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 اإلهداء
 رحمو اهلل إلى روح والدي الطاىرةإلى من غرس فينا حب العمم والتعمم....            

 أطال اهلل في عمرىا األزىار أزكى تنبت التي الحب روضة إلى بمقياىا.... قمبي يسعد من إلى

 الغالية أمي
أوقات إلى من تحمل  الصادقة والنوايا الطيب القمب صاحب إلى ...دربي ورفيق روحي توأم إلى

 البعد واالنشغال

 العزيززوجي 
 عزتي  استمد وبيم األم حضن شاركني من إلى روحي... من إلي   قربأ ىم من إلى

 إخوتي وأخواتي
 ضحكتو ... إلى الوجو المفعم بالبراءة في بعينيو والسعادة التفاؤل أرى من إلى

 تميم ابني
 العممي الشامخ حالصر  اإلى ىذ

 الجامعة اإلسالمية

 

 ىذه الرسالةأىدي 

 

 الباحثة
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 وتقدير شكر

 إال المحظات تطيب وال ،بطاعتكإال  النيار يطيب وال بشكرك إال الميل يطيب ال إليي     
....فالشكر أواًل هلل تعالي عمى برؤيتك إال الجنة تطيب وال بعفوك، إال اآلخرة تطيب وال، بذكرك

 نعمو التي التعد وال تحصى.

 الصادق محمد سيدنا أجمعين الخمق سيد عمى والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
 :تعالى قال أجمعين، وصحبو آلو وعمى األمين الوعد

َها َوق اَل َرب أَْوزِعِني أْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِتي أَْنَعْمَت َعَلي َوَعَلٰى  لقوْ "فَتََبَسَم َضاِحًكا ِمْن  
سورة النمل اآلية   َتْرَضاه وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبَ اِدَك الصَالِِحيَن"وَاِلَدي وَأَْن أَْعَمل َصالًِحا  

(91) 

 أما بعد،،،

 المحاسبة أستاذ ناىض نمر الخالدي الفاضل لمدكتور الجزيل بالشكر بداية أتقدم أن يسرني
 والذي لم يدخر جيدًا في سبيل إنجاز ىذا البحث. الرسالة ىذه عمى افباإلشر  تفضل الذيالمساعد 

متمثمين باألستاذ الدكتور كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة 
عمى تفضميم حمدي شحدة زعرب مناقشًا داخميًا والدكتور اسكندر محمود نشوان مناقشًا خارجيًا 

برازه بالشكل العم  مي المناسب.وقبوليم مناقشة ىذا البحث وا 

 التدريسية لييئةوا إدارتيا في متمثمة بغزة اإلسالمية لمجامعة والعرفان بالشكر أتقدمو  كما
 لمعمم ذخراً  اهلل أداميا العممية، الدرجة ىذه عمى لمحصول عطاء من لنا قدموه ما عمى التجارة لكمية

 .والعمماء

 مكاتب خاصة اسةر الد ىذه إتمام في والمساعدة العون يد لي قدم من لكل بالشكر أتقدم كما
 .والنصيحة بالخبرة عمينا يبخموا لم الذين التدقيق

 .بدأناه ما عمينا يتم نوأ الكريم لوجيو خالصاً  العمل ىذا يتقبل أن القدير العمي أسأل وختاماً 
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 الدرا   ملخص

ىذه الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف عمى مخاطر األعمال باستخدام مدخل تحميل  تيدف
استراتيجية العميل بيدف رفع كفاءة وفاعمية عممية المراجعة، لذلك تمت دراسة مخاطر األعمال 
وتأثيرىا عمى كفاءة وفاعمية عممية المراجعة ليتكون إطارًا معرفيًا حول اليدف األساس ليذه 

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وتم إعداد االستبانة وتوزيعيا عمى مجتمع  الدراسة، وقد
 (63والبالغ عددىم ) الدراسة المتمثل في مكاتب التدقيق والذين يممكون ترخيص لمزاولة المينة

عمى استبانة  100، ولقد تم توزيع ( مدققاً 83)والذين يبمغ عددىم والعاممين بمكاتب التدقيق  مكتبًا،
( في تحميل SPSSاستبانة، وتم تحميل البيانات باستخدام برنامج ) 84عينة الدراسة وقد تم استرداد 
 البيانات واختبار الفرضيات.

تبين من خالل تحميل استراتيجية العميل قدرة المدققين عمى وكان من أىم نتائج الدراسة: 
لمعميل وبالتالي العمل عمى رفع كفاءة الكشف عن المخاطر االستراتيجية الداخمية والخارجية 

إن تالفي أي أخطاء مادية في القوائم المالية وزيادة قدرة المراجعين عمى ، وفاعمية عممية المراجعة
دقة ووضوح المعمومات الناتجة  إن، دية يعمل عمى تخفيض الخطر الحتمياكتشاف األخطاء الما

إلى تخفيض خطر التشويو الجوىري يؤدي لمحاسبية من النظام المحاسبي ودقة ومعقولية التقديرات ا
تبين كفاءة وفاعمية عممية المراجعة من خالل أن مكتب التدقيق يفي بوعوده لمقوائم المالية، و 

لمعمالء في الوقت المحدد وكذلك يحتفظ مكتب التدقيق بسجالت دقيقة ومنظمة ألعمالو ويحرص 
 .تصال والتواصل مع عمالئوإلعمى إدامة ا

ضرورة قيام المدققين باستخدام تحميل استراتيجية العميل لكي من أىم توصيات الدراسة:  وكان
ضرورة تقديم المدققين خدماتيم لمعمالء عند و وى كفاءة وفاعمية عممية المراجعة، نزيد من مست
دامة التواصل مع العمالء بشكل مستمر لجوئيم إلييم ينية الالزمة موتقديم مختمف المعمومات ال وا 

ضرورة قيام المدققين و ، كفاءة وفاعمية عممية المراجعة حيث إن ذلك يدعم ،لتمبية احتياجاتيم
أنظمة  إجراءاتقياس مستوى فعالية و بتحميل البيانات التي توفرىا التقارير الدورية ومتابعتيا، 

ئة خطر تقييم بيحيث إن ذلك يساعد في تخفيض  ،الضبط والرقابة عمى عمميات المنشأة اليومية
 الرقابة الداخمية.
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Abstract 
This study aimed mainly to identify the business risks using the approach 

of the customer strategy analysis in order to improve the efficiency and 

effectiveness of the auditing process. A study of business risks and their impact 

on the efficiency and effectiveness of the audit process has been performed to 

establish a cognitive framework of the main objective of this study, in which the 

descriptive analytical method has been adopted. A survey questionnaire has been 

developed and distributed to the targeted group of audit firms which have 

profession license from the Auditors Association in the Gaza Strip (63 offices). 

A hundred questionnaires have been distributed to the study sample of which a 

total of 84 where answered and collected. The data were analyzed using 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

One of the main recommendations of the study is; the necessity of 

employing client strategy analysis by auditors in order to increase the level of 

efficiency and effectiveness of the review process; and the need to provide their 

services to customers when demanded, and to sustain communication with 

customers on an ongoing basis, and provide various professional services to meet 

the their needs. This will consolidate the efficiency and effectiveness of the 

review process. Moreover, the auditors need to actively analyze the data provided 

by the periodic reports and follow-ups, and measure the level of effectiveness of 

control and auditing procedures over the daily operations, as this helps to reduce 

the risk of evaluation of the internal audit environment. 

One of the most important results of the study shows that, and through the 

analysis of the client strategy,   the ability of auditors to detect internal and 

external strategic risks for the client and therefore work to raise the efficiency 

and effectiveness of the review process. The avoidance of any material 

misstatement in the financial statements and the enhancement of the ability of 

auditors to detect material misstatements, works to reduce inevitable risk. The 

accuracy and clarity of information resulting from the accounting system and the 

accuracy and the reasonableness of accounting estimates, lead to a reduction in 

the risk of distortion of the financial statements, and shows the efficiency and 

effectiveness of the review process by the Audit Office fulfilling its promises to 

customers on time as well as retaining of the accurate and organized audit 

records in addition to keen and continuous communicate with clients. 
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   مقدمة الدراسة: 3.3
من إبداء رأيو الفني  إن اليدف من مراجعة وتدقيق البيانات المالية ىو تمكين المراجع

صدق تعبير القوائم المالية لنتيجة األعمال والمركز المالي وفقًا لممبادئ المحاسبية  المحايد عن
، ومن فئات متعددةالمتعارف عمييا والمقبولة قبوال عاما، وتظير أىمية ذلك من أنيا وسيمة تخدم 

 أىم ىذه الفئات مستخدمي القوائم المالية الذي يطمق عمييم )الطرف الثالث( كالمصارف والجيات
 .لجيات المنظمة لممينة والمستثمرينالحكومية وا

 االقتصاديةت األعمال تغيرات جوىرية في الجوانب آتشيد البيئة المحيطة بمنشو 
األخيرة، وفي ظل  ىذه التغيرات بشكل واضح في اآلونةحدة والسياسية، وقد اشتدت  واالجتماعية

رغم أن استمرارىا  استمرارىاقد ييدد  خطراً ت األعمال تواجو آىذه التغيرات المستحدثة أصبحت منش
، والتي يعتبر إبداء الرأي حوليا من أىم حد الفروض التي يستند إلييا القياس المحاسبييعتبر ىو أ

 أىداف المراجعة.

حيث  ،وتحديات بسبب المتغيرات التي يشيدىا العالم اً وطبيعي أن تواجو المراجعة ضغوط
 ،رات يواجو مخاطر مسئوليات مينية وقانونية غير مسبوقةأصبح المراجع في ظل ىذه المتغي

مع تزايد ممحوظ في حجم  القضائية التي تصدر ضد المراجعي ويستدل عمى ذلك من األحكام
القضائية المرفوعة من قبل األفراد الذين اعتمدوا عمى قوائم مالية مضممة بسبب إخفاق  ىالدعاو 

مثمما حدث  (2004،)جربوع، لمراجعةبعممية ا وعند قيامكتشاف األخطاء الجوىرية المراجع في ا
ت العالمية والتي آالمفاجئ لمعديد من الشركات والمنش االنييارعن  فضالً  شركة آثر أندرسون، في

لذلك يجب عمى مراجعي ، اريرهىذه االنييارات في تقلم يشر المراجع إلى احتمالية حدوث مثل 
يق المعايير الدولية لممراجعة وقواعد السموك الميني ومراعاة الحسابات القانونيين االلتزام بتطب

 القوانين والتشريعات واألنظمة عند القيام بفحص القوائم المالية المقدمة إلييم.
 وتتمثل مخاطر عممية المراجعة التي ال يمكن تجنبيا والتي تواجو مراجعي الحسابات فيما يمي:

 (213 ، ص2002)جربوع،

 ( من العمميات المالية، 100استخدام العينة اإلحصائية عندما يتم فحص مفردات أقل من )%
المخاطر الناجمة عن استخدام و لمخاطر الخطأ، عرضةفإن االستنتاجات المتعمقة بذلك تكون 

 الحاسب اآللي في عممية المراجعة في حال عدم تفيمو لطبيعة التشغيل اإللكتروني.

 قديرات المحاسبية المتعمقة بالمخصصات والخسائر المحتممة.مخاطر ناجمة عن الت 



3 

 .مخاطر ناجمة عن وجود حاالت غش ىامة وتصرفات غير قانونية بالقوائم المالية 

كما أن ىناك أمورًا تؤدي إلى وجود مخاطر في عممية المراجعة منيا: الشك في استقالل 
 ودة األداء وغير ذلك.المراجعين الخارجيين ونقص الكفاءة المينية وانخفاض ج

المراجع الخارجي عدم تجاىل أي من المخاطر التي تواجيو وعميو أن يبذل  األمر من يتطمبو 
فة المستفيدين من أعمال المراجعة، فالمدقق ىو العناية المينية الالزمة لتقديم أفضل الخدمات لعمالئو وكا

 باحث لمحقيقة باعث لمطمأنينة.

 :الدراسة . أىمية1.3
أىمية ىذه الدراسة من اليدف الذي تسعى إليو باإلضافة إلى المجال الذي سوف تتناولو تنبع  .1

في قطاع غزة ومدى  المراجعةكما ستمقي الضوء عمى واقع مينة  ،جودة عممية المراجعة وىو
، وتعد أيضًا المراجعةبتوفير متطمبات تحسين كفاءة وفاعمية عممية  المراجعةالتزام مكاتب 

، فالتعريف استرشاديًا من خالل تطوير النموذج الحالي بنموذج تحميل االسترلتيجيةمرجعًا 
 الحديث لمجودة ىي أداء عممية المراجعة بكفاءة وفاعمية.

بغرض تحقيق المخاطر التي تواجو المدقق عند القيام بعممية المراجعة  بمعرفةتقوم الدراسة   .2
في  تكمن أىمية الدراسةكما المراجعة، اعمية لخطر األعمال ومن ثم رفع كفاءة وف قياس أفضل

تحميل استراتيجية األعمال لممنشاة بغرض تحسين  من خاللرفع كفاءة المراجع  سعييا إلى
حد أىم ميام المراجع والتي يفشل أ باعتبارىاالقدرة التنبؤية عند الحكم عمى استمرارية المنشأة 

  نجازىا.إفي  أحياناً 

 ة:مشكمة الدراس. 1.3
يرجع إخفاق المحاسبة في التعبير عن حقيقة أعمال المنشأة ومركزىا المالي إلى ضخامة 

ت ألنشطة آبكل قواعد الرقابة الداخمية وممارسة المنش االلتزامحجم العمميات المحاسبية وعدم 
تزايد مخاطرىا المراجعة فيرجع إلى فشل حاالت أما  ،بشكل موضوعي يصعب التعبير عنيا مالياً 

الخارجي إلى  المراجعكما أن تعرض  الحالي،ضعف القدرة التنبؤية لنموذج المراجعة عن  فضالً 
خطر التقاضي لفشمو في كشف التضميل في القوائم المالية أو إعطاء إشارة عن فشل الشركة في 
 تحقيق االستمرارية وتحقيق أىدافيا يعد من أىم المشاكل والصعوبات التي تواجو مدقق الحسابات،

يفرض تحميل االستراتيجية  جديداً  وجد واقعاً أتباع أسموب القيمة العادلة اتغيرات بيئة األعمال و ن مإ
التي أعدتيا اإلدارة عند قياس خطر األعمال بغرض تحسين قياس استمرارية المنشأة ونموىا. 

ر التي وتحتاج البيئة الفمسطينية إلى رفع كفاءة وفاعمية عممية المراجعة من خالل معرفة المخاط
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ويمكن تمخيص مشكمة الدراسة تواجو المراجع والقدرة عمى اكتشاف التضميل في القوائم المالية، 
طر األعمال باستخدام مدخل تحميل استراتيجية العميل لزيادة أثر قياس مخاما  بالسؤال التالي:

 كفاءة وفاعمية عممية المراجعة؟

ى دراسة متعمقة لمخاطر األعمال وتحتاج البيئة الفمسطينية وخاصة في قطاع غزة إل
التي تواجو المدقق عند قيامو بعممو وذلك حتى نزيد من مستوى الثقة لدى مستخدمي والمشاكل 

 .البيانات المالية

 . أىداف الدراسة:4.3
 تيدف الدراسة إلى:

معرفة كافة أنواع المخاطر التي تواجو المدقق  من خاللالتعرف عمى مخاطر األعمال  -1
 عند قيامة بعممية المراجعة في قطاع غزة.

تحميل استراتيجية األعمال لممنشاة بغرض  من خالل رفع كفاءة المراجع المساىمة في  -2
 حد أىم ميام المراجع.أ باعتبارىاتحسين القدرة التنبؤية عند الحكم عمى استمرارية المنشأة 

، وتضييق فجوة التوقعات في عممية عممية المراجعةكيفية تحسين جودة  التعرف عمى -3
المراجعة والوصول بيا إلى المستوى المطموب والخروج بنتائج وتوصيات تساىم في رفع 

 وتطوير أداء مكاتب المراجعة في قطاع غزة.

 المزاولة لممينة في قطاع غزة. ةالخارجي المراجعةالوقوف عمى وضع مكاتب  -4

 المراجعةعمى عناصر رقابة جودة التدقيق الخارجي في الواقع العممي لمكاتب التعرف  -5
( بعنوان )رقابة الجودة 220العاممة في قطاع غزة حسب معيار التدقيق الدولي رقم )

 لعمميات تدقيق البيانات المالية(.

 :فرضيات الدراسة. 5.3

ختبار الفروض اسوف يتم من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة ومشكمة الدراسة 
 :الدراسةالتالية والتي ترتبط بأىداف 

 الرئيسية: الفرضية  -

%، بين المحاور المستقمة 5 ثقة عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى دجتو " 
الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية )تحميل استراتيجية العميل، خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية، 
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قيام المراجع بإجراء اختبارات خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية، خطر ، مراجعة الحسابات
 زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".وبين  المراجعة(

 وتنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية: 
 :الفرضية الفرعية األولى 

بين تحميل استراتيجية العميل وبين  0005عند مستوى  توجد عالقة ذات داللة إحصائية"
 زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".

  الثانية:  الفرعيةالفرضية 

بين خطر التشويو الجوىري لمقوائم  0005عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية "
 المالية وبين كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".

  الثالثة:  الفرعيةالفرضية 

بين الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية  0005عند مستوى  ذات داللة إحصائية"توجد عالقة 
 مراجعة الحسابات وبين كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".

  الرابعة: الفرعيةالفرضية 

تقييم المراجع لبيئة الرقابة خطر بين  0005عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية "
 محتوى االستراتيجية وبين كفاءة وفاعمية عممية المراجعة". الداخمية أثناء القيام بتحميل

  الخامسة: الفرعيةالفرضية  

قيام المراجع بإجراء  خطر بين 0005عند مستوى  "توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 اختبارات المراجعة وبين كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".

 :متغيرات الدراسة .6.1

 متغيرات تابعة وأخرى مستقمة. تشتمل متغيرات الدراسة عمى
 ىي تحميل استراتيجية العميل، وخطر التشويو الجوىري لمقوائم  :فالمتغيرات المستقمة

 اختبارات المراجعة.خطر الرقابة الداخمية، و بيئة تقييم خطر المالية، والخطر الحتمي، و 

  المراجعة(.يو كفاءة وفاعمية عممية المراجعة )جودة عممية ف :المتغير التابعأما 
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 (3.3شكل رقم )

 متغيرات الدراسة يوضح                             

 
 

 
 

 

 

 

 تحميل استراتيجية العميل

 خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية

 الخطر الحتمي

 خطر تقييم لبيئة الرقابة الداخمية

 خطر اختبارات المراجعة

كفاءة وفاعمية 
عممية 
 المراجعة

لمتغير التابعا المتغيرات المستقمة  
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 :الدراسة يةمنيج. 7.3
 صادر جمع البيانات:م -

عمى المنيج  الدراسة تعتمدسوف  االجتماعيةإلنسانية ان عمم المراجعة من العموم أل ظراً ن
دراسة  تأثيرمفاىيمي لكيفية  إطار إلىالمراجعة بيدف التوصل  أدب باستطالع الوصفي التحميمي

الفحص البديمة،  أساليببين  واالختيارمى كل من تقدير خطر المراجعة العميل ع استراتيجيةوفيم 
التوصل لنتائج عامة توضح مدى جدوى  إلى اختبارىاالفروض السابقة الذي يؤدي  صياغةيتم ثم 

بين األساليب البديمة لمفحص  واالختيارسين دقة تقيم مخاطر المراجعة في تح ستراتيجيةدراسة اال
 التالية لجمع البيانات: مصادر، ولذلك تم استخدام الاألساسي

  تصميم تم جمع البيانات من خالل البحث الميداني وذلك من خالل : وليةالمصادر األ
مكاتب المحاسبة ب والعاممين وشركاء وأصحاب وتوزيعيا عمى مدققي الحسابات استبانة
 .والتدقيق

  لعممية، المجالت المينية ا بحاثدوريات، األعمى الكتب، ال االعتماد: تم الثانويةالمصادر
 .نترنت والمواقع المتخصصةالمقاالت، اإلالمتخصصة، 

 :منيجية تحميل البيانات -
 االختبارات استخدامكما تم  ،التحميميعمى المنيج الوصفي  بناءً تم تحميل البيانات 

 الختبار( وذلك T-TEST) كاختبار (SPSSالبرنامج االحصائي )زمة من خالل حصائية الالاإل
 (  Pearson Correlation Coefficientمعامل بيرسون )ات الموجودة بالبحث، واختبار الفرضي

 .حصائية الالزمةاإل االختباراتمن لى العديد باإلضافة إواختبار كولمجروف سمرنوف 

 :الدراسةوعينة مجتمع . 8.3
وأصحاب مكاتب وشركات  التدقيقيتكون مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات، ومدراء 

جمعية مدققي الحسابات القانونيين في قطاع غزة والمسجمة والمعتمدة لدى  والعاممين فييا التدقيق
 الفمسطينية.

حيث  األصميأفراد المجتمع  معظمعمى  االستبياناتتم توزيع فأما بخصوص عينة الدراسة 
العاممين المزاولين لممينة بمغ عدد ( مكتبًا، و 63تبمغ عدد مكاتب المراجعة الموجودة في قطاع غزة )

 ( مدققًا.83ب المراجعة الموجودة في قطاع غزة )مكاتفي 
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 :. التعريفات اإلجرائية9.3
عداد  عممية تدقيق الحسابات: - عممية تجميع وتقييم األدلة المتعمقة بالمعمومات لتحديد وا 

تقرير يتضمن درجة المطابقة بين المعمومات والمعايير المحددة والمعتمدة، وأن يتم تنفيذ 
 .(17، ص2009، إبراىيمالتدقيق من قبل جية كفؤة ومستقمة )

ق دون أن يدري في المخاطر الناتجة عن فشل المدق  (:Audit Risks) مخاطر التدقيق -
إبداء رأيو بشكل مناسب والمتعمق بالقوائم المالية التي تحتوي عمى أخطاء 

 (47، معيار AICPA).جوىرية
كل شئ يدفع الشركة بعيدًا عن تحقيق أىدافيا وقد  (:Business Riskمخاطر األعمال ) -

 (Knechel, 2007يؤدي إلى طريق الفشل.)
منيج حديث ييدف إلى توسيع نطاق  (:BRA) التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال -

تركيز مدقق الحسابات من مخاطر التدقيق والمشار إلييا بوجود انحراف في القوائم المالية 
 ركة تفشل في تحقيق أىدافيا. إلى مخاطر األعمال والتي تجعل الش

 ىو أداء عممية المراجعة بكفاءة وفاعمية. :(Audit Qualityجودة التدقيق ) -

ىو التأكد بأن جميع العمميات المالية تم تسجيميا مفيوم كفاءة وفاعمية التدقيق الخارجي:   -
وفقًا لمقواعد والمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا وأن البيانات المالية المنشورة مطابقة 
لما جاءت بو القوائم المالية وأن تقرير المدقق يظير رأيو بعدالة عن صحة البيانات 

المركز المالي لممنشأة استنادًا إلى معايير التدقيق وقواعد السموك الميني لممراجع. و 
 (  26، ص2008)الجعافرة، 

 . الدراسات السابقة:30.1

 :العربيةبالمغة لدراسات أواًل: ا
دراسة ميدانية  ر مينة التدقيق عمى جودة التدقيقبعنوان: "أثر مخاط (1031المصدر، دراسة ) -3

الدراسة إلى بيان مدى تأثير مخاطر مينة التدقيق  وسعت، "عمى مكاتب التدقيق في قطاع غزة
عمى جودة عممية التدقيق ولتحقيق ذلك تمت دراسة مخاطر التدقيق وجودة التدقيق من كافة 

استخدام المنيج الدراسة، وقد تم ىذه النواحي ليتكون إطارًا معرفيًا كاماًل حول اليدف األساس من 
في تحميل  SPSSمدققًا وتم استخدام  (63)الوصفي التحميمي وتم إعداد استبانة وتوزيعيا عمى 

وتوصمت  ،وقد تم اجراء الدراسة عمى مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة واختبار الفرضيات،
بية تؤدي إلى تخفيض الدراسة إلى نتائج كان من أىميا أن تأكد المدققين من دقة التقديرات المحاس
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المخاطر المالزمة، وأن بذل العناية المينية الكافية  واستخدام أسموب مقارنة بيانات العميل مع 
بيانات النشاط الذي يعمل فيو بكفاءة وفاعمية يؤدي إلى تخفيض مخاطر االكتشاف، وأوصت 

عمى التطورات الدراسة بضرورة بذل المزيد من الجيود لتنمية قدرات المدققين واطالعيم 
التكنولوجية، وضرورة تمتع المدققين بالصفات العممية واألخالقية الجيدة ألن ذلك يرفع من مستوى 
جودة التدقيق، كما وأوصت الدراسة بضرورة توفير االىتمام الشخصي لمعميل وتفيم المدققين 

ث إن ذلك يرفع حيلمشكالت العمالء، وضرورة حصول المدققين عمى الشيادات العممية والمينية 
 من مستوى قدراتيم وبالتالي يزيد من كفاءة وفاعمية عممية المراجعة.

، "التدقيق مخاطر تخفيض في التحميمية اإلجراءات دوربعنوان: " (1031دراسة )أبو ميالة،  -1
لمعيار  التدقيق وفقاً التحميمية في تخفيض مخاطر  اإلجراءاتدراسة إلى التعرف إلى دور ىدفت الو 

عداد ابات، ولتحقيق أىداف الدراسة تم إمن وجية نظر مدققي الحس 520 رقم الدولي التدقيق
 اختبارات  استخدام، وتم مدققا 83مجاالت وتم توزيعيا عمى  4فقرة موزعة عمى  35ضمت  استبانة

(T-Test لمعينات المستقمة، ومعادلة الثبات كرونباخ ألف )حصائية، األساليب اإل استخدامب، وذلك ا
أن فيم مدقق الحسابات لمجال عمل الشركة والنشاط نتائج كان من أىميا صمت الدراسة إلى وتو 

، وعدم وجود فروقات جوىرية عند تطبيق االستمراريةالذي تمارسو، وأن تقويمو لقدرة الشركة عمى 
يق، تخفيض مخاطر التدقالمحتممة يؤدي إلى  االنحرافاتتحميمية، وقيامو باإلشارة إلى ال اإلجراءات

التخطيط لمساعدتو في  التحميمية في مرحمة اإلجراءاتتطبيق بمدقق الحسابات ت الدراسة وأوص
ضرورة قيام مدقق الحسابات بالبحث والحصول و وتحديد مناطق الخطورة المحتممة، فيم األعمال 

تقمبات وجود  التحميمية اإلجراءاتف دلة معززة ومالئمة وذلك عندما تكشأعمى تفسيرات مناسبة و 
 عن المبالغ االنحرافاتظيارىا لعالقات متضاربة مع المعمومات وثيقة الصمة أو كشفيا إ ميمة أو

التحميمية عند تنفيذ عممية التدقيق وذلك عندما  اإلجراءاتعمى مدقق الحسابات تطبيق و المتنبأ بيا، 
عداد إلمدقق لطبيعة العمل، ابقة لمعرفة انات المالية ككل مطايقوم بتكوين قراره فيما إذا كانت البي

التحميمية  اإلجراءاتجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية البرامج التدريبية الخاصة ب
 ولضمان تطبيق ىذه،لمتعريف بأىميتيا، وكيفية تطبيقيا في المراحل المختمفة من عممية التدقيق

 بشكل فعال.  اإلجراءات
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منيج التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال عمى جودة  أثر( بعنوان: "1033)عودة، دراسة -1
ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق منيج التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال و ، الخارجي" التدقيق

في شركات التدقيق األردنية عمى جودة التدقيق الخارجي، وتقديم التوصيات لشركات التدقيق حول 
، تكون مجتمع الدراسة من األعمالالتدقيق القائم عمى مخاطر ايجابيات وسمبيات تطبيق منيج 

حصائية اع األساليب اإل، وتم اتبمكتباً  165أما عينة الدراسة فقد شممت  ،مكتب في األردن13أكبر 
لمفيوم التدقيق القائم عمى مخاطر   اً وجود أثر  المالئمة، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا

تخفيض مخاطر التدقيق، وفي توجيو األعمال في تحقيق قيمة مضافة لعمالء التدقيق، وفي 
ثر أىمية في التدقيق، وفي دعم استقاللية المدقق، وفي كجراءات التدقيق الخارجي إلى أمور أإ

الدعوة إلى الزام وصت الدراسة بلجودة عمى أعمال التدقيق الخارجي، وأالتطبيق الفعال لرقابة ا
مكاتب التدقيق بتطوير قدرات المدققين بشكل مستمر لمواكبة كل حديث في مجال مينة تدقيق 

 الحسابات بما يساىم في تطوير المينة ويعزز الثقة فييا. 

"مدى فاعمية التدقيق الخارجي لممؤسسات األىمية الفمسطينية  :بعنوان (1033دراسة )مسمم، -4
مدى فاعمية التدقيق  معرفةىذه الدراسة  وتناولت، في قطاع غزة: دراسة استطالعية"العاممة 

الخارجي لممؤسسات األىمية الفمسطينية، ومعرفة الوسائل التي تزيد من تطبيق معايير التدقيق 
رة المؤسسات العاممة في قطاع الخارجي الفعال، وذلك من خالل استطالع أراء القائمين عمى إدا

ولتحقيق أىداف الدراسة واختبار فرضياتيا فقد اعتمدت الدراسة عمى البيانات األولية ، غزة
 استبانة 131، وقد وزعت ع موضوع الدراسة وأىدافياتتناسب م استبانةوالثانوية، حيث صممت 

الدراسة أسموب  استخدمتوقد ، استبانة 94كعينة عشوائية من مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 
 ، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىمياSPSSوقد استخدم الباحث برنامج  ،وصفيالتحميل ال

 االستقالليةأن مقومات و ، ت األىمية متوفر بدرجة غير كافيةأن التدقيق الخارجي الفعال لممؤسسا
لمكتب  االختياردة نواقص أىميا أن أساس عممية الميني لممدقق الخارجي يتخمميا ع واالختيار
أن أتعاب التدقيق غير عادلة من حيث مبمغيا و ، معرفة المسبقة والعالقات الشخصيةىي ال التدقيق
نقص في تطبيق قاعدة الشك الميني وبذل العناية المينية  ر،ربطيا بالنتيجة النيائية لمتقريإضافة ل

ن حيث ىناك ضعف عام من قبل الجمعية العمومية م، ج عن طول فترة العالقة التعاقديةالنات
بتطبيق معايير التدقيق الخارجي  االىتمامضرورة تعزيز ، وأوصت الدراسة باىتماميا بالقوائم المالية

ضرورة تدعيم أركان ومقومات استقاللية ، ت األىمية بشكل أكبر مما ىو مطبقالفعال في المؤسسا
التام بين لفصل ضرورة ا، الوجو الصحيح المدقق الخارجي لكي يتمكن من القيام بأداء ميامو عمى

التدقيق، وضرورة بذل مدققي الحسابات الخارجيين العناية المينية الالزمة من أعمال المحاسبة و 
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عدم فرض أي قيود ، والمصداقية عمى قوائميا المالية خالل قياميم بإجراءات التدقيق إلضفاء الثقة
، اء رأيو الفني المحايدتؤىمو إلبدعمى عمل المدقق الخارجي ليتسنى لو بذل العناية المينية التي 

 إلشراف عمى مينة تدقيق الحسابات.ضرورة إخضاع مكاتب التدقيق لييئة متخصصة لو 

( بعنوان: "أىمية التخصص الميني لممراجع في تحسين تقدير 1033دراسة )المقطري،  -5
ر إبراز أىمية الدو  وىدفت الدراسة إلىمخاطر المراجعة دراسة ميدانية في الجميورية اليمنية"، 

الذي يؤديو التخصص الميني لممراجع في تحسين تقدير مخاطر المراجعة، وقد أجريت الدراسة 
 150وقد تم استخدام المنيج الوصفي وتوزيع عمى مكاتب التدقيق العاممة في الجميورية اليمنية، 

الختبار صحة   spssاستبانة عمى مكاتب التدقيق المعتمدة في اليمن وتم استخدام برنامج 
رضيات، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا عدم وجود اختالفات جوىرية بين آراء الف

المراجعين حول أىمية التخصص الميني لممراجع بالنسبة إلى عممية المراجعة من خالل تحسين 
توى المنافسة المينية بين عيم استقالل المدقق واالرتقاء بمسقرارات تخطيط عممية المراجعة وتد

المراجعة، واتفاق المراجعيين عمى أىمية التخصص الميني لممراجع في تحسين كفاءة تقدير مكاتب 
مخاطر المراجعة المتمثمة في خطر الرقابة وخطر االكتشاف والخطر الحتمي وذلك من خالل 

قيام والحكم عمى فاعمية نظام الرقابة الداخمية، وأوصت الدراسة بضرورة  تحديد اختبارات االلتزام
عيات العممية المينية بتنظيم دورات تدريبية لممراجع، وينبغي عمى شركات ومكاتب المراجعة الجم

في اليمن بإتمام المزيد من عمميات االندماج بينيا كي تتوافر ليا القدرات البشرية والمينية الالزمة 
ي زيادة كفاءة لممارسة عمميم الميني وفقًا لمتخصص الميني لالرتقاء بجودة األداء الميني وبالتال

 عممية المراجعة.

( بعنوان: "جودة خدمة المراجعة الخارجية والعوامل المؤثرة فييا من 1030دراسة )نشوان،  -6
ىدفت الدراسة إلى تحديد مفيوم جودة التدقيق، و ، ظر مراجعي الحسابات الفمسطينيين"وجية ن

ينيين الحاصمين عمى رخصة وتحديد العوامل المؤثرة فييا من وجية نظر مدققي الحسابات الفمسط
مزاولة مينة التدقيق والمزاولين لممينة، ومسجمين فعميًا في جمعية مدققي الحسابات القانونيين 

م، مع تقسيم وتحميل آثار العوامل المؤثرة إلى ثالث 2010الفمسطينية بقطاع غزة حتى يونيو 
 ،، والثالثة مرتبطة بالعميللتدقيقمجموعات ىي عوامل مرتبطة بالمكتب، وأخرى مرتبطة بفريق ا

أن ىناك عالقة طردية بين جودة عممية التدقيق وكل من  أىمياوقد توصمت الدراسة إلى نتائج من 
حصول المدقق عمى شيادات عممية ومينية، والمعرفة بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، والتزام 

خبرة عممية جيدة فييا مع التزامو  المدقق بقواعد السموك الميني، وقيامو بتدقيق أعمال لديو



12 

بالتشريعات واألنظمة والقوانين السارية، وتنفيذه لمتدقيق من خالل خطة عمل، وقد أشارت الدراسة 
إلى وجود تأثير إيجابي لممنظمات والجمعيات المينية عمى جودة عممية التدقيق في حالة قياميا 

المعايير المينية والدولية، وتوفيرىا لمنشرات  بعمل دورات وورش عمل حول أداء عممية التدقيق وفق
واإلرشادات التي تساعد المدققين عمى القيام بأعماليم بدرجة عالية من الجودة وفرضيا لمعقوبات 

ومن جية أخرى فإن كل من اشتداد المنافسة في  ،عمى المدققين الذين ال يراعون الجودة في مينتيم
ضرورة إعالم جميع ، وأوصت الدراسة بل تقمل من الجودةعن الحد المعقو  األتعاب أو زيادتيا

األطراف المستفيدة من خدمة التدقيق الخارجية بأىمية جودة التدقيق، وضرورة جعميا المعيار 
ضرورة إعادة تنظيم مكاتب التدقيق من حيث ، د تعيين أو اختيار مدقق الحساباتالرئيسي عن

ىا لكل مستوى من لمطموبة، وتحديد األعمال الواجب أداؤ تصنيفيا وفقًا لمستوى التزاميا بالجودة ا
ة أوجو لجلقوانين المنظمة لممينة، مع معاتفعيل إعادة النظر في التشريعات وا، مستويات التصنيف

مكاتب المحاسبة والتدقيق بتطبيق لالضعف والقصور فييا، وبشكل خاص وضع نصوص قانونية 
 نظام خاص بالجودة.

ر بعنوان: "العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجية نظ (1030دراسة )جبران،  -7
ىدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في جودة تدقيق و ، المحاسبين القانونين في اليمن"

المنيج الوصفي  واستخدمت الدراسة أسموبالحسابات من وجية نظر مدققي الحسابات في اليمن، 
ق الحسابات في عمى أصحاب مكاتب تدقي استبانةصميم وتوزيع تب الباحثالتحميمي حيث قام 
وجود تأثير إيجابي كبير عمى جودة ، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا الجميورية اليمنية

لمامو بمعايير التدقيق المتعارفتدقيق  عمييا،  الحسابات يرجع إلى التأىيل العممي والخبرة العممية وا 
جراءات تخطيط  واستقاللق وحجمو وسمعتو وشيرتو، التدقي وتنظيم مكتب المراجع وتقدير أتعابو، وا 

 باالىتمام، وأوصت الدراسة مة نظام الرقابة الداخمية لمعميلوتنفيذ عممية التدقيق ومتانة وسال
بالتأىيل العممي والميني والخبرة العممية الكافية لمعاممين في مكاتب التدقيق مع ضرورة التركيز 

معايير الحسابات ودعميا  استقالليةلمحافظة عمى عمى مواكبة التطورات الحديثة لممينة، وا
عمى بتبني معايير محاسبية وتدقيق و، ق لمتنفيذ السميم لعممية التدقيقوضرورة تخطيطو المسب

عادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لممينة وذلك لمعالجة أوجو النقص  المستوى المحمي، وا 
 والقصور فييا، مع إعطاء الجمعيات المينية صفة اإللزام لمتوجييات والتعميمات الصادرة عنيا.
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 ختباراتاو  بإجراءات في األردن الخارجي المدقق التزام بعنوان: "مدى (1009)عرار،  دراسة -8

 لتزاما مدى بيان إلى الدراسة ىدفتو ، ة"يالمال اناتالبي قتدقي عند ةالمادي األخطاء م مخاطريتقي

 تدقيق عند المادية األخطاء مخاطر تقييم ختباراتوا بإجراءات األردن في الخارجي الحسابات مدقق

 الدراسة عينة عمى ستبانةاال توزيع تم وقد استبانة تصميم تم الدراسة أىداف ولتحقيق المالية، البيانات

 المدقق تخص 50و ،الداخمي المدقق تخص استبانة 50 إلى مقسمة مدقق، 100 من المكونة

 يطبق األردن في الخارجي المدقق أن ، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىمياالخارجي

 توجد إذ المادية، األخطاء مخاطر لتقييم الداخمية وبيئتيا المنشأة لفيم الالزمة واالختبارات اإلجراءات

 تدقيق عند المادية األخطاء مخاطر تقييم عمى قدرتو وبين المنشأة لبيئة المدقق فيم بين عالقة

 الرقابة نظام الختبار الالزمة واالختبارات اإلجراءات بتطبيق يمتزم المدقق أنو  ،المالية البيانات

 التحميل خالل من تبين، المالية البيانات تدقيق عند المادية األخطار لمخاطر تقييمو عند الداخمية

 مخاطر لتقييم المناسبة واالختبارات اإلجراءات يطبق األردن في الخارجي المدقق أن اإلحصائي

 باإلجراءات يمتزم األردن في الخارجي المدقق أن، المالية البيانات تدقيق عند الجوىرية األخطاء

 تدقيق عند المادية األخطاء مخاطر لتقييم اإلثبات أدلة ومناسبة كفاية لتقييم الالزمة واالختبارات

 األخطاء مخاطر لتقييم اإلجراءاتو  باالختبارات يمتزم األردن في الخارجي المدقق، المالية البيانات

 العيد حديثي الحسابات مدققي بإلحاق باالىتمام، وأوصت الدراسة المالية البيانات تدقيق عند المادية

 دورات بعقد االىتمام ضرورةالمادية،  األخطاء مخاطر بتقييم مختصة محاسبية بدورات التدقيق بمينة

 ما خصوصاً  تطبيقيا وكيفية الدولية التدقيق بمعايير تتعمق الخارجيين الحسابات لمدققي متخصصة

 المالية القوائم في والتالعب المادية عن األخطاء لمكشف الالزمة االختبارات بتصميم منيا يتعمق

 من الحصول ضرورةاختيارية،  وليست إلزامية ىذه الدورات مثل تكون أن يجب رأيي وفي المنشورة،

 والصناعات المين أنواع من نوع كل في شيوعاً  األكثر األخطاء عمى المينة في الخبرة ذوي المدققين

 عممية أثناء الداخمي والمدقق الخارجي المدقق بين التعاون وتوطيد لتوثيق معينة، منشورات طريق عن

 حدىا إلى المالية البيانات في والتحريف الغش مخاطر تقميص حيث من مياميما لتكامل نظراً  التدقيق

 .األدنى

اإللزامي لممراجع الخارجي في  "مجاالت مساىمة التغيير ( بعنوان:1008 دراسة )جربوع، -9
دراسة تطبيقية عمى  واستقاللواجعة الخارجية وتعزيز موضوعيتو تحسين جودة عممية المر 

ىدفت الدراسة إلى توضيح مجاالت مساىمة التغيير و ، لمراجعين الخارجيين في قطاع غزة"ا
ستقاللو، وذلك من اممية المراجعة وتعزيز موضوعيتو و اإللزامي لممدقق الخارجي في تحسين جودة ع

 ، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىمياالعاممين في قطاع غزةي الحسابات وجية نظر مدقق
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إن فكرة تغيير المدقق الخارجي تبدأ في الشركات المساىمة عندما تواجو الشركات المشاكل 
رة التعاقدية ما بين المدقق فتأن طول ال، و فاض قيمة أسيميا في السوق الماليالمرتبطة بانخ

الميني عند  ضرورة أن يمارس المدقق الشك، وأوصت الدراسة براجعستقاللية المالشركة تقمل من وا
ي بين المدقق والشركة بضرورة عدم تجاوز الفترة التعاقدية لمعمل التدقيق ،مراجعة حسابات عميمو

بتغيير المدقق كل خمس  –المستفيدة من خدمات التدقيق  –ب إلزام الشركة و بوجو ، لخمس سنوات
لمنافسة التي تؤدي بالمدقق لتخفيض أتعابو بدرجة غير مقبولة سنوات كحد أقصى لمحد من ا

 لمحصول عمى عمالء جدد مما يؤدي إلى تقميل جودة عممية التدقيق.

مدي حرص مكاتب التدقيق عمى توفير متطمبات ( بعنوان: "1008 ،الجعافرة) ةدراس  -30
ىدفت الدراسة إلي قياس "، و ركات المساىمة العامة األردنيةتحسين فاعمية التدقيق الخارجي لمش

مدي حرص مكاتب التدقيق عمى توفير متطمبات تحسين فاعمية التدقيق الخارجي لمشركات 
المساىمة العامة األردنية حيث توصمت الدراسة إلي أنو تتوفر المقومات األساسية التي تدعم فاعمية 

بعدم  أوصت الدراسة، و دنبيرة والصغيرة العاممة في األر التدقيق الخارجي في مكاتب التدقيق الك
اإلضافة لتنظيم ب استقالليتياعد التأكد من أنيا ال تتعارض مع تدقيق ألي عممية إال بالقبول مكاتب 

ات عمي أتعاب في مكاتب التدقيق بما يمنع تأثير أتعاب تمك الخدم االستشاريةأعمال الخدمات 
وكذلك تفعيل البرامج التدريبية في مكاتب  ىجودة التدقيق من جية أخر  ىالتدقيق من جية وعم

 تطبيق المعايير الدولية لممحاسبة والتدقيق. ىلتعريف وتدريب العاممين فييا عم التدقيق

( بعنوان: "جودة خدمة التدقيق: دراسة تحميمية لمعوامل 1008 ،والنافعابي التويجري)دراسة  -33
معرفة آراء المدققين حول العوامل  ىإل ىدفت الدراسةو ، ثرة فييا من وجية نظر المراجعين"المؤ 

ذات التأثير المحتمل عمي جودة خدمة التدقيق المؤداة بواسطة مكاتب المحاسبة القانونية وكذلك 
، وقد أجريت الدراسة في المممكة آخر ىالعمالء لمكتب تدقيق عم ضيلالعوامل المؤثرة في تف

وتم توزيع  استخدام المنيج الوصفي والتحميميالعربية السعودية عمى مكاتب التدقيق فييا، وقد تم 
وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان إلجراء اإلختبارات اإلحصائية،   spssاستبانة وتم استخدام  95

ليا تأثير في جودة التدقيق من وجية نظر المدققين ىي: الخبرة  التي أن أكثر العوامل من أىميا
راجعة والموضوعية عند فحص وتقييم القوائم المالية العممية ألعضاء مكتب التدقيق في مجال الم

، وأوصت قيق متمثمة بالشيادات األكاديميةوكتابة التقرير عنيا والكفاءة العممية ألعضاء مكتب التد
مكاتب التدقيق بالموضوعية وأخالقيات المينة عند فحص وتقييم القوائم  التزامضرورة الدراسة ب

عطاء الوقت الكافيان ألي  المالية واستقالل مكتب التدقيق عن منشأة العميل وكذلك بذل الجيد وا 
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ممزمة  باإلضافة لوجود جية ،جودة الخدمة المقدمة ىر ممحوظ عمعمل تدقيقي لما ليما من تأثي
صدار تصنيف دوري لممكاتب بحسب درجة  تتابع بأمانة وموضوعية خدمة التدقيق المقدمة وا 

 الجودة في العمل المؤدي.

"مخاطر المراجعة ومجاالت مساىمة المراجع الخارجي في  :( بعنوان1008سوع، دراسة )كر  -31
لى توضيح إىدفت الدراسة و ، "قوائم المالية في عممية المراجعةالتخفيف من تأثيرىا عمى ال

 ،من تأثيرىا عمى القوائم الماليةمخاطر المراجعة ومجاالت مساىمة المراجع الخارجي في التخفيف 
، حيث وزعت عمى استبانةاع المنيج العممي من خالل تصميم الدراسة تم اتبىداف أولتحقيق 

وتوصمت ، استبانة( 75، وبمغت الردود )استبانة( 85مكاتب المراجعة في قطاع غزة وعددىا )
لى تخفيض مخاطر عممية إحصائية يؤدي العينة اإل استخدامن أ الدراسة إلى نتائج كان من أىميا

لى تخفيض مخاطر عممية إلي في عممية المراجعة يؤدي اآل الحاسب استخدامن إ، المراجعة
عمى تخفيض مخاطر كد من صحة ودقة ومعقولية التقديرات المحاسبية يعمل أن التإ ،المراجعة

حصائية بشكل صحيح، من إلالعينة اساليب أوتطبيق  استخدامت الدراسة ، وأوصعممية المراجعة
كد ألي، والتآلب ان يمم المراجع بمكونات الحاسأضرورة و ، جل تخفيض مخاطر عممية المراجعةأ

اجتياده وخبرتو  استخدامراجع الميجب عمى كما ، خراج البيانات ومعالجتياا  دخال و إمن صحة 
 .المتالزمة وأصمة أكتشاف المخاطر المتالمالية المينية عمى مستوى البيانات ال

لزامي لممراجع الخارجي في ر اإل يثير التغيأمدى ت" :( بعنوان1007راسة )الخزندار، د -31
لى توضيح إة الدراس هىدفت ىذو ، "ستقاللواموضوعيتو و تحسين جودة عممية المراجعة وتعزيز 

ممية المراجعة وتعزيز موضوعيتو لزامي لممراجع الخارجي في تحسين جودة عاإل يريثير التغأمدى ت
 االختبارات استخدامعت عمى المراجعين الخارجيين وتم وز  استبانة، ولتحقيق ذلك تم عمل واستقاللو

توجد عالقة بين تطبيق بأنو  ، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىمياحصائية المناسبةإلا
صناعة وبين جودة عممية ثره عمى التخصص الميني في الألزامي لممراجع الخارجي و ر اإليالتغي

لزامي لممراجع الخارجي وأثره عمى جودة وتكمفة ير اإليتوجد عالقة بين تطبيق التغ، و المراجعة
دراسات  جراءإ، وأوصت الدراسة بوبين تحسين جودة عممية المراجعةوأتعاب عممية المراجعة 
دراسة أثر ، و جع الخارجي بالشركات في قطاع غزةلزامي لممرار اإليوبحوث في مجال التغي

نات المالية في عممية المراجعة رونية في تشغيل البيالكتالحاسبات اإل استخدامالمعمومات و  تكنولوجيا
 لييا العميل.إص الميني في الصناعة التي ينتمي التخص استخدامو 
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دراسة  :الحسابات تدقيق جودة عمى المؤثرة العوامل: "بعنوان( 1006 النوايسة،) دراسة -34
 عمى التعرف إلى الدراسة ىدفتو ، "األردن في الخارجيين الحسابات مدققي نظر وجية من ميدانية
 باألردن الخارجيين الحسابات نظر مدققي وجية من الحسابات تدقيق جودة عمى المؤثرة العوامل
 تدقيق جودة ( أىمية1) وىي مستقمة خمس متغيرات البالغة الدراسة متغيرات تحميل خالل من وذلك

 التدقيق بأتعاب المرتبطة العوامل (3العمل الميداني ) بإجراءات المتعمقة ( العوامل2) الحسابات
 عمى أثرىا وبيان التدقيق، بفريق المتعمقة ( العوامل5) التدقيق مكتب بتنظيم المتعمقة العوامل (4)

، وقد أجريت الدراسة عمى مكاتب المينة أداء رفع مستوى حول توصيات وتقديم التدقيق جودة
 جودة أىمية يدركون المدققين أنوتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا  ق في األردن،يالتدق

 العمل بفريق المرتبطة العوامل ىي التدقيق جودة عمى يؤثر ما أكثر % وأن80,20 التدقيق بنسبة
دور  تفعيل بضرورة الدراسة أوصت وقد، المكتب تنظيم بعممية المرتبطة العوامل تأثيراً  وأن أقميا
 عمى التدقيق أتعاب تحقيق ضرورة :لتشمل أوسع صالحيات ومنحيا القانونيين سبينالمحا جمعية
 التدقيق أتعاب من جزء وتخصيص التدقيق بيا مكاتب كافة التزام من والتأكد موضوعية أسس
 حثو ، الحسابات تدقيق جودة بأىمية المدققين تعريف ،لممدققين المستمر والتعميم التدريب لغايات
 .عمى أساسو لممدققين وحوافز مكافآت ومنح األداء ميلتقي نظام توفير عمى التدقيق مكاتب

"العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجية  :( بعنوان1005بو ىين، دراسة )أ -35
نظر مدققي الحسابات القانونيين في فمسطين". دراسة حالة مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع 

 نظر مدققي وجية من الحسابات تدقيق جودة في المؤثرة العوامل معرفة إلى الدراسة ىدفتو ، غزة
 في تساىم بنتائج وتوصيات والخروج عنصر، لكل النسبية األىمية وتحديد فمسطين، في الحسابات

 والمؤسسات لمجمعيات بعض اإلرشادات تقديم فمسطين، مع في المراجعة مكاتب أداء وتطوير رفع
 النظرية والمادة السابقة الدراسات تم مراجعة فقد الدراسة ىذه أىداف ولتحقيق لممينة، المنظمة
وقد ، تساؤالتياعمى  واإلجابة الدراسة أىداف الفرضيات لتحقيق بعض وصياغة بالموضوع، المتعمقة

 عممية استبانة وتوزيع تم تصميمقد و  البحث في التحميمي الوصفي المنيج ستخدمت الدراسة أسموبا
 التدقيق العاممة وشركات مكاتب أصحاب ، وقد أجريت الدراسة عمىالدراسة مجتمع عمى محكمة

 قام، و والمراجعين الفمسطينية المحاسبين لجمعية التابعة المكاتب لجنة لدى والمعتمدة غزة قطاع في
 االختبارات استخدامو  SPSSاإلحصائي  البرنامج خالل من ستبانةاال بيانات بتحميل الباحث

 العممي التأىيل من كالً  يعتبر المتنوعة، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا: اإلحصائية
 اليامة العوامل من عمييا المتعارف بمعايير المراجعة الحسابات مراجع إلمام ومدى العممية والخبرة
 يؤثر المراجعة مكاتب بين المنافسة درجة ارتفاع أنو ، تدقيق الحسابات جودة في إيجابياً  والمؤثرة
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 اجتذاب أجل من ألتعابو المراجع تخفيض في المنافسة وخاصة التدقيق، جودة أعمال عمى سمباً 
جراءات لسياسات المراجعة مكاتب تبني إن، عمالء جدد من  المراجعة أعمال عمى الجودة رقابة وا 

 أن النتائج أظيرتو ، المكاتب ىذه قبل من المقدمة الخدمات جودة تحسين إلى يؤدى أن شأنو
 مع الحسابات، تدقيق جودة باإليجاب عمى التأثير في ىاماً  دوراً  تمعب المينية والجمعيات المنظمات
 لرقابة خاص نظام بإتباع المراجعة يمزم مكاتب الجمعيات ىذه قبل من قانوني إلزام وجود ضرورة
 لمدققي التدقيق مكاتب اختيارالمخالفين، وأوصت الدراسة ب عمى عقوبات فرض مع الجودة

 العممية والخبرة المناسب، والميني التأىيل العممي من كافية درجة لدييم يتوافر وممن الحسابات
 أن المينية المؤسسات عمى يجب، لممينة الحديثة مواكبة التطورات عمى التركيز ضرورة مع الكافية
 فرض مع عنيا، التنازل حال بأية يجوز لممدقق ال الحسابات، مدقق ألتعاب أدنى حد بتحديد تقوم
 إلزام ضرورة، الطرفين بين لممساومة ذلك يترك المدقق، وأال أتعاب تحديد في وعممي مناسب نظام

 عمى المحافظة، مكاتب المراجعة أداء جودة بمراقبة خاصاً  قسماً  لدييا يكون بأن المراجعة مكاتب
 التي والمحددات الضوابطوضع  خالل من اإلمكان بقدر ودعميا الحسابات، مراجع استقاللية
 .ذلك تضمن

( بعنوان "مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات 1004دراسة )الضمعي،  -36
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى إدراك مكاتب التدقيق في اليمن و دراسة تطبيقية"،  –في اليمن 

ه المكاتب لضوابط رقابة الجودة لمفيوم رقابة جودة التدقيق وأىميتيا، ودراسة مدى تطبيق ىذ
حجميا  باختالفب التدقيق لضوابط رقابة الجودة في درجة تطبيق مكات اختالفوجود  واختبار

وارتباطيا بمكتب تدقيق أجنبي وتاريخ تأسييا وحصول الشريك المسئول عن التدقيق عمى زمالة 
نات اعتمدت الدراسة عمى البياوقد ات عالمية، مينية أجنبية ومراجعة مكتب التدقيق لحسابات شرك

واحدة عمى كل مكتب  أسموب االستبانة، حيث وزعت استبانة استخداممن خالل الدراسة الميدانية 
 استرداد( مكتبًا، وقد تم 33وبمغ عددىا )من مكاتب تدقيق الحسابات في العاصمة اليمنية صنعاء، 

يت الدراسة في اليمن عمى مكاتب وقد أجر  الموزعة، االستبيانات% من إجمالي 7808ما نسبتو 
ال يسيم كل من التعميم  أنو وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا التدقيق الموجودة فييا،

ق رقابة الجامعي المحاسبي وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين في إبراز مفيوم وأىمية تطبي
%، إذ 8101ضوابط رقابة الجودة بنسبة تقوم مكاتب التدقيق بتطبيق الجودة في مكاتب التدقيق، 

% من 30077ر جدًا، و% من مكاتب عينة الدراسة ضوابط رقابة الجودة إلى حد كبي65038تطبق 
عينة الدراسة تطبقيا إلى حد % من مكاتب 3085ة الدراسة تطبقيا إلى حد كبير، ومكاتب عين

ال تختمف يا في ىذه المكاتب، حيث مدى تطبيق ضوابط العامة لرقابة الجودة منالتختمف قميل، 
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بمكتب تدقيق أجنبي أو  ارتباطوحجم المكتب أو  باختالفتطبيق كافة ضوابط رقابة الجودة درجة 
جعة بتاريخ التأسيس أو بحصول الشريك المسئول عن التدقيق عمى زمالة مينية أجنبية أو بمرا

بمينة تدقيق الحسابات في  مضرورة االىتماالمكتب لحسابات شركات أجنبية، وأوصت الدراسة ب
ضرورة إعادة النظر وات اليمنيين ورفع مستواىم الميني، بمدققي الحساب االىتمامضرورة اليمن، 

 في القوانين المنظمة لمينة التدقيق لمرقي بجودة الخدمات التي تقدميا مينة التدقيق في اليمن.

الفئات  نظر وجية من التدقيق جودة في المؤثرة "العوامل بعنوان: ،(1001 أحمد،) دراسة -37
 التدقيق عممية جودة في تؤثر التي العوامل تحميل إلى الدراسة ىدفتو ، التدقيق" ببيئة العالقة ذات
 بين اختالف ىنالك كان إذا تحديد مع والمستثمرين الماليين، والمديرين نظر المدققين، وجية من
وقد تم استخدام  ،المذكورة األطراف عمى استبانة توزيع خالل من وذلك الثالثة ىذه األطراف آراء

 مكاتب حرص ضرورةوأوصت الدراسة ب لتحميل البيانات، spssالمنيج الوصفي التحميمي وبرنامج 
 القوانين تفعيل ضرورة، والخبرة المينية االختصاص ذوي من عمل فريق اختيار عمى التدقيق
 مكاتب إلزام ضرورة، والموضوعيةوالنزاىة  ستقالليةكاال المينة، وسموك بآداب المتعمقة المينية
 داخل خاص قسم إنشاء خالل وذلك من التدقيق، أعمال جودة عمى الرقابة نظام بتطبيق التدقيق
جراءات عمميات سياسات بمراقبة ييتم التدقيق مكتب  .المكتب داخل التدقيق وا 

 :جنبيةالدراسات األثانيًا: 
( بعنوان: "السيطرة عمى المخاطر وأتعاب المراجعة الحالية"، Galderon, 2012دراسة ) -1

إلى أن أتعاب المراجعة تدفعيا عوامل الخطر السابقة والمخاطر التي تواجييا في  وىدفت الدراسة
خمية الفترة الحالية وركزت ىذه الدراسة عمى المخاطر من خالل دراسة تأثير ضعف الرقابة الدا

ة، وقد تم استخدام ورقة االنحدار المتعدد، وتوصمت الدراسة إلى عمى أتعاب المراجعة الحالي
وتؤثر نتائج كان من أىميا أن ضعف الرقابة الداخمية يؤثر تدريجيًا عمى أتعاب المراجعة الحالية 

لمدة ثالت سنوات وأن الشركات التي فشمت في الحفاظ عمى نظام رقابة تكبدت خسائر أعمى 
اسة بضرورة النظر في عوامل الخطر لدراسة وتحديد أتعاب ، وأوصت الدر بكثير عن غيرىا

  المراجعة.
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"وضع مناىج التدقيق في  :بعنوان (Abdullatif and Al-khadash, 2010) دراسة -1
نيج لى اكتشاف مدى امكانية تطبيق مىدفت الدراسة إو "، ق تدقيق مخاطر األعمال في األردنسيا

 االعتباربعين  األخذالدول النامية وخصوصا في األردن مع  فيعمال التدقيق القائم عمى مخاطر األ
، لقد سعت ىذه الدراسة نشاء وتطوير ىذا المنيجتبنت إ التية بين الدول المتقدمة ختالف العوامل البيئيا
عمال، وما ق القائم عمى مخاطر األض العوامل المتعمقة بمنيج التدقيمكانية تطبيق بعلى معرفة مدى إإ
مكاتب التدقيق، وما تأثير  عمال عمىر األمنيج التدقيق القائم عمى مخاط اعتمادثار الناجمة عن األ

عمال، وتوصمت الدراسة إلى نيج التدقيق القائم عمى مخاطر األانخفاض اتعاب التدقيق عمى تطبيق م
 تمستويامال عمى يق القائم عمى مخاطر األعن مكاتب التدقيق قد تبنت منيج التدقنتائج كان من أىميا أ

رادت تطبيق كثير من مكاتب التدقيق لو أمى دور مؤسسة التدقيق اإلقميمية، تطبيق مختمفة باالعتماد ع
ية نظام الحاكمية فإن ذلك عمال مثل فعالمخاطر األالتدقيق القائم عمى متعمقة بمنيج بعض العوامل ال

ديري الشركات ييتمون بوجود رقابة ضعيفة عض مالجوىرية، ب االختباراتبنفس مستوى  لى القيامسيؤدي إ
ردن عمال في األتطبيق منيج التدقيق القائم عمى مخاطر األن أليم بزيادة سيطرتيم وقوتيم، و  تسمح

 بمثابة رفاىية حيث يتم رفع التكاليف مقابل منافع محدودة.

لشركة تدقيق مخاطر األعمال دراسة حالة " :( بعنوانCurtis &Turkey, 2007دراسة ) -1
 مخاطرىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر جودة التدقيق عمى و "، في الواليات المتحدة األمريكية

األعمال، أجريت الدراسة عن طريق دراسة حالة لشركة في الواليات المتحدة تستخدم نظام التدقيق 
في  جراء مقابالت مع فريق التدقيقل لمدة خمس سنوات، وذلك من خالل إعمى مخاطر األعما
 مراجعة الممفات الفعمية لمتدقيق، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىمياالشركة، ومن خالل 

التأكيد عمى أىمية الدور الذي تمعبو عممية التدقيق في الشركات وعمى ضرورة تطوير منيجية 
ذة العممية، عقبات التي قد تواجو ىالتدقيق وأساليبو ووسائمو باستمرار من أجل القدرة عمى تجاوز ال

وجود بعض التضاربات في منيجية عممية التدقيق في السياق التنظيمي لمشركة، سواء في العالقة 
المعقدة بين المسئولين والعاممين في شركات المحاسبة الكبيرة أو في المعرفة والييكل اإلداري 

  تستخدم لدعم تسميم تقارير التدقيق.

"العالقة بين مخاطر  :بعنوان Kotchetova, Kozloski, Messier, 2006)) دراسة -4
 المبني التدقيق مخاطر تقييم لىالدراسة إ ىدفتو عمى مخاطر األعمال"،  المدقق والتدقيق المبني

 األعمال لمخاطر المدقق بتعريف المتعمقة الفرضيات من سمسمة ختبارا تم وقدالمخاطر،  عمى

 تحميل عممية في وأدائيم المنفصمة، االقتصادية الوحدة مرحمة في الكاذبة البيانات لمخاطر وتقييمو
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 في الكاذبة البيانات لمخاطر النيائية وتقييماتيم المترابطة المعالجة مرحمة مخاطر وتقييمات األعمال

 المخاطر عدد كان كمما، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا الحسابات إعداد مرحمة

 لمخاطر المدقق تقييم أنو المخاطر،  لتمك المتضمنة عدد التقارير زادكبيرًا  المدققين قبل من فةو المعر 

 في الكاذبة البيانات لمخاطر تقييمو مع مباشرة تتصل الحسابات إعداد في مرحمة الكاذبة البيانات

بتقييم  تتأثر الحسابات إعداد مرحمة في الكاذبة البيانات مخاطرو المنفصمة،  االقتصاديةالوحدة  مرحمة
 .المعالجة مرحمة في األعمال لمخاطر المدقق

 ىدفت الدراسةو ت الثالثة لتقييم مخاطر األعمال"، المحاوال" ( بعنوان:Sun, 2004) دراسة -5
 القسم يعالج ثالثة أقسام، إلى الدراسة ىذه تنقسمالتدقيق،  مخاطر تقييم نماذج وتحسين تطويرإلى 

 المتصل األداء تقويم والقسم الثانيالمعمومات  أنظمة أمان مخاطر لتحميل البديمة الطرق ويقترح األول

 نموذج تطوير الدراسة تعرض ىذهباإلفالس، و  لمتنبؤ اإلحصائية والنماذج المعنية المدققين بآراء

 استخدام من المحتملوتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا  1994 من عام موجود إحصائي

 أفضل تكون أن المدققين المعنية آلراء ويمكن مقارنة لعمل معينة تكمفة ونسبة معين إحصائي نموذج

 عمى تساعد تجريبية طريقة، وأوصت الدراسة باقتراح اإلحصائية النماذج من أقل أو متشابية، أو

 توزيعات أن افتراض عمى الطريقة ىذه تعتمدمحتممة،  متغيرات عدة من اإلفالس تنبؤات اختيار

 .طبيعي أمر ىو التنبؤات نموذج في متغير من أكثر استخدامو  المجتمعة المتغيرات

بعنوان: "تأثير التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال  (Ballou&heitger, 2002دراسة )-6
وىدفت الدراسة إلى دراسة تأثير التدقيق القائم عمى مخاطر عمى الحكم التدقيقي واتخاذ القرارات"، 

الحكم التدقيقي واتخاذ القرارات وقد تناولت الدراسة العديد من الموضوعات ذات  األعمال عمى
العالقة بالتدقيق واتخاذ القرار في ظل بيئة التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال، وتوصمت الدراسة 

الكيفية التي يؤثر إلى عدة نتائج كان من أىميا ضرورة أن يأخذ المدققين والباحثين في االعتبار 
بيا التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال عمى عمميات التدقيق لممنشآت قيد التدقيق وذلك من خالل 

المدققين بداية بفيم إجراء تحميل تفصيمي ألعمال ىذه المنشأة، وأوصت الدراسة إلى ضرورة قيام 
ي المنشأة شامل لبيئة عممية التدقيق في ظل بيئة التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال المستخدم ف

بحيث تتضمن تقديم إجابات عمى األسئمة المتعمقة ببيئة التدقيق ذاتيا عمى المستويين االستراتيجي 
 والعممياتي وتقييم مخاطر األعمال.
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المخاطر المالزمة ومخاطر تقدير ( بعنوان: ",Lizabith, William 1000دراسة ) -7
المرتبطة و رصدة الحسابات أثر العوامل المرتبطة بمجموعة من سة إلى أىدفت الدراو ، "الرقابة

بأرصدة حسابات معينة والمؤثرة عمى المخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة عند تقدير المدقق لتمك 
المخاطر كما تناولت الدراسة مجموعة من المتغيرات المستقمة المؤثرة عمى تقديرات المدققين عند 

النتائج المالية المبالغ  ندارة لمتقرير عاإل اتجاه ومخاطر الرقابة ومنيا:طر المالزمة تقدير المخا
اإلدارة لممراوغة أو تجاوز إجراءات الرقابة، نتائج فحص إجراءات عممية التدقيق،  اتجاهفييا، 

حسابات  بأرصدةرصدة والعوامل المتعمقة العوامل المرتبطة بمجموعة من األ نوصت الدراسة بأوأ
 .عمى مخاطر الرقابة تأثيرىاكثر من عمى تقدير المخاطر المالزمة أؤثر معينة ت

ى دراسة ىدفت الدراسة إلو ، "جودة التدقيق المخططة( بعنوان: "Elitzur،3996دراسة ) -8
لزامي لممراجع ير اإليبناءة لغرض التغ اقتراحاتمية المراجعة، حيث قدمت الدراسة تخطيط جودة عم

راجع مريكي بتخفيض المسؤولية المدنية لممتمرير مذكرة من الكونجرس األا تم الخارجي المستقل كم
لمراجعة بواسطة فضل لجودة افي حال فشل عممية المراجعة، كما تم تقديم مقترح لمتخطيط األ

تمتع المراجع الخارجي بالكفاية الفنية  المراجع الخارجي، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا
ال من لى تحقيق مستوى عتؤدي إكي ياد والموضوعية أثناء فحصو لمقوائم المالية والح واالستقالل

 داء تمك العمميات.ألى زيادة جودة تعاب عممية المراجعة يؤدي إأزيادة و الجودة في عممية المراجعة، 

 . ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:33.3
في معرفة خطر  مدخل تحميل استراتيجية العميل تتناول لمالدراسات السابقة  أوجو االختالف: معظم

 .األعمال

أوجو التشابو: الدراسات السابقة تناولت المخاطر التي تواجو المراجع عند قيامو بعممية المراجعة، 
 فتشابيت ىده الدراسو من حيث تناول نفس الموضوع وىو مخاطر األعمال

لموضوع المراجعة في قطاع غزة وخاصة  الميمة تعتبر من الدراسات: ما يميز الدراسة الحالية
تسمط ، و بالنسبة لمدققي الحسابات في معرفة حجم مخاطر األعمال باستخدام استراتيجية العميل

، الضوء عمى واقع مينة التدقيق في قطاع غزة والعمل عمى زيادة كفاءة وفاعمية عممية التدقيق
لتدقيق دون األخذ بعين االعتبار تحميل وفيم الدراسات السابقة تناولت قياس مخاطر اوأيضًا 

 الجيد الذي يبذلو المدقق في اكتشاف المخاطر وبالتالياستراتيجية العميل، حيث إن ذلك يقمل من 
 .يساىم في رفع كفاءة وفاعمية عممية المراجعة
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 الفصل الثاني

 مخاطر األعمال وعالقتيا باستراتيجية العميل
 

   التدقيق لمخاطر. العناصر المكونة 3.1
 . أنواع أخرى لمخاطر التدقيق1.1
 مخاطر المراجعة المقبولة بخطر األعمال .1.1
 . اإلجراءات المتعمقة بتقدير مخاطر المراجعة4.1
 المنشأة استراتيجية بتحميل المدعوم الخطر تقييم مدخل .5.2
 . مراحل تطبيق مدخل التحميل االستراتيجي6.1
 االستراتيجية بغرض تحسين قياس خطر األعمال . مداخل تطبيق تحميل7.1
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تواجو مينة التدقيق العديد من مخاطر األعمال، فمنيا مخاطر خارجية ذات عالقة ببيئة 
عرف معيد األعمال ومنيا مخاطر عممية التدقيق ذاتيا في ظل األعمال اليدوية واإللكترونية ولقد 

والمتعمق ( 47مخاطر التدقيق في معيار رقم )مفيوم  (AICPAالمحاسبين القانونيين األمريكي )
المخاطر الناجمة عن فشل المدقق دون أن يدري في "عمى أنيا بمخاطر المراجعة واألىمية النسبية 

، 2011)عودة، ."إبداء رأيو بشكل مناسب والمتعمق بالقوائم المالية التي تحتوي عمى أخطاء جوىرية
 (24ص

لى قيام المدقق إتمك المخاطر التي تؤدي "كما عرفيا االتحاد الدولي لممحاسبين بأنيا 
"، كما عرفو مناسب عندما تكون البيانات المالية خاطئة بشكل جوىري غير بداء رأيإب

Abrumfield   بأنو "احتمال إبداء المدقق رأيًا غير متحفظ في قوائم مالية تحتوي عمى أخطاء
 (57، ص2009يم، جوىرية".)إبراى

ىي  (Acceptable Audit Risks) إن مخاطر التدقيق أو ما يسمى مخاطر التدقيق المقبولة
قياس لكيفية استعداد المدقق لقبول احتمال أن يكون بالقوائم المالية تحريف جوىري بعد إنياء عممية 

 (248ص ،2001التدقيق والوصول إلى رأي غير متحفظ. )االتحاد الدولي لممحاسبين،

وعندما يقرر المدقق مخاطر التدقيق عند أقل مستوى مقبول لمخطر، فيذا يعني أن المدقق 
%( 0، وفي حالة التأكد الكامل أي عندما يكون الخطر )يقوم بعمل إجراءات تدقيق أكثر تفصيالً 

في حين عندما  حالة نظرية فمن غير الممكن أن يكون مدقق الحسابات في حالة تأكد كامل، هفيذ
%( فيذه تكون حالة عدم التأكد الكامل، وال شك أن حالة التأكد الكامل )الخطر 100يكون الخطر )

لتحريفات من األخطاء وا صفر( لدقة وصحة القوائم المالية عندما تكون القوائم المالية خالية تماماً 
وتتكون (، وىذه المخاطر تم وضعيا من قبل المدقق الخارجي 74، ص2007 اهلل،الجوىرية )عبد

 من ثالثة عناصر ىي: 

  :التدقيق لمخاطرلمكونة االعناصر . 3.1
 تتكون مخاطر التدقيق من العناصر التالية وىي كما يمي:

 :(Inherent Risks) المخاطر المتأصمة أو المالزمة .3
مجموعة من المعامالت عمى أن تكون خاطئة  وىي قابمية رصيد أو حساب معين أو 

عندما تجمع مع المعمومات الخاطئة في أرصدة حسابات أو في  بشكل جوىري، منفردة أو
الدولي )االتحاد .مجموعات أخرى، مع افتراض عدم وجود ضوابط داخمية ذات عالقة
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أو ىي قابمية احتواء أحد تأكيدات إدارة المنشأة عمى غش وأخطاء  (141، ص2007لممحاسبين،
 .(socpa.org.sa-intro.htm) ميمة بفرض عدم وجود إجراءات رقابة داخمية

ولتقدير المخاطر المتأصمة عمى المدقق استخدام قدراتو المينية لتقييم العديد من العوامل 
عمل المنشأة مثل احتمال كون منتجات أو حجم و أىميا: أمانة اإلدارة، خبرة ومعرفة اإلدارة، طبيعة 

حساب البيانات المالية المحتمل أن خدمات المنشأة ذات تقنية قديمة، تعقيد ىيكمية رأس المال، و 
ء تسويات أو التي تتضمن درجة تكون قابمة لمتحريف، مثل طبيعة الحسابات التي تتضمن إجرا

 (58، ص2003)عبابنة، .، وقابمية حدوث الغش أو السرقةة من التخمينعالي

ؤثر وتعد المخاطر المتأصمة من أىم األخطار التي يجب تقديرىا بصورة دقيقة إذ أنيا ت
بصورة جوىرية عمى كفاءة وفاعمية عممية التدقيق، حيث تتأثر كفاءة عممية التدقيق إذا ما تم 

 (67، ص2009)عرار، .تحديدىا بأعمى مما يجب، ويتطمب ذلك مجيودًا أكبر من المدقق

وترى الباحثة أن المخاطر المتأصمة أو المالزمة من أىم المخاطر التي تواجو المراجع 
 بذل اىتمام لتقدير ىذه المخاطر.والتي تتطمب 

  :(Control Risksمخاطر الرقابة ) .1

ىي مخاطر المعمومات التي تحدث في رصيد حساب أو مجموعة من المعامالت والتي 
يمكن أن تكون جوىرية بمفردىا أو عندما تجمع مع المعمومات الخاطئة في أرصدة والتي ال يمكن 

الوقت المناسب بواسطة النظام المحاسبي أو أنظمة الرقابة منعيا أو اكتشافيا أو تصحيحيا في 
 ( 221، ص2001الداخمية.)االتحاد الدولي لممحاسبين،

" أال يتم في الوقت المناسب منع أو اكتشاف وجود غش كما تعرف مخاطر الرقابة بأنيا
 لممنشأة.عف في الرقابة الداخمية وأخطاء ميمة يمكن حدوثيا في أحد التأكيدات بسبب ض

المخاطر الرقابية ليا عالقة ارتباط مباشرة بفاعمية تصميم وتنفيذ الرقابة الداخمية في ف
وجود بعض المخاطر  تحقيق أىداف المنشأة المتعمقة بإعداد المنشأة لقوائميا المالية ويتحتم دائماً 

 (socpa.org.sa-intro.htm)."لمقيود الذاتية لمرقابة الداخمية الرقابية نظراً 

كذلك فإنيا الخطر الناجم عن عجز أو فشل نظام الرقابة المحاسبية الداخمية في منع أو 
اكتشاف األخطاء المادية أو األمور الشاذة، وذلك بافتراض حدوث ىذه األمور، لذلك من ميمات 

النظام المدقق أن يقوم بإجراء عممية تقدير أولي لمخاطر الرقابة والذي يتضمن عممية تقييم فعالية 
 (.72ص ،2007)محمد النور، المحاسبي
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يقوم المدقق بتقدير مخاطر الرقابة عمى مستوى عاٍل لبعض أو كافة التوكيدات عندما 
يكون النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخمية لممنشأة غير فعال أو أن تقييم فعالية النظام 

 المطموبة. الداخمية ليس بالكفاءة المحاسبي لممنشأة ونظام الرقابة

بكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخمية  اً وثيق اً وترى الباحثة أن مخاطر الرقابة مرتبطة ارتباط
الخطر الناجم عن عجز أو فشل نظام الرقابة  محمد النور وىي " أتفق مع ما جاء في تعريفلذلك 

وذلك بافتراض حدوث  المحاسبية الداخمية في منع أو اكتشاف األخطاء المادية أو األمور الشاذة،
 خاطر الرقابة.قوة نظام الرقابة الداخمية قمت م "، بمعنى كمما زادتىذه األمور

لتقدير المراجع الحتمال حدوث تحريفات تزيد عن القيمة  تمثل مخاطر الرقابة مقياساً و 
بواسطة الرقابة الداخمية لدى  اأو اكتشافي االمحتممة في مجموعة فرعية من الحسابات لن يتم منعي

  :العميل، وينظر إلى مخاطر الرقابة عمى أنيا

 تقدير ما إذا كانت الرقابة الداخمية لدى العميل فعالو في منع أو اكتشاف التحريفات. 

  كجزء من خطة 100رغبة المراجع في أن يكون ىذا التقدير أقل من الحد األقصى %
  المراجعة.

مخاطر بالنظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخمية المستخدمة في ترتبط عممية تحديد الو 
المنشآت، وىذه النظم تعمل عمى أن المعامالت تنفذ حسب القرارات العامة أو الخاصة لإلدارة، 

واتخاذ اإلجراءات  مقارنة األصول المسجمة مع األصول الموجودة فعاًل، وذلك في فترات معقولة
أن يوفرا لإلدارة أدلة قاطعة وذلك  ال يستطيعان أن النظامين السابقين المالئمة حيال أي إجراء، إال

لألسباب التالية: المتطمبات االعتيادية لإلدارة بعدم تجاوز تكمفة نظام الرقابة الداخمية لممنافع 
أو أخطاء في تقدير  االرتباطالمتوقعة من تطبيق النظام، واحتمال الخطأ البشري بسبب اإلىمال أو 

 (153ص ،2004)قطب،  .التعميماتوفيم 

المحددات عمى مراجع الحسابات القيام باإلجراءات التالية لتقييم المخاطر  ىذهولمواجية  
 (102ص ،2006الرقابية: )المطارنة، 

  ومعرفة  ونظام الرقابة الداخمية المستخدميجب عمى المدقق عادة فيم النظام المحاسبي
أنواع المعامالت الرئيسية لعمميات المنشأة والكيفية التي بدأت ىذه المعامالت والسجالت 
المحاسبية والمستندات المساندة والحسابات التي تتضمنيا البيانات المالية إضافة إلى 

 .طريقة معالجة التقارير المحاسبية والمالية
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 ثبات المالئمة وتوقيت الحصول عميياأن يقوم مراجع الحسابات بتحديد نوعية أدلة اإل. 

  ٍإلجراءات الرقابة لغرض تطوير خطة  كافٍ  عمى المدقق أن يحصل أيضًا عمى فيم
التدقيق، ولمحصول عمى ىذا الفيم عمى المدقق أن يراعي المعرفة بوجود أو غياب 

ذا كانت ىناك ضرورة لفيم إضافي ولمنظام المحاسبي ليقرر فيما إ إجراءات الرقابة
 جراءات الرقابة.إل

  :(Detection Risks) االكتشافمخاطر  .1
( بأنيا 400حدد االتحاد الدولي لممحاسبين مفيوم مخاطر االكتشاف من خالل معيار رقم )

المخاطر التي ال يمكن إلجراءات المراجعة الجوىرية التي يقوم بيا المدقق أن تكشف المعمومات 
مجموعة من المعامالت والتي يمكن أن تكون جوىرية الخاطئة الموجودة في رصيد حساب أو 

)إبراىيم، . ة في أرصدة حساب أو مجموعات أخرىمنفردة أو عندما تجمع مع المعمومات الخاطئ
  (65، ص2009

أو ىى " الخطر الناتج عن فشل إجراءات الرقابة الداخمية في اكتشاف األخطاء في حساب 
لخطر االكتشاف حتى لو قام مراجع الحسابات بمراجعة  معين أو عممية معينة، وىناك وجود دائم

)عمي، ."ن معظم األدلة مقنعة وليست حاسمة% بسبب أ100جميع الحسابات أو العمميات بنسبة 
 (39ص ،2006

فاعمية القيام بإجراء من بطبيعة وتوقيت و وترتبط مخاطر االكتشاف ارتباطًا مباشرًا 
المخاطر جزئيًا من عناصر عدم  ىذهوتنشأ  قبل المراجع،إجراءات المراجعة وبأسموب تطبيقو من 

% من رصيد أحد الحسابات أو نوع من 100التأكد الناشئة من عدم قيام المراجع بفحص 
قيام المراجع باختيار إجراء مراجعة غير مالئم أو  ومن عناصر عدم التأكد األخرى أيضاً  العمميات،

العناصر إلى مستوى  ىذهسوء تطبيق إجراء مالئم أو لسوء تفسير نتائج المراجعة، ويمكن تخفيض 
لمعايير رقابة نوعية  ضئيل عن طريق التخطيط الكافي واإلشراف وتنفيذ أعمال المراجعة وفقاً 

 مالئمة. 

المخاطر  رقابية عن مخاطر االكتشاف في أناطر التختمف المخاطر المالزمة والمخ
توجد مستقمة عن مراجعة القوائم المالية، بينما ترتبط مخاطر االكتشاف بإجراءات المراجع المالزمة 

 تتضمن مخاطر االكتشاف عنصرين ىما:لرغبتو، و  ويمكن تغييرىا طبقاً وىو المسؤول عنيا 
راجعة التحميمية في اكتشاف األخطاء التي ال يتم منعيا المخاطر المتعمقة بفشل إجراءات الم األول:

 أو اكتشافيا عن طريق إجراءات الرقابة الداخمية ويسمى "مخاطر المراجعة التحميمية".
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لنتائج االختبارات التفصيمية في الوقت الذي يكون  المخاطر المتعمقة بالقبول غير الصحيح الثاني:
جراءات ىناك خطأ جوىري يوجب الرفض ولم يتم  اكتشافو عن طريق إجراءات الرقابة الداخمية وا 

 (sqarra.wordpress.com-29k)."المراجعة التحميمية وغيرىا ويسمى "مخاطر المراجعة التفصيمية

 

 االعتبارات التي يجب عمى المراجع أن يأخذىا في االعتبار فيما يخص مخاطر االكتشاف:

 (66، ص2009إبراىيم، )تالية: يتوجب عمى المراجع أن يراعي االعتبارات ال

 إلى أطراف مستقمة من خارج  لجوىرية، كاستخدام اختبارات موجيةطبيعة اإلجراءات ا
 .من األطراف داخل المنشأة المنشأة بدالً 

 ،من أول الفترة في نياية الفترة بدالً  بإجراءاتلقيام مثل ا توقيت اإلجراءات الجوىرية. 

 وقد تم التعبير عن ىذه المخاطر  ،كاستخدام عينة بحجم أكبراإلجراءات الجوىرية،  مدى
بنموذج يمثل حمقة وصل بين اإلجراءات التي يقوم بيا المدقق والرأي الذي يصدره، حيث 

 يمكن تحديد ىذا النموذج بالمعادلة التالية:
AR= IR*CR*DR 

 حيث:

  AR (Audit Risk): مخاطر التدقيق 

 IR (Inherent Risk): المخاطر المتأصمة 

 CR (Control Risk): مخاطر الرقابة 

 DR (Detection Risk): مخاطر االكتشاف 

عالقة عكسية بين مخاطر االكتشاف وكل من  تبين وجودومن خالل ىذا النموذج 
المخاطر المتأصمة ومخاطر الرقابة، فكمما انخفضت درجة المخاطر المتأصمة ومخاطر الرقابة 

الديب ) .قق بوجودىا زادت مخاطر االكتشاف التي يتحمميا المدقق والعكس صحيحالتي يعتقد المد
 (160، ص2013وشحاتو، 
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 :التدقيقأنواع أخرى لمخاطر  .1.1
الخطر النيائي لعممية المراجعة  (Warren)في تقسيم آخر ألنواع مخاطر المراجعة يقسم 

 (377، ص2011: )راضي، إلى نوعين من األخطار ىما
احتمال حدوث خطأ جوىري في القوائم المالية؛ ويخرج ىذا الخطر عن الحكم  :األول

المباشر لممراجع، مما يعني إمكانية الحصول عمى تأكيد كامل من خمو القوائم المالية من األخطاء 
 :وىناك ثالثة محددات رئيسية ليذا النوع ىي

 نزاىة إدارة المنشأة. 

 قوة نظام الرقابة الداخمية لممنشأة. 

 لممنشأة محل المراجعة االقتصاديةلحالة ا. 

احتمال الفشل في اكتشاف خطأ جوىري؛ ويدخل ىذا النوع في نطاق التحكم  :الثاني
 :المباشر لممراجع، وىناك محددان رئيسيان ليذا النوع

  خطر المعاينةSampling Risk . 

  خطر عدم المعاينةNon Sampling Risk. 

فشل المراجع في اكتشاف خطأ جوىري ألن المراجعة ال  ويتمثل خطر المعاينة في احتمال
تتم إال لجزء من المجتمع محل المراجعة وبذلك يظل احتمال الفشل في اكتشاف بعض األخطاء 

%، أما خطر غير المعاينة فيتمثل في فشل المراجع 100قائمًا ما دام المجتمع ال يتم فحصو بنسبة 
أو ىو  اتجة عن تفسير أو تجميع نتائج االختبارفي اكتشاف خطأ جوىري بسبب المشاكل الن

مرتبط بقدرات وكفاءة المدقق في اختبار وىو الخطر الناتج عن احتمال الخروج بنتيجة غير سميمة 
 (153، ص2006)الذنيبات، .المفرادات وتقويم نتائجيا

لى يعتبر إ (Warren)أن النوع األول من الخطر النيائي لممراجعة عند  (Colbert)وترى 
حد ما معبرًا عن المخاطر المالزمة والمخاطر الرقابية فيما يعبر النوع الثاني عن مخاطر 

 االكتشاف.
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، 2008)كرسوع،خرين ىما:آنوعين ف مكونات الخطر النيائي لممراجعة إلى يتصن وقد تم
  (140ص

 :خطر ألفاAlpha Risk  ويمثل المخاطر المترتبة عمى رفض القوائم المالية وىي ال
 .تتضمن خطأ جوىرياً 

  :خطر بيتاBeta Risk  ويمثل المخاطر المترتبة عمى رفض القوائم المالية وىي تتضمن
 .خطأ جوىرياً 

ويعتبر الخطأ األول بمثابة خطأ كفاءة حيث ينتج عنو الرفض غير الصحيح، وما يترتب 
سيترتب عمى ىذا عمى ذلك من قيام المراجع باختبارات إضافية أخرى، والتوسع في الفحص حيث 

الجيد اإلضافي وصول المراجع إلى النتائج الصحيحة ولكن بتكمفة أكبر مما يؤثر عمى كفاءة 
 .المراجعة

ويطمق عمى الخطأ من النوع الثاني خطأ الفعالية حيث ينتج عن القبول غير الصحيح 
 ويؤثر عمى فعالية عممية المراجعة.

خطورة في المراجعة من األول، حيث يرتبط  وال شك أن الخطأ من النوع الثاني يعد أكثر
 النوع الثاني بفعالية عممية المراجعة واليدف منيا.

 (:Business Risk) مخاطر المراجعة المقبولة بخطر األعمال .1.1
يعرف خطر األعمال باحتمال تحمل المراجع أو مكتب المراجعة خسائر نتيجة قيامو 

مثل إعالن العميل  ير المراجعة الموجو لمعميل صحيحاً بعممية مراجعة معينة، حتى ولو كان تقر 
إفالسو بعد انتياء عممية المراجعة، ومن ثم فإن احتمال القضايا المرفوعة ضد منشأة المراجعة 

حتى ولو كانت نوعية المراجعة جيدة، وقد تكون خسارة األعمال متمثمة في تحمل  يكون مرتفعاً 
إجراءات  باتخاذبسمعتو المينية أو قيام الجيات التنظيمية المراجع تكاليف التقاضي أو اإلضرار 

 عقابية حيالو.

المراجعون مخاطر األعمال في االعتبار عند أدلة اإلثبات عن طريق رقابة مخاطر  يأخذ
عمى خطر األعمال وبالتالي عمى مخاطر  المراجعة المقبولة، وىناك العديد من العوامل المؤثرة

، 2009إبراىيم، ركيز ىنا عمى عاممين أساسيين ىما:)أنو يمكن التالمراجعة المقبولة، غير 
 (102ص
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 درجة اعتماد المستخدم الخارجي عمى القوائم المالية:   .3
عندما يعتمد المستخدم الخارجي اعتمادًا أساسيًا عمى القوائم المالية، فإنو من المالئم أن 

القوائم المالية يعني حدوث ضرر  تقل مخاطر المراجعة، حيث إن االىتمام في االعتماد عمى
اجتماعي كبير فيما لو أن الخطأ الميم ظل غير مكتشف في القوائم المالية، وال شك أن تكمفة أدلة 
اإلثبات اإلضافية سيكون من السيل تبريرىا عندما تكون الخسارة جوىرية لممستخدمين الخارجيين، 

رجة اعتماد المستخدمين الخارجيين عمى القوائم وىناك العديد من العوامل التي تعد مؤشرات جيدة لد
 :المالية مثل

 .حجم منشأة العميل 

 .طبيعة ممكية الشركة 

 .طبيعة ومقدار االلتزامات 

 احتمال مواجية العميل لمصاعب مالية بعد إصدار تقرير المراجع:  .1

فال لو اضطر العميل لإلفالس أو عانى من خسارة ميمة بعد االنتياء من عممية المراجعة 
شك أن المراجع يكون في مركز أفضل في أن يدافع عن جودة عممية المراجعة مما لو لم يكن 

في مثل ىذا الموقف، ومن البدييي وجود اتجاه أو ميل ليؤالء الذين يتعرضون لمضرر  العميل
ن عن اعتقادىم بأ وقد يكون ذلك االتجاه ناتجاً  نتيجة اإلفالس إلى أن يرفعوا قضايا ضد المراجع،

المراجع فشل في القيام بمراجعة كافية من ناحية أو نتيجة رغبة المستخدمين في استرداد جزء من 
المراجع تخفيض خسارتيم بغض النظر عن كيفية عمل المراجع من ناحية أخرى، ولذلك فإن عمى 

 (154، ص2006) الذنيبات، الحاالت. همخاطر المراجعة في مثل ىذالمستوى المقبول ل

صعوبة قيام المراجع بالتنبؤ بالفشل المالي قبل حدوثو، غير أن ىناك بعض ورغم 
 المؤشرات الجيدة التي تساعد المراجع في استكشاف احتماالتو مثل:

 مركز السيولة. 

 األرباح )الخسائر( في السنوات السابقة. 

 طبيعة عمميات العميل. 

 جدارة أو كفاءة اإلدارة. 
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فحص القوائم المالية لمعميل وتقدير أىمية كل من درجة  وترى الباحثة بأن عمى المراجع
اعتماد المستخدمين الخارجيين عمى القوائم المالية واحتمال الفشل المالي لمعميل الالحق لعممية 

 بي من المخاطرة،عمى ىذا الفحص يكون المراجع قادرًا عمى وضع مستوى تجري المراجعة، واعتماداً 
مراجعة يحصل المراجع عمى معمومات إضافية عن العميل في ضوئيا كمما تقدمت عممية الوأيضًا 

 .يتم تعديل المستوى المقبول لمخاطر المراجعة

 نموذج مخاطر المراجعة ألغراض التخطيط: 
يتعامل المراجع مع المخاطر عند التخطيط لجمع أدلة المراجعة من خالل تطبيق نموذج 
مخاطر المراجعة، ويستخدم نموذج مخاطر المراجعة بصفة أساسية في التخطيط لتقدير حجم األدلة 

 (52، ص2005)جمعة،  في كل دورة وىذا النموذج التالي:التي يجب جمعيا 
 خ ك = خ م ق / خ ط * خ ر

 خ م ق = مخاطر المراجعة الممكن قبوليا     خ ك = مخاطر االكتشاف المخططةحيث 

 خاطر الرقابة خ ر = م        خ ط = المخاطر الكامنة

وعمى سبيل المثال إذا افترضنا أن تقديرات المراجع لمستوى مخاطر المراجعة النيائي 
 %، فإنو يمكن وفقاً 50الرقابة % ولممخاطر 50%، وأن تقدير المراجع لمخطر الالزم 5المقبول 

  لذلك تحديد مخاطر االكتشاف كالتالي:

20 =%50 * %50 / %5% 

إذًا كمما انخفضت المخاطر المالزمة والمخاطر الرقابية ازدادت مخاطر االكتشاف التي 
 .اميمكن أن يقبميا المراجع، األمر الذي يعني أن ىناك عالقة عكسية بيني

المخاطر المالزمة والمخاطر الرقابية في نموذج مخاطر المراجعة شك أنو بسبب دمج وال
فإن تأثير التغيير المعين في خطر الرقابة عمى المستوى المناسب من مخاطر االكتشاف يعتمد 

زادت أىمية نسبة التغيير  عمى مستوى المخاطر الالزمة، بمعني كمما زاد مستوى المخاطر المالزمة
 % وارتفع خطر الرقابة من 40إذا تم تثبيت المخاطر المالزمة عند  الً المعين في خطر الرقابة مث

 .%32 :%16% فإن الخطر المشترك سوف يرتفع من 80% إلى 40
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  مخاطر االكتشاف المخططة: -
لفشل المراجع الذي يستخدم أدلة المراجعة في  تمثل مخاطر االكتشاف المخططة مقياساً 

وتزيد قيمتيا عن القيمة المقبولة،  مجموعة فرعية من الحسابات الكتشاف تحريفات موجودة فعالً 
 (145، ص2008وىما: )كرسوع،  ويوجد أمران متعمقان بتمك المخاطر بشكل رئيسي

  يمكن تغيير مخاطر تتوقف قيمة ىذه المخاطر عمى العوامل الثالثة في النموذج، و
 االكتشاف المخططة فقط في حالة قيام المراجع بتغيير قيمة أحد العوامل الثالثة األخرى.

 هتحدد تمك المخاطر األدلة األساسية التي يخطط المراجع لجمعيا، حيث يتناسب حجم ىذ 
يجب عمى المراجع فالمخاطر  همع حجم تمك المخاطر، فإذا تم تخفيض ىذ األدلة عكسياً 

 يجمع أكبر قدر من األدلة لتحقيق مستوى المخاطر المخططة.  أن

 المخاطر الكامنة أو الطبيعية: -
لتقدير المراجع الحتمال وجود تحريف جوىري في ضوء  تعتبر المخاطر الكامنة مقياساً 

األىمية النسبية في مجموعة فرعية لمحسابات قبل أن يتم أخذ فعالية الرقابة الداخمية في االعتبار، 
وتتمثل طبيعة تمك المخاطر في قابمية القوائم المالية لمتحريف الجوىري بافتراض عدم وجود رقابة 

إلى رأي مؤداه أن تمك المخاطر كبيرة فعمى ذلك يتم تجاىل الرقابة  داخمية، فإذا توصل المراجع
الداخمية عند تحديد ىذه المخاطر ألنو يتم تحديد مخاطر الرقابة الداخمية بشكل منفصل في نموذج 

 (145، ص2008)كرسوع،  مخاطر المراجعة وتسمى مخاطر الرقابة.

التقرير  ىذا بتحديث ويقومون ،التخطيط مرحمة خالل الكامنة المخاطر تقدير المراجعون يبدأ
فيجب عمى المراجع أخذ تمك العوامل في االعتبار عند تقدير المخاطر  المراجعة، مراحل كافة خالل
 (146، ص2008: )كرسوع، الكامنة

 طبيعة عمل العميل. 

 أمانة اإلدارة. 

 نتائج عمميات المراجعة. 

 دافعية العميل. 

 األطراف المرتبطة. 

  المجتمعتركيبة. 

 ة مقابل عممية عممية المراجعة الجديد
 المراجعة المتكررة.

 العمميات المالية غير الروتينية. 

 .إمكانية حدوث اختالسات 
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  مخاطر المراجعة المقبولة: -
تعتبر مخاطر المراجعة التي يمكن قبوليا مقياسًا لدى رغبة المراجع في قبول وجود  

صدار تقرير تحريفات جوىرية في ضوء األىمية النس بية بالقوائم المالية بعد انتياء المراجعة وا 
نظيف، وعندما يقرر المراجع مستوى منخفض من المخاطر المراجعة الذي يمكن قبولو، يعني ذلك 
أن المراجع يرغب في أن يكون متأكدًا من عدم وجود تحريف جوىري في القوائم المالية، حيث أن 

% يعني عدم 100خاطر بقيمة جود تأكيد كامل، أما تحديد المتحديد المخاطر بقيمة صفرية يعني و 
( عن دقة القوائم المالية أمرًا عمميًا من تحديد الخطر بصفروال يعد التأكد الكامل ) ،الكاملالتأكد 
، 2007)لطفي، .يضمن المراجع عدم وجود تحريفات جوىرية بالكامل ألنو ال االقتصاديةالناحية 

 تبادلة بين مكونات مخاطر التدقيقمالتالي العالقة الويوضح الجدول  .(28ص

 

 

 (3.1جدول رقم )

 تبادلة بين مكونات مخاطر التدقيقيوضح العالقة الم

 تقييم خطر الرقابة

 تقييم المخاطر 
 المالزمة

 الحد األقصى مرتفع معتدل منخفض

 لتحقيق مخاطر المراجعة منخفض االكتشافالمستوى المقبول لمخاطر 

 الحد األقصى منخفض جداً  منخفض جداً  منخفض منخفض

 مرتفع منخفض جداً  منخفض منخفض معتدل

 دلتمع منخفض منخفض معتدل مرتفع

 منخفض منخفض منخفض مرتفع مرتفع

 ((sqarra.wordpress.com/mater/29المصدر: 
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 (1.1جدول رقم )
 قبوليا الممكن المراجعة مخاطر لتقدير الممارسون يستخدميا التي يوضح الوسائل

 الوسائل العوامل 

اعتماد المستخدمين الخارجيين 
 عمى القوائم المالية

 فحص القوائم المالية بما في ذلك المالحظات.
 قراءة محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة.

 مناقشة خطط التمويل مع اإلدارة.

 احتمال وجود صعوبات مالية

التحميمية األخرى لتحميل استخدام النسب المالية واإلجراءات 
 القوائم المالية لمعرفة مدى وجود صعوبات مالية.

تحديد طبيعة التدفقات الداخمية والخارجية من خالل فحص 
 القوائم المتعمقة بالتدفقات التاريخية والمتوقعة.

 أمانة اإلدارة
اتباع اإلجراءات الخاصة بقبول عمالء جدد واالستمرار في 

  الحاليين. التعامل مع العمالء

 . اإلجراءات المتعمقة بتقدير مخاطر المراجعة:4.1
تمك  وتحميل تحديد من والبد المخاطر، من لمعديد أعماليا مزاولة عند منشأة أي تتعرض

 عوامل عدة تقويم المالزمة المخاطر تقدير عند المراجع عمى واحتمال حدوثيا، فيجب المخاطر

 فقط، ذاتو بالتأكيد تتعمق تقديرات عوامل االعتبار في يأخذ أال يجب بذلك المراجع قيام وعند مينية،

نما  لو يكون قد مما ككل، المالية عمى القوائم شامل أثر ليا أخرى أيضًا عوامل االعتبار في يأخذ وا 

 بالحد المالزمة المخاطر تقدير عمى المراجع كما يجب ذاتو، لمتأكيد المالزمة المخاطر عمى تأثير

 المالزمة المخاطر لتقدير المطموب الجيد أن قرر المراجع إذا المراجعة اتإجراء تصميم عند األقصى

 التقدير ىذا عن الناتجة المراجعة إجراءات مدى المحتمل في التخفيض عن يزيد التأكيدات ألحد
 .(39، ص2006 شحاتو،و  )عمي،

 البنود الرقابية برصيد أحد المخاطر تقدير في الميني حكمو استخدام المراجع أن عمى وأرى

 تم اإلثبات التي أدلة كفاية عمى الرقابية لممخاطر المراجع تقدير ويعتمد العمميات، من نوع أو

 في تأكيدات أخطاء أو غش أي اكتشاف أو منع في الداخمية الرقابة فاعمية لتأييد عمييا الحصول

  .المالية القوائم
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مجتمعة  أو منفصمة الرقابية المخاطر أو المالزمة المخاطر قدر إذا المراجع عمى كما يجب
ىذا  عمى الحصول التقدير، ويمكن ليذا إليو يستند أساس لديو يكون أن األقصى الحد من بأقل

 أي أو أو التعميمات المراجعة قوائم أو االستقصاء قوائم استخدام طريق عن المثال سبيل عمى األساس

 (148ص ،2008)كرسوع،  .مشابية أخرى عامة وسيمة

 طريق عن إليو االستناد يتم الذي عمى األساس الحصول يمكن الرقابية المخاطر حالة وفي

 الميني الحكم واستخدام الرقابية من االختبارات مناسبة باختبارات والقيام لداخميةا لمرقابة فيمو

 تصميم عند قبوليا يستطيع التي االكتشاف مخاطر يحدد أن المراجع عمى كما يجب، لممراجع

 أو البند برصيد المتعمقة المراجعة مخاطر من بو يحد أن يريد الذي المستوى عمى إجراءات المراجعة

لمخطر  المراجع تقدير قل فكمما ؛ الرقابية والمخاطر المالزمة المخاطر تقدير وعمى ،نوع العمميات
 .قبوليا يمكن التي االكتشاف مخاطر زادت الرقابية والمخاطر المالزم

(socpa.org.sa/au/intro.htm-8k) 
 تقديراتو عمى كامالً  اعتماداً  يعتمد المراجع أال أن عمى ومن خالل ما سبق يتضح لي

نما يأخذ بعين االعتبار إجراءات القيام بتقدير كاًل من  والمخاطر المالزمة لممخاطر الرقابية وا 
 أو عمم من المراجعة إلجراءات تنفيذه أثناء المراجع عمم مخاطر الرقابة والمخاطر المالزمة، فإذا

عمييا  بنيت التي المعمومات عن ميماً  اختالفاً  تختمف معمومات المراجعة عممية خالل مصادر أخرى
 لتنفيذىا. يخطط التي المراجعة إجراءات في النظر يعيد أن عميو فيتعين المراجعة، خطة

 :(Businesses Risksمخاطر األعمال ) 
دد في اختالف طبيعة أعمال المنشآت وتفاوتيا، فإن مخاطر األعمال تتحعمى الرغم من 

بشكل متشابو باعتبار أن األسباب التي تعمل عمى منع المنشأة من تحقيق أىدافيا المنشآت  ىذه
متشابية، فعمى المدقق أن يدرك ويفيم عمل المنشأة قيد التدقيق وأن يقوم بعمميات تحميل وتقييم 

فرضت المتغيرات بفعالية واستمرارية ىذه العمميات، كما موصول لنتائج تتعمق لطبيعة العمميات ل
المتسارعة في بيئة األعمال الداخمية والخارجية تغييرات في خطط التدقيق من حيث األولويات التي 
يتناوليا المراجع، وعمى الرغم من اختالف طبيعة عمل المنشآت فإن مخاطر األعمال تتحدد في 

ل مشابو إلى حد ما باعتبار أن األسباب التي تعمل عمى منع المنشآت من تحقيق المنشأة بشك
الداخمية الرقابة بيئة المخاطر تكمن في بيئة األعمال والعمميات التشغيمية و  هأىدافيا متشابية، وىذ

األمر الذي يتطمب من المراجع أن يدرك ويتفيم عمل المنشأة محل المراجعة وطبيعة العمميات 
 (Bell,Marrs, Solomom, 1997) .ميةالتشغي



36 

ولفيم طبيعة مخاطر األعمال البد من عرض لمفيوم المخاطر بشكل عام، حيث تم تعريفيا 
بأنيا " احتمال حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خالل خسائر في نتائج األعمال أو خسائر في 

 "المنشأة عمى االستمرار في تقديم أعماليارأس المال أو بشكل غير مباشر من خالل قيود تحد من قدرة 
(Citron, 2002, p244وتم تعريفيا أيضًا عمى ،)"  أنيا المخاطر التي تجعل العميل يفشل في تحقيق

يمكن أن يطمق  "أىدافو بمعنى كل شيء يدفع المنشأة عن تعظيم أرباحيا أو يدفعيا إلى الفشل واالنييار
 عميو مخاطر األعمال.

مفيوم يستخدم لمتعبير عن حالة عدم التأكد عن األحداث أو " امخاطر األعمال بأنيف كما تعر 
 المخاطر وىي هىناك أنواع ليذو  ،"النتائج التي من الممكن أن تحدث تأثير مادي وممموس عمى المنشأة

 (28، ص2009، إبراىيم) :كما يمي

خارجية تتمثل في : وىي عبارة عن مخاطر ناشئة عن عوامل مخاطر البيئة الخارجية -1
 المنافسة والتغيرات السياسية وتغييرات في األنظمة والقوانين والمخاطر االقتصادية.

: وىي عبارة عن مخاطر ناشئة من عدم فاعمية وكفاءة عمميات التشغيمية مخاطر العمميات -2
 وتتمثل في المخاطر المالية والتسويقية ومخاطر السمعة أو الشيرة. المشروع

ومات دقيقة مات: وىي عبارة عن مخاطر ناشئة عن عدم توفر معممخاطر المعمو  -3
كانت ىذه  بالنشاط أو العمل سواءً  ذ قرارات صحيحة تتعمقوصحيحة تساعد عمى اتخا

 المعمومات تتعمق بالبيئة الخارجية أو بعمميات المشروع.

عمى  لزاماً كما تم قياس مخاطر األعمال من قبل شركات التدقيق الكبرى في العالم، فكان 
المراجع أو مدقق الحسابات معرفة المزيد عن االستراتيجيات الخاصة بالعميل والعمميات وبيئة 
العمل لمعرفة ما إذا كانت البيانات المالية تعرض بعدالة مما يؤدي إلى تحسين قدرة المدقق عمى 

يمكن قياس خطر تحديد المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عمى البيانات المالية و 
 (Abdullatif & Al Khadash, 2010) :ما يمي األعمال من خالل

  ًمن خطر البيانات المالية. التركيز عمى خطر األعمال بدال 

 تغيير طبيعة اختبارات التدقيق من اختبارات كبيرة الحجم إلى اختبار عالي المستوى لمرقابة 
  .مدعوم بأعمال تحميمية عالية الدقة

أن معظم مخاطر األعمال تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عمى البيانات المالية، لذلك ب ويمكن القول
 يجب عمى المراجع أن يركز عمى العوامل والظروف التي تمنع الشركة من تحقيق أىدافيا.
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إن دمج مفاىيم إدارة المخاطر في إطار عممية التدقيق أضاف قيمة لعممية التدقيق من خالل 
اطر التي تيدد تحقيق الشركة ألىدافيا وتنفيذ استراتيجيتيا، وبالتالي فإنيا تكون تصور أوسع لممخ

أقل عرضة لممخاطر من وجية نظر التدقيق، ويؤكد منيج التدقيق القائم عمى قياس مخاطر 
أسفل لمتدقيق بدءًا من طبيعة األعمال وعممياتيا وصواًل لمقوائم  -األعمال عمى مدخل من أعمى

  (Knechel, 2007, p383)  .المدقق المنشأة بطريقة أكثر شموليةالمالية فيرى 
 Curtis) :تشمل عممية التدقيق لقياس وتقييم الخطر وفقاً لمخاطر األعمال عمى المراحل التاليةو 

& Turkey, 2007, p439) 
 Evaluation of the client's risk management)تقييم عممية إدارة المخاطر الخاصة بالعميل -1

process)  

  (Analysis of client business environment)تحميل بيئة األعمال لمعميل.  -2

  (Consideration of business risks)التركيز عمى مخاطر األعمال  -3

 .(Information flows)تدفق المعمومات  -4

القائم بشرح لكل مرحمة من مراحل التدقيق  (Knechel, Salterio,&Ballou, 2007)وقد قام 
 :كما يمي عمى مخاطر األعمال وفيما يمي استعراض ليذه المراحل

 (: يقوم المدققون الخارجيون بتدقيق المخاطر Risk Assessmentتقييم المخاطر ) .1
المحتممة مثل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر االستثمار 

 عممية التدقيق. ومختمف المخاطر التي ممكن أن تتعرض إلييا
(: حيث يقوم المدققون بتوثيق القرائن Audit Assessmentتجميع قرائن التدقيق ) .2

 واإلثباتات المتعمقة بالمخاطر االستراتيجية والتشغيمية.
يقوم المدققون بوضع خطة تدقيق وتنفيذ  (:Audit Administrationإدارة التدقيق ) .3

 ن مراحل عممية التدقيق.الخطة من خالل وضع جدول زمني لكل مرحمة م
(: يقوم المدققون بتوزيع ميمات التدقيق Audit Term Structureبناء فريق التدقيق ) .4

  .عمى أعضاء فريق التدقيق واختبار األفراد بيدف تقييم أداء ميماتيم

  ويوضح الشكل التالي منيجية التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال:
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 (1.2الشكل رقم )

 التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال منيجيةيوضح 

 

 التحقق والتأكد من الظروف القائمة

 (43، ص2009)إبراىيم، المصدر: 
  :تبدأ عممية التقييم ىذه عمى المستوى االستراتيجي وىو المستوى الذي التحميل االستراتيجي

عند و ، فيو األىداف األساسية لممنشأة، ويتم فييا تخصيص الموارد لتحقيق األىداف ستتأس
لتدقيق من البدء من المستوى االستراتيجي يكون المدققون قادرين عمى تنفيذ وممارسة ا

لتحقيق أىدافيا  أعمى إلى أسفل مرورًا بالعمميات التشغيمية التي تعتمدىا المنشأة قيد التدقيق
 (44، ص2009)إبراىيم، االستراتيجية.

 :إن التحميل االستراتيجي بما يشممو من توثيق  تحميل مخاطر األعمال االستراتيجية
يمكن المدققين من فيم  لألىداف االستراتيجية والعمميات التشغيمية الالزمة لتحقيقيا

 ,Gramling). .واستيعاب ىذه العمميات وبيئة السيطرة المستخدمة في المنشأة قيد التدقيق

Johnston,&Mayhew 2001,p.47) ارة المنشأة أساليب وفي ىذه الحالة تستخدم إد
تتمثل في نظم معمومات متخصصة في كل جانب من جوانب رقابة عالية المستوى 

 .لتخفيف المخاطر االستراتيجيةالعمميات التشغيمية 

 التحميل االستراتيجي

 مخاطر األعمال االستراتيجية

 تقييم المخاطر

 تحميل العمميات التشغيمية

 مخاطر العمميات التشغيمية

 تقييم المخاطر

 مخاطر الخطأ

 مخاطر التدقيق وتطبيقاتيا
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وتشمل عممية التحميل االستراتيجي في إطار التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال 
التي تؤثر بشكل ممموس عمى درجة قيام المدققين بالتركيز واالىتمام بمخاطر األعمال 

التي يمكن أن  تحقيق المنشأة ألىدافيا االستراتيجية خاصة المخاطر االجتماعية والتقنية
 تحقيقيا ألىدافيا االستراتيجية.تؤثر سمبًا أو ايجايًا وبالتالي تحول دون 

  :في ىذه المرحمة يقوم المدققون ببناء تصورات وتوقعات حول تحميل العمميات التشغيمية
غير المكتشفة وانعكاساتيا عمى التقارير والقوائم المالية، كذلك فإن فيم العمميات المخاطر 

التشغيمية والعمميات المحاسبية الناجمة عنيا يساعد عمى فيم المخاطر المتوقعة وقد مكنت 
لعمميات الروتينية ألن احتمالية وجود أخطاء فييا تقنية المعمومات المدققين من فحص ا

أما العمميات المحاسبية  ((Lemon,Tatum,&Turley, 2000تكون في أدنى حاالتيا. 
غير الروتينية مثل تغيير طرق تقيم المخزون فإن عمى المدققين التركيز واالىتمام بيا 

 الحتمالية وجود أخطاء تنتج عنيا.
 لييا سابقًا مخاطر العمميات كما سبق اإلشارة إبما أن  شغيمية:تقييم مخاطر العمميات الت

تتمثل في المخاطر التي تحول دون تحقيق المنشأة ألىدافيا، لذلك يجب عمى المدققين 
استيعاب وفيم مخاطر العمميات غير المسيطر عمييا والتي تزيد من احتمالية وجود أخطاء 

 (Knechel, Salterio,&Ballou, 2007, p48)في القوائم المالية. 

المدقق إلى التوسع في فيم نشاط  (BRAيدفع منيج التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال )
يجابي عمى رفع إعمال، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل العميل لمكشف عن مخاطر الغش وفشل األ

في عممية  التدقيقمخاطر ع كثيرًا مقارنة بمستوى جودة التدقيق المطموب، إذ أن ىذا المنيج يتوس
تحميل مخاطر العميل فيو يدرس المخاطر عمى المستوى األعمى لممنشأة مثل: المخاطر 
االستراتيجية وأسموب إدارة المنشأة والرقابة الداخمية فييا ومدى تأثيرىا في عدم تحقيق الشركة 

تحميل مخاطر  ألىدافيا وبالتالي عدم إمكانية استمرار المنشأة في أداء عمميا، ومن ثم يرتبط
 .التي ليا تأثير مباشر أو غير مباشر في القوائم المالية اً األعمال باألخطاء الجوىرية سواء

يقوم ىذا المنيج عمى تحديد األماكن التي يتوقع وجود األخطاء الجوىرية فييا  أيضاً 
ية العميا بمعنى أن ىذا األسموب ينطمق من األعمى )المخاطر االستراتيج والتركيز عمييا الحقاً 

 (2005لمعميل( وينزل إلى القوائم المالية بعكس أسموب مخاطر التدقيق.)إبراىيم، 

كما يؤثر منيج التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال عمى تقميص حاالت الغش في اإلدارة 
ويترتب عمى حاالت غش اإلدارة خسائر مالية كبيرة تشمل الدعاوي القضائية التي يتم رفعيا ضد 

ويعد غش اإلدارة السبب الرئيسي لالنييارات في الشركات الكبرى ولعل من أىم آثار  ين،المدقق
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( أحد أكبر مكاتب المحاسبة Arthur-Andersenالغش عمى المينة انييار مكتب آثر أندرسون )
في الواليات المتحدة  (، فقد قدرت دراسة لجمعية211، ص2006)الحمبي، .والتدقيق في العالم

نتيجة لمغش، كما  2002% من إيرادات الواليات المتحدة األمريكية فقدت عام  6أن ب األمريكية
بأن حاالت غش اإلدارة كمفت المشاركين في أسواق  (Rezaee, 2005, p198) أشارت دراسة

 عاوىالمال أكثر من خمسمائة مميار دوالر خالل السنوات األخيرة، ىذا باإلضافة إلى نتائج الد
بالتساؤل  القضائية التي رفعت عمى المدققين وترتب عمى ذلك زيادة الضغوط عمى المينة مصحوباً 

 الخارجي تجاه اكتشاف غش اإلدارة. عن دور المدقق

 :تقييم مخاطر األعمال المتبقية)غير المسيطر عمييا(

والمخاطر المرتبطة بيم، يقوم  بعد أن يتم تحميل العمميات االستراتيجية والعمميات التشغيمية
فيقوم بتقييم التقارير المالية التي يمكن أن تحتوي عمى  المدقق بتقييم مخاطر األعمال المتبقية

األخطاء وألن الوصول إلى األخطاء المتبقية يعد من األمور الصعبة، فإن المدقق يقوم بجمع ودمج 
وأيضًا يتم فحص التأثيرات  المخاطرحتى يتمكن من تحديد ىذه  المعمومات التي حصل عمييا
مثل ما نوع القرائن التي تم الحصول عمييا خالل تحميل العمميات  المشتركة لممخاطر المتبقية

 (62، ص2006التشغيمية والتي تمكن المدقق من تحديد المخاطر المتبقية. )الوشمي، 

التدقيق ومخاطر األعمال من خالل ما تم ذكره سابقًا ترى الباحثة أىمية معرفة مخاطر 
بالنسبة لممدقق الخارجي، إال أن ذلك ال يكتمل إال بوجود استراتيجية تدقيق واضحة يبني عمييا 
جراءات التنفيذ التي يقوم بيا، ومن ىنا ظيرت أىمية قياس مخاطر  المدقق خطتو وأىدافو وا 

  التدقيق الخارجي.األعمال بتحميل استراتيجية العميل لمحصول عمى مستوى عاٍل من جودة 

 :مدخل تقييم الخطر المدعوم بتحميل استراتيجية المنشأة. 5.1
بأسموب تحميل الخطر كمدخل لتضييق فجوة التوقعات وتحقيق كفاءة  االىتمامتعاظم 

المراجع نحو المناطق األكثر خطورة، وبينما  امكانيات وقدراتوفاعمية المراجعة من خالل توجيو 
والعنصر محل المراجعة،  االقتصادمى فيم طبيعة أعمال المنشأة وحالة تحميل الخطر يتوقف ع

ظير اتجاه ينادي بعدم االكتفاء بقياس خطر األعمال من خالل دراسة وفيم ظروف المنشأة 
نما لتمتد لتشمل تحميل خطر االستراتيجية والذي من شأنو قياس قدرة المنشأة  والظروف البيئية وا 

 (salterio, 2006) .ي تحقيق األرباحعمى البقاء واالستمرار ف
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يعتبر تقييم المراجع لواقعية استراتيجية العميل وقابميتيا لمتطبيق من شأنو أن يؤثر إيجابًا 
عمى تقييم المراجع لمخطر عمى المستويات التفصيمية مثل مستوى العمميات ومستوى أرصدة 
الحسابات، كما أن ىناك عوامل تؤثر في حكم المراجع بشأن احتواء أرصدة الحسابات عمى أخطاء 

 (kotchetova, 2007, p383)رية تتمثل فيما يمي: جوى

 عوامل الخطر عمى مستوى أرصدة الحسابات والتي تظيرىا اإلجراءات التحميمية. 

 عوامل ترتبط بخبرات ومعرفة المراجع. 

 عوامل ترتبط بطرق عرض بيانات أرصدة الحسابات ذات العالقة. 

 االستراتيجيحميل عوامل الخطر عمى مستوى المنشأة والتي تعتمد عمى الت. 

في ظل مدخل تحميل االستراتيجية عمى أنو عدم قدرة المنشأة  تعريف خطر األعمال تمو 
عمى تحقيق أىدافيا والتي تعكسيا استراتيجيتيا نتيجة لعوامل داخمية أو خارجية أو بسبب وضع 

في قدرة المنشأة عمى  أىداف استراتيجية غير مالئمة أو نشوء بعض الضغوط والتي تؤثر سمباً 
 ,ISA315).والبقاء وتحقيق األرباح رغم أن استمرار المنشأة أحد الفروض المحاسبية االستمرار

، إضافة إلى ضرورة قيام المراجع بدوره من خالل تقيمو لقدرة المنشأة عمى االستمرارية (2003
 وذلك وفقًا لما جاء في معايير المراجعة الدولية.

لمؤشرات التي تدل عمى وجود مخاطرة الشك في استمرارية المنشأة من ىناك العديد من ا
خالل فحص صافي الموجودات ووجود قروض مستحقة األداء دون وجود إمكانات لمسداد وخسائر 

جراءات قانونية ضد  كبيرة في التشغيل وأيضًا مؤشرات ونسب مالية رئيسية سمبية ووجود أحكام وا 
 .المنشأة

بأن عمى المراجع جمع قدر كافي  اك توافق في آراء غالبية الباحثينويمكن القول بأن ىن
ة أعمال المنشأة ومدي قدرتيا عمى تحقيق ىذه االستراتيجية يمن المعرفة والمعمومات عن استراتيج

دارة خطرىا حتى يتمكن المراجع من تقييم المخاطر المحتممة وأنشطة الرقابة الداخمية ومن ثم  وا 
إبداء رأيو بشأن صحة القوائم المالية واستمرار المنشأة بدرجة معقولة من التأكد، وتعبر استراتيجية 

التي يمكن من خالليا المنافسة في ميدان األعمال في ظل عدم الثبات النسبي المنشأة عن الكيفية 
لممتغيرات البيئية، وعمى ذلك ينبغي إجراء تغيير في االستراتيجية كي تستمر عممية التطابق 
والتوافق بين رسالة المنشأة والبيئة بصورة مستمرة، ويتطمب ذلك فيم ودراسة وتحميل المتغيرات 

تعمل فييا المنشأة بصفة دورية وتحديد الفرص والتيديدات ونقاط القوة والضعف مما البيئية التي 
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من الفرص ونقاط القوة وتحجيم نقاط الضعف  االستفادةيمكن من إحداث التوازن الذي يؤدي إلى 
 (166، ص2004)صالح،  .والتيديدات ومن ثم تحقيق أىداف المنشأة

إلى تفيم المراجع لمعالقات  يؤدي جيةمدخل تحميل االستراتي ومما الشك فيو أن
المحتممة بين استراتيجية المنشأة واالختيار بين السياسات المحاسبية والتقديرات المختمفة 

ومن ىنا يتبين أىمية مدخل تحميل االستراتيجية في تحسين  ،واإلفصاح الوارد بالقوائم المالية
ة وفاعمية تخطيط إجراءات المراجعة دقة الخطر عمى المستويات التفصيمية ومن ثم رفع كفاء

ويتميز مدخل تحميل  .والحصول عمى أدلة كافية لمحكم عمى صدق وعدالة القوائم المالية
االستراتيجية بانتظام تجميع المعمومات مما يزيد من درجة وضوحيا وذلك باعتماده عمى منيج 

ستراتيجية التي تعتمد عمييا من تحميل النظم لفيم أىداف المنشأة مما يوفر إطارًا فكريًا عن اال
 (Eilifsen, 2001, p193) .خالل تقييم الخطر وتحميل العمميات الداخمية

المراجعة مثل ظيور  بعمميةيواجو مشاكل عند قيامو  قد أن المراجع ومما سبق يتضح لي
تقمبات جوىرية غير متوقعة في مجموعة من الحسابات، فعمى المراجع أن يجمع معمومات عن 
المشكمة ثم عن المعمومات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشكمة وذلك لحميا، وتتمثل معمومات المشكمة 

تتضمن جمع الحقائق في ىيكل وخصائص ومكونات المشكمة أما المعمومات المرتبطة بالمشكمة ف
  من اإلدارة. واالستفساروالقوانين التي تتعمق بالمشكمة مثل معمومات االستراتيجية ومعايير المراجعة 
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 (1.1شكل رقم )

 يوضح محتوى وآلية تنفيذ االستراتيجية

 
 

 
 (175، ص2009)أحمد، المصدر: 

 

 

 

 إدارة االستراتيجية

 اختيارات االستراتيجية مراحل التنفيذ االستراتيجية
 المتغيرات البيئية. -
 توجيات االستراتيجية. -
 الميام الجسيمة التي تتضمنيا. -
 توقيت تنفيذ األىداف. -
 

 تنفيذ االستراتيجية
 .بناء االستراتيجية -
 .تعيين الميام اإلدارية -
 .تآالمكاف -
 الرقابة عمى التنفيذ. -

 تشكيل وتطوير االستراتيجية
 خطوات اتخاذ القرار -
خصائص االستراتيجية  -

حيث: االكتمال، من 
االلتزام، المشاركة، 
االكتمال، االلتزام، 

 .المشاركة

 تحميل مراحل تنفيذ االستراتيجية
 

تحميل 
 محتوى
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 تطبيق مدخل التحميل االستراتيجي: . مراحل6.1
 يتكون مدخل التحميل االستراتيجي من مراحل متعددة، يمكن تمخيصيا فيما يمي: 

 المرحمة األولى: تقييم فاعمية االستراتيجية

يعتمد ىذا التقييم عمى استخدام المعمومات ذات الصمة بنموذج أعمال العميل مثل   
التيديدات الخارجية ومدى قدرة االستراتيجية عمى مواجية ىذه التيديدات ومدى توافق العميل مع 

وتحسبو لممخاطر االستراتيجية ومن ثم مدى قدرتو عمى تحقيق أىداف  االقتصاديالمحيط 
ومن خالل ىذا التقييم يحصل المراجع عمى فيم عميق  (Bell, 2003, p34)االستراتيجية،

من فيم أجزاء النظام لمعميل وبعدىا يبحث المراجع في تأثير التيديدات  لمصورة العامة لمعميل بدالً 
تواجو العميل مثل حدة المنافسة حتى يتمكن من مواجية  التيالخارجية عمى المخاطر االستراتيجية 

 .اتىذه التيديد

 فيم كفاءة إدارة االستراتيجية المرحمة الثانية:

المرحمة يجمع المراجع معمومات عن كيفية إدارة االستراتيجية بحيث تمكنو ىذه  ىذهفي 
المعمومات من تحديد التوافق بين إدارة االستراتيجية والمخاطر الخارجية والتقارير المالية ومن ثم 

المعمومات بمؤشرات األداء  ىذهويستعين المراجع في جمع الحكم عمى نجاح تنفيذ االستراتيجية 
ولكي يستطيع المراجع فيم  (،kotchetova, 2003) التي تضعيا اإلدارة بغرض تحقيق األىداف

مدى قدرة المنشأة عمى إدارة الخطر الكامن في االستراتيجية فعمى المراجع تقييم العمميات الرئيسية 
لممنشأة وكيف تعمل اإلدارة عمى تقميل الخطر من خالل تطبيق إجراءات رقابية جيدة حيث تعتبر 

 .القوائم الماليةالرئيسية ب االتصالالعمميات الرئيسية بمثابة حمقة  هىذ

أن وجود نظام جيد لقياس األداء يوفر لممراجع معمومات تساعده عمى تقييم  وأرى
 االستراتيجية ومن ثم تقييم الخطر الكامن.

نظم إدارة األداء ويقومون بوضع مقاييس سواء عمى مستوى قسم بتقييم  عادة المحاسبونيقوم ف 
استخدام نفس تمك المقاييس لتحديد ما إذا كانت نتائج  معين أم عمى جميع األقسام، فبإمكان المراجع

المنشأة تساير التوقعات، وكذلك لتحديد المشكالت في استراتيجيات اإلدارة عمى مستوى األقسام، األمر 
النظم أداه يعتمد عمييا المراجع في تقييم مخاطر األعمال ومن ثم خطر احتمال  هالذي يجعل من ىذ

 (kotchetova, 2003)القوائم المالية عمى أخطاء جوىرية.
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  ات المراجعة في ضوء تقييم الخطرتصميم اختبار المرحمة الثالثة: 
اف لعمميات تؤدي المعمومات التي حصل عمييا المراجع من الخطوتين السابقتين إلى فيم ك

ومن ثم  معرفة التوقعات بشأن التأكيدات األساسية بالقوائم المالية المنشأة محل المراجعة وأيضاً 
 تخطيط اختبارات المراجعة.

عامًا  ضع تصوراً يم استراتيجية العميل بشكل كمي لتالتوقعات بمراحل تبدأ من تقي هوتمر ىذ
العالقات ثم تحديد  هعن وضع المنشأة وعالقتيا بالبيئة المحيطة وقياس لممخاطر المحتممة من ىذ

كيفية قيام المنشأة بمتابعة األداء من خالل تقييم نظام األداء والمخاطر المرتبطة بإجراءات الرقابة 
خطر الذي ال يمكن ( ىو الResidual Riskالمطبقة، وبعد ىذا التحميل يصبح الخطر المتبقي )

وتحقيق األرباح وتشير  االستمرارلإلدارة التحكم فيو والذي يمكن أن يؤثر عمى قدرة المنشأة عمى 
إلى أىمية تحديد الخطر المتبقي والذي من خاللو يمكن أن  (Knechel,  2001, p102)الدراسة 

المالي السميم بالتالي  تتعرض اإلدارة لضغوطات تدفعيا إلى تصرفات تتعارض مع متطمبات التقرير
 تحديد ىذا الخطر يؤدي إلى رفع كفاءة وفاعمية عممية المراجعة.

 تحسين قياس خطر األعمال:. مداخل تطبيق تحميل االستراتيجية بغرض 7.1
لتطبيق تحميل االستراتيجية بغرض تحسين قياس خطر األعمال، ويتمثل ىناك مداخل متعددة 

 أىميا فيما يمي:

 مدخل التقييم من أعمى إلى أسفل:  .3

يعتمد ىذا المدخل عمى إجراء التحميل وجمع البيانات والمعمومات من أعمى ألسفل حيث 
يبدأ المراجع بتفيم طبيعة عمل المنشأة والقواعد المنظمة ليا والمتغيرات التي تخضع ليا ثم ينتقل س

أة ومدى استجابتيا لظروف ومتغيرات المراجع إلى تفيم محتوى االستراتيجية التي أعدتيا المنش
معينة ومدى نجاح اإلدارة في إدارتيا وتنفيذىا ثم ينتقل المراجع إلى األنشطة التشغيمية أو الجارية، 
وفي كل ىذه المراحل يقيم المراجع الخطر الحتمي وخطر الرقابة الذي تتعرض لو المنشأة ومدى 

، (42، ص2011)عودة، يالخطر المتبقإلى  نجاح ىذه المراحل في تخفيض الخطر وصوالً 
 ( يوضح ذلك.302والشكل رقم )
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 ( 1.1شكل رقم )

  مدخل التقييم من أعمى إلى أسفليوضح 

 
 (49، ص2009إبراىيم، )المصدر: 

 مدخل التقييم من أسفل ألعمى:  .1

 .ويعتمد ىذا المدخل عمى تنفيذ نفس األنشطة السابقة لكن بعكس ترتيب المدخل السابق
 ومآخذ كل مدخل من المدخمين السابقين: مزايا

إلصدار قرارات  الزمةإلى مدخمين لحيازة المعرفة ال (O,Donell, 2002) أشارت دراسة
بشأن مخاطر األخطاء الجوىرية وىما مدخل تقييم المخاطر من أعمى إلى أسفل ومدخل التقييم من 
أسفل إلى أعمى، وأشارت أن المدخل األول استطاع تطوير إطار معرفة استراتيجي عند تقييميم 

نما الذين اعتمدوا تقييم لمخطر الكمي والذي يشير إلى احتمال وجود أخطاء جوىرية بالقوائم المالية بي
 ( يوضح ذلك.402أسفل إلى أعمى لم يتمكنوا من ذلك، والشكل رقم )المخاطر من 
حيث وجد أن  (Bell, 2003, p168) تطبيق المدخل األول لو أفضمية حسب دراسةإن 

المراجعين الذين يعتمدون ىذا المدخل لدييم ميزة مقارنة باآلخرين الذين اعتمدوا عمى المدخل الثاني 
حيث يتمتعون بحيازة إطار فكري يحسن تقييميم ألدلة اإلثبات التي يتم الحصول عمييا أثناء 

تمثل تيديدات لممنشأة  المراجعة، كما أن المدخل األول يحدد مبكرًا طبيعة مخاطر األعمال التي
وتعوق من تحقيق األىداف ومن ثم تؤثر عمى عدالة المعمومات التي تحوييا القوائم المالية، وال شك 
أن االنطباعات األولية التي يحصل عمييا األشخاص ليا تأثير قوي عمى األحكام التي يصدرونيا 

 تحدٌد المتغٌر المنوي قٌاسه

تحدٌد العوامل الخارجٌة والداخلٌة 
 األساسٌة التً تؤثر على المتغٌر المقصود

تطوٌر نموذج ٌوضح العالقة 
بٌن العوامل التً تشكل 

 خطورة على المتغٌر

 حساب مخاطر
 العملٌات 
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ية بشأن استراتيجية المنشأة فيما بعد، وعمى ذلك فإن المراجع الذي يحصل عمى معمومات مبدئ
 يمكنو فيم طبيعة عمميات المنشأة بشكل أفضل وكذلك تقييم أفضل لموضوعية أدلة اإلثبات.

عمى الرغم من المزايا التي حققيا المدخل األول إال أن ىناك تحفظات عميو من زاوية أن 
لقيام بمراحل المراجعة قد يؤثر بالسمب عند ا االستراتيجياالنطباع المبدئي الناشئ عن التحميل 

في الحسابات حسب  م المراجع التقمبات الجوىريةيحيث يق الالحقة خاصة اإلجراءات التحميمية
  (Bell , 2003, p169).االنطباع األولي عند تقييم االستراتيجية

 ( 4.1شكل رقم )

  ىأعمإلى  أسفل مدخل التقييم من يوضح 
 
 

 
 (50، ص2009إبراىيم، )المصدر: 

 
 

 تحديد المتغير

 المنوي قياسو

 تحديد ورسم العمميات التشغيمية

 تمثيل ومحاكاة التغييرات المحتممة في العوامل الخطرة

 االستدالل من عمميات رسم الخرائط



48 

 
 الفصل الثالث

 وواقع التدقيق في قطاع غزة جودة تدقيق الحسابات
 

 جودة تدقيق الحساباتمفيوم . 1.3
 . خصائص جودة التدقيق2.3
 أىمية جودة التدقيق. 3.3
 . مفيوم كفاءة وفاعمية التدقيق الخارجي 4.3

 . رقابة الجودة عمى أعمال التدقيق1.4.3
 . استقاللية المدقق الخارجي2.4.3
 .  أتعاب المدقق الخارجي3.4.3
 . مؤىالت المدقق الخارجي4.4.3
 .  استمرارية المدقق الخارجي5.4.3

 التدقيق. العوامل المؤثرة عمى جودة عممية 5.3
 التدقيق. المخاطر الناجمة عن عدم تحقيق جودة 6.3
 . واقع مينة تدقيق الحسابات في قطاع غزة7.3
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األخرى ليا  ما من مينة إال وليا قواعدىا وأصوليا، ومينة التدقيق كغيرىا من المين
عمى وأصول ممارستيا نظرًا ألىميتيا، فتعد مينة التدقيق مينة ليا أىمية كبيرة حيث تقع  معاييرىا

المعدة والمنشورة لموحدات المالية القوائم صحة وعدالة اء رأي فني انتقادي محايد عن مسؤوليتيا إبد
وعمى أنيا تعبر بصدق عن المركز المالي لممنشأة ومدى قدرتيا عمى االستمرار في  اإلقتصادية،

ن مثل: المساىمون ين أم خارجييكانوا داخمي اً عمميا وأيضًا في إبالغ مستخدمي البيانات سواء
ستثمرون والمقرضون وغيرىم من الجيات الحكومية، ولكي يثق الجميور في مينة التدقيق فعمى والم

األشخاص الذين يريدون االنضمام ليذة المينة أن يكونوا مؤىمين تأىياًل مناسبًا وأن أي شخص 
 يجب أن يكون مؤىاًل بما يمي:بشكل عام يرغب في الحصول عمى ترخيص لممارسة مينة التدقيق 

 (25، ص2008عافرة، )الج

 مؤىل عممي. .1
 اجتياز االمتحان الخاص بمزاولة مينة التدقيق. .2
 فترة تدريبية عممية تحت إشراف مينيين لتمكن المدقق من إبراز قدراتو. .3

يشترط عمى  2004( لعام 9وحسب قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات في فمسطين رقم )
 مزاول المينة:

  بكالوريوس أو ما يعادليا تخصص محاسبة ولو خبرة عممية لمدة ال الشيادة الجامعية األولى
تقل عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنيا سنتين عمى األقل في أعمال 

 .التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصولو عمى تمك الشيادة
  التجارة أو الشيادة الجامعية األولى بكالوريوس أو ما يعادليا عمى األقل من إحدى كميات

االقتصاد مع خبرة عممية ال تقل مدتيا عن سبع سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من 
ضمنيا ثالث سنوات عمى األقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصولو عمى المؤىل 

 .العممي
  عن ثالث الشيادة الجامعية الثانية ماجستير أو ما يعادليا في المحاسبة ولو خبرة عممية ال تقل

سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنيا سنة واحدة عمى األقل في أعمال التدقيق 
 .كمدقق رئيسي بعد حصولو عمى تمك الشيادة

 ن يكون منتسبا ألحد جمعيات أو مؤسسات المدققين القانونيين وحاصل عمى شيادة مزاولة أ
خبرة ال تقل عن سنة واحدة في  مينة تدقيق الحسابات يعتمدىا المجمس بشرط أن يكون لو

 .أعمال التدقيق في فمسطين
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وقد ظيرت المجنة الدولية لمينة التدقيق وىي إحدى لجان االتحاد الدولي لممحاسبين وكان من 
 ممارسة المينة في العالم من خالل ما يمي: يدحالتدقيق وتو  أىدافيا الرئيسية تحسين جودة

 ت األخرى ذات العالقة.يق والخدماإصدار معايير دولية لمتدق 
  تطبيق المعايير الدولية لمتدقيق.إصدار إرشادات عمى 
  الخدمات األخرى من قبل المشرعين.دعم المعايير الدولية لمتدقيق و و تنمية 

عمى اكتشاف األخطاء  المدققإلى مدى قدرة تشير  التدقيقجودة وترى الباحثة أن 
والمخالفات الجوىرية في القوائم المالية واإلعالن عنيا، باإلضافة إلى تخفيض عدم تماثل 
المعمومات بين اإلدارة وحممة األسيم وبالتالي حماية مصالح حممة األسيم، وقد تتفاوت جودة أداء 

عالية لممعمومات الواردة في عممية المراجعة إال أن جودة المراجعة العالية يجب أن ترتبط بجودة 
القوائم المالية، حيث أن القوائم المالية التي تم تدقيقيا من قبل المراجعين ذي خبرة عالية تكون أقل 

 احتمااًل لوجود أخطاء وتحريفات جوىرية فييا.

كما تتمثل جودة التدقيق في تحقيق أىداف التدقيق الخارجي من حيث التأكد من أن جميع 
مالية قد تم تسجيميا وفقًا لمقواعد والمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا وأن تقرير العمميات ال

المدقق يشيد بعدالة البيانات المنشورة في القوائم المالية في فترة معينة استنادًا إلى معايير التدقيق 
خمو ىذة البيانات وقواعد السموك الميني وأدلة التدقيق الكافية، وأن تقرير المدقق يعبر عن مدى 

 ( 26، ص2008 من التحريفات المادية. )الجعافرة،

 الحسابات تدقيقجودة مفيوم . 1.3
 Conformance to)مدى المطابقة مع المتطمباتعرفت الجودة عمى أنيا 

Requirement) ، مراقبة األداء واألنشطة واألعمال اليومية لموصول إلى حيث تسعى المنظمات
إلى أعمى درجة من درجات الجودة، وذلك من خالل تقميل األخطاء وكشف االنحرافات بالشكل 

يؤدي إلى تمبية احتياجات اإلدارة، فمقد عرف أحد الباحثين جودة التدقيق بأنيا "أداء عممية الذي 
المينية لمتدقيق وقواعد وآداب السموك الميني الصادرة عن  التدقيق بكفاءة وفعالية وفقًا لممعايير

المنظمات المينية وضوابط رقابة الجودة مع اإلفصاح عن األخطاء والمخالفات بما يحقق لألطراف 
 (25، ص2012.)القيق، "ذات الصمة األىداف المتوقعة من عممية التدقيق
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نيا قدرة المراجع عمى اكتشاف بأ" التدقيقجودة إلى   (Knapp, 1991, p38وقد أشار )
الخطأ والغش والتالعب أثناء تنفيذ عممية المراجعة واكتشاف األخطاء في القوائم المالية والتقرير 

، وىناك من اعتبر أن جودة المراجعة تعتمد عمى قدرة المراجع عمى اكتشاف أو الحد من "عنيا
اقتراح أن جودة المراجعة يجب أن تحدد التحريفات المادية والتالعب في التقرير عن الدخل، وتم 

، 2008لكل ميمة مراجعة عمى حده بداًل من تحديدىا عمى أساس مكتب المراجعة.)عوض، 
 (41ص

اكتشاف المراجع لألخطاء والثغرات في النظام المحاسبي  بأنيا" De Angelo كما عرفيا
وتقميل خطر وجود األخطاء في القوائم المالية إلى أدنى حد ممكن في ضوء األتعاب المتفق 

 (21، ص2012.)الطويل، "عمييا

 :يتمثل فين مفيوم جودة التدقيق الخارجي وفي ضوء التعريفات السابقة، فإ

 اكتشاف األخطاء والمخالفات الجوىرية. مدى قدرة المدقق الخارجي عمى 
  درجة الثقة التي يقدميا المدقق الخارجي لمستخدمي القوائم المالية من خالل دقة

 المعمومات المقدمة وخمو القوائم المالية من أية تحريفات جوىرية.
 منخفض إلى  تخفيض خطر االكتشاف إلى حد يكون عنده مستوى خطر التدقيق المقبول

 ممكنة.أقصى درجة 
 .مدى التزام المدقق الخارجي بالمعايير المينية وقواعد وآداب السموك الميني 

التزام المراجع بالمعايير المينية لممراجعة وقواعد بمدى  تدقيق الحساباتجودة  فيتعر تم و 
وآداب السموك الميني والقواعد واإلجراءات التي تصدرىا المنظمات المعنية بمينة المراجعة مع 
االفصاح عن األخطاء والمخالفات المكتشفة مع الحفاظ عمى حياد ونزاىة واستقالل مراجع 

 داف المتوقعة من عممية المراجعة. الحسابات بما يحقق لألطراف ذات الصمة األى

إن التزام المدققين بمعايير التدقيق أثناء تأدية عمميم يؤثر بشكل جوىري عمى جودة 
 التدقيق، حيث أنيا توضح األسموب الذي نمارس بو مينة التدقيق فيي األداة التي من خالليا يتم

يار الدولي لمتدقيق رقم ، ولقد نص المع(192، ص2008ودة التدقيق)إبراىيم، الحكم عمى ج
( عمى أنو ينبغي لممدقق استخدام اجتياده لتقدير مخاطر التدقيق ووضع اإلجراءات المناسبة 400)

لضمان تخفيضيا لممستوى األدنى المقبول، كما ينبغي عمى المدقق عند قيامو بوضع طريقة 
حديد مخاطر االكتشاف لمتدقيق دراسة التقدير المبدئي لمخاطر الرقابة والمخاطر المالزمة لت
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، ألن تخفيض مخاطر التدقيق إلى المقبولة وكذلك لتحديد طبيعة وتوقيت اإلجراءات الجوىرية
 دة كفاءة وفاعمية عممية التدقيق.زياالمستوى األدنى المقبول يشكل ضمانًا ل

 خصائص جودة التدقيق .2.3
 The Supreme Auditأصدرت األجيزة العميا لمرقابة في االتحاد األوروبي )

Institutions of the European)(SAIs)  م6/12/2004دلياًل خاصًا بجودة التدقيق بتاريخ 
 في لوكسمبورغ ورد فيو ما يمي:

" الجودة " ىي الدرجة التي عندىا تقوم مجموعة من الخصائص المالزمة بالوفاء 
 (41، ص2008بمتطمبات التدقيق وتتضمن ىذه الخصائص مراعاة ما يمي: )عوض، 

ي المراجعة؟ ما ىي أىمية القضية التي تخضع لالختبار ف (:Significanceاألىمية ) .1
دقيق أو مدى بأبعاد متعددة مثل الحجم المالي لممسألة الخاضعة لمت تقوموبالتالي يمكن أن 
 ة التابعة لمسياسات العامة.تأثر القضايا الرئيس

عة الظروف الفعمية فيما يتعمق ىل تعكس نتائج عممية المراج (:Reliabilityالموثوقية ) .2
بالقضية الرئيسية التي يتم اختبارىا؟ وىل جميع التأكيدات في تقرير المراجعة أو ما تقدمو 
عممية المراجعة من تقارير مؤيدة وبشكل كامل من خالل البيانات التي تم تجميعيا في 

 عممية المراجعة؟
جعة بطريقة عادلة ونزيية وبدون ىل تم انجاز عممية المرا (:Objectivityالموضوعية ) .3

ادًا عمى الحقائق كل تقييماتو ورأيو بشكل كامل اعتممحاباة أو ضرر؟ فالمراجع يجب أن يش
 والتحميل السميم.

زمة الىل خطة عممية التدقيق كانت تحتوي عمى كل العناصر ال (:Scopeالنطاق ) .4
يوا بشكل كامل أداء كل نة المراجعة أإلجراء عممية تدقيق ناجحة؟ ىل المنفذون لعممي

 العناصر؟
ىل يتم تسميم نتائج المراجعة في الوقت المالئم؟ ىذا قد  (:Timelinessالتوقيت المالئم ) .5

النتائج  ج عممية التدقيق عند الحاجة ليذهيتضمن االلتزام بالميمة المحددة أو تقديم نتائ
 ألخذ قرارات أو لتصحيح ضعف اإلدارة.

ىل كان تقرير المدقق واضحًا أو موجزًا في التعبير عن نتائج  (:Clarityالوضوح ) .6
عممية التدقيق؟ ويشمل ىذا عادة التأكد من أن النطاق وأي توصيات يمكن أن تفيم بسيولة 
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من قبل المديرين التنفذيين الذين قد ال يكونون خبراء في المسائل التي تمت معالجتيا لكن 
 يحتاجون لمتصرف بناء عمى التقرير.

ىل خصصت الموارد عمى عممية المراجعة بشكل معقول في  (:Efficiencyالكفاءة ) .7
 ضوء مدى وأىمية ودرجة تعقيد عممية المراجعة؟

ىل كانت استجابة الجية المدققة والحكومة أو األطراف  (:Effectivenessالفاعمية ) .8
 المعنية عمى النتائج والتوصيات مناسبة؟

 . أىمية جودة التدقيق3.3
في كون المستخدمين الخارجيين لمقوائم المالية يتوقعون من  التدقيقأىمية جودة  تكمن

مخرجات عممية المراجعة )تقرير مدقق الحسابات( الجودة التامة ألنيم يعتمدون في اتخاذ قراراتيم 
عمى القوائم المالية، وبالتالي فإن جودة المراجعة مصمحة مشتركة لجميع األطراف المستفيدة من 

 (15، ص2010ىذه األطراف كما يمي: )جبران،  ذكرية المراجعة ويمكن عمم

: ييتم بأن تتم عممية المراجعة بأعمى جودة ممكنة وذلك من أجل تحسين مدقق الحسابات .1
خوفو من التقاضي إن أخفق في عممية و سمعتو وشيرتو وموقعو التنافسي في مجال عممو، 

 المراجعة.
إعداد القوائم المالية، فالقيام بعممية المراجعة بأعمى جودة  إدارة الشركة: وىي المسؤولة عن .2

تمكن من معرفة أماكن الضعف وبالتالي يساعدىا في وضع الخطط المستقبمية، كما يعد تقرير 
 المراجع لو ردود فعل مما قد يؤثر عمى أسعار األسيم لمشركة.

ة المدققة وخاصة في منح البنوك والدائنين: حيث يعتمدون بشكل كبير عمى القوائم المالي .3
باإليجاب  تؤثرالقروض والتسييالت البنكية ومما الشك فيو أن جودة عممية المراجعة سوف 

 عمى جودة قرارتيم.
الجمعيات والمؤسسات المنظمة لممينة: حيث تسعى إلى إلزام مكاتب التدقيق والمراجعة  .4

قة فييا وتحسين نظرة من الجودة من أجل تطوير المينة وتدعيم الث بتحقيق مستوى عالٍ 
 المينة. المجتمع ليذه

والرقابة  الييئات واألجيزة الحكومية: والتي تعتمد عمى القوائم المالية المدققة ألغراض التخطيط .5
 وفرض الضرائب وغير ذلك.
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 كفاءة وفاعمية التدقيق الخارجي مفيوم .4.3
والفاعمية في تحقيق أىداف التدقيق الخارجي من حيث التأكد بأن يتحقق مفيوم الكفاءة 

جميع العمميات المالية تم تسجيميا وفقًا لمقواعد والمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا وأن البيانات 
حة المالية المنشورة مطابقة لما جاءت بو القوائم المالية وأن تقرير المدقق يظير رأيو بعدالة عن ص

 .المالي لممنشأة استنادًا إلى معايير التدقيق وقواعد السموك الميني لممراجعيانات والمركز الب
 (  26، ص2008)الجعافرة، 

 العناصر األساسية لفاعمية التدقيق الخارجي
 (  26، ص2008)الجعافرة، : تشمل فاعمية التدقيق عمى عدة عناصر ميمة وىي كما يميو 

 التدقيق.رقابة الجودة عمى أعمال  .1
 استقاللية المدقق. .2
 أتعاب المدقق. .3
 المدقق.مؤىالت  .4
 استمرارية المدقق. .5

 رقابة الجودة عمى أعمال التدقيق .1.4.3
عن مجموعة من األنشطة  Quality Controlيعبر مفيوم الرقابة عمى الجودة بشكل عام 

المرضي في جميع واألساليب التي تيدف إلى مراقبة العمميات كالحد من أسباب األداء غير 
 (25، ص2011مراحميا من أجل الوصول إلى فعالية عالية في األداء واإلنتاج. )أبو يوسف، 

تم تعريفيا بأنيا جميع المقاييس التي يستخدميا مكتب التدقيق والمصممة إلنجاز عمميات و 
التدقيق بدرجة عالية من النوعية والجودة، وىي األداة التي يمكن لمكتب التدقيق التأكد إلى حد 

م مكتب معقول بأن اآلراء التي يبدييا تعكس التزامو لمعايير التدقيق الدولية أو لمعايير مينية يقو 
التدقيق بوضعيا، كما تشجع الرقابة عمى الجودة مراعاة المعايير الشخصية المالئمة لعمل المدقق 

 مثل التعميم والخبرة وغيرىا والتي نصت عمييا قواعد السموك الميني، 

بأنيا الوسائل التي يتبعيا مكتب التدقيق لمتأكد من "( بتعريفيا Arens, 2000, p.33وقام )
إجراءات وسياسات موضوعة من قبل "، وقد تم تعريفيا أيضًا  "المسؤوليات المينيةمدى مقابمة 

مؤسسة التدقيق نفسيا لمتأكد من أن ىذه اإلجراءات طبقت ألجل الوصول لمستوى الحد األدنى وىو 
 (68، ص2004.)التميمي، "تطبيق المعايير المينية المطموبة
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)الذنيبات،   (Element of Quality control)وتشمل عناصر رقابة الجودة مايمي: 
 (86، ص2006

 يمتزمون التدقيق : بمعنى أن كافة األفراد الذين يقومون بعممية الحياد واألمانة والموضوعية
 بكل موضوعية وأمانة. لياتسؤو م، وأن يقوموا بأداء كافة العدم تحيزىم ألي جيةب

 وىي اإلجراءات والسياسات التي يتم وضعيا لمتأكد من توافر التأىيل العممي إدارة األفراد :
عمى المؤىل والكفاءة  العمل عمى األفراد وترفيعيم بناءً والعممي لممراجع، وتخصيص 

 .ى الشكل المطموبليم عمإلنجاز أعما
 يجب عمى الشركة وضع سياساتالقات العمالء والعمميات المحددةقبول واستمرار ع : 

كما يجب عمى الشركة الحصول  ،لقبول واستمرار عالقات العمالء لتزويدىا بتأكيد معقول
مع  االستمرارعمى المعمومات الضرورية في حالة قبول عممية التدقيق وعند اتخاذ قرار 

 العميل.
 بمعنى أن تضع شركة التدقيق السياسات لمتأكد بأن المدققين قد التزموا أداء عممية التدقيق :

 .معايير المينية ومعايير الجودةالب
  يع العناصر السابقة عمى نحو فعالجم ياسات لمتأكد من تطبيقالسالمتابعة: وضع. 

 :الشروط التي يجب توفرىا في رقابة الجودة

إن الحاجة لرقابة الجودة سواًء في مكاتب التدقيق الكبيرة الحجم أم الصغيرة ىي الحصول 
والمصداقية في نتائج التدقيق ولتحقيق ذلك يجب أن يتصف النظام عمى جودة األداء وتعزيز الثقة 

بالمرونة بحيث يستوعب نمو نشاط الشركة المستقبمي محل التدقيق وأن يكون النظام ذو تكمفة 
معقولة من حيث المال والوقت الالزم إلعداده وتطبيقو ويتناسب مع حجم مكتب التدقيق أي أن 

تتميز بالالمركزية وتحتاج لنظام رقابة أكثر وضوحًا مما تحتاج ىناك مكاتب تدقيق كبيرة الحجم 
 اتب التدقيق الصغيرة.إليو مك

وترى الباحثة أن عمى مكاتب التدقيق مراقبة كفاية وفاعمية سياستيا واجراءاتيا باستمرار 
 ي زيادة فاعمية التدقيق الخارجي.وتوضيح السياسات لموظفييا لما لو من أثر ف
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 . استقاللية المدقق الخارجي 2.4.3  
، والتي حظيت باىتمام كبير التدقيقالخارجي العصب الرئيسي لمينة  المدققاستقاللية  تعد

القواعد  ضع قواعد تحكم االستقالل لكن ىذهوقد حاولت المنظمات المينية و  التدقيقمنذ نشأة مينة 
الغموض والعمومية، حيث أن جاءت عامة، كما أن الفكر المنشور حول ىذا الموضوع يتصف ب

فقدان المراجع الستقالليتو أو التأثير عمييا سيؤدي إلى التأثير عمى رأيو في القوائم المالية مما يفقده 
ميزة كونو طرف خارجي محايد، وبالتالي فقدانو المصداقية التي يعتمد عمييا مستخدموا القوائم 

ولكن يمكن أن ( 82، ص2010الخارجي )الجالل، المالية، وال يوجد اتفاق حول استقاللية المدقق 
 نفرق بين نوعين من استقالل المدقق وىما:

 :)وىي الحالة التي تتيح لممدقق تقديم رأيو بدون أن يتأثر بالمؤثرات  اإلستقالل العقمي )الذىني
التي تضعف من حكمو الميني وأن يتصرف بنزاىة وعدالة، كما يعني أيضًا أن يتجرد المدقق 
من أي دوافع أو ضغوط أو مصالح خاصة عند إبداء رأيو الفني المحايد، حيث أن ذلك ينسجم 

ترى أن االستقالل حالة ذىنية اليمكن وضع معايير واضحة  مع النظرية الذاتية الشخصية فيي
ليا ألن ىذه المعايير قد تتغير ولكن االستقالل الذىني ال يتغير مفيومو حيث يجب عمى المدقق 

 (86، ص2006أن يكون أمينًا ونزييًا ويكشف الحقيقة في تقريره.)المطارنة، 
 :بمعنى تجنب المدقق الحقائق التي تظيره بأنو في وضع يؤثر في استقالليتو  اإلستقالل الظاىري

تحاد الدولي ت المالية. )االوحياده وبما يقمل من نزاىتو وموضوعيتو لدى إبداء رأيو حول البيانا
أيضًا أن يكون ىناك أعراف وقواعد مينية تضمن بو (، ويقصد 258ص ،2007لممحاسبين، 

 ارة الشركة عمى المدقق وعدم وجود أي ارتباط لمصالحو مع إدارة الشركة.عدم السيطرة من قبل إد

 ( بأنيا تنقسم إلى عنصرين وىما: Myring & Bloom, 2003,p1 كما عرفيا )
 :)وىو الحرية من تأثير التيديدات عمى استقاللية المدقق والتي من  اإلستقالل العقمي )الذىني

 الممكن أن تساوم في موضوعية المدقق. 
 :وىو غياب النشاطات والعالقات أو أي ظروف تقود المستثمرين أو أي  اإلستقالل في الحقيقة

أحد من مستخدمي البيانات المالية إلى استنتاجات غير مقبولة وعالية الخطورة 
(.www.nysscpa.org/cpajournal) 

قد عرف االستقاللية عمى أنيا الحرية من جميع الضغوط والعوامل ( فSiegel, 2003أما )
عمى اتخاذ قرارات مراجعة عادلة وغير  المدققاألخرى التي تؤثر أو من المتوقع أن تؤثر عمى قدرة 

 متحيزة.

http://www.nysscpa.org/cpajournal
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أن مواجية الضغوط التي تؤثر عمى استقاللية المدقق الخارجي تعتمد عمى  ويتضح لي
اط بالمدقق الخارجي نزاىة كل من المدقق ومكتب التدقيق من خالل فحص خطط اإلدارة لالرتب

التدقيق مع التأكيد أنيا ال تؤثر عمى استقاللية المدقق الخارجي، وفحص نقاط لتنفيذ خدمات 
دارة الشركة محل المراجعة مع الحفاظ عمى استقاللية المدقق الخالف بين المدقق الخا رجي وا 

التي تدعم استقاللية المدقق اليامة يعتبر التغيير اإللزامي لممراجع من العوامل  كًاالخارجي، 
 الخارجي.

 التيديدات التي تواجو استقالل المدقق الخارجي:

ت المحاسبية اليوم، إذ أن استقالل المراجع ىي واحدة من أىم القضايا في الممارسا
استقالل المراجع يزيد من فاعمية عممية المراجعة من خالل توفير ضمان أن المراجع سوف يقوم 
بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بشكل موضوعي، كما أن أداء عممية المراجعة بجودة عالية يعزز 

 ,Myring & Bloomن. )اآلخريموثوقية التقارير المالية من قبل المستثمرين والمستخدمين 

2003,p2) 

كما تعتبر االستقاللية من المبادئ اليامة لعمل المراجع من أجل إعطاء رأي فني محايد عن 
صدق القوائم المالية لمشركة، وقد أدت التطورات اإلقتصادية لزيادة حجم الشركات وبالتالي زيادة 

استقاللية المدقق الذي يدقق ىذه  أىمية مينة التدقيق وزيادة قمق األطراف الخارجية حول مدى
القوائم، لذا يجب عمى المدقق أن يكون قادرًا عمى التغمب عمى مثل ىذة التيديدات التي تؤثر عمى 

 (85، ص2006)المطارنة،  استقالليتو ومنيا:
وتشمل طبيعة الميمة ونمط القيادة واإلشراف ونظام  :الداخميةالعوامل المتعمقة بالبيئة  .1

 اإلتصال واتجاه العميل .
مثل وجود مصمحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع  :عوامل المتعمقة بالبيئة الخارجيةال .2

ات استشارية أو محاسبية أو الشركة محل التدقيق نتيجة تقديم خدمات تدقيق أو خدم
 غيرىا.
 أن استقاللية المدقق تتعرض إلى التيديدات اآلتية:  (Siegel, 2003ويرى )

  األلفة)الثقة(: وىو الخطر الناشئ نتيجة قيام عالقة بين المراجع والعميل نتيجة الزيارات
 المتكررة لممراجع.

  الدعاية والترويج: وىو الخطر الناشئ عند قيام مراجع الحسابات بأفعال دعائية ضد موقف
 متحيز.العميل أو إعطاء رأي غير 
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  المصمحة الذاتية لممدقق: وىي الخطر الناشئ نتيجة قيام المراجع بتدقيق أعمال لو عالقة
 أو مصمحة سواء كانت ىذه المصمحة مالية أو شخصية أو غير ذلك .

 .اإلكراه أو الترىيب: وىو الخطر الناشئ عند قيام المراجع بتدقيق حسابات العميل مجبرًا 

( استقالل المراجع من خالل منع مكاتب المراجعة Sarbanses- Oxleyدعم قانون )
في الواليات المتحدة األمريكية من أداء الخدمات التالية لنفس عميل المراجعة: )األىدل، 

 (88، ص2008

 خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر ونظم المعمومات المحاسبية. -
 الخدمات التأمينية. -
 أداء خدمات المراجعة الداخمية. -

بعنوان "جودة التدقيق المخططة" توصمت الدراسة إلى أن تمتع   (Elitzur, 1996ففي دراسة )
المدقق الخارجي بالكفاية الفنية واالستقالل والحياد والموضوعية أثناء فحصو القوائم المالية يؤدي 
إلى تحقيق مستوى عاٍل من الجودة في عممية التدقيق الخارجي، كما تناولت دراسة )الجعافرة، 

بعنوان" مدى حرص مكاتب التدقيق عمى توفير متطمبات تحسين فاعمية التدقيق الخارجي  (2008
لمشركات األردنية " العوامل المؤثرة في زيادة فاعمية التدقيق ومنيا استقاللية المدقق، وأشارت إلى 
أن مكاتب التدقيق الصغيرة وكبيرة الحجم في األردن تتوافر فييا عناصر استقاللية المدققين 

مستقل المراجع أن يكون ، ومن وجيو نظري أنا اتفق مع الباحثيين السابقين بضرورة العاممين بيا
 حتى نحقق مستوى عال من الكفاءة والفاعمية في عممية التدقيق.في أداء عممو 

أنو من الضروري أن تقوم مكاتب المراجعة بالتأكد من استقالليو مراجعييا قبل  ويتضح لي  
لمراجعة ألي منشأة ألن االستقالليو لممراجع ليا دور في إعطاء رأي محايد عن البدء بعممية ا

 ة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة.صدق وعدالة القوائم المالية وبالتالي زياد

 أتعاب المدقق الخارجي . 3.4.3
التي يتقاضاىا المدقق تعرف أتعاب المدقق أو المراجع بأنيا المبالغ واألجور أو الرسوم 

بعممية المراجعة لحسابات الشركة محل المراجعة ويتم اإلتفاق بين المراجع والعميل  نتيجة قيامو
عمى تحديد أتعابو وفقًا لمزمن الذي يستغرقو القيام بمراجعة الحسابات ونوع الخدمة المطموبة وعدد 

ع ليا عممية المدققين والمساعدين الذين يقومون بعممية التدقيق وأيضًا حجم المنشأة التي تخض
 (84، ص2006التدقيق وحجم مكتب التدقيق وشيرتو.)المطارنة، 
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  ىناك عدة أنواع وأشكال من أتعاب المدقق الخارجي

ىناك عدة أشكال ألتعاب المراجع منيا ما ىو قانوني ومنيا ما ىو مخالف لمقوانين ومبادئ 
 (160، ص2004عبد اهلل، ) التدقيق وىي كاآلتي:

عمى نتائج الحقو مثل االتفاق مع  وىي األتعاب التي تحدد قيمتيا بناءاً  :األتعاب الشرطية .1
% أو غير ذلك وىذه األتعاب مخالفة 10العميل بأخذ نسبة معينة من أرباحو حوالي 

 انون وآلداب وقواعد سموك المينة.لمق
مية ويتم تحديد ىذه األتعاب حسب المدة الزمنية التي سوف تستغرقيا عم :األتعاب المتغيرة .2

 المراجعة وىذا النوع الخالف عميو.
كمبمغ ثابت غير  وىي المبالغ التي يتم تحديدىا بين المدقق والعميل مسبقاً  :األتعاب الثابتة .3

قابل لمزيادة، لكن ينبغي عمى المراجع تحديد أتعابو بشكل يتناسق مع جيده والوقت المبذول 
 .ية المراجعة وىذا مطابق لمقوانينإلنجاز عمم

( إلى ضرورة تحديد أتعاب التدقيق عمى أسس موضوعة 2006دراسة )النوايسة،  وأوصت
تدريب والتعميم والتزام مكاتب التدقيق فييا وضرورة أن يخصص جزء من أتعاب التدقيق لغايات ال

دراسة  أظيرت نتائج، كما لما ليا من أثر عمى مستوى جودة التدقيق الخارجي المستمر لممدققين
(Elizur, 1996)  والتي ىدفت إلى اختبار العالقة بين جودة التدقيق الخارجي مع كل من كفاءة

المدقق الخارجي وأتعاب التدقيق والخسارة المتوقعة لفشل عممية التدقيق الخارجي وبينت أن أتعاب 
 التدقيق الخارجي المرتفعة قد تحفز المدقق الخارجي لزيادة جودة التدقيق الخارجي.

أن تكون ىناك رقابة عمى أتعاب المدقق لمحد من المنافسة غير  وترى الباحثة ضرورة
المشروعة بين مكاتب التدقيق وكذلك األتعاب المشروطة والتي من شأنيا التأثير بدرجة كبيرة عمى 

 ى جودة وفاعمية التدقيق الخارجي.استقاللية المراجع وبالتالي عم

 مؤىالت المدقق الخارجي . 4.4.3
حسابات ىو الشخص الذي تتوفر فيو المؤىالت العممية والعممية، والذي المراجع أو مدقق ال

يتخذ من أعمال التدقيق مينة يمارسيا بعد الحصول عمى ترخيص، حيث أن معظم الدول نصت 
وىو ما نصت عميو المجموعة األولى  عمى توافر الكفاءة العممية والعممية في نفس الوقت لممدقق

 (2008من المعايير العامة لمتدقيق.)الجعافرة،  ة()المعايير العامة أو الشخصي

 وقد تم تحديد ىذه المؤىالت من خالل المجموعة األولى من المعايير العامة لمتدقيق 
(GAAS Generally Accepted Auditing Standerds ) الصادرة عن المجمع المحاسبين
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 (The American Institute of Certified Public Accountants-AICPA)  األمريكيين
 . (Audit Standerd Borad - ASB)بواسطة مجمس معايير التدقيق 

 أن يكون لمراجع الحسابات مؤىالً وىو : )الفني( لمدقق الحساباتالتأىيل العممي :أوالً 
في المحاسبة والتدقيق وكذلك معرفة الجوانب المرتبطة بالعموم األخرى التي تمكنو من إبداء  جامعياً 
 (2005:)جمعة، يًا عميو كحد أدنى أن يمم بما يميعمم ولكي يكون مؤىال تأىيالً رأيو، 

 .نظريات ومبادئ وتطبيقات عمم المحاسبة، وكذلك أصول التدقيق وأساليبو المعاصره 
 . محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية 
  حاسبة بحوث العمميات وأساليب الحاسوب وتطبيقاتو في مجال الماألساليب اإلحصائية و

 . والتدقيق
: تعد مينة التدقيق كأي مينة التأىيل العممي )الخبرة المينية( لمدقق الحسابات :ثانياً 

تقان الممارسة، بمعنى عمى الشخص المدقق قضاء فترة من العممي إلأخرى تحتاج إلى التدريب 
الزمن لمتدريب العممي ومعرفة أصول المينة وذلك لمواجية أي مشكالت تواجيو ولذا يقصد بذلك 

 (81، ص2006)المطارنة، و(2005: )جمعة، أن يتمتع المدقق بالصفات التالية

 في اإلطالع عمى الحاالت التطبيقية وما يتم نشره من قبل الييئات والجمعيات  االستمرار
 المحمية والدولية.

  ًن أي ععمى أسرار العميل الذي يقوم بتدقيق أعمالو وال يفصح  اً ومحافظ أن يكون كتوما
 معمومات يطمع عمييا .

  ًيعات المحاسبية.لما ىو جديد في تخصصو و في القوانين والتشر  ومواكباً  أن يكون عمميا 
 . أن يكون عممو في مجال اختصاصو ويقدم النصيحة عندما تطمب منو 
 .  أن ال يقبل أي عمل ألي عميل إال بعد أن يتفيم طبيعة نشاط العميل 
  ًأن يكون صبورا . 
  ًوحاضر البديية . في رأيو ويقظاً  وأن يكون مستقالً  أن يكون أمينا وواقعيا 

لتشريعات السارية والمعمول بيا في فمسطين وقانون مزاولة من خالل القراءة لمقوانين وا
أن مؤىالت وخبرات المراجع الخارجي  وترى الباحثة 2004( لسنة 9مينة تدقيق الحسابات رقم )

 تحديد واضح لممؤىالت الواجب توافرىا في المراجع كي يصبح مؤىالً تم حيث  ،نالت اىتمام المشرع
 .لتدقيق ومراجعة القوائم المالية
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( عدم وجود اختالفات جوىرية بين آراء 430، ص2011وقد أثبتت دراسة )المقطري، 
المدققين حول أىمية التخصص الميني لممدقق بالنسبة إلى عممية التدقيق، من خالل تحسين كفاءة 

 مخاطر التدقيق وىو أحد المتغيرات التي تعكس جودة عممية التدقيق. 

 استمرارية المدقق الخارجي  . 5.4.3
ويتم تحديد بدل  الييئة العامة لمشركة)المساىمين(من قبل  مراجع الحساباتيتم تعيين 

أتعابو ويبقى مستمرًا حتى اإلنتياء من أداء واجبو، إال أن ىناك عدة عوامل تعمل عمى تغيير مدقق 
ما ىو مرتبط بالشركة محل )مكتب التدقيق( ومنيا  الحسابات منيا ما يرتبط مع المدقق نفسو

 التدقيق وىي كالتالي:

  العوامل المرتبطة بالشركة: تغيير اإلدارة أو رغبة اإلدارة في الحصول عمى مدقق يتوافق
مع سياساتيا من أجل تحقيق أىدافيا، في ىذة الحالة عمى المراجع إبداء رأي سمبي أو 

تقوم بتغيره وىذا إجراء غير قانوني متحفظ، فإذا رفض المراجع االمتثال إلى رغبات اإلدارة 
مراجعة ال تعكس الوضع الحقيقي لمشركة ي النياية إلى الحصول عمى عممية ألنو يؤدي ف
 فاعمية وكفاءة التدقيق.وتضعف من 

  العوامل المرتبطة بمكتب التدقيق: الرغبة في التعامل مع مكاتب تدقيق كبيرة وذات سمعة
لية، وأيضًا عدم رضا اإلدارة عن جودة التدقيق التي جيدة لمحصول عمى فاعمية تدقيق عا

يقدميا  المكتب، وضعف التأىيل العممي والميني لمعاممين بمكاتب التدقيق فكمما زاد 
التأىيل العممي والميني زادت فاعمية التدقيق الخارجي والعكس صحيح وىذا ما يؤدي إلى 

 تغيير مدققي الحسابات.

الدوران اإللزامي لممراجع( ىو أن تقوم المنشآت ويقصد بتغير مدقق الحسابات )
والشركات بتغيير مراجعييا بعد قضائو مدة زمنية معينة في العمل لدييا وتختمف تمك المدة من 

في   (Arel, Brody&Pany, 2005قانون إلى آخر ومن بمد آلخر، ومن أجل ذلك أشار)
إلى أن ىناك تساؤل  “ Audit Firm Rotation and Audit Qualityمقال ليم بعنوان" 

يشغل واضعي األنظمة والدوريات المعنية بالتجارة واألعمال حول ما إذا كان بقاء شركة 
 المراجعة مع نفس العميل فترة طويمة يؤثر سمبًا عمى جودة المراجعة.

( وما تمخض عنو من الدوران اإللزامي لممراجع SOXأدى صدور قانون ساربينز أوكسمي)
كوسيمة لتعزيز استقاللية المراجع والحد من فشل عممية المراجعة إثر انييار  (MARالخارجي )

كبرى الشركات في العالم وذلك بسبب نقص جودة المراجعة، فيناك من أيد تغير مدقق 
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الحسابات ألن التناوب يمكن من معالجة االنخفاض المحتمل في استقالل المراجع واالنخفاض 
قة الطويمة والوطيدة بين المراجع وعميل المراجعة باإلضافة إلى في جودة التقارير نتيجة العال

 ,Myersأن طول مدة عمل المراجع مع عمميو يزيد من األلفة وبالتالي احتمال التواطؤ معو.)

Myers&Omar, 2003, p779) ،( أن الفترة 295، ص2012، كما أثبتت دراسة )حمدان
الشركة من شأنيا تخفيض جودة التدقيق الطويمة لعمل المدقق الخارجي في تدقيق ذات 

 الخارجي.

( حول العالقة بين تغيير المدقق الخارجي Nashwa, 2004كما تؤكد نتائج دراسة )
وجودة عممية التدقيق واستنتجت وجود عالقة سمبية بين تغيير المدقق وجودة التدقيق الخارجي 

تخفيض جودة التدقيق وىذا ما أكدتو  بمعنى مكوث المدقق لفترة طويمة في منشأة العميل يؤدي إلى
( والتي أظيرت أن من أبرز العوامل المؤثرة عمى جودة التدقيق ىي 2006أيضًا دراسة )النوايسة، 

 العوامل المرتبطة بفريق التدقيق.

كما يتفق المطارنو مع سابقيو بأن طول فترة عممية المراجعة تؤثر عمى استقاللية المراجع، 
مكث فترة طويمة في منشأة العميل مما يؤدي إلى توطيد العالقة الشخصية وذلك كون المراجع ي

بينو وبين إدارة المنشأة مما يعني احتمالية أن يتغاضى عن بعض األمور غير السميمة مما يؤثر 
 (88ص ،2008)المطارنة،  عمى جودة المراجعة وموضوعية واستقاللية المراجع.

بتغيير   International Financial Reporting Standards (IFRS)كما أوصت 
شركة المراجعة دوريًا كل خمس سنوات في المنظمات غير الربحية مبررة ذلك بأن تطبيق ذلك 

 ىما: يتغمب عمى مشكمتين

  أن تعاقدات المنظمات غير الربحية مع شركة المراجعة يخمق بينيما عالقات شخصية من
 .شأنيا تيديد استقاللية المراجع

 ر الدوري يتيح الفرصة لممنظمة بأن يتم فحص نظام الرقابة الداخمي لدييا من قبل أن التغيي
أكثر من مراجع، وبالتالي احتمالية اكتشاف أخطاء قد يكون أغفميا المراجع السابق مما 

 (Elmaleh, 2010يمكن من تقويم نظام الرقابة الداخمي وتحسين أداء المنظمة.)

إلى ضرورة التغيير اإللزامي لمدقق الحسابات، وأن  ( Elizur,1996 وأشارت دراسة )
تمتع المدقق الخارجي باالستقالل والحياد والموضوعية يؤدي إلى تحقيق مستوى عال من الجودة 

 في التدقيق، وأن زيادة أتعاب عمميات التدقيق تؤدي إلى زيادة جودة أداء تمك العمميات.
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ك انتقادات موجية إلى مينة إلى أن ىنا  Nashwa,2004 )كما أشارت دراسة )
المراجعة مطالبة بضرورة التغيير اإللزامي لممراجعين نتيجة طول الفترة التعاقدية بين المراجعين 

 وعمالء المراجعة والذي يؤدي إلى الفساد في حياديتيم واستقالليتيم.

وىناك من عارض التغيير اإللزامي لممراجع حيث أن استمرارية العالقة بين المدقق 
والعميل يدعم استقاللو ألن طول فترة العالقة سيعمق المعرفة بأنشطة العميل مما يزيد من 

عممية المراجعة ويخفض من تكمفتيا، ألن اإلفراط في عممية استبدال المدققين سيزيد من فعالية 
 تكمفة التدقيق مما ينعكس سمبًا عمى مستوى جودة الخدمات المينية، وتناولت دراسة 

(Siregar, 2012, p55 اختبار فرضية أن طول مدة العالقة بين المدقق الخارجي وعميل )
المراجعة قد تفسد موضوعيتو واستقاللو ومن نتائج ذلك تواطؤ المدقق الخارجي مع إدارة عميل 
المراجعة ربما ينشأ في المدى القصير وليس بالضرورة أن يكون بسبب طول مدة العالقة 

يمو، وأيضًا أن طول المدة تزيد من احتمال اكتشافو ألي مخالفة يقوم التعاقدية بين المدقق وعم
 بيا عميمو.

ضرورة تحديد فترة زمنية الستمرار المدقق بعممو إال بوجود أسباب تتعمق  وترى الباحثة
 بفاعمية وكفاءة التدقيق الخارجي .

 التدقيق. العوامل المؤثرة عمى جودة عممية 5.3
 (19، ص2010لتي تؤثر عمى جودة المراجعة منيا: )جبران، ىناك العديد من العوامل ا

 .العناية المينية 
 .االلتزام بالتشريعات القانونية النافذة 
 .التدريب وتطوير الميارات 
 .التخطيط لعممية المراجعة 
 .مراعاة األصول المحاسبية المتعارف عمييا 

الدراسات لتحديدىا نذكر كما أن ىناك عوامل أخرى تؤثر عمى جودة التدقيق وسعت كثير من 
 أىميا:

أثبتت مجموعة من الدراسات وجود عالقة ما بين حجم مكتب التدقيق  حجم مكتب التدقيق: .1
وجودة التدقيق حيث أن مكاتب التدقيق التي تسيطر عمى حصة أكبر في السوق تعتبر 
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( 97، ص2012كما توصمت دراسة )الطويل،  (345، ص2011أكثر جودة.)راضي، 
 العوامل ذات التأثير االيجابي عمى جودة التدقيق كبر حجم مكتب التدقيق. إلى أن من

توجد العديد من العوامل المكونة لسمعة  السمعة أو الشيرة الحسنة لمكتب التدقيق: .2
المكتب منيا فترة عمل المكتب المينية وبينت دراسة وجود عالقة ايجابية بين سمعة 

ميني لمتدقيق حيث أن مكتب التدقيق ذو السمعة المكتب الجيدة ومستوى جودة األداء ال
الجيدة يحرص عمى توظيف مدققين ذوي كفاءة وخبرة عالية ليحافظ عمى مكانتو.)جبران، 

 (39، ص2010
لقد زادت عدد القضايا المرفوعة عدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة عمى مكتب التدقيق:  .3

أمام المحاكم ضد مدققي الحسابات بسبب إىماليم وتقصيرىم في أداء واجباتيم المينية، 
حيث إن مينة التدقيق ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنوعبة الخدمات التي تقدميا لمعمالء وكافة 

بتطبيق المعايير  المستفيدين من خدمات التدقيق، لذا يجب عمى مدققي الحسابات االلتزام
عند القيام بفحص القوائم المالية، المينية وقواعد السموك الميني ومراعاة القوانين واألنظمة 

 (347، ص2011حيث يمكن اعتبار عدد الدعاوى مقياس عكسي لجودة التدقيق.)راضي،
ص بأنيا تؤدى من قبل أشخا تتميز مينة التدقيقالتزام مكتب التدقيق بالمعايير المينية:  .4

 مؤىمين ومدربين والسبيل لمحفاظ عمى ذلك ىو معايير التدقيق المتعارف عمييا فيي تعتبر
  (18، ص2011)مازون،  مستويات مينية لضمان التزام المدقق ووفائو بمسؤولياتو.

تؤثر الصفات الشخصية لفريق التدقيق عمى جودة التدقيق الخبرة المينية لمكتب التدقيق:  .5
اختمف الباحثون   كما ،ىذه الصفات الخبرة المينية لفريق التدقيقبشكل أساسي ومن أىم 

حول تعريف الخبرة فمنيم من عرف الخبرة بأنيا األداة األفضل لميمة محددة، وعرفيا 
آخرون بأنيا عبارة عن المدة الطويمة التي يقضييا الفرد في وظيفة محددة أو أداء ميمة 

( 247، ص2008سة )التوجري والنافعي، ( وأشارت درا29، ص2008)األىدل،  محددة.
 إلى أن الخبرة المينية من أىم العوامل المؤثرة في جودة التدقيق.

الحسابات  ايسعى مدققو خبرة مكتب التدقيق في المجال الميني الذي ينتمي إليو العميل:  .6
 إلى فيم المجال الميني الذي ينتمي إليو العميل لما لو من أثر عمى زيادة مقدرتيم عمى
اكتشاف األخطاء والتضميل في القوائم المالية، فالمدققين المتخصصين مينيًا يمكنيم 
التحكم في مخاطر أعمال العميل أكثر من غيرىم عن طريق دراسة وتحميل الجوانب 

 (129، ص2008الحداد، اإلدارية لمعميل ونزاىة اإلدارة والمنافسة في المجال الميني. )
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إن تقديم مكتب التدقيق تقديم مكتب التدقيق الخدمات االستشارية لعميل التدقيق:  .7
الخدمات االستشارية لعمالئيم يؤثر سمبًا عمى جودة التدقيق وذلك ألنو يؤدي إلى االعتماد 

 (51، ص2012. )الطويل، عمى عمالئيم ماديًا مما يضعف صالبتيم أمام إدارة المنشأة

 التدقيقعن عدم تحقيق جودة اجمة . المخاطر الن6.3
ىناك عدة مخاطر يمكن أن تنجم عن عدم تحقيق عممية المراجعة بمستوى عاٍل من الجودة 

 (42، ص2008وىي: )عوض، 
 وأىميا: التدقيقمخاطر يتحمميا مكتب أواًل: 

 .فقد أو تدني سمعة المكتب لدى عمالئو -
 .التدقيقب تخسارة في النصيب السوقي لمكا -
ي قضائية تجاه المراجع ومطالبتيم الناجمة عن إقامة العمالء دعاو التكاليف  -

 بتعويضات.
 نحرافات.ي محاولة تدارك القصور وتصحيح االإىدار موارد مالية وبشرية ف -

 ثانيًا: مخاطر يتحمميا المجتمع 
وىي التكاليف اإلجتماعية لمجودة وتتمثل في الخسائر التي يتعرض ليا العمالء نتيجة  -

 قرارات اعتمادًا عمى تقارير مراجعة متدنية الجودة.اتخاذىم ل

عممية المراجعة تؤدي إلى تحسين ربحية المكتب عمى المدى ومما سبق يتبين أن جودة 
كمما انخفضت جودة لعمالء الجيدين وجذب عمالء جدد، فالطويل من خالل المحافظة عمى ا

 فقد المراجع لعممو واحتمالية رفع دعوى قضائية ضده. إلىيؤدي فإن ذلك المراجعة 

 واقع مينة تدقيق الحسابات في قطاع غزة .7.3
مجموعة إجراءات يقوم بيا شخص أو مجموعة عرف مينة تدقيق الحسابات بأنيا "ت

األشخاص الذين يقومون  في أشخاص بغرض إبداء رأي ميني محايد بموضوع ما، بحيث تتوفر
طمبو قواعد التدقيق المتعارف عمييا والمتعمقة بشخص المدقق )القواعد العامة جميع ما تبيذه المينة 

لمتدقيق(، وأن تتم إجراءات التدقيق وفقًا لتمك القواعد )قواعد التدقيق المتعمقة بالعمل الميداني(، وأن 
 ".في قواعد التدقيق المتعارف عمييايراعى في تقرير مدقق الحسابات ما جاء 
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المفعول  الشخص الذي يحمل شيادة سارية"  ىو Auditorحية القانونية والمدقق من النا
 لممارسة مينتة أو عضوية في مكتب أو في شركة مؤىمة لمقيام بدور المحاسبين

 (www.sqarra.wordpress.com/audit)القانونيين.

 الجيات المنظمة لمينة التدقيق في قطاع غزة .8.3

 قطاع غزة بالجيات التالية: وتتمثل الجيات المنظمة لمينة التدقيق في

  . مجمس مينة تدقيق الحسابات:3.8.1
لتنظيم مينة  2004لسنة  9وىو مجمس ذو شخصية اعتبارية مستقمة نشأ بموجب قانون رقم 

تدقيق الحسابات في فمسطين ويتكون المجمس من رئيس وستة أعضاء عمى النحو التالي: )الالئحة 
 (2004قيق لعام التنفيذية لقانون تنظيم مينة التد

 .وكيل وزارة المالية: رئيسًا لممجمس 

 .نائب رئيس ىيئة الرقابة العامة: نائبًا لرئيس المجمس 

 .مراقب الشركات في وزارة االقتصاد: عضوًا في المجمس 

 .مراقب البنوك في سمطة النقد: عضوًا في المجمس 

 ( عن جمعية مدققي الحسابات الفمسطينية.2ممثمين عدد ) 

  متخصص في المحاسبة يسميو وزير التربية والتعميم العالي.أكاديمي 

ويتولى المجمس عدة ميام يقوم بيا تشمل منح رخص مزاولة مينة تدقيق الحسابات وفق أحكام 
جراء ، 2004لسنة  9قانون المزاولة رقم  وتوقيع الجزاءات التأديبية عمى المدققين المخالفين، وا 

 ًا لالئحة التنفيذية لقانون المزاولة.المطموبة لمترخيص وفقاالمتحانات 

 جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية:. 1.8.1

نشأت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية في قطاع غزة بموجب قانون مزاولة   
( من نظاميا 7، وىدفت الجمعية وفق المادة رقم )2004لسنة  9تدقيق الحسابات الفمسطيني رقم 

 (2004الداخمي إلى ما يمي: )النظام الداخمي لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية، 

 .تطوير مستوى الكفاءة العممية والمينية لألعضاء 

 .تشجيع ورعاية البحث العممي في المجاالت المختمفة لممينة 

  المينة في فمسطين.عقد الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل لرفع ورقي 
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  التنسيق مع لجنة الترخيص بخصوص إعداد وعقد االمتحانات الخاصة بالمتقدمين
 لمزاولة المينة.لمحصول عمى رخصة 

 .التنسيق مع المؤسسات الخاصة والعامة من أجل تفعيل دور الجمعية وتحقيق أىدافيا 

  لمجمعية.دعم وتنفيذ كل ما يخدم المينة ولم يتم ذكره في النظام الداخمي 

وبشكل عام فإن أىداف الجمعية تقوم عمى رعاية مصالح أعضائيا وتنمية روح التعاون بينيم  ورفع 
إلزاميًا  مستواه العممي والميني، ويعتبر االنتساب إلى جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية

 لمن يرغب بمزاولة المينة.

 جمعية المحاسبين والمراجعين الفمسطينية: .1.8.1

ىي جمعية مينية فمسطينية ذات شخصية اعتبارية مستقمة وفق قانون الجمعيات الخيرية 
، تيتم بكل من مينتي المحاسبة والتدقيق وتيدف وفق نظاميا 2000لسنة  1الفمسطينية رقم 

  (www.paaa.ps)الداخمي إلى ما يمي: 

 د السميمة لمزاولتيا وفقًا لممعايير واألصول العممية رفع مستوى المينة ووضع القواع
 والعممية.

 .رفع المستوى الميني لممحاسب والمدقق 

 .إيجاد الحمول السميمة لممشاكل والموضوعات المينية المختمفة 

  قيم والدفاع عن مصالحيم جمع كممة المحاسبين والمراجعين والمحافظة عمى حقو
 وفوائد التطبيق المحاسبي السميم. توعية الجميور بأىميةالمشروعة، و 

الخدمات التي تقدميا لعمالئيا مثل مراجعة  د منبالعديففي قطاع غزة تقوم مكاتب التدقيق 
وتدقيق الحسابات وفقًا لقواعد ومعايير المراجعة المعتمدة ووضع األنظمة المالية والمحاسبية وتقديم 

 الخدمات.الخدمات االستشارية وخدمات الضريبة وغير ذلك من 

 . حقوق وضوابط عمل المدققين المزاولين في قطاع غزة9.1
ققين العاممين في قطاع غزة حسب )الالئحة التنفيذية لقانون مزاولة \تتمثل حقوق وضوابط عمل المد

 ( فيما يمي:2004المينة، 

 :والتي تتمثل في الحقوق التاليةالمزاول أواًل/ حقوق المدقق 
المشورة والخبرة المينية والقيام بأعمال التحكيم والتصفيات في المجاالت يحق لممدقق تقديم  .1

 المحاسبية والمالية والضريبية، باإلضافة إلى تدقيق حسابات األفراد والشركات.

http://www.paaa.ps/
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 اإلطالع عمى جميع الدفاتر والسجالت والميزانيات الذي يقوم المدقق بتدقيق حساباتيم. .2

ي يقوم بتدقيقيا منظمة حسب األصول وأن يشير إلى التأكد من أن السجالت والدفاتر الت .3
 خالفة يكتشفيا ويطمب معالجتيا.م ةأي

 االلتزام بقواعد التدقيق المعمول بيا في فمسطين وأيضًا االلتزام بآداب وسموكيات المينة. .4

اليجوز ألي شركة تغيير المدقق خالل السنة المالية التي يقوم بتدقيق حساباتيا إال في  .5
 فاه أو صدور قرار بخصوص التأديب.حاالت الو 

 والتي تتمثل باآلتي: ضوابط عمل المدقق المزاول ثانيًا/
العمل موظفًا لدى الحكومة أو لدى أي من المؤسسات العامة أو البمديات أو لدى أية جية  .1

 خاصة أخرى من غير مزاولي المينة.

 احتراف التجارة أو الصتاعة أو العمل في أية مينة أخرى. .2

 مزاولة مينة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكًا فييا. .3

 مخمة بكرامة المينة.ة لنفسو يأية وسيمة من وسائل االعالن بطريقة بالدعايالقيام  .4

 مضاربة أو منافسة أي مدقق آخر لمحصول عمى العمل بصورة تسيئ إلى المينة. .5

 ًا.إفشاء المعمومات واألسرار التي أطمع عمييا من خالل عممو مدقق .6

التوقيع عمى صحة بيانات وميزانيات ال تعكس الوضع المالي لممنشأة محل التدقيق وأيضًا  .7
 تدوين بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات قام بإعدادىا في إطار مزوالتو المينة.

 

 

 
 

 
 ثان
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 . المعالجات اإلحصائية6.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

يتناول ىذا الفصل كافة اإلجراءات المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة، السيما وأن المنيجية 
التي يعتمد عمييا البحث العممي، وىذا النسق مرن وغير العممية ىي نسق من القواعد واإلجراءات 

مغمق، لذا فيو غير منزه عن الخطأ، إال أنو يبقى أساسيًا في تدوين المعمومات والبيانات التي 
يحتاجيا أي باحث إلنجاز وتحقيق أىداف بحثو، كما أن المنيج العممي يمزم الباحث بالدقة 

ضوعي بعيدًا عن أىوائو وميولو الشخصي، وبالتالي يمزم والموضوعية، ويضمن حياده النسبي المو 
الباحث بعدم إبداء رأيو الشخصي دون تعزيزه بآراء ليا قيمتيا العممية، والتقيد بإخضاع أي رأي 

 لمنقد، فال رأي فوق النقد والنقاش ميما كانت درجة الثقة فيو، إذ ال توجد حقيقة راسخة بذاتيا.
 مت فيالفصل اإلجراءات المنيجية لمدراسة عمى عدة خطوات تمث وقد استعرضت الباحثة في ىذا

منيج )أسموب( الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، وخصائص عينة الدراسة، وأداة الدراسة، ومجاالت 
الدراسة، وصدق وصالحية أداة الدراسة وثباتيا، وأساليب التحميل االحصائي التي تم االعتماد 

 راسة.عمييا في تحميل بيانات الد
 منيجية الدراسة . 1.4

عمى المنيج  الدراسة تعتمدسوف ألن عمم المراجعة من العموم اإلنسانية االجتماعية  نظراً 
إطار مفاىيمي لكيفية تأثير دراسة  أدب المراجعة بيدف التوصل إلى باستطالع الوصفي التحميمي

الفحص البديمة،  بين أساليب رواالختياوفيم استراتيجية العميل عمى كل من تقدير خطر المراجعة 
إلى التوصل لنتائج عامة توضح مدى جدوى  اختبارىاالفروض السابقة الذي يؤدي  صياغةيتم ثم 

بين األساليب البديمة لمفحص  واالختياردراسة االستراتيجية في تحسين دقة تقيم مخاطر المراجعة 
 التالية لجمع البيانات: مصادر، ولذلك تم استخدام الاألساسي
 تم جمع البيانات من خالل البحث الميداني وذلك من خالل تصميم : المصادر األولية

مكاتب المحاسبة ب والعاممين استبانة وتوزيعيا عمى مدققي الحسابات وأصحاب وشركاء
 والتدقيق.

 جالت المينية العممية، الم : تم االعتماد عمى الكتب، الدوريات، األبحاثالمصادر الثانوية
 المتخصصة، المقاالت، اإلنترنت والمواقع المتخصصة.
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 منيجية تحميل البيانات: -
تم تحميل البيانات بناًء عمى المنيج الوصفي التحميمي، كما تم استخدام االختبارات 

( وذلك الختبار T-TEST) ( كاختبارSPSSاإلحصائية الالزمة من خالل البرنامج االحصائي )
 (  Pearson Correlation Coefficientمعامل بيرسون )الموجودة بالبحث، واختبار الفرضيات 

 .باإلضافة إلى العديد من االختبارات اإلحصائية الالزمةواختبار كولمجروف سمرنوف 
 مجتمع وعينة الدراسة . 2.4

يتكون مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات، ومدراء التدقيق وأصحاب مكاتب وشركات 
جمعية مدققي الحسابات القانونيين في قطاع غزة والمسجمة والمعتمدة لدى  والعاممين فييا التدقيق

 الفمسطينية.

حيث  تم توزيع االستبيانات عمى معظم أفراد المجتمع األصميفأما بخصوص عينة الدراسة 
العاممين المزاولين لممينة بمغ عدد ( مكتبًا، و 63تبمغ عدد مكاتب المراجعة الموجودة في قطاع غزة )

 معظمبزيارة  ةوبناًء عميو قامت الباحث( مدققًا، 83ب المراجعة الموجودة في قطاع غزة )مكاتفي 
( استبانة حسب المدققين 100توزيع ) حيث تمىذه المكاتب الختيار عينة تجرى عمييا الدراسة، 

ومدراء التدقيق الذين تمكنت من مقابمتيم خالل فترة جمع البيانات وبعد االنتياء من عممية جمع 
 ( استبانة صالحة لمدراسة والتحميل.84عمى ) لو حصتم الالبيانات 

 خطوات إعداد أداة الدراسة )االستبانة( . 3.4
خطر األعمال باستخدام مدخل تحميل االستراتيجية بغرض إعداد استبانة لدراسة قياس تم  

مراجعة الدراسات السابقة واالستفادة منيا في  رفع كفاءة وفاعمية عممية المراجعة، وذلك من خالل
بناء االستبانة ذات الصمة بالموضوع، ومن ثم أعدت الباحثة مسودة أولية لالستبانة من أجل 

المشرفين، كما تم النقاش معيم حول مالئمة فقرات االستبانة ومتغيراتيا تقييميا وذلك بعرضيا عمى 
لقياس ما وضعت لقياسو وقدرتيا عمى التعبير عن مضمون البحث، بعد مراجعة المشرفين 

عادة صياغة بعض الفقرات وف ق التعديالت التي أبداىا لالستبانة تم إعادة ترتيب محاور االستبانة وا 
 .ونالمشرف
تم تصميم االستبانة في صورتيا األولية وعرضيا عمى عدد من المحكمين من بعد ذلك   

( يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم، وفي ضوء 2ومختصين، والممحق رقم ) أساتذةذوي الخبرة من 
آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل، لتستقر 

محتويات أداة الدراسة تكونت و (، 1في ممحق رقم )ىي ا النيائية كما االستبانة في صورتي
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بالمتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة  القسم األول:من قسمين رئيسيين، يتمثل  )االستبانة(
والمتمثمة في )الجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، التخصص 

يعبر عن المحاور المستقمة والمتغير التابع، ويشمل ىذا  القسم الثاني:نية(، العممي، الشيادات المي
 ( أدناه يوضح ذ1.4والجدول رقم )، ر( فقرة موزعة عمى تمك المحاو 76القسم )

 (1.4جدول رقم )
 يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة عمى المحاور المكونة ليا

 عدد الفقرات المحور
 14 تحميل استراتيجية العميل

 13 خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية
 9 الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات

 12 خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية
 12 خطر اختبارات المراجعة

 16 كفاءة وفعالية عممية المراجعة )المتغير التابع(
 76 مجموع الفقرات

 
 تصحيح أداة الدراسة )االستبانة(: 

( لتصحيح أداة الدراسة، Likert Scaleتدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ) تم استخدام
بحيث تعرض فقرات االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى 

االجابة عمى الفقرة، كما ىو موضح موافقتيم عمييا وُتعطى فيو اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة 
 (.2.4بالجدول رقم )

 (2.4جدول رقم)
 داة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسيأتصحيح  

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق اوافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة 

 
( أعاله بأن الفقرة التي يتم الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة 4.2حيث يتضح من الجدول رقم )

(، أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عمييا 4(، والفقرة التي يتم الموافقة عمييا تأخذ الدرجة )5)
(، 2أخذ الدرجة )(، في حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عمييا ال أوافق ت3محايد تأخذ الدرجة )
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(، ولتحديد مستوى الموافقة عمى كل 1وكذلك الفقرة التي يجاب عمييا ال أوافق بشدة تأخذ الدرجة )
فقرة من الفقرات وكل محور من المحاور ضمن أداة الدراسة، تم االعتماد عمى قيمة الوسط 

فقة استنادًا لخمس ( أدناه يوضح مستويات الموا3.4الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدول رقم )
 نخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدًا(مستويات )منخفض جدًا، م

 (3.4جدول رقم )
 مستويات الموافقة عمى فقرات ومحاور الدراسة

مستوى 
 مرتفع جداً  مرتفع متوسط منخفض منخفض جداً  الموافقة

الوسط 
 الحسابي

 1.80أقل من 
إلى  1.80

2.59 
إلى  2.60

3.39 
إلى  3.40

4.19 
 4.20أكبر من 

 %36أقل من  الوزن النسبي
% إلى 36

51.9% 
% إلى 52

67.9% 
% إلى 68

83.9% 
 %84أكبر من 

 
( تدل عمى وجود درجة 1.80وىذا يعطي داللة واضحة عمى أن المتوسطات التي تقل عن )

الموافقة، منخفضة جدًا من الموافقة عمى الفقرة أو المحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جدًا من عدم 
( فيي تدل عمى وجود درجة منخفضة من الموافقة 2.59-1.80أما المتوسطات التي تتراوح بين )

بمعنى درجة مرتفعة من عدم الموافقة عمى الفقرات أو المحور، بينما المتوسطات التي تتراوح بين 
جاه الفقرة ( فيي تدل عمى وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية ت2.60-3.39)

(  تدل عمى وجود درجة 4.19-3.40أو المحور المقصود، كما أن المتوسطات التي تتراوح بين )
( تدل عمى وجود درجة 4.20مرتفعة من الموافقة، في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن )

تم اعتماده في مرتفعة جدًا من الموافقة، وىذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي 
 تصحيح أداة الدراسة.
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 صدق وثبات أداة الدراسة )االستبانة( . 4.4
 :االستبانةأ. صدق 

 :المرتبط بالمحتوى )الصدق الظاىري( الصدق .1
بيدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتيا  يستخدم أسموب الصدق الظاىري

ألغراض البحث، ويتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة عمى مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة 
والمختصين بالموضوع قيد البحث، ويطمب منيم إبداء الرأي فيما يتعمق بمدى صدق وصالحية كل 

عدت أو ووصف الموضوع الذي وضعت لقياسما  فقرة من فقرات االستبانة ومدى ومالءمتيا لقياس
دخال التعديالت  من أجل البحث فيو، كما يطمب منيم إبداء وجية النظر فيما تحتويو أداة الدراسة وا 

ت االستبانة عمى عدد من وبناًء عميو عرض، من وجية نظرىممناسبة الالزمة والتي يرونيا 
قامت الباحثة و  لتعديالت عمى أداة الدراسةمن ا حيث قدم السادة المحكمين العديد، المحكمين

حتى  ء المالحظات التي قدميا المحكمينباألخذ بيذه التعديالت وأعادت صياغة االستبانة في ضو 
 أخذت االستبانة شكميا النيائي.

 صدق األبعاد الفرعية: .2
باستخدام طريقة صدق األبعاد الفرعية، ويتم ذلك من خالل  االستبانةيتم التأكد من صدق   

حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لالستبانة واألبعاد والمجاالت الفرعية المكونة ليا، حيث 
( أن معامالت االرتباط عمى مستوى المحاور المستقمة 4.4تشير النتائج الموضحة بالجدول رقم )

، و الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات"لمحور "( وذلك 0.615تراوحت بين )
 .خطر اختبارات المراجعة"( وذلك لمحور "0.885)

وعمى مستوى المحاور بمغ معامل ارتباط المحاور المستقمة ككل بالدرجة الكمية لالستبانة 
" بالدرجة الكمية مراجعةكفاءة وفعالية عممية ال(، بينما بمغ معامل ارتباط المتغير التابع "0.991)

(، وكانت جميع معامالت االرتباط )الصدق( ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.896لالستبانة )
ويشير ذلك لوجود درجة جيدة من صدق األبعاد الفرعية والمحاور الرئيسية لمبيانات التي تم  0.05

 جمعيا من أفراد عينة الدراسة.
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 (4.4جدول رقم )
 تباط )الصدق( بين الدرجة الكمية لالستبانة والمحاورمعامالت االر 

عدد  المحور
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *0.878 14 تحميل استراتيجية العميل
 0.000 *0.736 13 خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية

 0.000 *0.615 9 الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات
 0.000 *0.873 12 خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية

 0.000 *0.885 12 خطر اختبارات المراجعة
 0.000 *0.991 60 المحاور المستقمة ككل

 0.000 *0.896 16 كفاءة وفعالية عممية المراجعة )المتغير التابع(
 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 

 صدق االتساق الداخمي:. 3
يقصد باالتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد أو المجال الذي 
تنتمي إليو ىذه الفقرة، ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخمي من خالل حساب معامالت 
ق االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد أو المجال الذي تنتمي إليو، وذلك بيدف التحق

من مدى صدق االستبانة ككل، وفيما يمي عرض لنتائج التحقق من صدق االتساق الداخمي لفقرات 
 االستبانة حسب األبعاد والمجاالت التي تتكون منيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 (5.4جدول رقم )
 معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور األول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *0.679 المراجعون عمى التقميل من خطر وجود األخطاء في القوائم المالية لمعميل يعمل 1
يحصل المراجع عمى الدعم الكافي من إدارة المكتب لمقيام بأعمالو عمى أكمل  2

 0.000 *0.639 وجو

 0.000 *0.684 يتفيم المراجعين مشكالت العمالء 3
 0.000 *0.672 بطرق سميمةييتم المراجعون بحل مشكالت العمالء  4
 0.055 0.348 يحرص المراجعون عمى توفير االىتمام الشخصي لمعميل 5
 0.000 *0.660 يحرص المراجعون عمى التعرف عمى حاجات العمالء ومطالبيم بشكل مستمر 6
 0.000 *0.670 يحرص المراجعون عمى إبداء أراء فنية محايدة وعادلة في القوائم المالية 7
 0.000 *0.644 تحرص مكاتب المراجعة عمى استمرارية التواصل مع العمالء 8
تحرص مكاتب المراجعة عمى الوفاء بالوعود التي تعطييا لمعمالء في الوقت  9

 0.000 *0.588 المحدد

 0.001 *0.584 تفي تقارير مكاتب المراجعة المالية بمتطمبات العمالء. 10
السموكيات غير األخالقية من قبل اإلدارة أو يعمل المراجعون عمى معرفة  11

 0.011 *0.449 العاممين

يساعد المراجعون في الكشف عن المخاطر االستراتيجية الداخمية والخارجية  12
 0.002 *0.532 لمعميل.

ن عمى المخاطر األكثر أىمية لمعميل والتي ليا عالقة بالقوائم ويركز المراجع 13
 0.000 *0.718 المالية.

توجيو العميل لكيفية التعامل مع مخاطر األعمال الداخمية والخارجية مما يؤدي  14
 0.000 *0.592 لتحسين أداء العميل.

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
( أن معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور 5.4يتضح من خالل الجدول )        
ما عدا الفقرة  0.05جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى "، تحميل استراتيجية العميلاألول "

الخامسة لذا سيتم حذفيا من التحميل، حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات المحور 
يعمل المراجعون عمى معرفة السموكيات غير ( لمفقرة الحادية عشر التي تنص عمى "0.449بين )

يركز ( لمفقرة الثالثة عشر التي تنص عمى "0.718" و )يناألخالقية من قبل اإلدارة أو العامم
 ".ن عمى المخاطر األكثر أىمية لمعميل والتي ليا عالقة بالقوائم الماليةوالمراجع
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 (6.4جدول رقم )
 معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثاني

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الحصول عمى إقرارات كتابية من اإلدارة بعدم وجود يطمب المراجعون  1
 0.015 *0.433 تالعب في البيانات المالية.

يقوم المراجعون بتنفيذ عممية المراجعة أخذين بعين االعتبار احتمال  2
 0.040 *0.377 وجود تالعب في البيانات المالية.

الالزمة  يقوم المراجعون باإلجراءات الالزمة لمحصول عمى المعمومات 3
 0.001 *0.553 لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوىرية.

يقوم المراجعون بإشعار الجيات المسؤولة عن وجود أي خمل في نظام  4
 0.000 *0.656 الرقابة الداخمية.

يقوم المراجعون بإجراء مقابالت دورية مع الموظفين الذين لدييم  5
التحريف المادي والتالعب في اىتمام في مجاالت توجد فييا مخاطر 

 البيانات المالية.
0.474* 0.007 

يقوم المراجعون بإجراء تدقيق لتحميل حسابات افتتاحية مختارة في  6
 0.003 *0.520 الميزانية العمومية لبيانات مالية دققت سابقًا.

يمتزم المراجعون بمراجعة التقديرات المحاسبية لتحديد االنحرافات التي  7
 إلى أخطاء جوىرية.تؤدي 

0.805* 0.000 

يقوم المراجعون بتوثيق أي أعمال لمتالعب واالحتيال يتم الكشف عنيا  8
 0.000 *0.593 خالل عممية المراجعة.

في حال وجود تالعب أو أخطاء جوىرية في البيانات المالية وامتناع  9
في  اإلدارة عن تصويب الخطأ يقوم المراجعون باتخاذ الموقف المناسب

 تقريره الصادر عن البيانات المالية.
0.735* 0.000 

خالل عممية المراجعة يحرص المراجعون عمى حضور عممية الجرد  10
 0.000 *0.739 الفعمي لممخزون والتحقق من الطريقة المتبعة في التقييم.

 0.030 *0.396 تؤثر طبيعة عمميات المنشأة محل التدقيق عمى المخاطر المالزمة 11
تؤثر دقة ووضوح المعمومات الناتجة من النظام المحاسبي عمى القوائم  12

 0.006 *0.480 المالية

 0.094 0.306 تؤثر حجم المنشأة في خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية 13

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
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لفقرات المحور ( أن معامالت صدق االتساق الداخمي 6.4يتضح من خالل الجدول )        
ما  0.05"، جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى خطر التشويو الجوىري لمقوائم الماليةالثاني "

عدا الفقرة الثالثة عشر لذا سيتم حذفيا من التحميل، حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق 
ن بتنفيذ عممية لمراجعويقوم ا( لمفقرة الثانية التي تنص عمى "0.377لفقرات المحور بين )

( لمفقرة 0.805" و)خذين بعين االعتبار احتمال وجود تالعب في البيانات الماليةآالمراجعة 
يمتزم المراجعون بمراجعة التقديرات المحاسبية لتحديد االنحرافات التي السابعة التي تنص عمى "
 (7.4جدول رقم )           ."تؤدي إلى أخطاء جوىرية

 الداخمي لفقرات المحور الثالث معامالت صدق االتساق

معامل  الفقرة مرق
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

توجد إمكانية لتعرض الحسابات أو العمميات المحاسبية ألخطاء  1
 0.000 *0.625 جوىرية

 0.033 *0.391 يوجد ضعف في الرقابة الداخمية عمى عمميات المراجعة 2
مراجع الحسابات إلى أخطاء تتعرض المعامالت المالية التي يقدميا  3

 0.000 *0.613 مادية

 0.017 *0.426 تحرص المنشأة عمى تالفي أية أخطاء مادية في القوائم المالية 4
 0.004 *0.503 يوجد ضعف في قدرة المراجعين عمى اكتشاف األخطاء المادية  5
 0.000 *0.593 إمكانية حدوث منازعات قضائية بعيدة المدى 6
 0.002 *0.535 يتم استخدام أنظمة المعمومات المحاسبية االلكترونية  7
 0.002 *0.536 معرفة البنود والحسابات التي تمثل خطرًا بطبيعتيا 8
 0.024 *0.404 تسييل مراجعة تقديرات اإلدارة 9

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
االتساق الداخمي لفقرات المحور الثالث ( أن معامالت صدق 7.4يتضح من خالل الجدول )       

"، جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات"
( لمفقرة الثانية التي 0.391، حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات المحور بين )0.05

( لمفقرة األولى 0.625" و)يات المراجعةيوجد ضعف في الرقابة الداخمية عمى عممتنص عمى "
 ".توجد إمكانية لتعرض الحسابات أو العمميات المحاسبية ألخطاء جوىريةالتي تنص عمى "
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 (8.4جدول رقم )
 معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الرابع

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.002 *0.535 الداخمية لدى الشركات الماليةيوجد نظام محكم لمرقابة  1
تتعاون مجالس اإلدارة مع اإلدارات التنفيذية في وضع نظام الرقابة  2

 0.000 *0.712 الداخمية

 0.000 *0.705 يتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخمية إدارة المراجعة الداخمية 3
القيام بعممية يوجد في أنظمة الرقابة الداخمية إجراءات لمتأكد من  4

 0.001 *0.579 المراجعة

تقوم إدارة المراجعة الداخمية بمناقشة نظام الرقابة الداخمية مع المدقق  5
 0.000 *0.658 الخارجي.

يتم فحص اإلجراءات من قبل المراجع الداخمي لمتأكد من مطابقتيا  6
 0.000 *0.703 لمسياسات والخطط والنظم والقوانين والموائح

 0.000 *0.643 بيئة رقابية داخمية تضمن مراجعة العمميات الماليةيوجد  7
 0.000 *0.835 توجد معايير واضحة لتقييم الرقابة الداخمية 8
تقوم لجان التدقيق بالتأكد من وجود المعايير األخالقية والتأكد من  9

 مدى االلتزام بيا
0.669* 0.000 

لمسؤوليات التدقيق الداخمي من قبل تتم مراجعة األىداف المكتوبة  10
 0.000 *0.700 لجنة التدقيق

تساىم تحميل البيانات التي توفرىا التقارير الدورية في تخفيض خطر  11
 0.001 *0.586 الرقابة

 0.000 *0.595 تعمل المنشأة عمى ارتفاع فعالية إجراءات أنظمة الرقابة الداخمية 12

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
( أن معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الرابع 8.4يتضح من خالل الجدول )       

، 0.05"، جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية"
( لمفقرة األولى التي تنص 0.535حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات المحور بين )

( لمفقرة الثامنة التي 0.835" و)يوجد نظام محكم لمرقابة الداخمية لدى الشركات الماليةمى "ع
 ".توجد معايير واضحة لتقييم الرقابة الداخميةتنص عمى "
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 (9.4جدول رقم )
 معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الخامس

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

المراجعون بإجراء اختبارات المراجعة التحميمية لمكشوفات يقوم  1
 0.000 *0.720 والحسابات التي يتم مراجعتيا.

تستعمل اختبارات المراجعة التحميمية بشكل جيد في قطاع غزة  2
 0.000 *0.603 لمحصول عمى أدلة إثبات كافية لمتأكد من صحة األرصدة المالية.

المطبقة في قطاع غزة عمى تحقيق جميع تعمل االختبارات التحميمية  3
 0.000 *0.630 األىداف الواردة في دليل التدقيق الدولي المتعمق بالمراجعة التحميمية.

يقوم المراجعون بإجراء مقارنات بين الفترات الزمنية المختمفة  4
 0.000 *0.729 واستخدام النسب لمربط بين المعمومات.

المقارنة بين المعمومات المالية وغير المالية يقوم المراجعون بعممية  5
 0.002 *0.531 لمتأكد من معقولية األرصدة الواردة في القوائم المالية.

 0.000 *0.694 يقوم المراجعون باالسترشاد بأدلة التدقيق ومعايير المحاسبة الدولية 6
 0.000 *0.374 يقوم المراجعون بمقارنة بيانات العميل الفعمية مع توقعات العميل 7
يستخدم المراجعون أسموب المعاينة اإلحصائية لمتأكد من صحة القوائم  8

 0.000 *0.612 المالية.

يقوم المراجعون باختبار مالئمة القيود المحاسبية في دفتر اليومية  9
 0.001 *0.572 واألستاذ العام والتعديالت التي أجريت عند إعداد البيانات المالية.

 0.000 *0.833 يستعين المراجعون بخبراء متخصصين عند الضرورة. 10
يقوم المراجعون بمقارنة البيانات المالية محل المراجعة ببيانات الفترات  11

 0.000 *0.733 السابقة

 0.000 *0.753 يقوم المراجعون بتحديد نطاق عممية التدقيق بدقة 12

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
( أن معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور 9.4من خالل الجدول ) يتضح      

، حيث تراوحت 0.05"، جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى خطر اختبارات المراجعةالخامس "
يقوم ( لمفقرة السابعة التي تنص عمى "0.374قيم معامالت صدق االتساق لفقرات المحور بين )

( لمفقرة العاشرة التي تنص 0.833" و)نات العميل الفعمية مع توقعات العميلالمراجعون بمقارنة بيا
 ".يستعين المراجعون بخبراء متخصصين عند الضرورةعمى "



81 

 (10.4جدول رقم )
 معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المتغير التابع

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *0.763 لكافة إجراءات عممية المراجعة وتحقيق أىدافيا.يتم استيفاء المراجعين  1
تفيد المعمومات التي تقدميا تقارير المراجعة متخذي القرارات في اتخاذ  2

 0.000 *0.692 قرارتيم

 0.000 *0.613 يشعر العمالء بالثقة بأعمال المراجعة المقدمة 3
 0.000 *0.726 يتم استيفاء عممية المراجعة لكافة أىدافيا 4
 0.005 *0.497 تفي تقارير المراجعة بمتطمبات العميل والمعايير القانونية 5
 0.024 *0.411 يتم تصميم وتنفيذ عممية المراجعة وفقًا لممعايير المينية 6
يتوفر ضمان لمقيام بميام المراجعة وعممياتيا وفقًا لمعايير العمل  7

 الميني
0.649* 0.000 

 0.001 *0.600 المراجعة بسجالت وقيود دقيقة ومنظمة ألعمالو تحتفظ مكاتب 8
 0.017 *0.432 تحرص مكاتب المراجعة عمى إدامة التواصل مع العمالء 9

 0.003 *0.528 تتم عمميات المراجعة بعيدًا عن أي تأثيرات جانبية 10
 تمتزم مكاتب المراجعة بتقديم تقرير المراجعة وفقًا لممبادئ المتعارف 11

 0.002 *0.538 عمييا

 0.000 *0.651 تعمل مكاتب المراجعة عمى تطوير قدرات وميارات المراجعين 12
 0.000 *0.725 تستخدم مكاتب المراجعة التقنيات التكنولوجية الحديثة في أداء مياميا 13
يتمتع المدققون بدرجة عالية من المينية واالحتراف عند القيام بعممية  14

 0.000 *0.674 المراجعة

 0.000 *0.641 يحصل المدققون عمى الدعم الكافي من اإلدارة لمقيام بأعماليم 15
 0.000 *0.698 تمتزم مكاتب المراجعة بأخالقيات المينة في عمميات المراجعة 16

( أن معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المتغير 10.4يتضح من خالل الجدول )       
، حيث 0.05"، جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى وفعالية عممية المراجعة كفاءةالتابع "

( لمفقرة السادسة التي تنص عمى 0.411تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات المحور بين )
( لمفقرة األولى التي تنص 0.763" و)يتم تصميم وتنفيذ عممية المراجعة وفقًا لممعايير المينية"

 ".استيفاء المراجعين لكافة إجراءات عممية المراجعة وتحقيق أىدافيايتم عمى "
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 :فقرات االستبانةب. ثبات 
إنو لمن الضروري جدًا استخدام مقاييس دقيقة وثابتة في مجال البحوث الميدانية التي 

دقة ن المقاييس الغير ثابتة ال تعطي صورة صاألتعتمد عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، 
أي أن نتائج المقاييس الغير ثابتة ال تساعد الباحث عمى  اماالىتم موضععن الوضع الراىن 

مما يجعمو عاجزًا عن اتخاذ أي قرار مناسب حيال النتائج  ف عمى حقيقة الظاىرة التي يدرسياالوقو 
 التي توصل ليا.

يق أداة الدراسة والثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عمييا من خالل تطب
عمى عينة البحث، بمعنى أن النتائج التي يتم الحصول عمييا من خالل تحميل بيانات أداة الدراسة 

وبصورة مختصرة  وامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة فيو يعني دقة أداة الدراسةيجب أال تتأثر بالع
أعيد تطبيق األداة عمى نفس يمكن وصف الثبات بأنو ضمان الحصول عمى نفس النتائج تقريبًا إذا 

المجموعة من األفراد، وىذا يعني قمة تأثير عوامل الصدفة والعشوائية عمى نتائج األداة )أبو ىاشم 
 (.2، ص2006حسن، 

( العديد من طرق حساب ثبات أداة SPSSويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
 الباحثة عمى الطرق التالية في حساب الثبات:الدراسة، وفي ىذه الدراسة اعتمدت 

 
 :Split- Half Coefficient . طريقة التجزئة النصفية1

يتم قياس الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذلك من خالل تجزئة 
ني الفقرات المراد قياس الثبات ليا إلى نصفين، النصف األول يضم الفقرات الفردية والنصف الثا

، 2006يضم الفقرات الزوجية، ومن ثم يتم حساب معامل االرتباط بين النصفين )أبو ىاشم حسن، 
والمعادلة  (Spearman-Brown(، ومن ثم يتم تعديمو باستخدام معادلة سبيرمان بروان )6ص

( أدناه يوضح 11.4جدول رقم )وال، معامل االرتباط rحيث      r2/ r+1=    ىي: معادلة الثبات
 نتيجة ذلك.
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 (11.4جدول رقم )
 ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية

عدد  المحور
 الفقرات

معامل االرتباط 
 قبل التعديل

معامل االرتباط 
 بعد التعديل

 0.865 0.761 13 تحميل استراتيجية العميل
 0.598 0.426 12 خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية

 0.633 0.461 9 الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحساباتالخطر 
 0.895 0.811 12 خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية

 0.864 0.760 12 خطر اختبارات المراجعة
 0.948 0.900 58 المحاور المستقمة ككل

 0.863 0.759 16 كفاءة وفعالية عممية المراجعة )المتغير التابع(
 0.960 0.923 74 االستبانة ككل

 
( أن معامل االرتباط المعدل باستخدام معادلة سبيرمان براون 11.4يالحظ من خالل الجدول )

(، حيث تراوحت معامالت االرتباط المعدلة 0.948لمتجزئة النصفية لممحاور المستقمة ككل بمغ )
( 0.895"، و)لمقوائم الماليةخطر التشويو الجوىري ( لمحور "0.598لممحاور المستقمة بين )

"، كما يالحظ أن معامل ارتباط سبيرمان المعدل خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخميةلمحور "
(، وبشكل عام نالحظ أن 0.863" بمغ )"كفاءة وفعالية عممية المراجعةلفقرات المتغير التابع 

ونستنتج من خالل ذلك أن جميع  (،0.960معامل سبيرمان بروان المعدل لالستبانة ككل بمغ )
معامالت االرتباط المعدلة مرتفعة مما يدلل عمى وجود درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم 

 .الحصول عمييا من أفراد عينة الدارسة
 
 :Cronbach’s Alpha . طريقة ألفاكرونباخ2

المقياس، وعندما يكون تعتمد ىذه الطريقة عمى االتساق في إجابات األفراد عمى فقرات 
المقياس متجانسًا فإن كل فقرة فيو تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسيا المقياس، ويتم حساب 

، 2011معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخمي باستخدام طريقة ألفاكرونباخ )محمد حسن، 
 لقياس الثبات. ( أدناه يوضح نتائج حساب معامل ألفاكرونباخ12.4(، والجدول رقم )516ص
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 (12.4جدول رقم )
 ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ

 معامل ألفاكرونباخ عدد الفقرات المحور
 0.873 13 تحميل استراتيجية العميل

 0.831 12 خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية
 0.662 9 الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات

 0.890 12 خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية
 0.876 12 خطر اختبارات المراجعة
 0.955 58 المحاور المستقمة ككل

 0.897 16 كفاءة وفعالية عممية المراجعة )المتغير التابع(
 0.967 74 االستبانة ككل

 
ألفاكرونباخ كانت مرتفعة يتضح من خالل الجدول  السابق أن معامالت الثبات بطريقة 

بشكل عام لجميع محاور االستبانة، حيث نجد أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت بين 
( 0.890" و)الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات( لممحور الثالث "0.662)

نجد أن معامل الثبات لممحاور كما  ،"خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية"لممحور الرابع 
كفاءة وفعالية عممية (، كما بمغ معامل الثبات لممتغير التابع "0.955المستقمة ككل بمغ )

(، وبشكل عام نالحظ أن معامل الثبات الكمي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بمغ 0.897) "المراجعة
ن الثبات في البيانات التي تم جمعيا (، وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة م0.967)

ئجيا وتعميميا عمى مجتمع من أفراد عينة الدراسة، وعميو يمكن االعتماد عمييا وتحميميا وتفسير نتا
 .الدراسة
 ةالتوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراس .5.4

يعتبر شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات من الشروط الميمة الستخدام االختبارات المعممية 
(Parametric testsولمتحقق من ىذا الشرط لمتغيرات الدراسة تم استخدام اختبار ،)  كولمجروف
ن جميع متغيرات الدراسة تتبع أل(، وكانت النتائج تشير Kolmogorov-Smirnov) سمرنوف-

وبناًء عمى  0.05التوزيع الطبيعي حيث مستوى داللة االختبار لجميع المتغيرات كان أعمى من 
( لتحميل المحاور، والجدول رقم One Sample t-testاستخدام االختبار المعممي ) ذلك سيتم

 ( أدناه يوضح ذلك.13.4)
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 (13.4جدول رقم )
 اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

قيمة  المحور
 مستوى الداللة االختبار

 0.200 0.091 تحميل استراتيجية العميل
 0.200 0.110 الماليةخطر التشويو الجوىري لمقوائم 

 0.200 0.121 الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات
 0.129 0.140 خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية

 0.200 0.104 خطر اختبارات المراجعة
 0.200 0.109 كفاءة وفعالية عممية المراجعة )المتغير التابع(

 0.200 0.107 االستبانة ككل
 

 المعالجات اإلحصائية. 6.4
اعتمدت ىذه الدراسة بشكل أساسي عمى استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

(Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22 في معالجة وتحميل البيانات )
اليب اإلحصائية التي تم الحصول عمييا من خالل أداة الدراسة )االستبانة(، وفيما يمي أىم األس

 الوصفية واالستداللية التي تم استخداميا في معالجة بيانات ىذه الدراسة: 
لقياس الثبات بطريقة التجزئة  (Spearman-Brown) معامل ارتباط سبيرمان بروان .1

 .النصفية
 .لقياس الثبات في البيانات (Cronbach's Alpha) معامل ألفاكرونباخ .2
لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات ( وذلك Meanالوسط الحسابي ) .3

 الدراسة عمى الفقرات واألبعاد والمجاالت الرئيسة لالستبانة.
(: لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات Standard Deviationاالنحراف المعياري ) .4

مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطيا الحسابي، إلى جانب المجاالت الرئيسة، 
 ما اقتربت قيمتو من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا.فكم
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( الختبار متوسطات اإلجابات عمى فقرات وأبعاد One Sample T-testاختبار ) .5
 ( التي تعبر عن الدرجة الحيادية.3ومجاالت االستبانة حول القيمة )

بطريقة  ( لقياس الصدق Pearson Correlation Coefficient )معامل ارتباط بيرسون  .6
صدق االتساق الداخمي واختبار فرضيات الدراسة لقياس العالقة بين المتغير التابع 

 والمتغيرات المستقمة.
( لوصف البيانات الشخصية ألفراد Frequencies & Percentagesالتكرارات والنسب ) .7

 عينة الدراسة.
يع ( لمتحقق من شرط التوز Kolmogorov-Smirnov) كولمجروف سمرنوف اختبار .8

 الطبيعي لمتغيرات الدراسة.
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وذلك من خالل اإلجابة  البيانات واختبار فرضيات الدراسةستعرض تحميل نفي ىذا الفصل   
عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إلييا من خالل اإلجراءات 

جراء إوكذلك تم  نة الدراسة حسب البيانات الشخصيةاإلحصائية التحميمية، كما تم وصف عي
بفقرات ومحاور الدراسة، إذ  المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة والمتعمقة

( لمحصول عمى نتائج الدراسة SPSSتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
 التي تم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل.

 
 أواًل: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة: 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس. 1
الدراسة حسب الجنس، حيث نالحظ أن أغمبية أفراد ( يوضح توزيع عينة 1.5جدول رقم ) 

%( إناث بواقع 26.2( فرد، والنسبة المتبقية )62%( بواقع )73.8عينة الدراسة ذكور بنسبة )
 ( مفردة.22)

إلى أن الغالبية العظمى من األفراد الذين يعممون في مكاتب التدقيق عينة الدراسة  وتشير
 لذين يعممون في مجال مينة تدقيق الحسابات.ذكور وىناك قمة في أعداد اإلناث ا

 ( 1.5جدول رقم )
 وصف عينة الدراسة حسب الجنس

 النسبة % العدد الجنس
 73.8 62 ذكر
 26.2 22 أنثى

 100.0 84 المجموع
 
 . توزيع عينة الدراسة حسب العمر2

 %(51.2( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر، حيث يتضح بأن )2.5جدول رقم )  
%( تتراوح أعمارىم ما 29.8( فرد، )43سنة بواقع ) 30من أفراد عينة الدراسة أعمارىم أقل من 

سنة فأكثر بواقع  51%( من أفراد العينة أعمارىم 10.7( فرد، )25سنة بواقع ) 40إلى  30بين 
 .50إلى  41رىم تتراوح ما بين ( أفراد أعما7%( والتي تمثل )8.3( أفراد، والنسبة األقل )9)

أن معظم العاممين في مينة تدقيق الحسابات ىم من فئة الشباب المقبمين  وتشير العينة  
 عمى مزاولة ىذه المينة.
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 ( 2.5جدول رقم )
 وصف عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة % العدد العمر
 51.2 43 سنة 30أقل من 

 29.8 25 سنة 40 – 30
 8.3 7 سنة 50 – 41
 10.7 9 سنة فأكثر 51

 100.0 84 المجموع
 
 . توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة3

( توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة، حيث نالحظ أن 3.5يوضح جدول رقم ) 
%( 22.6( فرد، )41سنوات بواقع ) 5%( من أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتيم أقل من 48.8)

%( من أفراد العينة تتراوح 14.3( فرد، )19سنة بواقع ) 13إلى  5تتراوح سنوات خبرتيم ما بين 
( 12سنة بواقع ) 20سنة وكذلك لمن تزيد سنوات خبرتيم عن  20إلى  14سنوات خبرتيم ما بين 

 فرد لكل فئة.
الحسابات العاممين في مكاتب التدقيق  مستوى الخبرة لدى مدققي تدني وتشير العينة إلى

برة أقل من خمس سنوات وىذا يعني %( ممن يحصمون عمى خ48.8حيث بمغت النسبة األعمى )
المينية(  )الخبرة مكانية التأثير عمى مستوى جودة التدقيق من خالل انخفاض التأىيل العمميإ

 ( 3.5جدول رقم )                              لممدقق.
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة وصف
 النسبة % العدد عدد سنوات الخبرة

 48.8 41 سنوات 5أقل من 
 22.6 19 سنة 13 – 5من 
 14.3 12 سنة 20 – 14من 

 14.3 12 سنة 20أكثر من 
 100.0 84 المجموع
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 . توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي4
الدراسة حسب المؤىل العممي، حيث يتضح أن ( توزيع عينة 4.5يوضح جدول رقم )  
( فرد وىم يمثمون األغمبية 62%( من أفراد عينة الدراسة يحممون درجة البكالوريوس بواقع )73.8)

%( من أفراد العينة يحممون 6( فرد، )15%( يحممون درجة الماجستير بواقع )17.9العظمى، )
 %( والتي تمثل فردين يحمالن درجة الدكتوراه.2.4( أفراد، والنسبة األقل )5درجة الدبموم بواقع )

%( 73.8نسبة األفراد الذين يحصمون عمى درجة البكالوريس ىي النسبة األعمى ) يعتبر 
 وىذا يشير إلى وجود التأىيل العممي لدى المدققين وبالتالي زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة.

 ( 4.5جدول رقم )
 المؤىل العمميوصف عينة الدراسة حسب 

 النسبة % العدد المؤىل العممي
 6.0 5 دبموم 
 73.8 62 بكالوريوس
 17.9 15 ماجستير
 2.4 2 دكتوراه
 100.0 84 المجموع

 
 . توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي5
( توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي، حيث يتضح بأن 5.5يوضح جدول رقم )  

( فرد ىم مدراء تدقيق 19( فرد، )43%( بواقع )51.2العينة مدققين حسابات بنسبة )معظم أفراد 
%( والتي تمثل 6( فرد، والنسبة األقل )17%( مساعدين مدقق بواقع )20.2%(، )22.6بنسبة )

 ( أفراد وىم أصحاب مكاتب التدقيق.5)
أن معظم الذين يعممون في مكاتب التدقيق في قطاع غزة ىم مدققي  من خالل ماسبق تبين

 مما يعمل عمى زيادة جودة التدقيق. %(22.6)%( وتمييا مساعد المدقق51.2الحسابات أنفسيم)
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 (5.5جدول رقم )
 وصف عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

 النسبة % العدد المسمى الوظيفي
 51.2 43 مدقق حسابات

 22.6 19 تدقيق مدير
 20.2 17 مساعد مدقق

 6.0 5 صاحب مكتب التدقيق
 100.0 84 المجموع

 
 . توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي6

( توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي، حيث يتضح بأن 6.5يوضح جدول رقم )  
%( 3.6( فرد، )81بواقع )%( 96.4الغالبية العظمى من أفراد العينة تخصصيم محاسبة بنسبة )

 ( أفراد.3تخصصيم إدارة أعمال بواقع )
حيث بمغت النسبة األعمى  واضحة لمدققي الحسابات )محاسبة( العمميالتخصص زيادة  يعتبر 

دة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة، أما %( من مجتمع الدراسة مما يشير إلى زيا96.4وتمثل )
لسنة  9اليجوز منح المدقق ترخيص مزاولة المينة حسب القانون بالنسبة لتخصص إدارة األعمال 

2004. 
 ( 6.5جدول رقم )

 وصف عينة الدراسة حسب التخصص العممي
 النسبة % العدد التخصص العممي

 96.4 81 محاسبة
 3.6 3 إدارة أعمال
 100.0 84 المجموع
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 . توزيع عينة الدراسة حسب الشيادات المينية7
( توزيع عينة الدراسة حسب الشيادات المينية، حيث يتضح أن 7.5رقم )يوضح جدول 

%( 1.2( فرد، )25العربية" بواقع )ACPA %( من أفراد عينة الدراسة يحممون شيادة "29.8)
%( ال يحممون أي شيادة مينية بواقع 47.6( أفراد، )1األمريكية" بواقع ) "CPAيحممون شيادة

 ( فرد.18%( بواقع ) (21.4حممة شيادات أخرىكما وبمغت نسبة ( فرد، 40)
 قل وترى الباحثة انخفاض نسبة المدققين الحاصمين عمى شيادات مينية، حيث بمغت النسبة األ

CPAاألمريكية  . 
 

 ( 7.5جدول رقم )
 وصف عينة الدراسة حسب الشيادات المينية

 النسبة % العدد الشيادات المينية
 CPA1.2 1 األمريكية 

 ACPA29.8 25 العربية 
 47.6 40 ال يوجد

 18 21.4 (PCPA)أخرى
 100.0 84 المجموع

 
 :ثانيًا: نتائج تحميل محاور الدراسة

 :ول " تحميل استراتيجية العميل ". النتائج المتعمقة بالمحور األ 1
تحميل استراتيجية  فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور األول " 

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات العميل
المحور ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممحور، 

 ( يوضح نتائج التحميل.8.5والجدول رقم )
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 ( 8.5جدول رقم )
 التحميل اإلحصائي لفقرات محور )تحميل استراتيجية العميل( نتائج

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
يعمل المراجعون عمى التقميل من خطر وجود 

 مرتفعة 1 %83 0.62 4.14 األخطاء في القوائم المالية لمعميل

الكافي من إدارة يحصل المراجع عمى الدعم 
 مرتفعة 2 %81 0.67 4.05 المكتب لمقيام بأعمالو عمى أكمل وجو

 مرتفعة 8 %77 0.67 3.85 يتفيم المراجعين مشكالت العمالء
ييتم المراجعون بحل مشكالت العمالء بطرق 

 مرتفعة 5 %80 0.71 3.99 سميمة

يحرص المراجعون عمى التعرف عمى حاجات 
 مرتفعة 6 %79 0.75 3.93 مستمر العمالء ومطالبيم بشكل

يحرص المراجعون عمى إبداء أراء فنية 
 مرتفعة 3 %80 0.78 4.01 محايدة وعادلة في القوائم المالية

تحرص مكاتب المراجعة عمى استمرارية 
 مرتفعة 4 %80 0.78 4.00 التواصل مع العمالء

تحرص مكاتب المراجعة عمى الوفاء بالوعود 
 لمعمالء في الوقت المحددالتي تعطييا 

 مرتفعة 5 80% 0.78 3.99

تفي تقارير مكاتب المراجعة المالية بمتطمبات 
 مرتفعة 7 %78 0.77 3.89 العمالء.

يعمل المراجعون عمى معرفة السموكيات غير 
 مرتفعة 10 %71 0.92 3.55 األخالقية من قبل اإلدارة أو العاممين

المخاطر يساعد المراجعون في الكشف عن 
 مرتفعة 9 %76 0.76 3.82 االستراتيجية الداخمية والخارجية لمعميل.

ن عمى المخاطر األكثر أىمية وراجعيركز الم
 مرتفعة 2 %81 0.81 4.05 لمعميل والتي ليا عالقة بالقوائم المالية.

توجيو العميل لكيفية التعامل مع مخاطر 
األعمال الداخمية والخارجية مما يؤدي 

 أداء العميل. لتحسين
 مرتفعة 2 81% 0.74 4.05

 مرتفعة %79 0.42 3.95 الدرجة الكمية لممحور
 األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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"، مرتفعة( أن درجة الموافقة عمى جميع فقرات المحور "8.5يتضح من خالل الجدول رقم ) 
 ( لمفقرة التي تنص عمى "5من  4.14) حيث تراوحت قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور بين

" بوزن نسبي يعمل المراجعون عمى التقميل من خطر وجود األخطاء في القوائم المالية لمعميل
( لمفقرة التي 5من  3.55% والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي، و)83

" القية من قبل اإلدارة أو العاممينيعمل المراجعون عمى معرفة السموكيات غير األختنص عمى "
 % والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.71بوزن نسبي 

( بانحراف معياري 5من  3.95وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام لممحور ككل قد بمغ )
تحميل رات محور "% ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فق79( ووزن نسبي 0.42)

 " من قبل أفراد عينة الدراسة.استراتيجية العميل
( التي تعبر عن الدرجة 3ولمتحقق من مساواة متوسطات اإلجابة عمى المحور ككل لمقيمة )      

( يوضح نتيجة 5.9(، والجدول رقم )One Sample T-Testالحيادية، تم استخدام اختبار )
 ذلك.

 ( 9.5جدول رقم )
 اإلجابات عمى محور ( لمتحقق من مساواة متوسطTاختبار )نتيجة 

 3)تحميل استراتيجية العميل( لمدرجة الحيادية  

المتوسط  المحور األول
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

*20.55 0.42 3.95 تحميل استراتيجية العميل  0.000 

 0.05*معنوية عند مستوى 
 

جابات إللمتحقق من أن متوسط ا (Tخالل الجدول السابق أن قيمة اختبار)ويالحظ من  
حيث بمغ مستوى الداللة  0.05( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 3يساوي القيمة )
( درجة، ويشير 0.95بمقدار )( 3(، وكان متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة )0.000المحسوب )

" يتجو نحو الموقف تحميل استراتيجية العميلالدراسة تجاه محور "ن موقف أفراد عينة ألذلك 
 اإليجابي، بمعنى ىناك موافقة مرتفعة عمى ىذا المحور.
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 :لتشويو الجوىري لمقوائم المالية". النتائج المتعمقة بالمحور الثاني "خطر ا2
التشويو  خطرفيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "  

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل الجوىري لمقوائم المالية
فقرة من فقرات المحور ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة 

 .( يوضح نتائج التحميل10.5والجدول رقم ) الكمية لممحور،
 ( 10.5جدول رقم )

 نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات محور )خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية(

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
يطمب المراجعون الحصول عمى إقرارات 
كتابية من اإلدارة بعدم وجود تالعب في 

 البيانات المالية.
 مرتفعة 3 79% 0.70 3.95

لمراجعون بتنفيذ عممية المراجعة يقوم ا
خذين بعين االعتبار احتمال وجود تالعب آ

 في البيانات المالية.
 مرتفعة 5 78% 0.72 3.92

يقوم المراجعون باإلجراءات الالزمة لمحصول 
عمى المعمومات الالزمة لتحديد وتقييم 

 مخاطر األخطاء الجوىرية.
مرتفعة  1 85% 0.75 4.23

 جداً 

يقوم المراجعون بإشعار الجيات المسؤولة 
 مرتفعة 2 %82 0.76 4.08 عن وجود أي خمل في نظام الرقابة الداخمية.

يقوم المراجعون بإجراء مقابالت دورية مع 
الموظفين الذين لدييم اىتمام في مجاالت 
توجد فييا مخاطر التحريف المادي والتالعب 

 في البيانات المالية.

 مرتفعة 10 74% 0.82 3.71

يقوم المراجعون بإجراء تدقيق لتحميل 
حسابات افتتاحية مختارة في الميزانية 

 العمومية لبيانات مالية دققت سابقًا.
 مرتفعة 9 76% 0.75 3.79

يمتزم المراجعون بمراجعة التقديرات 
المحاسبية لتحديد االنحرافات التي تؤدي إلى 

 أخطاء جوىرية.
 مرتفعة 8 76% 0.81 3.82

 مرتفعة 6 %78 0.94 3.89يقوم المراجعون بتوثيق أي أعمال لمتالعب 
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واالحتيال يتم الكشف عنيا خالل عممية 
 المراجعة.

في حال وجود تالعب أو أخطاء جوىرية في 
البيانات المالية وامتناع اإلدارة عن تصويب 
الخطأ يقوم المراجعون باتخاذ الموقف 

البيانات المناسب في تقريره الصادر عن 
 المالية.

 مرتفعة 4 79% 0.88 3.93

خالل عممية المراجعة يحرص المراجعون 
عمى حضور عممية الجرد الفعمي لممخزون 

 والتحقق من الطريقة المتبعة في التقييم.
 مرتفعة 6 78% 0.84 3.89

تؤثر طبيعة عمميات المنشأة محل التدقيق 
 مرتفعة 4 %79 0.75 3.93 عمى المخاطر المالزمة

تؤثر دقة ووضوح المعمومات الناتجة من 
 مرتفعة 7 %77 0.71 3.87 النظام المحاسبي عمى القوائم المالية

 مرتفعة %78 0.43 3.92 الدرجة الكمية لممحور
 األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

 
فقرات المحور ( أن درجة الموافقة عمى جميع 10.5يتضح من خالل الجدول رقم ) 

"، حيث تراوحت قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور بين مرتفعة جداً " ما عدا الفقرة الثالثة "مرتفعة"
يقوم المراجعون باإلجراءات الالزمة لمحصول عمى ( لمفقرة التي تنص عمى "5من  4.23)

التي جاءت في % و 85" بوزن نسبي المعمومات الالزمة لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوىرية
يقوم ( لمفقرة التي تنص عمى "5من  3.71المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي، و)

المراجعون بإجراء مقابالت دورية مع الموظفين الذين لدييم اىتمام في مجاالت توجد فييا 
% والتي جاءت في 74" بوزن نسبي مخاطر التحريف المادي والتالعب في البيانات المالية

 لمرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.ا
( بانحراف 5من  3.92وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام لممحور ككل قد بمغ )  

% ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فقرات محور 78( ووزن نسبي 0.43معياري )
 عينة الدراسة." من قبل أفراد خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية"
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( التي تعبر عن الدرجة 3ولمتحقق من مساواة متوسطات اإلجابة عمى المحور ككل لمقيمة )
( يوضح نتيجة 11.5(، والجدول رقم )One Sample T-Testالحيادية، تم استخدام اختبار )

 .ذلك
 ( 11.5جدول رقم )

 لمتحقق من مساواة متوسط اإلجابات عمى محور (Tنتيجة اختبار )
 3)خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية( لمدرجة الحيادية  

المتوسط  المحور الثاني
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

*19.49 0.43 3.92 خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية  0.000 

 0.05*معنوية عند مستوى 
لمتحقق من أن متوسط االجابات  (Tاختبار)ويالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة   

حيث بمغ مستوى الداللة  0.05( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 3يساوي القيمة )
( درجة، ويشير 0.92بمقدار )( 3(، وكان متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة )0.000المحسوب )

" يتجو نحو يو الجوىري لمقوائم الماليةخطر التشو ن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه محور "ألذلك 
 الموقف اإليجابي، بمعنى ىناك موافقة مرتفعة عمى ىذا المحور.

 
 :القيام بعممية مراجعة الحسابات" . النتائج المتعمقة بالمحور الثالث "الخطر الحتمي أثناء3
الخطر الحتمي  فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور الثالث "  

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري 

عمى المحور  والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممحور، كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة
(، والجدول One Sample T-Test( التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار )3لمقيمة )
 ( يوضح نتائج التحميل.12.5رقم )
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 ( 12.5جدول رقم )
 لخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات(انتائج التحميل اإلحصائي لفقرات محور )

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
توجد إمكانية لتعرض الحسابات أو العمميات 

 مرتفعة 1 %83 0.74 4.13 المحاسبية ألخطاء جوىرية

يوجد ضعف في الرقابة الداخمية عمى عمميات 
 مرتفعة 6 %76 0.89 3.78 المراجعة

يقدميا مراجع تتعرض المعامالت المالية التي 
 مرتفعة 8 %73 0.85 3.63 الحسابات إلى أخطاء مادية

تحرص المنشأة عمى تالفي أية أخطاء مادية 
 مرتفعة 3 %77 0.72 3.85 في القوائم المالية

يوجد ضعف في قدرة المراجعين عمى اكتشاف 
 مرتفعة 9 %68 0.97 3.39 األخطاء المادية 

 مرتفعة 4 %76 0.80 3.81 المدى إمكانية حدوث منازعات قضائية بعيدة
يتم استخدام أنظمة المعمومات المحاسبية 

 االلكترونية 
 مرتفعة 7 74% 0.92 3.69

معرفة البنود والحسابات التي تمثل خطرًا 
 بطبيعتيا

 مرتفعة 2 78% 0.73 3.92

 مرتفعة 5 %76 0.79 3.80 تسييل مراجعة تقديرات اإلدارة
 مرتفعة %76 0.43 3.78 الدرجة الكمية لممحور

 األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
( أن درجة الموافقة عمى جميع فقرات المحور 12.5يتضح من خالل الجدول رقم ) 

( لمفقرة التي تنص 5من  4.13"، حيث تراوحت قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور بين )مرتفعة"
" بوزن نسبي أو العمميات المحاسبية ألخطاء جوىريةتوجد إمكانية لتعرض الحسابات عمى "
( لمفقرة التي 5من  3.39% والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي، و)83

% 68" بوزن نسبي يوجد ضعف في قدرة المراجعين عمى اكتشاف األخطاء الماديةتنص عمى "
 ط الحسابي.والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوس
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( بانحراف معياري 5من  3.78وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام لممحور ككل قد بمغ )
الخطر % ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فقرات محور "76( ووزن نسبي 0.43)

 " من قبل أفراد عينة الدراسة.الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات
( التي تعبر عن الدرجة 3من مساواة متوسطات اإلجابة عمى المحور ككل لمقيمة ) ولمتحقق

( يوضح نتيجة 13.5(، والجدول رقم )One Sample T-Testالحيادية، وذلك باستخدام اختبار )
 .ذلك

 ( 13.5جدول رقم )
 اإلجابات عمى محور ( لمتحقق من مساواة متوسطTنتيجة اختبار )

 3القيام بعممية مراجعة الحسابات( لمدرجة الحيادية لخطر الحتمي أثناء ا) 

المتوسط  المحور الثالث
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

 0.000 *16.70 0.43 3.78 الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات

 0.05*معنوية عند مستوى 
لمتحقق من أن متوسط االجابات  (Tقيمة اختبار)ويالحظ من خالل الجدول السابق أن  

حيث بمغ مستوى الداللة  0.05( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 3يساوي القيمة )
( درجة، ويشير 0.78بمقدار ) (3(، وكان متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة )0.000المحسوب )

الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة ن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه محور "ألذلك 
 بمعنى ىناك موافقة مرتفعة عمى ىذا المحور. " يتجو نحو الموقف اإليجابيالحسابات

 
 :المراجع لبيئة الرقابة الداخمية". النتائج المتعمقة بالمحور الرابع "خطر تقييم 4
خطر تقييم المراجع ابع "فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور الر   

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل لبيئة الرقابة الداخمية
فقرة من فقرات المحور ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة 

( التي تعبر 3المحور لمقيمة ) الكمية لممحور، كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة عمى
( يوضح 14.5(، والجدول رقم )One Sample T-Testعن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار )

 ل.نتائج التحمي
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 ( 14.5جدول رقم )
 نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات محور )خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية(

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
يوجد نظام محكم لمرقابة الداخمية لدى 

 مرتفعة 5 %76 0.86 3.80 الشركات المالية

تتعاون مجالس اإلدارة مع اإلدارات التنفيذية 
 مرتفعة 3 %77 0.76 3.87 في وضع نظام الرقابة الداخمية

 يتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخمية إدارة
 مرتفعة 7 %76 0.77 3.78 المراجعة الداخمية

يوجد في أنظمة الرقابة الداخمية إجراءات 
 مرتفعة 2 %78 0.71 3.88 لمتأكد من القيام بعممية المراجعة

تقوم إدارة المراجعة الداخمية بمناقشة نظام 
 مرتفعة 7 %76 0.72 3.78 الرقابة الداخمية مع المدقق الخارجي.

اإلجراءات من قبل المراجع الداخمي يتم فحص 
لمتأكد من مطابقتيا لمسياسات والخطط والنظم 

 والقوانين والموائح
 مرتفعة 2 78% 0.72 3.88

يوجد بيئة رقابية داخمية تضمن مراجعة 
 العمميات المالية

 مرتفعة 2 78% 0.75 3.88

 مرتفعة 9 %74 0.96 3.69 توجد معايير واضحة لتقييم الرقابة الداخمية
تقوم لجان التدقيق بالتأكد من وجود المعايير 

 مرتفعة 6 %76 0.87 3.79 األخالقية والتأكد من مدى االلتزام بيا

تتم مراجعة األىداف المكتوبة لمسؤوليات 
 التدقيق الداخمي من قبل لجنة التدقيق

 مرتفعة 8 75% 0.79 3.75

تساىم تحميل البيانات التي توفرىا التقارير 
 مرتفعة 1 %78 0.75 3.90 الدورية في تخفيض خطر الرقابة

تعمل المنشأة عمى ارتفاع فعالية إجراءات 
 أنظمة الرقابة الداخمية

 مرتفعة 4 76% 0.80 3.81

 مرتفعة %76 0.47 3.82 الدرجة الكمية لممحور
 األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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( أن درجة الموافقة عمى جميع فقرات المحور 14.5يتضح من خالل الجدول رقم ) 
( لمفقرة التي تنص 5من  3.90"، حيث تراوحت قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور بين )مرتفعة"

" بوزن نسبي تساىم تحميل البيانات التي توفرىا التقارير الدورية في تخفيض خطر الرقابةعمى "
( لمفقرة التي 5من  3.69حيث قيمة الوسط الحسابي، و)% والتي جاءت في المرتبة األولى من 78

% والتي جاءت في 74" بوزن نسبي توجد معايير واضحة لتقييم الرقابة الداخميةتنص عمى "
 المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.

( بانحراف معياري 5من  3.82وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام لممحور ككل قد بمغ )
خطر % ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فقرات محور "76( ووزن نسبي 0.47)

 " من قبل أفراد عينة الدراسة.تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية
( التي تعبر عن الدرجة 3ولمتحقق من مساواة متوسطات اإلجابة عمى المحور ككل لمقيمة )

( يوضح نتيجة 15.5(، والجدول رقم )One Sample T-Test) الحيادية، وذلك باستخدام اختبار
 ذلك.

 ( 15.5جدول رقم )
 ( لمتحقق من مساواة متوسط اإلجابات عمى محور Tنتيجة اختبار )

 3)خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية( لمدرجة الحيادية 

المتوسط  المحور الرابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

 0.000 *15.81 0.47 3.82 خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية

 0.05*معنوية عند مستوى 
جابات يساوي إللمتحقق من أن متوسط ا (Tويالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة اختبار)

حيث بمغ مستوى الداللة المحسوب  0.05( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 3القيمة )
ن أل( درجة، ويشير ذلك 0.82بمقدار )( 3(، وكان متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة )0.000)

يتجو نحو  "خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخميةموقف أفراد عينة الدراسة تجاه محور "
 الموقف اإليجابي، بمعنى ىناك موافقة مرتفعة عمى ىذا المحور.
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 :الخامس "خطر اختبارات المراجعة" . النتائج المتعمقة بالمحور5
خطر اختبارات فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور الخامس "  

المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات  "، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحرافالمراجعة
 المحور ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممحور

 ( يوضح نتائج التحميل.16.5والجدول رقم )
 ( 16.5جدول رقم )

 نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات محور )خطر اختبارات المراجعة(

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
يقوم المراجعون بإجراء اختبارات المراجعة 
التحميمية لمكشوفات والحسابات التي يتم 

 مراجعتيا.
 مرتفعة 2 80% 0.84 3.98

تستعمل اختبارات المراجعة التحميمية بشكل 
إثبات جيد في قطاع غزة لمحصول عمى أدلة 
 كافية لمتأكد من صحة األرصدة المالية.

 مرتفعة 10 72% 0.85 3.62

تعمل االختبارات التحميمية المطبقة في قطاع 
غزة عمى تحقيق جميع األىداف الواردة في 
دليل التدقيق الدولي المتعمق بالمراجعة 

 التحميمية.

 مرتفعة 11 70% 0.90 3.50

الفترات يقوم المراجعون بإجراء مقارنات بين 
الزمنية المختمفة واستخدام النسب لمربط بين 

 المعمومات.
 مرتفعة 8 75% 0.85 3.75

يقوم المراجعون بعممية المقارنة بين 
المعمومات المالية وغير المالية لمتأكد من 

 معقولية األرصدة الواردة في القوائم المالية.
 مرتفعة 3 78% 0.74 3.90

بأدلة التدقيق يقوم المراجعون باالسترشاد 
 مرتفعة 6 %76 0.84 3.82 ومعايير المحاسبة الدولية

يقوم المراجعون بمقارنة بيانات العميل الفعمية 
 مع توقعات العميل

 مرتفعة 9 75% 0.72 3.73

يستخدم المراجعون أسموب المعاينة 
 مرتفعة 5 %77 0.79 3.85 اإلحصائية لمتأكد من صحة القوائم المالية.
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المراجعون باختبار مالئمة القيود يقوم 
المحاسبية في دفتر اليومية واألستاذ العام 
والتعديالت التي أجريت عند إعداد البيانات 

 المالية.

 مرتفعة 4 78% 0.73 3.88

يستعين المراجعون بخبراء متخصصين عند 
 مرتفعة 7 %75 0.93 3.76 الضرورة.

محل يقوم المراجعون بمقارنة البيانات المالية 
 مرتفعة 5 %77 0.72 3.85 المراجعة ببيانات الفترات السابقة

يقوم المراجعون بتحديد نطاق عممية التدقيق 
 مرتفعة 1 %80 0.72 3.99 بدقة

 مرتفعة %76 0.46 3.80 الدرجة الكمية لممحور
 األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

درجة الموافقة عمى جميع فقرات المحور  ( أن16.5يتضح من خالل الجدول رقم ) 
( لمفقرة التي تنص 5من  3.99"، حيث تراوحت قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور بين )مرتفعة"

% والتي جاءت في 80" بوزن نسبي يقوم المراجعون بتحديد نطاق عممية التدقيق بدقةعمى "
تعمل  ( لمفقرة التي تنص عمى "5من  3.50المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي، و)

االختبارات التحميمية المطبقة في قطاع غزة عمى تحقيق جميع األىداف الواردة في دليل التدقيق 
% والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث 70" بوزن نسبي الدولي المتعمق بالمراجعة التحميمية

 قيمة الوسط الحسابي.
( بانحراف معياري 5من  3.80العام لممحور ككل قد بمغ ) وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي

خطر % ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فقرات محور "76( ووزن نسبي 0.46)
 " من قبل أفراد عينة الدراسة.اختبارات المراجعة

جة ( التي تعبر عن الدر 3ولمتحقق من مساواة متوسطات اإلجابة عمى المحور ككل لمقيمة )
( يوضح نتيجة 17.5(، والجدول رقم )One Sample T-Testالحيادية، وذلك باستخدام اختبار )

 ذلك.
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 ( 17.5جدول رقم )
 ( لمتحقق من مساواة متوسط اإلجابات عمى محور Tنتيجة اختبار )

 3)خطر اختبارات المراجعة( لمدرجة الحيادية 

المتوسط  المحور الخامس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

*16.09 0.46 3.80 خطر اختبارات المراجعة  0.000 

 0.05*معنوية عند مستوى 
لمتحقق من أن متوسط االجابات  (Tويالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة اختبار) 

حيث بمغ مستوى الداللة  0.05( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 3يساوي القيمة )
( درجة، ويشير 0.80( بمقدار )3(، وكان متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة )0.000المحسوب )

" يتجو نحو الموقف عةخطر اختبارات المراجن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه محور "ألذلك 
 اإليجابي، بمعنى ىناك موافقة مرتفعة عمى ىذا المحور.

( يمخص نتائج الدرجة الكمية لممحاور المستقمة ككل، حيث نجد أن المحور 18.5والجدول رقم )
 3.95" جاء في المرتبة األولى من بين باقي المحاور بمتوسط ) تحميل استراتيجية العميل األول "
الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة (، بينما في المرتبة األخيرة جاء المحور الثالث "5من 

(، حيث وبمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجال 5من  3.78" بمتوسط حسابي )الحسابات
% وتشير ىذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل 74 ( بوزن نسبي5من  3.86ككل )

 أفراد عينة الدراسة عمى المحاور المستقمة ككل. 
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 ( 18.5جدول رقم )
 ممخص نتائج التحميل اإلحصائي لممتغيرات المستقمة

المتوسط  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 tاختبار 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 الترتيب

 1 0.000 *20.55 %79 0.42 3.95 تحميل استراتيجية العميل
خطر التشويو الجوىري لمقوائم 

 2 0.000 *19.49 %78 0.43 3.92 المالية

الخطر الحتمي أثناء القيام 
 5 0.000 *16.70 %76 0.43 3.78 بمراجعة الحسابات

خطر تقييم المراجع لبيئة 
 3 0.000 *15.81 %76 0.47 3.82 الداخميةالرقابة 

 4 0.000 *16.09 %76 0.46 3.80 خطر اختبارات المراجعة
  0.000 *22.18 %77 0.35 3.86 الدرجة الكمية لممجال

 األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
 .0.05*معنوية عند مستوى 

 
 :المراجعة". النتائج المتعمقة بالمتغير التابع "كفاءة وفعالية عممية 6

كفاءة وفعالية فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور السادس "  
" والذي يعتبر المتغير التابع في ىذه الدراسة، حيث تم حساب الوسط الحسابي عممية المراجعة

النسبي لكل فقرة من فقرات المحور ومن ثم حساب المتوسط العام  واالنحراف المعياري والوزن
( يوضح نتائج 19.5واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممحور، والجدول رقم )

 التحميل.
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 ( 19.5جدول رقم )
 نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات محور )كفاءة وفعالية عممية المراجعة(

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
يتم استيفاء المراجعين لكافة إجراءات عممية 

 مرتفعة 1 %80 0.68 4.00 المراجعة وتحقيق أىدافيا.

تفيد المعمومات التي تقدميا تقارير المراجعة 
 مرتفعة 1 %80 0.64 4.00 متخذي القرارات في اتخاذ قرارتيم

 مرتفعة 5 %78 0.82 3.88 يشعر العمالء بالثقة بأعمال المراجعة المقدمة
 مرتفعة 8 %76 0.89 3.80 يتم استيفاء عممية المراجعة لكافة أىدافيا

تفي تقارير المراجعة بمتطمبات العميل 
 مرتفعة 8 %76 0.75 3.80 والمعايير القانونية

يتم تصميم وتنفيذ عممية المراجعة وفقًا 
 مرتفعة 9 %75 0.73 3.76 لممعايير المينية

يتوفر ضمان لمقيام بميام المراجعة وعممياتيا 
 مرتفعة 10 %75 0.80 3.73 وفقًا لمعايير العمل الميني

تحتفظ مكاتب المراجعة بسجالت وقيود دقيقة 
 ومنظمة ألعمالو

 مرتفعة 4 78% 0.85 3.89

تحرص مكاتب المراجعة عمى إدامة التواصل 
 مرتفعة 2 %80 0.82 3.99 العمالءمع 

تتم عمميات المراجعة بعيدًا عن أي تأثيرات 
 مرتفعة 3 %79 0.82 3.93 جانبية

تمتزم مكاتب المراجعة بتقديم تقرير المراجعة 
 مرتفعة 5 %78 0.79 3.88 وفقًا لممبادئ المتعارف عمييا

تعمل مكاتب المراجعة عمى تطوير قدرات 
 وميارات المراجعين

 مرتفعة 7 76% 0.92 3.81

تستخدم مكاتب المراجعة التقنيات التكنولوجية 
 الحديثة في أداء مياميا

 مرتفعة 6 77% 0.90 3.86

يتمتع المدققون بدرجة عالية من المينية 
 مرتفعة 4 %78 0.77 3.89 واالحتراف عند القيام بعممية المراجعة

يحصل المدققون عمى الدعم الكافي من اإلدارة 
 مرتفعة 6 %77 0.72 3.86 لمقيام بأعماليم
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تمتزم مكاتب المراجعة بأخالقيات المينة في 
 مرتفعة 1 %80 0.64 4.00 عمميات المراجعة

 مرتفعة %78 0.43 3.88 الدرجة الكمية لممحور
 األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

الموافقة عمى جميع فقرات المحور ( أن درجة 19.5يتضح من خالل الجدول رقم ) 
( لمفقرات التي تنص 5من  4"، حيث تراوحت قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور بين )مرتفعة"

تفيد المعمومات "، "يتم استيفاء المراجعين لكافة إجراءات عممية المراجعة وتحقيق أىدافيا عمى "
تمتزم مكاتب المراجعة "، "قرارتيم التي تقدميا تقارير المراجعة متخذي القرارات في اتخاذ

% والتي جاءت في المرتبة األولى من 80" بوزن نسبي بأخالقيات المينة في عمميات المراجعة
يتوفر ضمان لمقيام بميام ( لمفقرة التي تنص عمى "5من  3.73حيث قيمة الوسط الحسابي، و)

% والتي جاءت في المرتبة 75" بوزن نسبي المراجعة وعممياتيا وفقًا لمعايير العمل الميني
 األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.

( بانحراف 5من  3.88وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام لممحور ككل قد بمغ ) 
% ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فقرات محور 78( ووزن نسبي 0.43معياري )

 بل أفراد عينة الدراسة." من قكفاءة وفعالية عممية المراجعة"
( التي تعبر عن الدرجة 3ولمتحقق من مساواة متوسطات اإلجابة عمى المحور ككل لمقيمة )

( يوضح نتيجة 20.5(، والجدول رقم )One Sample T-Testالحيادية، وذلك باستخدام اختبار )
 .ذلك

 ( 20.5جدول رقم )
 3وفعالية عممية المراجعة( لمدرجة الحيادية ( لمتحقق من مساواة متوسط )كفاءة Tنتيجة اختبار )

المتوسط  المحور السادس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

*18.66 0.43 3.88 كفاءة وفعالية عممية المراجعة  0.000 

 0.05*معنوية عند مستوى 
لمتحقق من أن متوسط االجابات  (Tويالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة اختبار) 

حيث بمغ مستوى الداللة  0.05( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 3يساوي القيمة )
( درجة، ويشير 0.88( بمقدار )3(، وكان متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة )0.000المحسوب )
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" يتجو نحو الموقف المراجعة كفاءة وفعالية عمميةن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه محور "ألذلك 
 اإليجابي، بمعنى ىناك موافقة مرتفعة عمى ىذا المحور.

 
 ثالثًا: اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

 الرئيسية:الفرضية 
عالقة ارتباطية ذات داللة  وجود تيدف ىذه الدراسة الختبار الفرضية التي تنص عمى "

%، بين المحاور المستقمة )تحميل استراتيجية العميل، خطر التشويو 5إحصائية عند مستوى 
تقييم المراجع ، الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحساباتالجوىري لمقوائم المالية، 

وزيادة كفاءة وفاعمية عممية  (ةلبيئة الرقابة الداخمية، قيام المراجع بإجراء اختبارات المراجع
 المراجعة".

ويتفرع من ىذه الفرضية خمسة فرضيات فرعية، تم التحقق من صحتيا من خالل حساب 
زيادة كفاءة وفاعمية معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين المحاور المستقمة والمتغير التابع "

( التي تفترض عدم وجود عالقة Hoلعدمية )"، حيث إحصائيًا يتم اختبار الفرضية اعممية المراجعة
التي تفترض وجود عالقة ذات داللة إحصائية،  (H1) ذات داللة إحصائية مقابل الفرضية البديمة

( حيث يتم Sigويتم الحكم عمى نتيجة االختبار بناًء عمى قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار )
( أقل من Sigالبديمة في حال كانت قيمة )رفض الفرضية العدمية والتوصل لصحة الفرضية 

ويقال عندىا أن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود عالقة حقيقية وذات داللة  0.05مستوى
ونستنج عند  0.05( أعمى من Sigإحصائية، ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة )

 إذن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية.
بار الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية لمتحقق من وجود عالقة بين وفيما يمي نتائج اخت
الخطر )تحميل استراتيجية العميل، خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية، المتغيرات المستقمة 

تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية، قيام المراجع ، الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات
 ".زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة، والمتغير التابع المتمثل في "(اختبارات المراجعةبإجراء 
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 ولى:أل لفرضية الفرعية اا اختبار. 1
بين تحميل استراتيجية العميل وزيادة  0.05" وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".
زيادة  " والمتغير التابع "تحميل استراتيجية العميلبيرسون بين المتغير المستقل "بمغ معامل ارتباط 

( وكان ىذا االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى r= 0.612"، )كفاءة وفاعمية عممية المراجعة
وجود عالقة ذات داللة (، ويشير ذلك " Sig = 0.000حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة ) 0.05

بين تحميل استراتيجية العميل وزيادة كفاءة وفاعمية عممية  0.05مستوى إحصائية عند 
 ( يوضح ذلك.21.5والجدول رقم )، وىذه النتيجة تتفق مع فرضية الباحثة المراجعة"،

 (21.5جدول رقم )
 نتيجة اختبار "العالقة بين تحميل استراتيجية العميل وكفاءة وفاعمية عممية المراجعة"

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
 زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة

عدد 
 اإلجابات

 (N) 

معامل ارتباط 
 بيرسون

(r) 

 مستوى الداللة
(Sig.) 

 0.000 *0.612 83 تحميل استراتيجية العميل

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 

 الفرعية الثانية:لفرضية ا اختبار. 2
بين خطر التشويو الجوىري لمقوائم  0.05مستوى  " وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند

 المالية وزيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".
" والمتغير خطر التشويو الجوىري لمقوائم الماليةبمغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "

دال إحصائيًا عند ( وكان ىذا االرتباط r= 0.545"، )زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة التابع "
وجود عالقة (، ويشير ذلك " Sig = 0.000حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة ) 0.05مستوى 

بين خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية وزيادة كفاءة  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( يوضح 22.5)والجدول رقم ، وىذه النتيجة تتفق مع فرضية الباحثة وفاعمية عممية المراجعة"،

 ذلك.
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 (22.5جدول رقم )
 وكفاءة وفاعمية عممية المراجعة" نتيجة اختبار "العالقة بين خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
 زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة

عدد 
 اإلجابات

 (N) 

معامل ارتباط 
 بيرسون

(r) 

 مستوى الداللة
(Sig.) 

 0.000 *0.545 83 خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية

 0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
 الفرعية الثالثة:لفرضية ا اختبار. 3

بين الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية  0.05" وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 مراجعة الحسابات وزيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".

الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة بمغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "
( وكان ىذا r= 0.320"، )زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة " والمتغير التابع "الحسابات

(، Sig = 0.003حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة ) 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى 
بين الخطر الحتمي أثناء  0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى شير ذلك " وي

وىذه النتيجة تتفق مع  القيام بعممية مراجعة الحسابات وزيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة"،
 ( يوضح ذلك.23.5والجدول رقم )، فرضية الباحثة
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 (23.5جدول رقم )
وكفاءة وفاعمية  "العالقة بين الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحساباتنتيجة اختبار 

 عممية المراجعة"

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
 زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة

عدد 
 اإلجابات

 (N) 

معامل ارتباط 
 بيرسون

(r) 

 مستوى الداللة
(Sig.) 

بعممية مراجعة الخطر الحتمي أثناء القيام 
 0.003 *0.320 83 الحسابات

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
 الفرعية الرابعة:لفرضية ا اختبار. 4

بين خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة  0.05" وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 الداخمية وزيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة".

" خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخميةبيرسون بين المتغير المستقل "بمغ معامل ارتباط 
( وكان ىذا االرتباط دال r= 0.629"، )زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة والمتغير التابع "

 (، ويشير ذلك Sig = 0.000حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة ) 0.05إحصائيًا عند مستوى 
بين خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة  0.05داللة إحصائية عند مستوى وجود عالقة ذات " 

والجدول ، وىذه النتيجة تتفق مع فرضية الباحثة الداخمية وزيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة"،
 ( يوضح ذلك.24.5رقم )
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 (24.5جدول رقم )
 وكفاءة وفاعمية عممية المراجعة" الرقابة الداخميةنتيجة اختبار "العالقة بين خطر تقييم المراجع لبيئة 

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
 زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة

عدد 
 اإلجابات

 (N) 

معامل ارتباط 
 بيرسون

(r) 

 مستوى الداللة
(Sig.) 

 0.000 *0.629 83 خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية

 .0.05مستوى *دالة إحصائية عند 
 الفرعية الخامسة:لفرضية ا اختبار. 5

بين خطر اختبارات المراجعة وزيادة كفاءة  0.05" وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 وفاعمية عممية المراجعة".

زيادة  " والمتغير التابع "خطر اختبارات المراجعةبمغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "
( وكان ىذا االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى r= 0.654"، )كفاءة وفاعمية عممية المراجعة

وجود عالقة ذات داللة (، ويشير ذلك " Sig = 0.000حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة ) 0.05
بين خطر اختبارات المراجعة وزيادة كفاءة وفاعمية عممية  0.05إحصائية عند مستوى 

 ( يوضح ذلك.25.5والجدول رقم )، وىذه النتيجة تتفق مع فرضية الباحثة عة"،المراج
 

 (25.5جدول رقم )
 وكفاءة وفاعمية عممية المراجعة" نتيجة اختبار "العالقة بين خطر اختبارات المراجعة

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
 زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة

عدد 
 اإلجابات

 (N) 

معامل ارتباط 
 بيرسون

(r) 

 مستوى الداللة
(Sig.) 

 0.000 *0.654 83 خطر اختبارات المراجعة

 0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
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وبشكل عام يمكن مالحظة أن قيمة معامل االرتباط بين المحاور المستقمة ككل والمتغير 
( وكان ىذا االرتباط ذو r = 0.321"، قد بمغت )زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعةالتابع "

(، ويشير Sig = 0.000حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة ) 0.05داللة إحصائية عند مستوى 
ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المحاور المستقمة ككل وزيادة كفاءة وفاعمية عممية 

 ( يوضح ذلك.26.5المراجعة. والجدول رقم )
 (26.5جدول رقم )

 اختبار الفرضية الرئيسية األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة بياممخص نتائج 

 المتغيرات المستقمة

 المتغير التابع
 زيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة

عدد 
 اإلجابات

 (N) 

معامل ارتباط 
 بيرسون

(r) 

 مستوى الداللة
(Sig.) 

 0.000 *0.612 83 تحميل استراتيجية العميل
 0.000 *0.545 83 الجوىري لمقوائم الماليةخطر التشويو 

الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة 
 الحسابات

83 0.320* 0.003 

 0.000 *0.629 83 خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية
 0.000 *0.654 83 خطر اختبارات المراجعة

 0.000 *0.713 83 المحاور المستقمة ككل
 

 "لمدراسة والتي تفترض  الرئيسيةومن خالل ما سبق يمكن التوصل إلى صحة الفرضية 
%، بين المحاور المستقمة )تحميل 5عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود

الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية استراتيجية العميل، خطر التشويو الجوىري لمقوائم المالية، 
 (تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية، قيام المراجع بإجراء اختبارات المراجعة، باتمراجعة الحسا

 وتتفق ىذه النتيجة مع فرضية الدراسة الرئيسية. وزيادة كفاءة وفاعمية عممية المراجعة"،
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 أواًل: نتائج الدراسة
 في ضوء التحميالت السابقة تم التوصل إلى النتائج التالية وىي:

تبين من خالل تحميل استراتيجية العميل قدرة المدققين عمى الكشف عن المخاطر  .1
فع كفاءة وفاعمية عممية االستراتيجية الداخمية والخارجية لمعميل وبالتالي العمل عمى ر 

 %.79، حيث بمغت الدرجة الكمية لممحور المراجعة
إن تالفي أي أخطاء مادية في القوائم المالية وزيادة قدرة المراجعين عمى اكتشاف األخطاء  .2

 %.76، حيث بمغت الدرجة الكمية لممحور دية يعمل عمى تخفيض الخطر الحتميالما
رات التحميمية أثناء عممية تبين من خالل نتائج التحميل اإلحصائي أىمية زيادة االختبا .3

فع المراجعة لتخفيض خطر اختبارات المراجعة إلى أدنى حد حيث إن ذلك يسيم في ر 
 %.76، حيث بمغت الدرجة الكمية لممحور كفاءة وفاعمية عممية المراجعة

وجود تأثير لخطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية عمى كفاءة وفاعمية عممية المراجعة  .4
يشير إلى أىمية فحص المدقق ألنظمة الرقابة الداخمية بشكل دقيق ميني مما يساىم مما 
 %.76حيث بمغت الدرجة الكمية لممحور  ،فع كفاءة وفاعمية عممية المراجعةفي ر 

تشير دقة ووضوح المعمومات الناتجة من النظام المحاسبي ودقة ومعقولية التقديرات  .5
، حيث بمغت الدرجة الكمية لجوىري لمقوائم الماليةالمحاسبية إلى تخفيض خطر التشويو ا

 %.78لممحور 
أن مكتب التدقيق يفي بوعوده لمعمالء في  تبين كفاءة وفاعمية عممية المراجعة من خالل .6

نظمة ألعمالو ويحرص عمى الوقت المحدد وكذلك يحتفظ مكتب التدقيق بسجالت دقيقة وم
 تصال والتواصل مع عمالئو.إلإدامة ا

عند مستوى داللة "وجود عالقة ذات داللة إحصائية رت نتائج التحميل اإلحصائي لقد أظي .7
%، بين المحاور المستقمة )تحميل استراتيجية العميل، خطر التشويو الجوىري لمقوائم 5

تقييم المراجع لبيئة ، خطر الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحساباتالمالية، 
وبين زيادة كفاءة وفاعمية  قيام المراجع بإجراء اختبارات المراجعة( الرقابة الداخمية، خطر 

 عممية المراجعة"، وىذه النتيجة تتفق مع فرضيات الدراسة.
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 ثانيًا: توصيات الدراسة
 تم التوصل إلى عدد من التوصيات نذكر أىميا:

من مستوى كفاءة  نزيدضرورة قيام المدققين باستخدام تحميل استراتيجية العميل لكي  .1
 وفاعمية عممية المراجعة.

 لمشكالت المدققين وتفيم لمعميل الشخصي االىتمام توفير المدققين عمى حرص وجوب .2
 العمالء.

دامة التواصل مع العمالء  ضرورة تقديم المدققين خدماتيم لمعمالء عند لجوئيم إلييم .3 وا 
حيث إن ذلك  ،لتمبية احتياجاتيمينية الالزمة موتقديم مختمف المعمومات ال بشكل مستمر

 كفاءة وفاعمية عممية المراجعة. يدعم
قياس مستوى و ضرورة قيام المدققين بتحميل البيانات التي توفرىا التقارير الدورية ومتابعتيا،  .4

حيث إن ذلك يساعد  ،أنظمة الضبط والرقابة عمى عمميات المنشأة اليومية إجراءاتفعالية 
 ة الرقابة الداخمية.خطر تقييم بيئفي تخفيض 

أو  ،استخدام أسموب المقارنات سواء بمقارنة بيانات العميل مع توقعات العميلأىمية  .5
خطر  ، حيث إن ذلك يسيم في اكتشافبين الفترات الزمنية المختمفةبيانات العميل  بمقارنة

 وبالتالي يزيد من كفاءة عممية المراجعة. اختبارات المراجعة
الحرص عمى الحصول عمى الشيادات العممية والمينية العميا حيث ينبغي عمى المدققين  .6

من كفاءة وفاعمية عممية العممية والعممية والمينية مما يرفع  قدراتيميسيم في رفع  إن ذلك
 المراجعة.

 الدراسات المقترحة:
 دراسة تيتم بمستوى األداء العممي والميني في رفع كفاءة وفاعمية عممية المراجعة. .1
 التدقيق. كفاءة وفاعمية عمميةعمى المحاسبية دراسة تيتم بمدى تأثير صحة التقديرات  .2
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 القرآن الكريم: 
 (32البقرة اآلية ) سورة

 (19سورة النمل اآلية )

  المراجع العربيةأواًل: 
حداثة وتطور، مكتبة المجتمع (، التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال 2009إبراىيم، إيياب نظمي، ) .1

 .17،27،57،65العربي لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 
(، مدخل مقترح لتحديد المتغيرات التي تؤثر عمى قياس جودة األداء 2008إبراىيم، محمد بياء الدين، ) .2

 .192، ص2، العدد30مجمة البحوث التجارية، المجمد  الميني لممراجعة الخارجية،
(، تطوير استراتيجية لمتدقيق الخارجي في القطاع المصرفي األردني بناء 2005إيياب نظمي، )إبراىيم،  .3

 عمى مخاطر األعمال، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، عمان، األردن.
جامعة القدس  (، دور اإلجراءات التحميمية في تخفيض مخاطر التدقيق، مجمة2013أبو ميالة، سييل، ) .4

 .31، العدد2المفتوحة لألبحاث والدراسات، المجمد
(، تقييم مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير 2011أبو يوسف، محمد سالم، ) .5

دراسة  -220متطمبات تحسين فعالية رقابة جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 .25الجامعة اإلسالمية، صتير غير منشورة، رسالة ماجستطبيقية، 
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 السيد/ السيدة الفاضمة: 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 االستبيان
 والتمويل بعنوان:تقوم الباحثة بإجراء دراسة لمحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة 

 المراجعة عممية وفاعمية كفاءة رفع بغرض االستراتيجية تحميل مدخل باستخدام األعمال خطر قياس
 (غزة قطاع في التدقيق مكاتب عمى دراسة)

 
ويمثل ىذا االستبيان أحد الجوانب الميمة لمدراسة بيدف التعرف عمى أراء المراجعين ومدراء التدقيق في 

قطاع غزة في قياس خطر األعمال باستخدام مدخل تحميل االستراتيجية بغرض رفع كفاءة  مكاتب التدقيق في
 وفاعمية عمميات المراجعة، لذلك تم تصميم االستبيان المرفق لجمع البيانات إلتمام ىذه الدراسة.
اإلجابات التي يرجى التكرم بتقديم إجاباتكم الممثمة لقناعتكم الشخصية والتي تعبر عن وجية نظركم، عممًا أن 

 تقدموىا سيتم التعامل معيا بسرية تامة ولن تستعمل إال ألغراض البحث العممي فقط.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
 الباحثة

 كالب براهيمإ أماني
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 المؤهل العممي (4

 دبموم سنتين                                                           بكالوريـوس             
      

 ماجسـتير                                                              دكتـوراة                
 المسمى الوظيفي (5

 مدقق حسابات                                                        مدير تدقيق       

 صاحب مكتب التدقيق  مساعد مدقق       
 العمميالتخصص  (6

 محاسبة                                                           إدارة اعمال             
      

 عموم مالية ومصرفية                                                        أخرى حددها............     
 

 

 الشهادات المهنية (7

             CPA                                                         األمريكيةACPA العربية 
      

 أخرى حددها...........                                                                ال يوجد             
       

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 المحور األول: تحميل استراتيجية العميل

 الفقرة م

شدة
ق ب

أواف
 

ــق
أواف

ايد 
محــ

فـق 
 أوا

ال
شدة 

ق ب
أواف

ال 
 

      يعمل المراجعون عمى التقميل من خطر وجود األخطاء في القوائم المالية لمعميل 1

2 
يحصل المراجع عمى الدعم الكافي من إدارة المكتب لمقيام بأعمالو عمى أكمل 

 وجو
     

      يتفيم المراجعين مشكالت العمالء 3
      ييتم المراجعون بحل مشكالت العمالء بطرق سميمة 4
      يحرص المراجعون عمى توفير االىتمام الشخصي لمعميل 5
      يحرص المراجعون عمى التعرف عمى حاجات العمالء ومطالبيم بشكل مستمر 6
      الماليةيحرص المراجعون عمى إبداء أراء فنية محايدة وعادلة في القوائم  7
      تحرص مكاتب المراجعة عمى استمرارية التواصل مع العمالء 8

9 
تحرص مكاتب المراجعة عمى الوفاء بالوعود التي تعطييا لمعمالء في الوقت 

 المحدد
     

      تفي تقارير مكاتب المراجعة المالية بمتطمبات العمالء. 11

غير األخالقية من قبل اإلدارة أو  يعمل المراجعون عمى معرفة السموكيات 11
      العاممين

12 
يساعد المراجعون في الكشف عن المخاطر االستراتيجية الداخمية والخارجية 

 لمعميل.
     

13 
يركز المراجعين عمى المخاطر األكثر أىمية لمعميل والتي ليا عالقة بالقوائم 

 المالية.
     

14 
مخاطر األعمال الداخمية والخارجية مما يؤدي  توجيو العميل لكيفية التعامل مع

 لتحسين أداء العميل.
     

 
 
 
 
 



 
 

 المحور الثاني:  خطر التشويه الجوهري لمقوائم المالية

 الفقرة م

شدة
ق ب

أواف
 

ــق
أواف

ايد 
محــ

فـق 
 أوا

ال
شدة 

ق ب
أواف

ال 
 

 يطمب المراجعون الحصول عمى إقرارات كتابية من اإلدارة بعدم وجود تالعب 1
 في البيانات المالية.

     

2 
يقوم المراجعون بتنفيذ عممية المراجعة أخذين بعين االعتبار احتمال وجود 

 تالعب في البيانات المالية.
     

3 
يقوم المراجعون باإلجراءات الالزمة لمحصول عمى المعمومات الالزمة لتحديد 

 وتقييم مخاطر األخطاء الجوىرية.
     

4 
المراجعون بإشعار الجيات المسؤولة عن وجود أي خمل في نظام الرقابة يقوم 

 الداخمية.
     

يقوم المراجعون بإجراء مقابالت دورية مع الموظفين الذين لدييم اىتمام في  5
 مجاالت توجد فييا مخاطر التحريف المادي والتالعب في البيانات المالية.

     

6 
لتحميل حسابات افتتاحية مختارة في الميزانية يقوم المراجعون بإجراء تدقيق 

 العمومية لبيانات مالية دققت سابقًا.
     

7 
يمتزم المراجعون بمراجعة التقديرات المحاسبية لتحديد االنحرافات التي تؤدي 

 إلى أخطاء جوىرية.
     

يقوم المراجعون بتوثيق أي أعمال لمتالعب واالحتيال يتم الكشف عنيا خالل  8
      عممية المراجعة.

9 
في حال وجود تالعب أو أخطاء جوىرية في البيانات المالية وامتناع اإلدارة 

عن تصويب الخطأ يقوم المراجعون باتخاذ الموقف المناسب في تقريره الصادر 
 عن البيانات المالية.

     

11 
خالل عممية المراجعة يحرص المراجعون عمى حضور عممية الجرد الفعمي 

 لممخزون والتحقق من الطريقة المتبعة في التقييم.
     

      تؤثر طبيعة عمميات المنشأة محل التدقيق عمى المخاطر المالزمة 11
      تؤثر دقة ووضوح المعمومات الناتجة من النظام المحاسبي عمى القوائم المالية 12
      الماليةتؤثر حجم المنشأة في خطر التشويو الجوىري لمقوائم  13

 
 



 
 

 المحور الثالث: الخطر الحتمي أثناء القيام بعممية مراجعة الحسابات

 الفقـــــرة م

 اإلجـــــابـة

شدة
ق ب

أواف
 

ــق
أواف

ايد 
محــ

فـق 
 أوا

ال
شدة 

ق ب
أواف

ال 
 

      توجد إمكانية لتعرض الحسابات أو العمميات المحاسبية ألخطاء جوىرية 1
      الداخمية عمى عمميات المراجعة يوجد ضعف في الرقابة 2
      تتعرض المعامالت المالية التي يقدميا مراجع الحسابات إلى أخطاء مادية 3
      تحرص المنشأة عمى تالفي أية أخطاء مادية في القوائم المالية 4
      يوجد ضعف في قدرة المراجعيين عمى اكتشاف األخطاء المادية  5
      منازعات قضائية بعيدة المدىإمكانية حدوث  6
      يتم استخدام أنظمة المعمومات المحاسبية االلكترونية  7
      معرفة البنود والحسابات التي تمثل خطرًا بطبيعتيا 8
      تسييل مراجعة تقديرات اإلدارة 9

 
 المحو الرابع: خطر تقييم المراجع لبيئة الرقابة الداخمية

 الفقـــــرة م

 اإلجـــــابـة

شدة
ق ب

أواف
 

ــق
أواف

ايد 
محــ

فـق 
 أوا

ال
شدة 

ق ب
أواف

ال 
 

      يوجد نظام محكم لمرقابة الداخمية لدى الشركات المالية 1
      تتعاون مجالس اإلدارة مع اإلدارات التنفيذية في وضع نظام الرقابة الداخمية 2
      المراجعة الداخميةيتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخمية إدارة  3
      يوجد في أنظمة الرقابة الداخمية إجراءات لمتأكد من القيام بعممية المراجعة 4
      تقوم إدارة المراجعة الداخمية بمناقشة نظام الرقابة الداخمية مع المدقق الخارجي. 5

6 
لمسياسات يتم فحص اإلجراءات من قبل المراجع الداخمي لمتأكد من مطابقتيا 

 والخطط والنظم والقوانين والموائح
     

      يوجد بيئة رقابية داخمية تضمن مراجعة العمميات المالية 7



 
 

      توجد معايير واضحة لتقييم الرقابة الداخمية 8

9 
تقوم لجان التدقيق بالتأكد من وجود المعايير األخالقية والتأكد من مدى االلتزام 

 بيا
     

      مراجعة األىداف المكتوبة لمسؤوليات التدقيق الداخمي من قبل لجنة التدقيقتتم  11
      تساىم تحميل البيانات التي توفرىا التقارير الدورية في تخفيض خطر الرقابة 11
      تعمل المنشأة عمى ارتفاع فعالية إجراءات أنظمة الرقابة الداخمية 12

 

 المراجعة المحور الخامس:  خطر اختبارات

 الفقرة م

شدة
ق ب

أواف
 

ــق
أواف

ايد 
محــ

فـق 
 أوا

ال
شدة 

ق ب
أواف

ال 
 

1 
يقوم المراجعون بإجراء اختبارات المراجعة التحميمية لمكشوفات والحسابات التي 

 يتم مراجعتيا.
     

2 
تستعمل اختبارات المراجعة التحميمية بشكل جيد في قطاع غزة لمحصول عمى 

 لمتأكد من صحة األرصدة المالية.أدلة إثبات كافية 
     

تعمل االختبارات التحميمية المطبقة في قطاع غزة عمى تحقيق جميع األىداف  3
 الواردة في دليل التدقيق الدولي المتعمق بالمراجعة التحميمية.

     

4 
يقوم المراجعون بإجراء مقارنات بين الفترات الزمنية المختمفة واستخدام النسب 

 بين المعمومات.لمربط 
     

5 
يقوم المراجعون بعممية المقارنة بين المعمومات المالية وغير المالية لمتأكد من 

 معقولية األرصدة الواردة في القوائم المالية.
     

      يقوم المراجعون باالسترشاد بأدلة التدقيق ومعايير المحاسبة الدولية 6
      العميل الفعمية مع توقعات العميليقوم المراجعون بمقارنة بيانات  7
      يستخدم المراجعون أسموب المعاينة اإلحصائية لمتأكد من صحة القوائم المالية. 8

9 
يقوم المراجعون باختبار مالئمة القيود المحاسبية في دفتر اليومية واألستاذ 

 العام والتعديالت التي أجريت عند إعداد البيانات المالية.
     

      يستعين المراجعون بخبراء متخصصين عند الضرورة. 11
      يقوم المراجعون بمقارنة البيانات المالية محل المراجعة ببيانات الفترات السابقة 11
      يقوم المراجعون بتحديد نطاق عممية التدقيق بدقة 12



 
 

  المتغير التابع: كفاءة وفعالية عممية المراجعة 
   

 الفقـــــرة م

 اإلجـــــابـة

شدة
ق ب

أواف
 

ــق
أواف

ايد 
محــ

فـق 
 أوا

ال
شدة 

ق ب
أواف

ال 
 

      يتم استيفاء المراجعين لكافة إجراءات عممية المراجعة وتحقيق أىدافيا. 1
      تفيد المعمومات التي تقدميا تقارير المراجعة متخذي القرارات في اتخاذ قرارتيم 2
      بالثقة بأعمال المراجعة المقدمةيشعر العمالء  3
      يتم استيفاء عممية المراجعة لكافة أىدافيا 4
      تفي تقارير المراجعة بمتطمبات العميل والمعايير القانونية 5
      يتم تصميم وتنفيذ عممية المراجعة وفقًا لممعايير المينية 6
      وعممياتيا وفقًا لمعايير العمل المينييتوفر ضمان لمقيام بميام المراجعة  7
      تحتفظ مكاتب المراجعة بسجالت وقيود دقيقة ومنظمة ألعمالو 8
      تحرص مكاتب المراجعة عمى إدامة التواصل مع العمالء 9
      تتم عمميات المراجعة بعيدًا عن أي تأثيرات جانبية 11
      المراجعة وفقًا لممبادئ المتعارف عمييا تمتزم مكاتب المراجعة بتقديم تقرير 11
      تعمل مكاتب المراجعة عمى تطوير قدرات وميارات المراجعين 12
      تستخدم مكاتب المراجعة التقنيات التكنولوجية الحديثة في أداء مياميا 13
      المراجعةيتمتع المدققون بدرجة عالية من المينية واإلحتراف عند القيام بعممية  14
      يحصل المدققون عمى الدعم الكافي من اإلدارة لمقيام بأعماليم 15
      تمتزم مكاتب المراجعة بأخالقيات المينة في عمميات المراجعة 16

 

 

 

 

 

 



 
 

 (2الممحق رقم )

 أسماء المحكمينبقائمة 

 المهنة االسم الرقم
 المحاسبة_ الجامعة اإلسالميةمساعد قسم أستاذ  ناىض نمر الخالدي .د 1
 الجامعة اإلسالمية_أستاذ وعميد كمية التجارة  سالم عبد اهلل حمس. دأ. 2
 مشارك قسم االقتصاد_الجامعة اإلسالميةأستاذ  نافذ محمد بركات .د 3
 أستاذ مشارك قسم المحاسبة_ الجامعة اإلسالمية ماىر موسى درغام .د 4

 (3الممحق رقم )

 أسماء مكاتب التدقيق في قطاع غزةقائمة ببعض 

مكتب الرباط 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب صافي و أبو 
شعبان لممحاسبة 

 والمراجعة

شركة مطير وعممي 
وشركاىم لممحاسبة 

 والمراجعة

مكتب الشرق 
) ترك األوسط 

وشركاه ( لممحاسبة 
 والمراجعة

مكتب تيسير داوود 
الصايغ لممحاسبة 

ةوالمراجع  

الحكيم مكتب عبد 
العممي لممحاسبة 

 والمراجعة

مكتب سمسبيل 
 لممحاسبو والمراجعة

مكتب ابن خمدون 
الدولية لالستشارات 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب المجد 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب عبد المالك 
صيام لممحاسبة 

ةوالمراجع  
مكتب سبيل 

 لممحاسبة والمراجعة
مكتب أبو خميل 
 الخروبي لممحاسبة

وشركاه الوفاء 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب دليل 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب الخبراء 
العرب لممحاسبة 

 والمراجعو
مؤسسة حمادة 

 لممحاسبة والمراجعة
مكتب شعاع 

 لممحاسبة والمراجعة
مؤسسة كنعان 

 لممحاسبة والمراجعة
سابا وشركاىم 

 لممراجعة
مكتب نبيل فروانة 
 لممحاسبة والمراجعو

العصري المكتب 
 لممحاسبة والمراجعة

المكتب القانوني 
 سالمة القيشاوي

 لممحاسبة والمراجعة

مكتب نصار 
 لممحاسبة والمراجعة

مجموعة األعرج 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب النور 
 لممحاسبة والمراجعة



 
 

مكتب عالء الدين 
 لممحاسبة والمراجعة

شركة طالل أبو 
غزالة وشركاءه 

 لممراجعة

مكتب األىرام 
ةلممحاسبة والمراجع  

مكتب إيياب 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب الخطيب 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب ابن خمدون 
الدولية لالستشارات 
 لممحاسبة والمراجعة

شركة نشوان 
 لممحاسبة والمراجعة

حسام الدين  مكتب
عويضة لممحاسبة 

ةوالمراجع  

مكتب نصار 
 لممحاسبة والمراجعة

الوفاء وشركائيم 
بة والمراجعةلممحاس  

مجموعة الغد 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب خبراء 
الزيتون لممحاسبة 

 والمراجعة

مكتب حسام الدين 
عويضة لممحاسبة 

ةوالمراجع  

مكتب عكيمة 
ةلممحاسبة والمراجع  

مكتب 
المختارلممحاسبة 

 والمراجعة
مكبت محمد غراب 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب عبد الجميل 
شعالن لممحاسبة 

 والمراجعة

مكتب ماىر أبو 
شعبان لممحاسبة 

 والمراجعة

مكتب أبو سمرة 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب بدر الدين 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب العباس 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب القدس 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب الرحمة 
ةلممحاسبة والمراجع  
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 لممحاسبة والمراجعة
مكتب عالء الدين 
 لممحاسبة والمراجعة

شركة طالل أبو 
غزالة وشركاءه 

 لممراجعة

مكتب األىرام 
ةلممحاسبة والمراجع  

مكتب إيياب 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب الخطيب 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب ابن خمدون 
الدولية لالستشارات 
 لممحاسبة والمراجعة

شركة نشوان 
 لممحاسبة والمراجعة

حسام الدين  مكتب
عويضة لممحاسبة 

ةوالمراجع  

مكتب نصار 
 لممحاسبة والمراجعة

الوفاء وشركائيم 
بة والمراجعةلممحاس  

مجموعة الغد 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب خبراء 
الزيتون لممحاسبة 

 والمراجعة

مكتب حسام الدين 
عويضة لممحاسبة 

ةوالمراجع  

مكتب عكيمة 
ةلممحاسبة والمراجع  

مكتب 
المختارلممحاسبة 

 والمراجعة
مكبت محمد غراب 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب عبد الجميل 
شعالن لممحاسبة 

 والمراجعة

مكتب ماىر أبو 
شعبان لممحاسبة 

 والمراجعة

مكتب أبو سمرة 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب بدر الدين 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب العباس 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب القدس 
 لممحاسبة والمراجعة

مكتب الرحمة 
ةلممحاسبة والمراجع  

  

 


