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بإجراءات مراجعة المعمومات المالية المرحمية  لتزاماال  قياس
 2410بموجب المعيار الدولي لعمميات المراجعة رقم 

 )دراسة ميدانية في ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية(
 

  *رشا أنور حمادةد. 
  

 الممخص
الحسابات المعتمدين لدى ىيئة األوراق واألسواق  مدققي التزام مدى قياس إلى الدراسة ىذه ىدفت

 المراجعة لعمميات الدولي المعيار بموجب المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات المالية السورية
 ىدف ولتحقيق لممنشأة، المستقل المدقق قبل من )المرحمية المالية المعمومات مراجعة (2410رقم 

 ثالثة عمى موزعة المرحمية المالية المعمومات مراجعة إجراءات عمى اشتممت استبانة ُطوّرت الدراسة
 واإلجراءات الداخمية، رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا المنشأة بفيم المتعمقة اإلجراءات: ىي رئيسة محاور
 عمى بالحصول المتعمقة واإلجراءات األخرى، واإلجراءات التحميمية واإلجراءات باالستفسارات المتعمقة
 مجتمع ضمن اإلجراءات تمك بتطبيق الحسابات مدققي التزام مدى لقياس وذلك اإلدارة؛ من كتابية إقرارات
 وزعت وقد. السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى المعتمدين الحسابات بمدققي المتمثل البحث
 باستخدام الفرضيات وِاْختُِبرتِ  النتائج ُحمٍّمِت  ثم ومن الحسابات مدققي من عينة عمى االستبانات تمك

 .SPSS اإلحصائي البرنامج
 في بما وبيئتيا المنشأة بفيم المتعمقة اإلجراءات من بكل مرتفع التزام وجود إلى الدراسة خمصت وقد 

 التزام وجود وبالمقابل اإلدارة، من كتابية إقرارات عمى بالحصول المتعمقة واإلجراءات الداخمية رقابتيا ذلك
  األخرى. واإلجراءات التحميمية واإلجراءات باالستفسارات المتعمقة باإلجراءات متوسط

 
 

                                                           
 دمشق.أستاذ دكتور في قسم المحاسبة، كمية االقتصاد، جامعة  *
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 :المقدمة
 ولكن ،المالي السوق وأعضاء لممستثمرين مفيدة معموماتب :الموجزة المرحمية المالية التقارير تزود

 الواليات تمزم فبينما ،العالم في الدول مختمف بين التقارير ىذه مثل إلصدار القانونية المتطمبات تختمف
أعطى  الخارجين، الشركات مدققي قبل من مرحمية مراجعة تقارير بإصدار الشركات األمريكية المتحدة
 إلزام مع ،إلزاميا بيا عدم أو مرحمية تقارير بإصدار شركاتيا إلزام حق دولة كل األوروبي االتحاد

 األقل عمى اإلدارة قبل من معدة موجزة ربعية تقارير بإعداد األوروبي االتحاد في كّميا الشركات
(Balthasar Hoehn, 2010.)   في المدرجة العامة المساىمة الشركات فأُْلِزَمِت  سورية في اأم 

وتعميماتو  اإلفصاح نظام أحكام إلى استناداً  وذلك ؛مدققة مرحمية تقارير بتقديم المالي دمشق سوق
 الوزراء مجمس رئيس بقرار الصادرة السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة إلشراف الخاضعة لمجيات

 النصفية النتائج عن باإلفصاح تانالمتعمق/ ب أ،/ ناالفقرت 12المادة ،2006 بتاريخ/ 3943/رقم
 جبي فإنو وعميو ،(السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة عن الصادر 35 رقم تعميم) المالية لمسنة
 الدولي المعيار بموجب المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات القيام الحسابات مدققي عمى

. لممنشأة المستقل المدقق قبل من المرحمية المالية المعمومات مراجعة ،2410 المراجعة لعمميات
 (.2009 ،33 رقم القانون)

 د ىذا المعيار، اآلنف الذكر، أن المدقق المستقل لممنشأة ىو من يقوم بمراجعة المعمومات الماليةيحدّ 
وىو المطبق لدى الشركات المدرجة في سوق دمشق  ،المرحمية لمبيانات المالية لتمك المنشأة

 ,Dauber, Nick A. H  Levine, Marc.,Ahmed Qureshi, Anique., Sigel)المالي.

Joel G.,2008) IFRS. بإجراءات الحسابات مدقق يقوم لذلك تقوم ىذه الدراسة عمى قياس عندما 
 الداخمية، رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا المنشأة فيم تشمل التي المرحمية المالية المعمومات مراجعة

 فإنو اإلدارة، في كتابية إقرارات عمى الحصولو  األخرى، واإلجراءات التحميمية واإلجراءات االستفساراتو 
 ،الجوىرية التحريفات من خالية الفحص محل المرحمية المالية القوائم بأن تأكيد إعطاءإلى  ييدف
 تتوافق لكي تعديالت إلى القوائمتحتاج  ىل تحديد خالل من وذلك ؛سمبي تأكيد صورة في ذلك عن وُيَعب رُ 
 .(2007محمد، ،أحمد نور) ؟المطبق المالية التقارير إعداد إطار مع
 :وأسئمتيا الدراسة مشكمة -1

 لعمميم ممارستيم عند عام بشكل الدولية التدقيق معايير بتطبيق الحسابات مدققي السوري المشرع ألزم
 بموجب وذلك ؛المرحمية المالية التقارير إعداد عند المرحمية المعمومات مراجعة كان سواء الميني
 القانون) لممنشأة السنوية المالية البيانات تدقيق كان أو ،2410 رقم المراجعة لعمميات الدولي المعيار

 بتقديم العامة المساىمة الشركات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة ألزمت كما ،(2009 ،33 رقم
 . )http://scfms.sy/laws/ar/19/2/2016 (مرحمية مالية تقارير

http://scfms.sy/laws/ar/19/2/2016
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 مشكمة تكمن وىنا ،لو المشرع إلزام مع كافية بدرجة يتوافق ال قد الواقع أرض عمى التطبيق أن إال
 المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى المعتمدين الحسابات مدققي التزام مدى بقياس المتمثمة الدراسة
 المراجعة لعمميات الدولي المعيار بموجب وذلك ؛المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات السورية
 إجراءات تشمل التي لممنشأة المستقل المدقق قبل من المرحمية المالية المعمومات مراجعةو  ،2410
 باالستفسارات متعمقة إجراءات ثم ومن ،الداخمية رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا المنشأة بفيم متعمقة

 من كتابية إقرارات عمى بالحصول متعمقة إجراءات وأخيراً  ،األخرى واإلجراءات التحميمية واإلجراءات
 .المرحمية المعمومات بمراجعة قياميم عن وذلك ؛اإلدارة
 :اآلتي الرئيس السؤال شكل عمى الدراسة تساؤالت صياغة يمكن عميو وبناء
 مراجعة بإجراءات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ىل

  المرحمية؟ المالية المعمومات
 :اآلتية الفرعية األسئمة السؤال ىذا عن ويتفرع

 باإلجراءات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ىل 
  الداخمية؟ رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا المنشأة بفيم المتعمقة

 باإلجراءات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ىل 
  األخرى؟ واإلجراءات التحميمية واإلجراءات باالستفسارات المتعمقة

 باإلجراءات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ىل 
 اإلدارة؟ من كتابية إقرارات عمى بالحصول المتعمقة

 :الدراسة أىداف
 واألسواق األوراق ىيئة لدى المعتمدين الحسابات مدققي التزام مدى قياس إلى الدراسة ىذه ىدفت
 المراجعة لعمميات الدولي المعيار بحسب المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات السورية المالية

 لموقوف ، وذلك" لممنشأة المستقل المدقق قبل من المرحمية المالية المعمومات مراجعة" ،2410 رقم
 الداخمية، ورقابتيا المنشأة بيئة فيم تشمل التي اإلجراءات من أنواع لثالثة االلتزام درجة عمى

 وذلك ؛اإلدارة من كتابية إقرارات عمى الحصول األخرى، واإلجراءات التحميمية واإلجراءات االستفساراتو 
 المرحمية. المعمومات تيممراجع عند

 :أىمية الدراسة
وما يحدثو ذلك في دراية  ،جراءات مراجعة المعمومات المالية المرحميةإمن أىمية  الدراسة أىمية تأتي

عمى البيانات المالية المرحمية لتصبح متوافقة مع  تجريتعديالت مادية يجب أن  بأيةمدقق الحسابات 
(، كما تنبع أىمية الدراسة من IFRSأو IAS)الذي يمكن أن يكون  إطار إعداد التقارير المالية المطبقة
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 لممدقق المينية المسؤولية تعكس التي بو االلتزام المرتفع أو المتوسط أو المنخفض درجات فخالل تعرّ 
 واألسواق األوراق ىيئة يساعد امم   ؛لمعميل المرحمية المالية المعمومات مراجعة عممية يتولى عندما
 أو الربع المالية التقارير في وأثرىا االلتزام عدم مخاطر أو أخطاء تحديد في العملعمى  السورية المالية
 . سنوية النصف

 :السابقة الدراسات
  العربية:الدراسات السابقة بالمغة 
"دور مراجعة القوائم المالية المرحمية لمشركات المدرجة في تعزيز  ،2014عمر، ركبة، أبو ،دراسة-1

  ثقة المستثمرين":
 لعميات الدولي المعيار وفق المرحمية المالية المعمومات مراجعة طبيعة بيان إلى الدراسة ىذه ىدفت

 مالءمة زيادة في اميايسإ بيان خالل من المستثمرين، ثقة تعزيز في ودورىا 2410 رقم المراجعة
 استبانة الباحث َصم مَ  الدراسة أىداف تحقيق سبيل وفي موثوقيتيا، وتعزيز المرحمية المالية المعمومات

 األوراق ىيئة قبل من نوالمعتمد الحسابات ومدقق :األولى فئتين، من المؤلفة الدراسة عينة عمى ُوزَِّعتْ 
 المالية األسواق مجال في نووالعامم نوالمستثمر  :والثانية مفردة، 59 السورية المالية واألسواق
 األساليب من مجموعة باستخدام النتائجُحمَِّمِت و  مفردة، 24 المرحمية المالية القوائم وومستخدم
 النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد ،SPSS اإلحصائي البرنامج عمى باالعتماد اإلحصائية

 : وأىميا
 المعمومات مالءمة زيادة في الدراسة عينتي نظر وجية من المرحمية المالية القوائم مراجعة تسيم -

 .المرحمية المالية
 المعمومات موثوقية زيادة في الدراسة عينتي نظر وجية من المرحمية المالية القوائم مراجعة تسيم -

  .المرحمية المالية
، "دور المدقق الخارجي في مراجعة المعمومات لمالية المرحمية وفقًا 2014صالح، محمد، ،دراسة -2

 لممعايير الدولية":
وأنواع  ومسؤولياتو وحقوقو المدقق الخارجي وواجباتو يقدميا التي الخدمات بيان إلى الدراسة ىدفت
 يتم المرحمية المالية المعمومات مراجعة وتقرير المرحمية المالية لممعمومات قوائم واقتراح المسؤولية ىذه

 المدرجة لمشركات المرحمية المالية المعمومات مراجعة عند الخارجيين المدققين قبل من عميو االعتماد
 المرحمية المالية التقارير 34 رقم الدولي المحاسبي المعيار في ورد لما وفقاً  المالية األوراق سوق في

 المستقل المدقق قبل من المرحمية المالية المعمومات مراجعة"  ،2410 رقم الدولي التدقيق ومعيار
 قيام ن  أ مفادىا فرضية لىإ الدراسة استندت كما .خرىاأل التنظيمية المتطمبات عن فضالً  ،"لممنشأة
 المالية لألوراق العراق سوق في المدرجة لمشركات المرحمية المالية المعمومات بمراجعة الخارجي المدقق
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 المدقق قبل من المرحمية المالية المعمومات مراجعة"  ،2410 رقم الدولي بالمعيار االسترشاد خالل من
 الموثوقية صفة ضفاءإ طريق عن المعمومات ىذه في التوكيد مستوى زيادة لىإ يؤدي" لممنشأة المستقل
 :أىميا االستنتاجات من مجموعة إلى البحث توصل وقد عمييا

 القوائم ىذه موثوقية في يؤثر المرحمية المالية المعمومات بمراجعة لمشركة الخارجي المدقق قيام ن  إ 
 في المعتمد اإلطار وفق المرحمية المالية المعمومات عدادإ مدى عن استنتاج لىإ التوصل طريق عن
 .جوىرية تحريفات اية وجود وعدم ،السنوية المالية البيانات عدادإ
 الخصائص توافر لىإ الخارجي المدقق قبل من مراجعتيا تتمّ  مرحمية مالية معمومات اعتماد يؤدي 

 والموثوقية المناسب والتوقيت المالئمة) تتضمنيا التي المحاسبية المعمومات في ساسيةاأل النوعية
 .موثوقيتيا في التأثير لىإ يؤدي بدوره وىذا ؛(المقارنة وقابمية

 من بو يتمتع لما نتيجة المرحمية المالية المعمومات مراجعة في اً اساسي اً دور  الخارجي المدقق يؤدي 
 فييا الواردة المحاسبية المعمومات جودة تحسين بيدف ،(وعممي عممي تأىيل) عممية ومعرفة خبرة

 .القرار التخاذ ومالئمة مفيدة يجعميا بحيث لعممو المنظمة بالمعايير التزامو طريق عنوموثوقيتيا 
،"أثر فحص القوائم المالية المرحمية عمى سوق األوراق 2011ربيع، مروة، عمر، سيدي،، دراسة -3

  المالية من وجية نظر المجتمع السوري"
 لألوراق دمشق سوق في المدرجة المساىمة لمشركات المرحمية المالية القوائم فحص إلى الدراسة ىدفت
 ىذه في االستثمارية القرارات ترشيد في وأثرىا ،(المالية لألوراق دمشق سوق) سورية في المالية
 تعكس وسريعة دقيقة محاسبية معمومات توفير في المرحمية المالية القوائم دور ِإْذ ُدِرَس  ،السوق
 والبيانات المعمومات جمع في االستبانة أسموب البحث واعتمد .الشركات ليذه الحقيقي المالي الوضع

 أقسام في التدريسية الييئة أعضاء 1فئات ثالث الدراسة عينة وتضمنت ،الفرضيات الختبار زمةال ال
 جمعية في نوالمسجم نوالقانوني نوالمحاسب 2 السورية، الجامعات في االقتصاد كميات في المحاسبة
 بيانات تحميل ونتيجة نووالمستشار  المالية االستشارة مكاتب 3السورية، القانونيين المحاسبين
 :ييأت ما إلى البحث توصل المالئمة اإلحصائية المؤشرات باستخدام االستبانة

 دوراً  المالئم الوقت في المرحمية المالية القوائم توفرىا التي المحاسبية المعمومات تشغل أن يجب 
 .والسريعة الرشيدة االستثمارية القرارات اتخاذ في ميماً 

 من ُتْفَحَص  أن يجب المرحمية المالية القوائم في الواردة المعمومات عمى نوالمستثمر  يعتمد لكي 
 .مستقل خارجي حسابات مراجع قبل

 المصادق المرحمية المالية القوائم توفرىا التي والسريعة الدقيقة المحاسبية المعمومات توفير د  يع 
 .المالية األوراق سوق كفاءة لتحقيق اً أساسي اً شرط المدرجة لمشركات عمييا
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 السوق في المدرجة الشركات عن والسريعة الدقيقة المحاسبية المعمومات توافر بين عالقة توجد 
 . فييا المالية األوراق تعامالت وحجم أسعار وبين

 :الدراسات السابقة بالمغة االنكميزية 
1- Peter Kajüter, Florian  Klassmann and Martin Nienhaus, January 

2014," Do Voluntary Reviews of Interim Financial Statements Improve 

the Quality and Information Content of Quarterly Earnings? 

 جودة المعمومات المتضمنة إلى تحسينعمميات المراجعة لممعمومات المالية المرحمية تؤدي "ىل 
 فصاح عن األرباح الربعية؟"اإل

 تقوم التي الموجزة المرحمية المالية لممعمومات المرحمية المراجعة عمميات أثر بيان إلى الدراسة ىدفت
 المحددات استقصاء خالل من الشركات، تمك لدى األرباح وجودة المعمومات جودة في الشركات بيا

 .ودراستيا الموضوع ىذا حول التجريبية الدراسات غياب ظل في المرحمية المراجعة لعمميات
 في المدرجة الشركات تعطي التي ألمانيا في المدرجة لمشركات التداول تعميمات واقع من الدراسة انطمقت
 الخارجي، الحسابات مدقق قبل من مراجعتيا بعد الموجزة المرحمية المالية تقاريرىا بإصدار الحق ألمانيا
 إلزام في النظر بإعادة األلماني المشرع يقوم ذْ إِ  المحاسبة، إلجراءات العالمي االتجاه مع ينسجم وبما

 الحسابات مدقق قبل من مراجعتيا بعد الموجزة المرحمية المالية تقاريرىا بإصدار المدرجة الشركات
 .2410 رقم المراجعة لعمميات الدولي المعيار متطمبات عمى بناء الخارجي
 التكمفة تحدد بعوامل يرتبط الموجزة المرحمية المالية المعمومات مراجعة قرار أن إلى الدراسة توصمت
 أن  إلى  الدراسة توصمت كما الخدمات، ىذه مثل عمى الطمب وتكاليف ،المراجعة لعمميات المباشرة

 إفادة أكثر معمومات وتنتج ،لألرباح أعمى جودة تظير المراجعة الموجزة المرحمية المالية المعمومات
 .الشركات تصدرىا قد التي الحسابات مدقق قبل من المراجعة غير التقاريرب مقارنة لممستثمرين

 التقارير معدي قبل من منيا فادةاإل يمكن إلييا التوصل تم التي المعمومات ن  أ إلى الدراسة خمصت كذلك
 صدارىاا  و  إجراءىا الممكن من التي المحتممة التغيرات يدرس الذي والمشرع والمدققين المرحمية المالية

 . الموجزة المرحمية المراجعة التقارير مراجعة عن
2- Balthasar Hoehn, Hansrudi Lenz, July 2013," The Effect of the Error 

Announcement Risk on the Demand for Voluntary Interim Auditor 

Reviews": 

 عن األخطاء من قبل مدقق الحسابات الخارجي في تقارير المراجعة المرحمية" أأثر خطر التقرير الخط"
 تقارير في الخارجي الحسابات مدقق قبل من األخطاء عن التقرير خطر أثر بيان إلى الدراسة ىدفت

 القانونية البيئة في الكبير التحول بعد ماالسي  و  الخدمة، ليذه الشركات طمب في المرحمية المراجعة
 .سنوية نصف مالية تقارير بإعداد الشركات ألزمت تعميمات إصدار بعد 2007 سنة في األلمانية
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 وذلك ؛مشاىدة 17278 بمغت األلمانية الشركات من عينة مشاىدات تحميل خالل من الدراسة ُأْجِرَيتِ 
 :باآلتي المتمثل لمدراسة الرئيس السؤال نع لإلجابة

 قرار في فييا األخطاء عن التقرير واحتمال سنوية نصف تقارير بإصدار الشركات إلزام قرار يؤثر ىل"
 ".الخارجيين الحسابات مدقق قبل من الموجزة المرحمية المالية البيانات مراجعة بطمب الشركات
 ازدياد مالحظة إلى التوصل تم ِإذْ  الدراسة، متغيرات بين العالقة لدراسة االنحدار تحميل الباحثان استخدم
 سنة في% 0.8 من الموجزة المرحمية المالية المعمومات مراجعة خدمات عمى اً كبير  ازدياداً  الطمب
 المعمومات مراجعة خدمات عمى الطمب في الزيادة واستمرت ،2007 سنة في% 14.6 إلى 2006
 حتى% 19.5 إلى ليصل 2410 المرتبطة لمخدمات الدولي المعيار متطمبات بحسب المرحمية المالية
 .2010 سنة
 المراجعة تقارير في األخطاء عن التقرير الحتمال إيجابي تأثير وجود إلى الدراسة توصمت كذلك

 مدققي تعيين احتمال في 2410 رقم المرتبطة لمخدمات الدولي المعيار عمى بناء المعدة المرحمية
 . لمشركات الخدمات ىذه بتقديم لمقيام الخارجيين الحسابات

 خالل من الموضوع ىذا عن المتوفر النظري إلطارإلى ا حقيقية إضافة تعد   السابقة النتائج أن كما
 المرحمية المراجعة تقارير في األخطاء عن والتقرير الممزمة القرارات جودة بين اإليجابية العالقة برىان
 .  المرحمية المراجعة بعمميات لمقيام الخارجيين المدققين تعيين في اإلدارة مجالس أعضاء وقرار

3- Balthasar Hoehn ,July 2013, "The effect of Voluntary Interim auditor 

reviews on audit fees and earning quality" 

تكمفة عمميات  في"أثر عمميات مراجعة المعمومات المرحمية من قبل مدققي الحسابات الخارجيين 
 التدقيق وجودة األرباح"

 الخارجيين الحسابات مدققي قبل من المرحمية المعمومات مراجعة عمميات أثر بيان إلى الدراسة ىدفت 
 عينة مشاىدات تحميل خالل من وذلك األلمانية، لمشركات األرباح وجودة التدقيق عمميات تكمفة في

 الباحث تمكن ألمانيا، في 2010 -2007 المالية السنوات خالل امتدت شركة 1023 من تألفت
 البيئة تسيل ِإذْ  ،الموجزة المالية البيانات مراجعة بعمميات المرتبطة والمنفعة التكمفة قياس من خالليا

 التدقيق عمميات أسعار أثر في المراجعة لعمميات التكمفة أثر تحميل مكانيةإ الفريدة األلمانية القانونية
 تجري التي اإلجراءات كفاءة تحسن عن ناتج التدقيق عمميات أسعار في بانخفاض -عادة– يتجمى الذي
 الخارجيين الحسابات مدققي قبل من المرحمية المراجعة عمميات إجراء عند المالية السنة طول عمى

 . 2410 المرتبطة لمخدمات الدولي المعيار متطمبات بحسب
 التي الشركات لتمك% 14.5 إلى وصمت التدقيق عمميات أسعار في واضحة زيادة إلى الدراسة خمصت

 أسعار في انخفاض مقابل الخارجيين، حساباتيا مدققي قبل من مرحمية مراجعة عمميات بإجراء تقوم ال
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 باقيب بالمقارنة المالية السنة خالل ليا مراجعة عمميات ُأْجِرَيتِ  التي الشركات لتمك التدقيق عمميات
 .الدراسة عينة شركات
 المرحمية المراجعة عمميات إجراء عند األرباح جودة مستوى عمى تحسن أي   الدراسة تظير لم بينما

 .األلمانية الدراسة عينة لشركات
4- Courteau, Bedard,2010,"value and costs of Auditor's Assurance: 

Evidence From The Review of Quarterly Financial Statements": 

 نوعية القوائم المالية المرحمية" فيثرىا أإيضاح التكاليف والمنافع المرتبطة بعممية المراجعة و "
 القوائم نوعية في وأثرىا المرحمية المراجعة بعممية المرتبطة والمنافع التكاليف الدراسة إلى توضيح ىدفت
 تقدير أخطاء عن ناجمة تكون قد التي المتوقعة غير المرحمية بالمستحقات سةيمق المرحمية المالية

 في مدرجة شركة 800 من أكثر  من عينة باستخدام وذلك ؛األرباح إدارة طريق عن أو/و المستحقات
 أن الدراسة ىذه نتوبيّ  -لزاميةإ غير المرحمية القوائم مراجعة حيث - كندا في المالية األوراق سوق
 بمراجعة قامت التي لشركاتإلى ا بالنسبة% 19 بنسبة أعمى 2005-2004 لألعوام المراجعة أتعاب

 بمنافع يتعمق فيما أكبر، الشركة كانت كمما أعمى تكون التكاليف ىذه أن عمماً  ؛المرحمية بياناتيا
 .المرحمية المراجعة

 في المتوقعة غير المستحقات من الدنيا المستويات مع اً ضعيف اً ارتباط ىناك بأن   الدراسة أوضحت كما
 في أو ،األولى الثالثة األرباع في المتوقعة غير المستحقات في جوىري تأثير وجود عدم مع الرابع الربع

 :أتيي ما إلى وتوصمت الرابع، الربع في وقعت مستحقات
 عادة باالندماج المرتبطة التأكيد خدمات أتعاب في الزيادة  بمراجعة تقوم التي لمشركات أقل التنظيم وا 

 في الحسابات لمراجع المبكر االرتباط فكرة مع يتسق ما وىذا ،ربع كل نياية في المرحمية قوائميا
 . التأكيد لخدمات اإلجمالية والتكاليف الجيد يخفض المعامالت من النوع ىذا

 في المدينة والذمم المخزون مستوى أثرو  والمراجعة التدقيق بين التكمفة محددات بين اختالف وجود 
 السنوية األتعاب في تؤثر العوامل ىذه بأن يوحي امم   ؛المرحمية بالمراجعة يتأثر الو  التدقيق أتعاب

 .المرحمية المراجعة أتعاب في ليس ولكن لمتدقيق
 انخفاض وىناك ،األولى الثالثة األرباع في المرحمية البيانات نوعية في ممحوظ تطور ىناك ليس 

 ولكن ،المطمقة القيم إلى النظر عند فقط وذلك ؛الرابع الربع في المتوقعة غير المستحقات في كبير
 في المرحمية لممراجعة اً كبير  اً أثر  نجد ال المتوقعة غير المستحقات اتجاه بالحسبان األخذ عند

 من المرحمية األخطاء تصحيح في أكبر المرحمية المراجعة أثر أن إلى يشير ما وىذا ؛مستواىا
 .األرباح إدارة عمى السيطرة

5- J. Efrim Boritz, Guoping Liu, January 2006, "Determinants of the 

Timeliness of Quarterly Reporting: Evidence from Canadian Firms":   
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 دراسة عمى الشركات في كندا"اختبار توقيت التقارير المالية المرحمية الربعية: "
 تْ عَ ضِ ووُ  الدراسة ِإْذ ُأْجِرَيتِ  كندا، في الربعية المرحمية التقارير توقيت اختبار إلى الدراسة ىدفت

 :اآلتي وفق ،السابقة الدراسات إليو توصمت ما خالل من فرضياتيا
 لبيئة األعمى الشفافية ذات الشركات قبل من اصدارىا يتم الموجزة المرحمية المالية المعمومات إن 

  المعمومات. لبيئة شفافية األقل الشركات تمك عن المعمومات
 المعمومات عن اإلفصاح تؤخر األسيم وحممة اإلدارة بين الوكالة تمشكال تواجو التي الشركات إن 

 .أقل وكالة تمشكال تواجو التي الشركات تمك عن الموجزة المرحمية المالية
 المرحمية المالية التقارير بتوقيت ترتبط الوكالة تكالومش المعمومات بيئة أن إلى الدراسة توصمت
 دون الموجزة المرحمية المالية تقاريرىا بإصدار تقوم التي الشركات أن إلى الدراسة توصمت كما الموجزة،
 الشركات تمك نم الوقت بعامل اً اىتمام أقل تكون لمشركة الخارجي الحسابات مدقق قبل من مراجعتيا

 كما. الخارجي الحسابات مدقق قبل من مراجعتيا بعد الموجزة المرحمية المالية تقاريرىا تصدر التي
 إشارة الحسابات مدقق قبل من مراجعة موجزة مرحمية مالية تقارير وجود عدم َعدِّ  إلى الدراسة خمصت
 . الشركات ىذه لمثل المرحمية فصاحاتاإل يؤخر الذي لمسوق سمبية

 الدراسة عن الدراسات السابقة: ما يميز ىذه -6
جاءت ىذه الدراسة استكمااًل لمدراسات السابقة التي تناولت دور مراجعة القوائم المالية المرحمية في 

سوق دمشق لألوراق المالية  فيأثر فحص القوائم المالية المرحمية فضاًل عن تعزيز ثقة المستثمرين 
من وجية نظر المجتمع السوري، كما تناولت الدراسات السابقة دور المدقق الخارجي في مراجعة 

من قبل  بيان أثر عمميات مراجعة المعمومات المالية المرحمية فضاًل عنالمعمومات المالية المرحمية 
فصاح عن األخطاء من ف أثر اإلوتعرّ  ،األرباحفي تكمفة التدقيق وجودة مدققي الحسابات الخارجيين 

تقارير المراجعة المرحمية وتوضيح التكاليف والمنافع المرتبطة بعممية المراجعة  فيقبل المدقق الخارجي 
في حين تناولت ىذه الدراسة قياس التزام مدققي الحسابات المعتمدين لدى ىيئة األوراق  ،المرحمية

جراءات مراجعة المعمومات المالية المرحمية بموجب معيار التدقيق الدولي واألسواق المالية السورية بإ
 )مراجعة المعمومات المالية المرحمية(.  2410رقم 

 :الدراسة فرضيات
 :                            اآلتية الرئيسية بالفرضية الدراسة فرضياتتتمثل  ألىدافيا وتحقيقاً  وأسئمتيا الدراسة مشكمة من انطالقاً 

 مراجعة بإجراءات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ال
  المرحمية؟ المالية المعمومات

 :اآلتية الفرعية الفرضيات الفرضية ىذه عن ويتفرع
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 باإلجراءات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ال 
  الداخمية؟ رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا المنشأة بفيم المتعمقة

 المتعمقة باإلجراءات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ال 
  األخرى؟ واإلجراءات التحميمية واإلجراءات باالستفسارات

 المتعمقة باإلجراءات السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ال 
 اإلدارة؟ من كتابية إقرارات عمى بالحصول

 :منيجية الدراسة
لتحقيق أىداف الدراسة واختبار فرضياتيا اعتمد الباحث عمى منيج مختمط تمثل في المنيج االستنباطي 

 وذلك من خالل النقاط اآلتية: ؛والمنيج االستقرائي
طار النظري المتاحة في الكتب والرسائل الجامعية والدوريات، جمع البيانات الثانوية المتعمقة باإل -1

وذلك بيدف بناء اإلطار  ؛معايير التدقيق الدولية والتشريعات ذات الصمة في سورية فضاًل عن
 النظري لمدراسة.

ة المتعمقة بالدراسة التي تضمنت محاور إجراءات مراجعة تصميم استبانة لجمع البيانات األولي -2
التي تضمنت  2410المعمومات المالية المرحمية بموجب المعيار الدولي لعمميات المراجعة رقم 

االستفسارات واإلجراءات التحميمية و إجراءات فيم المنشأة وبيئتيا بما في ذلك رقابتيا الداخمية 
 ك بما يتناسب مع اإلطار النظري.لوذ ؛قرارات كتابية من اإلدارةإالحصول عمى و  األخرىواإلجراءات 

 يا.نع ُأِجيبَ توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة واسترجاعيا بعد أن  -3
ومن ثم تحميميا باالعتماد عمى البرنامج  ،تحميل الدراسة من حيث توزيع الخاصية لعينة الدراسة -4

 (.SPSSاإلحصائي )
 معالجة االستبانة.تحديد إجراءات  -5
 تحميل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات. -6
 وضع النتائج والتوصيات. -7

 : لمدراسة النظري اإلطار: ثانياً 
ف ومن ثم تعرّ  ،أىداف عممية مراجعة المعمومات المالية المرحميةف يتناول اإلطار النظري لمدراسة تعرّ 

إجراءات مراجعة المعمومات المالية المرحمية من قبل المدقق المستقل لممنشأة الموزعة عمى ثالثة 
اإلجراءات المتعمقة و محاور رئيسية ىي إجراءات متعمقة بفيم المنشأة وبيئتيا بما فييا الرقابة الداخمية، 

جراءات متعمقو  ،األخرىباالستفسارات واإلجراءات التحميمية واإلجراءات  قرارات إة في الحصول عمى ا 
 كتابية من اإلدارة وذلك من خالل النقاط اآلتية:
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 أىداف عممية مراجعة المعمومات المالية المرحمية: -1
 IAASB ISREىي اآلتية لعمميات مراجعة المعمومات المالية المرحمية مجموعة من األىداف

2410,2012, Paragraph 7-9):) 
عمم المدقق إلى وصل أي شيء  ىلتمكين المدقق من إبداء استنتاج، بناء عمى المراجعة، بشأن  -1

، جميعيا ة في النواحي الجوىريةيدعو المدقق لالعتقاد بأن البيانات المالية المرحمية ليست معدّ 
جراءات تحميمية إحسب إطار إعداد تقارير مالية مطبق، وعمى المدقق إجراء استفسار وأداء 

جراءات مراجعة أخرى من أجل أن يقمل إلى مستوى معتدل من مخاطرة إبداء استنتاج غير مناسب  وا 
 عندما تحتوي المعمومات المالية المرحمية عمى أخطاء جوىرية.

 ُيؤد ىعن ىدف التدقيق الذي  -إلى حد كبير-يختمف ىدف مراجعة المعمومات المالية المرحمية  -2
ومراجعة المعمومات المالية المرحمية ال توفر أساسًا إلبداء رأي  حسب معايير التدقيق الدولية،

المعمومات المالية صورة صحيحة وعادلة، أو أنيا معروضة بعدالة في النواحي تعطي  ىل :بشأن
 حسب إطار إعداد تقارير مالية مطبق.جميعيا الجوىرية 

التدقيق ليست مصممة لمحصول عمى تأكيد معقول بأن المعمومات المالية بإن المراجعة مقارنة  ِإذْ  -3
المرحمية خالية من األخطاء الجوىرية، وتتكون المراجعة من إجراء استفسارات بشكل رئيسي من 
جراءات مراجعة  أشخاص مسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحميمية وا 

المعمومات المالية  فييمة تؤثر مالمراجعة انتباه المدقق إلى أمور  أخرى، ومن الممكن أن تمفت
 التي تطمب في التدقيق. كّميا المرحمية إال أنيا ال توفر األدلة

 : المرحمية المالية المعمومات إجراءات -2
 IAASB ISRE) اآلتية ىي رئيسية إجراءات ثالثة إلى المرحمية المالية المعمومات مراجعة إجراءات تقسم

2410,2012 Paragraph 21): 
  الداخمية رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا المنشأة فيم-1

 بإعداد عالقة أي   ن  ِإْذ إ الداخمية، رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا، لممنشأة فيم المدقق لدى يكون أن يجب
 يستطيع أن أجل منوأدائيا  العممية لتخطيط كافياً  كونت والمرحمية، السنوية المالية المعمومات من كل

 : يأتي ما إجراء المدقق
 حدوثيا إمكانية واعتبار المحتممة الجوىرية األخطاء أنواع تحديد. 
 إلعداد األساس لممدقق ستوفر التي أخرى واإلجراءات التحميمية واإلجراءات االستفسارات اختيار 

 المالية المعمومات بأن يعتقد المدقق يجعل المدقق عمم إلى شيء أي في: ىل وصل التقارير
 .  المطبق المالية التقارير إعداد إطار حسب جميعيا الجوىرية النواحي من معدة ليست المرحمية

 :يأتي ما الداخمية، رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا، لممنشأة فيمو لتحديث المدقق يؤدييا التي اإلجراءات وتشمل
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 ةممدول ،الحالية لمسنة السابقة المرحمية ةمدلم والمراجعة التدقيق بعمميات الخاصة الوثائق قراءة 
 .الحالية ةمدال في تؤثر التي األمور لتحديد سبقتيا التي لمسنة المناظرة المرحمية

  ّتدقيق في ُحد َدتْ  التي الرقابة ألنظمة اإلدارة تجاوز مخاطرة ذلك في بما يمة،م مخاطر َعد  أي 
 .السابقة لمسنة المالية البيانات

 السابقة ةمدلم المقارنة المرحمية المالية المعمومات أحدث قراءة. 
 عالقتيا حيث من المطبق المالية التقارير إعداد بإطار يتعمق فيما النسبية األىمية اعتبار 

 في األخطاء أثر لتقييم َسُتَؤّدى التي اإلجراءات ومدى طبيعة لتحديد المرحميةـ، المالية بالمعمومات
 .المعمومات ىذه

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

 عداد بالمحاسبة متعمقة يمةم أمور أية اعتبار  أىمية ذات تكون قد التي المالية التقارير وا 
 .الداخمية الرقابة في جوىرية ضعف نواحي مثل مستمرة،

 الحالية لمسنة المالية بالبيانات يتعمق فيما أداؤىا تم تدقيق إجراءات أية نتائج اعتبار. 
 لذلك الحقاً  اإلدارة اتخذتيا التي واإلجراءات أداؤه تم داخمي تدقيق أي نتائج اعتبار. 
 المعمومات في جوىرية أخطاء وجود احتمال لمخاطر اإلدارة تقييم نتائج عن اإلدارة من االستفسار 

 .االحتيال نتيجة المرحمية المالية
 المنشأة عمل اتطانش في التغييرات أثر عن اإلدارة من االستفسار. 
 في تغييرات ألية المحتمل واألثر ،الداخمية الرقابة في يمةمال التغييرات عن اإلدارة من االستفسار 

 .المرحمية المالية المعمومات إعداد
 وموثوقية ،المرحمية المالية المعمومات إعداد بموجبو ُأعد تْ  الذي األسموب عن اإلدارة من االستفسار 

 .معيا المرحمية المالية لممعمومات تومطابق أو عميو موافقةال تمت التي المحاسبية السجالت
 :األخرى واإلجراءات التحميمية واإلجراءات االستفسارات -2

 المالية األمور عن المسؤولين األشخاص من رئيسي بشكل استفسارات، إجراء المدقق عمى يجب
جراءات تحميمية إجراءات وأداء والمحاسبية،  عمى بناءً  يتوصل أن المدقق لتمكين أخرى مراجعة وا 
 المعمومات أن يعتقد المدقق يجعل المدقق عمم إلى وصل قد أمر كان إذا أداؤىا تم التي اإلجراءات
 . المطبق المالية التقارير إعداد إطار حسبجميعيا  الجوىرية النواحي في تُعدّ  لم المرحمية

نما ،التأكيد أو الفحص خالل من المحاسبية لمسجالت اختبارات إجراء عادة المراجعة تتطمب ال  عمى تقتصر وا 
 :اإلجراءات ىذه ومن ،والمحاسبية المالية األمور عن المسؤولين لألشخاص رئيسي وبشكل ،استفسارات إجراء
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 تؤثر التي األمور لتحديد األخرى والمجان بالحاكمية والمكمفين المساىمين اجتماعات محاضر قراءة 
 .المرحمية المالية المعمومات في

 أو المراجعة أو التدقيق تقرير عمى تعديل نشوء في تتسبب التي وجدت إن األمور أثر اعتبار 
 .سابقة تدقيق عمميات من المعدلة غير األخطاء أو المحاسبية التعديالت

 لممنشاة يمةمال العناصر يدققون الذين اآلخرين المدققين مع االتصال . 
 والمحاسبية المالية األمور عن المسؤولين اإلدارة أعضاء من االستفسار. 
 الفردية والبنود العالقات لتحديد المصممة المرحمية المالية المعمومات عمى تحميمية إجراءات تطبيق 

 ومن ؛المرحمية المالية المعمومات في جوىرياً  خطأ تعكس قد والتي ،عادية غير أنيا تبدو التي
 ،االتجاىات تحميل :مثل ،اإلحصائية واألساليب ،النسب تحميل التحميمية اإلجراءات تشمل أن الممكن

 .التراجع تحميل أو
 :اإلدارة من كتابية إقرارات عمى الحصول -3

 :أتيي بما اإلدارة من كتابي إقرار عمى يحصل أن المدقق عمى يجب
 واكتشافيا والخطأ االحتيال لمنعوتنفيذىا  الداخمية الرقابة تصميم عن بمسؤوليتيا تقر أنيا. 
 المطبق المالية التقارير إعداد إطار حسبوعرضيا  المرحمية المعمومات إعداد تم أنو. 
 يمةم غير المراجعة أثناء في المدقق جمعيا التي المصححة غير األخطاء ىذه أثر أن تعتقد أنيا 

 ُأْرِفقَ  أو ُأْدِخلَ  وأنو ككل، مأخوذة المرحمية المالية لمعموماتإلى ا بالنسبة مجموعيا في فردياً  نسبيًا،
 . الكتابية باإلقرارات ممخص

 بيا مشكوك احتياالت أو احتياالت بأية المتعمقةجميعيا  يمةمال الحقائق عن لممدقق أفصحت أنيا 
 .المنشأة في أثرت تكون قد والتي لإلدارة معروفة

 المالية المعمومات في جوىرية خطاءأ توجد قد بأنو لممخاطر تقييميا نتائج عن لممدقق أفصحت أنيا 
 .لالحتيال نتيجة المرحمية

 التي واألـنظمة لمقوانين الممكنة أو ،فعمياً  المعروفة االمتثال عدم حاالت عن لممدقق أفصحت أنيا 
 . المرحمية المالية المعمومات إعداد عند آثارىا َعد   يجب
 تقرير تاريخ حتى العمومية الميزانية تاريخ بعد وقعت التي يمةمال األحداث عن لممدقق أفصحت أنيا 

 .المرحمية المالية المعمومات في عنيا اإلفصاح أو تعديمياإلى  يحتاج قد التي المراجعة
 :لمدراسة العممي اإلطار -
 :وعينتيا الدراسة مجتمع -1

 كافة السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى المعتمدين الحسابات بمدققي الدراسة مجتمع يتمثل
 إلى استناداً  وذلك ًا؛فردي اً مكتب 53و شركات، 7 عمى موزعين حسابات مدقق 59 عددىم والبالغ
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.  2016 لعام السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى المنشورة الرسمية البيانات
(http://scfms.sy/auditors/ar/19/2/2016) السنوية المالية التقارير بتدقيق يقومون والذين 

 .المالي دمشق سوق في المدرجة العامة المساىمة لمشركات المرحمية المالية والتقارير
 مدققي عمى استبانة 59 ُوز َعتْ  فقد عميو وبناء المدروس؛ المجتمع تطابق فيي الدراسة عينة اأمّ 

 استبانة 34 عمييا حصمنا التي االستبانات عدد وكان الفردية، والمكاتب الشركات تمك في الحسابات
 %.59.64 بمغ استجابة بُمعد ل لمدراسة؛ صالحة جميعيا

 :البيانات جمع أداة -2
 بوصفيا الدراسة بموضوع الصمة ذات العممية والمراجع الدراسات إلى بالرجوع تْ مَ مِّ صُ  استبانة استخدمت

 الحسابات مدققي من مجموعة قبل من اختبرت وقد الدراسة، بيذه الخاصة البيانات لجمع أداة
 والتعميق األسئمة نع اإلجابة يمإلي طمب ِإذْ  ،السورية المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى المعتمدين

 الحسبان في كميا مالحظاتيم وأخذت منيم، كل مع شخصية مقابمة أجريت وقد شموليتيا، مدى عمى
 كمية في والمحاسبة التدقيق أساتذة بعض قبل من ةاالستبان ُحكَِّمت كما ،ةاالستبان قائمة إعداد عند

 خالل من لمباحث نتبيّ  وقد الدراسة، أىداف تحقيق عمى قدرتيا من لمتأكد دمشق بجامعة االقتصاد
 المعمومات مراجعة بإجراءات الحسابات مدققي التزام مدى فتعرّ  عمى االستبانة قدرة والتحكيم المقابالت
 المالية المعمومات مراجعة" ،(2410) المراجعة لعمميات الدولي المعيار بموجب المرحمية المالية

 :ىما قسمين من االستبانة نتتكوّ  وقد ،"لممنشأة المستقل المدقق قبل من المرحمية
 ونطاقيا، الدراسة أىداف فيو حيوضّ  الدراسة عينة أفراد إلى الباحث من موجو خطاب: األول القسم
 .1 رقم جدول انظر العينة، بأفراد خاصة بيانات عن فضالً 
 ؛محاور ثالثة إلى قسمت ِإذْ  المرحمية؛ المالية المعمومات مراجعة إجراءات عمى اشتمل: الثاني القسم
 أفراد إجابات قسمت وقد ليا؛ الفرعية والفرضيات الرئيسية الدراسة فرضية قياس من يمّكن بما وذلك
 في الممحق. 17273 أرقام الجداول انظر. الخماسي ليكرت لمقياس وفقاً  العينة

 تم التي الدراسة عينة إلجابات كرونباخ ألفا معامل استخدم الدراسة ألداة الداخمي االتساق مقدار من ولمتحقق
 .جداً  جيدة النسبة وىذه 82.00% المعامل ىذا بمغ إذ عمييم؛ االستبانة توزيع بعد عمييا الحصول

 

http://scfms.sy/auditors/ar/19/2/2016
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 : البيانات تحميل في المستخدمة اإلحصائية واألدوات األسموب-3
 االستبانة، أسئمة عن انبثقت التيوآرائيم  المستجيبين إجابات ووصف الدراسة نتائج عرض بيدف
 ومقاييس المركزية النزعة مقاييس بعض في المتمثمة اإلحصائية األساليب من عدد عمى ِاْعُتِمدَ 

 اإلحصائية لحزمة"  لـ اختصاراً ( SPSS) بـ المعروف اإلحصائي بالبرنامج االستعانة عن فضالً  التشتت،
 في األساليب تمك وتتمثل ،”Statistical Package for Social Sciences“ االجتماعية لمعموم

(A. George, L.Nancy,w.Gene,C.Karen,2014): 
 لقياس المركزية النزعة مقاييس أبرز أحدبوصفو (: Arithmetic mean) الحسابي المتوسط. أ

 .االستبانة فقرات عن العينة أفراد إجابات متوسط
 االنحراف لقياس التشتت مقاييس أبرز أحدبوصفو (: Standard deviation) المعياري االنحراف. ب
 .الحسابي وسطيا عن العينة أفراد إجابات في
 الدراسة فرضية الختبار وذلك(: T Student test – On Sample) الواحدة لمعينة T اختبار. ج

 ثقة مستوى عند الخماسي ليكرت لمقياس وفقاً  متغيراتيا قيست التي ليا الفرعية والفرضيات الرئيسية
 %.95 إلى يساوي

 :االستبانة معالجة إجراءات-4
 ليكرت مقياس باستخدام فييا الواردة األسئمة نع لإلجابة مقاييس ُحدَِّدتْ  االستبانة معالجة إطار في

 إلى فيشير 3 رقم اأمّ  موافق، إلى فيشير 5 رقم اأمّ  بشدة، موافق إلى 5 الرقم يشير إذ ،الخماسي
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 تحميل أجل ومن بشدة، موافق غير إلى فيشير 1 الرقم اأمّ  موافق، غير إلى فيشير 2 رقم اأمّ  حيادي،
 كان إذا مرتفع التزام: اآلتي النحو عمى مستويات ثالثة بوضع الباحث قام الدراسة عينة أفراد إجابات
 والتزام 3-3799 بين يقع الحسابي الوسط كان إذا متوسط والتزام ،4-5 بين يقع الحسابي الوسط

 .1-2799 بين يقع الحسابي الوسط كان إذا منخفض
 :ومناقشتيا الدراسة نتائج تحميل-5
 :الدراسة عينة أفراد نظر وجية من إلييا التوصل تم التي ( النتائج2ن الجدول رقم )يبيّ 

 الحسابات المعتمدين لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية مدققي التزام مدى(: 2) رقم جدولال
 المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الحسابات  والفرضية الفرعية األولى )ال يمتزم مدقق
ن لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية و المعتمد

باإلجراءات المتعمقة بفيم المنشأة وبيئتيا بما في 
 ذلك رقابتيا الداخمية؟

4.225 0.664 11.301 33 0.000 

الحسابات  والفرضية الفرعية الثانية )ال يمتزم مدقق
ن لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية و المعتمد

باإلجراءات المتعمقة باالستفسارات واإلجراءات 
 التحميمية واإلجراءات األخرى؟(

3.930 0.577 10.376 33 0.001 

الحسابات  والفرضية الفرعية الثالثة )ال يمتزم مدقق
ن لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية و المعتمد

 تباإلجراءات المتعمقة بالحصول عمى إقرارا
 كتابية من اإلدارة؟(

4.298 1.100 6.971 33 0.000 

الحسابات  والفرضية الرئيسية )ال يمتزم مدقق
ن لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية و المعتمد

 المالية المرحمية؟(بإجراءات مراجعة المعمومات 
4.151 0.780 9.549 33 0.000 

 

 ( السابق:2نمحظ اآلتي من الجدول رقم )
 مراجعة بإجراءات الحسابات المعتمدين لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية مدققي التزام إن .1

 التزاماً  كان الداخمية رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا المنشأة بفيم المتعمقة المرحمية المالية المعمومات
 بين يقع متوسط وىو ،4.225 الدراسة عينة أفراد إلجابات العام الحسابي المتوسط بمغ إذ مرتفعًا،

 . الدراسة في مسبقاً  المحدد االفتراضي المستوى وىو ،5-4
 مراجعة الحسابات المعتمدين لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية بإجراءات مدققي التزام إن .2

 كان األخرى واإلجراءات التحميمية واإلجراءات باالستفسارات المتعمقة المرحمية المالية المعمومات
 متوسط وىو ،3.930 الدراسة عينة أفراد إلجابات العام الحسابي المتوسط بمغ إذ متوسطًا، التزاماً 
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 ذلك في السبب يعود ِإذْ  الدراسة؛ في مسبقاً  المحدد االفتراضي المستوى وىو ،3-3799 بين يقع
 :اآلتيتين النقطتين إلى

 باإلجراءات الحسابات المعتمدين لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية مدققي التزام ضعف 
 المتعمقتين في الممحق( 2 رقم الجدول )من 17و 16 األرقام ذوات الفقرتين من كل في الواردة

 المتوسط بمغ ِإذْ  االحتيال، عن الناجمة الجوىرية األخطاء مخاطر بتقييم الخاصة باإلجراءات
 .التوالي عمى2.53و 2.68 الفقرتين ىاتين من لكل الدراسة عينة أفراد إلجابات الحسابي

 في الممحق( 2 رقم الجدول )من 22 الفقرة في الوارد باإلجراء الحسابات مدققي التزام ضعف 
 أفراد إلجابات الحسابي المتوسط بمغ ِإذْ  التدقيق، محل المنشأة الستمرارية المدقق بتقييم المتعمق
 .2759 لمفقرة الدراسة عينة

 عمى المدقق بحصول المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات الحسابات مدققي التزام إن .3
 الدراسة عينة أفراد إلجابات العام الحسابي المتوسط بمغ إذ مرتفعاً، التزاماً  كان اإلدارة من كتابية إقرارات

 الدراسة. في مسبقاً  المحدد االفتراضي المستوى وىو ،4-5 بين يقع متوسط وىو ،4.298
 :والرئيسية الفرعية الدراسة فرضيات اختبار -2
 األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ال: "تنص التي األولى الفرعية الفرضية ختبارا .1

 المنشأة بفيم المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات السورية المالية واألسواق
 المتوسط أن ( من الممحق نمحظ1وبالنظر إلى الجدول رقم )". الداخمية رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا
 المحدد المستوى وىو ،4-5 بين يقع متوسط وىو 4.225 بمغ الدراسة عينة أفراد إلجابات العام

 فضالً . مرتفعاً  التزاماً  يعد اإلجراءات بتمك الحسابات مدققي التزام فإن ثم   ومن الدراسة، في مسبقاً 
 0.000إلى يساوي t-test االختبار داللة مستوى أن نمحظ 2 رقم الجدول إلى وبالعودة ذلك عن
 فرضية نرفض فإننا عميو وبناء الدراسة، ىذه في المعتمد الداللة مستوى وىو 0.05 من أقل وىو
 األوراق ىيئة لدى نوالمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم: تنص التي البديمة الفرضية ونقبل العدم

 المنشأة بفيم المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات السورية المالية واألسواق
 . الداخمية رقابتيا ذلك في بما وبيئتيا

ن لدى ىيئة األوراق والحسابات المعتمد ومدقق يمتزم ال: "تنص التي الثانية الفرعية الفرضية اختبار .2
 باالستفسارات المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة واألسواق المالية السورية بإجراءات

 أن ( من الممحق نمحظ2وبالنظر إلى الجدول رقم )". األخرى واإلجراءات التحميمية واإلجراءات
 وىو ،3-3.99 بين يقع متوسط وىو ،3.930 بمغ الدراسة عينة فرادأ إلجابات العام المتوسط
 التزاماً  يعد   اإلجراءات بتمك الحسابات مدققي التزام فإن ثم   ومن الدراسة، في مسبقاً  المحدد المستوى
 t-test االختبار داللة مستوى أن نمحظ 3 رقم الجدول إلى وبالعودة ذلك عن فضالً . متوسطاً 
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 عميو وبناء الدراسة، ىذه في المعتمد الداللة مستوى وىو 0.05 من أقل وىو 10.00 إلى يساوي
ن لدى والحسابات المعتمد ومدقق يمتزم: تنص التي البديمة الفرضية ونقبل العدم فرضية نرفض فإننا

 المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية
 . األخرى واإلجراءات التحميمية واإلجراءات باالستفسارات

ن لدى ىيئة األوراق والحسابات المعتمد ومدقق يمتزم ال: "تنص التي الثالثة الفرعية الفرضية اختبار .3
 عمى بالحصول المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة واألسواق المالية السورية بإجراءات

 العام المتوسط أن ( من الممحق نمحظ3وبالنظر إلى الجدول رقم )". اإلدارة من كتابية إقرارات
 المحدد المستوى وىو ،4-5 بين يقع متوسط وىو ،4.298 بمغ الدراسة عينة أفراد إلجابات
ن لدى ىيئة األوراق واألسواق والحسابات المعتمد ومدقق التزام فإن ثم   ومن الدراسة، في مسبقاً 

 االختبار داللة مستوى أن حظنم ذلك عن فضالً . مرتفعاً  التزاماً  يعد   اإلجراءات تمكب المالية السورية
t-test الدراسة، ىذه في المعتمد الداللة مستوى وىو 0.05 من أقل وىو 00.00 إلى يساوي 
الحسابات  ومدقق يمتزم: تنص التي البديمة الفرضية ونقبل العدم فرضية نرفض فإننا عميو وبناء

 المالية المعمومات مراجعة بإجراءات ن لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية السوريةوالمعتمد
 .اإلدارة من كتابية إقرارات عمى بالحصول المتعمقة المرحمية

ن لدى ىيئة والمعتمد الحسابات ومدقق يمتزم ال: "تنص التي لمدراسة الرئيسية الفرضية اختبار .4
إلى  وبالعودة". المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءاتاألوراق واألسواق المالية السورية 

 لمفرضيات الحسابية لممتوسطات اإلجمالي الحسابي المتوسط أن نمحظ (2جدول النتائج رقم )
 الدراسة، في مسبقاً  المحدد المستوى وىو ،4-5 بين يقع متوسط وىو ،4.151 بمغ قد الثالث
 ذلك عن فضالً . مرتفعاً  التزاماً  يعد   عام بوجو كّميا باإلجراءات الحسابات مدققي التزام فإن ثم   ومن
 وىو 0.05 من أقل وىو 00.00 إلى يساوي t-test اإلجمالي االختبار داللة مستوى أن نمحظ

 الفرضية ونقبل العدم فرضية نرفض فإننا عميو وبناء الدراسة، ىذه في المعتمد الداللة مستوى
 ن لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية السوريةوالحسابات المعتمد ومدقق يمتزم: تنص التي البديمة

 .المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات

 :والتوصيات النتائج
 :النتائج
 حسب الدراسة عينة أفراد نظر وجية من تنازلياً  ترتيبيا يمكن النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت

 :اآلتي النحو عمى المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات الحسابات مدققي التزام درجة
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 مرتفعاً  التزاماً  ن لدى ىيئة األوراق وألسواق المالية السوريةوالحسابات المعتمد ومدقق يمتزم .1
 ذلك في بما وبيئتيا المنشأة فيم: من بكل المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات
 .اإلدارة من كتابية إقرارات عمى الحصول&  الداخمية رقابتيا

 متوسطاً  التزاماً  ن لدى ىيئة األوراق وألسواق المالية السوريةوالحسابات المعتمد ومدقق يمتزم .2
 التحميمية واإلجراءات باالستفسارات المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات

 .األخرى واإلجراءات
 ضعيف لمدققي الحسابات المعتمدين لدى ىيئة األوراق وألسواق المالية السورية التزام وجود .3

 عن الناجمة الجوىرية األخطاء لمخاطر المدقق تقييم: من بكل المتعمقة الخاصة باإلجراءات
 بمراجعة القيام أثناءفي  وذلك التدقيق؛ محل المنشأة الستمرارية المدقق تقييم&  االحتيال

 .المرحمية المالية المعمومات
 :التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي:
 ومدققي عام بشكل الحسابات مدققي بإلزام السورية القانونين المحاسبين جمعية ضرورة قيام. 1

 اً أساسي اً شرط تدريبية بدورات خاص بشكل المالية واألسواق األوراق ىيئة لدى المعتمدين الحسابات
 الفجوة لتسد   مختارة التدريبية الدورات وعاتموض تكون أن عمى اً سنوي الميني الترخيص تجديد عند

 الدولي المعيار فييا بما الدولية المراجعة معايير بتطبيق االلزام تخص اتعو لموض التطبيق في الحاصمة
 ،"لممنشأة المستقل المدقق قبل من المرحمية المالية المعمومات مراجعة" ،( 2410) المراجعة لعمميات
جراءات  األخطاء مخاطر بتقييم المتعمقة اإلجراءات خاص وبشكل المرحمية المالية المعمومات مراجعة وا 
 اإلجراءات ألنيا المنشأة الستمرارية المدقق بتقييم المتعمقة واإلجراءات االحتيال عن الناجمة الجوىرية

 القانونين المحاسبين جمعية قيام إن الدراسة. بحسب المدققين قبل من االلتزام في اً ضعف أظيرت التي
 قانون من 5 رقم لممادة تطبيقاً  يأتي بالمينة لالرتقاء الزمة التدريبية السياسات ىذه باعتماد السورية
 .2009 لعام33 رقم والتدقيق المحاسبة مينة تنظيم

 تمزم تعميمات إصدار خالل من المالية واألسواق األوراق لييئة القانونية البيئة في التحول ضرورة . 2
بوصفيا  المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات لدييا المعتمدين الحسابات مدققي بموجبيا

 تطبيق تحسين خالل من أفضل سنوية ربع أو نصف مالية تقارير لتقديم الرقابية األدوات ىحدإ
 المالية واألسواق األوراق ىيئة قيام ذلك ويتطمب .المرحمية المالية المعمومات مراجعة إجراءات
 من المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات االلتزام درجة عن فصاحإ نموذج بإعداد السورية

 أو الربع المالية التقارير مع اً دوري عنو التقرير يتم أن عمى لدييا المعتمدين الحسابات مدققي قبل
 ية.سنو  النصف
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 ممحق الدراسة:
 (1) جدول رقمال

ذلك رقابتيا مدى التزام مدققي الحسابات بإجراءات مراجعة المعمومات المالية المرحمية المتعمقة بفيم المنشأة وبيئتيا بما في 
 الداخمية

االنحراف  المتوسط الحسابي البيان الرقم
 المعياري

 tقيمة
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية

1 

قراءة الوثائق الخاصة بعمميات التدقيق 
المرحمية السابقة لمسنة  مددة/المدوالمراجعة لم
المرحمية المناظرة لمسنة  مددة/المدالحالية ولم

 التي سبقتيا

4.12 .880 7.409 33 .000 

2 
يمة، بما في ذلك مخاطر مأي مخاطر  َعد  

في  ُحدَِّدت  تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة التي 
 تدقيق البيانات المالية لمسنة السابقة

3.94 .776 7.070 33 .000 

سنوية والمعمومات المعمومات القراءة أحدث  3
 ة السابقةمدالمالية المرحمية المقارنة لم

4.38 .652 12.362 33 .000 

4 
األىمية النسبية فيما يتعمق بإطار إعداد  َعد  

التقارير المالية المطبق من حيث عالقتيا 
 بالمعمومات المالية المرحمية

4.24 .496 14.523 33 .000 

5 
طبيعة أية أخطاء جوىرية مصححة وأية  َعد  

أخطاء جوىرية غير محددة غير مصححة 
 في البيانات المالية لمسنة السابقة

4.32 .727 10.616 33 .000 

6 

عداد مأية أمور  َعد   يمة متعمقة بالمحاسبة وا 
التقارير المالية التي قد تكون ذات أىمية 
مستمرة، مثل نواحي ضعف جوىرية في 

 الداخميةالرقابة 

4.35 .734 10.752 33 .000 

فيما  ُأدَِّيت  نتائج أية إجراءات تدقيق  َعد   7
 يتعمق بالبيانات المالية لمسنة الحالية

4.15 .892 7.497 33 .000 

8 
واإلجراءات  ُأدَِّيت  نتائج أي تدقيق داخمي  َعد  

 التي اتخذتيا اإلدارة الحقًا لذلك
4.26 .618 11.926 33 .000 

9 
االستفسار من اإلدارة عن نتائج تقييم اإلدارة 
لمخاطرة احتمال وجود أخطاء جوىرية في 
 المعمومات المالية المرحمية نتيجة لالحتيال

4.21 .641 10.970 33 .000 

االستفسار من اإلدارة عن أثر التغيرات في  10
 أعمال المنشأة اتطانش

4.24 .554 13.008 33 .000 

11 
يمة ماإلدارة عن التغيرات الاالستفسار من 

في الرقابة الداخمية واألثر المحتمل ألية 
 تغييرات في إعداد المعمومات المالية المرحمية

4.26 .448 16.468 33 .000 



 حمادة ر.                                 3102-العدد االثاني -23المجمد – مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 

111 
 

12 

االستفسار من اإلدارة عن األسموب الذي 
بموجبو المعمومات المالية المرحمية  ُأِعد ت  

وموثوقية السجالت المحاسبية التي تمت 
أو موافقة المعمومات المالية المرحمية 

 معيا تيامطابق

4.24 .554 13.008 33 .000 

 0.000 33 11.301 0.664 4.225 المتوسط العام

 (2رقم) جدولال
  باالستفسارات المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات الحسابات مدققي التزام مدى

 األخرى واإلجراءات التحميمية واإلجراءات
المتوسط  البيان الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 قراءة محاضر اجتماعات المساىمين والمكمفين بالحوكمة 1
والمجان األخرى، واالستفسار عن األمور التي تم تناوليا 
في االجتماعات التي ال يتوفر ليا محاضر والتي قد 

 المعمومات المالية المرحمية فيتؤثر 

3.94 .489 11.229 33 .000 

قد تتسبب في -إن وجدت-أثر األمور التي  َعد   1
 000. 33 11.125 570. 4.09 نشوء تعديل عمى تقرير التدقيق أو المراجعة

االتصال حيث يكون ذلك مناسبًا مع المدققين  1
اآلخرين الذين يقومون بأداء مراجعة لممعمومات 

يمة لممنشأة مالمالية المرحمية الخاصة بالعناصر ال
 المعدة لمتقارير

3.85 .500 9.938 33 .000 

كانت المعمومات المالية المرحمية قد  ىلاالستفسار  1
أعدت وعرضت حسب إطار إعداد التقارير المالية 

 ؟المطبق

3.97 .460 12.314 33 .000 

كانت ىناك أية تغييرات في المبادئ  ىلاالستفسار  1
 ؟المحاسبية وأساليب تطبيقيا

4.00 .651 8.952 33 .000 

كانت ىناك أية معامالت جديدة  ىلاالستفسار  1
 ؟استمزمت تطبيق مبدأ محاسبي جديد

4.06 .343 18.000 33 .000 

كانت المعمومات المالية المرحمية  ىلاالستفسار  1
 ؟تحتوي عمى أخطاء معروفة غير مصححة

4.09 .570 11.125 33 .000 

كانت ىناك حاالت غير عادية أو  ىلاالستفسار  8
المعمومات المالية  فيمعقدة من المحتمل أنيا أثرت 

المرحمية، مثل دمج منشآت األعمال أو التخمص 
 ؟من قطاع عمل

4.03 .521 11.513 33 .000 

يمة مناسبة ماالستفسار عن وجود أية افتراضات  1
لقياس القيمة العادلة أو اإلفصاح عنيا، ونية اإلدارة 
ومقدرتيا عمى تنفيذ اإلجراءات المحددة نيابة عن 

 .المنشاة

4.06 .600 10.289 33 .000 

كانت معامالت األطراف ذات العالقة قد  ىلاالستفسار  31
عنيا في المعمومات  وأُف ِصحَ محاسبياً بالشكل المناسب  ُعوِلَجت  

 ؟المالية المرحمية

4.35 .691 11.414 33 .000 
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وجود أية تغيرات ىامة في االستفسار عن  33
 000. 33 9.519 649. 4.06 المتطمبات وااللتزامات التعاقدية

يمة في االلتزامات ماالستفسار عن أية تغييرات  31
 000. 33 10.971 610. 4.15 المحتممة بما في ذلك المقاضاة أو المطالبات

 االستفسار عن مدى االمتثال التفاقيات الديون 31
4.03 .388 15.466 33 .000 

 في االستفسار عن أية أمور ثارت بشأنيا أسئمة 31
 أثناء تطبيق إجراءات المراجعة

3.94 .776 7.070 33 .000 

يمة حدثت خالل ماالستفسار عن أية معامالت  31
األيام األخيرة من الفترة المرحمية أو األيام األولى 

 .ة المرحمية التاليةمدمن ال

4.09 .379 16.751 33 .000 

 فيالمعرفة بأي احتيال أو االشتباه باحتيال يؤثر  31
المنشأة ويشمل: اإلدارة أو الموظفين الذين ليم 

 .يمة في الرقابة الداخميةمأدوار 
2.68 .806 -2.340 33 .025 

المعرفة بأية ادعاءات باالحتيال أو االشتباه  31
المعمومات المالية المرحمية التي  فيباالحتيال يؤثر 

أبمغ عنيا الموظفون أو موظفون سابقون أو محممون 
 أو منظمون أو آخرون

2.53 .748 -3.668 33 .001 

المعرفة بأي عدم امتثال فعمي أو ممكن لمقوانين  38
المعمومات  فيواألنظمة قد يكون لو أثر جوىري 

 .المالية المرحمية
4.26 .448 16.468 33 .000 

تطبيق إجراءات تحميمية عمى المعمومات المالية  31
المرحمية المصممة لتحديد العالقات والبنود الفردية 

 والتي قد تعكس خطًأ ،التي تبدو أنيا غير عادية
 .جوىريًا في المعمومات المالية المرحمية

4.38 .604 13.350 33 .000 

الحصول عمى أدلة بأن المعمومات المالية المرحمية  11
من أو تتطابق معيا تتفق مع السجالت المحاسبية 

خالل تتبع المعمومات المرحمية إلى السجالت 
المحاسبية أو البيانات المدعمة األخرى في سجالت 

 .المنشأة

4.47 .507 16.925 33 .000 

كانت اإلدارة قد حددت األحداث  ىلاالستفسار  13
حتى تاريخ تقرير المراجعة التي قد تحتاج جميعيا 
لتعديل أو اإلفصاح عنيا في المعمومات إلى ا

 .المالية المرحمية

4.12 .686 9.500 33 .000 

كانت اإلدارة قد غيرت تقييميا لقدرة  ىلاالستفسار  11
 002. 33 3.423- 701. 2.59 .منشاة ناجحةً بوصفيا المنشأة عمى االستمرار 

كانت األخطاء غير المصححة فرديًا وفي  ىلتقييم  11
يمة نسبيًا ممجموعيا التي وصمت إلى عمم المدقق 

 .لمعمومات المالية المرحميةإلى ابالنسبة 
4.32 .638 12.092 33 .000 

ممارسة الحكم الميني عند تقييم األىمية النسبية  11
 000. 33 14.431 511. 4.26 .المنشأةألية أخطاء لم تصححيا 

 المتوسط العام
3.930 0.577 10.376 33 0.001 
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 (3) رقم جدولال
 .اإلدارة من كتابية إقرارات عمى بالحصول المتعمقة المرحمية المالية المعمومات مراجعة بإجراءات الحسابات مدققي التزام مدى
المتوسط  البيان الرقم

 الحسابي
 مستوى الداللة درجة الحرية المحسوبة  tقيمة االنحراف المعياري

 ىاوتنفيذتقر بمسؤوليتيا عن تصميم الرقابة  1
 000. 33 8.233 1.021 4.44 يماواكتشاف الداخمية لمنع االحتيال والخطأ

 ت  ضَ رِ وعُ المعمومات المالية المرحمية  تدع  أُ  2
 000. 33 8.990 0.992 4.53 حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق

تعتقد أن أثر ىذه األخطاء غير المصححة التي  3
مة يمأثناء المراجعة غير في جمعيا المدقق 

إلى ، فرديًا وفي مجموعيا، بالنسبة نسبياً 
لمعمومات المالية المرحمية المأخوذة ككل، ا
 ل أو إرفاق ممخص باإلقرارات الكتابيةادخا  و 

4.26 1.214 6.076 33 .000 

عن نتائج تقييميا لممخاطر  أفصحت لممدقق 4
بأنو قد توجد أخطاء جوىرية في المعمومات 

 .المالية المرحمية نتيجة لالحتيال
4.12 1.149 5.674 33 .000 

 ياجميعمة يمالحقائق الأفصحت لممدقق عن  5
ياالت مشكوك بيا المتعمقة بأية احتياالت أو احت

التي قد تكون أثرت عمى معروفة لإلدارة 
 .المنشأة

4.26 1.082 6.817 33 .000 

أفصحت لممدقق عن جميع حاالت عدم  6
ة أو الممكنة لمقوانين االمتثال المعروفة الفعمي

آثارىا عند إعداد  َعد  التي يجب واألنظمة 
 .المعمومات المالية المرحمية

4.12 1.200 5.430 33 .000 

 ياجميعمة يماألحداث الأفصحت لممدقق عن  7
تاريخ الميزانية العمومية حتى التي وقعت بعد 

تعديميا إلى خ تقرير المراجعة التي قد تحتاج تاري
أو اإلفصاح عنيا في المعمومات المالية 

 المرحمية

4.35 1.041 7.578 33 .000 

 المتوسط العام
4.298 1.100 6.971 33 0.000 

 
 
 
 

.
 

 

                                                           
 7/3/2016تاريخ ورود البحث إلى مجمة جامعة دمشق 


