  القرار االستثماري في اعتباردراسة القرارات االستثمارية وتبرز أهمية 
 ،فهو في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد .أصعب القرارات وأكثرها حساسية

 .ال  من أشكال توزيع الدخل القوميشك من ناحية ومن ناحية أخرى يشكل هذا 
فلهذا يتوجب على متخذ القرار أن يتخذ كافة التدابير التي من شأنها أن تجعل 

أسس وقواعد تحمي الموارد النادرة من  إلىلقرار االستثماري صائبا  وسليما  ومستندا  ا
 (.5: 2880 ،الضياع )كداوي

 : تعريف االستثمار 1-0-0
المتنوعة من ألصول االستثمار عبارة عن توظيف األموال المتاحة في ا 

وتكون غير مؤكدة وهذه  ،تدفقات مالية أكثر في المستقبل ىأجل الحصول عل
التدفقات بمثابة تعويضات يحصل عليها المستثمر بدال  من استخدام هذه األموال 
من قبل مستثمرين آخرين طيلة الفترة التي يتخلى بها المستثمر عن رأسماله )آل 

 (.99 ,2885 ،شبيب
االستثمار بأنه "التضحية بمنفعة حالية يمكن  (5: 9555 ،كما عرف )مطر 

وذلك بقصد الحصول على منفعة مستقبلية أكبر  ،تحقيقها من إشباع استهالك حالي
ما يمكن تحقيقه من إشباع استهالك  مستقبلي".



 
 

68 

( بأنه التزام حالي من الموارد Bodie, et. al., 2007: 3كما عرفه ) 
 على أمل تحقيق قدر أكبر من الموارد مستقبال .المتاحة يتم التضحية بها 

 : أهداف االستثمار1-0-2
 للمستثمر المتاحة المالية اتياإلمكان حسب االستثمار أهداف تتباين

 فرص بشأن معلومات من لديه يتوفر وما االقتصادية طموحاته وطبيعة ومستوى
 ذلك كل ومع. نشاطاته محيط في ياستثمار  مناخ من يسود وما المختلفة االستثمار

 (:28: 2883 كاكاموال،) التالية األهداف على عام بشكل التركيز يمكن
 له يحق أو المستثمر يمتلكها التي والمالية المادية األصول على الحفاظ . أ

 األصول على الحفاظ هدف إن. المتوقعة المخاطر دراسة بعد وذلك بها، التصرف
 أن إما كلها أو األصول هذه من بجزء التضحية ألن استراتيجيا   أمرا   يعد الرأسمالية

 تجعله أو سابقة نشاطات في المستثمر حققها خاصة ممتلكات ضياع إلى تؤدي
 الشروط وفق المناسب الوقت في بها اإليفاء من يتمكن أن دون الديون طائلة تحت

 المستثمرة ألصولبا الكفؤ االستخدام بمسألة الجاد االهتمام من بد ال لذلك. المحددة
 تشغيل عند أو االستثماري القرار واتخاذ األولي التخصيص عند ذلك كان سواء

 .العوائد وأفضل الخسائر بأدنى تتميز عمليات في المعنية األصول

 وهنا. متقطعة غير تدفقات ذات العوائد هذه تكون أن أي. مستقرة عوائد تحقيق . ب
 هذه تحافظ بحيث المعنية للعوائد الصافية الحالية القيمة بمسألة االهتمام يجب
 التكاليف وتتجاوز جانب من الحقيقية قيمها على أي الشرائية قوتها على العوائد

 .آخر جانب من األخرى البدائل عن ناتجةال الفرضية

 االستراتيجي المحور تعد ال السيولة هذه أن رغم وذلك النقدية السيولة استمرار . ت
 المتاحة الموارد من كجزء ضرورية تعتبر أنها إال( االعتيادي) المستثمر الهتمام
 :منها أسباب لعدة

 تغطية النفقات الجارية الخاصة بعمليات التشغيل. .1
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 التي تم تمويل هذه الديون بها. ةاء الديون المستحقة وبنفس العملإيف .2

 مواجهة متطلبات الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية. .3

 أهم من الهدف هذا ويعتبر. متصاعدة يرةتبو  وزيادتها الدخول استمرار . ث
 رفع في رغباته ولتأكيد االعتيادية حياته دورة من للخروج المستثمر طموحات
 المحفظة تعزيز ذلك خالل من ويمكن .اإلنتاجية قدرته ثم ومن معيشته مستويات

 .الجديدة النشاطات من بمزيد االستثمارية

 : أنواع االستثمار1-0-1
 دراسة خالل فمن .واحد والجوهر المضمون يبقى المسميات اختالف رغم
 (:95: 2883 ،صيام) أساسيين بنوعين االستثمار تمييز يمكن االستثمار

 االستثمار الحقيقي: . أ

أو هو  ،وهو التوظيف الذي يتحقق من خالل عمليتي الشراء والبيع
استخدام األصول اإلنتاجية التي تعمل على زيادة السلع والخدمات بشكل فائض 

 مما يزيد من الناتج القومي اإلجمالي.
 االستثمار المالي: . ب

 كيان"شراء  ( االستثمار المالي هو:97 :2898نقال  عن )العويسي،   
أو أي شراء حصة في رأسمال )سهم( أو حصة في قرض )سند  رأسمالي موجود"

شهادة إيداع أو إذن خزينة( تعطي مالكها حق المطالبة باألرباح أو الفوائد 
 وبالحقوق األخرى ذات العالقة.

 في حقيقية زيادة المالي االستثمار عن ينتج ال التعريف هذا خالل من  
نما ،والخدمات السلع إنتاج  واألموال اإلنتاج وسائل ملكية نقل خالل من يتم وا 

 .اإليراد تحقيق يتم وبالتالي ،آلخر مستثمر من المستثمرة
 ويعتمد االستثمارات أنواع أبرز أحد المالية األوراق في االستثمار ويمثل  
 المنافع مقارنة على تتوقف أساسية محددات على األفراد قبل من اتخاذه عند
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 باتخاذ مستثمر أو فرد أي قيام وعند. األخرى البدائل تقدمها التي بالمنافع المتوقعة
 بين من بديال   يختار فإنه( سندات أو أسهم) البورصة من المالية األوراق شراء قرار
 (:95: 2880 يوسف،) بدائل عدة
   في البنك والحصول على فائدة ثابتة دورية. إيداع المبلغ .1

   خزانة محددة العائد. شراء أذون .2

ممثال  في مالية من البورصة والحصول على عائد من ذلك  شراء أوراق .3
وهو توزيعات األرباح التي تقررها الشركات، وعائد غير عادي ممثال   عائد عادي

 بأي عائد يتحقق نتيجة بيع الورقة المالية بسعر أعلى من شرائها.
 القيام عند ولذلك .الربح تحقيق هو سهم أي شراء من الرئيس الهدف إن

( االستثمار مدة حسب) تالوق من فترة بعد بيعه المتوقع من معين سهم بشراء
 .مكاسب وتحقيق أعلى بسعر

 أجزاء ثالثة من تتكون نجدها التداول أو المتاجرة عملية إلى وبالنظر
(76 :Brigham & Besley, 2003:) 

 القرار اتخاذ: األول الجزء
 قرار اتخاذ من تمكننا التي والفني المالي التحليل أساليب على نعتمد وفيه 

 بعض يقوم الجزء هذا وفى .منها الخروج أو البورصة إلى الدخول بشأن سليم
 وجهة وتكوين بأنفسهم واألساسي الفني التحليل بتقييم المضاربين أو المستثمرين

 على للتدريب الكبير والجهد الطويل الوقت يستلزم ذلك أن إال. البورصة في نظر
 في بالخبراء االستعانة يفضل اآلخر والبعض السليم بالشكل التحليل بعملية القيام

 .القرار اتخاذ عند واستشارتهم التحليل
 :باالتي القرار اتخاذ عملية( Izhar, et. al., 2001: 263) وعرف

 يتم حيث بدائل عدة بين من بديل اختيار فيها يتم التي العملية عن عبارة أنه
 .واإليراد التكلفة أساس على البدائل هذه بين التفاضل
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 القرار تنفيذ: الثاني الجزء
 تطبيق خالل من القرار تنفيذ مهارة باكتساب الجزء هذا في المستثمر يقوم  

 لحجم تبعا وكذلك التاجر، ورغبة السوق ظروف بحسب المختلفة األوامر أنواع
 . السوق في للمتاجرة المتاحة األموال

  القرار إدارة: الثالث الجزء
دارته وتنفيذه القرار اتخاذ بين الخلط ينبغي ال   يكون األحيان بعض ففي. وا 
 تنفيذ تمنع العقبات بعض هناك يكون قد ولكن السوق لدخول مناسبة فرصة هناك
 السوق اتجاه حالة ففي. غيره عن الناجح التاجر يميز الذي هو الجزء وهذا القرار
 ويصفى بأمواله فينسحب مداها ويدرك الخسارة يستشعر الناجح التاجر فإن للهبوط
 التخاذ أطول وقتا   يستغرق خبرة األقل التاجر أن حين في. مؤشر أول عند الموقف
 تحويل عدم هي األساسية فالقاعدة. الخسارة زيادة في يتسبب مما السليم القرار
 أو خسارة بادرة واظهر الشراء سعر تعدى إذا السهم بيع بمعنى خسارة، إلى الربح

 .انخفاض

 ال السوق أن االعتبار في األخذ يجب القاعدة هذه تطبيق حسن ولضمان 
 عمولة قيمة مراعاة يجب وكذلك متعرج بشكل تسير بل مستقيمة اتجاهات في سيرت

 نهائية ال السوق في فالتغيرات كون عرضة للخسارة.ن ال حتى والشراء البيع
 إلدارة منظم أسلوب باستخدام التغيرات هذه مع يتعامل أن التاجر ومهمة وعشوائية

 .السليم بالشكل أمواله
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 : أدوات االستثمار1-0-3
وهي عبارة عن األدوات التي يقوم المستثمر  ،أدوات االستثمار كثيرة جدا   

 باستخدامها لغرض حيازة أصل معين.
 (: 2009: 54،ومن أدوات االستثمار )آل شبيب

 Security Marketاألوراق المالية:  . أ

 Real Estateاالستثمار في العقارات:  . ب

 Commoditiesاالستثمار في السلع:  . ت

 Business Projectsالمشروعات االقتصادية:  . ث

 Foreign Currenciesالعمالت األجنبية:  . ج

 Security Marketاألوراق المالية:  . أ

تضمن  التي قانونية لمالية هي أدوات االستثمار ذات صيغةاألوراق ا
 .تحت شروط معينة ،معينافع في زمن لحاملها حقوقا  وامتيازات لتحقيق عوائد ومن

األسواق . كما أن بهاالتعامل  ويسهل والميزة األساسية لألوراق المالية هي أنها مرنة
التي تتعامل بها تكون على درجة عالية من التنظيم والكفاءة التي من شأنها الحفاظ 

 .ةعلى حقوق المستثمر وسمعة السوق المالي
 (:29: 2883 ،)صيام وتنقسم األوراق المالية إلى قسمين

 حقوق الملكية )األسهم( .9

 حقوق الدائنية )السندات( .2

 )األسهم(حقوق الملكية  .0

 (:,.Van, et. al (554 :1992 وتنقسم إلى قسمين
  :األسهم العاديةCommon Stock 

قيمة -قيم )قيمة اسمية ةالسهم العادي عبارة عن مستند ملكية له ثالث
 .السهم يمةتمثل في القيمة المدونة على قسقيمة سوقية( والقيمة االسمية ت-دفترية
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أما القيمة الدفترية فتتمثل في  .يكون منصوص عليها في عقد التأسيسوعادة  ما 
بل تتضمن فقط االحتياطيات  ،قيمة حقوق الملكية التي ال تتضمن األسهم الممتازة

على  واألرباح المحتجزة وعالوة اإلصدار فضال عن القيمة االسمية للسهم مقسومة
وأخيرا  تتمثل القيمة السوقية للسهم في القيمة التي  .عدد األسهم العادية المصدرة

وقد تكون هذه القيمة أكبر أو أقل من القيمة  ،يباع بها السهم في سوق رأس المال
 الدفترية.

 

  :األسهم الممتازةPreferred Stock 

وللسهم  .والسندمع بين سمات السهم العادي عبارة عن ورقة مالية تجوهي 
شأنه في ذلك شأن السهم العادي  ،سوقية(-دفترية-الممتاز ثالث قيم )اسميه

باختالف أن القيمة الدفترية للسهم الممتاز تتمثل في القيمة االسمية وعالوة 
ة مقسومة على عدد األسهم اإلصدار للسهم الممتاز كما تظهر في دفاتر الشرك

 صادرة.ال

 حقوق الدائنية )السندات( .2

عبارة عن صكوك مديونية تصدرها الشركات والحكومات المركزية وهي 
 السندات التي تصدرها الشركات . أمات المحلية والهيئات شبه الحكوميةوالحكوما

وبموجب  .ة )المقترض( والمستثمر )المقترض(عبارة عن عقد اتفاق بين الشرك فهي
بحيث يتعهد بدوره  ،طرف األولهذا االتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا  معينا  إلى ال

 برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.
السندات الحكومية عبارة ف .تختلف سندات الشركات عن السندات الحكومية

عن صكوك مديونية متوسطة وطويلة األجل تهدف للحصول على موارد إضافية 
االستثمار في األوراق أساسيات  ةالعجز في موازنتها أو بهدف مواجهلتغطية 
 المالية.
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 Real Estateاالستثمار في العقارات:  . ب

ويعد من االستثمارات  .ا النوع من االستثمار على حقيقتهيمكن مشاهدة هذ
ن االستثمار )شراء ومن أمثلة هذا النوع م .المربحة ولكنه يحتاج إلى رأس مال كبير

 بيعها(.شراء األراضي و  ،الدفع اآلجلبيعها بو  المنازل
 Commoditiesاالستثمار في السلع:  . ت

تتعامل وخاصة مجموعة السلع التي  أهم أدوات االستثمار تعتبر السلع من
 تحدد أسعارها وترتب أصنافها داخل هذه األسواق. بها أسواق متخصصة ومعروفة

 Business Projectsالمشروعات االقتصادية:  . ث

لصناعية أو في المشاريع ا وهي أكثر أدوات االستثمار انتشارا  وتتمثل
 .القيمة المضافة لالقتصاد القومي إنتاج على ساعدوهي ت .التجارية أو الزراعية

 Foreign Currenciesالعمالت األجنبية:  . ج

 .عالقات بين الدولهي عبارة عن الوجه اآلخر للتعامالت الدولية وال
م نظام تعويم واستخدا بعد إلغاء تحويل الدوالر إلى ذهبوظهرت أهمية السوق 

)آل  أسعار العمالت األجنبية بعضها باتجاه البعض اآلخر وخاصة الرئيسة منها
 (.98-99: 2885 ،شبيب

 : أسس اتخاذ قرار االستثمار1-0-6
ى دراية نظرا  ألهمية قرار االستثمار فإن متخذ القرار يجب أن يكون عل

 ،ولكي يتم اتخاذ قرار االستثمار بشكل عقالني وسليم .بشؤون البورصة ومتابعتها
 (:29: 2883   ،فإنه ال بد من مراعاة األسس الموضوعية التالية )صيام

 Returnالعائد المتوقع:  . أ

إن هدف المستثمر أوال  وأخيرا  هو تحقيق عائد مالئم وربحية مناسبة 
والهدف من تضحيات المستثمر  .ار في النشاط االستثماريبغرض االستمر 

وليس  ،قبلباستهالكه الحالي هو تطلعه للحصول على استهالك أكبر في المست
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متخذ القرار االستثماري أن يأخذ  ه يجب علىولذلك فإن .استنزاف وفقد ما يملكه
 بعين االعتبار بعض المفاهيم ومن أهمها العائد المتوقع االستثماري.

( بأنه المكافأة التي يحصل عليها 23: 2887 ،وعرفه )تميمي وسالم 
والعائد  .حالي أو السيولة النقدية الفائضةالمستثمر لقاء تخليه عن استهالكه ال

األول سنوي وقد يكون ثابت مثل فوائد أدوات المديونية أو متغير  :يتضمن شقين
 مثل مقسوم األرباح في أدوات الملكية وعائد رأسمالي قد يكون ربح أو خسارة.

 Riskلمخاطرة:ا . ب

ستقبل بدرجة يمكن تعريفها على أنها الحالة التي ال يمكن التنبؤ بها في الم
وتعني المخاطرة االستثمارية احتمالية عدم تحقيق عائدا  أو  .معينة من االحتماالت
 (.943: 2882 ،)صافي والبكير ربما خسائر رأسمالية

 (Farese, et. al., 2003: 45وعرفها أيضا  )

 .ث فشل فيما يتعلق بتحقيق األرباحاحتماالت وقوع خسائر أو حدو هي 
ويعتبر وضع األموال في البنوك بنسبة فائدة محددة الحالة األقل مخاطرة مقارنة  

 باستثمار األموال في سوق األوراق المالية.

 وتنقسم المخاطر إلى:
 المخاطر المنتظمة :Systematic Risk 

عن عوامل تؤثر في البورصة بوجه عام وال وهي تلك المخاطر التي تنتج 
وتكون هذه العوامل مرتبطة  .رها على شركة معينة أو قطاع معينيقتصر تأثي

بالظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية. فأسعار األوراق المالية جميعها تتأثر 
ظمة وتكون درجة المخاطرة المنت .نفس الطريقة ولكن بدرجات متفاوتةبهذه العوامل ب

 ،)مطر مرتفعة في الشركات الصناعية والشركات الموسمية كشركات الطيران
2885 :79.) 



 
 

76 

  :المخاطر الغير منتظمةUnsystematic Risk 

وهي المخاطر التي تؤثر على شركة معينة أو صناعة معينة تنفرد بها 
ويتم تفادي مثل هذا النوع  .يتم التأثير على نظام السوق ككل وال ،ورقة مالية معينة

 (.24: 2888 ،من المخاطر عن طريق التنوع االستثماري )عبد ربه

 التوقيت :Timing 

وكذلك  ،على المستثمر اختيار الوقت المناسب للقيام بالعملية االستثمارية
وعلى المستثمر أن يأخذ بعين االعتبار  .األداة االستثمارية األكثر سيولةاختيار 

 (.29: 2883 ،)صيام وقت تحقيق العائد واسترداد المبالغ المدفوعة

 : المقومات األساسية لقرار االستثمار1-0-1
: 9555 ،وهي )مطر ية يقوم عليها القرار االستثماريهناك ثالث مقومات أساس

25:) 
 مالئمة لالستثمار. إستراتيجية إتباع . أ

 االسترشاد باألسس والمبادئ العلمية التخاذ القرار. . ب

 مراعاة العالقة بين العائد والمخاطرة. . ت

 :ونأخذ كل واحد بالتفصيل
 اإلستراتيجية المالئمة لالستثمار . أ

هناك أولويات للمستثمرين وتعرف بمنحنى التفضيل االستثماري للمستثمر 
–Investor)   (Preference Curve،  والذي يختلف بالنسبة ألي مستثمر وفق

 ميله تجاه العناصر األساسية التالية:
 

  :الربحيةProfitability 

وفي العادة تعبر عن ميل المستثمر لتحقيق الربحية بمعدل العائد على االستثمار 
الذي يتوقع تحقيقه من األموال المستثمرة  (.25: 9555 ،)مطر
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  :السيولةLiquidity 

 السيولة أن يكون المستثمر جاهزا  ألي طارئ أو مصروف مفاجئ.وتعني 
 
  :األمانSafety 

ولهذا  .طرة واألكثر ربحية لتحقيق العائديختار المستثمر أدوات االستثمار األقل مخا
 (.22: 2883 ،يجب أن تكون البيئة آمنة ومستقرة )صيام

 االسترشاد باألسس والمبادئ العلمية التخاذ القرار . ب

ألنه  أصعب مراحل العملية االستثمارية القرار االستثماري يعتبر منصنع 
 هوكل من هذه البدائل ل .دة بدائلبديل معين من بين ع شكل يأتي عادة  على

لهذا هناك مجموعة من األسس والمبادئ العلمية التخاذ  ،عوائده وتكاليفه المتوقعة
 (:98-75: 2885 ،القرار االستثماري وهي )معروف

 ،ةفي العوائد والتكاليف المتوقع التحليل االقتصادي لكافة العناصر الرئيسة .9
وذلك في إطار الربحية المستهدفة مع االهتمام بكافة التأثيرات المباشرة وغير 

 المباشرة.

 االهتمام بكافة األبعاد الزمنية. .2

احتساب كافة المخاطر االستثمارية المتوقعة وذلك من خالل تحليل كمي لهذه  .3
 .لمخاطرا

تحديد حجم السيولة الضرورية الالزمة لمواجهة متطلبات تشغيل النشاط  .7
 .االستثماري

 تشخيص كفاءة النشاط االستثماري. .9

حسم إطار الربحية لتحديد مجال كل نوع من أنواع العوائد النقدية والمالية  .9
 والمادية والبشرية والمعلوماتية.

االلتزام بكافة التشريعات والسياسات واإلجراءات وااللتزامات اإلدارية والمالية  .4
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ية لحاالت عدم والبيئية بهدف تحصين االستثمار من أي مضاعفات سلب
 وخاصة بالنسبة للرسوم والضرائب والقروض. االلتزام

 

 مراعاة العالقة بين العائد والمخاطرة . ت

وعلى  .درجة المخاطرة والعائد المتوقعن ينبغي على المستثمر الموازنة بي
المستثمر أن يقتنع كل االقتناع بأن النشاط االستثماري محفوف بالمخاطر النظامية 

ع ولذلك على المستثمر أن يقوم بحسن اختيار المشروع الذي يستطي .السالفة الذكر
 اإلشارة إلى وجود عالقة طردية بين العائد والمخاطرة. مخاطرة. وتجددتحمل 

 : إستراتيجية االستثمار.1-0-7
رتكز عليها مستقبل القرار إن عملية اتخاذ القرار االستثماري تتطلب أسسا  ي

ومن هنا يظهر دور اإلستراتيجية المعتمدة في االستثمار والتي يقصد بها  .المتخذ
تحديد المجال العام للنشاط المقرر مع بيان التأثيرات المتداخلة لهذا النشاط مع 

 (.92: 2885 ،العام )معروف مجاله
 االستثماري القرار واتخاذ أمواله وتوظيف باستثمار الشخص يفكر عندماو 

 التالية العوامل ذلك في مراعيا   االستثمارات لهذه معينة إستراتيجية يرسم أن عليه
 (:22-29: 2883 صيام،)
 :االستثمار تنويع . أ

 مختلفة بمشاريع واالستثمار متنوعة استثمارية بأدوات التعامل بذلك ويقصد
 .اإلمكان قدر الكبيرة والمخاطر الضخمة الخسائر تجنب بقصد
  االستثمار آجال . ب

 على يجب لذلك .محددة استحقاق تواريخ االستثمار ألدوات أن شك ال
 .مناسبة سيولة درجة على للمحافظة والتدفقات االستحقاقات بين يوفق أن المستثمر
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 االنكشاف حدود . ت

 فال. المخاطرة درجة من للتقليل ابتجاوزه للمستثمر سمحي   ال حدود وهي

 أم سوقا   أم شركة كانت سواء معينة جهة من الشراء أو البيع أو باالقتراض يبالغ
 .فردا  
  االئتماني التصنيف درجة . ث

 لألدوات المصدرة للشركات المالي والمركز االئتمانية السمعة بذلك يقصد
. المالي والمركز تتوافق ائتماني تصنيف درجة شركة فلكل .المستعملة االستثمارية

 ودرجة العائد حيث من المناسبة االستثمارية األداة اختيار المستثمر على لذلك
 .المخاطرة

 : النسب المالية1-0-3
 :هتدراس في( 0-9: 2889 باشيخ،) ذكرها التي المالية النسب بعض فيما يلي

 Book Value (BV)القيمة الدفترية للسهم  .1
 السدهم سدعر علدى تدؤثر التدي المتغيدرات أهم من للسهم الدفترية القيمة تعتبر

 ويدتم االقتصدادية، للوحددة المدالي المركدز تعكدس أنهدا حيدث الماليدة األوراق سدوق في
 :التالية المعادلة طريق عن احتسابها
 .صادرةال األسهم عدد/ المساهمين حقوق صافي=   للسهم الدفترية القيمة

 Earnings Per Share (EPS)العائد على السهم  .2

 المدددالي مركزهدددا وقدددوة الشدددركة أداء لحسدددن مقياسدددا   السدددهم علدددى العائدددد يعتبدددر
 علددى العائددد احتسدداب ويددتم .السددوق فددي السددهم قيمددة تحديددد طريقدده عددن يمكددن حيددث
 :التالية بالمعادلة السهم
 لصادرة.ا األسهم عدد/ الربح صافي=  السهم على العائد

 Dividends (D)الربح الموزع للسهم  .3

 مدن المسداهمين علدى الشدركة توزعهدا التدي األربداح نسدبة المؤشدر هدذا يقيس
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 :التالية بالمعادلة للسهم الموزع الربح احتساب ويتم أرباحها، صافي
 .صادرةال األسهم عدد/ الموزعة األرباح=  للسهم الموزع الربح
 Market Price/ Earnings Per Share (PER)مكرر األرباح  .4

 المسددتثمر خاللهددا يحصددلأن  يجددب التددي السددنوات عدددد المؤشددر هددذا يقدديس
 األرباح مكرر احتساب ويتم للسهم، السوقية القيمة يغطي أن يمكن حتى أرباح على

 :التالية بالمعادلة
 .السهم على العائد/ للسهم السوقية القيمة=   األرباح مكرر  
 Return on Assets (ROA)معدل العائد على األصول  .5

 يدددتم وكدددذلك للشدددركة، المتاحدددة المدددوارد اسدددتغالل درجدددة المؤشدددر هدددذا يقددديس
 األصددددول علددددى العائددددد معدددددل احتسدددداب ويددددتم .ربحيتهددددا قيدددداس فددددي هعليدددد االعتمدددداد
 :التالية بالمعادلة
 .األصول جماليإ/ الربح صافي=  األصول على العائد معدل

 Return on Equity (ROE)معدل العائد على حقوق المساهمين  .6
 المسدتثمرين، قبدل مدن المسدتثمرة المبدالغ علدى الدربح عائد المؤشر هذا يقيس

 المسدددداهمين حقددددوق علددددى العائددددد معدددددل احتسدددداب ويددددتم .الشددددركة أداء تقيدددديم وأيضددددا
 :التالية بالمعادلة
 .المساهمين حقوق جماليإ/ الموزعة األرباح=  المساهمين حقوق على العائد معدل

 Turnover Assets (TA)معدل دوران األصول  .7
 المتاحدة األصدول كافدة اسدتغالل علدى الشدركة قددرة مددى المؤشدر هدذا يقيس

 موجوداتهددا تسددتخدم الشددركة أن إلددى يشددير النسددبة هددذه وارتفدداع المبيعددات تحقيددق فددي
 بالمعادلددة األصددول دوران معدددل احتسدداب ويددتم .المبيعددات تحقيددق فددي عاليددة بكفدداءة
 :التالية
 .األصول جماليإ/ المبيعات صافي=   األصول دوران معدل

 Current Ratio (CR)نسبة التداول  .8
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 ويددتم القصددير، األجددل فددي بالتزاماتهددا الوفدداء علددى الشددركة قدددرة مدددى توضددح
 :التالية بالمعادلة التداول نسبة احتساب
 .المتداولة الخصوم/ المتداولة األصول=  التداول نسبة
 Quick Ratio (QR)نسبة السيولة السريعة  .9

 وذلددك القصددير األجددل فددي بالتزاماتهددا الوفدداء علددى الشددركة قدددرة مدددى تقدديس
 بالمعادلددددة السددددريعة السدددديولة نسددددبة احتسدددداب ويددددتم .المخددددزون بيددددع إلددددى اللجددددوء دون
 :التالية
 .المتداولة الخصوم/ المخزون – المتداولة األصول=  السريعة السيولة نسبة
 Liabilities /Total Assets (LTA)نسبة الديون إلى إجمالي األصول  .11

مددن المؤشددرات الهامددة فددي سددوق  ة الددديون إلددى إجمددالي األصددولنسددبتعتبددر 
مويددل أصددول الشددركة األوراق الماليددة حيددث أنهددا تعكددس المخدداطر الماليددة المرتبطددة بت

 بالمعادلة التالية:ويتم احتساب نسبة الديون إلى إجمالي األصول  .من أموال الغير
 نسبة الديون إلى إجمالي األصول = إجمالي الديون/ إجمالي األصول.

 Market Price (MP)/ Book Value (BV)مكرر السعر  .11

ويدتم  .أسمالية للسهم بالزيادة أو الدنقصيقيس هذا المؤشر مدى التغيير في القيمة الر 
 احتساب مكرر السعر بالمعادلة التالية:

 القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفترية للسهم.مكرر السعر = 
 Dividend Yield (DY)مردود الربح الموزع  .12

يقيس هذا المؤشر المستوى الفعلي للنقدية التي توزعها الشركة، ويتم احتساب مردود 
 الربح الموزع بالمعادلة التالية:

 مردود الربح الموزع = الربح الموزع للسهم/ القيمة السوقية للسهم.
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 الثاني المبحث
 فلسطين لبورصة االستثمارية البيئة

 

 .تمهيد: 1-2-1
 .فلسطين بورصة تطور: 1-2-0
 .فلسطين لبورصة القانوني اإلطار: 1-2-2
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 تمهيد: 3-2-0
العام في  سوق فلسطين لألوراق المالية "بورصة فلسطين" تم تأسيس شركة

( 90( كشركة مساهمة خاصة، وبدأت أولى جلسات التداول في )9559)
( كان التطور الهام في مسيرة 2898(. وفي مطلع فبراير من العام )9554فبراير)

السوق وتحولها إلى شركة مساهمة عامة تجاوبا  مع قواعد الحوكمة الرشيدة 
فلسطين لألوراق تغير اسم السوق من سوق  (2898الشفافية. وفي سبتمبر )و 

البورصة إلى تنظيم التداول في لألوراق  وتسعى ،المالية إلى "بورصة فلسطين"
المالية من خالل رزمة من القوانين واألنظمة الحديثة التي توفر أسس الحماية 

وضمن تصنيف ألسواق المال على صعيد  .(2885م )وفي العا ،والتداول اآلمن
( عالميا ، والمركز الثاني 33على المركز الد)البورصة  حماية المستثمرين، حصلت

 (.www.pex.ps,98/89/2892) بين األسواق العربية

 فلسطين بورصة تطور: 3-2-1
 أسواق وهيئات األسواق اتحاد في عامال   عضوا   فلسطين بورصة أصبحت

 األسواق اتحاد في عضوا   فلسطين بورصة قبول تم كما .(9550) عام العربية المال
 فلسطين بورصة تعتبر حيث تركيا، في اسطنبول مدينة في الواقع آسيوية اليورو
 مصر سوق بعد آسيوية اليورو البورصات اتحاد إلى تنضم الذي الثالث السوق
 في فلسطين بورصة وقعت األجنبية االستثمارات لجذب جديدة خطوة وفي. واألردن

 الحفظ خدمات لتقديم األوسط للشرق البريطاني البنك مع اتفاقية( 9555) عام
 وقعت كما فلسطين، في األجانب للمستثمرين المالية األوراق ومقاصة األمين،
 وتبادل وتعاون توأمة اتفاقية( 28/9/2888) بتاريخ المالية لألوراق فلسطين بورصة
 (.28/0/2888 األيام، جريدة) ستوكهولم سوق مع الخبرات
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 فلسطين بورصة في المدرجة الشركات: 3-2-1-1
 في السوق توضم ،أسبوعيا   بجلستين( 9554) فبراير شهر في التداول بدأ

 برأس عامة مساهمة شركة( 90) حوالي وأدرجت ،مالية وساطة شركات ست حينه
 (.0: 2884 ،عبادي)دوالر مليون( 09.9) قدره مال

( 70( )83/84/2892) تاريخ حتى بالبورصة المدرجة الشركات عدد بلغ
 خمسة على موزعة أمريكي، دوالر مليار( 2.039) مبلغها سوقية بقيمة شركة

 والصناعة، واالستثمار، والتأمين، المالية، والخدمات البنوك: هي قطاعات
 (.93 :3/2892 ،)مجلة سوق المال الفلسطيني ،والخدمات

 التداول جلسات: 3-2-1-2
 وتعتمد .(90/82/9554) في البورصة في تداول جلسة أول عقد تم
 اإللكترونية، والتسوية واإليداع التداول أنظمة على انطالقتها منذ فلسطين بورصة
 عملياتها جميع أتمتة اعتمدت التي المنطقة في األولى البورصة تعتبر حيث

  ''Horizon''نظام حاليا   البورصة وتعتمد .والتسوية واإليداع بالتداول، المتعلقة
 ''SMARTS'' نظام تعتمد كما لها، تداول كنظام ''OMX'' شركة قبل من المزود

 .التداول على رقابة كنظام 

 جلسات( 3) أصبحت ثم أسبوعيا   بجلستين التداول جلسات البورصة بدأت
 بداية منذ أسبوعيا   جلسات( 9) وأخيرا  ( 2888) عام جلسات 4 ثم( 9555) عام
 كل من الخميس إلى األحد من يوميا البورصة  في التداول يتم حيث ،(2882) عام

 األعياد وفي( والسبت الجمعة) األسبوعية العطل أيام في التداول يتم ال ،أسبوع
 جلسة تلغى .المالية السنة نهاية في تداول فيه يقع عمل يوم آخر وفي الرسمية
 التداول على فنيا   القادرة غير األعضاء الشركات نسبة كانت إذا المقررة التداول

 الساعة من التداول ويتم ،العاملة األعضاء الشركات مجموع من أكثر أو%( 39)
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 جلسة بها تمر تشغيلية مراحل عدة خالل من (93:88) الساعة حتى( 85:79(
  .التداول
 (.Pre-Open( )98:88-85:79) االفتتاح قبل ما مرحلة
 (.Opening( )98:88) التداول افتتاح
 (.Continuous Trading( )92:88-98:88) المستمر التداول مرحلة
 (.Pre-Close( )93:88-92:88) اإلغالق قبل ما مرحلة
  (.Closing( )93:88) التداول جلسة إغالق

10/01/2012,www.pex.ps." 
 

 الوساطة شركات: 3-2-1-3
 ة.المالي والسوق المستثمرين بين الثقة بناء في الوساطة شركات دور يتمثل

 المحلي المستثمر جذب في الرئيسي الدور الوساطة شركات عاتق على ويقع
 .البورصة في لالستثمار واألجنبي

 الراغبة الفلسطينية الشركات انتساب قبول بحق فلسطين بورصة تحتفظ
 المستوفية المالية باألوراق المتعلقة والنشاطات االستثمارية الوساطة بأعمال بالقيام
 :الشروط هذه بين ومن فلسطين، بورصة في كأعضاء العضوية لشروط

 .فلسطين في ومسجلة مؤسسة الشركة تكون أن
 والوساطة المالية باألوراق المتعلقة بالنشاطات الشركة وأعمال غايات تنحصر أن

 .فقط االستثمارية
 يعادله ما أو أمريكي، دوالر مليون عن المدفوع الشركة مال رأس يقل ال أن
(www.oppc.pna.net) 

 تسع فلسطين بورصة مع والمتعاملة المعتمدة المالية الوساطة شركات عدد يبلغ
 .للبورصة المنتسبة الوساطة شركات عدد يوضح (1) رقم والجدول .شركات
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 (0) رقم جدول
 فلسطين لبورصة المنتسبة الوساطة شركات

 الرئيسي المقر االنتساب تاريخ الشركة اسم الرقم

 اهلل رام 87/82/2887 المالية لألوراق المتحدة 9

2 
 لألوراق فلسطين األردن الهدف

 المالية
 نابلس 93/85/2899

 اهلل رام 29/83/9554 المالية لألوراق الوطنية 3

 نابلس 89/99/9554 المالية لألوراق العالمية 7

 اهلل رام 24/89/9555 المالية واألوراق لالستثمار السهم 9

 اهلل رام 89/89/2889 المالية لالستثمارات لوتس 9

 غزة 23/89/2884 المالية لألوراق الوساطة شركة 4

 لحم بيت 97/80/2884 المالية لالستثمارات النورس شركة 0

 اهلل رام 95/80/2885 لالستثمار جروب العربي شركة 5

(www.pex.ps,98/92/2201) 
 . 80/2892قامت شركة النورس بتعليق نشاطاتها منذ بداية شهر 

 التداول حجم: 3-2-1-4
 مليون( 90) و( 9554) عام دوالر مليون( 29) من التداول حجم ارتفع

 905) و( 9555) عام( دوالر مليون 998) من أكثر إلى ليصل( 9550) عام
 البورصة بدأت االنتفاضة من األولى السنوات خالل ولكن( 2888) عام( مليون
 وصل( 2889) عام وفي( 2887) عام من األخير الربع في إال تنهض ولم بالركود
 عام( مليار(1 إلى وانخفض دوالر( مليار 2) عن يزيد ما إلى التداول حجم

( 2884) عام من األول النصف خالل دوالر( مليون 799) إلى ثم( 2889)
 عام أغسطس في تقريبا   دوالر ملياري إلى وصل حتى ،(97: 2884 ،عبادي)
 العام في أمريكي دوالر( مليون 988) إلى التداول حجم وانخفض ،(2880)

 أمريكي دوالر( مليون 798) حوالي إلى( 2898) عام في أيضا   وانخفض ،2885
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(www.pex.ps)، ( 2898) العام عن( 2899) العام في التداول حجم تراجع
 النشرة) ،أمريكي دوالر( مليون 399) حوالي إلى ليصل%( 90.59)بنسبة

 (.   94: 2899 عام 94 العدد الشهرية اإلحصائية
 

 القدس مؤشر: 3-2-1-5
 الشركات من مختارة عينة أسهم ألسعار مرجح عام مؤشر عن عبارة وهو 

 يعطي حيث. التداول نشطة األسهم ذات فلسطين، بورصة في المدرجة الفلسطينية
. معين يوم في السوق واتجاه األسعار حركة مجمل عن سريعة صورة المراقب

 (30: 2887 ودعاس، الحاج)

ا (9554) العام من أيلول في فلسطين بورصةحققت   لقياس قياسي ا رقم 

 مؤشر) باسم ع رف األسعار لهذه العام االتجاه وتحديد األسهم أسعار مستويات

 موزعة ونشطة مدرجة شركات عشر من مكونة عينة اختيار حينه في تم وقد .(القدس

 إغالق أسعار اعتمدت وقد .البورصة في فةو المعر  االقتصادية القطاعات جميع على

 األساسي الرقم قيمة حددت بحيث أساس كنقطة) 84/84/2884)تداول جلسة

 .نقطة (988)

 مؤشر احتساب في الداخلة الشركات عينة تقييم إعادة يتم عام كل نهاية في

 عدد التداول، حجم المتداولة، األسهم عدد (:التالية المحددات على بناء   القدس

 عام نهاية في .)السهم دوران معدل السوقية، القيمة التداول، أيام عدد الصفقات،

 استمر .(www.pex.ps) شركة (92) لتصبح القدس مؤشر عينة زيادة تم (2889)

 بنهاية نقطة (209) إلى ليصل البورصة بداية منذ التدريجي االرتفاع في لقدس مؤشر

 الحصار بسبب العام بنهاية نقاط (284 (إلى ينخفض أن قبل (2888) عام من أيار

 األعوام خالل( 288 -998) بين يتذبذب بدأ ثم .االنتفاضة وبداية اإلسرائيلي
 ليصل( 2887) العام من األخير الربع في االرتفاع في بدأ وقد .(2887 –2889)
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 بزيادة العام بنهاية نقطة( 9920) إلى ليصل( 2889) عام قفز ثم .(244) إلى
 واإلصالح االقتصادي الوضع استقرار: أهمها أسباب لعدة وذلك (%384) قدرها
 مجموعة في التجارية الخدمة شركات ملكية وتحويل( 2887) عام بدأ الذي المالي
 االستثمار صندوق إلى البورصة في المدرجة العامة المساهمة الشركات من

 وفي. البورصة إلى جديدة استثمارية وصناديق جدد مستثمرين ودخول الفلسطيني
 بعض وخروج األرباح لجني نتيجة باالنخفاض المؤشر بدأ( 2889) عام

 االنتخابات بعد الفلسطينية الحكومة على فرض الذي الحصار وكذلك المستثمرين
 العام بنهاية( 989) نقطة  إلى ليصل%( 79) بنسبة المؤشر فانخفض التشريعية

 حيث( 2884) العام خالل التدريجي باالنخفاض المؤشر واستمر .(2884)
 عام منتصف في نقطة( 985) إلى وصل أن إلى%( 99.0) بنسبة انخفض

( 23/89/2892) تاريخ حتى القدس مؤشر وبلغ ،(5: 2884 ،عبادي) (2884)
 .(www.pex.ps,23/89/2892) نقطة( 749)

 ،الشركة اسم) حسب القدس لمؤشر الممثلة للشركات عينة يوضح( 2) رقم والجدول
 (.الشركة هإلي تنتمي الذي القطاع ،رمزها
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 (2) رقم جدول
 القدس مؤشر شركات عينة

 إليه تنتمي الذي القطاع الشركة رمز الشركة اسم الرقم

 مالية وخدمات بنوك AIB العربي اإلسالمي البنك 9

 مالية وخدمات بنوك ISBK  الفلسطيني اإلسالمي البنك 2

 مالية وخدمات بنوك BOP فلسطين بنك 3

 صناعة BPC لألدوية زيت بير 7

 صناعة JCC القدس سجائر 9

 تأمين AIG للتأمين األهلية المجموعة 9

 استثمار PADICO واالستثمار للتنمية فلسطين 4

 استثمار PIIC  الصناعي لالستثمار فلسطين 0

 استثمار PRICO العقاري لالستثمار فلسطين 5

 خدمات PALTEL الفلسطينية االتصاالت 98

 خدمات PEC للكهرباء الفلسطينية 99

 خدمات WASSEL والخدمات للتوزيع الفلسطينية 92

www.pex.ps)) 

 فلسطين لبورصة القانوني اإلطار: 3-2-2
 بورصة عمل تحكم التي هي والتعليمات واألنظمة القوانين مجموعة إن
 التسوية إجراءات-المالية األوراق تداول-المالية األوراق إصدار) حيث من فلسطين
 عمل وتنظم تحكم التي العوامل أهم من هيو ( ةالملكي ونقل تسجيل-والمقاصة
 .(www.wafainfo.ps الفلسطيني الوطني المعلومات مركز) المالية األوراق
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 فلسطين بورصة لعمل المنظمة القوانين: 3-2-2-1
 قانون :أهمها ومن فلسطين بورصة تحكم التي القواعد من مجموعة هناك

( 92) رقم المالية األوراق قانون ،(2887) لسنة( 93) رقم المال رأس سوق هيئة
 رقم الشركات قانون ،(9597) لسنة( 92) رقم الشركات قانون ،(2887) لسنة
 تشجيع قانون ،(2884) لسنة األموال غسيل مكافحة قانون ،(9525) لسنة( 90)

 أن كما ،(2888) لسنة( 3) رقم التحكيم وقانون ،(9550) لسنة( 9) رقم االستثمار
 فلسطين بورصة عمل تنظم القوانين من جزء تعتبر األنظمة من مجموعة هناك
 نظام اإلدراج، نظام المنازعات، فض نظام المهني، السلوك قواعد نظام: أهمها

 التعليمات من مجموعة إلى باإلضافة التداول، ونظام العضوية، نظام اإلفصاح،
 األوراق شركات ترخيص تعليمات والغرامات، والعموالت الرسوم تعليمات أهمها،
 االنترنت عبر التداول تعليمات و االستثمار، صناديق ترخيص تعليمات المالية،

(www.pex.ps, 82/82/2898.) 
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 الرابع الفصل
 واإلجراءات الطريقة

 

 تمهيد: 3-1
 الدراسة منهجية: 3-0
 الدراسة وعينة مجتمع: 3-2
 الدراسة أداة: 3-1
 انةاالستب صدق: 3-3
 بانةاالست فقرات ثبات: 3-6
 اإلحصائية المعالجات: 3-1
 الدراسة لمجتمع الوصفي التحليل: 3-7
 الدراسة وفقرات فرضيات تحليل: 3-3
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 تمهيد: 4-0
 وعينتهدا، الدراسدة مجتمدع واألفدراد الدراسدة، لمدنهج وصدفا   الفصدل هذا يتناول

 هدذا يتضدمن كمدا وثباتهدا، وصددقها إعددادها، وطدرق المسدتخدمة الدراسة أداة وكذلك
 الدراسدددددة أدوات تقندددددين أجدددددل مدددددن اسدددددتخدامها تدددددم التدددددي لإلجدددددراءات وصدددددفا الفصدددددل

 .الدراسة تحليل في عليها االعتماد تم التي اإلحصائية المعالجات وأخيرا وتطبيقها،

 الدراسة منهجية: 4-1
 الظواهر لدراسة المناسب المنهج لكونه التحليلي الوصفي المنهج إتباع تم
 الكتب في والمتمثل الثانوي المصدر :مصدرين على الباحث واعتمد االجتماعية،
 الصلة ذات البيانات عملج وذلك العالقة ذات والنشرات والدوريات والمجالت
 طريق عن كانت قدف األولية المصادر بخصوص أما .للدراسة النظري باإلطار
 في المدرجة الشركات في المستثمرين من عينات على وتوزيعها اناتستباال تصميم
 .بالدراسة العالقة ذات الرئيسية البيانات علجم وذلك فلسطين، بورصة

 : طرق جمع البيانات:4-1-1     

 تم االعتماد على نوعين من البيانات
 Primary Sources: األولية البيانات-1

 البحدث مفدردات بعدض لدراسة اناتاستب بتوزيع الميداني الجانب في بالبحث وذلك
 وتحليلهدددا تفريغهدددا ثدددم ومدددن ،البحدددث موضدددوعل الالزمدددة المعلومدددات عوجمددد وحصدددر
 (Statistical Package for Social Science)( SPSS) برندامج باسدتخدام

 لددددالالت الوصدددول بهددددف المناسدددبة اإلحصدددائية االختبدددارات واسدددتخدام اإلحصدددائي
 .الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات
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 Secondary Sources  : الثانوية البيانات-2
 السددابقة والدراسددات الخاصددة المنشددورات و الدددوريات و الكتددب مراجعددة تمددت

 الشددددبكة ىعلدددد والوثددددائق والمقدددداالت العلميددددة والمجددددالت واألجنبيددددة العربيددددة والمراجددددع
 مدددقق لتقريددر اإلعالمددي المحتددوى أثددر بدراسددة تتعلددق  والتددي ،(االنترنددت) العنكبوتيددة
 بورصددة فدي المسدتثمرين قدرارات ترشديد فددي المدققدة الماليدة القدوائم وتقدارير الحسدابات
 .علمي بشكل الدراسة إثراء في تسهم قد مراجع وأية فلسطين،

 الدراسة وعينة مجتمع: 4-2
 تدددمحيدددث  .فلسدددطين بورصدددة فدددي المسدددتثمرون مدددن الدراسدددة مجتمدددع يتدددألف

 جميدع  علدى االستبانات توزيع تمو  ،مستثمر( 08) من مكونة عشوائية عينة اختيار
 اسدتبعاد تدم اناتاالسدتب تفحص وبعد استبانة،( 98) استرداد وتم .الدراسة عينة أفراد

 وبدذلك ،انةاالسدتب علدى لإلجابدة المطلوبدة الشروط تحقق لعدم  نظرا    واحدة  استبانة
 تبددددين التاليددددة والجددددداول  اسددددتبانة( 95) للدراسددددة الخاضددددعة االسددددتبانات عدددددد يكددددون

 :يلي كما الدراسة عينة خصائص
 .عامة معلومات: األولى المجموعة

 :الجهة (1
 و ،"الخاص لحسابه مستثمر" الدراسة عينة نم%( 59.9) أن( 3) رقم جدول يبين
، وهذا يعني أن نسبة استثمار "شركة لحساب مستثمر" الدراسة عينة من%( 0.9)

 نسبيا . قليلةالشركات في بورصة فلسطين 
 (1جدول رقم )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجهة
 المئوية النسبة التكرار الجهة

 59.9 97 مستثمر لحسابه الخاص

 0.9 9 مستثمر لحساب شركة

 011.1 63 المجموع
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 :العلمي المؤهل (2
 يحملون الثانوية العامة الدراسة عينة من%(  0.9) أن( 7) رقم جدول يبين

 عينة من%( 99.8)و ،" دبلوم" يحملون الدراسة عينة من%( 28.3) و ،"فأقل
 ،"ماجستير" يحملون الدراسة عينة من %(9.0)و ،"بكالوريوس يحملون الدراسة

 أفراد معظم أن على يدل وهذا ،"دكتوراه" يحملون الدراسة عينة من %(3.7)و
 عليه واإلجابة ةاناالستب محتويات لفهم يؤهلهم مالئما   أكاديميا   تأهيال   مؤهلين العينة
 .علمي أساس على

 (3جدول رقم )
 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 المئوية النسبة التكرار العلمي المؤهل

 0.9 9 ثانوي فأقل

 28.3 92 دبلوم

 99.8 39 بكالوريوس

 9.0 7 ماجستير

 3.7 2 دكتوراه

 011.1 63 المجموع

 :البورصة في األسهم وشراء بيع في الخبرة سنوات (3
 تراوحت  الدراسة أفراد عينة من%(  24.9) أن( 9) رقم جدول يبين

 ،"سنوات (3) من أقل" البورصة في األسهم وشراء بيع في لديهم الخبرة سنوات
 وشراء بيع في لديهم الخبرة سنوات تراوحت  الدراسة أفراد عينة من%( 28.3)و

  الدراسة عينة أفراد من%( 38.9)و ،" سنوات 9 من أقل -3" البورصة في األسهم
 0 من أقل -9" البورصة في األسهم وشراء بيع في لديهم الخبرة سنوات تراوحت
 بيع في لديهم الخبرة سنوات تراوحت  الدراسة عينة أفراد من%( 99.5)و ،"سنوات
 عينة أفراد من%( 98.2)و ،"سنوات 98 من أقل -8"  البورصة في األسهم وشراء
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( 98" ) البورصة في األسهم وشراء بيع في لديهم الخبرة سنوات تراوحت الدراسة
 الخبرة، سنوات من مستويات عدة شملت العينة أن على يدل وهذا ،"فأكثر سنوات
 .موضوعية نتائج استخالص إلى يؤدي مما

 
 (6جدول رقم )

توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في بيع وشراء األسهم في 
 البورصة

 المئوية النسبة التكرار البورصة في األسهم وشراء بيع في الخبرة سنوات

 24.9 99 سنوات   3أقل من 

 28.3 92 سنوات 9أقل من -3

 38.9 90 سنوات 0 أقل من-9

 99.5 4 سنوات 98أقل من -0

 98.2 9 سنوات فأكثر 98

 011.1 63 المجموع

 
 (:بالدوالر المملوكة األسهم قيمة حيث من) المستثمر فئة. 4

هم ممن يمتلكون  الدراسة عينة من%( 49.3) أن( 9) رقم جدول يبين
يمتلكون أسهم بقيمة تتراوح من  %(93.9) و ،$100,000أسهم بقيمة أقل من 

يمتلكون أسهم بقيمة تتراوح  %(3.7)و ,$"200,000 حتى أقل من 100,000$"
يمتلكون أسهم بقيمة  %(3.7)و ،"$300,000 حتى أقل من$ 200,000من "

من عينة الدراسة %( 3.7) "، و$400,000حتى أقل من  $300,000تتراوح من "
 تحتوي كانت العينة أن على يدل وهذا ,$400,000يمتلكون أسهم بقيمة أكثر من 

 .لديهم المملوكة األسهم قيمة حيث من المستثمرين فئات معظم على
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 (1)جدول رقم 
 فئة المستثمرتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير 

 المئوية النسبة التكرار المستثمر فئة

 49.3 79 $100,000أقل من 

 93.9 0 $200,000أقل من - 100,000$

 3.7 2 $300,000أقل من -200,000$

 3.7 2                $400,000أقل من -300,000$

 3.7 2 $400,000أكثر من 

 011.1 63 المجموع

 
 الدراسة أداة: 4-3
 : يلي كما نجزئي إلى ةاالستبان تقسيم تم وقد

 من ويتكون الدراسة  لعينة الشخصية البيانات من يتكون: األول الجزء
 .فقرات 4

 القوائم وتقارير الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى أثر يناقش: الثاني الجزء
 إلى تقسيمه وتم فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات ترشيد في المدققة المالية
 :يلي كما هيو  محاور ثالثة

 المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المالية المعلومات حجم: األول المحور
 .فقرات(  9) من ويتكون

 التدقيق معايير مع المدققة المالية القوائم تقارير إعداد توافق مدى: الثاني المحور
 .فقرات( 5)  من ويتكون الدولية

 يؤثر الحسابات مدقق تقرير في الجيد التقرير خصائص توافر: الثالث المحور
 .فقرات( 9) من ويتكون  فلسطين بوصة في المستثمرين قرارات ترشيد على إيجابا  

 المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية: الرابع المحور
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 .فقرات( 0) من ويتكون
 بجددول موضدح هو كما  إجابات (9) من مكونة  فقرة كل على اإلجابات كانت وقد
 (.4) رقم

 (7جدول رقم)
 مقياس اإلجابات

 جداً  منخفضة منخفضة متوسطة عالية جداً  عالية الموافقة درجة

 0 2 1 3 6 الدرجة

 
 ةاناالستب صدق: 4-4

 لقياسه أعدت ما تقيس سوف أنها من التأكد يعني االستبانة صدق
 التي العناصر لكل االستبانة شمول بالصدق يقصد كما ،(725: 9559 العساف،)

 ثانية، ناحية من ومفرداتها فقراتها ووضوح ناحية، من التحليل في تدخل أن يجب
 تم وقد .(945 :2889 ،وآخرون عبيدات) يستخدمها من لكل مفهومة تكون بحيث
 :يلي كما الدراسة أداة صدق من التأكد
 :  ةان: صدق فقرات االستب3-3-0

 بطريقتين. ةانتم التأكد من صدق فقرات االستب

 (المحكمين صدق)  لألداة الظاهري الصدق -1

 مدن تألفدت المحكمدين مدن مجموعدة علدى األوليدة صدورتها في الدراسة أداة عرض تم
 وغيرهددا اإلسددالمية الجامعددة فددي  التجددارة كليددة فددي التدريسددية الهيئددة أعضدداء مددن( 9)

 ويوضدددح. واإلحصددداء اإلدارة و المحاسدددبة فدددي متخصصدددين المحليدددة الجامعدددات مدددن
 وقددد. الدراسددة أداة بتحكدديم مشددكورين قدداموا الددذين المحكمددين أسددماء( 3) رقددم الملحددق
 مدددا لقيددداس العبدددارات مدددةءمال مددددى فدددي آرائهدددم إبدددداء المحكمدددين مدددن الباحدددث طلدددب

 للمحددور عبددارة كددل مناسددبة ومدددى العبددارات صددياغة وضددوح ومدددى ألجلدده، وضددعت
 متغيدددرات محددداور مدددن محدددور كدددل لتغطيدددة العبدددارات كفايدددة ومددددى ،إليددده ينتمدددي الدددذي
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 صددياغة تعددديل مددن ضددروريا يروندده مدا اقتددراح إلددى باإلضددافة هددذا .األساسددية الدراسدة
 فيمدا آرائهدم إبداء وكذلك الدراسة، ألداة جديدة عبارات إضافة أو حذفها، أو العبارات
  مددددددددن المطلوبددددددددة والوظيفيددددددددة الشخصددددددددية الخصددددددددائص) األوليددددددددة بالبيانددددددددات يتعلددددددددق

 توجيهدات وتركدزت. االسدتبانة فدي المسدتخدم ليكدارت مقيداس جاندب إلى ،(المبحوثين
 العبدددارات بعدددض علدددى تحتدددوي كاندددت حيدددث االسدددتبانة طدددول انتقددداد علدددى المحكمدددين
 مدددن العبدددارات بعدددض تقلددديص بضدددرورة نصدددحوا المحكمدددين بعدددض أن كمدددا المتكدددررة،
ضددافة المحدداور بعددض ضددافة ،أخددرى محدداور إلددى العبددارات بعددض وا   القددوائم" جملددة وا 
ــــر" ليصددددبح العنددددوان إلددددى" المدققددددة الماليددددة ــــوى أث ــــر اإلعالمــــي المحت  مــــدقق لتقري

 فـي المسـتثمرين قـرارات ترشـيد فـي المدققـة الماليـة القـوائم و الخـارجي الحسابات
 ".فلسطين بورصة
 التعدددديالت إجددراء تدددم المحكمددون أبدددداها التددي والتوجيهدددات المالحظددات إلدددى واسددتنادا  

 الدبعض إضافة أو وحذف العبارات صياغة تعديل تم حيث المحكين، عليها اتفق التي
 .ة لذلكالمعد انةستبواال الدراسة محتوى مع ليتناسق العنوان وتعديل منها اآلخر

 االستبانة لفقرات الداخلي االتساق صدق -2
 حجمهدددا البالغدددة الدراسدددة عيندددة علدددى ةاناالسدددتب لفقدددرات الدددداخلي االتسددداق حسددداب تدددم
 للمحدور الكليدة والدرجدة فقدرة كدل بدين االرتبداط معدامالت بحساب وذلك مفردة،( 29)

 :يلي كما له التابعة
 تتضمنها التي المالية المعلومات حجم: األول المحور لفقرات الداخلي الصدق
 المدققة المالية القوائم تقارير
 األول المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت يبين (0) رقم جدول

 مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي لفقراته، الكلي والمعدل
 (r) وقيمة( 8.89) من أقل فقرة لكل االحتمالية القيمة نإ حيث ،(8.89) داللة

 فقرات تعتبر وبذلك ،(8.359) تساوي والتي الجدولية (r) قيمة من اكبر المحسوبة
 .لقياسه وضعت لما صادقة األول المحور
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 (3جدول رقم )
 تتضمنها التي المالية المعلومات حجمالصدق الداخلي لفقرات المحور األول: 

 المدققة المالية القوائم تقارير

 الفقرة مسلسل
 معامل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

9 

 مفصلة بطريقة فيه الشرح يتم الذي المطول التقرير يعتبر
فادة أهمية أكثر  فلسطين بورصة في للمستثمر بالنسبة وا 
 .عليه المتعارف القصير التقرير عن

8.797 8.828 

2 

 تعتبر ،فلسطين بورصة في كمستثمر نظرك وجهة من
 كبيرة أهمية ذات سنوية النصف أو سنوية الربع التقارير
 .لك بالنسبة

8.990 8.888 

3 

 تفصيلية معلومات المدققة المالية القوائم تتضمن وأن بد ال
 ذيال القطاع في األسهم  وعوائد األرباح معدالت عن

 .الشركة إليه تنتمي

8.733 8.839 

7 

 معلومات المدققة المالية التقارير تتضمن وأن بد ال
 إليه تنتمي يذال القطاع في المخاطرة درجة عن تفصيلية
 .الشركة

8.984 8.889 

9 
 إيجابا   يؤثر ذلك فإن ،السيولة عن معلومات توفر حال في
 .االستثماري القرار ترشيد على

8.949 8.883 

9 

 الحسابات مدقق تقرير في المذكورة المعلومات تساعدك
 في المدرجة للشركات منجزة غير صفقات بشأن الخارجي
 .االستثماري قرارك ترشيد على فلسطين بورصة

8.992 8.883 

 (8.359) تساوي"  23" حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية r)) قيمة
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 المالية القوائم تقارير إعداد توافق مدى: الثاني المحور لفقرات الداخلي الصدق
 الدولية التدقيق معايير مع المدققة
 الثاني المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت يبين( 5) رقم جدول

 مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي لفقراته، الكلي والمعدل
 (r) وقيمة( 8.89) من أقل فقرة لكل االحتمالية القيمة نإ حيث ،(8.89) داللة

 فقرات تعتبر وبذلك  ،(8.359) تساوي والتي الجدولية (r) قيمة من اكبر المحسوبة
 .لقياسه وضعت لما صادقة الثاني المحور

 (3جدول رقم )
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني: مدى توافق إعداد تقارير القوائم المالية 

 المدققة مع معايير التدقيق الدولية.

 الفقرة مسلسل
 معامل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

9 
 تم التي التدقيق إجراءات على المدقق تقرير اشتمال حال في

 .االستثمار قرار على إيجابا   يؤثر ذلك فإن ،إتباعها
8.999 8.889 

2 
 البيانات حول الماليون المستشارون بها يوصي التي التوصيات

 .المستثمر قرار على تؤثر للشركة المالية
8.700 8.893 

3 

 معلومات على الخارجي الحسابات مدقق تقرير احتواء إن
 قراره ترشيد في المستثمر تساعد للشركة النقدية التدفقات عن

 .االستثماري

8.994 8.880 

7 

 تقرير يحتويها معلومات بوجود االستثماري قرارك يتأثر
 السياسات في تغييرات وجود عدم أو بوجود تفيد المدقق

 . السابقة السنوات عن السنة هذه إتباعها تم التي المحاسبية

8.978 8.889 

9 

 كفاية عدم إلى تقريره في الحسابات مدقق يشير عندما
 وبيانات إيضاحات توافر عدم بسبب اإلفصاح ومناسبة
 .االستثماري قرارك على يؤثر ذلك ،كافية

8.953 8.888 
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 الفقرة مسلسل
 معامل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

9 
 ليشمل فيه التوسع يتم الذي المدقق بتقرير ثقتك تزداد

 . مستقبلية أحداث أية أو مالية غير أخرى مواضيع
8.975 8.888 

4 

 الحسابات مدقق شخصية عن معلومات على حصلت إذا
 لمزاولة المطلوبة التدريب متطلبات يستكمل لم بأنه تفيد
الذي  بالتقرير الثقة يفقدك أن شأنه من ذلك ،كمدقق عمله
 .يصدره

8.953 8.882 

0 

 مدى عن تقريره في الخارجي الحسابات مدقق يذكر عندما
 شأنه من ذلك ،الشركة في المتبع الداخلية الرقابة نظام كفاءة

 .المدقق تقرير في الثقة إعطاءك

8.999 8.883 

5 

 حوكمة ومبادئ بقواعد ملتزمة الشركة أن معرفتك عند
 تحقق التي واإلجراءات والنظم القواعد) تعني والتي الشركات
 الشركات مديري مصالح بين وتوازن حماية أفضل

 المعرفة تلك تزيد ،(قانونا   إلزامية غير وتكون والمساهمين
 .االستثماري قرارك ترشيد في

8.978 8.889 

 (8.359) تساوي"  23" حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية( (r قيمة

 تقرير في الجيد التقرير خصائص توافر: الثالث المحور لفقرات الداخلي الصدق
   .فلسطين بوصة في المستثمرين قرارات ترشيد على إيجابا   يؤثر الحسابات مدقق
  الثالث المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت يبين(  98) رقم جدول

 مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي لفقراته، الكلي والمعدل
  (r)وقيمة( 8.89) من قلأ فقرة لكل االحتمالية القيمة نإ حيث ،(8.89) داللة

 فقرات تعتبر وبذلك .)8.359( تساوي والتي الجدولية (r) قيمة من اكبر المحسوبة
 .لقياسه وضعت لما صادقة الثالث المحور
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 (01) رقم جدول
 تقرير في الجيد التقرير خصائص توافر: الثالث المحور لفقرات الداخلي الصدق
   فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات ترشيد على إيجاباً  يؤثر الحسابات مدقق

 الفقرة مسلسل
 معامل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 مدقق تقرير في اإلحصائية والبيانات األشكال وجود 9
 يفيدك المدققة المالية القوائم وتقرير الخارجي الحسابات
 .االستثماري قرارك ترشيد في فلسطين بورصة في كمستثمر

8.793 8.829 

 جوانب كل في والعادل الكافي اإلفصاح خاصية توافر عند 2
 لك مفيدا   ذلك يكون الخارجي الحسابات مدقق تقرير

 .االستثماري قرارك ترشيد في كمستثمر

8.789 8.877 

 فئات جميع يفهمها بطريقة صياغته يتم الذي التقرير 3
 قد بطريقة صياغته يتم الذي التقرير من أفضل المستثمرين

 8.829 8.799 .المجال هذا في الخبرة وذو المتخصصون فقط يفهمها

 المعلومات على الخارجي الحسابات مدقق تقرير اشتمال 7
 قرارك ترشيد في ذلك يساعدك ،الكبيرة النسبية األهمية ذات

 8.889 8.927 .االستثماري

9 

 متسلسلة جمله تكون بحيث صياغته تم الذي التقرير
 حتى التقرير قراءة إلكمال دفعه لقارئه تعطي ومترابطة
 8.824 8.772 .لذهنه تشتيت دون نهايته

 (8.359) تساوي"  23" حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية r)) قيمة

 تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية: الرابع المحور لفقرات الداخلي الصدق
 .المدققة المالية القوائم
 الرابع المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت يبين(  99) رقم جدول

 مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي لفقراته، الكلي والمعدل
 (r) وقيمة( 8.89) من قلأ فقرة لكل االحتمالية القيمة نإ حيث ،(8.89) داللة
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 فقرات تعتبر وبذلك .(8.359) تساوي والتي الجدولية (r) قيمة من اكبر المحسوبة
 .لقياسه وضعت لما صادقة الرابع المحور

 (00) رقم جدول
 تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية: الرابع المحور لفقرات الداخلي الصدق

 المدققة المالية القوائم

 الفقرة مسلسل
 معامل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 الصحف في نشرها يتم التي اإللزامية العامة التقارير تعتبر 9
 .فلسطين بورصة في كمستثمر لك بالنسبة أهمية أكثر

8.999 8.888 

 إلى باإلضافة محاسبية غير معلومات إلى المستثمر يحتاج 2
 بحيث المدقق تقرير في الموجودة المحاسبية المعلومات
 .االستثماري قراره ترشيد في المعلومات تلك تساعده

8.793 8.823 

 تتناول التي بالجزئية فلسطين بورصة في مستثمرا   كونك تهتم 3
 .الحسابات مدقق تقرير في المستقبلية الصفقات موضوع

8.429 8.888 

 البيئة عن تفصيلية معلومات وجود المستثمر يفضل 7
 اتخاذ عند الشركة إليه تنتمي ذيال والقطاع للشركة الخارجية

 .االستثماري لقرارا

8.999 8.888 

9 

 في المدرجة الشركات إحدى في كمستثمر لك المفيد من
 مدقق تقرير من معلومات على تحصل أن فلسطين بورصة

 .للشركة ربحيةال القدرة بشأن الحسابات

8.724 8.833 

 على العائد ،للسهم الدفترية القيمة) عن معلومات وجود 9
 العائد معدل ،األصول على العائد ،األرباح مكرر ،السهم
 مكرر ،األصول دوران معدل ،المساهمين حقوق على
 من المدققة المالية التقارير في( الموزع الربح مردود ،السعر
 بورصة في االستثماري قرارك على إيجابا   تؤثر أن شأنها

 .فلسطين

8.990 8.889 
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 الفقرة مسلسل
 معامل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 في بالتزاماتها الوفاء على المنشأة قدرة مدى إلى اإلشارة 4
 من ،الخارجي الحسابات مدقق تقرير في القصير األجل
 بورصة في االستثماري قرارك ترشيد على مساعدتك شأنه

 .فلسطين

8.979 8.889 

0 

 نسبة عن الخارجي الحسابات مدقق تقرير في اإلشارة
 أموال من الشركة أصول بتمويل المرتبطة المالية المخاطر

 .االستثماري قرارك ترشيد في تساعدك ،الغير

8.450 8.888 

 (8.359) تساوي"  23" حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية r)) قيمة
 

 الدراسة لمحاور البنائي االتساق صدق: 4-4-2
 محـاور مـن محـور كـل معدل بين االرتباط معامالت يبين( 92) رقم جدول

 المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي االستبانة لفقرات الكلي المعدل مع الدراسة
 مدددن قدددلأ فقدددرة لكدددل االحتماليدددة القيمدددة نإ حيدددث ،( 8.89) داللدددة مسدددتوى عندددد دالدددة
 .(8.359) تساوي والتي الجدولية (r) قيمة من اكبر المحسوبة (r) وقيمة( 8.89)
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 (02) رقم جدول
 لفقرات الكلي المعدل مع الدراسة محاور من محور كل معدل بين االرتباط معامل

 االستبانة

 المحور
 معامل
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 8.888 8.970 المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المالية المعلومات حجم

 معايير مع المدققة المالية القوائم تقارير إعداد توافق مدى
 الدولية التدقيق

8.932 8.889 

 8.888 8.999 فلسطين بورصة في للمستثمرين االستثماري القرار ترشيد

 8.888 8.499 .المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية

 (8.359) تساوي"  23" حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية r قيمة

 :Reliability االستبانة فقرات ثبات: 4-5
 لدو تقريبدا واحددة سدتكون اإلجابدة أن مدن التأكدد فيعندي الدراسدة أداة ثبات أما

(. 738: 9559 العسداف،) مختلفدة أوقدات فدي ذاتهدم األشدخاص على تطبيقها تكرر
 طريقدة همدا بطدريقتين نفسدها االسدتطالعية العيندة علدى الثبدات خطدوات اتباع تم وقد

 .كرونباخ ألفا ومعامل النصفية التجزئة
 : Split-Half Coefficient النصفية التجزئة طريقة: 4-5-1

 ومعدددل الرتبددة الفرديددة األسددئلة معدددل بددين بيرسددون ارتبدداط معامددل إيجدداد تددم  
 باسددتخدام  االرتبدداط معددامالت تصددحيح تددم  وقددد بعددد لكددل الرتبددة  الزوجيددة األسددئلة
 (Spearman-Brown Coefficient) للتصدحيح بدراون  سدبيرمان ارتبداط معامل
 : التالية  المعادلة حسب
=  الثبات معامل

1

2

ر

 هناك أن (93) رقم جدول بين وقد االرتباط معامل ر حيث ر

 .طمأنينة بكل االستبانة مستخدن أن مما ةاناالستب لفقرات نسبيا كبير ثبات معامل
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 (01) رقم جدول
 (النصفية التجزئة طريقة)  الثبات معامل

 المحور عنوان

 النصفية التجزئة

 عدد
 الفقرات

 معامل
 االرتباط

 االرتباط معامل
 المصحح

 القيمة
 االحتمالية

 تتضمنها التي المالية المعلومات حجم
 المدققة المالية القوائم تقارير

9 8.4597 8.0098 8.888 

 المالية القوائم تقارير إعداد توافق مدى
 الدولية التدقيق معايير مع المدققة

5 8.4748 8.0992 8.888 

 في للمستثمرين االستثماري القرار ترشيد
 فلسطين بورصة

9 8.4997 8.0993 8.888 

 تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية
 .المدققة المالية القوائم

0 8.9409 8.0809 8.888 

 1.111 1.3736 1.7312 23 المحاور جميع

 (8.359) تساوي"  23" حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية r)) قيمة
 

 :Cronbach's Alpha  كرونباخ ألفا طريقة: 4-5-2
 لقيداس ثانية كطريقة  االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا طريقة استخدام تم

يجعلندددا أن  ممدددا مرتفعدددة الثبدددات معدددامالت أن( 97) رقدددم جددددول يبدددين وقدددد .الثبدددات
 .طمأنينة بكل االستبانة نستخدم
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 (03) رقم جدول
 (كرونباخ الفا طريقة)  الثبات معامل

 المحور عنوان
 عدد

 الفقرات
 ألفا معامل

 كرونباخ
 8.0524 9 المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المالية المعلومات حجم

 التدقيق معايير مع المدققة المالية القوائم تقارير إعداد توافق مدى
 الدولية

5 8.0499 

 يؤثر الحسابات مدقق تقرير في الجيد التقرير خصائص توافر
   فلسطين بوصة في المستثمرين قرارات ترشيد على إيجابا  

9 8.0559 

 8.0739 0 .المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية

 1.3376 23 جميع الفقرات

 اإلحصائية المعالجات: 4-6
 العديد استخدام تم فقد ،جمعها التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق

 للعلدددددددددوم اإلحصدددددددددائية الحدددددددددزم باسدددددددددتخدام المناسدددددددددبة اإلحصدددددددددائية األسددددددددداليب مدددددددددن
 يلدي وفيمدا  Statistical Package for Social Science (SPSS)االجتماعيدة
 :البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية األساليب من مجموعة

دخال ترميز تم  .1  الخماسدي ليكدرت مقيداس حسدب اآللدي، الحاسدب إلدى البيانات وا 
 بدرجـة موافـق( 3) ،منخفضـة بدرجة موافق( 2) ،منخفضة بدرجة موافق( 9)

 ولتحديدد .(اً جـد عاليـة بدرجـة موافـق( 9) ،عاليـة بدرجـة موافق( 7) ،متوسطة
 محداور فدي المسدتخدم( والعليا الدنيا الحدود)  الخماسي ليكرت مقياس فترة طول

 المقيددداس فتدددرات عددددد علدددى تقسددديمه ثدددم ،(7=9-9)  المددددى حسددداب تدددم الدراسدددة
 هدذه إضدافة تدم ذلدك بعدد ،( 8.0=7/9) أي الفقدرة طدول علدى للحصدول الخمسة
 الحددد لتحديددد وذلددك( الصددحيح الواحددد وهددي)  المقيدداس فددي قيمددة قددلأ إلددى القيمددة
 :يلي كما الفترات أطوال يوضح( 99) رقم وجدول  وهكذا األولى للفترة األعلى
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 (06) جدول رقم

 أوزان مقياس ليكرت
  9.8 -7.28  7.28 -3.78 3.78 -2.98 2.98 -9.08  9.08-9 الفترة

 جداً  عالية عالية متوسطة منخفضة جداً  منخفضة الموافقة درجة

 6 3 1 2 0 الوزن

 لمفدردات الشخصدية الصدفات علدى للتعدرف المئويدة والنسدب التكدرارات حساب تم .2
 تتضدمنها التدي الرئيسدية المحداور عبارات تجاه أفرادها استجابات وتحديد الدراسة

 الدراسة أداة

 اسددتجابات انخفدداض أو ارتفدداع مدددى لمعرفددة وذلددك (Mean) الحسددابي المتوسددط .3
 العلددم مددع األساسددية، الدراسددة متغيددرات عبددارات مددن عبددارة كددل عددن الدراسددة أفددراد
 :9559 كشدددك،)  حسدددابي متوسدددط أعلدددى حسدددب العبدددارات ترتيدددب فدددي يفيدددد بأنددده

05.) 

 علدددى للتعدددرف  (Standard Deviation) المعيددداري االنحدددراف اسدددتخدام تدددم  .4
 الدراسددة متغيددرات عبددارات مددن عبددارة لكددل الدراسددة أفددراد اسددتجابات انحددراف مدددى
 أن ويالحدددددظ الحسدددددابي، متوسدددددطها عدددددن الرئيسدددددية المحددددداور مدددددن محدددددور ولكدددددل

 مددن عبددارة لكددل الدراسددة أفددراد اسددتجابات فددي التشددتت يوضددح المعيدداري االنحددراف
 مدن قيمتده اقتربدت فكلمدا الرئيسدية، المحداور جاندب إلدى الدراسدة متغيرات عبارات
 كدددددان إذا) المقيددددداس بدددددين تشدددددتتها وانخفدددددض االسدددددتجابات تركدددددزت كلمدددددا الصدددددفر
 ( وتشتتها االستجابات تركز عدم فيعني فأعلى صحيحا واحد المعياري االنحراف

 االستبانة فقرات ثبات لمعرفة كرونباخ ألفا اختبار .5

  الفقرات صدق لقياس بيرسون ارتباط معامل .6

 للثبات براون سبيرمان معادلة .7
 أم الطبيعي التوزيع تتبع هل البيانات نوع لمعرفة سمرنوف-كولومجروف اختبار .8

 (Sample K-S -1) ال
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 بددين الفددرق لمعرفددة (One sample T test)  واحدددة عينددة لمتوسددط t اختبدار .9
 (.3) الحيادي والمتوسط الفقرة متوسط

 .مستقلتين عينتين متوسطي بين للفروق( t) اختبار .10

 . فأكثر متوسطات ثالث بين للفروق األحادي التباين تحليل .11

 .المتوسطات بين المتعددة للفروق شفيه اختبار .12

 الدراسة لمجتمع الوصفي التحليل: 4-7
 ((Sample K-S -1)  سمرنوف -كولمجروف اختبار) الطبيعي التوزيع اختبار

 تتبدع البياندات ة ما إذا كانتلمعرف  سمرنوف -كولمجروف اختبار سنعرض
 معظدم الن الفرضديات اختبدار حالدة فدي ضدروري اختبدار وهو ال أم الطبيعي التوزيع

 رقددم الجدددول ويوضددح. طبيعيددا البيانددات توزيددع يكددون أن تشددترط علميددةال االختبددارات
) (0005) مدن اكبدر محور لكل  الداللة مستوى قيمة نإ حيث االختبار نتائج( 16)

05.0. sig )اسدددتخدام ويجدددب الطبيعدددي التوزيدددع تتبدددع البياندددات أن علدددى يددددل وهدددذا 
 .ةالعلمي االختبارات

 (01) رقم جدول
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي التوزيع اختبار

 عدد المحور عنوان
 الفقرات

 قيمة
Z 

 القيمة
 االحتمالية

 المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المالية المعلومات حجم
 المدققة

9 8.958 8.420 

 معايير مع المدققة المالية القوائم تقارير إعداد توافق مدى
 الدولية التدقيق

5 8.473 8.978 

 يؤثر الحسابات مدقق تقرير في الجيد التقرير خصائص توافر
   فلسطين بوصة في المستثمرين قرارات ترشيد على إيجابا  

9 8.074 8.795 

 8.043 8.957 0 .المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية

 1.333 1.173 23  الفقرات جميع
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 الدراسة وفقرات فرضيات تحليل: 4-8
 لتحليدل( One Sample T test) الواحددة للعيندة( T)اختبدار اسدتخدام تدم

 إذا محتواهددا علددى العينددة أفددراد عندددما يوافددق ايجابيددة الفقددرة وتكددون .االسددتبانة فقددرات
 مسدتوى أو (2.8) تسداوي والتدي  الجدوليدة t قيمدة مدن كبدرأ المحسوبة t قيمة كانت
 سدلبية الفقدرة تكون بينما ،%( 98) من كبرأ النسبي والوزن( 8.89) من قلأ الداللة

 مدن أصدغر المحسدوبة( t) قيمدة كاندت إذا محتواهدا علدى العيندة أفدراد عندما ال يوافق
 والددوزن( 8.89) مددن أقددل الداللددة ومسددتوى( 2.8-) تسدداوي والتددي الجدوليددة( t) قيمددة

 مسدددتوى كدددان إذا محايددددة الفقدددرة فدددي العيندددة آراء وتكدددون .%(98) مدددن قدددلأ النسدددبي
 (.8.89) من كبرأ لها الداللة

 اتخاذ عند أساس بشكل فلسطين بورصة في المستثمرون يعتمد: األولى الفرضية
 المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المالية المعلومات حجم على االستثماري قرارهم
 (.1.16) داللة مستوى عند المدققة

( 94) رقم جدول في مبينة والنتائج الواحدة للعينة (t) اختبار استخدام تم
 المعلومات حجم) األول المحور فقرات في الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي
 موافقة األكثر من مرتبة وهي( المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المالية
 :يلي كما النسبي الوزن حسب موافقة األقل إلى
 تساوي االحتمالية والقيمة%( 08.88) النسبي الوزن بلغ( 3) رقم  الفقرة في .1

 القوائم تتضمن أن بد ال" أنه على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)
 في األسهم وعوائد األرباح معدالت عن تفصيلية معلومات المدققة المالية
 ". الشركة إليه تنتمي يذال القطاع

 تساوي االحتمالية والقيمة%(  49.59)النسبي الوزن بلغ(  2) رقم  الفقرة في .2
 المستثمر نظر وجهة من" هأن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 أهمية ذات سنوية النصف أو سنوية الربع التقارير تعتبر .فلسطين بورصة في
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 ذكر حيث ،(2889 ،مرعي) دراسة مع الفقرة هذه وتوافقت ،"لك بالنسبة كبيرة
 القرار اتخاذ في مهم دور المحاسبية للمعلومات أن دراسته نتائج ضمن

 التقارير تحتويها التي المعلومات محدودية أن إال .واالقتصادي االستثماري
 المالية التقارير توفر ،محدودة منها الفائدة يجعل المختصرة المرحلية المالية

 أو فنص إما فهي .المناسب الوقت في القرار اتخاذ ليتم المعلومات المرحلية
 نهاية إلى االنتظار من مةءمال أكثر تكون فهي ثم ومن .شهرية أو سنوية ربع
 دراسة أيضا   النتيجة هذه وافقت كما .السنوية المعلومات على والحصول العام

 للمعلومات تأثير أن هناك دراسته نتائج ضمن من ذكر حيث ،(2889 ،باشيخ)
 صغار قرارات على والسنوية سنوية الربع التقارير في المنشورة المحاسبية
 في الشراء أو البيع قرار اتخاذ عند ةالسعودي األسهم سوق في المستثمرين

 .األسهم
 تساوي االحتمالية والقيمة%( 47.90) النسبي الوزن بلغ( 7) رقم  الفقرة في .3

 التقارير تتضمن أن بد ال"  أنه على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)
 تنتمي يذال القطاع في المخاطرة درجة عن تفصيلية معلومات المدققة المالية
 أوضح حيث( 2880 ،غلوة أبو) دراسة مع توافقت النتيجة وهذه ،" الشركة إليه
 درجة تخفيض في يسهم التقرير معلومات على االعتماد أن رسالته نتائج في

 .ستثماريةاال للقرارات المصاحبة المخاطرة
 تساوي االحتمالية والقيمة%( 42.00) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .4

 عن معلومات توفر حال في  أنه على يدل مما( 8.89) من أقل وهي(8.888)
 ". االستثماري القرار ترشيد على إيجابا   يؤثر ذلك فإن السيولة

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 42.28) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .5
 في المذكورة المعلومات" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 المدرجة للشركات منجزة غير صفقات بشأن الخارجي الحسابات مدقق تقرير
 ". االستثماري قرارك ترشيد على تساعدك فلسطين بورصة في
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 تساوي االحتمالية والقيمة%(  48.94) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .6
 يتم الذي المطول التقرير"  أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 في للمستثمر بالنسبة دةئفاو  أهمية أكثر يعتبر مفصلة بطريقة فيه الشرح
 ".عليه المتعارف القصير التقرير من فلسطين بورصة
 حجم) األول المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط أنلنا  يتبين عامة وبصفة

 ،(3.42) تساوي( المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المالية المعلومات
 توسطالم النسبي الوزن  من اكبر وهي%( 47.79) يساوي النسبي والوزن

 (t) قيمة من كبرأ وهي) 0.940) تساوي المطلقة المحسوبة (t) وقيمة%( 98)
 من قلأ وهي( 8.888) تساوي االحتمالية والقيمة (2.8 (تساوي والتي الجدولية

 0.0679)، واالنحراف المعياري لجميع فقرات المحور األول تساوي )(8.89)
 عند أساس بشكل فلسطين بورصة في يعتمدون نيالمستثمر  أن على يدل مما

 تقارير تتضمنها التي المالية المعلومات حجم على االستثماري قرارهم اتخاذ
، بمعنى أنه تم قبول الفرضية (8.89) داللة مستوى عند المدققة المالية القوائم

 ،(2889 ،خليل) دراسة نتائج إحدى مع النتيجة هذه قد اتفقتو  الفرعية األولى،
 عمان سوق في المدرجة الشركات تقارير في المنشورة المعلومات أن كرذ حيث
 دراسة مع تتوافق لم ولكنها ،المستثمرين قرارات على واضح بشكل يؤثر ةالمالي

(Tahinakis, et. al., 2010 )المحتوى أن إلى الدراسة هذه أشارت حيث 
 عملية من جزءا   يشكل وال ا  محدود يعتبر الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي

 لمحتويات المستثمر فهم عدم بسبب ذلك يكون وقد ،االستثماري القرار اتخاذ
 .التقرير هذا
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 (07جدول رقم )
 القوائم تقارير تتضمنها التي المالية المعلومات حجمفقرات المحور األول )تحليل 

 (المدققة المالية
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يقدم  الذي المطول التقرير يعتبر
فادة أهمية أكثر سهبا  مشرحا    وا 
 بورصة في للمستثمر بالنسبة
 القصير التقرير نم فلسطين

 .عليه المتعارف

 السادسة 8.888 7.828 48.94 8.542 3.99

2 

 في كمستثمر نظرك وجهة من
 التقارير تعتبر ،فلسطين بورصة
 سنوية النصف أو سنوية الربع
 .لك بالنسبة كبيرة أهمية ذات

 الثانية 8.888 4.907 49.59 8.074 3.09

3 

 

 المالية القوائم تتضمن أن بد ال
 عن تفصيلية معلومات المدققة
 األسهم  وعوائد األرباح معدالت
 إليه تنتمي التي القطاع في

 .الشركة
 

 األولى 8.888 5.829 08.88 8.099 7.88

7 

 التقارير تتضمن أن بد ال
 معلومات المدققة المالية
 المخاطرة درجة عن تفصيلية

 إليه تنتمي التي القطاع في
 .الشركة

 الثالثة 8.888 9.999 47.90 8.554 3.43
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 عن معلومات توفر حال في
 إيجابا   يؤثر ذلك فإن ،السيولة
 .االستثماري القرار ترشيد على

 الرابعة 8.888 7.003 42.00 9.893 3.97

9 

 المذكورة المعلومات تساعدك
 الحسابات مدقق تقرير في

 غير صفقات بشأن الخارجي
 في المدرجة للشركات منجزة
 ترشيد على فلسطين بورصة

 .االستثماري قرارك

 الخامسة 8.888 7.099 42.28 8.599 3.99

  1.111 3.073 73.31 1.173 1.72 الفقرات جميع 

 (2.8) تساوي( 90) حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية t)) قيمة

 قرارهم اتخاذ عند فلسطين بورصة في المستثمرون يهتم: الثانية الفرضية
 التدقيق معايير مع المدققة المالية القوائم تقارير إعداد توافق بمدى االستثماري

 (.8.89) داللة مستوى عند ليةالدو 
( 90) رقم جدول في مبينةال والنتائج الواحدة للعينة (t) اختبار استخدام تم  
 إعداد توافق مدى) الثاني المحور فقرات في الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي
 األكثر من مرتبة وهي( الدولية التدقيق معايير مع المدققة المالية القوائم تقارير
 :يلي كما النسبي الوزن حسب موافقة األقل إلى موافقة

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 47.27) النسبي الوزن بلغ( 0) رقم  الفقرة في .1
 مدقق يذكر عندما" أنه على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 في المتبع الداخلية الرقابة نظام كفاءة مدى تقريره في الخارجي الحسابات
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 ". المدقق تقرير في الثقة إعطاءك شأنه من ذلك فإن ،الشركة
 تساوي االحتمالية والقيمة%( 43.58) النسبي الوزن بلغ( 3) رقم  الفقرة في .2

 مدقق تقرير احتواء نأ"  على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)
 ساعدي للشركة النقدية التدفقات عن معلومات على الخارجي الحسابات
 ". االستثماري قراره ترشيد في المستثمر

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 42.00) النسبي الوزن بلغ( 5) رقم  الفقرة في .3
 الشركة أن معرفتك عند" هأن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 :تعني والتي الشركات حوكمة ومبادئ بقواعد ملتزمة
 مديري مصالح بين وتوازن حماية أفضل تحقق التي واإلجراءات والنظم القواعد)

 في المعرفة تلك زيدي فإن ذلك ،(قانونا   إلزامية غير وتكون والمساهمين الشركات
 ". .االستثماري قرارك ترشيد

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 49.95) النسبي الوزن بلغ( 2) رقم  الفقرة في .4
 بها يوصي التي التوصيات" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 ". المستثمر قرار على تؤثر للشركة المالية البيانات حول الماليون المستشارون
 تساوي االحتمالية والقيمة%( 95.75) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .5

 مدقق يشير عندما" أنه على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)
 توافر عدم بسبب اإلفصاح ومناسبة كفاية عدم إلى تقريره في الحسابات
 ". االستثماري قرارك على يؤثر ذلك فإن ،كافية وبيانات إيضاحات

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 95.75) النسبي الوزن بلغ( 4) رقم  الفقرة في .6
 على عندما تحصل" هأن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.889)

 التدريب متطلبات يستكمل لم بأنه تفيد الحسابات مدقق شخصية عن معلومات
 بالتقرير الثقة يفقدك أن شأنه من ذلك فإن ،كمدقق عمله لمزاولة المطلوبة
 ". منه الصادر

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 90.09) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .7
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 المدقق بتقرير ثقتك تزداد" هأن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.887)
 ". مستقبلية أحداث أية أو مالية غير أخرى مواضيع ليشمل فيه التوسع يتم الذي

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 90.74) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .8
 تقرير اشتمال حال في" هأن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.889)

 قرار على إيجابا   يؤثر ذلك فإن ،إتباعها تم التي التدقيق إجراءات على المدقق
 ". االستثمار

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 93.43) النسبي الوزن بلغ( 7) رقم  الفقرة في .9
 يتأثر االستثماري قرارك" أن على يدل مما( 8.89) من اكبر وهي (8.909)

 وجود عدم أو بوجود تفيد المدقق تقرير يحتويها معلومات بوجود متوسطة بدرجة
 السنوات عن السنة هذه إتباعها تم التي المحاسبية السياسات في تغييرات
 ". السابقة

 حسابي لجميع فقرات المحور الثانيأن المتوسط ال لنا يتبين ،وبصفة عامة
)مدى توافق إعداد تقارير القوائم المالية المدققة مع معايير التدقيق الدولية( تساوي 

كبر من الوزن النسبي أ%( وهي 49.34) (، و الوزن النسبي يساوي3.94)
كبر من أوهي   (9.399 (( المحسوبة المطلقة تساويtوقيمة )%( 98) توسطالم

( وهي 8.888والقيمة االحتمالية تساوي ) (2.8) يتساو ( الجدولية والتي tقيمة )
، واالنحراف المعياري لجميع فقرات المحور الثاني (8.89) قل منأ

ن يهتمون في بورصة فلسطين عند المستثمريمما يدل على أن  (،0.0822تساوي)
اتخاذ قرارهم االستثماري بمدى توافق إعداد تقارير القوائم المالية المدققة مع معايير 

، أي أنه تم قبول الفرضية الفرعية (8.89) التدقيق الدولية عند مستوى داللة
 ،(Daske, and Gebhardt: 2006) ةمع دراس تتفقوهذه النتيجة الثانية، 
 معايير اتباع عند ملحوظ بشكل زادت اإلفصاح جودة أن الدراسة هذه بينت حيث
 (.السويد ألمانيا، النمسا،) الثالثة األوروبية للدول (IFRS) الدولية التقارير إعداد
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 (18جدول رقم )
فقرات المحور الثاني )مدى توافق إعداد تقارير القوائم المالية المدققة مع تحليل 

 معايير التدقيق الدولية(
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 تقرير اشتمال حال في
 إجراءات على المدقق
 ،إتباعها تم التي التدقيق
 إيجابا   يؤثر ذلك فإن
 .االستثمار قرار على

 الثامنة 8.889 3.727 90.74 8.599 3.72

2 

 يوصي التي التوصيات
 المستشارون بها

 البيانات حول الماليون
 تؤثر للشركة المالية
 .المستثمر قرار على

 الرابعة 8.888 7.738 49.95 8.548 3.99

3 

 مدقق تقرير احتواء إن
 الخارجي الحسابات

 عن معلومات على
 ،للشركة النقدية التدفقات

 في المستثمر ساعدي
 .االستثماري قراره ترشيد

 الثانية 8.888 9.989 43.58 8.595 3.95
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 االستثماري قرارك يتأثر
 يحتويها معلومات بوجود

 تفيد المدقق تقرير
 وجود عدم أو بوجود
 السياسات في تغييرات

 تم التي المحاسبية
 عن السنة هذه إتباعها

 .السابقة السنوات

 التاسعة 00181 10353 63073 10058 3019

5 

 مدقق يشير عندما
 إلى تقريره في الحسابات
 ومناسبة كفاية عدم

 عدم بسبب اإلفصاح
 وبيانات إيضاحات توافر
 يؤثر ذلك فإن ،كافية
 .االستثماري قرارك على

 الخامسة 00000 40152 69049 00878 3047

6 

 بتقرير ثقتك تزداد
 التوسع يتم الذي المدقق
 مواضيع ليشمل فيه
 أية أو مالية غير أخرى

 .مستقبلية أحداث

 السابعة 00004 30027 60881 10118 3044
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4 

 على حصلت إذا
 شخصية عن معلومات
 تفيد الحسابات مدقق

 متطلبات يستكمل لم بأنه
 لمزاولة المطلوبة التدريب
 من ذلكف ،كمدقق عمله
 الثقة يفقدك أن شأنه

 .منه الصادر بالتقرير

 السادسة 8.889 3.909 95.75 8.505 3.74

0 

 مدقق يذكر عندما
 في الخارجي الحسابات

 نظام كفاءة مدى تقريره
 المتبع الداخلية الرقابة
 من ذلكف ،الشركة في
 في الثقة إعطاءك شأنه

 .المدقق تقرير

 األولى 8.888 9.949 47.27 8.032 3.49
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 الشركة أن معرفتك عند
 ومبادئ بقواعد ملتزمة
 والتي الشركات حوكمة
 والنظم القواعد) تعني

 تحقق التي واإلجراءات
 وتوازن حماية أفضل
 مديري مصالح بين

 والمساهمين الشركات
 إلزامية غير وتكون
 فإن ذلك يزيد ،(قانونا  
 ترشيد في المعرفة تلك

 .االستثماري قرارك

 الثالثة 8.888 7.083 42.00 9.838 3.97

  00000 50311 71037 00822 3057 الفقرات جميع 
 (2.8) تساوي( 90) حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية( t) قيمة

 الحسابات مدقق تقرير في الجيد التقرير خصائص توافر: الثالثة الفرضية
 بورصة في للمستثمرين االستثماري القرار ترشيد على إيجاباً  يؤثر الخارجي
 (1.16) داللة مستوى عند فلسطين
( 95) رقم بينها الجدول والنتائج الواحدة للعينة( t) اختبار استخدام تم

 القرار ترشيد) الثالث المحور فقرات في الدراسة عينة أفراد آراء أيضا   يبين والذي
 إلى موافقة األكثر من مرتبة وهي( فلسطين بورصة في للمستثمرين االستثماري

 :يلي كما النسبي الوزن حسب موافقة األقل
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 تساوي االحتمالية والقيمة%( 40.50) النسبي الوزن بلغ( 7) رقم  الفقرة في .1
 مدقق تقرير اشتمال" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 في يساعدك ،الكبيرة النسبية األهمية ذات المعلومات على الخارجي الحسابات
 ". االستثماري قرارك ترشيد

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 44.54) النسبي الوزن بلغ( 3) رقم  الفقرة في .2
 صياغته تمت الذي التقرير" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 صياغته تمت الذي التقرير من أفضل المستثمرين فئات جميع يفهمها بطريقة
 ". المجال هذا في الخبرة ووذو  المتخصصون فقط يفهمها قد بطريقة

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 49.09) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .3
 صياغته تمت الذي التقرير" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 تشجع القارئ على قراءته حتى النهاية ومترابطة متسلسلة جمله تكون بحيث
 ". لذهنه تشتيت دون

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 49.95)  النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .4
 والبيانات األشكال وجود" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي(  8.888)

 المدققة المالية القوائم وتقرير الخارجي الحسابات مدقق تقرير في اإلحصائية
 ". االستثماري قرارك ترشيد في فلسطين بورصة في كمستثمر يفيدك

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 48.99) النسبي الوزن بلغ( 2) رقم  الفقرة في .5
 خاصية توافر عند" أنه على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

فإن  الخارجي الحسابات مدقق تقرير جوانب كل في والعادل الكافي اإلفصاح
 ". االستثماري قرارك ترشيد في كمستثمر دكيذلك يف

 توافر) الثالث المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن لنا يتبين عامة وبصفة
 قرارات ترشيد على إيجابا   يؤثر الحسابات مدقق تقرير في الجيد التقرير خصائص
 يساوي  النسبي والوزن ،(3.49) تساوي( فلسطين بوصة في المستثمرين
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 المحسوبة( t) وقيمة%( 98) توسطالم النسبي الوزن من كبرأ وهي%( 47.98)
 (2.8) تساوي والتي الجدولية t)) قيمة من كبرأ وهي( 0.898) تساوي المطلقة
، واالنحراف المعياري (8.89) من  قلأ وهي( 8.888) تساوي االحتمالية والقيمة

 خصائص توافر أن على يدل مما (8.942لجميع فقرات المحور الثالث يساوي )
 القرار ترشيد على إيجابا   يؤثر الخارجي الحسابات مدقق تقرير في الجيد التقرير

وبذلك يتم  ،(8.89) داللة مستوى عند فلسطين بورصة في للمستثمرين االستثماري
 في كتب حيث ( في رسالته2884، )غريب ذكرو  قبول الفرضية الفرعية الثالثة،

 بعض توفر ضرورة على المالية القوائم مستخدمي بين اتفاق هناك" :رسالته نتائج
 السهولة ،التحيز وعدم الموضوعية: )منهاو  الحسابات مدقق تقرير في الخصائص

 ،مستخدميه إدراك مستوى مع التقرير صياغة تناسب ،واإليضاح الفهم في
 ."(المرونة
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 (03جدول رقم )
تحليل فقرات المحور الثالث )توافر خصائص التقرير الجيد في تقرير مدقق 
 الحسابات يؤثر إيجابًا على ترشيد قرارات المستثمرين في بوصة فلسطين(
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 والبيانات األشكال وجود
 مدقق تقرير في اإلحصائية
 وتقرير الخارجي الحسابات

 يفيدك المدققة المالية القوائم
 فلسطين بورصة في كمستثمر

 .االستثماري قرارك ترشيد في

 الرابعة 8.888 7.459 49.95 8.059 3.99

2 

 اإلفصاح خاصية توافر عند
 جوانب كل في والعادل الكافي
 الخارجي الحسابات مدقق تقرير
 كمستثمر لك مفيدا   ذلك يكون
 .االستثماري قرارك ترشيد في

 الخامسة 8.888 7.899 48.99 9.889 3.93

3 

 صياغته يتم الذي التقرير
 فئات جميع يفهمها بطريقة

 التقرير من أفضل المستثمرين
 قد بطريقة صياغته يتم الذي
 ووذو  المتخصصون فقط يفهمها

 .المجال هذا في الخبرة

 الثانية 8.888 9.789 44.54 9.840 3.58
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 الحسابات مدقق تقرير اشتمال
 ذات المعلومات على الخارجي

 .الكبيرة النسبية األهمية
 قرارك ترشيد ك علىيساعد

 .االستثماري

 األولى 8.888 0.259 40.50 8.045 3.59

9 

 بحيث صياغته تمت الذي التقرير
ومترابطة  متسلسلة جمله تكون
قراءته القارئ على إكمال تحث 

 .لذهنه تشتيت دون حتى النهاية

 الثالثة 8.888 9.749 49.09 8.033 3.95

  1.111 3.111 73.01 1.172 1.70 الفقرات جميع 

 (2.8) تساوي(" 90) حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية( t) قيمة
 

 قرارهم اتخاذ عند فلسطين بورصة في المستثمرون يعتمد: الرابعة الفرضية
 عند المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية على االستثماري

 .(8.89) داللة مستوى

( 28) رقم جدول في مبينة والنتائج الواحدة للعينة( t) اختبار استخدام تم
 التي المعلومات نوعية) الرابع المحور فقرات في الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي

 األقل إلى موافقة األكثر من مرتبة وهي( المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها
 :يلي كما النسبي الوزن حسب موافقة

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 49.59) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .1
 القيمة) عن معلومات وجود" على يدل مما( 8.89) من أقل وهي )8.888(
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 معدل ،األصول على العائد ،األرباح مكرر ،السهم على العائد ،للسهم الدفترية
 مردود ،السعر مكرر ،األصول دوران معدل ،المساهمين حقوق على العائد
 قرارك على تؤثر أن شأنها من المدققة المالية التقارير في( الموزع الربح

 دراسة مع النتيجة هذه توافقت حيث ،"باإليجاب فلسطين بورصة في االستثماري
 على التقارير احتواء ضرورة دراسته نتائج ضمن ذكر حيث ،(2889 ،باشيخ)

 والربح السعر، ومكرر األرباح، ومكرر السهم، على العائد: )التالية النسب
 ،المساهمين حقوق على العائد ومعدل الموزع، الربح ومردود للسهم، الموزع
 (.للسهم الدفترية والقيمة

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 49.24) النسبي الوزن بلغ( 4) رقم  الفقرة في .2
 قدرة مدى إلى اإلشارة" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 الحسابات مدقق تقرير في القصير األجل في بالتزاماتها الوفاء على المنشأة
 بورصة في االستثماري قرارك ترشيد على مساعدتك شأنه من الخارجي
 ". فلسطين

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 47.52) النسبي الوزن بلغ( 0) رقم  الفقرة في .3
 مدقق تقرير في اإلشارة" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 الشركة أصول بتمويل المرتبطة المالية المخاطر نسبة إلى الخارجي الحسابات
 ". االستثماري قرارك ترشيد في تساعدك ،الغير أموال من

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 47.97) النسبي الوزن بلغ( 2) رقم  الفقرة في .4
 إلى يحتاج المستثمر" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 تقرير في الموجودة المحاسبية المعلومات إلى باإلضافة محاسبية غير معلومات
 ". االستثماري قراره ترشيد في المعلومات تلك تساعده بحيث المدقق

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 42.97) النسبي الوزن بلغ( 7) رقم  الفقرة في .5
 وجود يفضل المستثمر" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)

 الشركة إليه تنتمي يذال والقطاع للشركة الخارجية البيئة عن تفصيلية معلومات
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 ". االستثماري لقرارا اتخاذ عند
 تساوي االحتمالية والقيمة%( 42.97) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .6

 في كمستثمر لك المفيد من" أنه على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.888)
 من معلومات على تحصل أن فلسطين بورصة في المدرجة الشركات إحدى
 ". للشركة ربحيةال القدرة بشأن الحسابات مدقق تقرير

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 95.99) النسبي الوزن بلغ( 9) رقم  الفقرة في .7
 اإللزامية العامة التقارير" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.889)

 بورصة في كمستثمر لك بالنسبة أهمية أكثر تعتبر الصحف في نشرها يتم التي
 ". فلسطين

 تساوي االحتمالية والقيمة%( 90.74) النسبي الوزن بلغ( 3) رقم  الفقرة في .8
 بورصة في مستثمرا   كونك" أن على يدل مما( 8.89) من أقل وهي( 8.887)

 مدقق تقرير في المستقبلية الصفقات موضوع تتناول التي بالجزئية تهتم فلسطين
 ". الحسابات

 نوعية) الرابع المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن لنا يتبين عامة وبصفة
 والوزن ،(3.99) ساويي( المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات

 وقيمة%( 98) توسطالم النسبي الوزن من كبرأ وهي%( 43.92) يساوي  النسبي
(t) قيمة من كبرأ وهي) 9.794) تساو المطلقة المحسوبة ((t والتي الجدولية 

، (8.89) من  قلأ وهي( 8.888) تساوي االحتمالية والقيمة( 2.8) تساوي
 أن على يدل مما (0.779واالنحراف المعياري لجميع فقرات المحور الرابع يساوي )

 نوعية على االستثماري قرارهم اتخاذ عند فلسطين بورصة في يعتمدون نيالمستثمر 
، (8.89) داللة مستوى عند المدققة المالية القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات

 .وهذا يعني قبول الفرضية الفرعية الرابعة
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 (21جدول رقم )
 القوائم تقارير تتضمنها التي المعلومات نوعية): فقرات المحور الرابعتحليل 

 (المدققة المالية
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 اإللزامية العامة التقارير تعتبر
 أكثر الصحف في نشرها يتم التي

 في كمستثمر لك بالنسبة أهمية
 .فلسطين بورصة

 السابعة 8.889 3.994 95.99 8.500 3.79

2 

 معلومات إلى المستثمر يحتاج
 إلى باإلضافة محاسبية غير

 الموجودة المحاسبية المعلومات
 تساعده بحيث المدقق تقرير في

 ترشيد على المعلومات تلك
 االستثماري قراره

3.49 8.095 47.97 9.248 8.888 

 

 الرابعة

 

3 

 بورصة في مستثمرا   كونك تهتم
 تتناول التي بالجزئية فلسطين
 المستقبلية الصفقات موضوع

 .الحسابات مدقق تقرير في

 الثامنة 8.887 3.872 90.74 9.848 3.72

7 

 وجود المستثمر يفضل
 البيئة عن تفصيلية معلومات
 يذال والقطاع للشركة الخارجية
 اتخاذه عند الشركة إليه تنتمي

 .االستثماري للقرار

 الخامسة 8.888 7.477 42.97 9.899 3.93
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 في كمستثمر لك المفيد من
 في المدرجة الشركات إحدى
 على تحصل أن فلسطين بورصة

 مدقق تقرير من معلومات
 ربحيةال القدرة بشأن الحسابات

 .للشركة

 السادسة 8.888 7.599 42.97 8.509 3.93

9 

 القيمة) عن معلومات وجود
 على العائد ،للسهم الدفترية
 العائد ،األرباح مكرر ،السهم
 العائد معدل ،األصول على
 معدل، المساهمين حقوق على
 ،السعر مكرر، األصول دوران

 في( الموزع الربح مردود
 من المدققة المالية التقارير
 قرارك على تؤثر أن شأنها

 بورصة في االستثماري
 .باإليجاب فلسطين

 األولى 8.888 9.938 49.59 8.554 3.09

7 

 المنشأة قدرة مدى إلى اإلشارة
 في بالتزاماتها الوفاء على
 مدقق تقرير في القصير األجل

 شأنه من ،الخارجي الحسابات
 قرارك ترشيد على مساعدتك
 .فلسطين بورصة في االستثماري

 الثانية 00000 70099 76027 00880 3081
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 مدقق تقرير في اإلشارة
 نسبة إلى الخارجي الحسابات
 المرتبطة المالية المخاطر

 أموال من الشركة أصول بتمويل
 ترشيد في تساعدك ،الغير

 .االستثماري قرارك

 الثالثة 00000 50488 74092 10044 3075

  06000 66467 73612 06770 3666 الفقرات جميع 
 (2.8) تساوي( 90) حرية ودرجة( 8.89) داللة مستوى عند الجدوليةt) ) قيمة

عند مستوى  إحصائية داللة ذات فروق هناك: لرئيسة الثانيةا الفرضية
 الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى أثر حول  (α (0.05 = ةلدال

 بورصة في المستثمرين قرارات ترشيد في المدققة المالية القوائم وتقارير
سنوات -المؤهل العلمي-)الجهة :التالية الشخصية للمتغيرات تعزى فلسطين

فئة المستثمر من حيث قيمة  -الخبرة في بيع وشراء األسهم في البورصة
  األسهم المملوكة بالدوالر(.

 هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: عنوينبثق 

 أثر حول  α) 0.05 =)له عند مستوى دال  إحصائية داللة ذات فروق هناك 2-1
 ترشيد في المدققة المالية القوائم وتقارير الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى
الختبار هذه الفرضية تم  الجهة إلى تعزى فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات

الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول أثر المحتوى  (t)استخدام اختبار 
اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات 
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مبينة في جدول رقم الالجهة والنتائج  إلى تعزىالمستثمرين في بورصة فلسطين 
كبر أوهي   (0.347)أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي لنا يتبينو  .(29)

( tقل من قيمة )أوهي  (0.374)تساوي  ( المحسوبة المطلقة(tوقيمة  (8.89من )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ( مما يدل على200الجدولية والتي تساوي )

في آراء أفراد العينة حول أثر المحتوى اإلعالمي  (05.0)عند مستوى داللة 
لتقرير مدقق الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين 

، وذلك يعود سببه إلى أن جميع أفراد العينة الجهة إلى تعزىفي بورصة فلسطين 
ساب شركة سواء ممن كانوا من المستثمرين لحسابهم الخاص أو مستثمرين لح

 يتأثرون بالمحتوى اإلعالمي للتقرير.
 

 (20جدول رقم )
( للفروق بين إجابات المبحوثين حول أثر المحتوى اإلعالمي tنتائج  اختبار  )

لتقرير مدقق الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات 
 الجهة إلى تعزى المستثمرين في بورصة فلسطين
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 لتقرير اإلعالمي المحتوى أثر
 وتقارير الحسابات مدقق
 في المدققة المالية القوائم
 في المستثمرين قرارات ترشيد

 فلسطين بورصة

مستثمر لحسابه 

 الخاص
54 3.925 8.953 

-8.059 8.347 

مستثمر 

 لحساب شركة
5 3.009 8.025 

 (2.8) تساوي( 94) حرية درجة و( 8.89) داللة مستوى عند الجدولية( t) قيمة
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 أثر حول(  α (0.05 = ةلعند مستوى دال  إحصائية داللة ذات فروق هناك 2-2
 ترشيد في المدققة المالية القوائم وتقارير الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى
 .العلمي المؤهل  إلى تعزى فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات

 عينة آراء في الفروق الختبار األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم
 المالية القوائم وتقارير الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى أثر حول الدراسة
 العلمي المؤهل إلى تعزى فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات ترشيد في المدققة
 أن لنا ويتبين .(22) رقم جدول في مبينة والنتائج(. 05.0) داللة مستوى عند

 يدل مما( 8.89) من اكبر وهي( 8.422) تساوي المحاور لجميع االحتمالية القيمة
 لتقرير اإلعالمي المحتوى أثر حول إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم على
 في المستثمرين قرارات ترشيد في المدققة المالية القوائم وتقارير الحسابات مدقق

وذلك ، (05.0) داللة مستوى عند العلمي المؤهل  إلى تعزى فلسطين بورصة
يعود سببه إلى أن معظم المستثمرين بغض النظر عن مؤهلهم العلمي لديهم ثقافة 

 في مجال البورصة ويتأثرون بنفس الدرجة بالمحتوى اإلعالمي لتقرير المدقق. 
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 (22جدول رقم )
أثر المحتوى  حول (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات اإلعالمي لتقرير مدقق 
 .المؤهل العلمي  إلى تعزى المستثمرين في بورصة فلسطين

التباين مصدر البيان  
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 القيمة
 االحتمالية

 اإلعالمي المحتوى أثر
 الحسابات مدقق لتقرير

 المالية القوائم وتقارير
 قرارات ترشيد في المدققة

 بورصة في المستثمرين
 فلسطين

 بين
 المجموعات

8.083 7 8.289 

8.995 

 

8.422 

 

 داخل
 المجموعات

28.055 97 8.304 

  90 29.482 المجموع

 أثر حول( α 0.05 =) ةلعند مستوى دال  إحصائية داللة ذات فروق هناك 2-3
 ترشيد في المدققة المالية القوائم وتقارير الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى
 وشراء بيع في الخبرة سنوات  إلى تعزى فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات
 .البورصة في األسهم

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة 
الحسابات وتقارير القوائم المالية الدراسة حول أثر المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق 

المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة فلسطين تعزى إلى  سنوات الخبرة 
(. والنتائج مبينة 05.0في بيع وشراء األسهم في البورصة عند مستوى داللة  )

أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  لنا يتبينو  .(23في جدول رقم )
( مما يدل  على وجود فروق ذات داللة إحصائية 8.89( وهي اقل من )8.829)

حول أثر المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة 
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يع في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة فلسطين تعزى إلى سنوات الخبرة في ب
(. ويبين اختبار شفيه 05.0وشراء األسهم في البورصة عند مستوى داللة )

( 98")فئة ، و "سنوات  (3) فئة ( أن الفروق بين فئتي " أقل من27جدول رقم )
، وذلك يعود سببه إلى أن ( سنوات فأكثر"98لصالح الفئة ") سنوات فأكثر "والفروق

مجاالت الحياة تلعب دورا  بارزا  في عملية ترشيد القرار الخبرة في أي مجال من 
 المتخذ من قبل صاحب الخبرة األكثر.

 (21رقم ) جدول
حول أثر المحتوى  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات 
المستثمرين في بورصة فلسطين تعزى إلى  سنوات الخبرة في بيع وشراء األسهم 

 في البورصة.
 

التباين مصدر البيان  
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 القيمة
 االحتمالية

 اإلعالمي المحتوى أثر
 الحسابات مدقق لتقرير

 المالية القوائم وتقارير
 قرارات ترشيد في المدققة

 بورصة في المستثمرين
 فلسطين

 بين
 المجموعات

3.558 7 8.550 

3.879 

 

8.829 

 

 داخل
 المجموعات

94.499 97 8.320 

  90 29.482 المجموع
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 (23جدول رقم )
شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرة في اختبار 

 بيع وشراء األسهم في البورصة
الفروق بين 
 المتوسطات

  1أقل من 
 سنوات

 `6أقل من -3

 سنوات 

 3أقل من-6
 سنوات

أقل من -3
 سنوات 01

سنوات  01
 فأكثر

  1أقل من 
 سنوات

 8.900- 8.959- -8.759  -8.057
* 

 6أقل من -1
 سنوات

8.900  8.884- -8.382  -8.489  

 3أقل من-6
 سنوات

8.959 8.884  -8.259  -8.950  

 01أقل من -3
 سنوات

8.759 8.382 8.259  -8.783  

سنوات  01
 فأكثر

8.057
* 

8.489 8.950 8.783  

 أثر حول  (α (0.05 = ةلعند مستوى دال  إحصائية داللة ذات فروق هناك 2-4
 ترشديد فدي المدققدة الماليدة القوائم وتقارير الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى
 .المستثمر فئة إلى تعزى فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة 
المالية  الدراسة حول أثر المحتوى اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات وتقارير القوائم

المدققة في ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة فلسطين تعزى إلى فئة المستثمر 
أن  لنا ويتبين .(29(. والنتائج مبينة في جدول رقم )05.0) عند مستوى داللة

( مما 8.89كبر من )أ(  وهي 8.975القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي )
يدل  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر المحتوى اإلعالمي 
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المدققة في ترشيد قرارات لتقرير مدقق الحسابات وتقارير القوائم المالية 

المستثمر عند مستوى داللة ) المستثمرين في بورصة فلسطين تعزى إلى  فئة
05.0)،  ( حيث 9558 ،وغرابية ،دراسة )الجيوسيوهذه النتيجة توافقت مع

ذكرت هذه الدراسة تجانس احتياجات فئة المستثمرين في األردن من المعلومات. 
ألن كل  ينأي أنه ال يوجد فرق في تقييم معظم المعلومات بين مجموعات المشارك

 مستثمر في أي فئة هو حريص على نجاح استثماره.

 (26جدول رقم )
أثر المحتوى  حول (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات وتقارير القوائم المالية المدققة في ترشيد قرارات 
 .فئة المستثمر  إلى تعزى المستثمرين في بورصة فلسطين

التباين مصدر البيان  
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 القيمة
 االحتمالية

 اإلعالمي المحتوى أثر
 الحسابات مدقق لتقرير

 المالية القوائم وتقارير
 قرارات ترشيد في المدققة

 بورصة في المستثمرين
 فلسطين

 بين
 المجموعات

9.943 7 8.253 

8.449 

 

8.975 

 

 داخل
 المجموعات

28.925 97 8.308 

  90 29.482 المجموع
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 الخامس الفصل

 المقترحة المستقبلية والدراسات والتوصيات النتائج

 
 
 النتائج: 5-1

 التوصيات: 5-2

 المقترحة المستقبلية الدراسات: 5-3
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 النتائج: 5-1
 النتدائج إلدى التوصدل تدم للدراسة والعملية الجوانب ومناقشة تحليل خالل من  

 :التالية
 عنددد أسدداس بشددكل فلسددطين بورصددة فددي نيالمسددتثمر  اعتمدداد بمدددى يتعلددق فيمددا :أوالً 

 القدوائم تقدارير تتضدمنها التدي الماليدة المعلومدات حجدم علدى االسدتثماري القدرار اتخاذ
 :التالية النقاط في النتائج تلخيص فيمكن ،المدققة المالية
ن فدددددي بورصدددددة فلسدددددطين علدددددى تقريدددددر مددددددقق الحسدددددابات ييعتمدددددد المسدددددتثمر  .9

مددع والتقددارير الماليددة المدققددة التددي تحتددوي علددى حجددم أكبددر مددن المعلومددات 
ال يفضددلون ثمرون ن بعددض المسددتإحيددث  ،وجددود اخددتالف نسددبي بدرجددة االعتمدداد

 .الذي يحتوي على صفقات غير منجزةالتقرير المطول 

بالمعلومدات التدي تشدير إلدى معددالت يهتم المستثمرون في بورصة فلسدطين  .2
مخدددداطرة فددددي وعددددن درجددددة ال ،األربدددداح وعوائددددد األسددددهم التددددي تخددددص الشددددركة

 الشركة هي تنتمي إليذالقطاع ال

 قددرارهم اتخدداذ عنددد فلسددطين بورصددة فددي نيالمسددتثمر  اهتمددام بمدددى يتعلددق فيمددا :ثانيــاً 
 التددددقيق معدددايير مدددع المدققدددة الماليدددة القدددوائم تقدددارير إعدددداد توافدددق بمددددى االسدددتثماري

 بورصدددة فدددي المسدددتثمرون قبدددل مدددن اهتمدددام وجدددود علدددى التأكيدددد يمكدددن فإنددده .الدوليدددة
 فوجدود ،الدوليدة التددقيق معدايير مدع الخدارجي المددقق تقريدر توافق بموضوع فلسطين
 ومبدددادئ بقواعدددد الشدددركات التدددزام إلدددى باإلضدددافة بالكفددداءة يتميدددز داخلدددي رقابدددة نظدددام

 ،المدداليين المستشددارين مددن توصدديات علددى المدددقق تقريددر واحتددواء ،الشددركات حوكمددة
 ذا يعتبددر سددبق مددا جميددع فددإن اإلفصدداح ومناسددبة كفايددة مدددى عددن مالحظددات ووجددود
 .فلسطين بورصة في للمستثمر أهمية
 السياسدددات فدددي تغيدددرات وجدددود عددددم أو بوجدددود تفيدددد التدددي بالمعلومدددات يتعلدددق وفيمدددا

 .المعلومات هذه بمثل إلى حد  ما يتأثرون المستثمرين فإن المحاسبية
 فددي للمسددتثمرين االسددتثماري القددرار ترشدديد علددى اإليجددابي بالتددأثير يتعلددق فيمددا :ثالثــاً 
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 الحسددابات مدددقق تقريددر فددي الجيددد التقريددر خصددائص تددوافر بسددبب فلسددطين بورصددة
 بتدوافر ا  إيجابد ريتأث فلسطين بورصة في للمستثمرين االستثماري القرار فإن الخارجي

 يفضدددددل بحيددددث ،الخدددددارجي الحسددددابات مدددددقق تقريدددددر فددددي الجيدددددد التقريددددر خصددددائص
ويمكددددن التعبيددددر عددددن هددددذه  .كبيددددرة نسددددبية أهميددددة ذات معلومددددات تددددوفر المسددددتثمرون
 كمددا ،المتخصصددون فقددط ولدديس التقريددر يقددرأ مددن جميددع يفهمدده بأسددلوب المعلومددات
 يكدون أن مدن بددال   اإلحصدائية والبياندات األشدكال بعدض وجدود المسدتثمرون ويفضل
 .اإلحصائية والبيانات األشكال هذه من مجرد التقرير
 المعلومددات نوعيددة علددى فلسددطين بورصدة فددي المسددتثمرين باعتمدداد يتعلدق فيمددا :رابعــاً 
 بوجددود يهتمددون نالحددظ أن المسددتثمرين المدققددة الماليددة القددوائم تقددارير تتضددمنها التددي

 علدددى العائدددد معددددل ،األصدددول علدددى العائدددد ،للسدددهم الدفتريدددة القيمدددة) مثدددل معلومدددات
 (.الموزع الربح مردود ،السعر مكرر ،األصول دوران معدل ،المساهمين حقوق
  اإلشددارة إلددى مدددى قدددرة المنشددأة علددى الوفدداء بالتزاماتهددا فددي األجددل القصددير

مويدل أصدول الشددركة واإلشدارة أيضدا  إلدى نسددبة المخداطرة الماليدة المرتبطددة بت
يهتم المستثمرون بمثل هذه البيانات والتدي مدن شدأنها  حيث الغيرمن أموال 

 تعزيز وترشيد قرارهم االستثماري. 

  يفضدددل المسدددتثمرون فدددي بورصدددة فلسدددطين أن يحتدددوي تقريدددر المددددقق علدددى
معلومدددات غيدددر محاسدددبية باإلضدددافة إلدددى المعلومدددات المحاسدددبية مثدددل البيئدددة 

 الخارجية للشركة والقطاع الذي تنتمي إليه.

 فضل المستثمرون التقارير اإللزامية بدرجة أكبدر مدن التقدارير الغيدر إلزاميدة ي
 التي تقوم الشركات بإصدارها من تلقاء نفسها.
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 التوصيات: 5-2
 الدراسة إجراءات خالل من إليها التوصل تم التي النتائج على بناء  

 بتعبئة قاموا الذين فلسطين بورصة في المستثمرين رغبات على وبناء   ،الميدانية
 : اآلتية التوصيات إلى التوصل تم فإنه ةاناالستب

اح وعوائد تبين معدالت األرب التي معلوماتبال التركيز على الجزئية المتعلقة .9
 ، بحيث يتم إظهارها في التقرير بجزئية خاصة بها.األسهم ودرجة المخاطرة

وفقا  لمعايير بإعداد تقريره التي تفيد بأن المدقق قد قام الجزئية توضيح  .2
مدى أهمية أن للمستثمر توضيح ال، و المحاسبة الدولية وكذلك معايير التدقيق
 يتم التدقيق وفقا  للمعاير سابقة الذكر.

أن يشتمل تقرير مدقق الحسابات الخارجي على جزئية تبين مدى فعالية البد  .3
 نظام الرقابة الداخلي المتبع في الشركة.

ما  باألشكال والرسومات لحسابات الخارجي مدعي فضل أن يكون تقرير مدقق ا .7
المتنوعة، وذلك ألن ليس كل من يقرأ التقرير يكون من ذوي مهنة  البيانية

المحاسبة أو ذات صلة، فقد تكون تلك األشكال والرسومات أسهل للقارئ 
 العادي من األرقام والحسابات المجردة.

المعلومات  إلضافة إلىي فضل أن يشتمل تقرير مدقق الحسابات الخارجي با .9
في ترشيد قرار المستثمر  التي قد تفيدسبية ى معلومات غير محاعلالمحاسبية 

 في البورصة.

تنمية وتشجيع فكرة استثمار الشركات الغير مدرجة في البورصة في أسهم  .9
 الشركات المدرجة في البورصة عن طريق مندوبي هذه الشركات أو موظفيها.

تقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مدى قدرة من الضروري اإلشارة في  .4
 الشركة بالوفاء بالتزاماتها في األجل القصير.

زيادة اهتمام الشركات التي تقوم باالستثمار في البورصة بإنشاء أقسام  .0
 متخصصة في إدارة المحافظ االستثمارية وما يتعلق بها من مخاطر.
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تثقيفية في مجال االستثمار لفئة عقد المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية ال .5
 بهدف زيادة توعيتهم وترشيد قراراتهم االستثمارية. ،المستثمرين في البورصة

 

 المقترحة المستقبلية الدراسات: 5-3
 دراسة تحليلية للنسب والمؤشرات المالية ودورها في اتخاذ قرارات االستثمار. .9

ومدى  ،بقواعد وسلوك المهنة بيان مدى التزام المدققين الخارجيينإجراء دراسة ل .2
 التزامهم بمعايير التدقيق الدولية. 
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية . أ

 : الكتبأوالً 
 ندداس شددركة ،المحاســبية والمعــايير المحاســبة نظريــة ،محمددد يحددي ،طالددب أبددو .1

 .2889 ،القاهرة ،والنشر للطباعة
 دار ،العربيددة الطبعددة ،االســتثماري والتحليــل االســتثمار ،كامددل دريددد ،شددبيب آل .2

 .2885 ،األردن ،عمان ،والتوزيع للنشر العلمية اليازوري
ـــاألوراق االســـتثمار أسدددامة، وسدددالم، ارشدددد التميمدددي،  .3 ـــة ب ـــل المالي دارة تحلي  ،وا 

 .2887 ،األردن ،عمان المسيرة، دار ،األولى الطبعة
 المراجعــة لمعــايير وفقــاً  المتقدمــة الحســابات مراجعــة ،محمددود يوسددف ،جربددوع .4

 .2882 ،فلسطين ،األولى الطبعة ،الدولية
 ،الــدولي اإلطــار ،الحــديث والتأكيــد التــدقيق إلــى المــدخل ،حلمددي أحمددد ،جمعددة .5

 .2892 ،عمان ،والتوزيع للنشر صفاء دار ،األولى الطبعة ،التدقيق ونتائج أدلة
 الدوليـــة للمعـــايير وفقـــاً  والتأكيـــد التـــدقيق إلـــى المـــدخل ،حلمدددي أحمدددد ،جمعدددة .6

 .2892 ،عمان ،والتوزيع للنشر صفاء دار ،األولى الطبعة ،للتدقيق
 الددار ،التجارب ،المبادئ ،المفاهيم ،الشركات حوكمة ،العدال عبد طارق ،حماد .7

 .2889 ،القاهرة ،للنشر الجامعية
 . 2887 ،عمان ،األولى الطبعة ،المالية المحاسبة أسس ،وآخرون ،حنان .8
 التطبيقــات ،الفكــري اإلطــار ،المحاســبية النظريــة مــدخل ،حلددوة رضددوان ،حنددان .9

 ،الملكيدددة العلميدددة الجمعيدددة شدددارع ،للنشدددر وائدددل دار  ،الثانيدددة الطبعدددة ،العمليـــة
 .2885 ،عمان

 واألنظمـة الدوليـة التدقيق معايير ضوء في الحسابات تدقيق ،علي ،الذنيبات .11
 ،األردن ،الوطنية المكتبة دائرة ،أولى طبعة ،وتطبيق نظرية ،المحلية والقوانين

2889. 
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 المسدديرة دار ،األولددى الطبعددة ،والنقديــة الماليــة األســواق ،وهيددب خالددد ،الددراوي .11
 .9555 ،عمان ،للنشر

 للنشدر صدفاء دار ،الماليـة المعـامالت مراجعـة ،عبداس محمدد ندواف ،الرمحاي .12
 .2885 ،عمان ،والتوزيع

 ،األولددى الطبعددة ،األول الجددزء ،الماليــة المحاســبة مبــادئ ،وآخددرون ،الرمحددي .13
 .2898 ،عمان ،والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار

 دار ،األولدى الطبعدة ،المالية األوراق بورصة في االستثمار ،فيصدل ،الشواورة .14
 .2880 ،عمان ،للنشر وائل

ــة ،مهدددي عبدداس ،الشدديرازي .15  ،الكويددت ،للنشددر السالسددل ذات ،المحاســبة نظري
9558. 

 للنشددر المسددتقبل دار ،والدوليــة الماليــة األســواق ،أنددس ،والبكددري وليددد ،صددافي .16
 .2882 ،عمان ،والتوزيع

ـــــة األســـــس ،اهلل عبدددددد ،وهدددددالل محمدددددد ،الصدددددبان .17 ـــــة العلمي ـــــة والعملي  لمراجع
 .2888 ،اإلسكندرية ،الجامعية الدار ،الحسابات

 ،الجامعيدددة الددددار ،الخارجيـــة المراجعـــة ،الوهددداب عبدددد ،وعلدددي محمدددد ،الصدددبان .18
 .2882 ،مصر ،اإلسكندرية

 للنشددر المندداهج دار ،الثانيددة الطبعددة ،االســتثمار مبــادئ ،زكريددا أحمددد ،صدديام .19
 .2883 ،األردن ،عمان ،والتوزيع

 للنشدددر وائدددل ،دار األولدددى الطبعدددة ،اإلداريـــة المحاســـبة ،حسدددن أحمدددد ،ظددداهر .21
 .2882 ،عمان ،والتوزيع

 النظريدة الناحيدة ،األولدى الطبعدة ،الحسـابات تـدقيق علـم ،أمين خالد ،اهلل عبد .21
 .2888 ،عمان ،للنشر وائل دار ،والعملية

ــى طريقــك ،محمددود محمددد ،ربدده عبددد .22  عددين جامعددة ،التجددارة كليددة ،البورصــة إل
 .2888 ،مصر ،والتوزيع للنشر الجامعية الدار ،شمس
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ـــوم فـــي البحـــث إلـــى المـــدخل ،حمدددد صدددالح ،العسددداف .23  مكتبدددة ،الســـلوكية العل
 .9558 ،الرياض ،العبيكان

 ،الفكددر دار ،وأســاليبه ،أدواتــه ،مفهومــه ،العلمــي البحــث ،وآخددرون ،عبيدددات .24
 .2889 ،عمان

 صدفاء دار ،األولدى الطبعة ،المالية واألسواق االستثمارات ،هويشار ،كاكاموال .25
 .2883 ،عمان ،والتوزيع للنشر

 اليدددازوري دار ،العربيدددة الطبعدددة ،االســـتثمارية القـــرارات تقيـــيم ،طدددالل ،كدددداوي .26
 .2880 ،األردن ،عمان ،والتوزيع للنشر العلمية

ــادئ ،بهجددت محمددد ،كشددك .27  الخدمــة مجــاالت فــي واســتخداماتها اإلحصــاء مب
 .9559 ،مصر ،اإلسكندرية ،الحرة الطباعة دار ،االجتماعية

 دار ،الثالثددة الطبعدة ،القـرار صـناعة مــدخل ،المـالي التحليـل ،وآخدرون ،محمدد .28
 .2880 ،عمان ،للنشر وائل

 ،والعمليـة العلميـة أصـولها المراجعـة ،عيسدى ،طبدل وأبدو المدنعم عبدد ،محمود .29
 .9502 ،القاهرة ،العربية النهضة دار

 دار ،األولددددى الطبعددددة ،النظــــري ،الحســــابات تــــدقيق علــــم ،وآخددددرون ،محمددددود .31
 .2899 ،عمان ،المسيرة

 الطبعدة ،النظرية الناحية ،المعاصرة الحسابات تدقيق ،فالح غسان ،المطارنة .31
 .2885 ،عمان ،العبدلي ،والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ،الثانية

 الطبعدة ،العمليـة والتطبيقـات النظـري اإلطار ،االستثمارات إدارة ،محمدد ،مطر .32
 .9555 ،عمان ،والتوزيع للنشر الوراق مؤسسة ،الثانية

 المهنيــــة للممارســــات النظــــري التأصــــيل ،موسددددى ،والسددددويطي محمددددد ،مطددددر .33
 وائدل دار ،الثانيدة الطبعدة ،واإلفصـاح ،العرض ،القياس مجاالت في المحاسبية

 .2880 ،عمان ،للنشر
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 صدفاء دار ،األولدى الطبعدة ،المالية واألسواق االستثمارات ،هويشار ،معروف .34
 .2885 ،عمان ،والتوزيع للنشر

 ،اإلسدكندرية ،والعمليـة النظريـة النـاحيتين مـن الحسابات مراجعة ،أحمد ،نور .35
 .2889 ،مصر

 دعدددم مكتبدددة ،عمليـــة ممارســـة ،علمـــي تأصـــيل المراجعـــة ،وآخدددرون ،الهدددواري .36
 .2888 ،مصر ،شمس عين جامعة ،الجامعي الكتاب

 مكتبدة ،األولدى الطبعدة ،الحسـابات تـدقيق ،محمد لؤي ،والوديان سامي ،الوقاد .37
 .2898 ،عمان ،والتوزيع للنشر العربي المجتمع

 للنشددر المسدديرة دار ،األولددى الطبعددة ،المحاســبة نظريــة ،محمددد سددامي ،الوقدداد .38
 .2899 ،عمان ،والطباعة والتوزيع

 

 ثانيًا: الدوريات
 علددددى الرقابددددة هيئددددة تطددددوير أهميددددة ،الددددرحمن عبددددد ،والجبددددوري دريددددد ،شددددبيب آل .1

 المدددؤتمر ،فيالدلفيـــا معـــةاج مجلـــة ،ةالماليددد السدددوق كفددداءة لرفدددع الماليدددة األوراق
 .م99/83/2889 ،األردن ،الزيتونة جامعة ،واإلبداع الريادة ،الرابع العلمي

 وصغار المحاسبية المعلومات أهم ،الرحمن عبد محمد بن اللطيف عبد ،باشيخ .2
 .2889 ،السعودية ،يةالسعود األسهم سوق في المستثمرين

 .م28/80/2888 ،األيام جريدة .3
 الماليدة بدالقوائم المحاسدبية المعلومدات مسداهمة مجداالت ،محمود يوسف ،جربوع .4

 دراسدددة ،فلسدددطين فدددي العامدددة المسددداهمة للشدددركات اإلداريدددة القدددرارات تحسدددين فدددي
 ،فلسددددددددددددددددددددددددددددطين فددددددددددددددددددددددددددددي العامدددددددددددددددددددددددددددة الشددددددددددددددددددددددددددددركات علددددددددددددددددددددددددددددى تطبيقيدددددددددددددددددددددددددددة

http://iugaza.edu.ps/ara/research سلسدددة ،اإلســـالمية الجامعـــة مجلـــة 
 .2884 ،الثاني العدد ،عشر الخامس المجلد ،اإلنسانية الدراسات
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 في الخارجي للمراجع اإللزامي التغيير مساهمة مجاالت ،محمود يوسف ،جربوع .5
 الجامعــة مجلــة ،واسددتقالله موضددوعيته وتعزيددز المراجعددة عمليددة جددودة تحسددين

 ،األول العددددد ،عشدددر السدددادس المجلدددد ،اإلنسدددانية الدراسدددات سلسدددلة ،اإلســـالمية
2880. 

 سددددوق فددددي للتددددداول الكميددددة المتغيددددرات تددددأثير ،غسددددان ،ودعدددداس طددددارق ،الحدددداج .6
ـــة ،القددددس بمؤشدددر التنبدددؤ علدددى الماليدددة لدددألوراق فلسدددطين ـــة مجل  النجـــاح جامع
 ،فلسدطين ،ندابلس ،واحدد العددد ،عشدر التاسع المجلد ،اإلنسانية العلوم ،لألبحاث
2889. 

 االسددتثمار قددرارات ترشدديد فددي المحاسددبية المعلومددات دور ،وراد اهلل عطددا ،خليددل .7
ـــة ،تحليليدددة دراسدددة ،الماليدددة لدددألوراق عمدددان سدددوق فدددي ـــة جامع  ،األردن ،الزيتون
99/83/2889. 

 كفـاءة علـى وأثـره األسـهم أسـعار سـلوك تحليل ،محمدود ،والمصري محمود ،سمير .8
 .2899 ،فلسطين ،تحليلية دراسة ،المالية لألوراق فلسطين بورصة

 فلسددددطين سددددوق تجربددددة تقيدددديم ،االقتصدددداد فددددي البورصددددة دور ،سددددليمان ،عبددددادي .9
 المـــــال رأس لســـــوق األول الســـــنوي الملتقـــــى ،عمدددددل ورقدددددة ،الماليدددددة لدددددألوراق

 .2884 ،فلسطين ،الفلسطيني
 اإلسدالمية الماليدة للمؤسسدات المحاسبية المعايير ،نعمان عبده محمد ،علي .11

 .2889 ،الخرطوم ،ماجستير رسالة ،التطبيق وطموح الممارسة واقع بين
 فددي األفددراد المسددتثمرين اتجاهددات تحليددل ،حسددن الدددايم عبددد سددمير ،العددويس .11

 فددي األفددراد المسددتثمرين علددى اسددتطالعية دراسددة ،الماليددة لددألوراق فلسددطين سددوق
 .2898 ،فلسطين ،ماجستير رسالة ،غزة قطاع

 للمحتـــــوى المســـــتثمرين واســـــتجابة إدراك مـــــدى ،ممددددددوح عدددددادل ،غريدددددب .12
ــى وأثــره الحســابات مراقــب لتقريــر اإلعالمــي  دراســة ،االســتثمارية قــراراتهم عل
 .2884 ،مصر ،تطبيقية
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 باســتخدام االســتثمارية القــرارات جــودة تحســين ،جوزيددف جبرائيددل ،كحالددة .13
 .2899 ،اإلدارية المحاسبة معلومات

 .2885 ،فلسطين ،عشر الثاني العدد ،الفلسطيني المال سوق مجلة .14
 العدددد ،الشددهرية اإلحصددائية النشددرة ،الماليــة لــألوراق فلســطين ســوق مجلــة .15

 .2899 ،فلسطين ،السابع
 .83/2892 ،والعشرون الرابع العدد ،الفلسطيني المال سوق مجلة .16
 لددددألوراق فلسددددطين سددددوق فددددي المسددددتثمرين إدراك مدددددى ،عدددددنان أنددددور ،نجددددم .17

 ،االسددددتثمارية قددددراراتهم لترشدددديد المحاسددددبية المعلومددددات اسددددتخدام ألهميددددة الماليددددة
 .2889 ،فلسطين ،ماجستير رسالة
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 ثالثًا: القوانين واألنظمة والتعليمات
 التـدقيق أعمـال لممارسة الدولية المعايير إصدارات ،للمحاسدبين الدولي االتحاد .1

 للمحاسددبين العربددي المجمددع جمعيددة ترجمددة ،المهنــة أخالقيــات وقواعــد والتأكيــد
 .2883 ،القانونيين

 )7( فقرة ،اإلثبات أدلة ،988 الدولي المعيار ،للمحاسبين الدولي االتحاد .2
 ،المتقدمــــة التــــدقيق مفــــاهيم ،القددددانونيين للمحاسددددبين العربددددي المجمددددع جمعيددددة .3

 .2889 ،الهاشمية األردنية المملكة
 رابعًا: المقاالت

 فددددددددددددددددددددددددي الفددددددددددددددددددددددددردي االسددددددددددددددددددددددددتثمار قددددددددددددددددددددددددرار ،علددددددددددددددددددددددددي ،يوسددددددددددددددددددددددددف  .1
 .syhttp://thawra.alwehda.gov.، 29/80/2880،البورصة
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 (0) رقم ملحق
 الدراسة انةاستب

 الرحيم الرحمن اهلل بســم
 انةاستب

     غزة -اإلسالمية الجامعة

  العليا الدارســـات عمادة

 التـجــارة كليـــة     

 والتمويل المحاسـبة قسم

 ـه/المحترم.............الكريمة األخت/ الكريم األخ
  وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم
 ،،، وبعد طيبة تحية
 التجارة كلية من الماجستير درجة لنيل أكاديمي بحث من جزء هو المرفق ةاناالستب

 . بغزة اإلسالمية الجامعة من والتمويل المحاسبة تخصص
 الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى أثر) على التعرف إلى ةاناالستب ههذ هدفتو 

 وذلك ،(فلسطين بورصة في المستثمرين قرارات ترشيد في المدققة المالية القوائم وتقارير
 بالنسبة الخارجي الحسابات مدقق لتقرير اإلعالمي المحتوى أهمية على التعرف بهدف
 . االستثمارية قراراتهم ترشيد في يساعدهم وكيف ،فلسطين بورصة في المستثمرين لفئة

 وموضوعية، بدقة ةاناالستب ههذ على باإلجابة تتكرموا أن سيادتكم من نرجو فإننا ولذلك
 وبالتالي الدراسة، لموضوع أفضل تقييم إلى الوصول من الباحث يتمكن حتى وذلك

 القرارات ترشيد في تساهم التي المناسبة الحلول لوضع توصيات إلى التوصل
 .االستثمارية

 البحث ألغراض إال تستخدم وأال تامة، بسرية إجاباتكم مع التعامل يتم بأن ونعدكم
 . ذلك في رغبتم إذا الدراسة هذه بنتائج لتزويدكم استعدادنا ونؤكد فقط، العلمي

 ،،، الشكر جزيل ولكم



 
 

 ( حول البديل المناسب لكٍل من العبارات التالية:√الرجاء وضع عالمة )
 

 المجموعة األولى: معلومات عامة.
 الجهة:( 0

  
 المؤهل العلمي:( 2

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم  ثانوي فأقل 

 سنوات الخبرة في بيع وشراء األسهم في البورصة:( 1
 فأكثر( 98)  (98أقل من-0)  (0أقل من-9)  (9أقل من -3)  (3)أقل من  

 
 

 ( فئة المستثمر )من حيث قيمة األسهم المملوكة بالدوالر(:3
 ($200,000أقل من  - $100,000)  ($100,000)أقل من  

 ($400,000أقل من  -$ 300,000)  ($300,000أقل من  -$ 200,000) 

   $(400,000)أكثر من  
 

 المجموعة الثانية: نوعية المعلومات.
المقصود في هذه الدراسة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي هو: المحتوى مالحظة: *

التقارير عن القوائم المالية اإلعالمي لتقرير مدقق الحسابات الخارجي باإلضافة إلى 
 .المدققة

 
 
 
 
 

 مستثمر لحساب شركة       مستثمر لحسابه الخاص     



 
 

 الفقرة #
 الموافقة درجة

 عالية
 جداً 

 منخفضة متوسطة عالية
 منخفضة
 جداً 

9 

 مفصلة بطريقة فيه الشرح يتم الذي المطول التقرير يعتبر
فادة أهمية أكثر  فلسطين بورصة في للمستثمر بالنسبة وا 
 .التقليدي القصير التقرير عن

     

2 
 تعتبر ،فلسطين بورصة في كمستثمر نظرك وجهة من

 .لك بالنسبة كبيرة أهمية ذات سنوية النصف أو الربع التقارير
     

3 

 تفصيلية معلومات المدققة المالية القوائم تتضمن أن بد ال
 يذال القطاع في األسهم  وعوائد األرباح معدالت عن

 .الشركة إليه تنتمي

     

7 
 تفصيلية معلومات المدققة المالية التقارير تتضمن أن بد ال
 .الشركة إليه تنتمي يذال القطاع في المخاطرة درجة عن

     

9 
 إيجابا   يؤثر ذلك فإن ،السيولة عن معلومات توفر حال في
 .االستثماري القرار ترشيد على

     

9 

 الحسابات مدقق تقرير في المذكورة المعلومات تساعدك
 في المدرجة للشركات منجزة غير صفقات بشأن الخارجي
 .االستثماري قرارك ترشيد على فلسطين بورصة

     

4 
 التي التدقيق إجراءات على المدقق تقرير اشتمال حال في
 .االستثمار قرار على إيجابا   يؤثر ذلك فإن ،إتباعها تم

     

0 
 البيانات حول الماليون المستشارون يقدمها التي التوصيات

 .المستثمر قرار على تؤثر للشركة المالية
     

5 

 معلومات على الخارجي الحسابات مدقق تقرير احتواء إن
 ترشيد على المستثمر ساعدي ،للشركة النقدية التدفقات عن
 .االستثماري قراره

     

98 

 تقرير يحتويها معلومات بوجود االستثماري قرارك يتأثر
 السياسات في تغييرات وجود عدم أو بوجود تفيد المدقق

 . السابقة السنوات عن السنة هذه إتباعها تم التي المحاسبية

     

99 
 كفاية عدم إلى تقريره في الحسابات مدقق يشير عندما

 وبيانات إيضاحات توافر عدم بسبب اإلفصاح ومناسبة
     



 
 

 .االستثماري قرارك على يؤثر ذلك فإن ،كافية

92 
 ليشمل فيه التوسع يتم الذي المدقق بتقرير ثقتك تزداد

 . مستقبلية أحداث أية أو مالية غير أخرى مواضيع
     

93 

 الحسابات مدقق شخصية عن معلومات على حصلت إذا
 لمزاولة المطلوبة التدريب متطلبات يستكمل لم بأنه تفيد
 بالتقرير الثقة يفقدك أن شأنه من ذلك فإن ،كمدقق عمله

 .منه الصادر

     

97 

 مدى  تقريره في الخارجي الحسابات مدقق يذكر عندما
 من ذلك فإن ،الشركة في المتبع الداخلية الرقابة نظام كفاءة
 .المدقق تقرير في الثقة إعطاءك شأنه

     

99 

 حوكمة ومبادئ بقواعد ملتزمة الشركة أن ما تعلمعند
 تحقق التي واإلجراءات والنظم القواعد) تعني والتي الشركات
 الشركات مديري مصالح بين وتوازن حماية أفضل

 المعرفة تلك تزيد ،(قانونا   إلزامية غير وتكون والمساهمين
 .االستثماري قرارك ترشيد في

     

99 

 مدقق تقرير في اإلحصائية والبيانات األشكال وجود
 يفيدك المدققة المالية القوائم وتقرير الخارجي الحسابات
 .االستثماري قرارك ترشيد في فلسطين بورصة في كمستثمر

     

94 

 جوانب كل في والعادل الكافي اإلفصاح خاصية توافر عند
 لك مفيدا   ذلك يكون الخارجي الحسابات مدقق تقرير

 .االستثماري قرارك ترشيد في كمستثمر

     

90 

 فئات جميع يفهمها بطريقة صياغته يتم الذي التقرير
 قد بطريقة صياغته يتم الذي التقرير من أفضل المستثمرين

 .المجال هذا في الخبرة ووذو  المتخصصون فقط يفهمها

    
 

 

95 

 المعلومات على الخارجي الحسابات مدقق تقرير اشتمال
 ترشيد على ذلك يساعدك ،الكبيرة النسبية األهمية ذات
 .االستثماري قرارك

     

28 

 متسلسلة جمله تكون بحيث صياغته تمت الذي التقرير
 حتى التقرير قراءة يشجع القارئ على إكمال ومترابطة
 .لذهنه تشتيت دون النهاية

     



 
 

 الفقرة #

 الموافقة درجة

 عالية
 جداً 

 متوسطة عالية
منخفض

 ة

منخف
 ضة
 جداً 

29 
 الصحف في نشرها يتم التي اإللزامية العامة التقارير تعتبر
 .فلسطين بورصة في كمستثمر لك بالنسبة أهمية أكثر

     

22 

 إلى باإلضافة محاسبية غير معلومات إلى المستثمر يحتاج
 بحيث المدقق تقرير في الموجودة المحاسبية المعلومات
 .االستثماري قراره ترشيد في المعلومات تلك تساعده

     

23 
 تتناول التي بالجزئية فلسطين بورصة في مستثمرا   كونك تهتم

 .الحسابات مدقق تقرير في المستقبلية الصفقات موضوع
     

27 

 البيئة عن تفصيلية معلومات وجود المستثمر يفضل
 عند الشركة إليه تنتمي يذال والقطاع للشركة الخارجية

 .االستثماري لقرارا اتخاذ

     

29 

 في المدرجة الشركات إحدى في كمستثمر لك المفيد من
 مدقق تقرير من معلومات على تحصل أن فلسطين بورصة

 .للشركة ربحيةال القدرة بشأن الحسابات

     

29 

 على العائد ،للسهم الدفترية القيمة) عن معلومات وجود
 العائد معدل ،األصول على العائد ،األرباح مكرر ،السهم
 مكرر ،األصول دوران معدل ،المساهمين حقوق على
 من المدققة المالية التقارير في( الموزع الربح مردود ،السعر
 فلسطين بورصة في االستثماري قرارك على تؤثر أن شأنها

 .باإليجاب

     

24 

 في بالتزاماتها الوفاء على المنشأة قدرة مدى إلى اإلشارة
 شأنه من ،الخارجي الحسابات مدقق تقرير في القصير األجل

 .فلسطين بورصة في االستثماري قرارك ترشيد على مساعدتك

     

20 

 نسبة إلى الخارجي الحسابات مدقق تقرير في اإلشارة
 أموال من الشركة أصول بتمويل المرتبطة المالية المخاطر

 .االستثماري قرارك ترشيد في تساعدك ،الغير

     

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 صالح كمال صهيون
         7777575950 



 
 

( 2) رقم ملحق
/  01/022102تاريخ حتى فلسطين بورصة في المدرجة الشركات

 اإلدراج تاريخ الرمز الشركة اسم الرقم

 المالية والخدمات البنوك قطاع

 AIB 22/99/9554 العربي اإلسالمي البنك 9

 TNB 25/87/2884 البنك الوطني 2

 BOP 22/85/2889 فلسطين بنك 3

 ISBK 82/84/2885 الفلسطيني اإلسالمي البنك 7

 PCB 28/92/2889 الفلسطيني التجاري البنك 9

 PIBC 93/82/9554 الفلسطيني االستثمار بنك 9

 QUDS 22/83/9554 القدس بنك 4

 PSE 87/87/2892 المالية لألوراق فلسطين سوق 0

 التأمين قطاع
 اإلدراج تاريخ الرمز الشركة اسم الرقم

 AIG 23/82/9554 للتأمين األهلية المجموعة 9

 MIC 85/84/2889 للتأمين المشرق 2

 NIC 99/89/9554 الوطنية التأمين 3

 PICO 98/89/2898 للتأمين فلسطين 7

 TRUST 93/89/2880 للتأمين العالمية ترست 9

 GUI 38/83/2899 للتأمين المتحدة العالمية 9

 TIC 87/89/2899 للتأمين الفلسطينية التكافل 4

 االستثمار قطاع
 اإلدراج تاريخ الرمز الشركة اسم الرقم

 ARAB 24/84/9554 العرب المستثمرون 9

 JREI 94/92/2889 العقارية لالستثمارات القدس 2

 PADICO 89/89/9554 واالستثمار للتنمية فلسطين 3

 PID 23/84/2889 واإلنماء لالستثمار الفلسطينية 7



 
 

 PIIC 39/92/2882 الصناعي لالستثمار فلسطين 9

 PRICO 27/82/9554 العقاري لالستثمار فلسطين 9

 UCI 29/89/2884 واالستثمار لالعمار االتحاد 4

 PMHC 93/87/2899 العقاري الرهن لتمويل فلسطين 0

 AQARIYA 29/87/2899 لالستثمار التجارية العقارية 5

 الخدمات قطاع
 اإلدراج تاريخ الرمز الشركة اسم الرقم

 ABRAJ 97/87/2898 الوطنية أبراج 9

 AHC 38/89/9550 للفنادق العربية المؤسسة 2

 ARE 87/89/9554 العربية العقارية المؤسسة 3

 GCOM 92/98/2885 لالتصاالت كوم جلوبال 7

 HOTEL 27/99/9555 واالستجمام للفنادق بارك جراند 9

 NSC 22/89/2880 التخصصي الجراحي نابلس مركز 9

 PALTEL 89/89/9554 الفلسطينية االتصاالت 4

 PEC 20/83/2887 للكهرباء الفلسطينية 0

 PLAZA 29/85/2888 التسوق لمراكز الفلسطينية العربية 5

 RSR 27/89/2898 اهلل رام مصايف 98

 والخدمات للتوزيع الفلسطينية  99
 اللوجستية

WASSEL 23/87/2884 

دارة لتطوير عقار بال 92  وتشغيل وا 
 العقارات

PALAQAR 83/84/2892 

 الفلسطينية الوطنية موبايل 93
 لالتصاالت

WATANIYA 85/89/2899 

 الصناعة قطاع
 اإلدراج تاريخ الرمز الشركة اسم الرقم

 APC 89/83/9554 الدهانات لصناعة العربية 9

 AZIZA 39/92/2882 فلسطين دواجن 2

 BPC 22/92/2887 لألدوية بيرزيت 3



 
 

 GMC 94/89/2889 الذهبي القمح مطاحن 7

 JCC 27/84/9554 القدس سجائر 9

 JPH 28/89/9554 الطبية للمستحضرات القدس 9

 LADAEN 38/92/2882 اللدائن لصناعة فلسطين 4

 NCI 89/80/2889 الكرتون لصناعة الوطنية 0

 VOIC 85/80/9555 النباتية الزيوت مصانع 5

 ELECTRODE 94/89/2899 لإللكترود الشرق مصنع 98

 األلمنيوم لصناعة الوطنية 99
 والبروفيالت

NAPCO 38/99/2899 

(www.pex.ps,98/92/2892) 
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( 1) رقم ملحق

  المحكمين بأسماء قائمة
 

المؤسسة/المهنة االسم م  

شاهين علي. د 9  
 رئيس نائب مساعد -اإلسالمية الجامعة – التجارة كلية

اإلدارية الشؤون  

حلس سالم. د 2 اإلسالمية الجامعة – التجارة كلية   

البحيصي عصام. د 3 المحاسبة قسم رئيس -اإلسالمية الجامعة – التجارة كلية   

درغام ماهر. د 7 اإلسالمية الجامعة -التجارة كلية   

بركات نافذ. د 9 السياسية والعلوم االقتصاد قسم -التجارة كلية   

مشتهى صبري. د 9 المفتوحة القدس جامعة -التجارة كلية   

 


