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 ةـــــــــــــقرآنية آيـــــ

 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َوُقِل اْعَمُموْا َفَسَيَرى المَُّه َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب " 
 َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُموَن" 

 

 (105 اآليةسورة التوبة ) 

 صدق اهلل  العظيم
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 ممخص الدراسة  

 تقمددددددديصهددددددددفت هدددددددذ  الدراسدددددددد بشدددددددكل رئددددددديس الدددددددى بيدددددددان دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد فددددددد  
يق مدددددددن و هدددددددد نظدددددددر الم اسدددددددب القدددددددانون   ولت قدددددددق الدراسدددددددد ف دددددددوة التوقعدددددددات فددددددد  بيئدددددددد التددددددددق

أهدددددافها فقددددد اعتمدددددت الدراسددددد عمددددى البيانددددات ا وليددددد والسانويددددد  يددددث  ددددممت اسددددتباند تتناسددددب 
عمددددددى م تمددددددع الدراسددددددد المتمسددددددل فدددددد   اسددددددتباند 95توزيددددددع وتددددددم  مددددددع مودددددددوع الدراسددددددد وأهدددددددافها

وتدددددم  %9447اسدددددتباند أي بنسدددددبد اسدددددترداد  99وقدددددد تدددددم ال  دددددول عمدددددى   الم اسدددددبين القدددددانونيين
 ف  ت ميل البيانات واختبار الفردياتSPSS 4ستخدام برنامج ا

وكدددددان مدددددن أهدددددم نتدددددائج هدددددذ  الدراسدددددد أن المرا عدددددد الت ميميدددددد كددددد  را ات  وهريدددددد تمعدددددب 
ًا مهمدددددددًا فددددددد  تددددددددييق ف دددددددوة التوقعدددددددات   يدددددددث القيدددددددام بالت كدددددددد مدددددددن  ددددددد د ا  ابدددددددات التددددددد  دور 

ي  دددددل عميهدددددا الم اسدددددب القدددددانون  فددددد   ميدددددع مرا دددددل التددددددقيق  وكدددددذلك اسدددددتخدام النسدددددب فدددددد  
الت ميدددددددل ومقارنتهدددددددا مدددددددع مدددددددا يماسمهدددددددا فددددددد  الفتدددددددرات السدددددددابقد  وا طددددددد ع عمدددددددى النظدددددددام الدددددددداخم  

قانونيددددددد   ميددددددع نتددددددائج ت ميددددددل العنا ددددددر السددددددابقد تبددددددين ت سيرهددددددا لمشددددددركد والمددددددوائ  والتشددددددريعات ال
وفاعميتهددددا فدددد  تدددددييق ف ددددوة التوقعددددات  وقددددد ت كددددد مددددن خدددد ل نتددددائج الت ميددددل ا   ددددائ  و ددددود 
تدددددد سير لدددددددور المرا عددددددد الت ميميددددددد بكافددددددد أنواعهددددددا  مقارنددددددد  و ددددددفيد  ا  ددددددائيد   فدددددد  تدددددددييق 

 ف وة التوقعات4

مفهدددددوم المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  بيئدددددد التددددددقيق فددددد   ومدددددن أهدددددم تو ددددديات الدراسدددددد تعميدددددق
قطددددداع أدددددزة وأهميتهدددددا فددددد  ت قيدددددق مسدددددتوى عدددددال مدددددن الم دددددداقيد والموسوقيدددددد فددددد  القدددددوائم الماليدددددد 
لددددددى الم تمدددددع المدددددال  وبدددددذلك تدددددديق الف دددددوة بدددددين أ ددددد اب القدددددرار وبدددددين مدددددا يبذلددددده الم اسدددددب 

عتماديددددددد  كمددددددا نو دددددد  ليددددددد ذات مسددددددتوى عددددددال مددددددن ا القددددددانون  مددددددن  هددددددود  ظهددددددار قددددددوائم ما
نواعهددددددا وخا ددددددد أتطددددددوير أدا  الم اسددددددبين القددددددانونيين فيمددددددا يتعمددددددق بالمرا عددددددد الت ميميددددددد بكافددددددد ب

 ا   ائيد وذلك عبر توفير دورات تدريبيد لهم ف  هذا الم ال4
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Abstract 

This study aimed mainly to indicate the role of analytical review in 

reducing expectations gap in the audit process from the viewpoint of 

Certified Public accountant. 

In order to achieve the objectives, the study adopted primary and secondary 

data. A questionnaire was designed to commensurate with the subject of 

the study and its objectives. 95 questionnaires were distributed to identify 

the study population which is represented in the Chartered Accountants. 

The researcher received 90 questionnaires which indicates that the rate of 

recovery was 94.7%.  

In addition the SPSS program was used to analyze data and to test 

hypotheses. 

One of the most important results of this study showed that the analytical 

review plays an importance role in narrowing the expectations gap, where 

we can check the validity of the answers obtained by the chartered 

accountant in all audit stages. 

In addition, ratios could be used in analysis and could be compared with its 

similarity in previous stages and to see the company's rules, procedures, 

regulations and legislations. 

All the results of analyzing the previous elements showed its impact and 

effectiveness in narrowing the expectations gap. Furthermore, the results of 

the statistical analyses confirmed that there is an effect of all kinds of the 

analytical review (comparison, descriptive and statistics) on narrowing the 

expectations gap. 

The main recommendation of the study is to deepen the concept of the 

analytical review in the audit processes at the Gaza Strip and to focus on its 

importance in achieving a high level of credibility and reliability of the 

financial statements in the financial community. This will narrow the gap 

between decision-makers and with the chartered accountant's efforts in 

showing a high level of reliability at the financial statements. 

In addition, we recommend to the develop the performance of Chartered 

Accountants in all kinds of the analytical review, especially statistical 

analyses by providing training courses in this field.  
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  داءــــــــــــــــاالى
سمه اإلى من كممه اهلل بالهيبد والوقار 44 إلى من عممن  العطا  بدون انتظار 44 إلى من أ مل 

 ف  عمرك لترى سمارًا قد  ان قطافها بعد طول انتظار  الذي أمداهلل  أ مدبكل افتخار 44 
 والدي العزيز

 
  إلى بسمد ال ياة وسر الو ود 44 إلى معنى ال ب و ال نان والتفان 

 كان دعائها سر ن ا   و نانها بمسم  را   إلى أأمى ال بايبإلى من 
 أمي الحبيبة

 
  إلى من سار مع  ن و ال مم44 خطوة بخطوة44  إلى رفيق درب 

  وسنبقى معًا44 ب ذن اهلل444  معًا44 و  دنا  معاً  بذرنا 
 زوجي العزيز

 
 لى من أرى التفاؤل بعينه والسعادة ف  د كتهإ

 بالبرا ة 44 وبم بتك أزهرت أيام  وتفت ت براعم الغدلى الو ه المفعم إ
 ابنى الغالي ... اياد

 
 إلى توأم رو   ورفيقد درب  44 إلى  ا بد القمب الطيب والنوايا ال ادقد

 إلى من رافقتن  منذ أن  ممنا  قائب  غيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة 
 أختي نظمية

 
 با خا  وتميزوا بالوفا  والعطا  اإلى من ت مو 

   أديعهم إلى من عرفت كيف أ دهم وعممون  أن
 .الحبيبة عائمتي

أىدى بحثي المتواضع آممة من اهلل أن يتقبمو منى ويجعمو في ميزان حسناتي يوم ال  لييم جميعاً إ
 ينفع مال وال بنون الى من أتى اهلل بقمب سميم

                                                                                                                               الباحثة      
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 شكر وتقدير
هدددددذا العمدددددل المتواددددددع مدددددع ر دددددائ   ب تمدددددامأشدددددكر اهلل مدددددو ي وخدددددالق  الدددددذي مدددددَن عمدددددى 

أن يتقبمدددددده منددددددى وي عمدددددده خال ددددددا لو هدددددده الكددددددريم  وانط قددددددًا مددددددن قددددددول سدددددديدنا م مددددددد  ددددددمى اهلل 
ـــــاس""عميددددده وسدددددمم  وايماندددددًا بفددددددل ا عتدددددراف بال ميدددددل وتقدددددديم  ال يشـــــكر اهلل مـــــن ال يشـــــكر الن

ـــــدكتور الشدددددكر وا متندددددان   ددددد اب المعدددددروف فددددد ن  أتقددددددم بالشدددددكر والتقددددددير  مـــــاىر موســـــى لم
تشددددد يعه لددددد   تدددددى ا نتهدددددا  مدددددن عمدددددى هدددددذ  الرسدددددالد ودوام متابعتددددده و  با شدددددرافلتفددددددمه  درغـــــام
 فمه عظيم الشكر والتقدير وا  ترام و زا  اهلل عن  خير ال زا 4كتابتها 

الكددددددددرام444444444444 عمددددددددى تفدددددددددمهم بقبددددددددول  لألسدددددددداتذةكمددددددددا أتو دددددددده بالشددددددددكر وا متنددددددددان 
مددددددن تو يهددددددات وم  ظددددددات ستسدددددداهم فدددددد  اسددددددرا  واأنددددددا   قدمونهسدددددديمناقشددددددد هددددددذ  الدراسددددددد ولمددددددا 

 هذ  الرسالد لهم عظيم الشكر والتقدير و زاهم اهلل عن  خير ال زا 4

كمددددا أتو دددده بالشددددكر لمكاتددددب التدددددقيق لمددددا أبدددددو  مددددن عددددون ومسدددداعد   والشددددكر مو ددددول 
تقددددير الدددى كدددل مدددن أسددددى لددد  مشدددورة أو قددددم لددد  ن دددي د44 لهدددم مندددى  ميعدددًا خدددالص الشدددكر وال

  زا  اهلل كل خير4 الدكتور اسكندر نشوانف زاهم اهلل عن  خير ال زا  وأخص بالذكر 

 هدددددذا فددددد  بفكرتددددد  وأدليدددددت رأيددددد  عرددددددت قدددددد أننددددد  أقدددددول أن إ  أممدددددك   النهايدددددد وفددددد 
 أخطدددد  قددددد بشددددر إ  أنددددا مددددا وأخيددددراً  عندددده والتعبيددددر كتابتدددده فدددد  وفقددددت قددددد أكددددون لعمدددد  المودددددوع

ن مسددددام ت  فدددد ر و أخطدددد ت قددددد كنددددت فدددد ن أ دددديب وقددددد  أر ددددو  مددددا كددددل فهددددذا أ ددددبت فددددد كنددددت وا 
 4و ل عز اهلل من

 

 وأسألك الميم اليدي والتوفيق فأنت وليو والقادر عميو

 

 الباحثة
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 الفيرس

 الصفحة البيان
 أ ن كريمآقر 

 ب ممخص الدراسد
 ج ممخص الدراسد بالمغد ا ن ميزيد

 د هدا ا 
 ه شكر وتقدير

 و الفهرس
 ي ال داول قائمد

 ل قائمد ا شكال
 ل قائمد الم  ق
 1 ا طار العام لمدراسد والدراسات السابقد -الف ل ا ول

 2 المقدمد
 3 المب ث ا ول: ا طار العام لمدراسد

 4 مشكمد الدراسد
 4 أهداف الدراسد
 4 أهميد الدراسد

 5 فرديات الدراسد
 6 متغيرات الدراسد
 7 ا دبيات والدراسات السابقدالمب ث السان : 

 8 الدراسات السابقد العربيد
 12 الدراسات السابقد ا  نبيد

 15 التعميق عمى الدراسات السابقد
 17 ا طار النظري لمدراسد -الف ل السان 

 18 المب ث ا ول: المرا عد الت ميميد
 19 مقدمد

 29 مفهوم المرا عد الت ميميد4
 21 الت ميميد والغرض منها4طبيعد المرا عد 
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 الفيرس

 الصفحة البيان
 22 أهداف المرا عد الت ميميد4أهميد و 

 23 عند إ را  المرا عد الت ميميد4 ا عتبارا مور الت  تؤخذ بعين 
 24 توقيت إ را ات المرا عد الت ميميد4

 25 مرا ل المرا عد الت ميميد وأهداف كل مر مد4
 27 الت ميميد4فوائد المرا عد 

المدققين عمى نتائج  اعتمادأهم العوامل الت  تؤسر عمى در د 
 المرا عد الت ميميد4

27 

 28 معوقات المرا عد الت ميميد4
 31 المب ث السان : ف وة التوقعات

 32 مقدمد
 33 مفهوم ف وة التوقعات4 
 34 أسباب ف وة التوقعات
 37 مكونات ف وة التوقعات

 38 التوقعاتسمات ف وة 
 39 ف وة التوقعات ومسؤوليد مدقق  ال سابات

 41 سبل تدييق ف وة التوقعات
ا  را ات الت ميميد عمى تدييق ف وة  استخدامالمب ث السالث: أسر 

 التوقعات
44 

 45 مقدمد

 وهريد عمى  تدييق  ك  را اتأسر استخدام المرا عد الت ميميد 
 ف وة التوقعات4

45 

المرا عد الت ميميد ا   ائيد عمى تدييق ف وة  استخدامأسر 
 التوقعات4

48 

 

  



 الصفحت   

 ح
 

  

 الفيرس

 

  

 الصفحة البيان
المرا عد الت ميميد الو فيد عمى تدييق ف وة  استخدامأسر 

 التوقعات4
59 

المرا عد الت ميميد المقارند عمى تدييق ف وة  استخدامأسر 
 التوقعات

59 

 52 الطريقد وا  را ات -الف ل السالث
 53 مقدمد

 53 منه يد الدراسد
 54 م تمع وعيند الدراسد
 61  دق وسبات ا ستباند
 69 المعال ات ا   ائيد

 72 نتائج الدراسد الميدانيد وتفسيرها –الف ل الرابع 
المب ث ا ول: اختبار التوزيع الطبيع  و ت ميل فقرات وفرديات 

 الدراسد
72 

 73 اختبار التوزيع الطبيع 
 73 ت ميل فقرات م اور الدراسد
 74 ت ميل فقرات الم ال ا ول
 76 ت ميل فقرات الم ال السان 
 79 ت ميل فقرات الم ال السالث
 81 ت ميل فقرات الم ال الرابع
 83 ت ميل الم اور الرئيسيد

 95 المب ث السان : النتائج والتو يات
 96 نتائج الدراسد
 97 التو يات
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 الفيرس

 الصفحة البيان
 98 الدراسات المقتر د

 99 المرا ع
 194 الم  ق
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 قائمة الجداول

رقم 
 الجدول

رقم  عنوان الجدول
 الصفحة

 55 توزيع عيند الدراسد  سب متغير ال نس4 1
 56 توزيع عيند الدراسد  سب متغير العمر4 2
 56 توزيع عيند الدراسد  سب متغير المؤهل العمم 4 3
 57 عيند الدراسد  سب متغير التخ ص4 توزيع 4
 58 توزيع عيند الدراسد  سب متغير المسمى الوظيف 4 5
توزيدددددع عيندددددد الدراسدددددد  سدددددب متغيدددددر سدددددنوات الخبدددددرة فددددد  م دددددال  6

 التدقيق4
58 

توزيدددع عيندددد الدراسدددد  سدددب متغيدددر عددددد الددددورات التدريبيدددد التددد   7
 الت قت بها ف  م ال التدقيق4

59 

 69 الدراسد  سب متغير الشهادة المهنيد4توزيع عيند  8
 61 ليكرت الخماس  9
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 مقدمة:ال

ظهدددددرت ال ا دددددد إلدددددى التددددددقيق مندددددذ زمدددددن بعيدددددد وخا دددددد بعدددددد السدددددورة ال دددددناعيد الكبدددددرى 
نشدددددا  الشدددددركات الكبدددددرى  الممكيدددددد عدددددن ا دارة والدددددذي بددددددور   وانف دددددالفددددد  القدددددرن السدددددابع عشدددددر وا 

أطرافددددددددًا  باعتبددددددددارهمزاد ال ا ددددددددد إلددددددددى مكاتددددددددب التدددددددددقيق لتقددددددددديم الخدددددددددمات الم اسددددددددبيد المختمفددددددددد 
يدددددددات الماليددددددددد المعقددددددددة والسدددددددريعد عمدددددددى العمم ا قت دددددددداديدخار يدددددددد م ايددددددددة  ونظدددددددرًا لمتطدددددددورات 

  عتمدددددادهمبدددددرأي المددددددقق والت اريدددددد والم دددددرفيد  فقدددددد ا دددددب  الم تمدددددع المدددددال   شدددددديد ا هميدددددد 
القددددرارات ممددددا يتطمددددب مددددن المدددددققين تنظدددديم وتنسدددديق أعمددددالهم وذلددددك لمفددددوز بسقددددد  اتخدددداذفدددد  عميدددده 
   لدددددددذلك فددددددد ن الم تمدددددددع المدددددددال  يتوقدددددددع 271: 2996   المخادمدددددددد  تفيدين مدددددددن خددددددددماتهمالمسددددددد

الكفايدددددد الفنيدددددد والنزاهدددددد والموددددددوعيد وال يددددداد  تقددددداريرهممدددددن مددددددقق  ال سدددددابات أن يددددددمنوا فددددد  
ا خطدددددا  ال وهريدددددد التددددد  تدددددؤسر عمدددددى قائمدددددد الددددددخل  اكتشددددداف  كمدددددا يتوقعدددددون فهدددددم وا سدددددتق ليد

  خا دددددد فددددد  ظدددددل زيدددددادة عددددددد ومندددددع إ ددددددار القدددددوائم الماليدددددد المددددددممدوقائمدددددد المركدددددز المدددددال  
 4الدعاوي القدائيد دد مدقق  ال سابات

كمدددددا أن الم تمدددددع المدددددال  يفتدددددرض بددددد ن مددددددقق  ال سدددددابات فددددد  موقدددددع يتدددددي  لهدددددم القددددددرة 
عمدددددى كشدددددف عمميدددددات الغدددددش والتزويدددددر وا عمدددددال أيدددددر القانونيدددددد ا خدددددرى التددددد  تقدددددوم بهدددددا إدارة 

مبددددددررين  ا فتددددددراضتدددددددقيق  وبالمقابددددددل فدددددد ن مدددددددقق  ال سددددددابات يرفدددددددون هددددددذ  الشددددددركد ت ددددددت ال
بدددددددا  الددددددرأي الفندددددد  العددددددادل  ذلددددددك بدددددد ن مسددددددؤوليتهم فقددددددط تتعمددددددق ببددددددذل العنايددددددد المهنيددددددد الكافيددددددد وا 

: 2999  وائم الماليدددددددد لمشدددددددركد ت دددددددت التددددددددقيق  شددددددداكر  عبدددددددد الدددددددر منوالموددددددددوع   دددددددول القددددددد
التوقعددددات  ولتدددددييق هددددذ  الف ددددوة يتطمددددب مددددن المدددددقق    مددددن هنددددا نشدددد ت مددددا يسددددم  بف ددددوة 146

توسدددديع وتنويددددع إ ددددرا ات التدددددقيق وال  ددددول عمددددى أدلددددد اسبددددات تؤكددددد  دددد د العمميددددات التدددد  تدددددم 
 تدقيقها  ومنها المرا عد الت ميميد الت  تعتبر من أهم أدوات ا را ات التدقيق ال وهريد4

و المرا عدددددد الت ميميدددددد لمدددددا مدددددن مهمدددددد التددددددقيق وهددددد المهدددددمار هدددددذا ال اندددددب إظهددددد تدددددملهدددددذا 
النسددددب الماليددددد والتدددد  تسددددعى إلددددى إخددددراج  واسددددتخداموالمقارنددددات  ل ت اهدددداتتتدددددمنه مددددن ت ديددددد 

ممركددددددز المدددددال  لممنشددددد ة مودددددددوع التددددددقيق ومدددددن سددددددم تددددددييق ف دددددوة التوقعددددددات لالنتدددددائج ال قيقيدددددد 
لقدددددددوائم ليهدددددددا الم اسدددددددب القدددددددانون  مدددددددن قبدددددددل مسدددددددتخدم  اإ  ي دددددددل تدددددددوترسدددددددي  السقدددددددد بالنتدددددددائج ال

 أنواعهم4 باخت فالماليد 
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 مشكمة الدراسة:

ددددددددروري  وهدددددددور ددددددددة ساسددددددديد لمعمميدددددددات وا ا ختبدددددددارات ا  أ ددددددددالمرا عدددددددد الت ميميدددددددد  تعدددددددد
لدددددمان سقددددد المعمومددددات الم اسددددبيد التدددد  يعتمددددد عميهددددا مسددددتخدمو القددددوائم الماليددددد  ونظددددرًا لو ددددود 

  القددددوائم الماليددددد وا ددددرا ات التدددددقيق المسددددتخدمد وبددددين مددددا يتوقعدددده مسددددتخدمو المدددددققالف ددددوة بددددين 
 سؤال الرئيس التال :الت  تتمسل ف  التظهر هنا مشكمد الدراسد و 

 ة ؟ قعات ف  بيئد التدقيق ف  قطاع أز الت ميميد ف  تدييق ف وة التو لمرا عد ا ما دور

 ويتفرع من هذا السؤال ا سئمد الفرعيد التاليد:

 ف  تدييق ف وة التوقعات؟ا  را ات ال وهريد دور ما  14
 ما دور المرا عد الت ميميد ا   ائيد ف  تدييق ف وة التوقعات؟ 24
 ف  تدييق ف وة التوقعات؟ما دور المرا عد الت ميميد المقارند  34
 ؟دور المرا عد الت ميميد الو فيد ف  تدييق ف وة التوقعاتما  44

 :أىداف الدراسة

م اولدددددددد التعدددددددرف عمدددددددى دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد فددددددد  تهددددددددف الدراسدددددددد بشدددددددكل رئددددددديس إلدددددددى 
  وذلدددددك عمدددددل التددددددقيق مدددددن و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون تددددددييق ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد 

 هداف التاليد:ا من خ ل ت قيق 

مددددددددى اسدددددددتخدام ا ددددددددرا ات المرا عدددددددد الت ميميدددددددد البسدددددددديطد والمتقدمدددددددد مدددددددن قبددددددددل  ت ميدددددددل 14
 الم اسبين القانونيين ف  قطاع أزة بهدف تدييق ف وة التوقعات4

 وهريددددددددددد فدددددددددد  تدددددددددددييق ف ددددددددددوة  كدددددددددد  را اتدور المرا عددددددددددد الت ميميددددددددددد  الوقددددددددددوف عمددددددددددى 24
 ف  بيئد التدقيق ف  قطاع أزة4 التوقعات

التعددددددرف عمددددددى دور المرا عددددددد الت ميميددددددد الو ددددددفيد والمقارنددددددد وا   ددددددائيد فدددددد  تدددددددييق  34
 ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق ف  قطاع أزة4

لدددددددى نتدددددددائج ذات د  ت يمكدددددددن مدددددددن خ لهدددددددا تقدددددددديم إم اولدددددددد هدددددددذ  الدراسدددددددد الو دددددددول  44
  رائها4إتو يات ت قق الغرض والهدف من 

 الدراسة:أىمية 

مددددددن الدددددددور ال يددددددوي الددددددذي يمعبدددددده الم اسددددددب القددددددانون  فدددددد   الدراسدددددددتنبددددددع أهميددددددد هددددددذ  
ا قت دددداد الددددوطن    يددددث الهدددددف مددددن مهنددددد التدددددقيق هددددو مددددن  الم ددددداقيد لمتقددددارير الماليددددد التدددد  
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دارة وبمدددددا أن القدددددوائم الماليدددددد المدققدددددد تعتبدددددر الرافدددددد ا ول والدددددرئيس لمتخدددددذي القدددددرارات  ت ددددددرها ا
القيددددددام الم اسددددددب القددددددانون   فيتطمددددددب ذلددددددك مددددددن ا قت دددددداديد وا سددددددتسماريد المتعمقددددددد بالشددددددركات  

تقريدددددر  ومدددددن أهدددددم تمدددددك   ددددددار بعممددددده عمدددددى أكمدددددل و ددددده ن دددددو اتخددددداذ كافدددددد ا  دددددرا ات ال زمدددددد 
 دددددرا ات الت ميميدددددد لمدددددا لهدددددا مدددددن أهميدددددد بالغدددددد فددددد  دراسدددددد وتقيددددديم الع قدددددات ا  دددددرا ات هددددد  ا 

بدددددين البياندددددات الماليدددددد وأيدددددر الماليدددددد ومقارندددددد هدددددذ  الع قدددددات لمت قدددددق مدددددن و دددددود ان رافدددددات سدددددم 
وددددددددع فردددددددديات تفسددددددددر هدددددددذ  ا ن رافددددددددات واختبدددددددار ا  ددددددددرا ات المناسدددددددبد لمت قددددددددق مدددددددن هددددددددذ  

مخدددددداطر التدددددددقيق وازالددددددد سددددددو  فهددددددم مسددددددتخدم    وذلددددددك لكدددددد  يددددددتم ت نددددددب أو تقميددددددل الفرددددددديات
 القوائم الماليد فيما بينهم وبين الم اسبين القانونيين4

ان هدددددذ  الدراسدددددد تسدددددعى مدددددن ورا  عدددددرض المرا عدددددد الت ميميدددددد إلدددددى لفدددددت نظدددددر ال هدددددات 
المنظمددددددد لممهنددددددد الددددددى نقدددددداط الدددددددعف التدددددد  يمكددددددن مددددددن خدددددد ل ا  ددددددرا ات الت ميميددددددد القدددددددا  

تدددددقيق ممددددا يددددنعكس اي ابددددا عمددددى قددددرارات أ دددد اب المشدددداريع والمسدددداهمين عميهددددا لتطددددوير مهنددددد ال
 فيها وب ميع مستخدم  القوائم الماليد4

كونهددددددددا تتندددددددداول قددددددددديد مهمددددددددد مددددددددن قدددددددددايا الم تمددددددددع الفمسددددددددطين  بمختمددددددددف شددددددددرائ ه 
 بتعريفه بالمرا عد الت ميميد وأهميتها ف  تدييق ف وة  التوقعات4

 فرضيات الدراسة:

 الرئيسة التالية: يمكن صياغة الفرضياتمشكمة الدراسة وأىدافيا  في ضوء

يوجـــد تـــأثير ذو داللـــة إحصـــائية لـــدور المراجعـــة التحميميـــة فـــي : الفرضـــية الرئيســـة األولـــى
ـــــة  ـــــد مســـــتوى دالل ـــــي قطـــــاع غـــــزة عن ـــــدقيق ف ـــــة الت ـــــي بيئ ـــــات ف ـــــيص فجـــــوة التوقع تقم

(α=0.05.) 

 الفرضيات الفرعية التالية: األولى ويتفرع من الفرضية الرئيسية

 وهريددددددددد فدددددددد   كدددددددد  را اتلممرا عددددددددد الت ميميددددددددد  تدددددددد سير ذو د لددددددددد ا  ددددددددائيد يو ددددددددد  -1
 عنددددددد مسددددددتوى د لددددددد طدددددداع أددددددزةفدددددد  بيئددددددد التدددددددقيق فدددددد  ق التوقعدددددداتتدددددددييق ف ددددددوة 

 α=94954   
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لممرا عدددددد الت ميميدددددد المقارندددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة  تددددد سير ذو د لدددددد  ا  دددددائيد  يو دددددد -2
بددددددين الم تمددددددع المددددددال  والم اسددددددبين  فدددددد  قطدددددداع أددددددزة التدددددددقيقبيئددددددد التوقعددددددات فدددددد  

 α=9495 4 عند مستوى د لد  القانونيين
لممرا عدددددد الت ميميدددددد ا   دددددائيد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة  تددددد سير ذو د لدددددد ا  دددددائيديو دددددد  -3

 α=9495 4  عند مستوى د لد التوقعات ف  بيئد التدقيق ف  قطاع أزة
فدددد  تقمدددديص ف ددددوة   ممرا عددددد  الت ميميددددد الو ددددفيدل تدددد سير ذو د لددددد ا  ددددائيد  ددددد و ي -4

 α=9495 4  عند مستوى د لدالتوقعات ف  بيئد التدقيق ف  قطاع أزة 

( بين 05.0)داللة  الفرضية الرئيسة الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
تقميص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من إجابات المبحوثين حول دور المراجعة التحميمية في 

وجية نظر المحاسب القانوني في قطاع غزة تعزى إلى )الجنس، العمر، المؤىل العممي، 
التخصص، المسمى الوظيفي، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجال التدقيق، عدد 

 سنوات الخبرة في مجال التدقيق(.

 متغيرات الدراسة:

 تقميص فجوة التوقعات. التابع:المتغير 

 المتغيرات المستقمة:

 ا  را ات الت ميميد ك  را ات  وهريد4 -1
 المرا عد الت ميميد المقارند4 -2
 المرا عد الت ميميد ا   ائيد4 -3
 4المرا عد الت ميميد الو فيد -4
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  1الشكل رقم   

  نموذج الدراسد 

 المتغير التابع                                                   المتغيرات المستقمد         

 

  

 اجراءات جوهرية

 المقارند المرا عد الت ميميد

 ا   ائيدد المرا عد الت ميمي

 المرا عد الت ميميد الو فيد

 تقميص ف وة التوقعات

 .داد الباحث(عا: (المصدر



الصفحت   

8 
 

  

 المبحث الثاني

السابقةاألدبيات والدراسات   
 

 

 .الدراسات السابقة العربية 
 .الدراسات السابقة األجنبية 
 .التعميق عمى الدراسات السابقة 
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 الدراسات السابقة:

 أواًل: الدراسات العربية:

تضييق فجوة التوقعات في  العوامل المؤثرة عمى: "(، بعنوان3102، )الفرح دراسة -1
 ردن".والمستثمرين في األ وجيات نظر مدققي الحسابات الخارجيين التدقيق: 

م اولد التعرف عمى العوامل الت  تساعد ف  تدييق ف وة التوقعات ف   هدفت الدراسد الى 
من خ ل دراسد وت ميل مدى  ف  ا ردن التدقيق من و هد نظر مدقق  ال سابات والمستسمرين

ق ف وة التوقعات ت سير توعيد المستسمرين ب دا  ووا بات ومسؤوليات مدقق ال سابات عمى تديي
  اعتمدت هذ  الدراسد عمى نوعين من البيانات هما الم ادر السانويد والم ادر ا وليد ف  التدقيق

والت  شممت بنا  استباند  يث تم توزيعها عمى أفراد عيند الدراسد  وكان م تمع الدراسد مكون من 
ومن مستخدم  القوائم الماليد مدقق   سابات الشركات المساهمد العامد المدر د ف  بور د عمان 

مدقق  وبالنسبد لممساهمين تم اختيار عيند عشوائيد من  77ممسمين بالمساهمين  يث تم استهداف 
 مساهم4 77

ومن النتائج الت  تو مت اليها الدراسد أن عمميد توعيد  مهور مستخدم  القوائم الماليد بوا بات 
 وة التوقعات ف  التدقيق  وأن عمميد تطوير ومسؤوليات مدقق  ال سابات تساهم ف  تدييق ف

لى تؤدي إمعايير التدقيق الدوليد لمقابمد توقعات ومتطمبات  مهور مستخدم  القوائم الماليد 
 4تدييق ف وة التوقعات ف  التدقيق

 معيد مدقق  ال سابات ا ردنيد بعمميد توعيد وتسقيف ل ميع  درورة قياممن أهم التو يات 
ت تدقيق مستخدم  القوائم الماليد  ول دور ومسؤوليات ووا بات مدقق  ال سابات  وأن تبين مساقا

 و م  مهام ومسؤوليات مدقق  ال سابات4 ردنيد بشكل واد ال سابات ف  ال امعات ا 

استخدام اجراءات المراجعة التحميمية كأداة  أثربعنوان: " (،3103 )أبو شرخ، دراسة -2
دراسة ميدانية عمى مكاتب التدقيق في قطاع  :االنحرافات واكتشافداء أللمرقابة عمى ا

 غزة.

  وت ميل ليات تطبيقهاآ  و م المرتبطد با  را ات الت ميميدلى الوقوف عمى المفاهيإالدراسد  سعت
لى إ  كما هدفت ن رافاتا  اكتشافدا  ودورها ف  ا تمك الخطوات وا دوات ووسائل الرقابد عمى 

ال سابات ف  قطاع أزة  وقد اتبعت الدراسد  مدقق  را ات الت ميميد من قبل ا  استخداممعرفد 
المنهج الو ف  الت ميم  وتم اعداد استباند وتوزيعها عمى م تمع الدراسد ف  مكاتب المرا عد 

 4مب وساً  71العاممد ف  قطاع أزة بعدد 
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من  المدققهمها: توافر المعرفد المهنيد كان لها دورًا بارزًا ف  تمكين ألى نتائج إ الدراسد وتو مت
ساليب الوا ب القيام بها و وً  الى يميد ف  المرا عد والتعرف عمى ا  را ات الت ما  استخدام
عد ف  قطاع أزة لى أن مكاتب المرا إ  كما تو مت ن رافاتا  واكتشاف دا  السميم ت قيق ا

بيانات ال ناعد المشابهد عند القيام ب عمال المرا عد   ل تمكين المرا ع من  استخدامتعمل عمى 
 عقد المقارنات وت قيق الرقابد عمى ا دا  والكشف عن ا ن رافات4

           مكاتدددددددددددب المرا عدددددددددددد ب هميدددددددددددد ا  دددددددددددرا ات هدددددددددددم التو ددددددددددديات: ددددددددددددرورة توعيدددددددددددد أوكدددددددددددان مدددددددددددن 
كددددددد داة فعالدددددددد لتقيددددددديم الوددددددددع المدددددددال  والتنافسددددددد  لممنشددددددد ة والقددددددددرة عمدددددددى   سدددددددتخدامهاالت ميميدددددددد 

ا سدددددتمرار  كمدددددا أو دددددت عمدددددى ددددددرورة تعميدددددق وتطدددددوير ا سددددداليب العمميدددددد والعمميدددددد لممدددددرا عين 
واسددددددتخدامها  أددددددراض تقددددددويم واكتشدددددداف ا ن رافددددددات وتطبيددددددق بددددددرامج ا  ددددددائيد وم وسددددددبد ليددددددتم 

 دا 4ا ستفادة منها ف  تطوير ا 

عمى قرارات "قياس أثر فجوة التوقعات في المراجعة  :(، بعنوان3122، )يوسف دراسة -4
 .وراق المالية في مصر"المستثمرين في سوق األ 

الع قددددددد وا سددددددر الددددددذي ت دسدددددده ف ددددددوة التوقعددددددات عمددددددى سددددددوق ا وراق  الدراسددددددد  بددددددراز سددددددعت
سددددار التدددد  لف ددددوة ومعال ددددد اآالماليددددد وبالتددددال  امكانيددددد الخددددروج باطددددار يعمددددل عمددددى تدددددييق هددددذ  ا

ت ددددددسها عمدددددى هدددددذ  السدددددوق بمدددددا يرشدددددد مدددددن قدددددرارات ا سدددددتسمار فددددد  سدددددوق ا وراق الماليدددددد ويرفدددددع 
مفددددردة تددددم  276  تددددم ا عتمدددداد عمددددى أسددددموب العينددددد    يددددث شددددممت عينددددد الدراسددددد مددددن كفا تهددددا

والم ممددددددين تددددددوزيعهم عمددددددى المددددددرا عين الخددددددار يين بمكاتددددددب الم اسددددددبد وسماسددددددرة ا وراق الماليددددددد 
المددددددددداليين واسددددددددداتذة الم اسدددددددددبد والمرا عدددددددددد بال امعدددددددددات الم دددددددددريد  وتدددددددددم ال مدددددددددع بدددددددددين اسدددددددددموب 

 ا ستق ا  والمقابمد الشخ يد عند  مع البيانات4

ومدددددن النتدددددائج التددددد  تو دددددمت اليهدددددا الدراسدددددد و دددددود فدددددرق  دددددول تقيددددديم الوددددددع ال دددددال   دا  
 دددددود ع قدددددد بدددددين ف دددددوة التوقعدددددات المدددددرا عين و دددددول أسدددددباب ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  المرا عدددددد  وو 

فددددد  المرا عددددددد وبدددددين  اتخدددددداذ المسدددددتسمرين لمقددددددرار أيدددددر الرشدددددديد فددددد  سددددددوق ا وراق الماليدددددد  كمددددددا 
والرقابددددد الماليددددد  المدددددققلددددى عدددددم معرفددددد المسدددداهمين وأ دددد اب ا عمددددال ب هميددددد دور إتو ددددمت 

وكددددددددددذلك  المنظمددددددددددد والمؤسسددددددددددات التدددددددددد  يممكونهددددددددددا داري ب دا  اعمددددددددددى ت سددددددددددين مسددددددددددتويات  ا 
فددددددد  الغالدددددددب بددددددد دا   واهتمدددددددامهموأيددددددددًا ق دددددددر نظدددددددر أ ددددددد اب ا عمدددددددال  المددددددددققهمدددددددال دور إ

  وأن هنددددداك تعسدددددف الددددددريب  وت اهدددددل أهميدددددد  المرا عدددددد فددددد  نطددددداق تخفددددديض العدددددب  المددددددققين
التدددددام  با سدددددتق ل سددددداس المدددددرا عين إوعددددددم  المددددددققيندارة ت دددددا  كسيدددددر مدددددن أعددددددا  م مدددددس ا 

 4التدقيقي تمعبه ل ند أهميد الدور الذ وانخفاض
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بت ميدددددل وتو ددددديف ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  المرا عدددددد  ا هتمدددددامبددددددرورة وقدددددد أو دددددت الدراسدددددد 
هدددددا مدددددن أخطدددددر القددددددايا التددددد  توا ددددده مهندددددد المرا عدددددد وتدددددؤسر عمدددددى قدددددرارات المسدددددتسمرين إن يدددددث 

 ف  سوق ا وراق الماليد4

التحميمية في مراحل التدقيق جراءات إلأىمية استخدام ا" (، بعنوان3122، )العبدلي دراسة -4
 ".من قبل المراقبين الماليين في الكويت

 ددددددرا ات الت ميميددددددد وأهميددددددد اسددددددتخدامها مددددددن قبددددددل لمتعددددددرف عمددددددى مفهددددددوم ا  الدراسددددددد تطرقددددددت
البا ددددددث ا سددددددموب  الو ددددددف     يددددددث اتبددددددع مراقبدددددد  وزارة الماليددددددد فدددددد  عمميددددددد الرقابددددددد والتدددددددقيق

 ميدددددع المددددددراقبين المدددددداليين فدددددد  وزارة الماليددددددد فدددددد   الت ميمددددد   وكددددددان م تمددددددع الدراسددددددد مكددددددون مددددددن
 4مراقب  يث تم توزيع ا ستبانات بطريقد المس  الشامل 174الكويت والبالغ عددهم 

 دددددرا ات الت ميميدددددد إلالمدددددراقبين المددددداليين ل اسدددددتخدامن أ لدراسددددددليهدددددا اإ تومددددن النتدددددائج التددددد  تو دددددم
وفعاليدددددد التددددددقيق والرقابدددددد فددددد  وزارة عندددددد ت ديدددددد وتشدددددخيص المشددددداكل الم تممدددددد يدددددؤسر فددددد  كفدددددا ة 

 يدددددث تبدددددين أن وزارة الماليدددددد تقدددددوم بتطدددددوير ا دددددرا ات الرقابدددددد عمدددددى   الماليدددددد فددددد  دولدددددد الكويدددددت
ندددددددده يتددددددددوفر لدددددددددى مراقبدددددددد  وزارة الماليددددددددد المعرفددددددددد بمفهددددددددوم ا  ددددددددرا ات  أدا  ب ددددددددفد مسددددددددتمرة و ا 

 4التدقيقغرات الت  تتعمق ف  عمميد الت ميميد تساعدهم ف  التقميل والس

 باسددددتخدام ا سددددتمرارعدددددة تو دددديات أهمهددددا الت كيددددد عمددددى  قدددددمت الدراسدددددفدددد  دددددو  تمددددك النتددددائج 
دددددافد أدلددددد اسبددددات لتكددددوين رأي إ ددددرا ات الت ميميددددد لمقيددددام بعمميددددات التدددددقيق كونهددددا تسددددهم فدددد  ا 

 المدقق عند القيام بعمميد التدقيق4

مة الشركات عمى فجوة التوقعات مدى تأثير تطبيق حوك: "(، بعنوان3112)خميل،  دراسة -5
  .المراجعين الخارجيين والمستثمرين آلراءدراسة تحميمية  :في مينة المراجعة في فمسطين

ى التعرف عمى الع قات الت سيريد لتطبيق مبادئ  وكمد الشركات عمى ف وة إلهدفت دراسته 
لى التعرف عمى مدى إ  كما هدفت   القوائم الماليدالتوقعات بين مرا ع  ال سابات ومستخدم

ف اح   وعمى دور ا دارة ف  تدييق ف وة التوقعاتا  ت سير تطبيق مبدأ مسؤوليات م مس
د  استخدم البا ث بف وة التوقعات ف  مهند المرا ع وارتباطهوالشفافيد ف   وكمد الشركات  

ع  ال سابات ف  فمسطين المنهج الو ف  الت ميم  وتم اعداد استباند وزعت عمى عيند من مرا 
 9مرا ع  ووزعت عمى المستسمرين باعتبارهم مستخدم  القوائم الماليد عمى  267والبالغ عددهم 

  شركات4
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آرا  مرا ع  ال سابات والمستسمرين عمى و ود  اتفاقلى النتائج التاليد: إكما تو مت الدراسد 
التوقعات ف  مهند المرا عد وعمى  ع قد طرديد بين تطبيق مبادئ  وكمد الشركات وتدييق ف وة

أن تطبيق مبادئ  وكمد   كما اتفقت آرائهم عمى طار فعال ل وكمد الشركاتأهميد و ود أساس  
الشركات ي قق قدر م ئم من السقد والطم نيند لدى المستسمرين ومتخذي القرارات اعتمادًا عمى 

 الشركات4 التقارير الماليد الت  أعدت ورو عت وفقًا لمبادئ  وكمد

درورة التوسع ف  تطبيق مبادئ  وكمد الشركات وذلك لتفعيل الممارسات ال يدة وأو ت الدراسد ب
والعمل عمى الزام شركات المساهمد بها    دارة الشركات بما ينس م مع المعايير والقواعد العالميد

ومرا عد مقبولد ومتعارف لدمان تقديم تقارير ماليد ذات شفافيد و ودة م كومد بمعايير م اسبد 
 عميها4

 

 دور معايير المراجعة في تضييق فجوة التوقعات".: "بعنوان(، 3112، مصطفى) دراسة -7

وم اولددددددد  فدددددد  سددددددوريا لددددددى و ددددددود ف ددددددوة التوقعدددددداتإسددددددباب التدددددد  أدت ا  الدراسددددددد تناولددددددت هددددددذ 
   يددددث كددددان هندددداك مشددددكمد فدددد  و ددددود م تمددددع مددددال  يتوقددددع معرفددددد السددددبل لتدددددييق هددددذ  الف ددددوة

 أو من عمميد التدقيق ما يفوق ما يقدمه المدقق4 المدققمن 

 الم تمددددددع فددددد  المرا دددددع لددددددور الواددددددد  الت ديدددددد لنتدددددائج متعددددددددة أهمهدددددا عددددددم وتو دددددمت الدراسدددددد
 المرا عدددددددد  ونقدددددددص مهندددددددد ممارسدددددددد فددددددد  و يددددددداد  المرا دددددددع اسدددددددتق ل فددددددد  ومسدددددددئولياته  والشدددددددك

  دددددودة المرا عددددد  وانخفدددداض مهندددددد فدددد  الذاتيددددد الرقابدددددد نظددددام لممرا دددددع  وق ددددور المهنيددددد فددددا ةالك
 4الم تمع ف  التغيرات مسايرة عن الم اسبيد التقارير وق ور المرا عد  ف  ا دا 

خددددددداعهم لدددددددورات كددددددل  وقددددددد أو ددددددت الدراسددددددد أو  خمددددددسب عددددددادة تدددددددريب وت هيددددددل المددددددرا عين  وا 
تددددددعيم دور دات وت دددددديات التددددد  توا ههدددددا المهندددددد  و عمدددددى آخدددددر مسدددددت   ط عهدددددمسدددددنوات  سدددددبع

واتخددددداذ إ دددددرا ات مدددددن قبدددددل   المنظمدددددات المهنيدددددد فددددد  الم تمدددددع وهيمنتهدددددا عمدددددى مهندددددد المرا عدددددد
  مدددددع ددددددرورة تددددددمين تقريدددددر المرا دددددع فددددد  فقدددددرة المهنيدددددد لتددددددعيم اسدددددتق ل المرا دددددع المنظمدددددات

د يشددددددددرح فيهددددددددا مهمتدددددددده ومسددددددددؤوليته عددددددددن النطدددددددداق معمومددددددددات أكسددددددددر لمسددددددددتخدم  القددددددددوائم الماليدددددددد
 المكتشفد أسنا  عمميد المرا عد4 أير أير الشرعيدالت رفات 

فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات بعنوان: " (،3112، دراسة )أحمد -7
القانونيين وسبل تضييق ىذه الفجوة دراسة تحميمية آلراء مراجعي الحسابات ومدراء 

 ضريبة الدخل في قطاع غزة".البنوك وموظفي 
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  الم تمع المال  ومدقق  ال سابات التعرف عمى طبيعد ف وة التوقعات بينب اهتمت هذ  الدراسد
المرا عين وتدريبهم لمو ول لمكفايد المهنيد  استق لوسبل تدييق هذ  الف وة عن طريق دعم 

عداد إيات المهنيد من  يث دا  ال معألى التعرف عمى نوا   الق ور ف  إالمطموبد  كما هدفت 
معايير المرا عد ورقابد ال ودة عمى مكاتب المرا عد وتوعيد مستخدم  التقارير الماليد  وتدريب 

 ط ع المرا عين عمى كل  ديد بخ وص مهند المرا عد4ا  و 

ولت قيق هدف الدراسد تم استخدام المنهج الو ف  الت ميم  ف   مع البيانات السانويد وا وليد وتم 
ت ميم استباند ل مع البيانات وت ميمها  يث وزعت عمى مدرا  البنوك والفروع العاممد ف  قطاع 

م مور وعمى مكاتب مرا ع   59وعمى م موري دريبد الدخل وعددهم  45أزة  والبالغ عددهم 
 مكتب4 86ال سابات وعددهم 

ع الخار   تعود الى نقص و ود ف وة توقعات بين الم تمع المال  والمرا  عنوقد أسفرت النتائج 
ف  الكفا ة المهنيد عند المرا ع وعدم ا لتزام بكسير من عوامل ا ستق ليد   و هل المرا ع لكسير 

 من معايير المرا عد الت  تمكنه من القيام بعمميد المرا عد عمى أكمل و ه4

درورة تبن  ال هات المشرفد عمى تنظيم المهند دورًا أكسر فعاليد فيما يتعمق بوأو ت الدراسد 
بتسقيف الم تمع بطبيعد عمميد المرا عد ودور المرا ع ووا باته وأن تكرس العديد من الم ادر 

عداد التقارير وتقييدات المرا عد الم تممد  كما أن عميها إلتود  لم مهور دور  ال ال  ف  عمميد 
مل الرقابد عمى  ودة أدا  مكاتب وشركات المرا عد ومتابعد تطوير أدا  المرا عين تفعيل ع

الممارسين لممهند واط عهم عمى كل  ديد بخ وص مهند المرا عد وخا د فيما يتعمق بمعايير 
 الم اسبد والمرا عد الدوليد وقواعد السموك المهن 4

ب عدم استخدام المراجعة معوقات واسبا: "بعنوان (،3117، بو سميدانةأدراسة ) -8
 مية آلراء المراجعين القانونيين".دراسة تحمي : التحميمية بشكل كبير في قطاع غزة

 ا قترا اتلقا  الدو  عمى المرا عد الت ميميد والتعرف عميها عن قرب وتقديم إلى إالدراسد  تطرقت
يد عند ف ص القوائم الماليد  المرا عد الت ميم استخدامالقانونيين عمى  الم اسبينال زمد لتش يع 

هميد توافر الكفا ة المهنيد والخبرة العمميد والتدريب عند المرا عين ألى تودي  إكما هدفت 
 ساليب المرا عد الت ميميد ف  تخطيط وتنفيذ عمميد  المرا عد4 أ استخداموتودي  كيفيد    القانونيين

الو ف  الت ميم  ف  ا را  الدراسد وتم توزيع ولت قيق هدف الدراسد استخدمت البا سد المنهج 
استباند عمى م تمع الدراسد المكون من مكاتب وشركات المرا عد القانونيد العالد ف  قطاع أزة 

 مكتب4 85وعددها 



الصفحت   

14 
 

  

 را ات الت ميميد تستخدم لغرض مساعدة المرا ع ف  ن ا ألى نتائج أهمها إوتو مت الدراسد 
را ات المرا عد المنوي القيام بها ك  را ات  وهريد عندما يكون  إتخطيط طبيعد وتوقيت ومدى 

ذا ت سير وفعاليد ف  ا ختبارات التف يميد لتخفيض مخاطر ا كتشاف خا د لمبيانات  استعمالها
 الماليد وكنظرة شاممد عند مرا ل الف ص الف ائ 4

يد والمرا عين من نا يد من قبل ال معيات المهن ا هتمامو وب هم تو يات الدراسد: أوكان من 
ا ساليب ال ديسد ف  عمميد المرا عد ومنها  استخدامالتدريب والت هيل المستمر لهم ودفعهم الى 

المرا عد الت ميميد  كذلك أو ت بو وب ا هتمام بالمرا عد الت ميميد كوسيمد من الوسائل ال ديسد 
 ت المرا عد وتخفيض تكمفتها4ف  عمميد المرا عد ولما لها من أهميد كبيرة ف  ان از وق

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

 بعنوان: ، (Olowookere, and Soyemi,2013دراسة ) -2

'' Evidnce Of The Audit Expectation Gap In 

Nigeria" 

 أدلت  التذقٍق لفجىة التىقعاث فً نٍجٍرٌا

ت دددددورات المسدددددت يبين عمدددددى و دددددود  ف دددددوة توقعدددددات  توددددددي لدددددى إهددددددفت هدددددذ  الدراسدددددد 
فدددددد  ني يريددددددا وت ديددددددد مسددددددؤوليات المددددددرا عين  لددددددذلك ب سددددددت مدددددددى  و ددددددود ف ددددددوة التوقعددددددات بددددددين 

ال سددددابات ومسددددتخدم  القددددوائم الماليددددد فدددد  ني يريددددا   لقددددد  ددددمم البا سددددان اسددددتبيان وتددددم  مدددددقق  
توزيعدددددده عمددددددى مرا عدددددد  ال سددددددابات والم ددددددرفيين والمسددددددتسمرين وتددددددم ت ميددددددل البيانددددددات باسدددددددتخدام 

 يل التبيان أنوفا4فريدمان وت م

ولسددددد   ف ددددوة التوقعددددات مو ددددودة فدددد  ني يريدددداومددددن النتددددائج التدددد  تو ددددمت اليهددددا الدراسددددد أن 
  إوهددددددذا   يمكددددددن ت قيقدددددده ون وا بددددددات  مدددددددقق  ال سددددددابات م ددددددددة  ن تكددددددأتمددددددك الف ددددددوة ي ددددددب 

 عندما يكون المدققين لديهم رؤيا واد د عن دورهم ومسؤولياتهم4

رفددددددع الددددددوع  لدددددددى مسددددددتخدم  القددددددوائم الماليددددددد  ددددددول مهنددددددد التدددددددقيق بكمددددددا أو ددددددت الدراسددددددد 
 وأهدافها ف  الم تمع4

 بعنوان: ، (Okafor, et. Al., 2013دراسة ) -3

'' Narrowing The Expectation Gap In Auditing : The 

Role of The Auditing Profession'' 

 تضٍٍق فجىة التىقعاث فً التذقٍق: دور ههنت هراجعت الحساباث
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 سدددددعت الدراسدددددد الدددددى الت كدددددد مدددددن دور مهندددددد المرا عدددددد فددددد  تددددددييق ف دددددوة التوقعددددداتوقدددددد 
 4وتم ت ميمها باستخدام طرق و فيد وا  ائيد ستباناتا  واستخدمتا   يف  ني ير 

دور المرا ددددددع  ي همددددددونوكددددددان مددددددن نتددددددائج هددددددذ  الدراسددددددد أن مسددددددتخدم  البيانددددددات الماليددددددد 
م  وهددددذا الددددنقص فدددد  المعرفددددد هددددو المسددددؤول عددددن توليددددد توقعددددات أيددددر معقولددددد بددددين مسددددتخد

 4والمدققينالقوائم الماليد 

أن مسدددددددتخدم  البياندددددددات الماليدددددددد ب ا دددددددد أو دددددددت الدراسدددددددد اسدددددددتنادًا الدددددددى تمدددددددك النتدددددددائج 
كمدددددا ينبغددددد  توسددددديع تقريدددددر مددددددقق يدددددف بشددددد ن وا بدددددات ومسدددددؤوليات المددددددقق  لمزيدددددد مدددددن التسق

ال سددددابات ليشددددمل بنددددود خا ددددد بال هددددد الخادددددعد لمتدددددقيق لدددددمان دقددددد وودددددوح البيانددددات 
 همددددون مددددا هددددو متوقددددع الماليددددد التدددد  تددددم تدددددقيقها  كمددددا يبدددددو ان مسددددتخدم  القددددوائم الماليددددد ي

مددددددن المددددددرا عين عمددددددى الن ددددددو المن ددددددوص عميدددددده فدددددد  كتددددددب القددددددانون وأيرهددددددا مددددددن الوسددددددائق 
نقددددددص معرفددددددد هددددددذا ال مهددددددور هددددددو المسددددددؤول    ال ددددددادرة عددددددن الهيئددددددات التنظيميددددددد والمهنيددددددد

عددددن التوقعددددات أيددددر المعقولددددد مددددن مدددددقق  ال سددددابات ويبددددين هددددذا العمددددل أندددده مددددن الدددددروري 
زيدددددز فهمهدددددم لموا بدددددات ومسدددددؤوليات المددددددقق وبالتدددددال  ال دددددد مدددددن تسقيدددددف ال مهدددددور أكسدددددر لتع
 التوقعات من المرا عين4

 بعنوان: ،(Kamau, 2013دراسة ) -4

''Determinants of Audit Expectation Gap :Evidence 

From Limited Companies  In Kenya'' 

 هحذداث فجىة التىقعاث: تطبٍق على الشركاث الوحذودة فً كٍنٍا

كبيددددرًا فدددد  فشدددددل الشددددركات  الفدددددائ  الماليدددددد  ارتفاعدددددافدددد  الماددددد  القريدددددب شددددهد العددددالم 
النات ددددددد عددددددن عدددددددم التدددددددقيق ممددددددا  فددددددز النقدددددداش بددددددين مسددددددتخدم  القددددددوائم الماليددددددد والمدددددددققين 

العديدددددد مدددددن الدراسدددددات  وهنددددداك يدددددث القددددد  المدددددوم عمدددددى المددددددققين فددددد  فشدددددل تمدددددك الشدددددركات  
تددددت تمددددك   وقددددد أسبكانددددت المشددددكمد واسددددعد النطدددداق ت  يددددثالتدددد  أ ريددددت عمددددى ف ددددوة التوقعددددا
المعرفدددددددد فددددددد  نفدددددددس   وقدددددددد وددددددددعت هدددددددذ  الدراسدددددددد لتمديدددددددد الدراسدددددددات و دددددددود تمدددددددك الف دددددددوة

الم ددددال  وقددددد  ددددمم البا ددددث اسددددتبيان وتددددم توزيعدددده عمددددى شددددركات المرا عددددد فدددد  كينيددددا وتدددددم 
 ن ددددددددار الخطددددددد  وت ميدددددددل ا رتبددددددداط  اعدددددددرض البياندددددددات التددددددد  تدددددددم  لمت ميدددددددل ا   دددددددائ  و 

وذلددددددك بهددددددددف اختبدددددددار الفردددددددديات وتقدددددددديم اسدددددددتنتا ات بشددددددد ن الف دددددددوة بدددددددين الشدددددددركات فددددددد  
 كينيا 
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أن دور المرا ددددددع يكمددددددن فدددددد  تددددددوفير دددددددمانات  ن النتددددددائج التدددددد  تو ددددددمت اليهددددددا الدراسدددددددومدددددد
 مودوعيد بش ن ما اذا كانت القوائم الماليد تمسل الودع ب ورة  ادقد وعادلد4

 بعنوان:، (Kangarlouei, et all ,2013سة )درا -5

'' Analysis of Audit Expectation Gap Between Users 

of Audit  Reports And Independent Auditor About 

The Features of Independent Auditor '' 

 تحلٍل فجىة التىقعاث بٍن هستخذهً القؤائن الوالٍت والوذققٍن 

التعدددددرف عمدددددى الف دددددوات بدددددين مسدددددتخدم  تقدددددارير مرا عدددددد ال سدددددابات  فددددد  ايدددددران هددددددفت الدراسدددددد
عمددددددددى  سددددددددتبيانا ددددددددرا  هددددددددذا الب ددددددددث مددددددددن خدددددددد ل توزيددددددددع إومدددددددددقق  ال سددددددددابات المسددددددددتقل  تددددددددم 

البدددددا سون لت ميدددددل  ا سدددددتبانات اختبدددددار كروسدددددكال روالدددددين  اسدددددتخدم  وقدددددد المسددددداهمين والمدددددديرين
 وت ميل التنوع انوفا لف ص فرديات الدراسد4

معنويددددددد بددددددين مسددددددتخدم  تقددددددارير مرا عددددددد  اخت فدددددداتلددددددى أن هندددددداك إنتددددددائج هددددددذ  الدراسددددددد تشددددددير 
ال سدددددابات ومددددددقق  ال سدددددابات المسدددددتقل  كمدددددا أكددددددت الدراسدددددد عمدددددى أولويدددددات ي دددددب ا خدددددذ بهدددددا 
وهدددددد  أن يت نددددددب مدددددددقق  ال سددددددابات الت يددددددز واعطددددددا  المشددددددورة لمسددددددتخدم  القددددددوائم الماليددددددد وان 

 تكون الع قد بينهم قائمد عمى التعاون4

ينبغددددد  عمدددددى مسدددددتخدم  القدددددوائم الماليدددددد الت مددددد  بالمزيدددددد مدددددن ومدددددن أهدددددم تو ددددديات الدراسدددددد أنددددده 
المعرفددددددد عددددددن وا بددددددات المدددددددققين المسددددددتقمين ودددددددبط توقعدددددداتهم لكدددددد  يددددددتم السدددددديطرة عمددددددى ف ددددددوة 

 التوقعات المو ودة4

 بعنوان: ،(Daud, 2007دراسة ) -6

'' The Study of The Audit Expectation Gap In The 

Public Sector of Malaysia'' 

 دراست فجىة التىقعاث فً القطاع العام فً هالٍسٌا

الف دددددوة الب سيدددددد فددددد  م دددددال ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  المرا عدددددد فددددد   هددددددفت هدددددذ  الدراسدددددد لمدددددل 
ن فهندددداك عدددددد م دددددود مددددن الدراسددددات البددددا سين  تددددى اآ هتمدددداماماليزيددددا   يددددث تمقددددت القميددددل مددددن 

 ابددددد عمددددى سددددؤال إد هددددو تقددددديم التدددد  ت دددددست فدددد  ف ددددوة التوقعددددات  والهدددددف الددددرئيس لهددددذ  الدراسدددد
هددددل يو ددددد ف ددددوة توقعددددات فدددد  المرا عددددد فيمددددا يتعمددددق بمرا عددددد ا دا  فدددد  القطدددداع العددددام الماليزيددددد 

 ف  أي مكون قد   ت دث الف وة4 واذا كان مو وداً 
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م دا  أ اولددددددت هددددددذ  الدراسددددددد التعددددددرف عمددددددى مزيددددددد مددددددا اذا كانددددددت الف ددددددوة بسددددددبب نقددددددص ا 
وليددددددد لمدراسددددددد  التعددددددرف عمددددددى دور معقولددددددد  ومددددددن ا هددددددداف ا المعددددددايير أم توقعددددددات أيددددددر 

قددددددددمها بندددددددا  عمدددددددى المعدددددددايير ومسدددددددؤوليد المددددددددقق واسدددددددتق ليته واخ قياتددددددده والتقدددددددارير التددددددد  ي
هددددددذ الدراسدددددددد نددددددوعين مددددددن طددددددرق الب دددددددث: المقدددددداب ت وت ميددددددل تقريدددددددر  اسددددددتخدمتالدوليددددددد  

 ال سابات4 مشاركًا من مدقق  37مرا عد ال سابات  وأ ريت مقاب ت مع 

واشددددارت نتددددائج هددددذ  الدراسددددد إلددددى و ددددود ف ددددوة التوقعددددات فدددد  القطدددداع العددددام المدددداليزي فدددد   
سدددددياق مرا عدددددد ا دا   أمدددددا ت ميدددددل المقددددداب ت وتقدددددارير مرا عدددددد ال سدددددابات ف شدددددار بوددددددوح 

 لو ود ف وة توقعات التدقيق ف  عدد من قدايا التدقيق4

ير ال زمددددددد كوسدددددديمد لت سددددددين سددددددموك أندددددده ي ددددددب أخددددددذ التددددددداب تو دددددديات الدراسدددددددومددددددن أهددددددم 
  مسددددددددل اتخدددددددداذ خطددددددددوات لتدددددددددريب وتعزيددددددددز المددددددددرا عين ن ددددددددو مرا عددددددددد ا دا  فدددددددد  ماليزيددددددددا

اكتشدددددداف المهددددددارات والخبددددددرات ال زمددددددد لمتدددددددقيق  ونشددددددر تقريددددددر المرا عددددددد التدددددد  تددددددتم ب سددددددرع 
 4وقت ممكن بعد ا نتها  من اعدادها

 التعميق عمى الدراسات السابقة:

إطددددددارًا  تددددددم تكددددددوين اض العديددددددد مدددددن الدراسددددددات ذات ال ددددددمد بمشددددددكمد الدراسدددددد بعدددددد أن تددددددم اسددددددتعر 
ن معظددددددم الدراسددددددات إ   يددددددث نطمقددددددًا لمدراسدددددددسددددددد ليكددددددون أساسددددددًا وممعرفيددددددًا  ددددددول مودددددددوع الدرا

 اتالمرا عددددددد الت ميميددددددد ولكددددددن مددددددن زوايددددددا مختمفددددددد   يددددددث تناولددددددت دراسدددددد ناقشددددددت بشددددددكل رئدددددديس
 انددددددب المرا عددددددد الت ميميددددددد كدددددد داة لمرقابددددددد عمددددددى ا دا  واكتشدددددداف ا ن رافددددددات  وأخددددددرى تناولددددددت 

مددددن قبددددل المددددراقبين المدددداليين  فدددد   ددددين ناقشددددت أخددددرى معوقددددات وأسددددباب عدددددم  اسددددتخدامهاأهميددددد 
 استخدامها بشكل كبير4

كمددددددددا أن هندددددددداك دراسددددددددات أخددددددددرى تناولددددددددت مودددددددددوع ف ددددددددوة التوقعددددددددات مددددددددن  يددددددددث دور معددددددددايير 
ا عددددد فدددد  تدددددييقها  فدددد   ددددين تطرقددددت أخددددرى لدراسددددد مدددددى تدددد سير تطبيددددق ال وكمددددد عميهددددا  المر 

 كما تناولت دراسد أخرى قياس أسرها عمى قرارات المستسمرين4

تسددددددتنتج البا سددددددد أن معظددددددم الدراسددددددات ت دددددددست عددددددن المرا عددددددد الت ميميددددددد وف ددددددوة التوقعددددددات دون 
 يدددددث أنهدددددا تدددددربط دور المرا عدددددد الت ميميدددددد الدددددربط بينهمدددددا  وهدددددذا أهدددددم مدددددا يميدددددز الدراسدددددد ال اليدددددد 

 ف  تدييق ف وة التوقعات4
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البا سدددد فددد   اعتقدددادإددددافد الدددى مدددا سدددبق فددد ن مدددا يميزهدددا أيددددًا عددددم و دددود دراسدددد سدددابقد  سدددب 
قطدددددداع أددددددزة تناولددددددت دور المرا عددددددد الت ميميددددددد فدددددد  تدددددددييق ف ددددددوة التوقعددددددات  وذلددددددك مددددددن خدددددد ل 

 و هد نظر الم اسب القانون 4 استط ع
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 :تمييد 2-1-1

 بعددددددددة العمميدددددددد الممارسدددددددد فددددددد  المرا عدددددددد فددددددد  الت ميدددددددل أسددددددداليب اسدددددددتخدام إلدددددددى يشدددددددار 
 لممرا عددددددد ا عمددددددال مدددددددخل أو الت ميمددددد  الف ددددددص أو الت ميميددددددد ا  دددددرا ات أهمهددددددا لعددددددل تعبيدددددرات

 وأسددددددداليب المرا عددددددد إ دددددددرا ات بددددددين تكامدددددددل ع قددددددد تو دددددددد وعمومدددددداً  ا دا   مؤشدددددددرات ف ددددددص أو
 فددددد  تطدددددور  ددددددث  يدددددث الت ميميدددددد  المرا عدددددد إ دددددرا ات بتعبيدددددر إليهدددددا يشدددددار الت ميمددددد  الف دددددص
 الماليددددد النسددددب اسددددتخدام إلددددى تطددددور سددددم المقارنددددات مددددن أنددددواع بدددد  را  بدددددأ المرا عددددد هددددذ  أسدددداليب
 فدددد  وآخددددذة متقدمددددد ت  دددديميد كميددددد أسدددداليب اسددددتخدام إلددددى أدى آخددددر تطددددور  دددددث سددددم المعروفددددد
 ا سدددددموب  وبددددددأت هدددددذا عدددددن ليعبدددددر الت ميميدددددد المرا عدددددد اسدددددتخدام إلدددددى أدى الدددددذي ا مدددددر التطدددددور

 ا مريكددددددددد  المعهدددددددددد قبدددددددددل مدددددددددن  دددددددددري اً  مهنيددددددددداً  واعترافددددددددداً  اهتمامددددددددداً  تمقدددددددددى الت ميميدددددددددد المرا عدددددددددد
 القائمدددددد تددددددمنت  يدددددث" 32" رقدددددم المرا عدددددد إ دددددرا ات قائمدددددد فددددد  وذلدددددك القدددددانونيين لمم اسدددددبين
 لممرا عددددددددد التخطدددددددديط فدددددددد  مسدددددددداعدة و كدددددددد داة الت ميميددددددددد المرا عددددددددد اسددددددددتخدام بدددددددددرورة تو دددددددديد
  234: 3002 سمهداند  أبو ا سبات  أدلد عمى لم  ول كم در وأيداً 

 الماليددددد القددددوائم فدددد  الددددواردة الدفتريددددد القدددديم معقوليددددد مدددددى عددددن تب ددددث الت ميميددددد المرا عددددد
 والتددددد  الماليدددددد القدددددوائم فددددد  العاديدددددد أيدددددر التقمبدددددات لت ديدددددد المرا دددددع يقددددددها التددددد  القددددديم ددددددو  فددددد 

  334: 2776 سمهداند  أبو المرا ع  من إدافياً  ف  اً  تتطمب

التددددد  يم دددددد  إليهددددددا  ا ختبدددددداراتفددددد  را ات المرا عددددددد الت ميميدددددد عبددددددارة عدددددن م موعددددددد مدددددن 
المدددددددققون  وذلدددددددك عدددددددن طريددددددق دراسدددددددد وتقيددددددديم الع قددددددات بدددددددين البياندددددددات الماليددددددد وأيدددددددر الماليدددددددد 

سددددددددم ودددددددددع فرددددددددديات تفسددددددددر هددددددددذ   ان رافدددددددداتومقارنددددددددد هددددددددذ  الع قددددددددات لمت قددددددددق مددددددددن و ددددددددود 
: 2911  العبدددددددددل  ا  ددددددددرا ات المناسددددددددبد لمت قددددددددق مددددددددن هددددددددذ  الفرددددددددديات واختيددددددددار ا ن رافددددددددات

114  

أن المرا عدددددددد الت ميميدددددددد هددددددد  أبدددددددرز ا سددددددداليب ال ديسدددددددد يتدددددددد   فددددددد  ددددددددو  مدددددددا سدددددددبق
لتدددددددقيق وف ددددددص القددددددوائم الماليددددددد  يددددددث تسدددددداعد الم اسددددددب القددددددانون  عمددددددى ت قيددددددق أهدافدددددده بكددددددل 

مسدددددددتخدم  القدددددددوائم الماليدددددددد يدددددددؤدي الدددددددى تددددددددييق ف دددددددوة التوقعدددددددات بدددددددين  كفدددددددا ة وفعاليدددددددد ممدددددددا
مفهددددددددوم المرا عددددددددد  عمددددددددى سددددددددنتعرف  ونظددددددددرًا  هميددددددددد هددددددددذا المودددددددددوع والم اسددددددددبين القددددددددانونيين

 الت ميميد وأهدافها وأهميتها والغرض منها4
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4 

 مفيوم االجراءات التحميمية: 2-1-2

أن المرا عدددددددد الت ميميدددددددد هددددددد  عمميدددددددد ف دددددددص  529بدددددددين معيدددددددار التددددددددقيق الددددددددول  رقدددددددم 
المو دددددددودة فددددددد   سدددددددابات وسددددددد  ت المنشددددددد ة ومقارنتهدددددددا مدددددددع المعمومدددددددات ا خدددددددرى المعمومدددددددات 

والبيانددددات الداخميددددد والخار يددددد بهدددددف الخددددروج بددددرأي  ددددول مدددددى ت ددددانس هددددذ  المعمومددددات مددددع مددددا 
  2984: 2996 الذنيبات  هو معروف عن هذ  المنش ة ونشاطاتها

 ا ختبدددددداراتكمددددددا عرفهددددددا المعهددددددد ا مريكدددددد  لمم اسددددددبين القددددددانونيين ب نهددددددا م موعددددددد مددددددن 
التدددددد  تطبددددددق عمددددددى البيانددددددات الماليددددددد مددددددن خدددددد ل دراسددددددد ومقارنددددددد الع قددددددات بددددددين تمددددددك البيانددددددات 

تفا ددددديل  اختبددددداراتالرئيسددددديد التددددد  تتددددد لف مدددددن  ا ختبددددداراتالمددددددقق عمدددددى  اعتمدددددادوت ديدددددد مددددددى 
  174 :2997    ماد ات الت ميميد أو من كميهما معاً را العمميات أو من خ ل ا  

وتعدددددرف أيددددددًا ب نهدددددا ت ميدددددل الع قدددددات بدددددين بندددددود القدددددوائم الماليدددددد وأيدددددر الماليدددددد لدددددنفس 
الفتدددددرة ومقارنتهدددددا مدددددع المعمومدددددات الماليدددددد وأيدددددر الماليدددددد لفتدددددرات أخدددددرى وذلدددددك مدددددن أ دددددل ت ديدددددد 

أو ع قددددددات أيددددددر متوقعددددددد وبالتددددددال   مدددددددى الت ددددددانس بددددددين المعمومددددددات وأي فروقددددددات أو تذبددددددذبات
 4 297: 2996 الذنيبات   الخروج بنتي د عن هذ  ا ختبارات

 مدددددددى عددددددن تب ددددددث أنهددددددا الت ميميدددددد المرا عددددددد  33: 2776 سددددددمهداند  أبددددددو كمدددددا عرفددددددت 
 لت ديددددد المرا ددددع يقدددددها التدددد  القدددديم دددددو  فدددد  الماليددددد القددددوائم فدددد  الددددواردة الدفتريددددد القدددديم معقوليددددد
 4المرا ع من إدافياً  ف  اً  تتطمب والت  الماليد القوائم ف  العاديد أير التقمبات

تدددددقيق  ددددوهري لمبيانددددات الماليددددد يددددتم  اختبددددارب نهددددا  تعريــــف المراجعــــة التحميميــــةكمددددا تددددم 
عدددددن طريدددددق دراسدددددد ومقارندددددد الع قدددددات الوادددددد د والمتوقعدددددد بدددددين البياندددددات الماليدددددد وأيدددددر الماليدددددد 
وذلددددك بهدددددف ال  ددددول عمددددى در ددددد سقددددد مددددن خدددد ل تددددوفير أدلددددد إسبددددات كافيددددد ومناسددددبد لت قيددددق 

  24: 2919 الطويل  والباز   أهداف المرا عد

  إلددددددددددى أن المرا عددددددددددد الت ميميددددددددددد عبددددددددددارة عددددددددددن م موعددددددددددد مددددددددددن 439: 2999قددددددددددريط    وأشددددددددددار
التددددددد  تطبددددددق عمدددددددى البيانددددددات الماليدددددددد مدددددددن خدددددد ل دراسدددددددد ومقارنددددددد الع قدددددددد بينهمدددددددا  ا ختبددددددارات

تفا دددددددديل  اختبددددددددارا ساسدددددددديد مددددددددن خدددددددد ل  ا ختبدددددددداراتالمرا ددددددددع عمددددددددى  اعتمددددددددادوت ديددددددددد مدددددددددى 
خا ددددد  واختبددددارالمعددددام ت أو  ا ر دددددة أو ال مددددع بينهمددددا ومددددن سددددم فهدددد  تمسددددل عمميددددد ف ددددص 
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لممعمومدددددددات الخا دددددددد بمنشددددددد ة مدددددددا مدددددددن خددددددد ل دفاترهدددددددا و سددددددداباتها ومقارندددددددد معموماتهدددددددا لت ديدددددددد 
 مدى اتساقها مع ما هو معروف عن المنش ة وأنشطتها4

ميدددددد ليسدددددت  دددددورة قائمدددددد بدددددذاتها إنمدددددا هددددد  المرا عدددددد الت مي تبدددددين أنومدددددن خددددد ل هدددددذ  التعددددداريف 
وسدددديمد إدددددافيد ودددددروريد يم دددد  إليهددددا المدددددقق لم  ددددول عمددددى مزيددددد مددددن أدلددددد  ا سبددددات الكافيددددد 

 والم ئمد لت قيق أهداف المرا عد4

 طبيعة المراجعة التحميمية والغرض منيا: 2-1-3

  954:  3003 معد   :مع الماليد المنش ة لمعمومات مقارند دراسد الت ميميد المرا عد تتدمن

 4 السابقد لمفترات المقارند المعمومات 
 كتقددددددير المرا دددددع توقعدددددات أو التكهندددددات أو التقديريدددددد الميزانيدددددات مسدددددل   المتوقعدددددد النتدددددائج 

  ا سته ك

 ت ددت  سدداباتها إلددى المنشدد ة مبيعددات نسددبيد كمقارنددد القطاعيددد  لم هددد المتماسمددد المعمومددات 
 ذات القطدداع نفدس فدد    أخدرى مشدداريع مدع أو القطداع فدد  السدائدة المعددد ت مدع الت  ديل
 4 المتقاربد ال  وم

 :الع قات دراسد الت ميميد المرا عد تتدمن كما

 عمدى والمبند  بده المتنبد  النمدوذج مدع تتماسل أن يتوقع والت  الماليد المعمومات عنا ر بين 
 4 الرب  إ مال  لهامش المئويد كالنسب المنش ة  خبرة

 عدددد مددع المرتبددات كمقارنددد الع قددد  ذات الماليددد أيددر والمعمومددات الماليددد المعمومددات بددين 
 الموظفين4

 

 : 6: 2919   الطويل  والباز :تستخدم المرا عد الت ميميد لت قيق ا أراض التاليدكما و 

  مسددددددداعدة المرا دددددددع فددددددد  تخطددددددديط طبيعدددددددد وتوقيدددددددت ومددددددددى إ دددددددرا ات المرا عدددددددد ا خدددددددرى
 عمميد المرا عد4المستخدمد ف  

  ا ختبدددددداراتذات تدددددد سير وفعاليددددددد أكسددددددر فدددددد   اسددددددتخدامهاكدددددد  را   ددددددوهري عندددددددما يكددددددون 
 لت كيدات خا د لمبيانات الماليد4 ا كتشافالتف يميد لتخفيض مخاطر 

 4كمرا عد شاممد لمبيانات  الماليد عند مرا ل الف ص النهائ  لعمميد التدقيق 

 



الصفحت   

24 
 

  

 أىمية المراجعة التحميمية: 2-1-4

  إلددددددى أن أهميددددددد اسددددددتخدام المدددددددقق لإل ددددددرا ات الت ميميددددددد 19: 2998أشددددددار  ن ددددددار واخددددددرون  
 تعود إلى أنها تساعد المدقق ف  النوا   التاليد:

 تفهم م ال عمل ال هد المراد التدقيق عميها لسنوات سابقد4 14
 تقدير قدرة ال هد المراد التدقيق عميها عمى ا ستمرار4 24
 تممد ف  القوائم الماليد4ا شارة الى ا خطا  الم  34
تقميدددددل ا ختبدددددارات التف ددددديميد وهدددددذ  تكدددددون عنددددددما   ي دددددد المددددددقق فروقدددددًا  وهريدددددد عندددددد  44

ا دددددرا  ا  دددددرا ات الت ميميدددددد فدددددان ذلدددددك يددددددل عمدددددى انخفددددداض ا تمدددددال و دددددود مخالفدددددات أو 
أخطدددددا  كبيدددددرة وبدددددذلك يتطمدددددب عمدددددل ا دددددرا ات تف ددددديميد أقدددددل عمدددددى هدددددذ  ا ر ددددددة وفددددد  

  344: 2911تخفض   م عيند الف ص  العبدل   ا ت أخرى يمكن 

 أىداف المراجعة التحميمية: 2-1-5

فدددد  ال قيقددددد إن هدددددف المرا عددددد الت ميميددددد فدددد  أي مر مددددد مددددن مرا ددددل التدددددقيق التدددد  يب ددددث فيهددددا 
المدددددقق عددددن أدلددددد هددددو تو يدددده المدددددقق ن ددددو ا دلددددد المطموبددددد والتدددد  تمكندددده مددددن الخددددروج بالنتددددائج 

  2984: 2996  الذنيبات  وا  دار رأيهعن العمميد التدقيقيد 

 هو دالمدقق لإل را ات الت ميمي من استخدام الرئيس الهدف  أن 467: 2912كما أشار   معد 
 ذج التال : نمو والت  يمكن التعبير عنها بال Detection Risk ا كتشافتخفيض مخاطر 

DR=AR/IR*CR 

DR= Detection Risk 

AR= Audit Risk 

IR= Inherent Risk 

CR= Control Risk 

وخطدددددددددر التددددددددددقيق  CR =%50)  الرقابددددددددددوخطدددددددددر IR  %50فددددددددد ذا كدددددددددان الخطدددددددددر ال دددددددددوهري  
 AR   %0.5   وممدددددا  شدددددك فيددددده فددددد ن  20%فددددد ن خطدددددر ا كتشددددداف يسددددداويDR ىتعتمدددددد عمددددد 

 4يدي التخطيط ل ختبارات ال وهر مستو  ىوعم ا وليدالتدقيق  استراتي يد
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 الطويدددددددل  والبددددددداز      وينبسدددددددق عدددددددن هدددددددذا الهددددددددف الدددددددرئيس عددددددددة أهدددددددداف فرعيدددددددد منهدددددددا: 
2919 :64  

 4فهم طبيعد عمميات العميل ونوع ال ناعد الت  يعمل بها .1

 أيد  عوبات ماليد تعان  منها المنش ة م ل المرا عد4 اكتشافتساعد ف    .2
 المرا عد ا خرى4 اختباراتتعمل عمى تخفيض  .3
 أيد أخطا  ف  العمميات الماليد أو ف  ا ر دة4 اكتشافتساعد عمى  .4
 تساعد ف  تقديم التو يات لمعمل4 .5
 التفا يل4 اختباراتتخفيض   م  .6
 تعزيز نتائج المرا عد4 .7
 تخفيض تكمفد ووقت عمميد المرا عد4 .8
ومددددن سددددم تخفدددديض خطددددر المرا عددددد  ا كتشددددافتخفدددديض معدددددل  دددددوث ا خطددددا  وخطددددر  .9

 الكم 4

ددددددددرورة زيدددددددادة  أهدددددددداف لممرا عدددددددد الت ميميدددددددد تتدددددددد أهميدددددددد و اسدددددددتنادًا إلدددددددى مدددددددا سدددددددبق مدددددددن 
ا ددددددرا ات المرا عددددددد الت ميميددددددد خدددددد ل عمميددددددد التدددددددقيق ل مددددددع القدددددددر الكدددددداف  مددددددن أدلددددددد ا سبددددددات 
المناسدددددبد لتددددددعيم رأي الم اسدددددب القدددددانون  وامكانيدددددد اكتشددددداف ا خطدددددا  والمخالفدددددات التددددد  يتعدددددذر 

 اكتشافها باستخدام ا را ات التدقيق ا خرى4

 :عند إجراء المراجعة التحميمية االعتباراألمور التي تؤخذ بعين  2-1-6

يو ددددددد م موعددددددد مددددددن العوامددددددل ينبغدددددد  عمددددددى المرا ددددددع مراعاتهددددددا عنددددددد قيامدددددده بتخطدددددديط وتطبيددددددق 
 ا  ددددددرا ات الت ميميددددددد فدددددد  المرا عددددددد وذلددددددك مددددددن أ ددددددل دددددددمان ن دددددداح وسدددددد مد نتائ هددددددا ومنهددددددا:

  2994: 2996 الذنيبات  

عددددام لمبياندددددات الماليدددددد  اختبدددددار: فدددد  البدايدددددد يقدددددوم المدددددقق بددددد  را  شددددداممدأوليدددددد مرا عددددد   .1
قبددددددل البددددددد  بددددددا  را ات الت ميميددددددد وذلددددددك مددددددن أ ددددددل م  ظددددددد أيددددددد أمددددددور واددددددد د مددددددن 

النسدددددب الماليدددددد بشدددددكل  اسدددددتخدامالف دددددص ا ولددددد   إن هدددددذا ا  دددددرا  يمكدددددن المددددددقق مدددددن 
 أفدل ويمكنه من ودعها ف  ا طار ال  ي 4

دوات وهدددد  ليسددددت أكسددددر مددددن ع قددددات  دددديغت عمددددى شددددكل أ: هدددد  م ددددرد النسددددب الماليددددد .2
 نسب أو عدد من المرات أو أيرها  و تى تكون ذات  دوى  بد من المقارند مع:

 4النسب لمسنوات السابقد 
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 4النسب المتوقعد كما ف  الموازنات 
 4ا  زا  المختمفد لمنشاط 
 4المنشآت ا خرى وال ناعد 

ببعددددددها: النسدددددب الماليدددددد ي دددددب أن   تؤخدددددذ بشدددددكل منعدددددزل ال ا دددددد إلدددددى ربدددددط النسدددددب  .3
عدددددن بعددددددها مدددددسً  نسدددددب السددددديولد ي دددددب أن تفسدددددر فددددد  ددددددو  أو  دددددمن إطدددددار نسدددددب 

 النشاط4
إلددددى  ا نتبدددا أخدددذ القدددددر الكددداف  مددددن ال يطدددد عنددددد تفسدددير نتددددائج الت ميدددل: إندددده مدددن المهددددم  .4

درًا عمدددددددددى ا دلدددددددددد مدددددددددن ا  دددددددددرا ات الت ميميدددددددددد وأن يكدددددددددون المددددددددددقق قدددددددددا اسدددددددددتنباطمددددددددددى 
 اعتبددددددارال  ددددددول عمددددددى أدلددددددد تعزيزيددددددد تدددددددعم نتددددددائج الت ميددددددل  وقددددددد يكددددددون مددددددن الخطدددددد  

الع قدددددددد بينهمدددددددا ف بدددددددد مدددددددن الدددددددربط والمقارندددددددات  لدددددددىإ  ي د بم دددددددرد النظدددددددرا رقدددددددام  ددددددد
 واستخدام ا دلد المعززة4

 توقيت إجراءات المراجعة التحميمية: 2-1-7

عددددددة مرا دددددل عندددددد القيدددددام بعمميدددددد المرا عدددددد وذلدددددك يمكدددددن تنفيدددددذ إ دددددرا ات المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  
 (5: 2919  الطويل  والباز)  كاآت :

مر مددددددد تخطدددددديط عمميددددددد المرا عددددددد ا وليددددددد   يددددددث تسدددددداعد فدددددد  ت ديددددددد طبيعددددددد ونطدددددداق  14
وتوقيدددددددت إ دددددددرا ات المرا عدددددددد ا خدددددددرى  مدددددددن خددددددد ل ت ديدددددددد التقمبدددددددات ال وهريدددددددد التددددددد  

 ت تاج إلى عنايد خا د4

الت ميميددددد  نبددددًا إلددددى  نددددب مددددع ا عددددد   يددددث تسددددتخدم ا  ددددرا ات المر خدددد ل تنفيددددذ عمميددددد  24
 ا  را ات ا خرى المطبقد عمى مفردات القوائم الماليد4

منهددددددا وذلددددددك  ا نتهددددددا عمميددددددد المرا عددددددد أو عنددددددد  انتهددددددا بددددددالقرب مددددددن  اسددددددتخدامهايمكددددددن  34
 كمرا عد شاممد لمقوائم الماليد4

يدددددد يمكدددددن أداؤهدددددا فددددد  س سدددددد مرا دددددل مدددددن كمدددددا أكدددددد بعدددددض المدددددؤلفين عمدددددى أن ا  دددددرا ات الت ميم
عمميدددددد المرا عدددددد   يدددددث ي دددددب ا دددددرا  بعدددددض هدددددذ  ا  دددددرا ات فددددد  مر مدددددد التخطددددديط لمسددددداعدة 
المرا ددددع عمددددى ت ديددددد طبيعددددد ومدددددى وتوقيددددت العمددددل الددددذي سدددديتم تنفيددددذ   ويسدددداعد ذلددددك المرا ددددع 

مددددسً  قددددد التدددد  تتطمددددب عنايددددد خا ددددد خدددد ل أدا  المرا عددددد   المهمدددددعمددددى التعددددرف عمددددى ا مددددور 
لددددى تو يدددده عنايددددد خا ددددد إيددددؤدي  سدددداب معدددددل دوران المخددددزون قبددددل اختبددددار أسددددعار المخددددزون 

عندددددد تنفيدددددذ هدددددذ  ا ختبدددددارات  ويدددددتم أدا  ا  دددددرا ات الت ميميدددددد عدددددادة خددددد ل مر مدددددد ا ختبدددددار مدددددع 
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ال دددددز  المددددددفوع مقددددددمًا مدددددن كدددددل بولي دددددد  مرا عدددددد ا خدددددرى مدددددسً  يمكدددددن مقارنددددددبددددداق  ا دددددرا ات ال
التدددد مين المدددددفوع مقدددددمًا   اختبددددارتدددد مين مددددع قيمددددد نفددددس البولي ددددد عددددن العددددام السددددابق ك ددددز  مددددن 

مدددددن المرا عدددددد ويكدددددون ذلدددددك مفيددددددًا  ا نتهدددددا كمدددددا ي دددددب أدا  ا  دددددرا ات الت ميميدددددد خددددد ل مر مدددددد 
لكبيددددرة أو المشددددك ت الماليددددد فدددد  النقطددددد  التدددد  يددددتم عندددددها إ ددددرا  الف ددددص النهددددائ  لمت ريفددددات ا

ومسددددددداعدة المرا دددددددع عمدددددددى التو دددددددل لنظدددددددرة موددددددددوعيد أخيدددددددرة عمدددددددى القدددددددوائم الماليدددددددد التددددددد  تدددددددم 
مرا عتهدددددا  ومدددددن المتعدددددارف عميددددده أن ينفدددددذ الشدددددريك ا  دددددرا ات الت ميميدددددد عندددددد الف دددددص النهدددددائ  

عميددددددل والم ددددددال  وراق العمددددددل والقددددددوائم الماليددددددد وعددددددادة مددددددا يكددددددون لدددددددى الشددددددريك إلمامددددددًا كبيددددددرًا بال
الدددددذي يعمدددددل فيددددده نتي دددددد الع قدددددات الطويمدددددد معددددده  ويعدددددد تو يدددددد كدددددل مدددددن المعرفدددددد بم دددددال عمدددددل 

عمدددددى ا دا  فددددد  المرا عدددددد  لإلشدددددرافالعميدددددل وا  دددددرا ات الت ميميدددددد الفعالدددددد أ دددددد السدددددبل الممكندددددد 
 Randal & all, 2012: 2194  

 :مراحل المراجعة التحميمية وأىداف كل مرحمة 2-1-8

عدددددايير التددددددقيق الدوليدددددد المرا دددددل التددددد  يمكدددددن أن يسدددددتخدم فيهدددددا المددددددقق أدوات المرا عدددددد بيندددددت م
الت ميميدددددد ومددددددى الزاميدددددد كدددددل مر مدددددد وأهددددددافها ومدددددن المهدددددم فددددد  أي مر مدددددد مدددددن مرا دددددل عمميدددددد 
التدددددددقيق أن يكددددددون هندددددداك مقارنددددددد بددددددين النتددددددائج التدددددد  ي  ددددددل عميهددددددا المدددددددقق وتوقعددددددات المدددددددقق 

  2164: 2919 الذنيبات  : وهذ  المرا ل ه 

 المرحمة االولى: مرحمة التخطيط لعممية التدقيق:

يهدددددددف المددددددددقق مددددددن  اسدددددددتخدامه ل  دددددددرا ات الت ميميددددددد فددددددد  تخطدددددديط عمميدددددددد المرا عدددددددد 
الدددددى زيدددددادة فهدددددم المرا دددددع لمنشددددد ة العميدددددل وطبيعدددددد عممددددده والتعدددددرف عمدددددى مخددددداطر المرا عدددددد عدددددن 

كمددددددا تهدددددددف ا  ددددددرا ات الت ميميددددددد فدددددد  هددددددذ   طريددددددق دراسددددددد ا ر دددددددة والع قددددددات أيددددددر العاديددددددد
المر مددددد الدددددى معرفدددددد و دددددود معدددددام ت أيدددددر عاديدددددد ومبدددددالغ ونسدددددب وات اهدددددات قدددددد تكشدددددف أمدددددور 

  244: 2912لها ت سير عمى تخطيط المرا عد  أبو شرخ  

ذلددددك فدددد  بدايددددد عمميددددد التدددددقيق وتعتبددددر ا  ددددرا ات الت ميميددددد فدددد  هددددذ  المر مددددد الزاميددددد ي دددددث و 
  2164: 2919د الت ميميد ف  هذ  المر مد تشمل  الذنيبات  ا عوأهداف المر 

الهدددددددف ا سدددددداس يتمسددددددل فدددددد  تمكددددددين المدددددددقق مددددددن فهددددددم نشدددددداط العميددددددل وتقيدددددديم مخدددددداطر  -1
 و ود ت ريفات ماديد ف  البيانات الماليد وهناك أهداف أخرى سانويد4

مددددى دراسددددته معرفددددد فيمددددا اذا كانددددت ا رقددددام ا وليددددد متطابقددددد مددددع توقعددددات المدددددقق بنددددا  ع -2
 لنشاط العميل والبيئد الم يطد وال ناعد4
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ت ديدددددددد نقددددددداط الددددددددعف الم تممدددددددد فيمدددددددا يتعمدددددددق بالعمميدددددددات أو الندددددددوا   الماليدددددددد بشدددددددكل  -3
 عام4

 لى ا مور ا كسر أهميد4إتو يه موارد التدقيق  -4

 : الجوىرية(ة: مرحمة االختبارات التفصيمية )المرحمة الثاني

الت ميميدددددد فددددد  هدددددذ  المر مدددددد اختياريدددددد  بدددددا  را اتوقدددددد اعتبدددددرت معدددددايير التددددددقيق الدوليدددددد القيدددددام 
السقدددد فدددد  نظدددام الرقابددددد  مددددنوأهدددم أهددددافها فدددد  هدددذ  المر مددددد هدددو تزويددددد المددددقق بمسددددتوى مناسدددب 

ن أخطدددددار التددددددقيق  الداخميدددددد ونتدددددائج ا ختبدددددارات التف ددددديميد ممدددددا يمكدددددن المددددددقق مدددددن ا قنددددداع بددددد
فدددد  أدنددددى  ددددد لهددددا وبالتددددال  تخفدددديض   ددددم ا ختبددددارات ال وهريددددد ا خددددرى4 وقددددد بينددددت المعددددايير 

ا  دددددددددرا ات الت ميميدددددددددد مدددددددددن ددددددددددمن  اسدددددددددتخدامالدوليدددددددددد لمتددددددددددقيق أنددددددددده عمدددددددددى المددددددددددقق اذا قدددددددددرر 
  :216: 2919 الذنيبات   ا ختبارات ال وهريد أن ي خذ بعين ا عتبار ما يم 

 ا  را ات الت ميميد وت ديد امكانيد ا عتماد عمى نتائ ها4مراعاة أهداف  -1
طبيعددددددد المنشدددددد ة التدددددد  يقددددددوم بتدددددددقيق  سدددددداباتها ومدددددددى و ددددددود أقسددددددام وفددددددروع ومعمومددددددات  -2

خا دددددددد بهدددددددذ  ا قسدددددددام والفدددددددروع  وبالتدددددددال  ت ديدددددددد مدددددددا اذا كدددددددان مدددددددن المناسدددددددب القيدددددددام 
 با  را ات الت ميميد لممنش ة ككل أو لألقسام والفروع4

تددددوافر المعمومددددات ال مددددد لمقيددددام بعمميددددد الت ميددددل سددددوا  كانددددت المعمومددددات ماليددددد أم مدددددى  -3
أيددددددددر ماليددددددددد مسددددددددل المعمومددددددددات الخا ددددددددد بعدددددددددد و دددددددددات ا نتدددددددداج أو عدددددددددد الو دددددددددات 

 المباعد4
ت ديددددددد فيمددددددا اذا كانددددددت المعمومددددددات المتددددددوفرة تمسددددددل أهددددددداف تسددددددعى المنشدددددد ة لت قيقهددددددا أم  -4

 أنها توقعات4
 فرة هل ه  معمومات داخميد أم خار يد4م در المعمومات المتو  -5
أن ي خدددددذ المددددددقق بعدددددين ا عتبدددددار المعمومدددددات السدددددابقد المتدددددوفرة لديددددده مدددددن خددددد ل تدقيقددددده  -6

 السابق4

 : : المرحمة النيائية في التدقيقالمرحمة الثالثة

وذلدددددددك عنددددددددما يقدددددددوم المددددددددقق بتقيددددددديم ا دلدددددددد المختمفدددددددد والخدددددددروج بدددددددالرأي النهدددددددائ  وقدددددددد اعتبدددددددرت 
معددددددايير التدددددددقيق الدوليددددددد فدددددد  هددددددذ  الخطددددددوة الزاميددددددد وتهدددددددف هددددددذ  الخطددددددوة بشددددددكل رئدددددديس الددددددى 

 با ددددددافدتمكدددددين المددددددقق مدددددن تقددددددير مددددددى سددددد مد وعدالدددددد و ددددددق القدددددوائم الماليدددددد بشدددددكل عدددددام 
اسدددددتمراريد المنشددددد ة أي أن الهددددددف الدددددرئيس مدددددن ورا  اسدددددتخدامها فددددد  الدددددى امكانيدددددد ال كدددددم عمدددددى 
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 الددددذنيبات   هددددذ  المر مددددد هددددو تمكددددين المدددددقق مددددن تكددددوين ال ددددورة النهائيددددد عددددن البيانددددات الماليددددد
2919 :216 4 

 :المراجعة التحميمية استخدامرتبة عمى تالفوائد الم 2-1-9

 المرا عد4المساعدة ف  تقميل الوقت ال زم لعمميد   14
 ال د من مقدار ال هد المبذول ف  عمميد المرا عد4 24
 تخفيض   م عيند التدقيق4 34
 التدقيق ا خرى4 اختباراتتخفيض  44
 ا خطا  ف  القوائم الماليد4 اكتشاف 54
 ف  أخطا  ا ر دة وال ذف4 اكتشاف 64
 البنود أير العاديد4 اكتشاف 74
 البنود أير المتوقعد4 اكتشاف 84
 بشكل عام4زيادة فعاليد المرا عد  94

 التنبؤ ببعض أر دة ال سابات الماليد1944

  4364: 2999قريط   ( ا ستمراريدتعط  مؤشرًا عمى قدرة  المنش ة عمى 114     

 :ائد ا  را ات الت ميميدفو   أن من أهم 211: 2996الذنيبات كما أداف  

النسددددب تمكددددين المدددددقق مددددن فهددددم نشدددداط العميددددل وتكددددوين فكددددرة مناسددددبد عندددده مددددن مقارنددددد  .1
 ى ف  ال ناعد الت  يعمل فيها4ر الماليد له مع المنشآت ا خ

 الماليد الت  يوا هها العميل4 المشك تيمكن أن تو ه المدقق إلى بعض  .2
 4ا ستمرارتمكين المدقق من تقويم قدرة العميل عمى  .3
 المو ودة ف  ال سابات4 ا ن رافاتيمكن أن تنبه المدقق الى  .4
 التف يميد4 ا ختبارات  م  يمكن أن تؤدي الى تخفيض .5

ــــى درجــــة  2-1-10 ــــؤثر عم ــــائج المراجعــــة  المــــدققين اعتمــــادأىــــم العوامــــل التــــي ت عمــــى نت
  .التحميمية:

الدددددى أن ا عتمددددداد عمدددددى ا  دددددرا ات الت ميميدددددد يسدددددتند  529يشدددددير معيدددددار المرا عدددددد الددددددول  رقدددددم 
الددددى اسدددددتمراريد الع قدددددد بدددددين المعمومدددددات المو دددددودة مدددددا لدددددم يظهدددددر ظدددددروف معاكسدددددد وو دددددود تمدددددك 
الع قددددددات يددددددوفر أدلددددددد اسبددددددات عمددددددى دقددددددد و دددددد د المعمومددددددات النات ددددددد مددددددن النظددددددام الم اسددددددب  
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ئج ا  ددددددرا ات الت ميميددددددد مددددددرتبط بالتقدددددددير الشخ دددددد  لممدددددددقق عددددددن وكددددددذلك ا عتمدددددداد عمددددددى نتددددددا
  234: 2912 دوى استخدامها4 ابو شرخ  

هندددداك العديددددد مددددن العوامددددل التدددد  ت دددددد مدددددى  اعتمدددداد المرا ددددع عمددددى نتددددائج ا  ددددرا ات الت ميميددددد 
  ف  المرا عد أهمها:

 : 218: 2919الذنيبات   ا هميد النسبيد لمبند مقارند بالقوائم الماليد ككل -1

فددددد  القدددددوائم  ومهمددددددعمدددددى سدددددبيل المسدددددال اذا كدددددان ر ددددديد المخدددددزون يمسدددددل نسدددددبد عاليدددددد 
الماليددددد فعددددادة   يعتمددددد المرا ددددع فقددددط عمددددى نتددددائج ا  ددددرا ات الت ميميددددد فدددد  تكددددوين قددددرار  
ومدددددددددن نا يدددددددددد أخدددددددددرى قدددددددددد يعتمدددددددددد عمدددددددددى نتدددددددددائج ا  دددددددددرا ات الت ميميدددددددددد لدددددددددبعض بندددددددددود 

 ميتها النسبيد قميمد4ذا كانت أهإالم روفات 

 نتائج إ را ات المرا عد ا خرى المو هد ن و ت قيق نفس الهدف: -2

فعمددددى سددددبيل المسددددال قددددد تظهددددر ا  ددددرا ات ا خددددرى التدددد  ينفددددذها المرا ددددع عنددددد مرا عتدددده 
لأل ددددول أن هندددداك إددددددافات أو إسددددتبعادات  ددددددست خدددد ل السددددند هدددددذ  النتي ددددد تنفددددد  أو 
تسبددددددت التسدددددداؤ ت التدددددد  يسيرهددددددا تطبيددددددق ا ددددددرا ات المرا عددددددد الت ميميددددددد عمددددددى م ددددددروف 

 4ا سته ك

 تائج المتوقعد من ا  را ات الت ميميد:الدقد الت  يمكن التنبؤ بها لمن -3
عمدددى سدددبيل المسدددال يتوقدددع المرا دددع عدددادة سبدددات أكبدددر عندددد مقارندددد هدددامش الدددرب  مدددن فتدددرة 

والتددددد  تتغيدددددر مدددددن  ا ختياريددددددإلدددددى أخدددددرى عمدددددا ي دددددد  عندددددد مقارنتددددده لبندددددود الم دددددروفات 
 فترة إلى أخرى وفقًا لمسياسات ا داريد المتبعد4

 مخاطر الرقابد:تقدير المخاطر الم زمد و  -4
فمدددددسً  فددددد   الدددددد كدددددون الرقابدددددد الداخميدددددد عمدددددى عمميدددددات طمبدددددات المبيعدددددات ددددددعيفد فددددد ن 

التفدددددددددديميد  ا ختبددددددددداراتعمدددددددددى  ا عتمدددددددددادمخددددددددداطر الرقابدددددددددد سدددددددددتكون عاليدددددددددد لدددددددددذا فددددددددد ن 
عمددددددى ا  ددددددرا ات الت ميميددددددد لغددددددرض  ا عتمددددددادلمعمميددددددات وا ر دددددددة سدددددديكون أكسددددددر مددددددن 

 4المطموبد لمذمم المديند ا ستنتا ات استخ ص
 معوقات المراجعة التحميمية: 2-1-11

 استخدامهابالرأم من أن المرا عد الت ميميد تمسل ا ساليب ال ديسد ف  المرا عد فما زال 
العوائق ت ول دون ا خذ المهند فترى أن هناك م موعد من  وتطبيقها م دودًا بين المدققين أما

 4 29: 2919 مادة  (أهمها  بالمرا عد الت ميميد
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زيادة تكمفد المرا عد فا عتماد عمى المرا عد الت ميميد ي تاج إلى كادر أكبر ووقت أطول  14
 4اقت اديدلعمميد المرا عد مما ي عل المرا عد أير 

وهو ما تتطمبه المرا عد الت ميميد لمب ث ف   م اسبيدالتخ ص ف  مواديع أير  24
دارة والقانون وهو أمر أير ممكن توفر  لدى وا التسويق وا   ا  وا قت اد  مواديع

 المرا ع العادي أو  تى المرا ع الفذ4
عدم و ود معايير ومؤشرات مقبولد عمومًا لممرا عد الت ميميد تخدم مرا عد الكفا ة عمى  34

معايير يدعها بنفسه ويقومها  وذلك  اعتمادو ه الخ وص مما يدطر المرا ع عمى 
 ا دارة 4 عندما   يقتنع بمعايير

تعرض  فا تمالكبر   م المسؤوليد الممقاة عمى عاتق الم اسب وأطراف متعددة أخرى   44
الم اسب لممسا لد القانونيد خا د فيما يتعمق بالمعايير المودوعد من قبمه وذلك ف  

قرارات خاطئد يعرده ويعرض  هات أخرى لممسا لد القانونيد كا دارة  اتخاذ ال 
 4وا طراف ا خرى المستفيدة من البيانات الماليد والبيانات ا دافيد

  عمى و ود مشاكل ت د من قدرة المدققين عمى 19: 2919 الباز  والطويل   كما أكد
 المرا عد الت ميميد منها عمى سبيل المسال: استخدام

  ميع أساليب المرا عد الت ميميد4 استخدام ا د المدققين إلى خبرة كافيد تمكنهم من  14
متها   را   عدم توفر المعمومات الماليد وأير الماليد ال زمد أو توفرها مع عدم م  24

 الت مي ت والمقارنات المطموبد4
عدم توفر إ  ائيات منشورة تمسل متوسط النسب الماليد لكل م موعد من  34

لم موعات المتماسمد من المنشآت ب يث تعتبر معايير تقاس عميها نسب المنشآت ا
 ا خرى4

لى طبيعد منش ة العميل وخ ائ ها وتغيير بعض سياستها واخت ف إبا دافد  44
طرقها الم اسبيد المطبقد مما ي ول دون إ را  المقارنات المناسبد مع المنشآت 

 ا خرى الت  تعمل ف  نفس ال ناعد4

ان أهم معوقات المرا عدد الت ميميدد هدو زيدادة تكمفدد المرا عدد وعددم تدوفر ا  دائيات ن مما سبق تبي
 منشورة تمسل متوسط النسب الماليد لممنشآت المتماسمد4
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 :تمييد 2-2-1

والنمددددددددو السددددددددريع فدددددددد  عددددددددالم ا عمددددددددال وتعقيداتدددددددده أ ددددددددب ت مهنددددددددد  ا قت ددددددددادينظددددددددرًا لمتطددددددددور 
لمدددددا تدددددوفر  مدددددن معمومدددددات لمتخدددددذي القدددددرارات وي دددددب أن تكدددددون تمدددددك  مهمددددداً المرا عدددددد تمعدددددب دورًا 

المعمومددددددات م ئمددددددد وذات م ددددددداقيد وتخدددددددم قطاعددددددات مختمفددددددد مددددددن م تمددددددع مسددددددتخدم  القددددددوائم 
  294: 2997أ مد    الماليد

القدددددوائم الماليدددددد عمدددددى تقريدددددر مددددددقق ال سدددددابات مدددددن خددددد ل قدددددرا تهم لددددده   يدددددث يعتمدددددد مسدددددتخدمو
ن هنددددداك فهدددددم تدددددام لف دددددوى تقريدددددر مددددددقق ال سدددددابات وتفا ددددديمه وهدفددددده  القدددددائم هندددددا بددددد  وا فتدددددراض

أو  اخددددددت فمددددددن خدددددد ل و ددددددود  ا فتددددددراضالعممدددددد  يشددددددير إلددددددى عدددددددم  دددددد د هددددددذا  الواقددددددعولكددددددن 
تبدددداين بددددين أهددددداف التدددددقيق المعمنددددد مددددن  هددددد وبددددين توقعددددات مسددددتخدم  تقريددددر مدددددقق ال سددددابات 

 Expectation دددددوة التوقدددددع أو التبددددداين بف ا خدددددت فمدددددن  هدددددد أخدددددرى   يدددددث يعدددددرف هدددددذا 

Gap   التدددد  يكمددددن أ ددددد أسددددبابها فدددد  عدددددم فهددددم مسددددتخدم  البيانددددات الماليددددد  هددددداف التدددددقيق
ومدددددن سددددددم عدددددددم فهمهددددددم أو تقددددددديرهم لمسددددددؤوليد مدددددددقق ال سددددددابات ت ددددددا  البيانددددددات الماليددددددد المدققددددددد 

  1254: 2919الدوري    بالشكل ال  ي  والمطموب

 الماليد يتوقعون من مرا ع ال سابات ما يم :مستخدم  القوائم  نأكما نشير 

 والمودوعيد4 وا ستق ليدان از عمميد المرا عد بالكفايد المهنيد والنزاهد  .1
 ا خطا  ال وهريد الت  تؤسر عمى نتي د ا عمال والمركز المال 4 اكتشاف .2
 منع إ دار القوائم الماليد المدممد4 .3

نتي دددددد بددددد ن تمدددددك التوقعدددددات لدددددم يدددددتم ت قيقهدددددا بعدددددض مسدددددتخدم  القدددددوائم الماليدددددد ي دددددموا إلدددددى و 
ممدددددا يدددددؤدي إلدددددى ظهدددددور الف دددددوة المتوقعدددددد وهدددددم يشدددددهدون بددددد ن وقدددددوع فشدددددل لممشدددددروع أو خسدددددائر 

لتددددد  تدددددم  ددددددور ل سدددددتسمارات تعدددددود الدددددى المنشدددددآت والمشددددداريع التددددد  رو عدددددت  سددددداباتها خا دددددد ا
 تقارير نظيفد  من  انب مرا ع  ال سابات4تقارير أير مت فظد  

فدددددد  مهنددددددد التدددددددقيق   ينفدددددددرد بهددددددا م تمددددددع مددددددن الم تمعددددددات بددددددل هددددددد   التوقعدددددداتان ف ددددددوة 
مشددددكمد تعددددان  منهددددا  ميددددع الم تمعددددات ولكددددون هددددذ  الظدددداهرة يشددددترك بو ودهددددا أكسددددر مددددن طددددرف  
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المددددققين مددددن  هدددد  ومددددا يفدددرض عمددددى مهنددددد المرا عدددد مددددن بندددود ومسددددتخدم  القدددوائم الماليددددد مددددن 
ات هددددت البا سددددد ن ددددو التعددددرف عمددددى مفهددددوم وطبيعددددد  هددددد أخددددرى ومدددددى معقوليددددد توقعدددداتهم لددددذلك 

ف ددددددوة التوقددددددع والعوامددددددل التدددددد  سدددددداعدت عمددددددى و ودهددددددا والعمددددددل عمددددددى تدددددددييقها الددددددى أدنددددددى  ددددددد 
  3674: 2994 ربوع    ممكن

 مفيوم فجوة التوقعات: 2-2-2

 اتبعندددددددوان ف دددددددوة التوقعددددددد Liggioظهدددددددر م دددددددطم  ف دددددددوة التوقعدددددددات فددددددد  المرا عدددددددد عمدددددددى يدددددددد 
هدددددذا الم دددددطم  وكسدددددرت عنددددده  اسدددددتخدامهزيمدددددد قانونيدددددد لممرا دددددع ومندددددذ ذلدددددك التددددداري  وقدددددد شددددداع 

الدراسدددددات والب دددددوث ا كاديميدددددد وكدددددذلك  هدددددود المنظمدددددات المهنيدددددد وال كوميدددددد فددددد  م اولدددددد منهدددددا 
لمتو ددددددل إلددددددى مفهددددددوم م دددددددد لمف ددددددوة ومعرفددددددد مظاهرهددددددا ومكوناتهددددددا وأسددددددبابها مددددددن أ ددددددل العمددددددل 

 لف وة4عمى ع ج وتدييق هذ  ا

  ب نهددددددددددا ف ددددددددددوة ال هددددددددددل وذلددددددددددك بسددددددددددبب ربطهددددددددددا بمدددددددددددى إدراك 349: 2998عرفهددددددددددا  السددددددددددعد  
 الم تمع لدور المدقق4

كمددددا تعددددرف ب نهددددا تمددددك الف ددددوة بددددين فهددددم ت ددددورات مسددددتخدم  القددددوائم الماليددددد وبددددين فهددددم 
ت دددددورات المددددددقق لعمميدددددد التددددددقيق والمسدددددؤوليات المتعمقدددددد بالمددددددقق  أي أن المددددددقق يقدددددوم بتقدددددديم 

أي نظيددددف عددددن أعمدددددال الشددددركد ت ددددت التددددددقيق وقوائمهددددا الماليدددددد وبعددددد فتددددرة تعمدددددن هددددذ  الشدددددركد ر 
عددددن إف سددددها ففدددد  هددددذ  ال الددددد سدددديدع  المسددددتسمرين بدددد ن المدددددقق لددددم يقددددم ببددددذل العنايددددد المهنيددددد 

: 2999الكافيدددددددددد وفقدددددددددًا لألسدددددددددس والمعدددددددددايير والمبدددددددددادئ الم اسدددددددددبيد المتعدددددددددارف عميهدددددددددا التميم   
1944  

  أن ف دددددددوة التوقعدددددددات هددددددد  عبدددددددارة عدددددددن الفدددددددرق بدددددددين مدددددددا 147: 2999نددددددد  ويدددددددرى  القر 
 يتوقعه الم تمع من مدقق ال سابات وأدائهم الفعم 4

  بدددددد ن ف ددددددوة التوقعددددددات هدددددد  الف ددددددوة أو السغددددددرة بددددددين مددددددا 125: 2919ويددددددرى  الدددددددوري  
تدددددنص عميددددده معدددددايير التددددددقيق فيمدددددا يتعمدددددق بمهمدددددد مددددددقق ال سدددددابات وبدددددين توقعدددددات مسدددددتخدم  

ت الماليدددددد إزا  مدددددا يقدمددددده المددددددقق  ويعرفهدددددا أيددددددًا بدددددالف وة بدددددين الواقدددددع والمتوقدددددع ويق دددددد البياندددددا
 بالواقع هو واقع مهند التدقيق أما المتوقع فهو ما يتوقعه المستخدمون من المدقق4
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ا دا  المهندددددد  لممرا عددددددد مددددددن  يددددددث ال ددددددودة  اخددددددت ف أن ف ددددددوة التوقددددددع Liggio ويددددددرى
  324: 2911يوسف    ومعايير ا دا  عن المتوقع منها أن ت ققه

ويددددرى آخدددددرون أن ف دددددوة التوقعدددددات عبددددارة عدددددن الفدددددرق مدددددا بددددين أدا  المددددددقق الفعمددددد  تبعدددددًا 
لمتشدددددريعات القانونيدددددد والم اسدددددبيد ومدددددا يعتقدددددد الم تمدددددع  دددددول أهدددددداف التددددددقيق ومسدددددئوليات مددددددقق 

سددددددابات كمددددددا أشددددددارت الدراسددددددد إلددددددى أن هندددددداك اعتقددددددادات خاطئددددددد مددددددن قبددددددل المسددددددتفيدين مددددددن  ال 
  194: 2911المهند  ول أهداف التدقيق ووا بات مسؤوليد المدقق  دراأمد  وعقل  

ويشددددددير مفهددددددوم ف ددددددوة التوقعددددددات فدددددد  التدددددددقيق الددددددى أن ال مهددددددور يتوقددددددع مددددددن مدددددددقق  ال سددددددابات 
مددددددا يتوقددددددع المددددددققين أنفسددددددهم  وبعبددددددارة أخددددددرى أيددددددر العمدددددل فدددددد  طددددددرق معينددددددد  والتددددد  تختمددددددف ع

راددددددين عدددددن المعمومدددددات المرسدددددمد مدددددن المددددددقق مدددددن خددددد ل تقدددددارير تددددددقيق ال سدددددابات هدددددذا أدى 
إلددددى زيددددادة التقاددددد  والنقددددد دددددد مدددددقق ال سددددابات  ممددددا   يدددددع م دددداً  لمشددددك أن يوا دددده مدددددقق  

 Adeyemi and)ال سددددددددددابات المسددددددددددؤوليد القانونيددددددددددد وكددددددددددذلك أزمددددددددددد م ددددددددددداقيد 

Uadiale,2011:7970)4 

مددددددن  انددددددب آخددددددر فقددددددد عرفددددددت ف ددددددوة التوقعددددددات ب نهددددددا الفددددددرق بددددددين مددددددا بددددددين مددددددا يتوقعدددددده 
ال مهدددددور مدددددن مهندددددد التددددددقيق وبدددددين مدددددا تسدددددتطيع مهندددددد التددددددقيق تقديمددددده فددددد  الواقدددددع كمدددددا عرفهدددددا 

ورأبدددددات  اعتقددددداداتب نهدددددا  الدددددد الشدددددعور بددددد ن مددددددقق  ال سدددددابات يعممدددددون بطريقدددددد تتعدددددارض مدددددع 
  474 :2913القوائم المال   الفرح  مستخدم  

وبنددددددا  عمددددددى مددددددا تقدددددددم يمكددددددن الخددددددروج بدددددد ن ف ددددددوة التوقعددددددات عبددددددارة عددددددن المسددددددافد التدددددد  تبعددددددد 
هدددددم مدددددن  المسدددددتخدمين أو المسدددددتفيدين عدددددن المددددددقق  وت سدددددد التبيددددداين المو دددددود بدددددين مدددددا يتوقعدددددو 

 المدقق من  هد  وما يمكن ان يقدمه المدقق من  هد أخرى4

 وة التوقعات:أسباب فج 2-2-3

والدددددرؤى التددددد  تناولدددددت ف دددددوة التوقعدددددات وي  دددددظ كسيدددددر مدددددن  ا ت اهددددداتممدددددا سدددددبق يتدددددد  تعددددددد 
ا سددددباب تعتقددددد أندددده هددددو سددددبب الف ددددوة الددددرئيس  ومددددن أهددددم الدراسددددات ركددددزت عمددددى  انددددب معددددين 
  فدددد  دراسددددته عددددن سددددببين 194: 2999التميمدددد   إليهددددا  الرئيسددددد لف ددددوة التوقعددددات والتدددد  أشددددار 

 هما:رئيسيين 
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ن ال مهدددددور يفتدددددرض بددددد ن المددددددققين فددددد  موقدددددع يتدددددي  لهدددددم القددددددرة عمدددددى كشدددددف عمميدددددات إ 14
الغدددددش والتزويدددددر وا عمدددددال أيدددددر القانونيدددددد ا خدددددرى الددددد  تقدددددوم بهدددددا إدارة الشدددددركد ت دددددت 

 التدقيق4
ن ال مهدددددور يفتدددددرض بددددد ن المددددددققين فددددد  موقدددددع يتدددددي  لهدددددم ت ديدددددد معرفدددددد إمكانيدددددد فشدددددل إ 24

د التدددددد  تسدددددداعد اسددددددتمرارها وذلددددددك يددددددوفر السددددددبل ال زمددددددالشددددددركد ت ددددددت التدددددددقيق وامكانيددددددد 
 أعمال الغش مسل نظام الرقابد الداخميد4الخط  و  اكتشافعمى 

 يمكددددن   ددددر ا سددددباب التدددد  ولدددددت ف ددددوة التوقعددددات والظددددروف الم يطددددد بهددددا فدددد  النقدددداط التاليددددد
  1274: 2919 الدوري  

يات المدددددقق لددددذا فدددد ن مسددددتخدمو البيانددددات الماليددددد يكونددددون عمددددى  هددددل كبيددددر بدددددور مسددددؤول 14
 ومتطمباتهم المشروعد4 ا تيا اتهمسقتهم به قد تهتز تمامًا ف   ال فشمه ف  تمبيد 

يدددددتمخص دور مددددددقق ال سدددددابات وفقدددددًا لمعدددددايير التددددددقيق فددددد  إبددددددا  الدددددرأي بشددددد ن البياندددددات  24
الماليدددددد المعددددددة مدددددن قبدددددل ا دارة وعميددددده ف نددددده يم ددددد  إلدددددى الدددددت فظ فددددد  تقريدددددر  عندددددد و دددددود 

لددددددذا يكددددددون لزامددددددًا عمددددددى مددددددددقق ال سددددددابات كدددددد    يفقددددددد سقتدددددده بدددددده أن يت مدددددددى  اخددددددت ف
 بالمودوعيد  تى لو أدى ذلك إلى خ ف مع ا دارة4

يتوقدددددع الدددددبعض مدددددن مددددددقق ال سدددددابات بددددد ن يعطددددديهم إندددددذارًا مبكدددددرًا عدددددن المددددد  ة الماليدددددد  34
لمشددددددركد أو أن يسددددددمط الدددددددو  عمددددددى قددددددرار مددددددال  أيددددددر سددددددميم متخددددددذ مددددددن قبددددددل ا دارة أو 

 ى عدم  دوى منتج معين4عم
يددددرى بعددددض مسددددتخدم  البيانددددات الماليددددد ب ندددده ينبغدددد  ت ديددددد وت ميددددل المخدددداطر التدددد  قددددد  44

توا دددددده الشددددددركد فدددددد  المسددددددتقبل المنظددددددور وتدددددددمينها فدددددد  تقريددددددر مدددددددقق ال سددددددابات هددددددذا 
 عمى الرأم من عدم الت كد الذي يكتنف المستقبل4

 خددددددددددت سا يعتقددددددددددد الددددددددددبعض أندددددددددده مددددددددددن مسددددددددددؤوليد مدددددددددددقق ال سددددددددددابات كشددددددددددف  54
وعمددددددددى الددددددددرأم مددددددددن أن هددددددددذا   يعددددددددد  ددددددددز ًا مددددددددن مسددددددددؤوليات مدددددددددقق  والت عددددددددب وا  تيددددددددال

 ا عتبدددددددارال سدددددددابات إ  أن عميددددددده أن ي خدددددددذ متطمبدددددددات مسدددددددتخدم  البياندددددددات الماليدددددددد بنظدددددددر 
 4أكبدددددر لهدددددذا الموددددددوع عندددددد تخطددددديط  العمدددددل أو وددددددع بدددددرامج التددددددقيق اهتمامددددداوأن يدددددول  

 :لسببين رئيسيينب ف وة التوقعات تر ع   أن أسبا19: 2911يوسف وأفاد  
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أسدددددددددباب متعمقدددددددددد بمتطمبدددددددددات المسدددددددددتخدمين مسدددددددددل المطالبدددددددددد بدددددددددالتقرير عدددددددددن الغدددددددددش  14
 ا دارة لموائ  والقوانين4 وانتهاكوا خطا  

أسدددددباب متعمقدددددد بالبيئدددددد مسدددددل ددددددعف التنظددددديم المهنددددد  ودددددديق مسدددددؤوليات المرا دددددع  24
المرا ددددددددع الخددددددددار   وعدددددددددم ودددددددددوح معددددددددايير المرا عددددددددد الم ددددددددريد ودددددددددعف ت هيددددددددل 

 المستقل ف  م ر4

  أن أسددددددددباب ف ددددددددوة التوقعددددددددات فدددددددد  146: 2999شدددددددداكر  وعبددددددددد الددددددددر من    وأر ددددددددع البا سددددددددان
 التدقيق تر ع إلى:

الفهدددددددم الخددددددداط  لمعندددددددى التددددددددقيق اذ يعتقدددددددد الدددددددبعض بددددددد ن تددددددددقيق ال سدددددددابات ي دددددددب أن  14
 يغط  كافد المعام ت مودوع المراقبد4

 رير مدقق ال سابات4الفهم الخاط  لمعنى الرأي ف  تق 24
 الخاط  لمفهوم قيم ال سابات الت  تظهر ف  القوائم الماليد4 ا عتقاد 34
مهمددددددد ودورهددددددا الفاعددددددل  ا تماعيدددددددعدددددددم إدراك الم تمددددددع  هميددددددد مهنددددددد التدددددددقيق كخدمددددددد  44

 ف  ال ياة ا قت اديد4
 ب نه   يو د إف اح كاف ف  القوائم الماليد4 ا عتقاد 54
الدددددبعض أن مددددددقق ال سدددددابات قدددددد يقدددددوم بتقدددددديم خددددددمات أيدددددر تددددددقيق ال سدددددابات  اعتقددددداد 64

 الماليد كرسم السياسات الم اسبيد لمشركد4

التددددد  تناولدددددت ف دددددوة التوقعدددددات وي  دددددظ أن كسيدددددر سدددددبق يتدددددد  تعددددددد ا ت اهدددددات والدددددرؤى ممدددددا 
مددددن الدراسددددات ركددددزت عمددددى  انددددب معددددين تعتقددددد أندددده هددددو سددددبب الف ددددوة الددددرئيس فددددالبعض يددددرى أن 
الف دددددوة هددددد  ف دددددوة تو ددددديل  يدددددث أن تقريدددددر المرا دددددع أدددددامض و  ي ئدددددم مسدددددتوى ال مهدددددور فددددد  
 ددددين يراهددددا الددددبعض ف ددددوة عدددددم معقوليددددد أو ف ددددوة  هددددل مددددن ال مهددددور بطبيعددددد عمميددددد المرا عددددد 
وطبيعدددددد عمدددددل ومسدددددؤوليات المرا دددددع والدددددبعض اآخدددددر يعتقدددددد أن الف دددددوة هددددد  ف دددددوة أدا  وبالتدددددال  

  344: 2911يوسف      لممرا عالتركيز عمى ا دا  الفعم

فددددد  دراسدددددته  يدددددث لخدددددص مدددددن خ لهدددددا  Ariff et al,2008:101)وقدددددد أكدددددد عمدددددى ذلدددددك  
وهدددددد  ا دا  دون  أسددددددباباب مختمفددددددد لو ددددددود ف ددددددوة التوقعددددددات فدددددد  التدددددددقيق  أبددددددرزت سدددددد ث بأسدددددد
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المسدددددددتوى المطمدددددددوب مدددددددن المددددددددققين  ونقدددددددص المعدددددددايير  وأيدددددددر معقوليدددددددد التوقعدددددددات مدددددددن قبدددددددل 
 ال مهور4

هندددددا تو دددددب عمدددددى البا سدددددد تنددددداول مكوندددددات ف دددددوة التوقعدددددات  يدددددث ا تمدددددع معظدددددم البدددددا سون  مدددددن
 عمى ت ديد  المكونات الى ف وة المعقوليد وف وة ا دا 4

 مكونات فجوة التوقعات: 2-2-4

بالنسددددبد لمكونددددات ف ددددوة التوقعددددات وفقددددًا لمدراسددددات التدددد  اهتمددددت بهددددا أو تمددددك التدددد   اآرا تنوعددددت 
بيئددددددات التطبيددددددق المختمفددددددد  يددددددث تددددددم ت ديددددددد مكونددددددات ف ددددددوة التوقعددددددات استق ددددددت و ودهددددددا فدددددد  

ب سدددددددب ا سدددددددباب الكامندددددددد ورا هدددددددا  أو ب سدددددددب الظدددددددروف الموددددددددوعيد المتعمقدددددددد بهدددددددا وارتدددددددبط 
  3: 2911بعدها بالمدقق ذاته بينما تعمق ا خر ببيئد التدقيق   مودة 

التوقعددددددددات فدددددددد     أن مكونددددددددات ف ددددددددوة151: 2999شدددددددداكر  وعبددددددددد الددددددددر من    أشددددددددار البا سددددددددان
 التدقيق تتكون من :

ف ددددوة المعقوليددددد: والتدددد  تتمسددددل فدددد  التبدددداين بددددين توقعددددات الم تمددددع أو مسددددتخدم  القددددوائم  14
 الماليد من مدقق  ال سابات وما يستطيع مدقق ال سابات أدائه ب ورة معقولد4

والتددددددد  تتمسدددددددل فددددددد  التبددددددداين بدددددددين الوا بدددددددات التددددددد  يتوقعهدددددددا الم تمددددددددع أو ف دددددددوة ا دا :  24
مسدددددتخدمو القدددددوائم الماليدددددد بشدددددكل معقدددددول مدددددن مددددددقق ال سدددددابات وبدددددين ا دا  الفعمددددد  لددددده 

 ويمكن تقسيم تمك الف وة الى مكونتين هما:
  الف ددددوة بددددين الوا بددددات التدددد  يمكددددن توقعهددددا بشددددكل معقددددول مددددن مدددددقق ال سددددابات

وبدددددددين وا بدددددددات مددددددددقق ال سدددددددابات وفقدددددددًا لمعدددددددايير التددددددددقيق ويطمدددددددق عمدددددددى تمدددددددك 
 د أو ق ور ف  معايير التدقيق4الف وة عدم كفاي

   الف دددددددوة بدددددددين وا بدددددددات مددددددددقق ال سدددددددابات وفقدددددددًا لمعدددددددايير التددددددددقيق وبددددددددين ا دا
 الفعم  له ويطمق عمى تمك الف وة عدم كفايد أو ق ور ف  ا دا 4

 والشكل التال  يود  مكونات ف وة التوقعات4
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  2الشكل رقم  

 ف وة التوقعات

 د                                     ف وة ا دا ف وة معقولي              

 ف وة ق ور          ف وة ق ور                                          

 المعايير المهنيد           أدا  المدقق                                           

 

  الم در: إعداد البا ث 4

 المراجعة:سمات فجوة التوقعات في  2-2-5

تتميددددددز ف ددددددوة التوقعددددددات فدددددد  المرا عددددددد بعدددددددة سددددددمات نو زهددددددا فيمددددددا يمدددددد    عبيددددددد  والسدددددديد  
2997 :8:  

ف دددددوة التوقعدددددات دائمدددددًا مدددددا تعبدددددر عدددددن فدددددائض طمدددددب أ ددددد اب الم دددددم د فددددد  المشدددددروع  14
  ومددددددن ال ددددددعب أن تو ددددددد الف ددددددوة كفددددددائض عددددددرض المدددددددققعمددددددى خدددددددمات ومسددددددئوليات 

وا سددددددددددباب كسيددددددددددرة أهمهددددددددددا وببسدددددددددداطد أن لخدددددددددددمات ومسددددددددددؤوليات مراقددددددددددب ال سددددددددددابات  
الم اسدددددبد والمرا عدددددد مهندددددد و دددددناعد تسدددددتهدف ت قيدددددق عوائدددددد اقت ددددداديد ومهنيدددددد معدددددًا  

السدددددوق ولدددددذلك  اقت دددددادياتومدددددن طبيعتهدددددا أنهدددددا تنشدددددط وتعمدددددل ب دددددودة أعمدددددى فددددد  ظدددددل 
 ينمددددددا يو ددددددد طمددددددب عمددددددى خدددددددماتها ف نهددددددا تسددددددعى لموفددددددا  بدددددده لت قيددددددق الهدددددددفين المددددددادي 

 والمهن 4
لتوقعددددات أيددددر سدددداكند أو ديناميكيددددد بطبيعتهددددا  نهددددا م ددددددة بمتغيددددرين همددددا طمددددب ف ددددوة ا 24

  وعدددددددددرض المددددددددددققأ ددددددددد اب الم دددددددددم د فددددددددد  المشدددددددددروع عمدددددددددى خددددددددددمات ومسدددددددددؤوليات 
 4المدققخدمات ومسؤوليات 

ف دددددددوة التوقعدددددددات ددددددددارة بالمهندددددددد والم تمدددددددع  ن و ودهدددددددا معندددددددا  ق دددددددور فددددددد  عدددددددرض  34
فقدددددد سقدددددد طدددددالب  الخددددددمات المهنيدددددد فددددد  خددددددمات ومسدددددؤوليات المهندددددد كمدددددًا ونوعدددددًا ممدددددا ي
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مؤديهددددا مددددن  هددددد كمددددا يددددنعكس ذلددددك سددددمبًا عمددددى الم تمددددع فدددد   ددددورة نقددددص فدددد  در ددددد 
 القرارات4  تخاذعمى المعمومات الماليد وأير الماليد ال زمد  وا عتمادالسقد 

تعددددان  منهددددا ولكددددن بدر ددددد  اسددددتسنا ف ددددوة التوقعددددات دوليددددد ونسددددبيد  ن دول العددددالم بدددددون  44
 خرى وبددددددالطبع فدددددد  ظددددددل العولمددددددد وت ريددددددر الت ددددددارة الخار يددددددد يددددددتم ت دددددددير ف ددددددوة أو بدددددد

التوقعدددددات بدددددالطبع لددددددول العدددددالم السالدددددث ومدددددع ذلدددددك تتبددددداين الددددددول فيمدددددا بينهدددددا فددددد    دددددم 
 ونوعيد هذ  الف وة4

 مسؤولية مدقق الحسابات عن فجوة التوقعات: 2-2-6

التددددددقيق   يدددددث يعتبدددددرون المددددددقق شددددداهد العديدددددد مدددددن  المسدددددتخدمين يسددددديئون فهدددددم طبيعدددددد وظيفدددددد 
يعطددددد  رأيدددددًا قاطعدددددًا  وهدددددذا يعنددددد  أن المنشددددد ة لدددددديها بياندددددات ماليدددددد مددددددموند ويدددددرى الدددددبعض أن 
المددددددقق عميددددده أن يقدددددوم بتفسدددددير البياندددددات الماليدددددد  وفددددد  هدددددذ  ال الدددددد يمكنددددده تقيددددديم مدددددا اذا كددددددان 

ن مدددددددقق  ال سددددددابات با مكددددددان ا سددددددتسمار فدددددد  المنشدددددد ة وهندددددداك أيدددددددًا مسددددددتخدمين يتوقعددددددون مدددددد
لمقيددددددددام بددددددددبعض ا  ددددددددرا ات با دددددددددافد لمتدددددددددقيق منهددددددددا مراقبددددددددد ادارة شددددددددؤون المنشدددددددد ة  وكشددددددددف 
ا عمدددددال أيدددددر المشدددددروعد وا  تيدددددال  فقدددددد   يسدددددتطيع المددددددقق القيدددددام بهدددددذ  المسدددددؤوليات  وهدددددذا 
يخمدددددق ف دددددوة بدددددين مسدددددتخدم  البياندددددات الماليدددددد والمددددددققين ومدددددا يددددددل عمدددددى ذلدددددك زيدددددادة التقادددددد  

 4(Salehi,2011:8379) نتقادات ف  بيئد التدقيقوا

ويتدددددد  ممدددددا تقددددددم بددددد ن بعدددددض توقعدددددات ال مهدددددور أو مسدددددتخدم  البياندددددات الماليدددددد هددددد  توقعدددددات 
مشددددروعد وينبغدددد  عمددددى مهنددددد التدددددقيق تمبيتهددددا والعمددددل عمددددى ت قيقهددددا لهددددم  لددددذا ينبغدددد  أن يت ددددده 

قق ال سددددددددابات ومددددددددن ال هددددددددد ن ددددددددو تقمدددددددديص أو تدددددددددييق ف ددددددددوة التوقعددددددددات بددددددددين ال مهددددددددور ومددددددددد
ال ددددانبين  بمعنددددى أندددده   يددددتم العمددددل عمددددى تدددددييق هددددذ  الف ددددوة أو السغددددرة مددددن  انددددب ال مهددددور 
ع مدددده ب دددددود مسددددؤولياته ووا باتدددده وم ددددددات عممدددده وانمددددا مددددن  انددددب  فقددددط مددددن خدددد ل تسقيفدددده وا 

ع بعممددددده وبالتزامددددده بمعدددددايير التددددددقيق وبتوسدددددي ا هتمددددداممددددددقق ال سدددددابات أيددددددًا مدددددن خددددد ل زيدددددادة 
المشددددروعد  ا  تيا دددداتنطدددداق مهددددام مدددددقق ال سددددابات وم ددددال عممدددده فدددد  سددددبيل تمبيددددد وتخفدددديض 

لمسددددددددتخدم  البيانددددددددات الماليددددددددد المدققددددددددد  فدددددددد  هددددددددذا ا طددددددددار ي ددددددددب ت ديددددددددد مسددددددددؤوليات مدددددددددقق 
ال سدددددابات   يدددددث أو بدددددت مهندددددد التددددددقيق مسدددددؤوليات مختمفدددددد عميددددده هددددددفها أن ي دددددرص المددددددقق 
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د أسنددددا  تنفيددددذ  عمميددددد التدددددقيق لمو ددددول إلددددى رأي فندددد  م ايددددد عمددددى بددددذل العنايددددد المهنيددددد ال زمدددد
  ول المركز المال  ونتائج النشاط لمشركد ت ت التدقيق ومن هذ  المسؤوليات ما يم :

 :ا خطا  والعنا ر الشاذة اكتشافأوً : مسؤوليد المدقق ف  

عمميددددات الخطدددد   فاكتشددددابينددددت معددددايير مهنددددد التدددددقيق ا مريكيددددد والدوليددددد مسددددؤوليد المدددددقق مددددن 
  195: 2999 التميم    والغش والتقرير عنها كما ي ت 

  ي ددددب عمددددى المدددددقق ت ديددددد وتقدددددير مسددددتوى الخطددددر الددددذي ي عددددل الخطدددد  أو الغددددش يددددؤسر
 ماديًا عمى القوائم الماليد4

  وفددددد  ددددددو  مسدددددتوى الخطدددددر الدددددذي تدددددم ت ديدددددد  ي دددددب عمدددددى المددددددقق أن يقدددددوم بت دددددميم
تعطدددددد  ت كيدددددددات معقولددددددد  ددددددول  دددددد د القددددددوائم الماليددددددد وان دددددداز عمميددددددد التدددددددقيق ب يددددددث 

 وخموها من ا خطا 4
   بمدددددا أن رأي المددددددقق مبندددددى عمدددددى أسددددداس ت كيددددددات معقولدددددد فهدددددو لددددديس ددددددامنًا أن تقريدددددر

   يعتبر شهادة دمان وذلك  ن عمميد التدقيق تتم عمى أساس العينات4
  يعتبدددددر دلددددديً  ل دددددا ت خطددددد  أو أدددددش  اكتشدددددافبعدددددد تنفيدددددذ الخطدددددوة السدددددابقد فددددد ن أي  

 عمى عدم سقد عمميد التدقيق أو عدم كفا ة المدقق4

 التقارير الماليد المزورة: اكتشافسانيًا: مسؤوليد المدقق عن 

مددددا قددددد يو ددددد بالدددددفاتر مددددن خطدددد  أو أددددش ولكددددن  اكتشددددافعمميددددد التدددددقيق لددددم تهدددددف أساسددددًا إلددددى 
 ن ا ًا سانويًا لعمميد التدقيق4 اكتشافهايعتبر 

الماليدددددد المدددددزورة عبدددددارة عدددددن  الدددددد خا دددددد مدددددن  دددددا ت الغدددددش يمكدددددن تعريفهدددددا عمدددددى  إن القدددددوائم
أسددددداس طدددددائش ب ددددددافد أو  دددددذف عنا دددددر مدددددن القدددددوائم الماليدددددد والتددددد  يندددددتج عنهدددددا قدددددوائم ماليدددددد 
مدددددددددممد بهدددددددددف ت سددددددددين  ددددددددورة الشددددددددكرة والتدددددددد سير عمددددددددى أسددددددددعار ا سددددددددهم أو ال  ددددددددول عمددددددددى 

 قروض4



الصفحت   

42 
 

  

ا عمددددال قددددد تتمسددددل فدددد  إ دددددار تو دددديات تتعمددددق مسددددل هددددذ   اكتشددددافإن مسددددؤوليد المدددددقق  ددددول 
ب عددددادة النظددددر فدددد  كافددددد القددددوانين وتو يددددد وا بددددات ومسددددؤوليات المدددددقق مددددن خدددد ل قددددانون مزاولددددد 

 المهند ومناقشد معايير التدقيق ومعايير الم اسبد الدوليد4

 ا عمال أير القانونيد: اكتشافسالسًا: مسؤوليد المدقق ف  

قانونيدددددد مدددددن خددددد ل عددددددم تطبيدددددق القدددددوانين أو التشدددددريعات ال كوميدددددد تتمسدددددل فددددد  ا عمدددددال أيدددددر ال
مددددددن قبددددددل الشددددددركات ت ددددددت التدددددددقيق  مسددددددؤوليد المدددددددقق فدددددد  هددددددذا الم ددددددال مددددددن  يددددددث ت ددددددميمه 
وان ددددداز  لعمميدددددد التددددددقيق ب يدددددث تعطددددد  ت كيددددددات معقولدددددد  دددددول خمدددددو البياندددددات الماليدددددد مدددددن أيدددددد 

عدددداة الشددددركد ت ددددت التدددددقيق لمقددددوانين عددددن مدددددى مرا ا ستفسدددداراتأعمددددال أيددددر قانونيددددد مددددن خدددد ل 
 المتخذة لمنع  دوث أي مخالفات قانونيد4 وا  را ات

 :ا ستمراريدرابعًا: مسؤوليد المدقق عن الت قق من فرض 

 اسدددددتمرارهدددددو  ا عتبدددددارإن أ دددددد ا  دددددداث أيدددددر المؤكددددددة  التددددد  ي دددددب أن ي خدددددذها المددددددقق بعدددددين 
ن دور المددددددددقق هدددددددو أن يقدددددددوم فددددددد  أدا   واسدددددددتمرارهاو دددددددود الشدددددددركد ت دددددددت التددددددددقيق  أعمالهدددددددا وا 

فددددد  كدددددل عمميدددددد تددددددقيق يقدددددوم بهدددددا وأن يودددددد  ذلدددددك فددددد   ا سدددددتمراريدبتقيددددديم قددددددرة الشدددددركد عمدددددى 
 تقرير 4

 خامسًا: مسؤوليد المدقق عن البيانات الواردة ف  تقرير م مس ا دارة:

ياندددددددات ي ددددددب عمدددددددى المدددددددقق قدددددددرا ة هددددددذ  البياندددددددات وأن يت كدددددددد مددددددن كونهدددددددا   تتعددددددارض مدددددددع  الب
 الواردة ف  القوائم الماليد ف ن و دها متعاردد يطمب من الشركد تعديمها4 

 سبل تضييق فجوة التوقعات: 2-2-7

ان الزيدددددددددادة فددددددددد  ا نتقدددددددددادات المو هدددددددددد ددددددددددد مددددددددددقق  ال سدددددددددابات تر دددددددددع الدددددددددى ف دددددددددوة 
التوقعدددددات  وهدددددذا يددددددر مهندددددد تددددددقيق ال سدددددابات  كمدددددا أن لددددده تددددد سير سدددددمب  عمدددددى مهندددددد التددددددقيق 

  وأيدددددددًا عمددددددى سددددددمعد مدددددددقق  ال سددددددابات فدددددد  الم تمددددددع  لددددددذلك ي ددددددب اتبدددددداع ا سدددددداليب وقيمتدددددده
التددددد  تعمدددددل عمدددددى ال دددددد مدددددن ف دددددوة التوقعدددددات مسدددددل: التعمددددديم  تقريدددددر مددددددقق ال سدددددابات الموسدددددع  
توسددددددديع مسدددددددؤوليات مددددددددقق ال سدددددددابات  تعزيدددددددز أدا  مددددددددقق  ال سدددددددابات  فهدددددددذ  ا سددددددداليب مدددددددن 

 4(Lee,2008:19)ة التوقعات ف  التدقيق المر   أن تكون فعالد ف  ال د من ف و 
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كمدددددا أشدددددارت الدراسدددددات المختمفدددددد والمتعمقدددددد بف دددددوة التوقعدددددات إلدددددى العديدددددد مدددددن السدددددبل والوسدددددائل 
التدددد  يمكدددددن مددددن خ لهدددددا تدددددييق ف دددددوة التوقعدددددات  وذلددددك لم دددددد مددددن آسارهدددددا السددددمبيد عمدددددى مهندددددد 

  351: 2998السعد  (التدقيق والم تمع ويمكن إ مال هذ  السبل والوسائل كما ي ت 

وا عددددد م عدددددن دور المددددددقق ومسدددددؤولياته فددددد  الم تمدددددع والرسدددددائل  ا ت دددددالزيدددددادة فعاليدددددد  14
 الت  ت ممها تقارير المدققين4

 4واستق لهتدعيم  ياد المدقق  24
 توسيع م ال مسؤوليات المدقق4 34
  دا  المدققين   مرا عد النظير 4التقييم الخار    44
  231: 2912   باح  تفهم الم تمع لطبيعد عمل المدقق4  54
ت سددددددين عمميددددددد ا ت ددددددال فدددددد  بيئددددددد التدددددددقيق سددددددوا  بددددددين المدددددددقق ومسددددددتخدم  القددددددوائم  64

  3: 2999الماليد أو بين المدقق وا دارة أو بين المدقق ول ند التدقيق  فر ات  

: 2911د  وعقددددل  ومددددن أهددددم سددددبل تدددددييق ف ددددوة التوقعددددات مددددا أشددددار اليدددده البا سددددان  دراأمدددد
23:  

تبنددددد  تقريددددددر مدددددددقق ال سددددددابات التف دددددديم  أو المطددددددول  ندددددده يبددددددين لمسددددددتخدم  البيانددددددات  14
الماليددددددد مسددددددؤوليات المدددددددقق وأهددددددداف التدددددددقيق وهددددددذا بدددددددور  يقمددددددل ف ددددددوة التوقعددددددات أيددددددر 
المعقولددددددد كمددددددا ي ددددددب ودددددددع تفسدددددديرات واددددددد د ل ميددددددع م ددددددطم ات مدددددددقق ال سددددددابات 

 4مدقق ال سابات بمغد واد د وسهمد الفهموالت كيد عمى  ياأد تقرير 
تسقيدددددف مسدددددتخدم  البياندددددات الماليدددددد  دددددول وظدددددائف عمميدددددد التددددددقيق ومسدددددؤوليات المددددددقق  24

ووا باتددددده ومهامددددده ويسدددددتخدم هدددددذا ا  دددددرا  لتقميدددددل ف دددددوة التوقعدددددات أيدددددر المعقولدددددد وذلدددددك 
 عن طريق النشرات أو عقد الدورات أو المؤتمرات4

  وتمبيدددددد تمدددددك التوقعدددددات وهدددددذا ا  دددددرا  ي دددددد مدددددن ف دددددوة دراسدددددد توقعدددددات الم تمدددددع المدددددال 34
 ا دا 4

ودددددع إ ددددرا ات تدددددقيق مهيكمددددد أو شددددبه مهيكمددددد فدددد  معددددايير التدددددقيق بهدددددف تقميددددل ف ددددوة  44
ا دا  التددددد  قددددددد تندددددتج عددددددن ع دددددز فدددددد  أدا  المدددددددقق وع دددددز فدددددد  معدددددايير التدددددددقيق التدددددد  

 دا 4بينت وا بات المدققين ال اليين وهذا ا  را  ي د من ف وة ا 
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توسددددددديع مسدددددددؤوليات المددددددددقق وتعزيدددددددز أدائددددددده  يدددددددث أن توسددددددديع مسدددددددؤولياته هددددددد  أفددددددددل  54
وسدددديمد لمقابمدددددد توقعدددددات مسدددددتخدم  البياندددددات الماليدددددد  دددددول المهندددددد وأهددددددافها ومسدددددؤوليات 

 المدقق مما يساعد عمى تدييق ف وة ال هل وف وة ا دا  عند تبن  هذا ا  را 4
عمدددددى مهندددددد الم اسدددددبد والتددددددقيق لزيدددددادة  دددددودة تددددددعيم دور المنظمدددددات المهنيدددددد وهيمنتهدددددا  64

 ا دا  المهن 4

مدددن هنددددا تؤكددددد البا سددددد أندددده مدددن أ ددددل تقمدددديص ف ددددوة التوقعددددات إلدددى أدنددددى مسددددتوياتها يتطمددددب ذلددددك 
 ن ذلددددددك هددددددو الركيددددددزة  اسددددددتق ليتهإقندددددداع الم تمددددددع المددددددال  بدددددددور المدددددددقق وكددددددذلك الت كيددددددد عمددددددى 

وائم الماليددددددد لممنشدددددد ة  و  شددددددك فدددددد  أن  ياديددددددد ا ساسدددددديد لمسقددددددد التدددددد  يددددددديفها تقريددددددر  عمددددددى القدددددد
الفكددددددري فدددددد   ميددددددع مددددددا يتعمددددددق بالتدددددددقيق وتقييمدددددده  اسددددددتق لهومودددددددوعيد المرا ددددددع تعتمددددددد عمددددددى 

 التدقيق لمو ول إلى رأي   ي 4 اختباراتلألدلد والقرائن النات د عن 
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 المبحث الثـــالث

 اإلجراءات التحميمية عمى تضييق فجوة التوقعات استخدامأثر 
 

 

 .تمييد  2-3-1

جوىريــة عمــى  تضــييق فجــوة  كــرجراءاتأثــر اســتخدام المراجعــة التحميميــة   2-3-2
 التوقعات.

 المراجعة التحميمية االحصائية عمى تضييق فجوة التوقعات. استخدامأثر  2-3-3

 المراجعة التحميمية الوصفية عمى تضييق فجوة التوقعات. استخدامأثر   2-3-4

 المراجعة التحميمية المقارنة عمى تضييق فجوة التوقعات. استخدامأثر   2-3-5 
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 تمييد 2-3-1

ا  ددددددرا ات الت ميميددددددد هدددددد  اختيددددددار  ددددددوهري لمبيانددددددات الماليددددددد وذلددددددك باسددددددتخدام أسدددددداليب 
والمقارنددددددات البسدددددديطد المتمسمددددددد با ستفسددددددار والمناقشددددددد وا ددددددرا   بددددددا  را اتوأدوات مختمفددددددد تبدددددددأ 

الت مددددددي ت البسدددددديطد والمتطددددددورة مسددددددتخدمد أسدددددداليب ا  ددددددائيد ورياددددددديد بهدددددددف الو ددددددول الددددددى 
هددددذا المب ددددث  يندددداقشادلددددد وقددددرائن اسبددددات  ددددول البيانددددات والقددددوائم الماليددددد مودددددوع التدددددقيق  لددددذلك 

 ت ف  قطاع أزة من خ ل الم اور التاليد:أسر المرا عد الت ميميد عمى ف وة التوقعا

 جوىرية: كرجراءاتالمراجعة التحميمية  2-3-2 

ي دددددددب عمدددددددى المددددددددقق ت دددددددميم وتطبيدددددددق ا دددددددرا ات  وهريدددددددد لتسدددددددت يب لمتقيددددددديم الخددددددداص 
بمخدددددددداطر ا خطددددددددا  ال وهريددددددددد عنددددددددد مسددددددددتوى ا سبددددددددات ومددددددددن الممكددددددددن أن تشددددددددتق ا  ددددددددرا ات 
ال وهريدددددددددد عندددددددددد مسدددددددددتوى ا سبدددددددددات مدددددددددن اختبدددددددددارات التفا ددددددددديل أو مدددددددددن ا  دددددددددرا ات الت ميميدددددددددد 

 ددددددرا ات تددددددقيق سدددددديتم اسدددددتخدامها لت قيددددددق ال وهريدددددد أو مدددددن كميهمددددددا معدددددًا  والقددددددرار بشددددد ن أيدددددد ا
التدددددددقيق    ددددددرا اتهدددددددف معددددددين مبنددددددى عمددددددى  كددددددم المدددددددقق بشدددددد ن الفعاليددددددد والكفددددددا ة المتوقعددددددد 

لدددددددى مسدددددددتوى إال وهريدددددددد عندددددددد مسدددددددتوى ا سبدددددددات  لألخطدددددددا المتدددددددوفرة لتقميدددددددل المخددددددداطر المقيمدددددددد 
بدددددل المنشدددددد ة مدددددنخفض بشدددددكل مقبدددددول  كمدددددا يمكدددددن اسدددددتخدام المعمومدددددات الت ميميدددددد المعددددددة مدددددن ق

بكفدددددا ة بشدددددرط أن يكدددددون المددددددقق مقتنعدددددًا بددددد ن هدددددذ  المعمومدددددات قدددددد تمدددددت تهيئتهدددددا بشدددددكل مناسدددددب 
 وهريدددددد فدددددان المددددددقق ب ا دددددد لت ديدددددد  كددددد  را اتدا  ا  دددددرا ات الت ميميدددددد ألدددددذلك عندددددد ت دددددميم و 

مدددددد اسدددددتخدام ا  دددددرا ات الت ميميدددددد ال وهريدددددد لممعدددددام ت الماليدددددد الكبيدددددرة التددددد  تميدددددل  مددددددى م 
ن تكدددددون قابمدددددد لمتنبدددددؤ بهدددددا عمدددددى مددددددى الوقدددددت وتطبيدددددق ا  دددددرا ات الت ميميدددددد ال وهريدددددد مبندددددى  

عدددددم و ددددود ظددددروف  نهددددا ستسددددتمر فدددد   الدددددأعمددددى توقددددع و ددددود ع قددددات بددددين البيانددددات الماليددددد و 
  4614: 2912 معد معروفد عكس ذلك  

ت كيدددددات عمددددى مددددد ا  ددددرا ات الت ميميددددد ال وهريددددد بنددددا  عمددددى ال لددددذلك عنددددد ت ديددددد مدددددى م 
 المدقق ا خذ بعين ا عتبار ما يم :

: ي دددددب عمددددى المددددددقق فهدددددم المنشدددد ة ورقابتهدددددا الداخميدددددد تقيدددديم مخددددداطر ا خطددددا  ال وهريدددددد - أ
وا هميددددددد النسددددددبيد وا تمددددددال و ددددددود أخطددددددا  فدددددد  البنددددددود ذات الع قددددددد وطبيعددددددد ا سبددددددات 
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عمدددددى سدددددبيل المسدددددال عندددددد ت ديدددددد مدددددا اذا كاندددددت ا  دددددرا ات الت ميميدددددد ال وهريدددددد مناسدددددبد  
نددددددده يمكدددددددن لممددددددددقق أن  اذا كاندددددددت الرقابدددددددد عمدددددددى معال دددددددد طمبدددددددات المبيعدددددددات ددددددددعيفد ف

يعتمددددددددد عمددددددددى ف ددددددددص التفا دددددددديل بشددددددددكل أكبددددددددر مددددددددن ا  ددددددددرا ات الت ميميددددددددد ال وهريددددددددد 
 مهمددددددالمتعمقدددددد بالددددذمم المديندددددد  ومسدددددال اخددددر عنددددددما تكدددددون أر دددددة المخدددددزون  لإلسباتددددات

فقدددددددط عندددددددد أدا  ا دددددددرا ات التددددددددقيق  الت ميميددددددددات فدددددددان المددددددددقق   يعتمدددددددد عمدددددددى ا  دددددددرا 
 و ودها4  سبات

اختبدددددددددارات التفا ددددددددديل المو ددددددددده لدددددددددنفس ا سبدددددددددات: مدددددددددن الممكدددددددددن اعتبدددددددددار ا  دددددددددرا ات   - ب
الت ميميددددددد ال وهريدددددددد مناسدددددددبد عنددددددددما يدددددددتم ا دددددددرا  اختبدددددددارات لمتفا ددددددديل لدددددددنفس ا سبدددددددات  

لممدددددقق تطبيددددق عمددددى سددددبيل المسددددال عنددددد تدددددقيق ت  دددديل  سددددابات الددددذمم المدينددددد يمكددددن 
 دددددديل ا ددددددرا ات ت ميميددددددد  وهريددددددد  عمددددددار  سددددددابات العمدددددد   الددددددى  انددددددب اختبددددددارات تفا

  4624: 2912  معد المقبودات النقديد ال  قد  

اذا اعتمدددددد  529مدددددن المعيدددددار الددددددول  رقدددددم  12هدددددذا وي دددددب عمدددددى المددددددقق كمدددددا تشدددددير الفقدددددرة 
 خدددددذ فددددد  عدددددين ا عتبدددددار العديدددددد  وهريدددددد أن ي كددددد  را اتفددددد  أدائددددده عمدددددى ا  دددددرا ات الت ميميدددددد 

  259: 2999  معد  من العوامل

  را ات التدقيق الت ميم  ومدى ا عتماد عمى نتائ ه4إأهداف  - أ
د يدددددطبيعدددددد الو ددددددة ودر دددددد   مركزيدددددد المعمومدددددات عمدددددى سدددددبيل المسدددددال ا  دددددرا ات الت ميم - ب

قسدددددام ربمدددددا تكدددددون أكسدددددر فعاليدددددد اذا تدددددم تطبيقهدددددا عمدددددى البياندددددات الماليدددددد فددددد  عمميدددددات ا
معيندددددددد  او البياندددددددات الماليدددددددد لم موعدددددددد مختمفدددددددد مدددددددن ا قسدددددددام فددددددد  الو ددددددددة بدددددددد  مدددددددن 

 البيانات الماليد لمو دة ككل4
عدددددددد الو دددددددات  –التوقعددددددات  -الموازندددددداتالماليددددددد وأيددددددر الماليددددددد المتا ددددددد   المعمومددددددات  - ت

 المنت د أو المباعد 4
 ا عتماد عمى المعمومات المتا د4 - ث
 د4مد المعمومات المتا  م  - ج
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د ومدددددات مدددددن الم دددددادر الخار يدددددمم ددددددر المعمومدددددات المتا دددددد عمدددددى سدددددبيل المسدددددال المع - ح
ا عتمدددددداد عميهددددددا عددددددن المعمومددددددات مددددددن الم ددددددادر المسددددددتقمد عددددددن الو دددددددة عددددددادة يمكددددددن 

 الداخميد4
امكانيددددددد مقارنددددددد المعمومددددددات المتا ددددددد عمددددددى سددددددبيل المسددددددال البيانددددددات ال ددددددناعيد العامددددددد  - خ

 دددددال د لممقارندددددد بو ددددددة تندددددتج وتبيدددددع منت دددددات ددددددافد لكددددد  تكدددددون إلدددددى إربمدددددا ت تددددداج 
 متخ  د4

الددددى فهددددم المدددددقق لفعاليددددد نظددددم  با دددددافدالمعمومددددات المكتسددددبد أسنددددا  التدددددقيقات السددددابقد  - د
فدددددد  الفتددددددرات السددددددابقد تسدددددداعد  فدددددد   المشددددددك تالرقابددددددد الداخميددددددد والم اسددددددبيد  وأنددددددواع 

 ودوح التعدي ت الم اسبيد4
ذ بعدددددددين ا عتبدددددددار عندددددددد تطبيدددددددق ا  دددددددرا ات كمدددددددا ي دددددددب عمدددددددى مددددددددقق ال سدددددددابات ا خددددددد

  224: 2919:  المطارند ال وهريد ما يم 
طبيعددددددد ا  ددددددرا ات ال وهريددددددد كاسددددددتخدام اختبددددددارات مو هددددددد الددددددى أطددددددراف مسددددددتقمد مددددددن  - أ

 خارج المنش ة بدً  من ا طراف داخل المنش ة4
فددددد  نهايدددددد الفتدددددرة بددددددً  مدددددن ا را هدددددا  بدددددا  را اتتوقيدددددت ا  دددددرا ات ال وهريدددددد  القيدددددام   - ب

 ف  موعد مبكر4
 4مدى ا  را ات ال وهريد  كاستعمال عيند ب  م أكبر  - ت

لدددددددددذلك ي دددددددددب ان يكدددددددددون الم اسدددددددددب القدددددددددانون  عمدددددددددى وعددددددددد  وادراك كامدددددددددل بشددددددددد ن تطبيدددددددددق 
ا  ددددددرا ات ال وهريددددددد  وتوقيتهددددددا وكيفيددددددد  اسددددددتخدامها   تددددددى يمكندددددده تقيدددددديم المخدددددداطر المكتشددددددفد 

ت ددددددد عددددددن الغددددددش أو الخطدددددد   وهددددددذا يكددددددون واددددددد ًا فدددددد  فقددددددرة الددددددرأي فدددددد  تقريددددددر  سددددددوا  كانددددددت نا
النهددددائ   ممددددا يعددددزز السقددددد بددددين الم اسددددب القددددانون  ومسددددتخدم  القددددوائم الماليددددد ممددددا يعمددددل عمددددى 

 تدييق ف وة التوقعات4
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 المراجعة التحميمية االحصائية:  2-3-3 

أكسدددددر مناسدددددبد   اسدددددتخدامهايعدددددد  اسدددددتخدام ا سددددداليب ا   دددددائيد أمدددددرًا مرأوبدددددًا  يدددددث أ دددددب  
العمميددددددددات ال سددددددددابيد فدددددددد     ددددددددرا ويسددددددددتخدم معظددددددددم المددددددددرا عين بددددددددرامج ال اسددددددددب ا لكتروندددددددد  

ا  دددددرا ات الت ميميدددددد ا   دددددائيد وأيدددددر ا   دددددائيد بشدددددكل أيسدددددر  فددددديمكن تطبيدددددق العديدددددد مدددددن 
مكدددددن أن تسدددددداعد فدددددد  تفسددددددير البياندددددات فدددددد  ا  ددددددرا ات الت ميميددددددد  ا سددددداليب ا   ددددددائيد التدددددد  ي

وتتمسددددل مزايددددا هددددذ  ا سدددداليب فدددد  أنهددددا تددددوفر امكانيددددد ا ددددرا  عمميددددات  سددددابيد أكسددددر تعقيدددددًا وأكسددددر 
فددددددد  ا  دددددددرا ات  اسدددددددتخداماموددددددددوعيد  ويعدددددددد ت ميدددددددل ا ن ددددددددار أكسدددددددر ا سددددددداليب ا   دددددددائيد 

تقيددددديم مددددددى منطقيدددددد الر ددددديد المسددددد ل بالددددددفاتر  ت ميدددددل ا ن ددددددار فددددد  اسدددددتخدامالت ميميدددددد ويدددددتم 
مدددددن خددددد ل ع قدددددد هدددددذا الر ددددديد مدددددع معمومدددددات أخدددددرى مناسدددددبد مدددددسً  أن يسدددددتنتج المددددددقق و دددددود 
ع قددددد مناسددددبد بددددين م دددداريف البيددددع وا مددددال  المبيعددددات وأيدددددًا بددددين م دددداريف البيددددع فدددد  العددددام 

ويقدددددددوم المددددددددقق  ال دددددددال  وكدددددددل مدددددددن م ددددددداريف البيدددددددع فددددددد  العدددددددام السدددددددابق وعددددددددد ر دددددددال البيدددددددع 
ت ميدددددددل ا ن ددددددددار لي ددددددددد عمدددددددى ن دددددددو ا  دددددددائ  القيمدددددددد المتوقعدددددددد لم ددددددداريف البيدددددددع  باسدددددددتخدام

ومقارنتهدددددددا بالقيمدددددددد المسددددددد مد ويمكدددددددن التعدددددددرف بالتف ددددددديل عمدددددددى اسدددددددتخدامات ت ميدددددددل ا ن ددددددددار 
لدددددددى المرا دددددددع التددددددد  إوبعددددددض الطدددددددرق ا   دددددددائيد ا خدددددددرى فددددددد  ا  دددددددرا ات الت ميميدددددددد بدددددددالر وع 

ددددددددوعات ا   دددددددائيد المتقدمدددددددد واسدددددددتخداماتها فددددددد  المرا عدددددددد مسدددددددل أسددددددداليب تتعامدددددددل مدددددددع المو 
 4(Randal,et.all, 2012:200) المعايند ا   ائيد

 ومن ا ساليب ا   ائيد المستخدمد ف  الت ميل ما يم :

ت ميدددددددل ا ن ددددددددار البسددددددديط: وهدددددددو ا سدددددددموب الدددددددذي يدددددددزود الم اسدددددددب القدددددددانون  بمعادلدددددددد  -1
وتدددددددددددربط بدددددددددددين متغيدددددددددددرين   (y=a+bx)ريادددددددددددديد خطيدددددددددددد  س  مدددددددددددن الدر دددددددددددد ا ولدددددددددددى 

وا ن ددددددددار يفيدددددددد بقيمدددددددد أ دددددددد المتغيدددددددرين ومدددددددن خ لددددددده نسدددددددتطيع التنبدددددددؤ بقيمدددددددد المتغيدددددددر 
  را ات الت ميميد4خر وهو من أفدل ا ساليب ا   ائيد استخدامًا ف  ا اآ

أسدددددموب ا رتبددددداط: وهدددددو التعامدددددل مدددددع متغيدددددرين فددددد  نفدددددس الوقدددددت لن دددددد مقددددددار ا رتبددددداط  -2
 بينهما4

ال ددددددددداول التكراريددددددددد والمتوسددددددددطات ال سددددددددابيد والوسدددددددديط مهمددددددددد فدددددددد  ت ديددددددددد   ددددددددم العينددددددددد  -3
  4 154: 2919 المناسبد وأيدًا ف  ت ديد الع قات بين هذ  ال سابات  الذنيبات 
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   بعض ا ساليب ا   ائيد والت  منها:19: 2998لكبيس  اكما أداف  

     ع قددددددد بددددددين عدددددددة  سددددددابات مددددددن  هددددددد  ب ي ددددددادت ميددددددل ا ن دددددددار المتعدددددددد: وهددددددو يعندددددد   -4
متغيدددددر تدددددابع  ل سدددددتد ل بدددددالمتغيرات المسدددددتقمد فددددد   متغيدددددرات مسدددددتقمد  و سددددداب آخدددددر  

 اي اد قيمد المتغير التابع لمت قق من   د أو لمتنبؤ بر يد 4
ت ميددددددل الس سددددددل الزمنيددددددد: وهدددددد  عبددددددارة عددددددن م موعددددددد مددددددن البيانددددددات المتعمقددددددد بفتددددددرات  -5

معيندددددد عدددددادة عمدددددى فتدددددرات متسددددداويد ومدددددن سدددددم ت ميدددددل البياندددددات لت ديدددددد مكوندددددات  زمنيدددددد
 دددددددل  التغيددددددرات الموسدددددددميد  سددددددموك الس سددددددل الزمنيدددددددد مسددددددل ا ت دددددددا  بفتددددددرات طويمددددددد ا 

 التغيرات العشوائيد4
 ددددددد بنددددددود القددددددوائم أطبقددددددًا لهددددددذا النمددددددوذج يددددددتم البددددددد  باختيددددددار نمددددددوذج التخطدددددديط المددددددال :  -6

الماليدددددد باعتبارهددددددا المتغيدددددر الددددددرئيس المسددددددتقل  يدددددث يسددددددتخدم التنبددددددؤ ببقيدددددد البنددددددود وبعددددددد 
انتهدددددددا  كافدددددددد التنبددددددددؤات يدددددددتم اعددددددددداد قائمدددددددد الدددددددددخل التقديريدددددددد وقائمددددددددد المركدددددددز المددددددددال  

يددددد مدددددى معقوليددددد الظدددداهرة فدددد  هددددذ  التقديريددددد ومقارنتهددددا مددددع القددددوائم الماليددددد الفعميددددد لت د
 القوائم4

التدددددفق النقدددددي: ويختمددددف هددددذا النمددددوذج عددددن نمددددوذج التخطدددديط المددددال  فدددد  أن المتغيدددددر   -7
المسدددددتقل لهدددددذا النمدددددوذج هدددددو التددددددفقات النقديدددددد  وكدددددذلك   يسدددددعى الدددددى التنبدددددؤ بعنا دددددر 

بالنشددددددداط القدددددددوائم الماليدددددددد  ميعهدددددددا  بدددددددل يدددددددتم التنبدددددددؤ بدددددددالقيم ال قيقيدددددددد لمبندددددددود المرتبطدددددددد 
العدددددادي أمدددددا القددددديم ال قيقيدددددد لمعنا دددددر الم دددددروفات وا يدددددرادات أيدددددر العاديدددددد وا  دددددول 

 دددددل   يدددددتم التنبدددددؤ بهدددددا  لدددددذلك تعدددددد قدددددوائم ماليدددددد تقديريدددددد القابددددددد والقدددددروض طويمدددددد ا 
 لمدخل المركزي المال 4

تددددددرى أن هددددددذ  المؤشددددددرات والددددددد  ت ا   ددددددائيد تكددددددون  ف نهدددددداومددددددن و هددددددد نظددددددر البا سددددددد 
قدددددد وم دددددددة  وتفدددددرق بدددددين أندددددواع ا خطدددددا  المكتشدددددفد سدددددوا  كدددددان ت عدددددب أو أدددددش أو أخطدددددا  دقي

بالسدددددهو  كمدددددا تسدددددم  ا سددددداليب ا   دددددائيد بدددددالتركيز عمدددددى ا خطدددددا  المشدددددكوك فيهدددددا لكددددد  يدددددتم 
معال تهددددا بالشددددكل ال دددد ي  وهددددذا كمدددده يكددددون واددددد ًا فدددد  تقريددددر مدددددقق ال سددددابات النهددددائ  ممددددا 

ائم الماليددددد فدددد  تقريددددر مدددددقق ال سددددابات ممددددا يسدددداعد فدددد  تدددددييق يعددددزز ذلددددك سقددددد مسددددتخدم  القددددو 
 ف وة التوقعات4
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 المراجعة التحميمية الوصفية:  2-3-4 

وفقددددًا لهددددذ  ا  ددددرا ات يسددددتخدم المدددددقق نظرتدددده الفا  ددددد المبنيددددد عمددددى خبرتدددده الشخ دددديد لم كددددم 
               عمدددددددددددى مددددددددددددى معقوليدددددددددددد أدلدددددددددددد ا سبدددددددددددات التددددددددددد    دددددددددددل عميهدددددددددددا  وتشدددددددددددمل هدددددددددددذ  ا  دددددددددددرا ات

  :8: 2998 الكبيس  

ا ستفسدددددار: عبدددددارة عدددددن م موعدددددد مدددددن ا سدددددئمد المو هدددددد الدددددى شدددددخص لديددددده معمومدددددات  14
  ول طبيعد عمل المنش ة تشمل النوا   الماليد والم اسبيد والتدقيقيد4

التوقعدددددات مددددددن نتددددددائج التددددددقيق السددددددابقد: كا خطددددددا  التدددددد  اكتشدددددفت فدددددد  عمميددددددد التدددددددقيق  24
المددددددددددقق السدددددددددابق وذلدددددددددك لت ديدددددددددد المواقدددددددددع التددددددددد  يمكدددددددددن أن تسدددددددددبب السدددددددددابقد ومقابمدددددددددد 

  عوبات وعراقيل لعمميد التدقيق ال اليد4
عمددددددى الكتددددددب العمميددددددد وأدلددددددد  كددددددا ط عأيددددددر الكميددددددد :   مرا عددددددد المعمومددددددات الخار يددددددد 34

الم اسدددددبد والتددددددقيق الدوليدددددد  وعمدددددى قدددددوانين وتشدددددريعات ال كومدددددد وأيدددددد تشدددددريعات أخدددددرى 
لهددددا تدددد سير عمددددى عمددددل المنشدددد ة والتقددددارير السددددنويد  ومددددا  دددددر مددددن السددددوق المددددال  عددددن 

 المنش ة مودوع التدقيق والمنشآت المماسمد لها4
مرا عددددددد النظددددددام الددددددداخم  لممنشدددددد ة وعقددددددد مرا عددددددد المعمومددددددات الداخميددددددد أير الكميددددددد : ك 44

الت سددددددديس وكدددددددذلك مرا عدددددددد م اددددددددر  مسدددددددات م مدددددددس ا دارة ووقدددددددائع ا تمددددددداع الهيئدددددددد 
الدددددى سددددد  ت  با ددددددافدالعامدددددد وا طددددد ع عمدددددى ممفدددددات المدددددوظفين وممفدددددات المراسددددد ت 

ا نتدددددداج  والتعددددددرف عمددددددى السياسددددددات المتبعددددددد فدددددد  تسددددددويق المنت ددددددات وتوزيعهددددددا  وعمددددددى 
قيدددددات القدددددروض د والتددددد  يكدددددون لهدددددا تددددد سير عمدددددى عمميدددددد التددددددقيق مسدددددل اتفاالعقدددددود المهمددددد

 والعقود طويمد ا  ل4

 المراجعة التحميمية المقارنة:  2-3-5 

مقارنددد بيانددات العميددل مددع النشدداط الددذي يعمددل فيدده عمددى تعتمددد المرا عددد الت ميميددد المقارنددد 
ومات مفيددة عدن ا دا  الخداص بال هدد  يث يسهم هذا النوع من ا  را ات الت ميميد ف  توفير معم

المدددراد التددددقيق عميهدددا وذلدددك مدددن خددد ل مقارندددد الفدددرق بدددين طبيعدددد المعمومدددات الماليدددد لم هدددد المدددراد 
التدقيق عميها مع البيانات الت  تمسل ا مال  النشاط لم هات ا خرى الت  تزاول نفس النشداط الدذي 
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شرًا عندد ا تمدال  ددوث فشدل مدال  وتسداعد المددقق تعمل فيه ال هد   يث أن هذ  المقارند تقدم مؤ 
 ف  تفهم أعمال ال هد المراد التدقيق عميها4

كما تعتمد المرا عد الت ميميد المقارند عمى مقارند بيانات ال هد المراد التدقيق عميها مدع مدا 
الماليددد لم هددد يقابمهددا مددن بيانددات فدد  الفتددرة السددابقد   يددث يقددوم المدددقق بمقارنددد النسددب والمؤشددرات 

المراد التدقيق عميها لمسنوات السابقد مع النسب والمؤشرات الماليد لهذ  ال هد لمسدند الماليدد ال اريدد 
فدداذا   ددظ ارتفاعددًا او انخفادددًا فدد  أ ددد هددذ  النسددب والمؤشددرات فعميدده أن يتنبدد  با سددباب التدد  قددد 

أدلدد ا سبدات التد  ي دب عميده أن  تؤدي الى ذلك ا رتفاع أو ا نخفاض  سب خبرته ومن سم ي ددد
ي معهمددا لمت كدددد مدددن تمددك ا  تمدددا ت وتتندددوع ا  ددرا ات الت ميميدددد التددد  يقددوم فيهدددا المددددقق بمقارندددد 

فدددددددد  فتددددددددرة سددددددددابقد أو فتددددددددرات سددددددددابقد  بيانددددددددات ال هددددددددد المددددددددراد التدددددددددقيق عميهددددددددا مددددددددع مددددددددا يقابمهددددددددا
  2911:384العبدل   

 ددرا  مقارنددات إارنددد تمكددن الم اسددب القددانون  مددن وتددرى البا سددد أن المرا عددد الت ميميددد المق
بين البيانات ال اليد والبيانات السابقد  بنا  عميها أي تغير ف   سداب معدين سدوا  كدان تغيدر كبيدر 

عدادة النظدر فد  ذلدك ال سداب وذلدك إأو قميل يكون مسيرًا ل نتبا  مما يتطمب من الم اسب القانون  
ليهددا الم اسددب القددانون  مددن إنددد  و سددب النتي ددد التدد  يتو ددل بالتدددقيق أكسددر مددع توسدديع   ددم العي

ن يكددون أالتدددقيق فدد  ذلددك ال سدداب اذا كانددت  قيقددد التغيددر فيدده نات ددد عددن أددش أو اخددت س ي ددب 
ذلدك فد  تقريدر  النهدائ  المقددم لمسدتخدم  القدوائم الماليدد ممدا يعدزز ذلدك السقدد بدين الم تمدع  وادد اً 

 4المال  والم اسبين القانونيين
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 المقدمة 3-1

م ددددورًا رئيسددددًا يددددتم مددددن خ لدددده ان دددداز ال انددددب التطبيقدددد   يعتبددددر مددددنهج الب ددددث وا را اتدددده
  ددددائ    ددددرا  الت ميددددل ا مددددن الدراسددددد  وعددددن طريقهددددا يددددتم ال  ددددول عمددددى البيانددددات المطموبددددد 

لدددددددى النتدددددددائج التددددددد  يدددددددتم تفسددددددديرها فددددددد  ددددددددو  أدبيدددددددات الدراسدددددددد المتعمقدددددددد بالموددددددددوع  إلمتو دددددددل 
هددددددا  ويتندددددداول هددددددذا الف ددددددل و ددددددفًا لددددددى ت قيقإوبالتددددددال  ت قددددددق الدراسددددددد ا هددددددداف التدددددد  تسددددددعى 

عدددددددادها وكيفيددددددد إلممددددددنهج المتبددددددع وم تمددددددع الدراسددددددد  وكددددددذلك أداة الدراسددددددد المسددددددتخدمد وطريقددددددد 
بنائهددددددا وتطويرهددددددا  ومدددددددى  دددددددقها وسباتهددددددا  كمددددددا يتدددددددمن و ددددددفًا لإل ددددددرا ات التدددددد  قامددددددت بهددددددا 

يانددددددات الدراسددددددد البا سددددددد فدددددد  ت ددددددميم أداة الدراسددددددد وتقنيتهددددددا  وا دوات التدددددد  اسددددددتخدمتها ل مددددددع ب
وينتهدددددد  الف ددددددل بالمعال ددددددات ا   ددددددائيد التدددددد  اسددددددتخدمت فدددددد  ت ميددددددل البيانددددددات واسددددددتخ ص 

 النتائج وفيما يم  و ف لهذ  ا  را ات4

 :منيج الدراسة 3-2

  لي ددددل فدددد  النهايددددد إلددددى يددددتم اتباعهددددا يمكددددن اعتبددددار مددددنهج الب ددددث ب ندددده الطريقددددد التدددد          
الدراسددددددددد  وهددددددددو ا سددددددددموب المددددددددنظم المسددددددددتخدم ل ددددددددل مشددددددددكمد نتددددددددائج تتعمددددددددق بالمودددددددددوع م ددددددددل 

و يددددث أن البا سددددد   بكيفيددددد إ ددددرا  الب ددددوث العمميددددد الب ددددث  إدددددافد إلددددى أندددده العمددددم الددددذي يعندددد 
عمددددددى الدراسددددددات  اط عهدددددداتعددددددرف مسددددددبقًا  وانددددددب وأبعدددددداد الظدددددداهرة مودددددددع الدراسددددددد مددددددن خدددددد ل 

ة فــــي تقمـــيص فجــــوة التوقعـــات فــــي دور المراجعـــة التحميميـــ" السدددابقد المتعمقدددد بموددددوع الب ددددث
"  والددددذي يتوافددددق مددددع بيئــــة التــــدقيق مــــن وجيــــة نظــــر المحاســــب القــــانوني فــــي قطــــاع غــــزة

المدددددنهج الو دددددف  الت ميمددددد  الدددددذي يهددددددف إلدددددى تدددددوفير البياندددددات وال قدددددائق عدددددن المشدددددكمد موددددددوع 
ل ن المددددنهج الو ددددف  الت ميمدددد  يددددتم مددددن خدددد إالب ددددث لتفسدددديرها والوقددددوف عمددددى د  تهددددا  و يددددث 

الر ددددوع لموسددددائق المختمفددددد كالكتددددب وال دددد ف والم دددد ت وأيرهددددا مددددن المددددواد التدددد  يسبددددت  دددددقها 
  فدددد ن البا سددددد سددددتعتمد عمددددى هددددذا المددددنهج لمو ددددول الب ددددث بهدددددف ت ميمهددددا لمو ددددول إلددددى أهددددداف

إلدددددى المعرفدددددد الدقيقدددددد والتف ددددديميد  دددددول مشدددددكمد الب دددددث  ولت قيدددددق ت دددددور أفددددددل وأدق لمظددددداهرة 
سددددتباند فدددد   مددددع أنهددددا ستسددددتخدم أسددددموب المسدددد  الشددددامل  وستسددددتخدم ا  مودددددع الدراسددددد  كمددددا

 4البيانات ا وليد
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 طرق جمع البيانات:     

 :عمى نوعين من البيانات تم ا عتماد 

 :البيانات األولية -1

وذلك بالب ث ف  ال انب الميدان  بتوزيع اسدتبيانات لدراسدد بعدض مفدردات الب دث و  در وت ميدع 
  SPSSالمعمومدددات ال زمدددد فددد  موددددوع الب دددث  ومدددن سدددم تفريغهدددا وت ميمهدددا باسدددتخدام برندددامج 

(Statistical Package for Social Science)   ا   دائ  واسدتخدام ا ختبدارات ا   دائيد
 4مد ومؤشرات تدعم مودوع الدراسددف الو ول لد  ت ذات قيالمناسبد به

 :البيانات الثانوية -2

المنشددورات الخا ددد أو المتعمقددد بالمودددوع قيددد الدراسددد  والتدد  تتعمددق الدددوريات و و  مرا عددد الكتددبتدم 
بددددور المرا عدددد الت ميميدددد فددد  تقمددديص ف دددوة التوقعدددات فددد  بيئدددد التددددقيق مدددن و هدددد نظدددر الم اسدددب 

 الم دو  لمم دادر السانويددو القانون  ف  قطاع أزة  وأيد مرا ع تسهم ف  إسرا  الدراسد بشكل عمم   
الطدرق العمميدد السدميمد فد  كتابدد الدراسدات  وكدذلك أخدذ ت دور عمى ا سدس و ف  الدراسد  التعرف 

 ت دث ف  م ال الدراسد4ام عن آخر المست دات الت   دست و ع

 :مجتمع الدراسة 3-3

فددددد  مكاتدددددب تددددددقيق  أشدددددخاص يعممدددددون فددددد  مهندددددد التددددددقيقيتكدددددون م تمدددددع الدراسدددددد مدددددن 
 نقابدددددددددمكتددددددددب بنددددددددا  عمددددددددى إ  ددددددددائيد مددددددددن  66ال سددددددددابات فدددددددد  قطدددددددداع أددددددددزة والبددددددددالغ عددددددددددها 

المسدددددددد  الشددددددددامل لت ديددددددددد عينددددددددد الدراسددددددددد  اسددددددددتخدام وتددددددددمالم اسددددددددبين والمددددددددرا عين الفمسددددددددطينيد  
عمددددى  ميددددع أفددددراد م تمددددع الدراسددددد ب يددددث وقددددد تددددم توزيددددع ا سددددتباند لتشددددمل كافددددد أفددددراد الم تمددددع4 

 اسددددددتباند   99  وتددددددم اسددددددترداد اسددددددتباند 95بمعدددددددل  سددددددتبانتان عمددددددى بعددددددض المكاتددددددبتددددددم توزيددددددع ا
لعددددددم  اسدددددتبانات نظدددددراً  3وبعدددددد تف دددددص ا سدددددتبانات تدددددم اسدددددتبعاد %   9447أي بنسدددددبد اسدددددترداد 

  وبدددددذلك يكدددددون عددددددد ا سدددددتبانات الخاددددددعد ا سدددددتباندت قدددددق الشدددددروط المطموبدددددد لإل ابدددددد عمدددددى 
 استباند4 87لمدراسد 
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االستبانات  اسةالدر  عينة 
 الموزعة

االستبانات 
 المستردة

االستبانات الخاضعة 
 لمدراسة

 مكتب بواقع 66
   استباند لكل مكتب2أو1 

95 99 87 

 

 كما يم : الدراسد وال داول التاليد تبين خ ائص وسمات عيند

 الوظيفية:و  البيانات الشخصية أواًل:

 الجنس:  .1

% مدددددن 2148الدددددذكور"  و الدراسدددددد مدددددن "مدددددن عيندددددد % 7542أن   1يبدددددين  ددددددول رقدددددم  
المددددددددددققين مدددددددددن الدددددددددذكور وان نسدددددددددبد  وهدددددددددذا يعنددددددددد  أن معظدددددددددم"  عيندددددددددد الدراسدددددددددد مدددددددددن "ا نددددددددداث

ندددداث لمهنددددد التدددددقيق  بددددالرأم مددددن أن النسددددبد  يدددددة  % وذلددددك يوددددد  قمددددد تو دددده ا 2148ا ندددداث
 ناث4أكبر من ا نه ف  المستقبل سيكون هناك تو ه أوتتوقع البا سد 

  1  دول رقم 

 ال نس  توزيع عيند الدراسد  سب متغير

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 78.2 68 ذكر

 21.8 19 أنثى

 100.0 87 المجموع

 العمر: .2

 39% مددددددن عينددددددد الدراسددددددد تراو ددددددت أعمددددددارهم "أقددددددل مدددددددن 4245  أن 2يبددددددين  دددددددول رقددددددم  
 سددددددددددند"  49أقددددددددددل مددددددددددن  -39% مددددددددددن عينددددددددددد الدراسددددددددددد تراو ددددددددددت أعمددددددددددارهم "3242سددددددددددند"  و 

% مددددددن 1348سددددددند"  و  59أقددددددل مددددددن  -49% مددددددن عينددددددد الدراسددددددد تراو ددددددت أعمددددددارهم "1145و
  وهدددددذا يعنددددد  ان الفئدددددد العمريدددددد السدددددائدة فددددد  سدددددند فددددد كسر" 59عيندددددد الدراسدددددد تراو دددددت أعمدددددارهم "
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فدددددراد العيندددددد   تتدددددوافر أسدددددند  ولكدددددن   يمكدددددن تفسدددددير ذلدددددك أن  39عيندددددد الدراسدددددد هدددددم أقدددددل مدددددن 
% مددددن م تمددددع الدراسددددد سددددنوات الخبددددرة 49م ددددال التدددددقيق وذلددددك  ن  لددددديهم الخبددددرة الكافيددددد فدددد 

وهدددددذا ب دددددد ذاتددددده مؤشدددددر وادددددد   6سدددددنوات فددددد كسر كمدددددا هدددددو مودددددد  فددددد   ددددددول رقدددددم  19لدددددديهم 
 ب ن أفراد العيند لديهم المام  يد بمهند التدقيق4

  2 دول رقم  

 العمر توزيع عيند الدراسد  سب متغير

 النسبة المئوية التكرار العمر

 42.5 37 سند  39أقل من 

 32.2 28 سند 49أقل من   -39

 11.5 10 سند                        59أقل من  -49

 13.8 12 سند ف كسر 59

 100.0 87 المجموع

 .المؤىل العممي:  3
  مدددددؤهمهم العممددددد  "دبمدددددوم متوسدددددط"% مدددددن عيندددددد الدراسدددددد 243   أن3يبدددددين  ددددددول رقدددددم  

راسدددددددد % مدددددددن عيندددددددد الد2947  ومدددددددؤهمهم العممددددددد  "بكدددددددالوريوس"مدددددددن عيندددددددد الدراسدددددددد % 7346و
  ويتددددددد  دراسددددددد مدددددؤهمهم العممدددددد  "دكتددددددورا "% مدددددن عينددددددد ال344  و"رمدددددؤهمهم العممدددددد  "ما سددددددتي

% وذلدددددك بسدددددبب اعتمددددداد مهندددددد 23مدددددن هدددددذ  النتدددددائج أن شدددددهادات الدراسدددددات العميدددددا تبمدددددغ  دددددوال  
لشددددددهادات ا كاديميددددددد   يددددددث ينتقددددددل التدددددددقيق بالدر ددددددد ا ساسدددددديد عمددددددى الخبددددددرة العمميددددددد ولدددددديس ا

لددددى مسددددتوى آخددددر بنددددا  عمددددى خبرتدددده وطددددول المدددددة التدددد  يقددددديها فدددد  مهنددددد إالمدددددقق مددددن مسددددتوى 
 التدقيق4

 
 
 
 



الصفحت   

58 
 

  

  3 دول رقم  
 المؤهل العمم  توزيع عيند الدراسد  سب متغير

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 2.3 2 دبموم متوسط

 73.6 64 بكالوريوس

 20.7 18 ما ستير

 3.4 3 دكتورا 

 100.0 87 المجموع

 .التخصص: 4
% مدددن عيندددد 547% مدددن عيندددد الدراسدددد تخ  دددهم "م اسدددبد"  و8248  أن 4يبدددين  ددددول رقدددم  

% مددن عينددد الدراسددد تخ  ددهم "إدارة أعمددال"  547الدراسددد تخ  ددهم "عمددوم ماليددد وم ددرفيد"  و
  ويتدددد  مدددن هدددذ  النتدددائج أن النسدددبد أخدددرى"% مدددن عيندددد الدراسدددد تخ  دددهم "تخ  دددات 547و

الكبددرى مددن العينددد تخ  ددهم العممدد  م اسددبد  وهددذا يعندد  و ددود نسددبد  يدددة مددن ذوي التخ ددص 
 الذي يعتمد عميهم ف  م ال التدقيق ف  قطاع أزة4

  4 دول رقم  

 التخ ص توزيع عيند الدراسد  سب متغير

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 82.8 72 م اسبد

 5.7 5 عموم ماليد وم رفيد

 5.8 5 إدارة أعمال

 5.7 5 أخرى

 100.0 87 المجموع

 4 المسمى الوظيف :  5
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% مددددددن عينددددددد الدراسددددددد مسددددددماهم الددددددوظيف  "مالددددددك فدددددد  1641  أن 5يبددددددين  دددددددول رقددددددم  
% مددددددن عينددددددد الدراسددددددد مسددددددماهم الددددددوظيف  "شددددددريك فدددددد  مكتددددددب تدددددددقيق"  849و مكتددددددب تدددددددقيق" 

% مدددددددن عيندددددددد 2441% مدددددددن عيندددددددد الدراسدددددددد مسدددددددماهم الدددددددوظيف  "م اسدددددددب قدددددددانون "  و5147و
آرا  أشددددخاص  استق ددددا   ويتددددد  مددددن هددددذ  النتددددائج أندددده تددددم "الدراسددددد مسددددماهم الددددوظيف  "أخددددرى

 ذوي معرفد  يدة بمهند التدقيق4

  5 دول رقم                                           

 المسمى الوظيف  توزيع عيند الدراسد  سب متغير

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 16.1 14 مالك ف  مكتب تدقيق     

 8.1 7 شريك ف  مكتب تدقيق

 51.7 45 م اسب قانون 

 24.1 21 أخرى

 100.0 87 المجموع

 التدقيق: 4عدد سنوات الخبرة ف  م ال6

% مدددددن عيندددددد الدراسدددددد تدددددراوح عددددددد سدددددنوات الخبدددددرة فددددد  م دددددال  3648أن   6يبدددددين  ددددددول رقدددددم  
% مدددددن عيندددددد الدراسدددددد تددددددراوح عددددددد سدددددنوات الخبدددددرة فدددددد  2349سددددددنوات"  و 6التددددددقيق "أقدددددل مدددددن 

% مددددددن عينددددددد الدراسددددددد  تددددددراوح عدددددددد 2148سددددددنوات"  و 19اقددددددل مددددددن  -6م ددددددال التدددددددقيق "مددددددن 
% مدددددددن عيندددددددد 1844"  وسدددددددند 15 قدددددددل مدددددددنأ -19دقيق "مدددددددن سدددددددنوات الخبدددددددرة فددددددد  م دددددددال التددددددد

  ويتددددددد  مددددددن سددددددند" 15الدراسددددددد تددددددراوح عدددددددد سددددددنوات الخبددددددرة فدددددد  م ددددددال التدددددددقيق "أكسددددددر مددددددن 
ال ددددددول السدددددابق أن هنددددداك عددددددد  يدددددد مدددددن ذوي الخبدددددرة الدددددذين يعتمدددددد عمددددديهم فددددد  التددددددقيق   يدددددث 

 سنوات ف كسر4 19% منهم خبرتهم 49إن 
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  6 دول رقم  

 عدد سنوات الخبرة ف  م ال التدقيق الدراسد  سب متغير توزيع عيند

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق

 36.8 32 سنوات 6أقل من 

 23.0 20 سنوات 19اقل من  -6من 

 21.8 19 سند15اقل من   -19من 

 18.4 16 سند 15أكسر من 

 100.0 87 المجموع

 التدريبيد الت  الت قت بها ف  م ال التدقيق:عدد الدورات  -7

% مددددددن عينددددددد الدراسددددددد تددددددراوح عدددددددد الدددددددورات التدريبيددددددد 4347  أن 7يبددددددين  دددددددول رقددددددم  
% مددددددن عينددددددد الدراسددددددد 2148دورة"  و 4 تددددددى  1التدددددد  الت قددددددت بهددددددا فدددددد  م ددددددال التدددددددقيق "مددددددن 

دورات"   8ى  تددددد 5تدددددراوح عددددددد الددددددورات التدريبيدددددد التددددد  الت قدددددت بهدددددا فددددد  م دددددال التددددددقيق "مدددددن 
% مددددددن عينددددددد الدراسددددددد تددددددراوح عدددددددد الدددددددورات التدريبيددددددد التدددددد  الت قددددددت بهددددددا فدددددد  م ددددددال 2441و

  % مدددددددن عيندددددددد الدراسدددددددد تدددددددراوح لدددددددم يمت قدددددددوا بددددددد ي دورة1943دورات"  و 8التددددددددقيق "أكسدددددددر مدددددددن 
دورات   4% مددددددددن أفددددددددراد العينددددددددد الت قددددددددوا ب قددددددددل مددددددددن 4347يتددددددددد  مددددددددن النتددددددددائج السددددددددابقد أن 

بددددددددورات  وهدددددددذا   يكفددددددد  لم  دددددددول عمدددددددى الخبدددددددرة الكافيدددددددد فددددددد  م دددددددال % لدددددددم يمت قدددددددوا 1943و
التددددددقيق  والمطمدددددوب العمدددددل عمدددددى ت فيدددددز العددددداممين عمدددددى فهدددددم التددددددقيق مدددددن خددددد ل  دددددسهم عمدددددى 

 4المتخ  د ا لت اق بالمزيد من الدورات

  7 دول رقم  

 عدد الدورات التدريبيد الت  الت قت بها ف  م ال التدقيق توزيع عيند الدراسد  سب متغير

 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجال التدقيق

 43.7 38 دورة 4 تى  1من 

 21.8 19 دورات 8 تى  5من 
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 24.2 21 دورات 8أكسر من 

 10.3 9 لم الت ق بدورات

 100.0 87 المجموع

 الشهادة المهنيد: -8

 CPA% من عيند الدراسد   موا عمى شهادة مهنيد "745   أن 8يبين  دول رقم  
الم اسب ACPA % من عيند الدراسد   موا عمى شهادة مهنيد "3245و  ا مريكيد" 

مدقق PCPA % من عيند الدراسد   موا عمى شهادة مهنيد "3745و القانون  العرب " 
  من عيند الدراسد   موا عمى شهادة مهنيد "شهادات أخرى" %2245و   " سابات فمسطين

ويتد  من هذ  النتائج تنوع الشهادات المهنيد لممب وسين مما يعزز ا  ابات ويدف  عميها 
 الم داقيد  ون  ظ أن معظم أفراد العيند   موا عمى شهادة مدقق  سابات فمسطين 4

  8 دول رقم  

 لشهادة المهنيد ا توزيع عيند الدراسد  سب متغير

 النسبة المئوية التكرار الشيادة المينية

CPA 7.5 6 ا مريكيد 

ACPA 32.5 26 الم اسب القانون  العرب 

CA,ACCA  0.0 0 بريطانيد 

PCPA          37.5 30 مدقق  سابات فمسطين 

 22.5 18 أخرى

 100.0 80 المجموع

 أداة الدراسة:

 إلى قسمين كما يم :  دولقد تم تقسيم ا ستبان

 4فقرات 8: يتكون من البيانات الشخ يد والوظيفيد لعيند الدراسد ويتكون من القسم ا ول 14
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دور المرا عد الت ميميد ف  تقميص ف وة التوقعات ف  بيتدمن أسئمد تختص  :القسم السان  24
عد م اور ربأبيئد التدقيق من و هد نظر الم اسب القانون  ف  قطاع أزة وتم تقسيمه إلى 

 كما يم :

 ال وهريددددددددد فدددددددد  تدددددددددييق ف ددددددددوة التوقعددددددددات : يندددددددداقش دور ا  ددددددددرا ات المحــــــــور األول 
 4فقرات 9ويتكون من 

 يندددداقش دور المرا عددددد الت ميميددددد المقارنددددد فدددد  تقمدددديص ف ددددوة التوقعدددداتالمحــــور الثــــاني :  
 فقرات4 9ويتكون من 

 ـــــــور الثالـــــــث تددددددددييق ف دددددددوة  : ينددددددداقش دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد ا   دددددددائيد فددددددد المح
 4فقرات 8ويتكون من   التوقعات

 ينددددددددداقش دور المرا عدددددددددد الت ميميدددددددددد الو دددددددددفيد فددددددددد  تددددددددددييق ف دددددددددوة المحـــــــــور الرابـــــــــع :
 4فقرة 11ويتكون من   التوقعات

 4 9 سب مقياس ليكرت كما هو مود  ف   دول رقم  وقد كانت ا  ابات عمى كل فقرة 

  9 دول رقم 
 مقياس ليكرت الخماس 

 قميمد  داً  قميمد متوسطد كبيرة  داً  كبيرة التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 صدق وثبات االستبيان: 3-4

   كما 429: 1995   دق ا ستباند يعن  الت كد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه  العساف
شمول ا ستباند لكل العنا ر الت  ي ب أن تدخل ف  الت ميل من نا يد  وودوح يق د بال دق "

 عبيدات وآخرون  ومفرداتها من نا يد سانيد  ب يث تكون مفهومد لكل من يستخدمها"فقراتها 
 كد من  دق أداة الدراسد كما يم :   وقد قامت البا سد بالت 179  2991

 تم الت كد من  دق فقرات ا ستبيان بطريقتين4صدق فقرات االستبيان : 
 :(االستبانةصدق الصدق الظاىري لألداة ) (1
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  أعددا  مدن 5لدراسد ف   ورتها ا وليد عمى م موعد من الم كمين ت لفت من  أداة ا تم عرض
 امعدددد ا ق دددى متخ  دددين فددد  الم اسدددبد و أعددددا  الهيئدددد التدريسددديد فددد  ال امعدددد ا سددد ميد  

  أسددما  الم كمددين الددذين قدداموا مشددكورين بت كدديم أداة 1ا دارة وا   ددا 4 ويوددد  المم ددق رقددم  و 
العبارات لقيداس مدا وددعت  م  مدالدراسد4 وقد طمبت البا سد من الم كمين إبدا  آرائهم ف  مدى 

ومدددى     مدده  ومدددى ودددوح  ددياأد العبددارات ومدددى مناسددبد كددل عبددارة لمم ددور الددذي ينتمدد  إليدده
كفايد العبارات لتغطيد كل م ور من م اور متغيرات الدراسد ا ساسيد هذا با دافد إلى اقتراح ما 

مدددن تعدددديل  دددياأد العبدددارات أو  دددذفها  أو إددددافد عبدددارات  ديددددة  داة الدراسدددد   يرونددده ددددرورياً 
وبددد مددن الشخ دديد والوظيفيددد المطم الخ ددائص  وكددذلك إبدددا  آرائهددم فيمددا يتعمددق بالبيانددات ا وليددد

المب ددوسين  إلددى  انددب مقيدداس ليكددرت المسددتخدم فدد  ا سددتباند4 وتركددزت تو يهددات الم كمددين عمددى 
انتقدداد طددول ا سددتباند  يددث كانددت ت تددوي عمددى بعددض العبددارات المتكددررة  كمددا أن بعددض الم كمددين 
دددافد بعددض العبددارات إلددى م دداور  ن دد وا بدددرورة تقمدديص بعددض العبددارات مددن بعددض الم دداور وا 

 أخرى4

إلى الم  ظات والتو يهات الت  أبداها الم كمون قامت البا سد ب  را  التعدي ت  واستناداً 
ين   يدددث تدددم تعدددديل  دددياأد العبدددارات و دددذف أو إددددافد الدددبعض مدددالتددد  اتفدددق عميهدددا معظدددم الم ك

 4 اآخر منها

 :صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة 14

مفددددردة   39 البددددالغ   مهددددا عمددددى عينددددد الدراسددددد تددددم  سدددداب ا تسدددداق الددددداخم  لفقددددرات ا سددددتبيان
 م ور التابعد له كما يم 4 وذلك ب ساب معام ت ا رتباط بين كل فقرة والدر د الكميد لم

ـــــــداخمي لفقـــــــرات المجـــــــال األول: دور ا  دددددددرا ات ال وهريدددددددد فددددددد  تددددددددييق ف دددددددوة ) الصـــــــدق ال
 .(التوقعات

 المجـــــال األول   معدددددام ت ا رتبددددداط بدددددين كدددددل فقدددددرة مدددددن فقدددددرات 19يبدددددين  ددددددول رقدددددم  
والدددددذي يبدددددين والمعددددددل الكمددددد  لفقراتددددده  دور ا  دددددرا ات ال وهريدددددد فددددد  تددددددييق ف دددددوة التوقعدددددات  )

 يدددددددددددث إن القيمدددددددددددد     9495أن معددددددددددام ت ا رتبددددددددددداط المبيندددددددددددد دالددددددددددد عندددددددددددد مسدددددددددددتوى د لددددددددددد  
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ال دوليددددددد والتدددددد   rكبددددددر مددددددن قيمددددددد أالم سددددددوبد  rوقيمددددددد  9495قددددددل مددددددن أا  تماليددددددد لكددددددل فقددددددرة 
  ادقد لما ودعت لقياسه4المجال األول وبذلك تعتبر فقرات   94361 تساوي

  19 دول رقم  

 دور ا  را ات ال وهريد ف  تدييق ف وة التوقعات   ال دق الداخم  لفقرات الم ال ا ول:

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
يعمل الم اسب القانون  عمى ت دميم إ درا ات  وهريدد لغدرض تقيديم 

 مخاطر ا خطا  ال وهريد4
0.565 0.001 

2 
يقدددددوم الم اسدددددب القدددددانون  بتنفيدددددذ ا  دددددرا ات ال وهريدددددد فددددد  الوقدددددت 

 المناسب لغرض استخدامه لتقييم المخاطر بكفا ة4
0.422 0.020 

3 
ال وهريدددد لممعدددام ت يددددع الم اسدددب القدددانون  ا  دددرا ات الت ميميدددد 

 الماليد الكبيرة4
0.838 0.000 

4 
يتددوافر لدددى الم اسددب القددانون  ا لمددام الكدداف  بالمتطمبددات التشددريعيد 

 لمعميل مما يمكنه من تقديم  مول مقتر د لممسائل القانونيد4
0.822 0.000 

 0.000 0.913 يتوافر لدى الم اسب القانون  الدرايد الكافيد  ب نشطد العميل4 5

6 
يقوم الم اسدب القدانون  بمعال دد ا مدور أيدر العاديدد ممدا يدؤدي إلدى 

 ت قيق م داقيد القوائم الماليد4
0.927 0.000 

7 
يتوافر لدى الم اسب القانون  ا لمام الكاف  بخ ائص عمل العميل 

 مما يمكنه من كشف ا خطا  ومعال تها4
0.847 0.000 

8 
بالت كدددد مدددن  ددد د ا  ابدددات التددد  ي  دددل يقدددوم الم اسدددب القدددانون  

 عميها ف   ميع مرا ل التدقيق بغرض ت  ي  كسير من المعمومات4
0.857 0.000 

9 
ا  ددددددددددول السابتددددددددددد الم اسددددددددددب  واهددددددددددت كَيّمكددددددددددن ا لمددددددددددام بتقيدددددددددديم 

 القانون  من تعزيز مبدأ ا ف اح4
0.907 0.000 

 94361"  تساوي 28"ودر د  ريد  9495ال دوليد عند مستوى د لد  rقيمد 

ــــداخمي لفقــــرات ــــاني المجــــال الصــــدق ال المرا عددددد الت ميميددددد المقارنددددد فدددد  تقمدددديص ف ددددوة ر دو :)الث
 4(التوقعات
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 دور المرا عد) :الثاني المجالمعام ت ا رتباط بين كل فقرة من فقرات   11 دول رقم  يبين 

 والذي يبين أن معام ت لفقراته والمعدل الكم   (الت ميميد المقارند ف  تقميص ف وة التوقعات

قدددل مدددن أ    يدددث إن القيمدددد ا  تماليدددد لكدددل فقدددرة 9495لدددد  ا رتبددداط المبيندددد دالدددد عندددد مسدددتوى د 
وبدددذلك تعتبدددر فقدددرات   94361ال دوليددد والتددد  تسددداوي  rكبدددر مدددن قيمدددد أالم سدددوبد  rوقيمددد  9495

 4الم ور السان   ادقد لما ودعت لقياسه

  11 دول رقم  
  دور المرا عد الت ميميد المقارند ف  تقميص ف وة التوقعات  :الم ال السان ال دق الداخم  لفقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
ويقارنهددا مددع مددا يماسمهددا فدد  الفتددرات  يسددتخدم الم اسددب القددانون  النسددب فدد  الت ميددل

 0.000 0.814 السابقد4

2 
 القددانون  بالمقارنددد بددين نسددب الشددركد ونسددب ال ددناعد ممددا يمكندده مددنيقددوم الم اسددب 

 0.000 0.722 اكتشاف نقاط الدعف ومعال تها4

3 
يكتشددددف الم اسددددب القددددانون  ا خطددددا  والت عددددب بمقارنددددد قيمددددد العن ددددر مددددع قيمتدددده 

 0.003 0.517 الدفتريد4

4 
يمكندده مددن كشددف يقددوم الم اسددب القددانون  ب سدداب نسددبد م مددل الددرب  لممبيعددات ممددا 

 الت عب4
0.909 0.000 

5 
ي مل الم اسب القانون  نسب السديولد والمديونيدد والتددفقات النقديدد ممدا يسداعد  عمدى 

 ا رتقا  ب ودة التدقيق4
0.686 0.000 

6 
يقوم الم اسب القانون  بالت ري عن قيم البندود أيدر العاديدد ممدا يسداعد  فد  معال دد 

 المو ودة4نقاط الدعف والق ور 
0.632 0.000 

7 
يسددددتخدم الم اسددددب القددددانون  النسددددب الماليددددد لمعرفددددد الع قددددد بددددين ال سددددابات بد لددددد 
بعددها الدبعض ممددا يسداعد  عمدى اكتشدداف ا رقدام أيدر الم لوفددد ذات التد سير السددمب  

 عمى القوائم الماليد4
0.653 0.000 

8 
فدد  كشددف مددواطن الدددعف  يسددتخدم الم اسددب القددانون  النسددب الماليددد ممددا يسدداعد 

 0.000 0.861 وا خطا  المرتكبد ذات الت سير السمب  عمى م داقيد القوائم الماليد4

 0.000 0.663يسدددتخدم الم اسدددب القدددانون  الت ميدددل النسدددب  ممدددا يمكنددده مدددن مقارندددد البياندددات الماليدددد  9



الصفحت   

66 
 

  

معامل  الفقرة م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 لممنشآت ذات ا   ام المختمفد عمى كشف ا خطا  ومعال تها4

 943614" تساوي 28ودر د  ريد " 9495ال دوليد عند مستوى د لد  rقيمد 

تضييق فجوة  التحميمية اإلحصائية في المراجعة )دور: ثالمجال الثال الصدق الداخمي لفقرات
 .(التوقعات

دور ) :الم ال السالثمعام ت ا رتباط بين كل فقرة من فقرات   12 دول رقم  يبين         
والذي يبين أن والمعدل الكم  لفقراته   الت ميميد ا   ائيد ف  تدييق ف وة التوقعات المرا عد 

    يث إن القيمد ا  تماليد لكل فقرة  9495معام ت ا رتباط المبيند دالد عند مستوى د لد  
وبذلك تعتبر   94361ال دوليد والت  تساوي  rكبر من قيمد أالم سوبد  rوقيمد  9495قل من أ

 4فقرات الم ور السالث  ادقد لما ودعت لقياسه

دور المرا عد الت ميميد ا   ائيد ف    ال دق الداخم  لفقرات الم ال السالث:  12 دول رقم  
 تدييق ف وة التوقعات 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة م

1 
لمتنبددؤ بر دديد  سدداب يسددتخدم الم اسددب القددانون  الع قددد بددين  سددابين 

 بدليل ال ساب اآخر عمى معرفد قيمد ذلك ال ساب4
0.842 0.000 

2 
يسدددتدل الم اسدددب القدددانون  بقيمدددد م موعدددد مدددن ال سدددابات عمدددى قيمدددد 

  ساب آخر عمى الت كد من   د ال ساب4
0.463 0.010 

3 
يستخدم الم اسدب القدانون  نمدوذج التخطديط كالمبيعدات الفعميدد الشدهريد 

 عمى ت ديد تكمفد المبيعات ف  ت ديد ا يراد ال اف  ال قيق 4 الدالد
0.603 0.000 

4 
يستخدم الم اسب القانون  ت ميدل ا ت دا  خد ل الفتدرات المتعاقبدد عمدى 

 اكتشاف نقاط الدعف4
0.643 0.000 

5 
يسددتخدم الم اسددب القددانون  ر دديد المبيعددات الشددهريد الفعميددد فدد  التنبددؤ 

 المدينين عمى التسبت من  قيقد المركز المال  لمشركد4بر يد إ مال  
0.925 0.000 

6 
يقوم الم اسب القانون  بت ميل الس سل الزمنيد مما يسداهم فد  معال دد 

 الخمل المكتشف4
0.969 0.000 

َتّمكددن دراسددد ا رتبدداط بددين العنا ددر مددن خدد ل متغيددرين مسددتقل وتددابع  7
الم اسدددب القدددانون  مدددن التنبدددؤ بقيمدددد المتغيدددر التدددابع وتت قدددق لددده نتي دددد 

0.956 0.000 
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 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة م
 سميمد يبنى عميها تقديراته4

8 
يؤدي ت ديد ان دراف القديم ال قيقيدد المقددرة إلدى ت ديدد ا خطدا  وكشدف 

 0.000 0.887 الت عب4

 94361تساوي " 28ودر د  ريد " 9495ال دوليد عند مستوى د لد  rقيمد 

)دور المراجعة التحميمية الوصفية في تضييق فجوة  الرابع: الصدق الداخمي لفقرات المجال
 .التوقعات(

 :الرابدددددعن فقدددددرات الم دددددال    معدددددام ت ا رتبددددداط بدددددين كدددددل فقدددددرة مددددد13 ددددددول رقدددددم  يبدددددين         
     والمعددددددددل الكمددددددد  لفقراتدددددددهالت ميميدددددددد الو دددددددفيد فددددددد  تددددددددييق ف دددددددوة التوقعددددددداتدور المرا عدددددددد  

    يدددددددث إن  9495والدددددددذي يبدددددددين أن معدددددددام ت ا رتبددددددداط المبيندددددددد دالدددددددد عندددددددد مسدددددددتوى د لدددددددد  
وليددددددد ال د rكبدددددر مدددددن قيمدددددد أالم سدددددوبد  rوقيمدددددد  9495قدددددل مدددددن أالقيمدددددد ا  تماليدددددد لكدددددل فقدددددرة 

 4ات الم ور الرابع  ادقد لما ودعت لقياسهوبذلك تعتبر فقر   94361والت  تساوي 

 
  13 دول رقم  

دور المرا عد الت ميميد الو فيد ف  تدييق ف وة   :الرابعال دق الداخم  لفقرات الم ال 
 4التوقعات 

 القيمد ا  تماليد معامل ا رتباط الفقرة م

1 
يو دده الم اسددب القددانون  ا ستفسددارات إلددى أفددراد داخددل المنشدد ة 

 يساعد  ف  اكتشاف ال قائق4مما 
0.751 0.000 

2 
يسددتعين الم اسدددب القددانون  ال دددال  بالم اسددب القدددانون  السدددابق 

 مما يمكنه من كشف الكسير من ا مور4
0.797 0.000 

3 
يطمع الم اسب القانون  عمدى النظدام الدداخم  لمشدركد أو العميدل 

 لي دد مدى التزام ا دارة الماليد بها4
0.871 0.000 

4 

يطمدددع الم اسدددب القدددانون  عمدددى سياسدددد تسدددويق منت دددات العميدددل 
ليكتشددف نقدداط الدددعف وبالتددال  زيددادة مسددتوى م ددداقيد قوائمدده 

 الماليد4
0.873 0.000 

5 
يطمدددددع الم اسدددددب القدددددانون  عمدددددى السياسدددددات العامدددددد فددددد  تقيددددديم 
ا  ددول السابتددد ممددا يسدداعد  فدد  الكشددف عددن  دد د التقيدديم ممددا 

0.822 0.000 
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 القيمد ا  تماليد معامل ا رتباط الفقرة م
 عمى القوائم الماليد4 يعكس أسرًا إي ابياً 

6 
يطمددع الم اسددب القددانون  عمددى التشددريعات ذات الع قددد يسدداعد  

 ف  كشف مخالفات العميل4
0.773 0.000 

7 
يطمددددع الم اسددددب القددددانون  عمددددى المعددددايير الدوليددددد المهنيددددد ذات 

 الع قد ويمم بها مما يؤدي إلى ت سين عمميد التدقيق4
0.817 0.000 

8 

الم اسب القانون  عمدى أوراق عمدل التددقيق لمسدند السدابقد يطمع 
ممددا يسدداعد  فدد  معرفددد ال ددا ت أيددر الم لوفددد التدد  تددؤسر عمددى 

 القوائم الماليد4
0.910 0.000 

9 
تسدهم نتددائج المرا عدد السددابقد فد  ت ديددد ال واندب التدد  يمكددن أن 

 تتسبب ف  مشك ت عمميد المرا عد4
0.439 0.015 

19 
الم اسددب القددانون   طبيعددد عمددل الشددركد ممددا يسدداعد  فدد  يفهددم 

 اكتشاف نقاط الدعف ومعال تها4
0.768 0.000 

11 

يطمددع الم اسددب القددانون  عمددى م ادددر  مسددات م مددس ا دارة 
ممددددا يزيددددد مددددن معرفتدددده وقدرتدددده عمددددى أدا  المهمددددد المنوطددددد بدددده 

 بكفا ة4
0.747 0.000 

 94361تساوي " 28ودر د  ريد " 9495توى د لد ال دوليد عند مس rقيمد 

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: 
معدام ت ا رتبداط بدين معددل كدل م دور مدن م داور الدراسدد مدع أن   14 دول رقم  يبين 

وى د لددد المعدددل الكمدد  لفقددرات ا سددتباند والددذي يبددين أن معددام ت ا رتبدداط المبينددد دالددد عنددد مسددت
 rكبددر مددن قيمددد أالم سددوبد  rوقيمددد  9495قددل مددن ألكددل فقددرة  إن القيمددد ا  تماليددد   يددث 9495

 943614ال دوليد والت  تساوي 

  14 دول رقم                                         

 معامل ا رتباط بين معدل كل م ور من م اور الدراسد مع المعدل الكم  لفقرات ا ستباند

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط عنوان المحور المجال

 0.000 0.729 4دور ا  را ات ال وهريد ف  تدييق ف وة التوقعات ا ول
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 0.003 0.519 4دور المرا عد الت ميميد المقارند ف  تقميص ف وة التوقعات السان 

 0.003 0.529 4دور المرا عد الت ميميد ا   ائيد ف  تدييق ف وة التوقعات السالث

 0.000 0.646 4دور المرا عد الت ميميد الو فيد ف  تدييق ف وة التوقعات الرابع

 943614"  تساوي 28ودر د  ريد " 9495ال دوليد عند مستوى د لد  rقيمد 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

لدددددو تكدددددرر تطبيقهدددددا  أمدددددا سبدددددات أداة الدراسدددددد فيعنددددد  الت كدددددد مدددددن أن ا  ابدددددد سدددددتكون وا ددددددة تقريبددددداً 
 4 وقدددددد أ ددددددرت البا سدددددد خطددددددوات 439: 1995عمدددددى ا شددددددخاص ذاتهدددددم فدددددد  أوقدددددات  العسدددددداف  

السبددددات عمددددى العينددددد ا سددددتط عيد نفسددددها بطددددريقتين همددددا طريقددددد الت زئددددد الن ددددفيد ومعامددددل ألفددددا 
 كرونباخ4

ن بدين تدم إي داد معامدل ارتبداط بيرسدو : Split-Half Coefficientطريقة التجزئـة النصـفية  -1
تدددم ت ددد ي  معدددام ت  الرتبدددد لكدددل بعدددد وقدددد دل ا سدددئمد الزو يددددمعددددل ا سدددئمد الفرديدددد الرتبدددد ومعددد

 Spearman-Brownا رتبدددددداط  باسددددددتخدام معامددددددل ارتبدددددداط سددددددبيرمان  بددددددراون لمت دددددد ي   

Coefficient :سب المعادلد  التاليد    

معامدددددددل السبدددددددات =  
1

2

ر

  يبدددددددين أن 15ا رتبددددددداط وقدددددددد بدددددددين  ددددددددول رقدددددددم   يدددددددث ر معامدددددددل  ر

لفقدددددرات ا سدددددتبيان  يدددددث بمدددددغ معامدددددل السبدددددات ل ميدددددع فقدددددرات  هنددددداك معامدددددل سبدددددات كبيدددددر نسدددددبياً 
ممددددددددا يطمددددددددئن عمددددددددى اسددددددددتخدام ا سددددددددتباند بكددددددددل  9479كبددددددددر مددددددددن أوهددددددددو  948693ا سددددددددتباند 

 4طم نيند

  15 دول رقم                                            
 طريقد الت زئد الن فيد السبات   لمعام

 عنوان المحور المجال

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.0000 0.8898 0.8015 9 4دور ا  را ات ال وهريد ف  تدييق ف وة التوقعات ا ول

 0.0000 0.8475 0.7354 9ف ددددددوة  تدددددددييقدور المرا عدددددد الت ميميددددددد المقارنددددددد فدددددد   السان 



الصفحت   

71 
 

  

 4التوقعات

 السالث
دور المرا عدددد الت ميميدددد ا   دددائيد فددد  تددددييق ف دددوة 

 .التوقعات
8 0.7056 0.8274 0.0000 

 الرابع
دور المرا عدددددد الت ميميدددددد الو دددددفيد فددددد  تددددددييق ف دددددوة 

 4التوقعات
11 0.8275 0.9056 0.0000 

 0.0000 0.8603 0.7396 37 جميع المحاور 

 94361"  تساوي 28ودر د  ريد " 9495ال دوليد عند مستوى د لد  rقيمد 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

يبدددددين و كطريقدددددد سانيدددددد لقيددددداس السبدددددات  فدددددا كرونبددددداخ لقيددددداس سبدددددات ا سدددددتباندطريقدددددد أل تدددددم اسدددددتخدام
  أن معدددددددام ت السبدددددددات مرتفعدددددددد  يدددددددث بمدددددددغ معامدددددددل السبدددددددات ل ميدددددددع فقدددددددرات 16 ددددددددول رقدددددددم  

ممدددددددا يطمددددددئن البا سددددددد عمدددددددى اسددددددتخدام ا سدددددددتباند   9479كبدددددددر مددددددن أوهددددددو  948914ا سددددددتباند 
 4دبكل طم نين

  16 دول رقم  
 معامل السبات   طريقد والفا كرونباخ 

ا كرونباخمعامل ألف عدد الفقرات عنوان المحور المجال  

 0.8475 9 دور ا  را ات ال وهريد ف  تدييق ف وة التوقعات ا ول

 0.8607 9 4دور المرا عد الت ميميد المقارند ف  تقميص ف وة التوقعات السان 

 0.8472 8 4دور المرا عد الت ميميد ا   ائيد ف  تدييق ف وة التوقعات السالث

 0.9235 11 4الو فيد ف  تدييق ف وة التوقعاتدور المرا عد الت ميميد  الرابع

 0.8914 37 جميع المحاور الخامس

 المعالجات اإلحصائية: 3-5

لت قيق أهداف الدراسد وت ميل البيانات الت  تم ت ميعها  فقد تم اسدتخدام العديدد مدن ا سداليب 
 Statistical Package forا  تماعيددا   دائيد المناسدبد باسدتخدام ال دزم ا   دائيد لمعمدوم 
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Social Science ( SPSS)   وفيما يم  م موعد من ا ساليب ا   ائيد المسدتخدمد فد  ت ميدل
 البيانات:

دخددال البياندددات إلددى ال اسدددب اآلددد    سددب مقيددداس ليكدد  -1 رت الخماسددد  لدر دددد تددم ترميدددز وا 
   ولت ديد طول فتدرة بيرة  داً ك 5  كبيرة 4  متوسطد 3  قميمد 2قميمد  دًا   1  ا ستخدام
ال دددود الدددنيا والعميددا  المسددتخدم فدد  م دداور الدراسددد  تددم  سدداب رت الخماسدد   مقيدداس ليكدد
   سم تقسيمه عمى عدد فترات المقياس الخمسد لم  ول عمى طول الفقرة 4=1-5المدى  
الوا دد  وهد   قدل قيمدد فد  المقيداسأالقيمدد إلدى   بعد ذلك تم إددافد هدذ   948=4/5أي  

  يودد  أطدوال 17ال  ي   وذلك لت ديد ال د ا عمدى لمفتدرة ا ولدى وهكدذا و ددول رقدم  
 الفترات كما يم :

 مقياس ا  ابات   17   دول رقم

تجزئة فترات 
المتوسط 
 الحسابي

1-1.80 1.80-2.60 2.60-3.40 3.40-4.20 4.20-5.0 

 در د الموافقد
أير موافق 

 أوافق بشدة أوافق متوسط أير موافق بشدة

 5 4 3 2 1 الدر د

تددم  سدداب التكددرارات والنسددب المئويددد لمتعددرف عمددى ال ددفات الشخ دديد لمفددردات الدراسددد  -2
 4وت ديد است ابات أفرادها ت ا  عبارات الم اور الرئيسد الت  تتدمنها أداة الدراسد

وذلك لمعرفد مدى ارتفاع أو انخفاض اسدت ابات أفدراد الدراسدد  Meanالمتوسط ال ساب    -3
عدددن كدددل عبدددارة مدددن عبدددارات متغيدددرات الدراسدددد ا ساسددديد  مدددع العمدددم ب نددده يفيدددد فددد  ترتيدددب 

ن تفسددددير مدددددى    عممددددا بدددد89  1996  سدددداب   كشددددكالعبددددارات  سددددب أعمددددى متوسددددط  
 4دام أو مدى الموافقد عمى العبارةا ستخ

لمتعدرف عمدى مددى ان دراف   (Standard Deviation)ف المعيداري تم اسدتخدام ا ن درا  -4
است ابات أفراد الدراسد لكل عبدارة مدن عبدارات متغيدرات الدراسدد ولكدل م دور مدن الم داور 
الرئيسددديد عدددن متوسدددطها ال سددداب   وي  دددظ أن ا ن دددراف المعيددداري يودددد  التشدددتت فددد  
اسدددت ابات أفدددراد الدراسدددد لكدددل عبدددارة مدددن عبدددارات متغيدددرات الدراسدددد إلدددى  اندددب الم ددداور 

بات وانخفددض تشددتتها بددين يسددد  فكممددا اقتربددت قيمتدده مددن ال ددفر كممددا تركددزت ا سددت االرئ
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فد عمى فيعند  عددم تركدز ا سدت ابات  إذا كان ا ن دراف المعيداري وا دد  د ي اً المقياس  
 4وتشتتها 

 4اختبار ألفا كرونباخ لمعرفد سبات فقرات ا ستباند  -5
 4ارتباط بيرسون لقياس  دق الفقراتمعامل   -6
 4دلد سبيرمان براون لمسباتمعا  -7
         سددددمرنوف لمعرفددددد نددددوع البيانددددات هددددل تتبددددع التوزيددددع الطبيعدددد  أم  -اختبددددار كولددددوم روف -8

  1- Sample K-S  
وسدط الفقدرة لمعرفدد الفدرق بدين مت One sample T testلمتوسدط عيندد وا ددة   tاختبدار   -9

 4"3والمتوسط ال يادي "
 4لمفروق بين متوسط  عينتين مستقمتين tاختبار -19
 4ي لمفروق بين س ث متوسطات ف كسرت ميل التباين ا  اد-11     
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 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا
 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي 4-1
 تحميل فقرات وفرضيات الدراسة 4-2
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 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف  اختبار التوزيع الطبيعي 4-1

سمرنوف  لمعرفد هل البيانات تتبع التوزيع الطبيع  أم    -اختبار كولم روف تم استخدام
ن معظدم ا ختبدارات المعمميدد تشدترط أن يكدون ددروري فد   الدد اختبدار الفردديات   اختبدار وهدو

القيمدد ا  تماليدد لكددل  إنائج ا ختبدار  يددث   نتد418 ويودد  ال ددول رقددم  توزيدع البياندات طبيعيدداً 
  وهددذا يدددل عمددى أن البيانددات تتبددع التوزيددع الطبيعدد  sig.05.0   9495كبددر مددن أم ددور 

 4د ب استخدام ا ختبارات المعمميوي

  18 دول رقم  

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيع  

 عنوان المحور المجال
عدد 
 الفقرات

Z  القيمة االحتمالية  قيمة 

دور ا  ددددددددددددددرا ات ال وهريددددددددددددددد فدددددددددددددد  تدددددددددددددددييق ف ددددددددددددددوة  ا ول
 4التوقعات

9 14156 94142 

 السان 
دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد المقارندددددددد فددددددد  تقمددددددديص ف ددددددددوة 

 4التوقعات
9 0.972 0.060 

 السالث
دور المرا عدددددد الت ميميدددددد ا   دددددائيد فددددد  تددددددييق ف دددددوة 

 4التوقعات
8 1.160 0.136 

 الرابع
دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد الو دددددددفيد فددددددد  تددددددددييق ف دددددددوة 

 4التوقعات
11 0.978 0.141 

 0.755 0.990 37 جميع المحاور 

 :تحميل فقرات  وفرضيات الدراسة 4-2

  وتكدون   لت ميدل فقدرات ا سدتباندOne Sample T test) لمعيندد الوا ددة  Tتدم اسدتخدام اختبدار 
كبر من قيمد أالم سوبد  t افقون عمى م تواها إذا كانت قيمدالفقرة اي ابيد بمعنى أن أفراد العيند يو 

t  والدددوزن النسدددب  اكبدددر مدددن  9495قدددل مدددن أ أو القيمدددد ا  تماليدددد  1499والتددد  تسددداوي ال دوليدددد
 t ت قيمدددددافقدددون عمدددى م تواهددددا إذا كانددد   وتكدددون الفقدددرة سددددمبيد بمعندددى أن أفدددراد العينددددد   يو 69%

 9495قددل مددن أ أو القيمددد ا  تماليددد 1499-ال دوليددد والتدد  تسدداوي  tالم سددوبد أ ددغر مددن قيمددد 



الصفحت   

75 
 

  

إذا كاندت القيمدد ا  تماليدد  متوسدطد%    وتكون آرا  العيند فد  الفقدرة  69والوزن النسب  اقل من 
 94954كبر من ألها 

يجابي لدور المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات إيوجد تأثير الفرضية الرئيسة األولى: 
 05.0في بيئة التدقيق من وجية نظر المحاسب القانوني في قطاع غزة عند مستوى داللة 

 الفرعية التالية: الفرضياتوينبثق عنيا مجموعة من 

يجــابي لممراجعــة التحميميــة كــرجراءات جوىريــة فــي تضــييق فجــوة إالفرضــية األولــى: يوجــد تــأثير  .1
 05.04التوقعات في بيئة التدقيق في قطاع غزة عند مستوى داللة 

يبين آرا  أفراد   والذي 19لمعيند الوا دة والنتائج مبيند ف   دول رقم   tتم استخدام اختبار 
وفيما ا  را ات ال وهريد ف  تدييق ف وة التوقعات  ر دو   فقرات الم ال ا ول عيند الدراسد ف 

 يم  أعمى وأدنى فقرتين  سب الوزن النسب :

" وه  أقدل 94999" والقيمد ا  تماليد تساوي %"83.22" بمغ الوزن النسب  " 8ف  الفقرة رقم " 14
ي  ل الم اسب القانون  يقوم بالت كد من   د ا  ابات الت   " أنمما يدل عمى  9495من 

 "4 يق بغرض ت  ي  كسير من المعموماتعميها ف   ميع مرا ل التدق
" وهد  أقدل 94999" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي%" 81.8"بمدغ الدوزن النسدب    "3" ف  الفقرة رقم 24

وهريد لممعام ت الم اسب القانون  يدع ا  را ات الت ميميد ال " أنمما يدل عمى  9495من 
 "4الماليد الكبيرة

" وهد  أقدل 94999%" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي"79.54"  بمغ الوزن النسب  "4لفقرة رقم "ف  ا 34
يتددددوافر لدددددى الم اسددددب القددددانون  ا لمددددام الكدددداف  بالمتطمبددددات " أنددددهممددددا يدددددل عمددددى  9495مددددن 

 "4م  مول مقتر د لممسائل القانونيدالتشريعيد لمعميل مما يمكنه من تقدي
" وهد  أقدل 94999" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي%" 79.08النسب  "بمغ الوزن " 6ف  الفقرة رقم " 44

الم اسدب القدانون  يقدوم بمعال دد ا مدور أيدر العاديدد ممدا يدؤدي " أنمما يددل عمدى  9495من 
 "4ى ت قيق م داقيد القوائم الماليدإل

وب دددفد عامدددد يتبدددين أن المتوسدددط ال سددداب  ل ميدددع فقدددرات الم دددال ا ول  دور ا  دددرا ات   
 أكبر% وه  80.92  والوزن النسب   يساوي 4.05وهريد ف  تدييق ف وة التوقعات  تساوي  ال 
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 tوهدد  أكبددر مددن قيمددد 20.543 الم سددوبد تسدداوي  t%" وقيمددد 69" المتوسددطمددن  الددوزن النسددب  
وا ن دراف  9495وهد  أقدل مدن  94999القيمدد ا  تماليدد تسداوي   و 1499ت  تسداوي  ال دوليد وال
لممرا عددددد الت ميميددددد  وبدر ددددد كبيددددرة  ددددداً  تدددد سير اي دددداب  و ددددودممددددا يدددددل عمددددى    94475المعيدددداري 

كدد  را ات  وهريددد فدد  تدددييق ف ددوة التوقعددات فدد  بيئددد التدددقيق فدد  قطدداع أددزة عنددد مسددتوى د لددد
05.04 

اي دداب  لممرا عددد الت ميميددد كدد  را ات وبنددا  عمددى مددا سددبق تددم قبددول الفرددديد القائمددد بو ددود تدد سير 
  05.0  وهريد ف  تدييق ف دوة التوقعدات فد  بيئدد التددقيق فد  قطداع أدزة عندد مسدتوى د لدد

  فد  أن المددقق الدذي تتدوافر لديده المعرفدد 2912أبو ميالد  و زبايند  وهذ  النتي د تتفق مع دراسد  
عددن العميددل ويقددوم بتدددقيق منشدد ته فدد  فتددرات سددابقد يسددتطيع مددن خدد ل تنفيددذ ا  ددرا ات الت ميميددد 

 ن يدع يد  عمى ا  داث المهمد4أال وهريد 

  19 دول رقم  
 وة التوقعاتدور ا  را ات ال وهريد ف  تدييق ف  -ت ميل فقرات الم ال ا ول:
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1 
يعمددددل الم اسددددب القددددانون  عمددددى ت ددددميم 
إ ددددرا ات  وهريددددد لغددددرض تقيدددديم مخدددداطر 

 ا خطا  ال وهريد4
4.07 0.695 81.38 14.338 0.000 

2 
يقددوم الم اسددب القددانون  بتنفيددذ ا  ددرا ات 
ال وهريدددددد فددددد  الوقدددددت المناسدددددب لغدددددرض 

 استخدامه ف  تقييم المخاطر بكفا ة4
3.98 0.715 79.54 12.747 0.000 

3 
يددددددددع الم اسددددددددب القدددددددانون  ا  ددددددددرا ات 
الت ميميددددددد ال وهريددددددد لممعددددددام ت الماليددددددد 

 الكبيرة4
4.09 0.757 81.84 13.457 0.000 

4 

يتددددوافر لددددددى الم اسددددب القدددددانون  ا لمدددددام 
بالمتطمبددات التشددريعيد لمعميددل ممددا الكدداف  

يمكنددده مدددن تقدددديم  مدددول مقتر دددد لممسدددائل 
 القانونيد4

3.98 0.747 79.54 12.204 0.000 
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5 
يتدددددوافر لددددددى الم اسدددددب القدددددانون  الدرايدددددد 

 الكافيد ب نشطد العميل4
4.08 0.669 81.61 15.075 0.000 

6 
يقددوم الم اسدددب القددانون  بمعال دددد ا مدددور 

يددددددؤدي إلددددددى ت قيددددددق أيددددددر العاديددددددد ممددددددا 
 م داقيد القوائم الماليد4

3.95 0.761 79.08 11.692 0.000 

7 
يتددددوافر لددددددى الم اسددددب القدددددانون  ا لمدددددام 
الكدددددداف  بخ ددددددائص عمددددددل العميددددددل ممددددددا 

 يمكنه من كشف ا خطا  ومعال تها4
4.05 0.806 80.92 12.110 0.000 

8 

يقوم الم اسب القانون  بالت كد مدن  د د 
ي  دددل عميهدددا فددد   ميدددع ا  ابدددات التددد  

مرا ل التددقيق بغدرض ت د ي  كسيدر مدن 
 المعمومات4

4.16 0.713 83.22 15.182 0.000 

9 
ا  دددددول  واهدددددت كَيّمكدددددن ا لمدددددام بتقيددددديم 

السابتددددددد الم اسددددددب القددددددانون  مددددددن تعزيددددددز 
 مبدأ ا ف اح4

4.06 0.812 81.15 12.146 0.000 

 0.000 20.543 80.92 0.475 4.05 جميع العبارات 

  14994" تساوي 86" ودر د  ريد "9495ال دوليد عند مستوى د لد "  tقيمد

يجابي لممراجعة التحميمية المقارنة في تقميص فجوة التوقعات في إ: يوجد تأثير الفرضية الثانية
 .05.0عند مستوى داللة  في قطاع غزةالتدقيق بيئة 

يبين آرا  أفراد عيند   والذي 29لمعيند الوا دة والنتائج مبيند ف   دول رقم   tتم استخدام اختبار 
 دور المرا عد الت ميميد المقارند ف  تدييق ف وة التوقعات    فقرات الم ال السان  الدراسد ف 

  سب الوزن النسب : وفيما يم  أعمى وأدنى فقرتين

" وهد  أقدل 94999" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي%" 81.61بمغ الوزن النسب  "" 1ف  الفقرة رقم " 14
الم اسددب القددانون  يسددتخدم النسددب فدد  الت ميددل ويقارنهددا مددع مددا " أنممددا يدددل عمددى  9495مددن 

 "4 ابقديماسمها ف  الفترات الس
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وهدد  أقددل  "94999" ي%" والقيمددد ا  تماليددد تسدداو 81.3" " بمددغ الددوزن النسددب 3فدد  الفقددرة رقددم " 24
د قيمدددد الم اسدددب القدددانون  يكتشدددف ا خطدددا  والت عدددب بمقارنددد" أنممدددا يددددل عمدددى  9495مدددن 

 "4العن ر مع قيمته الدفتريد
" وهد  أقدل 94999%" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي"77.93بمدغ الدوزن النسدب  "" 9ف  الفقدرة رقدم " 34

الم اسب القانون  يستخدم الت ميل النسدب  ممدا يمكنده مدن مقارندد " أنمما يدل عمى  9495من 
 "4ختمفد عمى كشف ا خطا  ومعال تهاالبيانات الماليد لممنشآت ذات ا   ام الم

وهد  أقدل  "94999" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي%" 77447" " بمغ الوزن النسب 2ف  الفقرة رقم " 44
الم اسدددب القدددانون  يقدددوم بالمقارندددد بدددين نسدددب الشدددركد ونسدددب " أنممدددا يددددل عمدددى  9495مدددن 

 "4اكتشاف نقاط الدعف ومعال تهامن  ال ناعد مما يمكنه

وب دددفد عامدددد يتبدددين أن المتوسدددط ال سددداب  ل ميدددع فقدددرات الم دددال السدددان   دور المرا عدددد   
% وهد  80.18يسداوي    والوزن النسدب 4.01  تساويالت ميميد المقارند ف  تدييق ف وة التوقعات

 tوهد  أكبدر مدن قيمدد 19.585  الم سدوبد تسداوي t" وقيمدد %6" المتوسدطأقل من  الوزن النسدب  
وا ن دراف   9495وهد  أقدل مدن  94999  والقيمدد ا  تماليدد تسداوي 1499 ال دوليد والت  تسداوي

لممرا عددد الت ميميددد المقارنددد فدد  بدر ددد كبيددرة اي دداب   ممددا يدددل عمددى و ددود تدد سير 94481المعيدداري 
 05.04تقميص ف وة التوقعات عند مستوى د لد 

بنا  عمى ما سبق تم قبول الفرديد القائمد بو دود تد سير اي داب  لممرا عدد الت ميميدد المقارندد   
أبددو وهددذ  النتي ددد تتوافددق مددع دراسددد   فدد  تدددييق ف ددوة التوقعددات فدد  بيئددد التدددقيق فدد  قطدداع أددزة 

مقارنددد فدد  قطدداع أددزة تسددتخدم المرا عددد الت ميميددد ال التدددقيق  التدد  تشددير أن مكاتددب 2912 شددرخ 
 من عقد المقارنات المطموبد4 المدققلتمكين 

  29 دول رقم  
 دور المرا عد الت ميميد المقارند ف  تدييق ف وة التوقعات -ت ميل فقرات الم ال السان :
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النسدددب فددد  الت ميدددل يسدددتخدم الم اسدددب القدددانون   1
 ويقارنها مع ما يماسمها ف  الفترات السابقد4

4.08 0.750 81.61 13.429 0.000 

يقددددددوم الم اسددددددب القددددددانون  بالمقارنددددددد بددددددين نسددددددب  2
الشددركد ونسددب ال ددناعد ممددا يمكندده مددن اكتشدداف 

3.87 0.833 77.47 9.787 0.000 
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 نقاط الدعف ومعال تها4

ا خطددددا  والت عددددب يكتشددددف الم اسددددب القددددانون   3
 بمقارند قيمد العن ر مع قيمته الدفتريد4

4.07 0.744 81.38 13.404 0.000 

يقدددددوم الم اسدددددب القدددددانون  ب سددددداب نسدددددبد م مدددددل  4
 الرب  لممبيعات مما يمكنه من كشف الت عب4

4.07 0.625 81.38 15.955 0.000 

ي مل الم اسدب القدانون  نسدب السديولد والمديونيدد  5
النقديد مما يساعد  عمى ا رتقا  ب دودة والتدفقات 
 التدقيق4

4.05 0.746 80.92 13.084 0.000 

يقددوم الم اسددب القدددانون  بددالت ري عدددن قدديم البندددود  6
أيدددددر العاديددددددد ممددددددا يسددددداعد  فدددددد  معال ددددددد نقدددددداط 

 الدعف والق ور المو ودة4
4.00 0.699 80.00 13.347 0.000 

لمعرفددد  يسدتخدم الم اسدب القددانون  النسدب الماليدد 7
الع قد بين ال سابات بد لدد بعددها الدبعض ممدا 
يسدداعد  عمددى اكتشدداف ا رقددام أيددر الم لوفددد ذات 

 الت سير السمب  عمى القوائم الماليد4

3.99 0.690 79.77 13.355 0.000 

يسددددتخدم الم اسددددب القددددانون  النسددددب الماليددددد ممددددا  8
يسدددداعد  فدددد  كشددددف مددددواطن الدددددعف وا خطددددا  

الت سير السمب  عمى م داقيد القوائم المرتكبد ذات 
 الماليد4

4.06 0.705 81.15 13.996 0.000 

يسدددتخدم الم اسدددب القدددانون  الت ميدددل النسدددب  ممدددا  9
يمكندده مدددن مقارندددد البيانددات الماليدددد لممنشدددآت ذات 
ا   ددددددددددام المختمفددددددددددد عمددددددددددى كشددددددددددف ا خطدددددددددددا  

 ومعال تها4

3.90 0.763 77.93 10.960 0.000 

 0.000 19.585 80.18 0.481 4.01 جميع العبارات 

  14994" تساوي 86در د  ريد "و " 9495ال دوليد عند مستوى د لد " tقيمد 



الصفحت   

81 
 

  

الفرضية الثالثة: يوجد تأثير ايجابي لممراجعة التحميمية اإلحصائية في تقميص فجوة التوقعات فـي 
 .05.0بيئة التدقيق في قطاع غزة عند مستوى داللة 

يبين آرا  أفراد   والذي 21لمعيند الوا دة والنتائج مبيند ف   دول رقم   tتم استخدام اختبار 
 دور المرا عد الت ميميد ا   ائيد ف  تدييق ف وة  فقرات الم ال السالث عيند الدراسد ف 

 : سب الوزن النسب  وفيما يم  أعمى وأدنى فقرتينالتوقعات   

" وهد  أقدل 94999" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي%" 79.31بمغ الوزن النسب  " "8ف  الفقرة رقم " 14
إلدى ت ديدد ا خطدا  ت ديدد ان دراف القديم ال قيقيدد المقددرة يدؤدي  " أنمما يددل عمدى  9495من 

 "4 وكشف الت عب
" وهد  أقدل 94999" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي%" 79.08بمغ الوزن النسب  " "3ف  الفقرة رقم " 24

الم اسددب القددانون  يسددتخدم نمددوذج التخطدديط كالمبيعددات الفعميددد " أنممددا يدددل عمددى  9495مددن 
 الشهريد الدالد عمى ت ديد تكمفد المبيعات ف  ت ديد ا يراد ال اف  ال قيق  "4

" وهد  أقدل 94999والقيمدد ا  تماليدد تسداوي"%" 76.09"بمدغ الدوزن النسدب  " 2"ف  الفقدرة رقدم  34
الم اسددب القددانون  يسددتدل بقيمددد م موعددد مددن ال سددابات عمددى " أنممددا يدددل عمددى  9495مددن 

 "4اب آخر عمى الت كد من   د ال سابقيمد  س
" وهد  أقدل 94999" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي%" "72.87 بمغ الوزن النسب " 6"ف  الفقرة رقم  44

يسداهم فد  ا الم اسدب القدانون  يقدوم بت ميدل الس سدل الزمنيدد ممد" أنمما يدل عمدى  9495من 
 "4معال د الخمل المكتشف

وب دددفد عامدددد يتبدددين أن المتوسدددط ال سددداب  ل ميدددع فقدددرات الم دددال السالدددث  دور المرا عدددد   
% 77.24 الدوزن النسدب  يسداوي  و 3.86   تسداويالت ميميد ا   ائيد فد  تددييق ف دوة التوقعدات

وهدد  أكبددر مددن  13.649 الم سددوبد تسدداوي tوقيمددد %" 69" المتوسددطوهدد  أقددل مددن الددوزن النسددب  
  9495مدددن وهددد  أقدددل  94999القيمدددد ا  تماليدددد تسددداوي   و 1.99 ال دوليدددد والتددد  تسددداوي tقيمدددد 

لممرا عد الت ميميد بدر د كبيرة  دًا ي اب  إما يدل عمى و ود ت سير   م94589وا ن راف المعياري 
  05.04د مستوى د لدا   ائيد ف  تقميص ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق ف  قطاع أزة عن



الصفحت   

81 
 

  

وبنددددا  عمددددى مددددا سددددبق تددددم قبددددول الفرددددديد السالسددددد القائمددددد بو ددددود دور لممرا عددددد الت ميميددددد   
  2911العبدل    ا   ائيد ف  تدييق ف وة التوقعات بقطاع أزة  وهذ  النتي د تتوافق مع دراسد

 الم تممد4 والمشك تف  أن المرا عد الت ميميد تساعد المدقق ف  ت ديد ا خطا  

  21 دول رقم  
 ت ميل فقرات الم ال السالث: دور المرا عد الت ميميد ا   ائيد ف  تدييق ف وة التوقعات
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يسددددتخدم الم اسددددب القددددانون  الع قددددد بددددين  سددددابين  1
لمتنبدددؤ بر ددديد  سددداب بددددليل ال سددداب اآخدددر عمدددى 

 معرفد قيمد ذلك ال ساب4
3.89 0.784 77.70 10.531 0.000 

يسدددددتدل الم اسددددددب القددددددانون  بقيمدددددد م موعددددددد مددددددن  2
ال سددابات عمددى قيمددد  سدداب آخددر عمددى الت كددد مددن 

   د ال ساب4
3.80 0.887 76.09 8.460 0.000 

يسددددددددتخدم الم اسددددددددب القددددددددانون  نمددددددددوذج التخطدددددددديط  3
كالمبيعدات الفعميدد الشدهريد الدالدد عمدى ت ديدد تكمفدد 

 المبيعات ف  ت ديد ا يراد ال اف  ال قيق 4
3.95 0.820 79.08 10.853 0.000 

يسدددتخدم الم اسددددب القددددانون  ت ميددددل ا ت ددددا  خدددد ل  4
 اكتشاف نقاط الدعف4الفترات المتعاقبد عمى 

3.92 0.810 78.39 10.588 0.000 

يستخدم الم اسب القانون  ر يد المبيعات الشهريد  5
الفعميددددد فدددد  التنبددددؤ بر دددديد إ مددددال  المدددددينين عمددددى 

 التسبت من  قيقد المركز المال  لمشركد4
3.90 0.863 77.93 9.689 0.000 

 يقدددوم الم اسدددب القدددانون  بت ميدددل الس سدددل الزمنيدددد 6
 مما يساهم ف  معال د الخمل المكتشف4

3.64 0.952 72.87 6.306 0.000 

َتّمكددددن دراسددددد ا رتبدددداط بددددين العنا ددددر مددددن خدددد ل  7
متغيرين مستقل وتابع الم اسدب القدانون  مدن التنبدؤ 
بقيمددد المتغيددر التددابع وتت قددق لدده نتي ددد سددميمد يبنددى 

3.83 0.795 76.55 9.704 0.000 
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 عميها تقديراته4

يددددؤدي ت ديددددد ان ددددراف القدددديم ال قيقيددددد المقدددددرة إلددددى  8
 ت ديد ا خطا  وكشف الت عب4

3.97 0.754 79.31 11.943 0.000 

 0.000 13.649 77.24 0.589 3.86 جميع العبارات 

 14994" تساوي 86در د  ريد "و  "9495ال دوليد عند مستوى د لد "  tقيمد

التحميمية الوصـفية فـي تقمـيص فجـوة التوقعـات فـي عة: يوجد تأثير ايجابي لممراجعة الفرضية الراب
 .05.0بيئة التدقيق في قطاع غزة عند مستوى داللة 

يبين آرا  أفراد   والذي 22لمعيند الوا دة والنتائج مبيند ف   دول رقم   t رتم استخدام اختبا
ف  تقميص ف وة التوقعات لمرا عد الت ميميد الو فيد  دور ا فقرات الم ال الرابع عيند الدراسد ف 

 : سب الوزن النسب  وفيما يم  أعمى وأدنى فقرتينف  بيئد التدقيق بقطاع أزة   

" وهد  أقدل 94999" والقيمدد ا  تماليدد تسداوي%" 82.30بمغ الوزن النسب  "" 3ف  الفقرة رقم " 14
الم اسدب القدانون  يطمدع عمدى النظدام الدداخم  لمشدركد أو العميدل " أنمما يدل عمدى  9495من 

 "4 هالي دد مدى التزام ا دارة الماليد ب
" وه  أقل 94999" والقيمد ا  تماليد تساوي%" 82.30"بمغ الوزن النسب  " 19ف  الفقرة رقم " 24

فدد   يسدداعد الم اسددب القددانون   يفهددم طبيعددد عمددل الشددركد ممددا " أنممددا يدددل عمددى  9495مددن 
 "4اكتشاف نقاط الدعف ومعال تها

" وهد  أقدل 94999د تسداوي"والقيمدد ا  تماليد%" 77.47بمدغ الدوزن النسدب  "" 8ف  الفقدرة رقدم " 34
الم اسدب القدانون  يطمدع عمدى أوراق عمدل التددقيق لمسدند السدابقد " أنمما يدل عمدى  9495من 

 "4عمى القوائم الماليد د الت  تؤسرمما يساعد  ف  معرفد ال ا ت أير الم لوف
" وه  أقل من 94999ي"والقيمد ا  تماليد تساو %" 72.4" بمغ الوزن النسب " 2ف  الفقرة رقم " 44

ا الم اسددب القددانون  ال ددال  يسددتعين بالم اسددب القددانون  السددابق ممدد" أنممددا يدددل عمددى  9495
 "4ريمكنه من كشف الكسير من ا مو 
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ال سدددداب  ل ميددددع فقددددرات الم ددددال الرابددددع  دور لممرا عددددد  وب ددددفد عامددددد يتبددددين أن المتوسددددط   
  والددوزن 3.96   تسدداويالت ميميدد الو ددفيد فدد  تقمدديص ف ددوة التوقعددات فدد  بيئددد التدددقيق بقطدداع أددزة

الم سدوبد تسداوي   t" وقيمدد %69" المتوسدطالدوزن النسدب  % وهد  أقدل مدن 79.21 النسب  يساوي
 94999  والقيمدد ا  تماليدد تسداوي 1499تد  تسداوي ال دوليدد وال tوه  أكبدر مدن قيمدد  18.731

 بدر دد كبيدرة اي داب  ممدا يددل عمدى و دود تد سير  94478وا ن راف المعيداري  9495وه  أقل من 
 4لممرا عد  الت ميميد الو فيد ف  تقميص ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق ف  قطاع أزة 

الو ددفيد فدد   بو ددود دور لممرا عددد الت ميميدددوبنددا  عمددى مددا سددبق تددم قبددول الفرددديد القائمددد   
  أوراق عمل التدقيق لمسند السابقدن اط ع الم اسب القانون  عمى إ يث تدييق ف وة التوقعات  

ف ددوة فدد  تدددييق ه لممدددقق السددابق تسدداهم بشددكل كبيددر   ومرا عتددم ادددر  مسددات م مددس ا دارةو 
  فد  أن دور الم اسدب القدانون  يكمدن Kamah,2013التوقعات  وهذ  النتي د تتوافق مدع دراسدد  

فدد  تددوفير دددمانات بشدد ن مددا اذا كانددت القددوائم الماليددد تمسددل الودددع ب ددورة  ددادقد وعادلددد  وهددذا 
 بالت كيد يديق ف وة التوقعات بين الم اسبين القانونيين ومستخدم  القوائم الماليد4

  22 دول رقم  
 لت ميميد الو فيد  ف  تقميص ف وة التوقعات ت ميل فقرات الم ال الرابع: دور لممرا عد  ا
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يو ده الم اسدب القدانون  ا ستفسدارات إلدى أفدراد داخدل المنشد ة  1
 مما يساعد  ف  اكتشاف ال قائق4

4.05 0.861 80.92 11.326 0.000 

الم اسدب القدانون  ال دال  بالم اسدب القدانون  السدابق يستعين  2
 0.000 5.985 72.41 0.967 3.62 مما يمكنه من كشف الكسير من ا مور4

يطمدددددع الم اسدددددب القدددددانون  عمدددددى النظدددددام الدددددداخم  لمشدددددركد أو  3
 العميل لي دد مدى التزام ا دارة الماليد بها4

4.11 0.841 82.30 12.363 0.000 

الم اسددب القددانون  عمددى سياسددد تسددويق منت ددات العميددل يطمددع  4
ليكتشف نقاط الددعف وبالتدال  زيدادة مسدتوى م دداقيد قوائمده 

 الماليد4
3.90 0.683 77.93 12.251 0.000 

 0.000 12.874 81.38 0.774 4.07يطمددددع الم اسددددب القددددانون  عمددددى السياسددددات العامددددد فدددد  تقيدددديم  5
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ا  ول السابتد مما يساعد  ف  الكشف عن  د د التقيديم ممدا 
 أسرًا إي ابيًا عمى القوائم الماليد4يعكس 

يطمع الم اسب القانون  عمدى التشدريعات ذات الع قدد يسداعد   6
 ف  كشف مخالفات العميل4

3.91 0.693 78.16 12.227 0.000 

يطمدددع الم اسدددب القدددانون  عمدددى المعدددايير الدوليدددد المهنيدددد ذات  7
 يؤدي إلى ت سين عمميد التدقيق4الع قد ويمم بمهامها 

4.08 0.750 81.61 13.429 0.000 

يطمدددددع الم اسدددددب القدددددانون  عمدددددى أوراق عمدددددل التددددددقيق لمسدددددند  8
السدددابقد ممدددا يسددداعد  فددد  معرفدددد ال دددا ت أيدددر الم لوفدددد التددد  

 تؤسر عمى القوائم الماليد4
3.87 0.818 77.47 9.955 0.000 

ت ديد ال وانب الت  يمكدن أن تسهم نتائج المرا عد السابقد ف   9
 تتسبب ف  مشك ت عمميد المرا عد4

3.94 0.721 78.85 12.192 0.000 

يفهم الم اسب القدانون   طبيعدد عمدل الشدركد ممدا يسداعد  فد   10
 اكتشاف نقاط الدعف ومعال تها4

4.11 0.637 82.30 16.336 0.000 

ا دارة يطمع الم اسب القدانون  عمدى م اددر  مسدات م مدس  11
ممدددا يزيدددد مدددن معرفتددده وقدرتددده عمدددى أدا  المهمدددد المنوطدددد بددده 

 بكفا ة4
3.90 0.778 77.93 10.747 0.000 

 0.000 18.731 79.21 0.478 3.96 جميع العبارات 

  1499تساوي  "86" ودر د  ريد "9495ال دوليد عند مستوى د لد "  tقيمد

يوجـد تـأثير ايجـابي لـدور المراجعـة التحميميـة فـي تقمـيص فجـوة تحميل الفرضية الرئيسـة األولـى: 
 .05.0عند مستوى داللةالتوقعات في بيئة التدقيق في قطاع غزة 

  والددذي يبددين آرا  23لمعينددد الوا دددة والنتددائج مبينددد فدد   دددول رقددم   tتددم اسددتخدام اختبددار 
أفددراد عينددد الدراسددد فدد  م ددا ت الدراسددد والددذي يبددين أن المتوسددط ال سدداب  ل ميددع الم دداور تسدداوي   

" وقيمدد %69" المتوسدطكبر من  الدوزن النسدب  أ% وه  79.43  و الوزن النسب   يساوي 3.97
t وهددد  اكبدددر مدددن قيمدددد 20.862  الم سدددوبد تسددداويt   القيمدددد   و 1499ال دوليدددد والتددد  تسددداوي
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لدور  بدر د كبيرة مما يدل عمى و ود ت سير اي اب  9495قل من أوه   94999ا  تماليد تساوي 
 عنددد مسددتوى د لدددالمرا عددد الت ميميددد فدد  تقمدديص ف ددوة التوقعددات فدد  بيئددد التدددقيق فدد  قطدداع أددزة 

05.04 

الدددددددور ا ي دددددداب  لممرا عددددددد الت ميميددددددد بكافددددددد أنواعهددددددا عمددددددى تدددددددييق ف ددددددوة ممددددددا سددددددبق يتددددددد  
التوقعددددددات فدددددد  بيئددددددد التدددددددقيق مددددددن و هددددددد نظددددددر الم اسددددددب القددددددانون  بقطدددددداع أددددددزة عنددددددد مسددددددتوى 

 05.04د لد ا  ائيد 

  23 دول رقم  
ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق من  ت ميل م ا ت الدراسد: دور المرا عد الت ميميد ف  تقميص

 و هد نظر الم اسب القانون  ف  قطاع أزة

 عنوان المحور المجال
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 0.000 20.543 80.92 0.475 4.05 4دور ا  را ات ال وهريد ف  تدييق ف وة التوقعات ا ول

دور المرا عددددددددد الت ميميددددددددد المقارنددددددددد فدددددددد  تقمدددددددديص ف ددددددددوة  السان 
 4التوقعات

4.01 0.481 80.18 19.585 0.000 

دور المرا عدددددد الت ميميدددددد ا   دددددائيد فددددد  تددددددييق ف دددددوة  السالث
 4التوقعات

3.86 0.589 77.24 13.649 0.000 

دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد الو دددددددفيد فددددددد  تددددددددييق ف دددددددوة  الرابع
 التوقعات

3.96 0.478 79.21 18.731 0.000 

 0.000 20.862 79.43 0.434 3.97 جميع المحاور 

 14994تساوي " 86"ودر د  ريد  "9495" ال دوليد عند مستوى د لد tقيمد 

( بين 05.0)داللة  الفرضية الرئيسة الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من  دورإجابات المبحوثين حول 

العممي،  ، المؤىلر)الجنس، العمتعزى إلى وجية نظر المحاسب القانوني في قطاع غزة 
التخصص، المسمى الوظيفي، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجال التدقيق، عدد 

 سنوات الخبرة في مجال التدقيق(.
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 ويندرج تحت ىذه الفرضية عدد من الفرضيات الفرعية التالية:

( بـــــين إجابـــــات 05.0)داللـــــة  ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى -1
المبحـــوثين حـــول دور المراجعـــة التحميميـــة فـــي تقمـــيص فجـــوة التوقعـــات فـــي بيئـــة التـــدقيق مـــن 

 غزة يعزى إلى الجنس.وجية نظر المحاسب القانوني في قطاع 

 ختبدددددددددار الفدددددددددروق بدددددددددين متوسدددددددددط  إ ابدددددددددات المب دددددددددوسين  دددددددددول دور  Tتدددددددددم اسدددددددددتخدام اختبدددددددددار 
المرا عددددد الت ميميددددد فدددد  تقمدددديص ف ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب 

  والددددذي يبددددين 24القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة يعددددزى إلددددى ال ددددنس والنتددددائج مبينددددد فدددد   دددددول رقددددم  
 Tوهددددددد  أقدددددددل مدددددددن قيمدددددددد  14261ل ميدددددددع الم ددددددداور م تمعدددددددد تسددددددداوي الم سدددددددوبد  Tأن قيمدددددددد 

  94211  كمدددددا أن القيمدددددد ا  تماليدددددد ل ميدددددع الم ددددداور تسددددداوي  1499ال دوليدددددد والتددددد  تسددددداوي 
ممددددددددا يدددددددددل  عمددددددددى عدددددددددم و ددددددددود فددددددددروق بددددددددين متوسددددددددطات  إ ابددددددددات  9495وهدددددددد  أكبددددددددر مددددددددن 

التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن  المب دددددوسين  دددددول دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة
عنددددددد مسددددددتوى د لدددددددد و هددددددد نظددددددر الم اسددددددب القدددددددانون  فدددددد  قطدددددداع أدددددددزة يعددددددزى إلددددددى ال دددددددنس 

  بندددددا  عمدددددى مددددددا سدددددبق تدددددم قبدددددول الفرددددددديد القائمدددددد بعددددددم و دددددود فددددددروق  05.0إ  دددددائيد  
التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد  بدددددين ا ابدددددات المب دددددوسين  دددددول دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة 
 التدقيق من و هد نظر الم اسب القانون  ف  قطاع أزة يعزى الى ال نس4

  24 دول رقم  
بددددددين متوسددددددطات  إ ابددددددات المب ددددددوسين  ددددددول دور المرا عددددددد الت ميميددددددد  Tنتددددددائج ت ميددددددل اختبددددددار 

فدددد  تقمدددديص ف ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع 
 4أزة يعزى إلى ال نس

القيمة  Tقيمة  المحور
 االحتمالية

 المتوسط الحسابي

 أنثى ذكر

ف  تقميص ف وة التوقعات فد  دور المرا عد الت ميميد ك  را ات  وهريد 
 4بيئد التدقيق بقطاع أزة

-0.250 0.803 4.04 4.07 

دور المرا عدددد الت ميميدددد المقارندددد فددد  تقمددديص ف دددوة التوقعدددات فددد  بيئدددد 
 4التدقيق بقطاع أزة

-1.541 0.127 3.97 4.16 
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دور المرا عددددد الت ميميددددد فدددد  تقمدددديص ف ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق 
 4بقطاع أزة

-1.495 0.139 3.81 4.04 

دور لممرا عددد  الت ميميددد الو ددفيد  فدد  تقمدديص ف ددوة التوقعددات فدد  بيئددد 
 4التدقيق بقطاع أزة

-1.051 0.296 3.93 4.06 

 4.08 3.94 0.211 1.261- جميع المحاور

 1499" تساوي 85ودر د  ريد " " 9495ال دوليد عند مستوى د لد " tقيمد 

( بين إجابات المبحوثين 05.0)د لد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
حول دور المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من وجية نظر 

 .يعزى إلى العمرالمحاسب القانوني في قطاع غزة 

تددددددددم اسددددددددتخدام اختبددددددددار ت ميددددددددل التبدددددددداين ا  ددددددددادي  ختبددددددددار الفددددددددروق بددددددددين متوسددددددددطات  
إ ابدددددددات المب دددددددوسين  دددددددول دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد فددددددد  تقمددددددديص ف دددددددوة التوقعدددددددات فددددددد  بيئدددددددد 
التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة يعددددزى إلددددى العمددددر والنتددددائج مبينددددد 

الم سددددددوبد ل ميددددددع الم دددددداور م تمعددددددد تسدددددداوي    fد   والددددددذي يبددددددين أن قيمدددددد25فدددددد   دددددددول رقددددددم  
كمدددددا أن القيمدددددد ا  تماليدددددد    2471 ال دوليدددددد والتددددد  تسددددداوي Fوهددددد  أقدددددل مدددددن قيمدددددد   94619

ممدددددا يددددددل عمدددددى عددددددم و دددددود فدددددروق  9495وهددددد  أكبدددددر مدددددن  94612ل ميدددددع الم ددددداور تسددددداوي 
 ددددددددوة بددددددددين متوسددددددددطات  إ ابددددددددات المب ددددددددوسين  ددددددددول دور المرا عددددددددد الت ميميددددددددد فدددددددد  تقمدددددددديص ف

التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون  فددددد  قطددددداع أدددددزة يعدددددزى إلدددددى 
  بندددددا  عمدددددى مدددددا سدددددبق تدددددم قبدددددول الفردددددديد  05.0عندددددد مسدددددتوى د لدددددد إ  دددددائيد   العمدددددر

القائمدددددددد بعددددددددم و دددددددود فروقدددددددات بدددددددين ا ابدددددددات المب دددددددوسين  دددددددول دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد فددددددد  
التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة تقمدددديص ف ددددوة 

 يعزى الى العمر4
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  25 دول رقم  
إ ابات المب وسين  ول بين متوسطات  (One Way ANOVA)نتائج ت ميل التباين ا  ادي 

 دور المرا عد الت ميميد ف  تقميص ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق من و هد نظر الم اسب
 القانون  ف  قطاع أزة يعزى إلى العمر

القيمة  Fقيمة  المحور
 االحتمالية

 المتوسط الحسابي

أقل من 
30 
 سنة

أقل  -30
 40 من  
 سنة

أقل  -40
  50من 

 سنة                      

50 
سنة 
 فأكثر

دور المرا عد الت ميميد ك  را ات  وهريد 
فدددددد  تقمدددددديص ف ددددددوة التوقعددددددات فدددددد  بيئددددددد 

 4بقطاع أزةالتدقيق 
0.561 0.642 4.08 3.95 4.12 4.11 

دور المرا عددددددددد الت ميميددددددددد المقارنددددددددد فدددددددد  
تقمددديص ف دددوة التوقعدددات فددد  بيئدددد التددددقيق 

 4بقطاع أزة
1.033 0.383 4.07 3.94 4.16 3.86 

دور المرا عددد الت ميميددد فدد  تقمدديص ف ددوة 
 4التوقعات ف  بيئد التدقيق بقطاع أزة

1.085 0.360 3.97 3.76 3.95 3.70 

دور لممرا عدددددد  الت ميميدددددد الو دددددفيد  فددددد  
تقمددديص ف دددوة التوقعدددات فددد  بيئدددد التددددقيق 

 4بقطاع أزة
0.261 0.854 3.95 3.92 4.06 4.00 

 3.93 4.08 3.90 4.01 0.612 0.610 جميع المحاور

 2471تساوي  9495" ومستوى د لد 83  3ال دوليد عند در د  ريد " fقيمد 

( بين إجابات المبحوثين 05.0) داللة ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق  -3
حول دور المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من وجية نظر 

 4 المؤىل العمميالمحاسب القانوني في قطاع غزة يعزى إلى 

إ ابدددددددات ادي  ختبدددددددار الفدددددددروق بدددددددين متوسدددددددطات تدددددددم اسدددددددتخدام اختبدددددددار ت ميدددددددل التبددددددداين ا  ددددددد
المب دددددوسين  دددددول دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن 
و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة يعددددزى إلددددى المؤهددددل العممدددد  والنتددددائج مبينددددد فدددد  

الم سددددددددوبد ل ميددددددددع الم دددددددداور م تمعددددددددد تسدددددددداوي  F  والددددددددذي يبددددددددين أن قيمددددددددد 26 دددددددددول رقددددددددم  
كمدددددا أن القيمدددددد ا  تماليدددددد    2471والتددددد  تسددددداوي ال دوليدددددد  Fوهددددد  أقدددددل مدددددن قيمدددددد   94693
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ممددددا يدددددل  عمددددى عدددددم و ددددود فددددروق  9495وهدددد  أكبددددر مددددن   94615ل ميددددع الم دددداور تسدددداوي  
ة بددددددددين متوسددددددددطات  إ ابددددددددات المب ددددددددوسين  ددددددددول دور المرا عددددددددد الت ميميددددددددد فدددددددد  تقمدددددددديص ف ددددددددو 

التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون  فددددد  قطددددداع أدددددزة يعدددددزى إلدددددى 
  وبنددددداً  عمدددددى مدددددا سدددددبق تدددددم قبدددددول   05.0عندددددد مسدددددتوى د لدددددد إ  دددددائيد  المؤهدددددل العممددددد  

الفرددددديد القائمددددد بعدددددم و ددددود فددددروق بددددين ا ابددددات المب ددددوسين  ددددول دور المر عددددد الت ميميددددد فدددد  
 ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة تقمدددديص ف

 يعزى إلى المؤهل العمم 4

  26 دول رقم  
إ ابدات المب دوسين  دول بدين متوسدطات  (One Way ANOVA)نتدائج ت ميدل التبداين ا  دادي 

نظدددر الم اسدددب دور المرا عدددد الت ميميدددد فددد  تقمددديص ف دددوة التوقعدددات فددد  بيئدددد التددددقيق مدددن و هدددد 
 4القانون  ف  قطاع أزة يعزى إلى المؤهل العمم 

القيمة  Fقيمة  المحور
 االحتمالية

 المتوسط الحسابي

دبموم 
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس متوسط

دور المرا عددددد الت ميميددددد كدددد  را ات 
 وهريددد فدد  تقمدديص ف ددوة التوقعددات 

 4ف  بيئد التدقيق بقطاع أزة
1.570 0.203 4.06 3.99 4.19 4.44 

دور المرا عددد الت ميميددد المقارنددد فدد  
تقمددددديص ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد 

 4التدقيق بقطاع أزة
0.182 0.908 4.06 3.99 4.06 4.15 

 ا   دددائيد دور المرا عدددد الت ميميدددد
فد  تقمدديص ف ددوة التوقعدات فدد  بيئددد 

 4التدقيق بقطاع أزة
0.090 0.965 3.94 3.85 3.91 3.75 

لممرا عدددددد  الت ميميدددددد الو دددددفيد  دور 
فد  تقمدديص ف ددوة التوقعدات فدد  بيئددد 

 4التدقيق بقطاع أزة
1.000 0.397 4.14 3.91 4.06 4.27 

 4.17 4.06 3.94 4.05 0.615 0.603 جميع المحاور

 2471تساوي  9495" ومستوى د لد 83  3ال دوليد عند در د  ريد " Fقيمد 
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( بين إجابات المبحوثين 05.0) داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق ذات داللة  -4
حول دور المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من وجية نظر 

 .التخصصيعزى إلى المحاسب القانوني في قطاع غزة 

تدددددددم اسدددددددتخدام اختبدددددددار ت ميدددددددل التبددددددداين ا  دددددددادي  ختبدددددددار الفدددددددروق بدددددددين متوسدددددددطات  إ ابدددددددات 
المب دددددوسين  دددددول دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن 
و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون  فددددد  قطددددداع أدددددزة يعدددددزى إلدددددى التخ دددددص والنتدددددائج مبيندددددد فددددد  

الم سددددددددوبد ل ميددددددددع الم دددددددداور م تمعددددددددد تسدددددددداوي  Fمددددددددد   والددددددددذي يبددددددددين أن قي27 دددددددددول رقددددددددم  
كمدددددا أن القيمدددددد ا  تماليدددددد    2471ال دوليدددددد والتددددد  تسددددداوي   Fوهددددد  أقدددددل مدددددن قيمدددددد  14188

ممددددا يدددددل  عمددددى عدددددم و ددددود فددددروق  9495وهدددد  أكبددددر مددددن   94319ل ميددددع الم دددداور تسدددداوي  
ف ددددددددوة  بددددددددين متوسددددددددطات  إ ابددددددددات المب ددددددددوسين  ددددددددول دور المرا عددددددددد الت ميميددددددددد فدددددددد  تقمدددددددديص

التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون  فددددد  قطددددداع أدددددزة يعدددددزى إلدددددى 
قبددددددددول  تددددددددمعمددددددددى مددددددددا سددددددددبق  بندددددددا ً    05.0عنددددددددد مسددددددددتوى د لددددددددد إ  ددددددددائيد  التخ دددددددص 

فددددروق بددددين إ ابددددات المب ددددوسين  ددددول دور المرا عددددد الت ميميددددد فدددد  الفرددددديد القائمددددد بعدددددم و ددددود 
التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة تقمدددديص ف ددددوة 

 4يعزى إلى التخ ص

  27 دول رقم  
إ ابات المب وسين  ول بين متوسطات  (One Way ANOVA)نتائج ت ميل التباين ا  ادي 

دور المرا عد الت ميميد ف  تقميص ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق من و هد نظر الم اسب 
 صنون  ف  قطاع أزة يعزى إلى التخ القا

القيمة  Fقيمة  المحور
 االحتمالية

 المتوسط الحسابي

 محاسبة
عموم 
مالية 

 ومصرفية

إدارة 
 أخرى أعمال

دور المرا عددددددد الت ميميددددددد كدددددد  را ات  وهريددددددد فدددددد  
 4تقميص ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق بقطاع أزة

0.962 0.415 4.07 4.13 3.84 3.78 

دور المرا عدددد الت ميميدددد المقارندددد فددد  تقمددديص ف دددوة 
 4التوقعات ف  بيئد التدقيق بقطاع أزة

1.274 0.289 4.05 4.00 3.71 3.76 

ف  تقميص ف وة  ا   ائيد دور المرا عد الت ميميد
 4التوقعات ف  بيئد التدقيق بقطاع أزة

1.172 0.325 3.91 3.80 3.48 3.63 
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الو فيد  ف  تقميص ف دوة دور لممرا عد  الت ميميد 
 4التوقعات ف  بيئد التدقيق بقطاع أزة

0.908 0.441 3.97 4.16 3.67 3.95 

 3.79 3.68 4.04 4.00 0.319 1.188 جميع المحاور

 2471تساوي  9495" ومستوى د لد 83  3ال دوليد عند در د  ريد " Fقيمد 

( بين إجابات المبحوثين 05.0) داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -5
حول دور المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من وجية نظر 

 المحاسب القانوني في قطاع غزة يعزى إلى المسمى الوظيفي .

تددددددددم اسددددددددتخدام اختبددددددددار ت ميددددددددل التبدددددددداين ا  ددددددددادي  ختبددددددددار الفددددددددروق بددددددددين متوسددددددددطات  
ب دددددددوسين  دددددددول دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد فددددددد  تقمددددددديص ف دددددددوة التوقعدددددددات فددددددد  بيئدددددددد إ ابدددددددات الم

التددددددقيق مددددددن و هددددددد نظددددددر الم اسدددددب القددددددانون  فدددددد  قطدددددداع أدددددزة يعددددددزى إلددددددى المسددددددمى الددددددوظيف  
الم سدددددددوبد ل ميدددددددع الم ددددددداور  F  والدددددددذي يبدددددددين أن قيمدددددددد 28والنتدددددددائج مبيندددددددد فددددددد   ددددددددول رقدددددددم  

كمددددددا أن   2471  دوليددددددد والتدددددد  تسدددددداويال Fوهدددددد  أقددددددل مددددددن قيمددددددد     94934م تمعددددددد تسدددددداوي 
ممددددددا يدددددددل  عمددددددى  9495وهدددددد  أكبددددددر مددددددن  94992القيمددددددد ا  تماليددددددد ل ميددددددع الم دددددداور تسدددددداوي 

عدددددددم و ددددددود فددددددروق بددددددين متوسددددددطات  إ ابددددددات المب ددددددوسين  ددددددول دور المرا عددددددد الت ميميددددددد فدددددد  
 تقمدددديص ف ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة

عمددددى مددددا سددددبق  بنددددا ً    05.0عنددددد مسددددتوى د لددددد إ  ددددائيد  يعددددزى إلددددى المسددددمى الددددوظيف  
فددددددروق بددددددين إ ابددددددات المب ددددددوسين  ددددددول دور المرا عددددددد قبددددددول الفرددددددديد القائمددددددد بعدددددددم و ددددددود  تددددددم

الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون  
 أزة يعزى إلى المسمى الوظيف  4ف  قطاع 

  28 دول رقم  
بدددددين متوسدددددطات  إ ابدددددات   (One Way ANOVA)نتدددددائج ت ميدددددل التبددددداين ا  دددددادي 

المب دددددوسين  دددددول دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن 
 4و هد نظر الم اسب القانون  ف  قطاع أزة يعزى إلى المسمى الوظيف 
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  28 دول رقم  

القيمة  Fقيمة  المحور
 االحتمالية

 المتوسط الحسابي
مالك في 
مكتب 
 تدقيق

شريك في 
مكتب 
 تدقيق

محاسب 
 أخرى قانوني

دور المرا عددددددددددد الت ميميددددددددددد كدددددددددد  را ات 
 وهريددد فدد  تقمدديص ف ددوة التوقعددات فدد  

 4بيئد التدقيق بقطاع أزة
0.041 0.989 4.05 4.10 4.03 4.06 

دور المرا عددددددد الت ميميددددددد المقارنددددددد فدددددد  
تقميص ف دوة التوقعدات فد  بيئدد التددقيق 

 4بقطاع أزة
0.032 0.992 4.01 4.03 4.00 4.03 

دور المرا عد الت ميميد ف  تقميص ف وة 
 4التوقعات ف  بيئد التدقيق بقطاع أزة

0.144 0.933 3.82 3.82 3.85 3.93 

دور لممرا عددد  الت ميميدددد الو دددفيد  فددد  
تقميص ف دوة التوقعدات فد  بيئدد التددقيق 

 4بقطاع أزة
0.321 0.810 4.03 4.06 3.95 3.90 

 3.98 3.96 4.01 3.98 0.992 0.034 جميع المحاور

 2471تساوي  9495" ومستوى د لد 83  3ال دوليد عند در د  ريد " Fقيمد 

( بين إجابات 05.0)داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -6
المبحوثين حول دور المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من 
وجية نظر المحاسب القانوني في قطاع غزة يعزى إلى عدد الدورات التدريبية التي 

 التدقيق .التحقت بيا في مجال 
تدددددددم اسدددددددتخدام اختبدددددددار ت ميدددددددل التبددددددداين ا  دددددددادي  ختبدددددددار الفدددددددروق بدددددددين متوسدددددددطات  إ ابدددددددات 
المب دددددوسين  دددددول دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن 
و هددددددد نظددددددر الم اسددددددب القددددددانون  فدددددد  قطدددددداع أددددددزة يعددددددزى إلددددددى عدددددددد الدددددددورات التدريبيددددددد التدددددد  

 F  والددددذي يبددددين أن قيمددددد 29التدددددقيق والنتددددائج مبينددددد فدددد   دددددول رقددددم   الت قددددت بهددددا فدددد  م ددددال
ال دوليددددد والتددددد   Fوهدددد  أقدددددل مددددن قيمدددددد   94423 الم سددددوبد ل ميددددع الم ددددداور م تمعددددد تسددددداوي

وهددددددد  أكبدددددددر   94737كمدددددددا أن القيمدددددددد ا  تماليدددددددد ل ميدددددددع الم ددددددداور تسددددددداوي    2471 تسددددددداوي
ات  إ ابددددددات المب ددددددوسين  ددددددول ممددددددا يدددددددل  عمددددددى عدددددددم و ددددددود فددددددروق بددددددين متوسددددددط 9495مددددددن 

مدددددددن و هدددددددد نظدددددددر  دور المرا عدددددددد الت ميميدددددددد فددددددد  تقمددددددديص ف دددددددوة التوقعدددددددات فددددددد  بيئدددددددد التددددددددقيق
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الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة يعددددزى إلددددى عدددددد الدددددورات التدريبيددددد التدددد  الت قددددت بهددددا فدددد  
يددددددتم قبددددددول  بنددددددا  عمدددددى مددددددا سدددددبق   05.0عندددددد مسددددددتوى د لدددددد إ  ددددددائيد   م دددددال التدددددددقيق

بددددين إ ابددددات المب ددددوسين  ددددول دور المرا عددددد الت ميميددددد فدددد   فددددروق الفرددددديد القائمددددد بعدددددم و ددددود
تقمدددديص ف ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة 

 4يعزى إلى عدد الدورات التدريبيد

  29 دول رقم  
إ ابدات المب دوسين  دول بدين متوسدطات  (One Way ANOVA)نتدائج ت ميدل التبداين ا  دادي 

دور المرا عدددد الت ميميدددد فددد  تقمددديص ف دددوة التوقعدددات فددد  بيئدددد التددددقيق مدددن و هدددد نظدددر الم اسدددب 
 4القانون  ف  قطاع أزة يعزى إلى عدد الدورات التدريبيد الت  الت قت بها ف  م ال التدقيق

القيمة  Fقيمة  المحور
 االحتمالية

 المتوسط الحسابي

حتى  1من 
 دورة 4

حتى  5من 
 دورات 8

أكثر من 
 دورات 8

لم التحق 
 بدورات

دور المرا عدددددددددددددددددددددد الت ميميدددددددددددددددددددددد 
كددد  را ات  وهريدددد فددد  تقمددديص 
ف ددوة التوقعددات فدد  بيئددد التدددقيق 

 بقطاع أزة4

0.554 0.647 4.06 3.95 4.13 3.99 

دور المرا عددد الت ميميددد المقارنددد 
فدد  تقمدديص ف ددوة التوقعددات فدد  

 التدقيق بقطاع أزة4بيئد 
0.711 0.548 3.98 3.92 4.10 4.14 

دور المرا عدددددددددددددددددددددد الت ميميدددددددددددددددددددددد 
ا   دددددائيد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة 
التوقعددددددددات فدددددددد  بيئددددددددد التدددددددددقيق 

 بقطاع أزة4

0.293 0.830 3.83 3.90 3.82 4.01 

دور لممرا عدددددددددددددددددددد  الت ميميدددددددددددددددددددد 
الو ددددددفيد  فدددددد  تقمدددددديص ف ددددددوة 
التوقعددددددددات فدددددددد  بيئددددددددد التدددددددددقيق 

 بقطاع أزة4

0.926 0.432 3.93 3.89 3.99 4.19 

 4.09 4.01 3.91 3.95 0.737 0.423 جميع المحاور

 2471تساوي  9495" ومستوى د لد 83  3ال دوليد عند در د  ريد " Fقيمد 
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( بين إجابات 05.0) داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -7
التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من المبحوثين حول دور المراجعة 

وجية نظر المحاسب القانوني في قطاع غزة يعزى إلى عدد سنوات الخبرة في مجال 
 التدقيق.

إ ابددددات ادي  ختبددددار الفددددروق بددددين متوسددددطات تددددم اسددددتخدام اختبددددار ت ميددددل التبدددداين ا  دددد
المب دددددوسين  دددددول دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق مدددددن 
و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون  فددددد  قطددددداع أدددددزة يعدددددزى إلدددددى عددددددد سدددددنوات الخبدددددرة فددددد  م دددددال 

وبد ل ميدددددددع الم سددددددد F  والدددددددذي يبدددددددين أن قيمدددددددد 39التددددددددقيق والنتدددددددائج مبيندددددددد فددددددد   ددددددددول رقدددددددم  
  2471ال دوليددددددد والتدددددد  تسدددددداوي  Fوهدددددد  أقددددددل مددددددن قيمددددددد  94285 الم دددددداور م تمعددددددد تسدددددداوي

 ممدددددا يددددددل 9495وهددددد  أكبدددددر مدددددن  94836 ا  تماليدددددد ل ميدددددع الم ددددداور تسددددداوي كمدددددا أن القيمدددددد
عمددددددى عدددددددم و ددددددود فددددددروق بددددددين متوسددددددطات إ ابددددددات المب ددددددوسين  ددددددول دور المرا عددددددد الت ميميددددددد 

سددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع فدددد  تقمدددديص ف ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم ا
         عندددددددد مسدددددددتوى د لدددددددد إ  دددددددائيد أدددددددزة يعدددددددزى إلدددددددى عددددددددد سدددددددنوات الخبدددددددرة فددددددد  م دددددددال التددددددددقيق

 05.0    ً و ددددددددود فدددددددروق بددددددددين  قبدددددددول الفردددددددديد القائمددددددددد بعددددددددم تددددددددمعمدددددددى مددددددددا سدددددددبق  بندددددددا
متوسددددددطات  إ ابددددددات المب ددددددوسين  ددددددول دور المرا عددددددد الت ميميددددددد فدددددد  تقمدددددديص ف ددددددوة التوقعددددددات 
فدددد  بيئددددد التدددددقيق مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون  فدددد  قطدددداع أددددزة يعددددزى إلددددى عدددددد سددددنوات 

  وهدددددذا يعنددددد  أن ال ميدددددع متفقدددددين عمدددددى أن سدددددنوات الخبدددددرة لهدددددا دور كبيدددددر فددددد  اسدددددتخدام الخبدددددرة
 لت ميميد ف  تقميص ف وة التوقعات4المرا عد ا

  39 دول رقم  
بين متوسطات  إ ابات المب وسين  ول  (One Way ANOVA )نتائج ت ميل التباين ا  ادي 

دور المرا عد الت ميميد ف  تقميص ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق من و هد نظر الم اسب 
 4القانون  ف  قطاع أزة يعزى إلى عدد سنوات الخبرة ف  م ال التدقيق
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  39 دول رقم  

القيمة  Fقيمة  المحور
 االحتمالية

 المتوسط الحسابي

 أكثر من
 سنوات 5

 10-6من 
 سنوات

-11من 
 سنة 15

أكثر من 
 سنة 15

دور المرا عددددددددد الت ميميددددددددد 
كددددددد  را ات  وهريدددددددد فددددددد  
تقميص ف وة التوقعات فد  

 4بيئد التدقيق بقطاع أزة

1.815 0.151 4.08 3.87 4.02 4.22 

دور المرا عددددددددد الت ميميددددددددد 
المقارنددد فدد  تقمدديص ف ددوة 
التوقعددات فدد  بيئددد التدددقيق 

 4بقطاع أزة

0.218 0.884 4.01 3.97 3.98 4.09 

دور المرا عددددددددد الت ميميددددددددد 
فدددددد  تقمدددددديص ا   ددددددائيد 

ف ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد 
 4التدقيق بقطاع أزة

0.389 0.762 3.86 3.96 3.76 3.86 

دور لممرا عددددددد  الت ميميددددددد 
الو ددددددددفيد  فدددددددد  تقمدددددددديص 
ف ددددوة التوقعددددات فدددد  بيئددددد 

 4التدقيق بقطاع أزة

0.269 0.847 3.95 3.89 4.00 4.02 

 4.05 3.95 3.92 3.98 0.836 0.285 جميع المحاور

 2471تساوي  9495" ومستوى د لد 83  3ال دوليد عند در د  ريد " Fقيمد 

 تعميق عمى الفرضية الرئيسة الثانية:

 -المؤهدددددل العممددددد  -العمدددددر -ممدددددا سدددددبق يتبدددددين أسدددددر كدددددل مدددددن العوامدددددل التاليدددددد  ال دددددنس
سددددنوات الخبددددرة  عمددددى مدددددى اسددددت ابد  -عدددددد الدددددورات التدريبيددددد-المسددددمى الددددوظيف  -التخ ددددص

المب دددددوسين فددددد  ابدددددراز أسدددددر دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تددددددييق ف دددددوة التوقعدددددات بقطددددداع أدددددزة  
ن زيدددددادة أي مدددددن العوامدددددل السدددددابقد أو توافرهدددددا معدددددًا أ يدددددث واتدددددد  و دددددود ع قدددددد اي ابيدددددد قويدددددد 

فدددد  الم اسددددب القددددانون  يزيددددد مددددن فعاليددددد اسددددتخدامه لممرا عددددد الت ميميددددد  وهددددذا يدددددعو الددددى زيددددادة 
العمدددددل عمدددددى نشدددددر مفهدددددوم المرا عدددددد الت ميميدددددد بكافدددددد أنواعهدددددا والددددددور الدددددذي تمعبددددده فددددد  تددددددييق 

 ف وة التوقعات4
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 النتائج:  5-1

اعتمددددددادًا عمددددددى ا طددددددار النظددددددري والدراسددددددات السددددددابقد التدددددد  تناولددددددت دور المرا عددددددد الت ميميددددددد 
ليددددده إفدددد  تدددددييق ف ددددوة التوقعددددات فددددد  بيئددددد التدددددقيق فدددد  قطدددداع أدددددزة  وفدددد  دددددو  مددددا تو ددددمت 

 النتائج التاليد: استخ صالدراسد الميدانيد يمكن 

بيندددددددددت الدراسدددددددددد أن المرا عدددددددددد الت ميميدددددددددد كددددددددد  را ات  وهريدددددددددد تمعدددددددددب دورًا مهمدددددددددًا فددددددددد   14
تدددددددييق ف ددددددوة التوقعددددددات فدددددد  بيئددددددد التدددددددقيق بقطدددددداع أددددددزة مددددددن و هددددددد نظددددددر الم اسددددددب 

تددددد  يقدددددوم القدددددانون    يدددددث  دددددا ت فددددد  المرتبدددددد ا ولدددددى مدددددن أندددددواع المرا عدددددد الت ميميدددددد ال
 4بها الم اسب القانون 

بيندددددددت الدراسدددددددد أن المرا عدددددددد الت ميميدددددددد المقارندددددددد تمعدددددددب دورًا مهمدددددددًا فددددددد  تددددددددييق ف دددددددوة  24
التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق بقطددددداع أدددددزة مدددددن و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون    يدددددث 
 دددددا ت فدددددد  المرتبددددددد السانيدددددد مددددددن أنددددددواع المرا عدددددد الت ميميددددددد التدددددد  يقدددددوم بهددددددا الم اسددددددب 

 4القانون 
بيندددددت الدراسدددددد أن المرا عدددددد الت ميميدددددد الو دددددفيد لهدددددا دور فددددد  تددددددييق ف دددددوة التوقعدددددات  34

فدددد  بيئددددد التدددددقيق بقطدددداع أددددزة مددددن و هددددد نظددددر الم اسددددب القددددانون    يددددث  ددددا ت فدددد  
 4المرتبد السالسد من أنواع المرا عد الت ميميد الت  يقوم بها الم اسب القانون 

   ددددددددددائيد لهددددددددددا دور فدددددددددد  تدددددددددددييق ف ددددددددددوة بينددددددددددت الدراسددددددددددد أن المرا عددددددددددد الت ميميددددددددددد ا 44
التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق بقطددددداع أدددددزة مدددددن و هدددددد نظدددددر الم اسدددددب القدددددانون    يدددددث 
 دددددا ت فددددد  المرتبدددددد الرابعدددددد مدددددن أندددددواع المرا عدددددد الت ميميدددددد التددددد  يقدددددوم بهدددددا الم اسدددددب 

 4القانون 
ريدددددد  تبدددددين أن أكسدددددر أندددددواع المرا عدددددد اسدددددتخدامًا هددددد  المرا عدددددد الت ميميدددددد كددددد  را ات  وه 54

 استخدامًا ه  المرا عد الت ميميد ا   ائيد4 أقمهاو 
 ول دور المرا عد الت ميميد  أفراد العيندذات د لد إ  ائيد بين  فروقات تبين عدم و ود 64

ف  تقميص ف وة التوقعات ف  بيئد التدقيق من و هد نظر الم اسب القانون  ف  قطاع 
  عدد التخ ص  المسمى الوظيف   ال نس  العمر  المؤهل العمم  تعزى إلى أزة 

 الدورات التدريبيد  عدد سنوات الخبرة ف  م ال التدقيق 4
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 التوصيات:  5-2

 بما يمي: نوصيفي ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة 

هميتهددددددا فدددددد  أعميددددددق مفهددددددوم المرا عددددددد الت ميميددددددد فدددددد  بيئددددددد التدددددددقيق فدددددد  قطدددددداع أددددددزة و ت 14
والموسوقيددددددد فدددددد  القددددددوائم الماليددددددد لدددددددى الم تمددددددع ت قيددددددق مسددددددتوى عددددددال مددددددن الم ددددددداقيد 

المددددال  وبددددذلك تددددديق الف ددددوة بددددين أ دددد اب القددددرار وبددددين مددددا يبذلدددده الم اسددددب القددددانون  
 من  هود  ظهار قوائم ماليد ذات مستوى عال من ا عتماديد4

ا هتمدددددام بالمرا عدددددد الت ميميدددددد ا   دددددائيد  يدددددث تدددددوفر امكانيدددددد ا دددددرا  عمميدددددات  سدددددابيد  24
 دًا وأكسر مودوعيد4أكسر تعقي

العمدددددل عمدددددى توعيدددددد الم تمدددددع المدددددال  بوا بدددددات الم اسدددددب القدددددانون  مدددددن خددددد ل النددددددوات  34
والم اددددددددرات التدددددددد  تهدددددددددف إلدددددددى نشددددددددر وعدددددددد  وسقافددددددددد الدددددددرأي العددددددددام بوظيفيددددددددد ومهددددددددام 

 الم اسب القانون 4
العمدددددل عمدددددى تفعيدددددل دور المرا عدددددد الت ميميدددددد لتعزيدددددز أدلدددددد ا سبدددددات التددددد  مدددددن شددددد نها أن  44

 السقد ف  القوائم الماليد وتدييق ف وة التوقعات4تدعم 
نواعهدددددددا أتطدددددددوير أدا  الم اسدددددددبين القدددددددانونيين فيمدددددددا يتعمدددددددق بالمرا عدددددددد الت ميميدددددددد بكافدددددددد  54

 وخا د ا   ائيد وذلك عبر توفير دورات تدريبيد لهم ف  هذا الم ال4
القدددددانونيين عمدددددى الددددددعوة إلدددددى عقدددددد المزيدددددد مدددددن المدددددؤتمرات العمميدددددد  طددددد ع الم اسدددددبين  64

التطددددورات والمسددددت دات فدددد  مهنددددد التدددددقيق ومناقشددددد ذلددددك التطددددور ليددددت  م مددددع الظددددروف 
 4بما يساهم ف  تطوير قدرات الم اسب القانون  الم ميد القائمد

التعمدددددديم والتدددددددريب المسددددددتمر لطدددددداقم الم اسددددددبين القددددددانونيين الددددددذين يعممددددددون فدددددد  مكاتددددددب  74
كفددددددا ة والخبددددددرة فدددددد  م ددددددال ا  ددددددرا ات التدددددددقيق ب يددددددث يكددددددون عمددددددى قدددددددر عددددددال مددددددن ال

الت ميميددددددد وا لمددددددام با سدددددداليب وا دوات ا   ددددددائيد التدددددد  يتو ددددددب اسددددددتخدامها لمو ددددددول 
إلددددددددى أدلددددددددد اسبددددددددات ت قددددددددق الم ددددددددداقيد لمقددددددددوائم الماليددددددددد المدققددددددددد وتددددددددديق مددددددددن ف ددددددددوة 

 التوقعات4
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 الدراسات المستقبمية:

ميدددددد فددددد  تددددددييق ف دددددوة التوقعدددددات دور المرا عدددددد الت ميا دددددرا  الب دددددوث والدراسدددددات  دددددول  14
 من و هد نظر مستخدم  القوائم الماليد4

دور المرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تددددددييق ف دددددوة التوقعدددددات ا دددددرا  الب دددددوث والدراسدددددات  دددددول  24
 من و هد نظر الم اسب القانون  خ ل مرا ل التدقيق الس سد4
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 المراجعقائمة 

 أواًل: القرآن الكريم.

 : المراجع العربية:ثانياً 

المرا عددددددد الت ميميددددددد فدددددد   اسددددددتخدامم ددددددا ت مسدددددداهمد    2996 أبددددددو سددددددمهداند  نيفددددددين   14
كميدددددددددد الت دددددددددارة  رسدددددددددالد ما سدددددددددتير أيدددددددددر منشدددددددددورة    تخطددددددددديط وأدا  عمميدددددددددد المرا عدددددددددد

 ال امعد ا س ميد  أزة4
ا  دددددرا ات الت ميميددددددد فدددددد  المرا عددددددد  اسددددددتخدام   أسددددددر 2912 أبدددددو شددددددرخ  م مددددددد أكدددددرم   24

كميدددددد   رسدددددالد ما سدددددتير أيدددددر منشدددددورة  ا ن رافدددددات واكتشدددددافلمرقابدددددد عمدددددى ا دا   كددددد داة
 الت ارة  ال امعد ا س ميد  أزة4

   دور المرا عددددددد الت ميميددددددد فدددددد  تخفدددددديض 2912   سددددددعيد  وزبانيدددددددأبددددددو ميالددددددد  سددددددهيل   34
م مددددددددد  امعددددددددد القدددددددددس   529مخدددددددداطر التدددددددددقيق وفقددددددددًا لمعيددددددددار التدددددددددقيق الدددددددددول  رقددددددددم 

 4 32 2  فمسطين  راساتلألب اث والد
   ف ددددددددوة التوقعددددددددات بددددددددين الم تمددددددددع المددددددددال  2997 أ مددددددددد  م مددددددددود شددددددددعبان  سددددددددين   44

كميدددددد الت دددددارة   رسدددددالد ما سدددددتير أيدددددر منشدددددورة  ومرا عددددد  ال سدددددابات وسدددددبل تددددددييقها 
 ال امعد ا س ميد  أزة4

   ف ددددددوة التوقعددددددات ومسددددددؤوليات المدددددددققين مددددددن و هددددددد 2999  التميمدددددد   هاشددددددم  سددددددن  54
 4 194 22  ا قت اديدم مد كميد بغداد لمعموم نظر المستسمرين ف  العراق  

م مددددددددد      دور معددددددددايير التددددددددقيق فدددددددد  تقمدددددددديص ف دددددددوة التوقددددددددع2919 الددددددددوري  عمددددددددر   64
 1244 :14 1 المن ور

ددددددو  معدددددايير التددددددقيق     تددددددقيق ال سدددددابات فددددد 2996   الدددددذنيبات  عمددددد  عبدددددد القدددددادر 74
 الدوليد وا نظمد والقوانين الم ميد نظريد وتطبيق  ا ردن4

   تددددددقيق ال سدددددابات فددددد  ددددددو  المعدددددايير الدوليدددددد 2919الدددددذنيبات  عمددددد  عبدددددد القدددددادر    84
 نظريد وتطبيق  ا ردن  الطبعد السالسد4

م مدددددد    ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  بيئدددددد التددددددقيق الفمسدددددطينيد  2998السدددددعد  رائدددددد ابدددددراهيم    94
 4 349 14   امعد القدس المفتو د لألب اث والدراسات
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ا  دددددرا ات الت ميميددددددد فددددد  مرا ددددددل  اسدددددتخدام   أهميددددددد 2911 العبددددددل   سددددداري   194
الشدددددددرق التددددددددقيق مدددددددن قبدددددددل المدددددددراقبين المددددددداليين فددددددد  الكويدددددددت  كميدددددددد ا عمدددددددال   امعدددددددد 

 ا وسط  الكويت4
   العوامدددددددل المدددددددؤسرة عمدددددددى تددددددددييق ف دددددددوة 2913 الفدددددددرح  عبدددددددد الدددددددرزاق م مدددددددد  114

  14 16  ا ردن الم مد العربيد لمم اسبدالتوقعات ف  التدقيق  
   ف دددددددددددوة التوقعدددددددددددات فددددددددددد  مرا عدددددددددددد 2999أ مدددددددددددد عبدددددددددددد القدددددددددددادر    لقرنددددددددددد  ا 124

  العربيددددددد لمعمددددددوم ا داريدددددددالم مددددددد ال سددددددابات العامددددددد فدددددد  المممكددددددد العربيددددددد السددددددعوديد  
  امعد الكويت4 143 ف د  2  العدد 16م مد 

 اسدددددددددت ابد   العوامدددددددددل المدددددددددؤسرة فددددددددد  2996المخادمدددددددددد  أ مدددددددددد عبدددددددددد الدددددددددر من   134
م مدددددد الم اسدددددبد وا دارة مددددددقق ال سدددددابات لرأبدددددات العمددددد   مدددددن الخددددددمات الم اسدددددبيد  

 2714:ص 66  ا ردن  والت مين
   دور 2999  عمدددددددددار ع ددددددددددام  الددددددددددر من عبددددددددددشددددددددداكر   ددددددددد ح  ددددددددددا ب  و  144

م مددددددد ال امعددددددد ت فدددددد  العددددددراق  عدددددداتقددددددارير مدددددددقق  ال سددددددابات فدددددد  تدددددددييق ف ددددددوة التوق
 44عدد  1  م مد الخمي يد

   التفكيددددددددر ومندددددددداهج الب ددددددددث التربددددددددوي  2919شدددددددداهين  عبددددددددد ال ميددددددددد  سددددددددن   154
 74 امعد ا سكندريد  كميد التربيد بدمنهور  قسم المناهج وطرق التدريس   ف د

   م ددددددددا ت مسدددددددداهمد التقريددددددددر المددددددددت فظ فدددددددد  2912 ددددددددباح  سددددددددالم أ مددددددددد    164
م مدددددددد  امعدددددددد تددددددددييق ف دددددددوة التوقعدددددددات بدددددددين المرا دددددددع الخدددددددار   والم تمدددددددع المدددددددال   

   العدد السالث4فمسطين لألب اث والدراسات
  ف دددددددددوة التوقعدددددددددات بدددددددددين الم تمدددددددددع المدددددددددال  2994 ربدددددددددوع  يوسدددددددددف م مدددددددددود   174

م مددددددددد ال امعددددددددد معال ددددددددد تدددددددددييق الف ددددددددوة   ومرا عدددددددد  ال سددددددددابات القددددددددانونيين وطددددددددرق
 3674ص  2عدد  12  م مد ا س ميد

   التدددددددددقيق ال ددددددددديث لم سددددددددابات  دار  ددددددددفا  2999 معددددددددد  أ مددددددددد  ممدددددددد     184
 لمنشر والتوزيع  عمان  ا ردن  الطبعد ا ولى4

   دراسددددددات وب ددددددوث فدددددد  التدددددددقيق والت كيددددددد  دار 2919 معددددددد  أ مددددددد  ممدددددد     194
 عمان  ا ردن  الطبعد ا ولى4 فا  لمنشر والتوزيع  
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   التدددددددددقيق والت كيددددددددد وفقددددددددًا لممعددددددددايير الدوليددددددددد 2912 معددددددددد  أ مددددددددد  ممدددددددد     294
 لمتدقيق  دار  فا  لمنشر والتوزيع  عمان  ا ردن  الطبعد ا ولى4

   موسدددددددددوعد معدددددددددايير المرا عدددددددددد  الددددددددددار 2997 مددددددددداد  طدددددددددارق عبدددددددددد العدددددددددال   214
 ال امعيد  ا سكندريد  م ر4

  أهميدددددد المرا عدددددد الداخميدددددد فددددد  تددددددييق ف دددددوة 2911 مدددددودة  م مدددددد ا مدددددد    224
 .auditorshassanmahmoud.blogspotالتوقعات  مدوند منشورة عمى موقع 

   مدددددددى تدددددد سير تطبيددددددق  وكمددددددد الشددددددركات عمددددددى 2999 خميددددددل  هددددددان  م مددددددد  234
كميددددد  رسددددالد ما سددددتير أيددددر منشددددورة  ف ددددوة التوقعددددات فدددد  مهنددددد المرا عددددد فدددد  فمسددددطين 

 الت ارة  ال امعد ا س ميد  أزة4
 أيدددددددددر المعقولددددددددددد   أسدددددددددر التوقعدددددددددات 2911دراأمدددددددددد  زهدددددددددران  عقدددددددددل  سدددددددددداهر  244

لمسددددتخدم  البيانددددات الماليددددد عمددددى ف ددددوة توقعددددات التدددددقيق فدددد  فمسددددطين   امعددددد القدددددس 
 المفتو د  فمسطين4

   تقيدددددددديم فعاليددددددددد ا  ددددددددرا ات 2998عبددددددددد السددددددددتار  عبددددددددد ال بددددددددار  الكبيسدددددددد    254
يميددددد لتدددددقيق القددددوائم الماليددددد لمشددددركات المسدددداهمد فدددد  ا ردن  م مددددد  امعددددد ا نبددددار الت م

 2لمعموم ا قت اديد وا داريد  ا ردن 
   المرا عددددددددددد المتقدمددددددددددد فدددددددددد  بيئددددددددددد 2997 عبيددددددددددد   سددددددددددين  السدددددددددديد  شدددددددددد اته  264

 ا عمال المعا رة  ا سكندريد: الدار ال امعيد4
دار  سددددددددددددابات المعا ددددددددددددر    تدددددددددددددقيق ال 2919أسددددددددددددان  فدددددددددددد ح  المطارنددددددددددددد   274

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعد  ا ردن  الطبعد السانيد4
م مددددددددددددد    ف ددددددددددددوة التوقعددددددددددددات فدددددددددددد  المرا عددددددددددددد   2999 فر ددددددددددددات  نا دددددددددددديف  284

 394  العدد 2999  الف ل السالث الم اسب الم از
ا  دددددرا ات الت ميميدددددد فددددد  ال مهوريدددددد  اسدددددتخدام   مددددددى 2999 قدددددريط  ع دددددام  294

سدددددددددوريا    والقانونيدددددددددد ا قت ددددددددداديدم مدددددددددد  امعدددددددددد دمشدددددددددق لمعمدددددددددوم العربيدددددددددد السدددددددددوريد  
25 14   

   دور معدددددددايير المرا عدددددددد فددددددد  تددددددددييق 2998م دددددددطفى  م مدددددددود م دددددددطفى   394
    امعد دمشق  سوريا4ا قت ادف وة التوقعات  كميد 
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   أسددددددر تعدددددددي ت معيددددددار التدددددددقيق 2913نقددددددو  تددددددرزي  المنت ددددددر بدددددداهلل سددددددهيل   314
  بتقريددددددر مدددددددقق ال سددددددابات عمددددددى تدددددددييق ف ددددددوة التوقعددددددداتالخدددددداص 799الدددددددول  رقددددددم 

 كميد الت ارة  ال امعد ا س ميد  أزة4رسالد ما ستير أير منشورة  
   قيددددددددداس أسدددددددددر ف دددددددددوة التوقعدددددددددات فددددددددد  2911 يوسدددددددددف  إسددددددددد م عبدددددددددد الفتددددددددداح  324

رسدددددددالد المرا عدددددددد عمدددددددى قدددددددرارات المسدددددددتسمرين فددددددد  سدددددددوق ا وراق الماليدددددددد فددددددد  م دددددددر  
 كميد الت ارة  م ر4 امعد بنها  ما ستير أير منشورة   
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 1الممحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                   

 غــــــــــزة –لجامعـــــــــــة االسالميـــــــــــــــة ا

 عمــــــــــــــــادة الدراســــــــــــات العميــــــــــــــا

 ـــــــــارةــكميــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستبيان

 األخ الكريم / األخت الكريمة:

 الس م عميكم ور مد اهلل وبركاته 

تقدددددددوم البا سدددددددد بددددددد  را  دراسدددددددد ميدانيدددددددد تهدددددددم خددددددددمات المرا عدددددددد  والتددددددددقيق فددددددد  قطددددددداع أدددددددزة  
 بعنوان :واستكماً  لبرنامج الما ستير ف  الم اسبد والتمويل 

من وجية نظر المحاسب التدقيق التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة دور المراجعة " 
 في قطاع غزة" القانوني

 يددددث  دددد د نتددددائج ومودددددوعيد   ا  ابددددد عمددددى أسددددئمد هددددذا ا سددددتبيان بدقددددد ن مددددل مددددن سدددديادتكم
مدددددددع العمدددددددم ان ا  ابدددددددات التددددددد    هدددددددذا ا سدددددددتبيان تعتمدددددددد بدر دددددددد كبيدددددددرة عمدددددددى  ددددددد د ا ابتدددددددك

 خدم ا   أراض الب ث العمم  فقط4سن  ل عميها لن تست

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 موا بقبول فائق االحترام والتقديروتفض

 الباحثة                                                          

 نادية عبد المجيد أبو سنيدة

  

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAQQjRw&url=http://cdi.iugaza.edu.ps/posts.aspx?id=86&ei=4WgMU4KJIKeq4ATi-IHAAg&usg=AFQjCNGSlZktDL_vfFjVfTQzgB3v7j6vsg
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 معمومات عامة:

 ( حول البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:  يرجى التكرم بوضع )  

 ال نس:              ذكر                                     أنسى -1
 سند            49-31سند ف قل                             39العمر:               -2

 سند ف كسر 59سند                             41-59                
 بكالوريوس         دبموم متوسط                        المؤهل العمم :   -3

 دكتورا                        ما ستير                           
 التخ ص:             م اسبد                              عموم ماليد وم رفيد -4

 ادارة أعمال                         أخرى  ددها44444444                    
 شريك ف  مكتب تدقيق         مالك ف  مكتب تدقيق             :المسمى الوظيف   -5

 م اسب قانون                 أخرى  ددها 4444444                           
 عدد سنوات الخبرة ف  م ال التدقيق: -6

 سند                               15-11سنوات          من  19-6سنوات         من  5أكسر    أكسر من 

 سند                                    15ن أكسر م          

 عدد الدورات التدريبيد الت  الت قت بها ف  م ال التدقيق: -7
 دورات            8دورات          أكسر من  8 تى  5دورة         من  4 تى  1من       
 لم الت ق بدورات      

 الشهادة المهنيد: -8
CPA                 ا مريكيد   ACPA الم اسب القانون  العرب 
CA ACCA           بريطانيدPCPA  44مدقق  سابات فمسطين         أخرى  ددها 

  

  



الصفحت   

118 
 

  

 

 التوقعاتف وة  تقميصلممرا عد الت ميميد ك  را ات  وهريد ف  دور اي اب  يو د : الفرضية األولى
 4طاع أزةقبف  بيئد التدقيق 

 االسئمة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

1 
يعمدددددل الم اسدددددب القدددددانون  عمدددددى ت دددددميم ا دددددرا ات 

  وهريد لغرض تقييم مخاطر ا خطا  ال وهريد4
     

2 
يقددوم الم اسددب القددانون  بتنفيددذ ا  ددرا ات ال وهريددد 
فددددددد  الوقدددددددت المناسدددددددب لغدددددددرض اسدددددددتخدامها تقيددددددديم 

 المخاطر بكفا ة4

     

3 
القددددددددانون  ا  دددددددرا ات الت ميميددددددددد  يددددددددع الم اسدددددددب

 ال وهريد لممعام ت الماليد الكبيرة4
     

4 
لمددددددام الكدددددداف  ا الم اسددددددب القددددددانون   يتددددددوافر لدددددددى

مدددن تقدددديم ممدددا يمكنددده متطمبدددات التشدددريعيد لمعميدددل بال
  مول مقتر د لممسائل القانونيد4

     

5 
يتددددددوافر لدددددددى الم اسدددددددب القددددددانون  الدرايددددددد الكافيدددددددد  

 العميل4ب نشطد 
     

6 
الم اسب القانون  بمعال د ا مور أير العاديدد  يقوم

 لى ت قيق م داقيد القوائم الماليد4مما يؤدي إ
     

7 
ا لمددددددام الكدددددداف  الم اسددددددب القددددددانون   تددددددوافر لدددددددىي

مدددددن كشدددددف بخ دددددائص عمدددددل العميدددددل ممدددددا يمكنددددده 
 ا خطا  ومعال تها4

     

8 
 د د ا  ابدات يقوم الم اسدب القدانون  بالت كدد مدن 

الت  ي  ل عميها ف   ميع مرا دل التددقيق بغدرض 
 ت  ي  كسير من المعمومات4

     

9 
ا  دددددددول السابتدددددددد  هدددددددت كاو كدددددددن ا لمدددددددام بتقيددددددديم مّ يَ 

 الم اسب القانون  من تعزيز مبدأ ا ف اح4
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لممرا عددددد الت ميميددددد المقارنددددد فدددد  تقمدددديص ف ددددوة التوقعددددات فدددد  دور  يو ددددد: الفرضــــية الثانيــــة
 4 بقطاع أزةالتدقيق بيئد 

 االسئمة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

هدا يستخدم الم اسب القانون  النسدب فد  الت ميدل ويقارن 1
 السابقد4مع ما يماسمها ف  الفترات 

     

2 
الم اسددددب القددددانون  بالمقارندددد بددددين نسددددب الشددددركد  يقدددوم

كتشداف نقداط الددعف مما يمكنده مدن اونسب ال ناعد 
 ومعال تها4

     

3 
يكتشددف الم اسددب القددانون  ا خطددا  والت عددب بمقارنددد 

 4قيمد العن ر مع قيمته الدفتريد
     

4 
نسددددبد م مددددل الددددرب   ب سددددابالم اسددددب القددددانون   يقددددوم

 كشف الت عب4 منمما يمكنه لممبيعات 
     

5 
د والمديونيدددددد نسدددددب السددددديول ي مدددددل الم اسدددددب القدددددانون 

رتقددددا  ب ددددودة ا والتدددددفقات النقديددددد ممددددا يسدددداعد  عمددددى 
 التدقيق4

     

6 
عددن قدديم البنددود أيددر بددالت ري الم اسددب القددانون   يقددوم

والق ور  معال د نقاط الدعف مما يساعد  ف العاديد 
 4المو ودة

     

7 

الم اسدددددب القددددددانون  النسدددددب الماليدددددد لمعرفددددددد  يسدددددتخدم
ممدددددا الع قددددد بددددين ال سددددابات بد لددددد بعدددددها الددددبعض 

 رقام أير الم لوفدد ذات التد سيرعمى اكتشاف ا يساعد  
 السمب  عمى القوائم الماليد4

     

8 
ممددا يسدداعد  الماليددد  النسددبالم اسددب القددانون   يسددتخدم
ذات كشددددف مددددواطن الدددددعف وا خطددددا  المرتكبددددد فدددد  
 م داقيد القوائم الماليد4سمب  عمى الت سير ال

     

9 
ممددا يمكندده النسددب   الت ميددلالم اسددب القددانون   يسددتخدم
مقارندددددد البياندددددات الماليدددددد لممنشدددددآت ذات ا   دددددام مدددددن 

 عمى كشف ا خطا  ومعال تها4المختمفد 
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ـــــة بيئدددددد لممرا عدددددد الت ميميدددددد فددددد  تقمددددديص ف دددددوة التوقعدددددات فددددد  دور  يو دددددد: الفرضـــــية الثالث
 4بقطاع أزةالتدقيق 

 االسئمة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

1 
بين  سابين لمتنبؤ  الع قدالم اسب القانون   يستخدم

اآخر عمى معرفد قيمد بر يد  ساب بدليل ال ساب 
 ذلك ال ساب4

     

2 
الم اسدددددددب القدددددددانون  بقيمدددددددد م موعدددددددد مدددددددن  يسدددددددتدل

خدددر عمدددى الت كدددد مدددن آال سدددابات عمدددى قيمدددد  سددداب 
   د ال ساب4

     

3 
التخطدددددددددديط  جالم اسدددددددددب القددددددددددانون  نمدددددددددوذ يسدددددددددتخدم

كالمبيعدددات الفعميدددد الشدددهريد الدالدددد عمدددى ت ديدددد تكمفدددد 
 ف  ت ديد ا يراد ال اف  ال قيق 4المبيعات 

     

4 
لم اسدددددب القدددددانون  ت ميدددددل ا ت دددددا  خددددد ل يسدددددتخدم ا

 كتشاف نقاط الدعف4االفترات المتعاقبد عمى 
     

5 
الشددهريد  ر دديد المبيعدداتالم اسددب القددانون   يسددتخدم

ت  مال  المدينين عمى التسبإالفعميد ف  التنبؤ بر يد 
 من  قيقد المركز المال  لمشركد4

     

6 
ممدا ت ميدل الس سدل الزمنيدد بالم اسدب القدانون   يقوم

 4المكتشف معال د الخمل يساهم ف 
     

7 

بددددددين العنا ددددددر مددددددن خدددددد ل  رتبدددددداط اكددددددن دراسددددددد مّ تَ 
متغيددرين مسددتقل وتددابع الم اسددب القددانون  مددن التنبددؤ 
بقيمدددد المتغيدددر التدددابع وتت قدددق لددده نتي دددد سدددميمد يبندددى 

 عميها تقديراته4

     

8 
إلدى ت ديدد يؤدي ت ديد ان راف القيم ال قيقيدد المقددرة 

 ا خطا  وكشف الت عب4
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عدددددات فددددد  دور لممرا عدددددد  الت ميميدددددد الو دددددفيد  فددددد  تقمددددديص ف دددددوة التوقيو دددددد : الفرضـــــية الرابعـــــة
 4بيئد التدقيق بقطاع أزة

 االسئمة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

1 
لددى أفددراد داخددل إا ستفسددارات  يو دده الم اسددب القددانون 

 كتشاف ال قائق4اف  مما يساعد  المنش ة 
     

م اسددب القددانون  بالالم اسددب القددانون  ال ددال   يسددتعين 2
 كشف الكسير من ا مور4 مما يمكنه منالسابق 

     

3 
النظددام الددداخم  لمشددركد عمددى الم اسددب القددانون   يطمددع

 4لي دد مدى التزام ا دارة الماليد بهاأو العميل 
     

4 
الم اسددب القددانون  عمددى سياسددد تسددويق منت ددات  يطمددع

نقدداط الددددعف وبالتددال  زيدددادة مسدددتوى  ليكتشدددفالعميددل 
 م داقيد قوائمه الماليد4

     

5 
يطمع الم اسدب القدانون  عمدى السياسدات العامدد فد  تقيديم 

 ول السابتد مما يساعد  ف  الكشف عن  د د التقيديم ا 
 مما يعكس أسرًا إي ابيًا عمى القوائم الماليد4

     

6 
الم اسددب القددانون  عمددى التشددريعات ذات الع قددد  يطمددع

 كشف مخالفات العميل4 يساعد  ف 
     

7 
 المهنيددد الم اسددب القدانون  عمددى المعدايير الدوليددد يطمدع

بمهامهدددا يدددؤدي إلدددى ت سدددين عمميدددد ويمدددم ذات الع قدددد 
 4التدقيق

     

8 
عمدددددى أوراق عمدددددل التددددددقيق  يطمدددددع الم اسدددددب القدددددانون 

ال دددا ت أيدددر ممدددا يسددداعد  فددد  معرفدددد لمسدددند السدددابقد 
 الماليد4الم لوفد الت  تؤسر عمى القوائم 

     

9 
التدد   ال وانددبتسددهم نتددائج المرا عددد السددابقد فدد  ت ديددد 

 عمميد المرا عد4 مشك تيمكن أن تتسبب ف  
     

ممددددا طبيعددددد عمددددل الشددددركد  يفهددددم الم اسددددب القددددانون   19
 كتشاف نقاط الدعف ومعال تها4يساعد  ف  ا

     

11 
الم اسب القانون  عمدى م اددر  مسدات م مدس  يطمع

ا دارة ممددا يزيددد مددن معرفتدده وقدرتدده عمددى أدا  المهمدددد 
 المنوطد به بكفا ة4

     

 الباحثة مع تحيات
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 2الممحق رقم 

 قائمة بأسماء المحكمين

 
 الجامعة المينة االسم  م
 أستاذ الم اسبد أ4د4 عم  عبد اهلل شاهين 1

 مساعد نائب رئيس ال امعد لمشؤون ا داريد 
 ال امعد ا س ميد

 أستاذ الم اسبد والتمويل أ4د4 سالم عبد اهلل  مس 2
 عميد كميد الت ارة 

 ال امعد ا س ميد

 ال امعد ا س ميد أستاذ الم اسبد والتمويل أ4د4  مدي ش دة زعرب 3
 ال امعد ا س ميد م ادر أكاديم  ف  قسم ا   ا  د4 نافذ بركات 4
  امعد ا ق ى أستاذ الم اسبد المساعد د4 اسكندر نشوان 5

 




