
- 1 - 

 

 

 
 
 
 
 
 

كفاءة وفاعلية منظمات فى زيادة تقرير تعليقات اإلدارة دور مراجعة 
  زيادة قدرتها التنافسيةواألعمال 

 

 "دراسة ميدانية"

The role of  Audit Report Management Comments in 

increasing the efficiency and effectiveness of business 

organizations and increasing their competitiveness 

(A Field Study) 

 

  داد ـإع

  منى أحمد عصام أحمد ماهر حجازي

 باحث دكتوراه

 

 إشراف
 

 الدكتـورة    األستاذ الدكتور 

 مني حسن عبده البسيوني زين العابدين سعيد حسن فارس 
     

 أستاذ المحاسبـة المالية 

 كلية التجارة 

 جامعة بورسعيد

 

 والمراجعــةمـدرس المحاسبــة 

 كليــة التجــارة

 جامعة بورسعيد

 

2019 

 



- 2 - 

 

 ملخص البحث

 

في السنوات القليلة الماضية، وبسبب عدم استقرار االقتصادات العالمية التي 
دفعت المنظمات إلى إعادة النظر في كيفية تعريف وتقييم وقياس أداء الشركات، من 

لية، وخاصة تقرير تعليقات اإلدارة، خالل اإلفصاح ومراجعة التقارير المالية وغير الما
للتقارير  زيادة الشفافية والمصداقيةو وكذلك بهدف زيادة جودة المراجعة الخارجية

زيادة كفاءة وفاعلية منظمات ، مما يؤدي إلى المالية لدعم وترشيد إتخاذ القرارات
 األعمال وزيادة قدرتها التنافسية

اء مجلس اإلدارة في كثير من ففي الوقت الحالي، يسعى التنفيذيون وأعض
األحيان إلى طرق لتحسين األدوات أو اآلليات التي تربط استراتيجية أعمالها باألداء، 
وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة والمستثمرين من 

 خالل تقديم تقاريرهم ومراجعتها. 

ومن هنا تأتى أهمية  ،اإلدارةتفصح عن تقرير تعليقات ومن ثم فالبد للمنظمة أن 
من أهم الدوافع الداعية حيث أن  ،تقرير تعليقات اإلدارةوجود إطار فكرى لمراجعة 

عتراف بالقيمة ؛ االهتمام المتزايد واإلتقرير تعليقات اإلدارةإلى تواجد إطار لمراجعة 
بالدور للمنظمات، ووجود اعتراف متزايد  تقرير تعليقات اإلدارةالسوقية الحقيقية ل

فى األداء اإلجمالي للمنظمة على  تقرير تعليقات اإلدارةاألساسي والمهم الذى يلعبه 
 .صعيد النتائج المادية أو على صعيد المنافسة السوقية

للفائدة التى  تقرير تعليقات اإلدارةمقترح لمراجعة  إطارسعى البحث لتقديم ولذلك 
يشمله من  قترح بهيكله الفكرى بماالمهذا اإلطار  من خالل تطبيقيمكن أن تتحقق 

وكذا هيكله التطبيقى بمكوناته من معايير وأساليب  ،مفاهيم وفروض ومبادىء
 هأثبتت، والذى هذا اإلطار فى منظمات األعمال مقومات تطبيق وأدوات، فى ظل توافر

 .زيادة كفاءة وفاعلية منظمات األعمال وزيادة قدرتها التنافسيةفي  ميدانيةالدراسة ال

 -فاعلية الكفاءة و ال -مراجعة تقرير تعليقات اإلدارة  -الكلمات المفتاحية: المراجعة 
 شركة فودافون مصر. – التنافسية ةقدر ال -منظمات األعمال 

 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 

 

Research Summary 
 

In the past few years, due to the instability of global 

economies that have prompted organizations to reconsider how 

to define, evaluate and measure corporate performance, 

through disclosure and review of financial and non-financial 

reports, especially the management’s comment report, as well 

as with the aim of increasing the quality of external audit and 

increasing the transparency and credibility of financial reports 

to support And rationalization of decision-making, which leads 

to increased efficiency and effectiveness of business 

organizations and increase their competitiveness 

Hence, the organization must disclose the management 

comment report, hence the importance of an intellectual 

framework for reviewing the management comment report, as 

one of the most important motives calling for a framework to 

review the management comment report is the increased 

interest and recognition of the real market value of the 

management comments report to organizations, and the 

existence of recognition Increasingly, the primary and 

important role that the management comment report plays in 

the overall performance of the organization in terms of 

financial results or in terms of market competition. 
Therefore, the research sought to present a proposed 

framework for reviewing the administration’s comments 

report for the benefit that can be achieved through the 

application of this proposed framework with its conceptual 

structure, including concepts, assumptions and principles, as 

well as its application structure with its components of 

standards, methods and tools, in light of the availability of the 

elements for applying this framework in business 

organizations, And proven by the field study. 

Key words: Audit- Audit of management comments - 

efficiency and effectiveness - business organizations - 

competitiveness - Vodafone Egypt. 
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 مقدمة: أوالً:
 

 2002سبة الدولية الخاص بتعليقات اإلدارة منذ عاام بدأ مشروع معايير المحا

مسااودة  IASBوبعااد مناقشااة أوراق عاادة، أصاادر مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة 

، حيااث ياارى مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة بااأن 2009تعليقااات اإلدارة فااي عااام 
الالزماة البيان سيوفر إرشاًدا بحيث يوفر فرصة لشرح أهداف اإلدارة واالستراتيجيات 

لتحقياااق تلاااك األهاااداف، ومااان المتوقاااع أن مثااال تلاااك المعلوماااات تساااهل لمساااتخدمي 
المعلومات المالية تقييم توجهات وتطلعات اإلدارة، والمخاطر العامة، فضاًل عان نجااح 
استراتيجيات اإلدارة لتحقيق أهدافها المعلنة، وذلك ألغاراض توصايل المعلوماات التاي 

المساتخدمين بحياث يكاون لادى المساتخدمين القادرة علاى  تدور في أذهاان اإلدارة إلاى
تفسااير الوضااع المااالي واألداء والتاادفقات النقديااة للمنشااأة، وذلااك فااي ظاال التطبيااق 

عبااد ) .االختياااري للشااركات، حيااث إن مثاال تلااك الممارسااات ال تتمتااع بصاافة اإللزاميااة

 .(17، ص 2013، النعيم
لنسبة للعديد من المنشاتت، وشاجعت تعد مراجعة تقرير تعليقات اإلدارة مهمة با

أهميته التي ال يمكن تمييزها عن التقارير المالية األخرى بالمنشأة العديد مان الجهاات 
ذات العالقاااة بمهناااة المحاسااابة والمراجعاااة فاااي كافاااة األقطاااار )مثااال مجلاااس معاااايير 
المحاساابة الماليااة األمريكااي، ومجلااس معااايير المراجعااة، ولجنااة معااايير المحاساابة 

دولياة( علاى وضااع معاايير تتناااول بالتحدياد المواضايع المتعلقااة باإلفصااح ومراجعااة ال
مقترح لمراجعة تقريار تعليقاات  إطارتقرير تعليقات اإلدارة، إال أنها لم تتعرض إليجاد 

اإلدارة بمنشااتت األعمااال؛ لاادعم الثقااة لاادى المسااتفيدين ماان القااوائم الماليااة وتحسااين 
 .متكاملةلك بعد تمثيلها لجميع تقارير المنشأة بصورة جودة المراجعة الخارجية، وذ

 

 

 ثانياً: مشكلـة البحــث:
 

تقااوم وظيفااة القياااس فااي المحاساابة علااى بديهيااة أن مااا يمكاان قياسااه يمكاان 
اإلعتراف به، فقد فرضت على طبيعة األعمال عناصر غيار مالياة ال يمكان قياساها فاى 

اً وإرشادات معايير المحاسابة المطبقاة فاى ظل المبادىء المحاسبية المقبولة قبوالً عام
مصاار ولهااا تااأثيراً إيجابياااً علااى القاايم الااواردة بااالقوائم الماليااة وبالتااالى التااأثير علااى 

ولاذلك بارزت مشاكلة القيااس واإلفصااح عان عناصار ، قرارات مستخدمى تلاك القاوائم
رها عناصار غيار ، تلك العناصر تبرز العديد من المشكالت بإعتباتقرير تعليقات اإلدارة

ماليااة وغياار ملموسااة؛ حيااث تعتمااد المنظمااات علااى توليااد إيراداتهااا بناااءاً علااى خباارة 
ومعرفااة ومهااارة وقاادرات وإبااداعات عامليهااا فااى ظاال ماادى إدراكهاام وفهمهاام لعمااالء 
المنظمات التى يعملون بها، ومان هناا بارزت مشاكلة البحاث فاى كيفياة قيااس عناصار 

 ل نموذج قياس يتالئم مع طبيعة عمل تلك المنظمات.من خال تقرير تعليقات اإلدارة
 

تقريار عادم وجاود إطاار متكامال لمراجعاة  فاى تتمثال مشكلة البحثن إومن ثم ف
إغفاال الكثيار ، حياث تباين بكافة أبعاده ومتغيراته فى منظمات األعماال تعليقات اإلدارة

 فاىرد المهام الماؤثر عتباره الموإب تقرير تعليقات اإلدارةت لمفهوم وأهمية منشتمن ال
النااتج  األثارتحدياد  إمكانياةعادم  ىوفا ؛ت الصاناعيةمنشتلل عاليةتحقيق كفاءة وقيمه 

 مجارد بياناات غيار معبارة المنشاورة المالياةيجعال مان القاوائم  الاذى اإلغفاالعن هذا 
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 .منظمةلل المالىعن المركز  بصورة دقيقة
 

 :ينالتاليؤاليين ويمكن صياغة مشكلة البحث فى الس
 

ياؤدى إلاى  تقريار تعليقاات اإلدارةوضاع إطاار متكامال لمراجعاة  ماا مادى إمكانياةـ  1
 زيادة كفاءة وفاعلية منظمات األعمال ويؤدى إلى زيادة قدرتها التنافسية؟

 

لمنظمات األعمال  تقرير تعليقات اإلدارةـ هل يمكن إختبار اإلطار المقترح لمراجعة  2
اليااة التطبيااق العملااى، وإمكانيااة تطبيااق هااذا بالشااكل الااذى يااؤدى إلااى كفاااءة وفع

 اإلطار المقترح فى الواقع العملى؟
 

 ثالثاً: أهميـة البحــث:
 

 ـ األهمية العلمية للبحث: 1
 

لمنشتت األعماال؛ مراجعة تقرير تعليقات اإلدارة ضرورة  تنبع أهمية البحث من
ت لألطاااراف وتاااوفير بياناااات ومعلوماااات موثوقاااة تسااااعد فاااي ترشااايد إتخااااذ القااارارا

زياادة كفااءة وفاعلياة منظماات األعماال وزياادة قادرتها والمستفيدة من هذه البياناات؛ 
 مما يتطلب أهمية وفائدة هذه المراجعة.التنافسية 

 

 ـ األهمية العملية للبحث: 2
 

باعتبااره  تقريار تعليقاات اإلدارةمان أهمياة بياان مفهاوم  البحثهذا أهمية  ىتأت
ات ويحقاق لهاا الميازة منظميساهم بالرفع من قيمة وكفاءة ال ذىال الماليغير  التقرير

تقريار قيااس وتحدياد  أهمياةومان  ،المحلياة والعالمياة ةصعدالتنافسية على مختلف األ
 الممكنة. المحاسبى اإلفصاح آلياتوفق  أمكن إنعنه  واإلفصاح تعليقات اإلدارة

 

لياااوم باعتباااااره أهمياااة متزايااادة ا تقريااار تعليقااااات اإلدارةويكتساااب موضاااوع 
النشاااطات أو العمليااات التااى تساااعد علااى اكتشاااف وتاادعيم تاادفق القاادرات المعرفيااة 
والتنظيمية لألفراد، وتمكنهم هذه القدرات من إنتاج منتجات جديدة للمنظماة، ومان ثام 
توسيع حصتها السوقية من جهة؛ وتعظيم نقاط قوتها من جهة أخرى، وتكسبها ميازة 

 رها لتفادى المنافسة الشديدة.تنافسية تميزها عن غي
 

باعتباااره أحااد العناصاار  تقرياار تعليقااات اإلدارةوماان هنااا تتزايااد أهميااة مراجعااة 
الحيويااة لنجاااح منظمااات األعمااال، فضااالً عاان إظهااار بنااود القااوائم الماليااة لمنشااتت 
األعمااال علااى حقيقتهااا؛ ولتااوفير بيانااات ومعلومااات موثوقااة تساااعد فااي ترشاايد إتخاااذ 

لألطراف المستفيدة مان هاذه البياناات لمنظماات األعماال؛ مماا يتطلاب أهمياة القرارات 
 وفائدة هذه المراجعة، خاصة وأنه ال يوجد إطار متكامل لهذه المراجعة.

 

 رابعاً: أهــداف البحــث:
 

 متكاماال البحااث وأهميتااه فااإن هدفااه يتمثاال فااى اقتااراح إطااار مشااكلةفااى ضااوء 
ويمكاان تبويااب هااذا الهاادف إلااى  منظمااات األعماال فااى تقرياار تعليقااات اإلدارةلمراجعاة 

 :على التوالى ماه ينفرعي ينهدف
 

زيادة كفاءة وفاعلية منظمات األعمال فى  تقرير تعليقات اإلدارةدور مراجعة ـ بيان  1
 .وزيادة قدرتها التنافسية

 

 تقريرتطبيق اإلطار المقترح لمراجعة إجراء دراسة ميدانية للوقوف على إمكانية ـ  2
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 عملياً بإحدى منظمات األعمال.  تعليقات اإلدارة

 خامساً: مفاهيـم عنـوان البحــث:
 

 وأهميته وأهدافه، فإن مفاهيم عنوانه تتمثل فى األتى: البحث مشكلةضوء  فى
 

ـ مراجعة: هى عملية فحص وتقييم، وتقديم تقرير بذلك لإلدارة أو للجنة المراجعة  1
          لشفافية والنزاهة والموضوعية والتجرد.ى ضوء معايير افأو للمساهمين 

 

 :Statement Management Commentary (SMC)تقرير تعليقات اإلدارة  ـ 2
هو تقرير يمكن من خالله تفسير الوضع واألداء المالي والتدفقات النقدية 
للمنشأة، كما يوفر معلومات عن أهداف اإلدارة واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق 

األهداف، وتوفير معلومات تساعد المستخدمين علي تقييم المنشأة  تلك
والمخاطر العامة، وهو يعتبر تقرير مكمل للبيانات المالية، ويعتبر المفتاح 

  .(26، ص 2007)رزق،  لتحليل ووصف الشركة
 

المعلومات التي يجب أن تتوفر المالية: المقصود بها؛  ـ شفافية ومصداقية التقارير 3
التي تلعب دوراً أساسياً في جعل سوق المال أكثر كفاءة المالية و قاريرفي الت

وسيولة وتساعد المستثمرين والمقرضين وغيرهم من المتعاملين في السوق 
على تقييم الوضع المالي للشركة ومن ثم تساعدهم على اتخاذ القرارات 

 .ثقةاالستثمارية واالئتمانية السليمة ويساعد ذلك على زيادة درجة ال
 

هي بناء نظم تعطي المستفيد النهائي ـ دعم وترشيد إتخاذ القرارات: المقصود بها؛  4
وقواعد البيانات وتقديم الحلول  النماذجأدوات مفيدة لتحليل البيانات بإستخدام 

 الممكنة للمشكالت المعروضة.
 

 سادساً: إفتـراضات البحــث:
 

م عنوانه، فإن إفتراضاته تتمثل وأهميته وأهدافه ومفاهي البحثضوء طبيعة  فى
 فى األتى:

 

 تقرياار مراجعااة ل إطاااراً مقترحاااً وجااد يال " :ولاأل (عاادمىال) الصاافرى ضارتاافاإل

ـ بشااقيه الفكاارى والتطبيقااى ـ فااى منظمااات األعمااال فااى الفقااه  تعليقااات اإلدارة

 ".المحاسبى
 

 ـ  ات اإلدارةتقريار تعليقامراجعاة ل إطااراً مقترحااً وجاد "ي :ولاإلفتاراض الباديل األ

 بشقيه الفكرى والتطبيقى ـ فى منظمات األعمال فى الفقه المحاسبى".
 

 مراجعاة اإلطاار المقتارح ل تطبياقياؤدى "ال  :نىالثاا (عادمىال) الصفرى ضارتفاإل

زياادة كفااءة بمنظمات األعمال عملياً بإحادى الشاركات إلاى  تقرير تعليقات اإلدارة

 ".تها التنافسية وفاعلية منظمات األعمال وزيادة قدر
 

 تقريار تعليقاات مراجعاة اإلطاار المقتارح ل تطبياق"ياؤدى  :نىاإلفتراض البديل الثا

زياااادة كفااااءة وفاعلياااة بمنظماااات األعماااال عمليااااً بإحااادى الشاااركات إلاااى  اإلدارة

 ".منظمات األعمال وزيادة قدرتها التنافسية 
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 البحــث: ومجـال سابعاً: حـدود
 

ميته وأهدافه ومفاهيم عنوانه وإفتراضاته فلن وأه البحثضوء طبيعة  فى
 :األتى إلى باحثةتعرض الت

 

فى منظمات  تقرير تعليقات اإلدارةعن أبعاد ونماذج  للمحاسبةـ الدراسة التفصيلية  1
 األعمال.

 

فى القطاع الحكومى  تقرير تعليقات اإلدارةاإلطار المقترح لمراجعة  يطبقـ لن  2
 مية وعلى مستوى الدولة.والوحدات اإلدارية الحكو

 

 .أو مستوى الدولة القومى المستوىطبق هذا اإلطار على ت يتم ـ لن 3
 

 ثامناً: منهـج البحــث:
 

فى ضوء طبيعة البحث وأهميته وأهدافه ومفاهيم عنوانه وإفتراضاته وحدوده 
وكذلك الخطة المقترحة للبحث، فإن منهج البحث المستخدم هو المنهج العلمى 

 .بشقيه )اإلستنباطى واإلستقرائى( لالمتكام
 

على المزج بين المنهج اإلستقرائى والمنهج  بحثال اعتمد هذيومن ثم 
 اإلستنباطى وذلك من خالل أسلوب الدراسة النظرية والدراسة الميدانية وذلك كما يلى:

 

 ـ الدراسة النظرية: 1
 

لمشكلة محل على المنهج اإلستقرائى بهدف إستقراء جوانب ا تعتمد الباحثة
، وإستعراض وتحليل نتائج الدراسات السابقة معتمداً فى ذلك على المراجع بحثال

بصياغة اإلطار النظرى  باحثةقوم الت، حيث بحثوالدوريات المهتمة بموضوع ال
 .تهوأثر ذلك على وضع نموذج لمراجع تقرير تعليقات اإلدارةلمراجعة 

 

 ة:دانيـ الدراسة المي 2
 

فى إجراء هذه الدراسة على قائمة اإلستقصاء التى تم توزيعها  تعتمد الباحثة
، فضالً البحث علمياً  إفتراضات األعمال محل التطبيق وذلك بهدف إختبارظمات على من

بشقيه  تقرير تعليقات اإلدارةبإختبار اإلطار المقترح لمراجعة  باحثةعن قيام ال
 .)النظرى والتطبيقى(

 

 لسابقة:ا الدراساتالبحوث وتاسعاً: 
 

باستعراض الدراسات والبحوث الساابقة والتاى تاوافرت فاى األدب  قامت الباحثة

المحاساابى سااواء فااى المراجااع العربيااة أو األجنبيااة أوعلااى شاابكة المعلومااات الدوليااة 

بصفة خاصة أو قياساه واإلفصااح  تقرير تعليقات اإلدارةوالتى اهتمت سواء بمراجعة 

هاام إلظهاار القاوائم والحساابات الختامياة لمنظماات عنه بصفة عاماة باعتباار أن ذلاك 

األعمااال علااى حقيقتهااا وبالصااورة التااى يثااق فااى بياناتهااا ومعلوماتهااا كاال مسااتخدميها 

فاى هاذه بااحثون سواءاً الداخليين أو الخارجيين، وذلك للوقوف على ماا توصال إلياه ال

البحاث ولبياان الدراسات من نتائج وتوصيات يمكن اإلستفادة بهاا فاى تنااول موضاوع 

مدى إتفاقها اوإختالفها معه، وللتعرف على نواحى القصور والثغرات التى إعترت تلك 
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الدراسات، والتى تعد فى نفس الوقت دوافع قوية وراء إختيار موضوع البحث وتأكيداً 

 على قاعدة البدء من حيث إنتهى األخرون.

األعمال، فقد استدعى ونظراً لتطبيق البحث بشكله المتكامل على إحدى منظمات 

وذلاك دث قادم لألحاداخال جادول ترتيباا زمنياا مان األتلك الدراساات  بيرتت باحثةذلك ال

 على النحو التالى:

 نتائج الدراسةأهم  لدراسةاأهداف  اسم الباحث م

1.  Kabalski, p., 
2012 

دراساة الاي هذه الدراساة تهدف 
 فاااااي دارةاإل اتتعليقاااااتقريااااار "

IASB  والمخططاااااااات الحديثاااااااة

أشااارت الدراسااة إلااى ولااإلدارة" 
الصااااادر ماااان  الاااادولياإلرشاااااد 

مجلاااااااس معاااااااايير المحاسااااااابة 
الدولية؛ والذى أشاار إلاى بعاض 

 صور تقرير تعليقات اإلدارة

وأكااادت الدراساااة علاااى أن 
هااذا التقرياار ياادعم جهااود 
المنشاااااأة لتحساااااين األداء 
وإيجاد التوازن باين األداء 
وااللتاازام، كمااا أنااه يكسااب 

تنافسااااية المنشااااأة مياااازة 
مسااااتدامة فااااى ظاااال عاااادم 

 اليقين.

عباااااااد النعااااااايم،   .2

2013 

"دور تقرير تعليقاات اإلدارة فاى 
تخفاايض عاادم تماثاال المعلومااات 

 فى سوق المال المصري"

أشااارت هااذه الدراسااة إلااى 
أن ظااااااهرة عااااادم تماثااااال 
المعلومات هي الحالة التى 
يكاااون فيهاااا عملياااة إتماااام 
الصفقات )بيع/شراء( غير 

أحاااد  كااافء، نتيجاااة تمتاااع
أطااااراف الصاااافقة بمياااازة 
معلوماتيااة دون غيااره ماان 
الطاااااارف األخاااااار، وذلااااااك 
بسااابب موقعاااه التنظيماااي 
)اإلدارة/المسااااااااااااااااااااااتثمر 
الاااااداخلي( عنااااادما يكاااااون 
طرفاااااااي الصااااااافقة أحاااااااد 
األطراف الداخلياة للمنشاأة 
والمساااتثمر الخاااارجي، أو 
بساااابب عالقااااات بااااالموقع 
التنظيماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
)المستثمر/المساااااااااااااااتثمر 
الخااااارجي( عناااادما يكااااون 

ي الصااااااااااااااافقة طرفااااااااااااااا
المسااااتثمرين الخاااااارجيين 
وبعضااهم، تلااك المياازة قااد 
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 نتائج الدراسةأهم  لدراسةاأهداف  اسم الباحث م

تتعلاااق بحجااام المعلوماااات 
المعلنة أو المفصح عنهاا، 
أو تتعلق بتوقيت اإلفصااح 

 عن المعلومات.   

سااااالوم، وعباااااد   .3
 2016الرضا، 

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف 
بمناقشااة وتحلياال تقرياار اإلدارة 

(MD&A وتوجيه االهتمام به ،)

بصااورة صااحيحة وفقاااً وإعااداده 
لمتطلبات إعداد البيانات المالية، 
لمساااااااااااااااعدة المسااااااااااااااتثمرين 
والمقرضااين والاادائنين وغياارهم 
ماااان المسااااتخدمين علااااى اتخاااااذ 
القااااارارات بصاااااورة صاااااحيحة، 
وبيان دور مراقب الحسابات من 
كشاااف مؤشااارات االحتياااال مااان 
خاااااالل فحاااااص تقريااااار اإلدارة، 
ولتحقياااق ذلاااك اعتماااد الباحثاااان 

تقرائي لألبحااااااث المااااانهج االسااااا
واألدبيااااات المتعلقااااة بموضااااوع 
الدراسة في الجانب النظري، أما 
الجاناااااب العملاااااي فاااااتم اعتمااااااد 
المااانهج االساااتنباطي والتحليلاااي 
لتحدياااد المؤشااارات االحتيالياااة، 
مااان خاااالل دراساااة التشاااريعات 
القانونياااااة والمعاااااايير الدولياااااة 
والقواعااااد المحاساااابية المحليااااة 

حليل المرتبطة بأعداد مناقشة وت
تقرياار اإلدارة للشااركة العراقيااة 
إلنتاااااااااج وتسااااااااويق اللحااااااااوم 
والمحاصااايل الحقلياااة، وتقييماااه 
في ضوء متطلبات إعداد التقرير 
فااااااي العااااااراق، وتحديااااااد اهاااااام 
االسااتنتاجات التااي توصاال اليهااا 
الباحثان باحتمالية وجود احتياال 
فااااي هااااذه التقااااارير وماااان ثاااام 
اختبارهاااا باساااتخدام اإلجاااراءات 

لنساااااااب المالياااااااة التحليلياااااااة وا

وماااان أهاااام االسااااتنتاجات 
التااي تاام التوصاال إليهااا مااا 

 يأتي:
ان خدمااااااااة اختبااااااااار  .1 

وفحاااص مناقشاااة وتحليااال 
تقريااار اإلدارة احااادى اهااام 
الوسائل التي تمكن مراقب 
الحساااااابات الاااااذي يقاااااوم 
بإبااااااداء الااااااراي بصاااااادق 
وعدالاااة البياناااات المالياااة 

ركة إلاااااى الخاصاااااة بالشااااا
تركيااااااز اهتمامااااااه علااااااى 
المخاطر المهماة التاي مان 
الممكااااااااان ان تحتويهاااااااااا 
مناقشااااة وتحلياااال تقرياااار 
اإلدارة وإيالءهاااااا أهمياااااة 
خاصة عند القياام بتخطايط 
وتنفياااااذ أعماااااال الرقاباااااة 

 والمراجعة.
وجااود إفصاااحات غياار  .2

حقيقيااااااااااااااة ومظللااااااااااااااة 
للمسااااتخدمين فااااي تقرياااار 
ادارة الشااااااااركة )عينااااااااة 
الدراسااااة( بساااابب ضااااعف 
اهتمااااااااام ادارة الشااااااااركة 
بإعااااداد مناقشااااة وتحلياااال 
تقريرهااا واسااتخدام تقرياار 
الماااادة السااااابقة كأساااااس 
إلعااااااداد تقرياااااار الفتاااااارة 

 الحالية.
. ضاااااااااااااعف التااااااااااااازام 3

الشاااااركة)عينة الدراساااااة( 
بالمحتوياااااااااات الواجاااااااااب 
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 نتائج الدراسةأهم  لدراسةاأهداف  اسم الباحث م

ونمااوذج )ميلاار( الكتشاااف ادارة 
 األرباح

إدراجها فاي تقريار اإلدارة 
والملزمااة ماان قباال ديااوان 

 الرقابة المالية االتحادي

4.  Ginesti, G., 
et al., 

(2017). 

تهاادف هااذه الدراسااة إلااى تحديااد 
أثر مشاركة المعلومات التي ياتم 
نشرها من خالل رواباط مجاالس 
اإلدارة حاااااول ساااااهولة قاااااراءة 

 ومراجعته تقرير تعليقات اإلدارة
(MD & A).  تم إجراء التحقياق

فااااي هااااذه الدراسااااة باسااااتخدام 
تحليااال االنحااادار. تقااااس قابلياااة 

. تاام تحديااد MD & Aقااراءة 

وى مشاااااركة المعلومااااات مساااات
حسب مؤشر الدرجاة المركزياة. 

شااااركة  83تتااااألف العينااااة ماااان 

إيطالياااة مدرجاااة فاااي البورصاااة 
ماااادير  4000تضاااام أكثاااار ماااان 

 2012-2008للفترة 

تظهاااار النتااااائج الرئيسااااية 
لهذه الدراسة وجود عالقة 
ذات داللاااة إحصاااائية باااين 
مركزياااة الدرجاااة ودرجاااة 

تقرياااار  ومراجعااااة قااااراءة
 & MDة تعليقااات اإلدار

A مماااااا يشاااااير إلاااااى أن ،

اتصااااالت المجلاااس تلعاااب 
دوراً حاساااماً فاااي تحساااين 

 جودة التقارير الخارجية.
هااذه الدراسااة  وماان نتااائج

أناااه بالنسااابة لدولاااة غيااار 
ناطقااااة باإلنجليزيااااة مثاااال 
إيطاليااااااااا، فااااااااإن تبااااااااادل 
المعلوماااااات هاااااو وسااااايلة 
لتحساااين جاااودة التقاااارير 
الخارجية وقدرة الشاركات 

سااواق علااى التنااافس فااي أ
 رأس المال الدولية.

5.   

Said, R , et 
al.,  (2018). 

الغاارض ماان هااذه الدراسااة هااو 
تاااااأثير حوكماااااة  مااااانالتحقياااااق 

 الماااااوارد الشاااااركات وحوكماااااة
البشاااارية علااااى اإلفصاااااح عاااان 

 للشااركاتتعليقااات اإلدارة تقرياار 
فااي السااوق  ةالمدرجاا ةالماليزياا

، حياث الرئيسي، بورصة ماليزيا
لااـ فحااص التقااارير الساانوية تاام 
شاركة مدرجاة فاي السااوق  150

الرئيساااااي، بورصاااااة ماليزياااااا، 
، 2014للسااااانة المنتهياااااة فاااااي 

لتحليااال إفصااااح تقريااار تعليقاااات 
اإلدارة الخااااااااااااص بالشاااااااااااركة 
باسااتخدام تحليااال المحتااوى. تااام 
تطااوير مؤشاار اإلفصاااح الخاااص 

أظهاارت النتااائج أن معظاام 
عاااااااااااااان  اإلفصاااااااااااااااحات

المعلوماااااااات مااااااان قبااااااال 
الشااااركات المدرجااااة فااااي 
بورصاااة ماليزياااا لااام ياااتم 
تقديماااااه بطريقاااااة كاملاااااة 
ومتوازنااااة وعاااادم تقااااديم 

ر رؤية ألنهام يركازون أكثا
علاااااى وصااااااف العمليااااااة. 
عااالوة علااى ذلااك، لاام يكاان 
هناااك ارتباااط واضااح بااين 
اساااااتراتيجيات الشاااااركات 

وبالتاااالي،  ومقيااااس األداء
فإن التقارير غير متوازناة 
وال يمكااااااااان أن تسااااااااااعد 
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باإلفصااااح اإلداري اساااتناًدا إلاااى 
العناصااااار الخمساااااة التاااااي تااااام 
تأسيسها من قبل مجلاس معاايير 

( MASBالمحاسااابة الماليزياااة )

فااااي إطااااار "ممارسااااات تقرياااار 
تبحاااااااااث ، وتعليقاااااااااات اإلدارة"

الدراسة في أربع آليات لحوكماة 
الشاااركات مثااال تكاااوين مجلاااس 

وحجم المجلاس، وتعلايم اإلدارة، 
مجلااس اإلدارة وهيكاال الملكيااة. 
تاااام اسااااتخدام نمذجااااة المعادلااااة 

(، SEM -PLSالهيكليااااااااة )

المربعاااااات الصاااااغرى الجزئياااااة 
(PLS وبرنااامج )Smart PLS 

لقياااس تااأثير حوكمااة الشااركات 
ورأس المااااااال البشااااااري علااااااى 
اإلفصااااح عااان تقريااار تعليقاااات 

 .اإلدارة

المساااااااهمين فااااااي فهاااااام 
الفااااااااااارص والمخااااااااااااطر 
المرتبطااااااااااة باألعمااااااااااال 
التجارياااااة، كماااااا أشاااااارت 
النتاااااائج المساااااتندة إلاااااى 

إلااى أن  النمااوذج الهيكلااي،
اثنين فقط مان المتغيارات، 
وهمااااااا حجاااااام المجلااااااس 
واسااتقالل مجلااس اإلدارة، 

تأثيراً إيجابياً وهاماً  أظهرا
علاااااى درجاااااة معلوماااااات 
اإلفصاح الخاصة بتعليقات 
اإلدارة. اسااااتقالل مجلااااس 
اإلدارة هااو المتغياار األكثاار 
أهمياااة الاااذي ياااؤثر علاااى 
درجاااة حوكماااة الشاااركات 
ورأس المال البشري على 

اح عاااااان تقرياااااار اإلفصاااااا
 تعليقات اإلدارة.

إسراء عصامت )  .6
مصااااااااااااااااااااطفى 

9201)  
 

يتمثاال الهاادف الاارئيس ماان هااذا 
البحااااث دراسااااة أثاااار اإلفصاااااح 
االختياااااااري عاااااان المعلومااااااات 
المسااااااتقبلية وتعليقااااااات اإلدارة 

 على جودة التقارير المالية
تعتمااااد الباحثااااة علااااى كاااال ماااان 
المنهج االستنباطي واالستقرائي 

 ة ميدانية من خالل إجراء دراس

يسااااامح تقريااااار تعليقاااااات 
اإلدارة للمستثمرين بزيادة 
القاادرة علااى فهاام القااوائم 

 المالية.
يوجد العديد مان التحاديات 
المرتبطة بتعليقاات اإلدارة 
واإلفصاااااح بساااابب حالااااة 

 عدم التأكد.

 

 الدراسات السابقة:البحوث و على باحثةتعليق ال
 

هناااك نااواحى إتفاااق ونااواحى  نأ باحثااةتضااح للاباسااتقراء الدراسااات السااابقة 

إخااتالف بااين هااذه الدراسااة البحثيااة وبااين البحااوث والدراسااات البحثيااة السااابقة يمكاان 

 ما يلي:بيانها في
 

 أوالً: نواحي اإلتفاق:
 

الدراسااة البحثيااة مااع الدراسااات والبحااوث السااابقة  هااذه هناااك نااواحي إلتفاااق

 نوجزها فيما يلي:
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سات بمجال تقرير تعليقات اإلدارة بصفه عامة اهتمام بعض هذه البحوث والدرا ـ 1
من ناحية قياسه واإلفصاح عنه فى  أو اإليضاحات المتممة، وهو محل الدراسة 
للبحث الحالي سعياً لحل المشاكل المترتبة على عدم مراجعة تقرير تعليقات 
اإلدارة بالمنشتت، وقياس أثر اإلفصاح عن تقرير تعليقات اإلدارة على تحقيق 

 .داف الموضوعةاأله
 

أكدت الدراسات على الدور الفعال لمراجعة تقرير تعليقات اإلدارة في تنفيذ  ـ  2
االستراتيجيات التنافسية وخصوصاً فيما يتعلق بسرعة االستجابة لرغبات 

 المراجعين وتوقعاتهم.
 

 ثانًيا: نواحي اإلختالف:
 

 السااابقةحااوث وهناااك نااواحي اخااتالف بااين الدراسااة البحثيااة والدراسااات والب
 نوجزها فيما يلي:

 

أن معظم البحوث والدراسات السابقة لم تتعرض بصورة كبيرة لموضوع مراجعة ـ  1
 .تقرير تعليقات اإلدارة

 

أن هناك ندرة شديدة للغاية في الكتابات المحاسبية حيث لم تتناول وتقترح وضع ـ  2
فإن هذا البحث يختلف  ، ومن ثمتقرير تعليقات اإلدارةإطاراً متكامالً لمراجعة 

تقرير تعليقات عن الدراسات السابقة بمحاولة وضع إطار مقترح لمراجعة 
من خالل تناول أهداف هذا اإلطار ومتطلبات تطبيقه والهيكل الفكري  اإلدارة

 والتطبيقى له.
 

وبنظاارة متأنيااة لكاال ماان نااواحي اإلتفاااق واإلخااتالف بااين البحااث محاال الدراسااة 
إطاااراً نجااد أن الفجااوة البحثيااة تمثلاات فااي عاادم وجااود  ؛السااابقةوالبحااوث والدراسااات 

إلى إساتقرار ونماو وزياادة قيماة ه يؤدى تطبيق تقرير تعليقات اإلدارةمتكامالً لمراجعة 
الحيويااة، وهااذا مااا ساايتم تناولااه فااي البحااث األهميااة و فااي غايااةات، وهااو أماار الشاارك

 .موضوع الدراسة فيما يلي
 

 عاشراً: خطـة البحــث:
 

فى ضوء طبيعة البحث وأهميته ومفاهيم عنوانه وإفتراضاته وحدوده وكذلك 
متكاملة على مباحث تحقيقاً ألهدافه تم تقسيمه إلى ثالثة منهج البحث المستخدم، و

 النحو التالى:
 

 .بمنظمات األعمال تقرير تعليقات اإلدارةبانوراما عن مراجعة بعنوان األول: مبحث ال
 

فى  تقرير تعليقات اإلدارةفهوم )ماهية( م مبحثويتضمن هذا ال
بمنظمات  تقرير تعليقات اإلدارةإطار مراجعة و ،منظمات األعمال

 .بمنظمات األعمال تقرير تعليقات اإلدارةأهداف مراجعة  ، ثماألعمال
 

 .بمنظمات األعمال تقرير تعليقات اإلدارةسلبيات عدم مراجعة الثانى: بعنوان مبحث ال
 

المشكالت التى تترتب على عدم مراجعة أحد  مبحثويتناول هذا ال
تقرير مشاكل وتحديات مراجعة  من خالل تناول ،عناصر األصول الثابتة

مبررات وأهمية تواجد إطار  ، ثمبمنظمات األعمال تعليقات اإلدارة
البناء  بمنظمات األعمال، وأخيراً  تقرير تعليقات اإلدارةمقترح مراجعة 
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بعناصره من  تقرير تعليقات اإلدارةلمراجعة  الفكرى لإلطار المقترح
مفاهيم وفروض ومبادىء مقترحة، كما يتناول الهيكل التطبيقى 

 المقترح بعناصره من معايير وأساليب وأدوات وإجراءات مقترحة.
 

 تقرير تعليقات اإلدارةالثالث: دراسة ميدانية لتطبيق اإلطار المقترح لمراجعة مبحث ال
 عمال.على إحدى منظمات األ

 

تم إجراء دراسة ميدانية علي اإلطار المقترح  مبحثوخالل هذا ال
قائمة اإلستقصاء التى تم ، وتحليل نتائج تقرير تعليقات اإلدارةلمراجعة 

توزيعها على بعض عينات الدراسة ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث 
يته وذلك بهدف اختبار إفتراضات البحث علمياً لبيان جدواه ودرجة نفع

 .فى الواقع العلمى
 

 المبحث األول
 

 منظمات األعمالب تقرير تعليقات اإلدارةبانوراما عن مراجعة 
 

يواصل مجلس معايير المحاسبة الدولية إصداراته الرائدة فاي تحساين اإلفصااح 
تدعيما للحاجة إلى تحسين جودة المعلومات، ومن أحدث إصداراته ما يتعلق باإلفصاح 

( وبالتااالي يعتباار تقرياار تعليقااات اإلدارة وساايلة SMCاإلدارة ) عاان تقرياار تعليقااات
لتزويااد المساااتخدمين بالمعلومااات الالزماااة لفهاام الشاااركة ووصااف وتفساااير البياناااات 

م كاان  2010والمعلومات، وعند إصدار المجلاس لهاذا اإلرشااد الادولي فاي ديسامبر 
اً وإنماا اختياريااً. الهدف مناه هاو تعزياز الممارساة الجيادة ولايس معيااراً ولايس ملزما

 .(5، ص2013 )عبد الملك،
تقرياار تعليقااات إليجاااد إطااار مقتاارح لمراجعااة  لاام تتعاارض معااايير المراجعااة و
؛ لاادعم الثقااة لاادى المسااتفيدين ماان القااوائم الماليااة وذلااك بعااد تمثيلهااا لجميااع اإلدارة

 األصول بصورة حقيقية وعادلة.
 

 :ما يلى ث إلىتم تقسيم هذا المبح ؛وتأسيساً على ما تقدم
 

 :فى منظمات األعمال تقرير تعليقات اإلدارة)ماهية(  : مفهومأوالً 
 

ولكى نحدد بدقة مفهاوم تقريار تعليقاات اإلدارة، يجاب تمييازه عان بااقي تقاارير 
المنشأة المالية، ومن هنا فإن تقرير تعليقات اإلدارة يشتمل علي بيانات مالية وأخارى 

 م للغاية كما يوضحه التعريف التالي:ـ غير مالية وهو تقرير مكمل وها
تمثل تقارير تعليقات اإلدارة السنوية واحدة من أهم وسائل جمع المعلومات عن 

لضامان جادوى المعلوماات الاواردة فااي التقريار السانوي، تام توسايع حاادود  .الشاركات
 .اإللزامي تدريجياً مع مرور الوقت اإلفصاح
( ورقاة IASBر المحاسابة الدولياة )في اآلوناة األخيارة، أصادر مجلاس معااييو

"، التجساايد الاادولي األكثاار شاامولية لااـ ةاإلدار اتتعليقااتقرياار مناقشااة مهمااة حااول "
OFR( لقد أعقبت ورقة المناقشة هذه اآلن مسودة تعرض .IASB ،2009 ف ( ُتعارف

تعليق اإلدارة على النحو التالي: تقرير سردي مصاحب للبيانات المالية تم إعداده وفًقا 
معايير التقارير المالية الدولية التي توفر للمستخدمين تعليقات تاريخية ومحتملة على ل
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الوضع المالي للمنشأة، واألداء المالي والتدفقات النقدية، وأساس لفهم أهاداف اإلدارة 
 (17، ص IASB ،2009وأنواعها لتحقيق تلك األهداف. )

لس معايير المحاسبة الدولية يمكن تعريف تقرير تعليقات اإلدارة كما أورده مجو
الوضاع واألداء الماالي والتادفقات النقدياة للمنشاأة،  بأنه تقرير يمكن من خالله تفساير

لتحقياق تلاك األهاداف،  كما يوفر معلومات عن أهداف اإلدارة واالستراتيجيات الالزماة
تبر وتوفير معلومات تساعد المستخدمين على تقييم المنشأة والمخاطر العامة، وهو يع

وعلااى ذلااك ، مكماال للبيانااات الماليااة، ويعتباار المفتاااح لتحلياال ووصااف الشااركة تقرياار
المصاالحة ماان رؤيااة الشااركة ماان خااالل أعااين  تقرياار تعليقااات اإلدارة يمكاان أصااحاب

 (16، ص2014عبد الملك، . )"اإلدارة
أشمل بكثير مان كثيار مان  تقرير تعليقات اإلدارةوتري الباحثة أن هذا المفهوم ل

 .تقرير مكمل للبيانات الماليةبأنه  تقرير تعليقات اإلدارةالتعريفات التي اختصرت 
 

 :منظمات األعمالب تقرير تعليقات اإلدارةمراجعة إطار : ياً ثان
 

تقرير تعليقات لما ل؛ تقرير تعليقات اإلدارةتأتى أهمية وجود إطار فكرى لمراجعة 
ن كونه يمثل أهم مصادر الثروة ودعائم القوة ألية منظمة من أهمية م اإلدارة

تعتمد عليها منظمات األعمال فى إطار منافستها مع المنظمات حيث اقتصادية، 
مصدراً لتوليد الثروة فى المنظمات التى  تقرير تعليقات اإلدارةالمثيلة، حيث يعد 

 ترغب بالنجاح فى بيئة أعمال اليوم.
 

 ر تعليقات اإلدارةتقريـ مفهوم مراجعة  1
 

واإلفصاح عنها ومراجعتها من  تقرير تعليقات اإلدارةتوجد أهمية لحساب قيمة 
خالل فريق مراجعة متكامل؛ للتأكد من صحة وسالمة ما تم اإلفصاح عنه فى القوائم 
والتقارير المالية للمنظمة، حتى يتم الوقوف على القيمة الفعلية والحقيقية لسعر 

 .السهم
 

يتمثل فى توسيع إطار  تقرير تعليقات اإلدارةك فإن مفهوم مراجعة وعلى ذل
 .المراجعة التقليدية من خالل الوقوف على اآلثار المترتبة على عملية المراجعة

وعلى ذلك فإن مفهوم مراجعة تقرير تعليقات اإلدارة يتمثل فى توسيع مدخل 
على عملية المراجعة،  المراجعة التقليدية من خالل الوقوف على اآلثار المترتبة

 ولتحقيق ذلك يوجد مدخلين أساسيين هما:
 
ـ االعتماد على المدخل الفكري للمراجعة التقليدية فى التقرير عن تقرير تعليقات  أ

اإلدارة بالمنشأة كوحدة واحدة، وهذا يستوجب إعادة النظر فى الفروض والمبادئ 
 ة.المحاسبية بحيث يتضمن التقارير المتكاملة للمنشأ

ـ االعتماد على مدخل جديد لمراجعة تقرير تعليقات اإلدارة بمفاهيم وفروض  ب
ومبادئ مستقلة عن المدخل الفكري للمراجعة التقليدية واعتبارها فرع متميز داخل 

 اإلطار العام للمراجعة.
وترى الباحثة أن المدخل الثاني هو المناسب حيث يتم االعتماد على مدخل فكري 

عة تقرير تعليقات اإلدارة، وذلك فى ضوء أن وظيفة المراجعة يجب أن متكامل لمراج
تتميز بالحركة لتتناسب مع التغيرات فى الظروف المحيطة لها حتى يمكن أن تلبى 
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احتياجات كافة األطراف المختلفة المستفيدة من نتيجة مراجعة تقرير تعليقات اإلدارة 
 للمنشأة.

 
تقرير تعليقات اإلدارة هى عملية نظامية تهدف  كما ترى الباحثة أن عملية مراجعة

إلى فحص منتظم وعلمي وكذلك تحليل وتفسير وأداة تقرير؛ تتضمن دراسة تقرير 
تعليقات اإلدارة بالمنشأة بكافة مكوناته، ودراسة سياسة المنشأة بشأن استخدام 

أفضل أصولها الفكرية وتوظيفها بكفاءة لتحقيق أهدافها ووضعها فى موقف تنافسى 
من مثيالتها، كما تهدف عملية المراجعة إلى بيان مواطن القوة ومواطن الضعف 
والفرص والتهديدات وذلك فيما يتعلق بتقرير تعليقات اإلدارة بالمنشأة، كما أنها فى 
النهاية تقدم معلومات موثوقة لمستخدمي القوائم المالية الداخليين والخارجيين؛ مما 

 وفى سالمة مركزها المالي.يدعم الثقة فى المنشأة 
 
 خصائص مراجعة تقرير تعليقات اإلدارة  :2

م  2010حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في إرشاده الصادر في ديسمبر 
 -خصائص لمعلومات تقرير تعليقات اإلدارة تمثلت فيما يلي:

تقرير لقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية ضمن محتويات  القابلية للمقارنة:-أ
تعليقات اإلدارة معلومات مستقبلية، وأن يتم عرض معلومات في صورة مقارنة مع 
المعلومات الماضية، وبالتالي تتضمن هذه الخاصية إمكانية مقارنة أداء المنشأة في 
الوقت الحاضر مع األداء الماضي، بما يسمح لألطراف الخارجية من تقييم أداء 

 ه.اإلدارة، ومدى التقدم الذي تحقق
تشير هذه الخاصية إلى ضرورة تقديم تقرير تعليقات اإلدارة وفقاً  التوقيت:-ب

لتوقيتات محددة ومنتظمة تلبي احتياجات المستخدمين، حيث يرتبط تحقيق هذه 
الخاصية بتوفير المعلومات عن التقرير في الوقت المناسب حتي يمكن تحقيق المنفعة 

 من اتخاذ القرارات.
الخاصية إلى تحقيق الدقة في تقرير تعليقات اإلدارة، وتختص  تشير هذه الدقة:-ج

هذه الخاصية بالدقة في أساليب القياس والتقييم التي تستخدمها اإلدارة في إعداد 
مؤشرات قياس األداء، وبالتالي تحقيق مستوى مرضي ومقبول من الثقة في مصداقية 

 التقرير.
ون المعلومات التي يحتويها التقرير تشير هذه الخاصية إلى ضرورة أن تك الفهم:-د

مفهومة وقابلة للتفسير من قبل مستخدمي التقرير، وبناًء على ذلك ينبغي توفير شرح 
وإيضاح وتفسير للوضع واألداء المالي للتقارير المالية وغير واردة باإليضاحات 
وكذلك للمصطلحات الواردة في التقرير خصوصاً أن تلك المعلومات تحتوي على 

 طلحات فنية عديدة.مص
تشير هذه الخاصية إلى عدم تكرار المعلومات الواردة في  األهمية النسبية:-هـ

 إيضاحات التقارير المالية، وإنما اختيار معلومات ذات أهمية نسبية.
 

وترى الباحثة ضرورة أن يتأكد مراجعي تقرير تعليقات اإلدارة من أنه قد تم 
القوائم المالية ألهمية ظهور القوائم المالية  ىوإظهارها فهذه التقارير، معالجة 
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تقاريراً يجب علي اعتبار تقرير تعليقات اإلدارة ، وأنه قد تم بصورة أكثر مصداقية
 تحقيقاً التقرير، و ىللمعايير والخصائص الواجب توافرها ف وفقاً المراجع فحصها، 

يجب  ؛اس الدخليرادات بالنفقات وسالمة قيلمبدأ االستحقاق المحاسبي وربط اإل
 ىيخص السنة من إهالك ف تقرير تعليقات اإلدارة بتحميل ما كل ما ورد في رسملة 

 قائمة المركز المالي. ىيخص بقية السنوات ف قائمة الدخل وإظهار ما
 

 القوائم المالية ىفتقرير تعليقات اإلدارة بيانات  عرضترى الباحثة أنه يمكن كما 
تقرير تعليقات اإلدارة دامها لعرض البيانات الخاصة بخاستأربعة طرق يمكن من خالل 

 :ىبالقوائم المالية السنوية وه
نفاق على يشتمل على بيانات خاصة باإل ىوالذ خطاب رئيس مجلس اإلدارة:ـ  1

تطبيق نظام متكامل للمحاسبة عن  نأسلوب مؤقت لحيهو ومثالً، الموارد البشرية 
فإن شركة الطيران يجب أن تعلن عن إنفاقها وعلى سبيل المثال ، الموارد البشرية

مام اهتتحديد مدى  ىعلى التدريب وهذه المعلومات ستفيد المستثمرين والمحللين ف
 ىمن عوامل تحقيق الربحية ف هاماً  اإلدارة بتنمية الموارد البشرية باعتباره عامالً 

 األجل الطويل.
 
ية بخالف القوائم المالية، أى قائمة إضاف قائمة مستقلة: ىعرض المعلومات فـ  2

التى تقوم بها المنشأة من خالل اإلفصاح عن تقرير  ثماراتستويظهر فيها مقدار اال
 .تعليقات اإلدارة

 
 راجع الخارجيوال تراجع هذه القوائم من قبل الم عرضها بشكل قوائم مالية:ـ  3

ة قون قوائم ملحة بإعداد مجموعة من القوائم المالية وتكأبحيث تقوم المنش، للمنشأة
نها أأنها ليست معدة وفق مبادئ المحاسبة التقليدية و ىوينص عل، بالقوائم المالية

 .راجع الخارجيمن قبل المراجعة غير م
ومراجعة تقرير تعليقات اإلدارة تحقق قيمة مضافة لعمليات المنشأة وتؤدى إلى 

رية بالمنشأة، تحسينها، حيث تستخدم المراجعة لتحديد قيمة وصحة األصول الفك
ومراجعة تقرير تعليقات اإلدارة توضح تأثيره فى العمليات التشغيلية للمنشأة، وكذلك 

 الحكم الموضوعى والمحايد لمدى تأثيره على أهداف المنشأة
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 الثانىبحث الم
 

واإلطار  بمنظمات األعمال تقرير تعليقات اإلدارةمراجعة  عدم سلبيات
 المقترح

 

ترتب على عدم مراجعة أحاد عناصار األصاول الثابتاة تتمثال ن المشكالت التى تإ
عدم تلبية احتياجات أصحاب المصالح ومستخدمي القوائم المالية من حااجتهم إلاى ى ف

ا يترتب على ذلك من تجاهل تطوير كل ؛ ومقوائم مالية ومعلومات ذات ثقة ومصداقية
ومن ضرورة تأهيل  ارةتقرير تعليقات اإلدمن عملية القياس واإلفصاح المحاسبي عن 

 المحاسبين والمراجعين للقيام بذلك على الوجه األكمل.
 

واإلفصااح عناه  تقريار تعليقاات اإلدارةختالف واضح فى كاالً مان قيااس إوجود 
بين كافة المنظمات، ومن ثم صعوبة القيام بعملية المراجعة بشكلها المعتااد، والحاجاة 

تقرياار تعليقااات لمناسااب للقيااام بمراجعااة إلااى تأهياال المااراجعين بالشااكل المطلااوب وا
؛ وبالشكل الاذى يمكانهم مان مالحظاة التغيارات التاى تحادث علاى األصاول غيار اإلدارة

الملموسة من فترة ألخرى؛ والوقوف بصورة سليمة على تأثير ذلك على إنتاج أعماال 
، 2016)شاحاته،  المنظمة ومركزها المالي ومدى الحاجة لإلفصاح التفصيلي عن ذلك

 .(357:356ص ص 
 

 بمنظمات األعمال: تقرير تعليقات اإلدارةمشاكل وتحديات مراجعة : أوالً 
 

ال يجاب  تقريار تعليقاات اإلدارةالمشكالت فى مراجعة و القصور إن وجود بعض
تقرياار تعليقااات أن يقودنااا لالبتعاااد عاان البحااث إليجاااد ووضااع إطااار مقتاارح لمراجعااة 

ر هاام جاداً وضاروري للحكام علاى صاحة وساالمة ، خاصة وأن هاذا العمال يعتبااإلدارة
فاااى أن تكاااون ذات  االقاااوائم المالياااة وماااا تحتوياااه مااان معلوماااات يرغاااب مساااتخدموه

 مصداقية.
 

أيضاااً عاادم كفايااة معااايير المراجعااة فااى الوفاااء باحتياجااات  باحثااةكمااا اتضااح لل
يااار ؛ حيااث ال يوجااد معتقرياار تعليقااات اإلدارةمراجااع الحسااابات عنااد قيامااه بمراجعااة 

يخصها حتى األن، األمر الذى يعنى أن هذه المعاايير لام تتعارض بشاكل مباشار لكيفياة 
وكيفية إفصاح مراجع الحسابات عنها فى تقرياره، مماا  تقرير تعليقات اإلدارةمراجعة 

، وماان ثاام تقرياار تعليقااات اإلدارةقااد يااؤدى إلااى ارتفاااع المخاااطر المصاااحبة لمراجعااة 
؛ يتناااول كافااة جوانااب تقرياار تعليقااات اإلدارةمراجعااة فهناااك أهميااة إلصاادار معيااار ل

مراجعتهاااا ساااواء أسااااليب وإجاااراءات أو إباااداء رأى المراجاااع عنهاااا فاااى تقرياااره أو 
 .(313، ص 2016)صالح وأخرون،  مسئوليته عنها

 

بمنظمات  تقرير تعليقات اإلدارةمراجعة  بررات وأهمية تواجد إطار مقترحماً: ثاني
 األعمال:

 

مين المختلفاااين للقاااوائم والتقاااارير المالياااة ال يمكااانهم االعتمااااد علاااى إن المساااتخد
أنفساااهم للوقاااوف علاااى ماااا إذا كانااات المعلوماااات موثاااوق بهاااا أم ال؟ وبالتاااالي فاااإنهم 
يعتمدون علاى رأى متخصصاين مساتقلين إلضافاء الثقاة والمصاداقية علاى المعلوماات 

، ة لادى هاؤالء المساتخدمينمثل المراجعين األمر الذى يقلل من مخاطرهاا ويادعم الثقا
؛ لبياان ماا إذا تقريار تعليقاات اإلدارةومن ثم كان من الضارورى إيجااد إطاار لمراجعاة 
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كانت القوائم المالية تقدم صورة صادقة عنه ومن أنها تظهر القيمة الحقيقية للمنظمة؛ 
أهمية  بررر الذى يماأل، وذلك لدعم الثقة لدى كافة األطراف المستفيدة من تلك القوائم

، وهاو ماا تهادف بمنظماات األعماال تقرير تعليقات اإلدارةمراجعة لتواجد إطار مقترح 
 .(14، ص 2013)لبيب، شحاته،  إليه هذه الدراسة

 

 بمنظمات األعمال: تقرير تعليقات اإلدارةاإلطار المقترح لمراجعة اً: ثالث
 

فإن أهمية  ،مالمن أهمية كبيرة داخل منظمات األع تقرير تعليقات اإلدارةلما ل
لتوفير بيانات ومعلومات ترشد إتخاذ  تتزايد بشكل كبير تقرير تعليقات اإلدارةمراجعة 

حاول توهو ما  القرارات لألطراف المستفيدة من هذه البيانات لمنظمات األعمال؛
تقرير إطار متكامل لمراجعة وذلك لوضع  إقتراحه من خالل هذه الدراسة باحثةال

 .بمنظمات األعمال تعليقات اإلدارة
 

السلوك تتمثل فى  مفاهيم لهذا اإلطار من المقترح الهيكل الفكرى باحثةال تحيث تناول
 ثباتأدلة اإلو العناية المهنية الواجبةو ستقالل والحياداإلو األخالقى )المهني(

 بالمعايير الشخصية وما يتعلق يما يتعلقتتمثل ف وفروض، العرض الصادق والعادلو
فرض توافر  ، حيث سيتم تناوللعمل الميدانى وما يتعلق بمعايير التقريربمعايير ا

 تأهيل خاص للمراجع وفرض حياد المراجعة واإللتزام بالميثاق المهنى فى الممارسة
وفرض توافر هيكل متكامل للرقابة الداخلية  من قبل أطراف عديدة فرض عدم التأكدو

مرتبطة مبادئ ، ات تقرير المراجعوفرض المصداقية والتأكيد المناسب فى محتوي
مبدأ الشمول فى مدى الفحص و تكامل اإلدراك؛ كمبدأ بركن الفحص والتقييم

مبدأ فحص مدى و مبدأ الموضوعية فى الفحصو اإلختيارى فى ضوء األهمية النسبية
 مبدأ اإلفصاحو اإلتصال ؛ كمبدأمبادىء مرتبطة بركن التقرير، والكفاية اإلنسانية

 (.27، ص 2007)الناغى،  مبدأ السببيةو صافمبدأ اإلنو
 

تمثل  وهى؛ معايير لهذا اإلطار من المقترح الهيكل التطبيقى باحثةتناول التكما 
والتى تكفل القيام بعمليتى  ؛مجموعة من الوسائل المتعارف عليها فى مجال المراجعة

التى تمت فى الفحص والتقرير بما يمكن المراجع من إبداء رأيه عن نتائج األحداث 
 تقرير تعليقات اإلدارةإجراءات الهيكل التطبيقى لإلطار المقترح لمراجعة أما ، المنظمة

أثناء تطبيقه األساليب بهدف المراجع فتمثل الخطوات التى يتبعها  بمنظمات األعمال
بهدف إثبات الدقة فى الحسابات ؛ تحقيق الهدف من إستخدام األسلوب على أكمل وجه

فهى تعكس تصرفات وممارسات محددة يجب أدائها لتحقيق النشاط  ؛ماليةوالقوائم ال
تناول أهداف ، وفى النهاية يتم (90:87، ص ص 2013)العشماوى، غريب،  وتنفيذه

زيادة ودعم الثقة فى التقارير  اإلطار المقترح والذى يهدف إلى ومتطلبات وألية تطبيق
 القرارات المالية السليمة عن المنظمة تخاذ؛ إلوالقوائم المالية التى يتم مراجعتها

سواء بواسطة االدارة أو بواسطة األشخاص الخارجيين المعنيين والمبنية على بيانات 
توفير معلومات موثوقة لمساعدة االدارة فى التخطيط ؛ وومعلومات تم مراجعتها

أهمية وعلي ذلك فهناك ، والرقابة على استخدام الموارد البشرية بصورة أكثر فاعلية
كبيرة لمراجعة المعلومات األخري المرافقة للقوائم المالية الذي تم مراجعتها والذي 

، في أنها تزيد من ثقة ودرجة تقرير تعليقات اإلدارةيمكن أن يكون منها ما يتعلق ب
، ص ص 2016شحاته، القوائم المالية في تلك المعلومات ) إعتماد مستخدمي

21:13). 
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 لثالثابحث الم
 

 ميدانية لتطبيق اإلطار المقترح دراسة
 

 األعمال منظماتعلى إحدى  تقرير تعليقات اإلدارةمراجعة ل
 

والخروج بنتائج  ،ختبارات فروض الدراسة وتحليل النتائجإل هذا المبحث هدفي
وتوصيات من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية، حيث تم التطبيق على إحدى شركات 

 .شركة فودافون مصرسية وهى بصفة أساتصاالت فى مصر اال
 

فى تجميع بيانات الدراسة الميدانية من مصادرها األولية  باحثةال تإعتمدحيث 
على قائمة االستقصاء، حيث قام بإعدادها لغرض هذا البحث، بحيث شملت مجموعة 
من العبارات، واعتمدت على مقياس ليكرت الخماسى لقياس كل ُبعد من األبعاد 

 ابتحليل هذه البيانات بما أمكنه قامت الباحثةمتغيرات الدراسة، والفرعية الخاصة ب
 من إختبار صحة أو خطأ فروض البحث والتوصل إلى النتائج.

 

الميدانية لميدان البحث، حيث تم  ةوتقوم هذه المرحلة من الدراسة على الدراس
 إلى ةباإلضاف، من خالل نبذة مختصرة عن قطاع التطبيق، التعرف على مجتمع البحث

ومعرفة رغباتهم وإتجاهاتهم ، شركة فودافون مصرمن  عينة وأفكار آراء استطالع
والعناصر الغير مرضية التي تواجههم وإنطباعاتهم واقتراحاتهم وذلك توطئة إلختبار 

 .فروض دراسة
 

المتمثلة فى  SPSS V26 تم عمل التحليل اإلحصائى بإستخدام الحزمه اإلحصائيه

إختبار ثبات  وهى ،إلحصائية المتفقة مع أهداف البحث وفروضهعدد من األساليب ا
المقياس وذلك للتأكد من الثبات وصدق العبارات المستخدمة فى مقاييس البحث وذلك 

ويتمثل هذا المقياس فى إعطاء  Alpha Crompachبإستخدام معامل ألفا كورنباخ 

واحد دلت على وجود ، وكلما إقتربت هذه القيمة من ال1:  قيمة تتراوح بين صفر

ثبات في إستمارة اإلستقصاء وكلما إقتربت هذه القيمة من الصفر فإن ذلك يدل على 

 .(111، ص 2017)خطاب،  وكانت قيم معامل الثبات مقبولة للعينة ،عدم وجود ثبات
 

 (n= 115) شركة فودافون مصروصف عينة الدراسة لفئة  (1جدول )
 

النسبة  العدد (n= 115) فون مصرشركة فوداوصف عينة الدراسة لفئة 
% 

 النوع
 71.6 82 ذكر

 28.4 33 أنثى

 100.0 115 إجمالي 

 6.9 8 إدارة مجلس عضو 

 الوظيفى المسمى
 24.1 28 مراجعة لجنة عصو

 8.6 10 قطاع رئيس

 60.3 69 عام مدير 

 100.0 115 إجمالي 

 21.6 25 سنة 15 من أقل 

 57.8 66 سنة 30 نم أقل إلى 15 من مدة الخبرة

 
 20.7 24 فأكثر سنة 30 من

 100.0 115 إجمالي
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اإلحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة لقائمة استقصاء ( 2رقم )جدول يعرض كما 

 .شركة فودافون مصر
 

 (2جدول رقم )
 

 شركة فودافون مصراإلحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة لقائمة استقصاء 
 

 
 العناصر

وسط 
 حسابى

 انحراف
 معيارى

معامل 
 االحتالف

 ترتيب

 اآلراء

 2 12.99 577. 4.44 تقرير تعليقات اإلدارةتطبيق عمليات مراجعة  األول

كفاءة وفاعلية منظمات األعمال وزيادة قدرتها  الثانى
 التنافسية

4.46 .601 13.48 1 

دور علماء وممتهني المحاسبة والمراجعة بشأن  1
 تقرير تعليقات اإلدارةمراجعة 

4.34 .665 15.32 3 

وترشيد اتخاذ كفاءة وفاعلية منظمات األعمال  2
 القرارات

4.41 .589 13.36 1 

ترشيد اتخاذ القرارات لألطراف المستفيدة من البيانات  3
 المالية لمنظمات األعمال

4.36 .651 14.93 2 
 

تطبيق تعتقد في ) شركة فودافون مصريتضح أن عينة البحث المتمثلة في )
( كأحد االستراتيجيات التي ينبغي أن تتبناها تقرير تعليقات اإلدارةيات مراجعة عمل

حيث يالحظ ارتفاع متوسطات اآلراء حول هذا المحور والذي يمثل  ،منظمات األعمال

( وبانحراف معياري بلغ 4.44والذي يبلغ ) ،المتغير المستقل في هذه الدراسة

معظم اآلراء تتراوح بين موافق أي أن ( 12.99( وبمعامل اختالف )0.577)

وتمثل نسبة التوافق واإلتساق لهذا  ،تماماً  قوموافق تماماً وتميل الى أن تكون مواف

( من اجمالي عينة الدراسة من العاملين 87.01 %المحور بين اآلراء نسبة)

 .(شركة فودافون مصر)ب
 

كفاءة ي )تعتقد ف شركة فودافون مصركما يتضح أن عينة البحث المتمثلة في 
في هذه  التابعوالذي يمثل المتغير ( وفاعلية منظمات األعمال وزيادة قدرتها التنافسية

حيث يالحظ ( تقرير تعليقات اإلدارة)تطبيق عمليات مراجعة  كأحد ثمار الدراسة

( وبانحراف 4.46إرتفاع متوسطات اآلراء حول أبعاد هذا المحور والذي يبلغ )

أي أن معظم اآلراء تتراوح بين ( 13.48مل اختالف )( وبمعا0.601معياري بلغ )

وتمثل نسبة التوافق  ،تماماً  قموافق وموافق تماماً وتميل الى أن تكون مواف

( من اجمالي عينة الدراسة من 86.52 %واإلتساق لهذا المحور بين اآلراء نسبة )

 .شركة فودافون مصر)العاملين ب
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( كان األعلى المستقل)المتغير  قات اإلدارةتطبيق عمليات مراجعة تقرير تعليأما 
اتساقاً وتوافقاً بين متغيري الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة من العاملين 

 .شركة فودافون مصر)ب
 

تقرير أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق عمليات مراجعة "ال يوجد ختبار الفرض إوب
ألعمال وزيادة قدرتها زيادة كفاءة وفاعلية منظمات اعلي   تعليقات اإلدارة

  .تم إستخدام اإلنحدار البسيط، ."التنافسية
 

وبلغت ، % 5الحد الثابت عند مستوى معنوية ونحدار تضح معنوية معامل اإلإ

مما يدل  على ان  (0.486)  شركة فودافون مصرلفئة عينة قيمة معامل التحديد 

من  % 48.6يفسر ( دارةتقرير تعليقات اإلتطبيق عمليات مراجعة )المتغير المستقل 

التغيرات التى تحدث فى المتغير التابع )متوسط آراء العينة حول كفاءة وفاعلية 
 (.وزيادة قدرتها التنافسيةمنظمات األعمال 

 

تضح أن إشارة معامالت اإلنحدار موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية كما إ
المتغير المستقل( و)كفاءة  ـ تقرير تعليقات اإلدارة)تطبيق عمليات مراجعة بين 

كفاءة كأحد أبعاد المتغير التابع )( وترشيد اتخاذ القراراتوفاعلية منظمات األعمال 
( فى القطاعات محل الدراسة يؤدى وفاعلية منظمات األعمال وزيادة قدرتها التنافسية

 .كفاءة وفاعلية منظمات األعمال وزيادة قدرتها التنافسيةذلك الى زيادة 
 

عدم صحة الفرض الفرعى من الفرض الرئيسي وصحة  معه يتضحالذى  األمر
 الفرض البديل:

 

علي   تقرير تعليقات اإلدارة"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق عمليات مراجعة 
 "وترشيد اتخاذ القراراتكفاءة وفاعلية منظمات األعمال 

 

إلدراك العاملين  "ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةاألمر الذى يتضح معه أنه 
كفاءة وفاعلية و تقرير تعليقات اإلدارةلتطبيق عمليات مراجعة  شركة فودافون مصرب

في القطاع محل الدراسة تعزي للمتغيرات  منظمات األعمال وزيادة قدرتها التنافسية
 الديموغرافية المتمثلة في )المؤهل العلمي ـ المسمى الوظيفى ـ النوع ـ مدة الخدمة(".

 

  نتائجصة والالخال
 

 

على دواعى بشدة  اتضح من أراء المستقصين لعينة الدراسة أنها تميل إلى الموافقةـ 
، مقترح لمراجعة تقرير تعليقات اإلدارة بمنشتت األعمالإطار ومبررات تواجد 

، كما السمات والخصائص التى يجب توافرها فى مراجع تقرير تعليقات اإلدارةو
ضرورة إصدار معيار يتعلق بمراجعة تقرير تعليقات بالموافقة بشدة  ىلإتميل 

تعتبر مراجعة تقرير تعليقات على " ، بينما توافق بشدةاإلدارة بمنشتت األعمال
عينة تميل ، كما اإلدارة بمنشتت األعمال إمتداداً طبيعياً لعلم ومهنة المراجعة

الية مراجعة العوامل التى تزيد من كفاءة وفععلى "الموافقة بشدة  ىلالدراسة إ
تقرير تعليقات اإلدارة بمنشتت األعمال والتى تساعد فى تدعيم وترشيد اتخاذ 

"، حيث يالحظ إرتفاع متوسطات اآلراء حول أبعاد هذا المحور والذى يبلغ القرارات
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(، لكل األسئلة حول هذا المحور 3.83(، )4.25(، )4.02(، )3.96(، )4.00)

أن معظم اآلراء تتراوح بين موافق  ىأيفة، على الترتيب ويالحظ وجود فروق طف
 .لى أن تكون موافق بشدةإوموافق بشدة وتميل 

حيث أن  منظماتإن البيانات المحاسبية والمالية التقليدية لم تعد كافية لقياس أداء ال-
األداء يتأثر بصورة متزايدة باألصول المعرفية، ومن ثم فالمحاسبة عن الموارد 

ومفيدة لكل االطراف المهتمة باالستثمار  ،فير معلومات هامةالبشرية تعمل على تو
 .نظمةفي الم

 

على تعظيم الداللة ومراجعته واالفصاح عنه  تقرير تعليقات اإلدارةـ ينعكس قياس 
 ،لتكون أصدق تعبير عن واقع المؤسسة ،والقيمة للتقارير المحاسبية الداخلية

 وأكثر موضوعية وشمولية.
 

االستثمار في الموارد البشرية وإظهارها في القوائم المالية يؤدي ـ عدم قياس تكلفة 
والخسائر بصورة  ،وحساب االرباح ،الى ظهور معظم بنود قائمة المركز المالي

وبالتالي تعكس نتائج أقل فائدة فيما لو اعتبرت الموارد كأصول ، غير عادلة
لغرض نظمة الموعرضت في القوائم المالية بقيمتها الحقيقية التي قدمتها 

 االستقطاب والتوجيه والتدريب.
 

 التوصيات
 

قيام المنظمات المهنية للمحاسبة والمراجعة المعترف بها عالمياً بإصدار دراسات ـ 
الفكري الموضوعى والمتكامل الذى يتم االسترشاد به فى  اإلطارمتكاملة تشكل 

ت اإلدارة بمنشتت الممارسة المهنية، فيما يتعلق بعملية مراجعة تقرير تعليقا
 .األعمال

 

قيام لجنة المعايير الدولية للمراجعة بصياغة وإعداد معيار خاص بمراجعة تقرير -
 تعليقات اإلدارة ضمن معاييرها.

 

 .إسناد عملية مراجعة تقرير تعليقات اإلدارة بمنشتت األعمال لفريق عمل متكامل-
 

ليقات اإلدارة بمنشتت األعمال المتكامل المقترح لمراجعة تقرير تع اإلطارتطبيق -
بشقيه الفكري والتطبيقي، ألن ذلك سيمكن من توفير بيانات وتقارير مالية موثوق 
فيها، لتدعيم اتخاذ قرارات مستخدميها الداخليين والخارجيين، وتزيد من كفاءة 

 .وفاعلية منظمات األعمال وزيادة قدرتها التنافسية
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