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 ممخص الدراسة
المصارف المحتممة في  وااللتزامات واألصول المخصصات التدقيق عمى مشكالت

 المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
)دراسة تطبيقية عمى مدققي الحسابات القانونيين في فمسطين(

 األصكؿعمى المخصصات ك ك  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مشكالت التدقيؽ
مدل التزاـ مدققي ك  في بكرصة فمسطيف المدرجةااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية ك 

ـ التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رق بإجراءاتالحسابات الخارجييف الفمسطينييف 
 المدرجةمصارؼ المحمية االلتزامات المحتممة في الك  األصكؿ( بالتدقيؽ عمى المخصصات ك 540)

تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة  استبانوكلتحقيؽ ىذا الغرض فقد تـ تصميـ يف، في بكرصة فمسط
 24كتـ استرداد الضفة الغربيةمكزعة بيف مكاتب في مدينة غزة ك  مدقؽ خارجي  (50)المككنة مف

  .% 50كبمغت نسبة االسترداد  استبانو

المدققيف ممتزمكف بشكؿ كبير بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي لقد أظيرت الدراسة أف ك 
دارة عند تدقيقيـ عمى ( كأنو ال يكاجو المدققيف بدرجة كبيره مشكالت مف طرؼ اإل540رقـ )

االلتزامات المحتممة في المصارؼ الفمسطينية المحمية المدرجة في بكرصة المخصصات كاألصكؿ ك 
 .د قياس ثابت لمتقديرات المحاسبيةأنو ال يكجر المعمكمات ك لمشكمة تكمف في تكففمسطيف كلكف ا

األصكؿ بمعايير التدقيؽ عمى المخصصات ك  كلقد أكصى الباحث بضركرة االلتزاـ
المختصة بالتأكد مف التزاـ المحتممة في البنكؾ الفمسطينية كقياـ الجيات الرقابية ك كااللتزامات 

ضركرة عقد دكرات  لممدققيف بشكؿ دكرم ك  لدكلية،طمبات معايير التدقيؽ امكاتب التدقيؽ بمت
 متخصصة في المعايير الدكلية.
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Abstract 
Problems of Auditing Provisions, Contingent Assets and Contingent 

Liabilities in local banks Listed in PEX. (Applied study on certified 

auditors in Palestine) 

This study aimed to discover the extent of Problems of Auditing 

Provisions, Contingent Assets and Contingent Liabilities in local banks 

Listed in Palestinian Stock Exchange, and the extent of compliance of 

external auditors with audit procedures required by the International 

Standard of Auditing no.540 

To achieve this goal, a questionnaire was distributed to the study 

sample which consisted of (60) external auditor's in Gaza and west bank. 

The results showed that the external auditors comply with the 

requirements of ISA540 and the auditors don't face significant problem with 

banks administration when they audit provisions, Contingent Assets and 

Contingent Liabilities in local banks Listed in Palestinian Stock Exchange, 

but the problem in the availability of information and that there is no 

consistent basis of accounting estimates. 

 The researcher recommended that it is necessary to implement audit 

standard for provisions, contingent asset and contingent liability for 

Palestinian banks, 

Bodies responsible and relevant association should make sure the 

commitment of audit office with the international audit requirement. 

And the need to hold periodically courses for auditors specializing in 

international standards. 
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 وتقديرٌ شكٌر 
 

 المجتيدكف.ال يؤدم حقو , ك و العادكفنعم , كال يحصيكفالحمد هلل الذم ال يبمغ مدحو القائم

كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف، سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران، 
 كبعد. 

أستاذ  أ.د.سالم عبد اهلل حمسيـ االمتناف إلى أستاذم المشرؼ/ كعظ الشكر بجزيؿأتقدـ 
ؿ جيدان ل بذالذكالذل تشرفت بإشرافو عمى دراستي ك كمية التجارة،  –المحاسبة في قسـ المحاسبة 

 عظيمان ككقتان ثمينان كنصحان سديدان لمتابعتي كاالشراؼ عمى ىذه الرسالة.

رئيس قسـ  ماىر موسى درغاماألستاذ الدكتكر/ كالشكر الجزيؿ إلى لجنة المناقشة 
أستاذ المحاسبة المشارؾ  النعامي سميمانعمي كالدكتكر/  مناقشان داخميان, المحاسبة في كميةالتجارة 

كالذيف أثرياىا بتعديالتيما لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة, مناقشان خارجيان, عة األزىر، في جام
 فميـ كؿ التقدير كاالحتراـ.كنصحيما, 

 ،دارةكا  إلى الجامعة االسالمية التي أعتز أف أككف أحد طمبتيا مف أساتذة  كأتقدـ بالشكر
إلى العامميف  ؿال يفكتني أف أتقدـ بالشكر الجزي خص بالذكر مكتبتيا العريقة كالعامميف فييا, كماأك 

عمى تعاكنيـ معي ، ك في تسييؿ الحصكؿ عمى كافة المعمكمات الخاصة بالدراسة مكاتب التدقيؽفي 
 في تعبئة االستبانة كفى اإلرشادات كالنصائح التي أمدكني بيا.

الرسالة, كمد لنا يد خراج ىذه إكفى النياية يسرني أف اتقدـ بالشكر إلى كؿ مف ساىـ في 
 العكف كالمساعدة.
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة: 1.1
التي تؤثر  الميمة األمكرالمحتممة مف  االلتزاماتالمحتممة ك تعد المخصصات كاألصكؿ 

 كالدائنيفالمكرديف ك  كمحتمميفمستخدمييا مف مستثمريف حالييف التقارير المالية ك  مى مصداقيةع
 .كالحككمة كغيرىا كالمقرضيفالعمالء ك 

 المالية األكراؽت ك استثمار تماف كاالعمى البنكؾ نظرا لطبيعة عمميا في األكبشكؿ خاص  
نيا تتعامؿ مع مختمؼ إكتأثيرىا الكبير في المجتمع حيث الميـ في االقتصاد المحمي ىا كلدكر 

 .الشرائح في المجتمع

طبيعة فقط كتختمؼ  ان ييمكف تقدير  نو ال يمكف قياس التقديرات المحاسبية بدقة بؿإحيث ك 
عدادك جؿ دعـ أمف  لإلدارة المتكفرةمكثكقية المعمكمات ك  ما يؤثر محاسبي عمى نطاؽ كاسع مر ديتق ا 

تؤثر درجة شككؾ التقدير بدكرىا عمى مخاطر الخطأ الجكىرم في عمى درجة شككؾ التقدير ك 
غير مقصكد مف قبؿ  أكفي ذلؾ قابمية تعرضيا لتحيزمقصكد  التقديرات المحاسبية بما

 (.ـ2010  االتحاد الدكلي لممحاسبيف،).دارةاإل

مف قبؿ المدقؽ عمى   المتخذة اإلجراءاتك الطرؽ ك  التدقيؽعممية ذلؾ فاف لممدقؽ ك ل
في التأكد مف   ك بشكؿ كبير ميما المحتممة كااللتزامات المحتممة تمعب دكرا األصكؿالمخصصات ك 

تضمف حساب ىذه مناسبة  ك معاييرجيده  أسستككف عمى  أفيجب   نياإىذه المخصصات بحيث 
كالمساىمة  مضممو كغير متحيزة أك صحيحةبما يساعد الحصكؿ عمى بيانات مالية  المخصصات

 .بيانات مالية تساعد متخذم القرارفي انتاج معمكمات ك 

 مشكمة الدراسة: 1.2
المحتممة  األصكؿتككف عممية قياس المخصصات ك  نأفنو يمكإكحيث  في ضكء ماسبؽ

في بكرصة فمسطيف قد ينتج عنيا تحريفات  رجةالمدااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية ك 
الخطأ غير المقصكد  أكاإلدارةجكىرية في البيانات المالية الناتجة عف االحتياؿ بسبب تحيز 
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صافي الربح كبالتالي تضميؿ  إظيارالخطأ في  إلىالذم يؤدم في النياية  األمر عديدةألسباب 
 :التالي يسالرئ مستخدمي القكائـ المالية, حيث تتركز مشكمة الدراسة في السؤاؿ 

التدقيؽ المنصكص  بإجراءاتـ مدققي الحسابات الخارجييف الفمسطينييف اما مدل التز 
  المحتممة األصكؿك  تعمى المخصصا( بالتدقيؽ 542عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رقـ )

 في بكرصة فمسطيف؟ المدرجةااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية ك 

 أىداف الدراسة: 1.3
التدقيؽ المنصكص  بإجراءاتالكقكؼ عمى مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف الفمسطينييف  .1

االلتزامات ك  األصكؿ( بالتدقيؽ عمى المخصصات ك 542ـ )عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رق
 في بكرصة فمسطيف. المدرجةالمحتممة في المصارؼ المحمية 

ات بالتدقيؽ عمى قياس المخصصات التعرؼ عمى المشكالت التي تكاجو مدققي الحساب .2
 في بكرصة فمسطيف. المدرجةااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية حتممة ك الم األصكؿك 
ة في عرض قكائـ مالية عادلة في المصارؼ التعرؼ عمى مدل تأثير المخصصات المحتمم .3

 في بكرصة فمسطيف. المدرجةالمحمية 
بالتدقيؽ  (542التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) جراءاتإالتعرؼ عمى  .4

في بكرصة  المدرجةااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية ك  األصكؿعمى المخصصات ك 
 فمسطيف.

 :والدراسأىمية  1.4
نيا تستخدـ في إحيث  ,مان يم ان ف القكائـ المالية تمعب دكر إحيث  الدراسة مف أىميةترجع 

أم تحريؼ سكاء قكائـ, ك كبيرة لمستخدميف ىذه ال أىميةك  منفعةتشكؿ ك  ميموال تالقرارا إصدار
, لذلؾ يقع عمى المدقؽ مقصكد أك غير مقصكد قد يضر بشكؿ كبير مستخدمي ىذه القكائـ الماليو

 .دكر كبير في اكتشاؼ التحريفات في القكائـ الماليو

التي قد تؤثر  مويمال األمكرااللتزامات المحتممة مف المخصصات كاألصكؿ ك ف إحيث ك 
المالية كمستخدمييا مف مستثمريف حالييف كمحتمميف كالدائنيف كالعمالء  عمى مصداقية التقارير
 تمافالئا. كبشكؿ خاص عمى البنكؾ نظرا لطبيعة عمميا في رىاغيكالمقرضيف كالحككمة ك 

 .االستثمارات كاألكراؽ الماليةك 
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االلتزامات ك  األصكؿمشكالت التدقيؽ عمى المخصصات ك  واسالدر ف تناكؿ إلذلؾ ف
كما أنو يساعد في التأكد مف  الماليةفي البنكؾ الفمسطينية ليا أىمية لمستخدمي القكائـ  المحتممة
, كزيادة االستثمار كالتعامؿ مع ىذه في القكائـ المالية الثقةبالتالي زيادة القكائـ المالية ك دقة 

 .الصحيحةالمؤسسات كيساعد في اتخاذ القرارات 

 فرضيات الدراسة: 1.5
( فيما يتعمؽ 542ال يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) .1

 صاتالمحتممة في المصارؼ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف؟بالتدقيؽ عمى المخص
( فيما يتعمؽ 542ال يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) .2

 ؟المحمية المدرجو في بكرصة فمسطيفالمحتممة  في المصارؼ  األصكؿبالتدقيؽ عمى 
فيما يتعمؽ  (542بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ )ال يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف  .3

 ؟المحمية المدرجو في بكرصة فمسطيفبالتدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة في المصارؼ 
االلتزامات المحتممة في المحتممة ك  األصكؿعمى المخصصات ك  اإلفصاحال يكجد معكقات حكؿ  .4

 ؟المحمية المدرجو في بكرصة فمسطيفالمصارؼ 
( بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ α≤ 2025ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )تكجد ف .5

مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية 
 .تعزل إلى العكامؿ الشخصية المدرجة في بكرصة فمسطيف

ات آراء المبحكثيف حكؿ ( بيف متكسطα≤ 2025تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .6
مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية 

 بمكتب التدقيؽ. معمكمات خاصةتعزل إلى  المدرجة في بكرصة فمسطيف
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 الدراسات السابقة:1.6
وأثرىا عمي لمعالجة المحاسبية لممطالبات المدفوعة ام( بعنوان "2016)إبراىيم,دراسة  .1

 "المخصصات الفنية لشركات التامين
ي تقدير حجـ المخصصات الفنية إلى إكتشاؼ أثر المطالبات المدفكعة عم ىدفت الدراسة

البحث في أف شركات التاميف تقكـ بتحميؿ كافة  مةت مشكمكتمث بالقكائـ المالية لشركات التاميف
لقد تـ استخداـ ك مة ا يخالؼ مبداء المقابفترة مالية كاحدة ، مم ؿالالمدفكعة خمبالغ المطالبات 

 .يؿ الدراسة الميدانية كاختبار الفرضياتملتح يميمالمنيج الكصفي التح
 كأ: يؤثر حجـ المطالبات المدفكعة في تقدير المخصصات الفنية بالزيادة أىم النتائج من 
تكثر في حجـ الفائض  أخرلت مالية افتر ل الممتدةدفكعة لكثائؽ التاميف ، المطالبات المالنقصاف

 الفترة المالية الحالية تعتبر مقياسان  ؿالميف السارية خأمفكعة لكثائؽ التالتاميني، معالجة المطالبات ال
 .العاـ الؿلحجـ المطالبات المدفكعة خ غير دقيقان 

 فحسب فترة سريا فالتأميعة بشركات ك لة المطالبات المدفك جد يؽتطب من أىم التوصيات         
يزانية كتقكييـ اإللتزامات بأفضؿ بالم كقيةبالقيمة الس ف باإلضافة الى تقكيـ األصكؿالتأميكثائؽ 
 تقييـ.

عمى المخصصات واألصول المحتممة "مشكالت التدقيق  بعنوان (م2013 )الشوابكة, دراسة .2
 االلتزامات المحتممة في الشركات األردنية"و 

Problems of Auditing Provisions, Contingent Assets and Contingent 

Liabilities in Jordanian Companies 

 بإجراءاتاكتشاؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف  إلىىدفت الدراسة 
( بالتدقيؽ عمى المخصصات 540ـ )التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رق

رافيـ بالمشكالت كذلؾ مدل اعتك  األردنيةااللتزامات المحتممة في الشركات المحتممة ك  األصكؿك 
ؿ المنيجية التي اتبعيا الباحث ىي المنيج الكصفي في البحث العممي مف خال ,المقترحة كاقعية

بيف متكسطة  مكتبان ( 18)مف  خارجيان  مدققان  (181)الدراسة عينة مف  كأخذت, دراسة مسحية ميدانية
 .األردفككبيرة الحجـ في 
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حد ما بمتطمبات  إلىالمدققيف الخارجييف ممتزمكف  أفالدراسة  أظيرت, لقد االستنتاجات
أنو ال تكجد مشكالت كاقعية بدرجة كبيرة عمى ما يبدك تكاجو ( ك 540رقـ ) الدكليمعيار التدقيؽ 
, كما كجدت بأف مدل التزاـ المحتممة األصكؿجييف عند تدقيقيـ عمى المخصصات ك المدققيف الخار 

 عمى االلتزامات المحتممة كاف محدكدان المحتممة ك  األصكؿتجاه المخصصات ك  ـبمسؤكلياتيالمدققيف 
 .الرغـ مف عدـ كجكد عكائؽ تمنعيـ

أف  ,بمتطمبات معايير التدقيؽ الدكليةبااللتزاـ  المدققيف:ضركرة أف ييتـ التوصيات أىم
مكاتب التدقيؽ بمتطمبات التدقيؽ الدكلية, أف تعمؿ مكاتب التدقيؽ عمى  بإلزاـتقـك الجيات الرقابية 

 تشجيع المدققيف لدييا عمى الحصكؿ عمى الشيادات المينية ك المحمية.
 باإلفصاح العامةالمساىمة  األردنيةبعنوان "مدى التزام الشركات  (م2011دراسة )الحجوج, .3

عيار المحتممة والمنصوص عمييا في المالمطموبات الموجودات المحتممة و المخصصات و عن 
 أثر ذلك عمى موثوقية قوائميا المالية".( و 37المحاسبي الدولي رقم )

التي  األردنيةالتعرؼ عمى مدل التزاـ الشركات المساىمة العامة  إلىالدراسة  ىذهىدفت 
حاسبة الدكلي لتسييؿ شراء منتجاتيا بتطبيؽ معيار الم بيعيوتقدـ كفاالت ما بعد البيع أك عركض 

 .ث ىي المنيج الكصفي التحميميالباح اتباعيا مف قبؿتـ  التي المنيجية (.37رقـ )

ىناؾ عدـ التزاـ ممحكظ بتطبيؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  أفى إلتكصؿ الباحث ك  
(37.)  

مة في تقدير كالنسب المستخد األدكاتفصاح عف اإلضركرة التزاـ الشركات ب التكصيات,
 .التزاماتيا المحتممة

 37التزاـ الشركات بتطبيؽ معيار الدكلي رقـ  لبمراقبة مدالتأكيد عمى مدققي الحسابات 
 كاآلثار 37تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ  إلىأىميةتكعية المدربيف المالييف ، بشكؿ أكبر فعالية
 االىتماـ.في حالة عدـ  أرباحيـالمتكقعة عمى 
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 :( بعنوانCohen et al,1120) دراسة .4
Warranty reserve contingent liability, informational signal or earnings 

management tool" 

عف األمكر المتعمقة  اإلفصاحاختبار دكر المعمكمات المحاسبية في  إلىىدفت الدراسة 
 .مة السياسات التي تتبعيا المنشأة لتصكيب منتجاتياءاالت كمدل مالبالكف

شركة  800أخذت الدراسة عينة مف الكمي ك اتبعيا الباحث ىي المنيج  يالمنيجية الت
عف  اإلفصاحعممية  أف إلىكخرجت نتائج الدراسة  ،أمريكية تفصح عف التزاماتيا في كفاالت السمع

قة تأكيد الث إلىاألمر الذم يؤدم  أرباحيا إدارةابتعاد الشركة عف  إلىلتزامات يؤدم إلىذا النكع مف ا
 إلى اإلفصاحك كذلؾ يؤدم  أخرللدل مستخدمي معمكماتيا المحاسبية مف جية كزبائنيا مف جية 

 ك بذلؾ تحقيؽ أرباح حقيقية. منتجاتياكبر في تسكيؽ أمنح الشركة كفاءة 

"تحميل االختالفات بين المدقق,االدارة, ( بعنوان Aharony and Dotan ,2004) دراسة .5
 ("5بالمعيار المحاسبي األمريكي رقم )والمحمل المالي بما يتعمق 

A comparative analysis of auditor,manager and financial analysis 

interpretations of SFAS (5) disclosure guidelines" 

المدير المالي كالمحمؿ المالي مف المدقؽ ك تحميؿ االختالفات بيف كؿ  إلىىدفت الدراسة 
تـ تقسيـ لذم يعالج االلتزامات المحتممة ك ا( ك 5رقـ ) األمريكيحكؿ تفسيرىـ لممعيار المحاسبي 

المستكل الممكف الحدكث ثالث مستكيات ىي المستكل البعيد الحدكث ك  إلىمستكيات االحتمالية 
عينة  أخذتحيث كانت الدراسة قد  كقد استخدـ الباحث المنيج الكمي ،المستكل المحتمؿ الحدكثك 

في  ةالمتداكلجرت عمى الشركات الكبيرة محمؿ مالي ك  1000مدير مالي ك  796مدقؽ ك  86مف 
في كال  ىناؾ اختالفات ذات داللو بيف المحمميف المالييف أفكانت النتائج ك  األمريكيالسكؽ المالي 

عاـ في مستكل االحتمالية سكاء عند  كذلؾ تكافؽ كجدمحتمؿ الحدكث ك المستكييف بعيد الحدكث ك 
عند  حذران  أكثر المدققيفكاف بيف المدققيف كالمديريف المالييف ك  اإلفصاحتككيف مخصصات عند 

 كقكع الخسارة.
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 الخسارة احتمال اتاستحقاق تتأثركيف ( بعنوان "Hoffman and Patton,2002) دراسة .6
 "بديمةرير الامعايير التقب

How are loss contingency accruals affected by alternative reporting 

criteria and incentives? 

االحتمالية في  الفرؽ بيف معيار احتماؿ الحدكث كمعيار إلىتعرضت ىذه الدراسة 
عينة كذلؾ مف خالؿ  ،االعتراؼ بالخسائر المحتممة في التقارير المالية لمككاالت الفدرالية األمريكية

كبر أخرجت النتائج أف حجـ االعتراؼ بالخسائر المحتممة يككف كظؼ مالي فيدرالي ك م 151مف 
 أخرلحتماؿ الحدكث يتأثر بدكافع إكبر مف عدمو ككجدك أف معيار أحتماؿ الحدكث إعندما يككف 
 .مف معيار االحتمالية أكثرالتقدير مثؿ التحيز ك 

النسبية و تقارير التزامات الضرائب  "األىميةبعنوان (Gleason and Mills,2002) دراسة .7
 المحتممة"

"Materiality and contingent tax liability reporting" 

ت الشركة فيما يتعمؽ التعرؼ عمى العكامؿ التي تفسر قرارا إلى اسةالدر ىدفت ىذه 
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  تسجيؿ االلتزامات الضريبية المحتممة,باالعتراؼ ك 

فخرجت  1995عاـ  إلى 1987مف عاـ  أمريكيةشركة صناعية  100عينة مف  أخذتحيث 
مخصص االلتزامات المحتممة يزيد  أكتككيفاحتمالية االعتراؼ بااللتزامات المحتممة  أفالنتائج 

 .باألىمية النسبية لمبمغ الخسارة المحتممة مستقبالن 
 بالشركات الطارئة تلاللتزاما ةالمعالجة المحاسبي: "عنوانب )م 2000ولطفي، أبونصار(دارسة .8

 ".األردنية العامة المساىمة

لاللتزامات الطارئة  األردنيةغطت الدراسة كيفية معالجة الشركات المساىمة العامة 
كقد استخدـ الباحث  ,ت بكضع مخصص لاللتزامات المحتممةالشركا ىذهتقكـ  أفاحتماؿ ك  محاسبيان 

 .شركة 105مدقؽ ك مدراء  100نة مف الدراسة عي تالتحميمي أخذالمنيج الكصفي 

ت المحتممة بيف مختمفة ج الدراسة كجكد تكافؽ عاـ في معالجة االلتزاماائكأظيرت نت 
المدققيف  أفكمف النتائج التي كجدتيا الدراسة  مدققي الحسابات باستثناء شركات الػتأميف,المدراء ك 

 .اإلفصاحفي عممية تككيف المخصص ك  مف المدراء قؿ تحفظان أ
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 :الحاليةما يميز الدراسة  1.7
 األصكؿالمخصصات ك  عمى اإلفصاح ركزت بعض مف الدراسات السابقة عف

معالجة , كما تناكلت دراسات أخرل ر الدكليةيمدل تطبيؽ المعاياللتزامات المحتممة في الشركات ك اك 
تسجيؿ االلتزامات المحتممة, كما تناكلت الشركات فيما يتعمؽ باالعتراؼ ك  قرارالمحتممة ك  تااللتزاما
تحميؿ االختالفات بيف كؿ مف المدقؽ ك المدير المالي كالمحمؿ المالي حكؿ تفسيرىـ  أخرلدراسات 

حدكث ر احتماؿ الكالفرؽ بيف معيا الذم يعالج االلتزامات المحتممة األمريكيلممعيار المحاسبي 
 معيار االحتمالية في االعتراؼ بالخسائر المحتممة.ك 

كاألصكؿ  التدقيؽ عمى المخصصات مشكالت السابقةالدراسات ك  واسالدر تناكلت ىذه   
 .االلتزاـ بالمعاير الدكليةتحميؿ ك  آليةك  أثارهك  االلتزامات المحتممةك 

 األصكؿالمخصصات ك قيؽ عمى تناكلت مشكالت التد أنيا الحاليةتميزت الدراسة 
 المحتممةااللتزامات ك  األصكؿالمخصصات ك  فإعمى قطاع المصارؼ حيث  المحتممةااللتزامات ك 

في فمسطيف فيما تناكلت الدراسات  المكجكدةكبيره كتناكلت البنكؾ  أىميةفي ىذا القطاع ليا تأثير ك 
 .أخرلالسابقة دكؿ 

 المخصصات التدقيؽ عمى س مشكالتتدر  أنياالدراسات السابقة  فالدراسة عتتميز ىذه 
مدل قياـ محمية المدرجة في بكرصة فمسطيف ك االلتزامات المحتممة في المصارؼ الك كاألصكؿ 

في االلتزاـ بمتطمبات المعايير الدكلية فيما تناكلت  ـبمسؤكلياتيمدققي الحسابات الخارجييف 
في قطاع الشركات في دكؿ خارج  األصكؿالدراسات السابقة ىذا المخصصات كااللتزامات ك 

 فمسطيف.
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 المخصصات التدقيق عمىمشكالت 
المحتممة في  وااللتزامات واألصول

المدرجة في  المحمية المصارف
 بورصة فمسطين
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 الفصل الثاني
المحمية  المحتممة في المصارف وااللتزامات واألصول المخصصات التدقيق عمىمشكالت 

 المدرجة في بورصة فمسطين
 

 المبادئ المحاسبية ذات الصمة بالمخصصات واألصول المحتممة وااللتزامات المحتممة 2.1
عند البحث في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة البد 

 كىي: محاسبية ذات الصمة بالمكضكعمف التطرؽ لممبادئ ال
 Accrual Basisأساس االستحقاق المحاسبي  2.1.1

يتطمب إعداد القكائـ المالية االلتزاـ بأساس االستحقاؽ المحاسبي كيتطمب ىذا المبدأ 
تـ دفعيا أك لـ يتـ ككذلؾ االعتراؼ  االعتراؼ بالمصركفات التي تخص الفترة المالية سكاءن 

ـ قبضيا أـ لـ يتـ، أم بغض النظر عف كاقعة الدفع األخرل سكاء ت كالمكاسبباإليرادات المكتسبة 
 (.ـ2010أك القبض النقدم )أبك نصار كحميدات، 

ف األصكؿ حقاؽ المحاسبي ك مكضكع البحث حيث إكتتمثؿ العالقة بيف أساس االست
أف تحدث في المستقبؿ كلـ تتحقؽ بعد ك كذلؾ االلتزامات  محتمؿعف أصكؿ  عبارةالمحتممة ىي 

أما بالنسبة مف المتكقع حدكثيا في المستقبؿ ك لكف التزامات لـ تتحقؽ بعد ك  تممة ىيالمح
انخفاض في قيمة األصكؿ مف األرباح لمقابمة التزامات أك لممخصصات المحتممة ىي مبالغ مقتطعة 

يا جميعا مبالغ داخمة أك خارجو في المستقبؿ أم أنيا تسجؿ نيعني أ اممقد تحصؿ في المستقبؿ 
 تحقاؽ.عمى أساس االس

 Matching Of Revenues and Expensesمقابمة اإليرادات بالمصروفات  2.1.2

النفقات التي  بتمؾكؿ فترة محاسبية ثـ يقرف  إيراداتنو يتـ تحديد إطبقا ليذا المبدأ, ف
كنفقات الفترات المحاسبية  إيراداتعمى أف يتـ الفصؿ بيف  اإليراداتتكبدتيا المنشأة لتحقيؽ تمؾ 

 االستحقاؽ المحاسبي.كذلؾ بتطبيؽ أساس  المختمفة,

بتحديد الربح عمى أساس مبدأ مقابمة  المنشآتكطبقا لمنمكذج المحاسبي المعاصر تقكـ 
 (ـ2013، الشباني) بالمصركفات اإليرادات
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دع " ؿالمدخؿ الذم يقك  إتباععند االعتراؼ بالمصركفات يسعى المحاسبكف إلى 
عند سداد األجكر أك عند أداء العمؿ  بياال يعترؼ  نظريان  فالمصركفات" اإليراداتالمصركفات تتبع 

 اإليرادنتاج المنتج، كلكف عندما يساىـ ىذا العمؿ أك ىذه الخدمة أك ىذا المنتج في تحقيؽ إأك عند 
كبذلؾ يرتبط االعتراؼ بالمصركفات باالعتراؼ باإليرادات، حيث تعرؼ ىذه الممارسة بمبدأ المقابمة 
ألنيا تتضمف مقابمة المصركفات باإليرادات بشكؿ مباشر عندما يككف مف المناسب إجراء ذلؾ 

 بصكرة عممية. 

فإف يجب كبالنسبة لمتكاليؼ التي يصعب إيجاد رابط معقكؿ بينيا كبيف اإليرادات، 
تطبيؽ أحد المداخؿ األخرل حيث يجب عمى المحاسب كضع سياسة تكزيع معقكلة كمنتظمة 

كيتضمف ىذا النكع مف االعتراؼ بالمصركفات افتراضات متعمقة بالمنافع التي  المقابمةلتطبيؽ مبدأ 
المنافع، تـ الحصكؿ عمييا كالتكاليؼ المرتبطة بيذه المنافع كالمدة التي يتكقع أف تتحقؽ فييا ي

الحالية كمصركفات أك خسائر ألنو ببساطة ال يمكف  الفترةككذلؾ يتـ تحميؿ بعض التكاليؼ عمى 
تحديد أم عالقة كاضحة بينيا كبيف اإليرادات، كبصفة عامة يمكف القكؿ أف التكاليؼ يتـ تحميميا 

ـ استنفاد التكاليؼ ، فعند كجكد مثؿ ىذه العالقة يتاإليراداتلتحديد مدل كجكد عالقة بينيا كبيف 
ذا لـ تكجد عالقة مباشرة بيف التكاليؼ  باإليراداتكمقابمتيا  في الفترة التي يعترؼ فييا باإليرادات، كا 

 ـ(.2013)الشكابكة, تكمفة باستخداـ أساس معقكؿ كمنطقي يعكاإليرادات يككف مف المناسب تكز 

ية لمبدأ المقابمة، حيث ذكر البعض أف كقد كاف ىناؾ خالؿ حكؿ مدل الصحة النظر 
معينة كمعالجتيا كأصكؿ في الميزانية في حيف أف ىذه التكاليؼ  تكاليؼمبدأ المقابمة يسمح بتأجيؿ 

يسمح بجعؿ الميزانية مجمع  –إذا أسئ استخدامو  –قد ال تككف ليا منافع في المستقبؿ فيذا المبدأ 
 (.Kieso, Weygandt, and Warfiel,2011ات )لمتكاليؼ التي لـ تتـ مقابمتيا باإليراد

أف المخصصات كااللتزامات  مف حيثعالقة ىذا مبدأ المقابمة بمكضكع البحث  كتكمف
األصكؿ المحتممة فتتمثؿ في استالـ مبالغ  بالنسبة أما مستقبالن  تدفع معينة مبالغعباره عف المحتممة 

 .حسب المبدأ المحاسبيبالمصركفات  اإليراداتالبد مف مقابمة  لذلؾمعينة مستقبال 

 Full Disclosureالتام  اإلفصاح 2.1.3

المالية بيدؼ  القكائـلمجيات الخارجية مف مستخدمي  اإلدارةتمؾ المعمكمات التي تنشرىا 
أية معمكمات  اإلفصاحمف المعمكمات المتعمقة بأعماؿ الشركة ك يشمؿ  المختمفةمقابمة احتياجاتيا 
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 كتضمنيا التقارير المالية. اإلدارةمستقبمية تصرح عنيا محاسبية أك غير محاسبية تاريخية أك 
 (ـ2003)خشارمة,

عند تحديد المعمكمات التي يتـ التقرير عنيا، يتبع المحاسبكف الممارسة العامة التي 
الشخصية كالقرارات التي يتخذىا  تقضي بتقديـ المعمكمات التي ليا أىمية كافية لمتأثير عمى األحكاـ

التاـ كالذم يعترؼ بأف طبيعة كمقدار  اإلفصاحإلى ذلؾ عادة بمبدأ  كيشارالمستخدـ الكاعي 
المعمكمات التي تتضمنيا التقارير المالية تعكس سمسمة مف المبادالت التي تستند لمحكـ الشخصي 

 -المبادالت إلى:حيث تسعى ىذه 

 لإلفصاح عن الجوانب التي تؤثر عمى المستخدمين.تقديم التفصيالت الكافية  -1
 االىتمام بجعل المعمومات قابمة لمفيم مع األخذ باالعتبار تكاليف إعدادىا واستخداميا. -2

كيمكف لممحاسبة كضع المعمكمات المتعمقة بالمركز المالي كالدخؿ كالتدفقات النقدية 
لمالية أك في المالحظات عمى ىذه القكائـ كاستثمارات المالؾ كالتكزيعات عمييـ في صمب القكائـ ا

 ـ(.2013)الشكابكة,أك كمعمكمات إضافية

كتمثؿ القكائـ المالية الكسائؿ الرسمية كالنمطية لمتكصيؿ، كحتى يمكف االعتراؼ ببند 
االلتزاـ أك حؽ كفي تعريؼ العنصر )مثال األصؿ أك معيف في صمب القكائـ المالية فأنو يجب أف يست

( كيككف قابالن لمقياس بدرجة كافية مف التأكد كيككف مالئمان كقابالن المصركؼأك  اإليرادالممكية أك 
لالعتماد عميو كبصفة عامة فإنو يجب االعتراؼ في القكائـ المالية بالمعمكمات األكثر إفادة عف 

 المالئمةكالمصركفات التي تحقؽ أفضؿ مزيج مف  كاإليراداتاألصكؿ كااللتزامات كحقكؽ الممكية 
ف ىذا العنصر يككف قد خضع لمقياس كالتسجيؿ في السجالت كمر عبر نظاـ إقية حيث كالمكثك 

 (.Kieso,et.al, 2011القيد المزدكج في المحاسبة )

كتقكـ المالحظات عمى القكائـ المالية عادة بشرح أك تكضيح البنكد المعركضة في صمب 
القكائـ المالية، فإذا كانت المعمكمات المعركضة في صمب القكائـ المالية تعطي صكرة غير كاممة 

ة المالي فإنو يجب إدراج المعمكمات اإلضافية الالزمة إلكماؿ ىذه الصكر  كمركزىاعف أداء المنشأة 
في المالحظات، كال يمـز أف تككف المعمكمات الكاردة في المالحظات قابمة لمقياس الكمي أك 
مستكفية لتعريؼ أحد العناصر السابقة حيث يمكف أف يككف بعض أك كؿ المالحظات كصفية، 
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ـ فإف المعمكمات الكاردة في المالحظات تتبع نفس المعايير المحاسبية التي تتبعيا القكائ عاـكبشكؿ 
 المالية بحيث تفصؿ ما كرد مجمال في القكائـ المالية.

تفاصيؿ أك قيـ تعرض كجية نظر مختمفة عف تمؾ  اإلضافيةكقد تتضمف المعمكمات 
كلكف  المالئمةتككف في شكؿ معمكمات كمية ذات درجة عالية مف  فقدالمعركضة في القكائـ المالية 

 ت مساعدة كلكنيا ليست حيكية.يمكف االعتماد عمييا بدرجة منخفضة، أك معمكما

أيضان تكضيح اإلدارة لممعمكمات المالية كمناقشتيا  اإلضافيةكقد تتضمف المعمكمات 
 ـ(.2013)الشكابكة,ألىمية ىذه المعمكمات 

بمكضكع البحث فتكمف في أنو البد مف تقديـ المعمكمات الظاىرة  المبدأأما عالقة ىذا 
كااللتزامات المحتممة عمى شكؿ إيضاحات مرفقة بالبيانات عف المخصصات كاألصكؿ المحتممة 

المالية )كقد يمـز تسجيؿ البند في القكائـ المالية نفسيا( كىي تساىـ في إيضاح كفيـ حقيقة المركز 
 المالي كنتيجة أعماؿ المنشأة لفترة مالية معينة.

 37).معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2.1.4

 المحتممة األصولالمحتممة و  االلتزاماتالمخصصات و 

لممخصصات  اإلفصاحيصؼ ىذا المعيار المعالجة المحاسبية المناسبة كمتطمبات 
 زمنيا كمبمغيا.مكف المستخدميف مف فيـ طبيعتيا ك االلتزامات المحتممة ليك  األصكؿك 

 أوال: المخصصات:

 يتم االعتراف بالمخصصات في الحاالت التالية:

 .يككف عمى المنشأة التزاـ حالي )قانكني أك بناء( نتيجة لحدث سابؽ 
 طمب تدفؽ صادر لممكارد المتضمنة لممنافع االقتصادية لتسكية االلتزاـ.تمف المحتمؿ أنو سي 
 .يمكف عمؿ تقدير مكثكؽ بو لمبمغ االلتزاـ 
  لسداد المبمغ المعترؼ بو كمخصص يجب أف يككف مقدر بشكؿ جيد لممصاريؼ المطمكبة

 الحالي في تاريخ قائمة عرض المركز المالي. ـااللتزا
  بعض أك كؿ المصركؼ المطمكب لتسديد المخصص يتكقع أف يستعاد مف طرؼ أخر مثاؿ

 )التأميف أك ضمانة المكرد( كتعالج مبمغ التعكيض كالتالي:
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  المؤسسة  إذايعترؼ بالمبمغ التعكيض عندما يككف ىناؾ تأكيد أف مبمغ التعكيد سكؼ يستمـ
 مبمغ التعكيض المعترؼ بو يجب أف ال يزيد عف مبمغ المخصص. أيضان  سددت االلتزاـ,

 .معالجة التعكيض كأصؿ مستقؿ 
 أف تعرض صافي المصاريؼ المتعمقة بالمخصص كمبالغ التعكيض  تختارممكف أف  المنشأة

 (.(Van Greuningetal ,2011في قائمة دخؿ شاممة
 :التغيرات في المخصصات

يجب مراجعة المخصصات في تاريخ كؿ ميزانية عمكمية كتعديميا إلظيار أفضؿ تقدير 
ذا لـ يعد مف المتحمؿ أف سيطمب تدفؽ صادر لممكارد المتضمنة لممنافع االقتصادم  حالي، كا 

 لتسكية االلتزاـ فإف يجب عكس المخصص.
 :استعمال المخصصات

 كمخصص في األصؿ. ايباؼ يجب استخداـ مخصص فقط لممصركفات التي تـ االعتر 
المتعمقة بالمخصص األصمي مقابمو، كتكضع المصركفات مقابؿ مخصص  المصركفاتتكضع فقط 

 .(2011)الحجكج,تـ االعتراؼ بو في األصؿ لغرض أخر سيخفي أثر حدثيف مختمفيف
 :تطبيق قواعد االعتراف والقياس

 الخسائر التشغيمية المستقبمية. 1

كمقاييس  ال تندرجالخسائر التشغيمية المستقبمية ألنيا  اتبمخصصيجب عدـ االعتراؼ 
 االعتراؼ العامة لممخصصات.

ىك داللة عمى احتماؿ انخفاض مكجكدات معينة  مستقبميةإف تكقع خسائر تشغيمية 
لمعممية، كتقكـ المنشأة باختبار ىذه المكجكدات مف أجؿ انخفاض القيمة بمكجب معيار المحاسبة 

 ـ(.2013)الشكابكة, انًىجىداثكالثالثيف انخفاض قيمة الدكلي السادس 
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 :العقود المثقمة باألعباء. 2

إذا كانت المنشأة داخمو في عقد مثقؿ باألعباء فإنو يجب االعتراؼ بااللتزاـ الحالي 
يمكف إلغاء العديد مف العقكد )مثاؿ ذلؾ بعض طمبات الشراء ، ك بمكجب العقد كقياسو كمخصص

بدكف دفع تعكيض لمطرؼ األخر، كلذلؾ ال يكجد التزاـ، كالعقكد األخرل تحدد كال مف  ،الركتينية(
حقكؽ كالتزامات كؿ طرؼ مف أطراؼ العقد، كحيث تجعؿ األحداث مثؿ ىذا العقد مثقال باألعباء 

لتي ىي يككف العقد ضمف نطاؽ ىذا المعيار كيكجد مطمكب يتـ االعتراؼ بو، كالعقكد غير المنفذة ا
 ليست مثقمتو باألعباء تقع خارج نطاؽ ىذا المعيار.

ؿ باألعباء عمى أنو عقد يزيد قيمة التكاليؼ التي ال يمكف تجنبيا لتمبية قيعرؼ العقد المث
االلتزامات بمكجبو عف المنافع االقتصادية المتكقع استالميا بمكجب العقد، كتعكس التكاليؼ التي ال 

قؿ، صافي تكمفة الخركج مف العقد كىي تكمفة الكفاء بو كأم تعكيض أك يمكف تجنبيا بمكجب عقد أ
قبؿ كضع مخصص منفصؿ لعقد مثقؿ باألعباء تقـك  جمة مف عدـ الكفاء بو، أييما أقؿعقكبات نا

 حدثت لمكجكدات مخصصة لذلؾ العقد المنشأة باالعتراؼ بأية خسارة في انخفاض القيمة
 .(2011)الحجكج,

 المحتممة: االلتزامات. 3

يجب عمى المنشأة عدـ اإلعتراؼ بمطمكب محتمؿ بحيث يتـ اإلفصاح عف مطمكب 
محتمؿ حسبما تتطمبو إال إذا كانت امكانية التدفؽ الصادر لممكارد المتضمنة لممنافع اإلقتصادية 

 بعيدة. 

ذم عف التزاـ يعامؿ ذلؾ الجزء مف اإللتزاـ ال كفرديان  حيث تككف المنشأة مسؤلة جماعيان 
يتكقع أف تقكـ األطراؼ األخرل بتمبيتو عمى أنو مطمكب محتمؿ,  كتعترؼ المنشأة بمخصص لذلؾ 
الجزء مف اإللتزاـ الذم يحتمؿ حدكث تدفؽ صادر لممكارد المتضمنة لممنافع اإلقتصادية لو, إال في 

 حاالت نادرة جدا التي اليمكف فييا اجراء تقدير مكثكؽ بو.

حتممة بطريقة غير متكقعة مبدئيا كعمى ذلؾ يتـ تقييميا قد تتطكر المطمكبات الم
ذا كاف التدفؽ الصادر لممكارد المتضمنة لممنافع اإلقتصادية المستقبمية لبند تـ إباستمرار لتحديد ما 

في السابؽ التعامؿ معو عمى أنو مطمكب محتمؿ فإنو يتـ اإلعتراؼ بمخصص في البيانات المالية 
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يمكف فييا إجراء  ال حاالت نادرة جداالتي عدلتغير في اإلحتماؿ )فيما لمفترة التي يحدث فييا 
 (.2011تقدير مكثكؽ بو(. )الحجكج,

 األصول المحتممة:. 4

يتطمب المعيار عدـ اإلعتراؼ باألصؿ المحتمؿ كحيث تككف النتيجة غير مؤكدة كأما اذا 
 ـ(.2013)الشكابكة,بو مناسبان  يككف األصؿ محتمؿ ك يككف اإلعتراؼ كانت النتيجة مؤكدة ال

 المطموبات األخرى:المخصصات و 

المستحقات ك  الدائنةمثؿ الذمـ التجارية  األخرليمكف تمييز المخصصات مف المطمكبات 
مبمغ الصرؼ المستقبمي المطمكب في التسكية,  ؽ بتكقيت أكبسبب كجكد عدـ تأكد فيما يتعم

 كبالمقارنة مع ذلؾ:

 و ىي مطمكبات لمدفع مقابؿ البضائع أك الخدمات التي تـ استالميا أك الذمـ التجارية الدائن
 ك قدمت الفكاتير ليا أك تـ االتفاؽ رسميا بشأنيا مع المكرد. ايبالتزكد 

  ك  ايبالمستحقات ىي مطمكبات لمدفع مقابؿ البضائع أك الخدمات التي تـ استالميا أك التزكد
بشأنيا مع المكرد بما في ذلؾ المبالغ  أك االتفاؽ رسميان  ايبفكاتير  إصدارلكف لـ يتـ دفعيا أك 

( ك بالرغـ مف أنو مف إلجازةالمبالغ المتعمقة براتب مستحؽ  ذلؾالمستحقة لممكظفيف )مثاؿ 
تقدير مبمغ أك تكقيت المستحقات فاف عدـ الػتأكد بشكؿ عاـ أقؿ  األحيافالضركرم في بعض 

 مما ىك بالنسبة لممخصصات.

عف المستحقات عمى أنيا جزء مف الذمـ التجارية الدائنة ك الذمـ  اإلبالغيتـ ما  كثيران 
 .(2011)الحجكج,عف المخصصات بشكؿ منفصؿ اإلبالغ, بينما يتـ  األخرلالدائنة 

 العالقة بين المخصصات و المطموبات المحتممة:

 المبمغ,بشكؿ عاـ تعد كافة المخصصات محتممة ألنيا غير مؤكدة مف ناحية التكقيت ك 
 ايبعمى أنو ضمف ىذا المعيار يستعمؿ المصطمح "محتمؿ" لممكجكدات كالمطمكبات غير المعترؼ 

س ضمف ألف كجكدىا سيتأكد فقط بكقكع أك عدـ كقكع حدث مستقبمي كاحد أك أكثر غير مؤكد لي
بات التي ذلؾ يستعمؿ المصطمح "المطمكبات المحتممة " لممطمك  إلى إضافة, السيطرة الكاممة لممنشأة

 ال تمبي مقاييس االعتراؼ.
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  عمؿ تقدير مكثكؽ بو( ألنيا عباره  إمكانيةكمطمكبات )عمى افتراض  ابيالمخصصات المعترؼ
لممنافع االقتصادية سيككف  المتضمنةلممكارد  عف التزامات حالية ك مف المحتمؿ أف تدفقا صادران 

 مطمكبا لتسكية االلتزامات.
 إذايجب تأكيد ما  إذالتزامات ممكنة,  إماكمطمكبات ألنيا  بتارؼ , المعتالمطمكبات المحتممة 

ارد المتضمنة لممنافع تدفؽ صادر لممك  إلىكاف عمى المنشأة التزاـ حالي يمكف أف يؤدم 
ليس مف  إما, أك التزامات حالية ال تمبي مقاييس االعتراؼ في ىذا المعيار )ألنو االقتصادية

, أك ية سيككف مطمكبا لتسكية االلتزاـلممكارد المتضمنة لممنافع االقتصاد صادران  المحتمؿ أف تدفقان 
 .(2011)الحجكج, ثكؽ بو بشكؿ كاؼ لمبمغ االلتزاـ(ألنو ال يمكف أجراء تقدير مك 

 540) ) رقم الدولي معيارالتدقيق 2.1.5

االفصاحات المحاسبية ك المدققيف بالنسبة لمتقديرات  ةمسؤكليعف  المعياريتحدث ىذا 
تالمتعمقة بتدقيؽ البيانات المالية  انًحاسبتانتقذيراثتضًٍيتطهباثوتىجيهاثبشأٌأخطاءكًا

ويؤشراثعهىاحتًالتحيساإلدارة0

 :جراءات التدقيقإ 2.2
 :تقييم المخاطر المتعمقة بالتقديرات المحاسبية إجراءات 2.2.1

يجب األخطاءانجىهريتنهتقذيراثانًحاسبيتيخاطريٍأجمتىفيرأساشنتحذيذوتقييى
فيـ كاضح لما يمي:عمى المدقؽ أف يككف عمى 

, بما في ذلؾ ات العالقة بالتقديرات المحاسبيةالتقارير المالية ذ إعدادعمؿ  إطارمتطمبات  ( أ
 االفصاحات ذات العالقة.

عف  اإلفصاحاالعتراؼ أك  إلىالشركط التي تؤدم لمعمميات كاألحداث ك  اإلدارةكيفية تحديد  ( ب
 .التقديرات المحاسبية في البيانات المالية

فيـ لمبيانات التي استندت عمييا.  لمتقديرات المحاسبية كالحصكؿ عمى اإلدارةإعدادكيفية  ( ت
 ـ(.2013)الشكابكة,

ك يجب أف يقدر  عمى المدقؽ أف يقيـ درجة عدـ الشككؾ التقدير المرتبطة بتقدير معيف,
مخاطر ىامو. )االتحاد  إلىأم مف التقديرات المحاسبية تشمؿ شككؾ تؤدم  تقديره حسبالمدقؽ 

 (ـ2010الدكلي لممحاسبيف,
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 المدقؽ يجب أف يحدد ما يمي: ,الجكىرية اإلخطارعمى تقدير المخاطر ك  بناءن 

بالتقديرات  القكائـ المالية المتعمؽ إعدادبشكؿ مناسب بتطبيؽ متطمبات  اإلدارةىؿ قامت  ( أ
 المحاسبية.

ذا كاف بة كمنتظمة مع الفترات السابقة كا  التقديرات المحاسبية مناس إعدادما أذا كانت طرؽ  ( ب
 ىناؾ اختالؼ  فيك مناسب لمظركؼ الحالية.

 الفحص والقياس: 2.2.2

مدقؽ أف الحصكؿ عمى أدلة كافية عمى ال الميمةالتقديرات المحاسبية ذات المخاطر 
 لتالي:ا حكؿمناسبة ك 

 باالعتراؼ أك عدـ االعتراؼ بالتقديرات المحاسبية في القكائـ المحاسبية. اإلدارة قرار -1
)االتحاد  التقارير المالية. إعدادالقياس المستخدـ لمتقدير المحاسبي, حسب متطمبات  أساس -2

 (2010الدكلي لممحاسبيف,

 و تحديد األخطاء: تقيم معقولية التقديرات المحاسبية 2.2.3

كانت  إذامناسبة حكؿ ما ؽ الحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ك يتعيف عمى المدق
التقارير  إعدادفي البيانات المالية المتعمقة بالتقدير المحاسبي مبنية عمى متطمبات  االفصاحات

 المالية. 

حكؿ شككؾ التقدير في البيانات المالية  اإلفصاحالمدقؽ تقيـ مدل مالئمة  عمى يتعيف
 .التقارير المالية إعدادعمى متطمبات  بناءن 

 :اإلدارةمؤشرات تحيز من جية  2.2.4

في عمؿ  اإلدارةتخذت مف جانب اقرارات التي الحكاـ ك األالمدقؽ أف يراجع  عمىيجب 
 .اإلدارةما كاف ىناؾ مؤشرات عف احتماؿ انحياز  إذاالتقديرات المحاسبية لتحديد 

 إلىال تشكؿ بحد ذاتيا أخطاء مقصكدة لمتكصؿ  اإلدارةالمؤشرات عمى احتماؿ انحياز 
 ـ(.2013 )الشكابكة,استنتاجات حكؿ معقكلية التقديرات المحاسبية المختمفة. 
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 قرارات مكتوبة:إ 2.2.5

أف القائميف عمى الحكـ  اإلدارةقرار مكتكب مف إيجب عمى المدقؽ الحصكؿ عمى 
 معقكلة.اللعمؿ التقديرات المحاسبية  استخدمتأف الفرضيات المناسبة يؤكدكف 
 التوثيق:

 عمى المدقؽ أف يشمؿ في كثائؽ التدقيؽ ما يمي:
مخاطر  إلىالذم يؤدم  اإلفصاحك  ,عف معقكلية التقديرات المحاسبية الستنتاج المدقؽ األساس ( أ

 مة.مي
 (.2010)االتحاد الدكلي لممحاسبيف, .كجد فإ اإلدارةمؤشرات احتماؿ انحياز  ( ب
 

 معايير المراجعة المينية :  2.3
 التعميم والتدريب والخبرة: 2.3.1

  يجب فيمف يرغب في الحصكؿ عمى لقب مراجع الحسابات القانكني أف يحصؿ عمى درجة
معينة مف التعميـ في مجاؿ المحاسبة كمراجعة الحسابات كأف يككف حاصؿ عمى درجة 

 بة(.البكالكريكس في العمـك المالية كالتجارية )تخصص محاس
 دة الى سبع سنكات حكما يجب عميو التدريب في أحد مكاتب المحاسبة كالمراجعة مف سنة كا

 حسب نظاـ الحصكؿ عمى لقب في الدكؿ المختمفة.
   كبعد اكتساب الخريج الخبرة الكافية يتقدـ المتحانات التأىيؿ لمحصكؿ عمى لقب مراجع

ة الياشمية يتكلى ديكاف المحاسبة عقد حسابات قانكني في حالة نجاحو, ففي المممكة األردني
 امتحانيف في كؿ عاـ لممتقدميف لمحصكؿ عمى ىذا المقب.

  يجب عمى الناجحيف في امتحاف التأىيؿ كالذيف حصمكا عمى لقب مراجعي حسابات ذلؾ ثـ بعد
 1985لسنة  32مف القانكف رقـ   (3)قانكنيف التسجيؿ لدل ديكاف المحاسبة حسب نص المادة 

نكف ممارسة مينة تدقيؽ الحسابات, كيعطى المراجع لممارسة المينة عمى النمكذج المقرر كىك قا
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مكقعة مف الرئيس بختـ بعد أف يدفع الرسكـ القانكنية المقررة بمكجب النظاـ السابؽ بمقتضى 
 ىذا القانكف.

  .يقسـ المراجع الذم منح الرخصة قبؿ ممارسة المينة اليميف القانكنية أماـ الرئيس 
 ـ(2002)الجربكع,

 استقالل المراجع في ممارسة مينتو :  2.3.2

يعتبر استقالؿ كحياد مراجع الحسابات مف المفاىيـ األساسية في عممية المراجعة كيقصد 
, كمالؾ كة التي يراجع حساباتيا )العميؿ(باالستقالؿ كالحياد ىي التزاـ المراجع بالعدالة تجاه الشر 

, كالطرؼ الثالث مف مستخدمي القكائـ المالية المنشكرة مثؿ: المستثمريفالمشركع مف المساىميف 
عالقة بالقائـ المالية  , الدكائر الحككمية المعنية ككؿ مف لوالدائنيف, مانحي االئتماف, البنكؾ

 . المنشكرة

كقد أثار معيار استقالؿ كحياد المراجع الكثير مف الجدؿ كالمناقشات بيف المحاسبيف 
ف كالمحاسبيف كغيرىـ مف الميتميف بالمينة, كذلؾ نظرا لصعكبة كضع تعريؼ دقيؽ كالمراجعي

كمحدد لمفيكـ االستقالؿ كالحياد نتيجة الرتباط ذلؾ المفيكـ بالحالة الذىنية لممراجع, كما أف 
العالقات المالية التي تربط المراجع بالشركة مكضكع المراجعة باالضافة الي ما يطمع عميو مف 

 .ـ(2012)حجكصؼ بالسرية قد يثير شكككا مف الغير حكؿ استقالؿ المراجع كحياده. أمكر تت

ساسية في مينة مراجعة الحسابات, كيعرؼ ألف االستقالؿ يعتبر مف المفاىيـ اا  ك 
 .لقدرة عمى العمؿ بنزاىة كمكضكعيةاالستقالؿ بأنو ا

يجب أف تتميز فيجب أف يتصؼ المراجع بالحياد في جميع األمكر التي تعرض عميو ك  
أعمالو بالعدالة لجميع األطراؼ كالفئات المختمفة فتميز المراجع باألمانة الذىنية يجعؿ آرائو غير 

 منحازة. 

كيجب أف يقتنع مستخدمك القكائـ المالية باستقالؿ المراجع فالكجكد الحقيقي لمينة 
استقالؿ المراجعيف فآرائيـ ال  ذا شؾ مستخدمك القائـ المالية فيإالمراجعة يعتمد عمى ىذا االقناع ف

تككف ليا اىمية كبالتالي ال يككف ىنالؾ حاجة لخدمات المراجعيف كلكف يثؽ مستخدمك القكائـ 
نو يجب عمى ىؤالء تجنب جميع العالقات كالظركؼ التي تدعك إالمالية في استقالؿ المراجعيف ف
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فاظو تضافة الي احإلالستقالؿ باا لي الشؾ في استقالليـ, فيجب عمى المراجع االحتفاظ بمظيرإ
 باستقاللو الذىني.

ف ظيكر مراجع الحسابات بمظير االستقالؿ يعزز مف ثقة الجيكر بخدماتو, كيمكف إ
الجميكر أكثر مف  مف ذلؾ مف التحقؽ مف تمتعو باالستقالؿ التاـ, كلعؿ المظير يناؿ اىتمامان 

تمكننا مف تحديد المؤشرات التي قد تضغط عمى ف النظرة السمككية لعمؿ الحسابات الحالة العقمية, إ
عمى ىذه الضغكط كضع معايير  بناءن  فاستقاللو كحياده كتخرجو عف االستقالؿ التاـ كبالتالي يمك

 االستقالؿ لممراجع.

دارة الشركة تمثؿ دائما مصدر الضغط األكبر عمى مراجع الحسابات كما أنيا في إف إ 
مستخدمي القكائـ المالية مما ينشأ عند اضطرار ىؤالء لالعتماد  الكقت نفسو تشكؿ مصدرا لعدـ ثقة

عمى رأم مراجع الحسابات في صدؽ كعدالة عرض تمؾ القكائـ لممركز المالي كنتائج األعماؿ. 
 ـ(2012)حجك,

دارة الشركة عمى مراجع الحسابات الخارجي المستقل تتكون في الغالب إن الضغوط التي تمارسيا إ
 ىي :من ثالث نواحي 

جراءات ككقت القياـ بيا, فتحرص إلعند قيامو بكضع برنامج المراجعة كتحديده لالختبارات كا :أوالً 
نقاط معينة دكف األخرل, كما أنيا ال تمكف المراجع مف الحصكؿ  ىدارة الشركة عمى التركيز عمإ

مف كشؼ تالعبيا  ما خكفان إعمى أدلة االثبات الكافية كالمالئمة التي يرل ضركرة الحصكؿ عمييا, 
 عمى بعض األسرار.  أك حرصان 

عد قيامو بعممية فحص كاجراء االختبارات الالزمة لمدفاتر كالسجالت كانتقاد أنظمة الرقابة  :ثانياً 
جراءات الضركرية لمتحقؽ مف كجكد أصكؿ المنشأة كمف ممكيتيا ليا كعدـ كجكد إلالداخمية كقيامو با

قؽ مف صحة تقكيميا كالقياـ بالمراجعة التحميمية كمراعاة عمميات رىكنات عمييا لصالح الغير كالتح
ة في عمؿ إدارة المنشأ, حيث تتدخؿ اث الالحقة لعمؿ القكائـ الماليةالحد الفاصؿ كمتابعة األحد

 .مو يركز عمى بعض البنكد األخرلالمراجع كتجع

حجامو عف االفصاح إسابات أك : عند قيامو بكتابة التقارير كرغبتو في تعديؿ رأم مراجع الحاً ثالث
 عف بعض الحقائؽ المالية التي تيـ الطرؼ الثالث مف مستخدمي القكائـ المالية.
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المنشأة لدييا كسائؿ كطرؽ كثيرة تستطيع بمكجبيا الضغط عمى مراجع  إدارةكما أف 
لمصمحتيا كقد تككف تمؾ الضغكط مباشرة الضغط أك غير مباشرة كتتمثؿ  الحسابات كجعمو متحيزان 

األكلى الضغط عميو عف طريؽ التعييف أك العزؿ أك تحديد األتعاب كتمثؿ الثاني الضغط عميو عف 
طريؽ استخداـ نفكذىا لدل جيات أخرل أك االعتماد عمى شركائيا في مكاقع الرغاـ المراجع عمى 

 .و(2222,ع)انجربىالسير بركبيا

 التأىيل العممي لمدقق الحسابات :  2.3.3

تتبع أىمية التأىيؿ العممي لمدقؽ الحسابات مف كجكد أطراؼ متعددة تعتمد عمى رأم 
مراقب الحسابات( عف القكائـ المالية الختامية لممشركع, مما يتطمب معو ضركرة ) المراجع الخارجي

ءة كحياد القائميف بعممية المراجعة, كلف تتحقؽ ىذه تكافؽ الثقة لدل ىؤالء األطراؼ في مدل كفا
ال مف خالؿ تكافر شركط التأىيؿ العممي كالميني لمقائميف بعممية المراجعة, كضركرة تكافر إالثقة 

بداء الرأم الفني عف القكائـ المالية محؿ الفحص, كينص ىذا المعيار عمى إاالستقالؿ ليـ عند 
 :المراجع ىما ر عامميف أساسييف فيضركرة تكاف

 : التأىيل العممي أو الفني . أ

كيعني ذلؾ ضركرة أف يككف لدل المراجع درجة مف التأىيؿ الفني في مجاؿ المكاد 
المحاسبية كالمراجعة كيتـ الحصكؿ عمى ىذا التأىيؿ مف خالؿ الدراسة في المعاىد كالكميات التي 
تقدـ مثؿ ىذه المكاد, كنكد االشارة في ىذا المجاؿ أف المقصكد بالتأىيؿ العممي أك الفني في ىذا 

دد ال يقتصر عمى الجكانب المحاسبية فقط كلكف يتطمب بعض جكانب المعرفة كالتي تمكف الص
بداء الرأم فيما يعرض عميو مف قكائـ كتقارير, كمف أمثمة تمؾ الجكانب النكاحي إالمراجع مف 

 السمككية كاالدارة كطرؽ االتصاؿ. 
 : لتأىيل العممي أو الخبرة المينيةا . ب

ميف األخرل كالتي تتطمب ممارسة مينية مف أعضائيا لفترة فكما ىك الحاؿ في جميع ال
ف مينة المحاسبة كالمراجعة تتطمب كذلؾ مف أعضائيا ضركرة قضاء فترة زمنية إزمنية محددة, ف

 0و(2222,حجى).محددة لمتدريب العممي في المينة قبؿ البدء في مزاكلتيا
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 :اإلجرائية المصطمحات 2.4
 :Liabilityااللتزام  2.4.1

تدفؽ الصادر  إلى, يتكقع أف تؤدم تسكيتو أحداث سابقة فينشأ عااللتزاـ الحالي لممنشأة 
 Van Greuning, Scott, and Terblanche مف المكارد التي تمثؿ منافع اقتصادية.

,2011). )

 provision:المخصص  2.4.2
يز المخصص عف غيره مف كعدـ الػتأكد ىذا ما يم مبمغو,في تكقيتو أك  مشككؾالتزاـ 

 . استنتاجيو,ك يمكف أف ينتج  المخصص عف التزامات قانكنية أك االلتزامات
( (Alfredsonetal, 2009 

 :contingent Assetاألصل المحتمل  2.4.3
أصؿ ينشأ مف أحداث سابقة ك يتـ تأكيد كجكده فقط بكقكع أك عدـ كقكع حدث مستقبمي 

 (.(Van Greuningetal.,2011كامؿلسيطرة المنشأة بشكؿ  غير مؤكد كاحد أك أكثر اليخضع
 :Contingent Liabilityااللتزام المحتمل  2.4.4

التزاـ تنفيذه مرتبط بحدكث أك عدـ حدكث أمر ما غير مؤكد الحدكث في المستقبؿ 
كليس تحت سيطرة المنشأة, أك التزاـ حالي ناتج عف أحداث حصمت في الماضي لكف مف غير 

 Alfredson) )0أك اليمكف قياسو بمكثكقية كافية التضحية بمكارد اقتصادية إلىأف يؤدم المتكقع 

et al, 20090
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 :مقدمةال 3.1
جراءاتيا محكران تعتبر منيجي يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف  ان رئيس ة الدراسة كا 

الدراسة, كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى 
النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة, كبالتالي تحقؽ األىداؼ 

 التي تسعى إلى تحقيقيا. 
الدراسة, ككذلؾ أداة كعينة كمجتمع  متبعنيج الملم تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان  لؾعمى ذ بناءن 

كينتيي الفصؿ  ,, كمدل صدقيا كثباتياككيفية بنائيا كتطكيرىا إعدادىاالدراسة المستخدمة كطريقة 
يمي كصؼ  اكاستخالص النتائج, كفيم لبياناتبالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا

 .ليذه اإلجراءات

 :سةرامنيج الد 3.2
 مف الذم يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج استخداـلقد تـ  الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 تطرح التي كاألراءمككناتيا  بيف كالعالقةبياناتيا،  كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ خاللو
 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا

"المنيج الذم يسعى  بأنو التحميمي الكصفي المنيج(100:2006) الحمداني كيعرؼ
الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ  أكلكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة، 

كتتطمب معرفة المشاركيف في  ظاىرة أك مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع،
 .التي نستعمميا لجمع البيانات" كاألكقات ندرسيا كالظكاىر التيالدارسة 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

مصادر البيانات الثانكية كالتي  ىإل لمدراسةمعالجة اإلطار النظرم تـ : حيث المصادر الثانوية .1
تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، 
كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث كالمطالعة في مكاقع 

 اإلنترنت المختمفة.
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جمع البيانات األكلية مف خالؿ  تـ الدراسةة لمكضكع كانب التحميمي: لمعالجة الجالمصادراألولية .2
ليذا الغرض.لمدراسة اإلستبانة كأداة رئيسة  ، صممت خصيصا ن

 :الدراسة مجتمع 3.3
, كبناء عمى مشكمة يتـ دراستيايعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي مجتمع الدراسة 

مكاتب التدقيؽ في فمسطيف التي تدقؽ مف جميع يتككف الدراسة كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ 
مدقؽ ممف  52مف  كيتككف مجتمع الدراسة في بكرصة فمسطيف ةالمدرجك  ةعمى المصارؼ المحمي

 .في بكرصة فمسطيف ةالمدرج ةيعممكف في التدقيؽ عمى البنكؾ المحمي
 مجتمعإستبانة عمى  52، حيث تـ تكزيع أسمكب الحصر الشامؿاستخداـ  تـ حيث

 .%52بنسبة استبانو 24كقد تـ استرداد الدراسة 

 :أداة الدراسة 3.4
مشكالت التدقيق عمى المخصصات واألصول وااللتزامات "تـ إعداد إستبانة حكؿ

 ."المحتممة في المصارف المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 :قسمين رئيسينمن تتكون إستبانة الدارسة 

العمر, المسمى الكظيفي, المؤىؿ ) يفالمستجيبعف  الشخصيةالبيانات كىك عبارة عف القسم األول: 
كمعمكمات  (العممي, عدد سنكات الخبرة في مجاؿ تدقيؽ الحسابات, الحصكؿ عمى الشيادة المينية

)االرتباط بمكتب تدقيؽ عالمي, عدد المدققيف  خاصة بمكتب التدقيؽ الذم يعمؿ المستجيب بو حاليا
 .المستجيب لديو حاليان(في مكتب التدقيؽ الذم يعمؿ 

 

 :مجاليفعمى  فقرة, مكزع 19كيتككف مف  ,مجاالت الدراسةكىك عبارة عف  الثاني: القسم

 عمى المخصصات وااللتزاماتت التقديرات فيما يتعمق بالتدقيق فيم متطمبا: المجال األول
 .ة( فقر 13, كيتككف مف )المحتممة في البنوك المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

كالت التدقيق عمى المخصصات واألصول وااللتزامات المحتممة في البنوك مشالمجال الثاني: 
 ات.( فقر 6, كيتككف مف )المحمية المدرجة في بورصة فمسطين
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لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف  الخماسي تـ استخداـ مقياس ليكرتكقد 
 (:301حسب جدكؿ )

 الخماسي ليكرتدرجات مقياس (: 1.1جدول )

موافق بدرجة غير  االستجابة
 جداً  كبيرة

موافق غير 
 كبيرةبدرجة 

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق 
كبيرة بدرجة 
 جداً 

 5 4 3 2 1 الدرجة
" كبذلؾ يككف الكزف غير مكافؽ بدرجة كبيرة جدان ( لالستجابة "1اختار الباحث الدرجة )

 % كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.22النسبي في ىذه الحالة ىك

 صدق االستبيان: 3.5
(، 125: ـ2212أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو" )الجرجاكم،صدؽ االستبانة يعني "

شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،  كما يقصد بالصدؽ "
تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" )عبيدات ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث 

 (. كقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة:179:2221كآخركف، 

 صدق المقياس: -1

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

مع المجاؿ  يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة
الذم تنتمي إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة كذلؾ مف خالؿ 

 حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 فيـ متطمبات"مجاؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ302جدكؿ )يكضح 

المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة  التقديرات فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات كااللتزامات
، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند كالدرجة الكمية لممجاؿ" في بكرصة فمسطيف

 لما كضع لقياسو. صادقاكبذلؾ يعتبر المجاؿ α ≤0.05معنكية  مستكل
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فيم متطمبات التقديرات فيما يتعمق بالتدقيق عمى "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل: (1.3جدول )
 والدرجة الكمية لممجال"المخصصات وااللتزامات المحتممة في البنوك المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 821. إلعداد التقدير. اإلدارةكاختيار الطريقة التي استخدمت مف قبؿ  يتـ مراجعة  .1

 0.001* 614. االفتراضات التي أستند عمييا التقدير كمراعاةتقييـ البيانات   .3

 0.000* 740. األحيافيتـ االستعانة بخبير متخصص في بعض   .1

 0.000* 781. التي يشمميا التقرير االحتساباختيار   .4

 0.000* 637. حكؿ مكثكقية إجراءات البنؾ بشأف التقديرات بشكؿ عاـ أدلةيتـ الحصكؿ عمى   .5

6.  
في فترات سابقة مع النتائج  بتاالمقارنة، عند اإلمكاف، بيف التقديرات المعمكؿ 

 0.000* 639. الفعمية ليذه الفترات

 0.000* 725. الحصكؿ عمى تقدير مستقؿ  .7

 0.002* 570. بالمصادقة عمى التقديراتدراسة إجراءات اإلدارة   .8

9.  
ف  تقييـ فيما إذا تـ تحديد مقدار الفركؽ بيف النتائج الفعمية كالتقديرات السابقة، كا 

 التسكيات المناسبة أك اإلفصاح عنيا، قد تـ اتخاذىا عند الضركرة .
.568 *0.002 

 0.003* 550. الالحقة كتكفيرىا ألدلة التدقيؽ األحداثمتابعة  .11

 0.003* 550. تقييـ مخاطر كجكد خطأ في التقدير المحاسبي  .11

 0.014* 449. المعيارالخاص بالتقديرات المحاسبية تبمتطمباتقييـ مدل االلتزاـ   .13

 0.000* 740. تقييـ ك اختبار أنظمة الرقابة المعنية  .11

 . α ≤0.05داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

كالت التدقيؽ مشاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ( معامؿ303جدكؿ )يكضح 
" عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

 α ≤0.05معنكية  مستكلكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند 
 لما كضع لقياسو. صادقان كبذلؾ يعتبر المجاؿ 
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مشكالت التدقيق عمى المخصصات واألصول باط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرت: (1.1جدول )
 " والدرجة الكمية لممجالوااللتزامات المحتممة في البنوك المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 839. المسئكلةتكفر المعمكمات مف الجية عدـ   .1

 0.000* 790. البنؾ عمى الجيات التي مف الممكف أف يستفيد منيا المدقؽ إدارةضغكط  .2

 0.000* 787. عدـ كجكد أسس ثابتة لمقياس  .3

 0.000* 920. عدـ تكفرالمعمكمات ك الخبرة الكافية أماـ المدقؽ  .4

 0.000* 762. المعمكمات ك تقديـ معمكمات مضممة إخفاء  .5

 0.000* 798. مع المدقؽ  اإلدارةعدـ تعاكن  .6

 .α ≤0.05داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *
  Structure Validityالبنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي 
ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  لاألداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدتريد 

 اإلستبانة.
كبذلؾ  α ≤0.05معنكية  مستكلعند إحصائيان  يفاإلستبانة دالمجالي( أف 304يبيف جدكؿ )

 لقياسو. تلما كضع وصادق عتبر اإلستبانةت
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة: (1.4جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

فيـ متطمبات التقديرات فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات 
 0المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف كااللتزامات

.449 *0.014 

كالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في مش
0البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

.553 *0.003 

 . α ≤0.05داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند*
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 :Reliability اإلستبانتثبات  3.6
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفس االستبياف يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىك 

ة عند كؿ مرة يستخدـ فييا, أك ، كيقصد بو أيضا إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربمتتالية
تكرار استخدامو في أكقات مختمفة  درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عندماىي 

 (. 97: 2212)الجرجاكم،
 Cronbach'sمعامؿ ألفا كركنباخثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ  مفتحقؽ ال تـ كقد

Alpha Coefficient( 305، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة: (1.5جدول )

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

متطمبات التقديرات فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات  فيـ
 0المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف كااللتزامات

13 0.853 0.923 

كالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في مش
 0البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

6 0.898 0.948 

 0.931 0.867 19 معا فقرات االستبانةجميع 

 = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ الصدؽ الذاتي*

لممجاليف حيث قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة أف  (305)جدكؿ يكضح
(0.8670لجميع فقرات اإلستبانة ) بينما بمغتالتكالي،مى ع (0.853,0.898)بمغت

عالتكالي،  (0.923،0.948)بمغت لممجالي حيث مرتفعة  الصدؽ الذاتيككذلؾ قيمة 
 .إحصائياكداؿ  مرتفع الثباتكىذا يعنى أف  (0.931)لجميع فقرات اإلستبانة  بينمابمغت

 .(1كبذلؾ تككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )
الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة  إستبانةتأكد مف صدؽ كثبات ال تـ قد 

 كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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 المستخدمة: األساليب اإلحصائية 3.7
 Statistical Packageمف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  اإلستبانةتـ تفريغ كتحميؿ 

for the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ تـ استخداـ
في ، ككانت النتائج كما ىي مبينة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

 (.306جدكؿ )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (1.6جدول )

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
(Sig.) 

فيـ متطمبات التقديرات فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات 
المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة  كااللتزامات
 0فمسطيف

0.650 0.792 

كااللتزامات المحتممة  كالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿمش
 0في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

0.829 0.498 

 0.352 0.931 جميع فقرات االستبانة معا

مستكل مف  أكبر االستبانة لمجالي(.Sig) ( أف القيمة االحتمالية 306جدكؿ ) يكضح
تـ استخداـ  حيث ,الطبيعييذه المجاالت يتبع التكزيع كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل 0.05الداللة 

 االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. 

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:وقد 

 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات -1

 .كاالنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي -2

 (, لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ -3

ما إذا كانت  لمعرفةK-S) ) :Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ -4
 .البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
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قد تـ ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) -5
 استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة.

( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  -6
أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ استخدامو لمتأكد  3كىي  درجة المكافقة المتكسطة ىكصمت إل

 فقرات االستبانة. مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف

( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  -7
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  -8
 اللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات د
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 الرابعالفصل 
 ومناقشتيا تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة: 4.1
، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ 
العمر, المسمى الكظيفي, المؤىؿ ) التي اشتممت عمى البيانات الشخصيةفقراتيا, كالكقكؼ عمى 

( كمعمكمات مجاؿ تدقيؽ الحسابات, الحصكؿ عمى الشيادة المينيةالعممي, عدد سنكات الخبرة في 
)االرتباط بمكتب تدقيؽ عالمي, عدد المدققيف  خاصة بمكتب التدقيؽ الذم يعمؿ المستجيب بو حاليان 
لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات , في مكتب التدقيؽ الذم يعمؿ المستجيب لديو حاليان(

ـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية حإذ تـ استخداـ برنامج ال ,الدراسة نةإستباالمتجمعة مف 
(SPSS) تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ. ائج الدراسة التي لمحصكؿ عمى نت 

 البيانات الشخصيةالدراسة وفق  عينةلالوصف اإلحصائي  4.2
  عينة الدراسة حسب العمرتوزيع 

 العمر عينة الدراسة حسب(: توزيع 4.1)جدول 

 النسبة المئوية % العدد العمر

 41.66 10 سنة 30أقؿ مف 

 729.17 سنة 40أقؿ مف  -30مف 

 25 6 سنة 50أقؿ مف  -40مف 

 4.16 1 سنة فأكثر 50

 100.0 24 المجموع

 ,سنة 32أقؿ مف  الدراسة مف عينة %41.7أف ما نسبتو  :(401)يتضح مف جدكؿ 
أقؿ مف  -40مف تتراكح أعمارىـ %25.0, سنة 40أقؿ مف  -32مف تتراكح أعمارىـ  29.2%
 . سنة فأكثر52أعمارىـ  %4.2بينما  ,سنة 50
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كىذا يعد مؤشر ا إيجابيا بأف أفراد عاـ  32% نسبة األعمار أكثر مف 58حيث تمثؿ نسبة 
عمى تعمؽ بالتدقيؽ التي ت تؤىميـ لمعرفة أىـ العكامؿ التدقيؽ العينة لدييـ خبرة كافية في

0محتممةال  كاألصكؿ كاإللتزمات المخصصات

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي(: توزيع 4.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 12.5 3 مساعد تدقيؽ

 12.5 3 مدقؽ

 41.67 10 مدقؽ رئيسي

 12.5 3 مشرؼ تدقيؽ أك مساعد مدير تدقيؽ

 12.5 3 مدير تدقيؽ

4.17 1 شريؾ

 4.17 1 أخرل

 100.0 24 المجموع

12.5( أف ما نسبتو 402)يتضح مف جدكؿ  مسماىـ الكظيفي  الدراسة مف عينة%
41.7, مدير تدقيؽك  كمشرؼ تدقيؽ أك مساعد مدير تدقيؽ مدقؽك  مساعد تدقيؽ مسماىـ %

كىذا يدؿ عمى أنو تـ استقصاء آراء شريؾمسماىـ الكظيفي  %4.2بينما, مدقؽ رئيسيالكظيفي 
أشخاص ذك معرفة بأسس اختيار مدقؽ الحسابات الخارجي كليـ مستكيات كظيفية تؤىميـ لتعبئة 

 .ستبياف كبالتالي يمكف االعتماد عمى آرائيـ بشكؿ كبيرإلا

. 
 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  -

 

 الدراسة حسب المؤىل العمميعينة (: توزيع 4.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 66.7 16 بكالكريكس

 33.3 8 دراسات عميا

 100.0 24 المجموع



37 



مؤىميـ العممي  الدراسة مف عينة% 66.7( أف ما نسبتو 403)يتضح مف جدكؿ 
 مؤىميـ العممي دراسات عميا كىؤالء األشخاص ذك مؤىالت عممية ليا  %33.3بكالكريكس, بينما 

مما يعني أنيـ التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كاإللتزامات المحتممة قة مباشرة بعممية الع
بعممية ئيـ نابعة مف كعييـ كأدراكيـ مؤىمكف بشكؿ جيد لمتفاعؿ مع مكضكع الدراسة ككف أف آرا

 ألصكؿ كاإللتزامات المحتممة.التدقيؽ عمى المخصصات كا

 في مجال تدقيق الحسابات سنوات الخبرة عددعينة الدراسة حسب توزيع  -

 سنوات الخبرةعددعينة الدراسة حسب توزيع  (:4.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرةعدد 
 25.0 6 سنكات 5أقؿ مف 

 50.0 12 سنكات 10أقؿ مف  - 5

 12.5 3 سنة 15أقؿ مف  – 10مف 

 12.5 3 سنة فأكثر 15

 100.0 24 المجموع
سىنكات  5مف أفراد العينة خبرتيـ مف %  75ما نسبتو ( أف 404)يتضح مف جدكؿ 

ت العمؿ ذات االعتماد عمى آرائيـ التي تعكس خبراتيـ المتنكعة في مجإلفأكثر مما يعزز إمكانية ا
 .قة بمكضىكع الدراسةالالع
 الحصول عمى الشيادات المينية عينة الدراسة حسبتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الحصول عمى الشيادات المينية(: توزيع 4.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الحصول عمى الشيادات المينية
 25.0 6 نعـ
 75.0 18 ال

 100.0 24 المجموع
حصمكا عمى شيادات  الدراسة مف عينة% 25.0( أف ما نسبتو 405)يتضح مف جدكؿ 

  فبحكثيمملالغالبية العظمى  فما يعني أم ,لـ يحصمكا عمى شيادات مينية %75.0مينية, بينما 
فيرجع السبب إلى أنو ليس بالضركرة أف يحمؿ جميع  مينية اداتيى أم شمع ميفغير حاص
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تحتاج الى مزيد مف العامميف في مكاتب التدقيؽ الشيادات المينية باإلضافة الى أنيا مكمفة نسبيا ك 
   الكقت ك التفرغ لمعمـ.

معمومات خاصة بمكتب التدقيق الذي يعمل  الدراسة وفق لعينةالوصف اإلحصائي  4.3
 المستجيب بو حاليا.

 عدد المدققين في مكتب التدقيق الذي يعمل المستجيب لديو حالياً عينة الدراسة حسب توزيع  -
 

 عدد المدققين في مكتب التدقيق الذي يعمل المستجيب لديو حالياً عينة الدراسة حسب (: توزيع 4.6جدول )

عدد المدققين في مكتب التدقيق الذي يعمل 
 النسبة المئوية % العدد المستجيب لديو حالياً 

 16.7 4 مدققيف فأقؿ 5 

 45.8 11 مدققيف 10 -6مف 

 4.2 1 مدقؽ 20-11مف 

 33.3 8 مدقؽ 20أكثر مف 

 100.0 24 المجموع
 5 مف مكاتب التدقيؽ عدد المدققيف لدييـ% 16.7( أف ما نسبتو 406)يتضح مف جدكؿ 

% يتراكح عدد مدققييـ مف 4.2مدققيف,  12 -6% يتراكح عدد مدققييـ مف 45.8, مدققيف فأقؿ
مما يظير تنكع حجـ  المكاتب لما , مدقؽ 22عدد مدققييـ أكثر مف %33.3مدقؽ, بينما  11-22

عتماد عمى آرائيـ إلمما يعزز إمكانية االتدقيؽ عمى البنكؾ المختمفة شرة بعممية قة مباالع ليا مف
  قة بمكضىكع الدراسةالت العمؿ ذات العاالالتي تعكس خبراتيـ المتنكعة في مج

 اختبار فرضيات الدراسة 4.4
لمعرفة ما إذا كانت متكسط لعينة كاحدة  Tتـ استخداـ اختبارختبار فرضيات الدراسة ال

 .أـ ال 3المكافقة المتكسطة كىي  درجةدرجة االستجابة قد كصمت إلى 
متكسط آراء األفراد حكؿ الظاىرة ( فإف 0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت ف 

 Sig < 0.05، أما إذا كانت 3مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف مكافؽ بدرجة متكسطة كىى 
(Sig ف0.05أقؿ مف )كفي ىذه رجة المكافقة المتكسطةعف دآراء األفراد يختمؼ جكىريان متكسط  اف ،
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المكافقة الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية عف درجة 
 .المتكسطة

مكجبة فمعناه أف المتكسط قيمة االختبار كذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت 
 الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح.

( 542ال يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) الفرضية االولى:
المحمية المدرجة في بكرصة المحتممة في المصارؼ  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات

 .فمسطيف
( 542ال يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) الفرضية الثانية:

 .في بكرصة فمسطيف المدرجةالمحتممة  في المصارؼ المحمية  األصكؿفيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى 
 (542ال يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) :الفرضية الثالثة

 .في بكرصة فمسطيف المدرجةفيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية 
 

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة  Tتـ استخداـ اختبار الختبار ىذه الفرضيات 
 (.14النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3 كىي درجة المكافقة المتكسطةقد كصمت إلىاالستجابة 

فيم متطمبات التقديرات فيما "مجال  لكل فقرة من فقرات(.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (4.7جدول )
 "المحتممة في البنوك المحمية المدرجة في بورصة فمسطين يتعمق بالتدقيق عمى المخصصات وااللتزامات

رقيم
الت

 
 الفقرة

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
نس

ال
 

ق
بار

الخت
ة ا

يم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

يب .(
لترت

ا
 

يػػتـ مراجعػػة كاختيػػار الطريقػػة  1
التػػػػػػػي اسػػػػػػػتخدمت مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ 

 إلعداد التقدير. اإلدارة
4.46 0.51 89.17 14.04 *0.000 1 

 كمراعػػػػػػػػػػػػاةتقيػػػػػػػػػػػػيـ البيانػػػػػػػػػػػػات  2
االفتراضات التي أستند عمييا 

 التقدير
4.42 0.58 88.33 11.89 *0.000 3 

 13 0.003* 3.09 74.17 1.12 3.71يػػػػػػػػػػػػػػتـ االسػػػػػػػػػػػػػػتعانة بخبيػػػػػػػػػػػػػػر  3
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متخصػػػػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػض 
 األحياف

التػي  االحتسابقيمة   ارباخت 4
 يشمميا التقرير

3.88 0.80 77.50 5.38 *0.000 12 

حػكؿ  أدلػةيتـ الحصكؿ عمػى  5
مكثكقية إجراءات البنؾ بشػأف 

 التقديرات بشكؿ عاـ
4.38 0.65 87.50 10.41 *0.000 5 

المقارنػػػة، عنػػػد اإلمكػػػاف، بػػػيف  6
فػػػػػي  بتػػػػػاالتقػػػػػديرات المعمػػػػػكؿ 

فتػػػػػػػرات سػػػػػػػابقة مػػػػػػػع النتػػػػػػػائج 
 .الفعمية ليذه الفترات

4.17 0.64 83.33 8.97 *0.000 7 

 11 0.000* 8.12 81.67 0.65 4.08 الحصكؿ عمى تقدير مستقؿ 7

دراسػػػػػػػػػػػػػػػػة إجػػػػػػػػػػػػػػػػراءات اإلدارة  8
 بالمصادقة عمى التقديرات

4.25 0.74 85.00 8.31 *0.000 6 

تقييـ فيما إذا تـ تحديد مقػدار  9
الفػػػػركؽ بػػػػيف النتػػػػائج الفعميػػػػة 
ف  كالتقػػػػػػػػػػػػػػديرات السػػػػػػػػػػػػػػابقة، كا 
التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيات المناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة أك 
اإلفصػػػػػػػػػاح عنيػػػػػػػػػا، قػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػـ 

 اتخاذىا عند الضركرة .

4.13 0.61 82.50 9.00 *0.000 10 

الالحقػػػػػػػػػػػػػػة  األحػػػػػػػػػػػػػػداثمتابعة 10
 كتكفيرىا ألدلة التدقيؽ

4.17 0.64 83.33 8.97 *0.000 7 

تقييـ مخػاطر كجػكد خطػأ فػي  11
 التقدير المحاسبي

4.17 0.64 83.33 8.97 *0.000 7 

تقيػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػدل االلتػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ  12
4.46 0.59 89.17 12.15 *0.000 1 
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المعيارالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص تبمتطمبا
 بالتقديرات المحاسبية

تقييـ ك اختبػار أنظمػة الرقابػة  13
 المعنية

4.42 0.58 88.33 11.89 *0.0003 

  0.000* 14.27 84.10 0.41 4.21 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α ≤0.05داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند*
 ( يمكف استخالص ما يمي:407مف جدكؿ )

 اإلدارةيتـ مراجعة كاختيار الطريقة التي استخدمت مف قبؿ "األكلى لمفقرة المتكسط الحسابي  -
،%89.17( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.46ساكم ي "إلعداد التقدير

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساوي (Sig).القيمة االحتمالية  وأ14.04ٌختباراالقيمة 
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد ، α≤0.05إحصائيان عند مستكل داللة

مف قبؿ  جدا بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3 كىي درجة المكافقة المتكسطةزاد عف 
 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة

ساكم ي "األحيافيتـ االستعانة بخبير متخصص في بعض " الثالثة المتكسط الحسابي لمفقرة -
كأف القيمة االحتمالية  ,3.09قيمة االختبار، %74.17أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.71

.(Sig تساكم)0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 0.003≥ α مما ،
 3 كىي درجة المكافقة المتكسطةعف  زاديدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينةمف قبؿ  مكافقة بدرجة كبيرةك كىذا يعني أف ىنا
، كأف المتكسط الحسابي النسبي 4.21ف المتكسط الحسابي يساكم إبشكؿ عاـ يمكف القكؿ  -

لذلؾ  0.000تساكم  (Sigكأف القيمة االحتمالية ). ,14.27قيمة االختبار%، 84.10يساكم 
 فيـ متطمبات التقديرات فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات كااللتزاماتيعتبر مجاؿ" 

 " داؿ إحصائيان عند مستكل داللة المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف
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0.05≥ α درجة ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف
عمى  أفراد العينةمف قبؿ  مكافقة بدرجة كبيرةكىذا يعني أف ىناؾ  3 كىي المكافقة المتكسطة
 فقرات ىذا المجاؿ. 

بمتطمبات التقدير فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى  ييدؿ أف المدققيف يمتزمكف بالقدر الكافمما 
 .المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف كااللتزامات كاألصكؿ المخصصات

ارتباط بعض  إلى باإلضافةامتالؾ المدققيف المعرفة كالفيـ المناسب  ؾ إلىذل لكيعز 
كتتفؽ ىذة  المكاتب التدقيؽ بمكاتب تدقيؽ دكلية مما يزيد مف الخبرة ك أداء أفضؿ بعممية التدقيؽ

دراسة الشكابكة حيث أظيرت أف مكاتب التدقيقي ممتزمكف الى حد ما بمتطمبات معيار النتيجة مع 
 .(542التدقيؽ الدكلي رقـ )

الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ يمتـز مدققي  :األولىنتيجة الفرضية 
المحتممة في المصارؼ المحمية المدرجة في بكرصة  ( فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات542)

 .فمسطيف
يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  نتيجة الفرضية الثانية:

في بكرصة  ألمدرجوالمحتممة  في المصارؼ المحمية  األصكؿيؽ عمى ( فيما يتعمؽ بالتدق542)
 .فمسطيف

يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  نتيجة الفرضية الثالثة:
في بكرصة  ألمدرجوفيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية  (542)

 .فمسطيف
يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ : الفرضيةنتيجة 

المحتممة في المصارؼ كاألصكؿ كاإللتزامات  ( فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات542)
 .المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف
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االلتزامات المحتممة و  األصولعمى المخصصات و  اإلفصاحال يوجد معوقات حول الفرضية الرابعة: 
 .في بورصة فمسطين  المدرجةالمحتممة في المصارف المحمية 

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة  Tتـ استخداـ اختبار الختبار ىذه الفرضية 
 (.408النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3 كىي المتكسطة المكافقةدرجة قد كصمت 
التدقيق عمى  معوقات" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)الحسابي وقيمة االحتمال  المتوسط: (4.8جدول )

 "المخصصات واألصول وااللتزامات المحتممة في البنوك المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 الفقرة ـ

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

 2 0.205 0.84- 55.83 1.22 2.79 .المسئكلةعدـ تكفر المعمكمات مف الجية  1

2 
البنؾ عمى الجيات التي مف  إدارةضغكط

 .الممكف أف يستفيد منيا المدقؽ
2.67 1.31 53.33 -1.25 0.112 3 

 1 0.316 0.49- 57.50 1.26 2.88 .عدـ كجكد أسس ثابتة لمقياس 3

4 
الخبرة الكافية أماـ تكفرالمعمكمات ك عدـ 
 .المدقؽ

2.58 1.18 51.67 -1.74 *0.048 4 

 5 0.000* 3.89- 43.33 1.05 2.17 .تقديـ معمكمات مضممةالمعمكمات ك  إخفاء 5
 5 0.000* 3.89- 43.33 1.05 2.17 .مع المدقؽ اإلدارة عدـ تعاكف 6
  0.014* 2.34- 50.83 0.96 2.54 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α ≤0.05داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند*

 ( يمكف استخالص ما يمي:408مف جدكؿ )

)الدرجة الكمية مف  2.88ساكم ي "عدـ كجكد أسس ثابتة لمقياس" الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
%57.50( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5 القيمة االحتمالية كأف 0.49- ختباراالقيمة ،
.(Sig) 0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.316 تساكم≥ α ، مما
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درجة المكافقة المتكسطة عف  ال يختمؼ جكىريايدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متكسطةبدرجة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىي 

عدـ ، المعمكمات ك تقديـ معمكمات مضممة إخفاء" الخامسة كالسادسة تيفلمفقر المتكسط الحسابي  -
قيمة  ،%43.33أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.17ساكم ي "مع المدقؽ اإلدارة تعاكف

 تيفالفقر  اتيفلذلؾ تعتبر ى 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,3.89-االختبار 
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة قد ، α ≤0.05 إحصائيان عند مستكل داللة تيفدال

مكافقة بدرجة كبيرة مف  غيرك كىذا يعني أف ىنا 3كىي درجة المكافقة المتكسطة عف  انخفض
 . تيفقبؿ أفراد العينة عمى الفقر 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 2.54المتكسط الحسابي يساكم  فإبشكؿ عاـ  -
50.83 لذلؾ يعتبر 0.014تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية  كأف ,2.34-االختبار قيمة%،
كالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في البنكؾ المحمية مش" مجاؿ

مما يدؿ عمى أف ، α ≤0.05" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة المدرجة في بكرصة فمسطيف
كىذا  3كىي  المتكسطةدرجة المكافقة متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف 

 مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. غير يعني أف ىناؾ 

عف  معمكمات اإلدارة إخفاءأك  اإلدارةبيف تعاكف  ليس المشكمة مف حيثمما يدلؿ أنو 
 أف يقدـ مف خاللو المدقؽ عيستطيقمة معمكمات ف المشكمة بعدـ كجكد أساس ثابت ك كلكالمدقؽ 

 .التقدير المحاسبي

معمكمات عف  مما يدلؿ أنو ليس المشكمة مف حيث تعاكف بيف اإلدارة أك إخفاءاإلدارة
المدققمف خاللو أف يقدـ  عالمدقؽ كلكف المشكمة بعدـ كجكد أساس ثابت كقمة معمكمات يستطي

الت المقترحة ال التقدير المحاسبي كتتفؽ ىذة النتيجة مع دراسة الشكابكة حيث أظيرت أف المشك
 تعيؽ جكدة عمميـ.
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( فيما 542معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) يمتـز مدققي الحسابات الخارجييف بمتطمباتنتيجة الفرضية :
المحتممة في المصارؼ المحمية المدرجة كاألصكؿ كاإللتزامات  يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات

 .في بكرصة فمسطيف
( بيف متكسطات آراء α≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) الخامسة: الفرضية

المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في المصارؼ مشكالت التدقيؽ عمى المبحكثيف حكؿ 
العمر, المسمى الكظيفي, تعزل إلى العكامؿ الشخصية ) المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

 (.المؤىؿ العممي, عدد سنكات الخبرة في مجاؿ تدقيؽ الحسابات, الحصكؿ عمى الشيادة المينية

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ لعينتيف مستقمتيفT "تـ استخداـ اختبارالختبار ىذه الفرضية  
 بيانات.فركؽ ذات داللة إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف ال

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية التبايف األحادمكذلؾ تـ استخداـ اختبار"
 أكثر.متكسطات أك  3كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات آراء المبحوثين α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
مشكالت التدقيق عمى المخصصات واألصول وااللتزامات المحتممة في المصارف حول 

 العمر. تعزى إلى المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 مقابمة الختبارال (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 409المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ يمكف  لممجاليف كالمجاليف مجتمعيف معان  0.05أكبر مف مستكل الداللة " التبايف األحادم"

 يفاستنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذ
 .العمرتعزل إلى  المجاليف
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 العمر–" التباين األحادياختبار " (:نتائج4.9جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
30 
 سنة

 -30من 
أقل من 

 سنة 40

40 
سنة 
 فأكثر

متطمبات التقديرات فيما يتعمؽ بالتدقيؽ  فيـ
عمى المخصصات كااللتزامات المحتممة 
في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة 

 فمسطيف.

4.04 4.22 4.43 1.996 0.161 

مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات 
كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في البنكؾ 

 المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف.

2.90 2.38 2.19 1.293 0.295 

 0.881 0.127 3.72 3.64 3.68 جميع المجاالت معا

( بين متوسطات آراء المبحوثين α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
مشكالت التدقيق عمى المخصصات واألصول وااللتزامات المحتممة في المصارف حول 

 المسمى الوظيفي. تعزى إلى المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 يمكف استنتاج ما يمي:( 4.12المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م

أقؿ مف مستكل " المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
 فيـ متطمبات التقديرات فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات كااللتزاماتلمجاؿ " 0.05الداللة 

كبذلؾ يمكف  كالمجاليف مجتمعيف معا "المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف
استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ 

 . مسماىـ الكظيفي شريؾتعزل إلى المسمى الكظيفي كذلؾ لصالح الذيف كالمجاليف مجتمعيف معا 

كالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة مش لمجاؿ "أما بالنسبة 
أكبر مف (.Sig), فقد تبيف أف القيمة االحتمالية " في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  0.05مستكل الداللة 
 .المسمى الكظيفيتعزل إلى  االمجاؿديرات عينة الدراسة حكؿ ىذتق
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 المسمى الوظيفي  "اختبار"التباين األحادي(:نتائج 4.11جدول )

 .α≤0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
( بين متوسطات آراء المبحوثين α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

مشكالت التدقيق عمى المخصصات واألصول وااللتزامات المحتممة في المصارف حول 
 المؤىل العممي. تعزى إلى المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبيف أف4.11المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م 
كبذلؾ يمكف  لممجاليف مجتمعيف معا 0.05أكبر مف مستكل الداللة "  لعينتيف مستقمتيفT الختبار" 

ىذيف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ 
 تعزل إلى المؤىؿ العممي.  المجاليف مجتمعيف معا

  

 المجاؿ

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

مساعد 
مدقق  مدقق تدقيق

 رئيسي

مشرف 
أو 

 عدامس

مدير 
 أخرى شريك تدقيق

متطمبػػػات التقػػػديرات  فيػػػـ
فيمػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػؽ بالتػػػػػػػػدقيؽ 

المخصصػػػػػػػػػػػػػات  عمػػػػػػػػػػػػػى
كااللتزامات المحتممة في 
البنػػكؾ المحميػػة المدرجػػة 

 في بكرصة فمسطيف.

4.00 4.08 4.02 4.72 4.54 5.00 3.77 4.821 *0.005 

مشػػػػكالت التػػػػدقيؽ عمػػػػى 
 المخصصػػػات كاألصػػػكؿ
كااللتزامات المحتممة في 
البنػػكؾ المحميػػة المدرجػػة 

 في بكرصة فمسطيف.

2.06 3.22 2.67 1.33 2.72 3.00 3.33 1.569 0.216 

 0.018* 3.553 3.63 4.37 3.96 3.65 3.59 3.81 3.39 المجاليف معا
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 المؤىل العممي –" لعينتين مستقمتين Tاختبار" (:نتائج 4.11جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 دراسات عميا بكالوريوس .(

متطمبػػػػات التقػػػػديرات فيمػػػػا يتعمػػػػؽ  فيػػػػـ
بالتػػػػػػػػػػػػػػػدقيؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػػى المخصصػػػػػػػػػػػػػػػػات 
كااللتزامػػػػػػػات المحتممػػػػػػػة فػػػػػػػي البنػػػػػػػكؾ 
 المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف.

4.25 4.12 0.744 0.465 

مشػػكالت التػػدقيؽ عمػػى المخصصػػات 
كاألصػػػػكؿ كااللتزامػػػػات المحتممػػػػة فػػػػي 
البنػػػكؾ المحميػػػة المدرجػػػة فػػػي بكرصػػػة 

 فمسطيف.

2.44 2.75 -0.744 0.465 

 0.960 0.050- 3.68 3.68 المجالين معا

( بين متوسطات آراء المبحوثين α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
مشكالت التدقيق عمى المخصصات واألصول وااللتزامات المحتممة في المصارف حول 

 الخبرة في مجال تدقيق الحسابات. سنواتتعزى إلى المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

 يمكف استنتاج ما يمي:( 4.12المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م

أقؿ مف مستكل الداللة "المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
المحتممة  التقديرات فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات كااللتزامات متطمباتفيـ لمجاؿ " 0.05

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  كالمجاليف مجتمعيف معان  " في البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ كالمجاليف 

 .فأكثر سنة 15مجتمعيف معا تعزل إلى سنكات الخبرة كذلؾ لصالح الذيف سنكات خبرتيـ 

كالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في مشأما بالنسبة لمجاؿ "
أكبر مف  (.Sig), فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  "البنكؾ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  0.05مستكل الداللة 
 .سنكات الخبرةتقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 
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لتعددىا ستخدـ لقياس التقديرات المحاسبية أف ينو ال يكجد قياس ثابت يستطيع إحيث 
  .خبرهكاختالفيا ك لذلؾ ال تكجد فركؽ كبيرة بالنسبة لسنكات ال

تظير النتائج عدـ كجدكد مشاكؿ أك معيقات مف جية البنكؾ تعيؽ عمؿ المدققيف إلنجاز 
 عمميـ ك عدـ كجكد أخطاء جكىرية.

 سنوات الخبرة "اختبار"التباين األحادي(:نتائج 4.13جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
5 

 سنوات

 - من
أقل من 

10 
 سنوات

من 
10- 

أقل من 
15 
 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

فيػػػػػػـ متطمبػػػػػػات التقػػػػػػديرات فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ 
بالتػػدقيؽ عمػػى المخصصػػات كااللتزامػػات 
المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في 

 بكرصة فمسطيف.

3.92 4.16 4.59 4.56 3.408 *0.038 

مشػػػػػكالت التػػػػػدقيؽ عمػػػػػى المخصصػػػػػات 
كااللتزامػػػػػػػات المحتممػػػػػػػة فػػػػػػػي  كاألصػػػػػػػكؿ

البنػػػػػكؾ المحميػػػػػة المدرجػػػػػة فػػػػػي بكرصػػػػػة 
 فمسطيف.

2.81 2.49 1.50 3.28 2.237 0.115 

 0.015* 4.434 4.16 3.61 3.63 3.57 المجاليف معا

 .α≤0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

متوسطات آراء المبحوثين  ( بينα≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
مشكالت التدقيق عمى المخصصات واألصول وااللتزامات المحتممة في المصارف حول 

 الحصول عمى الشيادات المينية. تعزى إلى المحمية المدرجة في بورصة فمسطين

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 4013المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م 
 لممجاليف مجتمعيف معاك  لممجاليف 0.05أكبر مف مستكل الداللة "  لعينتيف مستقمتيفT الختبار" 

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة 
 تعزل إلى الحصكؿ عمى الشيادات المينية.  مجتمعيف معان المجاليف ك المجاليف ىذيف حكؿ 
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 الحصول عمى الشيادات المينية " لعينتين مستقمتينTاختبار" (:نتائج 4.11جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 ال نعم .(

فيػػـ متطمبػػات التقػػديرات فيمػػا يتعمػػؽ بالتػػدقيؽ عمػػى 
المخصصػػػػػػات كااللتزامػػػػػػات المحتممػػػػػػة فػػػػػػي البنػػػػػػكؾ 

 المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف.
4.21 4.21 0.000 1.000 

مشػػػػػكالت التػػػػػدقيؽ عمػػػػػى المخصصػػػػػات كاألصػػػػػكؿ 
كااللتزامػػػات المحتممػػػة فػػػي البنػػػكؾ المحميػػػة المدرجػػػة 

 في بكرصة فمسطيف.
2.67 2.50 0.361 0.722 

 0.714 0.371 3.67 3.72 المجاليف معا
 

 الخامسة: نتيجة الفرضية
متكسطات آراء المبحكثيف  ( بيفα≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )ال -

مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية حكؿ 
العمر, المؤىؿ العممي, الحصكؿ تعزل إلى العكامؿ الشخصية ) المدرجة في بكرصة فمسطيف

 (.عمى الشيادة المينية
متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ  ( بيفα≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -

مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية 
المسمى الكظيفي, عدد سنكات تعزل إلى العكامؿ الشخصية ) المدرجة في بكرصة فمسطيف

 (.الخبرة في مجاؿ تدقيؽ الحسابات
( بيف متكسطات آراء α≤ 0.05عند مستكل )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  السادسة:الفرضية

مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في المصارؼ المبحكثيف حكؿ 
عدد المدققيف في مكتب التدقيؽ الذم يعمؿ تعزل إلى  المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

 المستجيب لديو حاليان.
" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ التبايف األحادماختبار "تـ استخداـ الختبار ىذه الفرضية 

 متكسطات أك أكثر. 3ذات داللة إحصائية كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 
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المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 4014المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لممجاليف كالمجاليف مجتمعيف معا كبذلؾ  0.05أكبر مف مستكل الداللة "الختبار" التبايف األحادم 

يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ 
  .عدد المدققيف في مكتب التدقيؽىذيف المجاليف تعزل إلى 

 عدد المدققين في مكتب التدقيق"اختبار "التباين األحادي (:نتائج 4.14جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

مدققين  5
 فأقل

 6من 
 10إلى 

 مدققين

مدقق  11
 فأكثر

فيػـ متطمبػات التقػديرات فيمػا يتعمػؽ بالتػدقيؽ عمػػى 
المخصصػػػػات كااللتزامػػػػات المحتممػػػػة فػػػػي البنػػػػكؾ 

 المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف.
4.21 4.13 4.29 0.340 0.716 

مشػػػػكالت التػػػػدقيؽ عمػػػػى المخصصػػػػات كاألصػػػػكؿ 
كااللتزامػػات المحتممػػة فػػي البنػػكؾ المحميػػة المدرجػػة 

 في بكرصة فمسطيف.
2.04 2.39 2.94 1.530 0.240 

 0.700 0.349 3.87 3.58 3.53 المجاليف معا

 .α≤0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
( بيف α≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) تكجدال السادسة:نتيجة الفرضية

مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ 
عدد المدققيف في مكتب التدقيؽ الذم تعزل إلى  في المصارؼ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

 يعمؿ المستجيب لديو حاليان.
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 التوصياتو  نتائجال
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 الفصل الخامس
 التوصياتالنتائج و 

 

عمى  التدقيؽ التي قد تعيؽ عممية مشكالتالالتعرؼ عمى  إلىىدفت الدراسة 
 ك االلتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية المدرجو في بكرصة فمسطيف األصكؿالمخصصات ك 

التدقيؽ المنصكص عمييا في  بإجراءاتمدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف الفمسطينييف ك 
االلتزامات المحتممة في ك  األصكؿ( بالتدقيؽ عمى المخصصات ك 542ـ )معيار التدقيؽ الدكلي رق

كلقد كضع الباحث عدد مف األسئمة كالفرضيات , المصارؼ المحمية المدرجو في بكرصة فمسطيف
عف األسئمة ك فرضيات  اإلجابةعدة استنتاجات ساىمت في  إلىعمؽ بالدراسة كتكصؿ التي تت
 , كما يمي:الدراسة

 :النتائج 5.1
بمتطمبات مف قبؿ مدققي الحسابات بالقدر الكافي أف ىناؾ فيـ كالتزاـ أظيرت نتائج التحميؿ  .1

االلتزامات المحتممة في ك  األصكؿ( بالتدقيؽ عمى المخصصات ك 542ـ )رقالدكلي  التدقيؽ
 المصارؼ المحمية المدرجو في بكرصة فمسطيف

فيـ متطمبات التقديرات مجاؿ" يكجد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات  حيث .2
فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات كااللتزامات المحتممة في البنكؾ المحمية المدرجة في 

 ". بكرصة فمسطيف

ارتباط بعض مكاتب  إلى باإلضافةكالفيـ المناسب  الخبرة امتالؾ المدققيف ذلؾ إلى لكيعز  .3
 .بمكاتب تدقيؽ دكلية مما يزيد مف الخبرة ك أداء أفضؿ بعممية التدقيؽ الفمسطيني التدقيؽ

 األصكؿعمى المخصصات ك  اإلفصاحيكجد معكقات حكؿ  فال اإلفصاحلمعكقات  بالنسبة إما .4
 في بكرصة فمسطيف المدرجةااللتزامات المحتممة في المصارؼ المحمية المحتممة ك 

 

معمكمات عف المدقؽ كلكف  اإلدارة إخفاءأك  اإلدارة معتعاكف ال فيمشكمة  ال يكجدمما يدلؿ أنو  .5
تقديـ التقدير  ياعمي طيع المدقؽ بناءن تالمشكمة بعدـ كجكد أساس ثابت ك قمة معمكمات يس

 .المحاسبي
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 التوصيات: 5.2
 :في ضكء النتائج السابقة يمكف تقديـ التكصيات التالية

 البنكؾ فيكااللتزامات المحتممة  األصكؿبمعايير التدقيؽ عمى المخصصات ك  ضركرة االلتزاـ .1
في التأكد   ميماتمعب دكرا  نياإ حيث لمتخذها اإلجراءاتك  لممدقؽ كعممية التدقيؽلما  الفمسطينية

جيده تضمف حساب ىذه المخصصات بما  أسستككف عمى  أفيجب ك ىذه المخصصات  مف
 .كغير مضممو صحيحةيساعد الحصكؿ عمى بيانات مالية 

المختصة بالتأكد مف التزاـ مكاتب التدقيؽ بمتطمبات معايير ضركرة قياـ الجيات الرقابية ك  .2
 .التدقيؽ الدكلية

لدكلية مف أجؿ تجنب لممدققيف بشكؿ دكرم متخصصة في المعايير ا ضركرة عقد دكرات .3
 حصكؿ خطأ أك احتياؿ ك ضماف بشكؿ كبير قكائـ مالية عادلة تفيد متخذم القرار.

 
 :دراسات مستقبمية 5.3

 الت التالية:يوصي الباحث باجراء المزيد من الدراسات في المجا
 المدرجةالمحمية  الشركاتااللتزامات المحتممة في ك  األصكؿعمى المخصصات ك  مشكالت التدقيؽ 10

 .في بكرصة فمسطيف
المخصصات مدل تطبيؽ الشركات المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف لممعايير الدكلية المتعمقة  20

 .االلتزامات المحتممةك  األصكؿك 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

 المراجعالمصادر و 
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 المالحق
 (: االستبانة بصورتيا النيائية1ممحق )

 زةـــــغ-الجامعة االسالمية
 اـــات العميـــة الدراسادـــــعم
 ارةــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــكمي

 وتمويلماجستير محاسبة 
 

 /                                                  المحترم المدقق ديالس
000000انسالوعهيكىورحًتهللاوبركاته



 الموضوع: تعبئة استبانة
ىذه  أتكجو اليكـ بأطيب التحيات ك فائؽ االحتراـ ك التقدير ,راجيا حسف تعاكنكـ النجاح

 كااللتزامات كاألصكؿ المخصصات عمى التدقيؽ الدراسة التي تيدؼ الى التعرؼ عمى" مشكالت
حيث يقكـ الباحث باستطالع اراء  ,"المحتممة في المصارؼ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

 المدققيف حكؿ مشكالت التي تكاجو المدققيف في التدقيؽ عمى المخصصات االصكؿ ك االلتزامات 
ذلؾ  االجراءات المتخذة لمتدقيؽ عمييا في المصارؼ المحمية المدرجة في بكرصة فمسطيف ك ك

 .ة الماجستير في المحاسبةجكمتطمب لمحصكؿ عمى در 
تعبئة ىذة االستبانة بكؿ دقة كعناية, مؤكديف لكـ أف اجابتكـ  ادتكـ يمف س الرجاءلذا 

 .ستعامؿ بسرية كستستخدـ فقط في البحث العممي 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 و تفضلو بقبول فائق االحرتام و اتلقدير 

 
 

 الباحث                                                                                                               

 سعد حسن أبو جهل

 

  



 



 أوال: البيانات الشخصية:
 :عند االختيار المناسب (x) ارجو منكم التكرم بوضع اشارة*
 :العمر (1

 □ سنة 50ك أقؿ مف  40ج(مف   □سنة   40ك أقؿ مف  30ب(مف     □سنة  30أ(أقؿ مف 
 . □فأكثر  50د( 
 :المسمى الوظيفي2)
د(مشرؼ تدقيؽ أك مساعد مدير تدقيؽ     □ج( مدقؽ رئيسي   □ب( مدقؽ     □مساعد تدقيؽ   ( أ

 .....................................ز( أخرل الرجاء ذكرىا  □ك( شريؾ     □ج( مدير تدقيؽ  □

 :مي(المؤىل العم3
 .□ب( دراسات عميا    □أ(بكالكريكس

 (عدد سنكات الخبرة في مجاؿ تدقيؽ الحسابات :4
سنو  15سنة د( 15ك أقؿ مف  10ج(مف   □سنكات 10ك اقؿ مف  5ب(مف    □سنكات 5أ(أقؿ مف 

 . □فأكثر 
 :عمى الشيادات المينية ( الحصوال5

 .□ب(ال   □أ(نعـ 
 

 :ق الذي تعمل لديو حالياثانيا : معمومات خاصة بمكتب التدقي
 (االرتباط بمكتب تدقيق عالمي :1

 .□ب( ال  □أ( نعـ 
 (عدد المدققين في مكتب التدقيق الذي تعمل لدية حاليا.2
 □مدقؽ 20الى  11ج(مف  □مدققيف 10الى  6ب(مف  □مدققيف فأقؿ5 أ( 

 .□مدقؽ 20ق(أكثر مف 
 

 

 

 

 



 



فيما يتعمق بالتدقيق عمى المخصصات واالصول و االلتزامات  فيم متطمبات التقديراتثالثا: 
لمحمية المدرجو في بورصة فمسطين يقومون باالجراءات االمحتممة  فان المدققين عمى البنوك 

 التالية:


 الفقرة

غير موافق 
بدرجة كبيرة 

 جدا

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة كبيرة 

 جدا

مراجعػػة كاختيػػار الطريقػػة التػػي اسػػتخدمت مػػف قبػػؿ يػػتـ 
االدارة إلعداد التقدير.

   

تقيػػيـ البيانػػات كمراعػػاه االفتراضػػات التػػي أسػػتند عمييػػا 
التقدير

   

   يتـ االستعانة بخبير متخصص في بعض االحياف

   االحتسابات التي يشمميا التقريراختيار 

 لبنػػؾالحصػػكؿ عمػػى ادلػػة حػػكؿ مكثكقيػػة إجػػراءات ايػػتـ 
بشأف التقديرات بشكؿ عاـ

   

المقارنة، عند اإلمكاف، بيف التقػديرات المعمػكؿ بيػا فػي 
فترات سابقة مع النتائج الفعمية ليذه الفترات

   

    الحصكؿ عمى تقدير مستقؿ

   إجراءات اإلدارة بالمصادقة عمى التقديراتدراسة 

تقيػػػػيـ فيمػػػػا إذا تػػػػـ تحديػػػػد مقػػػػدار الفػػػػركؽ بػػػػيف النتػػػػائج 
ف التسػػكيات المناسػػبة أك  الفعميػػة كالتقػػديرات السػػابقة، كا 

اإلفصاح عنيا، قد تـ اتخاذىا عند الضركرة .

   

      متابعة االحداث الالحقة كتكفيرىا ألدلة التدقيؽ
      مخاطر كجكد خطأ في التقدير المحاسبي تقييـ

الخػاص بالتقػديرات  بمطمبػات المعيػارمتقييـ مػدل االلتزا
 المحاسبية

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      تقييـ ك اختبار أنظمة الرقابة المعنية
 

  



 



رابعا: مشكالت التدقيق عمى المخصصات واالصول و االلتزامات المحتممة  في البنوك المحمية 
 في بورصة فمسطين. المدرجو

 الفقرة

غير موافق 
بدرجة كبيرة 
 جدا

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق  موافق
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة كبيرة 
 جدا

      عدـ تكفر المعمكمات مف الجية المسؤكلة
ضغكط ادارة البنؾ عمى الجيات التي مػف 

 الممكف أف يستفيد منيا المدقؽ
     

      لمقياسعدـ كجكد أسس ثابتة 
عػػدـ تكفرالمعمكمػػات ك الخبػػرة الكافيػػة أمػػاـ 

 المدقؽ
     

اخفػػػػػػػػاء المعمكمػػػػػػػػات ك تقػػػػػػػػديـ معمكمػػػػػػػػات 
 مضممة

     

      عدـ تعاكف االدارة مع المدقؽ 







 


