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 أثر جودة التدقيق في تحقيق خاصية الموثوقية في التقارير المالية

 الملخص 

ًًرةياه ايت ليياط اللتياد احيت يااا حةي  الًيا  ًي ًراه مًمياه  تعتبر المحاسبة من الركائز األساسيةة التيت تبعيو ا

ًائم المالةة المعب ًار ليمةع مستخامت الق ًاتخيا  لر امات الملاسبة لمساعاتًم ايت عمبةيات التخديةد ً ً ت ًتقةيةم األااو  يابية 

ًالالزمة للياط المترًع.  القرارات احاارةة الرتةاة 

ًائم  ةيييو ان ت تًلكي ًائم المالةية  ات اائيياة لمسيتخامت تبييا القي ًمييات المحاسيبةة المسييتخرية مين القيي كيًن المعب

ًميات المحاسيبةة مسةياة لمسيتخام ًمعياةةر تيعيع المعب ًا مقياةةم  ًيي ًمحققية ألًياااًم   ًاةتت ف بخ ائص معةلية يا 

ًمة ال ًاة المعب ًتأتت ً ه احًمةة لاراسة ي ًة..  ًالبًا مين امالمري ًةم خ ائ ًا ات احا ي ًتق ًميات ًحسابةة  مةية المعب

ف التييت ةعمبييًن اييت تبًييا ميين  ًتعيياا التييًر ًاخييتالف سييماتًم ميين يًيية  ًلتييراه لتعييااًم  باللسييبة لبمسييتخامةن الخيياريةةن 

ًاةر م ًخ ائص معةلة.يًة يخرى  اقا استبزم ت ًاة  ًمات محسابةة  ات ي  عب

ًر اليي ا تبعبيين لتييادات المسييتخامةن الخيياريةةن اييت احيت يياا الييًدلت.  امييا اليالييو افخيير اًييً لييات  ميين الييا

ًرة اراةية اً يماعةيية  ًييو اكتسياو  قيية ًيمحو المسيتخامةن ميين خيالع ةلتيزام كاايية اعلياو العمبةية التايةقةيية ب ي ًلًي ا ةت

ًةحر يًن ً بتقاةم خامات  ات ي ًبالتيكع الي ا ة بيت لًيمحو المسيتخامةن ان اعلياو مًلية التيايةي  ً يًبةية  اة عالةة 

ًال قيية  ًره ةلييست الم يياايةة  ًًيي ا بييا ًلة عيين تلتييةم المًليية   عبييا احلتييزام بالمعيياةةر ال يياارة ميين اليًييات المًلةيية المسييم

ًاستمرارةتًا. ًاًا  ًي ًةبرر   عبا مخريات المًلة مما ةعزز من مكالتًا 

ًاة التيايةي ايت تحقةيي  ًي ير يي ًاة التايةي كماخع مساًةمت ات المبح  احًع من ً ه الاراسة  اقا تم تلاًع ي

ًيةة ات التقارةر المالةة ات المبح  ال الت من ً ه الاراسة.  ً  خا ةة الم

 منهجية البحث:

ًم بيين مرايبييت الحسييابات أهميةةة البحةةث:  ًلمييا ليين ميين ا يير كبةيير عبييا كاايية تيياتت يًمةيية البحيي  ميين يًمةيية العمييع اليي ا ةقيي

ًكةات  ًاعييا ًسييب م ميين ي ًا الحسييابات عيين ًيي ه المًليية بكييع مييا ةمةييًز ًلمييا ةمكيين ان ةعكسيين مرايبيي األدييراف  ات العالييية  

ًااعبةة مًلة التايةي. ًًت ما تماا بالتالت الا راع كساوة  ًرة الحقةقةة لًا.   تماا الا اة اع ال 
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 هدف البحث:

ًيةيية اييت التقييارةر المالةيية التييت ًييت مخريييات عمبةيية ر كييااالً ييًع الييا مقييا  ً ًالم ًمعقييًع عيين الم يياايةة  ف 

ًايًة التحاا المتم ع بملااسة مكاتو التايةي العالمةة ات بةئة احعماع. ًلم  التايةي حكتساو  قة المتعامبةن مع المًلة 

 فرضية البحث:

ًاة التايةي ي لاو العمبةة ًالم ياايةة  التزام مرايبت الحسابات بعلا ر ي ًيةية   ً التايةقةة ةماا الا الً يًع لبم

 ات التقارةر المالةة.

 (1الشكل رقم )
 )مخطط اجرائي للدراسة(

 

 


