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وتحمال في ذلك كل العــناء ،ن ربَّياني صغيراً إلى م    

وّصى بهما ربُّ السماء باإلحسانو   
.اءاألعزّ ووالدتي  والدي  

 
وزوجتي الغالية "آالء".إلى فمذات كبدي "تاال والنا"،   

 
 إلى أ خوتي األحباب "محمد وأحمد"، وألحن أخوات "فداء ووالء".

 
 إلى عمي وحماتي أعزُّ األقرباء.

 
  .إلى عائمتي وأهمي وجميع األصدقاء

 
 ح قَّ عمّي أنا عالء..

.أن أهديكم هذا اإلهداءب  
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 الشكر والتقدير
 
خمق اهلل, سيدنا محمد رسول اهلل, عميو أفضل الحمد هلل, والصالة والسالم عمى أفضل 

 ., ومن واالهالصالة وأتم التسميم
 اهلل ال   ة  عم  وا ن  د  ع  ن ت  ا   و  "بداية أشكر اهلل عز وجل عمى نعمو عمينا, القائل في كتابو الكريم, 

نعمو أن من عمي , ومن (81سورة النحل, اآلية:  )القرآن الكريم, ", إ نَّ اهلل  ل غ ف وٌر ر حيمٌ اوى  حص  ت  
بالفضل والتوفيق بأن منحني العمم والمعرفة والجيد والتدبير لكي أصل إلى ىذه المرحمة وأ تم ىذا 

 فالحمد والشكر هلل رب العالمين. ومن ال يشكر اهلل ال يشكر الناس, العمل المتواضع,
, لتفضمو بقبول مِدرغا ىلمدكتور الفاضل/ ماهر موسني بأن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ويٌسر  

اإلشراف عمى بحثي ىذا, ولمجيد والتوجييات القيمة التي أثراني بمعرفتيا من خاللو طيمة فترة 
 إعداد البحث.

قَّرة ممثمًة  حمدي شحدة زعرب،  دكتور الفاضل/ستاذ الباألكما وأتشرف بشكر المجنة المناقشة الم و 
, عمى تفضميم بقبول مناقشة ي، مناقشًا خارجياً عمر عيد الجعيد والدكتور الفاضل/, مناقشًا داخمياً 

قراءتيم وتعديالتيم الثمينة و إبداء مالحظاتيم  ىذا البحث, الذي أخذ من وقتيم الثمين نصيب  
 القيمة, التي ليا األثر الكبير في إثرائو.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساىم في إنجاز ىذا الجيد المتواضع, سواًء بالتشجيع أو 
"رئيس قسم  الدكتور/ عماد محمد البازالمساعدة, وأخص بالذكر عمي العزيز  وأالمساندة 

عطائي النصائح  العممية والفنية طيمة فترة إعدادي المحاسبة بجامعة األزىر", لوقوفو بجانبي وا 
 لمبحث.

د لما بذلو من جي األستاذ الدكتور سمير صافيوأشكر مركز ألفا لمتحميل اإلحصائي, بقيادة 
 في تحميل استبانة البحث.

وختامًا أدعو اهلل أن يوفقني ويغفر زلتي, فما كان من صواب فمن اهلل وتوفيقو, وما كان من 
 خطأ فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم.

 
 مد هلل رب العالمين,,,حوال

 

 احثـالب                                                                                                                                                                  

 الـبـــاز جــواد عالء
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 صخَّ م  الم  
 

بين البحث أىمية استخدام اإلجراءات التحميمية ومدى مساىمتيا فيي تقمييص الفجيوة الموجيودة ي  
فقيد اسيتخدم البحيث  دافولتحقييق أىياليية, بيين مراجعيي الحسيابات الخيارجيين ومسيتخدمي القيوائم الم

مكتبييييًا لمراجعيييية  34الباحييييث أسييييموب الميييينيح الوصييييفي التحميمييييي, وتييييم أخييييذ عينيييية عشييييوائية بمغييييت 
صيالحة لمتحمييل, حييث  اسيتبانة 18 ليتم استرداد, استبانة 59وتوزيع عدد  الحسابات في قطاع غزة

, ل ألفيا كرونبيال لمتحقيق مين ثبيات االسيتبانة, وتيم اسيتخدام معامي(لتحليلهاSPSS)تم استخدام برنامح 
 .واستخدام المتوسطات الحسابية في عممية التحميل

وخيييرج البحيييث بمجموعييية مييين النتيييائح كيييان أىمييييا أن ىنييياك دورًا واضيييحًا السيييتخدام كيييل  مييين 
 اإلجراءات التحميمية )الوصفية, الكمية البسييطة, والكميية المتقدمية( فيي تقمييص فجيوة التوقعيات, وأن

أدنى حد ممكن في عممية  قدرة وكفاءة المراجع الخارجي تعمل عمى تخفيض مخاطر االكتشاف إلى
 ساعد في تقميص فجوة التوقعات. ي  , األمر الذي المراجعة

بينما خم ص البحث مجموعة توصيات كان أبرزىيا أن ييتم عميل دورات تدريبيية وورشيات عميل 
ي قطيياع غييزة, وأن يييتم توعييية مسييتخدمي القييوائم ميين قبييل الجيييات المختصيية لمراجعييي الحسييابات فيي

المالييية بييدور مراجييع الحسييابات الخييارجي تجيياه منشييأتو وواجباتييو, وعمييل اجتماعييات دورييية لمراجعييي 
مسيتخدمي القيوائم الماليية لتوضييح مشيكالتيم  عينية مين الحسابات أنفسيم, ولمراجعي الحسيابات ميع

 بشكل أكثر وضوحًا.
 
 

 الكممات المفتاحية:
 راجع الحسابات الخارجي، اإلجراءات التحميمية، مستخدمو البيانات المالية، فجوة التوقعات()م 
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"Abstract" 
 

 

This study shows the importance of using analytical procedures and 

the extent of its contribution of reducing the gap between the external 

auditors and users of financial statements. To achieve the objectives of the 

study, the researcher used the descriptive analytical method style, so he 

took a random samples of 43 audit offices in Gaza Strip, and distributed 95 

questionnaire, 81 correct questionnaire out of 95 were returned and used 

for analyzing. The researcher used The SPSS program for the questionnaire 

analysis, also he used the Cronbach's Alpha Coefficient to estimate the 

reliability of the questionnaire, besides using arithmetic means for the 

analysis.  
 

The study set some results and the most important result is that there 

is a clear role for using analytical procedures (descriptive, quantitative 

simple, advanced and quantity) to reduce the gap of expectations, 

moreover, the capacity and efficiency of the external auditor is working to 

reduce the risk of discovery to a minimum in the review process by doing 

analytical procedures developed, and helps reduce the expectations gap. 
 

Finally, the study concentrated on a set of recommendations, and the 

most notably advice is to call for workshops and training courses done by 

experts of competent authorities of the auditors in the Gaza Strip, and raise 

awareness of the external auditor to their establishment and duties, 

otherwise, call for  regular meetings of the auditors themselves a, and the 

auditors with sample of Finance users to clarify their problems more 

clearly. 

 

 

Key words: 

(External Auditor, Analytical procedures, Users of financial 

statements, & Expectations gap). 
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 قدمة:المُ  1.1

كل من مستخدمي القوائم المالية ومراجعي تعتبر من المشاكل التي تواجو فجوة التوقعات      
مراجع الحسابات يقدم تقريره لمستخدمي القوائم المالية، فإذا كان  حيث إنالحسابات الخارجيين، 

أن المراجع يفترض و ىناك عدم دراية أو فيم من قبل مستخدمي القوائم المالية لما ورد في التقرير، 
بأن تقريره مفيومًا مائة بالمائة، فينا تبدأ المشكمة وتظير فجوة التوقعات، وسيوضح البحث ما إذا 

اإلجراءات التحميمية تعتبر من  حيث إنءات التحميمية دورًا في حل ىذه المشكمة أم ال، كان لإلجرا
 األساليب الجوىرية المتطورة، وواضحة التفسير لمستخدمي القوائم المالية.

 مراجعالوصول إلى الرأي السميم حول عدالة تمثيل القوائم المالية من طرف  يعتبرو 
المينية الالزمة وكثير من األعمال واإلجراءات مثل التخطيط  الحسابات يتطمب منو بذل العناية

، ونظرًا ألنو ال يوجد نشاط المراجعةواختبار نظام الرقابة الداخمية واختبار عينات  المراجعةلعممية 
خاليًا من المخاطر، فإن الوصول إلى ذلك الرأي ال يخمو أيضًا من المخاطر التي أصبحت  مراجعة

 المراجعقر في كافة مراحل عممو، وتؤثر عمى سالمة التقارير المالية التي يُ  المراجعد أمرًا واقعًا ُييد
ون العمل عمى تخفيض تمك المخاطر إلى أدنى مستوى المراجعحاول بعدالتيا أو عدم عدالتيا، ويُ 

مناسبة، ومن ىذه األساليب أسموب اإلجراءات  مراجعةممكن من خالل استخدام أساليب ووسائل 
ز عزّ ، وبما يُ المراجعةفي الوصول إلى المستوى المطموب من عممية  المراجعالتحميمية التي تساعد 

 (.     282:  2012زباينة،و أبوميالة، ) عموماً  المراجعة، والثقة بمينة المراجعةجودة عممية 

و إلى المساىمين أو إلى  ( بأن تقرير297: 2009ويقول )المطارنة،  المراجع عادًة ُيَوجَّ
بياناتيا المالية، وذلك بشكل مناسب حسب متطمبات ظروف  مراجعةمجمس اإلدارة التي يتم 

 واألنظمة المحمية. مراجعةالتكميف بال

، ومدلوالت المراجعةوجد سوء فيم من قبل مستخدمي القوائم المالية ألىداف وظيفة ويُ       
واستقالليتو، وىذا ىو السبب  المراجع، ومسئوليات المراجعةالمصطمحات المستخدمة في تقارير 

أنو ال يمكن التغاضي  المراجعةالرئيس وراء ظيور ما يسمى بفجوة التوقعات؛ ولقد أدركت مينة 
يؤدي إلى أن تفقد عن ىذه الفجوة، إذ بدأت ُتمقي بظالليا السمبية عمى المينة والمينيين، مما قد 

المينة أىميتيا ودورىا االجتماعي، لذلك حاولت المينة وبشتى الوسائل الحد من ىذه الفجوة فعمدت 
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أن سبب ودورىا استنادًا إلى االفتراض الضمني  المراجعةإلى تعميم المجتمع وتثقيفو بطبيعة وظيفة 
 المراجعةبإصدار معايير  أيضاً  ، وقامتالمراجعةىذه الفجوة ىو جيل المجتمع، وسوء فيمو لمينة 

ين، وتعزيز استقالليتيم، وذلك عمى المراجعوقواعد السموك الميني من أجل تحسين كفاءة أداة 
 .2008: 353))السعد،  جزءًا من أسباب ىذه الفجوة ين يتحممون أيضاً المراجعاعتبار أن 

 مشكمة البحث: 2.1      

واستخداميا ضروري لضمان وجود  االختبارات الجوىرية أحد التحميميةجراءات اإلتعتبر 
في حل بعض مشاكل  يعتمد عمييا مستخدمو القوائم الماليةبحيث معمومات محاسبية موثوقة، 

 راجعمقائمة بين عمل الفجوة مشكمة ال المشكالتومن ضمن تمك  المراجعة التي تواجييم؛
القوائم  مستخدموة من جية وبين ما يتوقعو لممعايير الميني وفقاً  المراجعةجراءات ا  و  الحسابات

 ، والتي تسمى بـ "فجوة التوقعات"،المالية من نتائج يعتمدون عمييا في اتخاذ قراراتيم من جية اخرى
من ميمة المراجعة وىو "اإلجراءات  لميملذا فإن ىذا البحث يسعى إلى إظيار ىذا الجانب ا

والمقارنات واستخدام النسب المالية والتي تسعى إلى التحميمية" بما يتضمنو من تحديد لالتجاىات 
إخراج النتائج الحقيقية والمعبرة بكل شفافية عن حقيقة المركز المالي لممنشأة موضوع المراجعة، 
زالتيا وترسيخ الثقة بالنتائج التي يحصل عمييا مراجع الحسابات  ومن ثم تقميص فجوة التوقعات وا 

 ية عمى اختالف أنواعيم.من قبل مستخدمي القوائم المال

التحميمية تساىم مساىمة فعالة في  جراءاتإلذا كانت اإما ت تثير الجدل حول وىناك تساؤال 
لذلك يسعى البحث لإلجابة عمى  ،أم ال الفمسطينية عمل المراجعةفجوة التوقعات في بيئة  تقميص

 التساؤل الرئيس التالي:

 ؟تقميص فجوة التوقعات في بيئة المراجعة الفمسطينيةمساىمة اإلجراءات التحميمية في ما مدى 

 التالية: الفرعية سئمةويتفرع من ىذا السؤال األ

في عممية  وجمع المعمومات األولية عن المنشأة تأثير األساليب التحميمية الوصفيةما مدى  .1
 المراجعة عمى تقميص فجوة التوقعات؟
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عممية المراجعة عمى تقميص فجوة أسموب تحميل النسب المالية في تأثير ما مدى  .2
 التوقعات؟

 أسموب تحميل االتجاه في عممية المراجعة عمى تقميص فجوة التوقعات؟تأثير ما مدى  .3
في عممية المراجعة عمى تقميص فجوة  أسموب تحميل انحرافات الموازنة تأثيرما مدى  .4

 التوقعات؟
تعدد في عممية المراجعة عمى تحميل االنحدار البسيط واالنحدار الم أسموبتأثير ما مدى  .5

 تقميص فجوة التوقعات؟

 أىداف البحث: 3.1

 يسعى ىذا البحث إلى تحقيق األىداف التالية:       

بيان أىمية اإلجراءات التحميمية، وما ينتج من إيجابيات عديدة عمى مينة المراجعة من  .1
 خالل االستخدام األمثل ليا.

 )الوصفية( عمى تقميص فجوة التوقعات. بيان مدى مساىمة األساليب غير الكمية .2
 بيان مدى مساىمة األساليب الكمية البسيطة عمى تقميص فجوة التوقعات. .3
 بيان مدى مساىمة األساليب الكمية المتقدمة عمى تقميص فجوة التوقعات. .4

 أىمية البحث: 4.1

 جراءاتالمراجعة وىو اإل جراءاتإمن  جراءإ ىميةأىمية ىذا البحث في بيان أتنبع        
صبحت من أا يحيث إن، التحميمية جراءاتىمية النتائج المترتبة عن استخدام اإلأالتحميمية، وبيان 

يسعى تطبيق و  ،ياتمراجعجراءات الحديثة والمستخدمة لفحص البيانات والقوائم المالية و برز اإلأ
مر الذي الموجودة وتطويرىا، األ التالمشكلى حل العديد من إالتحميمية بشكل نموذجي  جراءاتإلا

اب المشاريع والمساىمين حصأيجابي عمى مستخدمي القوائم المالية وقرارات إيؤثر بشكل 
مراجعي التحميمية من قبل  جراءاتمدى ارتباط استخدام اإل، ويبين المستفيدين من البيانات المالية

مر الذي يقوي عالقة المراجعين بمستخدمي وعالقة ذلك بتقميص فجوة التوقعات، األ الحسابات
 لىإيؤدي  مراجعةالتحميمية في برامج ال جراءاتاستخدام اإلقيام المراجع ب حيث إنالقوائم المالية، 

تقميل خطر المراجعة واكتشاف الغش في الوقت المناسب، والتعبير برأيو حول عدالة وصحة 
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 غير التحميمية اإلجراءات استخدام

 (الوصفية) الكمية

  التحميمية اإلجراءات استخدام

 البسيطة الكمية

استخدام اإلجراءات التحميمية 
 الكمية المتقدمة

دوٌر ىامٌّ في تقوية المراجع في عممو وتأديتو لواجباتو  البيانات الموجودة في القوائم المالية، وىذا لو
 بشكل أكبر بسبب توفر األدلة المناسبة بين يديو بعد استخدامو لإلجراءات التحميمية. 

 :بحثمتغيرات ال 5.1

       حيث إن لى تابع ومستقل كما ىو موضح بالشكل التالي،إتقسيم المتغيرات لقد تم 
، والمتغيرات المستقمة المؤثرة عمى المتغير التابع تقميص فجوة التوقعاتالتابع يتمثل في المتغير 

 ىي:

 الوصفية(.جراءات التحميمية غير الكمية )استخدام اإل 
 جراءات التحميمية الكمية البسيطة.استخدام اإل 
 جراءات التحميمية الكمية المتقدمة.استخدام اإل 

             ث:ـأُنموذج البح 4.1

 

 

 

 
 

 

 :ثـحـيات البـرضـف 7.1

باستخدام ( بأن ىناك دور واضح لممراجعة التحميمية 136: 2013بين دراسة )الربضي، تُ 
النسب المالية والمئوية وتحميالت االتجاه في تقميص فجوة التوقعات في بيئة العمل التدقيقي في 

 .األردن

بكافة أساليبيا تساعد في تقميص وبناء عميو يسعى البحث لمتأكد من أن اإلجراءات التحميمية 
 ترض البحث الفرضيات التالية:ففجوة التوقعات في بيئة المراجعة الفمسطينية، وبالتالي ي
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 ولىالفرضية األ: 
جراءات التحميمية بين استخدام اإل( 0.05)عند مستوى داللة ُيوجد تأثير ذو داللة إحصائية 

 .المراجعة الفمسطينيةوتقميص فجوة التوقعات في بيئة  لمراجعةفي عممية ا

 الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع منيا 

جراءات التحميمية بين استخدام اإل( 0.05)عند مستوى داللة  ُيوجد تأثير ذو داللة إحصائية .1
 وتقميص فجوة التوقعات. المراجعة( في عممية )الوصفية ةغير الكمي

جراءات التحميمية بين استخدام اإل( 0.05)عند مستوى داللة ُيوجد تأثير ذو داللة إحصائية  .2
 وتقميص فجوة التوقعات. المراجعةالكمية البسيطة في عممية 

جراءات التحميمية بين استخدام اإل( 0.05)عند مستوى داللة ُيوجد تأثير ذو داللة إحصائية  .3
 وتقميص فجوة التوقعات. المراجعةالكمية المتقدمة في عممية 

  :الفرضية الثانية 

جراءات مدى مساىمة اإل في بحثجابات عينة الإحصائية في إذات داللة  عالقة وجدتُ 
الشخصية )الجنس، الفمسطينية لممتغيرات  المراجعةالتحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة 

 .الُمسّمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة(، ةالمؤىل العممي، التخصص العممي، الشيادة الميني

 :البحثمنيجية  8.1

كثر ألكونو من التحميمي، المنيج الوصفي  استخدام فقد تمىداف البحث أ حقيقمن أجل ت     
الحصول عمى المعمومات الثانوية  تمنسانية، كما في الدراسات االجتماعية واإل المناىج استخداماً 

 عن طريق الكتب والمراجع العممية والدراسات السابقة واألبحاث المنشورة في الدوريات المتخصصة،
 برنامج واسُتخدم ،ليذا الغرض ُأعدتالتي  االستبانةولية من خالل ع المعمومات األتم جمو 
(SPSS) Statistical Package for the Social Sciences .لتحميميا 

 :وعينتو بحثجتمع المُ  9.1

حيث يبمغ  ،المراجعين العاممين في مكاتب المراجعة في قطاع غزة من البحث مجتمع يتكون     
المحاسبين  نقابةحسب البيانات الُمسّجمة لدى مكتبًا،  66عدد مكاتب المراجعة ما ُيقارب 
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مكتبًا، وتم توزيع  43 بمغت عشوائية حيث تم أخذ عينةفي قطاع غزة،  الفمسطينية والمراجعين
 85استبانة، تم استرداد  95استبانة عمى األقل لكل مكتب، حيث بمغ عدد االستبانات الموزعة 

، ليصبح العدد النيائي لالستبانات الصالحة لمتحميل استبانات غير صحيحة 4استبانة، وتم استبعاد 
نسبة جيدة جدًا ومعقولة قياسًا باألبحاث ( وىي %85.3) مئوية استبانة أي بنسبة 81لمتحميل 
 .المماثمة

 الدراسات السابقة: 10.1

 ة:الدراسات العـــربي :أولً 

( بعنوان: "دور المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في 2013دراسة )الربضي،  .1
 بيئة العمل التدقيقي من وجية نظر المحاسب القانوني األردني )دراسة ميدانية(".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور المراجعة التحميمية كإجراءات جوىرية في تقميص 
فجوة التوقعات المعقولية واألداء في بيئة التدقيق األردنية، والتعرف عمى مدى اعتماد المحاسبين 

دراسة القانونيين األردنيين عمى اإلجراءات التحميمية في تقميص فجوة التوقعات، ولتحقيق أىداف ال
( محاسبًا 566تم تصميم استبانة وزعت عمى عينة عشوائية من مجتمع الدراسة المكون من )

( استبانة بنسبة استجابة 156( استبانة عمييم، وتم استرداد )200قانونيًا، حيث تم توزيع )
 .%(، وقد تم تحميل االستبانات باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والتحميمية المناسبة78)

وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك دورًا واضحًا لممراجعة التحميمية كإجراءات جوىرية في 
تضييق فجوة المعقولية في بيئة التدقيق األردنية، وأن ىناك دورًا واضحًا باستخدام النسب المالية في 

التحميمية تضييق فجوة المعقولية في بيئة التدقيق األردنية، وأن ىناك دورًا واضحًا لممراجعة 
 باستخدام االتجاىات الحديثة في التحميل المالي في تضييق فجوة المعقولية.

وقد خّمصت الدراسة بمجموعة توصيات كان أىميا العمل عمى توعية المجتمع المالي 
بواجبات المحاسب القانوني من خالل الندوات والمحاضرات، وضرورة االستمرار وتكثيف 

أنفسيم، لمحاسبين القانونيين المسجمين في جمعية المحاسبين القانونيين االجتماعات المنعقدة بين ا
وتعميق مفيوم المراجعة التحميمية في بيئة التدقيق األردنية وأىميتيا في تحقيق مستوى عاٍل من 
 المصداقية والموثوقية في القوائم المالية لدى المستثمرين وحممة األسيم وأصحاب المصالح األخرى.
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: المراجعةفجوة التوقعات في  تقميص"العوامل المؤثرة عمى  :( بعنوان2013فرح، دراسة )ال .2
 ي الحسابات الخارجيين والمستثمرين في األردن".مراجعوجيات نظر 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العوامل التي تساعد عمى تقميص فجوة التوقعات في      
، ولتحقيق أىداف ىذه المراجعة من وجية نظر كل من مراجعي الحسابات والمستثمرين في األردن

الدراسة تم تصميم استبانة ومن ثم توزيعيا عمى عينة من مراجعي الحسابات الخارجيين 
والختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اإلحصاء الوصفي، واختبار )ت( لمعينة الواحدة  والمساىمين؛

 والعينات المستقمة.

تثقيف مستخدمي القوائم المالية بواجبات ومسؤوليات مراجعي  أن توصمت الدراسة إلى     
فاءة وميارة الحسابات وتطوير معايير المراجعة لتواكب متطمبات المجتمعات ورفع األداء وتعزيز ك

مراجعي الحسابات وتعزيز استقالليتيم تمعب دورًا كبيرًا في تقميص فجوة التوقعات من وجية نظر 
مراجعي الحسابات الخارجين والمستثمرين. ىذا وتوصمت الدراسة إلى وجود فروقات ذات داللة 

مين وحيال إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات والمساىمين حيال إسيام عممية تثقيف المساى
 .إسيام عممية تعزيز أداء مراجعي الحسابات في تقميص فجوة التوقعات

خرجت الدراسة بمجموعة ُميّمة من التوصيات التي تساىم في تقميص فجوة التوقعات في  وقد     
المراجعة وىي أنو يجب عمى جمعية مراجعي الحسابات األردنية والجيات المينية األخرى المنظمة 

اجعة في األردن أن تقوم بعممية توعية وتثقيف لجميع مستخدمي القوائم المالية حول دور لمينة المر 
ومسؤوليات وواجبات مراجعي الحسابات، ويجب أن تبين مساقات مراجعة الحسابات في الجامعات 
األردنية بشكل واضح وجمي ميام ومسؤوليات مراجعي الحسابات، وأنو يجب عمى الجيات الُمصّدرة 

ر المراجعة العمل عمى التطوير المستمر لمعايير المراجعة بما يتالءم وحاجات المجتمع، وأنو لمعايي
  .يجب عمى جميع مكاتب المراجعة األردنية العمل عمى تعزيز استقاللية المراجعين

( الخاص 700الدولي رقم ) المراجعة"أثر تعديالت معيار  :(، بعنوان2013دراسة )ترزي،  .3
ي الحسابات مراجعدراسة تحميمية آلراء  -فجوة التوقعات تقميصالحسابات عمى  مراجعبتقرير 

 ".فمسطين -وُمعدي القوائم المالية واألكاديميين في قطاع غزة
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى مساىمة التعديالت التي ُأجريت عمى معيار      
الحسابات في تحسين توصيل نتيجة  مراجع( المعدل والخاص بتقرير 700ي رقم )لالدو  المراجعة

لى مدى مساىمة ىذه التعديالت المتعمقة بمسؤوليات ا  ، و إلى مستخدمي التقرير المراجعةممية ع
فجوة  تقميصفي  المراجعةوطبيعة ونطاق ومحددات عممية  المراجعاإلدارة ومسؤوليات وواجبات 

الوصفي التحميمي، ولجمع البيانات تم  ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم اتباع المنيجالتوقعات، 
 .(SPSS)تصميم استبانة وتوزيعيا عمى فئات عينة الدراسة، وقدم تم التحميل ببرنامج 

الحسابات ساىمت  مراجعجريت عمى تقرير وأظيرت نتائج ىذه الدراسة أن التعديالت التي أُ       
وطبيعة ونطاق ومحددات  المراجعفي اإلشارة بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة ومسؤوليات وواجبات 

فجوة التوقعات من وجية نظر الفئات التي شممتيا الدراسة،  تقميص، وبالتالي في المراجعةعممية 
 إلى مستخدمي التقرير. المراجعةكما أدت إلى تحسين توصيل نتيجة عممية 

صت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أىميا ضرورة المحافظة عمى تقرير وخمّ       
( المعدل مما قد يساعد عمى إقبال مستخدمي 700الدولي رقم ) المراجعةلمعيار  وفقاً  المراجع

البيانات المالية عمى قراءتو، وضرورة سن قوانين وأنظمة من قبل المشرع الفمسطيني تتطمب تبني 
( المعدل، واألخذ بعين االعتبار 700الدولي رقم ) المراجعةلمعيار  الحسابات وفقاً  مراجعتقرير 

وجيات نظر مستخدمي البيانات المالية في مختمف البمدان التي تنتسب لالتحاد الدولي لممحاسبين 
 حول ىذه التعديالت.

"مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية في مراجعة المخزون مع  :(، بعنوان2013دراسة )سقا،  .4
 التطبيق عمى شركة أكبيطرة".

ين في المراجعىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أىم اإلجراءات التحميمية الواجب إتباعيا من قبل       
تحقيق ىذا ين في فيم كيفية اإلفادة من المراجعة التحميمية، ولالمراجعمراجعة المخزون، ورفع كفاءة 

حميل بياناتيا المتعمقة إجراء دراسة تطبيقية عمى شركة أكبيطرة محدودة المسؤولية وتفقد تم اليدف 
 .بالمخزون

وأظيرت الدراسة نتائج مفادىا تدني مستوى استخدام اإلجراءات التحميمية في المراجعة من قبل      
إلجراءات، وذلك عمى الرغم من استخداميا المراجعين السوريين، وأن ىناك تفاوتًا في استخدام تمك ا
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في مراحل المراجعة جميعيا، وأن المراجعين السوريين ال يدركون بوضوح أىمية استخدام إجراءات 
إدراكيم ضعف  المراجعة التحميمية في تنفيذ عممية المراجعة التي يقومون بيا، واتضح أيضاً 

 الخاص بإجراءات المراجعة التحميمية. "520الدولي " المراجعةلممتطمبات األساسية لمعيار 

يجب االعتماد عمى اإلجراءات صت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وىي أنو وخمّ      
عمى تقميل  المراجعالتحميمية في عممية المراجعة لما وفرتو ىذه اإلجراءات من مؤشرات ساعدت 
بالحصول  صمخّ المُ الوقت والجيد الالزمين إلتمام عممو بأقل تكمفة ممكنة، والوصول إلى ىدفو 

 لنواحي الجوىرية جميعيا بفاعمية،تعرض بعدالة ا المنشأةعمى تأكيد معقول بأن قيمة مخزون 
جراء الدورات التدريبية لم ءات في عممية ين السوريين حول كيفية اإلفادة من ىذه اإلجرامراجعوا 

 المراجعة.

( بعنوان: "إجراءات المراجعة التحميمية ودورىا في ترشيد الحكم 2013دراسة )موسى،  .5
 .الشخصي لممراجع"

تناولت ىذه الدراسة موضوع العالقة بين إجراءات المراجعة التحميمية والحكم الشخصي      
ضعف الترابط بينيما يؤدي إلى صدور تقرير من  حيث إنلممراجع، ونظرًا ألىمية المواءمة بينيما 

قبل المراجع ال يعبر عن الواقع الحقيقي والصحيح لممنشأة محل المراجعة وبالتالي يؤدي إلى 
 ىصدور قرارات غير سميمة من قبل مستخدمي ىذه التقارير، وعميو فإن ىذه الدراسة تيدف إل

 في ترشيد الحكم الشخصي لممراجع.تسميط الضوء عن دور إجراءات المراجعة التحميمية 

المراجع بمعايير المراجعة المتعارف عمييا وبذل العناية  وتوصمت الدراسة إلى ضرورة التزام     
المينية الالزمة واالجتياد أثناء الفحص وضرورة استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية والمالية 

 .في عممية المراجعة لتساعده في ترشيد حكمو الشخصي

جراءات التحميمية من قبل صت الدراسة إلى بعض التوصيات أىميا ضرورة استخدام اإلوقد خمّ      
المراجع لترشيد حكمو الشخصي عند تقييم األدلة وضرورة قيام المنظمات والجامعات بإجراء 
الندوات والدورات التدريبية لشرح أىمية استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية والمالية في عممية 

 المراجعة ودورىا في ترشيد الحكم الشخصي.
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"أثر استخدام اإلجراءات التحميمية في المراجعة كأداة  ( بعنوان:2012دراسة )أبوشرخ،  .6
 .دراسة ميدانية عمى مكاتب المراجعة في قطاع غزة": لمرقابة عمى األداء واكتشاف النحرافات

ىدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام اإلجراءات التحميمية في المراجعة كأداة لمرقابة عمى 
ت، ولتحقيق ذلك تم التعرض إلى المقومات األساسية التي تنطوي عمييا األداء واكتشاف االنحرافا

، وقد عمميات القيام باإلجراءات التحميمية من خالل األدوات والوسائل الالزمة في ىذا الخصوص
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، وتم إعداد استبانة وتوزيعيا عمى مجتمع الدراسة المتمثل في 

 .( مبحوثاً 71مة في قطاع غزة بعدد )مكاتب المراجعة العام
بأن توافر المعرفة المينية كان ليا دورًا بارزًا في  كان من أىمياوتوصمت الدراسة إلى نتائج 

في المراجعة والتعرف عمى األساليب الواجب القيام تمكين المراجع من استخدام اإلجراءات التحميمية 
االنحرافات، وأن مكاتب المراجعة تستخدم توقعات  بيا وصواًل إلى تحقيق األداء السميم واكتشاف

المراجع ألغراض توفير تأكيدات معقولة حول دقة البيانات المالية وتحديد البنود التي تتطمب المزيد 
 من الفحص لتحديد مواطن الضعف وزيادة االختبارات فييا وتقييم قدرة المشروع عمى االستمرارية.

ورة العمل عمى توفير دعائم تطبيق اإلجراءات التحميمية وكان من أىم توصيات الدراسة ضر 
ين بمفيوم ومقومات تطبيق تمك اإلجراءات كأداة رقابية وكمؤشر يوفر المراجعوتعزيز وتوعية 

التكمفة والجيد والوقت المبذول، وضرورة قيام الجمعيات المينية الفمسطينية بالعمل عمى تطوير 
ا قضت بو معايير المراجعة الدولية، والتأكيد عمى ضرورة تطبيق األداء الميني لممراجعين وفقًا لم

 اإلجراءات التحميمية في الكشف عن مدى فاعمية نظام الرقابة الداخمية.
"دور اإلجراءات التحميمية في تخفيض مخاطر  ( بعنوان:2012دراسة )أبوميالة، وزباينة،  .7
 ".520الدولي  مراجعةوفقًا لمعيار ال مراجعةال

 مراجعةىذه الدراسة إلى التعرف إلى دور اإلجراءات التحميمية في تخفيض مخاطر الىدفت 
، ولتحقيق أىداف الدراسة ي الحساباتمراجعمن وجية نظر  520الدولي  مراجعةوفقًا لمعيار ال

( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت، وقد وزعت عمى عينة عشوائية 35أعدت استبانة خاصة ضمت )
( مدققًا، واستخرجت 83بات المزاولين لممينة في الضفة الغربية وعددىم )من مراجعي الحسا

( لمعينات المستقمة، ومعدلة الثبات t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار )
 ."كرونباخ ألفا"، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم اإلنسانية
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والنشاط الذي تمارسو،  المنشأةالحسابات لمجال عمل  مراجعوأشارت نتائج الدراسة إلى فيم 
عمى االستمرارية، وعدم وجود فروقات جوىرية عند تطبيق اإلجراءات  المنشأةوأن تقويمو لقدرة 

 .مراجعةالتحميمية، وقيامو باإلشارة إلى االنحرافات المحتممة يؤدي إلى تخفيض مخاطر ال
الحسابات تطبيق اإلجراءات  مراجعالدراسة إلى توصيات عدة أىميا، أواًل: عمى  وخمصت

 التحميمية في مرحمة التخطيط لمساعدتو في فيم األعمال وتحديد مناطق الخطورة المحتممة. 
الحسابات بالبحث والحصول عمى تفسيرات مناسبة وأدلة معززة ومالئمة،  مراجعقيام ثانيًا: ضرورة 
تكشف اإلجراءات التحميمية وجود تقمبات ميمة، أو إظيارىا لعالقات متضاربة مع وذلك عندما 

الحسابات  مراجعالمعمومات وثيقة الصمة، أو كشفيا النحرافات عن المبالغ المتنبأ بيا. ثالثًا: عمى 
كانت ، وذلك عندما يقوم بتكوين قراره فيما إذا مراجعةتطبيق اإلجراءات التحميمية عند تنفيذ عممية ال

 بطبيعة العمل.  المراجعالبيانات المالية ككل مطابقة لمعرفة 
 :"فجوة التوقعات ومدى تأثيرىا ببعض المتغيرات الشخصية ( بعنوان:2012دراسة )الفضل،  .8

 دراسة ميدانية في العراق".
ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر مجموعة من المتغيرات الشخصية المتمثمة بالخبرة ومركز 

والتفكير التحميمي عمى فجوة التوقعات وذلك عمى عينة مؤلفة من المراجعين والمستثمرين التحكم 
 يبمغ عدد كل فئة منيا أربعين مفردة.

أن عممية المراجعة تعتمد عمى الحكم  وقد توصمت الدراسة إلى عدة استنتاجات كان أىميا
التوقعات ُيعد أمرًا محتومًا الشخصي مثمما ترتكز عمى معايير المراجعة، وعميو فإن وجود فجوة 

ووجودىا في بيئة التطبيق ىو وجود حقيقي وليس وىم. وأن متغير الخبرة العممية والمينية لكل من 
المراجعين ومستخدمي مخرجات عممية المراجعة من المتغيرات الشخصية اليامة ذات التأثير 

 الواضح في حجم فجوة التوقعات. 
الجيات المشرفة عمى تنظيم أن قيام  أىميالتوصيات وقد خمصت الدراسة مجموعة من ا

المينة تبني دورًا أكثر فاعمية فيما يتعمق بتثقيف المجتمع بطبيعة عممية المراجعة ودور المراجع 
ع واالشراف والرقابة عمى وواجباتو ، وتوصي بدراسة تأثير عوامل تتعمق باالستقرار الوظيفي لممراج

  .لدى مكاتب المراجعة عمى أداء عممية المراجعة وجودة ىيكل التنظيمالمراجع، 
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"أثر التوقعات غير المعقولة لمستخدمي البيانات  بعنوان: (2011عقل، و دراسة )دراغمة،  .9
 في فمسطين". المراجعةالمالية عمى فجوة توقعات 

تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد بنية فجوة التوقعات غير المعقولة في فمسطين حول مسئوليات      
والمنفعة منو، والمينة بشكل عام من خالل استقصاء آراء  المراجعةالحسابات، وأىداف  مراجع
 300، ولتحقيق ىذا اليدف تم تصميم استبانة، تم توزيع دمي البيانات المالية في فمسطينمستخ
نة عمى عينة من مستخدمي البيانات المالية، وبمغ عدد االستبانات المسممة والمستوفاة الشروط استبا
 .(Kruskal- Wallisاستبانة، وقد استخدم اإلحصاء الوصفي واالختبارات الالمعممية ) 232

وكان من أىم نتائج الدراسة أن فجوة التوقعات غير المعقولة موجودة في فمسطين حول      
، وبعض القضايا المتعمقة بالمينة بشكل المراجعةالحسابات، ومنافع وأىداف  مراجعات مسؤولي

عام، ووجد بأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء المستجوبين فيما يتعمق ببيئة فجوة 
 التوقعات غير المعقولة.

ضرورة قيام وزارة التربية والتعميم  صت ىذه الدراسة مجموعة من التوصيات تمثمت فيوخمّ      
الفمسطينية بإضافة جزء في مساقات اإلدارة واالقتصاد التي تدرس في المدارس الفمسطينية حول 

الحسابات بيدف تثقيف المجتمع حول المينة، وُتوصي الدراسة الُمشّرع الفمسطيني عمى  مراجعة
مطول ألنو يوضح واجبات ومسؤوليات ال المراجعضرورة سن قوانين وأنظمة تتطمب تبني تقرير 

  .بشكل أفضل المراجع

"دور المراجعة التحميمية في رفع كفاءة عممية  ( بعنوان:2011دراسة )الطويل، والباز،  .10
 المراجعة".

حيث ىدفت الدراسة توضيح مفيوم وأىمية وأساليب وتوقيت وأىداف ومعوقات المراجعة 
 في عممية المراجعة.التحميمية، ومدى االعتماد عمى نتائجيا 

وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن اإلجراءات التحميمية تمثل أحد نوعي 
اختبارات التحقق الالزمة لمحصول عمى أدلة وقرائن اإلثبات في عممية المراجعة، وأن اإلجراءات 

اإلجراءات التحميمية في تستخدم مجموعة كبيرة من األساليب، وأنو عمى الرغم من أىمية التحميمية 
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التي تحد من قدرة المراجعين  المشكالترفع كفاءة أداء عممية المراجعة غير أن ىناك بعض من 
 عمى استخداميا.

عن طريق ضرورة  المشكالتسة بعض السبل التي قد تسيم في حل تمك وقد اقترحت الدرا
عمالء، والوصول إلى النتائج احتفاظ المراجعين ببرامج حاسوب جاىزة لتسييل تحميل بيانات ال

المطموبة، وأن تقوم جية معنية كنقابة المحاسبين والمراجعين بإعداد برامج تنشيطية ودورات عممية 
بشكل دوري لمزاولي مينة مراجعة الحسابات، وضرورة قيام األكاديميين والمتخصصين في مجال 

التحميمية لبيان مدى فعالية تمك  المراجعة بإجراء دراسات تطبيقية عمى استخدام بعض األساليب
 األساليب في تحقيق أغراض المراجعة.

  
 مراجعة"أىمية استخدام اإلجراءات التحميمية في مراحل ال ( بعنوان:2011دراسة )العبدلي،  .11

 ".-دراسة ميدانية في وزارة المالية في دولة الكويت–من قبل المراقبين الماليين 
مى أىمية استخدام اإلجراءات التحميمية من قبل المراقبين حيث ىدفت الدراسة إلى التعرف ع

، وقد تم ، وذلك من وجية نظر مراقبي وزارة المالية في دولة الكويتمراجعةالماليين في مراحل ال
التعامل مع نوعين من البيانات وىما البيانات الثانوية والبيانات األولية، والتي تم جمعيا من خالل 

 .باستخدام استبانة خطية.الدراسة الميدانية و 
 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا أن استخدام المراقبين الماليين لإلجراءات

والرقابة في  مراجعةكفاءة وفعالية ال فيالمحتممة يؤثر  المشكالتعند تحديد وتشخيص  التحميمية
وزارة المالية في دولة الكويت بتوقيت في وزارة المالية في دولة الكويت، وأن تقيد المراقبين الماليين 
 مراجعةيؤثر في كفاءة وفاعمية ال مراجعةالقيام باإلجراءات التحميمية قبل أو بعد أو أثناء فترة ال

 .والرقابة في وزارة المالية في دولة الكويت
وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات منيا: التأكيد عمى االستمرار باستخدام اإلجراءات 

عند القيام  المراجعكونيا تسيم في إضافة أدلة إثبات لتكوين رأي  مراجعةمية لمقيام بعمميات الالتحمي
، وضرورة إيجاد برامج توعية لممراقبين في وزارة المالية حول أىمية استخدام مراجعةبعممية ال

فير المعمومات اإلجراءات كونيا تسيم في توفير القوائم المالية والتقارير المحاسبية القادرة عمى تو 
 .مراجعةالتي تتعمق في عممية ال
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في دولة الكويت باإلجراءات  مراجعة"مدى التزام مكاتب ال ( بعنوان:2011دراسة )المطيري،  .12
 (".520الدولي رقم ) مراجعةالتحميمية المنصوص عمييا في معيار ال

ي الحسابات في دولة الكويت بتطبيق المعيار مراجعىدفت الدراسة إلى بيان مدى التزام 
الخاص باإلجراءات التحميمية، كما ىدفت إلى التعرف عال أبرز النسب المالية المستخدمة في  520

ين في الكويت، وعمى أبرز معوقات استخدام اإلجراءات المراجعاإلجراءات التحميمية من قبل 
 .ستبانة عمى عينة مراجعي الحسابات في الكويت، وقد تم اعتماد أسموب االالتحميمية في الكويت

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء معبئي االستبانات 
حول موضوع الدراسة تعزى لبعض المتغيرات الشخصية ومن أىميا المركز الوظيفي والخبرة والعمر 

 الكويتي مع مكتب أجنبي. ةمراجعوحمل شيادات مينية أجنبية وارتباط مكتب ال
في دولة الكويت وبزيادة  مراجعةوأوصت الدراسة بتعميم استخدام اإلجراءات التحميمية في ال

، والعمل عمى رفع مستوى اإلدراك ي الحسابات بأىميتيا وكيفية استخداميامراجعتدريب وتثقيف 
ة في دولة الكويت، ورفع لإلجراءات التحميمية خالل كافة مراحل المراجعة لدى مكاتب المراجع

 .مستويات ميارات المغة اإلنجميزية وميارات الحاسوب لممراجعين في مكاتب المراجعة
 في تقميص فجوة التوقع". مراجعة( بعنوان: "دور معايير ال2009دراسة )الدوري،  .13

ين المراجعتخمص ىذه الدراسة إلى أن وجود فجوة بين ما يتوقع المستفيدون أداءه من قبل 
ين وواجباتيم ومسئولياتيم المراجعالمعمنة وقدرات ىؤالء  مراجعةين ما ىو واقع حال أىداف الوب

وحدود عمميم ىو حقيقة واقعة ال يمكن تجاوزىا بل ينبغي مواجيتيا ومحاولة إيجاد الحمول ليا 
 .مراجعةالتي تواجو مينة ال المشكالتبصفتيا واحدة من أبرز 

يشير عبر الزمن المنصرم إلى الوجود  مراجعةاقع مينة الالدراسة أن و  نتائجوكانت أىم 
وبين واقع ىذه المينة، وأن  مراجعةالمتزايد لفجوة حقيقية وواقعية بين توقعات المستفيدين من مينة ال

في تعريف مستخدمي القوائم المالية بمسئوليات مراجع تساىم إلى حد كبير  مراجعةمعايير ال
 مراجعةومحددات وصعوبات العممية ال مراجعةتوضح مخاطر ال الحسابات، وأن تمك المعايير

 لمستخدمي القوائم المالية.

، واالستمرار مراجعةوأوصت الدراسة بزيادة الوعي واإلدراك العام بمشكمة فجوة التوقعات في ال
الدولية  مراجعةفي عمل الدراسات والبحوث في سبل تطوير وتحديث وتعديل معايير وأدلة ال
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، وضرورة عمل استطالعات رأي مستمرة من فترة ألخرى عل جميور المستفيدين من مينة والمحمية
 .مراجعةال

"مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات عمى فجوة التوقعات في  ( بعنوان:2009دراسة )خميل،  .14
 ".-دراسة تحميمية آلراء المراجعين الخارجيين والمستثمرين–مينة المراجعة في فمسطين 

دراسة إلى التعرف عمى العالقات التأثيرية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تيدف ىذه ال
مينة  فمسطين عمى فجوة التوقعات بين مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في بيئة

، وذلك بدراسة تحميمية آلراء مراجعي الحسابات والمستثمرين مراجعة الحسابات في فمسطين
ىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي في جمع البيانات من أ ، ولتحقيقالفمسطينيين

من مراجعي الحسابات والمدراء  109مصادره األولية والثانوية، وقد تم توزيع استبانة عمى 
 . (SPSSاستبانة، وتحميميم ببرنامج ) 86والمحممين في شركات الوساطة في فمسطين وقد تم قبول 

نتائج من أىميا أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يحقق قدرًا  وقد خمصت الدراسة إلى
مالئمًا من الثقة والطمأنينة لممستثمرين ومستخدمي القوائم المالية ومدى اعتمادىم عمى التقارير 
المالية التي أعدت وروجعت وفقًا لمبادئ وآليات حوكمة الشركات وىو ما يعني تضييق فجوة 

ين مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في فمسطين، وأن التوقعات في مينة المراجعة ب
مبدأ اإلفصاح والشفافية ومبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة من أىم المبادئ التي تؤثر عمى تضييق 

 فجوة التوقعات في مينة المراجعة.
وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في فمسطين لتفعيل 

ممارسات الجيدة إلدارة الشركات، بما ينسجم مع المعايير والقواعد العالمية، وبما يتضمن تقديم ال
ومتعارف عمييا، والعمل تقارير مالية ذات شفافية وجودة محكومة بمعايير محاسبة ومراجعة مقبولة 

وق عمى تطوير عدد من التشريعات ذات الصمة بحوكمة الشركات مثل قانون الشركات، قانون س
المال، قانون تنظيم مينة المحاسبة والمراجعة، والقوانين األخرى ذات الصمة بما يتوافق مع مبادئ 

 .حوكمة الشركات
 

"مجالت مساىمة اإلفصاح اإلعالمي في تقرير المعدل  ( بعنوان:2009دراسة )دحبور،  .15
البنوك، وموظفي دراسة تطبيقية عمى: المراجعين الخارجيين، مدراء –لتضييق فجوة التوقعات 

 ".-دوائر ضريبة الدخل في قطاع غزة
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ضرورة قيام المراجع الخارجي باإلفصاح الكامل في تقريره 
، ولتحقيق المعدل وكيفية تحسين مستوى جودة تقرير المراجع الخارجي عن البيانات المالية المنشورة

من المراجعين الخارجيين ومدراء البنوك  150عيا عمى أىداف الدراسة تم تصميم استبانة وتوزي
 .(SPSSاستبانة وتحميميا ببرنامج ) 138وموظفي دائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة، وتم قبول 

وكان من أىم نتائج الدراسة أنيا بينت وجود اىتمام بدرجة متوسطة لدى مراجع الحسابات 
بخصوص أثر استمرارية المنشأة واكتشاف الغش  ةمراجعالخارجي لمسئولياتو تجاه المنشأة محل ال

والتصرفات غير القانونية واألخطاء الجوىرية التي تؤثر عمى الحسابات واكتشاف نواحي القصور 
 والضعف في أنظمة الرقابة الداخمية بالمنشأة عمى اإلفصاح اإلعالمي في تقريره.

راجع الحسابات الخارجي أن الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا، أنو يجب عمى م توقدم
دراكو تجاه مسئولياتو عن تقويم قدرة المنشأة  عمى االستمرار واكتشاف الغش يزيد من اىتمامو وا 

واألخطاء الجوىرية واالرتباطات غير القانونية واكتشاف جوانب القصور والضعف في نظام الرقابة 
نو يجب وضع وصياغة تفسيرات واضحة الداخمية وأن يقوم باإلفصاح اإلعالمي الكافي في تقيره، وأ

بخصوص نوع الرأي بالتقرير الذي يجب عمى مراجع الحسابات الخارجي إصداره في حالة استجابة 
 .إدارة المنشأة لإلفصاح الذي يراه المراجع ضرورياً 

 

مدى استخدام إجراءات المراجعة التحميمية في الجميورية " ( بعنوان:2009، قريطدراسة ) .16
 السورية".العربية 

حيث ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى استخدام إجراءات المراجعة التحميمية من قبل 
المراجعين السوريين، ومعرفة المراحل التي يستخدمون فييا تمك اإلجراءات خالل مراحل المراجعة 

، ن السوريينالمختمفة، وكذلك التعرف عمى مدى أىمية إجراءات المراجعة التحميمية بالنسبة لممراجعي
 200وقد اعتمدت الدراسة عمى استبانة تم توزيعيا عمى عينة من المراجعين السوريين تتكون من 

 .(SPSS)استبانة، تم تحميميا ببرنامج  164مراجعًا، وتم استرداد 
وقد توصمت الدراسة إلى تدني مستوى استخدام اإلجراءات التحميمية في المراجعة من قبل 

في استخدام تمك اإلجراءات وذلك عمى الرغم من استخداميا  السوريين، وأن ىناك تفاوتاً المراجعين 
في جميع مراحل المراجعة، وأن المراجعين السوريين ال يدركون بوضوح أىمية استخدام إجراءات 
المراجعة التحميمية في تنفيذ عممية المراجعة التي يقومون بيا، وكذلك لدييم مستوى منخفض من 
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( الخاص بإجراءات المراجعة 520الدولي رقم ) مراجعةك المتطمبات األساسية لمعيار الإدرا
 التحميمية.

كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات بناًء عمى النتائج السابقة، ومن أىميا إقامة الدورات 
في ميمية لمراجعي الحسابات التدريبية وورش العمل والندوات الخاصة بإجراءات المراجعة التح

سورية، وضرورة قيام الجامعات والمعاىد السورية المتخصصة بتدريس المعايير الدولية لممراجعة 
 ( الخاص بإجراءات المراجعة التحميمية.520لطالبيا، وخصوصًا معيار المراجعة رقم )

ين من وجية نظر المراجع"فجوة التوقعات ومسؤوليات  ( بعنوان:2009دراسة )التميمي،  .17
 ".-دراسة ميدانية في البيئة العراقية–المستثمرين 

ي مراجعحيث ىدفت الدراسة إلى تحديد مفيوم وطبيعة فجوة التوقعات الموجودة بين 
الحسابات وبين المستثمرين كأحد األطراف المستخدمة لمقوائم المالية في العراق، إضافة إلى 

وتعتمد الدراسة عمى أسموبين لتحقيق ، التعرف عمى العوامل واألسباب المؤثرة في وجود ىذه الفجوة
 .أىدافيا، وىما )أسموب الدراسة المكتبية، وأسموب الدراسة الميدانية(

 مراجعوقد بينت الدراسة أن مستخدمي القوائم المالية ومن بينيم المستثمرين يتوقعون من 
المالي لمشركة من الحسابات بأن يقدم ليم النصائح واإلرشادات فيما يتعمق باحتمال الفشل والتعثر 

أنو يمكن تضييق فجوة التوقعات بين وفقًا لممعايير المحمية والدولية،  مراجعةخالل قيامو بعممية ال
بشكل سميم واختبار نظام الرقابة  مراجعةين والمستثمرين من خالل تصميم وتخطيط عممية الالمراجع
 الداخمية.

الحسابات أن  مراجعأنو يجب عمى وقد أوصت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أىميا ب
يأخذ بعين االعتبار عند إصدار القوائم المالية جميع األطراف المعتمدة عمى تقريره في عممية اتخاذ 

ومحدداتيا، والعمل عمى دراسة  مراجعةالقرارات، وضرورة توعين المستثمرين األفراد بطبيعة عممية ال
والتأكد  مراجعةالتوقعات وطبيعة ممارسات عممية الأكثر تعمقًا ألساس تكوين ألساس تكوين فجوة 

 .من مدى قدرتيا عمى مواجية التوقعات
دراسة –الفمسطينية  مراجعة"فجوة التوقعات في بيئة ال ( بعنوان:2008دراسة )السعد،  .18

 ".-ميدانية
الفمسطينية وتحديد  مراجعةتيدف ىذه الدراسة إلى اختبار وجود فجوة التوقعات في بيئة ال

ي الحسابات والمديرين الماليين لدى الشركات المساىمة العامة مراجعابيا، وذلك من وجية نظر أسب
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الفمسطينية المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية، وتقديم التوصيات الضرورية لجسر ىذه 
، ولتحقيق أىداف الدراسة فقد تم تصميم استبانة وزعت عمى عينة المراجعين والمديرين الفجوة

، وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لمجموعتين لماليينا
 في عممية التحميل. Independent T-testمستقمتين 

ين والمديرين المراجعوقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك فروقات بسيطة بين متوسط إجابات 
 المراجعالحسابات واألنشطة التي قد تعرض استقاللية  مراجعالماليين فيما يتعمق بمسئوليات 

، وأظيرت النتائج أن ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسط لمضرر في حال ممارستو ليا
 ي الحسابات والمديرين الماليين حول مدلوالت التقرير النظيف )غير المتحفظ(.مراجعإجابات 

ي الحسابات مسئولية تثقيف المجتمع بطبيعة جعمراوتوصي الدراسة بضرورة أ تتحمل جمعية 
ين ودورىم ومتابعة تطبيق األنظمة المراجعوأىدافيا، وتوضيح نطاق مسئوليات  مراجعةمينة ال

، ومتابعة تطبيق األنظمة والمعايير المينية من قبل جمعية مراجعي الحسابات، والمعايير المينية
 .رض العقوبات عمى المخالفينوف

 

القوائم المالية  مراجعة"تقييم فعالية اإلجراءات التحميمية ل ( بعنوان:2008يسي، دراسة )الكب .19
 ".-في األردن مراجعةدراسة ميدانية في مكاتب وشركات ال–لشركات المساىمة العامة 

مة في األردن كدراسة ميدانية تناولت الدراسة اإلجراءات التحميمية لمشركات المساىمة العا
والمعايير الدولية  مراجعةاالقتصاد الوطني من جية والىتمام األردن بمينة الألىمية القطاع في 

، ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام ذات العالقة من جية أخرى لتقييم فاعمية تمك اإلجراءات
 .استبانة وتحكيميا، واستخدام معادلة كرونباخ ألفا لمتحقق من ثبات االستبانة

أن اإلجراءات التحميمية تتميز بدور فعال في  نتائج كان أىميامجموعة وقد توصمت الدراسة 
، ، وأنيا تعتمد بدرجة كبيرة عمى متانة نظام الرقابة الداخميةمراجعةتخطيط توقيت نطاق عممية ال

أن متوسط الفاعمية لإلجراءات التحميمية لمقوائم المالية لمشركات المساىمة العامة في األردن ال زال و 
، وفي كل جوانبو من حيث التخطيط لتوقيت ونطاق عممية المراجعة لمتوسط والجيديتراوح بين ا

 وفي الكشف عن المخاطر المالية التي تحيط بالمنشأة.
ي الحسابات حيث تبين أن مراجعد أوصت الدراسة باالىتمام بتطوير ميارات وقدرات وق

تحميمية الالزمة، وضرورة العمل ين المتخصصين لمقيام باإلجراءات الالمراجعىناك حاجة لمزيد من 
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عمى تطوير مستوى االلتزام بالمعايير الدولية، واالستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال 
االختبارات التحميمية وبكل الوسائل الممكنة، باإلضافة إلى العمل عمى تشجيع إعداد المزيد من 

ة وكفاءة واقتصادية اإلجراءات التحميمية البحوث الميدانية في ىذا المجال لمتابعة تطور فاعمي
 موضوع الدراسة.

 

"أىمية استخدام اإلجراءات التحميمية في مراحل  ( بعنوان:2008دراسة )نصار، وبيرامي،  .20
 العام لديوان المحاسبة". مراجعةالديوان ومدى العتماد عمييا من واقع ال مراجعيباشرىا  مراجعةال

التي يباشرىا  مراجعةاستخدام اإلجراءات التحميمية في مراحل التتناول ىذه الدراسة أىمية 
، ولتحقيق أىداف العام لديوان المحاسبة مراجعةالديوان ومدى اعتماده عمييا من واقع ال مراجع

الدراسة فقد اعتمدت في جمع البيانات عمى عدة مناىج وىي )المنيج الوثائقي، المنيج الوصفي، 
 .والمنيج اإلحصائي(

ت نتائج الدراسة بأن القصور في استخدام اإلجراءات التحميمية يرجع من قبل شاغمي وأوضح
عمى تحديد  المراجعالوظائف الرقابية في ديوان المحاسبة، وأن تطبيق اإلجراءات التحميمية تساعد 

مواطن الضعف واألرصدة الغير عادية عند مقارنة وتحميل البيانات المالية والغير المالية، وبينت 
وذلك ألنيا تساعد  مراجعةأيضًا بأن اإلجراءات التحميمية تساىم في تحقيق كفاءة وفعالية عممية ال

 المحتممة مما يترتب عميو تقميل مخاطر االكتشاف. المشكالتفي تحديد األخطاء و  المراجع
البرامج التدريبية الخاصة باإلجراءات التحميمية لمتعريف بينما كانت التوصيات بإعداد 

، ولضمان تطبيقيا بشكل فعال، مراجعةميتيا وكيفية تطبيقيا في المراحل المختمفة من عممية البأى
وتوعية الجيات الخاضعة لرقابة الديوان عن طريق عمل لقاءات وزيارات إلعطاء ىذه الجيات 

ين عمى ضرورة المشاركة في العمل الرقابي لتبادل المراجعمفيومًا أكثر وضوحًا، وأيضًا حث 
 مراجعةين ذوي الخبرة القميمة عمى خبرة أكبر في مجال الالمراجعرات وذلك بيدف حصول الخب

 وذلك بأقل وقت ممكن.
 

"فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات  ( بعنوان:2007دراسة )أحمد،  .21
الدخل، دراسة تحميمية آلراء: مراجعي الحسابات، مدراء البنوك، موظفي ضريبة –وسبل تضييقيا 

 ".-في قطاع غزة فمسطين
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قامت الدراسة بدراسة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين 
ومدراء البنوك  وسبل تضييق ىذه الفجوة وذلك بدراسة تحميمية آلراء كل من مراجعي الحسابات

م استخدام المنيج ، ولتحقيق ىدف الدراسة تفمسطين-وموظفي ضريبة الدخل في قطاع غزة  
الوصفي التحميمي في جمع البيانات من مصادرىا الثانوية واألولية، وتم تصميم استبانة لجمع 

 .البيانات وتحميميا
ومن أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة وجود فجوة توقعات بين المجتمع المالي والمراجع 

ور المتعمقة بطبيعة عممو، ووجود توقعات الخارجي تعود إلى جيل المراجع الخارجي لكثير من األم
غير معقولة لممجتمع المالي تعود لعدم إدراكو لطبيعة عمل المراجع الخارجي بالنسبة لكشف الغش 

 والخطأ والتصرفات غير القانونية واإلفصاح عنيا.
وأىم ما أوصت بو الدراسة أن تمارس المنظمات المينية دورًا طميعيًا في تثقيف المجتمع 

الي، وأن تقوم بوضع المعايير الخاصة بخفض فجوة التوقعات، ومراقبة جودة عمل المراجع الم
يجاد  الخارجي، واطالع ممارسي مينة المراجعة عمى كل جديد بخصوص مينة المراجعة، وا 
القوانين والتشريعات التي تعمل عمى دعم استقاللية المراجع، وأن يعمل المراجع جاىدًا لممحافظة 

 ليتو ورفع الكفاءة المينية لديو.عمى استقال
 

"مجالت مساىمة استخدام المراجعة التحميمية في  ( بعنوان:2006دراسة )أبوسميدانة،  .22
دراسة تحميمية آلراء مراجعي الحسابات بمكاتب وشركات المراجعة –تخطيط وأداء عممية المراجعة 

 فمسطين".–في قطاع غزة 
ىدفت الدراسة إلى تقديم االقتراحات الالزمة لتشجيع مراجعي الحسابات القانونيين في قطاع 
غزة عمى استخدام المراجعة التحميمية عند فحص القوائم المالية لما ليا من فوائد في مساعدتيم في 

ولتحقيق أىداف الدراسة فقد تم تصميم تخفيض مخاطر عممية المراجعة إلى أدنى حد مقبول، 
استبانة وتحميميا  80مكتبًا لمراجعة الحسابات في قطاع غزة، وتم استرداد  85استبانة وزعت عمى 

 (.SPSSببرنامج )
وقد تم التوصل إلى العديد من النتائج، منيا أن المجتمع المالي المكون من المستفيدين من 

ة والمراجعة وتوافر خدمات المراجعة يجمعون عمى أن توافر المعرفة المتخصصة في مجال المحاسب
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الخبرة الفنية لدى المراجع يسيل عميو استخدام المراجعة التحميمية في عممية المراجعة وأن النسب 
 في استخدام مواردىا المالية. المنشأةالمالية عن طريق المراجعة التحميمية تقيس مدى فعالية 

الجمعيات المينية اىتمام وقد أوصت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أىميا ضرورة 
عمى تشجيع مراجعي الحسابات عمى استخدام األساليب الحديثة في عممية المراجعة ومنيا المراجعة 

، وضرورة قيام مكاتب التحميمية وذلك لتطوير مينة المراجعة في قطاع غزة ومنيا في فمسطين
عمى دراية كاممة  المراجعة بالتحميل المالي لمشركات التي تقوم بمراجعة حساباتيا حتى تكون

 .بوضعيا المالي
 

( بعنوان: "فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات 2004دراسة )جربوع،  .23
 القانونيين وطرق معالجة تضييق ىذه الفجوة".

تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة العوامل التي أدت إلى وجود فجوزة التوقعات في عممية 
ع حمول لتضييق ىذه الفجوة بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات المراجعة، كما تيدف إلى وض

من خالل التزاميم بتطبيق المعايير المينية لمراجعة الحسابات وقواعد السموك الميني وااللتزام 
، ولتحقيق أىداف الدراسة فقد تم استخدام المنيج بتنفيذ القوانين واألنظمة عند مراجعة القوائم المالية

 .مع البياناتلج الوصفي
وقد بينت الدراسة مجموعة من النتائج تبين العوامل التي أدت إلى وجود فجوة التوقعات 
واتساعيا والتي تمثمت في عد التحديد الواضح لدور المراجع في المجتمع ومسئولياتو، والشك في 

نظام الرقابة استقالل المراجع وحياده في ممارسة مينة المراجعة، ونقص الكفاءة المينية، وقصور 
الذاتية، وانخفاض جودة األداء في المراجعة، وقصور التقارير المحاسبية عن مسايرة التغيرات في 

 المجتمع.
وأوصت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أىميا، تدعيم استقالل وحياد المراجع الخارجي 

ودراسة  محاسبة والمراجعة،وتدعيم دور المنظمات المينية وىيمنتيا عمى مينة ال في ممارسة مينتو،
توقعات المستفيدين من المراجعة وتمبية تمك التوقعات، وزيادة فاعمية االتصال واإلعالم عن دور 

 ، والسير في كل االتجاىات األربعة السابقة لتقميص ىذه الفجوة.المراجع ومسئولياتو في المجتمع
ومدى استخداميا من قبل  ( بعنوان: "المراجعة التحميمية2002دراسة )حمس، وجربوع،  .24

 مراجعي الحسابات القانونية بدولة فمسطين".
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تيدف الدراسة بأنو يتوجب عمى مراجع الحسابات أن يحدد اتجاىات عممية المراجعة عند 
تصميمو لبرنامج المراجعة وذلك باالعتماد عمى القيم المتوقعة التي يمكن الحصول عمييا ومقارنتيا 

 وائم المالية وذلك باستخدام أدوات التحميل المالي النسب المئوية المعروفة.مع القيم الفعمية في الق
وتوصمت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أىميا أن مراجعي الحسابات العاممين في مكاتب 

العاممة في فمسطين يمجأون إلى استخدام عدد من الوسائل واألساليب عند قياميم  مراجعةوال
حسابات عمالئيم كاستخدام أساليب التحميل المالي في المراجعة، وأسموب العينة  مراجعةب

 .اإلحصائية، واستخدام الكمبيوتر في عممية المراجعة
الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أىميا ضرورة اإلسراع في تقنين مينة خمصت و 

يعات الالزمة، وبضرورة قيام المحاسبة والمراجعة في فمسطين من خالل اصدار القوانين والتشر 
الجمعيات المينية الفمسطينية الخاصة بالمحاسبة والمراجعة واإلشراف عمى تطبيق ىذه المعايير 

 ومحاسبة من يسيء إلى مينة المحاسبة ويخل بواجباتو كمراجع لمحسابات.
( بعنوان: "تقرير المراجعة وفجوة التوقعات بين المراجعين 2002دراسة )صالح،  .25

 دراسة نظرية تطبيقية: حالة مصر".–تثمرين والمس
تناولت ىذه الدراسة مشكمة فجوة التوقعات في مينة المراجعة، وذلك من خالل تقييم كل من 
المراجعين والمستثمرين لطبيعة وأىداف المراجعة، عن طريق المقارنة المباشرة بين فيم كل منيما 

أىداف الدراسة فقد تم تصميم استبانة وزعت  ولتحقيقلممصطمحات المستخدمة في تقرير المراجع، 
وتم تحميل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة  عمى المراجعين والمستثمرين،

(، والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري SPSSالبيانات ونوع العينة، باستخدام برنامج )
 وتوزيع )ت(الختبار عينتين مستقمتين.

وضحت نتائج ىذه الدراسة اتفاق المراجعين والمستثمرين عمى أىمية مصطمحات وقد أ
التقرير النظيف، إال أنيم ال يتفقون عمى ما يجب أن يفعمو المراجع أو يقوم بالحكم عميو ومدلول 

 قبل إصداره ليذا التقرير، وأن توقعات المستثمرين تفوق ما يقوم بو المراجعين في تمك العناصر.
دراسة بضرورة قيام المنظمات المينية بدورىا في ىذا المجال، وذلك بتحديد وتوصي ال

وتوضيح واجبات ومسئوليات المراجع وتدعيم استقالل المراجعين من خالل إصدار اإلرشادات 
والمعايير، فضاًل عن زيادة وعي وثقافة المجتمع بطبيعة وأىداف المراجعة من خالل عقد الندوات 

 لمزاولي المينة واألطراف المعنية وتفعيل سبل االتصال بينيما. والمؤتمرات العممية
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 الدراسات األجنبية: :ثانياً 
( بعنوان: "ضرورة تقميص فجوة توقعات المراجعة Otalor, and Okafor, 2013دراسة ) .1

 IMPERATIVES OF BRIDGING THE AUDIT"وتعزيز البيانات المالية لمشركات" 

EXPECTATION GAP AND ENHANCING THE CREDIBILITY OF 

CORPORATE FINANCIAL INFORMATION" 
سعت الدراسة لمتأكد ما إذا كان تقميص فجوة التوقعات في المراجعة يؤدي إلى زيادة ثقة الجميور 
ومستخدمي القوائم المالية أم ال في نيجيريا، وقد تم استخدام االستبانات لموصول إلى النتائج 

 المرجوة.
الدراسة مجموعة نتائج وىي أن ىناك ارتفاع فعمي في فجوة توقعات المراجعة، ويوجد  حيث بينت

ت الدراسة ارتفاع سمبي عمى مصداقية التقارير المالية لمشركات، وبناًء عمى تمك النتائج فقد أوص
بأن نطاق مسئوليات مراجعي الحسابات ينبغي توسيعو في عممية المراجعة، كما يجب عمى 

اء منتديات واجتماعات منتظمة بين اإلدارة ومراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم الشركات إنش
 المالية، مما في ذلك الفائدة بتعزيز الثقة في التقارير المالية وتعزيز أداء مراجعي الحسابات.

( بعنوان: "تقميص فجوة التوقعات في المراجعة: دور Okafor, and Otalor, 2013دراسة ) .2
 Narrowing the Expectation Gap in Auditing: The Role"لحسابات" مينة مراجعة ا

of the Auditing Profession" 
ىي دراسة تيدف إلى دراسة وجيات نظر طالب وأساتذة المحاسبة في عدد من الجامعات 
النيجيرية، لمتعرف عمى دور مراجعة الحسابات في تقميص فجوة التوقعات في بيئة المراجعة في 

ا، وقد تم استخدام أسموب التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى النتائج المطموبة عن طريق عمل نيجيري
 (.SPSSاستبانات وتوزيعيا عمى عينة الدراسة، واستخدام برنامج التحميل اإلحصائي )

وقد تبين لمباحثين العديد من النتائج كان أبرزاىا بأن ىناك قمة معرفة بمسئوليات وميام 
من قبل عينة الدراسة، األمر الذي يبين لمباحثين بوجود عالقة بين توقعات مراجع الحسابات 

كمما قل فيم مراجع الحسابات بميامو وواجباتو قل  حيث إنمراجعي الحسابات وفجوة التوقعات، 
 توقعو الجيد، وبالتالي يصبح ىناك فجوة توقعات موجودة.
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الحسابات في نيجيريا بمياميم لذلك توصي الدراسة بضرورة زيادة المعرفة لمراجعي 
ومسئولياتيم وواجباتيم، وتدريبيم عمى استخدام أفضل أساليب المراجعة لموصول إلى توقع أمثل 

 وتقميل فجوة التوقعات.
( بعنوان: "إجراءات المراجعة التحميمية في مراجعة Imoniana, et. al., 2012دراسة ) .3

 THE ANALYTICAL REVIEW PROCEDURES IN"الحسابات: دراسة استكشافية" 

AUDIT: AN EXPLORATORY STUDY" 
تبين ىذه الدراسة العالقة بين ىدف المراجعة واختبار اإلجراءات الموضوعية المستخدمة 
لضمان رضا المراجع، وتدعم ىذه الدراسة نظام الدراسة االستكشافية، حيث اعتمدت عمى أخذ عينة 

ممة الشيادات الجامعية )بكالوريوس وماجستير( من مراجعًا، من ح 28غير احتمالية مكونة من 
لمحفاظ عمى الكفاءة والميارة المتوقعة من قبل العينة المستجيبة، حيث طمبة الجامعة البرازيمية، 

باختيار أفراد العينة الذين ليم خبرة ال تقل عن سنة واحدة من الخبرة في مجال  الدراسة تتقيد
 كات المراجعة الكبرى.المراجعة وأنيم خدموا في إحدى شر 

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا، أن رضا مراجع الحسابات يرتكز 
عمى الحسابات النسبية، أو عمى مجموعة من الحسابات ليتم مراجعتيا، ومع ذلك فإنيا تعطي 

مراجعي األىمية النسبية لحكم المخاطر أو وجود أخطاء لكل حساب عمى حدى، وبالتالي فإن 
الحسابات يقدموا األفضمية لإلجراءات الموضوعية القادرة عمى جمع معمومات إضافية من طرف 

  ثالث لتأكيد أرصدة الحسابات.
"إجراءات جديدة لمراجعي الحسابات الكتشاف  ( بعنوان:Montgomery, 2008) دراسة .4

 "Auditors New Procedures for Detecting Fraud" الغش"

وتطويرىا وذلك لمنع  المراجعةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طريقة توسيع إجراءات      
االحتيال في البيانات المالية الُمعّدة إلكترونيًا والخروج بأساليب جديدة، وذلك بغض النظر عن 

األكثر في  ين السابقين واالعتقادات لدييم حول أمانة ونزاىة اإلدارة وبيان البرامجالمراجعتجربة 
 كشف االحتيال في البيانات المالية، في الشركات األمريكية.

القيام بتطوير النظام الرقابي بقدر الخطر من  المراجعوتوصمت الدراسة إلى الطمب من      
بأسموب أكثر شمول في عممية الفحص، والتركيز عمى األخطار الناتجة  المراجعاالحتيال، ومطالبة 
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في تغيير إجراءات  المراجعكافية لمرقابة الداخمية، إضافة إلى أنو يطمب من عن عدم السيطرة ال
 والوقت المحدد ليذه العممية. المراجعة

وتطويرىا،  المراجعةع إجراءات وفي مجال اإلفادة من ىذه الدراسة فقد بحثت في طريق توسي     
إلجراءات التحميمية وبيان وتوقيت ا المشكالتالخاصة بتحديد وتشخيص  المراجعةوبيان إجراءات 

 القصور في استخدام اإلجراءات التحميمية وصعوبة الحصول عمى البيانات.

تحديد فجوة توقعات المراجعة ضمن ( بعنوان: "Haniffa, and hudaib, 2007دراسة ) .5
 Locating audit expectation gap within"" السياق الثقافي: حالة المممكة العربية السعودية

a cultural context: The case of Saudi Arabia" 

قوم ىذه الدراسة بدراسة فجوة التوقعات في مراجعة الحسابات عمى مكاتب المراجعة الموجودة 
في المممكة العربية السعودية، بيدف اختبار تمك الفجوة وسبب وجودىا، ومعرفة مدى قدرة أداء 

زيادتيا من خالل معرفتو بدوره وعممو مراجع الحسابات الخارجي السعودي في تقميصيا أو 
 المطموب منو خالل فترة المراجعة.

وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان أبرزىا، بأن سبب ظيور فجوة التوقعات يرجع إلى 
البيئة المحيطة بالمنشأة التي تخضع لعممية المراجعة، وأن ىناك عوامل أربعة تساعد عمى ظيور 

جراءات التعيين، والقيم تمك الفجوة، حيث بينت  الدراسة العوامل األربعة بسياسة الترخيص، وا 
 االجتماعية السائدة، والييكل القانوني والسياسي.

وقد خمصت الدراسة إلى أن مراجعي الحسابات في المممكة العربية السعودية ليم أفكار 
وأدوارىم في مراجعة  وتوقعات تختمف عن معايير المراجعة والقوانين التشريعية في أور مياميم

 الحسابات، األمر الذي يوضح بوجود خمل في عمل مراجع الحسابات في المممكة العربية السعودية.

القطاع العام في  مراجعة"فجوة التوقعات في  ( بعنوان:Chowdhury, et. al., 2005دراسة ) .6
 "The Public Sector Audit Expectations Gap in Bangladesh"بنغالدش"

ىدفت ىذه الدراسة إلى إيجاد فجوة توقعات بين مراقبي ومراجعي حسابات القطاع العام ولجنة     
ووكاالت التمويل الدولية، وناقشت الدراسة كاًل  المراجعةالبرلمان في بنغالدش، التي تفحص تقارير 

 .من المسئولية واالستقالل واألىمية النسبية وعدالة األدلة وأداء مراجعة الحسابات
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في تصورات مراجعي الحسابات في  ُميّمةوتوصمت الدراسة إلى نتائج تُفيد بوجود اختالفات      
ووكاالت التمويل الدولية في كل  المراجعةالقطاع العام وكل من لجنة البرلمان التي تفحص تقارير 

ك وجود فجوة والكفاءة وأدلة اإلثبات وجودة األداء، وقد تبين بأن ىنا من المسؤولية واالستقالل
وىذا ُيدلل  المراجعةتوقعات بين مراجعي حسابات القطاع العام ولجنة البرلمان التي تفحص تقارير 

 عمى عدم وجود برامج تدريبية إلزامية.

وقد خّمصت الدراسة توصياتيا بأنو يجب عمى مراجعي الحسابات في القطاع الحكومي أن      
حاجات مستعممي التقارير لجسر فجوة التوقعات والتعاون يتمقوا الكثير من التدريب لمتعرف عمى 

 بين جميع األطراف من أجل رفع مستوى المسؤولية في القطاع العام.

: "قدرة اإلجراءات التحميمية عمى اإلشارة لوجود ( بعنوانLaw, and Willett, 2004دراسة ) .7
 The Ability of Analytical Procedures to Signal" أخطاء في العمميات التجارية"

Transaction Errors". 

الدراسة إلى اختبار مدى فعالية اإلجراءات التحميمية في المراجعة، واستخدام ىدفت ىذه      
الحاسوب في مقدرتيا عمى اكتشاف األخطاء واالنحرافات، وتمت الدراسة من خالل استخدام 

لمقارنة واالستدالل بنتائجيا في الكشف عن مجموعتين من البيانات أحدىما مجموعة معيارية يتم ا
التجريبي وذلك من  نموذجاألخطاء والتحريفات واألخرى مجموعة وصفية، واستخدم في الدراسة ال

 خالل نموذج محاكاة محوسب يمثل المجموعة المعيارية.

ي إلى وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن استخدام التقييمات المعيارية يؤد     
تحسن األداء، والعكس في حال كانت البيانات المعيارية عشوائية، وأن النماذج المعيارية الموضوعة 

مالية مستقبمية أكثر تعقيدًا، وأن تطبيق أسموب النماذج عمى أسس عممية تصمح لمبحث في بيانات 
 كر.وأسموب تناول األخطاء المحتممة بشكل أوسع سيؤدي إلى نتائج مفيدة في وقت مب

وأوصت الدراسة بعدم االعتماد عمى اإلجراءات التحميمية فقط دون اختبارات أخرى معززة      
لمكشف عن األخطاء واالنحرافات، كما وأوصت باستخدام نماذج المحاكاة واألساليب اإلحصائية 

األرقام الُمتولدة من  حيث إنالحديثة ونظرية التكمفة االقتصادية عند إنشاء أي نشاط محاسبي 
 العمميات االعتيادية الضمنية تحتمل المزيد من األخطاء.
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 :ىذا البحث عن األبحاث األخرىز مي  ما يُ  -

أنو يجمع العالقة بين اإلجراءات في يتميز ىذا البحث عن األبحاث والدراسات السابقة 
مينة المراجعة وبين فجوة  التحميمية والتي يجب أن ييتم بيا مراجع الحسابات وباستخداميا في

إليجاد الدور الفاعل الذي تمعبو اإلجراءات ، التوقعات الموجودة لدى مستخدمي القوائم المالية
، حيث ُبحث في موضوع فجوة التوقعات واإلجراءات التحميمية لتحميمية في تقميص فجوة التوقعاتا

من الدراسات مواضيعًا عن فجوة  كثيرًا من قبل المدرسين والكتاب والباحثين، وتناولت العديد
لتحميمية وبيان تأثير اإلجراءات ا ا، لكن دون الربط بينيمالتوقعات وأيضًا عن اإلجراءات التحميمية

التي والسياسية  البيئة االقتصادية واالجتماعيةفي تقميص فجوة التوقعات، ىذا باإلضافة إلى أن 
نظرًا لمتعقيدات السياسية واالقتصادية المفروضة خصوصية خاصة بيا ب تتصف ُأجري عمييا البحث

 .عمييا من الخارج
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 التطور التاريخي لإلجراءات التحميمية: 1.2

عتبر اإلجراءات التحميمية وليدة اليوم وليست بالجديدة ولكن الجديد فييا ىو التطور في ال تُ       
أي إلقاء نظرة خاطفة وسريعة  االنتقاديةأساليبيا ومفيوميا، حيث كان ُيطمق عمييا قديمًا بالمراجعة 

المراجع خالل  عمى المستندات والسجالت، والمراجعة االنتقادية المعمول بيا سابقًا عادة ما يقوم بيا
المرحمة النيائية لعممية المراجعة، ويقوم بيا عمى عينة حكيمة يختارىا المراجع بناًء عمى حكمتو 
وخبرتو الشخصية بيدف تخفيض مخاطر المراجعة بقدر اإلمكان وعميو فإن المراجعة االنتقادية 

مية وأصبح المراجع يقوم تعتبر مكّممة لممراجعة االختبارية؛ ثّم تطورت أساليب اإلجراءات التحمي
بإجراء بعض المقارنات من خالل استخدام النسب المالية البسيطة مثل نسب الربحية والنشاط 
وكذلك من خالل استخدام أساليب التحميل األفقي لمقوائم المالية، الكتشاف بعض الفروق الجوىرية 

وأصبح المراجع مطالبًا  والتي عمى أساسيا يقوم بتوسيع مجال فحصو، ثم تطورت ىذه األساليب
بإبداء الرأي حتى عمى مدى قدرة المنشأة عمى االستمرار، األمر الذي أّدى بو إلى تطوير أساليب 
اإلجراءات التحميمية وأصبحت بعض أساليبيا ُتستخدم كمرشد لمحكم والتقدير الشخصي باإلضافة 

ب كمية أكثر تعقيدًا بل بعضيا ؛ ومن أجل ذلك أصبحت تستخدم أساليإلى أنيا ُتوّفر أدلة موضوعة
يحتاج إلى وسائل إلكترونية من أجل الوصول إلى نتيجة ما، مثل أسموب تحميل االنحدار البسيط 
والمتعدد، وكذلك تحميل السالسل الزمنية وغيرىا من األساليب األخرى المتقدمة، ونتج عن ىذا 

ة وغير كافية، األمر الذي حتم عمى التطور أن النظرة الخاطفة والفاحصة واالنتقادية غير ُمجدي
المراجع استخدام جميع أساليب اإلجراءات التحميمية البسيطة والمتوسطة والمتقدمة، وفي جميع 
مراحل المراجعة ابتداًء من مرحمة التخطيط لعممية المراجع إلى مرحمة التنفيذ ثم المرحمة النيائية 

 (.313-312: 2013لعممية المراجعة )موسى، 
المنشآت  حيث إنمقاة عمى عاتق المراجع في الوقت الحالي، لقد زادت الميام والواجبات المُ      

في حين أصبحت اليوم بأحجام كبيرة  ،كانت سابقًا صغيرة الحجم، وفي معظميا ذات طابع فردي
وبأشكال قانونية متعددة، حيث ظيرت الشركات المساىمة والشركات متعددة الجنسية، األمر الذي 

الحسابات وتعقدىا، ولكي يواكب المراجع ىذا التطور لى زيادة العالقات المتداخمة بين إ أدى
جراءاتو المستخدمة في عممية المراجعة  ؛الحادث في مجال األعمال، عميو أن يطور من أساليبو وا 

 ألىميتيا في رفع كفاءة أداء عممية لذلك بدأ المراجعون في استخدام المراجعة التحميمية نظراً 
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من أبرز األساليب الحديثة لمراجعة وفحص البيانات المالية التي ظيرت في  وباعتبارىا المراجعة
 .(2: 2011الباز، و الطويل، ) العقود الثالثة األخيرة

وقد اىتمت الُمنظمات المينية بيذا الموضوع وطالبت بضرورة استخدامو عن أداء عممية      
اكتشاف األخطاء الجوىرية وكذلك النخفاض تكاليفو، حيث  المراجعة، نظرًا لقدرتو الكبيرة عمى

والذي تضمن  54المعيار رقم  1972في سنة أصدر المعيد األمريكي لممحاسبين القانونيين 
ضرورة استخدام المراجعة التحميمية كأداة مساعدة في التخطيط لعممية المراجعة، وأيضًا كمصدر 

 درت لجنة معايير المراجعة التابعة لممعيدأص 1978لمحصول عمى المعمومات، وفي سنة 
بعنوان إجراءات المراجعة التحميمية في التعرف عمى  23المعيار رقم األمريكي لممحاسبين القانونيين 

المتوقعة والتي يمكن إخضاعيا الختبارات المراجعة، وتتضمن التوصية كذلك  المشكالتكاّفة 
تعديل المعيار الثالث من معايير العمل الميداني والذي بمقتضاه يتم الحصول عمى أدلة اإلثبات 

 :(314-313: 2013)موسى،  من خالل مجموعة من إجراءات المراجعة وىي
 اختبارات التفاصيل لمعمميات واألرصدة. .1

 المراجعة التحميمية لممعمومات المالية.إجراءات  .2

لممحاسبين القانونيين نشرة ومعايير المراجعة رقم  األمريكيصدر المعيد أ 1988عام  فيو 
 (.2: 2112)ميني، 1978 لعام 23لغت العمل بالنشرة رقم أ والتيبعنوان اإلجراءات التحميمية  56

والذي يتضمن  521المعيار رقم  "IFAC"أصدر االتحاد الدولي لممحاسبين  1998وفي سنة      
ضرورة تطبيق المراجع لإلجراءات التحميمية في جميع مراحل المراجعة، وذلك ألنو تساعده عمى 
التخطيط لعممية المراجعة وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وكذلك تخفيض مخاطر 

 (.314: 2113تشاف )موسى، االك

 مفيوم وتعريف اإلجراءات التحميمية: 2.2
وذلك عن طريق  المراجعاالختبارات األساسية التي يمجأ إلييا "ُتعّرف اإلجراءات التحميمية بأنيا      

دراسة وتقييم العالقات بين البيانات المالية ومقارنة ىذه العالقات لمبحث عن وجود انحرافات، ثم 
وضع فرضيات تُفسر ىذه االنحرافات واختيار اإلجراءات المناسبة لمتحقق من ىذه الفرضيات وذلك 

 (.9 :2008)نصار، وبيرامي،  "المراجعةوحّسو الميني في  المراجعحسب خبرة 
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بارة عن أساليب أو تقنيات ع( عمى أنيا "Imoniana, et. al., 2012: 285وعّرفيا )
 يستخدميا مراجع الحسابات لتقييم وجمع البيانات، والمواد المختصة، واألدلة الكافية".

تقييم المعمومات "عمى أنيا:  56 معيار المراجعة رقم ولقد تم تعريف اإلجراءات التحميمية في     
 يا وبينلية يتم من خالل دراسة العالقات الممكنة بين البيانات المالية وبعضيا البعض وبينالما

)أرينز،  "غير المالية. ويتم من خالليا مقارنة القيم المسجمة بالدفاتر مع توقعات المراجع البيانات
 (.254: 2112ولوبك، 
بأنيا تعني "تحميل النسب  منو 3في الفقرة  (521الدولي رقم ) المراجعةكما عّرفيا معيار      

، وبحث التقمبات والعالقات التي تكون ُمتعارضة مع المعمومات األخرى ذات الُميّمةوالمؤشرات 
بيا، كما تتضمن اإلجراءات التحميمية دراسة  أالعالقة أو تمك التي تنحرف عن المبالغ الُمتنبّ 

: 2111المالية ذات العالقة" )المطيري،  العالقات بين عناصر المعمومات المالية والمعمومات غير
15.) 

عبارة عن مطابقة األرصدة الواردة بالقوائم المالية مع "وقد ُعّرفت اإلجراءات التحميمية بأنيا      
ضوء خبرتو المينية واألحوال االقتصادية السائدة، وىذا ُيوّفر لممراجع أرصدة توقعيا المراجع في 

بالقوائم المالية، وُتوّفر لممراجع إثبات في مجاالت كانت نتائج  إثبات بخصوص معقولية األرصدة
 (.27: 2116)أبوسميدانة،  "اختبارات المراجعة فييا غير مرضية

كما ُعّرفت بأنيا: "عممية فحص المعمومات الموجودة في حسابات وسجالت المنشأة ومقارنتيا      
بيدف الخروج برأي حول مدى تجانس ىذه  مع المعمومات األخرى والبيانات الداخمية والخارجية

 (.14: 2112شرخ، أبو ) "المعمومات مع ما ىو معروف عن ىذه المنشأة ونشاطيا
الدفترية  القيمةاختبارات أو إجراءات تيدف إلى التحقق من مدى معقولية "وُعّرفت أيضًا بأنيا      

إذا تباعدت القيمتين ألحد بنود القوائم المالية في ضوء القيمة التي ُيقّدرىا المراجع لذلك البند، حيث 
أو  ن أسبابيا والتأكد من أنيا أخطاءٌ دل ذلك عمى وجود تقّمبات تستمزم فحصًا إضافيًا لمتحقق م

 (.27: 2116)أبوسميدانة،  "في القوائم المالية تالُعبٌ 
المراجع من خالليا دور تمك اإلجراءات التي يتقّمص "( بأنيا 1: 2112د عّرفيا )ميني، وق     

لي ويقوم بمراجعة بعض البنود مثل األجور واإليرادات في األعوام السابقة والسنة محل المحمل اآل
عداد سمسمة زمنية تُبين اتجاه ىذه البنود )تحميل أفقي( وكذلك القيام بالتحميل  الرأسي المراجعة وا 
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مثل تحميل األوزان النسبية لبعض البنود، كما ُيوجد ىناك ما يسمى باألوزان المعيارية ومقارنتيا 
 ."في ىذا البند من عدموومؤثرة  ُميّمةباألوزان الحالية ومعرفة ىل ىناك انحرافات 

يقوم بيا مجموعة اإلجراءات اإلضافية التي "وىناك تعريف لإلجراءات التحميمية يقول بأنيا      
مراجع الحسابات لمحصول عمى درجة ثقة من خالل توفير أدلة إثبات مكممة لألدلة التي حصل 

عبارة عن "ُعّرفت اإلجراءات التحميمية أيضًا عمى أنيا و  ."عمييا المراجع من اإلجراءات األخرى
بات والبنود دراسة تيدف إلى تحميل االتجاىات والمؤشرات الجوىرية التي تيتم بتقريب فحص التقم

 (.314: 2113)موسى،  "غير العادية
مالحظة أن اإلجراءات التحميمية لمباحث يمكن وبالنظر والتمعُّن في ىذه التعريفات السابقة      

تيدف إلى مساعدة المراجع في إبداء الرأي المستند عمى أدلة قوية ومساعدتو عمى ترشيد حكمو 
يصل فييا إلى درجة إقناع عالية، ويجد الباحث أن  وتقديره الشخصي عمى بعض األمور التي لم

( لإلجراءات التحميمية ُيرّكز عمى كل من طرق وأىداف المراجعة 521تعريف المعيار الدولي )
 التحميمية، لذلك يمكن القول بأن ىذا التعريف يعتبر أكثر شمولية من باقي التعريفات.

 

 اإلجراءات التحميمية: مزايا 3.2
وذلك من خالل المزايا اآلتية  المراجعةفي تحقيق أىداف ُيفيد استخدام اإلجراءات التحميمية      

 (:6: 2001)ميدي، 
  تحميل البيانات المالية الختامية يمكن الوقوف عمى العديد من المظاىر التي تقود إلى

 اكتشاف خمل في البيانات.
 عن نشاط الجيات لمعمومات والبيانات يمد التحميل المالي مراقب الحسابات بمزيد من ا

في ضوء ما ينتيي إليو نشاطيا الفعمي األمر الذي يييئ لو الفرصة  مراجعةالخاضعة لم
 لمقيام بمقارنة ىذه البيانات والنتائج مع التقديرات المرسومة.

  تُتيح النسب والمؤشرات التي تُقّدميا اإلجراءات التحميمية دراسة العالقات بين عناصر
النسبي  ركز المالي لمجية الخاضعة لمرقابة ولمراقب الحسابات تقويم مدى توازن الثقلالم

لمصادر الموارد المختمفة في تمويل أوجو االستخدام ومن ثم مدى انسجام ذلك مع أغراض 
 تمك الجية وأىدافيا.
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 مراقبة الخطط والبرامج ومستوى كفاءتيا في ضوء نتائج ومؤشرات التنفيذ ودراسة أسباب 
االنحرافات التي تكشف عن قصور وضعف التخطيط مما ُيساعد عمى تصحيح مسارات 

زالة المعوقات.  التخطيط وا 
 يم كفاءة اإلدارة التنفيذية في أي مستوى إداري من مستوياتيا.يتق 

( بأن اإلجراءات التحميمية في المراجعة مفيدة لتحقيق العديد 227: 2002)جربوع،  وقد بّين     
 من األغراض أىميا:

 .مساعدة المراجع في تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة 
  المراجعة التحميمية ذات تأثير وفعالية كإجراءات جوىرية عند استعماليا في االختبارات

 ر االكتشاف.التفصيمية لتخفيض مخاط
  تعتبر المراجعة التحميمية أداة ميمة إلعطاء المراجع نظرة شاممة لمبيانات المالية عند

 مراحل الفحص النيائي لعممية المراجعة.

 ( الفوائد المترتبة عمى استخدام المراجعة التحميمية فيما يمي:436: 2009حدد )قريط، ويُ 

 المراجعة. المساعدة في التقميل من الوقت الالزم لعممية (1
 ر الجيد المبذول في عممية المراجعة.االحد من مقد (2
 .المراجعةتخفيض حجم عينة  (3
 األخرى. المراجعةتخفيض اختبارات  (4
 اكتشاف األخطاء في القوائم المالية. (5
 اكتشاف أخطاء األرصدة والحذف. (6
 اكتشاف البنود غير العادية. (7
 اكتشاف البنود غير المتوقعة. (8
 بشكل عام.زيادة فعالية المراجعة  (9
 التنبُّؤ ببعض أرصدة الحسابات المالية. (10
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 طبيعة وغرض اإلجراءات التحميمية: 7.2
 طبيعة اإلجراءات التحميمية: 1.4.2
إن اإلجراءات التحميمية تتضمن عمل مقارنات لممعمومات المالية لموحدة االقتصادية وتشمل      

 (:6: 2001أيضًا دراسة أو بحث العالقات بين )ميدي، 
  ّبو والمبني عمى  أعناصر البيانات المالية التي يمكن توقعيا والتي تتطابق مع النمط الُمتنب

 مثل نسبة ىامش الربح. خبرة الوحدات االقتصادية المختمفة
 .المعمومات المالية وغير المالية المالئمة مثل تكاليف الرواتب إلى عدد العمال 

ويتبين بأن اإلجراءات التحميمية ىي دراسة وتحميل وتقييم لممعمومات المالية وتشمل 
المالية وبحث  اإلجراءات التحميمية كذلك دراسة لمعالقات الُمقّنعة بين كل من البيانات المالية وغير

التغيرات التي ال تتفق مع المعمومات المعيارية المالئمة التي يتم التنبؤ بيا، وبذلك فإن المراجعة 
التحميمية تختص بدراسة ومقارنة وتحميل المعمومات المالية لممنشأة المالية وتشمل العناصر التالية 

 (:257: 2009)جمعة، 

 .المعمومات المقارنة لمفترات السابقة 
  النتــــــائج المتوقعــــــة مثــــــل الميزانيــــــات التقديريــــــة أو التكينــــــات أو توقعــــــات المراجــــــع كتقــــــدير

 االستيالك.
  المعمومــات المتماثمــة لمجيــة القطاعيـــة كمقارنــة نســبة مبيعــات المنشـــأة إلــى حســاباتيا تحـــت

التحصيل مع المعدالت السائدة في القطاع أو مشاريع أخرى في نفس القطاع ذات األحجام 
 بة.المتقار 

  دراسة العالقات بين عناصر المعمومات المالية والتي يتوقع أن تتماثل مع النموذج المتنّبأ
 ة كالنسب المئوية ليامش إجمالي الربح.بو المبني عميو خبرة المنشأ

  دراسة العالقات بين المعمومات المالية وغير المالية ذات العالقة كتكمفة المرتبات مع عدد
 الموظفين.
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 غرض اإلجراءات التحميمية: 2.4.2

 (:29: 2006، أبوسميدانةلألغراض اآلتية )ُتستخدم اإلجراءات التحميمية 

 تخطيط المراجعة بيدف المساعدة في تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى نطاق إجراء المراجعة. .1
كإجراءات تحقق جوىرية عندما يكون استعماليا ذا تأثير وفاعمية أكثر من االختبارات  .2

 لتخفيض مخاطر االكتشاف لتأكيدات خاصة لمقوائم المالية. التفصيمية
 كنظرة شاممة لمقوائم المالية عند مراحل الفحص النيائي لعممية المراجعة. .3

 أغراض اإلجراءات التحميمية بما يمي: (254: 2112)أرينز، ولوبك، وحّدد 

 تفيم مجال عمل العميل والنشاط الذي يمارسو. .1

 محل المراجعة عمى االستمرار. المنشأةتقدير قدرة  .2

 اإلشارة إلى تحريفات ممكنة في القوائم المالية. .3

 تخفيض االختبارات التفصيمية. .4

 أغراض اإلجراءات التحميمية بما يمي: (SAS No. 122, AU-C Section 520)وُيحّدد 

 كإجراءات لتقييم الخطر والتوصل إلى فيم لممنشأة وبيئتيا. .1
ندما يكون استخدامو أكثر فعالية أو كفاءة من استخدام كإجراءات لمتحقيق وذلك ع .2

م والمؤّثر عمى مستوى التأكيد إلى مستوى ميالتفاصيل في تخفيض خطر التحريف ال
 منخفض مقبول.

 كفحص شامل لمقوائم المالية في مرحمة الفحص الختامية لممراجعة. .3

 أىمية وأىداف اإلجراءات التحميمية: 5.2

التحميمية إحدى الوسائل التي قد يمجأ إلييا المراجع لمتعرف عمى مواطن تعتبر اإلجراءات      
الضعف والقوة في المنشأة محل المراجعة، وىي تساعده عمى تحسين جودة عممية المراجعة، 
ويستطيع المراجع من خالليا تقييم أداء مساعديو والكشف عن أوجو القصور في أعماليم، والبحث 

يتوقف القيام بيا عمى التقدير والحكم الشخصي لممراجع بعد فحصو نظام عن أسبابيا ومعالجتيا؛ و 
عمى الرقابة الداخمية لممنشأة محل المراجعة، وعمى مدى أىمية العنصر المراد فحصو، وبناًء 
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إضافية تساعده عمى تخفيض مخاطر االكتشاف التي قد تواجيو نتيجة إثبات حاجتو إلى أدلة 
 (.318: 2013ء الرأي )موسى، اعتماده عمى عينة عند إبدا

 (:8: 2008تبرز أىمية اإلجراءات التحميمية من خالل ما يمي )الكبيسي، و 

  عن تصميمو لمبرنامج، وذلك  المراجعةالحسابات من تحديد اتجاىات عممية  مراجعتمكين
الفعمية الواردة  القيم باالعتماد عمى القيم المتوقعة التي يمكن الحصول عمييا ومقارنتيا مع

 اإلحصائي.و في القوائم المالية باستخدام أدوات التحميل المالي 
  الحسابات من تمبية متطمبات مستخدمي القوائم المالية من مساىمين  مراجعتمكين

 ومستثمرين وىيئات حكومية وحتى الجيات اإلدارية لممنشأة وغيرىا، وذلك بسبب:
 ية التقميدية.عدم كفاية اإلفصاح في القوائم المال - أ
 كفاية نظام التقارير المعدة من قبل إدارة المنشأة.عدم  - ب
 فشل الرقابة الداخمية بالقيام بإجراءات تحميمية بسبب تبعيتيا إلدارة المنشأة. - ت
 التعقيد في عممية إدارة المشروعات الّتساعيا ولشيوع حالة المنافسة. - ث

الحسابات ُمطالب من المجتمع ( بأن مراجع 18: 2012وقد ذكرت دراسة )أبوشرخ،      
المالي المؤلف من مستخدمي القوائم المالية بضرورة القيام باإلجراءات التحميمية في المراجعة وذلك 

 لعدة أسباب أىميا:

 .تبعية إدارة المراجعة الداخمية إلدارة المشروع 
  الوسطى دون أن يتم تكميف المراجعين الداخميين بتقييم الكفاءة لممستويات اإلدارية الدنيا و

 يشمل ذلك اإلدارة العميا.
 دّني التأىيل العممي والعممي لدى المراجعين الداخميين مقارنة بمراجعي الحسابات ت

 الخارجيين.

ولممراجعة التحميمية أىمية كذلك ألصحاب المشروع فيي تساعدىم عمى معرفة قدرة المنشأة 
لقصور وتجّنب الخطر وتساعدىم كذلك عمى االستمرار ومعرفة أماكن الخطر ومن ثم معالجة ا

 (.318: 2013عمى تقييم أداء اإلدارة )موسى، 
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تعقيدًا بالنسبة إلدارة  ( بأن أىمية المراجعة التحميمية قد زادت458: 2009ويذكر )جمعة، 
 المشروع بازدياد مياميا، وذلك لعدة عوامل أىميا:

 .اتساع حجم المشروعات 
  المشروعات.ازدياد المنافسة بين 
 .رفع مستوى الكفاءة والفعالية في المشروع 

ولممراجعة التحميمية أىمية كبيرة لممينة ككل فيي تؤدي إلى زيادة جودة عممية المراجعة 
 (.318: 2013وبالتالي زيادة ثقة الطرف الثالث فييا )موسى، 

الداخمية، مما يساعد في وتدل المراجعة التحميمية عمى أماكن القصور في أنظمة الرقابة       
وضع برنامج المراجعة بشكل مناسب، حيث ال ُيفضل المراجعون األخذ بالمفيوم الشامل لمرقابة 

 :(458: 2009)جمعة،  لألسباب التالية ، وذلكالداخمية وتقييم الكفاءة والفعالية لألداء

 :تقييم الكفاءة والفعالية إن قيام مراجع الحسابات بالمراجعة التحميمية ومن ثم  تكمفة المراجعة
في المشروع يحتاج إلى وقت طويل وجيد كبير، مما ينعكس عمى تكمفة عممية المراجعة 

 ويجعميا غير اقتصادية.
 :إن قيام مراجع الحسابات بتقييم الكفاءة والفعالية يحتاج إلى إحاطة واسعة  التأىيل العممي

لمعمميات اإلنتاجية إلى الحد الذي بقضايا غير محاسبية، باإلضافة إلى ضرورة استيعابو 
يمكن المراجع من تقييم الكفاءة والفعالية، وىذا يعتمد إلى حد كبير عمى التخصيص 

 بقطاعات إنتاجية معينة.
 :إّن أىم الصعوبات التي تواجو المراجع لدى قيامو بتقييم الكفاءة  مشكمة المعايير المقبولة

مى أساسيا، ومما ال شك فيو أّن تقييم الكفاءة ىي مسألة المعايير التي تُقاس الكفاءة ع
والفعالية يقتصر عمى المؤشرات المالية المبنية عمى المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بل 

 تتعداىا إلى مؤشرات كمية وقيمة أخرى.

ومن خالل ما سبق يرى الباحث بأن اإلجراءات التحميمية تساعد في توضيح الكثير من 
ة والموجودة بين مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية، ويظير ذلك جمّيًا في األمور الغامض
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حال فشل اإلدارة في ضبط اإلجراءات الرقابية الداخمية، وعدم كفاية نظام التقارير واإلفصاح في 
 القوائم المالية، مما يؤدي إلى ظيور فجوات تحتاج إلى عالج.

 أنواع اإلجراءات التحميمية: 6.2
يتمثل الجانب األىم في استخدام اإلجراءات التحميمية في اختيار النوع األكثر مالءمة منيا،        

 :(261-257: 2112)أرينز، ولوبك،  ويوجد خمس أنواع رئيسية من اإلجراءات التحميمية وىم
 مقارنة بيانات العميل مع بيانات النشاط الذي يعمل فيو: .1
في أنيا تساعد عمى تفّيم أعمال العميل وفي أنيا تقدم وتتمثل أىم منافع المقارنة مع النشاط        

في استخدام نسب النشاط في  الرئيسمؤشرًا عمى احتمال وجود الفشل المالي؛ ويتمثل العيب 
ليات المراجعة في الفرق بين طبيعة المعمومات المالية لمعميل وتمك المعمومات التي يشكل منيا إجما

 النشاط.
 مقارنة بيانات العميل مع ما يقابميا من بيانات في الفترات السابقة: .2
وتتنوع صور اإلجراءات التحميمية التي يتم فييا مقارنة بيانات العميل مع ما يقابميا في فترة        

 بعض األمثمة المتعارف عمييا:أو فترات سابقة وفيما يمي 
 ا يقابمو في السنة السابقة.مقارنة رصيد السنة الحالية مع م 
 في السنة القادمة. امقارنة تفاصيل إجمالي رصيد مع ما يقابمي 
 .حساب النسب المئوية والنسب المالية لمعالقات ومقارنتيا مع السنوات السابقة 

 مقارنة بيانات العميل مع توقعات العميل: .3
حيث تقوم معظم الشركات بإعداد موازنات بنتائج التشغيل والنتائج المالية، وتمثل بعض       

التي  الُميّمةالموازنات توقعات العميل عن الفترة المحاسبية، وقد يشير إجراء فحص معظم الجوانب 
جد فروق يوجد بيا فروق بين الموازنة والنتائج الفعمية إلى احتمال وقوع تحريفات، وأيضًا إذا لم تو 

عدم وجود احتمال بوقوع تحريفات؛ ويوجد أمران يجب االىتمام بيما في حالة  فيمكن أن يشير إلى
 مقارنة بيانات العميل مع الموازنات:

 يجب أن يقيم المراجع مدى واقعية الموازنة.أواًل: 
 توافق مع الموازنة.يوجد إمكانية لقيام أفراد العميل بتعديل المعمومات المالية الحالية حتى ت: ثانياً 
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 مقارنة بيانات العميل مع توقعات المراجع:  .4
يمكن مقارنة بيانات العميل مع المراجع عندما يقوم المراجع بعمميات حسابية لمتوصل إلى قيم       

متوقعة ألرصدة القوائم المالية، وتمثل توقعات المراجع القيمة التي يجب أن تكون عمييا أرصدة 
عالقة كل رصيد مع األرصدة األخرى في الميزانية أو قائمة الدخل أو من  الحسابات في ضوء

 خالل تصور قيمة الرصيد بناًء عمى بعض االتجاىات التاريخية.
 توقعات باستخدام بيانات غير مالية: المقارنة بيانات العميل مع  .5
، حيث ال ىذه البياناتويتمثل األمر األساسي في استخدام البيانات غير المالية في مدى دّقة       

 عمى سبيل المثال يكون مالئمًا استخدام العمميات الحسابية التي يتم من خالليا تقدير إيراد فندق
كدليل لممراجعة ما لم يكن المراجع مقتنعًا بسالمة عدد الحجرات ومعدل الحجرة ومعدل اإلشغال في 

معدل اإلشغال عن عنصري البيانات الفندق؛ وسيكون األمر أكثر صعوبة لممراجع عند دقة تقييم 
 .األخرى
وىذا النوع يستخدم لمتأكد من أرصدة بعض الحسابات، أو لتقدير بعض األرصدة مثل تكمفة       

أن  مراجعو ال يمكن لمحيث إنكمية اإلنتاج(،  xاإلنتاج لمنفط، والتي تتمثل بـ )تكمفة إنتاج البرميل 
ير المالية حميمية، إال إذا كان متأكدًا من دّقة البيانات غيعتمد عمى ىذا النوع من اإلجراءات الت

 (.40: 2011)العبدلي، 

 أساليب اإلجراءات التحميمية: 7.2

عمى أدلة كافية ومناسبة تمكنو من التوصل إلى نتائج معقولة  ليجب عمى المراجع أن يحص      
يعتمد عمييا في إبداء رأيو حول القوائم المالية، ويمكن الحصول عمى ىذه القرائن من خالل 

 (:2: 2011الباز، و مجموعتين من إجراءات المراجعة وىما )الطويل، 
مصممة لمحصول عمى ضمان معقول  إجراءات االلتزام بأنظمة الرقابة الداخمية: وىي اختبارات .1

 بااللتزام الفعمي بإجراءات الضبط الداخمي التي سيتم االعتماد عمييا في عممية المراجعة.
اإلجراءات الجوىرية )األساسية(: وىي اختبارات يتم تصميميا لمحصول عمى قناعة معقولة  .2

 .باكتمال ودقة وصحة البيانات التي يقدميا النظام المحاسبي
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 56نشرة ومعايير المراجعة رقم في  "SAS" لممحاسبين القانونيين األمريكيالمعيد ُيبّين و       
الدليل الذي يمكن الحصول عميو المراجع من خالل نوعين من اإلجراءات وىما           1988لسنة 

(AICPA, SAS NO.56: 315): 

تحقق من وجود دليل التفصيمية والتي تشمل العمميات واألرصدة: وتيدف إلى الالمراجعة  - أ
 موضوعي يؤيد صحة القيمة الدفترية ألحد البنود أو مكونات ىذه القيمة.

اإلجراءات التحميمية لممعمومات المالية: وىذه تيدف إلى التحقق من معقولية القيمة الدفترية  - ب
م المراجع ألحد بنود القوائم المالية في ضوء القيمة التي يقدرىا المراجع ليذا البند، ويقصد بيا قيا

باستخدام بعض األساليب العممية والمينية الحديثة في تحميل االتجاىات والتغيرات، ومن ىذه 
األساليب، النسب المالية ونماذج التنبؤ بالمركز المالي واألساليب الرياضية واألساليب اإلحصائية، 

 مثل أسموب االنحدار والسالسل الزمنية وتقييم الخبرة.

وتشمل اإلجراءات التحميمية في المراجعة مجموعة من األساليب أىميا: إجراء المقارنات بين       
بيانات العميل وبيانات الصناعة المشابية وبياناتو في فترات سابقة ومع توقعات المراجع وبين 

ميل مالية، تحميل النسب، تحميل االتجاىات، تحميل التغاير، تحال غيربياناتو المالية وتوقعاتو 
االنحدار، ويتم استخدام أي منيا أو مزيج من عدة أساليب منيا بناًء عمى طبيعة العمل ومدى 
توافر البيانات وحكم المراجع، كما يستخدم المراجع أيضًا بيانات من النظام المحاسبي وأيضًا من 

 (.27: 2013دد الوحدات المنتجة ومعمومات الموازنة )أبوشرخ، عخارجو مثل عدد العاممين و 

أنو عمى المراجع الحصول عمى  15.14.13في الفقرات  520وُيوضح المعيار الدولي رقم       
جراءات التحقق التي تمكنو  أدلة إثبات كافية ومالئمة خالل أدائو لكل من إجراءات مدى االلتزام وا 

بإجراءات من الوصول إلى النتائج التي يبدي عمى أساسيا رأيو عن القوائم المالية؛ حيث يقصد 
االختبارات التي يمكن بواسطتيا التأكد من مدى مطابقة أنظمة الرقابة الداخمية " أنيامدى االلتزام 

المراجعة التفصيمية لمعمميات أنيا "، أما إجراءات التحقق فيقصد بيا "الموضوعة لمواقع العممي
لعالقات واالتجاىات بما في استخدام النسب واأنيا "، أما اإلجراءات التحميمية يقصد بيا "واألرصدة

 (.332: 2013)موسى،  "ذلك فحص البنود والتغيرات غير العادية
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مع مراعاة المراجع لتصرفاتو حيث يجب أن تتفق مع السمعة الجيدة لممينة، وأن يبتعد عن 
أي سموك يسيء إلى ىذه السمعة، ويتطمب االلتزام باالبتعاد عن أي سموك يسيء إلى سمعة 

عضو االتحاد أن يراعي لدى تطبيقو متطمبات السموك الميني، ومسئوليات المراجع  المينة، وعمى
المينية تجاه عمالئو واألطراف الثالثة، واألعضاء اآلخرين الذين يعممون بمينة المحاسبة، 

 (.17: 2010وموظفيو، ومن يعمل لدييم والجميور )حجازي، 

ا لتنفيذ ىذه اإلجراءات باستخدام المقاييس وىناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامي      
النقدية أو الكمية أو النسبية وذلك من خالل المعمومات المالية لممنشأة، وقد تم تصنيف ىذه 

 (:8: 2008وىي )الكبيسي،  ثالث مستوياتاإلجراءات إلى 

 (:الوصفية)غير الكمية المستوى األول: اإلجراءات التحميمية  1.7.2

ليذه اإلجراءات يستخدم المراجع نظرتو الفاحصة المبنية عمى خبرتو الشخصية لمحكم وفقًا       
 عمى مدى معقولية أدلة اإلثبات التي حصل عمييا، وتشمل ىذه اإلجراءات:

  االستفسار: وىو عبارة عن مجموعة من األسئمة الموّجية إلى شخص لديو معمومات حول
 .والمراجعةية والمحاسبية طبيعة عمل المنشأة، وتشمل النواحي المال

  التوقعات من نتائج المراجعة السابقة: كاألخطاء التي اكتشفت في عممية المراجعة السابقة
ومقابمة المراجع السابق وذلك لتحديد المواقع التي يمكن أن تسبب صعوبات وعراقيل لعممية 

 المراجعة الحالية.
  مراجعة المعمومات الخارجية )غير الكمية(: كاالطالع عمى الكتب العممية وأدلة المحاسبة

عمى عمل والمراجعة الدولية، وعمى القوانين والتشريعات الحكومية، وأية تشريعات أخرى ليا تأثير 
ت المنشأة والتقارير السنوية، وما صدر من السوق المالي عن المنشأة موضوع المراجعة والمنشآ

 المماثمة ليا.
  ممنشأة، وعقد التأسيس، لمراجعة المعمومات الداخمية )غير الكمية(: كمراجعة النظام الداخمي

وكذلك مراجعة محاضر جمسات مجمس اإلدارة ووقائع اجتماع الييئة العامة واالطالع عمى ممفات 
سياسات المتبعة في الموظفين، وممفات المراسالت باإلضافة إلى سجالت اإلنتاج، والتعرف عمى ال
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تسويق المنتجات وتوزيعيا، وعمى العقود الميمة والتي يكون ليا تأثير عمى عممية المراجعة مثل 
 اتفاقيات القروض والعقود طويمة األجل.

الباز، و ومن المعمومات التي ينبغي عمى المراجع معرفتيا عمى سبيل المثال )الطويل،       
2011 :4:) 

o  الصناعة التي يعمل بيا العميل.مدى المنافسة في 
o  ما إمكانية احتمال دخول منافسين جدد أو انسحاب منافسين قدامى؟ وما تأثير ذلك عمى

 لمنشأة العميل؟ الرئيسمن المنتج  ضالعر 
o  لمعميل في المستقبل القريب؟ الرئيسما مدى استقرار الطمب عمى المنتج 
o الرئيسإلى ىبوط الطمب عمى المنتج  ما احتمال وجود منتجات بديمة من شأنيا أن تؤدي 

 لمنشأة العميل؟

ويرى الباحث بأنو ومن المستندات الميمة التي يجب عمى المراجع مراجعتيا واالطالع عمييا 
في إجراء مراجعة المعمومات الداخمية )غير الكمية( ىي الخطط التشغيمية والخطط االستراتيجية 

 ، باإلضافة إلى المعمومات السابقة التي تم ذكرىا.والخطط التنفيذية لممنشأة محل المراجعة

 المستوى الثاني: اإلجراءات التحميمية الكمية البسيطة: 2.7.2

وراء استخدام ىذه اإلجراءات في المراجعة في وجود عالقات بين  الرئيسةتتمثل الفمسفة       
الظروف المحيطة لم تتغير، مستقبل ما دامت الالبيانات بنمط معين واستمرارىا عمى ىذا النمط في 

سيمة لتغطي دالئل  ةويمتاز ىذا النوع من اإلجراءات باعتماد المعمومات الكمية ومعالجتيا بطريق
 :(9: 2008)الكبيسي،  مراجعة الحسابات، وأىم ىذه اإلجراءات ما يميفي عممية 

 :التحميل المالي .1
عبارة عن الرابط بين عنصرين أو أكثر من عناصر القوائم المالية، كنسب السيولة  ووى 

والمالءمة والربحية وغيرىا، ويساعد ىذا األسموب في اكتشاف بنود غير عادية تستوجب البحث 
 .واالستفسار

 تتنوع أساليب التحميل المالي الممكن استخداميا من قبل المراجع، فعميو أن يختار األسموبو  
الذي يساعده في التعرف عمى نشاط المنشأة محل المراجعة، ومعرفة الصعوبات والمخاطر التي قد 
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والتحميل تعترضيا في المستقبل؛ وتتمثل أساليب التحميل المالي في التحميل األفقي والتحميل الرأسي 
 باستخدام النسب المالية.

 حة عن واقع المنشأة التحميل األفقي: حيث يساعد المراجع عمى تكوين فكرة صحي
واتجاىاتيا المستقبمية، ويتم استخدامو من خالل عدة سنوات سابقة، واختيار إحدى السنوات كسنة 

 (.333: 2013أساس )موسى، 
( التحميل األفقي بأنو يعني دراسة النسب 214: 2002، وبّينت دراسة )حّمس، وجربوع

لك الكتشاف أي أخطاء غير عادية أو أي المئوية المالية لشركة معينة عمى عدد من السنوات وذ
انحرافات كبيرة في بنود قائمة المركز المالي ونتائج األعمال، وىذا النوع من التحميل يالئم غرض 

، فإذا اكتشف المراجع أي المنشأةمراجع الحسابات أكثر من غرض المحمل المالي من خارج 
ونة منيا توجد بيا أخطاء يجب مراجعتيا انحراف في بعض النسب المئوية أدرك أن الحسابات المك

 والوصول إلى أسباب ىذا الخطأ.
  ،التحميل الرأسي: وىو تحديد األوزان النسبية لكل عنصر من عناصر القوائم المالية

وكذلك الوزن النسبي لكل مجموعة متجانسة إلى إجمالي العناصر، وعادة ما يستخدم المراجع ىذا 
لعممية المراجعة وذلك لمعرفة وتحديد الخطر المالزم واألىمية النسبية األسموب في مرحمة التخطيط 

 (.333: 2013، ىلكل عنصر من عناصر القوائم المالية )موس
شركات أخرى متماثمة المالية في سنة معينة مع نسب  المنشأةويعني أيضًا دراسة نسب 

يولي ىذا النوع من  المنشأةرج تعمل في نفس المجال لنفس السنة، وليذا فإن المحمل المالي من خا
أم عدم نجاحيا بالمقارنة  المنشأةالتحميل أىمية خاصة أكثر من النوع األول ألنو يعكس مدى نجاح 

 (.214: 2002، مع شركات أخرى مماثمة تعمل في نفس المجال )حّمس، وجربوع
 :التحميل باستخدام النسب المالية 

التحميل المالي وأىميا، وتنصب النسب المالية عمى يعد تحميل النسب المالية من أقدم أدوات 
دراسة قيم العناصر الظاىرة في القوائم المالية والتقارير المحاسبية بيدف إضفاء دالالت ذات مغزى 
وأىمية عمى البيانات الواردة بيذه القوائم، ويمكن تعريف النسبة المالية بأنيا دراسة العالقة بين 

ط واآلخر يمثل المقام، أي دراسة العالقة بين عنصر أو عدة عناصر متغيرين أحدىما يمثل البس
 (.52: 2005، وعنصر آخر أو عدة عناصر )منير، وآخرون
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، وىي ال تعتبر ذات جدوى إال بعد مقارنتيا مع الُميّمةوتفيد المراجع في معرفة التغيرات 
أة تتعمق بالصناعة التي نسب أخرى قد تكون تاريخية من داخل المنشأة، أو نسب من خارج المنش

 (.334: 2013تنتمي إلييا المنشأة محل المراجعة )موسى، 
-214: 2002، ة )حمس، وجربوعسب المالية إلى خمس مجموعات رئيسويمكن تقسيم الن 
222:) 

 النسب المئوية لمربحية: :أولً 
وتقيس قدرة وتعّبر نسب الربحية عن مدى كفاءة اإلدارة في اتخاذ قراراتيا االستثمارية، 

م بيا، وتفيد ىذه النسب فئات عديدة ح نتيجة األنشطة المختمفة التي يقو المنشأة عمى توليد أربا
أىميا المستثمرين والدائنين، وتشتمل عمى نسبة الربح إلى المبيعات، ونسبة الربح إلى االستثمار  

 (.30: 2012)أبوشرخ، 
من السياسات والقرارات، وتعطي األجوبة وتعتبر الربحية ىي المحصمة النيائية لعدد كبير 

  (:214: 2002،  )حّمس، وجربوع في استخدام مواردىا المنشأةاألخيرة عن مدى فعالية إدارة 
 :نسب الربحية إلى المبيعات :أ

 صافي المبيعات.           :ىامش الربح اإلجمالي= الربح قبل الضريبة

 صافي المبيعات. :ىامش الربح الصافي= الربح بعد الضريبة

 نسب الربحية المتعمقة باالستثمار: :ب     

 مجموع األصول. :العائد عمى مجموع األصول= صافي الدخل بعد الضريبة

 حقوق الممكية. :العائد عمى حقوق الممكية= صافي الدخل بعد الضريبة

 رأس المال المستخدم. :عد الضريبةبالعائد عمى رأس المال المستخدم= صافي الدخل 

 :(29: 2012)أبو شرخ،  نسب السيولة :ثانياً 

 الخصوم المتداولة. :نسبة التداول= األصول المتداولة

 الخصوم المتداولة. :المخزون السمعي(-نسبة السيولة السريعة= )األصول المتداولة
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                              مصروفات التشغيل  :الفاصل الزمني الدفاعي األساسي= األصول الدفاعية اإلجمالية   
 .النقدية اليومية المتوقعة

األصول الدفاعية= النقدية )في الصندوق والبنك(+ األوراق المالية+ أوراق القبض. ويطمق 
عمييا دفاعية ألنيا سيمة التحويل إلى نقدية وتدافع عن المشروع في مقابمة احتياجات التشغيل 

 ة.النقدية اليومي

 :(214: 2002)حمس، وجربوع:  نسب تتعمق بالمديونية :ثالثاً      

 مجموع األصول. :نسبة الديون اإلجمالية لألصول= مجموع االلتزامات

    حقوق الممكية. :نسبة الديون إلى حقوق الممكية= مجموع االلتزامات

 الفوائد. :معدل اكتساب الفوائد= الربح قبل الضريبة+ الفوائد

 الفوائد+ اإليجار. :تغطية األعباء الثابتة= صافي الدخل قبل الضريبة+ الفوائد+ اإليجارمعدل 

 التدفقات النقدية الخارجة. :معدل تغطية التدفقات النقدية الخارجة= التدفقات النقدية الداخمة

التدفقات النقدية الخارجة عبارة عن )الفوائد+ اإليجار+ توزيعات أرباح األسيم+  حيث إن      
في حالة إعسار مالي متى كانت ىذه النسبة  المنشأةالمبالغ المدفوعة لسداد االلتزامات(؛ وتكون 

أقل، وذلك ألن التدفقات الداخمة ستكون مساوية لمتدفقات الخارجة أو  تساوي الواحد الصحيح أو
 منيا.أقل 

 :(62: 2006)أبو سميدانة،  نسب النشاط :رابعاً 

 المخزون. :معدل دوران المخزون= صافي المبيعات :أ

 متوسط المخزون السمعي. :معدل دوران المخزون= تكمفة البضاعة المباعة

 معدل دوران المخزون. :يوم 360متوسط مدة التخزين= 

 نون.المدي :معدل دوران المدينين= المبيعات اآلجمة :ب

 .2 :متوسط المدينون= )مدينون أول مدة+ مدينون آخر مدة(
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متوسط مدة التحصيل: وتقيس ىذه المدة دوران المدينون، أي تحديد الوقت الذي تستغرقو دورة  :ج
ىي الدورة التي تبدأ من تسجيل الديون وتحصيميا ثم تسجيل ديون  نواحدة لممدينين، ودورة المديني

 أخرى جديدة، وينم استخراجيا بإحدى الطريقتين التاليتين:

  )استخراج مبيعات اليوم الواحد اآلجمة:)الطريقة األولى 
 يومًا. 360 :مبيعات اليوم الواحد= المبيعات اآلجمة

مبيعات اليوم الواحد لنحصل عمى متوسط مدة ثم بعد ذلك نقوم بقسمة المدينين عمى 
 التحصيل حسب اآلتي:

 مبيعات اليوم الواحد. :متوسط مدة التحصيل= المدينون
  الطريقة الثانية( نقوم بحساب معدل دوران المدينين ثم نقسم عدد أيام السنة عمى ىذا(

 المعدل حسب اآلتي:
  =معدل دوران المدينين. :360متوسط مدة التحصيل 

ألصوليا  المنشأةعدل دوران األصول الثابتة: حيث يقيس ىذا المعدل عدد مرات استخدام م :د
 في عممياتيا االنتاجية، ويتم استخراج ىذا المعدل حسب اآلتي: ةالثابت

 صافي األصول الثابتة. :معدل دوران األصول الثابتة= صافي المبيعات

 :حيث إن

 مسموحات المبيعات(. -اتمردودات المبيع -صافي المبيعات= )المبيعات

 مخصصات استيالكيا(. -وصافي األصول الثابتة= )األصول الثابتة

في إنتاج  المنشأةصافي دوران مجموع األصول: ويقيس ىذا المعدل عدد مرات استخدام أصول  :ه
 المبيعات، ويتم استخراجو حسب اآلتي:

 مجموع األصول. :معدل دوران مجموع األصول= صافي المبيعات

 :(215: 2002)حمس، وجربوع: نسب النمو :مساً خا

 صافي المبيعات لسنة المقارنة. :نمو صافي المبيعات= صافي المبيعات لمسنة األخيرة
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 صافي الدخل لسنة المقارنة. :نمو صافي الدخل= صافي الدخل لمسنة األخيرة

 صافي ربح السيم لسنة المقارنة. :نمو ربح السيم= صافي ربح السيم لمسنة األخيرة

 توزيع أرباح السيم لسنة المقارنة. :نمو توزيع األرباح لمسيم= توزيع أرباح السيم لمسنة األخيرة

 :(52: 2004)الغصين،  نسب التقييم :سادساً 

 ربح السيم. :نسبة سعر السيم إلى أرباحو= متوسط سعر السيم

 قيمة السيم الدفترية. :متوسط سعر السيمنسبة سعر السيم إلى قيمتو الدفترية= 

 سعر السيم :معدل توزيع األرباح= ربحية السيم الموزعة

 صافي الدخل. :نسبة التوزيعات المدفوعة= إجمالي األرباح الموّزعة

 ويمكن حساب نسبة التوزيعات المدفوعة من وجية نظر األسيم العادية كاآلتي:

 ربحية السيم. :العادي من التوزيعات نسبة التوزيعات المدفوعة= نصيب السيم

ويرى الباحث بأن ىذه النسب المالية المستخدمة تساعد المراجع في توضيح كافة المعمومات 
الخاصة بالمنشأة محل المراجعة وبالمركز المالي الخاص بيا، وأيضًا يسيل عمى مستخدمي القوائم 

يم تمك البيانات ومعرفة وضع المنشأة الخاصة المالية والمستثمرين والمستفيدين من تقارير المراجع ف
ن تطبيق أسموب اإلجراءات التحميمية وبصفة خاصة التحميل المالي يساعد عمى تقريب  بيم، وا 
وجيات نظر المراجع ومستخدمي القوائم المالية لممنشأة محل المراجعة، وتعتبر ميمة في اكتشاف 

إلى تنبؤات ناجحة، األمر الذي يساىم في عادية، مما يساعد ذلك في الوصول ال غيراألمور 
 تقميص فجوة التوقعات الموجودة بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية.

 تحميل التجاه: .2
حساب مجموعة من األرقام القياسية لعدد من السنوات السابقة مقارنة بسنة األساس، "ويعني 

الزيادة أو النقص غير العادي في ميل وبيان مقدار الزيادة أو النقص في بند معين وبيان أسباب 
االتجاه، وييدف ىذا النوع من التحميل إلى التعرف عمى سياسات اإلدارة المختمفة باإلضافة إلى 

 (.9: 2008 )الكبيسي، "األسباب التي أدت إلى التغيرات الناتجة خالل سنوات المقارنة
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المراجعين، ويستخدم بيدف  ويعتبر أسموب تحميل االتجاه من أكثر األساليب شيوعًا بين
التعرف عمى التغيرات التي حدثت عمى أرصدة الحسابات خالل الفترة محل المراجعة من خالل 
مقارنتيا بأرصدة حسابات الفترات السابقة، ومعرفة االنحرافات وتحديد اتجاىاتيا وتفسير ىذه 

 (.335: 2013التغيرات ومعرفة األسباب )موسى، 
عبارة عن تحميل التغيرات في رصيد بند أو عنصر "( بأنو 31: 2011وعّرفو )العبدلي، 

معين خالل فترة محاسبية سابقة، ويترّكز التحميل بوجو عام عمى مقارنة بين أرصدة السنة السابقة 
 ."بأرصدة السنة الحالية

 

 تحميل انحراف الموازنة: .3
وىو القيام بالمقارنة بين النتائج الفعمية والموازنات التخطيطية لمعرفة االنحرافات إن ُوجدت 

االىتمام باالنحرافات الجوىرية منيا )غير معروف  المراجعواالستفسارات عن أسبابيا، وعمى 
ي، األسباب( ألنيا قد تسير إلى وجود أخطاء أو مخالفات معينة في المعمومات المالية )الكبيس

2008 :9.) 

 المستوى الثالث: اإلجراءات التحميمية الكمية المتقدمة: 3.7.2

كان من نتيجة التعرف عمى المشكالت التي تنشأ عن استخدام أسموب المعاينة غير 
اإلحصائي واالىتمام بيا أن اضطرت مينة مراجعة الحسابات إلى أن تأخذ في االعتبار طرق بديمة 

نبغي أن تخضع لمفحص والمراجعة، وكانت بداية نجاح المعاينة لتحديد حجم العينة التي ي
م قامت لجنة إجراءات مراجعة 1955االحتمالية عندما طبقت في التطبيقات الصناعية، وفي سنة 

بدراسة ىذا الموضوع، وبعد تمك الدراسة ازداد  الحسابات التابعة لمجمع المحاسبين األمريكيين
م شكل مجمع المحاسبين القانونيين األمريكيين لجنة 1962راير االىتمام بيذا الموضوع، وفي فب

لدراسة الموضع باسم لجنة المعايير اإلحصائية، وقد كان نتيجة ىذه المجنة في تقريرىا األول أن 
الطرق اإلحصائية ىي بمثابة طرق مالئمة لبعض اختبارات المراجعة، وقد نشرت ىذه المجنة 

موضحًة بو بعض االستفسارات الناتجة عن تطبيق المعاينة  م1964تقريرىا الثاني في يوليو 
 (.14-13: 2012اإلحصائية في مجال مراجعة الحسابات )نظمي، والعزب، 

وتظير أىمية اإلجراءات التحميمية المتقدمة بدرجة كبيرة جدًا في بناء المعادالت الرياضية 
ستقبمية، مييا في التنبؤ باألرصدة المواإلحصائية عن طريق استخدام البيانات السابقة واالعتماد ع
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تتميز ىذه اإلجراءات بالموضوعية ودقة حسابات القيم المتنّبأ بيا، ومدى قبول تمك البيانات حيث 
(Montgomery, 2008: 136.) 

 وتشمل ىذه األساليب ما يمي: 
 :Regression Analysisتحميل النحدار .1

اإلحصائية استخدامًا في اإلجراءات التحميمية، ويتم تحميل االنحدار أكثر األساليب ُيعد 
استخدام ىذا التحميل في تقييم مدى منطقية الرصيد المسجل بالدفاتر من خالل عالقة ىذا الرصيد 

 (.263: 2002مع معمومات أخرى مناسبة )أرينز، ولوبك، 
غير تابع، وفي ميل االنحدار لبيان نوع العالقة بين متغير مستقل أو أكثر، ومتحويستخدم ت

ين، مع إيجاد مقياس لمثقة والدّقة؛ المراجعيستخدم ىذا األسموب في تحديد واضح لتوقعات  المراجعة
 (:10: 2008وينقسم تحميل االنحدار إلى قسمين )الكبيسي، 

 :Analysis of Simple Regressionتحميل االنحدار البسيط  :أ
معين وحساب آخر، ومحاولة التنّبؤ برصيد يستخدم ىذا التحميل إليجاد عالقة بين حساب 

أحد الحسابين من خالل رصيد الحساب اآلخر باستخدام تمك العالقة، ويعتمد االنحدار البسيط عمى 
 ومتغير تابع حسب المعادلة التالية: لأساس تحديد العالقة بين متغير مستق

Y= a+ bx 

 : المتغير التابع المراد التنّبؤ بقيمتو.Y :حيث
X :.المتغير المستقل 
A.قيمة ثابتة : 
B.تمثل معدل التغير : 

 :Analysis of Multiple Regressionتحميل االنحدار الُمتعّدد  :ب

عالقة بين عّدة حسابات من جية )متغيرات مستقمة( وحساب آخر وىو عبارة عن إيجاد 
تابع لمتحقق من صحة قيمة المتغير ال)متغير تابع( لالستدالل بالمتغيرات المستقمة في إيجاد 

 الحساب أو التنبؤ برصيده، ويتم ذلك من خالل المعادلة التالية:

Y= a+ b1x1+ b2x2+……..+ bnxn 

 : المتغير التابع المراد التنّبؤ بقيمتو.Y :حيث
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X.المتغير المستقل : 
A.قيمة ثابتة : 
B.تمثل معدل التغير : 
N.عدد المتغيرات المستقمة : 

فمثاًل يمكن اعتبار تكمفة اإلنتاج المتغير التابع، واعتبار العناصر المكونة ليا متغيرات 
مباشرة، ومن خالل دراسة العالقة بين ىذه المتغيرات ال غيرمستقمة مثل المواد واألجور والمصاريف 

ديد تكمفة لعدة سنوات ماضية، يمكن تحديد معامالت االنحدار ثم استخدام المعادالت السابقة في تح
 اإلنتاج المتوقعة لمسنة الحالية.

يمكن تمثيل العالقة الدالية بالعالقة الرياضية ( بأنو 239: 2118تبين دراسة )الجاعوني، و 
y= f(X)  ذا يعني أن تغير قيم المتغير التابع يعتمد عمى تباين المتغيرات المستقمة في النموذج، ىو

لمتغيرات المؤثرة في الظاىرة المدروسة، إما بسبب عدم وذلك لعدم إمكانية تضمين النموذج جميع ا
توافر البيانات عن بعض المتغيرات من جية، أو لعدم أىمية بعضيا اآلخر من جية أخرى، ومن 

( حّدًا يمثل متغير الخطأ X iىنا كان ال بد من تضمين النموذج فضاًل عن المتغيرات المستقمة )
ي يقيس الجزء من التغير في المتغير التابع والذي سببو والذ Ui=(y-yˆ) Re siduals العشوائي

المتغيرات المستقمة غير المدرجة في نموذج االنحدار، ويمكن تفسير إضافة المتغير العشوائي 
(Ui:إلى النموذج باألسباب التالية ) 

 .عدم احتواء النموذج عمى جميع المتغيرات المستقمة المؤثرة في الظاىرة 

 ت األساسية.عشوائية االستجابا 
 

 :Model of Financial Planning نموذج التخطيط المالي .2

يتم من خالل ىذا النموذج البدء باختيار أحد بنود القوائم المالية باعتبارىا المتغير الرئيس 
)المستقل( حيث يستخدم التنبؤ ببقية البنود، وبعد انتياء كافة التنبؤات يتم إعداد قائمة الدخل 

وقائمة المركز المالي التقديرية ومقارنتيا مع القوائم المالية الفعمية لتحديد مدى معقولية التقديرية 
 :(11: 2118)الكبيسي،  الظاىرة في ىذه القوائم، ويأخذ أي بند الشكل العام لالنحدار، كالتالي

YI= a+ bxI +MI 

 = الفترة المراد التنبؤ بيا. I :حيث
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M مة الحقيقية والقيمة عن التنبؤ، وىو الفرق بين القي= تمثل الخطأ العشوائي الناتج
 المتنبأ بيا.

 :(les:0000692:Subjects:http: www.kau.edu.sa:Fi)وييدف التخطيط المالي إلى

 .تحديد االحتياجات التمويمية 

 كل متوازن من مصادر التمويل.تأمين األموال الالزمة بش 

 :(2-1حسب الشكل رقم )وتتبين أدوات التخطيط المالي 

 (2-1الشكل رقم )

 أدوات التخطيط المالي

 

  

 

 

 

 
 

Subjects:0000692:Files:www.kau.edu.sa:http26/10/2014/ 

 :Model of Cash Flowنموذج التدفق النقدي  .3

ويعتبر النموذج  الحقيقية لبنود القوائم المالية، ( نموذجًا لمتنبؤ بالقيم1987اقترح الجندي )
المقترح لمتنبؤ امتدادًا لنموذج التخطيط المالي، حيث يعتمد عمى متغير رئيس كأساس لمتنبؤ، 

المربعات الصغرى، لتحديد معامالت االنحدار التي ويستخدم أسموب االنحدار القائم عمى طريقة 
)المتغير التابع(، وقيمة البند المستخدم في التنبؤ )المتغير  ربط قيمة البند المراد التنبؤ بوت

http://http:%20www.kau.edu.sa:Files:0000692:Subjects:
http://www.kau.edu.sa/Files/0000692/Subjects/
http://www.kau.edu.sa/Files/0000692/Subjects/
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لمنموذج ىو  الرئيسالمستقل(، ويختمف النموذج المقترح عن نموذج التخطيط المالي في أن المتغير 
لمدفوعات النقدية(، وليس قيمة المبيعات الشيرية، كذلك ال يسعى التدفقات النقدية )المتحصالت وا
. بل يتم التنبؤ بالقيم الحقيقية لمبنود ؤ بعناصر القوائم المالية جميعيانموذج التدفق النقدي إلى التنب

المرتبطة بالنشاط العادي لممنشأة، أما القيم الحقيقية لعناصر المصروفات واإليرادات غير العادية، 
صول الثابتة والقروض طويمة األجل، فمن يتم التنبؤ بيا، لذلك لن تعد قوائم مالية تقديرية لنتائج واأل

 .(6: 2111)الطويل، والباز، األعمال والمركز المالي وفقًا ليذا النموذج 

 :Time Series Analysisتحميل السالسل الزمنية  .4

ة بفترات زمنية معينة، عادة عمى السالسل الزمنية عبارة عن مجموعة من البيانات المتعمق
فترات متساوية ومن ثم تحميل البيانات لتحديد مكونات سموك السالسل الزمنية، مثل االتجاه بفترات 
طويمة األجل، التغيرات الموسمية، والتغيرات العشوائية، وىناك نموذج شائع االستخدام ىو نموذج 

 (:11 :2118التالية )الكبيسي، وفقًا لممعادلة  ،الضرب
Y= T × C ×  S × I  

 تمثل التحركات طويمة األجل )االتجاه العام(.  T:حيث 

C          .تمثل التحركات أو التغيرات الدورية  

S          .تمثل التحركات أو التغيرات الموسمية 

I           .تمثل التحركات العشوائية 

استخداميا في عممية التنبؤ، ومن ويعتبر اليدف األساسي من دراسة السالسل الزمنية ىو 
خالل تحميل السمسمة الزمنية إلى عناصرىا األربعة، يمكن التنبؤ بالمتغيرات االقتصادية المستقبمية، 
والسمسمة الزمنية قائمة عمى افتراض أن المتغيرات االقتصادية لمسالسل الزمنية تسمك نفس النمط 

ر المعوق الوحيد في السالسل الزمنية، فقد ال الذي كانت تسمكو في الماضي، وىذا األمر يعتب
تسمك المتغيرات االقتصادية نفس النمط السابق، لذلك يجب عمى المراجع عند استخدام ىذا 
األسموب التعامل مع المعمومات المتاحة بحذر كبير، وأن يستخدم خبرتو الشخصية عند إجراء 

 .(7: 2111)الطويل، والباز،  عممية التنبؤ
لمباحث بأن السالسل الزمنية تمكن المراجع من اخضاع عنصر أو أكثر من  وىنا يتضح

عناصر القوائم المالية لمدراسة، ويمكن أيضًا لممراجع معرفة قيم بعض الحسابات من خالل 
و التباعد بين القيم، فمثاًل أالعالقات المرتبطة فيما بينيم ووضع المعادالت التي تبين مدى التقارب 

مفة المشتريات من خالل قيمة المبيعات، وىذا ُيعطي قوة إضافية لممراجع باكتشاف يمكن معرفة تك
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في حسابات قائمو الدخل والمركز المالي، مما يكون لذلك فائدة  حدوثيا أخطاء وتالعبات ممكن
 واضحة لمستخدمي القوائم المالية، األمر الذي يؤدي إلى زيادة الثقة بينيم وبين مراجعي الحسابات.

 مراحل وخطوات تطبيق اإلجراءات التحميمية: 2.2

 مراحل تطبيق اإلجراءات التحميمية: 1.2.2

يمكن أداء اإلجراءات التحميمية في ثالثة مراحل من عممية المراجعة، حيث يجب إجراء 
بعض ىذه اإلجراءات في مرحمة التخطيط لمساعدة المراجع عمى تحديد طبيعة ومدى وتوقيت 

التي تتطمب عناية  الُميّمةذه، ويساعد ذلك المراجع عمى التعرف عمى األمور العمل الذي سيتم تنفي
قد يؤدي حساب معدل دوران المخزون قبل اختبار أسعار  :مثالً فالمراجعة؛ خاصة خالل أداء 

المخزون إلى توجيو عناية خاصة عند تنفيذ ىذه االختبارات. ويتم أداء اإلجراءات التحميمية عادًة 
يمكن مقارنة الجزء المدفوع  :الختبار مع باقي إجراءات المراجعة األخرى؛ ومثالً خالل مرحمة ا

مقدمًا من كل بوليصة تأمين مع قيمة نفس البوليصة عن العام السابق كجزء من اختبار التأمين 
المدفوع مقدمًا. ويجب أداء اإلجراءات التحميمية خالل مرحمة االنتياء من المراجعة، ويكون ذلك 

في النقطة التي يتم عندىا إجراء الفحص النيائي لمتحريفات الكبيرة أو المشكالت المالية  مفيداً 
ومساعدة المراجع عمى التوصل لنظرة موضوعية أخيرة عمى القوائم المالية التي تم مراجعتيا )أرينز، 

 (.256: 2112ولوبك، 
يمية في المراجعة في تطبيق اإلجراءات التحم ( بأنو يتم24: 2112بينت دراسة )أبوشرخ، و 

كل مرحمة من عممية المراجعة، وقد بينت المراجعة الدولية المراحل التي يمكن أن يستخدم فييا 
المراجع أدوات المراجعة التحميمية ومدى إلزامية كل مرحمة وأىدافيا مع مراعاة أن يتم في كل مرحمة 

وقعاتو، وبالتالي يمكن أداء اإلجراءات المراجع وتمنيا إجراء مقارنة بين النتائج التي يحصل عمييا 
 التحميمية من خالل المراحل التالية:

 التخطيط لعممية المراجعة: استخدام اإلجراءات التحميمية في مرحمة :المرحمة األولى
إن استخدام إجراءات المراجعة التحميمية عند التخطيط لعممية المراجعة تمكن المراجع من 
المعرفة الشاممة ألنشطة المنشأة محل المراجعة والبيئة التي يعمل بيا والنظام المحاسبي المتبع 
ير وطبيعة األحداث االقتصادية والعمميات المالية المرتبطة بموضوع المراجعة بيدف تحديد وتقد

المخاطر المختمفة لكل عنصر من عناصر القوائم المالية واستخالص النتائج المرتبطة بالعالقات 
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بين األرصدة المختمفة لممقارنة بين الفترة الحالية والفترات السابقة، وكذلك المقارنة بين توقعات 
ة بيانات المنشأة محل اإلدارة المعيارية والفعمية ومقارنة بيانات اإلدارة وتوقعات المراجعة ومقارن

المراجعة مع بيانات المنشآت األخرى التي تعمل في نفس النشاط ثم مقارنة بيانات العميل مع 
 (.328: 2113باستخدام البيانات غير المالية )موسى، التوقعات 

لمساعدتو  المراجعةبتطبيق اإلجراءات التحميمية في مرحمة التخطيط لعممية  المراجعويقوم 
التي سينفذىا، وييدف تطبيق اإلجراءات التحميمية في  المراجعةعمى تحديد طبيعة وتوقيت أعمال 
 (:14: 2118ىذه المرحمة إلى )نصار، وبيرامي، 

  والنشاط الذي تزاولو. المراجعةتفيم مجال الجية محل 

  عمى االستمرار. المراجعةتقدير قدرة الجية محل 

 عمييا واإلشارة إلييا. المراجعةة في القوائم المالية لمجية المراد اكتشاف األخطاء الممكن 

 .تقميل االختبارات التفصيمية لألرصدة التي لم يالحظ فييا فروقات جوىرية 

: 2111وتعتبر اإلجراءات التحميمية في ىذه المرحمة إلزامية، وتيدف إلى اآلتي )الذنيبات، 
216:) 

 وجود تحريفات مادية في البيانات وتقييم مخاطر  تمكين المراجع من فيم نشاط العميل
 المالية.

  معرفة ما إذا كانت األرقام األولية متطابقة مع توقعات المراجع بناًء عمى دراسة النشاط
 لمعميل والبيئة المحيطة.

 .تحديد نقاط الضعف المحتممة فيما يتعمق بالعمميات أو النواحي المالية بشكل عام 

 ة إلى األمور األكثر أىمية.توجيو موارد المراجع 

 استخدام اإلجراءات التحميمية أثناء عممية المراجعة: :المرحمة الثانية

أو أثناء مرحمة الفحص  المراجعةالتحميمية عادة أثناء عممية اإلجراءات بتطبيق  المراجعيقوم 
واالختبار، حيث تكون اإلجراءات التحميمية خالل ىذه المرحمة أكثر كفاءة وفاعمية وأكثر اقتصادًا 

 (.16: 2118ما قورنت باختبارات التفصيل )نصار، وبيرامي، إذا لموقت 
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الفحص ولم تمزم معايير المراجعة الدولية المراجع بالقيام باإلجراءات التحميمية في مرحمة 
واالختبار، وذلك إلفساح المجال لمحكم الميني لممراجع باختبار مدى مناسبة استخداميا لممنشأة 
محل المراجعة، ومن أىم أىداف اإلجراءات التحميمية في المراجعة في ىذه المرحمة، تزويد المراجع 

ونتائج االختبارات  بمستوى من الثقة، باإلضافة إلى درجة الثقة في فعالية نظام الرقابة الداخمية
التفصيمية، مما يمكن المراجع من االقتناع بأن أخطار المراجعة في أدنى حد ليا، وبالتالي تخفيض 

 (.25: 2112شرخ، أبو حجم االختبارات الجوىرية )

إلى أنو في حالة نية المراجع القيام  521من المعيار الدولي رقم  12وقد أشارت الفقرة 
: 2113ءات جوىرية فإنو سوف يحتاج لمراعاة عدة عوامل ومنيا )موسى، بإجراءات تحميمية كإجرا

329-331:) 

 اليدف من إجراءات المراجعة التحميمية ومدى إمكانية االعتماد عمى نتائجيا. - أ

 طبيعة المنشأة ومدى إمكانية تجزئة المعمومات. - ب

الوحدات المنتجة توفر المعمومات المالية وغير المالية مثل الموازنات التقديرية وعدد  - ت
 والمباعة.

 موثوقية المعمومات المتوفرة. - ث

لدراسة ومقارنة  المراجعةاإلجراءات التحميمية في ىذه المرحمة من مراحل  المراجعويستخدم 
بعض البنود المدرجة في القوائم المالية لمتأكد من صحتيا، ومن األمثمة عمى ذلك )نصار، 

 (:16: 2118وبيرامي، 

o  اب األجور المباشرة عمى أساس ساعات العمل، فاختبار عدد العاممين بحس المراجعيقوم
أن يقارنيا  مراجعوعدد ساعات العمل ومعدل األجور يظير قيمة األجر عن فترة معينة، ويمكن لم

 مع القيمة المحتسبة لألجور والمسجمة في الدفاتر.

o بتطبيق  المراجعيحسبو  مقارنة القيم المسجمة دفتريًا لالستيالك مع قيمة االستيالك الذي
معدالت االستيالك المستخدمة عمى تكمفة األصول الثابتة القابمة لالستيالك في بداية الفترة مضافًا 

 إلييا أو مخصومًا منيا اإلضافات واالستبعادات التي حدثت عمى تمك األصول.
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o  السابقة، بمقارنة النفقات الثابتة المضافة مع تمك النفقات عن السنوات  المراجعيقوم
 باإلضافة إلى مقارنة المقدر منيا لمسنة الحالية مع القيمة الفعمية المسجمة في الدفاتر.

o  بحسب خبرتو بتقدير المتغيرات التابعة بدقة معقولة إذا عرفت قيمة المتغير  المراجعيقوم
 المستقل وذلك من خالل استخدامو لتحميل االنحدار.

التحميمية ومن خالل استخدام المقارنات في ىذه المرحمة، ويتضح لمباحث بأن اإلجراءات 
تساىم بشكل فّعال في إتمام عممية المراجعة، مما يؤدي إلى زيادة في األدلة وأيضًا زيادة في فاعمية 

 المراجعة نفسيا، وتخفيض نطاق الفحص األمر الذي يؤدي إلى تخفيض تكمفة المراجعة.

 ت التحميمية في نياية عممية المراجعة:استخدام اإلجراءا :المرحمة الثالثة

حيث يطبق المراجع اإلجراءات التحميمية عند االقتراب من نياية عممية المراجعة من أجل 
العام فيما إذا كانت البيانات المالية ككل مطابقة لمعرفة المراجع بطبيعة العمل، وأن  هتكوين قرار 

لإلجراءات في المراجعة يراد بيا تعزيز  االستنتاجات التي تم التوصل إلييا جّراء تطبيقو
االستنتاجات المتكونة خالل مرحمة الفحص واالختبارات من عممية المراجعة، وبالتالي الوصول إلى 

أخرى فإنيا تكون بمثابة مؤشر عن العمميات  ةعامة بمعقولية البيانات المالية، ومن ناحينتيجة 
 (.229: 2112 المالية التي تتطمب إجراءات إضافية )جربوع،

في قراءة القوائم المالية  المراجعةوتتمثل اإلجراءات التحميمية في المرحمة األخيرة من عمل 
 (:17: 2118والمالحظات والبيانات الممحقة بيا وذلك بغرض )نصار، وبيرامي، 

بحث مدى كفاية أدلة اإلثبات التي قام بجمعيا والتي تخص األرصدة التي اعتبرىا غير  (1
 .المراجعةفي مرحمة تخطيطو لعممية عادية ال

عادية، والمخالفات في القوائم المالية ال غيرأرصدة الحسابات أو العالقات التوصل إلى  (2
 التي لم يسبق لو تحديدىا.

الحكم عمى سالمة القوائم المالية ككل وكفاية اإلفصاح فييا عن حقيقة نشاط الجية وما  (3
، وحقيقة مركزىا المالية في نياية الفترة والتأكد المراجعةأظيرتو من نتائج خالل الفترة المالية محل 

 من إمكانية الجية عمى االستمرار.
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التحميمية لمتوصل إلى األىداف أدوات مختمفة من أدوات اإلجراءات  المراجعويستخدم 
 السابقة، وىذه األدوات ىي:

  مقارنة األرصدة المدرجة في القوائم المالية باألرقام المناظرة ليا في القوائم المالية لمجية
 والتي تخص السنة السابقة. المراجعةمحل 

 .تحميل النسب 

 .تحميل االتجاه 

  قيمة كل أصل من أصول الميزانية  المراجعتحويل األرقام إلى نسب مئوية، حيث ينسب
 عمى سبيل المثال إلى قيمة إجمالي األصول، وكذلك بالنسبة لمخصوم ولبنود قائمة الدخل ..وىكذا.

ات التحميمية في ىذه المرحمة ىي عبارة عن مراجعة نيائية شاممة ويرى الباحث بأن اإلجراء
البيانات المالية مطابقة ومناسبة لمعرفة لمقوائم المالية لمتأكد بشكل نيائي ما إذا كانت جميع 

المراجع بطبيعة عمل المنشأة أم ال، وأيضًا تعتبر مراجعة نيائية لممشاكل المالية أو األخطاء 
 الجوىرية.

 خطوات اإلجراءات التحميمية: 2.2.2

 اإلعداد والتمييد لإلجراءات التحميمية: :أولً 

 :(29: 2116)أبوسميدانة،  التالية وتتطمب ىذه الخطوة قيام المراجع باإلجراءات

  دراسة األحوال االقتصادية وأحوال الصناعة التي تعمل المنشأة في إطارىا وذلك لمتعرف
 عمى التقمبات التي طرأت عمييا خالل فترة المراجعة.

  دراسة وفحص السياسات والممارسات اإلدارية المطبقة بالمنشأة لمتعرف عمى التقمبات
 الل فترة المراجعة.التي طرأت عمييا خ

  الحصول عمى فيم كاف لطبيعة المشروع وطبيعة عمل العميل والمبادئ المستخدمة في
 (.Becker CPA review, 2009: A2-23ىذا النوع من الصناعة أو النشاط )

  تحديد مالءمة اإلجراءات التحميمية الجوىرية المحددة لعمميات تأكيد معينة، مع األخذ
 .(443: 2113)سقا،  اطر المقيمة لمخطأ الجوىري واختبارات التفاصيلبعين االعتبار المخ
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 تقييم الرقابة الداخمية لموصول إلى تقدير خطر الرقابة والخطر المالزم وخطر االكتشاف 
 (:443: 2113المتمثل بالمعادلة التالية )سقا، 

AR= IR × CR × DR 

 .Auditing Risk المراجعة= مخاطر AR :حيث
       IR المخاطر المتأصمة =Inherent Risk. 
       CR مخاطر الرقابة =Control Risk. 
     DR مخاطر االكتشاف =Detecting Risk. 

 تحميل البيانات لكتشاف األرصدة غير العادية بيا: :ثانياً 
التأكد من  المراجعالذي حدد بالفقرة الخامسة منو أن عمى  521وفقًا لممعيار الدولي رقم 

مدى موثوقية البيانات التي سوف يعتمد عمييا، ففي حال كانت البيانات التي اعتمد عمييا غير 
فيذا سوف يؤدي حتمًا إلى نتائج غير دقيقة، أي أّن نتائج اإلجراءات التحميمية ستعطي  دقيقة

ثوقية التأكد من مدى مو  المراجعمؤشرات ذات دالالت غير صحيحة، وبناًء عميو يجب عمى 
 (.444: 2113التي يعتمد عمييا في عممو )سقا،  البيانات

ويستعين المراجع بعدة أساليب لتحميل البيانات موضوع المراجعة وذلك الكتشاف األرصدة 
غير العادية بيا )األرصدة التي حدثت بيا تقمبات غير متوقعة أو التي لم يحدث بيا تقمبات كان 

: 2116، أبوسميدانة) ساليب إثباتًا لممراجع يتمخص في اآلتيالمتوقع ظيورىا(، وتوفر ىذه األ
29): 

 مدى معقولية أرصدة القوائم المالية. .1

 مدى اتساق العالقات بين أرصدة القوائم المالية والمعمومات األخرى. .2

 مدى المخاطر التي تتعرض أو قد تتعرض ليا المنشأة مستقباًل. .3

 :مراجعةدراسة األرصدة غير العادية لتحديد التقمبات التي يجب إخضاعيا لم :ثالثاً 

إذ ستحدد األرصدة الشاذة من خالل خبرة مراجع الحسابات؛ وذلك بقيام المراجع بطمب ميزان 
المراجعة والمتضمن )رصيد أول المدة، والحركات خالل المدة من بداية المدة وحتى نياية المدة 

صيد آخر المدة(، وذلك بيدف تحديد األرصدة التي حدثت بيا تقمبات غير "مدين، دائن"، ور 
متوقعة أو التي لم يحدث بيا تقمبات كان المتوقع ظيورىا مثاًل )في حساب مجمع استيالك األثاث 
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آخر المدة، ولكن ىذا التغّير لم يحدث مع العمم أن و المتوقع حصول تغّير بين رصيد أول المدة 
 (.444: 2113ودًا قيد االستخدام ولم ينتو عمره اإلنتاجي )سقا، األصل ما زال موج

: 2116، أبوسميدانةالجوانب التالية )التقمبات  تمك ويجب األخذ في االعتبار عند فحص
31:) 

 مؤشرات األىمية النسبية. .1

 توقعات المراجع بخصوص العناصر التالية: .2

 .نسبة التغير المتوقعة ألرصدة الحسابات 

 في الحسابات عمى الحسابات األخرى التي يوجد بينيا عالقة ارتباط. أثر التقمبات 

 .أثر الظروف المحيطة بالمشروع عمى أرصدة الحسابات 

 .الخبرة المسبقة لمراجع الحسابات 

 فحص التقمبات غير العادية: :رابعاً 

جًا و يجب عمى المراجع أن يقوم بتحديد ما إذا كان السبب وراء ىذه االنحرافات ناتحيث إن
عن تحريف متعمد بقصد الغش  عن ظروف عشوائية مثل حاالت الكساد أو التضخم، أم أنو ناتجٌ 

والتالعب، أو أنو ناتٌج بسبب خطأ غير مقصود، وبناًء عميو يستطيع المراجع أن يحدد األرصدة 
 .(49: 2118حسينو، التي يجب إخضاعيا إلى فحص تفصيمي )

اإلجراءات التحميمية فإنو يمكن االسترشاد باالعتبارات التالية وعند تقويم اإلثبات الناتج من 
 (:31: 2116، أبوسميدانة)

 دقة األساليب الفنية المطبقة. .1

 طبيعة وكفاءة اختبارات المراجعة األخرى والتي تتكون من: .2

  .اختبارات مدى االلتزام باإلجراءات الرقابية الموضوعة 

 .اختبارات تفاصيل العمميات واألرصدة 
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فإذا كانت اختبارات المراجعة األخرى عمى درجة عالية من الكفاءة ولم تكشف عن وجود 
اإلثبات المتحصل عميو من أساليب اإلجراءات التحميمية أخطاء غير عادية فإنو يمكن الحكم عمى 

 بأنو معقول والعكس صحيح.

 جعة التحميمية:توثيق إجراءات المرا :خامساً 

من عممية المراجعة التحميمية بتوثيق عممية المراجعة وأوراق عممو  يقوم المراجع بعد االنتياء
إلجراءات التي لالتي استخدميا، حيث يقوم المراجع بتضمين الصفحة األولى من ورقة العمل 

مع تحديد الشخص المعد ليذه الورقة وتاريخ إعداده ليا، والشخص الذي  مراجعةالسيستخدميا في 
جعتو ليا، وكذلك األىداف الواجب التأكد منيا خالل ىذا الفحص ومع راجعيا مع تحديد تاريخ مرا

النتائج التي تم التوصل إلييا، أّما في الصفحة الثانية فيقوم بالعمل عمى إجراء التحميالت المناسبة 
لألرصدة، واالنحرافات غير االعتيادية المحددة مسبقًا مع عدم إغفال وضع شرح كاف وواضح 

مة والنتائج التي تم التوصل إلييا مع تفسير األرقام والنسب التي ستنتج عن ىذا لممعادالت المستخد
التحميل، كما يجب عمى المراجع أن يقوم بربط ىذه الصفحة باألدلة التي اعتمد عمييا، وأما 
الصفحة األخرى فتترك لممالحظات التي تنتج في أثناء القيام بعممية الفحص، ويجب أن ُترقم في 

 (.445: 2113صفحات لكل ورقة عمل )سقا، النياية ال

يجب عمى المراجع أن يوضح في أوراق المراجعة الخطة التي تم وضعيا لمقيام بإجراءات 
المراجعة التحميمية وما تم الحصول عميو من نتائج، وذلك إلمكانية التعرف عمى طبيعة وحدود 

: 2116ى اآلتي )أبوسميدانة، موضوعية ما تم من إجراءات، ويجب أن تشمل أوراق المراجعة عم
31:) 

 إجراءات الفحص التحميمي. .1

 المعمومات التي يرتكز عمييا الفحص التحميمي. .2

 المعادالت أو النسب المستخدمة في الفحص التحميمي. .3

التقمبات غير العادية لمبنود محل المراجعة مع توضيح التفسير ليذه التقمبات واألدلة التي  .4
 تدعم ىذا التفسير.

 ج التي تم التوصل ليا.النتائ .5
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 (2-1رقم ) جدول
 ىداف وتوقيت اإلجراءات التحميميةأل يوض ح ممخص

Objectives and Timing of Analytical Procedures 

 Procedures اإلجراءات  Objectives األىـداف Timing التوقيت

       مرحمة التخطيط 

Planning Phase 

تطـــــــــوير التوقعـــــــــات بشـــــــــأن كميـــــــــة 
البيانــــات الماليــــة والعالقــــات الماليــــة 
األخرى في ضوء التطـورات ومعرفـة 
األعمــال التجاريــة لمعميــل والصــناعة 
الحاليــــــــــة. وتســــــــــاعد فــــــــــي تطــــــــــوير 
اســـــــــــــــتراتيجية شـــــــــــــــاممة لمراجعـــــــــــــــة 

 المشـــــــــــكالتالحســـــــــــابات وتحديـــــــــــد 
 لمجاالت المراجعة المحتممة.

ـــــــة ـــــــة الربعي  مراجعـــــــة بياناتيـــــــا المالي
لالتجاىـــــات أو تغييـــــر فـــــي الوضـــــع 
المـــــــــالي العـــــــــام. ومقارنـــــــــة النســـــــــب 

ة لســنوات الميزانيــات الســابقة، الرئيســ
والصـــناعة، إن وجـــدت. واالستفســـار 
مــــــــــــن اإلدارة بشــــــــــــأن االختالفــــــــــــات 

 ة.الرئيس

     مرحمة الختبار 

Testing Phase 

تحديــــــد مــــــا إذا كــــــان مبــــــالغ البيــــــان 
المالي والعالقات المنطقية والمعقولة 
فــــــي ضــــــوء التوقعــــــات تتطــــــور فــــــي 
مرحمــــــة التخطـــــــيط؛ ويســــــاعد عمـــــــى 

ة والمجــاالت الرئيســتحديــد العناصــر 
 مراجعـــــــةالتـــــــي تتطمـــــــب التركيـــــــز وال

اإلضــــافي أو المنــــاطق التــــي تكــــون 
 فييــــــــا اإلجــــــــراءات محــــــــدودة نظـــــــــراً 

 لمعقولية المبالغ.

تفاصيل الحسابات الفردية أو  ةرنمقا
التصنيفات بالبيانـات الماليـة وتحميـل 
ـــــة  التشـــــغيل والنســـــب الماليـــــة المتعمق
جـــــــــــــراء  بالحســـــــــــــابات المحـــــــــــــددة. وا 
اختبـــارات الموضـــوعية عمـــى أســـاس 
طبيعــــــــة المعــــــــامالت التــــــــي يجــــــــري 
اختبارىـــا. والمزيـــد مـــن االستفســـارات 

 من اإلدارة.

 مرحمة المراجعة النيائية

Final review Phase 

تحديــد مــا إذا كانــت كميــات البيانــات 
المالية الختامية معقولة ومنطقية في 

ـــــــــــائج ال وفيـــــــــــم  مراجعـــــــــــةضـــــــــــوء نت
 األعمال.

مراجعة القوائم المالية المقارنة 
 النيائية والنسب المختارة.

 (.Jarbou, 2009: 5المصدر: )

يرى الباحث بأن اإلجراءات التحميمية تعمل عمى مساعدة المراجع  ومن خالل ما سبق،
الخارجي في التطوير من عممو بكافة أساليبيا المستخدمة، وتساعده أيضًا بأن يوصل مستخدمي 

إلى طريق الصواب عن المنشأة محل المراجعة، لما لإلجراءات التحميمية األثر عمى القوائم المالية 
لناتجة عن استخداميا، األمر الذي ُيساعد عمى تقريب وجيات النظر سيولة فيم المعمومات ا

 والتوقعات الموجودة بين المراجع الخارجي ومستخدمي القوائم المالية.
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:اتقميصيفجوة التوقعات وُسُبل   1.3   

 :المقدمة 1.1.3

عمى الرغم من أن التاريخ الحقيقي لظيور فجوة التوقعات في المراجعة ربما يعود إلى سنة 
ى رئيس معيد المحاسبين القانونيين في انجمترا وويمز بضرورة إيجاد رأي حقيقي عندما نادَ  1885

لمجميور حول أىمية وقيمة عممية المراجعة وطبيعة مسئوليات المراجع، مما يعني ذلك أن توقعات 
ود إال أن ور تمفة عن توقعات المراجع من أدائو، الجميور من نتائج عممية المراجعة كانت مخ

في  Liggo، من قبل 1974عام مصطمح فجوة التوقعات في أدبيات المراجعة ألول مرة كان 
 ,Okafor, and Otalor)مقالتو الشييرة ذات العنوان "فجوة التوقعات ىزيمة قانونية لممراجع" 

2013: 44). 

، عندما عّرفيا 1993عام  Porterوقد ورد أيضًا مصطمح فجوة التوقعات من قبل دراسة 
الفعمي تبعًا لمتشريعات القانونية والمحاسبية وما يعتقد المجتمع  المراجععمى أنيا الفجوة ما بين أداء 

 (.19: 2111 الحسابات )دراغمة، وعقل، مراجع، ومسؤوليات المراجعةحول أىداف 

ات في العديد من دول وبعد ازدياد حاالت اإلفالس والفضائح المالية التي طالت أكبر الشرك
العالم وفي مقدمتيا الواليات المتحدة وانييار بعض المنشآت االقتصادية العمالقة مثل شركة 

Enron  وشركةWorldcom ، إلى تعميق الفجوة بين مستخدمي تقارير المراجعة األمر الذي أدى
تيا المالية فًا في بياناالشركات كانت تنيار وتقارير المراجعة تعطي رأيًا نظي حيث إنوالمراجعين، 

 (.42: 2119)خميل، 

نظرًا ألن طبيعة المراجعة ومبررات المجوء إلييا والمفاىيم المختمفة المستخدمة من قبل 
المراجعين في توصيل نتائج عممية المراجعة يكتنفيا درجة ال بأس بيا من الغموض وسوء الفيم، 

أن  فالمراجعة عممية ىدفيا األساس تقييم موثوقية المعمومات التي تتضمنيا البيانات المالية، وبما
ىذه العممية تعتمد وفي جميع مراحل عممية المراجعة عمى الحكم الميني لممراجع إلى حّد ما، فإن 
عدم التأكد من قبل المراجعين ومن قبل مستخدمي تقارير المراجعين تؤدي إلى تفسيرات مختمفة 

 (.16: 2111ليذه التقارير )الذنيبات، 
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در من الحماية ضد نوعين من المخاطر وأن عممية المراجعة أساسًا تيدف إلى توفير ق
 (:42: 2119)دحبور، 

 أوليما: األخطاء الجوىرية والغش التي قد تكون موجودة بالقوائم المالية.

ثانييما: ىو احتمال عدم الكشف عن تمك األخطاء والغش بواسطة الفحص الذي يقوم بو 
 مراجع الحسابات لنظام الرقابة الداخمية.

لمجمعات والمعاىد المينية المختمفة بمحاولة دراسة فجوة التوقعات فقد بادرت المجان وا
( AICPA, ICAEW, ICAS, CACA, SECوتحديد بنيتيا وأسبابيا وأساليب معالجتيا )

 (.19: 2111)الذنيبات، 

يا، ومن أىم تقميصفقد ُشّكمت لجان ليذه الغاية بيدف درس وتحديد مسببات الفجوة وسبل 
والتي حددت مسئولية الفجوة وعالجيا عمى المينيين  1974ين في عام تمك المجان، لجنة كيو 
  (.22: 2119)فرحات،  وليس عمى المستخدمين

 (:19: 2111وبعد أربع سنوات من الدراسة توصمت المجنة إلى ما يمي )الذنيبات، 

ين وبين توقعات مستخدمي التقرير عن المراجعأنو يوجد فجوة في التوقعات بين أداء  .1
 ين ومسؤولياتيم.المراجعأداء 

 ين أنفسيم.المراجعأن العبء األساسي في تجسير ىذه الفجوة يقع عمى عاتق  .2

 Commission on( CARومن ضمن المجان كانت لجنة مسئوليات المراجع )

Auditor's Responsibilities ( التي شكميا المعيد األمريكي لممحاسبين القانونيينAICPA ،)
ا بأن تمك الثقة تعتمد أساسًا عمى الفيم المتبادل بشأن المسئوليات المناسبة والتي ورد في تقريرى

لممراجع، واعتقاد المستفيدين بأن تمك المسئوليات قد تم الوفاء بيا، وذلك بعد شيوع االنتقادات 
الخطيرة الموجية لممراجعين وازدياد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدىم، وقد تم تكميف تمك المجنة 

اسة ما إذا كانت ىناك فجوة بين ما يتوقعو الرأي العام وبين ما يجب توقعو من المراجع في بدر 
حدود ما يستطيع إنجازه بدرجة معقولة، وخمصت المجنة بعد دراسة وتمعن لألدلة المتاحة إلى وجود 
تمك الفجوة، بمعنى ضخامة التوقعات لدى الفئات المستفيدة من خدمات المراجعة بشكل يعجز 
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لمراجع عن القيام بيا، مما يحتم ضرورة العمل عمى محاولة تضييق ومعالجة تمك الفجوة )صالح، ا
2112 :116 .) 

أصدر مجمس معايير المراجعة التابع لممعيد األمريكي لممحاسبين القانونيين عام  كوكذل
دور مجموعة معايير بيدف تقميص فجوة التوقعات وقد رّكزت تمك المعايير عمى زيادة  1988
جع في اكتشاف الغش والتصرفات غير القانونية وتحسين االتصال في بيئة المراجعة، أما في االمر 

انجمترا فقد قام معيد المحاسبين القانونيين في بريطانيا بإجراء دراسات عّدة حول فجوة التوقعات 
قوائم المالية ومن ثم أخذت معظم الدول االىتمام بيذا الموضوع لمحصول عمى تأكيد مناسب بأن ال

 (.22: 2119تحتوي عمى تحريفات جوىرية أو مؤثرة )فرحات،  ال

 مفيوم وتعريف فجوة التوقعات:  2.1.3

( بأن ىناك صراع بين مستخدمي القوائم المالية Arens, et. al., 2012: 116ُيوّضح )
ومراجعي الحسابات، وسبب ذلك أن معظم المراجعين يؤمنون بأن تصرفات المراجعة تتبع لمعايير 

بأن المراجعين  عتقدونيالمراجعة ويتم العمل بناًء عمييا، بينما الكثير من مستخدمي القوائم المالية 
بأن المراجعين  عتقدونعض آخر من مستخدمي القوائم المالية ييضمنون ِدّقة القوائم المالية، وب

يضمنون قابمية النجاح المالي لممنشأة محل المراجعة، وىذا يوضح الفجوة الموجودة بين مراجعي 
 الحسابات ومستخدمي القوائم المالية.

ل ومن المعروف بأن مستخدمي القوائم المالية يعتمدون عمى تقرير مراجع الحسابات من خال
قراءتيم لو، واالفتراض القائم ىنا بأن ىناك فيم تام لفحوى تقرير مراجع الحسابات وتفاصيمو وىدفو، 
ولكن الواقع العممي يشير إلى عدم صحة ىذا االفتراض من خالل وجود اختالف أو تباين بين 

أخرى  أىداف المراجعة المعمنة من جية وبين توقعات مستخدمي تقرير مراجعي الحسابات من جية
 (.125: 2119)الدوري، 

ل الباحثين منذ وقت ظيور فجوة التوقعات إليجاد تعريف محدد بَ تُبذل جيود حثيثة من قِ و 
فمح في الوصول إلى اتفاق عام حول مفيوم فجوة وواضح المعالم ليا، غير أن ىذه الجيود لم تُ 

: 2112تمك الفجوة )الفضل، التوقعات وذلك لتباين وتعدد وجيات النظر المختمفة لمظاىر وأسباب 
133.) 



67 

 

( بأنو ليس ىناك تعريف محدد لفجوة التوقعات في المراجعة، 22: 2119ويقول )فرحات، 
وبالتالي تم التعريف بطرق مختمفة، ومن أىم تمك التعريفات بغض النظر عن الجيات التي تبنت 

 مصطمح فجوة التوقعات يعني: حيث إنتمك التعريفات ما يمي، 

 في فجوة األداء الفعمي لمينة المحاسبة والمراجعة عن األداء المتوقع ليا وفقًا  االختالف
 لمعايير األداء الميني.

 .االختالف بين المراجع والمجتمع )مستخدمي القوائم المالية( حول فيم أىداف المراجعة 

  االختالف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسؤوليات
 جعين كما تحددىا قواعد المينة.المرا

  الفرق بين ما يقوم بو أو ما يمكن أن يقوم بو المراجعون وبين ما ينبغي أو ما يتوقع أن
 يقوم بو المراجعون وفقًا لتوقعات مستخدمي القوائم المالية.

 يمكن تعريف فجوة التوقعات في عالم المراجعة بما يمي: قمما سب

 المراجعالفرق بين مستوى أداء "عمى أنيا  Liggioقبل قد ُعّرفت فجوة التوقعات من ف
 "من جية، وكما يتصوره مستخدمو البيانات المالية من جية أخرى المراجعالمتوقع كما يتصوره 

 (.353: 2118)السعد، 

ر عن االختالف بين المراجعين ومستخدمي ب  عَ إن مصطمح فجوة التوقعات في المراجعة يُ 
عية وجودة بيانات التقرير بسبب االختالف في األىداف الذاتية لكل منيما القوائم المالية حول نو 

 (. 22: 2119وعدم إدراك كافة المستخدمين إلجراءات المراجعة وأىدافيا )فرحات، 

( عمى أنيا "الفرق ما بين اعتقاد الجميور Dixon, et. al, 2006: 294وعّرفيا )
مراجعي الحسابات، وبين اعتقاد مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية بميام ومسئوليات 

 ".أنفسيم بمياميم ومسئولياتيم

التباين بين ما ىو متوقع أن يحققو مراجعو "كما تم تعريف فجوة التوقعات عمى أنيا 
خفاق مراجعي  الحسابات وبين األداء الفعمي ليم، حيث ترتبط تمك الفجوة باألداء الفعمي لألعمال، وا 

 (.43: 2119)خميل،  "أداء عمميم بالشكل المطموبالحسابات في 
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تمك الفجوة بين فيم تصورات "( بأن فجوة التوقعات ىي 194: 2119، التميميويقول )
والمسؤوليات  المراجعةلعممية  المراجعالجميور )مستخدمي القوائم المالية( وبين فيم تصورات 

 المراجعةتحت  المنشأةيقوم بتقديم رأي نظيف عن أعمال  المراجع، أي أن "المراجعالمتعمقة ب
إفالسيا بعد فترة من اصدار التقرير، سيّدعي المستثمرين  المنشأةوقوائميا المالية، وفي حال أعمنت 

لم يقم ببذل العناية المينية الكافية وفقًا لألسس والمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف  المراجعبأن 
 عمييا.

بأنيا "الفجوة أو الثغرة بين ما تنص عمييا معايير  (125: 2119عّرفيا )الدوري، بينما 
إزاء ما يقدمو  فيما يتعمق بميمة مراجع الحسابات وبين توقعات مستخدمي القوائم المالية مراجعةال

ع مينة المراجع؛ وتسمى فجوة التوقعات أيضًا "بالفجوة بين الواقع والُمَتَوقَّع" ويقصد بالواقع ىو واق
 المراجعة أما الُمَتَوقَّع فيو ما يتوقعو المستخدمون من مراجع الحسابات.

( 9: 2117السيد، و ن تعريفو )عبيد، يّ بَ يُ "قياس فجوة التوقعات كمياً"  ُيسمى وىناك مصطمح
بأنو يعني "تحديد فائض طمب أصحاب المصمحة في المشروع عمى خدمات مراجع الحسابات 

ىذه الخدمات". وىذا القياس بالطبع منقوص، إذ أن جودة خدمات مراجع بغض النظر عن نوعية 
ال تقل بأي حال من األحوال عن كمية خدماتو، بل من المرغوب فيو دائمًا أداء أكبر الحسابات 

 قدر من الخدمات المينية بجودة عالية.

: 2117يمي )أحمد، ويتوقع المجتمع المالي ومستخدمي القوائم المالية من المراجعين ما        
28:) 

  الغش واألفعال غير  عنأن المراجعين يجب أن يكونوا أكثر مسئولية في الكشف
 الشرعية.

  توصيل المعمومات األكثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية حول طبيعة ونتائج عممية
 .المراجعة

  مما يحسن الكشف عن الغش واألخطاء الجوىرية المراجعةتحسين فاعمية وأداء. 

 .اإلفصاح عن التحذيرات المبكرة حول عدم إمكانية استمرار المنشأة 
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  االتصال بطريقة أكثر وضوحًا مع لجان المراجعة واألطراف األخرى الممكن االعتماد
 عمييا في عممية إعداد التقارير المالية.

ء فجوة التوقعات وىي أدا ىناك ثالثة عوامل مشتركة لتعريف بأنلمباحث سبق يتبين  مما
فجوة  حيث إن والواجبات المتوقعة منو وقمة المعرفة لدى الجميور بوظائف المراجعة، المراجع

الية حول مسؤوليات المم قوائين ومستخدمي الالمراجعالتوقعات ترتكز عمى تصورات كل من 
بما فييا مسؤوليتو عن اكتشاف الغش وتقييم فرض االستمرارية والتصرفات غير القانونية  المراجع

؛ وأيضًا ىناك عدم وجود خبرة كافية لمستخدمي القوائم المالية عن بعض التقرير عنياو 
المصطمحات الُمستخدمة من قبل المراجع في تقريره، األمر الذي يؤدي إلى عدم وجود الفيم الكافي 
 لتقرير المراجع من قبل مستخدمي القوائم المالية، كل ىذه األمور تؤدي إلى وجود ىذه الفجوة بين

 المراجع ومستخدمي القوائم المالية.
 

 مات فجوة التوقعات:س    3.1.3

( بأن ىناك سمات خاصة تتمّيز بيا فجوة التوقعات، وقد 9-8: 2117 والسيد، ،عبيدبّين )
 لخصيا في اآلتي:

o فجوة التوقعات دائمًا ما ُتعبر عن فائض طمب أصحاب المصمحة في المشروع  حيث إن
عمى خدمات ومسؤوليات مراجع الحسابات، ومن الصعب أن توجد الفجوة كفائض عرض ىذه 

مينة وصناعة تستيدف  مراجعةالخدمات والمسؤوليات، ويرجع سبب ذلك إلى أن المحاسبة وال
ومن طبيعتيا أن تنشط وتعمل بجودة أعمى في ظل  تحقيق عوائد اقتصادية ومينية معًا،

اقتصاديات السوق، ولذلك حينما يوجد طمب عمى خدماتيا فإنيا تسعى لموفاء بو لتحقيق اليدفين 
 المادي والميني.

o  تعتبر فجوة التوقعات غير ساكنة أو ديناميكية بطبيعتيا، وذلك ألنيا ُمحّددة بمتغيرين
شروع عمى خدمات ومسؤوليات مراجع الحسابات، وعرض ىما، طمب أصحاب المصمحة في الم
 خدمات ومسؤوليات مراجع الحسابات.

o  تعتبر فجوة التوقعات كمية ونوعية، ويعني ذلك أن فائض الطمب عمى خدمات مراجع
الحسابات ىو فائض في التشكيمة المينية لخدماتو ومسؤولياتو من جية، وفائض في جودة أدائو 

 الميني من جية أخرى.



71 

 

o جوة التوقعات ضارة بالمينة والمجتمع، ألن وجودىا معناه قصور في عرض خدمات ف
ومسؤوليات المينة كمًا ونوعًا مما يفقد ثقة طالبي الخدمات المينية في مؤدييا من جية، كما 
ينعكس ذلك سمبًا عمى المجتمع في صورة نقص درجة الثقة واالعتماد عمى المعمومات المالية وغير 

 زمة التخاذ القرارات.المالية الال

o  فجوة التوقعات تعتبر دولية ونسبية ألن دول العالم بدون استثناء تعاني منيا، ولكن بدرجة
أو بأخرى، وبالطبع في ظل العولمة وتحرير التجارة الخارجية يتم تصدير فجوة التوقعات لدول 

 الفجوة.العالم الثالث، ومع ذلك تتباين الدول فيما بينيا في حجم ونوعية ىذه 

 أسباب ظيور فجوة التوقعات:  4.1.3

عمى الرغم من االتفاق عمى وجود فجوة التوقعات في مينة المراجعة، إال أن مسببات تمك 
الفجوة لم يتم االتفاق عمييا بشكل قاطع في معظم الدراسات، وتختمف تمك المسببات من بيئة إلى 

عة في المجتمع ودرجة استقالل أخرى، وعمى حسب درجة تقدم المنظمات المينية ودور المراج
مراجع الحسابات ومسؤوليتو عن اكتشاف األخطاء والغش في المراجعة ومدى وجود اتصال فّعال 

  (.45: 2119في بيئة المراجعة )خميل، 
ويكمن الدافع وراء فجوة التوقعات في اثنين من المتغيرات: قدرة مراجع الحسابات في الكشف 

يبذليا مراجع الحسابات لمكشف عن االحتيال؛ وقد يممك المراجع  عن االحتيال، والجيود التي
الميارات لمكشف عن الغش واالحتيال، ولكن قد يختار بأن يعمل بشكل مختصر أو يتجاىل بعض 
العالمات واألخطاء والتي ىي من وجية نظره غير جوىرية، ومن جية أخرى قد يستخدم المراجع 

تفتقر إلى الخبرة لمكشف عن األخطاء الجوىرية المطموبة؛  مجموعة متنوعة من التقنيات ولكنيا
 (.Zikmund, 2008: 21وبكال الحالتين يؤدي ذلك إلى توسيع فجوة التوقعات )

( أسباب ظيور Otalor, and okafor, 2013: 127-128فقد تبّين من خالل دراسة )
 فجوة التوقعات بالتالي:

 الحسابات.طبيعة المضاعفات الوظيفية لمراجعة  .1

 تضارب دور المراجعين. .2

 تأخر الوقت في االستجابة لمتوقعات المتغيرة من قبل المنظمات المينية لممراجعة. .3

 عممية التنظيم الذاتي لمينة المراجعة. .4
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 جوة التوقعات ىي كالتالي:ف( أىم أسباب ظيور 23: 2119ويوضح )فرحات، 

ف حول دور المراجع يكمن في : إن االختالاالختالف حول دور المراجع في المجتمع .1
عدم تفّيم مستخدمي القوائم المالية لممسؤوليات الحقيقية لممراجع، ومن المعروف وفقًا لممنظمات 

الُمعّدة  المينية بأن دور المراجع يكمن في إبداء الرأي الفّني عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية
لمالية أن المراجع ىو المسؤول عن إعداد ىذه في حين يعتقد مستخدمو القوائم ا ،من قبل المنشأة

القوائم، واكتشاف الغش والتصرفات غير القانونية واالنحرافات في القوائم المالية أيضًا، كما يعتقد 
مستخدمو القوائم المالية بأن إبداء المراجع لرأي نظيف يعني خمو القوائم المالية من جميع األخطاء 

لدييا القدرة عمى  المنشأةي إلى فيم مستخدمي القوائم المالية بأن واالنحرافات، األمر الذي يؤد
االستمرار وال تمر بأي أزمات؛ وبالتالي يعتبر ىذا السبب من أىم األسباب التي تؤدي إلى وجود 

 فجوة التوقعات في المراجعة.

 الشك في استقالل المراجع: يعني استقالل المراجع مقدرتو في مقاومة محاوالت اإلدارة .2
التدخل في عممو والتأثير في سموكو وأحكامو، كما يعني عدم وجود مصالح مالية لديو أو لدى أحد 

ذا فقد المراجع استقاللو يكون فقد السبب في وجوده،  أفراد عائمتو. اليدف من عممية  حيث إنوا 
 المراجعة ىو الحصول عمى رأي فّني مستقل ومحايد حول مدى صدق وعدالة القوائم المالية،
وبالتالي عندما يفقد المراجع استقاللو سيكون األداء الفعمي لو مختمفًا عن األداء الُمتوّقع منو 

 وبالتالي تنشأ فجوة التوقعات في المراجعة.

عدم فعالية االتصال في بيئة المراجعة: إن بيئة المراجعة تتطمب اتصاالت مستمرة، حيث  .3
إلى العمالء واألطراف األخرى، عبر خطاب  وم المراجع بتوصيل المعمومات بصورة مستمرةقي

االرتباط، االستفسارات، التقارير عن أنظمة الرقابة الداخمية، والتقارير عن القوائم المالية. ولكن 
يتضح بأن الكثيرين من مستخدمي القوائم المالية ال يتفّيموا بصورة دائمة جميع المعمومات التي 

قص في الفيم أو سوء فيم وىذا يعني أن ىناك فجوة في يستقبمونيا من المراجع، وذلك لسبب ن
 االتصال تؤدي بدورىا إلى اتساع فجوة التوقعات.

 :(372: 2114وتظير العوامل التي أدت إلى وجود فجوة التوقعات واتساعيا في اآلتي )جربوع، 

 نقص الكفاءة المينية لممراجع. .1

 قصور نظام الرقابة الذاتية في مينة المراجعة. .2
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 اكتشاف المراجع الغش والخطأ ووجود عقود وارتباطات غير نظامية.عدم  .3

 انخفاض جودة األداء في المراجعة. .4

 قصور التقارير المحاسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع. .5

 ( أسباب حدوث فجوة التوقعات في اآلتي:134: 2112وبّينت دراسة )الفضل، 

 :أسباب ترتبط بمراجعي الحسابات، ومن أمثمتيا 

 ضعف كفاءة أداء المراجع. .1

 انخفاض درجة استقاللية المراجع. .2

 :أسباب ترتبط ببيئة عممية المراجعة، ومن أمثمتيا 

 قصور معايير المراجعة. .1

 عدم معقولية توقعات مستخدمي التقارير المالية. .2

 ومسؤولية مراجع الحسابات. مراجعةالفيم الخاطئ ألىداف عممية ال .3

األسباب الرئيسة المؤدية لفجوة ( 32-23: 2111و)راضي، ( 95 :2111فيما حّدد )الذنيبات، 
 التوقعات بالتالي:

اختالف وتعدد التوقعات لممجتمع أو لمستخدمي تقرير المراجع، فيما يتعمق بطبيعة المراجعة  .1
 ومسؤوليات المراجع ومعايير المراجعة واالستقاللية وتقرير المراجع.

 لممراجعين.التصورات المختمفة لألداء الفعمي  .2

 مدى منطقية ومعقولية التصورات المختمفة لممجتمع. .3

 عدم كفاية األداء الفعمي لممراجعين. .4

التوقعات المختمفة لممجتمع مرتبط بمصالح وأىداف أصحاب ىذه التوقعات والتي قد يكون  .5
 بعضيا واقعي البعض اآلخر غير واقعي.

التي تساعد عمى وجود فجوة  ( العوامل واألسباب65-55: 2113وأوضحت دراسة )ترزي، 
 التوقعات واتساعيا عمى النحو التالي:

اعتقاد مستخدمي القوائم المالية أن تقرير مراجع الحسابات النظيف يضمن قدرة المنشأة  .1
 عمى االستمرار.
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 مسؤولية المراجع عن كشف الغش واألخطاء. .2

 مسؤولية المراجع عن كشف األفعال غير الشرعية. .3

 امن لدقة القوائم المالية.مراجع الحسابات كض .4

 مراجع الحسابات مسؤول عن إعداد القوائم المالية. .5

 تقرير مراجع الحسابات، وعدم احتوائو لألخطاء غير الجوىرية. .6

 ( العوامل المؤدية لوجود فجوة التوقعات بالتالي:53-32: 2117وأكدت دراسة )أحمد، 

 .المنشأةاإلنذار المبكر بفشل وانييار  .1

 األداء في المراجعة.انخفاض جودة  .2

 الرقابة الداخمية. .3

 التقارير المالية وقدرتيا عمى مواكبة التطورات المعاصرة. .4

 ( أسباب ظيور فجوة التوقعات إلى ثالثة أقسام:22-21: 2111، وعقلوَقسَّمت دراسة )دراغمة، 

: حيث يعتبر عدم إدراك مستخدمي أوًل: فجوة التوقعات المتعمقة بمسؤوليات المراجع
البيانات المالية لمسؤوليات مراجع الحسابات أحد أركان فجوة التوقعات، تظير ىذه الفجوة في حال 

 اعتقاد مستخدمو البيانات المالية أن:

 ة.المراجعغير مسؤولة عن صحة ومصداقية البيانات المالية  المنشأةإدارة  .1

 المراجع ىو المسؤول الرئيس عن البيانات المالية. .2

 الغش والمعمومات المضممة في البيانات المالية.ن المراجع مسؤول ع .3

 المراجع مجبر عمى اكتشاف الغش واألخطاء. .4

 المراجع مسؤول عن اكتشاف جميع األخطاء الموجودة في السجالت المحاسبية. .5

 المراجع مسؤول عن منع الغش واألخطاء في البيانات والسجالت المحاسبية. .6

في حال فشمو في اكتشاف غش أو  المنشأةرة مراجع الحسابات الخارجي مسؤول عن خسا .7
 اختالس.

المتعمقة بالعام المالي  المنشأةالمراجع يقوم بعمل مراجعة شاممة لكل مستندات وعمميات  .8
 الذي يراجع بياناتو.
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 المراجع مسؤول عن أي ضعف في ىيكل نظام الرقابة الداخمية لمشركة محل المراجعة. .9

 البيانات المالية. المراجع يعطي شيادة قاطعة حول دقة .11

 الرأي النظيف يعني أن البيانات المالية التي تم مراجعتيا صحيحة وخالية من األخطاء. .11

فالسيا.المنشأةمراجع الحسابات مسؤول عن فشل  .12  ، وا 

حيث يعتبر من أبرز أسباب  ثانيًا: فجوة التوقعات المتعمقة بأىداف المراجعة، وأىميتيا:
ذا كان ىناك إجماع من  فجوة التوقعات عدم إدراك مستخدمي القوائم المالية ألىداف المراجعة، وا 
 قبل مستخدمي البيانات المالية عمى صحة العبارات التالية فإن فجوة التوقعات تكون غير موجودة:

 المالية. ضرورة تعيين مراجع خارجي إلبداء رأيو حول عدالة البيانات .1

ييتم مستخدم البيانات المالية باالطالع عمى تقرير مراجع الحسابات قبل االعتماد عمى  .2
 البيانات المالية بيدف اتخاذ القرار.

 يساعد تقرير المراجع عمى منح الثقة والمصداقية لمبيانات المالية. .3

 يساعد تقرير المراجع عمى تقييم كفاءة عمميات المنشأة. .4

راجع عمى إعطاء صورة بأن البيانات المالية قد ُأعدت تبعًا لممبادئ يساعد تقرير الم .5
 المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا.

 تقرير مراجع الحسابات ُيعّزز الثقة بالبيانات المالية المنشورة. .6

اليدف الرئيس من عممية المراجعة ىو إبداء رأي فّني حول عدالة البيانات المالية  .7
 المنشورة.

تم وضع عدد من الفقرات من  ة التوقعات المتعمقة بالجيل حول مينة المراجعة:ثالثًا: فجو 
قبل الباحثين، لقياس فجوة التوقعات الناتجة عن الجيل حول مينة مراجعة الحسابات، بحيث إذا 
كان ىناك إجماع من قبل مستخدمي البيانات المالية عمى صحة العبارات التالية، فإن فجوة 

 بالجيل حول مينة المراجعة تكون موجودة: التوقعات المتعمقة

 الحق في تعديل أي فقرة في تقرير مراجع الحسابات. المنشأةلمدير  .1

 .عمى تقرير المراجع المنشأةيصادق محاسب  .2

 .المنشأةمراجع الحسابات الداخمي شخص مستقل عن  .3
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 أن يوكل المراجع الداخمي لمقيام بأعمال المراجعة لمشركة. المنشأةيحق لمدير  .4

 .المنشأةمراجع الحسابات الخارجي شخص غير مستقل عن  .5

 يتراوح تقرير مراجع الحسابات من أرع إلى ست صفحات. .6

 يحق لممراجع الداخمي أن يغير في تقرير مراجع الحسابات الخارجي. .7

سبب ظيور فجوة التوقعات يتوزع عمى ثالثة جيات ومن خالل ما سبق يتضح لمباحث بأن 
القوائم المالية، مراجع الحسابات الخارجي، بعض القصور الموجود في رئيسية وىي )مستخدمو 

مستخدمي القوائم المالية لدييم اعتقادات خاطئة عن معايير المراجعة(، حيث يتضح ذلك في أن 
ميام ومسئوليات مراجع الحسابات الخارجي، وأنو مسؤواًل عن إعداد القوائم المالية ومراجعتيا 

خطاء سواًء كانت جوىرية أم ال؛ ومن جية أخرى فإن مراجع الحسابات واكتشاف جميع أنواع األ
تقع عميو مسئولية ظيور الفجوة في حال كان غير مستقاًل، أو أن يكون ميماًل لعممو وال يقوم 

قصور في معايير المراجعة بحيث بعض الباإلضافة إلى أن ىناك وجود بواجباتو عمى أكمل وجو، 
تكون غير مفيومة بالشكل الصحيح والدقيق لدى  هحات في تقرير يستخدم المراجع بعض مصطم

مستخدمي القوائم المالية، كمصطمح "تأكيد معقول" مثاًل، والذي يقصد بو المراجع بأن ىناك تأكيد 
معقول عمى عدم وجود تحريفات جوىرية لدى المنشأة قيد المراجعة، بمعنى أن ىناك تحريفات 

يا غير جوىرية، وال ييم ذكرىا في التقرير، ولكن يصل المفيوم ليذا موجودة بالقوائم المالية ولكن
المصطمح من قبل مستخدمي القوائم المالية بأن المنشأة ال تحتوي عمى أي من التحريفات سواء 

 .ال مكانت جوىرية أ

 أنواع فجوة التوقعات: 5.1.3

 (:22: 2119ىناك نوعان من فجوة التوقعات وىما )فرحات، 

 : Reasonableness Gap المعقولية/ فجوة 1

تمثل الفرق بين توقعات المجتمع ومستخدمي القوائم المالية من خدمات المراجعين، "وىي 
 ."وما يستطيع المراجعون إنجازه فعميًا بصورة معقولة
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فجوة التوقعات في 
 المراجعة

فجوة تتعلق 
 بالبيئة

فجوة 
 المعقولية

فجوة 
 المعايير

فجوة 
 المسؤولية

فجوة تتعلق 
 بالمراجع

 فجوة التقرير
فجوة 

 فجوة األداء االستقالل

األسباب الُمحتممة لفجوة المعقولية من قبل المستخدمين لمقوائم المالية من خالل  بينوتت
ء، والمعرفة غير الكافية ليم بميام المراجعين ومسؤولياتيم، وما يتوقعون إنجازه من توقعات األدا
 (.Enofe, et. al., 2013: 158)قبل المراجع 

 :Performance Gap / فجوة األداء2

تتمثل في االختالف بين األداء " (Ebimobowei, and Kereotu, 2011: 449)ُيبّين 
 ."ومستخدمي القوائم المالية، واألداء الفعمي لممراجع المتوقع لممراجع من قبل المجتمع

( عمى أنيا "الفجوة بين ما يتوقع المجتمع من Dixon, et. al., 2006: 294حيث عّرفيا )
 المراجع تحقيقو، وبين ما يتوقعو المراجع من تحقيقو بشكل فعمي".

يتوقعو المجتمع  بأنيا تعني "الفجوة بين ما( فجوة األداء 29: 2117وقد عّرف )أحمد، 
 ون".المراجعالمالي أن ينجزه المراجعون بدرجة معقولة، وبين ما ينجزه 

نما ُيستدل بيا DAUD, 2007: 78ويقترح ) ( أن الكفاء ليست مالحظتيا بشكل مباشر، وا 
من األداء، ويقول بأن ىناك دراسات ُأجريت تبين بأن كفاءة المراجع وأداء عممو مترابطين مع 

المستوى العالي من كفاءة المراجع يؤدي إلى العمل بمينية عالية جدًا،  حيث إنض، بعضيما البع
 فجوة األداء أو عمى وجو التحديد "قصور األداء".والعكس صحيح، وىذه العالقة تندرج تحت 

( أنواع فجوة التوقعات إلى قسمين، قسم يتعمق بالمراجع، وآخر 71: 1999وقد قّسم )الباز، 
 كما ىو موّضح في الشكل التالي: يتعمق بالبيئة،

أنواع فجوة التوقعات (3-1شكل رقم )   

 

 

 

 
 

 (.71: 1999المصدر: )الباز، 
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 (:22: 2119وتم تقسيم فجوة األداء إلى قسمين وىما )فرحات، 

 فجوة أداء بسبب نقص أو ضعف بعض المعايير: . أ

المراجع بصورة مقبولة "وىي تعبر عن االختالف في الميام الذي يتوقع المجتمع أن ينجزه 
 والميام المحددة لممراجعين في ظل معايير المينة الصادرة عن المنظمات المعنية المتعارف عمييا".

( "بأنيا الفجوة بين الواجبات المتوقعة بشكل معقول من المراجع، 29: 2117وُيعّرفيا )أحمد، 
 وبين واجبات المراجع وفقًا لمعايير ونشرات مينة المراجعة".

( بأنيا "الفجوة بين الميام التي يمكن توقعيا بصورة معقولة من 22: 2111يبّينيا )راضي، و 
والمعايير المراجعين، والميام الحالية لممراجعين كما يتم تعريفيا بواسطة القانون والمنظمات المينية 

 .Deficient Standardsأو اإلصدارات المينية ويطمق عمى ىذا المكون نقص المعايير 

عمى المراجع أن يؤدي دوره وفق ما تتطمب معايير المراجعة في حين يكون  ما يعني أنم
المجتمع منتظرًا من المراجع دورًا أفضل، دون أن يعرف حدود المعايير التي يعمل في ظميا 

 (.22: 2119المراجع )فرحات، 

 فجوة بسبب قصور األداء نفسو: . ب

وفقًا لمعايير ونشرات مينة المراجعة، وبين األداء واجبات المراجع الحالية وتعني "الفجوة بين 
 (.29: 2117الفعمي لممراجع" )أحمد، 

( بأنيا "عبارة عن فجوة ناتجة عن االختالف في أداء المراجعين 23-22: 2119ويقول )فرحات، 
ومدى التزاميم بالمعايير الموضوعة"، مما يعني أن المعايير ىنا تغطي فجوة التوقعات، لكن عدم 
 التزام المراجعين بيا وعدم تطبيقيا بالطرق الصحيحة السميمة ىو الذي يؤدي إلى وجود تمك الفجوة.

( بأنيا "الفجوة بين المعايير المتوقعة لألداء لمميام الحالية 22: 2111بينما ُيوّضحيا )راضي، 
ور   األداء لممراجعين واألداء الفعمي لممراجعين، ويطمق عمى ىذا المكون عدم كفــاية أو قصـ

Deficient Standards. 
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( بأن أنواع فجوة التوقعات تكون بحسب أسباب حدوثيا، 44-43: 2119وقد بّينت دراسة )خميل، 
 وتنقسم إلى قسمين وىما:

 أواًل: فجوة توقعات تتعمق بمراجع الحسابات وىي:

 فجوة األداء. .1

 فجوة االستقالل. .2

 فجوة التقرير. .3

 لبيئة المراجعة وىي:ثانيًا: فجوة توقعات تعود 

 فجوة المسؤولية. .1

 فجوة المعايير. .2

 فجوة المعقولية. .3

أداء المراجعة  ات( ىيكل فجوة توقعHaniffa, and Hudaib, 2007: 181) تبين دراسةو 
 من خالل الشكل التالي:

(3-2كل رقم )ش  

  أداء المراجعة اتىيكل فجوة توقع

 األداء الفعمي لممراجع               فجوة أداء المراجعة               توقعات المجتمع المالي 

                   ةيمعقولفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ال                           فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة األداء             

توقــــــعـــــات غير معقولة                 نقص المعايير          األداء الناقص      

 الواجبات الحالية لممراجعين          توقعات واجبات لحد معقول

 )Haniffa, and Hudaib, 2007: 181 )المصدر:   

من خالل الشكل رقم  مكونات فجوة التوقعات( Salehi, 2011: 8383وُتوّضح دراسة )
( إلى تصورات A(، حيث يبين الشكل الفجوة الكاممة الممكنة بين توقعات المراجعة )نقطة 3-3)
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( فتمثل أداء مراجع الحسابات وجودة  C(،أما )النقطة Eو فعاًل )نقطةتمراجعاألداء لما تم 
يمثل التوقعات  Cإلى  Aالمعمومات المالية المعروفة بـ "المعايير الحالية"، الخط الواصل بين 

يمثل  Eإلى  Cالعامة التي تتجاوز معايير المراجعة والمحاسبة القائمة، بينما الخط الواصل بين 
التصورات العامة ألداء مراجع الحسابات أو البيانات المالية التي خضعت لعممية المراجعة كما ىو 

 مطموب من قبل المعايير المتعارف عمييا.

 (3-3شكل رقم )

 مكونات فجوة التوقعات

 
التصورات 
العامة 
 لألداء

 
 األداء الحالي

 
 المعايير الحالية

    
التوقعات 
العامة 
لمراجعي 
  الحسابات

      

 
      

 
    

 
    

 
    

    
    

  
 فجوة المقاييس فجوة األداء

 

التوقعات الغير  التوقعات المعقولة نقص األداء الفعمي األداء  
 معقولة

 

   

   

 
 لكنو ليس حقيقياً 

 
D 

  
C 

 
B 

 
 Aالتصور الناقص  

   
  

 
            

  
  

 

   
  

    تحسين المينية المطموبة  
  

 

   
  

     
  

 
   

   أفضل تواصل مطموب
  (Salehi, 2011: 8383) المصدر: 

 ُسُبل تقميص فجوة التوقعات:  6.1.3

( SAS No.53بإصــدار المعيــار ) 1988األمريكــي عــام  مراجعــةلقــد قــام مجمــس معــايير ال
فــي اكتشــاف حــاالت الغــش  المراجــعكمحاولــة منــو لتصــنيف وتجســير فجــوة التوقعــات بــين مســؤولية 

وبــين تصــورات واعتقــادات الجميــور حــول حجــم ىــذه المســؤولية، ولكــن فيمــا بعــد ومــن خــالل حمقــة 
( فـي AICPAحول موضوع فجوة التوقعات قام بيـا المعيـد األمريكـي لممحاسـبين القـانونيين )نقاش 
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تبـــين أن ىنـــاك شـــكوك حـــول قـــدرة ىـــذا المعيـــار فـــي تقمـــيص وتجســـير فجـــوة التوقعـــات  1992عـــام 
(Chowdhury, et. al., 2005: 897.) 

معظــم الدراســات تظيــر أنــو لمــن الصــعوبة بمكــان اســتبعاد فجــوة التوقعــات كميــًا، ألن ىــذا  نّ إ
و بسـبب تطـور مفيـوم المراجعـة مـن الصـعب حدوثـيتطمب ثبات معين حول مفيوم المراجعة، وثبات 

معايير المراجعة واألساليب المعتمدة ىذا من جية، ومن جية ثانية ىناك صعوبة في إزالة الغموض 
 (.24: 2119ومعاييرىا )فرحات،  الدى مستخدمي القوائم المالية حول تعريف المراجعة وأىدافي

تقمـيص وىناك مقترحات من ُكتّاب ومتخصصين، ومن دراسـات عديـدة لمحاولـة إيجـاد حمـول ل
 فجوة التوقعات، ُممّخصة بالتالي:

 اآلتي:في ( سبل تقميص فجوة التوقعات 75-58: 2117)أحمد،  بّينت دراسة حيث

 استقالل وحياد مراجع الحسابات الخارجي. .1

 تفيُّم المجتمع لطبيعة عمل المراجع. .2

 تحسين مراقبة جودة األداء في شركات المراجعة. .3

  عمقة بمسؤولية المراجع لكل من التالي:فجوة توقعات المراجعة المت تقميص .4

 الغش والخطأ. - أ

 الرقابة الداخمية. - ب

 اإلنذار المبكر عن حالة قدرة المنشأة عمى االستمرار. - ت

 األفعال غير الشرعية. - ث
، حيث يقع عمى عاتقيا إيجاد المعايير المحاسبية نقص المعايير من قبل المنظمات المينية .5

 .الميني ومراقبة جودة األداءومراجعة الحسابات ومعايير السموك 

ىناك فجوة بين المراجعين والمستثمرين عمـى مسـتوى التـأمين الـذي  حيث إنالمراجع، تقرير  .6
يزوده المراجعون في التقرير، حيث يريد المستثمرون مسـتوى عاليـًا جـدًا مـن تـأمين البيانـات 

 المالية.

لحمــول تســاعد فــي تقمــيص فجــوة ( أوضــحت أن ىنــاك العديــد مــن ا24: 2119دراســة )فرحــات،  اأّمــ
 :في اآلتيالتوقعات في بيئة المراجعة ُمبّينًة 
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الِمَينيـــة تعـــديل طبيعـــة وظيفـــة المراجعـــة لموفـــاء بمـــا يتوقـــع مســـتخدمي تقريـــر ع راِجـــعمـــى المَ  .1
 المراجعة من الُمراِجع إنجازه بصورة معقولة.

تقـارير المراجعـة وخاصـة فـي تحمل الُمراجع مسؤوليات أكثر لتمبيـة توقعـات المسـتفيدين مـن  .2
 مجاالت اكتشاف الغش والخطأ والمخالفات والتصرفات غير القانونية.

تحسين عممية االتصال في بيئة المراجعة، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية، أو  .3
 بين المراجع واإلدارة، أو بين المراجع ولجنة المراجعة.

قاللو عند ممارسـة عمميـة المراجعـة، كمـا يجـب عمـى يجب عمى المراجع أن يحافظ عمى است .4
الييئــات الِمينيــة أن تقــدم جيــودًا أكبــر فــي العمــل عمــى إبــراز اســتقاللية المراجــع، ألن الشــك 

 في استقاللية المراجع ىو من أبرز أسباب نشوء فجوة التوقعات.

ــــ .5 دعيم زيــــادة وعــــي المســــاىمين وتفعيــــل دور الجمعيــــات العامــــة فــــي الشــــركات المســــاىمة لت
 استقالل المراجع والتخفيف من ضغوط اإلدارة عميو.

 تفعيل دور لجان المراجعة كأداة ميمة لتدعيم استقالل المراجع. .6

 تفعيل المسؤولية القانونية لممراجع بما يتناسب مع أىمية المينة. .7

تطبيــق وســائل رقابيــة عمــى المراجــع مثــل رقابــة النظيــر، لــألن أي تقصــير قــد يتعــّدى ضــرر  .8
 نفسيا، ليصل إلى الموردين والموظفين والبنوك وشريحة كبيرة من المجتمع. ةالمنشأ

عدم إصـدار المراجـع فـي تقريـره لـرأي نظيـف )غيـر مـتحفظ( إال إذا تـم اإلفصـاح عـن جميـع  .9
 العناصر التي تيم مستخدمي القوائم المالية.

لرقابــــة عــــدم إصــــدار المراجــــع تقريــــر نظيــــف إال إذا اســــتطاع الحكــــم عمــــى فعاليــــة نظــــام ا .11
الداخمية، وأن يكون لديو دليل مقنع أو وسائل إثبـات تشـير إلـى أن القـوائم الماليـة ال تحتـوي 

 عمى بيانات ناتجة عن تالعب اإلدارة أو موظفين.

زيـــادة االىتمـــام فـــي موضـــوع التحـــديات المعاصـــرة التـــي تواجـــو المينـــة عـــن طريـــق توعيـــة  .11
 مينة.المراجعين أنفسيم واألطراف األخرى الميتمة بال

 ( ُسُبل وطرق تضييق فجوة التوقعات في عممية المراجع باآلتي:373: 2114وُيَوّضح )جربوع، 

 تدعيم استقالل المراجع الخارجي. .1

 تدعيم المنظمات المينية وىيمنتيا عمى مينة المحاسبة والمراجعة. .2
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 دراسة توقعات المجتمع المالي وتمبية تمك التوقعات. .3

 واإلعالم عن دور المراجع ومسئولياتو في المجتمع.زيادة فاعمية االتصال  .4

 ( أربعة عوامل لتقميص فجوة التوقعات وىي:46: 2119خميل، وحّددت دراسة )

 توسيع مسؤوليات مراجع الحسابات بناًء عمى توقعات المستفيدين من خدمات المراجعة. .1

عالمـي عـن دور مراجـع زيادة فاعمية االتصال في بيئة المراجعة، وتنمية البعد التعميمـي واإل .2
 الحسابات ومسؤولياتو.

 تفعيل الدور الذي تمعبو المنظمات المينية في تنظيم ورقابة المينة. .3

 ( طرق تقميص فجوة التوقعات بما يمي:23-22: 2111بينما أوضحت دراسة )دراغمة، وعقل، 

ــــر   .1 ــــة  مراجــــعتبنــــي تقري ــــوائم المالي ــــين لمســــتخدمي الق ــــو يب الحســــابات التفصــــيمي )المطــــول(، ألن
، وىذا بدوره يقمل فجوة التوقعات، وأيضًا استخدام مصـطمحات مراجعة، وأىداف الالمراجعمسؤوليات 

، يســاعد عمـى وجــود فجــوة غيـر معرفــة بدقـة فــي تقريـر المراجــع كمصــطمح "تأكيـد معقــول أو مناسـب"
جب وضح تفسيرات واضحة لجميع مصطمحات مراجع الحسابات، وأيضًا يجب التوقعات، وبالتالي ي

 صياغة تقرير مراجع الحسابات بمغة واضحة وسيمة لمفيم.
تثقيــف مســتخدمي القــوائم الماليــة حــول وظــائف عمميــة المراجعــة ومســؤوليات المراجــع، وواجباتــو   .2

لــة وذلــك عــن طريــق النشــرات، أو وميامــو، ويســتخدم ىــذا اإلجــراء لتقميــل فجــوة التوقعــات غيــر المعقو 
عقـــــد الـــــدورات أو المـــــؤتمرات، ومـــــن خـــــالل زيـــــادة فاعميـــــة االتصـــــال واإلعـــــالم عـــــن دور المراجـــــع 

 ومسؤولياتو في المجتمع.
 دراسة توقعات المجتمع المالي وتمبية تمك التوقعات، وىذا اإلجراء يحد من فجوة األداء.  .3
فــي معــايير المراجعــة بيــدف تقميــل فجــوة األداء  ُمييكمــة أو شــبو ُمييكمــة مراجعــةوضــع إجــراءات   .4

ـــات  ـــتج عـــن عجـــز فـــي أداء المـــراجعين والعجـــز فـــي معـــايير المراجعـــة التـــي بّينـــت واجب ـــد تن التـــي ق
 المراجعين الحالية، وىذا اإلجراء يحد من فجوة األداء.

ضل توسيع مسؤوليات مراجع الحسابات ىي أف حيث إنتوسيع مسؤوليات المراجع وتعزيز أدائو   .5
وســيمة لمقابمــة توقعــات مســتخدمي القــوائم الماليــة حــول المينــة وأىــدافيا ومســؤوليات المراجــع ممــا قــد 

 يساعد عمى تقميص فجوة الجيل وفجوة األداء عند تبني ىذا اإلجراء.
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ـــادة جـــودة األداء   .6 ـــة المحاســـبة والمراجعـــة لزي ـــى مين ـــة وىيمنتيـــا عم تـــدعيم دور المنظمـــات الميني
 الميني.

( إطـــــارًا اســـــتراتيجيًا ذي أربعـــــة عوامـــــل رئيســـــية لتقمـــــيص فجـــــوة 43-33: 2111اضـــــي، ويقتـــــرح )ر 
 التوقعات، يمكن عرضيا كما يمي:

 دراسة توقعات المستفيدين من المراجعة وتوسيع مسئوليات المراجع. .1

زيادة فاعمية االتصال في بيئة المراجعة وتنمية البعد التعميمي واإلعالمي عـن دور المراجـع  .2
 ومسئولياتو.

 :في اآلتي( أجممت سبل ووسائل تقميص فجوة التوقعات 355: 2118أما دراسة )السعد، 

 توسيع مجال مسؤوليات المراجع. .1

 التقييم الخارجي ألداء المراجعين )مراجعة النظير(. .2

إن تقمــيص فجــوة التوقعــات بــين مســتخدمي القــوائم الماليــة وبــين مراجعــي الحســابات تــأتي مــن 
خالل تصـميم وتخطـيط عمميـة المراجعـة بشـكٍل سـميم واختبـار وفـرض نظـام الرقابـة الداخميـة، وكـذلك 

حــول ىــذا النظــام مــن أجــل تحســينو والــتخمص مــن نقــاط  المنشــأةوضــع التوصــيات المناســبة إلدارة 
و، ىـذا باإلضـافة إلـى قيـام المراجـع بالعمـل عمـى الحصـول عمـى األدلـة الكافيـة والمالئمـة الضعف فيـ

 (.197: 2119من أجل إبداء رأيو الفني المحايد حول البيانات المالية )التميمي، 

وحول تقميص فجوة التوقعات فيما يتعمق باكتشاف األخطاء والغش، أشار  أن كاّلً من معيار 
( أوضـحت مسـؤولية المراجـع ISA 240ومعيار المراجعة الدولي )،( SAS 53)المراجعة األمريكي 

حول اكتشاف األخطاء والغش، وفي ىذا الجانب تتطمب المعـايير أعـاله مـن مراجعـي الحسـابات أن 
يقومـــوا بتقيـــيم مخـــاطر العميـــل ومـــن ثـــم تصـــميم عمميـــة المراجعـــة بشـــكل يعطـــي تأكيـــدًا معقـــواًل حـــول 

 (.49: 2113فرح، اكتشاف الخطأ والغش )ال

تشير إلى أن مستوى المعرفة والخبرة ( Almeida, 2012: 31)دراسة ومن ناحية أخرى فإن 
بـــين المـــراجعين  ةلمراجـــع الحســـابات الخـــارجي يعمـــل عمـــى التقميـــل مـــن اخـــتالف التوقعـــات الموجـــود
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راجع الخـارجي، ومستخدمي القوائم المالية، ولقياس ذلك يتم النظر إلى عدد سنوات مزاولة المينة لمم
 وذلك:

 قياس درجة عدم رضا مستخدمي القوائم المالية من مراجع الحسابات الخارجي.ل -

 دراسة العوامل التي ساىمت أكثر من غيرىا في عدم رضا مستخدمي القوائم المالية.ل -

 عدم كفاية وكفاءة أداء مراجع الحسابات الخارجي.ل -

راجـع الخـارجي والتـي يمكـن أن يقـوم بيـا المراجـع وتوضح الدراسة أيضًا بأنو ومن ضمن واجبات الم
الكشـــف عـــن األعمـــال غيـــر المشـــروعة، وتطبيـــق مبـــدأ االســـتمرارية؛ وُتشـــير ىـــي بالشـــكل المعقـــول، 

إلى أن الرأي الذي ُيعرب عنو مراجع الحسابات حول البيانات الماليـة يجـب أن يكـون سـاري الدراسة 
 المفعول لفترة معقولة من الزمن.

بــأن تعمــيم مســتخدمي القــوائم الماليــة وتوضــيح أىــداف ومســؤوليات المراجعــة ليــم  بينمــا يتضــح
يعتبــر عنصــر ميــم ومــؤثر فــي تقمــيص فجــوة التوقعــات، باإلضــافة إلــى التأكيــد عمــى اســتقالل وحيــاد 

 (.Kangarlonei, et. al., 2012: 84المراجع وتأكيد ذلك لمستخدمي القوائم المالية )

ويجب عمى المراجع أن يقوم باإلفصـاح المالئـم عـن الحقـائق الماليـة إذا مـا أراد تقمـيص فجـوة 
التوقعــات، فاإلفصــاح عــن المالحظــات والحقــائق الماليــة يعتبــر مــن أىــم الوســائل وأكثرىــا فاعميــة فــي 

س فـإن فيم مستخدمي القـوائم الماليـة لمحتوياتيـا، وبالتـالي تقمـيص فجـوة التوقعـات، وعمـى ىـذا األسـا
تحـت المراجعـة قـد قامـت باإلفصـاح عـن المعمومـات  المنشـأةعمى مراجع الحسابات أن يتأكد من أن 

 (:197: 2119التالية )التميمي، 

 السياسات المحاسبية الُمتٍَّبعة. .1

 العمميات التي تربط أطرافيا عالقة مشتركة. .2

 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية. .3

 كانت موجودة في وقت التقرير في وقٍت الحٍق.اكتشاف حقائق  .4

 وجود أحداث مستقبمية تؤثر عمى الحسابات والقوائم المالية. .5

 عدم الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية. .6

 المطموبات المحتممة. .7
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( عمـى أنـو ال بـد مـن العمـل عمـى تقمـيص فجـوة التوقعـات، Sidani, 2007: 290وقـد شـّدد )
جعة بشكل إيجابي من وجية نظر الجميور، وحّمل مسئولية ذلك عمى دور وتعزيز صورة مينة المرا

التعميم ودور الييئات المحاسبية المينية جنبًا إلى جنب مع المنظمين والمشّرعين لمعـايير المراجعـة، 
 األمر الذي لو أىمية كبيرة في المساعدة عمى تقميص فجوة التوقعات في بيئة مراجعة الحسابات. 

سـبق يـرى الباحـث بـأن فجـوة التوقعـات تتكـون مـن عـدم فيـم مسـتخدمي القـوائم  ومن خالل مـا
الماليــة لتقــارير مراجــع الحســابات، ومــن عــدم تمبيــة تمــك التقــارير لتوقعــات مســتخدمي القــوائم الماليــة، 
وبالتــالي فــإن أكثــر الحمــول أىميــة لتقمــيص فجــوة التوقعــات ىــو زيــادة وعــي مســتخدمي القــوائم الماليــة 

ام ومســـؤوليات مراجـــع الحســـابات تجـــاه المنشـــأة محـــل المراجعـــة، ومـــن جيـــة أخـــرى دعـــم بـــدور وميـــ
استقالل وحياد مراجع الحسابات، ومحاولـة تفصـيل وتفسـير التقـارير الماليـة الُمَعـدَّة مـن قبـل المراجـع 

بيان المصطمحات الواردة فيو وخصوصًا المصطمحات التي ليا معنى تخصصي، وأيضـًا من خالل 
لمنظمــات المينيـة مواكبــة التطـورات بإصـدار معــايير وأسـاليب تتناســب وتمـك التطــورات، يجـب عمـى ا

ويقــع عمــى مراجــع  ومراعــاة توقعــات مســتخدمي القــوائم الماليــة فــي أي تجديــد يخــص مينــة المراجعــة.
القوائم المالية أو في عدم حفاظو عمـى اسـتقاللو، األمـر الـذي  مراجعةالحسابات مسؤولية إىمال في 

إلى إصدار تقارير ال تتناغم مع الوضع المالي لممنشأة محـل المراجعـة ممـا لـو احتماليـة وقـوع يؤدي 
المنشأة بأضرار ومشاكل جسيمة، وأيضًا يقـع عمـى مسـتخدمي القـوائم الماليـة مسـؤولية عـدم معـرفتيم 

ي حتمـًا لمدور الذي مـن أجمـو تـم التعاقـد مـع مراجـع الحسـابات لمراجعـة القـوائم الماليـة، كـل ذلـك يـؤد
 إلى تقميص فجوة التوقعات وزيادة الثقة بين مستخدمي القوائم المالية ومراجعي الحسابات.
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 :اإلجراءات التحميمية وُمساىمتيا في تقميص فجوة التوقعات 2.3

 أ إلييـا المراجـع فـي عمميـة المراجعــة،عتبـر اإلجـراءات التحميميـة مـن أىـم اإلجـراءات التــي يمجـتُ 
، والتــي عــن طريقيــا يكشــف مــواطن الضــعف والقــوة فييــا المنشــأةلمتعــرف عمــى المؤشــرات الخاصــة ب

الغيـر ماليـة الحاليـة مـع ى مقارنـة النسـب والقـيم الماليـة و ة بصورة عامة عميوتعتمد اإلجراءات التحميم
ائج وأســبابيا حســب ثــم التنبــؤ بعالقــات تمــك النتــ ،النتــائج والقــيم الماليــة والغيــر ماليــة لمفتــرات الســابقة

دلياَل جديًدا عن سالمة النتائج والقيم  راجعوىذه اإلجراءات توفر لمم وحكمو الشخصي. المراجعخبرة 
ضــرورة  راجــعوعنــد البحــث عــن التغيــرات اليامــة فــي تمــك النتــائج يتطمــب عمــى الم، الماليــة المســجمة

)نصــار، وبيرامــي،  فــي تقريــرهظيــره جمــع أدلــة إثبــات كافيــة تمكنــو مــن تكــوين وتعزيــز رأيــو الــذي يُ 
2118 :6). 

احتياجـات مسـتخدمي القـوائم الماليـة متعـددة ومتنوعـة،  نأ( 16-15: 2111)أحمد،  وقد بين
لــذلك كــان ال بــد مــن عــرض وتبويــب القــوائم الماليــة بطريقــة مناســبة واســتخدام مصــطمحات بســيطة 

 ىؤالء المستخدمين ما يمي:ليتمكن ىؤالء المستخدمين من الحصول عمى ىذه االحتياجات، ومن 

 أسواق رأس المال والمساىمون. .1

 المقرضون والدائنون التجاريون والموردون الحاليون والمرتقبون. .2

 العاممون بالمنشأة. .3

 الجميور والعمالء. .4

 الييئات الحكومية. .5

( بأن مستخدمي القوائم المالية يتوقعون من مراجعي الحسابات 127: 2119ول )الدوري، قوي
 اآلتي:كل من 

 إنجاز عممية المراجعة بالكفاية الفنية والنزاىة واالستقالل والموضوعية. .1

 اكتشاف األخطاء الجوىرية التي تؤثر عمى نتيجة األعمال والمركز المالي. .2

 منع إصدار البيانات المالية المضممة. .3
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الخارجي  ( أن اإلجراءات التحميمية التي يقوم بيا المراجع87: 2113وتبين دراسة )الربضي، 
تعطيو إشارات ودالالت معينة توحي لممراجع الخارجي من خالل قيامو بعممية المراجعة بالتركيز 
عمى حسابات معينة أكثر من حسابات أخرى، وذلك كأن تكون صافي أرباح السنوات األربع 
ت األخيرة واضحة ومؤثرة وفي نياية ىذا العام أعطت مؤشر صافي خسارة ضخم وناتج عن العمميا

التشغيمية، لذا فإن التركيز عمى أسباب التفاوت بين ىذه الحسابات يجعل من عممية االختالس أكثر 
عرضة لالكتشاف، وبالتالي زيادة دقة عمل المراجع الخارجي وتخفيض عمميات االختالس والسرقة 

 والتالعب في الحسابات والغش، وبذلك يؤدي إلى تقميص فجوة التوقعات.

( أن أبرز أسباب فجوة التوقعات ىو عدم إدراك 21: 2111اغمة، وعقل، وتبين دراسة )در 
، ونتيجًة لذلك يرى الباحث بأن ىناك عدم اتصال جيد مستخدمي القوائم المالية ألىداف المراجعة

من أسباب عدم االتصال، عدم  ، ويكونبين توقعات المراجع وتوقعات مستخدمي القوائم المالية
ر المقدم من قبل المراجع، حيث ُيمكن أن ُيسند سبب ذلك لعدم كفاية األدلة التوضيح الكامل لمتقري

التي حصل عمييا المراجع، أو لعدم وصول المراجع لمفيم الشامل والكامل عن كل شيء يخص 
المنشأة، لذا فإن استخدام المراجع لإلجراءات التحميمية ُيساعده كثيرًا في الحصول عمى العديد من 

ية والغير مالية والمعمومات العامة عن المنشأة، األمر الذي يجعمو يتوصل إلى أدق البيانات المال
، ليمكن المراجع من خالية من الغش واألخطاءو تفاصيل حسابات المنشأة لتصبح أكثر موضوعية 

إصدار تقريره النيائي الذي يكون أقرب لمواقعية باستخدام تمك اإلجراءات، مما ُيساعد ذلك في 
 ة التوقعات الموجودة ما بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية.تقميص فجو 

 اإلجراءات التحميمية الوصفية وفجوة التوقعات: 1.2.3

العديد من  ُيَمّكنو من جمعاستخدام المراجع لإلجراءات التحميمية الوصفية  أنيرى الباحث 
ية لممنشأة كالنظام الداخمي المعمومات واالستفسار حول طبيعة المنشأة ومراجعة األنظمة الداخم

وعقد التأسيس ومحاضر االجتماعات الخاصة بمجمس اإلدارة، واتّباع جميع اإلجراءات الوصفية 
وعن في عممية المراجعة، ُيعطي ذلك فكرة كبيرة وواسعة لممراجع عن المنشأة وطبيعة عمميا 

اإلدارة والموظفين  لتعامالت بينالسياسات الُمتّبعة داخميا، وُيمكن لممراجع أن يتوصل إلى طبيعة ا
داخل المنشأة، وعالقة المنشأة بمنافسييا والعديد من األمور والتي سبق ذكرىا في الفصل الثاني، 
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، األمر الذي وأداء عممو بجودة عالية التخطيط السميم لعممية المراجعة فيكل ذلك ُيساعد المراجع 
 ُيساعد في تقميص فجوة التوقعات.

 التحميمية الكمية البسيطة وفجوة التوقعات:اإلجراءات  2.2.3

اإلجراءات التحميمية الكمية البسيطة تحتوي عمى إجراءات ميمة جدًا لعممية  حيث إن
، بالتفصيل سابقاً  المراجعة كالتحميل المالي وتحميل االتجاه وتحميل انحراف الموازنة كما تم ذكر ذلك

ية البسيطة تعتمد وبشكل أساسي عمى التحميل وبصفة عامة يرى الباحث بأن اإلجراءات التحميم
مستخدمي القوائم للممنشأة  الحقيقي المالي، والذي لو الدور الكبير في توضيح الوضع المالي

األمر الذي ُيساعدىم في التعرف عمى مناطق الضعف والقوة في المركز المالي لممنشأة، المالية، 
 ومن ثم تقميص فجوة التوقعات.

عمى التحقق والتأكد من مدى سالمة البيانات المالية التي أظيرت فييا النسب ويعتبر العمل 
المالية تفاوت كبير غير منطقي يعطي المراجع الخارجي خيار تعميق عينة الدراسة لمتأكد من مدى 
ذا ما ذكر المراجع الخارجي ذلك في تقريره النيائي، فإنو يكون قد  سالمة البيانات المالية لمعميل، وا 

بمبدأ تقييم مدى قدرة الشركة عمى االستمرار، وىذا يعتبر مدعاة لتقميص الفجوة بين الطرفين  متز ال
 (.89: 2113بسبب زيادة ثقة المجتمع المالي بعممية المراجعة )الربضي، 

حالة عممية بينيا في ذلك من خالل  (Law, and Willett, 2004: 872) قد أوضحو 
محل  المنشأةلبيانات المنشأة، وىو بأن ة يرنات والنسب التحميمأىمية المقا ايوضح فيي دراستو،

مع  المنشأةوقام المراجع بعمل مقارنات بين بيانات  ،في أستراليا المراجعة تُنتج مالبس لألطفال
، ففي حال أن وجد بأن جميع الشركات تحقق أرباحًا وأن المنشأةالنشاط الذي تعمل فيو ىذه 

محل المراجعة تخسر فينا ال بد لممراجع من أن يتعمق أكثر فأكثر في دراسة الدفاتر  المنشأة
والسجالت ومراجعة جميع البيانات والحسابات، ألن ذلك يعتبر مؤشرًا خطيرًا لوجود اختالسات أو 

 تالعبات.

والمقارنات قد تؤدي في كثير من األحيان إلى الكشف عن أخطاء تم ارتكابيا بصورة عمدية 
بيدف التالعب في عناصر القوائم المالية الختامية والتأثير عمى نتائج النشاط وسالمة المركز 

 (.42: 2119المالي )الرّماحي، 
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من خالل المثال السابق يتضح لمباحث بأن عممية استخدام اإلجراءات التحميمية البسيطة 
مراجع خط سير دقيق لمبيانات ومقارنة بيانات المنشأة محل المراجعة مع طبيعة نشاطيا ُيعطي لم

الُمفترض ُمراجعتيا ودراستيا، األمر الذي يجعل المراجع أكثر واقعية في التوصل إلى األخطاء 
الجوىرية التي يبحث عنيا مستخدمو القوائم المالية، وفي حال بيانو من قبل المراجع ُيزيد الثقة بو 

 ك في تقميص فجوة التوقعات.وبتقاريره لمستخدمي القوائم المالية، مما ُيساعد ذل

 اإلجراءات التحميمية الكمية المتقدمة وفجوة التوقعات: 3.2.3

تكمن أىمية اإلجراءات التحميمية الكمية المتقدمة في امكانية استخدام المعادالت الرياضية 
والمعاينات اإلحصائية مما يساعد ذلك المراجع في عممية المراجعة وتجميع البيانات واألدلة التي 

 تمك األساليب.دىا المراجع باستخدام يري

غالبًا ما تكون ىذه المؤشرات والدالالت اإلحصائية المستخدمة دقيقة وواضحة  حيث إن
ومحددة، وتكشف ما قد يكون تالعبًا في الحسابات وما يمكن أن يكون اختالسًا أو غشًا يستنزف 

الالت مشكوك فييا، تجعل من موارد وأصول الشركة، كما إن األساليب اإلحصائية التي تعطي د
اكتشاف حاالت  عممية المراجعة أكثر تركيزًا عمى الحسابات المشكوك فييا، وبالتالي فإنو يمكن

األخطاء والغش قبل وقوعيا أو بعد وقوعيا ما يعمل عمى تالقي ىذه األمور، وقد يضطر المراجع 
ثقة المجتمع المالي في عمل  الخارجي لتوضيح ىذه األمور في تقريره النيائي. وىذا ما يعزز

المراجع الخارجي وفي تقريره، وعميو تتقمص فجوة التوقعات في المراجعة بين المجتمع المالي 
 (.91: 2113والمراجعين الخارجيين )الربضي، 

يرى الباحث بأن اإلجراءات التحميمية الكمية المتقدمة بجميع أساليبيا، وبناًء عمى ما سبق 
الكثير من العمل وتوفر عميو الجيد والوقت، وُتساعده في اكتشاف األخطاء  ُتسّيل عمى المراجع

الجوىرية المحتمل حدوثيا، باإلضافة إلى أنيا تشرح أعمال المشروع ووضع المنشأة بشكل أكثر 
تفصياًل ووضوحًا لمستخدمي القوائم المالية، مما ُيزيد ثقتيم بمراجع الحسابات وتقاريره األمر الذي 

 بارزًا في تقميص فجوة التوقعات. لو دوراً 

وبناًء عمى ما سبق من شرح وتوضيح ألساليب اإلجراءات التحميمية )الوصفية، الكمية 
وأن استخداميا ضروري البسيطة، والكمية المتقدمة(، يتضح بأنيا ميمة جدًا لمراجع الحسابات 
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مية ميمة لمستخدمي القوائم ويساعد في حل العديد من المشكالت، وأيضًا تعتبر اإلجراءات التحمي
يا تساعدىم في فيم القوائم المالية بشكل أكثر وضوحًا وأكثر تفصياًل، لذلك ُيمكن حيث إنالمالية، 

القول بأن استخدام المراجع لإلجراءات التحميمية بأساليبيا المتنوعة ُيقّرب وجيات النظر والتوقعات 
د ذلك في تقميص الفجوة الموجودة بين مراجع بينو وبين مستخدمي القوائم المالية، مما ُيساع

 الحسابات الخارجي ومستخدمي القوائم المالية والتي ىي بمسمى "فجوة التوقعات".
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 =مقدمةال 4.7
جراءات و مح وراً  البح  ة عتبر منيجي ت   , البح  انج از الجان ا التطبي  ن م ن  ي تم م ن لهل و اً رئيس  وا 

وعن طري يا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحمي ل اإلحص ائن لمتوص ل إل ى النت ائي الت ن 
, وبالتالن تح ق األىداف التن تسعى إل ى البح تعم ة بموضوع الم   البح يتم تفسيرىا فن ضوء أدبيات 

 تح ي يا. 
 البح      , وك     ذلك أدا  البح     وعين     ة ومجتم       متب      يي النم     لمتن     اول ى    ذا الفص     ل وص    فا حي      

وينتين الفصل بالمعالج ات  ,, ومدى صدقيا وثباتياوكيفية بنائيا وتطويرىا إعدادىاالمستلدمة وطري ة 
 .يمن وصف ليذه اإلجراءات اواستلهص النتائي, وفيم لبياناتاإلحصائية التن استلدمت فن تحميل ا

 

 :بحثمنيج ال 4.1
 من الذي يحاول التحميمن الوصفن المنيي باستلدام الباح  قام البح  أىداف يقتح  أجل من

 حوليا تطرح التن مكوناتيا واآلراء بين بياناتيا, والعهقة وتحميل ,البح  موضوع الظاىر  وصف لهلو

 .تحدثيا التن واآلثار تتضمنيا التن والعمميات
"المنيي الذي يسعى لوصف  بأنو تحميمنال الوصفن المنيي (900: 9002, الحمدانن (فعر  وي  

الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم لوصف ظاىر  أو  أوالظواىر أو األحدا  المعاصر , 
وتتطما معرفة المشاركين فن الدارسة والظواىر  مشكمة, وي دم بيانات عن لصائص معينة فن الواق ,

  .البيانات"التن نستعمميا لجم   واألوقاتندرسيا  التن
 ين لممعمومات=يوقد اتستخدم الباحث مصدرين أتساتس

 : المصادر الثانوية .9

مص ادر البيان ات الثانوي ة والت ن تتمث ل  ىإل  بح  لمفن معالج ة اإلط ار النظ ري  و الباح حي  اتج
س ات فن الكتا والمراج  العربية واألجنبية ذات العهقة, والدوريات والم االت والت ارير, واألبح ا  والدرا

 , والبح  والمطالعة فن مواق  اإلنترنت الملتمفة.بح الساب ة التن تناولت موضوع ال

 : المصادر األولية .9

جم     البيان   ات األولي   ة م   ن ل   هل  ىإل    لج   أ الباح     البح    وان   ا التحميمي   ة لموض   وع لمعالج   ة الج
 , صممت لصيصاً ليذا الغرض.لمدراسة كأدا  رئيسة ستبانةاال
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  =البحثمجتمع  4.1

 البح  عم ى مش كمة  درس يا الباح  , وبن اءً يعرف بأنو جمي  مفردات الظاىر  الت ن ي   البح مجتم  
الم  راجعين الع  اممين ف  ن مكات  ا المراجع  ة ف  ن قط  اع    ز  يتك  ون م  ن  ن المجتم    المس  تيدفإوأى  دافيا ف  

مة ل  دى ن اب  ة  22حي    يبم  د ع  دد مكات  ا المراجع  ة م  ا ي    ارا  المحاس  بين مكتب  ًا, حس  ا البيان  ات الم س  ج 
 والمراجعين الفمسطينية فن قطاع  ز .

 

 =البحثعينة  1.1
مكتبًا لممراجعة فن قطاع  ز , من  39بالتيار  ,العينة العشوائيةقام الباح  باستلدام طري ة 

ل الباح  لمكاتا بعمى األقل لكل مكتا مراجعة تحت العينة الم لتار  من ق استبانةلهل توزي  
 استبانة 19وقد تم استرداد  البح  مجتم عمى  استبانة 19حي  تم توزي   ,المراجعة فن قطاع  ز 

  .ماثمةوىن نسبة جيد  جدًا ومع ولة قياسًا باألبحا  الم   ,%1959 بنسبةأي  صالحة لمتحميل,
 

 :البحثأداة  4.1
 في بيئة جراءات التحميمية في تقميص فجوة التوقعاتتساىمة اإلدى م  م  " حول استبانةتم إعداد 

 ."(دراتسة ميدانية عمى مكاتب المراجعة في قطاع غزة)المراجعة الفمتسطينية 
 =قتسمين رئيتسينمن  بحثال اتستبانةتتكون 

 المؤىل العممن, التلصصالجنس, ) المستجياعن  الشلصيةالمعمومات وىو عبار  عن القتسم األول= 
 .(ال مراجعة الحساباتعدد سنوات اللبر  فن مج المسمى الوظيفن, المينية,  , الشيادالعممن

 

 مجاالت: 9عمى  ف ر , موزع 92, ويتكون من البحثمجاالت وىو عبار  عن  القتسم الثاني=
, ويتكون من مدى متساىمة اإلجراءات التحميمية الوصفية في تقميص فجوة التوقعات= المجال األول

 . ( ف ر 99)
, يطة في تقميص فجوة التوقعاتمدى متساىمة اإلجراءات التحميمية الكمية البتسالمجال الثاني= 

 . ( ف ر 92ويتكون من )
, ويتكون من مدى متساىمة اإلجراءات التحميمية الم تقدمة في تقميص فجوة التوقعات =الثالثالمجال  
 .ات( ف ر 7)
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ل ياس استجابات المبحوثين لف رات  اللماسن (Likert Scale) تم استلدام م ياس ليكرتوقد 
عمى ف رات االستبانة, ومن لهل ذلك يتم ستلدم لتحديد درجة مواف ة العينة , وىو م ياس ياالستبيان

 (:3-9حسا جدول ) تحويل تمك البيانات إلى بيانات كمية تصمح ل ياسيا إحصائيًا,
 

 اللماسن درجات م ياس ليكرت(: 3-9جدول )
 كبير  جداً  كبير  متوسطة  قميمة قميمة جداً  االستجابة
 9 3 9 9 9 الدرجة

 

" وبذلك يكون الوزن النسبن فن ىذه الحالة قميمة جداً ( لهستجابة "9لتار الباح  الدرجة )ا
 وىو يتناسا م  ىذه االستجابة. %90ىو

 

 =تستبانةاالخطوات بناء  4.1
جراءات التحميمية في تقميص فجوة تساىمة اإلدى م  م  "لمعرفة  البح قام الباح  بإعداد أدا  

واتب   "،(دراتسة ميدانية عمى مكاتب المراجعة في قطاع غزة)الفمتسطينية في بيئة المراجعة  التوقعات
 -:ستبانةاالالباح  اللطوات التالية لبناء 

, واالس  تفاد  مني  ا البح   الدراس  ات الس  اب ة ذات الص  مة بموض  وع و  المحاس  بناألدا عم  ى  عهاالط    -1
 وصيا ة ف راتيا. ستبانةاالفن بناء 

 مج  االتف  ن تحدي  د  المحاس  بين الجامع  ات الفمس  طينية والمش  رفين استش  ار الباح    ع  ددًا م  ن أس  اتذ  -2
 .وف راتيا ستبانةاال

 .ستبانةاالتحديد المجاالت الرئيسة التن شممتيا  -3
 تحديد الف رات التن ت   تحت كل مجال. -4
 ( ف ر .97( مجاالت و)9فن صورتيا األولية وقد تكونت من ) ستبانةاالتم تصميم  -5
 م  ن أعض  اء ىيئ  ة الت  دريس ف  ن الجامع  ة اإلس  همية, الم َحك م  ينم  ن  (1عم  ى ) س  تبانةاالت  م ع  رض  -6

( يب  ين أس  ماء أعض  اء 9. والممح  ق رق  م )والجامع  ات األل  رى "األزى  ر, ال   دس المفتوح  ة, األقص  ى"
 لجنة التحكيم.
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م ن حي   الح ذف أو اإلض افة والتع ديل,  س تبانةاالتم تع ديل بع ض ف  رات  الم َحك مينراء فن ضوء آ -7
 (.9) ق( ف ر , ممح92فن صورتيا النيائية عمى ) تبانةساال رلتست 

 

 =ةاالتستبانصدق  4.1
(, كما 909: 9090 ما وض  ل ياسو" )الجرجاوي, االستبيانيعنن "أن ي يس  ستبانةاالصدق  

ي صد بالصدق "شمول االست صاء لكل العناصر التن يجا أن تدلل فن التحميل من ناحية, ووضوح 
: 9009, ناحية ثانية, بحي  تكون مفيومة لكل من يستلدميا" )عبيدات وآلرونف راتيا ومفرداتيا من 

 بطري تين: ستبانةاال(. وقد تم التأكد من صدق 971

ّكمين"أداة الصدق  -9  =بحث "صدق الم ح 

 الظاىر  مجال فن المتلصصين الم َحك مين من عدًدا الباح  يلتار أن ىو" الم َحك مين صد بصدق ي  
عمى مجموعة من  ستبانةاالحي  تم عرض  ,(907: 9090 " )الجرجاوي,البح  موضوع المشكمة أو

أسماء  حي  إن المحاسبة, ومتلصص فن اإلحصاء, متلصصين فن (7) تألفت من الم َحك مين
وقام بإجراء ما يمزم من حذف  الم َحك مين(, وقد استجاا الباح  آلراء 9)بالممحق رقم مرفق  الم َحك مين

 كما ىو م وض حفن صورتو النيائية  االستبيانلم ترحات الم دمة, وبذلك لرج وتعديل فن ضوء ا
 (.9)الممحق رقم ب

 صدق المقياس= -4
 =Internal Validityتساق الداخمي = االتّ أوالً 

ستبانة م  المجال الذي تنتمن االساق كل ف ر  من ف رات ساق الدالمن مدى ات   صد بصدق االت  ي  
وذلك من لهل حساا معامهت  ستبانةساق الدالمن لهم الباح  بحساا االت  ىذه الف ر , وقد قا إليو

 والدرجة الكمية لممجال نفسو. ستبانةاالاالرتباط بين كل ف ر  من ف رات مجاالت 
م دى مس اىمة اإلج راءات "مج ال االرتباط ب ين ك ل ف  ر  م ن ف  رات  ( معامل3-9) رقم جدول ي وضح -

, والذي يبين أن معامهت االرتباط والدرجة الكمية لممجال" و  التوقعاتالتحميمية الوصفية فن ت ميص فج
 لما وض  ل ياسو. صادقاً المجال  ي عتبروبذلك  α≤ 0.05 معنوية  مستوىالمبينة دالة عند 
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 (3-9) رقم جدول
مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الوصفية فن ت ميص "مجال االرتباط بين كل ف ر  من ف رات  معامل

 والدرجة الكمية لممجال "فجو  التوقعات

 الفقرة م

ن 
تسو

بير
مل 

معا
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
.

) 

 0.004* 297. االستفسار ح ول طبيعة عم ل المنش أ  تحت المراجعة "الحالية".  .9

 0.000* 457. االط هع عمى األلطاء التن اكت ِشفت فن عممية المراجعة الساب ة.  .9

9.  
ج  المنش أ  الس ابق بيدف تحديد المواق  التن يمكن أن ت سبا بمرا االتصال

 صعوبات وع راقيل لع ممية المراج عة الح الية.
.459 *0.000 

3.  
االط هع عمى الك تا الع ممي ة وال وانين والتش   ريعات الحك  ومية وأي ة تش  ريعات أل رى 

 ليا تأثير عمى عمل المنش  أ  تحت المراجعة الحالية.
.594 *0.000 

م راج عة الن ظ ام الدال من لممن ش أ  وع   د الت أسيس وك ذلك مح  اض ر االجتماعات   .9
 اللاصة بمجمس اإلدار  والييئات العامة.

.586 *0.000 

2.  
مراجعة ممفات الموظفين وممفات المراسهت وسجهت اإلنتاج اللاصة بالمنشأ  

 محل المراجعة.
.758 *0.000 

7.  
ود الميمة والتن ليا ت أثير عمى عم مية المراج عة مث ل ات ف اق يات التعرف عمى الع 

 ال روض والع    ود ط ويمة األج ل.
.625 *0.000 

1.  
االس تف س  ار عن احتم ال وجود منتج ات بدي مة من شأنيا أن تؤدي إلى ىب وط الطم ا 

 عمى المنتي الرئيس لممنش أ  محل المراج  عة.
.707 *0.000 

1.  
ار عن احتمال دلول منافسين جدد أو انسحاا منافسين قدامى لممنشأ  االس تفس

 محل المراجعة.
.660 *0.000 

90.  
اع تم  اد المراج   الل ارجن عمى المؤش رات التن تنتي عن اإلجراءات التحميمية, 

 تساعده فن بيان ضرور  توسي  عممية المراجعة.
.600 *0.000 

99.  
 ام المحاس بن ونظام الرقابة الدالمية وأنواع مع  رفة المراج    الل ارجن بالنظ 

 التن تط م بت مع الجا ت محاسبية فن الفترات الس اب ة. المشكهت
.420 *0.000 

ف ي  م المراج  اللارجن لمج ال عمل المنشأ  ي َمك نو من التلطيط السميم لعممية   .99
 المراجعة.

.355 *0.001 

99.  
ل المنش أ  ي َمك  نو من اس  تل دام اإلج  راءات ف ي  م المراج   الل  ارجن لمج  ال عم 

 التح ميمية ب درج ة ع الية من الك فاء  والفعالية.
.574 *0.000 

 α5≤ 0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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مدى مساىمة اإلجراءات ( معامل االرتباط بين كل ف ر  من ف رات مجال "3-9) رقم جدول ي وضح -
" والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين أن معامهت لكمية البسيطة فن ت ميص فجو  التوقعاتالتحميمية ا

 لما وض  ل ياسو. صادقاً المجال  ي عتبروبذلك  α≤ 0.05 معنوية  مستوىاالرتباط المبينة دالة عند 
 (3-9) رقم جدول
ميمية الكمية البسيطة فن مدى مساىمة اإلجراءات التحمعامل االرتباط بين كل ف ر  من ف رات مجال "

 " والدرجة الكمية لممجالت ميص فجو  التوقعات

 الفقرة م

ون
رتس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

9.  
اس تل دام التح ميل المالن الرأس ن بتح  ديد الوزن النسبن لكل مجموع ة متجانس ة من 

 عناصر ال وائم المالية إلى إجم الن العن اصر.
.446 *0.000 

9.  
تط بيق نس ا الربح ية المستلدمة أل راض اإلجراءات التحميمية ل ياس فع الية إدار  

 المنش أ  فن اس تل دام مواردىا.
.612 *0.000 

9.  
حساا النسا المئوية لمربحية, ي ساعد المستثمرين والدائنين عمى معرفة قدر  

 .بيا المنش أ  عمى تول يد األرب اح نتيج ة األنش طة التن ي  وم
.500 *0.000 

3.  
حس اا نسبة الربحية إلى المبيعات ي ساعد مستلدمن ال وائم المالية عمى فيم 

 وض  المنشأ .
.559 *0.000 

 0.000* 633. حس اا نس ا الربحي ة المتع م   ة باالستثمار.  .9

 0.000* 626. حساا نسا السيولة )نسبة التداول, نسبة السيولة السريعة(.  .2

 0.000* 724. الم َتَعمِّ ة بالمديونية.حساا النسا   .7

 0.000* 711. حساا نسا النشاط ومعدل دوران كلٍّ من الملزون والمدينين.  .1

 0.000* 685. حساا متوسط مد  التحصيل.  .1

 0.000* 660. حساا نسبة نمو صافن المبيعات.  .90

 0.000* 656. حساا نسبة نمو صافن الدلل.  .99

 0.000* 658. حساا نسبة نمو ربح السيم.  .99

ة بأسعار األسيم.  .99  0.000* 699. حساا نسا الت ييم الم لَتص 

93.  
تحميل االتجاه باستلدام مجموع من األرقام ال ياسية لعدد من الس نوات الساب ة 

 م ارنة بسنة األساس.
.563 *0.000 

99.  
 تح ميل انح راف الم وازنة عن ط ريق عم ل م  ارنة بين النتائي الفعمية والموازن ات

 التلطيطية لمع رفة االنح راف ات واالستفسار عن أس بابو.
.515 *0.000 
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92.  
اعتم اد المراج   الل ارجن عمى المؤش رات التن تنتي عن اإلجراءات التحميمية 

 الكمية البسيطة, تس اعده فن تحديد وجود ألطاء فن الس يولة.
.628 *0.000 

 α5≤ 0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

مدى مساىمة اإلجراءات ( معامل االرتباط بين كل ف ر  من ف رات مجال "3-3) رقم جدول ي وضح -
" والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين أن معامهت االرتباط التحميمية الم ت دمة فن ت ميص فجو  التوقعات

 ما وض  ل ياسو.ل صادقاً المجال  ي عتبروبذلك  α≤ 0.05 معنوية  مستوىالمبينة دالة عند 
 (3-3) رقم جدول
مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الم ت دمة فن ت ميص معامل االرتباط بين كل ف ر  من ف رات مجال "
 " والدرجة الكمية لممجالفجو  التوقعات

 الفقرة م

ون
رتس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

9.  
قة بين حساا معين وحساا آلر, استلدام تحميل االنحدار البسيط بإيجاد عه

 ومح اولة التنبُّؤ برص يد أحد الحس ابين.
.795 *0.000 

9.  
اس تل دام تح ميل االنح دار الم َتع د د ع ن ط ريق إيج اد ع هقة بين ع د   حسابات 
)متغيرات مست مة( وحس اا آلر )متغير تاب ( فن إيج اد قيمة المتغير التاب  

 أو التنبؤ برصيده.لمتح ق من صحة الحس اا 
.840 *0.000 

9.  
اس  تل دام نم وذج التل طيط الم الن بال تب ار أح د بن ود ال  وائم الم الية باعتبارىا 
ع داد قائمة الدل ل الت ديرية وقائمة المرك ز الم الن  المتغير الرئيس لمتنبؤ, وا 

 الت ديرية وم  ارنتيا بال  وائم المالية الفعمية.
.705 *0.000 

3.  
س تلدام نموذج التدفق الن  دي لمتنبؤ بال يم الح  ي ية المرتبطة بالنش اط العادي ا

 لممنشأ .
.685 *0.000 

9.  
استلدام تحميل السهسل الزمنية ت َمكِّن من إلضاع عنصر أو أكثر من عناصر 

 ال وائم المالية لمدراسة ومن ثم التنبؤ ب يمتو.
.815 *0.000 

2.  
الزمنية ي َمكِّن من معرفة قيم بعض الحسابات من لهل اس تلدام تحميل الس هس ل 

العهقات المرتبطة ف يما بينيم, األمر الذي ي عطن قو  إضافية لممراج   باك تش  اف 
 األلط اء والتهع ب ات وبي انيا لمس تلدمن ال وائم المالية من لهل ت اريره.

.743 *0.000 

7.  
تلفيض ملاطر االكتشاف إلى أدنى  ق در  وك فاء  المراج  اللارجن تعمل عمى

 حد ممكن فن عم مية المراجع  ة من ل هل قيامو باإلجراءات التحميمية المت دمة.
.562 *0.000 

 .α≤ 0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 Structure Validity: البنائي= الصدق ثانياً 
ذي ي يس مدى تح ق األىداف التن تريد األدا  الصدق البنائن أحد م اييس صدق األدا  ال ي عتبر

 .ستبانةاالبالدرجة الكمية لف رات  البح ارتباط كل مجال من مجاالت  ىالوصول إلييا, ويبين مد
 

دالة  ستبانةاال( أن جمي  معامهت االرتباط فن جمي  مجاالت 3-9)رقم بين جدول ي  حي  
 تلما وضع صادقةً  ستبانةاالر جمي  مجاالت عتبتوبذلك  α≤ 0.05 معنوية  مستوىعند إحصائيًا 
 ل ياسو.

 

 (3-9) رقم جدول
 ستبانةلهوالدرجة الكمية  ستبانةاالمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت 

 معامل بيرتسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 889. .تمدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الوصفية فن ت ميص فجو  التوقعا

 0.000* 938. 5مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الكمية البسيطة فن ت ميص فجو  التوقعات

 0.000* 833. .مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الم ت دمة فن ت ميص فجو  التوقعات

 α5≤ 0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند * 
 

  =Reliability تستبانةاالثبات  4.1 

 "مبباليت مراث عدة تطبيقه عيدأ   إذا النبائج ةفس االتسببيان يعطي أنهو " تسبباةتاالقصد بثباث ي  

"إلى أي درجة يعطن الم ياس قراءات مت اربة عند كل مر    صد بو أيضاً (, وي  17 :9090)الجرجاوي,
امو فن أوقات ملتمفة" يستلدم فييا, أو ما ىن درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استلد

 (. 72: 9009)ال حطانن, 

 من لهل: البح  استبانةمن ثبات تم التح ُّق وقد 
 Cronbach's Alpha Coefficient: معامل ألفا كرونباخ  

, وكان  ت النت  ائي كم  ا ى  ن مبين  ة ف  ن س  تبانةاالطري   ة ألف  ا كرونب  اخ ل ي  اس ثب  ات  ت  م اس  تلدامحي    
 (.3-2) رقم جدول
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 (3-2) رقم جدول
 ستبانةاالمعامل ألفا كرونباخ ل ياس ثبات 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.895 0.801 13 .مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الوصفية فن ت ميص فجو  التوقعات

مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الكمية البسيطة فن ت ميص فجو  
 5التوقعات

12 0.912 0.955 

 0.928 0.861 7 .مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الم ت دمة فن ت ميص فجو  التوقعات

 0.969 0.938 36 جميع المجاالت معاً 

 .= الجذر التربيعن الموجا لمعامل ألفا كرونباخ الصدق الذاتن*
 

ك ل مج ال قيم ة معام ل ألف ا كرونب اخ مرتفع ة ل( أن 2) رق م ضح من النتائي الموضحة ف ن ج دوليت
الص دق (. وك ذلك قيم ة 0.938) س تبانةااللجمي  ف رات  بينما بمغت( 0.801,0.912حي  تتراوح بين )

 س   تبانةااللجمي     ف    رات  بمغ   ت بينم   ا (0.895,0.955مرتفع   ة لك   ل مج   ال حي     تت   راوح ب   ين ) ال   ذاتن
 مرتف . الصدق الذاتن( وىذا يعنى أن معامل 0.969)

ك ون الباح   ق د تأك د وي. (9) رق م يا النيائية كما ىن ف ن الممح قفن صورت ستبانةاالوبذلك تكون 
وص هحيتيا لتحمي ل النت ائي  س تبانةاالمما يجعمو عمى ث ة تامة بص حة  البح  استبانةمن صدق وثبات 

 .والتبار فرضياتو البح واإلجابة عمى أسئمة 
 
 

 المتستخدمة= األتساليب اإلحصائية 4.1

 Statistical Package forل هل برن امي التحمي ل اإلحص ائن م ن  س تبانةاالت م تفري د وتحمي ل 

the Social Sciences  (SPSS). 
 

 =Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testس مرنوف - التب ار كولمج وروف ت م اس تلدامحي   

ف ن ج دول , وكانت النتائي كما ىن مبين ة ن من عدمواللتبار ما إذا كانت البيانات تتب  التوزي  الطبيع
 (.3-7)رقم 
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 ي وضح (3-7) رقم جدول
 التوزي  الطبيعننتائي التبار  

 (.Sig)القيمة االحتمالية  المجال

 0.537 .مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الوصفية فن ت ميص فجو  التوقعات

 0.923 5ة فن ت ميص فجو  التوقعاتمدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الكمية البسيط

 0.530 .مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الم ت دمة فن ت ميص فجو  التوقعات

 0.860 معاً  تستبانةاالجميع مجاالت 
 

 

ت مج  االجمي    ل (.Sig)( أن ال يم  ة االحتمالي  ة 7) رق  م واض  ح م  ن النت  ائي الموض  حة ف  ن ج  دول
ي   ذه المج   االت يتب     التوزي     وب   ذلك ف   إن توزي     البيان   ات ل α≤ 0.05مس   توى الدالل   ة م   ن  أكب   ر البح    
 . البح تم استلدام االلتبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات  حي  ,الطبيعن

 

 تم اتستخدام األدوات اإلحصائية التالية=وقد 
 .البح لوصف عينة (: Frequencies & Percentages)النسا المئوية والتكرارات  -9

 .المتوسط الحسابن النسبنالمتوسط الحسابن و  -9

 .ستبانةاال(, لمعرفة ثبات ف رات Cronbach's Alpha) التبار ألفا كرونباخ -9
م ا إذا  لمعرف ةK-S) )   :Kolmogorov-Smirnov Test س مرنوف - التبار كولمجوروف -3

 .كانت البيانات تتب  التوزي  الطبيعن من عدمو

وق د ( ل ي اس درج ة االرتب اط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -9
 .ستبانةساق الدالمن والصدق البنائن لهتم استلدامو لحساا االت  

( لمعرف  ة م  ا إذا كان  ت متوس  ط درج  ة االس  تجابة ق  د T-Test) ف  ن حال  ة عين  ة واح  د  Tالتب  ار  -2
أم زادت أو قم  ت ع  ن ذل  ك. ول   د ت  م اس  تلدامو  9وى  ن  درج  ة المواف   ة المتوس  طة ىوص  مت إل  

 .ستبانةاالكد من داللة المتوسط لكل ف ر  من ف رات لمتأ

( لمعرف ة م ا إذا ك ان ىن اك Independent Samples T-Test) ف ن حال ة عينت ين Tالتب ار  -7
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المست مة.  تفروقا

ف ة ( لمعر One Way Analysis of Variance) ANOVAالتبار تحمي ل التب اين األح ادي  -1
 ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثه  مجموعات أو أكثر من البيانات.
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 الخامسالفصل 
 

 البحثتحميل البيانات واختبار فرضيات 

 

 
 .مقدمةال 4.4

 .الشخصيةالمعمومات وفق  البحث لعينةالوصف اإلحصائي  5.8

 5البحثاختبار فرضيات  6.8
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 المقدمة= 4.4

, وذلك من لهل اإلجابة عن البح تحميل البيانات والتبار فرضيات ليتضمن ىذا الفصل عرضًا      
والتن تم التوصل إلييا من لهل تحميل ف راتيا, والوقوف  ستبانةاالواستعراض أبرز نتائي  البح أسئمة 
الجنس, المؤىل العممن, التلصص العممن, الشياد  )التن اشتممت عمى  الشلصيةالمعمومات عمى 

لذا تم إجراء المعالجات , (الوظيفن, عدد سنوات اللبر  فن مجال مراجعة الحسابات المينية, المسمى
إذ تم استلدام برنامي الرزم اإلحصائية لمدراسات  ,البح  استبانةاإلحصائية لمبيانات المتجمعة من 

 التن سيتم عرضيا وتحميميا فن ىذا الفصل.  البح لمحصول عمى نتائي  (SPSS)االجتماعية 
 

 =الشخصيةالمعمومات وفق  البحث عينةلوصف اإلحصائي ال 4.4
 :الشلصيةالمعمومات وفق  البح  عينةلصائص ل وفيما يمن عرض

 =حتسب الجنس البحثعينة توزيع  -
 

 (9-9)رقم جدول 
 حسا الجنس البح عينة توزي   

 النتسبة المئوية % العدد الجنس
 88.9 72 ذكر

 11.1 9 أنثى

 100.0 81 المجموع

 

,  إنا  %11.1بينما  ذكور, البح  من عينة %88.9( أن ما نسبتو 9-9) رقم ن جدوليتضح م
اا مكات  ا المراجع  ة ف  ن قط  اع ص  حيتض  ح ب  أن معظ  م مراجع  ن الحس  ابات, وأن النس  بة األكب  ر ألحي    

, ويع ود انلف اض ع دد اإلن ا  م ارن ة بالرج ال إل ى طبيع ة المجتم   الفمس طينن ال ذي الذكور ز  ىم من 
س  ياد  الرج  ل ك  أي مجتم    ش  رقن, وبالت  الن نج  د نس  بة الرج  ال مرتفع  ة بش  كل ع  ام ف  ن ك  ل  م  ا عمي  و 

 .(79: 9099الحد اد, ال طاعات المينية واألعمال الهزمة لارج المنزل )
 

 =حتسب المؤىل العممي البحثعينة توزيع  -
 ,يوسبك الور م ؤىميم العمم ن  البح   م ن عين ة %76.5( أن م ا نس بتو 9-9)رقم يتضح من جدول 

دبم  وم م  ؤىميم العمم  ن  %1.2م  ؤىميم العمم  ن دكت وراه, بينم  ا  %2.5, ماجس  تيرم ؤىميم العمم  ن  19.8%
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, , حي  ك ان أح د أف راد العين ة, وال ذي ق ام بتعبئ ة االس تبيان, يحم ل مؤى ل عمم ن دبم وم محاس بةمحاسبة
تزايد فن المراجعين تضح من الجدول السابق بأن معظم المراجعين ىم من حممة البكالوريوس, وىناك وي

 الذين يحممون شياد  الماجستير قياسًا باألبحا  المماثمة الساب ة.
 

 (9-9) رقم جدول
 المؤىل العممنحسا  البح عينة توزي   

 النتسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 76.5 62 بكالوريوس

 19.8 16 ماجستير

 2.5 2 دكتوراه

 1.2 1 دبموم

 100.0 81 المجموع

 
 

 =العممي حتسب التخصص البحثعينة توزيع  -
 

 (9-9)رقم جدول 
 العممن التلصصحسا  البح عينة توزي   

 النتسبة المئوية % العدد العممي التخصص
 95.1 77 محاسبة

 3.7 3 عموم مالية ومصرفية

 1.2 1 إدار  أعمال

 100.0 81 المجموع

 

 محاس بة العمم ن تلصص يم البح   عين ة م ن %95.1( أن ما نس بتو 9-9)رقم يتضح من جدول 
 ,و م   ن الطبيع   ن أن يك   ون مراج     الحس   ابات "محاس   بًا" ويحم   ل تلص   ص عمم   ن بالمحاس   بةحي     إن   , 

 .إدار  األعمال العممن تلصصيم %1.2بينما  تلصصيم العممن عموم مالية ومصرفية, 3.7%
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 =المينية ةالشيادحتسب  البحث عينةتوزيع  -
 

 (9-3) رقم جدول
 المينية  الشيادحسا  البح نة عيتوزي   

 النتسبة المئوية % العدد الشيادات المينية
ACPA 3059 93 المجم  العربن لممحاسبين ال انونين 

CPA 4.8 4 أمريكية 

ACCA, CA 1.2 1 بريطانية 

 36.9 31 ال يوجد

 16.7 14 ألرى
 

 ACPA ش  ياد يحمم  ون  البح    عين  ةم  ن  %40.5( أن م  ا نس  بتو 9-3) رق  م يتض  ح م  ن ج  دول
 يحمم  ون ش  ياد  %1.2 ,أمريكي  ة CPA يحمم  ون ش  ياد  %4.8 ,المجم    العرب  ن لممحاس  بين ال   انونين

ACCA,CA ومعظمي     م م     ن حمم     ة ش     ياد   ات أل     رىيحمم     ون ش     ياد %16.7 ,بريطاني     ةPCPA 
و التي ار وي فس  ر ذل ك بأن  13, حي   بم د الع دد ال يوجد لدييم شيادات مينية %36.9, بينما الفمسطينية

من الممكن لممراج  أن يحمل أكثر من شياد  مينية, وكان ىناك ليار بإمكانية التيار أكثر من إجابة 
, ويتض  ح أيض  ًا م  ن ل  هل (9) رق  م كم  ا ى  و موض  ح ف  ن الف   ر  الرابع  ة م  ن الص  فحة الثاني  ة ف  ن الممح  ق

ة الملتمف ة وى  ن م  ن أف راد العين ة ى  م م ن حمم ة الش  يادات الميني  %2959الج دول الس ابق ب  أن م ا نس بتو 
  الجانا المينن الموجود لدى مراجعن الحسابات فن قطاع  ز . ي وضحنسبة عالية, األمر الذي 

 =المتسمى الوظيفيحتسب  البحثعينة توزيع  -
 

 (5-5)رقم جدول 
 المسمى الوظيفنحسا  البح عينة توزي   

 النتسبة المئوية % العدد المتسمى الوظيفي
 22.2 18 شريك مكتا المراجعة

 32.1 26 مراج  حسابات رئيسن

 27.2 22 مراج  حسابات مساعد

 7.4 6 مدير مراجعة

 11.1 9 ألرى

 100.0 81 المجموع
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ش  ريك مس  ماىم ال  وظيفن  البح    م  ن عين  ة %22.2( أن م  ا نس  بتو 9-9)رق  م يتض  ح م  ن ج  دول 
مس    مى وى    ن تعتب    ر النس    بة األعم    ى ب    ين نس    ا ال مراج      حس    ابات رئيس    ن %32.1 ,مكت    ا المراجع    ة

وى   ذا ي   دل عم   ى أن مكات   ا المراجع   ة ف   ن قط   اع     ز  تعتم   د بش   كل كبي   ر ج   دًا عم   ى مراج      ,ال   وظيفن
مراج   حس ابات  %27.2 الحسابات الرئيسن, ويكون ضروري جدًا تواج ده ف ن معظ م مكات ا المراجع ة,

مراج    ,احا مكت اص " ة أل رىوظيفي يات مس ميحممون  %11.1, بينما مدير مراجعة %7.4, مساعد
 ."محاسا ,اباتحس

 

 =في مجال مراجعة الحتسابات تسنوات الخبرةعدد حتسب  البحثعينة توزيع  -
 

 (9-2) رقم جدول
 عدد سنوات اللبر  فن مجال مراجعة الحساباتحسا  البح عينة توزي   

 النتسبة المئوية % العدد عدد تسنوات الخبرة في مجال مراجعة الحتسابات
 28.4 23 سنوات 5أقل من 

 27.2 22 سنوات 10أقل من  -سنوات  5

 16.0 13 سنة 15أقل من  -سنوات 10

 28.4 23 سنة فأكثر 15

 100.0 81 المجموع

 

فن مجال  سنوات لبرتيم البح من عينة  %28.4ما نسبتو ( أن 9-2)رقم يتضح من جدول 
 90أقل من  إلى سنوات 9من  تتراوح سنوات لبرتيم %27.2, سنوات 9أقل من  مراجعة الحسابات

, ونسبة مراجعن سنة 99أقل من  إلى سنوات 90تتراوح سنوات لبرتيم من  %16.0 بينما ,سنوات
سنوات,  9وىن مساوية لمن لبرتيم أقل من % 9153سنة فأكثر كانت  99الحسابات التن لبرتيم 

ح لما فن ذلك بيان واض,   مراجعن الحسابات مت اربة نسبياً ويرى الباح  بأن النسا بين سنوات لبر 
 .بأن مينة مراجعة الحسابات فن قطاع  ز  ىن قديمة ومستمر  ومست بميا جيد جداً 

 =البحثاختبار فرضيات  4.4
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة لعينة واحد  ( T)التبارتم استلدام  البح اللتبار فرضيات 

  أم ال. 9وىن  درجة المواف ة المتوسطة قد وصمت إلىاالستجابة 
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حس ا م ي اس  درج ة المواف  ة المتوس طةوىن ت اب ل  9متوسط درجة اإلجابة يساوي  =ريةالفرضية الصف
 ليكرت المستلدم.

 .9متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  =الفرضية البديمة
الفرض ية الص فرية ويك ون ف ن فإنو ال يمكن رفض  (0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 

درج   ة المواف    ة ال يلتم   ف جوىري   ًا ع   ن  البح    ظ   اىر  موض     ح   ول ال األف   رادى   ذه الحال   ة متوس   ط آراء 
( في تم رف  ض الفرض ية الص  فرية 0.05أق ل م  ن  Sig) Sig < 0.05أم  ا إذا كان ت  ,9 وى ن المتوس طة

 وىن درجة المواف ة المتوسطةعن يلتمف جوىريًا  األفرادآراء وقبول الفرضية البديمة ال ائمة بأن متوسط 
درج   ة دي   د م   ا إذا ك   ان متوس   ط اإلجاب   ة يزي   د أو ي   ن ص بص   ور  جوىري   ة وف   ن ى   ذه الحال   ة يمك   ن تح ,9

موجب ة فمعن اه أن قيم ة االلتب ار وذلك م ن ل هل قيم ة االلتب ار ف إذا كان ت  .9 وىن المواف ة المتوسطة
 والعكس صحيح. درجة المواف ة المتوسطةالمتوسط الحسابن لإلجابة يزيد عن 

 

التستتخدام اإلجتراءات  α≤ 4...ذو داللة إحصائية عند متستتوى  ي وجد تأثير الفرضية الرئيتسة األولى=
 التحميمية في عممية المراجعة وتقميص فجوة التوقعات في بيئة المراجعة الفمتسطينية.

درج   ة  ىلمعرف   ة م   ا إذا كان   ت متوس   ط درج   ة االس   تجابة ق   د وص   مت إل   ( T)ت   م اس   تلدام التب   ار 
 (.9-7)رقم فن جدول  النتائي موضحة أم ال. 9المواف ة المتوسطة وىن 

 (9-7)رقم جدول 
 االستبيانف رات  لجمي  (.Sig)المتوسط الحسابن وقيمة االحتمال 
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 0.000* 21.76 80.48 4.02 االتستبيان فقراتجميع 

 α5≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة المتوسط الحسابن *             
 

                4.02س           اوي المتوس           ط الحس           ابن لجمي             الف            رات ي تب           ين أن( 93) رق           م م           ن ج           دول
ال يم  ة وأن   21.76ار, قيم  ة االلتب  %80.48( أي أن المتوس  ط الحس ابن النس  بن9)الدرج ة الكمي  ة م  ن 

            دال        ة إحص        ائيًا عن        د مس        توى  لف         راتل        ذلك تعتب        ر جمي          ا 0.000تس        اوي  (Sig).االحتمالي        ة 
0.05دالل ة   , مم  ا ي  دل عم  ى أن متوس ط درج  ة االس  تجابة لجمي    الف  رات ق  د زاد ع  ن درج  ة المواف   ة
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 االس تبيان م ن قب ل أف راد العين ة عم ى ف  رات بدرج ة كبي ر  وى ذا يعن ن أن ىن اك مواف  ة 9المتوسطة وى ن 
اإلج   راءات التحميمي   ة بإجم   الن أنواعي   ا وأس   اليبيا لي   ا ت   أثير إيج   ابن ف   ن ت م   يص فج   و   , وأنبش   كل ع   ام

ف  ن عممي  ة المراجع  ة م  ن قب  ل الم  راجعين الفمس  طينيين ف  ن قط  اع  االتوقع  ات بص  فة عام  ة, وأن اس  تلدامي
  ز  يؤثر فن ت ميص فجو  التوقعات بين المراج  اللارجن ومستلدم ال وائم المالية.

 

ي وجد تأثير ذو داللة إحصائية عند = = تم قبول الفرضية القائمة بتاألولى الرئيتسة يةنتائج الفرض
التستخدام اإلجراءات التحميمية في عممية المراجعة وتقميص فجوة التوقعات في  α≤ 4...متستوى 

 بيئة المراجعة الفمتسطينية.

دالل   ة إحص   ائية أث   ر ذو  ويوج   دلمفرض   ية,  قب   ولوم   ن ل   هل م   ا س   بق يتب   ين لمباح     ب   أن ىن   اك 
 ستلدام اإلجراءات التحميمية فن عممية المراجعة وت ميص فجو  التوقعات.ال

 بأن ىناك دورًا واضحاً حي  بينت الدراسة  ,(4.44، الربضيدراتسة )اتفقت ىذه النتائج مع قد و 
  لإلجراءات التحميمية كإجراءات جوىرية فن ت ميص فجو  التوقعات بنوعييا "فجو  المع ولية وفجو 

, وأن استلدام النسا المالية واالتجاىات الحديثة فن التحميل المالن لو فن بيئة التدقيق األردنية األداء"
المع ولية وفجو  األداء, وأن قيام المراج  اللارجن بإجراءات تحديد الدور الواضح فن ت ميص فجو  

ى محاضر جمسات مجمس المواق  التن يمكن أن تتسبا فن مشاكل فن عممية التدقيق واطهعو عم
اإلدار  ووقائ  جمسات الجمعية العمومية إلى زياد  معرفتو وقدرتو عمى إبداء الرأي المحايد, وبالتالن 

 .يساىم فن ت ميص فجو  المع ولية
, والت  ن بين  ت أث  ر اس  تلدام اإلج  راءات التحميمي  ة ف  ن (4..4واتفقتتت أيضتتًا متتع دراتستتة )أبوشتترخ، 

األداء واكتش  اف االنحراف  ات, وتوص  مت الدراس  ة إل  ى ع  د  نت  ائي ك  ان م  ن  المراجع  ة ك  أدا  لمرقاب  ة عم  ى
أىميا أن توافر المعرفة المينية كان ليا دورًا بارزًا فن تمكين المراج   م ن اس تلدام اإلج راءات التحميمي ة 
ف   ن المراجع   ة والتع   رف عم   ى األس   اليا الواج   ا ال ي   ام بي   ا وص   واًل إل   ى تح ي   ق األداء الس   ميم واكتش   اف 

نحراف ات, وأن مكات  ا المراجع  ة تس تلدم توقع  ات المراج    أل  راض ت  وفير تأكي  دات مع ول ة ح  ول دق  ة اال
البيانات المالية وتحديد البنود التن تتطما المزيد من الفحص لتحديد مواطن الضعف وزياد  االلتبارات 

 فييا وت ييم قدر  المشروع عمى االستمرارية.
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تستتتتخدام ال α≤ 4...عنتتد متستتتوى  داللتتة إحصتتتائية وثير ذي وجتتتد تتتأ =األولتتى الفرعيتتة الفرضتتية
 اإلجراءات التحميمية غير الكمية )الوصفية( في عممية المراجعة وتقميص فجوة التوقعات.

درجة  قد وصمت إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة ( T)تم استلدام التبار 
 (.9-1) رقم جدولالنتائي موضحة فن  أم ال. 9 وىن المواف ة المتوسطة

 (9-1)رقم جدول 
مساىمة اإلجراءات مدى "مجال  لكل ف ر  من ف رات (.Sig)المتوسط الحسابن وقيمة االحتمال 

 "فن ت ميص فجو  التوقعات (الوصفية)  ير الكمية التحميمية
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9.  
االستفس     ار ح      ول طبيع     ة عم      ل المنش      أ  تح     ت المراجع     ة 

 "الحالية".
4.26 85.19 21.83 *0.000 3 

9.  
االط   هع عم  ى األلط  اء الت  ن اكت ِش  فت ف  ن عممي  ة المراجع  ة 

 الساب ة.
4.20 83.95 15.88 *0.000 7 

9.  
بمراج   المنش  أ  الس  ابق بي دف تحدي د المواق   الت ن  االتص ال

 صعوبات وع راقيل لع ممية المراج عة الح الية. يمكن أن ت سبا
3.57 71.36 5.12 *0.000 12 

3.  

االط        هع عم        ى الك        تا الع ممي         ة وال        وانين والتش           ريعات 
الحك  ومية وأي ة تش  ريعات أل رى ليا تأثير عمى عمل المنش  أ  

 تحت المراجعة الحالية.
4.19 83.70 15.04 *0.000 8 

9.  

الدال     من لممن ش     أ  وع       د الت     أسيس وك     ذلك م راج     عة الن ظ     ام 
مح  اض      ر االجتماع     ات اللاص     ة بمجم     س اإلدار  والييئ     ات 

 العامة.
4.26 85.19 14.12 *0.000 3 

2.  
مراجع     ة ممف     ات الم     وظفين وممف     ات المراس     هت وس     جهت 

 اإلنتاج اللاصة بالمنشأ  محل المراجعة.
4.04 80.74 10.88 *0.000 10 

7.  
ود الميم   ة والت   ن لي   ا ت    أثير عم   ى عم    مية التع   رف عم   ى الع    

 المراج عة مث ل ات ف اق يات ال روض والع    ود ط ويمة األج ل.
4.23 84.69 16.44 *0.000 5 

1.  

االس تف س   ار ع ن احتم  ال وج  ود منتج  ات بدي  مة م ن ش  أنيا أن 
ت  ؤدي إل  ى ىب   وط الطم   ا عم  ى المن  تي ال  رئيس لممنش   أ  مح  ل 

 المراج  عة.
3.59 71.85 5.16 *0.000 11 
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1.  
االس    تفسار ع   ن احتم   ال دل   ول منافس   ين ج   دد أو انس   حاا 

 منافسين قدامى لممنشأ  محل المراجعة.
3.51 70.25 4.56 *0.000 13 

90.  

اع تم     اد المراج      الل    ارجن عم   ى المؤش    رات الت   ن تن   تي ع   ن 
اإلجراءات التحميمية, تساعده ف ن بي ان ض رور  توس ي  عممي ة 

 المراجعة.
4.05 80.99 12.76 *0.000 9 

99.  

مع    رفة المراج      الل   ارجن بالنظ    ام المحاس   بن ونظ  ام الرقاب  ة 
الت  ن تط   م بت مع الجا   ت محاس  بية  المش  كهتالدالمي  ة وأن  واع 

 فن الفترات الس اب ة.
4.36 87.16 19.14 *0.000 1 

99.  
ف ي      م المراج      الل    ارجن لمج     ال عم    ل المنش    أ  ي َمك ن    و م    ن 

 م لعممية المراجعة.التلطيط السمي
4.33 86.67 20.28 *0.000 2 

99.  

ف ي     م المراج      الل     ارجن لمج     ال عم    ل المنش    أ  ي َمك     نو م   ن 
اس  تل     دام اإلج      راءات التح     ميمية ب درج     ة ع     الية م    ن الك     فاء  

 والفعالية.
4.23 84.69 16.01 *0.000 5 

  0.000* 22.17 81.29 4.06 جميع فقرات المجال معاً  

 α5≤ 0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابن دال إحصائيًا عند * 
 

 ( يمكن اتستخالص ما يمي=8-5)رقم من جدول 
مع  رفة المراج    الل ارجن بالنظ  ام المحاس بن ونظام الرقابة " الحادية عشرلمف ر  المتوسط الحسابن  -

      4.36ساوي ي "الفترات الس اب ةالتن تط م بت مع الجا ت محاسبية فن  المشكهتالدالمية وأنواع 
ال يمة وأن  19.14لتباراال, قيمة %87.16 ( أي أن المتوسط الحسابن النسبن9)الدرجة الكمية من 

, α≤ 0.05 لذلك تعتبر ىذه الف ر  دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 
وىذا  9 وىن درجة المواف ة المتوسطةلف ر  قد زاد عن مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه ا

 عمى ىذه الف ر .  أفراد العينةمن قبل  جداً  بدرجة كبير  يعنن أن ىناك مواف ة
االس تفسار عن احتمال دلول منافسين جدد أو انسحاا منافسين التاسعة " لمف ر المتوسط الحسابن  -

قيمة , %70.25أن المتوسط الحسابن النسبن أي  3.51ساوي ي "قدامى لممنشأ  محل المراجعة
لذلك تعتبر ىذه الف ر  دالة إحصائيًا عند  0.000تساوي  (Sig).ال يمة االحتمالية وأن  ,4.56 االلتبار

درجة عن  زادمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الف ر  قد , α≤ 0.05 مستوى داللة 
 عمى ىذه الف ر .  أفراد العينةمن قبل  مواف ة بدرجة كبير  ىناك وىذا يعنن أن 9 وىن المواف ة المتوسطة
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, وأن المتوس   ط الحس   ابن النس   بن 4.06بش   كل ع   ام يمك   ن ال    ول ب   أن المتوس   ط الحس   ابن يس   اوي 
 ي عتب  رل  ذلك  0.000تس  اوي  (Sig).ال يم  ة االحتمالي  ة وأن  ,22.17 قيم  ة االلتب  ار ,%81.29يس  اوي 
" دال إحص ائيًا في تقميص فجوة التوقعتات (الوصفية) غير الكمية حميميةمتساىمة اإلجراءات الت" مجال

مم ا ي دل عم ى أن متوس ط درج ة االس تجابة لي ذا المج ال يلتم ف جوىري ًا  ,α≤ 0.05 عند مستوى داللة 
عم ى  أف راد العين ةم ن قب ل  مواف ة بدرجة كبير وىذا يعنن أن ىناك  9 وىن درجة المواف ة المتوسطةعن 

لوصفية ليا تأثير إيجابن فن ت ميص فجو  التوقعات بصفة ا, وأن اإلجراءات التحميمية المجالف رات ىذا 
عام  ة, وأن اس  تلداميا ف  ن عممي  ة المراجع  ة م  ن قب  ل الم  راجعين الفمس  طينيين ف  ن قط  اع    ز  ي  ؤثر ف  ن 

 ت ميص فجو  التوقعات بين المراج  اللارجن ومستلدم ال وائم المالية.

 

ي وجد تأثير ذو داللة إحصائية عند  :ت= تم قبول الفرضية القائمة بعية األولىالفر  نتائج الفرضية
التستخدام اإلجراءات التحميمية غير الكمية )الوصفية( في عممية المراجعة  α≤ 4...متستوى 

 .وتقميص فجوة التوقعات

ص ائية لمفرض ية, وتب ين بوج ود أث ر ذو دالل ة إحقب ول ومن لهل ما سبق يتبين لمباح  بأن ىناك 
 فن عممية المراجعة وت ميص فجو  التوقعات.  ير الكمية )الوصفية( ستلدام اإلجراءات التحميميةال

 و من الميم استلداموالتن تبين بأن (4.44، المطيريدراتسة )اتفقت ىذه النتائج مع قد و 
يستطي    يعميل حو ال بد لممراج  أن يتفيم أواًل طبيعة أعمال الحي  إنالوصفية,  اإلجراءات التحميمية

المراج  ت دير ملاطر المراجعة والتيار المعاونين لو فن عممية المراجعة وتوقيت إجراءات المراجعة, 
وتوضح الدراسة بأن نسبة استلدام ىذا النوع من اإلجراءات فن دولة الكويت قميمة بر م أىميتيا, وقد 

 كويت بأساليا اإلجراءات التحميمية.أرجعت الدراسة السبا إلى قمة معرفة المراجعين فن دولة ال
 

تستخدام اإلجراءات ال α≤ 4...ي وجد تأثير ذو داللة إحصائية عند متستوى  الثانية= الفرعية الفرضية
 التحميمية الكمية البتسيطة في عممية المراجعة وتقميص فجوة التوقعات.

درجة وصمت إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد ( T)تم استلدام التبار 
 (.9-1)رقم النتائي موضحة فن جدول  أم ال. 9وىن المواف ة المتوسطة 
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 (9-1) رقم جدول
مدى مساىمة اإلجراءات لكل ف ر  من ف رات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابن وقيمة االحتمال 

 "التحميمية الكمية البسيطة فن ت ميص فجو  التوقعات
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9.  

اس تل   دام التح   ميل الم   الن الرأس   ن بتح     ديد ال  وزن النس   بن 
لك  ل مجموع   ة متجانس   ة م  ن عناص  ر ال   وائم المالي  ة إل  ى 

 إجم الن العن اصر.
4.06 81.23 14.51 *0.000 7 

9.  

اإلج   راءات  تط    بيق نس    ا الربح    ية المس   تلدمة أل    راض
التحميمي      ة ل ي      اس فع       الية إدار  المنش       أ  ف      ن اس تل       دام 

 مواردىا.
4.12 82.47 15.80 *0.000 2 

9.  

حس     اا النس      ا المئوي      ة لمربحي      ة, ي س      اعد المس      تثمرين 
وال   دائنين عم   ى معرف   ة ق   در  المنش    أ  عم   ى تول    يد األرب    اح 

 .نتيج ة األنش طة التن ي  وم بيا
4.12 82.47 13.83 *0.000 2 

3.  
حس    اا نس   بة الربحي   ة إل   ى المبيع   ات ي س   اعد مس   تلدمن 

 ال وائم المالية عمى فيم وض  المنشأ .
4.04 80.74 13.06 *0.000 9 

 5 0.000* 13.76 81.73 4.09 حس اا نس ا الربحي ة المتع م   ة باالستثمار.  .9

2.  
حس     اا نس     ا الس     يولة )نس     بة الت     داول, نس     بة الس     يولة 

 السريعة(.
4.01 80.26 15.70 *0.000 12 

 14 0.000* 9.86 78.77 3.94 حساا النسا الم َتَعمِّ ة بالمديونية.  .7

1.  
حس   اا نس   ا النش   اط ومع   دل دوران ك   لٍّ م   ن المل   زون 

 والمدينين.
4.15 82.96 13.04 *0.000 1 

 9 0.000* 12.46 80.74 4.04 حساا متوسط مد  التحصيل.  .1

 11 0.000* 11.91 80.49 4.02 حساا نسبة نمو صافن المبيعات.  .90

 5 0.000* 14.11 81.73 4.09 حساا نسبة نمو صافن الدلل.  .99

 7 0.000* 13.08 81.23 4.06 حساا نسبة نمو ربح السيم.  .99

ة بأسعار األسيم.  .99  15 0.000* 10.31 77.28 3.86 حساا نسا الت ييم الم لَتص 

93.  
تحميل االتجاه باستلدام مجموع من األرقام ال ياس ية لع دد 

 س نوات الساب ة م ارنة بسنة األساس.من ال
3.98 79.51 11.84 *0.000 13 
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99.  

تح    ميل انح    راف الم    وازنة ع   ن ط    ريق عم    ل م     ارنة ب   ين 
النتائي الفعمية والموازن ات التلطيطية لمع  رفة االنح راف  ات 

 واالستفسار عن أس بابو.
4.10 81.98 13.15 *0.000 4 

92.  

لمؤش رات الت ن تن تي ع ن اعتم اد المراج   الل ارجن عمى ا
اإلج راءات التحميمي  ة الكمي  ة البس يطة, تس   اعده ف  ن تحدي  د 

 وجود ألطاء فن الس يولة.
3.80 76.05 8.57 *0.000 16 

  0.000* 20.44 80.60 4.03 جميع فقرات المجال معاً  

 α5≤ 0.05 المتوسط الحسابن دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 

 اتستخالص ما يمي= ( يمكن4-4) رقم من جدول
 "حساا نسا النشاط ومعدل دوران كلٍّ من الملزون والمدينينالثامنة "لمف ر  المتوسط الحسابن  -
 13.04لتباراال, قيمة %82.96 ( أي أن المتوسط الحسابن النسبن9)الدرجة الكمية من  4.15ساوي ي

 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  لذلك تعتبر ىذه الف ر  0.000تساوي  (Sig).ال يمة االحتمالية وأن 
0.05≥ α , درجة المواف ة المتوسطة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الف ر  قد زاد عن
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الف ر .  بدرجة كبير  وىذا يعنن أن ىناك مواف ة 9وىن 

الل ارجن عمى المؤش رات التن تنتي عن اعتم اد المراج   السادسة عشر" لمف ر المتوسط الحسابن  -
أي أن  3.80ساوي ي "اإلجراءات التحميمية الكمية البسيطة, تس اعده فن تحديد وجود ألطاء فن الس يولة

تساوي  (Sig).ال يمة االحتمالية وأن  ,8.57, قيمة االلتبار %76.05المتوسط الحسابن النسبن 
مما يدل عمى أن متوسط , α≤ 0.05 عند مستوى داللة  لذلك تعتبر ىذه الف ر  دالة إحصائياً  0.000

مواف ة  وىذا يعنن أن ىناك 9وىن درجة المواف ة المتوسطة عن  زاددرجة االستجابة ليذه الف ر  قد 
 بدرجة كبير  من قبل أفراد العينة عمى ىذه الف ر . 

 

حسابن النسبن يساوي , وأن المتوسط ال4.03بشكل عام يمكن ال ول بأن المتوسط الحسابن يساوي  -
 ي عتبرلذلك  0.000تساوي  (Sig).ال يمة االحتمالية وأن  ,20.44 , قيمة االلتبار80.60%
" دال مدى متساىمة اإلجراءات التحميمية الكمية البتسيطة في تقميص فجوة التوقعات" مجال

المجال  مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا, α≤ 0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعنن أن ىناك مواف ة بدرجة كبير  من  9وىن درجة المواف ة المتوسطة يلتمف جوىريًا عن 
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, وأن اإلجراءات التحميمية الكمية البسيطة ليا تأثير إيجابن قبل أفراد العينة عمى ف رات ىذا المجال
ن قبل المراجعين فن ت ميص فجو  التوقعات بصفة عامة, وأن استلداميا فن عممية المراجعة م

الفمسطينيين فن قطاع  ز  يؤثر فن ت ميص فجو  التوقعات بين المراج  اللارجن ومستلدم ال وائم 
 المالية.

 

ي وجد تأثير ذو داللة إحصائية عند : ت= تم قبول الفرضية القائمة بالفرعية الثالثة نتائج الفرضية
البتسيطة في عممية المراجعة وتقميص فجوة التستخدام اإلجراءات التحميمية الكمية  α≤ 4...متستوى 
 .التوقعات

لمفرض ية, وتب ين بوج ود أث ر ذو دالل ة إحص ائية  قب ولومن لهل ما سبق يتبين لمباح  بأن ىناك 
 فن عممية المراجعة وت ميص فجو  التوقعات. الكمية البسيطةستلدام اإلجراءات التحميمية ال

أن التحميل  حي  بينت نتائي الدراسة (4..4انة، دراتسة )أبوتسميداتفقت ىذه النتائج مع قد و 
المالن عن طريق النسا المالية يستلدم كمؤشر لمعرفة م در  الشركة عمى تسديد ديونيا, ويتم تطبيق 

قصير  األجل دون االعتماد عمى  التزاماتيانسا السيولة السريعة ل ياس مدى قدر  الشركة عمى دف  
نسا المديونية ل ياس مدى اعتماد الشركة عمى الديون فن تمويل الملزون السمعن وأيضًا ت ستلدم 

إجمالن أصوليا. وبينت الدراسة أن التحميل المالن ي عطن صور  جيد  عن عمميات الشركة ووضعيا 
ريق التحسن أو التدىور لهل طالمالن وي ساعد عمى معرفة ما إذا كان الوض  المالن لمشركة عمى 

 فتر  من الزمن.
 

تستخدام اإلجراءات ال α≤ 4...ي وجد تأثير ذو داللة إحصائية عند متستوى الثالثة= الفرعية  الفرضية
 التحميمية الكمية المتقدمة في عممية المراجعة وتقميص فجوة التوقعات.

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى ( T)تم استلدام التبار 
 (.9-90)رقم النتائي موضحة فن جدول  ال.أم  9وىن المواف ة المتوسطة 
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 (9-90)رقم جدول 
مدى مساىمة اإلجراءات لكل ف ر  من ف رات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابن وقيمة االحتمال 

 "الم ت دمة فن ت ميص فجو  التوقعاتالكمية التحميمية 
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9.  
استلدام تحميل االنحدار البسيط بإيجاد عهقة بين حس اا مع ين 

 وحساا آلر, ومح اولة التنبُّؤ برص يد أحد الحس ابين.
3.80 76.05 8.15 *0.000 5 

9.  

اس تل دام تح ميل االنح دار الم َتع  د د ع  ن ط  ريق إيج  اد ع  هقة ب ين 
مست مة( وحس اا آلر )متغير ت اب ( ف ن  ع د   حسابات )متغيرات

إيج  اد قيم ة المتغي ر الت اب  لمتح  ق م ن ص حة الحس  اا أو التنب  ؤ 
 برصيده.

3.70 74.07 7.14 *0.000 6 

9.  

اس  تل    دام نم    وذج التل    طيط الم    الن بال تب    ار أح    د بن    ود ال     وائم 
ع    داد قائم   ة الدل     ل الم    الية باعتبارى   ا المتغي   ر ال   رئيس لمتنب   ؤ, وا 

الت ديري     ة وقائم     ة المرك      ز الم      الن الت ديري     ة وم       ارنتيا بال       وائم 
 المالية الفعمية.

4.11 82.22 14.51 *0.000 3 

3.  
اس   تلدام نم  وذج الت  دفق الن    دي لمتنب  ؤ ب  ال يم الح    ي ية المرتبط  ة 

 بالنش اط العادي لممنشأ .
4.16 83.21 15.81 *0.000 2 

9.  
ت َمكِّ  ن م  ن إلض  اع عنص  ر أو  اس  تلدام تحمي  ل السهس  ل الزمني  ة

 أكثر من عناصر ال وائم المالية لمدراسة ومن ثم التنبؤ ب يمتو.
3.62 72.35 6.16 *0.000 7 

2.  

اس   تلدام تحمي  ل الس هس    ل الزمني  ة ي َمكِّ   ن م  ن معرف   ة ق  يم بع   ض 
الحسابات من لهل العهقات المرتبط ة ف  يما بي نيم, األم ر ال ذي 

  باك تش      اف األلط     اء والتهع ب     ات ي عط    ن ق    و  إض    افية لممراج     
 وبي انيا لمس تلدمن ال وائم المالية من لهل ت اريره.

3.81 76.30 8.60 *0.000 4 

7.  

ق     در  وك     فاء  المراج      الل    ارجن تعم    ل عم    ى تلف    يض مل    اطر 
االكتش اف إل  ى أدن  ى ح  د ممك  ن ف  ن عم   مية المراجع    ة م  ن ل   هل 

 .قيامو باإلجراءات التحميمية المت دمة
4.33 86.67 17.41 *0.000 1 

  0.000* 14.21 78.69 3.93 جميع فقرات المجال معاً  

 α5≤ 0.05 المتوسط الحسابن دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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 ( يمكن اتستخالص ما يمي=4-.4) رقم من جدول
ل    اطر ق     در  وك     فاء  المراج      الل    ارجن تعم    ل عم    ى تلف    يض مالس    ابعة "لمف     ر  المتوس    ط الحس    ابن  -

 "االكتش  اف إل  ى أدن  ى ح  د ممك  ن ف  ن عم   مية المراجع    ة م  ن ل   هل قيام  و ب  اإلجراءات التحميمي  ة المت دم  ة
 17.41لتباراال, قيمة %86.67 ( أي أن المتوسط الحسابن النسبن9)الدرجة الكمية من  4.33ساوي ي

 ة  توى دالل     صائيًا عند مسلذلك تعتبر ىذه الف ر  دالة إح 0.000تساوي  (Sig).ال يمة االحتمالية وأن 
0.05≥ α , درج ة المواف  ة المتوس طة مما يدل عم ى أن متوس ط درج ة االس تجابة لي ذه الف  ر  ق د زاد ع ن
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الف ر .  جداً  بدرجة كبير  وىذا يعنن أن ىناك مواف ة 9وىن 

سل الزمنية ت َمكِّن من إلضاع عنصر أو استلدام تحميل السهاللامسة " لمف ر المتوسط الحسابن  -
أي أن المتوسط الحسابن  3.62ساوي ي "أكثر من عناصر ال وائم المالية لمدراسة ومن ثم التنبؤ ب يمتو

لذلك تعتبر ىذه  0.000تساوي  (Sig).ال يمة االحتمالية وأن  ,6.16, قيمة االلتبار %72.35النسبن 
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الف ر  , α≤ 0.05 لة الف ر  دالة إحصائيًا عند مستوى دال

مواف ة بدرجة كبير  من قبل أفراد العينة  وىذا يعنن أن ىناك 9وىن درجة المواف ة المتوسطة عن  زادقد 
 عمى ىذه الف ر . 

 

اوي , وأن المتوسط الحسابن النسبن يس3.93بشكل عام يمكن ال ول بأن المتوسط الحسابن يساوي  -
       مجال ي عتبرلذلك  0.000تساوي  (Sig).ال يمة االحتمالية وأن  ,14.21 , قيمة االلتبار78.69%

" دال إحصائيًا عند مستوى مدى متساىمة اإلجراءات التحميمية الم تقدمة في تقميص فجوة التوقعات"
درجة جوىريًا عن مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يلتمف  ,α≤ 0.05 داللة 

وىذا يعنن أن ىناك مواف ة بدرجة كبير  من قبل أفراد العينة عمى ف رات ىذا  9وىن المواف ة المتوسطة 
وأن اإلجراءات التحميمية الكمية الم ت دمة ليا تأثير إيجابن فن ت ميص فجو  التوقعات بصفة  ,المجال

عين الفمسطينيين فن قطاع  ز  يؤثر فن عامة, وأن استلداميا فن عممية المراجعة من قبل المراج
 ت ميص فجو  التوقعات بين المراج  اللارجن ومستلدم ال وائم المالية.

 

ي وجد تأثير ذو داللة إحصائية عند : بت= تم قبول الفرضية القائمة الفرعية الثالثة نتائج الفرضية
عممية المراجعة وتقميص فجوة التستخدام اإلجراءات التحميمية الكمية المتقدمة في  α≤ 4...متستوى 
 .التوقعات
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, وتب ين بوج ود أث ر ذو دالل ة إحص ائية قب ول لمفرض يةومن لهل ما سبق يتبين لمباح  بأن ىناك 
َت دمةبين استلدام اإلجراءات التحميمية   فن عممية المراجعة وت ميص فجو  التوقعات. الكمية الم 

 االلتزامحي  توصمت الدراسة إلى ضرور   (4.44دراتسة )موتسى، اتفقت ىذه النتائج مع قد و 
وبذل العناية المينية الهزمة واالجتياد أثناء الفحص وضرور  بمعايير المراجعة المتعارف عمييا 

استلدام أساليا اإلجراءات التحميمية الرياضية واإلحصائية والمالية فن عممية المراجعة لتساعده فن 
ور  قيام المنظمات والجامعات فن ليبيا بإجراء الندوات بضر الدراسة ترشيد حكمو الشلصن, وأوصت 

والدورات التدريبية لشرح أىمية استلدام األساليا الرياضية واإلحصائية والمالية فن عممية المراجعة 
فن ت ريا درجة الفيم بين المراج   ميماً ودورىا فن ترشيد الحكم الشلصن, األمر الذي لو دورًا 

 ئم المالية وي زيد الث ة ببعضيم البعض.اللارجن ومستلدمن ال وا
 

ت وجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة البحث في مدى  =الرئيتسة الثانيةالفرضية 
متساىمة اإلجراءات التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة المراجعة الفمتسطينية لممتغيرات 

 .الشخصية
"لمعرف  ة م  ا إذا ك  ان ىن  اك ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية  لعينت  ين مس  ت متينT) ) ت  م اس  تلدام التب  ار

      . ك   ذلك ت   م اس   تلدام التب   ار "وى   و التب   ار معمم   ن يص   مح لم ارن   ة متوس   طن مجم   وعتين م   ن البيان   ات
لمعرف  ة م  ا إذا ك  ان ىن  اك ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية وى  ذا االلتب  ار معمم  ن يص  مح  "التب  اين األح  ادي"

 متوسطات أو أكثر. 9لم ارنة 

جد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة البحث في مدى متساىمة اإلجراءات التحميمية ت و 
 إلى الجنس. تعزى في تقميص فجوة التوقعات في بيئة المراجعة الفمتسطينية

   الم ابمة اللتبار (.Sig)( تبين أن ال يمة االحتمالية 9-99)رقم الموضحة فن جدول ن النتائي م
"T 0.05أكبر من مستوى الداللة " نلعينتين مست متي ≥ α لجمي  المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 

حول  البح وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ت ديرات عينة 
ال يوجد فرق بين إجابات  و, حي  يتضح بأنىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس

ج م ْحَكِمين ب وانين ومعايير محاسبية يتم  نابات اإلنا , ويعزو الباح  ذلك إلى أن كه الجنسيالذكور وا 
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العمل بيا, وبناًء عمى ذلك تكون إجابات الجنسين متشابية إلى حد  ما وال يوجد فرق كما ىو موضح 
 (.9-99بالجدول رقم )

 (9-99)رقم جدول 
 الجنس – "لعينتين مست متينT التبار"نتائي  

 المجال
 المتوتسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 أنثى ذكر 

 5مدى مساىمة اإلجراءات التحميمية الوصفية فن ت ميص فجو  التوقعات
4.08 3.97 0.661 0.510 

م    دى مس    اىمة اإلج    راءات التحميمي    ة الكمي    ة البس    يطة ف    ن ت م    يص فج    و  
 5التوقعات

4.04 3.93 0.696 0.488 

الم ت دم    ة ف    ن ت م    يص فج    و   الكمي   ة ىمة اإلج    راءات التحميمي    ةم   دى مس    ا
 5التوقعات

3.93 3.95 0.094 0.925 

 0.585 0.548 3.95 4.03 جميع المجاالت معاً 

ت وجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة البحث في مدى متساىمة اإلجراءات التحميمية في 
 إلى المؤىل العممي. تعزى فمتسطينيةتقميص فجوة التوقعات في بيئة المراجعة ال

 يمكن اتستنتاج ما يمي=( 4-44)رقم الموضحة في جدول ن النتائج م
م ن مس توى الدالل  ة  ق لأ" لعينت ين مس  ت متينT الم ابم ة اللتب  ار" (.Sig)تب ين أن ال يم ة االحتمالي ة 

0.05 ≥ α  " وب   ذلك  "لتوقع   اتم   دى مس  اىمة اإلج   راءات التحميمي   ة الم ت دم  ة ف   ن ت م   يص فج  و  المج  ال
ح  ول ى   ذا  البح   يمك  ن اس  تنتاج أن  و توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية ب  ين متوس  طات ت   ديرات عين  ة 

ىن اك ف رق  حي   إن, دراسات عميامؤىميم العممن وذلك لصالح الذين  المؤىل العممنالمجال تعزى إلى 
ل  ك إل  ى أن الم  راجعين ويع  زو الباح    ذج  وىري بإجاب  ات ح  اممن ش  يادات الدراس  ات العمي  ا ع  ن  ي  رىم, 

لي  م دراي  ة أكب  ر بمج  ال اإلج  راءات التحميمي  ة المت دم  ة واس  تلدام ال  ذين يحمم  ون ش  يادات الدراس  ات العمي  ا 
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أس  اليبيا اإلحص  ائية والرياض  ية, ل  ذلك في  م يعرف  ون قيم  ة وأىمي  ة تم  ك األس  اليا أكث  ر نس  بيًا م  ن حمم  ة 
 .شياد  البكالوريوس

م ن  كب رأ (.Sig)ج االت مجتمع ة, ف  د تب ين أن ال يم ة االحتمالي ة أما بالنسبة لباقن المجاالت والم
توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين متوس طات ال وبذلك يمكن استنتاج أنو  α ≤ 0.05مستوى الداللة 
 حي   إن, المؤى ل العمم نح ول ى ذه المج االت والمج االت مجتمع ة مع ا تع زى إل ى  البح ت ديرات عينة 

ة الحسابات يستند بشكل أساسن إلى اللبر  المينية بر م أىمية المؤى ل العمم ن, العمل فن مكاتا مراجع
وبالت الن نج د ب أن العم ل بمكات ا المراجع ة يعتم د عم ى األم ور وال واع د الميني ة, ل ذلك تت  ارا اإلجاب  ات 

 بين أفراد العينة بر م التهف المؤىهت العممية ليم.
 

 (9-99) رقم جدول
 المؤىل العممن – "تين مست متينلعينT التبار"نتائي  

 المجال

 المتوتسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

دراتسات  بكالوريوس 
 عميا

م   دى مس   اىمة اإلج   راءات التحميمي   ة الوص   فية ف   ن ت م   يص 
 5فجو  التوقعات

4.02 4.20 -1.557 0.123 

م   دى مس    اىمة اإلج    راءات التحميمي    ة الكمي    ة البس    يطة ف    ن 
 5جو  التوقعاتت ميص ف

3.99 4.16 -1.455 0.150 

م   دى مس   اىمة اإلج   راءات التحميمي   ة الم ت دم   ة ف   ن ت م   يص 
 0.032* 2.180- 4.19 3.86 5فجو  التوقعات

 0.066 1.862- 4.18 3.98 جميع المجاالت معاً 

 α5≤  0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  ينالفرق بين المتوسط * 

صائية في إجابات عينة البحث في مدى متساىمة اإلجراءات التحميمية في ت وجد فروق ذات داللة إح
 إلى المتسمى الوظيفي. تعزى تقميص فجوة التوقعات في بيئة المراجعة الفمتسطينية
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 الم ابمة اللتبار (.Sig)( تبين أن ال يمة االحتمالية 9-99)رقم الموضحة فن جدول ن النتائي م
وبذلك  لجمي  المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  α≤  0.05الداللة  من مستوى كبرأ" "التباين األحادي

 هحول ىذ البح توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ت ديرات عينة ال يمكن استنتاج أنو 
ويعزو الباح  ذلك إلى أن عمل جمي   ,تعزى إلى المسمى الوظيفن ت والمجاالت مجتمعة معاً المجاال

 سماىم الوظيفن يكون فن اتجاه وىدف واحد.المراجعين بالتهف م  
 

 (9-99)رقم جدول 
 المسمى الوظيفن – "التباين األحادي" التبارنتائي  

 المجال

 المتوتسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

شريك 
مكتب 
 مراجعة

مراجع 
حتسابات 

 رئيتسي

مراجع 
حتسابات 

 متساعد
 أخرى

ة م          دى مس          اىمة اإلج          راءات التحميمي          
 5الوصفية فن ت ميص فجو  التوقعات

4.09 4.13 3.96 4.09 0.646 0.588 

م  دى مس  اىمة اإلج  راءات التحميمي  ة الكمي  ة 
 5البسيطة فن ت ميص فجو  التوقعات

3.98 4.16 3.98 3.93 1.154 0.333 

م          دى مس          اىمة اإلج          راءات التحميمي          ة 
 0.565 0.684 4.08 3.82 3.99 3.88 5الم ت دمة فن ت ميص فجو  التوقعات

 0.543 0.720 4.02 3.94 4.12 4.00 جميع المجاالت معاً 

 

ت وجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة البحث في مدى متساىمة اإلجراءات التحميمية في 
إلى عدد تسنوات الخبرة في مجال مراجعة  تعزى تقميص فجوة التوقعات في بيئة المراجعة الفمتسطينية

 الحتسابات.

 الم ابمة اللتبار (.Sig)( تبين أن ال يمة االحتمالية 9-93)رقم الموضحة فن جدول نتائي ن الم
وبذلك  لجمي  المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً   α≤  0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي"
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ول ىذه ح البح يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ت ديرات عينة 
ويعزو الباح  ذلك إلى أن وبر م  ,عدد سنوات اللبر تعزى إلى  المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 

أىمية اللبر  لدى مراجعن الحسابات, إال أن العمل ضمن معايير وقواعد محدد  يجعل اآلراء ووجيات 
 النظر تكون قريبة إلى حد  ما بين المراجعين بالتهف عدد سنوات لبرتيم.  

 

 (9-93) رقم جدول
 عدد سنوات اللبر  – "يالتباين األحاد" التبارنتائي  

 المجال

 المتوتسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل من 
 تسنوات 4

أقل  -تسنوات 4
 تسنوات .4من 

أقل  -تسنوات .4
 تسنة 44من 

تسنة  44
 فأكثر

م   دى مس   اىمة اإلج   راءات التحميمي   ة 
 5  التوقعاتالوصفية فن ت ميص فجو 

4.03 4.02 4.16 4.09 0.345 0.793 

م   دى مس   اىمة اإلج   راءات التحميمي   ة 
الكمي    ة البس    يطة ف    ن ت م    يص فج    و  

 5التوقعات

4.01 4.07 4.21 3.91 1.266 0.292 

م   دى مس   اىمة اإلج   راءات التحميمي   ة 
 0.580 0.659 3.86 4.13 3.88 3.95 5الم ت دمة فن ت ميص فجو  التوقعات

 0.550 0.708 3.97 4.18 4.02 4.00 الت معاً جميع المجا
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 التستتادسل تتصتتالف
 

 تتوصتتتياتائج والتالنت
 
 

 
 نتتتتائج البحث.   4.9

 

 تتوصتيات البحث.   5.9
 

 الدراتسات المتستقبمية.   6.9
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 نتتتتتتتتائج البحث= 4.9
 

الفصل السابق  وفن ضوء التحميل الذي تم فن بعد الدراسة النظرية والعممية لموضوع البح ,
ف د توصل  إلجابات عينة البح  من مراجعن الحسابات العاممين فن مكاتا المراجعة فن قطاع  ز ,

البح  إلى مجموعة نتائي ت جيا عن األسئمة التن تم طرحيا فن الفصل األول من البح , والتن 
 :تنويمكن تمليص نتائي البح  فن اآل مثمت المشكمة والفرضيات التن بنيت عمييا,

فن   ساعدفن المأن ىناك دورًا واضحًا الستلدام اإلجراءات التحميمية بجمي  أنواعيا وأساليبيا  .4
 ت ميص فجو  التوقعات بين مراجعن الحسابات اللارجيين ومستلدمن ال وائم المالية.

أن ىناك دورًا واضحًا الستلدام اإلجراءات التحميمية  ير الكمية )الوصفية( فن عممية  .5
ة عمى ت ميص فجو  التوقعات فن بيئة المراجعة فن قطاع  ز , وبمتوسط حسابن نسبن المراجع
 %.81.29بم دار 

الستلدام اإلجراءات التحميمية الكمية البسيطة فن عممية المراجعة عمى أن ىناك دورًا واضحًا  .6
 %.80.6ت ميص فجو  التوقعات, وأن نسبة المتوسط الحسابن النسبن لذلك 

واضحًا الستلدام اإلجراءات التحميمية المت دمة بكافة أنواعيا عمى ت ميص فجو  أن ىناك دورًا  .7
 %.78.69, بمتوسط حسابن نسبن التوقعات فن بيئة المراجعة الفمسطينية فن قطاع  ز 

أن ىناك دورًا واضحًا الستلدام اإلجراءات التحميمية فن ت ميص فجو  التوقعات ت عزى إلى  .8
س, المؤىل العممن, التلصص العممن, الشياد  المينية, المسمى المتغيرات الشلصية )الجن

 الوظيفن, عدد سنوات اللبر (.
 

 توصتيتتتتتتتتتتتات البتحث= 5.9
بناًء عمى ىذه النتائي التن تم التوصل إلييا فن ىذا البح , ف د توصل الباح  إلى مجموعة من 

 التوصيات, يمكن عرضيا كما يمن:
مل وندوات من قبل الجيات الملتصة ك  "ن ابة المحاسبين عمل دورات تدريبية وورشات ع .4

والمراجعين ال انونيين الفمسطينية" لمراجعن الحسابات فن قطاع  ز , لحثيم وتعميميم عمى 
 استلدام اإلجراءات التحميمية بكافة أنواعيا وأساليبيا.
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و وواجباتو, من توعية مستلدمن ال وائم المالية بدور مراج  الحسابات اللارجن تجاه منشأت .5
لهل عمل ورشات عمل ليم, وتوزي  معايير مراجعة الحسابات الدولية واألمريكية عمييم 

 لدراستيا.
عمل نشرات دورية توضح أىمية اإلجراءات التحميمية وكيفية استلدام أساليبيا ومزاياىا, وتوزي   .6

 فن قطاع  ز . ةالمالي, وعمى مستلدمن ال وائم الفمسطينيةتمك النشرات عمى مكاتا المراجعة 
عمل اجتماعات دورية ألصحاا مكاتا المراجعة فن قطاع  ز , لمناقشة أىمية اإلجراءات  .7

, من قبل الجيات الملتصة مثل ن ابة المحاسبين والمراجعين التحميمية وكيفية استلداميا
 .الفمسطينية

صة نسا التحميل التركيز عمى استلدام اإلجراءات التحميمية الكمية البسيطة, وبصفة لا .8
المالن, لما لو الدور الكبير فن توضيح بيانات المنشأ  لمستلدمن ال وائم المالية, ولما لذلك الدور 

 الفعال فن ت ميص فجو  التوقعات.
توعية طها المحاسبة فن الجامعات ألىمية المراجعة وأنواعيا, وبصفة لاصة اإلجراءات  .9

 مية ذلك لممراجعين ولممجتم  المالن.التحميمية, وتعميميم كيفية تطبي يا وأى
 الدراتسات المتستقبمية= 6.9

من لهل ما سبق من نتائي وتوصيات يتضح لمباح  بأن الموضوع ما زال يحتاج إلى البح  
من جيات متعدد  ألرى, حي  إن ىذا البح  تناول مساىمة اإلجراءات التحميمية فن ت ميص فجو  

ت, لذلك فإن الباح  ي ترح بألذ الموضوع من ناحية مستلدمن التوقعات من ناحية مراجعن الحسابا
 ال وائم المالية بكافة أنواعيم.

وال يزال موضوع اإلجراءات التحميمية وأىمية استلداميا يحتاج إلى زياد  البح , وكذلك لموضوع 
سابات من مراجعن الح نيا مازالت مشكمة موجود  تواجو كهً إفجو  التوقعات وس ب ل ت ميصيا حي  

 ومستلدمن ال وائم المالية, فيمكن اقتراح المواضي  التالية لدراسات مست بمية:
 مدى مساىمة استلدام اإلجراءات التحميمية فن اكتشاف الغش والتهعا. .1
مدى مساىمة استلدام اإلجراءات التحميمية فن الحد من الملاطر التن تواجو المنشأ  محل  .2

 المراجعة.



999 

 

تتتر اِجتتع  الم 

 
 = الم ر اِجع العربية=أوالً 

 ال رآن الكريم. .4

مجاالت متساىمة اتستخدام المراجعة التحميمية في تخطيط (, 2006أبوسميدانة, نيفين عبداهلل, ) .5

دراتسة تحميمية آلراء مراجعي الحتسابات بمكاتب وشركات المراجعة في قطاع –وأداء عممية المراجعة 

  ز .–امعة اإلسهمية رسالة ماجستير  ير منشور , الج، -فمتسطين–غزة 

أثر اتستخدام اإلجراءات التحميمية في المراجعة كأداة لمرقابة عمى (, 2012أبو شرخ, محمد أكرم, ) .6

رسالة ماجستير ، -دراتسة ميدانية عمى مكاتب التدقيق في قطاع غزة–األداء واكتشاف االنحرافات 

  ز .- ير منشور , الجامعة اإلسهمية 

دور اإلجراءات التحميمية في تخفيض مخاطر التدقيق وفقاً (, 2012, )سييل, زباينة، أبوميالة .7

مجمة جامعة ال دس المفتوحة لألبحا  والدراسات, العدد الحادي ، 855لمعيار التدقيق الدولي 

 .314-279, 2013(, تشرين األول 2والثهثون, ج )

, ئم المالية، اكتشاف الغش والتالعب في القوا(, 2010أحمد, سامح محمد رضا رياض, ) .8

 .مكتبة الممك فيد الوطنية, الرياض, المممكة العربية السعودية الناشر=

فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحتسابات وتس ب ل (, 2007أحمد, محمود شعبان, ) .9

في قطاع  -دراتسة تحميمية آلراء= مراجعي الحتسابات، مدراء البنوك، موظفي ضريبة الدخل–تضييقيا 

  ز .–دراسة ماجستير  ير منشور , الجامعة اإلسهمية ، -فمتسطين غزة
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ترجمة: عبدال ادر الديسطن المراجعة مدخل متكامل، (, 2002أرينز, ألفين, لوبك, جيمس, ) .:

 دار المريخ لمنشر, الرياض, المممكة العربية السعودية. الناشر=وحجاج أحمد حامد, 

ة التسببية في التنبؤ بفجوة التوقعات بين مراجعي اتستخدام نظري(, 1999الباز, مصطفى عمن, ) .;

دراتسة ميدانية عمى محافظات القناة في جميورية مصر –الحتسابات ومتستخدمي القوائم المالية 

 .106-65, 1, العدد 3المجمة العربية لممحاسبة, مجمد ، -العربية

نظر المتستثمرين  فجوة التوقعات ومتسئوليات المدققين من وجية(, 2009التميمن, ىاشم حسن, ) .>

مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة, العدد الثانن )دراتسة ميدانية في البيئة العراقية(، 

 .205-189والعشرون, 

، أتسموب تحميل االنحدار الخطي المتعدد في دراتسة أىم (2008الجاعونن, فريد لميل, ) .45

ة في معدل الوالدات الكمية )دراتسة تطبيقية من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية المؤثر 

مجمة جامعة دمشق لمعموم دولة(،  ::4لت.  5559واقع بيانات تقرير التنمية البشرية لعام 

 .253-237, العدد الثانن, 24االقتصادية وال انونية, المجمد 

مطبعة الناشر=  الطبعة الثانية,القواعد المنيجية لبناء االتستبيان، (, 2010الجرجاوي, زياد, ) .44

 أبناء الجراح, فمسطين.

دور الجياز المصرفي في نشر الوعي المصرفي لدى العمالء  (,2013الحد اد, سميم عمر, ) .45

رسالة ماجستير  ير "دراتسة ميدانية من وجية نظر عمالء المصارف التجارية في قطاع غزة"، 

  ز .–منشور , الجامعة اإلسهمية 



997 

 

مؤسسة الوراق لمنشر, عم ان,  اىج البحث العممي، الناشر=من(, 2002الحمدانن, موفق, ) .46
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تقييم فعالية اإلجراءات التحميمية لتدقيق القوائم (, 2008الكبيسن, عبد الستار عبد الجبار, ) .58

مجمة العامة )دراتسة ميدانية في مكاتب وشركات التدقيق في األردن(، المالية لمشركات المتساىمة 
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ير المراجعة المعدل مجاالت متساىمة اإلفصاح اإلعالمي في تقر (, 2009دحبور, محمد سعيد, ) .:6
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 المالحــــق
 

 "1" رقم ممحق
 

 األخوة واألخوات: مراجعي الحسابات في مكاتب المراجعة بقطاع غزة،،،

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،،،      

التحميميـــة فـــي تقمـــي  فجـــوة "مـــمس مســـاجمة اتجـــرا ات يقوووام احث بوووث ثبحوووعاع ثبوووث ث  ووواان    

اهواا مراسة ميمانيـة عمـم مكاتـب المراجعـة بقطـاع غـزة"،  :التوقعات في بيئة المراجعة الفمسطينية

احثبوووث  ووومت لووون لحصوثووو ت احب وووال حووووي عل وووب احل  موووحيل اوووم احلب موووثب ااححلايووول لووون اح  ل وووب 

 غمة. -اإلمالليب

ب حوي األمئوب احللاقب ث   يب الاضاحيب، حل  ايألل احث بث لن بضلاحكم احلاقلة ثأن يحم اإل  ث   

ام احك لن عال ام حبقيق أهعاف هواا احثبوث، اقوع حوم ارحيو لكم حلو  حبلووان لون رثولة احر و  

ام ل  ل للا  ب احبم ث ت، حولً  ثأ ه ميحم احح  لل لع هاه احثي   ت ثمّليب ح ّلب األغلاض احثبوث 

 اح ولم.

 ولكم جزيل الشكر والتقمير،،،

 

 الباحث: عال  جوام الباز

     0597201777 
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 االستبانة
 

 :شخصيةأواًل: المعمومات ال

 ( بال احثعيل احل  مب حكل حث لة لن اح ث لات احح حيب:√ُيل ي اححكلم ثاضع إش لة )

  الجنس: .1
 اكل.                     أ ثي.     

 المؤجل العممي: .2

  ثك حاليان.                ل  محيل.                 
 عكحالاه.                   ُأرلى، َبّعع.............    
 :العممي التخص  .3

 لب مثب.                  حوام ل حيب ال لايب.           ُأرلى، بّعع.............    

 :ة()ُيمكن اختيار أكثر من إجاب الشهامة المهنية .4
   ACPA               .احَل َلع اح لثم حولب مثين احق  ا يينCPA         .ألليكيب 

 ACCA, CA    .............ثليص  يب.       ال يا ع.                    ُأرلى، بّعع 
 الُمسّمم الوظيفي: .5

 شليك لكحب للا  ب.           للا ع بم ث ت لئيمم.           للا ع بم ث ت ُلم حع.    
 لعيل للا  ب.                   ُأرلى، بّعع.............    

 عمم سنوات الخبرة في مجال مراجعة الحسابات: .6

 ات.م ا  61أقل لن  –م اات  5 م اات.                         5أقل لن     
 م ب اأكثل. 65م ب.             65أقل لن  –م اات  61    
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 ثانياً: اختبار الفرضيات:
√( وة التوقعات من وجهة نظرك، الرجــاء وضـع إشــارة ) ـاعد فً تقلٌص فجـست  أي من الفقرات التالٌة   

 أمـام المربع المقابل للفقرة:
       

 اإلجراءات التحليلية الوصفية في تقليص فجوة التوقعاتالفقرة األولى: مدى مساهمة 

والتً من خاللها ٌستخدم المراجع الخارجً نظرته الفاحصة المبنٌة على خبرته الشخصٌة للحكم على مدى معقولٌة أداة    
 والخارجٌة للمنشأة(.مراجعة المعلومات الداخلٌة  -التوقعات -اإلثبات التً حصل علٌها، وتشمل هذه االجراءات )االستفسار

 الـبـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م

 ُمَوافِق بَِدَرجة

كبيرة 
 جداً 

 قليلة ُمَتَوّسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

           االستفسار حـول طبٌعة عمـل المنشـأة تحت المراجعة "الحالٌة". 1

           عملٌة المراجعة السابقة.االّطالع على األخطاء التً اكت ِشفت فً  2

3 
مراجع المنشـأة السـابق بهدف تحدٌد المواقع التً ٌمكن ب االتصال

 أن ت سبب صعوبات وعـراقٌل لعـملٌة المراجـعة الحـالٌة.
          

4 
االّطالع على الكـتب العـلمٌـة والقوانٌن والتشـــرٌعات الحكــومٌة 

تأثٌر على عمل المنشــأة تحت وأٌـة تشــرٌعات أخـرى لها 
 المراجعة الحالٌة.

          

5 
مـراجـعة النـظـام الداخـلً للمنـشـأة وعـقـد التـأسٌس وكـذلك 

 محــاضـر االجتماعات الخاصة بمجلس اإلدارة والهٌئات العامة.
          

6 
مراجعة ملفات الموظفٌن وملفات المراسالت وسجالت اإلنتاج 

 بالمنشأة محل المراجعة.الخاصة 
          

7 
التعرف على العقود المهمة والتً لها تـأثٌر على عمـلٌة المراجـعة 

 مثـل اتـفـاقـٌات القروض والعـقــود طـوٌلة األجـل.
          

8 
االسـتفـســار عن احتمـال وجود منتجـات بدٌـلة من شأنها أن تؤدي 

 الرئٌس للمنشـأة محل المراجــعة.إلى هبـوط الطلـب على المنتج 
          

9 
االسـتفسار عن احتمال دخول منافسٌن جدد أو انسحاب منافسٌن 

 قدامى للمنشأة محل المراجعة.
          

10 
اعـتمــاد المراجـع الخـارجً على المؤشـرات التً تنتج عن 
اإلجراءات التحلٌلٌة، تساعده فً بٌان ضرورة توسٌع عملٌة 

 المراجعة.

          

11 
معــرفة المراجــع الخـارجً بالنظــام المحاسـبً ونظام الرقابة 
الداخلٌة وأنواع المشــاكل التً تطـلّبت معـالجاـت محاسبٌة فً 

 الفترات السـابقة.

          

12 
ٌ َمّكنه من التخطٌط  فـهــم المراجع الخارجً لمجـال عمل المنشأة 

 .المراجعةلٌم لعملٌة الس
          

13 
ٌ َمّكـنه من  فـهــم المراجـع الخــارجً لمجــال عمـل المنشـأة 

الكـفاءة اســتخـدام اإلجــراءات التحـلٌلٌة بـدرجـة عـالٌة من 
 .والفعالٌة
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 اإلجراءات التحليلية الكمية البسيطة في تقليص فجوة التوقعاتالفقرة الثانية: مدى مساهمة 

تتمثل الفلسفة الرئٌسٌة وراء استخدام هذه اإلجراءات فً المراجعة فً وجود عالقات بٌن البٌانات بنمط معٌن      
واستمرارها على هذا النمط فً المستقبل ما دامت الظروف المحٌطة لم تتغٌر، ومن أهم هذه اإلجراءات )التحلٌل 

 تحلٌل انحراف الموازنة(. -تحلٌل االتجاه -المالً

 الـبـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م

 ُمَوافِق بَِدَرجة

كبيرة 
 جداً 

 قليلة ُمَتَوّسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

1 
اسـتخـدام التحـلٌل المالً الرأسـً بتحــدٌد الوزن النسبً لكل 
مجموعـة متجانسـة من عناصر القوائم المالٌة إلى إجمـالً 

 العنـاصر.

          

2 
تطـبٌق نسـب الربحـٌة المستخدمة ألغراض اإلجراءات التحلٌلٌة 

 لقٌاس فعـالٌة إدارة المنشـأة فً اسـتخـدام مواردها.
          

3 
ٌ ساعد المستثمرٌن والدائنٌن على  حساب النسب المئوٌة للربحٌة، 
معرفة قدرة المنشـأة على تولـٌد األربـاح نتٌجـة األنشـطة التً ٌقـوم 

 .بها

          

4 
ٌ ساعد مستخدمً القوائم المالٌة  حسـاب نسبة الربحٌة إلى المبٌعات 

 .على فهم وضع المنشأة
          

           .االستثماربحسـاب نسـب الربحٌـة المتعـلقــة  5

           حساب نسب السٌولة )نسبة التداول، نسبة السٌولة السرٌعة(. 6

َتَعلِّقة بالمدٌونٌة.حساب النسب  7            الم 

           حساب نسب النشاط ومعدل دوران كلٍّ من المخزون والمدٌنٌن. 8

           حساب متوسط مدة التحصٌل. 9

           حساب نسبة نمو صافً المبٌعات. 10

           حساب نسبة نمو صافً الدخل. 11

           حساب نسبة نمو ربح السهم. 12

           .حساب نسب التقٌٌم الم خَتّصة بأسعار األسهم 13

14 
تحلٌل االتجاه باستخدام مجموع من األرقام القٌاسٌة لعدد من 

 السـنوات السابقة مقارنة بسنة األساس.
          

15 
تحـلٌل انحـراف المـوازنة عن طـرٌق عمـل مقـارنة بٌن النتائج 

التخطٌطٌة لمعـرفة االنحـرافـات واالستفسار الفعلٌة والموازنـات 
 عن أسـبابه.

          

16 
اعتمـاد المراجـع الخـارجً على المؤشـرات التً تنتج عن 
اإلجراءات التحلٌلٌة الكمٌة البسٌطة، تسـاعده فً تحدٌد وجود 

 أخطاء فً السـٌولة.
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 اإلجراءات التحليلية الُمتقدمة في تقليص فجوة التوقعاتالفقرة الثالثة: مدى مساهمة 

عَتِمدة أساساً        حٌث ٌهتم هذا النوع من أسالٌب اإلجراءات التحلٌلٌة بصفة أساسٌة على بناء معادالت رٌاضٌة إحصائٌة م 
 -نموذج التخطٌط المالً -االنحدارعلى البٌانات الماضٌة واستخدامها فً التنبؤ باألرصدة، وتشمل هذه األسالٌب )تحلٌل 

 تحلٌل السالسل الزمنٌة(. -نموذج التدفق النقدي

 الـبـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م

 جـــةرَ دَ ق بِ ُمـَوافـِ 

كبيرة 
 جداً 

 قليلة ُمَتَوّسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

1 
استخدام تحلٌل االنحدار البسٌط بإٌجاد عالقة بٌن حساب معٌن 

 وحساب آخر، ومحـاولة التنبُّؤ برصـٌد أحد الحسـابٌن.
          

2 

َتعـّدد عـن طـرٌق إٌجـاد عـالقة بٌن  اسـتخـدام تحـلٌل االنحـدار الم 
عـّدة حسابات )متغٌرات مستقلة( وحسـاب آخر )متغٌر تابع( فً 
إٌجـاد قٌمة المتغٌر التابع للتحقق من صحة الحسـاب أو التنبؤ 

 برصٌده.

          

3 

اســتخـدام نمـوذج التخـطٌط المـالً باخـتبـار أحـد بنـود القـوائم 
المـالٌة باعتبارها المتغٌر الرئٌس للتنبؤ، وإعـداد قائمة الدخـل 
التقدٌرٌة وقائمة المركـز المـالً التقدٌرٌة ومقـارنتها بالقـوائم المالٌة 

 الفعلٌة.

          

4 
النقـدي للتنبؤ بالقٌم الحـقٌقٌة المرتبطة اسـتخدام نموذج التدفق 
 بالنشـاط العادي للمنشأة.

          

5 
ن من إخضاع عنصر أو أكثر كِّ مَ استخدام تحلٌل السالسل الزمنٌة ت  

 .من عناصر القوائم المالٌة للدراسة ومن ثم التنبؤ بقٌمته
          

6 

ناسـتخدام تحلٌل السـالسـل الزمنٌة  من معرفة قٌم بعض  ٌ َمكِّ
الحسابات من خالل العالقات المرتبطة فـٌما بٌنهم، األمر الذي 
ٌ عطً قوة إضافٌة للمراجـع باكـتشــاف األخطـاء والتالعـبـات 

 وبٌـانها لمسـتخدمً القوائم المالٌة من خالل تقارٌره.

          

7 
قـدرة وكـفاءة المراجع الخارجً تعمل على تخفٌض مخاطر 
االكتشاف إلى أدنى حد ممكن فً عمـلٌة المراجعــة من خـالل 

 قٌامه باإلجراءات التحلٌلٌة المتقدمة.

          

              

              

              

  
 شكراً لكم، لحسن تعاونكم،،

  

              

 مع تحيات الباحث: عالء جواد الباز    

          0597201777    
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 "2" رقم ممحق

 قائمة بأسما  ُمَحّكمي االستبانة

 

 مكان العمل الُمسّمم الحالي التخص  االسم م
 غمة. -اح  ل ب اإلمالليب حليع كويب احح  لة لب مثب أ.ع. م حم حثعاهلل بّون 1
 غمة. -اح  ل ب اإلمالليب لم حع اح  ئب اإلعالي لب مثب ش هين حثعاهلل أ.ع. حوم 2
 غمة. -اح  ل ب اإلمالليب أمح ا احلب مثب لب مثب حلبمُ شبعة أ.ع. بلعي  3
 غمة. -اح  ل ب اإلمالليب   ئب حليع كويب احح  لة إب  ت   امر حع أ.ع. مليل  4
 غمة. -  ل ب األمهل لئين قمم احلب مثب لب مثب احث ملبلع ع. حل ع  5
احلب مثب احلش لكأمح ا  لب مثب اح ّ  لم مويل ن ع. حوم 6  غمة. -  ل ب األمهل 
 غمة. -  ل ب احقعن احلفحابب أمح ا احلب مثب احلم حع لب مثب لشحهي ل هل ع.  ثلي 7
 غمة. -  ل ب األق ي أمح ا احلب مثب احلم حع لب مثب  شاان لبلاع ع. إمك عل 8


