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ِٚٓ , اٌسّذ هلل أٚالً ٚآخشاً أْ ٠غش ٌٟ ِّٙخ أدبص ٘زٖ اٌذساعخ

ثُ فئٔٗ ٌّٓ دٚاػٟ عشٚسٞ ٚاثزٙبخٟ فٟ ٘زا اٌّمبَ أْ أرمذَ 

صبٌُ عبذ هللا / ثدض٠ً اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش إٌٝ األعزبر اٌذوزٛس

ٌُٚ ٠ذخش خٙذا ,  اٌزٞ رىشَ ثبإلششاف ػٍٝ ٘زٖ اٌشعبٌخحٍش

ٚأرمذَ ثبٌشىش اٌدض٠ً إٌٝ , فٟ عج١ً إخشاخٙب ػٍٝ أزغٓ ٚخٗ

 صبشٌ ِشخهً/  ٚاٌذوزٛسعٍٍ شبهُن/وً ِٓ اٌذوزٛس

أعبرزرٟ ٚأػضبء ٌدٕخ إٌّبلشخ اٌىشاَ  وّب أشىش وبفخ اٌضِالء 

ٚا١١ٌّٕٙٓ اٌز٠ٓ رؼبٚٔٛا ِؼٟ فٟ ِشازً إػذاد اٌذساعخ ٚرطج١ك 
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 اإلهذاء

 
 إٌٝ أثٟ ٚأِٟ ٚصٚخزٟ ٚأٚالدٞ ٚػَّٛ أٍٟ٘ زفظّٙب هللا. 

 

  إٌٝ أعبرزرٟ ِذسعٟ اٌّسبعجخ ٚاٌزذل١ك فٟ اٌدبِؼخ اإلعال١ِخ

 .ٚخبِؼخ األص٘ش ٚػَّٛ اٌدبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ
 

 إٌٝ وً ِٓ عبػذٟٔ ٚأػبٕٟٔ ػٍٝ إرّبَ ٘زٖ اٌذساعخ.  

 

 ٚاألصذلبء اٌز٠ٓ ٠شبسوٕٟٛٔ االثزٙبج ثٙزٖ زجخإٌٝ ػَّٛ األ 

 .إٌّبعجخ اٌط١جخ

  

 ٚ اٌؼًّ ٚوً ثبزث ِٚٙزُ اٌذساعخ ٚ إٌٝ صِالئٟ فٟ إٌّٙخ

 .ثبٌّسبعجخ ٚاٌزذل١ك فٟ فٍغط١ٓ ٚاٌخبسج ثشىً ػبَ

 

  إ١ٌىُ خ١ّؼبً أ٘ذٞ ٘زٖ اٌذساعخ ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمصذ 
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:ممخص الدراسة  

رقابة تقييم مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية )
 (. دراسة تطبيقية –  220جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ الخارجي العاممة في قطاع غزة بتكفير 
 كالمتعمؽ برقابة (220)كفقا لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ , جكدة التدقيؽرقابة متطمبات تحسيف فعالية 

 استخداـتـ كقد , فقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميميكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة , الجكدة
 الدراسة مجتمععمى ىا تـ تكزيعرة تغطي متطمبات تحقيؽ المعيار ك فؽ(33)مف ة استبانو مككف
 . معتمد في قطاع غزةمكتب تدقيؽ (36)المككف مف 

لتحميؿ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة, حيث تـ  SPSS اإلحصائية تـ استخداـ نظاـ الرزمةقد ك
 One Sample)كاحدة اؿعينة ؿؿ (T) استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار

T-Test) كاختبار (T)  في حاؿ العينتيف المستقمتيف(Independent Samples T-Test) , ك
 لمعرفة ( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم 

.  متكسطات فأكثر3ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لمقارنة 
 

ن مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة ممتزمة بتوفير أوقد أظيرت نتائج الدراسة وبشكل عام  
 (.220) جودة التدقيق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم  رقابةمتطمبات تحسين فعالية

 :ما يمي بالعديد من التوصيات أىميا   فقد أوصت الدراسةوفي ضوء ذلك
تعزيز العمؿ بمقتضيات الالئحة التنفيذية لقانكف مزاكلة مينة التدقيؽ في فمسطيف فيما  .1

يتعمؽ بإلزاـ المدققيف المرخصيف بالعمؿ كفؽ معايير التدقيؽ الدكلية سيما معيار رقـ 
  .كمساءلة المخميف  (220)

تشكيؿ لجنة مشتركة مف مجمس مينة تدقيؽ الحسابات كجمعية مدققي الحسابات لمتابعة  .2
كذلؾ مف , كالتزاـ مكظفييا لممتطمبات األخالقية, كرقابة جكدة خدماتيا, أداء مكاتب التدقيؽ

 . خالؿ تطبيؽ برامج مراجعة النظير

تفعيؿ دكر الجامعات الفمسطينية كالجيات المينية في نشر تحديثات المعايير الدكلية  .3
ككضعيا ضمف برامج الدكرات كالتعميـ المستمر التي  (220)لمتدقيؽ سيما معيار رقـ 

 .تنفذىا

  تفحص مدل التزاـ مكاتب التدقيؽاستكشافية ميدانية دراساتإجراء الحث عمى مكاصمة  .4
كذلؾ مف , المعايير الدكلية لمتدقيؽ عمكما سيما بعد تحديثاتيا المستمرةبفي قطاع غزة 

 . خالؿ تكجيو طمبة الدراسات العميا كالباحثيف ليذا المجاؿ

 



 ي

 

Abstract 
(Evaluating the degree of commitment by the auditing firms working 
in Gaza Strip by providing requirements to improve the effectiveness 
of quality control of the external audit according the International 
Audit Standard IAS No. 220 – applied study ).  
This study aimed to evaluating the degree of commitment by the auditing firms 
working in Gaza Strip by providing requirements to improve the quality control 
effectiveness of the external audit,  according the IAS  No. 220,To achieve the 
objectives of the research the researcher used the analytic descriptive and designed  
a questionnaire consisting of 33 items was developed to test the requirements of IAS 
No. 220, The Questionnaire was distributed to the study population which consisted of 
(36) Auditing offices in Gaza strep, and the SPSS was used to analyze the results of 
the study by calculating the Means, Standard Deviations, One Sample T-Test, 
Independent Samples T-Test and One Way Analysis of Variance – ANOVA. 
The outcomes of the study has shown in general the external audit firms 
working in Gaza Strip are committed to provide an effective of quality control of 
external auditing according to the IAS  No. 220. 
On the light of this study, the researcher recommends the following : 

1-  Promoting the work according to the executing charter for the audit 
professional law in Palestine in order to force the credited auditors to work 
according to the international audit standards and questioning who works 
illegally . 

2- Establishing a common committee from the Palestinian Council of Audit 
Profession  and Palestinian Society of Certified Public Accountants (PSCPA) to 
monitor the auditors performance, quality of audit services and professional 
ethics by the work of peer review programs.     

3- Activating the role of the Palestinian Universities and Professional Societies by 
spreading the renewed international audit standards especially no. 220 and 
adding it to the courses programs and the on- going learning.   

4- Encouraging Researchers and Students to continues the applied studies  to 
evaluating the degree of commitment by the IASs especially after renewed. 
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 : مقدمة  1-1
صدار تقريره عمى البيانات المالية  بناءن عمى اختباراتو ,  تنحصر مسئكلية المدقؽ في إبداء رأيو كا 

  General Accepted Audit Standardsلعينات الفحص في ضكء المعايير العامة لمتدقيؽ
(GAAS) كفي فمسطيف حيث أنو ال يكجد لغاية , كالكطنية إف تكفرت , عمكما كالمعايير الدكلية

اآلف معايير كطنية لمتدقيؽ فإف مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة ممزمة بالعمؿ كفؽ المعايير 
كمراعاة آداب كسمككيات المينة التي تتبناىا جمعية المدققيف القانكنييف الفمسطينية , الدكلية لمتدقيؽ 

الالئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ مينة ). كذلؾ كفقا لالئحة التنفيذية لقانكف مزاكلة مينة التدقيؽ
 (. 2004,الكقائع الفمسطينية, التدقيؽ

ىذا كتؤدم مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة أعماليا كتقدـ خدماتيا لجميكر عريض مف 
المستفيديف مف مساىميف كمستثمريف كممكليف حالييف كمرتقبيف في كافة قطاعات األعماؿ التجارية 

كعميو فمف الضركرم التزاميا بالمعايير الدكلية لمتدقيؽ بشكؿ عاـ كالحفاظ عمى مستكل , كاألىمية
جكدة العمؿ لحماية المستثمريف كالمالؾ كاالقتصاد الكطني عمكما مف الغش كالتالعب في حدكد 

 .مسئكلية مينة التدقيؽ
كىي نافذة ,  معيار لمتدقيؽ كرقابة الجكدة36كقد بمغت معايير التدقيؽ الدكلي المحدثة كالمكضحة 

 فما بعد كذلؾ 2009 ديسمبر 15المفعكؿ في تدقيؽ البيانات المالية لمفترات التي تبدأ مف تاريخ 
االتحاد )2009بعد إصدار النسخة المحدثة مف قبؿ مجمس معايير التدقيؽ الدكلية في مارس 

 (.2009:الدكلي لممحاسبيف 
مجمس مينة تدقيؽ الحسابات في فمسطيف جيكدا حثيثة مف أجؿ تنظيـ - في ىذه اآلكنة - ك يبذؿ 
ك يجرم ترتيباتو لعقد امتحانات , كترتيب ممؼ المدققيف المزاكليف سيما في قطاع غزة, المينة

لممرة األكلى في قطاع -  ىذا العاـ –الحصكؿ عمى رخصة المزاكلة كالتي مف المرتقب أف تجرل 
 .غزة 

كعميو فإف الدراسة قد قامت بمحاكلة استكشاؼ كتقييـ مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع 
كذلؾ كفقا لمعيار التدقيؽ الدكلي , غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية رقابة جكدة التدقيؽ الخارجي

, (رقابة الجكدة لعمميات تدقيؽ البيانات المالية التاريخية)كىك بعنكاف , بعد التحديث (220)رقـ 
كذلؾ مف كجية نظر مدققي الحسابات الحاصميف عمى كؿ مف رخصة المزاكلة كعضكية جمعية 

 .كيزاكلكف المينة مف خالؿ مكاتب تدقيؽ معتمدة , مدققي الحسابات القانكنييف الفمسطينية
كتشخيص الكاقع كالخركج بنتائج كتكصيات تعمؿ عمى تطكير مينة تدقيؽ الحسابات في قطاع 

كبما ينعكس عمى المستفيديف مف خدمات , بما يدعـ كجكدىا كاستقرارىا كضماف جكدة أدائيا, غزة
 .التدقيؽ مف الجيات كالمؤسسات الخاضعة لو بالنفع كالفائدة
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 :مشكمة الدراسة  1-2

:   التاليسؤاؿ الرئيس بشكؿ عاـ في اؿدراسةيمكف تمخيص مشكمة اؿ
ما مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية 

 . ؟(220)جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 :  كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس عدد مف األسئمة الفرعية عمى النحك التالي 

قطاع غزة بتحميؿ مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ في  ما مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة. 1
 .؟ (220)كفقا لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

قطاع غزة بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ  في التدقيؽ العاممة ما مدل التزاـ مكاتب. 2
 .؟ (220)الميني لممدقؽ كفقا لمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

قطاع غزة بدراسة كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ في العاممة  ما مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ. 3
 .؟ (220)المكافقة عمييا أك مكاصمتيا كفقا لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

قطاع غزة بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة كفقا لمتطمبات في  ما مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة. 4
 .؟ (220)معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

قطاع غزة بأداء عممية التدقيؽ كفقا لمتطمبات معيار في ما مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة . 5
 .؟ (220)التدقيؽ الدكلي رقـ 

قطاع غزة بتكفير عممية مراقبة معقكلة لمسياسات في  ما مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة. 6
 .؟ (220)كاإلجراءات كفقا لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

قطاع غزة بتكثيؽ كؿ مف عمميات التدقيؽ كالمراقبة في  ما مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة. 7
 .؟ (220)كفقا لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 
:  فرضيات الدراسة  1-3

 :الفرضية الرئيسية األولى  1-3-1
 :تتمثؿ الفرضية الرئيسية األكلى لمدراسة فيما يمي 

ال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية جودة " 
  ".(220)التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 

 : كيتفرع عنيا مجمكعة مف الفرضيات ىي 

Ho 1 :  قطاع غزة بتحميؿ مسئكلية الجكدة الشاممة لممدقؽ العاممة في  التدقيؽال تمتـز مكاتب
 (.220)الشريؾ كفقا لمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
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Ho 2 :  قطاع غزة بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ العاممة في  التدقيؽال تمتـز مكاتب
 (.220)الميني لممدقؽ كفقا لمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

Ho 3 :  قطاع غزة بدراسة كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ التدقيؽ العاممة في ال تمتـز مكاتب
المكافقة عمى العالقات الجديدة أك مكاصمة العالقات القديمة كفقا لمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي 

 (.220)رقـ 
Ho 4 :  قطاع غزة بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة كفقا لمتطمبات التدقيؽ العاممة في ال تمتـز مكاتب

 (.220)معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
Ho 5 :  قطاع غزة بأداء عممية التدقيؽ كفقا لمتطمبات معيار التدقيؽ العاممة في ال تمتـز مكاتب

 (.220)التدقيؽ الدكلي رقـ 
Ho 6 :  قطاع غزة بتكفير عممية مراقبة معقكلة لكؿ مف العاممة في  التدقيؽال تمتـز مكاتب

 (.220)السياسات كاإلجراءات كفقا لمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
Ho 7 :  قطاع غزة بتكثيؽ كؿ مف عمميات التدقيؽ كالمراقبة التدقيؽ العاممة في ال تمتـز مكاتب

 (.220)كفقا لمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
 

 :الفرضية الرئيسية الثانية 1-3-2
 :تتمثؿ الفرضية الرئيسية الثانية لمدراسة فيما يمي 

0.05 عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية   تقييم "بين استجابات المبحوثين حول
مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية جودة التدقيق 

بيانات  "لمدقق الخصائص الشخصية لتعزى إلى " 220الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
  . ( المؤىل العممي، الشيادات المينية، سنوات الخبرة)وىي كل من "  صاحب المكتب

 :ويتفرع من ىذه الفرضية كاًل من الفرضيات الفرعية التالية 
Ho 1 : 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  تقييـ مدل "بيف استجابات المبحكثيف حكؿ

التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي 
 .  المؤىؿ العمميتعزل إلى (220)كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

Ho 2 :  0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  تقييـ مدل "بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي 

 . الشيادات المينيةتعزل إلى (220)كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
Ho 3 :  0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  تقييـ مدل "بيف استجابات المبحكثيف حكؿ

التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي 
 . سنكات الخبرة تعزل إلى (220)كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
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 :الفرضية الرئيسية الثالثة 1-3-3

 :تتمثؿ الفرضية الرئيسية الثانية لمدراسة فيما يمي 
0.05 عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية   تقييم "بين استجابات المبحوثين حول

مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية جودة التدقيق 
 تعزى إلى بيانات مكتب التدقيق وىي كل من" 220الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 

الشكل القانوني لممكتب، العالقة مع مكاتب التدقيق الخارجية، عدد العاممين في المكتب، عدد )
 . (سنوات عمل المكتب

 :  ويتفرع من ىذه الفرضية كل من الفرضيات الفرعية التالية 

Ho 1 :  0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  تقييـ مدل "بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي 

 . الشكؿ القانكني لممكتبتعزل إلى (220)كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

Ho 2 :  0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  تقييـ مدل "بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي 

 . العالقة مع مكاتب التدقيؽ الخارجيةتعزل إلى (220)كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
Ho 3 :  0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  تقييـ مدل "بيف استجابات المبحكثيف حكؿ

التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي 
  . عدد العامميف في المكتبتعزل إلى (220)كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

Ho 4 :  0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  تقييـ مدل "بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي 

 . سنكات عمؿ المكتبتعزل إلى (220)كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 
 : متغيرات الدراسة  1-4

المتغيرات المستقمة   1-4-1
كالتي تمثؿ متطمبات تطبيؽ معيار , تتمثؿ المتغيرات المستقمة لمدراسة في سبعة متغيرات

كالمتعمؽ برقابة الجكدة  الصادر عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف  (220)الدكلي لمتدقيؽ رقـ 
كالمتغير السابع ىك , حيث أف المتغيرات الستة األكلى ىي عناصر نظاـ رقابة الجكدة
ـ كىي عمى النحك 2009متطمب التكثيؽ الذم تضمنو كفؽ النسخة المحدثة الصادرة في 

(:  92ص,ـ2011:جمعة)التالي 
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 Leadership Responsibilities for Quality withinمسئكلية القيادة عف الجكدة  .1

the firm. 
 .  Relevant Ethical Requirementمتطمبات تطبيؽ قكاعد السمكؾ الميني  .2
 Acceptance and Continuation of Clients andقبكؿ العمالء كاالستمرار معيـ  .3

Specific Engagements. 

 .Human Resourceفرؽ العمؿ المؤىمة  .4
 . Engagement Performanceأداء عممية التدقيؽ  .5

 . Monitoringالمراقبة  .6

 . Documentationالتكثيؽ  .7

 
  :المتغير التابع 1-4-2

 The Effectiveness الخارجي  جكدة التدقيؽ رقابةفعاليةك ينحصر في متغير كاحد ىك 

of Quality Control of the External Audit .
 

 :  ك يمكف تكضيح العالقة بيف المتغيرات كما في الشكؿ التالي 
 متغير تابع             متغيرات مستقمة

 

 

متغيرات الدراسة  (1.1)شكل 

 ِغئ١ٌٛخ اٌم١بدح ػٓ اٌدٛدح
 

 ِزطٍجبد لٛاػذ اٌغٍٛن إٌّٟٙ
 

 لجٛي اٌؼّالء ٚ االعزّشاس ِؼُٙ
  

 

 فشق اٌؼًّ اٌّؤٍ٘خ
 

 

خٛدح سلبثخ فؼب١ٌخ 

  .اٌخبسخٟ اٌزذل١ك
 

 أداء ػ١ٍّخ اٌزذل١ك
 

 اٌّشالجخ

 اٌزٛث١ك
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 : تعريفات إجرائية  1-5

االتحاد الدكلي )فيما يمي عرض ألىم المصطمحات المستخدمة في الدراسة ومدلوالتيا
  : (ـ2009: لممحاسبيف 

 ىك المدقؽ الشريؾ أك أم شخص آخر في مؤسسة التدقيؽ يتحمؿ مسئكلية أداء :الشريك  . أ
 .عممية التدقيؽ كمسئكلية إصدار تقارير التدقيؽ نيابة عف المؤسسة 

 كىي مكتب التدقيؽ الذم قد يتمثؿ في مدقؽ كحيد أك شراكة أك شركة أك :المؤسسة  . ب
 . منشأة تضـ مجمكعة محاسبيف مينييف 

 ىـ جميع الشركاء كالمكظفيف الذيف يقكمكف بأداء عممية التدقيؽ كيستثنى :فريق العممية  . ت
 .منيـ الخبراء ك المستشاريف 

 . ىي معايير التدقيؽ الدكلية كالمتطمبات األخالقية المرتبطة بيا :المعايير المينية  . ث

 ىي عممية مصممة لتقديـ تقييـ مكضكعي حكؿ األحكاـ اليامة التي :تدقيق رقابة الجودة  . ج
أصدرىا فريؽ العممية كاالستنتاجات التي تكصؿ إلييا الفريؽ عند صياغة تقرير المدقؽ 

 .كذلؾ في تاريخ إصدار التقرير أك بعد ذلؾ التاريخ 

التدقيؽ لمفحص مف قبؿ منشأة تدقيؽ أخرل  (مكتب) كىك خضكع منشاة :فحص النظير  . ح
جراءات , لمتأكد مف مدل التزامو بنظـ الرقابة المكضكعة كالتأكد مف تصميمو لسياسات كا 

 .تضمف تنفيذ عناصر رقابة الجكدة

 ىك شخص خارجي مؤىؿ أك فريؽ مف المؤىميف يتـ تكميفيـ بتقييـ :مدقق رقابة الجودة  . خ
كاالستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا في , األحكاـ اليامة التي أصدرىا فريؽ العمميات

 . صياغة تقرير المدقؽ بشكؿ مكضكعي 

ىي عممية تضـ المتابعة كالتقييـ المستمريف لنظاـ رقابة الجكدة الخاص :المراقبة  . د
كالمصمـ , بالمؤسسة بما في ذلؾ الفحص الدكرم لمجمكعة مختارة مف العمميات التامة

 .ليقدـ لممؤسسة ضماف معقكؿ بأف نظاـ رقابة الجكدة المطبؽ يعمؿ بصكرة فعالة

 

 :أىمية الدراسة  1-6

مدل كضح كت, تمقي الضكء عمى كاقع مينة التدقيؽ في قطاع غزة ا مف أنودراسةاؿىذه تنبع أىمية  
التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في القطاع بتكفير متطمبات تحسيف فعالية رقابة جكدة التدقيؽ 

ؿ مف ؾمثمة في تالـ كتحدد العالقة بيف ىذه العناصر,  المؤثرة فيياالعناصركدراسة , الخارجي
كتكفير , كقبكؿ أك االستمرار مع العمالء, كمتطمبات قكاعد السمكؾ الميني, مسئكلية الجكدة الشاممة

 جكدة  رقابةكبيف فعاليةمف جية , كالتكثيؽ, كالمراقبة, كأداء عممية التدقيؽ, فرؽ العمؿ المؤىمة
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كالمتعمؽ برقابة , (220) في ظؿ معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  كذلؾ, مف جية أخرلالتدقيؽ الخارجي
عمى   مف دكر كبير في تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف عممية التدقيؽ في الحصكؿ لذلؾلما, الجكدة

 جميكر بث الطمأنينة في نفكست ك,قكائـ مالية تعبر بصكرة عادلة عف الكضع المالي لممنشأة
كشؼ عنو مف نتائج كتكصيات ستعمؿ عمى تحسيف فعالية  تبماك , التدقيؽ خدماتالمستفيديف مف

شريحة كاسعة مف المستثمريف كالميتميف بتطكير ستفيد منيا تالخارجي كالتي  جكدة التدقيؽرقابة 
. المينة

 

 :أىداف الدراسة  1-7

ثراء لمبحث العممي في قطاع غزة فيمكف إبراز العديد  باإلضافة لما تمثمو الدراسة مف إضافة كا 
 : مف األىداؼ الفرعية ليا كما يمي 

 .التعرؼ عمى مفيـك التدقيؽ كالتدقيؽ الخارجي  .1

 .التعرؼ عمى مفيـك فعالية تدقيؽ الحسابات كأىميتو .2

التعرؼ عمى مفيـك جكدة تدقيؽ الحسابات كأىميتيا كمككناتيا كمقاييس تقييميا كالرقابة  .3
 .عمييا

سياماتيا بخصكص جكدة  .4 الكقكؼ عمى الجيات الدكلية كالكطنية المنظمة لمينة التدقيؽ كا 
 .التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدة 

 .الكقكؼ عمى كضع مكاتب التدقيؽ الخارجي المزاكلة لممينة في قطاع غزة  .5

كاستعراض  (220)كتمخيص المعيار الدكلي رقـ , التعرؼ عمى المعايير الدكلية لمتدقيؽ .6
 .معياراؿفي ضكء ما نص عميو عناصر كمككنات رقابة جكدة التدقيؽ 

 لمكاتب في الكاقع العمميالخارجي جكدة التدقيؽ الكقكؼ عمى مدل تكفر عناصر رقابة  .7
 (220)رقـ   كفي ضكء ما ينص عميو معيار التدقيؽ الدكلي,التدقيؽ العاممة في قطاع غزة

  .(رقابة الجكدة لعمميات تدقيؽ البيانات المالية التاريخية) كىك بعنكاف
 إف –لمتدقيؽ (220)أكجو القصكر في تكفير متطمبات االلتزاـ بالمعيار الدكلي رقـ حصر  .8

  كالتكصياتتقديـ االقتراحاتل جكدة تدقيؽ الحسابات في قطاع غزة ك عؿكأثرىا-  كجدت 
. نياتحسيؿ الداعمة

 
 : محددات الدراسة  1-8

  اقتصرت الدراسة عمى تقييـ مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ الخارجي العاممة المعتمدة في
مكتب مزاكؿ كممارس لممينة بشكؿ فعمي ممحؽ رقـ  (36)كيبمغ عددىا , قطاع غزة فقط

 . كلـ تتطرؽ لممكاتب العاممة في الضفة الفمسطينية (, 4)
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  اقتصرت الدراسة عمى مكاتب التدقيؽ التي يديرىا أك يممكيا مدققكف مرخصكف مف
كأعضاء مسجميف في كشؼ المزاكليف بجمعية , قبؿ مجمس مينة التدقيؽ الفمسطيني

عضكان حسب آخر اجتماع  (51 )كالذيف بمغ عددىـ, المدققيف القانكنييف الفمسطينية
كلـ تتطرؽ الدراسة لممكاتب التي , (3)ـ ممحؽ رقـ 13/06/2010عمكمي لمجمعية بتاريخ 

 .يديرىا أك يممكيا غير المرخصيف مف قبؿ المجمس أك المسجميف بالجمعية 
   

 : الدراسات السابقة  1-9

 بالمغة العربية : أواًل 
 
جودة خدمة المراجعة الخارجية والعوامل " بعنوان  (م 2010، نشوان  )دراسة  .1

 "المؤثرة فييا من وجية نظر مراجعي الحسابات الفمسطينيين 
 

 مف كجية نظر ىاتحديد العكامؿ المؤثرة فيك, تدقيؽتحديد مفيـك جكدة اؿ  ىدفت الدراسة إلى 
الحاصميف عمى رخصة مزاكلة مينة التدقيؽ كالمزاكليف لممينة ,   الفمسطينييفدققي الحساباتـ
 ,ـ2010 حتى يكنيك الفمسطينية بقطاع غزةمدققي الحسابات القانكنييف مسجميف فعميان في جمعية ك

كأخرل , مع تقسيـ ك تحميؿ آثار العكامؿ المؤثرة إلى ثالث مجمكعات ىي عكامؿ مرتبطة بالمكتب
 . كالثالثة مرتبطة بالعميؿ, مرتبطة بفريؽ التدقيؽ

كقد تكصمت الدراسة إلى عديد مف النتائج مف أبرزىا أف ىناؾ عالقة طردية بيف جكدة عممية 
 تدقيؽ المحاسبة كاؿبمعاييرة معرؼ كاؿمينية,ػ١ٍّخ ٚ عمى شيادات  المدقؽحصكؿالتدقيؽ ككؿ مف 

 مع أعماؿ لديو خبرة عممية جيدة فييا تدقيؽ, كقيامو بمميفسمكؾ اؿ بقكاعد اؿدقؽالتزاـ الـ ك,دكليةاؿ
كقد أشارت , كتنفيذه لمتدقيؽ مف خالؿ خطة عمؿ, التزامو بالتشريعات كاألنظمة كالقكانيف السارية

 ايجابي لممنظمات كالجمعيات المينية عمى جكدة عممية التدقيؽ في حالة تأثيرالدراسة إلى كجكد 
 تكفيرىاك,  كالدكليةالمينة معاييرلؿ عممية التدقيؽ كفؽ أداء دكرات ككرش عمؿ حكؿ عمؿقياميا ب
 فرضيا ك  عالية مف الجكدةبدرجة التي ُتساعد المدققيف عمى القياـ بأعماليـ كاإلرشاداتلمنشرات 

 كعند  ألسمكب مراجعة النظيرتفعيميا كعقكبات عمى المدققيف الذيف ال يراعكف الجكدة في مينتيـؿؿ
 كمف جية أخرل فإف كؿ  لمكاتب التدقيؽ بإنشاء قسـ خاص لمراقبة جكدة أعماؿ المدققيفإلزاميا
 .في األتعاب أك زيادتيا عف الحد المعقكؿ تقمؿ مف الجكدة المنافسة ادشتدمف ا

 : كقد خرجت الدراسة بعديد مف التكصيات أبرزىا 
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  التدقيؽ,  إعالـ جميع األطراؼ المستفيدة مف خدمة التدقيؽ الخارجية بأىمية جكدةضركرة
 . الحساباتدقؽكضركرة جعميا المعيار الرئيسي عند تعييف أك اختبار ـ

  بالجكدة  التدقيؽ مف حيث تصنيفيا كفقان لمستكل التزاميا  تنظيـ مكاتبإعادةضركرة
. المطمكبة, كتحديد األعماؿ الكاجب أداؤىا لكؿ مستكل مف مستكيات التصنيؼ

  التدقيؽ الفمسطينيةتفعيؿ الرقابة عمى جكدة التدقيؽ لدل مكاتب . 

 ضركرة إعادة النظر في التشريعات كالقكانيف المنظمة لممينة, مع معالجة أكجو الضعؼ 
كالتدقيؽ  كالقصكر فييا, كبشكؿ خاص كضع نصكص قانكنية ُتمـز مكاتب المحاسبة

. بتطبيؽ نظاـ خاص بالجكدة
 

لعوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات ا" بعنوان  (م 2010، جبران )دراسة  .2
  "وجية نظر المحاسبين القانونين في اليمن من

 
  الحسابات مف كجية نظرتدقيؽ ىذه الدراسة إلى معرفة العكامؿ المؤثرة في جكدة تىدؼ 
الدراسة  حيث قاـالباحث بإتباع المنيج الكصفي التحميمي   الحسابات في اليمف, كقد قاـدققيـ

 , الحسابات في الجميكرية اليمنيةتدقيؽأصحاب مكاتب عمى تصميـ كتكزيع استبانة عمى 
تأثير إيجابي كبير  كجكد قد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميابعد التحميؿ ؼك

لماـ ـ  التأىيؿ العممي كالخبرة العمميةيعزل إلى كؿ مف الحسابات تدقيؽعمى جكدة   دقؽكا 
كسمعتو كشيرتو,   كحجموتدقيؽ المتعارؼ عمييا, كتنظيـ مكتب اؿتدقيؽالحسابات بمعايير اؿ

جراءات تخطيط كتنفيذ عممية اؿ كمتانة كسالمة نظاـ تدقيؽ كاستقالؿ المراجع كتقدير أتعابو, كا 
 .الرقابة الداخمية لمعميؿ

:  بمجمكعة مف التكصيات مف أىميادراسةالدراسة أكصى اؿ كعمى ضكء نتائج
 مع تدقيؽكالخبرة العممية الكافية لمعامميف في مكاتب اؿ االىتماـ بالتأىيؿ العممي كالميني 

 دقؽالحديثة لممينة, كالمحافظة عمى استقاللية ـ عمى مكاكبة التطكرات ضركرة التركيز
 .تدقيؽالسميـ لعممية اؿ تنفيذلؿ المسبؽ قتخطيط كضركرة الحسابات كدعميا

 الجيات الرسمية كالجمعيات المينية في الجميكرية اليمنية بتبني معايير ت الدراسة أكص
عادة النظر في التشريعات كالقكانيف المنظمة تدقيؽ عمى المستكل اؿمحاسبية ك محمي, كا 

كالقصكر فييا, مع إعطاء الجمعيات المينية صفة  لممينة كذلؾ لمعالجة أكجو النقص
. اإللزاـ لمتكجييات كالتعميمات الصادرة عنيا
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مجاالت مساىمة التغيير اإللزامي لممراجع " بعنوان  (م 2008، جربوع  )دراسة  .3
الخارجي في تحسين جودة عممية المراجعة الخارجية وتعزيز موضوعيتو واستقاللو 

 "دراسة تطبيقية عمى المراجعين الخارجيين في قطاع غزة 

 

 ىدفت الدراسة إلى تكضيح مجاالت مساىمة التغيير اإللزامي لممدقؽ الخارجي في تحسيف جكدة 
كذلؾ مف كجية نظر مدققي الحسابات العامميف في , عممية المراجعة كتعزيز مكضكعيتو كاستقاللو

 : قطاع غزة كقد أظيرت الدراسة العديد مف النتائج مف أىميا 
  إف فكرة تغيير المدقؽ الخارجي تبدأ في الشركات المساىمة عندما تكاجو الشركات المشاكؿ

 .المرتبطة بانخفاض قيمة أسيميا في السكؽ المالي

  أشارت الدراسة إلى أف طكؿ الفترة التعاقدية ما بيف المدقؽ كالشركة تقمؿ مف استقاللية 
 .المراجع 

 :  ك قد أكصت الدراسة بعديد مف التكصيات أبرزىا 
 ضركرة أف يمارس المدقؽ الشؾ الميني عند مراجعة حسابات عميمو. 

  أكصت الدراسة بضركرة عدـ تجاكز الفترة التعاقدية لمعمؿ التدقيقي بيف المدقؽ كالشركة 
 .لخمس سنكات

  بتغيير المدقؽ كؿ -  المستفيدة مف خدمات التدقيؽ- أكصت الدراسة بكجكب إلزاـ الشركة
خمس سنكات كحد أقصى لمحد مف المنافسة التي تؤدم بالمدقؽ لتخفيض أتعابو بدرجة 

 .غير مقبكلة لمحصكؿ عمى عمالء جدد مما يؤدم إلى تقميؿ جكدة عممية التدقيؽ 
 

مدى حرص مكاتب التدقيق عمى توفير "بعنوان  (م2008،الجعافرة )دراسة  .4
 ".متطمبات تحسين فاعمية التدقيق الخارجي لمشركات المساىمة العامة األردنية 

 
 ىدفت الدراسة إلى اكتشاؼ مدل تحقؽ تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي لمشركات 

كذلؾ مف كجية نظر مدققي الحسابات في , المساىمة العامة األردنية مف الناحية العممية
المممكة األردنية كقد قامت الدراسة عمى تقسيـ مجتمعيا إلى شريحتيف ىي مكاتب تدقيؽ 

كبيرة كمكاتب تدقيؽ صغيرة بناءا عمى عدد المدققيف العامميف في المكتب كقد أظيرت أراء 
اعمية تكفر عناصر ؼكؿ مف المدققيف العامميف في المكاتب الكبيرة كالصغيرة باألردف 

 .التدقيؽ الخارجي لمشركات المساىمة العامة األردنية
 : ك في ضكء ذلؾ قد أكصت الدراسة بما يمي 
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  ضركرة إخضاع مكاتب التدقيؽ لبرامج رقابية مثؿ برامج رقابة الجكدة مف أجؿ الحصكؿ
 .عمى عمميات تدقيؽ ذات جكدة 

  ضركرة رفد المكاتب بحممة الشيادات العممية كالمينية. 

  تشجيع جميع العامميف في مكاتب التدقيؽ مف غير المرخصيف بمزاكلة المينة عمى التقدـ
 .مزاكلة المينة المتحاف

  تفعيؿ البرامج التدريبية في مكاتب التدقيؽ لتعريؼ كتدريب العامميف فييا عمى تطبيؽ
  .الدكلية لممحاسبة كالتدقيؽ المعايير

 
مجاالت مساىمة الجمعيات المينية "بعنوان  (م 2007، جربوع و حمس )دراسة  .5

دراسة تطبيقية ، والجامعات الفمسطينية في تحسين األداء الميني لممراجع الخارجي
عمى أعضاء الجمعيات المينية وأعضاء أقسام المحاسبة في كميات التجارة 

 ".بالجامعات الفمسطينية في قطاع غزة 
 

 ىدفت الدراسة إلى تكضيح مجاالت مساىمة الجمعيات المينية كالجامعات  الفمسطينية في تحسيف 
كذلؾ مف كجية نظر المدققيف المزاكليف , األداء الميني لممراجع الخارجي في قطاع غزة

 :  المدرسيف لمساقات المحاسبة كالتدقيؽ كقد تبيف مف نتائج الدراسة ما يمي فكاألكاديميي
  لـ تقـ الجمعيات المينية في قطاع غزة  بالييمنة كالسيطرة عمى مينة المحاسبة كالمراجعة

 .حتى اآلف, مما أدل إلى عدـ قدرتيا عمى قيادة كتكجيو ىذه المينة

  إف أساليب التدريس المالئمة لممساقات عف طريؽ المحاضرات كالتدريب العممي كالتطبيقات
عمى الحاسب اآللي تكفي لصقؿ مكىبة خريجي أقساـ المحاسبة بكميات التجارة 

 .بالمعمكمات الالزمة مف أجؿ تحسيف أدائيـ الميني

  بسبب حداثة مينة التدقيؽ, فإف المينة تحتاج إلى جيكد كبيرة مف الجمعيات المينية 
كأعضاء ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة إلعادة تأىيؿ الخريجيف مف أجؿ الصمكد أماـ 
المنافسة مف ّجراء تدفؽ مكاتب التدقيؽ األجنبية ذات الخبرة العالية في مجاؿ المحاسبة 

 .كالمراجعة إلى منطقتنا

 : كقد عرضت الدراسة مجمكعة مف التكصيات أىميا
  ضركرة قياـ الجمعيات المينية في قطاع غزة بدعـ استقالؿ المدققيف كرفع مستكل الكفاءة

 .المينية عندىـ عف طريؽ تحسيف نكعية التعميـ كالتدريب

 تشجيع تطبيؽ معايير المحاسبة كالتدقيؽ الدكلية عند إعداد كتدقيؽ القكائـ المالية. 
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  كجكب تشجيع إنشاء برامج لتعديؿ كتحسيف مستكل خريجي أقساـ المحاسبة بكميات 
التجارة, تيدؼ إلى تحسيف المعارؼ كالميارات باإلضافة إلى تغيير اتجاىات الخريجيف 
نحك العمؿ كذلؾ مف خالؿ التنكيع في أساليب التدريس بما يسمح بقدر مف المشاركة 

كالعمؿ الجامعي, كالعمؿ عمى بناء القدرات البحثية كميارات كتابة التقارير المالية 
 .كتحميميا

 

العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من "بعنوان  (م2005،أبو ىين )دراسة  .6
 ".وجية نظر مدققي الحسابات القانونين في فمسطين 

 

 ىدفت الدراسة لمعرفة العكامؿ المؤثرة في جكدة تدقيؽ الحسابات مف كجية نظر مدققي الحسابات 
كقد بحثت الدراسة آراء مدققي الحسابات لدل المكاتب المدرجة في لجنة المكاتب , في قطاع غزة

 : كقد تكصمت الدراسة إلى عديد مف النتائج أبرزىا , بجمعية المحاسبيف كالمراجعيف الفمسطينية
   اعتبار أف التأىيؿ العممي كالميني كمدل إلماـ المدقؽ بمعايير التدقيؽ المتعارؼ عمييا ىي

 .مف أبرز العكامؿ المؤثرة بشكؿ ايجابي في جكدة تدقيؽ الحسابات

  أظيرت الدراسة أف ىناؾ تنافسا حادا بيف المكاتب العاممة في قطاع غزة مف حيث تحديد 
 .األتعاب بما ينعكس سمبا عمى جكدة أعماؿ التدقيؽ

 :  ك في ضكء ذلؾ فقد أكصى الدراسة بما يمي 
 ضركرة إلزاـ مكاتب التدقيؽ بأف يككف ليا قسـ خاص بمراقبة جكدة أداء المينة. 

  ضركرة العمؿ لمحيمكلة دكف المساس باستقاللية المدقؽ . 
 

مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق "بعنوان  (م 2004، الضمعي )دراسة  .7
 " دراسة تطبيقية –الحسابات في اليمن 

 
الدراسة إلى معرفة مدل إدراؾ مكاتب التدقيؽ في اليمف لمفيـك رقابة جكدة التدقيؽ كأىميتيا ت ىدؼ 

, كدراسة مدل تطبيؽ ىذه المكاتب لضكابط رقابة الجكدة, كاختبار كجكد اختالؼ في درجة تطبيؽ 
مكاتب التدقيؽ لضكابط رقابة الجكدة باختالؼ حجميا كارتباطيا بمكتب تدقيؽ أجنبي كتاريخ 

تأسيسيا كحصكؿ الشريؾ المسئكؿ عف التدقيؽ عمى زمالة مينية أجنبية كمراجعة مكتب التدقيؽ 
 .لحسابات شركات عالمية

كقد اعتمدت الدراسة عمى جمع البيانات مف خالؿ الدراسة الميدانية باستخداـ أسمكب  االستبانة, 
حيث كزعت استبانة كاحدة عمى ُكؿ مكتب مف مكاتب تدقيؽ الحسابات في العاصمة اليمنية 
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 تاالستبياناجمالي إمف % 78.8 مكتبا, كقد تـ استرداد ما نسبتو (33 )صنعاء, كبمغ عددىا
. المكزعة

 :ك قد تكصمت إلى عديد مف النتائج منيا 
  يكجد لدل مكاتب التدقيؽ في اليمف إدراؾ كاؼ لمفيـك رقابة جكدة التدقيؽ كأىمية

 .تطبيقو
  ال يسيـ كؿ مف التعميـ الجامعي المحاسبي كجمعية المحاسبيف القانكنييف اليمنييف في

 .إبراز مفيـك كأىمية تطبيؽ رقابة الجكدة في مكاتب التدقيؽ
  65.38, إذ تطبؽ %81.1تقـك مكاتب التدقيؽ بتطبيؽ ضكابط رقابة الجكدة بنسبة %

مف % 30.77مف مكاتب عينة الدراسة ضكابط رقابة الجكدة إلى حد كبير جدان, ك 
مف مكاتب عينة الدراسة تطبقيا % 3.85مكاتب عينة الدراسة تطبقيا إلى حد كبير, ك

 .إلى حد قميؿ
 تختمؼ الضكابط العامة لرقابة الجكدة مف حيث مدل تطبيقيا في ىذه المكاتب. 
  ال تختمؼ درجة تطبيؽ كافة ضكابط رقابة الجكدة باختالؼ حجـ المكتب أك ارتباطو

بمكتب تدقيؽ أجنبي أك بتاريخ التأسيس أك بحصكؿ الشريؾ المسئكؿ عف التدقيؽ عمى 
 .زمالة مينية أجنبية أك بمراجعة المكتب لحسابات شركات أجنبية

  يتفؽ ممثمك مكاتب التدقيؽ عينة الدراسة عمى انو ال تكجد مبررات لعدـ قياـ مكاتب
التدقيؽ في اليمف بتطبيؽ ضكابط رقابة الجكدة, كاف أكثر المعكقات التي تحكؿ دكف 

تطبيؽ نظاـ رقابة الجكدة يكمف في عدـ تطكر مينة تدقيؽ الحسابات في اليمف بدرجة 
 .كافية

كخمصت الدراسة إلى عديد مف التكصيات لتطكير نظاـ رقابة الجكدة في مكاتب التدقيؽ في اليمف, 
  :كمف أىـ ىذه التكصيات

  االىتماـ بمينة تدقيؽ الحسابات في اليمف ضركرة. 

  كرفع مستكاىـ الميني  اليمنييفاالىتماـ بمدققي الحساباتضركرة . 

 إعادة النظر في القكانيف المنظمة لمينة التدقيؽ لمرقي بجكدة الخدمات التي تقدميا ضركرة 
 .مينة التدقيؽ في اليمف
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 بالمغة االنجميزية : ثانياً  
 
، محددات اختيار المدقق "  بعنوان  ( Knechel et.al, 2008 )دراسة  .1

 " .استنتاجات سوق صغار العمالء 
“Determinant of Auditor Choice: Evidence from a Small Client 

Market” . 
 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ العكامؿ المؤثرة في اختيار المراجع الخارجي في الشركات
  خارجي مف بيفدقؽصغيرة كمتكسطة الحجـ العاممة في فنمندا, حيث تقـك الشركات باختيار ـ

 الدكلية, كشركات تدقيؽشركات اؿ كؿ مف  الحسابات , ىيتدقيؽأربعة أنكاع مف شركات 
 المحمييف دققيف  المحمييف الذيف يحممكف رخصة مزاكلة المينة, كالـدققيفالمحمية, كالـتدقيؽ اؿ

الميدانية التي تـ  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة كأساٍس لمدراسة. غير المعتمديف
المستفيدة مف خدمات شركة مف الشركات  ( 2,333 ) عمى عينة عشكائية بمغ عددىا إجراؤىا
 .كمتكسطة الحجـ العاممة في فنمندا صغيرةالتدقيؽ 

 :تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا 
 الخارجي لمشركات صغيرة الحجـ تمثمت دقؽ أف أىـ العكامؿ المؤثرة في اختيار الـ

مدل خبرة  (2. أعماؿ الشركة كتعقيدات العمميات المالية ليا حجـ (1: أىميا في
 .لمثؿ تمؾ الشركات المراجع في مراجعة القكائـ المالية

 الخارجي لمشركات التي تقـك دقؽأما فيما يتعمؽ بالعكامؿ المؤثرة في اختيار الـ 
, تمثمت تدقيؽ معتمد مف بيف النكع األكؿ كالثاني مف شركات اؿ مدقؽباختيار مراجع

شيرة المراجع  (2. حجـ التمكيؿ المطمكب لتمؾ الشركات  كبر (1: أىميا في 
  . دكلية تدقيؽالخارجي كمدل ارتباطو بشركة

  أما أىـ العكامؿ المؤثرة في اختيار المراجع الخارجي لمشركات التي تقـك باختيار
 الخارجي كمدل ارتباطو دقؽشيرة الـ (1:  الدكلية, تمثمت أىميا فيتدقيؽاؿ شركات
التخصص في مجاالت  (3. الكفاءة المينية لممراجع الخارجي (2. دكليةتدقيؽ بشركة 

. عمؿ الشركة
 
عالقة التغيير اإللزامي لممدقق " بعنوان  ( Jackson, et.al,2008)  دراسة .2

 .بجودة التدقيق 
 Mandatory audit firm rotation and audit quality  "." 
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ىدفت الدراسة إلى بحث تأثير التغيير اإللزامي لممدقؽ الخارجي عمى جكدة التدقيؽ في بيئة 

كذلؾ مف خالؿ دراسة عاممي مستكل المكضكعية كالعقالنية مف جية كالميؿ , العمؿ االسترالية
 .لمتقاضي مف جية أخرل 

 : ك قد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أبرزىا 
  إف تعاظـ جكدة التدقيؽ مرتبط بتعاظـ حجـ كقدرات شركة التدقيؽ. 

  إف شركات التدقيؽ التي تميؿ لمتقاضي غالبا ما تخسر جزءا مف حصتيا السكقية. 

  إف التبديؿ اإللزامي لممدقؽ يترتب عميو تخفيض التكاليؼ اإلضافية عمى العميؿ 
الناجمة عف التبديؿ لمحد األدنى ككذلؾ يعطي فرص لشركات التدقيؽ لتكسيع قاعدة 

 .معرفتيا ك قدراتيا 

كقد أكصت الدراسة بضركرة التأكيد عمى التغيير اإللزامي لممدقؽ لما لو مف تأثير إيجابي عمى 
 .جكدة التدقيؽ 

 
دراسة تركيبة سوق التدقيق في المممكة " بعنوان  (Beattie,et.al,2003)دراسة  .3

 "من حيث التفاعالت والنتائج ومجال تكيف السوق  (UK)المتحدة 
 "A study of UK audit market concentration - causes, consequences 

and the scope for market adjustment " 

 
( UK)ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الجكانب التنافسية في سكؽ خدمات التدقيؽ في المممكة المتحدة 

كقد قامت الدراسة بحصر ك ترتيب مكاتب كشركات Andersen كذلؾ عقب فضيحة شركة 
 .التدقيؽ الرئيسية العاممة ك تحميؿ أعماليا مف خالؿ ربطيا بقطاعات السكؽ ك قطاعات الصناعة 

 : ك قد كجدت الدراسة ما يمي 
  مف أتعاب التدقيؽ في المممكة المتحدة تجنييا الشركات األربع الكبرل  % 96إف

The largest four firms بعد غياب شركة  Andersen.  
  كجدت الدراسة أيضان أف اإليرادات الناجمة عف أعماؿ االستشارات كخالفو مف غير

النشاط األساسي لمتدقيؽ قد بمغت أرقاما ضخمة ففي حيف بمغت نسبة إيرادات 
في السكؽ عمكما فقد % 208الخدمات األخرل  خالؼ التدقيؽ إلى التدقيؽ ما نسبتو 

 .في بعض القطاعات% 300كجدت أيضا بما نسبتو 

  قد بمغت إيرادات بعض شركات التدقيؽ مف خالؿ الخدمات األخرل أكبر مف إيرادات 
 .شركات االستشارات المتخصصة في المجاؿ 
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 االىتماـ بضبط عمؿ شركات التدقيؽ كتركيز عمميا في مجاؿ التدقيؽ ةكقد أكصت الدراسة بضركر
 . لضماف جكدتيا 

 

 " جكدة التدقيؽ المخططة "بعنكاف  (  (Elizur, et.al,1996 :دراسة  .4
“Planned Audit Quality” 

 
 ماؾ لغرض التغيير اإللزامي لممدقؽ الخارجي المستقؿ, ةفت ىذه الدراسة إلى تقديـ اقتراحات بناءىد

 بتخفيض المسئكلية المدنية لممدقؽ في حالة فشؿ  تكصيرة مف الككنجرس األمريكيؾتـ تمرير مذ
.  التدقيؽ  عممية
المدقؽ   تـ تقديـ نمكذج مقترح مف الفترات المتعددة لمتخطيط األفضؿ لجكدة التدقيؽ بكاسطةكقد

 قدرة تطرقت إلى كؿ مف تـ تقديـ اقتراحات فيما يتعمؽ بتخطيط جكدة عممية التدقيؽ كالخارجي, 
الخسارة المتكقعة بسبب فشؿ عممية ك, تدقيؽأتعاب اؿك, تدقيؽ المراجع الخارجي في أداء عممية اؿ

  .المراجعة

  :ساسية كما يميانت نتائج الدراسة األؾك

  تمتع المدقؽ الخارجي بالكفاية الفنية كاالستقالؿ كالحياد كالمكضكعية أثناء فحصو
 .تؤدم إلى تحقيؽ مستكل عاٍؿ مف الجكدة في عممية التدقيؽ لمقكائـ المالية

 زيادة أتعاب عمميات التدقيؽ يؤدم إلى زيادة جكدة أداء تمؾ العمميات. 

  عدـ اىتماـ المدقؽ الخارجي بالغرامات التي ستفرض عميو في حاؿ فشؿ عممية
. الكقت نقص جكدة أدائو مع مركر التدقيؽ يؤدم إلى

 
 :ما يميز الدراسة الحالية عن غيرىا 1-10

تتميز الدراسة عف غيرىا بالعديد المزايا كالتي يمكف استعراض أىميا عمى النحك التالي 
 : 

كالجيات , كمدل جكدتيا, تسمط الدراسة الضكء عمى كضع مينة التدقيؽ في قطاع غزة .1
 . المنظمة ليا كالمؤثرة فييا

تكشؼ الدراسة الحالية عف مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بمعيار  .2
 . كالمتعمؽ برقابة الجكدة كذلؾ بشكؿ عاـ, (220)التدقيؽ الدكلي رقـ 

تأتي ىذه الدراسة في ظؿ الجيكد الحثيثة المبذكلة في قطاع غزة لتنظيـ مينة التدقيؽ  .3
كترتيب عمؿ مكاتب التدقيؽ الخارجي كاالستعدادات التي يجرييا مجمس مينة التدقيؽ لعقد 
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امتحانات المزاكلة خالؿ العاـ الحالي لمنح ترخيص المزاكلة بما يترتب عمى ذلؾ مف 
 .تحديث كترتيب لمينة التدقيؽ في قطاع غزة 

تستند ىذه الدراسة إلى أحدث إصدارات االتحاد الدكلي لممحاسبيف القانكنييف في مجاؿ  .4
ـ 2009المينة كىك دليؿ المعايير الدكلية لمتدقيؽ كرقابة الجكدة الذم صدر في ابريؿ 

تعتبر -  في حدكد عمـ الباحث –ـ كبذلؾ فإنيا 2009 ديسمبر 15كجرل العمؿ بو منذ 
الدراسة األكلى التي تتناكؿ مكضكع المعايير الدكلية لمتدقيؽ في بيئة العمؿ الفمسطينية بعد 

 . اإلصدار الحديث لالتحاد الدكلي لممحاسبيف 

تعتمد ىذه الدراسة عمى تحميؿ كتقييـ مدل االلتزاـ بتكفير متطمبات فعالية رقابة الجكدة كفقان  .5
مف قبؿ مكاتب التدقيؽ التي يديرىا مدققكف معتمدكف  (220)لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 .مف قبؿ مجمس المينة كأعضاء في جمعية المدققيف القانكنييف الفمسطينية 
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الفصل الثاني 
 

 فعالية رقابة جودة التدقيق
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 :تمييد  2-1

حظيت مفاىيـ فعالية كجكدة تدقيؽ الحسابات كالرقابة عمييا باىتماـ كبير مف قبؿ العديد لقد      
  المكاتب العاممة في ىذا المجاؿكبذلت جيكدان حثيثة لتحسيف أداء, مينية في العالـاؿمنظمات مف اؿ

 مف خالؿ إصدار مجمكعة مف المعايير المينية لمرقابة عمى جكدة تجمى ذلؾ, كابو كاالرتقاء
لزاـ الـ األداء,  بضركرة مراعاتيا كالتقيد بيا عند أداء عممية التدقيؽ, كقد تـ إصدار العديد دققيفكا 

 .كالتكصيات المتعمقة بيذا المكضكع مف النشرات كاإلرشادات
كىك شيرةن في ىذا المجاؿ الدكلية مف أكثر المنظمات   IFACاالتحاد الدكلي لممحاسبيفيعتبر ك

 .الجية الراعية إلصدار كتحديث معايير التدقيؽ الدكلية 
كتكحيد , في أمس الحاجة إلى تنظيـ المينة-  بال شؾ -  كلقد أصبحنا اليـك كفي ظؿ العكلمة 

كمما ال يخفى عمى احد تداعيات األزمة المالية العالمية التي , أساليب عمميا عمى مستكل العالـ
كالتي طالت تداعياتيا معظـ اقتصاديات العالـ بطريقة , تجاكزت أثارىا الحدكد القطرية كاإلقميمية

كفي ظؿ ىذه التداعيات فإف مستخدمي البيانات المالية أصبحكا أكثر طمبا , مباشرة أك غير مباشرة
لحاحا بضركرة تكفير متطمبات جكدة البيانات المالية كالتي تتطمب أف يتكفر في البيانات المالية , كا 

كمف المؤكد فإف مستخدمي البيانات قد كضعكا ثقتيـ في , كالقابمية لممقارنة, المصداقية المعقكلة
 .مدققي الحسابات المستقميف بكصفيـ األقدر عمى الحكـ بمكضكعية عمى البيانات المالية 

ككذلؾ بركز خدمات , (االنترنت )كفي ظؿ االستثمار الدكلي كتكسع استخداـ الشبكات العنكبكتية 
كرفع , كتقييـ األداء, كمتابعة تنفيذىا, جديدة في مينة التدقيؽ نتيجة لمتطكرات مثؿ مراقبة الخطط

  International Audit Standardأصبحت معايير التدقيؽ الدكلية , كالفعالية, مستكل الكفاءة
(IAS) ف مطمب العمؿ كفقا , تمثؿ القكاسـ المشتركة لمحكـ عمى األداء في مختؼ أقطار العالـ كا 

كفي إطار ذلؾ فقد أكصت الالئحة التنفيذية لقانكف , أصبح أساسيا (IAS)لمعايير التدقيؽ الدكلية 
كىذه الجكانب مجتمعة , ـ بضركرة االلتزاـ بيا2004 لسنة 9مزاكلة مينة التدقيؽ الفمسطيني رقـ 

 .ىي ما سكؼ يتعرض ليا الباحث بالتفصيؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ
 

  : AUDIT & EXTERNAL AUDIT التدقيق والتدقيق الخارجي  2-2

كمعناه يستمع , Audire مشتؽ مف الكممة الالتينية Audit إف مصطمح التدقيؽ بمعناه المفظي 
أما التعريؼ اإلجرائي لمتدقيؽ , (24ص ,2009: جمعة )ألف الحسابات كانت تتمى عمى المدقؽ 
عممية منتظمة كمكضكعية لمحصكؿ عمى أدلة إثبات " بأنو ةفقد عرفتو جمعية المحاسبة األمريكي

كتقكيميا فيما يتعمؽ بحقائؽ حكؿ كقائع كأحداث اقتصادية كذلؾ لمتحقؽ مف درجة التطابؽ بيف تمؾ 
يصاؿ النتائج إلى مستخدمي المعمكمات الميتميف بذلؾ التحقيؽ " الحقائؽ كالمعايير المحددة كا 
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كتعميقان عمى تعريؼ  جمعية المحاسبة األمريكية لمتدقيؽ السابؽ يرل  (24ص ,2009: جمعة )
 : أف التدقيؽ يتضمف النقاط التالية  (14ص, 2006:المطارنة )
 .التدقيؽ عممية منتظمة يعتمد عمى التخطيط المسبؽ الذم يقـك بو المدقؽ  .1
 .أىمية حصكؿ المدقؽ عمى األدلة ك القرائف المالئمة ك تقييميا بطريقة مكضكعية  .2

بداء الرأم , مدل االلتزاـ بالعناصر محؿ الفحص لممعايير المكضكعة كأساس لمتقييـ  .3 كا 
 .الشخصي 

مما يعني بأف التدقيؽ , إف عممية التدقيؽ تنتيي بإيصاؿ نتائج فحص المدقؽ لألطراؼ المعنية  .4
 .  ىك كسيمة  اتصاؿ 

التدقيؽ يمثؿ " بأف التعريؼ الحديث لمتدقيؽ ىك أف  (15ص, 2009:الرماحي ) في حيف يرل 
لتجميع كتقييـ األدلة الثبكتية حكؿ معمكمات , محايد, مؤىؿ, اإلجراءات التي يتبعيا شخص مستقؿ

كذلؾ لغرض القياـ بأخذ القرار المناسب حكؿ رأيو في درجة العالقة , كمية تعكد إلى منشأة معينة
كاألسس كالقكاعد التي يجب إتباعيا مف قبؿ المنشأة لمكصكؿ إلى , المكجكدة بيف ىذه المعمكمات

بأنو التدقيؽ الذم تقـك بو  (29ص, 2009:الرماحي )كيرل " قرار نيائي حكؿ ىذه المعمكمات 
بؿ تمارس عمميا خصكصا في الشركات , جية مستقمة عف المشركع ال تخضع إلشراؼ اإلدارة

 .المساىمة كككيؿ عف المساىميف 
ق المينة, ذبيف أصحاب ق  كمعايير كقكاعد متعارؼ عمييامبادئيتضح أف التدقيؽ عمـ لو كعميو 
 إرساءىا خالؿ حقبة طكيمة دققيفحاكلت المنظمات المينية كالجمعيات العممية لممحاسبيف كالـكقد 

جراءاتو التي تنظـ عمؿ المدقؽ في فحصو ألنظمة  مف الزمف, كما أف لمتدقيؽ طرقو كأساليبو كا 
الرقابة الداخمية كمحتكيات الدفاتر كالسجالت المالية كلمتدقيؽ أىداؼ تتمثؿ في الحكـ عمى مدل 

تعبير القكائـ المالية عف نتيجة أعماؿ المشركع مف ربح أك خسارة كعف مركزه المالي في نياية مدة 
. محددة 

 
, فيك النكع مف التدقيؽ الذم يقـك بو طرؼ خارجي External Audit أما التدقيق الخارجي

كاليدؼ األساسي مف ىذا , مستقال استقالال تاما عف جميع األطراؼ ذات العالقة بالبيانات المالية
التدقيؽ ىك إعطاء رأم فني محايد يبيف فيو المدقؽ فيما إذا كانت البيانات المالية تعطي صكرة 

كنتيجة , حقيقية كعادلة أك تعبر بعدالة كمف جميع الجكانب المادية عف المركز المالي لممنشاة 
 ( .34ص  , 2009:الذنيبات )كتدفقاتيا النقدية , أعماليا 

بأنو الفحص االنتقائي لمدفاتر كالسجالت مف قبؿ شخص  (25ص , 2006:المطارنة )ك قد عرفو 
كيتـ تعييف المدقؽ , في سبيؿ الحصكؿ عمى رأم حكؿ عدالة القكائـ المالية, محايد خارجي

 .الخارجي بعقد بينو كبيف المنشأة 
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أما التعريؼ الجديد لمتدقيؽ الخارجي الصادر عف مجمس معايير التدقيؽ كالتأكيد الدكلي كفقا 
عممية يبدم فييا الممارس استنتاجا "لإلطار الدكلي لعمميات التأكيد فإنو يشير إلى أف التدقيؽ ىك 

مصمما لرفع درجة ثقة المستخدميف المقصكديف باستثناء الجية المسئكلة بشاف تقييـ أك قياس 
كتككف نتيجة تقييـ أك قياس المكضكع ىي المعمكمات التي تنجـ عف تطبيؽ , مكضكع قابؿ لمقياس

مع األخذ بعيف االعتبار أف ىدؼ عممية التأكيد المعقكلة ىك تقميؿ مخاطر عممية التأكيد , المقاييس
إلى مستكل مقبكؿ في ظركؼ العممية كأساس لشكؿ ايجابي مف التعبير عف استنتاج الممارس 

 (.27-24ص ص ,2009: جمعة )
فيمكف تفسير عممية التدقيؽ الخارجي كفقا لإلطار الدكلي ,  كبالرجكع إلى المفيـك الدكلي لمتدقيؽ 

 : لعممية التدقيؽ كما يمي
 .كىي الممارس كالمستخدـ المقصكد كالجية المسئكلة  : توجد عالقة بين أطراف ثالثة .1

أم يكجد دكرا أساسيا لمحكـ الميني لممدقؽ ,  ك يعتمد عمى الحكـ الميني لممدقؽ :االستنتاج  .2
أك القياس لممكضكع كمف ثـ تحديد ماىية األخطاء الجكىرية في البيانات , في إجراء التقييـ 

 .المالية 

كيمكف أف يككف مكضكع آخر مثؿ تقييـ الرقابة , مثؿ البيانات المالية : موضوع مناسب .3
أم أف المكضكع المناسب قابؿ لمتحديد كيمكف تقييمو أك قياسو بشكؿ ثابت بناء , الداخمية

عمى مقاييس محددة كمف الممكف إخضاع المعمكمات الخاصة بو إلجراءات جمع أدلة مناسبة 
 .ك كافية لدعـ استنتاج تأكيد معقكؿ 

 عند – عمى سبيؿ المثاؿ – ىي العالمات المرجعية لتقييـ أك قياس المكضكع :المقاييس  .4
إعداد البيانات المالية قد تككف المقاييس ىي المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية أك 

كيجب أف تظير المقاييس المناسبة خصائص مثؿ , المعايير الدكلية لمحاسبة القطاع العاـ
كلذلؾ فإف تقييـ أك قياس مكضكع عمى , الفيـ, الحياد, المكثكقية, االكتماؿ, الصمة المناسبة

 .أساس التكقعات كحكـ الممارس كخبرتو الفردية ال تشكؿ مقاييس مناسبة 

كمناسبة لتكفير أساس معقكؿ ,  ىي أف يجمع الممارس أدلة كافية :(األدلة  )المعمومات  .5
كأداء عممية التأكيد , لذلؾ يقـك الممارس بالتخطيط, لمتعبير عف استنتاج في تقرير التأكيد

كالحصكؿ عمى أدلة كافية كمناسبة بشأف ما إذا كانت معمكمات , متخذا مكقؼ الحذر الميني
, كأف يأخذ بعيف االعتبار كؿ مف األىمية النسبية, المكضكع خالية مف األخطاء الجكىرية

كبشكؿ , ككمية كنكعية األدلة المتكفرة عند التخطيط كأداء العممية,  كمخاطر عممية التأكيد
 .خاص عند تحديد طبيعة كتكقيت كمدل إجراءات جمع األدلة 

كىك مفيـك يتعمؽ بتراكـ ,  كىك أقؿ مف التأكيد المطمؽ كلكف بمستكل عاؿ:التأكيد المعقول  .6
, األدلة الالزمة لمممارس لمتكصؿ إلى استنتاج فيما يتعمؽ بمعمكمات المكضكع المأخكذة ككؿ
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كليككف في كضع يستطيع فيو التعبير عف استنتاج بالشكؿ االيجابي المطمكب في عممية 
فإنو مف الضركرم أف يحصؿ الممارس عمى أدلة مناسبة ككافية كجزء مف , تأكيد معقكلة 

كمنيجي يتضمف كؿ مف الحصكؿ عمى فيـ لممكضكع كالظركؼ , أسمكب عممي متكرر
كتقييـ المخاطرة كاالستجابة لممخاطرة المقيمة كأداء إجراءات إضافية لتقييـ , األخرل لمعممية

 . مدل كفاية كمناسبة األدلة 

 تخفيض مخاطر عممية التأكيد إلى مستكل مقبكؿ في ظركؼ :ىدف عممية التأكيد المعقولة  .7
 .العممية كأساس لشكؿ ايجابي مف التعبير عف استنتاج الممارس 

 كىك تقرير مكتكب يحتكم عمى استنتاج يبمغ التأكيد الذم تـ :تقرير التدقيق والتأكيد  .8
, يعبر فيو الممارس عف االستنتاج بشكؿ ايجابي, الحصكؿ عميو بشأف معمكمات المكضكع

 (المدقؽ)كيعد التقرير جكىر عممية التدقيؽ ألنو الرسالة االتصالية أك الكسيط بيف المرسؿ 
كما أف النتائج التي يظيرىا الرأم الذم يتضمنو لو تأثير , (مستخدمي المعمكمات )كالمستمـ 

كبالتالي رفع , مف حيث ترشيد أحكاميـ كقراراتيـ , كبير في سمكؾ مستخدمي المعمكمات
 ) لمقابمة احتياجات مستخدمي المعمكمات ؿدرجة الثقة بالمعمكمات إلي تنبع مف نظاـ االتصا

  .(المستخدـ المقصكد 
 

 EFFECTIVENESS OF EXTERNALمفيوم فعالية التدقيق الخارجي 2-3

AUDIT   : 

فالفعالية (, 1041ص ,2002: أرينز كأخركف ) تتمثؿ الفعالية بشكؿ عاـ في انجاز األىداؼ 
  العمؿتتحقؽ ضمف ىذا المنظكر مف خالؿ كجكد كعي كتفاعؿ كامؿ في التعامؿ مع مككنات بيئة

عمالء بما ال يؤثر مع المتعامميف معيا كاالىتماـ بكؿ ما يرضي اؿلممنشاة عالقات جيدة كجكد : مثؿ
 كعميو فإف فعالية التعامؿ مع مستجدات البيئة المختمفةلمتطكير كالجيد  استمرارك, عمى جكدة األداء
 المحاسبية د مف أف جميع العممياتؾ, مف حيث التأقتتمثؿ في تحقيؽ أىداؼالتدقيؽ الخارجي 

المالية  كبأف البيانات تـ تسجيميا كفقان لمقكاعد كالمبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن عامان,قد المالية ك
لنتائج  المنشكرة مطابقة لمبيانات الكاردة بالدفاتر, كبأف تقرير المدقؽ يشيد بعدالة تمثيؿ ىذه البيانات

 ز المالي في تاريخ معيف, استنادان إلى معايير التدقيؽ كقكاعدؾكالمر األعماؿ عف فترة معينة,
 السمكؾ الميني كأدلة التدقيؽ الكافية المالئمة, كبأف يعبر التقرير عف مدل خمك ىذه البيانات مف

 األخطاء كالتحريفات المادية, كعدـ إعطاء رأم خطأ في البيانات المالية التي تعدىا اإلدارة
 (.2008: الجعافرة )
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 CONCEPT OF AUDIT QUALITYمفيوم جودة تدقيق الحسابات  2-4
: 

كالمطابقة مع السمات أك , مف حيث المفيـك بالمالئمة لالستعماؿQuality) )تتمثؿ الجكدة 
كانخفاض في نسبة العيكب أك التالؼ , كما تشير إلى انخفاض في شكاكم العمالء, الخصائص

ص ,ـ 2010: حمكد )كىي تمثؿ أيضا تحسيف كفاءة األداء كفاعمية االنجاز , كالفاقد أثناء التشغيؿ
16.) 

حالة ديناميكية "كقد عرفت أيضان بأنيا " التكافؽ مع المتطمبات "  بأنيا Crosby  كقد عرفيا 
مرتبطة بالمنتجات المادية كالخدمات كباألفراد كالعمميات كالبيئة المحيطة بحيث تتطابؽ ىذه الحالة 

 ( .16ص , ـ 2006: الدرادكة )" مع التكقعات 
لـ يتبمكر مفيـك محدد ككاضح فإنو بالرغـ مف أىمية جكدة التدقيؽ  ؼأما في مجاؿ تدقيؽ الحسابات

 سكاء في المعايير التي أصدرتيا المنظمات المينية, أك في الدراسات التي أجراىا الباحثكف ,ليا
 ىذا مف  التدقيؽ غير مممكسة كيصعب تحديد قيمتيا المادية,اتكذلؾ لككف جكدة خدـ, الكتابك

 . مف جية أخرل لكجكد تبايف شديد في أداء كتقديـ الخدمة مف كقت آلخرجية ك
نالحظ أف الباحثيف تبنكا العديد مف المداخؿ   كمف خالؿ الدراسات التي تناكلت جكدة التدقيؽ

, فمنيـ مف ربط بيف جكدة التدقيؽ كاحتماؿ  كذلؾمدل االلتزاـ بالمعايير المينيةؿ ك,ىالتعريؼ
 كمنيـ مف ربط بيف جكدة التدقيؽ كتحقيؽ أىداؼ كافة , لألخطاء في القكائـ الماليةدقؽاكتشاؼ الـ

. األطراؼ المشتركة في عممية التدقيؽ 
مف أكائؿ الباحثيف الذيف ربطكا بيف جكدة التدقيؽ كاحتماؿ اكتشاؼ  (De Angelo ) كيعتبر 

دقؽ احتمالية شرط قياـ الـ"  بأنيا  جكدة التدقيؽعرؼ  حيث, لألخطاء في القكائـ الماليةدقؽالـ
 باكتشاؼ األخطاء كالثغرات في النظاـ المحاسبي لمعميؿ, كالقياـ بتسجيؿ ذلؾ في التقرير الخارجي

عمى اكتشاؼ الخطأ كالغش دقؽ مدل قدرة الـ"  بأنيا Knappىا  عرؼككذلؾ فقد ,الذم يصكره 
 تتكقؼ عمى (ـ2010: نشكاف)كفؽ  كعميو فإف جكدة التدقيؽ "كالتالعب أثناء تنفيذ عممية التدقيؽ

 :ىماشرطيف أساسييف 
. اكتشاؼ األخطاء كالثغرات في النظاـ المحاسبي لمعميؿ - 1 
. تسجيؿ ما تكصؿ إليو في التقرير كالذم يصدره بعد عممية التدقيؽ - 2 

ربطيا بعالقة طردية مع احتمالية  عمى أساس تدقيؽىذا كتقـك فمسفة ىذه التعريفات لجكدة اؿ
أنو كمما زاد احتماؿ اكتشاؼ األخطاء الجكىرية كمما زادت معو جكدة كبمعنى , اكتشاؼ األخطاء

. التدقيؽ كالعكس صحيح 



25 
 

 كالذم يؤدم إلى إشباع ,دقؽكما عرفيا البعض بالخصائص التي يتميز بيا الرأم الميني لمـ
 كذلؾ في حدكد القيكد العممية كاالقتصادية لبيئة ,رغبات احتياجات مستخدمي القكائـ المالية

 كقكاعد كآداب السمكؾ تدقيؽااللتزاـ بالمعايير المينية لؿ" بأنيا تالتدقيؽ, كفي ىذا المجاؿ عرؼ
رشادات التدقيؽ  ككذلؾ القكاعد كاإلجراءات التي تصدرىا الييئات المينية لتنظيـ مينة , الميني , كا 

  " دقؽالتدقيؽ , كالمحافظة عمى حياد كنزاىة الـ
 
 QUALITY CONTROL OF الرقابة عمى جودة تدقيق الحسابات  2-5

AUDIT: 
 عف مجمكعة مف األنشطة (Quality Control )يعبر مفيـك الرقابة عمى الجكدة بشكؿ عاـ
كالحد مف أسباب األداء غير المرضي في جميع , كاألساليب التي تيدؼ إلى مراقبة العمميات

كلقد تباينت اآلراء كالمفاىيـ مف , مف أجؿ الكصكؿ إلى فعالية عالية في األداء كاإلنتاج, مراحميا
كلعؿ ىذا االختالؼ ناجـ عف , الناحية الشكمية بشاف تحديد مفيـك شامؿ كدقيؽ لمرقابة عمى الجكدة

 .شيكع االستخداـ ليذا المصطمح في العمـك اإلدارية 
العممية التنظيمية التي يمكف مف خالليا "الرقابة عمى الجكدة بأنيا  (J.M.Juran)كقد عرؼ جكراف 

قياس األداء الفعمي لمنكعية بالمقارنة مع المعايير أك المكاصفات المحددة كاتخاذ اإلجراءات 
مجمكعة " فقد عرفيا بأنيا  (R.H.Caplen)أما كابمف "  التصحيحية عمى ىذا التبايف أك االنحراؼ

ص ,2010: حمكد )" الكظائؼ كاألعماؿ التي تقـك بيا المنظمة بغرض انجاز األىداؼ النكعية 
مجمكعة مف الخطكات المحددة مسبقا كالتي تيدؼ إلى التأكد مف " كقد عرفيا الدرادكة بأنيا  (102

كأشار إلى " أف اإلنتاج المحقؽ متطابؽ مع المكاصفات كالخصائص األساسية المكضكعة لممنتج 
أف  مفيـك الرقابة عمى الجكدة يستند إلى ثالثة مرتكزات أساسية ىي جكدة التصميـ كدقة المطابقة 

 (  . 102ص , ـ 2006: الدرادكة )كدقة األداء 
فقد   (Quality Control of Auditing ) أما في مجاؿ الرقابة عمى جكدة خدمات التدقيؽ 

كقد القت العديد مف , بذلت العديد مف المحاكالت لتحديد مفيـك محدد لمرقابة عمى جكدة التدقيؽ
الصعكبات بسبب التباينات في أراء المستفيديف مف الخدمة مف جية ككذلؾ التبايف في أداء 
كيشير , المدققيف مقدمي الخدمة مف كقت آلخر تماما مثؿ التباينات في تحديد مفيـك جكدة التدقيؽ

مجمكعة مف السياسات " إلى  (156-150ص ,2009: جمعة )مصطمح رقابة جكدة التدقيؽ كفؽ 
كاإلجراءات المصممة في منشأة التدقيؽ لمحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ باالمتثاؿ لممتطمبات القانكنية 

كيمكف " تدقيؽ البيانات المالية التاريخية كتكثيقيا  (عممية)كالتنظيمية كاألخالقية عند تنفيذ ميمة 
تفصيميا أيضا عمى أنيا تشمؿ السياسات كاإلجراءات التي ينبغي عمى مؤسسة التدقيؽ أف تقـك بيا 
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أم عمى مستكل المؤسسة , سكاء فيما يتعمؽ بالمؤسسة بشكؿ عاـ أك بميمات التدقيؽ الخاصة 
ككؿ كعمى مستكل كؿ عممية تدقيؽ كذلؾ مف أجؿ ضماف قياـ مؤسسة التدقيؽ بخدمة األطراؼ 

كمف جية  (60ص ,2009:الذنيبات)ذات العالقة بشكؿ مناسب كبما يتفؽ مع معايير التدقيؽ 
 التنظيـ"  ابأنو الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف رقابة جكدة مكتب التدقيؽأخرل فقد عرفت 

 اإلدارم لممكتب, كجميع السياسات كاإلجراءات المتبعة مف أجؿ التحقؽ بدرجة معقكلة مف التزاـ
 كاألنظمة ذات العالقة التي تحكـ أداءىـ الميني عند تقديـ المينية, العامميف بالمكتب بالمعايير

الخدمات المينية لعمالء المكتب, بما في ذلؾ قكاعد كسمكؾ كآداب المينة, كالتزاـ المكتب باألنظمة 
  .(www.socpa.org ) "التي تحكـ مزاكلة المينة

 
 ELEMENT OFعناصر نظام رقابة جودة تدقيق الحسابات  2-6

ASYSTEM OF AUDIT QUALITY CONTROL :
تتضمف عناصر نظاـ رقابة الجكدة مجمكعة مف السياسات كاإلجراءات الكاجب مراعاتيا كااللتزاـ 

(:  92ص,2011: جمعة )كىي متمثمة في العناصر الستة التالية , بيا مف قبؿ مكتب التدقيؽ
  مسئكليات القيادة المتعمقة بالجكدة. 

 المتطمبات األخالقية المالئمة. 

  قبكؿ كاستمرار العالقات مع العمالء. 

 المكارد البشرية. 

 أداء العممية. 

 المراقبة. 

جراءاتو  باإلضافة إلى متطمب التكثيؽ كالذم بمكجبو ينبغي عمى مكتب التدقيؽ تكثيؽ سياساتو كا 
. المتعمقة برقابة الجكدة كتعميميا عمى فريؽ العمؿ

 

 IMPORTANCE OFأىمية الرقابة عمى جودة خدمات تدقيق الحسابات      2-7

QUALITY CONTROL OF AUDIT SERVICE :: 

لتحقيؽ العديد مف األىداؼ مف أبرزىا  إلى إتباع نظاـ داخمي لرقابة الجكدة تدقيؽتسعى مكاتب اؿ
(  41ص, 2007: دجمة  ) : ما يمي 
.   لعمالئيا ذات الجكدةتقديـ الخدمات  .1
. تطكير فعالية الممارسة العممية لممينة .2
.  زيادة األرباح .3
.  تقميؿ تعرض المكاتب لمخاطر المسؤكلية القانكنية  .4

http://www.socpa.org/
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 حتى يمكنيـ خدمة التدقيؽ إلى جكدة عالية ؿكفمستخدمك القكائـ المالية يحتاجمف جية أخرل فإف ك
 إلى تدقيؽ كاالعتماد عمييا في اتخاذ القرارات, ككذلؾ تسعى مكاتب اؿ,الكثكؽ في ىذه القكائـ

تحقيؽ جكدة عالية لتحسيف سمعتيا كمكقفيا التنافسي في مجاؿ عمميا, كتسعى أيضا المنظمات 
المينية إلى إلزاـ مكاتب التدقيؽ بتحقيؽ مستكل عاؿ مف الجكدة مف أجؿ تطكير المينة كتدعيـ 

 الحسابات كفقا لمستكل عاؿ مف تدقيؽتـ م إلى أف  فيي تسعىاألجيزة الحككميةأما , الثقة فييا
  .جميع األطراؼ ذات الصمةالعاـ كالخاص كالجكدة مف أجؿ حماية النشاط االقتصادم 

 

 مقاييس تقييم الجودة 2-8

:QULITY ASSESSMENT STANDARDS  
كانعكاسات ذلؾ , كالرقابة عمييا, نظرا لمتباينات المتعددة في تحديد مفيـك جكدة تدقيؽ الحسابات

عمى مقاييس تقييميا فقد قاـ الباحث باستعراض مقاييس تقييـ الجكدة في العمكـ االجتماعية بشكؿ 
 .كمف ثـ تفصيميا فيما يتعمؽ بجكدة تقييـ خدمة تدقيؽ الحسابات, عاـ
 
 QULITY مقاييس تقييم الجودة في العموم االجتماعية بشكل عام 2-8-1

ASSESSMENT STANDARDS IN SOCIAL SCIENCES   : 
أىميا الرتبة أك , يتـ تحديد مستكل الجكدة الخاصة بالسمع كالخدمات اعتمادا عمى عدة مقاييس

كدرجة االستقرار في المكاصفات كاالعتمادية كأحد المقاييس المالئمة , كالمالئمة لالستخداـ, الدرجة
 ( 98ص , ـ 2006: الدرادكة ).لالستخداـ 

ف تحديد مقاييس الجكدة كفؽ  يعني بكضكح إنشاء المقاييس  (90-87ص ,2010: حمكد )كا 
, لغرض تحديد التحسينات المطمكبة مستقبال, المناسبة لكؿ نشاط مف األنشطة الجارية في المنظمة

إذ أف كضع المقاييس المرتبطة بالجكدة بدقة ككضكح سيؤدم بال أدنى شؾ إلى االلتزاـ مف قبؿ 
األفراد أك الجماعات العاممة بالمنظمة بالسعي في إطار تحقيؽ ذلؾ بذات الدقة كالكضكح الذم تـ 

 .اعتمادىا 
كلذا فاف مقاييس الجكدة الشاممة تعتبر أداة أساسية لتحقيؽ المكقؼ المطمكب أك األىداؼ المراد 

 : انجازىا لمقياس كىي عمى النحك التالي 
 : قياسات المالحظة  . أ

كيمكف , كتعتمد ىذه المقاييس عمى مالحظة األداء المنجز كمقارنتو بالمعايير المراد تحقيقيا
 : ليذا أف يتحقؽ مف خالؿ 

 .الخ ... القدرات كاألىمية المتكفرة مف ميارات كمعارؼ كقدرات بشرية كفنية  .1
 .الحكافز المعتمدة لتحقيؽ االنجاز  .2
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 .فرؽ العمؿ في مجاالت إعداد تييئة التصميـ أك العمميات التصنيفية  .3

كاالىتماـ , االبتكار كاإلبداع كالمبادرات الفردية كالجماعية نحك تحسيف األداء .4
 .بالجكدة 

 .االىتمامات البيئية كالمتغيرات المقترنة بيا  .5

 :قياسات الفاعمية . ب

, كاستثمار القدرات المتاحة بفاعمية, كالمالية, كيتـ كفقا لذلؾ متابعة األنشطة التشغيمية 
 : كيتضمف ذلؾ 

 .نتائج العمميات التشغيمية في المنشأة  .1
 .التقدـ المالي الذم يتـ تحقيقو خالؿ المسارات الجارية في المنشاة  .2

 .كفاعمية تنسجـ مع القدرات المتاحة , االستفادة مف الكقت كاستثماره بكفاءة .3

 .درجة استجابة العمالء كالمستفيديف لمتحسينات  .4

 .معدالت العيكب كاالنحرافات المصاحبة لالنجاز  .5

 .اإلسياـ في األنشطة التدريبية كالتطكيرية اليادفة لتحسيف األداء  .6

 : قياس األداء ومؤشراتو المختمفة  . ت

 : كالتأكد مف االنجازات المقترنة بو كىي , ىذا المعيار مف شانو أف يتابع األنشطة المتحققة

 .كتحقيؽ األىداؼ المقترنة بيا , التأكد مف تكفير مستمزمات نجاح المبيعات  .1
 .التأكد مف أف التكمفة الكمية لممنتج أك الخدمة تمثؿ التكمفة الحقيقية  .2

التأكد مف أف التكاليؼ المدفكعة تمثؿ الحد األدنى لمتكمفة مقابؿ الحد األعمى  .3
 .لمجكدة 

 .زيادة عكامؿ الخدمة التي يتـ تقديميا لمعمالء .4

 .التسميـ في المكاعيد المقررة بالتعاقد  .5

 : مؤشرات قياسية أخرى و ىي مثل  . ث

 .مقترحات تطكير الجكدة  .1
 .معدالت انجاز التحسينات  .2

 .درجة تخفيض شكاكم العمالء  .3

 
 :     مقاييس تقييم جودة خدمات تدقيق الحسابات 2-8-2

كذلؾ راجع لمخالؼ , تختمؼ كجيات النظر في تحديد مقاييس كمعايير تقييـ جكدة تدقيؽ الحسابات
في تحديد مفيـك جكدة التدقيؽ ككذلؾ اختالؼ الفئات , كالرقابة عمييا, الذم أشرنا إليو سابقا ن

أحدىما , إال أننا نستطيع أف نجمؿ أكجو االختالؼ في اتجاىيف رئيسيف, المرتبطة بعممية التدقيؽ
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دكنما اىتماـ برأم الفئات , يركز عمى جكدة الخدمة في ضكء االلتزاـ بالمعايير المينية لمتدقيؽ
كاآلخر يقـك بتقييـ جكدة خدمات التدقيؽ مف كجية نظر المستفيديف مف خالؿ نمكذج , المستفيدة
كبذلؾ فيك يتعامؿ معيا مثؿ ما ,  الشائع في تقييـ الخدمات بشكؿ عاـSERVQUALتقييـ 

يتعامؿ مع أم خدمة كالصحة كالتعميـ كبكصفيا كاحدة مف الخدمات دكف خصكصية لكضعية 
  :   (ـ 2005: أبك ىيف )كيمكف استعراض االتجاىيف عمى النحك التالي , التدقيؽ

 
االتجاه األول  : أواًل 

 يركز ىذا االتجاه عمى تقييم خدمة التدقيق والخدمات المرتبطة بيا في ضوء مدى االلتزام 
دون مراعاة لمستوى اإلشباع الذي حققتو الخدمة لألطراف ، بالمعايير المينية لمتدقيق

لتقييميا كالحكـ , قاـ ىذا االتجاه بتحديد العديد مف المتغيرات المؤثرة في الجكدةوقد ، المستفيدة
 :كيمكف إجماؿ أبرزىا فيما يمي , عمييا

يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىناؾ عالقة طردية بيف حجـ مكتب : حجم مكتب التدقيق  .1
بمعنى أف تكفير الجكدة لدل المكاتب الكبيرة ممكف بشكؿ أفضؿ مف المكاتب , التدقيؽ كالجكدة

  . الصغيرة 

يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىناؾ عالقة عكسية بيف كؿ : حجم المنشأة الخاضعة لمتدقيق  .2
بمعنى أف إمكانية تحقيؽ جكدة خدمات التدقيؽ , مف حجـ المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ كالجكدة

 .في المنشآت الصغيرة أكبر منيا في المنشآت الكبيرة 

 يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىناؾ :حجم الدعاوي القضائية المرفوعة عمى مكتب التدقيق  .3
بمعنى أنو يمكف استخداـ حجـ , عالقة عكسية بيف حجـ الدعاكم القضائية ك بيف الجكدة 

 .الدعاكم القضائية الكبير كمؤشر عمى غياب الجكدة كالعكس

يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىناؾ عالقة : القدرة عمى اكتشاف األخطاء والغش والتالعب  .4
بمعنى أف , طردية بيف القدرة عمى اكتشاؼ األخطاء كالغش كالتالعب كبيف تحقيؽ الجكدة 

 .القدرة عمى االكتشاؼ يمكف أف تتخذ كمؤشر لمحكـ عمى تكفر الجكدة

يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىناؾ عالقة : حدة المنافسة التسعيرية بين مكاتب التدقيق  .5
عكسية بيف حدة المنافسة التسعيرية كجكدة األداء بمعنى أف ازدياد حدة المنافسة التسعيرية 

 . في سبيؿ الحفاظ عمى مستكل األتعاب , تؤدم إلى التنازؿ عف بعض متطمبات الجكدة

يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىناؾ عالقة طردية بيف  : االلتزام بآداب وقواعد السموك الميني .6
بمعنى أف التنازؿ عف أم مف قكاعد , االلتزاـ بآداب كسمكؾ المينة كبيف تحقيؽ جكدة األداء
 .السمكؾ الميني يعني بالضركرة التقميؿ مف الجكدة 
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 يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىناؾ عالقة طردية بيف حجـ التقارير :حجم التقارير المطموبة  .7
 .بمعنى أف الحد مف حجـ التقرير يعني التقميؿ مف جكدتو , المطمكبة ك بيف جكدة األداء

 يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىناؾ عالقة طردية بيف تكفر :التغيير اإللزامي لممدقق  .8
بمعنى أف الطمب عمى الخدمة , تشريعات ممزمة بالتغيير اإللزامي لممدقؽ كبيف جكدة األداء

 . سكؼ ينشط باستمرار كتقؿ حدة المنافسة التسعيرية 

 
االتجاه الثاني  : ثانياً 

يقيم ىذا االتجاه خدمة تدقيق الحسابات باستخدام نموذج تقييم الخدمات العام والمعروف باسم 
SERVQUAL.  

كيعتقد أصحاب ىذا االتجاه بصالحية نمكذج تقييـ الخدمات الشائع كالمعركؼ باسـ  
SERVQUALعمى اعتبار أف خدمات التدقيؽ شأنيا شأف باقي ,  لتقييـ جكدة خدمات التدقيؽ

, كخدمات التعميـ, مثؿ خدمات الصحة, الخدمات العامة التي يجرل تطبيقو عمى مجاؿ كاسع منيا
. كالخدمات المصرفية

 ككذلؾ فإف أصحاب ىذا االتجاه ال يركف أف ىناؾ أم خصكصية لخدمات تدقيؽ الحسابات 
.  لمخدماتSERVQUALتميزىا عف باقي الخدمات كتحد كتمنع مف إخضاعيا لنمكذج تقييـ 

 يتـ الحكـ عمى مستكل جكدة الخدمة مف خالؿ معرفة مدل SERVQUAL كبمكجب نمكذج 
, مف عدة جكانب أبرزىا الجكانب المممكسة, التطابؽ بيف تكقعات المستفيديف منيا كاألداء الفعمي

كقياس الفرؽ بيف تكقعات المستفيديف , كاألماف, كالتعاطؼ, كدرجة االستجابة, كدرجة االعتمادية
. مف الخدمة كاألداء الفعمي ليا كذلؾ مف كجية نظر المستفيديف مف الخدمة

 
 

 SERVICES OF الخدمات التي تقدميا مكاتب التدقيق الخارجي 2-9

EXTERNAL AUDIT OFFICES : 

 
تقسـ الخدمات التي تقدميا مكاتب التدقيؽ الخارجي بشكؿ عاـ إلى خدمات تأكيدية كخدمات 

فالخدمات التأكيدية ىي خدمات مينية مستقمة تؤدم إلى تحسيف جكدة , غير تأكيدية
كعندما يقـك المدقؽ بتقديـ ىذه الخدمات يجب أف يتمتع , المعمكمات لغايات اتخاذ القرار

كممارسة الحكـ الميني بشكؿ معقكؿ كيقسميا , كبذؿ العناية المينية المعقكلة, باالستقاللية
Arens (42-38ص ص,2010:الذنيبات)  إلى خدمات التصديؽ كخدمات التأكيد األخرل

: كالتي يمكف استعراضيا عمى النحك التالي
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 : CERTIFICATION SERVICES  خدمات التصديق 2-9-1
كىي خدمات تأكيدية يقـك مف خالليا المدقؽ بإصدار تقرير عف مدل مصداقية التأكيدات 

 : كتشمؿ ىذه الخدمات ما يمي , المقدمة مف جية معينة إلى جية أك جيات أخرل
 .تدقيؽ البيانات المالية  . أ
 .تدقيؽ الرقابة الداخمية التي تتعمؽ بالبيانات المالية  . ب

 .خدمات االطالع أك التدقيؽ  . ت

 .خدمات تصديؽ أخرل مثؿ تدقيؽ بعض مككنات البيانات المالية كشركط االتفاقيات  . ث

 المعمكمات كالتي تشمؿ خدمات التصديؽ المتعمقة اخدمات التصديؽ المتعمقة بتكنكلكجي . ج
كالتي تتطمب مف المدقؽ إعطاء تأكيد معقكؿ بأف مكقع  , WebTrustبالشبكة العنكبكتية 

الشركة عمى الشبكة العنكبكتية يحقؽ بعض المبادئ األساسية لتحسيف الثقة بأنشطة 
 كالتي SysTrustكخدمات التصديؽ الخاصة بالنظـ االلكتركنية , التجارة االلكتركنية

تتطمب مف المدقؽ تزكيد طالب الخدمة بدرجة مف المصداقية بأف النظـ تحقؽ متطمبات 
  .كمبادئ أساسية كأف الرقابة الداخمية عمييا تعمؿ بفعالية

 

 :  OTHER ASSURANCE SERVICES خدمات التأكيد األخرى 2-9-2
, ىي خدمات تأكيدية مينية مستقمة تؤدم إلى تحسيف جكدة المعمكمات لغايات اتخاذ القرارات

كليس بالضركرة أف يككف التأكيد يتعمؽ بمصداقية , كبعضيا ال تتطمب إصدار تقرير مكتكب
 : تأكيدات معينة مقدمة مف طرؼ إلى طرؼ آخر كمف أمثمتيا 

  تقييـ مخاطر الغش كالتصرفات غير القانكنية. 
  تقييـ مخاطر االستثمارات كاألدكات المالية. 

, كىناؾ نكع مف الخدمات غير التأكيدية التي يقدميا المدقؽ كالتي قد يقدـ بيا تقرير مكتكب
كلكنو ال يتعمؽ بتأكيد عف مصداقية تمؾ البيانات كلكف يؤدييا المدقؽ كمستشار دكف أف يككف 

 : لو عالقة بالتنفيذ مثؿ 
 .خدمات تقييـ األداء  . أ

 .خدمات تحضير البيانات المالية  . ب

 .الخدمات االستشارية  . ت

 .خدمات التخطيط المالي  . ث

كعندما يقـك المدقؽ بتقديـ ىذه الخدمات يجب أف يمتع باالستقاللية كبذؿ العناية المينية المعقكلة  
 .كممارسة الحكـ الميني بشكؿ معقكؿ 
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 :خدمات التدقيق  حول جودة  األجنبية والعربيةجيود المنظمات المينيةأبرز  2-10

فيما يمي استعراض ألبرز جيكد المنظمات المينية األجنبية كالعربية المتعمقة بجكدة تدقيؽ 
: الحسابات 

 
 International Federation of االتحاد الدولي لممحاسبينجيود    2-10-1

Accounting Committee (IFAC) :   
ىك منظمة دكلية تيتـ بشئكف مينة المحاسبة كالتدقيؽ كقد  (IFAC)االتحاد الدكلي لممحاسبيف 

 دكلة مف دكؿ 49 منظمة مينية محاسبية مف 63 بمكجب اتفاقية تمت بيف 1977تأسس عاـ 
كييدؼ االتحاد إلى تطكير كدعـ مينة تدقيؽ الحسابات كرفع درجة تكحيد ممارسة المينة , العالـ

كقد بمغ عدد أعضاءه االف , (14ص,2002: جربكع )مف خالؿ إصدار أصكؿ التدقيؽ الدكلية 
 مميكف محاسب عمى 2.5كبما ال يقؿ عف ,  دكلة123 عضك مف المنظمات المينية مف 158

كيقـك االتحاد بإصدار كمتابعة المعايير الدكلية   (2009: االتحاد الدكلي لممحاسبيف )مستكل العالـ 
 Internationalمجمس  معايير التدقيق والتأكيد الدولي لمتأكيد مف خالؿ مجمس خاص ىك 

Auditing and Assurance Standards Board( IAASB) , كفيما يمي األنشطة
( :  55ص ,ـ 2009:الذنيبات )األساسية التي يقدميا االتحاد 

 .تطكير كدعـ المعايير المينية الدكلية كقكاعد السمكؾ الميني  .1
تشجيع التقارب في المعايير المينية بشكؿ فعاؿ كخاصة فيما يتعمؽ بالتدقيؽ كخدمات  .2

 .التأكيد كاألخالقيات كالتعميـ المستمر كمعايير اإلبالغ المالي 

 .متابعة التحسف المستمر في جكدة التدقيؽ كاإلدارة المالية  .3

تشجيع القيـ العالية لمينة المحاسبة كالتدقيؽ لضماف تحقيؽ استمرارية جذب أصحاب  .4
 .الكفاءة العالية 

 .تشجيع االلتزاـ بشركط العضكية  .5

المساعدة في تطكير االقتصاديات النامية بالتعاكف مع المجمعات المينية في البمداف  .6
 .المختمفة 

 .زيادة الثقة في جكدة كمصداقية البيانات المالية  .7

 قاـ االتحاد الدكلي لممحاسبيف في شير كفي ما يتعمؽ بالجيكد المبذكلة بخصكص الجكدة
 ىذا -كقتئذ - , كقد حدد"ضبط جكدة عممية التدقيؽ "(7) بإصدار الدليؿ الدكلي رقـ1981أيمكؿ

- تكزيع المياـ- الميارة كالكفاءة- الدليؿ ستة معايير لضبط جكدة التدقيؽ كىي الصفات الشخصية
, كييدؼ ىذا الدليؿ إلى تقديـ اإلرشادات (التفتيش- قبكؿ كاستمرار العمالء- التكجيو كاإلشراؼ

 لمتقيد بالمبادئ األساسية الخاصة بتفكيض عممو لمساعديو دقؽالخاصة التي يجب أف يمتـز بيا الـ



33 
 

في ميمة التدقيؽ, كاإلرشادات الخاصة باإلجراءات كالسياسات التي تتبناىا شركة التدقيؽ لتكفير 
. (بدكف تاريخ: عبد السالـ ,المبركؾ) "القناعة المعقكلة بجكدة التدقيؽ بصكرة عامة

كتابع االتحاد الدكلي لممحاسبيف جيكده بالرقابة عمى جكدة التدقيؽ كذلؾ مف خالؿ التعديالت التي 
, حيث أعاد تصنيؼ 1994كذلؾ في شير حزيراف  (220), ليحمؿ رقـ (7)أجراىا عمى الدليؿ رقـ 

السياسات )كتسمية بعض ضكابط جكدة التدقيؽ دكف أف يغير في المفيـك أك المحتكل 
إلى ثالثة معايير  (7), كقد فصؿ معيار الميارة كالكفاءة الذم كرد في الدليؿ رقـ (كاإلجراءات

فرعية كىي التعييف كالتدريب المستمر كالترقية, كما أعاد تسمية معيار التكجيو كاإلشراؼ إلى 
معياريف كىما التفكيض كاالستشارات, كأعاد تسمية معيار قبكؿ كاستمرار العمالء إلى معيار قبكؿ 

. العمالء كاالحتفاظ بيـ, كما أعاد تسمية معيار التفتيش إلى معيار الرقابة اإلشرافية
 :كييدؼ ىذا الدليؿ إلى كضع معايير كتقديـ إرشادات تتعمؽ بجكدة التدقيؽ كىي

جراءات خاصة بمكتب التدقيؽ تتعمؽ بأعماؿ التدقيؽ العامة-  . سياسات كا 
 .إجراءات تتعمؽ بالعمؿ الذم يككؿ إلى المساعديف في عممية تدقيؽ معينة- 

,  حدث تحكؿ ايجابي كبير في مسيرة االتحاد2008كعقب االنييارات المالية التي حدثت في العاـ 
كتمثؿ ىذا التحكؿ األبرز كاألكبر في مسيرة االتحاد الدكلي لممحاسبيف في تغيير اسـ إصدارات 
المعايير الدكلية لممارسة أعماؿ التدقيؽ كالتأكيد كقكاعد أخالقيات المينة لتحمؿ اسـ جديد كىك 

كالذم بدأ العمؿ , ـ2009إصدارات المعايير الدكلية لمتدقيؽ كرقابة الجكدة كذلؾ في العاـ 
 كانعكست تحسيناتو عمى, (165ص,ـ2011:جمعة)2009 ديسمبر 15بمقتضياتو انطالقا مف 
المرشد األساسي في مجاؿ الذم يعد ( 220)رقـ عمكما بما فييا المعيار  معايير التدقيؽ الدكلي

 المعايير نىميع مكاتب كشركات تدقيؽ الحسابات في الدكؿ التي تتبجالتدقيؽ ؿخدمات جكدة 
 . الدكلية

 
 American Institute of المعيد األمريكي لممحاسبين القانونيينجيود   2-10-2

Certified Public Accountants (AICPA) (بدكف تاريخ: عبد السالـ ,المبركؾ):   
 

 ,سباقان في االىتماـ بمكضكع جكدة التدقيؽ (AICPA)كاف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف 
كليذا فقد تـ تأسيس لجنة تابعة لممعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف كىي لجنة ىكلتف لدراسة 

بعنكاف  (4) بياف مبادئ التدقيؽ رقـ1974كقد أصدرت ىذه المجنة في عاـ , رقابة الجكدة
االعتبارات التي يجب مراعاتيا فيما يتعمؽ بالرقابة عمى الجكدة في المكاتب التي تختص بمراقبة 

. حسابات الشركات
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 بإنشاء دائرة خاصة لشركات تدقيؽ الحسابات تضـ قسميف كىما 1977كما قاـ المعيد في عاـ 
 ككضعت ىذه الدائرة شرطان , قسـ الممارسة لمجمس األكراؽ المالية كقسـ ممارسة الشركات الخاصة

يمـز خضكع شركة التدقيؽ لبرنامج تدقيؽ الخبرة مرة كؿ ثالث سنكات كأحد متطمبات العضكية لكؿ 
. قسـ

 كقد تضمف ,حكؿ الرقابة عمى جكدة التدقيؽ (1) أصدرت المجنة معيار التدقيؽ رقـ1979كفي عاـ 
الحياد, تخصيص األفراد لتأدية ) كىي تسػػع معايير يتعيف عمى كؿ مكاتب التدقيؽ مراعاتيا

األعماؿ المتعمقة بكؿ عممية تدقيؽ, االستشارة, متابعة أعماؿ المساعديف, التعييف, التدريب 
, كفي نفس (المستمر, الترقية, قبكؿ العمالء كاستمرارية العالقة معيـ, الفحص الدكرم كالتفتيش

, كيطمب ىذا المعيار مف شركات (4)الذم حؿ محؿ المعيار رقـ  (25)العاـ صدر المعيار رقـ
التدقيؽ أف تتبنى ضكابط رقابية تضمف بشكؿ معقكؿ بأف المراجعيف يتبعكف معايير التدقيؽ 

 .المتعارؼ عمييا
المجنة التنفيذية لإلشراؼ  (AICPA) أنشأ معيد المحاسبيف القانكنييف األمريكي1988كفي سنة 

 كقد كمفت المجنة بتككيف معايير لرقابة الجكدة النكعية لعممية التدقيؽ ,عمى جكدة عمميات التدقيؽ
دارة برنامج جكدة التدقيؽ, كفي نفس السنة تـ إنشاء قسـ  صدار البيانات المتعمقة بتمؾ المعايير كا  كا 
 ,لتدقيؽ الجكدة النكعية تككف ميمتو كضع برنامج لجكدة التدقيؽ كاإلشراؼ عمى تنفيذ ذلؾ البرنامج

يقـك بأداء مراجعات لمكاتب المحاسبيف القانكنييف المشتركة بالبرنامج كشرط الستمرار كأف 
 (.AICPA)عضكيتيـ في المعيد

,  مف Peer Review Programـ أصدر معيد المحاسػبيف برنامج تدقيؽ الخبرة 1989كفي عاـ 
أجؿ مراقبة أداء مكاتب التدقيؽ المحمية, كيمـز ىذا البرنامج مكاتب التدقيؽ أك المحاسبيف القانكنييف 

بتسجيؿ أسماؤىـ لدل لجنة - كالذيف ينشأ عف خدماتيـ مسؤكلية تجاه الطرؼ الثالث- كأفراد
بالمعيد متخصصة في تقييـ أداء مكاتب التدقيؽ, حيث تقكـ ىذه المجنة بفحص نظاـ رقابة الجكدة 

 .لدل مكاتب التدقيؽ, ثـ إصدار تقرير بنتيجة ىذا الفحص
 أكصت المجنة التيك Joint Task Force on Quality Control شكمت لجنة 1993كفي عاـ 

إدخاؿ تغييرات في بياف معايير رقابة الجكدة النكعية لمتدقيؽ, تمثمت في إصدار بيانيف جديديف ب
 صدر معيار جديد مف أجؿ 1995لممعايير كىما المعايير العامة كمعايير المتابعة, كفي عاـ 

 مف أجؿ 2001التقرير عف برنامج تدقيؽ الخبرة, كقد أدخمت تعديالت عمى ىذه المعايير في يناير 
تحسيف جكدة إعداد التقارير المالية كلحماية العامة ممف يعتمدكف عمى ىذه التقارير في اتخاذ 

. العديد مف القرارات
 المدير التنفيذم لبرنامج جكدة التدقيؽ بالمعيد األمريكي Grumet بيف 2002ىذا كفي عاـ 

 كالية أمريكية 35لممحاسبيف القانكنييف أفَّ معايير رقابة الجكدة تطبؽ حاليان بصكرة إلزامية في 
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 مطمب أسػاسي لمحصكؿ عمى ترخيص أك دققيفكيعتبر االلتزاـ بيا مف قبؿ مكاتب التدقيؽ أك الـ
تصريح مزاكلة المينة, أما باقي الكاليات بما فييا نيكيكرؾ فإفَّ االلتزاـ بيا مف قبؿ مكاتب التدقيؽ 

.  ال يزاؿ اختياريادققيفأك الـ
في تحديث كتطكير معايير  (AICPA)ىذا كاستمرت جيكد المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف 

أرينز )رقابة الجكدة إلى أف استقرت عناصر رقابة الجكدة كفقا لممعيد في خمسة عناصر ىي 
(:  46ص,2002: كآخركف

 .الحياد كاألمانة كالمكضكعية -

 .إدارة األفراد  -

 .قبكؿ العمالء الجدد كاالستمرار مع السابقيف -

 .أداء عممية التدقيؽ -

 .المتابعة كالمراقبة -

 
 The Institute  ofمجمع المحاسبين القانونيين في انجمترا وويمز جيود   2-10-3

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) (عبد ,المبركؾ
   :(بدكف تاريخ: السالـ 

 
ـ كقد اىتـ المجمع بتنظيـ 1880لقد تـ إنشاء مجمع المحاسبيف القانكنييف في انجمترا ككيمز سنة 

المينة كبذؿ جيكدان كبيرة مف أجؿ النيكض بمينة المحاسبة كالتدقيؽ بالمممكة المتحدة, كقد أصدر 
ـ قكاعد تتعمؽ بالسمكؾ الميني كىي معايير أخالقية ممزمة لجميع 1975المجمع في سنة 

. األعضاء
ـ 1980ـ تـ تككيف لجنة تابعة لممجمع ميمتيا صياغة لألداء الميني كفي سنة 1976كفي سنة 

 :أصدرت ىذه المجنة معايير األداء التي اشتممت عمى ثالثة معايير رئيسة ىي 
. المعيار األكؿ ػ معيار أداء العمميات• 
. المعيار الثاني ػ معيار تقرير المراجع• 
. المعيار الثالث ػ معيار التحفظات في تقارير التدقيؽ• 

كييدؼ برنامج رقابة الجكدة في انجمترا ككيمز إلى حماية سمعة المحاسبيف القانكنييف بأسمكب 
. يراعي حساسية الخدمات المينية التي يقدمكنيا

 :كيتـ تحقيؽ برنامج الرقابة عمى جكدة التدقيؽ في بريطانيا بأحد األسمكبيف التالييف 
 كيتـ ذلؾ عف طريؽ دراسة بعض التقارير الخاصة بمكتب المحاسبة :األسموب المستتر• 

. كمراجعتيا مف فترة ألخرل
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 كيتـ ذلؾ عف طريؽ القياـ بزيارات ميدانية لفترة تقارب ثالثة :أسموب الزيارات الميدانية المنظمة• 
أياـ لممكاتب التي يتـ اختيارىا عشكائيان أك بناءان عمى طمب الجية المشرفة عمى المحاسبيف 

. القانكنييف
ـ قامت لجنة الفحص التابعة لممجمع بإصدار معايير الرقابة عمى جكدة األداء 1985كفي عاـ 

الميني بمكاتب المحاسبة كالتدقيؽ, كقد حددت عشرة معايير لمرقابة عمى جكدة األداء الميني 
الكفاية - المشكرة- تطكير كتدريب المكظفيف- االلتزاـ بالشركط- التعييف- االستقالؿ)تمثمت في 

التعميـ - قبكؿ عمالء جدد كاالستمرار معيـ- الفحص الداخمي الدكرم- المينية كاإلشراؼ
. (تجنب األمكر التي تؤثر عمى مكضكعية األداء الميني- المستمر

 
 Gulf العربية يىيئة المحاسبة والتدقيق لدول مجمس التعاون الخميج جيود 2-10-4

Cooperation Council Accounting & Auditing   Organization 

(GCCAAO) (بدكف تاريخ: عبد السالـ ,المبركؾ) : 
 

ـ, كقد كرد 7/12/1998 العربية في متأسست ىيئة المحاسبة كالتدقيؽ لدكؿ مجمس التعاكف الخميج
في نظاميا األساسي بأف تيدؼ إلى كؿ ما مف شأنو تنظيـ كتطكير مينة المحاسبة كالتدقيؽ في 
دكؿ مجمس التعاكف كتحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ بينيا, كليا عمى األخص , كضع التنظيـ المناسب 

.  لمرقابة الميدانية ألداء المحاسبيف القانكنييف كمتابعة كتقكيـ األداء الميني
قامت الييئة بإعداد خطة إستراتيجية لتككف مرشدان ليا في تحديد ما ترغب في تحقيقو في ضكء 

.  نظاميا األساسي كأكلكيات ذلؾ
 تاستبيانا إعداد الخطة اإلستراتيجية لدل ذكم االىتماـ ممف شممتيـ تاستبياناكقد ظير مف خالؿ 

: الخطة اإلستراتيجية كاف مف أىميا فيما يتعمؽ بمراقبة جكدة األداء الميني ما يمي 
  كضع تنظيـ مناسب لمرقابة الميدانية ألداء المحاسبيف القانكنييف بدكؿ المجمس كمتابعة

.  كتقكيـ األداء الميني ألعضاء الييئة , ككضع أنظمة لمحاسبة المقصريف
 الخارجييف زيادة الثقة في تقارير مراقبي الحسابات .
  عدـ تكافر أدكات الرقابة الميدانية عمى أداء المكاتب المنتسبة لمجاؿ الخدمات المينية

. ككجكد آلية لمعاقبة المخالفيف
 عدـ اعتماد الجيات الرقابية عمى منتجات المينة .

كفي ضكء ذلؾ,قامت الييئة بإعداد دراسة حكؿ مراقبة األداء الميني كفؽ ما جاء في اليدؼ 
كضع التنظيـ المناسب لمرقابة )الفرعي الخامس عشر مف الخطة اإلستراتيجية الذم نص عمى 
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, كاليدؼ الفرعي السادس عشر الذم (الميدانية كاقتراح كاعتماد معايير كبرامج مراقبة األداء الميني
.  (كضع أدلة إجراءات فرؽ فحص مكاتب المحاسبة)نص عمى 

كقد أدركت الييئة أىمية كجكد برنامج رقابة أداء كما جاء أعاله, خاصة أف المستفيديف منو كثر 
يمثمكف كافة شرائح المجتمع, فالمينة ككؿ ستستفيد منو بصفة العمـك في حماية سمعتيا كالرقي 

المالؾ أك / بأداء الممارسيف كمضاىاة الميف األخرل, ككذلؾ مكاتب المحاسبة سكاء الشركاء 
فالشريؾ ستككف استفادتو مباشرة مف كجكد قياس مكضكعي لجكدة األداء كتكفر لو . العامميف فييا

كسيمة لمراقبة أداء مكتبو ككذلؾ العامميف فيو مف خالؿ امتداد تمؾ االستفادة ليـ كعامميف في 
.  المكتب كمف خالؿ المتطمبات األخرل المتعمقة بالتطكير الميني كاإلشراؼ كالتدريب كالمشكرة
كال شؾ أف عمالء مكاتب المحاسبة كمستخدمي القكائـ المالية سيناليـ مف فكائد ذلؾ البرنامج 

كتمتد الفائدة إلى . الشيء الكثير مف خالؿ زيادة الثقة في الخدمات المينية التي يقدميا المكتب
الجيات التنظيمية كالرقابية التي سيككف برنامج مراقبة األداء مف كجية نظرىا آلية مكضكعية تكفر 
الطمأنينة كالثقة مف كجكد رقابة ذاتية لممينة يمكف االستناد إلييا, كأف أسكأ ما يمكف أف يحدث؛ أف 
ال يككف ىناؾ برنامج مراقبة أداء رسمي معتمد؛ أك يككف ىناؾ خمؿ في تطبيقو, فتأتي الرقابة مف 

خارج المينة كسيؤدم ذلؾ في النياية إلى فقداف الممارسيف السيطرة عمى مينتيـ بصكرة 
كعندما تصبح فكائد البرنامج عمى ىذا النحك مف االنتشار؛ فإف المستفيد األكبر سيككف . مكضكعية

. البالد عمكمان 
كمما ال شؾ فيو أف مكضكع مراقبة جكدة األداء يعد ركيزة أساسية ال يقؿ أىمية عف كضع معايير 

التطبيؽ المختمفة مثؿ المحاسبة كالتدقيؽ, بؿ إنيا ذات أثر فعاؿ لمتأكد مف أف ما يشكؿ أساسا 
لممارسة المحاسبيف القانكنييف يتـ تطبيقو بالفعؿ, كيمثؿ إضافة إلى أنو كسيمة لممراقبة, قناة لتطكير 

كقد كاف منيج الدكؿ المتقدمة في التكصؿ إلى . المينة مف خالؿ ما ينتج عف عمميات الفحص
برامج رقابة نكعية مالئمة مف خالؿ بناء المينة بصكرة متتالية بدأت بكضع األىداؼ كالمفاىيـ 
المختمفة, ثـ تطكرت أدكات الرقابة النكعية لتأخذ شكالن محددان دائمان, كمف المعتاد أف يككف ىناؾ 

رقابة ذاتية مف خالؿ الممارسيف, كفي حاؿ كجكد معايير رقابة معتمدة تصبح اإلطار الرسمي الذم 
.  يتـ العمؿ مف خاللو كيتكج ذلؾ كمو بكجكد برامج فحص معتمدة

كيختمؼ األمر لدل الييئة حيث أف البناء جاء متكازيان في كضع األىداؼ كالمفاىيـ كمعايير 
المحاسبة كالتدقيؽ كاألنظمة األخرل ذات الصمة دفعة كاحدة كيتكج ذلؾ بإيجاد برنامج رقابة نكعية 

.  محدد
كيجب اإلشارة إلى أف مككنات الرقابة النكعية تتأثر تأثران مباشران بما تنتيي إليو معايير المحاسبة 

.  كالتدقيؽ التفصيمية , ككذلؾ األنظمة األخرل
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كييدؼ نظاـ مراقبة جكدة أداء لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية إلى أف يكفر لمييئة اقتناعان 
بتحقيؽ أىدافيا الكاردة في نظاميا األساسي, ككذلؾ أىداؼ لجنة مراقبة جكدة األداء الميني, 
 فيحسبما كرد في الئحتيا الداخمية المعتمدة مف قبؿ مجمس اإلدارة في جمستو الرابعة المنعقدة 

التأكد مف التزاـ المحاسبيف القانكنييف بأحكاـ النظاـ )ـ, التي نصت عمى ما يمي 2002أكتكبر 
كمعايير المحاسبة كالتدقيؽ كالمعايير المينية المعتمدة مف الييئة كالتعميمات المينية األخرل 

الصادرة عف الجيات المختصة, كبما يضمف االرتقاء بمستكل األداء الميني إلى الحد الذم يتكاكب 
. (مع المعطيات كالمستجدات اآلنية

 قدكقد تبيف مف خالؿ دراسة أنظمة الييئات كجمعيات المحاسبة في دكؿ مجمس التعاكف, أنيا 
 اختالؼ درجة تأطير ذلؾ كتفصيمو لدل معاىتمت بما يتعمؽ بجكدة أداء المحاسبيف القانكنييف,

.  الييئات المختمفة/ الجمعيات 
كما أفَّ أنظمة الييئات كجمعيات المحاسبة في دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية تناكلت 
مكضكع أداء المحاسبيف القانكنييف, كتبيف كجكد برنامج مراقبة جكدة أداء معتمد في كاحده منيا 

كتنفذ عدد مف مكاتب المحاسبة المرتبطة . كىي المممكة العربية السعكدية كقد تـ الحديث عنو سابقان 
بمكاتب عالمية فحص دكرم داخمي ييدؼ في جكىره إلى قياس أداء المكتب في ضكء عناصر 

.  الرقابة النكعية التي كضعيا المكتب لكافة العامميف فيو
تنطبؽ معايير الرقابة النكعية لمكتب المحاسبة عمى جميع مكاتب المحاسبة بغض النظر عف 

كتقع مسؤكلية االلتزاـ بيذه المعايير عمى عاتؽ مالؾ . تشكيميا القانكني أك عدد مالكيا أك حجميا
. المكتب

كمعايير الرقابة النكعية ىذه ال تختمؼ عف المعايير التي كضعيا االتحاد الدكلي لممحاسبيف ككذلؾ 
االستقالؿ ): عف معايير الرقابة النكعية التي كضعتيا الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف كىي

كااللتزاـ بقكاعد سمكؾ كآداب المينة, تخصيص المساعديف لمعمميات, المشكرة, اإلشراؼ, التكظيؼ, 
التطكر الميني كالتدريب لمكظفي المكتب, تقكيـ أداء المكظفيف كترقيتيـ,قبكؿ العمالء كاستمرارية 
العالقة معيـ, االلتزاـ بأحكاـ أنظمة المحاسبيف القانكنييف كلكائحيا كاألنظمة األخرل ذات العالقة 

. (بعمؿ المحاسب القانكني,الفحص الداخمي الدكرم
تشكؿ معايير الرقابة النكعية اإلطار الذم تبنى عميو كافة متطمبات جكدة األداء لدل مكتب 

المحاسبة, ككذلؾ سبؿ التحقؽ منيا مف خالؿ برامج الفحص الدكرية سكاء الميدانية أك غيرىا التي 
تتـ لمكاتب المحاسبة, كتكفر تمؾ المعايير مرجعان مكضكعيان لقياس مدل تكافر المستكل المالئـ 
لجكدة األداء في ضكء المعايير الفنية التي تحكـ أعماؿ المحاسبيف القانكنييف كاألنظمة كالمكائح 

كيرتبط نجاح برامج مراقبة األداء بمدل شمكؿ المعايير لمنشاطات كالمتطمبات . المختمفة ذات الصمة
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كيراعى أف بناء معايير . التي تككف ذات أثر عمى جكدة أداء المحاسبيف القانكنييف أك المكتب
.  الرقابة النكعية ينبثؽ تمامان مف معايير التدقيؽ المتعارؼ عمييا التي ستقرىا الييئة

كفي ضكء العرض السابؽ لما قامت بو المنظمات المينية في العديد مف الدكؿ يالحظ أف ىناؾ 
اىتماـ ممحكظ بجكدة التدقيؽ, كبعض ىذه المنظمات جعمت تطبيؽ ىذه اإلرشادات أك المعايير 
إلزاميان أما البعض اآلخر اعتبر مسألة االلتزاـ بيا اختياريان, كقد أثار التطبيؽ اإللزامي بعض 

 .المشاكؿ في الدكؿ النامية, كعمى ذلؾ فإفَّ مسألة تقييـ جكدة التدقيؽ تتسـ بالتعقيد
 
 Saudi Organization forالييئة السعودية لممحاسبين القانونيين  جيود 2-10-5

Certified Public Accountants (SOCPA) (بدكف تاريخ: عبد السالـ ,المبركؾ) : 
  
مينة مستكل في إطار الجيكد التي تقـك بيا الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف لمنيكض ب 

 كىي لجنة فنية منبثقة عف مجمس - م المحاسبة كالتدقيؽ أعدت لجنة مراقبة جكدة األداء الميف
 برنامجان لمراقبة جكدة أداء مكاتب المحاسبيف القانكنييف, كقد صدر ىذا البرنامج في - إدارة الييئة 

 ـ , كييدؼ ىذا البرنامج إلى التأكػد مف التزاـ المحاسػبيف القانكنييف بأحكاـ نظػاـ1995/1/19
ىػ كمعايير المحاسبة كالتدقيؽ 1412لعاـ  (12/ـ)المحاسبيف القانكنييف الصادر باألمر الممكي رقـ

كالمعايير كالقكاعد المينية الصادرة عف الييئة كالتعميمات المينية األخرل الصادرة عف الجيات 
 كذلؾ بغرض تحسيف مستكل األداء الميني لمكاتب التدقيؽ, استمرارية األداء الميني ,المختصة

. الجيد, زيادة فعالية الخدمات المينية, كزيادة الثقة في الخدمات المينية
كقد بيف ىذا البرنامج أفَّ ىناؾ نكعيف مف الفحص أك التدقيؽ تخضع ليما مكاتب التدقيؽ بالمممكة 

 .العربية السعكدية
 يتمثؿ النكع األكؿ في تدقيؽ دكرية سنكية تتطمب مف مكاتب التدقيؽ تزكيد الييئة ببيانات دكرية 

 يكمان مف تاريخ نياية السنة المالية لممكتب, تقدـ ىذه 90عف المكتب خالؿ فترة ال تزيد عف 
البيانات كالمعمكمات إلى السكرتير العاـ لمييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف كالذم يقـك بدكره 

 بتشكيؿ فريؽ لتدقيؽ - إذا تطمب األمر ذلؾ - بتحكيميا إلى لجنة تدقيؽ الجكدة كالتي قد تقـك 
نكاحي القصكر, كبناءان عمى نتائج التدقيؽ تقكـ لجنة تدقيؽ الجكدة برفع تكصياتيا إلى السكرتير 

مالؾ المكتب, الشركاء, المديركف, ), كىذه البيانات كالمعمكمات تككف حكؿ  العاـ لمييئة
, كتمكف ىذه البيانات كالمعمكمات  المكظفكف, العمالء كطبيعة الخدمات التي يقدميا المكتب

 عف تنفيذ البرنامج مف متابعة نكعية الممارسة المينية لمكتب التدقيؽ كطبيعتيا كالتعرؼ المسئكليف
بشكؿ أكلي عمى مدل التزاـ المكتب بأحكاـ النظاـ كمعايير المحاسبة كالتدقيؽ كالمعايير كالقكاعد 
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المينية الصادرة عف الييئة كمساعدة فريؽ التدقيؽ في تخطيط كتنفيذ عممية تدقيؽ جكدة األداء 
. الميني

أمَّا النكع الثاني مف الفحص أك التدقيؽ كالذم تضمنو برنامج الرقابة النكعية عمى عمميات التدقيؽ 
فيك فحص كتقييـ نظـ الرقابة الداخميػة لمجػػكدة التي تطبقيا مكاتب التدقيؽ, كىذا النكع مف الفحص 
كالتقييـ يقكـ بو فريؽ خاص يعيَّف كيراقب مف قبؿ الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف, كيؤدل 

ىذا الفحص كالتقييـ كؿ ثالث سنكات لمكاتب التدقيؽ التي تمارس عمميات تدقيؽ لشركات القطاع 
العاـ أك كؿ خمس سنكات لمكاتب التدقيؽ التي تقدـ خدماتيا لشركات القطاع الخاص, كيشمؿ 

نطاؽ الرقابة النكعية لمكتب التدقيؽ جميع الخدمات المينية التي يقدميا مكتب التدقيؽ, كما تطبؽ 
معايير الرقابة النكعية لمكتب التدقيؽ عمى جميع مكاتب التدقيؽ بغض النظر عف شكميا القانكني 

كتقع مسؤكلية االلتزاـ بيذه المعايير عمى عاتؽ مالؾ المكتب, كيجب . أك عدد مالكيا أك حجميا
. عمى مكتب التدقيؽ تكثيؽ السياسات كاإلجراءات التي تمثؿ معايير لمرقابة النكعية
 :كيتككف برنامج الرقابة النكعية عمى جكدة األداء الميني مف ستة أقساـ كما يمي 

. كصؼ المشركع كمحتكيات التقرير. 1
. أىداؼ البرنامج. 2
. التنظيـ اإلدارم لمبرنامج. 3
. متطمبات البرنامج ككاجبات مكتب التدقيؽ. 4
. معايير نظاـ الرقابة النكعية لمكتب التدقيؽ. 5
رشادات تدقيؽ الخبير. 6 : الزميؿ, كالتي تتككف مف/النظير/ معايير كا 
. استبياف مناقشة المكظفيف• 
. قائمة تدقيؽ تذكيرية لفحص عمميات التدقيؽ• 
. قائمة تدقيؽ تذكيرية لفحص عممية إعداد القكائـ المالية• 
. قائمة تدقيؽ تذكيرية لعممية فحص محدكدة لمقكائـ المالية• 
. النظيرفحص /نتائج تدقيؽ الخبير• 

ـ عف الييئة 1995ىذا كتضمف برنامج الرقابة النكعية لمكاتب المحاسبة كالتدقيؽ الصادر سنة 
ـ تسعة معايير لمرقابة 2002السعكدية لممحاسبيف القانكنييف كالذم أجريت عميو تعديالت سنة 

االستقالؿ, تخصيص المساعديف لمعمميات, المشكرة, التكظيؼ, تطكير كتدريب : النكعية تتمثؿ في
المكظفيف, تقكيـ أداء المكظفيف كترقيتيـ, قبكؿ العمالء كاستمرارية العالقة معيـ, االلتزاـ بأحكاـ 

. النظاـ كلكائحو, الفحص الداخمي الدكرم
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 Egyptian Institute of  المعيد المصري لممحاسبين والمراجعين 2-10-6

Accountants and Auditors    (بدكف تاريخ: عبد السالـ ,المبركؾ): 
ـ, كالذم 1955 لسنة 394لقد أنشأ المعيد المصرم لممحاسبيف كالمراجعيف بمكجب القانكف رقـ  

ـ دستكر مينة 1958كاف أسمو في ذاؾ الكقت نقابة المحاسبيف كالمراجعيف, كأصدر في عاـ 
المحاسبة كالتدقيؽ, كالذم يمثؿ ميثاؽ لسػػمكؾ كأخالقيات المينة كترجع أىميتو ليس في مجرد تبني 

نما بالتمسؾ بالقكاعد الكاردة بو عف طريؽ أعضاء المينة,  ة بتمؾ القكاعد الكارد دستكر المينة, كا 
كاالمتناع عف السمككيات التي يحرميا ذلؾ الدستكر كمف ثـ تنمك ثقة المجتمع في أعضاء المينة 

. كفي المينة ذاتيا
كقد قسـ دستكر المينة إلى أربعة أبكاب, تناكؿ الباب األكؿ منو الكاجبات كالحقكؽ المينية, كالثاني 
تناكؿ األمانة المينية, أما الثالث تضمف إيضاحات عف بعض األكضاع الخاصة بالمينة, كالرابع 

ـ أصدر المعيد معايير المحاسبة كالتدقيؽ, ثـ الميثاؽ 1992تناكؿ آداب كسمكؾ المينة, كفي عاـ 
. ـ1993العاـ لمينة المحاسبة كالتدقيؽ عاـ 

كمف المالحظ أفَّ معايير المحاسبة كمعايير التدقيؽ في مصر ىي ترجمة لممعايير الدكلية الصادرة 
عف اإلتحاد الدكلي لممحاسبيف, كما يالحظ أفَّ ىذه المعايير المينية الصادرة عف المعيد المصرم 
لممحاسبيف كالمراجعيف تفتقد إلى سمطة االلتزاـ بيا مف جانب أعضاء المينة بصفة أساسية مما 

يجعؿ أمر تطبيؽ ىذه المعايير بحاجة إلى منح المعيد سمطة الرقابة عمى تنفيذ ىذه المعايير مف 
قبؿ المراجعيف في الشركات المساىمة عمى األقؿ في الكقت الحالي, كما أفَّ عددان كبيران مف مكاتب 
التدقيؽ العاممة في مصر ليست لدييا ىذه المعايير, مما يتطمب تكافر أسمكب لإلفصاح كلتزكيد 

األمر الذم أدل إلى انخفاض جكدة األداء في مكاتب التدقيؽ في مصر, .المكاتب بيذه المعايير
. كمع انخفاض كعي المستخدميف لمعمكمات التدقيؽ, زادت فجكة التكقع بينيما

, كالذم يختص (7)ـ المعيار رقـ1996كقد أصدر المعيد المصرم لممحاسبيف القانكنييف في عاـ 
بالرقابة عمى جكدة التدقيؽ, كييدؼ ىذا المعيار إلى تقديـ إرشادات تتعمؽ بالرقابة عمى الجكدة 

كىذا المعيار يتشابو إلى حد كبير مع المعيار الدكلي . كىذه اإلرشادات غير ممزمة لممراجعيف
 . 1981الصادر عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف عاـ  (7)رقـ

كتحتكم ىذه اإلرشادات إجراءات خاصة بمكتب التدقيؽ إجراءات تتعمؽ بالمياـ المككمة لممساعديف 
جراءات مراقبة جكدة التدقيؽ عمى . في عممية التدقيؽ كتتكقؼ طبيعة كتكقيت كنطاؽ سياسات كا 

عدد مف االعتبارات مثؿ حجـ كطبيعة الخدمات التي يقدميا كمكقع المكتب كىيكمو التنظيمي 
كاعتبارات التكمفة, كمف ثـ تختمؼ السياسات كاإلجراءات المستخدمة في كؿ مكتب ككذلؾ مدل 

كمف العناصر الرئيسية التي يمكف استخداميا في تقييـ الجكدة بمكتب . تكثيؽ ىذه السياسات
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 المتطمبات المينية, الميارات كالكفاءات, التكميؼ بالمياـ, التكجيو كاإلشراؼ,  كؿ مفالتدقيؽ
 .االستشارات, قبكؿ أك االحتفاظ بالعمالء, المراقبة
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 الفصل الثالث
 

 (220)المعايير الدولية لمتدقيق وممخص معيار رقابة الجودة رقم 
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 : تمييد 3-1
كقد كضعت مف قبؿ الجيات المنظمة لممينة كالتي ,  تمثؿ معايير التدقيؽ مستكيات لألداء الميني

كتحدد نكع مف اإلطار الذم , تيدؼ إلى تكفير مستكل معقكؿ مف الضكابط لضبط عممية التدقيؽ
كمف الطبيعي فإف كؿ األعماؿ المينية بحاجة إلى معايير تنظميا كتضبط , يعمؿ المدقؽ ضمنو

كيتجمى دكر المعايير في مينة تدقيؽ الحسابات في أىميتيا في تنظيـ إجراءات , سمكؾ ممارسييا
ف كجكد المعايير بشكؿ عاـ قد ساعد بال شؾ في تحسيف أداء المدققيف كاالرتقاء , عمؿ المدققيف كا 
أما المعايير الدكلية لمتدقيؽ فيي تمؾ المعايير الصادرة عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف , بيـ كبالمينة

حيث قاـ االتحاد الدكلي لممحاسبيف بتشكيؿ , كالتي تـ تبنييا مف قبؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد
مجمس معايير التدقيؽ كخدمات التأكيد الدكلي مف اجؿ المساىمة في تطكير المعايير كباألخص 

كلحيف صدكر معايير كطنية فإف االلتزاـ بالمعايير الدكلية لمتدقيؽ يعتبر , معايير التدقيؽ كالتأكيد
كقد اختار الباحث المعيار الدكلي لمتدقيؽ , ممزما ألعضاء جمعية المدققيف القانكنييف الفمسطينية

لفحص مدل االلتزاـ بو مف الناحية العممية في مكاتب التدقيؽ الفمسطينية العاممة في  (220)رقـ 
كالذم سيتـ تفصيمو كاستعراض محاكره بعد الكقكؼ عمى المعايير الدكلية لمتدقيؽ بشكؿ , قطاع غزة

 .عاـ مف خالؿ ىذا الفصؿ 
 
 :المعايير الدولية لمتدقيق  3-2

تتمثؿ المعايير الدكلية لمتدقيؽ في تمؾ المعايير الصادرة عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف كالتي تـ 
 :  كيمكف تقسيميا إلى ثالثة مجمكعات ىي,  تبنييا مف قبؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد

  .2699 حتى 2000معايير تتعمؽ بخدمات االطالع ك تحمؿ األرقاـ مف  .1

  .3699 حتى 3000معايير تتعمؽ بأنكاع أخرل مف خدمات التدقيؽ كتحمؿ األرقاـ مف  .2

  .4699 حتى 4000معايير تتعمؽ بالخدمات األخرل ذات العالقة ك تحمؿ األرقاـ مف  .3
عمى  (3.2)ك (3.1)كىي مكزعة عمى أحد عشر مجمكعة يمكف استعراضيا مف خالؿ الجدكؿ 

 (:60 - 57ص,2009:الذنيبات)النحك التالي 
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 ( 3.1)جدول رقم 
  المعايير الدولية الخاصة بخدمات التدقيق

 المعايير الدولية الخاصة بخدمة التدقيق 
 طبيعتو رقم المعيار الدولي 

المجمكعة 
 األكلى

 حتى 100مف معيار 
 199معيار

كتحتكم المعايير التي تبيف ىذه المجمكعة القضايا المفاىيـ  : قضايا تمييدية
 األساسية الخاصة بمعايير التدقيؽ الدكلية

المجمكعة 
 الثانية

 حتى 200مف معيار 
 299معيار

كتحتكل المعايير التي تبيف اليدؼ مف التدقيؽ : المبادئ العامة والمسئوليات 
كالمبادئ العامة التي تحكـ عمؿ التدقيؽ كشركط اتفاقياتو كاألسس التي تحكـ 
 .جكدتو كمتطمبات التكثيؽ كمسئكليات المدقؽ إزاء الغش كالمخالفات القانكنية 

 .260 ك 250 ك 240 ك 230 ك 220 ك 210 ك 200ك تحتكم عمى المعايير 
المجمكعة 
 الثالثة

 حتى 300مف معيار 
 499معيار

كتحتكل المعايير التي تتعمؽ بتخطيط عممية : تقييم المخاطر و االستجابة ليا 
التدقيؽ كأىمية فيـ العميؿ كبيئتو كتقييـ مخاطر التحريفات الجكىرية كتعريؼ 
المادية ككذلؾ االعتبارات المتعمقة بتدقيؽ المنشات التي تستعيف بمؤسسات 

 .الخدمات 
  .402 ك 330 ك 320 ك 315 ك 300كتحتكم عمى المعايير 

المجمكعة 
 الرابعة

 حتى 500مف معيار 
 599معيار

 كتحتكم المعايير التي تبيف أدلة التدقيؽ مف حيث ماىيتيا :أدلة التدقيق 
كخصائصيا كأنكاعيا كاإلجراءات التي يقـك بيا المدقؽ لمحصكؿ عمى األدلة مع 

بياف لالعتبارات األساسية بتدقيؽ األرصدة االفتتاحية كالمصادقات الخارجية 
كاإلجراءات التحميمية كالعينات كتدقيؽ التقديرات المحاسبية كاألحداث الالحقة 

 . كمتطمبات تقكيـ االستمرارية كتمثيؿ اإلدارة 
 ك 540 ك 530 ك 520 ك 510 ك 505 ك 501 ك 500كتحتكم عمى المعايير 

   580 ك 570 ك 560 ك 550ك 545
المجمكعة 
 الخامسة

 حتى 600مف معيار 
 699معيار

 كتحتكم عمى المعايير التي تحكـ تعامؿ المدقؽ مع :استعمال عمل اآلخرين 
المدققيف اآلخريف كالمدقؽ الداخمي كالخبراء مف حيث مدل التعاكف كمتطمبات 

 .االستعانة 
  .620 ك 610 ك 600كتحتكم عمى المعايير 

المجمكعة 
 السادسة

 حتى 700مف معيار 
 799معيار

 تبيف ىذه المجمكعة المعايير الخاصة بتقارير مدقؽ :نتائج التدقيق والتقرير 
الحسابات مف حيث أنكاع التقرير كبياف مككنات التقرير المعيارم النظيؼ كشركط 

إصداره ككذلؾ األنكاع األخرل لمتقرير مثؿ النظيؼ مع فقرة تفسيرية كالمتحفظ 
كالمخالؼ كتقرير االمتناع باإلضافة إلى بياف التقارير التي تتعمؽ بالبيانات المالية 

 . المقارنة كالتقرير عف المعمكمات األخرل المكجكدة مع البيانات المالية المدققة 
  .720 ك 710 ك 701ك 700كتحتكم عمى المعايير 

المجمكعة 
 السابعة

 حتى 800مف معيار 
 899معيار

 فقط كالذم يبيف متطمبات إعطاء 800 كتشتمؿ عمى معيار :مواضيع خاصة 
 .تقرير في حالة التكميؼ بمياـ خاصة 

المجمكعة 
 الثامنة

 1000مف معيار 
 1100حتى معيار

 ك تشمؿ ىذه المجمكعة تفسيرات لبعض معايير : تفسيرات معايير التدقيق الدولية
 .التدقيؽ الدكلية 

  (ـ 2009: ذنيبات ): المصدر 
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 ( 3.2)جدول رقم 
 المعايير الدولية الخاصة بخدمة التأكيد والخدمات األخرى

 المعايير الدولية الخاصة بخدمة التأكيد والخدمات األخرى 
 طبيعتو رقم المعيار الدولي 

المجمكعة 
 التاسعة 

 2000مف معيار 
 2699حتى معيار

 فقط كىك 2400ك تحتكم عمى معيار : المعايير الدولية الخاصة بميمة االطالع 
  .البيانات المالية  (االطالع عمى )خاص بميمة تدقيؽ 

المجمكعة 
 العاشرة 

 3000مف معيار 
 3699حتى معيار

كىي تشتمؿ عمى المعايير ذات : المعايير الدولية الخاصة بميام التأكيد األخرى 
العالقة بمياـ تأكيد كتدقيؽ البيانات المالية كفحص المعمكمات المالية المتكقعة ك 

  .3400 ك 3000تحتكم عمى معيارم 
المجمكعة 
الحادية 
 عشر 

 4000مف معيار 
 4699حتى معيار

كتحتكم المعايير المتعمقة : المعايير الدولية الخاصة بالخدمات ذات العالقة 
بالتكميؼ النجاز إجراءات متفؽ عمييا متعمقة بالبيانات المالية كالتكميؼ لتحضيرىا 

  .4410 ك 4400كتحتكم عمى معيارم 
  (ـ 2009: ذنيبات ): المصدر 

 
عادة  كقد تـ إعادة صياغة كتحديث معظـ معايير التدقيؽ الدكلية كذلؾ حسب مشركع التكضيح كا 

 كتـ االنتياء 2004الصياغة لممعايير الدكلية لمتدقيؽ, الذم بدأه االتحاد الدكلي لممحاسبيف سنة 
 التي تضمنت التحسينات التالية 2009منو بإصدار النسخة المحدثة مف المعايير في شباط 

   :(بدكف تاريخ : سنداحة )
تكضيح اليدؼ الرئيسي لممدقؽ عند تنفيذ عممية التدقيؽ كفقا لمعايير التدقيؽ الدكلية,  -

 . ككضع ىدؼ لكؿ معيار كتحديد التزاـ المدقؽ المتعمقة بيذه األىداؼ
تكضيح الكاجبات المفركضة عمى المدققيف بمكجب متطمبات معايير التدقيؽ الدكلية كالمغة  -

 . المستخدمة في نقؿ كؿ متطمب

 . الحد مف أم غمكض محتمؿ حكؿ المتطمبات التي يحتاجيا المدقؽ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ -

تحسيف قابمية القراءة كفيـ كؿ معيار مف خالؿ التحسينات المتعمقة بالصياغة بما فييا  -
 .عرض المتطمبات كالتطبيؽ كالمكاد اإليضاحية في أقساـ منفصمة مف المعيار

معيار مف معايير التدقيؽ الدكلية كمعيار دكلي مكضح لرقابة  (36)كتشتمؿ المعايير المحدثة عمى 
 : التالي  (3.3)يمكف استعراضيا بعد التحديث عمى النحك الكارد بالجدكؿ رقـ , الجكدة
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 معايير التدقيق الدولية بعد التحديث : (3.3)جدول رقم 
رقم 

 المعيار
  

 المعيار بعد التحديث
 

التحديث 
 كتنفيذ عممية التدقيؽالمستقؿ  لعمؿ مدقؽ الحسابات األىداؼ العامة 200

 .لمتدقيؽكفقا لممعايير الدكلية 
 إعادة صياغة كتعديؿ

 إعادة صياغة .االتفاؽ عمى شركط التعييف 210
 إعادة صياغة .رقابة الجكدة لتدقيؽ البيانات المالية 220
 إعادة صياغة .تكثيؽ التدقيؽ 230
مسؤكلية مدقؽ الحسابات المتعمقة باالحتياؿ عند تدقيؽ البيانات  240

 .المالية
 إعادة صياغة

 إعادة صياغة .النظر في القكانيف كاألنظمة في تدقيؽ البيانات المالية 250
 إعادة صياغة كتعديؿ .االتصاؿ مع القائميف عمى الحاكمية 260
اإلبالغ عف نكاحي القصكر في الرقابة الداخمية لممكمفيف بالرقابة  265

 .كاإلدارة
جديد كاف جزءا مف معيار 

260 
 إعادة صياغة .التخطيط لتدقيؽ البيانات المالية 300
 لمنشأةتحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية مف خالؿ فيـ ا 315

 .كبيئتيا
 إعادة صياغة

 إعادة صياغة كتعديؿ .األىمية النسبية في تخطيط كتنفيذ التدقيؽ 320
 إعادة صياغة .إجراءات المدقؽ لمكاجية المخاطر المقيمة 330
تستخدـ خدمات مف منشآت  بمنشأةالمتعمقة في التدقيؽ االعتبارات  402

 .أخرل
 إعادة صياغة كتعديؿ

جديد كاف جزءا مف معيار  .تقييـ األخطاء الجكىرية المكتشفة خالؿ التدقيؽ 450
300 

 إعادة صياغة .أدلة التدقيؽ 500
 إعادة صياغة كتعديؿ . اعتبارات محددة لبنكد مختارة–أدلة التدقيؽ  501
 إعادة صياغة كتعديؿ .المصادقات الخارجية 505
 إعادة صياغة .األرصدة االفتتاحية- التدقيؽ ألكؿ مرة 510
 إعادة صياغة .اإلجراءات التحميمية 520
إعادة صياغة  .العينات اإلحصائية في التدقيؽ 530
التقديرات المحاسبية بما فييا تقديرات القيمة العادلة كاالفصاحات  540

 .ذات العالقة
 إعادة صياغة كتعديؿ

 إعادة صياغة .األطراؼ ذات العالقة 550
 إعادة صياغة .األحداث الالحقة 560
 إعادة صياغة .استمرارية المنشأة 570
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 إعادة صياغة .اإلقرارت الخطية 580
بما فييا )اعتبارات خاصة عند تدقيؽ البيانات المالية لممجمكعات  600

 .(أعماؿ مدققي عناصر تمؾ البيانات
 إعادة صياغة كتعديؿ

 إعادة صياغة .استخداـ عمؿ المدقؽ الداخمي 610
 إعادة صياغة كتعديؿ .استخداـ عمؿ الخبير 620
 إعادة صياغة .تككيف الرأم كتقديـ تقرير مدقؽ الحسابات 700
 إعادة صياغة كتعديؿ .تعديالت الرأم في تقرير مدقؽ الحسابات المستقؿ 705
الفقرة اإليضاحية المركزة كفقرات األمكر األخرل في تقرير مدقؽ  706

 . الحسابات المستقؿ
جديد كاف جزءا مف معيار 

705 
 إعادة صياغة . مقارنة األرقاـ كالبيانات المالية المتقابمة–المعمكمات المقارنة  710
مسؤكلية مدقؽ الحسابات عف المعمكمات األخرل في الكثائؽ  720

 .المكجكدة في البيانات المالية المدققة
إعادة صياغة 

 البيانات المالية التي تعد كفقا ألطر عمؿ في تدقيؽاعتبارات خاصة  800
 .لألغراض الخاصة

 إعادة صياغة كتعديؿ

 كعناصر المفردة حسابات البيانات المالية تدقيؽاعتبارات خاصة  805
 .محددة , أك الحسابات مف بنكد القكائـ المالية 

جديد كاف جزءا مف معيار 
800 

جديد كاف جزءا مف معيار  ممخص البيانات المالية تقرير مدقؽ الحسابات عف 810
800 

 (194- 188ص ص , ـ2011:جمعة: المصدر )

 

لمتدقيق وىو بعنوان رقابة الجودة لتدقيق  (220)ممخص المعيار الدولي رقم  3-3
 :البيانات المالية 

 :    مدخل 3-3-1
ـ فإف المعيار 2009  كفقان إلصدارات المعايير الدكلية لمتدقيؽ كرقابة الجكدة الحديثة في العاـ 

كقد أضيفت لممعيار , كالمتعمؽ برقابة الجكدة قد تـ إعادة صياغتو (220)الدكلي لمتدقيؽ رقـ 
كىى ضركرة أف يضع المدقؽ ضمف , متطمبات تكثيؽ لـ تكف مكجكدة في اإلصدار السابؽ

كالمتطمبات الخاصة , مستندات التدقيؽ ما يشير إلى مدل االلتزاـ بالمتطمبات األخالقية
ككذلؾ طبيعة كنطاؽ كنتائج االستشارات التي , كمدل قبكؿ كاالستمرار مع العميؿ, باالستقالؿ

 .تمت خالؿ الميمة 
كتمثؿ إضافة متطمب التكثيؽ أىمية بالغة فمف خالؿ التكثيؽ سيصبح المدقؽ أكثر التزامان ببذؿ 

كما أنو يمثؿ حماية لممدقؽ الخارجي كقت تعرضو , كبالمتطمبات األخالقية, العناية المينية
, كالشؾ أف التعديالت كمقترحات الدراسات ىي محاكلة لتقكية الجكانب السمككية لممدقؽ, لممساءلة
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عمى تكضيح مككنات  (16)كىذا ينسجـ مع معيار جكدة التدقيؽ األكؿ  الذم اشتمؿ في الفقرة رقـ 
كالتي تمثمت في السياسات كاإلجراءات المتعمقة  برقابة الجكدة مف عدة محاكر , نظاـ رقابة الجكدة

(  76 -41ص , 2009: االتحاد الدكلي لممحاسبيف ), مف أىميا المتطمبات األخالقية ذات الصمة
 إلى أنو في حالة تقديـ خدمات 810, كالمعيار رقـ 710كمف ناحية أخرم فقد أشار المعيار رقـ 

خاصة تتعمؽ بالمعمكمات المقارنة بضركرة أف يشير المدقؽ في تقريره إلى أنو قاـ بأداء الميمة كفقان 
لممتطمبات األخالقية كينفذ عممية التدقيؽ بالحصكؿ عمى تأكيد مف خمك المعمكمات مف التحريفات 

 International Audit andكما أكد مجمس معايير التدقيؽ كالتأكيد الدكلي, الجكىرية

Assurance Standard Board (IAASB) عمى أف متطمبات تطبيؽ معيار رقابة الجكدة 
االتحاد الدكلي )لعمميات تدقيؽ البيانات المالية التاريخية تشتمؿ عمى المتطمبات السبعة التالية 

 ( : 150 -130ص , 2009: لممحاسبيف 
 . مسئكليات القيادة عف جكدة عمميات التدقيؽ  .1

 .المتطمبات األخالقية لممدقؽ كالتي تتمثؿ في قكاعد السمكؾ الميني .2

 .قبكؿ العمالء كاالستمرار معيـ  .3

 .إدارة فرؽ العمؿ المؤىمة  .4

 .أداء عممية التدقيؽ .5

 .المراقبة .6

(. 2009إضافة جديدة حسب إصدار )التكثيؽ  .7
كييتـ ىذا المعيار بالمسئكليات المحددة لممدقؽ فيما يتعمؽ بإجراءات رقابة الجكدة لعممية تدقيؽ 

كيعتبر ىذا , كما يتناكؿ عند االقتضاء مسئكليات مدقؽ رقابة جكدة العمميات, البيانات المالية
سارم المفعكؿ في عمميات تدقيؽ البيانات المالية لمفترات التي يبدأ -  بعد التحديث –المعيار 
.  أك بعد ذلؾ 2009 ديسمبر 15بتاريخ 

كمف ناحية أخرل فإف المدقؽ ييدؼ مف تطبيؽ إجراءات رقابة الجكدة كفقا لممعيار لمحصكؿ عمى 
, ضماف معقكؿ باف عممية التدقيؽ تمتثؿ لممعايير المينية كالمتطمبات القانكنية كالتنظيمية المطبقة

 .ككذلؾ لمتأكد مف أف تقرير المدقؽ الصادر مالئما لمظركؼ حسب كؿ حالة
 

 :متطمبات تطبيق المعيار 3-3-2
كىك بعنكاف رقابة الجكدة لتدقيؽ البيانات  (220)تتمثؿ متطمبات تطبيؽ معيار رقابة الجكدة رقـ 

 ( :150 -130ص , 2009: االتحاد الدكلي لممحاسبيف )المالية بالمتطمبات التالية 
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 :    مسئوليات القيادة عن جودة عمميات التدقيق 3-3-2-1
,  يتحمؿ الشريؾ في العممية مسئكلية الجكدة الشاممة لكؿ عممية تدقيؽ عيف ذلؾ الشريؾ ليا

كعميو يجب عمى شريؾ العممية تحمؿ المسئكلية لمجكدة الشاممة لكؿ عممية تدقيؽ تـ تعييف ذلؾ 
فييا كما يجب أف يككف مثاال فيما يتعمؽ بجكدة التدقيؽ لألعضاء اآلخريف في فريؽ , الشريؾ

, كعادة يعبر عف ىذا األمر مف خالؿ أفعاؿ شريؾ العممية, العممية أثناء جميع مراحؿ العممية
 : كمف خالؿ الرسائؿ المناسبة لفريؽ العممية كىذه األفعاؿ كالرسائؿ تؤكد ما يمي 

 .أداء العمؿ الذم يمتثؿ لممعايير المينية كالمتطمبات التنظيمية األخرل  -
جراءات رقابة الجكدة حسبما ينطبؽ ذلؾ  -  .االمتثاؿ لسياسات كا 

 .إصدار تقارير المدقؽ المناسبة في ظؿ الظركؼ  -

 .حقيقة أف الجكدة ضركرية في أداء عممية التدقيؽ  -

حيث يجب عمى , كما تتضمف مسئكليات القيادة التأكد مف االلتزاـ بمتطمبات أخالقيات المينة
شريؾ العممية تقييـ مدل امتثاؿ أعضاء فريؽ العممية لمتطمبات أخالقيات المينة الخاصة 

 .بعمميات التدقيؽ باستمرار 
 

 :  المتطمبات األخالقية ذات العالقة 3-3-2-2
كالتي تكجب عمى المدقؽ , تتمثؿ المتطمبات األخالقية ذات العالقة بالتدقيؽ بقكاعد السمكؾ الميني

:  ما يمي 
أف يظؿ الشريؾ في العممية في حالة تأىب مف خالؿ المالحظة كطرح األسئمة عند المزـك  -

 .ألم دليؿ يشير إلى عدـ امتثاؿ فريؽ العممية لممتطمبات األخالقية ذات العالقة 
إذا كصؿ إلى عمـ الشريؾ في العممية ما يفيد بعدـ امتثاؿ أعضاء فريؽ العممية لممتطمبات  -

األخالقية ذات العالقة مف خالؿ نظاـ رقابة الجكدة الخاص بالمؤسسة فإنو يجب عميو 
 .اتخاذ اإلجراء المناسب بالتشاكر مع اآلخريف في المؤسسة 

  حكؿ االمتثاؿ لممتطمبات األخالقية ذات جيجب التكصؿ مف خالؿ العممية إلى استنتا -
 .العالقة التي تطبؽ عمى عممية التدقيؽ

 : كلعمؿ ذلؾ ينبغي عمى الشريؾ في العممية مراعاة ما يمي 

الحصكؿ عمى معمكمات ذات عالقة مف المؤسسة كمف شركات ضمف المجمكعة  .1
 .عند الضركرة لتحديد كتقييـ الظركؼ كالشراكات التي تشكؿ تيديدا لالستقاللية 

جراءات  .2 تقييـ المعمكمات حكؿ المخالفات المحددة إف كجدت لسياسات كا 
االستقاللية الخاصة بالمؤسسة لتحديد ما إذا كانت تشكؿ تيديدا الستقاللية عممية 

 .التدقيؽ 
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اتخاذ اإلجراء المناسب لمقضاء عمى مثؿ ىذه التيديدات أك تخفيضيا لمستكل  .3
, مقبكؿ بتطبيؽ اإلجراءات الكقائية أك باالنسحاب مف العممية إذا كاف ذلؾ مناسبا
حيث يككف االنسحاب ممكنا كفقا لمقانكف أك النظاـ المطبؽ كينبغي عمى الشريؾ 
في العممية إعالـ المؤسسة عمى الفكر حكؿ عدـ القدرة عمى حؿ المسألة التخاذ 

 .اإلجراء المناسب 
كتحدد قكاعد االتحاد الدكلي لممحاسبيف المبادئ الرئيسية ألخالقيات المينة التي تشتمؿ عمى 

 . ( السمكؾ الميني – السرية – الكفاءة المينية كبذؿ العناية الالزمة – المكضكعية –النزاىة )
كأما فيما يتعمؽ باالستقاللية فقد أشار المجمس إلى أنو يجب عمى شريؾ العممية تككيف استنتاج 

 .بشاف االمتثاؿ لمتطمبات االستقاللية التي تنطبؽ عمى عممية التدقيؽ 
 
 :   قبول العمالء الجدد واالستمرار مع السابقين 3-3-2-3

يجب عمى مؤسسة التدقيؽ إجراء تقييـ لمعمالء الحالييف كالمحتمميف كمتابعة عالقاتيا معيـ 
كالقدرة عمى أداء الخدمة بشكؿ , كما يجب عمى مؤسسة التدقيؽ مراعاة االستقاللية, باستمرار

 .ككذلؾ األمانة التي يتمتع بيا العميؿ, مالئـ عند قبكؿ العميؿ
 :  ك فيما يتعمؽ بالشريؾ فمف الكاجب عميو ما يمي 

أف يشعر بالرضا عف تمؾ التقييمات التي قامت بيا المؤسسة لقبكؿ العميؿ أك مكاصمة  .1
كعمى الشريؾ أف يقرر مدل مالئمة االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا في , العمؿ معو
 .ىذا الصدد

إذا حصؿ الشريؾ عمى أم معمكمات يككف مف شأنيا أف تتسبب في إلغاء عممية التدقيؽ  .2
 .يجب عميو إبالغ المؤسسة في كقت مبكر كي يتمكنا مف اتخاذ مكقؼ مكحد إزاءىا 

 
 :  توفير فرق العمل المؤىمة 3-3-2-4

,       يتكجب عمى مؤسسة التدقيؽ العمؿ عمى امتالؾ فريؽ عمؿ مؤىؿ مينيا كعمميا ألداء ميامو
 : كيجب أف يككف لدل الفريؽ مجمكعة مف الخبراء التابعيف لكي يتمكف الفريؽ مف 

 .أداء عممية التدقيؽ كفقان لممعايير المينية كالمتطمبات القانكنية كالتنظيمية المطبقة  .1
 .المساىمة في إصدار تقرير المدقؽ بشكؿ مالئـ لمظركؼ  .2

 
:    أداء عممية التدقيق 3-3-2-5

 :وتتم عممية أداء عممية التدقيق وفقا لممعيار من خالل ما يمي 
 :التوجيو واإلشراف واألداء بحيث  .1
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, يتحمؿ الشريؾ في العممية مسئكلية التكجيو كاإلشراؼ كأداء العممية كفقا لممعايير المينية . أ
 .كالمتطمبات القانكنية كالتنظيمية المطبقة 

 .يتحمؿ الشريؾ في العممية المسئكلية عف مدل مناسبة تقرير المدقؽ لمظركؼ  . ب
 : المراجعات بحيث  .2
يتحمؿ الشريؾ في العممية مسئكلية المراجعات في العممية التي تـ إجراؤىا كفقا لسياسات  . أ

جراءات التدقيؽ الخاصة بالمؤسسة   .كا 
يشعر الشريؾ في العممية بالرضا في تاريخ إعداد التقرير أك بعد صدكره كذلؾ مف جراء  . ب

كمناسبتيا , كمدل كفايتيا, مراجعتو لمستندات ككثائؽ التدقيؽ كمناقشات فريؽ العمؿ ليا
 .إلصدار التقرير

 : التشاور بحيث  .3
 .يتحمؿ الشريؾ مسئكلية قياـ فريؽ العمؿ بالمشاكرات المناسبة بشاف األمكر الصعبة  . أ
 .يشعر الشريؾ بالرضا عف آلية المشاكرات التي جرت داخؿ منشاة التدقيؽ كخارجيا  . ب

يشعر الشريؾ بالرضا عف االتفاؽ مع الجية التي تـ مشاكرتيا حكؿ طبيعة كنطاؽ ىذه  . ت
 . التي نجمت عنيا تكاالستنتاجا, المشاكرات

 .يجب تحديد االستنتاجات التي سيتـ تأكيد االلتزاـ بتنفيذىا بناءا عمى المشاكرات  . ث

 : تدقيق رقابة الجودة  .4
 المدرجة أك عمميات التدقيؽ األخرل التي تفيما يتعمؽ بعمميات تدقيؽ البيانات المالية لممنشئا

 : تتطمب إجراء رقابة جكدة ينبغي عمى مؤسسة التدقيؽ ما يمي 
 .تعييف مدقؽ لرقابة جكدة العممية  . أ
مناقشة المسائؿ اليامة التي تنشأ خالؿ عممية التدقيؽ بما في ذلؾ المسائؿ التي تـ  . ب

 .تحديدىا مع المراجع خالؿ رقابة الجكدة 

 . أال يؤرخ تقرير المدقؽ لغاية إتماـ تدقيؽ رقابة الجكدة  . ت

, ينبغي عمى مدقؽ رقابة الجكدة إجراء تقييـ مكضكعي لألحكاـ التي أصدرىا فريؽ العمؿ . ث
كذلؾ مف خالؿ مناقشة المسائؿ , كاالستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا لصياغة التقرير

اليامة مع الشريؾ كتدقيؽ البيانات المالية كالكثائؽ المختارة كالمتعمقة باألحكاـ العامة 
 . التي بني عمييا التقرير تكاالستنتاجا

ككذلؾ , ينبغي عمى مدقؽ رقابة الجكدة األخذ بعيف االعتبار تقييـ فريؽ العمؿ لالستقاللية . ج
كمدل مالئمة الكثائؽ كالمستندات , مدل كجكد خالفات في الرأم عند إجراء المشاكرات

 .المختارة لمكصكؿ لمتقرير 

 : اختالفات الرأي  .5
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, أك بيف الفريؽ كالجيات التي تـ مشاكرتيا, إذا نشا اختالؼ في الرأم بيف أعضاء فريؽ العمؿ
ينبغي عمى فريؽ العمؿ إتباع سياسات , أك بيف الشريؾ في العممية كمدقؽ رقابة الجكدة

جراءات المؤسسة لمعالجة ك تسكية اختالفات الرأم   .كا 
 
 :  المراقبة عمى جودة التدقيق 3-3-2-6

يتضمف النظاـ الفاعؿ لرقابة الجكدة عممية مراقبة مصممة لتقدـ لممؤسسة ضماف معقكؿ بأف 
كينبغي عمى , كتعمؿ بفاعمية, ككافية, السياسات كاإلجراءات المتعمقة برقابة الجكدة مالئمة

كمراعاة مدل اكتماليا أك احتكائيا عمى نقص , شريؾ العممية االطالع عمى نتائج تقييميا
 . كمتابعتو 

 
 :   توثيق التدقيق 3-3-2-7
 : ينبغي عمى المدقؽ إدراج ما يمي ضمف كثائؽ التدقيؽ  .1
 .القضايا المتعمقة باالمتثاؿ لممتطمبات األخالقية ذات العالقة ككيفية معالجتيا  . أ
االستنتاجات حكؿ مدل االمتثاؿ لمتطمبات االستقاللية التي تنطبؽ عمى عممية التدقيؽ  . ب

 .كأم مشاكرات مع المؤسسة تدعـ ىذه االستنتاجات 

 التي تـ التكصؿ إلييا فيما يتعمؽ بالمكافقة عمى العالقات مع  العمالء تاالستنتاجا . ت
 .كمكاصمتيا 

 .طبيعة كنطاؽ االستنتاجات الناشئة عف المشاكرات التي أجريت خالؿ فترة عممية التدقيؽ  . ث

 : ك ينبغي عمى مدقؽ رقابة الجكدة بخصكص عممية التدقيؽ التي نفذت تكثيؽ ما يمي  .2
اإلجراءات التي تتطمبيا سياسات المؤسسة فيما يتعمؽ بتدقيؽ رقابة الجكدة كالتي تـ  . أ

 .إجراؤىا 
 .تدقيؽ رقابة الجكدة التي تـ إجراؤىا في تاريخ التقرير أك بعد ذلؾ  . ب

كالتي مف شأنيا أف تجعؿ , اإلشارة إلى عدـ دراية المدقؽ بأم مسائؿ عالقة كلـ تحؿ . ت
المدقؽ يعتقد أف األحكاـ اليامة التي أصدرىا فريؽ العمؿ كاالستنتاجات التي تكصؿ إلييا 

 .غير مناسبة 
 
 

 
 
 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 

واقع مينة تدقيق الحسابات في قطاع غزة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

:  تمييد 4-1
مجمكعة إجراءات يقكـ بيا شخص أك مجمكعة أشخاص " أنيا  تعرؼ مينة تدقيؽ الحسابات ب

 بحيث تتكفر في الشخص أك األشخاص الذيف ,بغرض إبداء رأم ميني محايد بمكضكع ما
 )يقكمكف بيذه المينة جميع ما تطمبو قكاعد التدقيؽ المتعارؼ عمييا كالمتعمقة بشخص المدقؽ 

 ) كأف تتـ إجراءات التدقيؽ كفؽ قكاعد التدقيؽ المتعارؼ عمييا أيضا,(القكاعد العامة لمتدقيؽ
تقرير  ) كأف يراعي في إعداد رأم مدقؽ الحسابات,(قكاعد التدقيؽ المتعمقة بالعمؿ الميداني 

ما جاء في قكاعد التدقيؽ المتعارؼ عمييا خالؿ إعداد تقرير مدقؽ  (مدقؽ الحسابات 
  " .الحسابات

الشخص الذم يحمؿ شيادة سارية المفعكؿ "  ىك Auditor المدقؽ مف الناحية القانكنية ك
. "عضكية في مكتب أك شركة مؤىمة لمقياـ بدكر المحاسبيف القانكنييف   أك,لممارسة مينتو

كيطمؽ عمى الشخص الذم يتحمؿ المسؤكلية الشاممة عف إنجاز ميمة التدقيؽ كمف ثـ يكقع 
(. /http://sqarra.wordpress.com/audit)عمى التقرير مصطمح الشريؾ صاحب التقرير

ك قد قاـ الباحث مف خالؿ ىذا الفصؿ بالتعرض لمتنظيـ القانكني لمينة التدقيؽ في قطاع 
كالجيات المينية الراعية , ككذلؾ طبيعة عمؿ مكاتب التدقيؽ الخارجي ككاقع عمميا, غزة

. كالمنظمة ألعماليا
 
:    التنظيم القانوني 2- 4

يرجع تنظيـ مينة تدقيؽ الحسابات في قطاع غزة كفي فمسطيف عمكما إلى عيد االنتداب 
 العديد مف التعميمات المستمدة مف قانكف 1919حيث طبؽ في فمسطيف في العاـ , البريطاني

كالتي أشارت تمؾ التعميمات بشكؿ صريح إلى مينة التدقيؽ مف حيث , الشركات البريطاني
كأككمت ميمة منح التراخيص إلى , كجكب تعييف مدقؽ حسابات مستقؿ كمرخص لمشركات

كنظمت ضكابط استقاللية المدقؽ مف حيث التشديد في عدـ منح , لجنة مينية بالحككمة
 لسنة 18التراخيص لمعامميف في الشركات إلى أف صدر في عيد االنتداب قانكف الشركات رقـ 

كالذم استبقى عمى تمؾ التعميمات ,  كالذم الزاؿ ينظـ عمؿ الشركات في فمسطيف1929
أم بدكف تنظيـ مباشر لممينة في فمسطيف مف ذلؾ العيد كلحيف , كاستمر العمؿ بمكجب ذلؾ

 بمكجب القرار الرئاسي 1997 يناير15قدـك السمطة الفمسطينية التي ألزمت قطاع غزة بتاريخ 
كالذم كاف معمكال بو في ,  األردني1961 لسنة 10 باالمتثاؿ لقانكف رقـ 1997 لسنة 5رقـ 

 الفمسطيني 2004 لسنة 9كاستمر العمؿ كفؽ ذلؾ حتى صدكر قانكف رقـ , الضفة الفمسطينية
أبك ىيف )كالذم نظـ المينة بشكؿ متكامؿ كعمى مستكل مناطؽ السمطة الفمسطينية ككؿ 

:2005.) 

http://sqarra.wordpress.com/audit/
http://sqarra.wordpress.com/audit/
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:   الجيات المنظمة لمينة التدقيق في قطاع غزة 4-3
 :  كتتمثؿ الجيات المنظمة لمينة التدقيؽ قي قطاع غزة بالجيات التالية 

 :  مجمس مينة تدقيق الحسابات 4-3-1
 الفمسطيني 2004 لسنة 9كىك مجمس ذك شخصية اعتبارية مستقمة نشأ بمكجب قانكف رقـ 

لتنظيـ مينة تدقيؽ الحسابات في فمسطيف كيتككف المجمس مف رئيس كستة أعضاء عمى النحك 
 : (ـ2004:الالئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ مينة التدقيؽ )التالي 

  رئيسا لممجمس: ككيؿ كزارة المالية. 
  نائبا لرئيس المجمس: نائب رئيس ىيئة الرقابة العامة . 
  عضكا في المجمس: مراقب الشركات في كزارة االقتصاد الكطني . 
 عضكا في المجمس : مراقب البنكؾ في سمطة النقد. 
  اثنيف عف جمعية مدققي الحسابات الفمسطينية  (2)ممثميف. 
  أكاديمي مختص في المحاسبة يسميو كزير التربية كالتعميـ العالي. 

 
 : ويتولى المجمس في إطار تنظيم مينة التدقيق الميام التالية 

 . 2004 لسنة 9 منح رخص مزاكلة مينة تدقيؽ الحسابات كفؽ أحكاـ قانكف المزاكلة رقـ  .1
 . 2004 لسنة 9اقتراح المكائح التنفيذية لتطبيؽ قانكف المزاكلة رقـ  .2
 . تكقيع الجزاءات التأديبية عمى المدققيف المخالفيف .3
 . إجراء االمتحانات المطمكبة لمترخيص كفقا لالئحة التنفيذية لقانكف المزاكلة .4
أيا مف المياـ كالصالحيات األخرل المنصكص عمييا بيذا القانكف كاألنظمة الصادرة  .5

 . بمكجبو

كيالحظ أف المشرع الفمسطيني قد تكسع في تشكيؿ المجمس بحيث لـ يشترط عمى رئيسو أك نائبو 
كاكتفى , أك عضكه مراقب البنكؾ في سمطة النقد التخصص العممي في مجاؿ المحاسبة كالتدقيؽ

مما قد يترتب عميو مف انعكاسات سمبية عمى المينة قد تتمثؿ في , باإلشارة لمكاقعيـ الكظيفية فقط
كيرل الباحث أف تنظيـ مينة التدقيؽ سيككف أفضؿ لك تـ , تنظيـ المينة بكاسطة غير المختصيف
 .    بكاسطة المتخصصيف كذكم الشأف
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 :  جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية 4-3-2

بمكجب قانكف مزاكلة تدقيؽ , نشأت جمعية مدققي الحسابات القانكنييف الفمسطينية في قطاع غزة 
كفي إطار رعايتيا لممينة فقد ىدفت الجمعية كفؽ المادة , 2004 لسنة 9الحسابات الفمسطيني رقـ 

النظاـ الداخمي لجمعية مدققي الحسابات القانكنيف ) مف نظاميا الداخمي إلى ما يمي 7رقـ 
 ( : 2004: الفمسطينية 

 .تطكير مستكل الكفاءة العممية كالمينية لألعضاء .1

 كتدعيـ , كرعاية مصالحيـ, تنمية كتكثيؽ ركح التعاكف بيف أعضاء الجمعية .2
 .األعضاء العامميفاستقاللية 

  كمبادئيا كتقاليدىا كتنظيـ ممارستيا,المحافظة عمى آداب كسمككيات المينة .3
 .كالمساىمة في تطكيرىا بما في ذلؾ القياـ بأعماؿ التدريب عمى أعماؿ التدقيؽ

 .تشجيع كرعاية البحث العممي في المجاالت المختمفة لممينة .4

 .عقد الدكرات التدريبية اليادفة لرفع كرقي المينة في فمسطيف .5

 .عقد المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ في المكاضيع ذات العالقة بالمينة .6

العمؿ  ك,التنسيؽ مع االتحادات المحمية كالعربية كالدكلية كالتي ليا عالقة بالمينة .7
 كالمشاركة في االتحادات كالتمثيؿ في تمؾ االتحادات تمؾ ةعمى عضكم حصكؿلؿ

 .ال يتعارض مع القكانيف نشاطاتيا بما

 ككذلؾ , كمعايير المحاسبة الدكلية,العمؿ عمى تطبيؽ المعايير الدكلية لمتدقيؽ .8
 .كسمككيات المينة الصادرة عف االتحاد الدكلي مف خالؿ الميثاؽ آداب

 التنسيؽ مع لجنة الترخيص بخصكص إعداد كعقد االمتحانات الخاصة بالمتقدميف .9
 .لمحصكؿ عمى رخصة مزاكلة المينة

 إصدار الكتب كالمجالت كالترجمات كالدكريات كالمنشكرات التي مف شأنيا .10
 .تطكير المينة كرفع مستكل القائميف عمييا

 كالصحية كعمؿ نظاـ لمضماف االجتماعيةالعمؿ عمى تكفير الخدمات  .11
 .ألعضاء كالعمؿ عمى إنشاء صندكؽ التقاعدلمدققيف اؿاالجتماعي 

التنسيؽ مع المؤسسات الخاصة كالعامة مف أجؿ تفعيؿ دكر الجمعية  .12
 .أىدافيا كتحقيؽ

  . في النظاـ الداخمي لمجمعيةكؿ ما يخدـ المينة كلـ يتـ ذكرهدعـ ك تنفيذ  .13
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كالعمؿ عمى , كبشكؿ عاـ فإف أىداؼ الجمعية تقكـ عمى رعاية مصالح أعضائيا مف المدققيف
كيعتبر االنتساب إلى جمعية , تنمية ركح التعاكف بينيـ, كتسعى إلى رفع مستكاه العممي كالميني

, مدققي الحسابات القانكنييف الفمسطينية إلزاميا لممدققيف الراغبيف في مزاكلة المينة في فمسطيف
 .كتحت طائمة المسؤكلية كفقا لالئحة التنفيذية لقانكف مزاكلة المينة كالنظاـ الداخمي لمجمعية

 :  جمعية المحاسبين والمراجعين الفمسطينية  4-3-3

ىي جمعية مينية فمسطينية ذات شخصية اعتبارية مستقمة كفؽ قانكف الجمعيات الخيرية 
كتيدؼ كفؽ نظاميا , ميتمة بكؿ مف مينتي المحاسبة كالتدقيؽ, 2000 لسنة 1الفمسطيني رقـ 

  (:   www.paaa.ps)الداخمي الجديد إلى ما يمي 
 رفع مستكل المينة ككضع القكاعد السميمة لمزاكلتيا كفقان لممعايير كاألصكؿ العممية .1

 .كالعممية

 . بكافة الطرؽ كالكسائؿ التي تكفؿ ذلؾدقؽرفع المستكل الميني لممحاسب كالـ .2

 .إيجاد الحمكؿ السميمة لممشاكؿ كالمكضكعات المينية المختمفة .3

 .تنمية ركح التعاكف بيف أعضاء الجمعية كالسعي لرعاية شئكنيـ .4

 جمع كممة المحاسبيف كالمراجعيف كالمحافظة عمى حقكقيـ كالدفاع عف مصالحيـ .5
 .المشركعة

 .تكعية الجميكر بأىمية كفكائد التطبيؽ المحاسبي السميـ .6

 
عمى يد مجمكعة مف المحاسبيف كالمدققيف األكفاء في 1979ككانت قد تأسست الجمعية في العاـ 

لتقدـ خدماتيا , مدينة غزة تحت اسـ جمعية المحاسبيف كالمراجعيف القانكنييف العرب في قطاع غزة
كالذم كاف يصدر مف خالؿ , كرعايتيا لممدققيف الحاصميف عمى ترخيص المزاكلة في قطاع غزة

كقد حصمت عمى عضكية االتحاد العاـ لممحاسبيف كالمراجعيف العرب في , مسجؿ الشركات كقتئذ
ككسعت نطاؽ عمميا 1998إال أنيا قد قامت بتعديؿ نظاميا الداخمي في العاـ , ـ1985العاـ 

, ليشتمؿ الكطف ككؿ كفتحت أبكاب عضكيتيا ليشتمؿ عمى المحاسبيف كالمدققيف عمى حد سكاء
كحصمت عمى عضكية مراقب في , ليصبح اسميا الجديد جمعية المحاسبيف كالمراجعيف الفمسطينية
كتقدمت بطمب الحصكؿ , 2002لجنة معايير التقييـ الدكلية التي انعقدت في بمجيكا في سبتمبر 

 كالزالت تقـك بدكر حيكم في 2002في العاـ  (IFAC)عمى عضكية االتحاد الدكلي لممحاسبيف
 .سبيؿ تنظيـ المينة في قطاع غزة

 
 

http://www.paaa.ps/
http://www.paaa.ps/
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 :  األشكال القانونية لمكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة 4-4
يتمثؿ الشكؿ القانكني المتاح كفقان لقانكف مزاكلة المينة كالئحتو التنفيذية لفتح أك تأسيس مكاتب 

قانكف تنظيـ مينة )كشركات التدقيؽ في فمسطيف عمكمان كمنيا قطاع غزة في الشكميف التالييف فقط 
 ( :  2004:التدقيؽ

 
 المنشأة الفردية   : الشكؿ األكؿ

يستطيع المدقؽ الحاصؿ عمى رخصة مزاكلة المينة مف مجمس مينة تدقيؽ الحسابات الفمسطيني 
كعضكية جمعية مدققي الحسابات القانكنييف الفمسطينية ممارسة مينة تدقيؽ الحسابات بشكؿ 

 .شخصي مف خالؿ مكتب تدقيؽ حسابات شخصي عمى ىيئة منشاة فردية
 

 الشركة العادية  :  الشكل الثاني 

 كالئحتو التنفيذية إلى إمكانية تأسيس شركات 2004 لسنة 9يشير قانكف تنظيـ مينة التدقيؽ رقـ 
كأال , كيشترط في ذلؾ أال يككف المدقؽ شريكا في أكثر مف شركة كاحدة, عادية لمزاكلة المينة

كأف يككف جميع أعضاء الشركة , يزاكؿ المينة خارج نطاقيا, سكاء بصكرة مستقمة أك لدل الغير
مف الحاصميف عمى رخصة مزاكلة المينة, حيث يقدـ الراغبكف في تأسيس الشركة طمبيـ لدل 

مسجؿ الشركات بكزارة االقتصاد الكطني مرفؽ بيا صكر رخص المزاكلة لمشركاء, كبعد تسجيؿ 
الشركة يتـ تقديـ طمب الحصكؿ عمى رخصة المزاكلة الخاص بالشركة لمجمس مينة تدقيؽ 

 .الحسابات
كبالنظر في الكاقع العممي يالحظ بأنو يغمب عمى مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة الصبغة 

كيرجع سبب , بمعنى أف معظـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة ىي منشات فردية, الفردية
ذلؾ إلى تأخر صدكر قانكف المزاكلة كتحكؿ مكاتب خدمات المحاسبة التي يغمب عمييا الصفة 

ثـ إف العضكية التي تمنحيا جمعية المدققيف القانكنييف الفمسطينية تتـ , الفردية إلى مينة التدقيؽ
كمف جية أخرل فقد الحظ الباحث أف الغالبية العظمى مف مكاتب , لممدقؽ الفرد كليس لممنشأة

 . التدقيؽ التي يديرىا مدققكف معتمدكف تتخذ مف محافظة غزة مقرا ليا
 
 :  حقوق وضوابط عمل المدققين المزاولين في قطاع غزة 4-5

الالئحة التنفيذية ): تتمثؿ حقكؽ كضكابط عمؿ المدققيف العامميف في قطاع غزة فيما يمي
 :  (ـ 2004:لقانكف مزاكلة المينة
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حقوق المدقق المزاول :  أواًل 
 :   كالتي تتمثؿ في الحقكؽ التالية 

يحؽ لممدقؽ تقديـ المشكرة كالخبرة المينية كالقياـ بأعماؿ التحكيـ كالتصفيات في  .1
المجاالت المحاسبية كالمالية كالضريبية, باإلضافة إلى فحص كتدقيؽ حسابات 

 . األفراد كالشركات كالمؤسسات كالييئات

اإلطالع عمى جميع الدفاتر كالسجالت كالميزانيات المتعمقة باألشخاص الطبيعييف  .2
كأف يطمب منيـ مكافاتو , كالمعنكييف الذيف يتعامؿ معيـ كيقـك بتدقيؽ حساباتيـ

 . بما يراه ضركريا لمقياـ بعممو عمى أحسف كجو

التثبت مف أف الدفاتر كالسجالت التي يقـك بتدقيقيا منظمة حسب األصكؿ, كأف  .3
 . يشير خطيا إلى أم مخالفة يكتشفيا, كيطمب معالجتيا كتصكيبيا

القياـ بإعداد تقارير كافية بشأف الحسابات التي قاـ بفحصيا, كااللتزاـ بقكاعد  .4
التدقيؽ المعمكؿ بيا في فمسطيف ككذلؾ آداب كسمككيات المينة في شيادتو عمى 

 . صحة كسالمة الحسابات الختامية كالميزانيات التي يقكـ بمراجعتيا
ال يجكز ألية مؤسسة أك شركة يتطمب القانكف أف يككف ليا مدقؽ بما في ذلؾ  .5

األفراد القياـ بتغيره خالؿ السنة المالية التي يقـك بتدقيؽ حساباتيا عنيا إال في 
 .حاالت الكفاة أك صدكر قرار مف المجمس بخصكص التأديب 

 ضوابط عمل المدقق المزاول  : ثانياً 

كتتمثؿ ضكابط عمؿ المدقؽ فيما يحظر عمى المدقؽ المزاكؿ لممينة القياـ بو 
 : مثؿ 

العمؿ مكظفا لدل الحككمة أك لدل أم مف المؤسسات العامة أك البمديات أك لدل  .1
 . أية جية خاصة أخرل مف غير مزاكلي المينة

 . احتراؼ التجارة أك الصناعة أك العمؿ في أية مينة أخرل .2

 .  مزاكلة مينة تدقيؽ حسابات أية شركة يككف شريكا فييا .3

 .  القياـ بالدعاية لنفسو بأية كسيمة مف كسائؿ اإلعالف بطريقة مخمة بكرامة المينة .4

 .  مضاربة أك منافسة أم مدقؽ آخر لمحصكؿ عمى العمؿ بصكرة تسئ إلى المينة .5
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إفشاء المعمكمات كاألسرار التي أطمع عمييا مف خالؿ عممو مدققا إال في الحاالت  .6
التي يستكجبيا القانكف كلمجيات التي يسمح أك يستكجب تقديـ تمؾ المعمكمات 

 . كاألسرار إلييا

 إبداء رأم يخالؼ حقيقة ما تضمنتو الدفاتر كالسجالت كالبيانات المحاسبية  .7
 . كالتكقيع عمى تقارير حسابات لـ يدققيا ىك أك أحد العامميف تحت إمرتو

 الشيادة كالتكقيع عمى صحة بيانات كحسابات ختامية كميزانيات ال تعكس الكضع  .8
 . المالي الصحيح لمجية التي كمؼ بتدقيؽ حساباتيا

 تدكيف بيانات كاذبة في أم تقرير أك حسابات أك كثيقة قاـ بإعدادىا في إطار  .9
 . مزاكلتو المينة

  كضع تقارير غير صحيحة أك المصادقة عمى كقائع مغايرة في أية  .10
 . كثيقة يتكجب إصدارىا بمكجب قكاعد مزاكلة المينة

 . المصادقة عمى تكزيع أرباح صكرية أك غير حقيقية .11

كيالحظ أف الحقكؽ كالضكابط التي نص عمييا القانكف مف شأنيا تنظيـ ما يتعمؽ 
كمالئمة التقرير , كالسرية, بأخالقيات المينة كقكاعد سمككيا مف حيث الحياد

 .لمظركؼ

 :   الخدمات التي تقدميا مكاتب التدقيق في قطاع غزة 4-6
قطاع غزة ك التي يمكف إجماؿ  أنكاع الخدمات التي تقدميا مكاتب كشركات التدقيؽ في تختمؼ

 (2004جربكع, ): أبرزىا فيما يمي 

 .مراجعة كتدقيؽ الحسابات كفقان لقكاعد كمعايير المراجعة المعتمدة. 1

 .كضع األنظمة المالية كالمحاسبية كاألنظمة اإلدارية األخرل كشؤكف المكظفيف كغير ذلؾ. 2

 .تقديـ الخدمات االستشارية المختمفة في الشؤكف المحاسبية كالمالية. 3

 .تقديـ خدمات االستشارات الضريبية. 4

. المساعدة في تأسيس الشركات الجديدة. 5
  العاممةتدقيؽأما فيما يتعمؽ بتحميؿ طبيعة الخدمات التي تقدميا مكاتب كشركات المحاسبة كاؿ

 أف الخدمات ( 2004جربكع, )في قطاع غزة, كتحديد نسبة كؿ منيا, تبيف مف خالؿ دراسة 
 المحاسبية تأخذ النصيب األكبر مف عمؿ تمؾ المكاتب, يميو االستشارات الضريبية, كتأتي في

 ك قد الحظ الباحث عند  الحسابات ثـ دراسات الجدكل االقتصاديةتدقيؽالدرجة الثالثة خدمات 
 الزالت 2004زياراتو الميدانية لمكاتب التدقيؽ أف النتائج التي تكصؿ إلييا جربكع في العاـ 
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فمعظـ المكاتب كتحديدا الفردية الزاؿ العمؿ األساسي ليا ىك , ماثمة كبشكؿ كبير لغاية اآلف
 .خدمات المحاسبة كما يرتبط بيا مف معامالت ضريبية
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 : تمييد 5-1

جراءاتيا محكرا رئيسيا يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف    تعتبر منيجية الدراسة كا 
لمتكصؿ إلى , كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي, الدراسة

ؽ األىداؼ مكبالتالي تحؽ, ىاالنتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع
 .  يياالتي تسعى إؿ

ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة ,  الدراسة كمجتمعمتبعنيج اؿلمـتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا حيث م
 كما يتضمف كصفا لإلجراءات التي ,كمدل صدقيا كثباتيا, ككيفية بنائيا كتطكيرىاإعدادىا كطريقة 

, كاألدكات التي استخدميا لجمع بيانات الدراسة,  أداة الدراسة كتقنينياتصميـقاـ بيا الباحث في 
, كاستخالص النتائجلبيانات كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا

 . يمي كصؼ ليذه اإلجراءاتاكفيـ
 

 : أسموب الدارسة5-2
تقييـ مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في " تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كالذم يحاكؿ 

قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
كيحاكؿ المنيج الكصفي التحميمي أف يقارف " كالمتعمؽ برقابة الجكدة لتدقيؽ البيانات المالية  (220)

كيفسر كيقيـ لمكصكؿ إلي نتائج كتكصيات ذات أىمية يزيد بيا رصيد المعرفة حكؿ مكضكع 
 .الدراسة

 :وقد اعتمدت الدراسة عمى نوعين أساسين من مصادر المعمومات ىما
حيث تـ معالجة اإلطار النظرم لمدراسة مف خالؿ مصادر البيانات الثانكية : المصادر الثانوية .1

كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة, كالدكريات كالمقاالت , 
كالتقارير, كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكعيا, كالبحث كالمطالعة في مكاقع 

 .اإلنترنت المختمفة

لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث فقد تـ جمع البيانات األكلية مف : المصادر األولية .2
ليذا الغرض, ككزعت عمى   36خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسية لمدراسة , صممت خصيصا ن

مكتب تدقيؽ حسابات يممكو أك يديره مدقؽ حسابات قانكني مرخص مف قبؿ مجمس مينة 
 .كعضك مزاكؿ لدل جمعية مدققي الحسابات القانكنييف الفمسطينية في قطاع غزة, التدقيؽ 
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 : مجتمع الدراسة 5-3
, قطاع غزة العاممة في مجتمع الدراسة في الحصر الشامؿ لجميع مكاتب التدقيؽ الخارجي تمثؿ م

كالتي يممكيا أك يديرىا مدققكف مرخصكف مف قبؿ مجمس مينة تدقيؽ الحسابات في فمسطيف 
كحاصميف عمى عضكية مدقؽ حسابات قانكني مزاكؿ مف جمعية مدققي الحسابات القانكنييف 

 عضك حسب آخر اجتماع لمجمعية العمكمية لمجمعية بتاريخ 51كالذيف بمغ عددىـ , الفمسطينية
كىـ يعممكف في مكاتب تدقيؽ متعددة إما عمى شكؿ منشآت  (3)ممحؽ رقـ , ـ13/06/2010

 (. 4)ممحؽ رقـ ,  مكتب مزاكؿ بشكؿ فعمي36فردية أك شركات عادية كيبمغ عددىا اإلجمالي 

بمعدؿ استبانة ,  عمى مجتمع الدراسة 36كقد تـ استخداـ طريقة الحصر الشامؿ بحيث تـ تكزيع 
كاحدة لكؿ مكتب قاـ بتعبئتيا المدقؽ صاحب المكتب في حاؿ المنشأة الفردية كالمدقؽ صاحب 

 استبانة أم بنسبة 36كقد تـ الحصكؿ عمى , الدرجة الكظيفية األعمى في حاؿ الشركات العادية
%.  100استرداد 

 
 : أداة الدراسة5-4

تقييـ مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات "  تـ إعداد استبانة حكؿ 
كالمتعمؽ برقابة الجكدة  (220)تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 ".لتدقيؽ البيانات المالية
 
 : خطوات بناء اإلستبانة5-5

عداد االستبانة فقد تـ المركر بالخطكات التالية   : في سبيؿ بناء كا 
كاالستفادة , الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسةك المحاسبية ياتاألدباإلطالع عمى  -1

. منيا في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا
 في محاسبيف كالمينييف المزاكليف عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اؿةاستشار -2

 . كفقراتيامجاالت اإلستبانةتحديد 
 .تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة -3
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ -4
 مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات فمحكـ مف األكاديميي (12)تـ عرض اإلستبانة عمى  -5

يبيف أسماء  (1)كالممحؽ رقـ , الفمسطينية كالمينييف كالمدققيف المزاكليف لممينة في قطاع غزة 
 .أعضاء لجنة التحكيـ
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, كفي ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ
(. 2 )ؽممح, فقرة (33) اإلستبانة في صكرتيا النيائية عمى رلتستؽ

 :وتتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسيين ىما
كىك عبارة عف بيانات صاحب مكتب التدقيؽ الخارجي  كبيانات المكتب كىي : القسم األول

المؤىؿ العممي, التخصص العممي, الشيادات المينية, سنكات الخبرة, الشكؿ القانكني لممكتب, )
 .(العالقة مع مكاتب التدقيؽ الخارجية, عدد العامميف في المكتب, عدد سنكات عمؿ المكتب

 7 فقرة مكزعة عمى 33كتتككف اإلستبانة مف ,  كىك عبارة عف مجاالت الدراسة:القسم الثاني
 :مجاالت رئيسة ىي

( 5)كيتككف مف ,  بتحميؿ مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب :المجال األول
 .فقرات

,  بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني لممدقؽالتدقيؽمدل التزاـ مكاتب : المجال الثاني
 .فقرات (5)كيتككف مف 

بدراسة كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ المكافقة عمى التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب : المجال الثالث
 .فقرات (4)كيتككف مف , الجديدة منيا أك مكاصمة السابقة

 . فقرات (4)كيتككف مف , بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب : المجال الرابع
( 5)كيتككف مف , أداء عممية التدقيؽ كفقا لممعيارالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب : المجال الخامس

 .فقرات
جراءات رقابة الجكدة التدقيؽمدل التزاـ مكاتب  :المجال السادس  بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 .فقرات (5)كيتككف مف , المطبقة
كيتككف , بتكثيؽ عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب  :المجال السابع

 .فقرات (5)مف 
كقد تـ استخداـ مقياس خماسي شبيو ليكرت لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب 

 (:5.1)جدكؿ 
 (: 5.1)جدول 

 درجات مقياس خماسي شبيو ليكرت 

 االستجابة
ممتزم بدرجة  ممتزم ممتزم تماما

 متوسطة
غير ممتزم  غير ممتزم

 تماما
 1 2 3 4 5 الدرجة
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كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة  " ممتـز تماما غير" لالستجابة  (1)تـ اختيار الدرجة 
. كىك يتناسب مع ىذه االستجابة% 20ىك
 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   5-6
الختبار  K-S) )   Kolmogorov-Smirnov  Testسمرنكؼ-ـ اختبار ككلمجكركؼااستخدتـ 

في جدكؿ , ككانت النتائج كما ىي مبينة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
(5.2 .)

  :( 5.2)جدول 
 التوزيع الطبيعينتائج اختبار 

القيمة االحتمالية المجال م  
(Sig.) 

 0.341  بتحميؿ مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾالتدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .1

 0.537  بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني لممدقؽالتدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .2

 0.318 بدراسة كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ المكافقة عمييا أك مكاصمتياالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .3

 0.224 بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .4

 0.392 بأداء عممية التدقيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .5

جراءات رقابة الجكدة المطبقةالتدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .6  0.070  بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 0.223 بتكثيؽ عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .7

 0.982 معاً  جميع مجاالت االستبانة 

 
ت مجاالجميع  ؿ(.Sig)أف القيمة االحتمالية  (5.2)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 

0.05مستكل الداللة  مف أكبرالدراسة كانت  ىذه المجاالت يتبع  كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ؿ
.  كبذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسةالتكزيع الطبيعي 

  
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة5-7

 :تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية
يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض : النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي -1

 . معرفة تكرار فئات متغير ما كتفيد الباحث في كصؼ مجتمع الدراسة

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كركنباخ -2
: لقياس درجة االرتباط  (Pearson Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط بيرسكف  -3

 .يقـك ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف
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لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات ( T-Test ) في حالة عينة كاحدةTاختبار  -4
 .االستبانة 

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ  (Independent Samples T-Test ) في حالة عينتيفTاختبار  -5
كقد تـ استخدامو لمفركؽ التي تعزل ,  ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البياناتتفركقا

 .لممتغير الذم يشتمؿ عمى مجمكعتيف

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم -6
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف 

استخدامو لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثالث مجمكعات  كقد تـ ,البيانات
 .فأكثر

 
 : صدق وثبات االستبانة5-8
يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما كضعت لقياسو, كقد قاـ الباحث بالتأكد مف  

: صدؽ اإلستبانة بطريقتيف
 

 :Content Validityصدق المحتوى -1
 محكـ مف األكاديمييف 12تـ عرض اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 

, كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما (1)كالمينييف كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ 
- يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة, كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية 

 (.2)انظر الممحؽ رقـ 
 
 :صدق المقياس- 2

 Internal Validityاالتساق الداخمي : أوال

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي 
إلية ىذه الفقرة, كقد تـ احتساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف 

. كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو
 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ,  (5.3)جدكؿ يكضح 
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ α =0.05كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .صادؽ لما كضع لقياسو
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 ( :5.3)جدول 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن 
سو
بير

مل 
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 0.607 .يتحمؿ المدقؽ مسئكلية الجكدة الشاممة لكؿ عممية تدقيؽ قبؿ بيا  .1

 0.000* 0.658 .يؤدم المدقؽ عممو كفقان لممعايير المينية كالمتطمبات التنظيمية الالزمة   .2

جراءات رقابة الجكدة   .3  0.000* 0.670 .يؤدم المدقؽ عممو ممتزمان بسياسات كا 

يصدر المدقؽ تقاريره كفقان لنتائج الفحص كالتدقيؽ بمكضكعية  .4 ُُ. 0.510 *0.001 

يقّيـ المدقؽ مدل التزاـ فريؽ التدقيؽ بقكاعد كآداب كسمككيات المينة  .5 ُُ. 0.584 *0.000 

 . α =0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني كالدرجة الكمية  (5.4)جدكؿ يكضح  -
 α =0.05لممجاؿ , كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو
 
 ( : 5.4)جدول 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن 
سو
بير

مل 
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

يقـك المدقؽ بطرح األسئمة الالزمة عمى فريؽ التدقيؽ لمتأكد مف التزاميـ بقكاعد السمكؾ الميني كالمتطمبات   .1
 0.000* 0.583 .األخالقية

 0.000* 0.755 .يتشاكر المدقؽ مع إدارة المكتب لمعالجة عدـ التزاـ فريؽ التدقيؽ بقكاعد السمكؾ الميني  .2

يقّيـ المدقؽ مدل التزاـ فريؽ التدقيؽ بالمتطمبات األخالقية لكؿ ميمة  .3 ُُ. 0.693 *0.000 

جراءات الحفاظ عمى االستقاللية   .4 يقّيـ المدقؽ المعمكمات حكؿ مخالفات المكتب لسياسات كا  ُُ. 0.726 *0.000 

 0.000* 0.705 .  يعالج المدقؽ ميددات االستقاللية كيخفضيا لمستكل مقبكؿ  .5

 . α =0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
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معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث كالدرجة الكمية  (5.5)جدكؿ يكضح  -
 α =0.05لممجاؿ , كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو
 
 ( : 5.5)جدول 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن 
سو
بير

مل 
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

يشعر المدقؽ بالرضا عف التقييمات التي يجرييا مكتبو لقبكؿ أم عميؿ جديد أك مكاصمة العمؿ مع عميؿ سابؽ   .1
. 

0.776 *0.000 

 0.000* 0.533 .يقـك المدقؽ بإبالغ إدارة مكتبو فكر كصكلو معمكمات مف شأنيا أف تكثر عمى عممية التدقيؽ  .2

 0.000* 0.850يطبؽ المكتب مجمكعة مف السياسات كاإلجراءات لتقرير قبكؿ أم عميؿ جديد أك االستمرار مع عميؿ سابؽ    .3

 0.000* 0.891 .يقـك المدقؽ بتقييـ قرارات قبكؿ العمالء أك االستمرار معيـ   .4

 . α =0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع كالدرجة الكمية  (5.6)جدكؿ يكضح  -
 α =0.05لممجاؿ , كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو

 ( :5.6)جدول 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن 
سو
بير

مل 
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 0.634 .يتكافر لدل فريؽ التدقيؽ التأىيؿ العممي المناسب  .1

 0.000* 0.753 .يخضع فريؽ التدقيؽ لدكرات تدريبية في مجاؿ المينة بشكؿ مستمر  .2

 0.000* 0.664 .يستعيف المكتب بخبراء خارجييف تابعيف لو إلنجاز مياـ التدقيؽ  .3

 0.000* 0.855 .يراعي المكتب عند تعييف المدققيف المتطمبات القانكنية كالمينية  .4

 . α =0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
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معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس كالدرجة  (5.7)جدكؿ يكضح  -
 0.05الكمية لممجاؿ , كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

=αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو . 
 ( : 5.7)جدول 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن 
سو
بير

مل 
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.001* 0.495 . يكجو المدقؽ الرئيس فريؽ التدقيؽ ك يشرؼ عمى عممو  .1

 0.003* 0.451 . يصدر المدقؽ تقريره مستندا إلى أدلة إثبات كافية كمالئمة  .2

يقّيـ المدقؽ نتائج المشاكرات كالنقاشات الخارجية التي يجرييا الفريؽ   .3 ُُ. 0.488 *0.001 

 0.011* 0.380 .يسمح المكتب لجيات تدقيؽ خارجية برقابة جكدة خدمات التدقيؽ التي يقدميا  .4

يطبؽ المكتب سياسات ك إجراءات كاضحة لمعالجة  اختالفات الرأم بيف فريؽ التدقيؽ ك مدقؽ رقابة الجكدة   .5
 .إف حدثت

0.709 *0.000 

  α =0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
 
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السادس كالدرجة الكمية  (5.8)جدكؿ يكضح - 

 كبذلؾ يعتبر α =0.05لممجاؿ , كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 
 .المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو

 ( : 5.8)جدول 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن 
سو
بير

مل 
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 0.820 .يطبؽ المكتب نظاـ رقابة جكدة عمى أعمالو  .1

 0.000* 0.913 .يكجد بالمكتب نظـ مراقبة لضماف تطبيؽ نظاـ رقابة الجكدة بشكؿ مالئـ  .2

جراءات رقابة الجكدة المطبقة كافية  .3  0.000* 0.776 .يرل المدقؽ باف سياسات كا 

 0.000* 0.794 .يقـك المدقؽ باالطالع عمى نتائج تقييـ نظاـ رقابة الجكدة باستمرار  .4

 0.000* 0.800 .يعالج المدقؽ أكجو الضعؼ كالقصكر في نظاـ رقابة الجكدة إف كجدت  .5

 . α =0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
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معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السابع كالدرجة الكمية  (5.9)جدكؿ يكضح  -
 α =0.05لممجاؿ , كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو
 ( : 5.9)جدول 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن 
سو
بير

مل 
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 0.748 .يحتفظ المدقؽ بقضايا اإلخالؿ بالمتطمبات األخالقية ك كيفية معالجتيا ضمف كثائؽ التدقيؽ   .1

 0.000* 0.733 .يحتفظ المدقؽ بالمخاطبات كاالستنتاجات المتعمقة بااللتزاـ بمتطمبات االستقاللية ضمف كثائؽ التدقيؽ   .2

 0.000* 0.762 .  المتعمقة بقبكؿ العمالء أك االستمرار معيـ ضمف كثائؽ التدقيؽ تيحتفظ المدقؽ بالمخاطبات كاالستنتاجا  .3

 0.000* 0.631 .يقـك مدقؽ رقابة الجكدة بتكثيؽ جميع اإلجراءات التي قاـ بتنفيذىا  .4

يشير مدقؽ رقابة الجكدة في تقريره إلى عدـ درايتو بكجكد أم مسائؿ عالقة يمكف أف تؤثر سمبان عمى أحكاـ   .5
 .كاستنتاجات فريؽ التدقيؽ 

0.748 *0.000 

 . α =0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
 

 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 .الكصكؿ إلييا, كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة

عند أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان  (5.10)يبيف جدكؿ 
 . كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضعت لقياسوα =0.05مستكم معنكية 
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 ( : 5.10)جدول 
 .معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة

 معامل بيرسون المجال الرقم
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 0.786  بتحميؿ مسئكلية الجكدة الشاممة لممدقؽ الشريؾالتدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .1

2.  
 بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 

 0.000* 0.719 لممدقؽ

بدراسة كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ المكافقة التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .3
عمييا أك مكاصمتيا 

0.800 *0.000 

 0.000* 0.578 بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .4

 0.000* 0.552 بأداء عممية التدقيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .5

6.  
جراءات رقابة التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 الجكدة المطبقة
0.834 *0.000 

 0.000* 0.680 بتكثيؽ عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .7

 . α=0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
 
  :Reliabilityثبات اإلستبانة - 3

يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة أكثر مف 
مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط, أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج 

اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة عدة مرات خالؿ 
  .فترات زمنية متعددة

 :تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ طريقتيف كما يمي
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  - أ

باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة, كانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ 
(5.11 .)
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 ( : 5.11)جدول 
 معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة

 *الثبات معامل ألفا كرونباخ  المجال م
 بتحميؿ مسئكلية الجكدة الشاممة لممدقؽ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .1

 0.752 0.565 الشريؾ

 بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .2
 الميني لممدقؽ

0.698 0.835 

بدراسة ك تقييـ العالقات مع العمالء التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .3
 بيدؼ المكافقة عمييا أك مكاصمتيا

0.774 0.880 

 0.840 0.706 بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .4

 0.484 0.234 بأداء عممية التدقيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .5

 بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات ك التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .6
 إجراءات رقابة الجكدة المطبقة

0.878 0.937 

بتكثيؽ عمميات التدقيؽ ك الرقابة عمى التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .7
 الجكدة

0.655 0.809 

 0.945 0.893 جميع مجاالت االستبانة معاً  

 الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ= الثبات  *
 

أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة بصكرة  (5.11) كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
كذلؾ كانت . لكؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة (0.878, 0.234)عامة لكؿ مجاؿ كتتراكح بيف 

ككذلؾ قيمة الثبات كانت مرتفعة لكؿ . (0.893)قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات اإلستبانة كانت 
كذلؾ كانت قيمة الثبات . لكؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة (0.937, 0.484)مجاؿ كتتراكح بيف 

  .كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع (0.945)لجميع فقرات اإلستبانة كانت 
 

 :Split Half Method  التجزئة النصفيةةطريق- ب

كاألسئمة ذات األرقاـ  األسئمة ذات األرقاـ الفردية ,)حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي جزئيف 
رتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية كبعد االب معامؿ احستـ ثـ  (الزكجية

 :Spearman-Brownبراكف  -  سبيرمافذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة 
2r =  االرتباط المعدؿمعامؿ 

1 r
 معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات r حيث 

 (.5.12)كتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ . األسئمة الزكجية
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 : ( 5.12)جدول 
 لقياس ثبات اإلستبانة  التجزئة النصفيةةطريق

 االرتباط المعدلمعامل  معامل االرتباط  المجالم  
 0.475 0.306  بتحميؿ مسئكلية الجكدة  لممدقؽ الشريؾالتدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .1

 بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .2
 الميني لممدقؽ

0.635 0.783 

بدراسة ك تقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .3
 المكافقة عمييا أك مكاصمتيا

0.738 0.849 

 0.758 0.610 بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .4
 0.361 0.216 بأداء عممية التدقيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .5

 بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات ك إجراءات التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   .6
 رقابة الجكدة المطبقة

0.774 0.877 

 0.761 0.607 بتكثيؽ عمميات التدقيؽ ك الرقابة عمى الجكدةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   .7
 0.916 0.846 معاً  جميع مجاالت االستبانة 

 
 براكف- بيرسكف) االرتباط المعدؿأف قيمة معامؿ  (5.12)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 

Spearman-Brown))كداؿ إحصائينارتفع ـ  .
 

قابمة  (2)وبناءا عمى ما سبق تكون اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق 
استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات ، لمتوزيع

 .بصحة اإلستبانة وصالحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
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:  تمييد 6-1
كتحديد ,  تـ استعراض نتائج التحميؿ اإلحصائي في ىذا الفصؿ كالذم أجرم عمى مجتمع الدراسة 

 .  مدل الدالالت اإلحصائية الناتجة عنو 
 
 :   الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة 6-2

فيما يمي عرض لخصائص مجتمع الدراسة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية لممدقؽ كخصائص 
. مكتب التدقيؽ

 
   حسب المؤىل العممي6-2-1

أف معظـ مجتمع الدراسة مف حممة درجة البكالكريكس حيث بمغت نسبتيـ  (6.1)يتضح مف جدكؿ 
مف مجتمع الدراسة مف حممة الدراسات % 19.4, كتكضح النتائج أيضان أف ما نسبتو 80.6%
كذلؾ نظرا , كقد تـ دمج درجة الدكتكراه كالماجستير تحت مسمى دراسات عميا في التحميؿ, العميا

كيشار إلى درجة البكالكريكس تمثؿ , لكجكد مفردة كاحدة مف مجتمع الدراسة تحمؿ درجة الدكتكراه
 . الحد األدنى مف التأىيؿ العممي الذم يشترطو قانكف مزاكلة مينة التدقيؽ لمنح ترخيص المزاكلة

 
 المؤىل العممي: (6.1)جدول 
%النسبة المئوية  العدد المؤىل العممي  
 80.6 29 بكالكريكس

 19.4 7 دراسات عميا

 100.0 36 المجموع

 
  حسب التخصص العممي6-2-2

كيشار ىنا إلى أف  , %100كافة مجتمع الدراسة تخصصيـ محاسبة بنسبة  أف (6.2)يبيف جدكؿ 
ـ يتيح المجاؿ بضكابط لكؿ خريجي 2004 لسنة 9قانكف مزاكلة مينة التدقيؽ الفمسطيني رقـ 

كرغـ ىذا التكسع الذم , كميات التجارة كاالقتصاد لمحصكؿ عمى تراخيص مزاكلة مينة التدقيؽ
مما يعزز كجاىة , بقيت محصكرة في المحاسبيف-  في قطاع غزة –أتاحو القانكف إال أف المينة 

 .  كلعدـ حصره المينة في المحاسبيف, االنتقادات المكجية لمقانكف ليذا التكسيع
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 التخصص العممي: (6.2)جدول 
%النسبة المئوية  العدد التخصص العممي  

 100.0 36 محاسبة
 0 0 إدارة أعماؿ

 0 0 اقتصاد

 0 0 عمـك مالية كمصرفية

 100.0 36 المجموع
 
  حسب الشيادات المينية العربية واألجنبية6-2-3

في حيف أف , العربية ACPA ىـ مف حممة شيادة % 57.1أف ما نسبتو  (6.3)يتضح مف جدكؿ 
ال يكجد لدييـ أم شيادات مينية عربية أك أجنبية كىـ بحاجة لمتابعة مف قبؿ % 37.1ما نسبتو 

مف مجتمع الدراسة ىـ مف حممة % 5.7 كمف جية أخرل فإف ما نسبتو مجمس المينة الفمسطيني,
ىـ مف حممة شيادات المزاكلة العربية % 62.8مما يعني أف ما نسبتو ,  األمريكيةCPAشيادة 

كفؽ ما أشارت لذلؾ العديد مف , كالتي ينعكس أثرىا إيجابيا عمى مستكل الجكدة, كاألمريكية
  .(ـ2010: نشكاف )الدراسات السابقة مثؿ دراسة 

 
الشيادات المينية :(6.3)جدول 
%النسبة المئوية  العدد الشيادات المينية  
ACPA 57.1 20 العربية 

CPA 5.7 2 األمريكية 

  ACCA 0 0 البريطانية 

 37.1 13 ال يكجد

 0 0 أخرل 

 100.0 *35 المجموع

ىناؾ شخص كاحد لـ يجب عمى السؤاؿ *
 
  حسب سنوات الخبرة6-2-4

 15مف مجتمع الدارسة عدد سنكات الخبرة ليـ % 55.6أف ما نسبتو  (6.4)يتبيف مف جدكؿ 
أقؿ مف مف مجتمع الدارسة عدد سنكات الخبرة لدييـ % 44.4سنة فأكثر في حيف أف ما نسبتو 
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كمف , مما يعني أف أكثر مف نصؼ المجتمع مف ذكم الخبرات المينية العالية ,  سنة15
إما في الخارج أك  , 2004المؤكد أنيـ مارسكا المينة قبؿ إقرار قانكنيا الذم صدر في سنة 

في الداخؿ تحت إشراؼ كتنظيـ جمعية المحاسبيف كالمراجعيف الفمسطينية كالتي سبقت جمعية 
 . المدققيف القانكنييف الفمسطينييف في النشأة كالتككيف

 
 سنوات الخبرة: (6.4)جدول 
%النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة  

 44.4 16  سنة15اقؿ مف 

 55.6 20  سنة فأكثر15

 100.0 36 المجموع

 
 حسب الشكل القانوني لممكتب 6-2-5

مف % 36.1مف مكاتب التدقيؽ ىي منشآت فردية, بينما % 63.9أف ما نسبتو  (6.5)يبيف جدكؿ 
ـ 2004 لسنة 9كيرجع ذلؾ إلى أف قانكف تنظيـ المينة رقـ , مجتمع الدراسة ىي شركة عادية

ثـ أف الجمعية المخكلة بترتيب ممؼ , كقد أعقب صدكره العديد مف حاالت النقد, الزاؿ حديثا
المكاتب كالمزاكلة كىي جمعية المدققيف القانكنييف الفمسطينية تكاجو صعكبات في مسألة تريب 

ف معظـ المدققيف المزاكليف ىـ باألساس مف أصحاب مكاتب , أكضاع المينة في قطاع غزة كا 
. المحاسبة

 الشكل القانوني لممكتب: (6.5)جدول 
%النسبة المئوية  العدد الشكل القانوني لممكتب  

 63.9 23 منشأة فردية

 36.1 13 شركة عادية

 100.0 36 المجموع

 
 العالقة مع مكاتب التدقيق الخارجية  حسب 6-2-6

 مف مكاتب التدقيؽ ال يكجد لدييا % 72.2أنما نسبتو  (6.6)تبيف النتائج المكضحة في جدكؿ 
كىذا , مما يعني أف غالبية مكاتب التدقيؽ ىي فمسطينية خالصة, شراكة أك تمثيؿ مع الخارج

يتكافؽ تماما مع الشكؿ القانكني الغالب عمى مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة كىك المنشأة 
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مف مكاتب التدقيؽ كاف فييا المكتب فرع لشركة تدقيؽ % 13.9 الفردية في حيف أف ما نسبتو
 .مف مجتمع الدراسة كاف فيو المكتب ممثؿ لشركة تدقيؽ خارجية% 13.9 كأف ما نسبتو ,خارجية 

 
العالقة مع مكاتب التدقيق الخارجية (:6.6)جدول 

%النسبة المئوية  العدد العالقة مع مكاتب التدقيق الخارجية  
 13.9 5 المكتب فرع لشركة تدقيؽ خارجية

 13.9 5 المكتب ممثؿ لشركة تدقيؽ خارجية

 72.2 26 ال يكجد شراكة أك تمثيؿ مع الخارج

 100.0 36 المجموع

 

 عدد العاممين في المكتب  حسب 6-2-7
ك  مكظفيف, 5مف مكاتب التدقيؽ لدييا اقؿ مف % 69.4أف ما نسبتو  (6.7)يتبيف مف جدكؿ 

كأف ما نسبتو ,  مكظفيف9 _ 5 يتراكح بيف مف المكاتب كاف عدد المكظفيف لدييا% 19.4
مما يشير إلى أف غالبية ,  مكظفيف فأكثر10مف المكاتب كاف عدد المكظفيف لدييا % 11.1

كىي مكاتب ,  مكظفيف 5مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة ال يتجاكز عدد العامميف فييا 
 .  صغيرة نسبيا كيغمب عمييا الطابع الفردم كشكؿ قانكني كما أشرنا إلى ذلؾ سابقا

 
 عدد العاممين في المكتب(:6.7)جدول 

%النسبة المئوية  العدد عدد العاممين في المكتب  
 69.4 25  مكظفيف5اقؿ مف 

 19.4 7  مكظفيف9 _ 5مف 

 11.1 4  مكظفيف فأكثر10

 100.0 36 المجموع

 
 عمل المكتب في مجال خدمات التدقيق  حسب عدد سنوات 6-2-8

 سنكات 10مف مكاتب التدقيؽ عدد سنكات العمؿ ليـ % 88.9أف  (6.8)يتبيف مف جدكؿ 
كىذا مؤشر عمى غالبية مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة قد مارست المينة لفترات , فأكثر 

ككانت تخضع إلشراؼ ك تنظيـ لجنة المكاتب في جمعية , طكيمة كقبؿ صدكر قانكف المزاكلة 
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مف مكاتب التدقيؽ عدد سنكات % 5.6المحاسبيف كالمراجعيف الفمسطينية في حيف أف ما نسبتو 
  .  سنكات10اقؿ مف  _ 5تتراكح ما بيف % 5.6 سنكات, 5العمؿ لدييا اقؿ مف 

 
 عمل المكتبسنوات : (6.8)جدول 

%النسبة المئوية  العدد عمل المكتبسنوات   
 5.6 2  سنكات5اقؿ مف 

 5.6 2  سنكات10اقؿ مف  _ 5مف 

 88.9 32  سنكات فأكثر10

 100.0 36 المجموع

 
 :  اختبار فرضيات الدراسة3 -6

لكؿ فقرة درجة االستجابة الحسابي ؿمتكسط اؿ لمعرفة ما إذا كاف Tاستخداـ اختبار  فيما يمي نتائج 
تختمؼ عنيا اختالفان جكىريان أم أـ  3القيمة المتكسطة كىي مف فقرات محاكر االستبانة تساكم 

0.05 أكبر مف مستكل الداللة Sig.(P-value)إذا كانت  .بصكرة كاضحة  ( حسب نتائج
الفرضية الصفرية كيككف في ىذه الحالة آراء مجتمع الدراسة فإنو ال يمكف رفض  (SPSSبرنامج 

 أقؿ مف مستكل الداللة Sig.(P-value)كانت  , أما إذا 3تقترب مف القيمة المتكسطة كىى 
0.05  فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متكسط درجة اإلجابة 

 كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك القيمة المتكسطة,تختمؼ عف 
 كذلؾ مف خالؿ إشارة قيمة االختبار فإذا كانت ,القيمة المتكسطةينقص بصكرة جكىرية عف 

 .اإلشارة مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة  يزيد عف القيمة المتكسطة كالعكس صحيح
 
 :  الفرضية الرئيسة األولى1 -6-3
ال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية جودة التدقيق "

 "(.220)الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
مف فرضيات كمف ثـ استعراض نتيجة الفرضيات ككؿ عمى يتفرع عنيا سيتـ استعراض نتائج ما ك 

  : النحك التالي
 

 : اختبار الفرضية الفرعية األولى وىي  6-3-1-1

 وفقا الشريكال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتحميل مسئولية الجودة لممدقق " 
. " (220)لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم 
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 بتحميؿ مسئكلية الجكدة التدقيؽمدل التزاـ مكاتب " تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات مجاؿ 

 لتحديد درجة التزاـ المكاتب بفقرات المجاؿ كؿ T, كقد تـ استخداـ اختبار "الشاممة لممدقؽ الشريؾ 
. عمى حدا كبالمجاؿ ككؿ

 
 ( 6.9)جدول رقم 

مدى " لكل فقرة من فقرات المجال األول وىو بعنوان (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
 "التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتحميل مسئولية الجودة الشاممة لممدقق الشريك
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يتحمؿ المدقؽ مسئكلية الجكدة لكؿ عممية تدقيؽ  1
 .قبؿ بيا

4.19 83.89 0.67 10.72 *0.000 5 

يؤدم المدقؽ عممو كفقان لممعايير المينية  2
 .كالمتطمبات التنظيمية الالزمة 

4.33 86.67 0.79 10.09 *0.000 2 

جراءات  3 يؤدم المدقؽ عممو ممتزمان بسياسات كا 
 .رقابة الجكدة 

4.31 86.11 0.62 12.55 *0.000 4 

يصدر المدقؽ تقاريره كفقان لنتائج الفحص  4 ُُ
 .كالتدقيؽ بمكضكعية

4.36 87.22 0.68 11.96 *0.000 1 

يقّيـ المدقؽ مدل التزاـ فريؽ التدقيؽ بقكاعد  5 ُُ
 .كآداب كسمككيات المينة

4.33 86.67 0.63 12.65 *0.000 2 

  0.000* 18.98 0.41 86.11 4.31 جميع فقرات المجال معاً  

0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
" يصدر المدقؽ تقاريره كفقان لنتائج الفحص كالتدقيؽ بمكضكعية"لمفقرة الرابعة المتكسط الحسابي - 
 T, قيمة اختبار % 87.22أم أف المتكسط الحسابي النسبي  (5الدرجة الكمية مف ) 4.36ساكم م

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  11.96تساكم 
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0.05عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
.  3الدرجة المتكسطة كىي 

يتحمؿ المدقؽ مسئكلية الجكدة الشاممة لكؿ عممية تدقيؽ قبؿ "لمفقرة األكلى المتكسط الحسابي - 
 10.72 تساكم T, قيمة اختبار % 83.89 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 4.19ساكم م" بيا
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05  , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي
3. 
 كأف المتكسط 4.31كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم - 

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  18.98 تساكم T, قيمة اختبار  %86.11الحسابي النسبي يساكم 
 بتحميؿ مسئكلية الجكدة الشاممة التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 

0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة " لممدقؽ الشريؾ   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
 . 3االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف الدرجة المتكسطة كىي 

وبناءا عمى ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة التي تشير إلى أن 
 وفقا الشريك بتحميل مسئولية الجودة لممدقق ممتزمةمكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة 
 .(220)لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف معظـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة يغمب عمييا شكؿ المنشاة 
كالتي يتحمؿ فييا صاحب المكتب كبشكؿ مباشر المسئكلية عف تحقيؽ , الفردية كشكؿ قانكني

 . الجكدة 
 
 :  اختبار الفرضية الفرعية الثانية وىي  6-3-1-2

ال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات االلتزام بقواعد السموك الميني " 
. "(220)لممدقق وفقا لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم 

 
 بتكفير متطمبات االلتزاـ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات مجاؿ 

 لتحديد درجة التزاـ المكاتب بفقرات T, كقد تـ استخداـ اختبار "بقكاعد السمكؾ الميني لممدقؽ
 .المجاؿ كؿ عمى حدا كبالمجاؿ ككؿ
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 (6.10)جدول رقم 
 مدى:  لكل فقرة من فقرات المجال الثاني وىو بعنوان (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

قطاع غزة بتوفير متطمبات االلتزام بقواعد السموك الميني لممدقق وفقا العاممة في  التدقيقالتزام مكاتب 
 ( .220)لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم 

 م
الفقرة  

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بي
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

يقـك المدقؽ بطرح األسئمة الالزمة عمى فريؽ  1
التدقيؽ لمتأكد مف التزاميـ بقكاعد السمكؾ 

 .الميني كالمتطمبات األخالقية
4.11 82.22 0.67 10.00 *0.000 2 

يتشاكر المدقؽ مع إدارة المكتب لمعالجة عدـ  2
 .التزاـ فريؽ التدقيؽ بقكاعد السمكؾ الميني

4.08 81.67 0.65 10.01 *0.000 3 

يقّيـ المدقؽ مدل التزاـ فريؽ التدقيؽ  3 ُُ
 .بالمتطمبات األخالقية لكؿ ميمة

4.06 81.11 0.71 8.86 *0.000 4 

يقّيـ المدقؽ المعمكمات حكؿ مخالفات  4 ُُ
جراءات الحفاظ عمى  المكتب لسياسات كا 

 .االستقاللية
4.17 83.33 0.65 10.69 *0.000 1 

يعالج المدقؽ ميددات االستقاللية كيخفضيا  5
 .  لمستكل مقبكؿ

4.06 81.11 1.15 5.53 *0.000 4 

  0.000* 12.36 0.53 81.89 4.09 جميع فقرات المجال معاً  

0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
 

يقّيـ المدقؽ المعمكمات حكؿ مخالفات المكتب لسياسات ُ"لمفقرة الرابعة المتكسط الحسابي - 
جراءات الحفاظ عمى االستقاللية أم أف المتكسط الحسابي  (5الدرجة الكمية مف ) 4.17ساكم م" كا 

 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  10.69 تساكم T, قيمة اختبار % 83.33النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
  .3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي 
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" يعالج المدقؽ ميددات االستقاللية كيخفضيا لمستكل مقبكؿ"لمفقرة الخامسة المتكسط الحسابي - 
كأف  5.53 تساكم T, قيمة اختبار % 81.11 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 4.06ساكم م

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05  , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي

3. 
 كأف المتكسط 4.09كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم - 

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  12.36 تساكم T, قيمة اختبار  %81.89الحسابي النسبي يساكم 
 بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 

0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة " السمكؾ الميني لممدقؽ  , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
 . 3االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف الدرجة المتكسطة كىي 

مكاتب وبناءا عمى ما سبق نرفض الفرضية العدمية نقبل الفرضية البديمة التي تشير إلى أن 
 بتوفير متطمبات االلتزام بقواعد السموك الميني لممدقق ممتزمةالتدقيق العاممة في قطاع غزة 

 .(220)وفقا لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم 
كالتي سبؽ اإلشارة إلييا مف خالؿ , كيعزك الباحث ذلؾ إلى الخبرة العالية التي يتمتع بيا المدققكف

باإلضافة إلى التأىيؿ الميني الذم تجمى مف , استعراض سنكات خبرة المدققيف كمكاتب التدقيؽ
كالتي تركز ,  مف مجتمع الدراسة بالشيادات المينية العربية كاألمريكية62.8خالؿ تمتع ما نسبتو 

 .  عمى االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني
 
 :  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وىي بعنوان 6-3-1-3

ال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بدراسة وتقييم العالقات مع العمالء بيدف  " 
. "(220) وفقا لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم ة السابقة أو مواصللى الجديد منياالموافقة ع

 
بدراسة كتقييـ العالقات التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات مجاؿ 
 لتحديد درجة التزاـ T, كقد تـ استخداـ اختبار " مع العمالء بيدؼ المكافقة عمييا أك مكاصمتيا

 .المكاتب بفقرات المجاؿ كؿ عمى حدا كبالمجاؿ ككؿ
 
 
 
 

 (6.11)جدول رقم 
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 لكل فقرة من فقرات المجال الثالث وىو بعنوان مدى التزام (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بدراسة وتقييم العالقات مع العمالء بيدف الموافقة عمييا أو 

 .مواصمتيا
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يشعر المدقؽ بالرضا عف التقييمات التي  1
يجرييا مكتبو لقبكؿ أم عميؿ جديد أك 

.مكاصمة العمؿ مع عميؿ سابؽ   
4.22 84.44 0.68 10.77 *0.000 2 

يقـك المدقؽ بإبالغ إدارة مكتبو فكر كصكلو  2
معمكمات مف شأنيا أف تكثر عمى عممية 

.التدقيؽ  
4.44 88.89 0.69 12.48 *0.000 1 

يطبؽ المكتب مجمكعة مف السياسات  3
كاإلجراءات لتقرير قبكؿ أم عميؿ جديد أك 

.االستمرار مع عميؿ سابؽ   
4.17 83.43 0.82 8.43 *0.000 3 

يقـك المدقؽ بتقييـ قرارات قبكؿ العمالء أك  4
.االستمرار معيـ  

4.00 80.00 0.84 7.04 *0.000 4 

  0.000* 12.51 0.58 84.31 4.22 جميع فقرات المجال معاً  

0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
 

يقـك المدقؽ بإبالغ إدارة مكتبو فكر كصكلو معمكمات مف شأنيا "لمفقرة الثانية المتكسط الحسابي - 
أم أف المتكسط الحسابي النسبي  (5الدرجة الكمية مف ) 4.44ساكم م" أف تكثر عمى عممية التدقيؽ

لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  12.48 تساكم T, قيمة اختبار % 88.89
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

 .3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي 
" يقـك المدقؽ بتقييـ قرارات قبكؿ العمالء أك االستمرار معيـ"لمفقرة الرابعة المتكسط الحسابي - 
كأف  7.04 تساكم T, قيمة اختبار % 80.00 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 4.00ساكم م
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لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05  , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي

3. 
 كأف المتكسط 4.22كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم - 

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  12.51 تساكم T, قيمة اختبار  %84.31الحسابي النسبي يساكم 
بدراسة ك تقييـ العالقات مع العمالء التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 

0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة " بيدؼ المكافقة عمييا أك مكاصمتيا  , مما يدؿ عمى أف
.  3متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف الدرجة المتكسطة كىي 

 وبناءا عمى ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة والتي تشير إلى أن
بدراسة وتقييم العالقات مع العمالء بيدف الموافقة ممتزمة مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة 

 (.220)عمييا أو مواصمتيا وفقا لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم 
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى التأىيؿ الميني العالي لممدققيف العامميف في مكاتب تدقيؽ الحسابات في 

 مف مجتمع الدراسة بالشيادات المينية 62.8كالذم تجمى مف خالؿ تمتع ما نسبتو , قطاع غزة
 .  كالتي تركز عمى االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني, العربية كاألمريكية

 
 :  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة وىي بعنوان 6-3-1-4

ال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير فرق عمل مؤىمة وفقا لمتطمبات معيار " 
. "(220)التدقيق الدولي رقم 

 
بتكفير فرؽ عمؿ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات مجاؿ 

 لتحديد درجة التزاـ المكاتب بفقرات المجاؿ كؿ عمى حدا T, كقد تـ استخداـ اختبار "مؤىمة
. كبالمجاؿ ككؿ

 
 
 
 
 
 

 (6.12)جدول رقم 
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مدى التزام : لكل فقرة من فقرات المجال الرابع وىو بعنوان (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
 .مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير فرق عمل مؤىمة
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يتكافر لدل فريؽ التدقيؽ التأىيؿ العممي  1
 .المناسب

4.50 90.00 0.61 14.77 *0.000 1 

يخضع فريؽ التدقيؽ لدكرات تدريبية في  2
 .مجاؿ المينة بشكؿ مستمر

4.14 82.78 0.83 8.20 *0.000 3 

يستعيف المكتب بخبراء خارجييف تابعيف لو  3
 .إلنجاز مياـ التدقيؽ

3.50 70.00 0.85 3.55 *0.001 4 

يراعي المكتب عند تعييف المدققيف  4
 .المتطمبات القانكنية كالمينية

4.14 82.86 0.77 8.75 *0.000 2 

  0.000* 11.48 0.56 81.34 4.07 جميع فقرات المجال معاً  

0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
 

 4.50ساكم م" يتكافر لدل فريؽ التدقيؽ التأىيؿ العممي المناسب"لمفقرة األكلى المتكسط الحسابي - 
 تساكم T, قيمة اختبار % 90.00أم أف المتكسط الحسابي النسبي  (5الدرجة الكمية مف )

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  14.77
0.05مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة

 .3المتكسطة كىي 
يستعيف المكتب بخبراء خارجييف تابعيف لو إلنجاز مياـ "لمفقرة الثالثة المتكسط الحسابي  - 

 3.55 تساكم T,  قيمة اختبار % 70.00 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 3.50ساكم م" التدقيؽ
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.001تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05  , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي
3. 



89 
 

 كأف المتكسط 4.07كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم - 
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  11.48 تساكم T, قيمة اختبار  %81.34الحسابي النسبي يساكم 

داؿ إحصائيان " بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 
0.05عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ

  . 3جكىريان عف الدرجة المتكسطة كىي 
مكاتب وبناءا عمى ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديمة التي تشير إلى أن 

بتوفير فرق عمل مؤىمة وفقا لمتطمبات معيار التدقيق ممتزمة التدقيق العاممة في قطاع غزة 
(. 220)الدولي رقم 

 .كيعزك الباحث ذلؾ إلى ذات األسباب التي أشرنا إلييا سابقا مف حيث تكفر التأىيؿ كالخبرة 
 
 :  اختبار الفرضية الفرعية الخامسة وىي بعنوان  6-3-1-5

 عممية التدقيق وفقا لمتطمبات معيار أداءال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة ب" 
 ." (220)التدقيق الدولي رقم 

 
, " بإدارة عممية التدقيؽالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات مجاؿ 

.  لتحديد درجة التزاـ المكاتب بفقرات المجاؿ كؿ عمى حدا كبالمجاؿ ككؿTكقد تـ استخداـ اختبار 
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 (6.13)جدول رقم 
مدى "  لكل فقرة من فقرات المجال الخامس وىو بعنوان (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 .قطاع غزة بأداء عممية التدقيق وفقا لمتطمبات المعيارالتدقيق العاممة في التزام مكاتب 
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يكجو المدقؽ الرئيس فريؽ التدقيؽ كيشرؼ  1
 . عمى عممو

4.47 89.44 0.61 14.51 *0.000 2 

يصدر المدقؽ تقريره مستندا إلى أدلة إثبات  2
 . كافية كمالئمة

4.53 90.56 0.61 15.06 *0.000 1 

يقّيـ المدقؽ نتائج المشاكرات كالنقاشات  3 ُُ
 .الخارجية التي يجرييا الفريؽ 

4.22 84.44 0.72 10.16 *0.000 3 

يسمح المكتب لجيات تدقيؽ خارجية برقابة  4
. جكدة خدمات التدقيؽ التي يقدميا

2.56 51.11 1.03 -2.60 *0.007 5 

جراءات كاضحة  5 يطبؽ المكتب سياسات كا 
لمعالجة  اختالفات الرأم بيف فريؽ التدقيؽ 

 .كمدقؽ رقابة الجكدة إف حدثت
3.17 63.33 0.94 1.06 0.148 4 

  0.000* 11.92 0.40 75.78 3.79 جميع فقرات المجال معاً  

0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
 

" يصدر المدقؽ تقريره مستندا إلى أدلة إثبات كافية كمالئمة"لمفقرة الثانية المتكسط الحسابي - 
 T, قيمة اختبار % 90.56أم أف المتكسط الحسابي النسبي  (5الدرجة الكمية مف ) 4.53ساكم م

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  15.06تساكم 
0.05عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

 . 3درجة المتكسط كىي 
جراءات كاضحة لمعالجة  اختالفات "لمفقرة الخامسة المتكسط الحسابي -  يطبؽ المكتب سياسات كا 

 أم أف المتكسط الحسابي 3.17ساكم م" الرأم بيف فريؽ التدقيؽ كمدقؽ رقابة الجكدة إف حدثت
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 0.148تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  1.06 تساكم T, قيمة اختبار % 63.33 النسبي
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط

  كىذا يعني أف مجتمع 3درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان عف الدرجة المتكسطة كىي 
جراءات كاضحة لمعالجة اختالفات الرأم بيف  الدراسة ممتزمكف بدرجة متكسطة بتطبيؽ سياسات كا 

  .فريؽ التدقيؽ كمدقؽ رقابة الجكدة إف حدثت
يسمح المكتب لجيات تدقيؽ خارجية برقابة جكدة خدمات "لمفقرة الرابعة المتكسط الحسابي - 

 T, قيمة اختبار % 51.11 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 2.56ساكم م" التدقيؽ التي يقدميا
 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 0.007تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  2.60-تساكم 

0.05عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف
 كىذا يعني أف مجتمع الدراسة غير ممتزمكف بالسماح لجيات تدقيؽ 3الدرجة المتكسطة كىي 

 .خارجية برقابة جكدة خدمات التدقيؽ التي يقدميا 
 

 كأف المتكسط 3.79كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم - 
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  11.92 تساكم T, قيمة اختبار  %75.78الحسابي النسبي يساكم 

داؿ " بأداء عممية التدقيؽ كفقا لممعيارالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ

 . 3يختمؼ جكىريان عف الدرجة المتكسطة كىي 
  

وبناءا عمى ما سبق وبشكل عام يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة التي تشير 
 عممية التدقيق وفقا لمتطمبات معيار أداءبممتزمة مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة إلى أن 

 (.220)التدقيق الدولي رقم 
أما فيما يتعمؽ , كيعزك الباحث االلتزاـ العاـ بالمجاؿ إلى الخبرات الطكيمة لممدققيف كمكاتب التدقيؽ

 كالمتعمقة بالسماح لجيات مف خارج مكتب التدقيؽ سكاء مف مجمس المينة أك 22بالفقرة رقـ 
جمعية المدققيف بفحص الجكدة فإف عدـ االلتزاـ بذلؾ راجع إلى عدـ تنظيـ ما يتعمؽ بمراجعة 
النظير حتى ىذه المحظة مف قبؿ الجيات الراعية كالمنظمة لممينة مثؿ مجمس مينة التدقيؽ 

مع اإلشارة إلى أف بعض المكاتب قد ذكرت أنيا تعتمد في رقابة الجكدة عمى , كجمعية المدققيف
 .أك مف قبؿ المقر الرئيس في حاؿ ككنو فرع لشركات خارجية , جيات داخمية بالمكتب نفسو

 
 
 



92 
 

 : اختبار الفرضية الفرعية السادسة وىي بعنوان  6-3-1-6

ال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير عممية مراقبة معقولة لمسياسات واإلجراءات "
. " (220)وفقا لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم 

 
 بتكفير مراقبة معقكلة التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات مجاؿ 

 لتحديد درجة التزاـ المكاتب T, كقد تـ استخداـ اختبار " لسياسات ك إجراءات رقابة الجكدة المطبقة
. بفقرات المجاؿ كؿ عمى حدا كبالمجاؿ ككؿ

 
 (6.14)جدول رقم 

 لكل فقرة من فقرات المجال السادس وىو بعنوان مدى (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
جراءات رقابة الجودة المطبقةالتدقيقالتزام مكاتب   . بتوفير مراقبة معقولة لسياسات وا 
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 2 0.000* 7.30 0.84 80.56 4.03 .يطبؽ المكتب نظاـ رقابة جكدة عمى أعمالو 1

يكجد بالمكتب نظـ مراقبة لضماف تطبيؽ  2
 .نظاـ رقابة الجكدة بشكؿ مالئـ

3.94 78.89 0.95 5.94 *0.000 4 

جراءات رقابة  3 يرل المدقؽ باف سياسات كا 
 .الجكدة المطبقة كافية

3.86 77.22 0.80 6.47 *0.000 5 

يقـك المدقؽ باالطالع عمى نتائج تقييـ نظاـ  4
. رقابة الجكدة باستمرار

3.97 79.44 0.81 7.20 *0.000 3 

يعالج المدقؽ أكجو الضعؼ كالقصكر في  5
 .نظاـ رقابة الجكدة إف كجدت

4.25 85.00 0.69 10.84 *0.000 1 

  0.000* 8.97 0.68 80.22 4.01 جميع فقرات المجال معاً  

0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
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يعالج المدقؽ أكجو الضعؼ كالقصكر في نظاـ رقابة الجكدة "لمفقرة الخامسة المتكسط الحسابي - 
, قيمة % 85.00أم أف المتكسط الحسابي النسبي  (5الدرجة الكمية مف ) 4.25ساكم م" إف كجدت
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  10.84 تساكم Tاختبار 

0.05إحصائيان عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
  .3عف الدرجة المتكسطة كىي 

يرل المدقؽ باف سياسات ك إجراءات رقابة الجكدة المطبقة "لمفقرة الثالثة المتكسط الحسابي - 
 6.47 تساكم T, قيمة اختبار % 77.22 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 3.86ساكم م" كافية
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05  , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي
3. 
 كأف المتكسط 4.01كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم - 

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  8.97 تساكم T, قيمة اختبار  %80.22الحسابي النسبي يساكم 
 بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات ك التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 

0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة " إجراءات رقابة الجكدة المطبقة  , مما يدؿ عمى أف
 كىذا يعني أف 3متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف الدرجة المتكسطة كىي 

 . مجتمع الدراسة ممتزمكف بفقرات ىذا المجاؿ
وبناءا عمى ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة التي تشير إلى أن 

 بتوفير عممية مراقبة معقولة لمسياسات واإلجراءات  ممتزمةمكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة
 .(220)وفقا لمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى ذات األسباب التي تـ اإلشارة إلييا سابقا مف حيث الخبرة العالية التي يتمتع 
باإلضافة إلى التأىيؿ الميني الذم تجمى مف خالؿ تمتع ما نسبتو , كمكاتب التدقيؽ, بيا المدققكف

كالتي تركز عمى االلتزاـ بقكاعد ,  مف مجتمع الدراسة بالشيادات المينية العربية كاألمريكية62.8
 .  السمكؾ الميني

 
 :  اختبار الفرضية الفرعية السابعة  6-3-1-7

ال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوثيق عمميات التدقيق و المراقبة وفقا لمتطمبات " 
. " (220)معيار التدقيق الدولي رقم 
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بتكثيؽ عمميات التدقيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات مجاؿ 
 لتحديد درجة التزاـ المكاتب بفقرات المجاؿ كؿ T, كقد تـ استخداـ اختبار " ك الرقابة عمى الجكدة

. عمى حدا كبالمجاؿ ككؿ
 

 (6.15)جدول رقم 
مدى "  لكل فقرة من فقرات المجال السابع وىو بعنوان (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 "بتوثيق عمميات التدقيق والرقابة عمى الجودةالتدقيق التزام مكاتب 
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يحتفظ المدقؽ بقضايا اإلخالؿ بالمتطمبات  1
األخالقية ككيفية معالجتيا ضمف كثائؽ 

 .التدقيؽ 
3.83 76.67 0.81 6.17 *0.000 4 

يحتفظ المدقؽ بالمخاطبات كاالستنتاجات  2
المتعمقة بااللتزاـ بمتطمبات االستقاللية 

 .ضمف كثائؽ التدقيؽ
4.11 82.22 0.78 8.49 *0.000 1 

 تيحتفظ المدقؽ بالمخاطبات كاالستنتاجا 3
المتعمقة بقبكؿ العمالء أك االستمرار معيـ 

 . ضمف كثائؽ التدقيؽ 
4.11 82.22 0.78 8.49 *0.000 1 

يقـك مدقؽ رقابة الجكدة بتكثيؽ جميع  4
 .اإلجراءات التي قاـ بتنفيذىا

3.92 78.33 0.84 6.54 *0.000 3 

يشير مدقؽ رقابة الجكدة في تقريره إلى عدـ  5
درايتو بكجكد أم مسائؿ عالقة يمكف أف 
تؤثر سمبان عمى أحكاـ ك استنتاجات فريؽ 

 .التدقيؽ 

3.34 66.86 1.00 2.03 *0.025 5 

  0.000* 8.54 0.62 77.64 3.88 جميع فقرات المجال معاً  

0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
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يحتفظ المدقؽ بالمخاطبات كاالستنتاجات المتعمقة بااللتزاـ "لمفقرة الثانية المتكسط الحسابي - 
أم أف المتكسط  (5الدرجة الكمية مف ) 4.11ساكم م" بمتطمبات االستقاللية ضمف كثائؽ التدقيؽ

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  8.49 تساكم T, قيمة اختبار % 82.22الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  , مما يدؿ عمى أف

 .3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي 
يشير مدقؽ رقابة الجكدة في تقريره إلى عدـ درايتو بكجكد أم "لمفقرة الخامسة المتكسط الحسابي - 

 أم أف 3.34ساكم م" مسائؿ عالقة يمكف أف تؤثر سمبان عمى أحكاـ كاستنتاجات فريؽ التدقيؽ
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  2.03 تساكم T, قيمة اختبار % 66.86المتكسط الحسابي النسبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.025تساكم   , مما يدؿ عمى أف
 .3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي 

 كأف المتكسط 3.88كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم - 
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  8.54 تساكم T, قيمة اختبار  %77.64الحسابي النسبي يساكم 

بتكثيؽ عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 
0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة " الجكدة  , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا

 كىذا يعني أف مجتمع الدراسة ممتزمكف بفقرات 3المجاؿ يختمؼ جكىريان عف الدرجة المتكسطة كىي 
 . ىذا المجاؿ

 
 مكاتب وبناءا عمى ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديمة والتي تشير إلى أن

بتوثيق عمميات التدقيق والمراقبة وفقا لمتطمبات معيار ممتزمة التدقيق العاممة في قطاع غزة 
 .(220)التدقيق الدولي رقم 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى ذات األسباب التي سبؽ اإلشارة إلييا كالتي تتعمؽ بالخبرة العالية التي 
, كالتي ظيرت مف خالؿ استعراض سنكات خبرة المدققيف كمكاتب التدقيؽ, يتمتع بيا المدققكف

 مف مجتمع الدراسة 62.8باإلضافة إلى التأىيؿ الميني الذم تجمى مف خالؿ تمتع ما نسبتو 
 .  كالتي تركز عمى االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني, بالشيادات المينية العربية كاألمريكية
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 :(المجاالت مجتمعة)  اختبار الفرضية الرئيسية األولى 6-3-1-8
جودة رقابة ال تمتزم مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية "

 "(220)التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 

 .تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ جميع فقرات االستبانة
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.6.16) النتائج مكضحة في جدكؿ .أـ ال 3المتكسطة كىي 

 
 (6.16)جدول 

  لجميع فقرات االستبانة(.Sig)                  المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

الفقرة 

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بي
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 0.000* 16.15 0.39 80.88 4.04 جميع فقرات االستبانة 

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *            .
 

 :يمكف استخالص ما يمي (6.16)مف جدكؿ 
أم أف المتكسط  (5الدرجة الكمية مف ) 4.04ساكم م المتكسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة- 

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  16.15تساكم  T, قيمة اختبار % 80.88الحسابي النسبي 
 كالمتعمقة بالسماح لجيات تدقيؽ خارجية برقابة خدمات 22لذلؾ كباستثناء الفقرات رقـ  0.000

جراءات كاضحة لمعالجة 23التدقيؽ التي يقدميا المكتب كالفقرة رقـ   كالمتعمقة بتطبيؽ سياسات كا 
تعتبر  اختالفات الرأم بيف فريؽ التدقيؽ كمدقؽ رقابة الجكدة عف حدثت فإف باقي فقرات االستبانة

0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة   , مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لجميع
 . 3قد زاد عف الدرجة المتكسطة كىي  فقرات االستبانة

وبناءا عمى ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة والتي تشير إلى أن  
جودة التدقيق رقابة بتوفير متطمبات تحسين فعالية ممتزمة مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة 

 .(220)الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
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 : كيعزك الباحث ذلؾ إلى العديد مف األسباب التي تـ اإلشارة إلييا كىي 
كالتي تطالب , مجتمع الدراسة يتمثؿ في أعضاء جمعية المدققيف القانكنييف الفمسطينية -

 .أعضائيا بااللتزاـ بمعايير التدقيؽ الدكلية

تشترط الجمعية لتجديد عضكيتيا مكاصمة التعميـ المستمر كفؽ برامجيا كقد لكحظ االىتماـ  -
 .بمكضكع المعايير الدكلية

تتمتع معظـ مفردات مجتمع الدراسة كىي مكاتب التدقيؽ بسنكات خبرة كبيرة ككذلؾ  -
 . المدققيف العامميف فييا 

 
 :الفرضية الرئيسية الثانية 6-3-2

0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية   تقييم مدى التزام "بين استجابات المبحوثين حول
مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية جودة التدقيق الخارجي وفقًا 

 والمتمثمة في كل من مدقق لل  لمصفات الشخصيةتعزى (220)لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 .(المؤىل العممي، الشيادات المينية، سنوات الخبرة)
 

لمعرفة ما  (Tow Independent T Test) في حالة العينتيف المستقمتيف Tتـ استخداـ اختبار 
إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف 

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ " تحميؿ التبايف األحادم" كذلؾ تـ استخداـ اختبار , مف البيانات
 . متكسطات أك أكثر3ذات داللة إحصائية كىذا االختبار المعممي يصمح لمقارنة 

 

 :ويتفرع من ىذه الفرضية كاًل من الفرضيات الفرعية التالية 
0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية  6-3-2-1  تقييم "بين استجابات المبحوثين حول

مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية 
 المؤىل تعزى إلى (220)جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 

 . العممي

 
: يمكف استنتاج ما يمي( 6.17)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 

  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار T 0.05 أقؿ مف مستكل الداللة  
 بتحميؿ مسئكلية الجكدة الشاممة لممدقؽ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "لكؿ مف مجاالت 

 بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني لممدقؽ, التدقيؽالشريؾ, مدل التزاـ مكاتب 
, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ "بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
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ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى 
 .المؤىؿ العممي لصالح مجتمع الدراسة الذيف يحممكف درجة عممية أعمى مف البكالكريكس

  أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار T أكبر مف 
0.05مستكل الداللة   كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 .متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى المؤىؿ العممي
كىذا مؤشر عمى أىمية تكافر المؤىالت العممية لتعزيز االلتزاـ بتحميؿ مسئكلية الجكدة الشاممة 

.    كتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة , كااللتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني , لممدقؽ الشريؾ 
(:  6.17)جدول رقم 
 

  متغير المؤىل العممي– Tاختبار 
المتوسط  العدد اٌّؤهً اٌعٍٍّ المجال

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 بتحميؿ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
 مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ

 1.977- 0.40 4.24 29 بكالكريكس

 
*0.028 

 0.35 4.57 7 دراسات عميا

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني 

 لممدقؽ

 0.53 4.01 29 بكالكريكس
-1.924 

 
 دراسات عميا 0.031*

7 4.43 0.41 

بدراسة كتقييـ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
العالقات مع العمالء بيدؼ المكافقة 

 عمييا أك مكاصمتيا

 0.59 4.20 29 بكالكريكس
-0.352 

 
 دراسات عميا 0.364

7 4.29 0.59 

بتكفير فرؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عمؿ مؤىمة

 2.445- 0.56 3.96 29 بكالكريكس

 
*0.010 

 0.32 4.50 7 دراسات عميا

بأداء عممية التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 التدقيؽ

 0.929- 0.42 3.76 29 بكالكريكس

 
0.180 

 0.25 3.91 7 دراسات عميا

 بتكفير مراقبة التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
جراءات رقابة الجكدة  معقكلة لسياسات كا 

 المطبقة

 0.70 3.93 29 بكالكريكس
-1.470 

 
 دراسات عميا 0.075

7 4.34 0.44 

بتكثيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدة

 0.556- 0.66 3.85 29 بكالكريكس

 
0.291 

 0.41 4.00 7 دراسات عميا

 0.40 3.99 29 بكالكريكس جميع المجاالت
-1.902 *0.033 

 0.21 4.29 7 دراسات عميا

  0.05الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .
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0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية  6-3-2-2  تقييم "بين استجابات المبحوثين حول
مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية 

 الشيادات تعزى إلى(220)جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 .المينية

 

: يمكف استنتاج ما يمي( 6.18)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 
  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أكبر مف مستكل 

0.05الداللة   لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد 
تقييـ مدل التزاـ "فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ 

مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ 
 الشيادات المينية كذلؾ لكؿ تعزل إلى(220)الخارجي كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 .مجاؿ مف مجاالت الدراسة كلممجاالت مجتمعة
كىنا يشار إلى أف كؿ مجتمع الدراسة ىـ مف أعضاء جمعية المدققيف القانكنييف الفمسطينية ك التي 

كيخضعكف في سبيؿ تجديدىا إلى , يعد الحصكؿ عمى عضكيتيا بمثابة شيادة مينية فمسطينية
 .مما يعني أف مجتمع الدراسة متقارب مينيا, دكرات عممية كمينية بشكؿ مستمر
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 (: 6.18)جدول 
 لمتغير الشيادات المينية ( ANOVA)اختبار تحميل التباين 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 بتحميؿ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
 مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ

 0.15 3 0.46 بيف المجمكعات
0.871 

 

 

0.467 

 

 
 0.17 31 5.41 داخؿ المجمكعات

  34 5.87 المجمكع

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ 

 الميني لممدقؽ

 0.14 3 0.41 بيف المجمكعات
0.447 

 

 

0.721 

 

 
 0.31 31 9.46 داخؿ المجمكعات

  34 9.87 المجمكع

بدراسة التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ 

 المكافقة عمييا أك مكاصمتيا

 0.33 3 0.99 بيف المجمكعات
0.968 

 

 

0.420 

 

 
 0.34 31 10.61 داخؿ المجمكعات

  34 11.60 المجمكع

بتكفير التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 فرؽ عمؿ مؤىمة

 0.869 0.28 3 0.83 بيف المجمكعات

 

 

0.468 

 

 
 0.32 31 9.86 داخؿ المجمكعات

  34 10.69 المجمكع

بأداء التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 كفقا لمتطمبات المعيار عممية التدقيؽ

 2.255 0.33 3 0.98 بيف المجمكعات

 

 

0.102 

 

 

 0.15 31 4.50 داخؿ المجمكعات

  34 5.48 المجمكع

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
جراءات  مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 رقابة الجكدة المطبقة

 0.19 3 0.56 بيف المجمكعات
0.394 

 

 

0.758 

 

 

 0.48 31 14.79 داخؿ المجمكعات

  34 15.36 المجمكع

بتكثيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدة

 0.150 0.06 3 0.19 بيف المجمكعات

 

 

0.929 

 

 

 0.42 31 13.11 داخؿ المجمكعات

  34 13.30 المجمكع

 
 جميع المجاالت

 0.13 3 0.39 بيف المجمكعات

 0.15 31 4.78 داخؿ المجمكعات 0.481 0.844

  34 5.17 المجمكع

. 0.05 الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *
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0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية   6-3-2-3  تقييم "بين استجابات المبحوثين حول
مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية 

 سنوات تعزى إلى (220)جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 الخبرة

  
: يمكف استنتاج ما يمي( 6.19)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 

  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار T 0.05 أكبر مف مستكل الداللة  
لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 

تقييـ مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع "إحصائية بيف متكسطات تقديرات حكؿ 
غزة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة التدقيؽ الخارجي كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 . سنكات الخبرة كذلؾ لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كلممجاالت مجتمعةتعزل إلى(220)
 .كالمتقاربة , كىذا يرجع لككف مجتمع الدراسة مف ذكم الخبرات المينية العالية 
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 (: 6.19)جدول رقم 
  متغير سنوات الخبرة– Tاختبار 

المتوسط  العدد صنىاث اٌخبشة المجال
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
بتحميؿ مسئكلية الجكدة لممدقؽ 

 الشريؾ

 0.44 4.31 16  سنة15اقؿ مف 

  سنة فأكثر15  0.465  0.089
20 4.30 0.40 

 التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد 

السمكؾ الميني لممدقؽ 

 0.51 4.14 16  سنة15اقؿ مف 

  سنة فأكثر15  0.335  0.430
20 4.06 0.56 

التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
بدراسة كتقييـ العالقات مع 

العمالء بيدؼ المكافقة عمييا أك 
 مكاصمتيا

 0.70 4.22 16  سنة15اقؿ مف 

0.032  0.488  
  سنة فأكثر15

20 4.21 0.49 

التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة

 0.48 4.07 16  سنة15اقؿ مف 
0.055  0.478  

 0.62 4.06 20  سنة فأكثر15

بأداء التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
عممية التدقيؽ كفقا لمتطمبات 

 المعيار

 0.37 3.76 16  سنة15اقؿ مف 

  سنة فأكثر15  0.363  0.352-
20 3.81 0.42 

 التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات 
جراءات رقابة الجكدة المطبقة  كا 

 0.81 3.84 16  سنة15اقؿ مف 

  سنة فأكثر15  0.086  1.397-
20 4.15 0.52 

التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
بتكثيؽ عمميات التدقيؽ كالرقابة 

 عمى الجكدة

 0.49 3.75 16  سنة15اقؿ مف 

  سنة فأكثر15  0.129  1.148-
20 3.99 0.70 

 0.43 4.00 16  سنة15اقؿ مف  جميع المجاالت
-0.571 0.286 

 0.36 4.08 20  سنة فأكثر15

. 0.05 الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *
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 : الفرضية الرئيسية الثالثة 6-3-3
0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية   تقييم مدى التزام "بين استجابات المبحوثين حول

مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية جودة التدقيق الخارجي 
  المتمثمة في كل منتعزى إلى بيانات مكتب التدقيق و (220)وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 

الشكل القانوني لممكتب، العالقة مع مكاتب التدقيق الخارجية، عدد العاممين في المكتب، عدد )
 .  (سنوات عمل المكتب

 
لمعرفة ما  (Tow Independent T Test) في حالة العينتيف المستقمتيف Tتـ استخداـ اختبار 

إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف 
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ " تحميؿ التبايف األحادم" كذلؾ تـ استخداـ اختبار , مف البيانات

 . متكسطات أك أكثر3ذات داللة إحصائية كىذا االختبار المعممي يصمح لمقارنة 
 

: ويتفرع من ىذه الفرضية كاًل من الفرضيات الفرعية التالية 
0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية   6-3-3-1  تقييم "بين استجابات المبحوثين حول

مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية 
 الشكل تعزى إلى (220)جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 

 .القانوني لممكتب

  
: يمكف استنتاج ما يمي( 6.20)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 

  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار T 0.05 أقؿ مف مستكل الداللة  
 بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "لكؿ مف المجاليف 

, كبذلؾ يمكف استنتاج "بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ الميني لممدقؽ, مدل التزاـ مكاتب 
أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذيف 
المجاليف تعزل إلى الشكؿ القانكني لممكتب لصالح مكاتب التدقيؽ الذيف شكميـ القانكني 

 .شركة عادية
  أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار T أكبر مف 

0.05مستكل الداللة   كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 .متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى الشكؿ القانكني لممكتب
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كىذا مؤشر عمى أف مكاتب التدقيؽ التي ىي عمى شكؿ شركات أكثر التزاما بقكاعد السمكؾ 
, بسبب كفرة اإلمكانيات المالية كتعدد الشركاء فييا, كتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة, الميني 

 . كطمكحيا مف أجؿ المنافسة ك االرتقاء
 
 (: 6.20)جدول رقم 

  متغير الشكل القانوني لممكتب– Tاختبار 
اٌشىً اٌمبنىنٍ  المجال

 ٌٍّىخب
المتوسط  العدد

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 بتحميؿ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
 مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ

 1.569- 0.33 4.23 23 منشأة فردية

 
0.063 

 0.51 4.45 13 شركة عادية

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ 

 الميني لممدقؽ

 0.47 3.90 23 منشأة فردية
-3.214 

 
 شركة عادية 0.001*

13 4.43 0.47 

بدراسة التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ 

 المكافقة عمييا أك مكاصمتيا

 0.57 4.13 23 منشأة فردية
-1.168 

 
 شركة عادية 0.126

13 4.37 0.59 

بتكفير التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 فرؽ عمؿ مؤىمة

 3.733- 0.52 3.84 23 منشأة فردية

 
*0.000 

 0.38 4.46 13 شركة عادية

بأداء التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عممية التدقيؽ كفقا لممعيار

 0.048 0.41 3.79 23 منشأة فردية

 
0.481 

 0.39 3.78 13 شركة عادية

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
جراءات  مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 رقابة الجكدة المطبقة

 0.74 3.92 23 منشأة فردية
-1.057 

 
 شركة عادية 0.149

13 4.17 0.53 

بتكثيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى 

 الجكدة

 0.70 3.82 23 منشأة فردية
 

-0.967 
 شركة عادية 0.170

13 4.00 0.44 

 0.40 3.94 23 منشأة فردية جميع المجاالت
-2.256 *0.015 

 0.30 4.23 13 شركة عادية

. 0.05 الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *
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0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية   6-3-3-2  تقييم "بين استجابات المبحوثين حول
مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية 

 العالقة مع تعزى إلى (220)جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 .مكاتب التدقيق الخارجية

 

: يمكف استنتاج ما يمي( 6.21)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 
  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أقؿ مف مستكل 

0.05الداللة   بتحميؿ مسئكلية الجكدة التدقيؽمدل التزاـ مكاتب " لكؿ مف المجاليف 
, كبذلؾ يمكف "بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ الشاممة لممدقؽ الشريؾ, مدل التزاـ مكاتب 

استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ 
 .ىذيف المجاليف تعزل إلى العالقة مع مكاتب التدقيؽ الخارجية

  أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار تحميؿ 
0.05التبايف األحادم أكبر مف مستكل الداللة   كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل 
 .إلى العالقة مع مكاتب التدقيؽ الخارجية

ك ىذا مماثؿ لمنتائج المرتبطة بالشكؿ القانكني لممكتب كالتي أظيرت أفضمية الشركات العادية 
كقد أظيرت النتائج أيضا أف , عمى المنشآت الفردية في الحفاظ عمى نفس المجاليف أعاله 

معظـ المكاتب التي ليا عالقة مع مكاتب خارجية ىي باألساس شركات كليس منشآت تدقيؽ 
. فردية

تبيف أنو بالنسبة إلى  (6.22)كقد تبيف مف خالؿ نتائج االختبار المكضحة في جدكؿ 
 بتحميؿ مسئكلية الجكدة الشاممة لممدقؽ الشريؾ, مدل التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "المجاليف 

كاف المتكسط الستجابات المكاتب الذيف ىـ " بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ التزاـ مكاتب 
عبارة عف فركع لشركة تدقيؽ خارجية أكبر مف الفئات األخرل مما يعني أف درجة المكافقة 

حكؿ ىذيف المجاليف كانت أكبر لدل المكاتب التي ىي عبارة عف فركع لشركة تدقيؽ 
 .     خارجية 
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 ( 6.21)جدول 
 متغير العالقة مع مكاتب التدقيق الخارجية- اختبار تحميل التباين 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 بتحميؿ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
 مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ

 0.85 2 1.69 بيف المجمكعات

 0.13 33 4.27 داخؿ المجمكعات 0.004* 6.549

  35 5.96 المجمكع

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ 

 الميني لممدقؽ

 0.78 2 1.57 بيف المجمكعات

 0.25 33 8.31 داخؿ المجمكعات 0.058 3.112

  35 9.88 المجمكع

بدراسة ك التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
تقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ 

 المكافقة عمييا أك مكاصمتيا

 0.70 2 1.41 بيف المجمكعات

 0.32 33 10.48 داخؿ المجمكعات 0.125 2.218

  35 11.89 المجمكع

بتكفير التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 فرؽ عمؿ مؤىمة

 1.03 2 2.05 بيف المجمكعات

 0.27 33 8.83 داخؿ المجمكعات 0.032* 3.839

  35 10.89 المجمكع

بأداء التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عممية التدقيؽ كفقا لمتطمبات المعيار

 0.14 2 0.27 بيف المجمكعات

 0.16 33 5.24 داخؿ المجمكعات 0.436 0.852

  35 5.52 المجمكع

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
جراءات  مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 رقابة الجكدة المطبقة

 1.30 2 2.60 بيف المجمكعات

3.202 

 

0.054 

 
 0.41 33 13.40 داخؿ المجمكعات

  35 16.00 المجمكع

بتكثيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدة

 0.51 2 1.02 بيف المجمكعات

 0.38 33 12.41 داخؿ المجمكعات 0.271 1.359

  35 13.44 المجمكع

 0.64 2 1.29 بيف المجمكعات جميع المجاالت

 0.12 33 3.98 داخؿ المجمكعات 0.010* 5.323

  35 5.27 المجمكع

. 0.05 الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *
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 (6.22)جدول 
 متغير العالقة مع مكاتب التدقيق الخارجية- المتوسط الحسابي الستجابات مجتمع الدراسة

 المتوسط الحسابي المجال م
المكتب فرع 
لشركة تدقيق 

 خارجية

المكتب ممثل 
لشركة تدقيق 

 خارجية

ال يوجد شراكة 
أو تمثيل مع 

 الخارج
 بتحميؿ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   -1

 مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ
4.80 4.44 4.18 

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   -2
متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ 

 الميني لممدقؽ
4.52 4.32 3.97 

بدراسة ك التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   -3
تقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ 

 المكافقة عمييا أك مكاصمتيا
4.70 4.05 4.15 

بتكفير فرؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   -4
 عمؿ مؤىمة

4.50 4.40 3.92 

بأداء التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   -5
 عممية التدقيؽ 

4.00 3.80 3.75 

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   -6
جراءات  مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 رقابة الجكدة المطبقة
4.68 3.92 3.90 

بتكثيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   -7
 عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدة

4.30 3.85 3.81 

 3.95 4.10 4.50 جميع المجاالت معاً  
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0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية   6-3-3-3  تقييم "بين استجابات المبحوثين حول
مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية 

 عدد تعزى إلى (220)جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 .العاممين في المكتب

 

: يمكف استنتاج ما يمي( 6.23)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 
  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أقؿ مف مستكل 

0.05الداللة   بتكفير متطمبات االلتزاـ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب " لكؿ مف المجاليف 
, كبذلؾ "بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ بقكاعد السمكؾ الميني لممدقؽ, مدل التزاـ مكاتب 

يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة 
 .حكؿ ىذيف المجاليف تعزل إلى عدد العامميف في المكتب

  أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار تحميؿ 
0.05التبايف األحادم أكبر مف مستكل الداللة   كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل 
 .إلى عدد العامميف في المكتب
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 (: 6.23)جدول 
 متغير عدد العاممين في المكتب- اختبار تحميل التباين 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 بتحميؿ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
 مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ

 0.49 2 0.98 بيف المجمكعات

 0.15 33 4.98 داخؿ المجمكعات 0.052 3.249

  35 5.96 المجمكع

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ 

 الميني لممدقؽ

 1.18 2 2.36 بيف المجمكعات

 0.23 33 7.52 داخؿ المجمكعات 0.011* 5.183

  35 9.88 المجمكع

بدراسة التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ 

 المكافقة عمييا أك مكاصمتيا

 0.42 2 0.83 بيف المجمكعات

 0.34 33 11.06 داخؿ المجمكعات 0.302 1.241

  35 11.89 المجمكع

بتكفير التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 فرؽ عمؿ مؤىمة

 1.28 2 2.56 بيف المجمكعات

 0.25 33 8.33 داخؿ المجمكعات 0.012* 5.073

  35 10.89 المجمكع

بأداء التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عممية التدقيؽ كفقا لمتطمبات المعيار

 0.19 2 0.39 بيف المجمكعات

 0.16 33 5.13 داخؿ المجمكعات 0.300 1.250

  35 5.52 المجمكع

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
جراءات  مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 رقابة الجكدة المطبقة

 0.71 2 1.42 بيف المجمكعات

1.604 

 
 0.44 33 14.58 داخؿ المجمكعات 0.216

  35 16.00 المجمكع

بتكثيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدة

 0.22 2 0.44 بيف المجمكعات

 0.39 33 12.99 داخؿ المجمكعات 0.576 0.561

  35 13.44 المجمكع

 0.53 2 1.06 بيف المجمكعات جميع المجاالت

 0.13 33 4.21 داخؿ المجمكعات 0.024* 4.174

  35 5.27 المجمكع

 .0.05 الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *
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تبيف أنو بالنسبة إلى المجاليف  (6.24)مف خالؿ نتائج االختبار المكضحة في جدكؿ  -
 بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني لممدقؽ, مدل التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "

كاف المتكسط الستجابات المكاتب الذيف عدد " بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمةالتدقيؽ التزاـ مكاتب 
ىذا يعني أف درجة المكافقة . أكبر مف الفئات األخرل  مكظفيف9 _ 5العامميف لدييـ  مف 

 9 _ 5حكؿ ىذيف المجاليف كانت أكبر لدل المكاتب الذيف عدد العامميف لدييـ  مف 
 .  مكظفيف

 ( 6.24)جدول رقم 
 متغير عدد العاممين في المكتب- المتوسط الحسابي الستجابات مجتمع الدراسة

 المتوسط الحسابي المجال م
 5اقل من 
 موظفين

 9 _ 5من 
 موظفين

موظفين  10
 فأكثر

 بتحميؿ مسئكلية التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   -1
 الجكدة  لممدقؽ الشريؾ

4.20 4.49 4.65 

 بتكفير متطمبات التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   -2
 االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني لممدقؽ

3.93 4.54 4.35 

بدراسة كتقييـ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   -3
العالقات مع العمالء بيدؼ المكافقة عمييا 

 أك مكاصمتيا
4.12 4.50 4.31 

بتكفير فرؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   -4
 عمؿ مؤىمة

3.90 4.63 4.36 

بأداء عممية التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   -5
 التدقيؽ كفقا لمتطمبات المعيار

3.72 3.94 3.95 

 بتكفير مراقبة التدقيؽمدل التزاـ مكاتب   -6
جراءات رقابة الجكدة  معقكلة لسياسات كا 

 المطبقة
3.88 4.29 4.35 

بتكثيؽ عمميات التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب   -7
 التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدة

3.83 3.89 4.19 

 4.34 4.28 3.93 جميع المجاالت معاً  
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0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية   6-3-3-4  تقييم "بين استجابات المبحوثين حول
مدى التزام مكاتب التدقيق العاممة في قطاع غزة بتوفير متطمبات تحسين فعالية 

 سنوات تعزى إلى(220)جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 . عمل المكتب

 
: يمكف استنتاج ما يمي( 6.25)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 

  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار T 0.05 أقؿ مف مستكل الداللة  
جراءات التدقيؽمدل التزاـ مكاتب "لكؿ مف المجاليف   بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات كا 

بتكثيؽ عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب , رقابة الجكدة المطبقة
, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات "الجكدة

مجتمع  الدراسة حكؿ ىذيف المجاليف تعزل إلى سنكات عمؿ المكتب لصالح مكاتب 
 .سنكات فأكثر 10التدقيؽ الذيف عدد سنكات العمؿ ليـ 

  أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف القيمة االحتمالية(Sig.) المقابمة الختبار T أكبر مف 
0.05مستكل الداللة   كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 .متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى سنكات عمؿ المكتب
كىذا أمر طبيعي بحيث أف المكاتب األكثر خبرة ممتزمة بتكفير مراقبة لمجكدة بشكؿ أكبر مف 

ىذا مف جية كمف جية أخرل فإف لذلؾ انعكاس مباشر عمى تكثيؽ عمميات , المكاتب الحديثة
 .  التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدة 
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 (: 6.25)جدول رقم 
  متغير سنوات عمل المكتب– Tاختبار 

المتوسط  العدد سنوات عمل المكتب المجال
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 بتحميؿ التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
مسئكلية الجكدة الشاممة لممدقؽ 

 الشريؾ

 0.25 4.15 4  سنكات10اقؿ مف 

سنكات فأكثر 10 0.216 0.796-  
32 4.33 0.43 

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ 

 الميني لممدقؽ

 0.42 3.90 4  سنكات10اقؿ مف 

سنكات فأكثر 10 0.223 0.772-  
32 4.12 0.54 

بدراسة التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
ك تقييـ العالقات مع العمالء 

 بيدؼ المكافقة عمييا أك مكاصمتيا

 0.85 3.81 4  سنكات10اقؿ مف 

سنكات فأكثر 10 0.073 1.491-  
32 4.27 0.54 

بتكفير التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 فرؽ عمؿ مؤىمة

 0.71 3.75 4  سنكات10اقؿ مف 
-1.214 0.116 

سنكات فأكثر 10  32 4.11 0.54 

بإدارة التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
 عممية التدقيؽ

 0.53 3.85 4  سنكات10اقؿ مف 
0.322 0.375 

سنكات فأكثر 10  32 3.78 0.39 

 بتكفير التدقيؽمدل التزاـ مكاتب 
جراءات  مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 رقابة الجكدة المطبقة

 1.10 3.45 4  سنكات10اقؿ مف 

سنكات فأكثر 10 0.039* 1.818-  
32 4.08 0.59 

بتكثيؽ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب 
عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى 

 الجكدة

 0.43 3.38 4  سنكات10اقؿ مف 

سنكات فأكثر 10 0.041* 1.789-  
32 3.95 0.61 

 0.48 3.74 4  سنكات10اقؿ مف  جميع المجاالت
-1.693 0.050 

سنكات فأكثر 10  32 4.08 0.37 

 .0.05 الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *
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 :  تمييد 7-1
تكفير ب  الخارجي العاممة في قطاع غزة مكاتب التدقيؽالتزاـ إلى قياس مدل باحث اؿللقد سع 

كالمتعمؽ برقابة  (220)كفقا لمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ , التدقيؽ جكدة فاعمية  متطمبات تحسيف
 إجراء كقد تمكف الباحث كبعد ,خصائص كطبيعة أعماؿ مكاتب التدقيؽ  كالتعرؼ عمى ,الجكدة 

عديد مف النتائج كتقديـ العديد مف التكصيات كالتي مف شأنيا رفع الخركج باؿيدانية مف الدراسة الـ
 .مستكل األداء العممي لممكاتب كالتي سيتـ استعراضيا مف خالؿ ىذا الفصؿ

 
 :  ممخص النتائج 7-2

كما تـ عرضو في اإلطار النظرم , كاختبار الفرضيات, بعد إجراء التحميؿ اإلحصائي المطمكب
: فقد تـ التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج أبرزىا 

  
بشكؿ عاـ فإف مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة ممتزمة بتكفير متطمبات تحسيف فعالية  .1

 (.220)رقابة جكدة التدقيؽ كفقان لممعيار الدكلي رقـ 

كيتفرع عف ذلؾ االلتزاـ العاـ التزاـ مكاتب التدقيؽ بمحاكر متطمبات تطبيؽ المعيار عمى 
 : النحك التالي

تمتـز مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة بتحميؿ مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ كفقا  -
 .لمتطمبات المعيار

تمتـز مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني  -
 .لممدقؽ كفقا لمتطمبات المعيار

تمتـز مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع بدراسة كتقييـ العالقات مع العمالء بيدؼ المكافقة  -
 .عمى العالقات الجديدة أك مكاصمة العالقات السابقة كفقا لمتطمبات المعيار

 .تمتـز مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة كفقا لمتطمبات المعيار -
 .تمتـز مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع بأداء عممية التدقيؽ كفقا لمتطمبات المعيار -
تمتـز مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع بتكفير عممية مراقبة معقكلة لمسياسات كاإلجراءات  -

 .كفقا لمتطمبات المعيار
تمتـز مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع تكثيؽ عمميات التدقيؽ كالمراقبة كفقا لمتطمبات  -

 .المعيار

في االستبانة كىك السماح لجيات تدقيؽ  (22)كيستثنى مف ذلؾ االلتزاـ ما يتعمؽ بالفقرة رقـ 
فقد أثبتت النتائج عدـ التزاـ المكاتب , خارجية برقابة جكدة خدمات التدقيؽ التي يقدميا المكتب
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يرجع عدـ االلتزاـ بالسماح لجيات تدقيؽ خارجية بفحص جكدة خدمات التدقيؽ التي , بيا
. يقدميا المكتب إلى عدـ تفعيؿ العمؿ ببرامج مراجعة النظير في قطاع غزة

0.05 عند مستكل فركؽ ذات داللة إحصائية تكجد .2   بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
 مدل التزاـ – مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ بتحميؿ مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ "مجاالت 

 مدل التزاـ مكاتب –مكاتب التدقيؽ بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني 
المؤىؿ العممي  تعزل لممؤىؿ العممي كذلؾ لصالح" التدقيؽ بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة 

مما يعني أف التأىيؿ العممي العالي يعزز االلتزاـ بتحميؿ مسئكلية , األعمى مف بكالكريكس
 .كرفع مستكل التأىيؿ العممي, الجكدة لممدقؽ الشريؾ كبقكاعد السمكؾ الميني

0.05 عند مستكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .3   بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
 مدل – مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني "مجاالت

الشكؿ القانكني لممكتب لصالح تعزل إلى " التزاـ مكاتب التدقيؽ بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة 
بمعنى أف المكاتب التي تتخذ مف الشركة , المكاتب التي ىي عمى ىيئة شركات عادية

 .العادية شكالن قانكنيا ليا ىي أكثر التزاما مف المكاتب الفردية بقكاعد السمكؾ الميني 

0.05 عند مستكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .4   بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
مدل -  بتحميؿ مسئكلية الجكدة لممدقؽ الشريؾ التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "المجاالت 

العالقة مع مكاتب التدقيؽ تعزل إلى " بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة التدقيؽ التزاـ مكاتب 
مما يعني أف المكاتب , الخارجية لصالح المكاتب التي ليا عالقة بمكاتب تدقيؽ خارجية

المرتبطة بمكاتب كشركات تدقيؽ خارجية ىي أكثر التزامان بتحميؿ مسئئكلية الجكدة لممدقؽ 
 .الشريؾ

0.05 عند مستكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .5  بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 
 بتكفير متطمبات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب  "المجاالت

عدد العامميف في تعزل إلى " بتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة التدقيؽ لممدقؽ, مدل التزاـ مكاتب 
مما يعني أف المكاتب ذات ,  مكظفيف فأكثر10كتب لصالح المكاتب التي يعمؿ بيا الـ

طكاقـ العمؿ الكبرل أكثر التزاما بقكاعد السمكؾ الميني كبتكفير فرؽ عمؿ مؤىمة كىذا مرده 
إلى أف المكاتب ذات طكاقـ العمؿ الكبرل ىي في الغالب إما شركات عادية أك فركع 

 .لمكاتب تدقيؽ خارجية

0.05 عند مستكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .6   بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
جراءات رقابة التدقيؽ مدل التزاـ مكاتب "المجاليف   بتكفير مراقبة معقكلة لسياسات كا 

" بتكثيؽ عمميات التدقيؽ كالرقابة عمى الجكدةالتدقيؽ مدل التزاـ مكاتب  - الجكدة المطبقة
عدد سنكات عمؿ المكتب لصالح مكاتب التدقيؽ الذيف عدد سنكات العمؿ ليـ تعزل إلى ,
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مما يعني أف ىناؾ المكاتب ذات الخبرة األكبر ىي أكثر التزاما بتكفير , سنكات فأكثر 10
جراءات رقابة الجكدة المطبقة   .مراقبة معقكلة لسياسات كا 

 

:  التوصيات 7-2
 

:  يكصي الباحث بما يميدراسةشفت عنيا اؿؾفي ضكء النتائج التي 
تعزيز العمؿ بمقتضيات الالئحة التنفيذية لقانكف مزاكلة مينة التدقيؽ في فمسطيف فيما  .1

يتعمؽ بإلزاـ المدققيف المرخصيف بالعمؿ كفؽ معايير التدقيؽ الدكلية سيما معيار رقـ 
  .كمساءلة المخميف  (220)

تشكيؿ لجنة مشتركة مف مجمس مينة تدقيؽ الحسابات كجمعية مدققي الحسابات لمتابعة  .2
أداء المكاتب المنضكية تحت سمطتيا كرقابة جكدة خدمات التدقيؽ التي تقدميا كذلؾ مف 

 . خالؿ تطبيؽ برامج مراجعة النظير

تفعيؿ العمؿ بمقتضيات النظاـ الداخمي لجمعية المدققيف القانكنييف الفمسطينية فيما يتعمؽ  .3
 .بربط تجديد العضكية بالحصكؿ عمى مقررات التعميـ المستمر

تفعيؿ دكر الجامعات الفمسطينية كالجيات المينية في نشر تحديثات المعايير الدكلية  .4
ككضعيا ضمف برامج الدكرات كالتعميـ المستمر التي  (220)لمتدقيؽ سيما معيار رقـ 

 .تنفذىا

تشجيع المدققيف عمى مكاصمة دراساتيـ األكاديمية في المجاالت المرتبطة بالتدقيؽ لما لو  .5
. مف أثر عمى تطكير األداء كرفعة المينة 

تشجيع العامميف في مكاتب التدقيؽ الفردية إلى التحكؿ إلى ممارسة المينة مف خالؿ  .6
 .شركات عادية لما لذلؾ مف انعكاسات ايجابية عمى المينة كاألداء

تشجيع مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة عمى فتح قنكا ت اتصاؿ مع شركات التدقيؽ  .7
 . الخارجية لما لذلؾ مف دكر كبير في نقؿ الخبرات كتحسيف األداء

 ضركرة إعادة النظر في التشريعات كالقكانيف المنظمة لممينة, مع معالجة أكجو الضعؼ .8
 تدقيؽ  كبشكؿ خاص كضع نصكص قانكنية ُتمـز مكاتب , إف كجدتكالقصكر فييا

 .  بالجكدةة بتطبيؽ نظـ خاصالحسابات

كساط المعنية  في األأىمية الحفاظ عمى جكدة التدقيؽزيادة فاعمية االتصاؿ كاإلعالـ عف  .9
 .كالمينية, كذلؾ مف خالؿ المؤتمرات العممية,
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 تفحص مدل التزاـ مكاتب استكشافية ميدانية دراساتإجراء الحث عمى مكاصمة  .10
كذلؾ , المعايير الدكلية لمتدقيؽ سيما بعد تحديثاتيا المستمرةب في قطاع غزة عمكما التدقيؽ

 . مف خالؿ تكجيو طمبة الدراسات العميا كالباحثيف ليذا المجاؿ
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 :قائمة المراجع

 بالمغة العربية : أواًل 

العكامؿ المؤثرة في جكدة تدقيؽ الحسابات مف كجية نظر (. ـ2005 )حسف إياد , أبك ىيف .1
 ,حالة مكاتب تدقيؽ الحسابات في قطاع غزة, دراسة مدققي الحسابات القانكنيف في فمسطيف

 .غزة, الجامعة اإلسالمية:فمسطيف ,  غير منشكرةرسالة ماجستير

جمعية مدققي : راـ اهلل , المعايير الدكلية لمتدقيؽ. (ـ2001)االتحاد الدكلي لممحاسبيف  .2
 .الحسابات القانكنييف الفمسطينية 

عماف , إصدارات المعايير الدكلية لمتدقيؽ كرقابة الجكدة. (ـ2009)االتحاد الدكلي لممحاسبيف  .3
 .المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف: 

, ترجمة محمد الديسطي, المراجعة مدخؿ متكامؿ . (ـ2002)جيمس , ألفيف كلكيؾ, أرينز .4
 .دار المريخ لمنشر: الرياض , مراجعة أحمد حجاج 

 مف كجية  مراجعة الحساباتجكدة خدمة  العكامؿ المؤثرة في.(ـ2010)محمد عمي , جبراف  .5
قسـ , كمية إدارة األعماؿ, جامعة الممؾ فيد: الرياض, اليمنييفنظر مراجعي الحسابات 

مينة المحاسبة في " الندكة الثانية عشرة لسبؿ تطكير المحاسبة في المممكة بعنكاف , المحاسبة
 " .المممكة العربية السعكدية كتحديات القرف الحادم ك العشركف 

بحكث كدراسات لتطكير مينة مراجعة الحسابات لمكاجية . (ـ2011)يكسؼ محمكد , جربكع .6
 . جامعة فمسطيف : غزة  , 5مجمد ,المشكالت المعاصرة 

, مراجعة الحسابات المتقدمة كفقا لمعايير المراجعة الدكلية. (ـ2002)يكسؼ محمكد , جربكع .7
 . بدكف دار نشر: غزة 

مجاالت مساىمة التغيير اإللزامي لممراجع الخارجي في . (ـ2008)يكسؼ محمكد , جربكع .8
دراسة تطبيقية عمى , تحسيف جكدة عممية المراجعة الخارجية كتعزيز مكضكعيتو كاستقاللو

ـ , سمسمة العمـك اإلنسانية, مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة, المراجعيف الخارجييف في قطاع غزة
 .794-757 ص ص 1 ع 16

مدل مسئكلية الجمعيات المينية في رقابة الجكدة عمى . (ـ2004),يكسؼ محمكد, جربكع  .9
مجمة كمية اإلدارة  كاالقتصاد بالجامعة , أعماؿ مكاتب المراجعة كفقا لمعايير المراجعة الدكلية

 . بغداد 38ع ,المستنصرية 
مجاالت مساىمة الجمعيات المينية كالجامعات . (ـ2007)سالـ , يكسؼ كحمس, جربكع .10

دراسة تطبيقية عمى أعضاء الجمعيات , الفمسطينية في تحسيف األداء الميني لممراجع الخارجي
 ),المينية ك أعضاء أقساـ المحاسبة في كميات التجارة بالجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

http://alagha.110mb.com/research/2.doc. )  

http://alagha.110mb.com/research/2.doc
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مدل حرص مكاتب التدقيؽ عمى تكفير متطمبات تحسيف . (ـ2008)محمد مفمح , الجعافرة .11
رسالة ماجستير , دراسة ميدانية, فاعمية التدقيؽ الخارجي لمشركات المساىمة العامة األردنية
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 (1)ممحؽ رقـ 
 قائمة المحكميف

 العمل الشيادات األكاديمية و المينية  االسم  م
 .دكتكراة المحاسبة كالتمكيؿ -   عمي عبد اهلل شاىيف . د 1

 
 .محاضر بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية - 
مساعد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية لمشئكف - 

 .اإلدارية 
محاضر بكمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية في -  .دكتكراة المحاسبة كالتمكيؿ -  عمي سميماف النعامي. د 2

 .جامعة األزىر 
 

محاضر بكمية اإلدارة كالريادة في جامعة القدس -  دكتكراة المحاسبة كالتدقيؽ-  صبرم ماىر مشتيى. د 3
 .المفتكحة 

 .مدير بسمطة النقد الفمسطينية-  دكتكراة االقتصاد -  سيؼ الديف عكدة. د 4
محاضر بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية -  - 

. 
 .محاضر بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية -  .دكتكراة اإلدارة العامة -  كسيـ اليابيؿ. د 5

نائب منسؽ الدراسات العميا بكمية التجارة في - 
 .الجامعة اإلسالمية 

محاضر بكمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية في -  .دكتكراة إدارة األعماؿ-  محمد جكدة فارس. د 6
 .جامعة األزىر

عميد الدراسات العميا في كمية االقتصاد كالعمـك - 
 .اإلدارية في جامعة األزىر 

 .دكتكراة المحاسبة -  اسكندر محمكد نشكاف. د 7
 .عضك المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف - 
رئيس جمعية مدققي الحسابات القانكنييف - 

 .الفمسطينية 

 .صاحب مكتب  لمتدقيؽ كاالستشارات المالية - 
 .محاضر بكمية بجامعة األقصى بغزة - 
 

محاضر بكمية الدراسات المتكسطة في جامعة -  .ماجستير المحاسبة -  محمد نكاؼ عابد. أ 8
 .األزىر 

 .بكالكريكس المحاسبة -   ماىر سالـ أبك ىداؼ. أ 9
 .عضك المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف - 

 .صاحب مكتب محاسبة كتدقيؽ - 
 

 .بكالكريكس المحاسبة -   محمد عبد اهلل أبك يكسؼ. أ 10
 عضك المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف - 

 .صاحب مكتب محاسبة كتدقيؽ - 

 .ماجستير المحاسبة كالتمكيؿ -   فريد منصكر سميـ. أ 11
 .عضك المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف - 

 .أ المدير المالي لبمدية خانيكنس .ؽ- 

 .محاضر بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية-  .دكتكراة اإلحصاء التطبيقي -  سمير خالد صافي. د 12
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 (2)ٍِسك سلُ 

 اعزجبٔخ اٌجسث 

 

 ثغُ هللا اٌشزّٓ اٌشز١ُ

 

 
 اٌدبِؼخ اإلعال١ِخ ثغضح 

 ػّبدح اٌذساعـبد اٌؼٍـ١ب

 وـٍـ١ـــــــخ اٌزـدــــــبسح 

 لغُ اٌّسبعجخ ٚاٌز٠ًّٛ

 

 اصخببنت  
 

 أصسبة ِىبرت اٌزذل١ك األفبضً/ اٌغبدح 

 

 اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسزّخ هللا ٚثشوبرٗ

 

 رس١خ ط١جخ ٚثؼذ

  

٠مَٛ اٌجبزث ثئخشاء دساعخ رطج١م١خ ٌٍسصٛي ػٍٝ دسخخ اٌّبخغز١ش فٟ اٌّسبعجخ ٚاٌز٠ًّٛ 

 حمُُُ ِذي اٌخزاَ ِىبحب اٌخذلُك اٌعبٍِت فٍ لطبع غزة بخىفُش ِخطٍببث ححضُن : ثؼٕٛاْ

واٌّخعٍك بشلببت  (220)فعبٌُت جىدة اٌخذلُك اٌخبسجٍ وفمبً ٌّعُبس اٌخذلُك اٌذوٌٍ سلُ 

 .اٌجىدة ٌخذلُك اٌبُبنبث اٌّبٌُت

 

 ٔأًِ ِٓ ع١بدرىُ اٌزىشَ ثبإلخبثخ ػٍٝ أعئٍخ ٘زٖ االعزجبٔخ ثذلخ , ز١ث أْ صسخ ٔزبئدٙب 

ػٍّبً ثأْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ عٕسصً ػ١ٍٙب عٛف , رؼزّذ ثذسخخ وج١شح ػٍٝ دلخ إخبثبرىُ 

 .رغزخذَ ألغشاض اٌجسث اٌؼٍّٟ فمظ

 

 شبوش٠ٓ ٌىُ زغٓ رؼبٚٔىُ ٚرفضٍٛا ثمجٛي فبئك االززشاَ ٚاٌزمذ٠ش

 

 اٌجبزث

 ِسّذ عبٌُ أثٛ ٠ٛعف

 

 0599867610: خٛاي سلُ 

 msy2005@hotmail.com : ثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ 

mailto:msy2005@hotmail.com
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 :اٌبُبنبث األصبصُت عن عُنت اٌذساصت : اٌمضُ األوي

 .أِبَ اإلخبثخ إٌّبعجخ   []٠شخٝ اٌزىشَ ثٛضغ إشبسح 

  

 بُبنبث صبحب اٌّىخب: أوالً 

 

 :اٌّؤهً اٌعٍٍّ   .1

 دوزٛساح  ِبخغز١ش  ثىبٌٛس٠ٛط 

 

 :اٌخخصص اٌعٍٍّ .2

 الزصبد  إداسح أػّبي  ِسبعجخ 

      

 .................. .... ..........أخشٜ زذد٘ب   ػٍَٛ ِب١ٌخ ِٚصشف١خ 

 

 :(اٌعشبُت واألجنبُت)اٌشهبداث اٌّهنُت  .3

 ACPAاٌؼشث١خ   CPAاألِش٠ى١خ   ACCA اٌجش٠طب١ٔخ  

      

 .......... .... .......... أخشٜ زذد٘ب  ال ٠ٛخذ 

 

 :عذد صنىاث اٌخبشة اٌعٍُّت فٍ ِزاوٌت ِهنت اٌخذلُك  .4

  عٕخ فأوثش15   عٕخ15 ألً ِٓ – 10ِٓ    عٕٛاد10ألً ِٓ  

 

 بُبنبث ِىخب اٌخذلُك : ثبنُبً 

 

 : اٌشىً اٌمبنىنٍ ٌٍّىخب  .5

 ششوخ ػبد٠خ     ِٕشأح فشد٠خ  

 

  : (اٌعشبُت أو األجنبُت)اٌعاللت ِع ِىبحب اٌخذلُك اٌخبسجُت  .6

اٌّىزت فشع ٌششوخ  

 رذل١ك خبسخ١خ 

اٌّىزت ِّثً ٌششوخ  

 رذل١ك خبسخ١خ

ال ٠ٛخذ ششاوخ أٚ  

 رّث١ً ِغ اٌخبسج

 

 : عذد اٌعبٍُِن فٍ اٌّىخب  .7

 ِٛظف9ٓ١ – 5ِٓ      ِٛظف5ٓ١ألً ِٓ  

      

      ِٛظف١ٓ فأوثش 10 

 

 : عذد صنىاث عًّ اٌّىخب فٍ ِجبي خذِبث اٌخذلُك .8

  عٕٛاد  فأوثش10   عٕٛاد10 ألً ِٓ – 5ِٓ    عٕٛاد5ألً ِٓ  
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 :ِجبالث اٌذساصت : اٌمضُ اٌثبنٍ 

 

 .أِبَ اإلخبثخ اٌزٟ رّثً سأ٠ىُ ٚلٕبػزىُ اٌشخص١خ  ()٠شخٝ اٌزىشَ ثٛضغ إشبسح 

 

 

 

َ 
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لطبع غزة بخحًُّ ِضئىٌُت اٌجىدة ٌٍّذلك اٌششَه وفمب ٌّخطٍببث اٌعبٍِت فٍ  اٌخذلُكِذي اٌخزاَ ِىبحب : اٌّجبي األوي 

 (.220)ِعُبس اٌخذلُك اٌذوٌٍ سلُ 

      .٠زسًّ اٌّذلك ِغئ١ٌٛخ اٌدٛدح اٌشبٍِخ ٌىً ػ١ٍّخ رذل١ك لجً ثٙب 1

      .٠ؤدٞ اٌّذلك ػٍّٗ ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّزطٍجبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌالصِخ  2

      .٠ؤدٞ اٌّذلك ػٍّٗ ٍِزضِبً ثغ١بعبد ٚإخشاءاد سلبثخ اٌدٛدح  3

٠صذس اٌّذلك رمبس٠شٖ ٚفمبً ٌٕزبئح اٌفسص ٚاٌزذل١ك ثّٛضٛػ١خ 4  ُ.      

٠م١ُّ اٌّذلك ِذٜ اٌزضاَ فش٠ك اٌزذل١ك ثمٛاػذ ٚآداة ٚعٍٛو١بد إٌّٙخ 5  ُ.      

 

لطبع غزة بخىفُش ِخطٍببث االٌخزاَ بمىاعذ اٌضٍىن اٌّهنٍ اٌعبٍِت فٍ  اٌخذلُكِذي اٌخزاَ ِىبحب : اٌّجبي اٌثبنٍ 

 ( .220)ٌٍّذلك وفمب ٌّخطٍببث ِعُبس اٌخذلُك اٌذوٌٍ سلُ 

٠مَٛ اٌّذلك ثطشذ األعئٍخ اٌالصِخ ػٍٝ فش٠ك اٌزذل١ك ٌٍزأوذ ِٓ اٌزضاُِٙ  6

 .ثمٛاػذ اٌغٍٛن إٌّٟٙ ٚاٌّزطٍجبد األخالل١خ

     

٠زشبٚس اٌّذلك ِغ إداسح اٌّىزت ٌّؼبٌدخ ػذَ اٌزضاَ فش٠ك اٌزذل١ك ثمٛاػذ  7

 .اٌغٍٛن إٌّٟٙ

     

٠م١ُّ اٌّذلك ِذٜ اٌزضاَ فش٠ك اٌزذل١ك ثبٌّزطٍجبد األخالل١خ ٌىً ِّٙخ 8  ُ.      

٠م١ُّ اٌّذلك اٌّؼٍِٛبد زٛي ِخبٌفبد اٌّىزت ٌغ١بعبد ٚإخشاءاد  9  ُ

 .اٌسفبظ ػٍٝ االعزمال١ٌخ 

     

      .  ٠ؼبٌح اٌّذلك ِٙذداد االعزمال١ٌخ ٠ٚخفضٙب ٌّغزٜٛ ِمجٛي 10

 

لطبع غزة بذساصت و حمُُُ اٌعاللبث ِع اٌعّالء بهذف اٌّىافمت اٌخذلُك اٌعبٍِت فٍ ِذي اٌخزاَ ِىبحب : اٌّجبي اٌثبٌث 

 ( .220)عٍُهب أو ِىاصٍخهب وفمب ٌّخطٍببث ِعُبس اٌخذلُك اٌذوٌٍ سلُ 

٠شؼش اٌّذلك ثبٌشضب ػٓ اٌزم١١ّبد اٌزٟ ٠دش٠ٙب ِىزجٗ ٌمجٛي أٞ ػ١ًّ  11

 .خذ٠ذ أٚ ِٛاصٍخ اٌؼًّ ِغ ػ١ًّ عبثك 

     

٠مَٛ اٌّذلك ثئثالؽ إداسح ِىزجٗ فٛس ٚصٌٛٗ ِؼٍِٛبد ِٓ شأٔٙب أْ رٛثش  12

 .ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزذل١ك

     

٠طجك اٌّىزت ِدّٛػخ ِٓ اٌغ١بعبد ٚاإلخشاءاد ٌزمش٠ش لجٛي أٞ ػ١ًّ  13

 .خذ٠ذ أٚ االعزّشاس ِغ ػ١ًّ عبثك 

     

      .٠مَٛ اٌّذلك ثزم١١ُ لشاساد لجٛي اٌؼّالء أٚ االعزّشاس ِؼُٙ  14
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لطبع غزة بخىفُش فشق عًّ ِؤهٍت وفمب ٌّخطٍببث ِعُبس اٌخذلُك اٌعبٍِت فٍ ِذي اٌخزاَ ِىبحب : اٌّجبي اٌشابع 

 ( .220)اٌخذلُك اٌذوٌٍ سلُ 

      .٠زٛافش ٌذٜ فش٠ك اٌزذل١ك اٌزأ١ً٘ اٌؼٍّٟ إٌّبعت 15

      .٠خضغ فش٠ك اٌزذل١ك ٌذٚساد رذس٠ج١خ فٟ ِدبي إٌّٙخ ثشىً ِغزّش 16

      .٠غزؼ١ٓ اٌّىزت ثخجشاء خبسخ١١ٓ ربثؼ١ٓ ٌٗ إلٔدبص ِٙبَ اٌزذل١ك 17

      .٠شاػٟ اٌّىزت ػٕذ رؼ١١ٓ اٌّذلم١ٓ اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚا١ٌّٕٙخ 18

 

لطبع غزة بأداء عٍُّت اٌخذلُك وفمب ٌّخطٍببث ِعُبس اٌخذلُك اٌخذلُك اٌعبٍِت فٍ ِذي اٌخزاَ ِىبحب : اٌّجبي اٌخبِش 

 (. 220)اٌذوٌٍ سلُ 

      . ٠ٛخٗ اٌّذلك اٌشئ١ظ فش٠ك اٌزذل١ك ٚ ٠ششف ػٍٝ ػٍّٗ 19

      . ٠صذس اٌّذلك رمش٠شٖ ِغزٕذا إٌٝ أدٌخ إثجبد وبف١خ ِٚالئّخ 20

٠م١ُّ اٌّذلك ٔزبئح اٌّشبٚساد ٚإٌمبشبد اٌخبسخ١خ اٌزٟ ٠دش٠ٙب اٌفش٠ك  21  ُ.      

٠غّر اٌّىزت ٌدٙبد رذل١ك خبسخ١خ ثشلبثخ خٛدح خذِبد اٌزذل١ك اٌزٟ  22

 .٠مذِٙب

     

٠طجك اٌّىزت ع١بعبد ٚإخشاءاد ٚاضسخ ٌّؼبٌدخ  اخزالفبد اٌشأٞ ث١ٓ  23

 .فش٠ك اٌزذل١ك ِٚذلك سلبثخ اٌدٛدح إْ زذثذ

     

 

لطبع غزة بخىفُش ِشالبت ِعمىٌت ٌضُبصبث وإجشاءاث سلببت اٌعبٍِت فٍ  اٌخذلُكِذي اٌخزاَ ِىبحب : اٌّجبي اٌضبدس 

 ( .220)اٌجىدة اٌّطبمت وفمب ٌّخطٍببث ِعُبس اٌخذلُك اٌذوٌٍ سلُ 

      .٠طجك اٌّىزت ٔظبَ سلبثخ خٛدح ػٍٝ أػّبٌٗ 24

      .٠ٛخذ ثبٌّىزت ٔظُ ِشالجخ ٌضّبْ رطج١ك ٔظبَ سلبثخ اٌدٛدح ثشىً ِالئُ 25

      .٠شٜ اٌّذلك ثبْ ع١بعبد ٚإخشاءاد سلبثخ اٌدٛدح اٌّطجمخ وبف١خ 26

      .٠مَٛ اٌّذلك ثبالطالع ػٍٝ ٔزبئح رم١١ُ ٔظبَ سلبثخ اٌدٛدح ثبعزّشاس 27

      .٠ؼبٌح اٌّذلك أٚخٗ اٌضؼف ٚاٌمصٛس فٟ ٔظبَ سلبثخ اٌدٛدح إْ ٚخذد 28

 

لطبع غزة بخىثُك عٍُّبث اٌخذلُك واٌشلببت عًٍ اٌجىدة وفمب اٌخذلُك اٌعبٍِت فٍ ِذي اٌخزاَ ِىبحب : اٌّجبي اٌضببع 

 ( .220)ٌّعُبس اٌخذلُك اٌذوٌٍ سلُ 

٠سزفع اٌّذلك ثمضب٠ب اإلخالي ثبٌّزطٍجبد األخالل١خ ٚو١ف١خ ِؼبٌدزٙب  29

 .ضّٓ ٚثبئك اٌزذل١ك 

     

٠سزفع اٌّذلك ثبٌّخبطجبد ٚاالعزٕزبخبد اٌّزؼٍمخ ثبالٌزضاَ ثّزطٍجبد  30

 .االعزمال١ٌخ ضّٓ ٚثبئك اٌزذل١ك 

     

 اٌّزؼٍمخ ثمجٛي اٌؼّالء أٚ د٠سزفع اٌّذلك ثبٌّخبطجبد ٚاالعزٕزبخب 31

 . االعزّشاس ِؼُٙ ضّٓ ٚثبئك اٌزذل١ك 

     

      .٠مَٛ ِذلك سلبثخ اٌدٛدح ثزٛث١ك خ١ّغ اإلخشاءاد اٌزٟ لبَ ثزٕف١ز٘ب 32

٠ش١ش ِذلك سلبثخ اٌدٛدح فٟ رمش٠شٖ إٌٝ ػذَ دسا٠زٗ ثٛخٛد أٞ ِغبئً  33

 .ػبٌمخ ٠ّىٓ أْ رؤثش عٍجبً ػٍٝ أزىبَ ٚاعزٕزبخبد فش٠ك اٌزذل١ك 
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اصخفضبس ِفخىح : اٌمضُ اٌثبٌث   

 

 ً٘ ٌذ٠ه أٞ ِالزظبد ِزؼٍمخ ثبٌّٛضٛع ٚرؼزمذ أٔٙب ِّٙخ ٌُٚ ٠شد روش٘ب فٟ االعزجبٔخ ؟  

 

ال    ٔؼُ  

 

.     فٟ زبي ٔؼُ أروش٘ب  ِٓ فضٍه

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

  

 شىشا ٌزؼبٚٔىُ ِؼٕب

 

:        اٌجبزث   

 ِسّذ عبٌُ أثٛ ٠ٛعف 
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 (3)ٍِسك سلُ 

وشف اٌّذلم١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ 
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 (4)ٍِسك سلُ 

وشف ِىبرت اٌزذل١ك اٌؼبٍِخ 

 
  بحمد اهللتمت

 


