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 ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة التعديالت التي أجريت على معيار 
المعدل والخاص بتقرير مدقق الحسابات في تحسين توصيل نتيجة ( 700) التدقيق الدولي رقم

مساهمة هذه التعديالت المتعلقة بمسؤوليات  والى مدى، التقريرعملية التدقيق إلى مستخدمي 
اإلدارة ومسؤوليات وواجبات المدقق وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق في تضييق فجوة 

 .وذلك من وجهة نظر كل من مدققي الحسابات، ومعدي البيانات المالية، واألكاديميين، التوقعات

إتباع المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمالئمته لطبيعة ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم 
ولغرض ، ولجمع البيانات تم تصميم استبانه وتوزيعها على فئات عينة الدراسة الثالث، الدراسة

 (.SPSS)البرنامج اإلحصائي  اختبار الفرضيات وتحليل البيانات تم استخدام

 ساهمت الحسابات مدقق تقرير ىعل أجريت التي التعديالت أن الدراسة هذه نتائج وأظهرت
في اإلشارة بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة ومسؤوليات وواجبات المدقق وطبيعة ونطاق ومحددات 

كما ، وبالتالي في تضييق فجوة التوقعات من وجهة نظر الفئات التي شملتها الدراسة، عملية التدقيق
 .لتقريرأدت إلي تحسين توصيل نتيجة عملية التدقيق إلى مستخدمي ا

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة المحافظة على تقرير 
المعدل مما قد يساعد على إقبال مستخدمي  ( 700)التدقيق الدولي رقم المدقق وفقا لمعيار 

وضرورة سن قوانين وأنظمة من قبل المشرع الفلسطيني تتطلب تبني ، البيانات المالية على قراءته
واألخذ بعين العتبار ، المعدل( 700)مدقق الحسابات وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم تقرير 

وجهات نظر مستخدمي البيانات المالية في مختلف البلدان التي تنتسب لالتحاد الدولي للمحاسبين 
 .حول هذه التعديالت
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Abstract 

This study aimed to explore the effect of amendments to 
International Auditing Standard No (700) "the standard on the auditor’s 
report" in improving audit communication to Audit report users, and aimed 
to identifying the extent to which this amendments regarding to 
management’s responsibilities, and auditor's responsibilities, duties, and 
nature, scope, and procedures of the audit result in a smaller expectation 
gap, from the perspectives of auditors, preparers of financial statements, 
and academicians. 

And for the achievement of the study target the use of the analytic 
descriptive method took place, Due to its suitability to the nature of the 
study, and for the collection of data a questionnaire was developed and 
distributed to a sample of the three specified groups, in addition to 
analyze the data and to access the results of the study the Statistical 
Package for Social Science (SPSS) was used. 

After the analysis of the questionnaires, The results showed that: 
the amendments to the International Auditing Standard No (700) Clearly 
Refers to management’s responsibilities, and auditor's responsibilities and 
duties, and nature, scope, and procedures of the audit, and therefore 
narrowing the audit expectations gap. and improved the audit 
communication to the Audit report users.  

According to the previous results, a number of recommendations 
were presented as follows: The importance of Maintaining the audit report 
according to revised International Auditing Standard No (700), which may 
help users of financial statements to read it. The importance of enact laws 
and regulations by the Palestinian legislature requires that the adoption of 



 م
 

the audit report according to revised International Auditing Standard No 
(700), and there is a need for taking the views of the users of the 
financial statements about the modifications. 
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 :المقدمة1.1 

 لتلك النهائي الناتج ويمثل, التدقيق عملية مكونات أهم من الحسابات مدقق تقرير يعتبر
 ويهدف, نمستخدميال مع للتواصل الحسابات مدققي يستخدمها التي الرئيسية األداة وهو, العملية
 ةيالمحاسب األدبيات وتؤكد, اإلدارة قبل من المعدة المالية المعلومات مصداقية لتعزيز مدققال تقرير
 المستخدمة الوحيدة الرسمية الوسيلة يكون يكاد المدقق تقرير أن وتبين, اإلعالمية القيمة هذه على

عالم لتثقيف  (.Fakhfakh, 2008) التدقيق وظيفة حول المالية البيانات مستخدمي مختلف وا 

 بمحتواه الفائقة العناية من بد فال منه األساسي الهدف الحسابات مدقق تقرير يحقق ولكي
 ال وبما المناسب, بالشكل مدلوالته إدراك من المالية البيانات مستخدمو يتمكن حتى وشكله, ولغته
 (.2008 وآخرون, الذنيبات) الرسالة هذه خالل من تحقيقه إلى المهنية الجهات تسعى ما يخالف

 القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد مثل, عديدة مهنية جهات أولت, الزمن مدار وعلى
, الحسابات مدقق لتقرير خاصة أهمية, األخرى الجهات من وغيرها للمحاسبين الدولي واالتحاد
 التوقعات فجوة تقليص مثل لتحقيقها, يسعون أخرى بأهداف الحسابات مدقق تقرير ربط على ودأبت

 للمساءلة تعرضهم احتمالية وتقليل, الحسابات مدقق مسؤوليات وتقليص, التدقيق مجال في
 من العديد بإصدار الجهات هذه قامت ولذلك, التقرير لهذا الفهم سوء أو التقرير لغة بسبب القانونية
جراء, الحسابات مدقق بتقرير المتعلقة المعايير  تلك على والتحسينات التعديالت من العديد وا 
 المدقق تقرير يصبح حتى التعديالت هذه كل وجاءت, ومحتواه التقرير بشكل المرتبطة المعايير

 (.2011 وآخرون, خداش) وسهل واضح بشكل التدقيق عملية نتائج توصيل على قادرا  

 معيار على للمحاسبين الدولي االتحاد أجراه الذي التعديل هو التعديالت هذه آخر كان وقد
 31 من اعتبار ا المفعول ساري أصبح والذي المدقق بتقرير الخاص( 700) رقم الدولي التدقيق
 لمسؤوليات واضحة تفسيراتمدقق ال تقرير يوفر أن المعيار هذا ويتطلب, م2006 األول كانون
 بهدف وذلك, التدقيقعملية  ومحددات ونطاق لطبيعة شرح جانب إلى اإلدارة, مسؤولياتول المدقق
 لمدققل الفعلية المسؤوليات مع المستخدمين توقعات ولمواءمة, للتدقيق المستخدمين فهم تحسين
 (.IFAC, 2008) التوقعات فجوة ولتضييق, المدققة المالية القوائم موثوقية إلى باإلضافة واإلدارة,

 بين للدراسة يخضع ما كثير ا فإنه التدقيق, عملية نتيجة توصيل في التقرير ألهمية ونظر ا
 هنا ومن أهدافها, تحقيق في عليه تطرأ التي التعديالت جدوى تفحص أجل من واآلخر الحين
 .فجوة التوقعات تضييق على وأثرها التعديالت هذه آخر على لتركز الدراسة هذه جاءت
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 :الدراسة مشكلة 1.2

 700))رقم  الدولي التدقيق لمعيار تعديال   الدولية والتأكيد التدقيق معايير مجلس أصدر
 ويتطلب, م2006 ديسمبر 31 من ا  عتبار إ المفعول نافذ يعد والذي, مدقق الحسابات بتقرير الخاص

 مسؤولياتلكل من  واضحة تفسيرات مدقق الحسابات تقرير يوفر أن ,المذكور الدولي المعيار هذا
 وقد, التدقيق عملية ومحددات ونطاق لطبيعة شرح جانب إلى اإلدارة, مسؤولياتو  مدقق الحسابات

 مع همتوقعات ولمواءمة ,لعملية التدقيق المستخدمين فهم تحسين أجل من التعديلهذا  أجري
 ,المدققة المالية القوائم موثوقية إلى باإلضافة واإلدارة, الحسابات لمدقق الفعلية المسؤوليات
 (.IFAC, 2008)في التدقيق  التوقعات فجوة ولتضييق
 

 مدقق الحسابات لمسؤوليات تفسيرات وجود أن إلى السابقة الدراسات من العديد أشارت وقد
 فهم إلى تؤدي قد ,مدقق الحسابات تقرير التدقيق في ومحددات نطاقو  طبيعةل وكذلك اإلدارة,و 

 هذه مثلوجود  تأثير أن إلى أخرى دراسات أشارت المقابل وفي, للتقرير المستخدمين بين أفضل
 (.Gold et al., 2012) ا  موجود غير حتى أو بسيطا   كوني قد التفسيرات

 

دراك والتعديل التغيير قبول مدى من التحقق أن وبما  فان, والبحث الدراسة يتطلب جدواه وا 
 إذا ما حول التساؤل يثير ,700))رقم  الدولي التدقيق معيار على مؤخرا   أجري الذي التعديل هذا
 عدم حالة مع بالمقارنةأضيق  توقعات فجوة إلى الواقع في ؤديي التعديالت هذهوجود مثل  كان
 .التقرير في التعديالت هذه مثل وجود

 

 الرئيسي السؤال خالل من أوضح بشكل صياغتها يمكن الدراسة هذه مشكلة فإن هنا ومن
 :التالي

 تضييق في الحسابات مدقق تقرير على أجريت التي الجديدة التعديالت مساهمة مدى ما
 التوقعات؟ فجوة

 :ومن هذا السؤال الرئيسي للمشكلة تتفرع األسئلة التالية

 تحسين في الحسابات مدقق تقرير على أجريت التي الجديدة التعديالت مساهمة مدى ما 1-
 ؟التوقعات فجوة تضييقوبالتالي في , التقرير مستخدمي إلى التدقيقعملية  نتيجة توصيل
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 بمسؤوليات والمتعلقة الحسابات مدقق تقرير على أجريت التي الجديدة التعديالت أثر هو ما 2-
 التوقعات؟ فجوة تضييق على اإلدارة,

مسئوليات ب والمتعلقة الحسابات مدقق تقرير على أجريت التي الجديدة التعديالت أثر هو ما3- 
 التوقعات؟ فجوة تضييق على ,وواجبات المدقق

 ونطاق طبيعةب والمتعلقة الحسابات مدقق تقرير على أجريت التي الجديدة التعديالت أثر هو ما 4-
 التوقعات؟ فجوة تضييق على ,التدقيق عملية ومحددات

 

 :أهمية الدراسة1.3 

بين المدقق ومستخدمي البيانات الرئيسية االتصال تقرير مدقق الحسابات وسيلة  يمثل
يعتبر من األهمية بمكان من أجل أن تتم  توفر الخصائص المناسبة فيهولذلك فان , المالية المدققة

 .المناسببالشكل  المقصود منهو محتواه و  هعملية فهم مضمون
 

ونظر ا ألهمية تقرير مدقق الحسابات, فقد اهتمت العديد من الدراسات في بيئات مختلفة 
حسب اطالع الباحث بو  التعديالت التي أجريت عليه, ودراسة تهمختلفة بدراسزمنية وفي فترات 

فلسطين حول التعديالت الجديدة على قطاع غزة بفي  أجريتاستطالعية  تعتبر هذه أول دراسة
للتطبيق  والذي أصبح ملزما   ,المتعلق بتقرير مدقق الحسابات ((700قيق الدولي رقم معيار التد
 .م31/12/2006اعتبارا من 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولتها التعرف على آراء مدققي الحسابات ومعدي القوائم 
 توصيلتحسين  إلىتؤدي التعديالت ما إذا كانت هذه حول  ,في قطاع غزةالمالية واألكاديميين 

دراك همفهم وتزيد من, التقرير مستخدمي إلى التدقيق عملية نتيجة  ,بالهدف من التدقيق هموا 
 بالتاليو  ,عملية التدقيقومسؤوليات وواجبات المدقق وطبيعة ونطاق ومحددات  ومسؤوليات اإلدارة

المطبقة الفلسطينية كما تقدم هذه الدراسة مقترحات من واقع البيئة  ,تضييق فجوة التوقعات
للتعديالت الجديدة والمستفيدة من نتائجها بما يخدم األطراف ذات العالقة من مدققي الحسابات, 
ومنتجي ومستخدمي القوائم المالية بمختلف أطيافهم, والمستثمرين وجهات الرقابة واإلشراف في 

 .وبيان ما إذا كانت هذه التعديالت تخدم حاجاتهم المشتركة وتناسب البيئة الفلسطينية ,سطينفل
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 :أهداف الدراسة 1.4

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

الوقوف على مدى مساهمة التعديالت الجديدة التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات في 1- 
  .وبالتالي في تضييق فجوة التوقعات ,مستخدمي التقرير تحسين توصيل نتيجة عملية التدقيق إلى

لتعرف على أثر التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة بمسؤوليات ا2- 
 .اإلدارة في تضييق فجوة التوقعات

التعرف على أثر التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة بمسؤوليات 3- 
 .في تضييق فجوة التوقعات وواجبات المدقق

أثر التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة بطبيعة ونطاق  بيان 4-
 .ومحددات عملية التدقيق في تضييق فجوة التوقعات

 

 :فرضيات الدراسة 1.5

 :في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن صياغة الفرضيات التالية

 :األولىالفرضية 

 على أجريت التي التعديالت بين( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد"
 ".التقرير مستخدمي الى التدقيق عملية نتيجة توصيل تحسين في والمساهمة الحسابات مدقق تقرير

 :الفرضية الثانية

( المعدل) الحسابات مدقق تقرير بين( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد"
 ".المالية البيانات عن اإلدارة مسؤولية الى بوضوح واإلشارة

 :الفرضية الثالثة

( المعدل) الحسابات مدقق تقرير بين (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد"
 ".المدقق وواجبات مسئوليات الى بوضوح واإلشارة
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 :الفرضية الرابعة

( المعدل) الحسابات مدقق تقرير بين (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد"
 ".التدقيق عملية ومحددات ونطاق طبيعة الى بوضوح واإلشارة

 :الخامسةالفرضية 

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية "
الخاص بتقرير المدقق  (700)حول تعديالت معيار التدقيق الدولي رقم  قطاع غزةواألكاديميين في 

 ."وأثرها على تضييق فجوة التوقعات

 

 :الدراسات السابقة 1.6
 

 :الدراسات العربية: أوال
 

 :( 2011,جمعة)دراسة  1-

 جالدراسة في التعرف على التغييرات في محتوى نموذ من هذه يتمثل الهدف األساسي
ومدى , وقياس مدى أهميتها المعدل (700)رقم وفقا لمعيار التدقيق الدولي تقرير التدقيق الدولي 

والممارسة المهنية في  ,والتشريعات ذات العالقة بمهنة التدقيق ,تأثيرها على التعليم المحاسبي
 .األردن

ير التدقيق وخالصة نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن هناك أهمية للتغيرات في نموذج تقر 
وان هناك تأثيرا قويا للتغييرات في نموذج تقرير , حول البيانات المالية( 700) الدولي المعدل

والتشريعات ذات , حول البيانات المالية على التعليم المحاسبي( 700) التدقيق الدولي المعدل
 .العالقة بمهنة التدقيق والممارسة المهنية

ر محتوى تقرير مدقق الحسابات من أجل أن يعكس ضرورة تطويبولذلك أوصت الدراسة 
االبتعاد عن و  ,وبشكل عام تضييق فجوة التوقعات في مهنة التدقيق, مدققالمسؤوليات  المزيد من

 .استخدام اللغة النمطية في تقرير مدقق الحسابات



7 
 

 :( 2011خداش وآخرون,)دراسة  -2

هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية التعديالت التي أجريت على معيار التدقيق  هدفت
ومدى مساهمتها في تحسين مستوى اإلبالغ في تقرير مدقق , المعدل( 700)الدولي رقم 

الحسابات, مما يؤدي إلى تقليل فجوة التوقعات, وذلك من وجهة نظر كل من مدققي الحسابات, 
مدى وهدفت هذه الدراسة أيضا إلى معرفة . ومعدي البيانات المالية, والمستثمرين, واألكاديميين

ومدى وجود توافق بين , إلى تقرير مدقق الحساباتت األخرى مية إضافة بعض المعلوماأه
 .م وتعديالته1997لسنة ( 22)وقانون الشركات األردني رقم ( 700)متطلبات المعيار رقم 

 

التعديالت التي أجريت على تقرير أن 1- : وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
إلى  التعديالت أدت  2-.التي شملتها الدراسةمدقق الحسابات تعد مهمة من وجهة نظر الفئات 
في تضييق فجوة التعديالت ساهمت  3- .تحسين مستوى اإلبالغ في تقرير مدقق الحسابات

أن الفئات المشمولة بالدراسة أبدت   4-.الفئات التي شملتها الدراسة التوقعات من وجهة نظر
الداخلية ومدى اعتماد المدقق عليه, نتائج فحص نظام الرقابة )رغبتها في إضافة معلومات عن 

ومستوى المادية الذي اعتمده المدقق أثناء قيامة بعملية التدقيق, ومستوى الحاكمية المؤسسية, 
ا بين   5-., إلى تقرير مدقق الحسابات(والتالعب في إدارة األرباح بينت الدراسة أن هناك تعارض 

المعدل والخاص بتقرير مدقق الحسابات ( 700)متطلبات كل من معيار التدقيق الدولي رقم 
م وتعديالته حول ما يجب أن يشمله 1997لسنة ( 22)ومتطلبات قانون الشركات األردني رقم 

 .تقرير مدقق الحسابات
 

, نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية)ولذلك أوصت الدراسة بضرورة إضافة معلومات عن 
لذي اعتمده المدقق أثناء قيامه بعملية التدقيق, ومدى اعتماد المدقق عليه, ومستوى المادية ا

, كما أوصت بضرورة المدققإلى تقرير ( ومستوى الحاكمية المؤسسية, والتالعب في إدارة األرباح
العمل على توحيد متطلبات قانون الشركات األردني والمتعلقة بتقرير مدقق الحسابات مع متطلبات 

والمتعلقة بالعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير مدقق ( 700)معيار التدقيق الدولي رقم 
 .الحسابات
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 :( 2008الذنيبات وآخرون,)دراسة  3-

والمديرين الماليين في  مدققي الحساباتهدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل آراء 
الشركات المساهمة العامة في األردن حول مدى قبولهم للتعديالت الجديدة التي طرأت على تقرير 

والتي استحدثت نتيجة لقيام  2006/12/31, وأصبحت سارية المفعول اعتبار ا من مدقق الحسابات
, الحسابات مدققياص بتقارير والخ (700)االتحاد الدولي للمحاسبين بتعديل المعيار الدولي رقم 

مدقق ومدى تأثير هذه التعديالت على فجوة التوقعات وعملية توصيل نتيجة التدقيق ومسؤوليات 
 .الحسابات

التي أدخلها معيار  مدقق الحساباتوأظهرت نتائج هذه الدراسة أن التعديالت في تقرير 
 مدققي الحساباتتفاوتة من قبل بدرجات م المعدل قد وجدت قبوال   ((700التدقيق الدولي رقم 

نما  والمديرين الماليين في الشركات المساهمة العامة األردنية, وأن درجات القبول ليست مرتفعة وا 
ا على آراء   مدققي الحساباتهي في حدود المتوسط, وأن درجات القبول هذه انعكست أيض 

والمديرين الماليين فيما يتعلق بتأثير هذه التعديالت على فجوة التوقعات, وتحسين عملية التوصيل 
 .مدقق الحساباتفي عملية التدقيق وزيادة مسؤوليات 

وأنه بشكل عام, توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آرائهم فيما يتعلق بتأثير هذه 
ق بتأثيرها في تحسين عملية توصيل نتيجة التدقيق التعديالت على فجوة التوقعات, وفيما يتعل

لمستخدمي البيانات المالية, وأنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين أرائهم فيما يتعلق بتأثير 
 .مدقق الحساباتالتعديالت في حجم مسؤوليات 

 توصيل على التقرير تركيز ضرورة أهمها من التوصيات من مجموعة الدراسة قدمت وقد
 نظر وجهات االعتبار بعين األخذ وضرورة والمدققين, اإلدارة وليس مسؤوليات التدقيق نتيجة

 هذه حول للمحاسبين الدولي لالتحاد التي تنتسب البلدان مختلف في المالية البيانات مستخدمي
 .فيها النظر إعادة أجل من التعديالت

 
 :(2003 الذنيبات,) دراسة4- 

 األردن, في التدقيق بعملية تتعلق توقعات وجود فجوة مدى معرفة إلي هذه الدراسة هدفت
 األردنيين الحسابات مدققي جمعية لدي التدقيق المسجلة مكاتب علي الدراسة مجتمع واقتصر
 .والماليين اإلداريين المدراء واستهدفت ,عمان المالي بسوق المدرجة المساهمة وشركات
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 بعض حول الشركات ومديري المدققين آراء بين فجوة وجود إلي الدراسة خلصتو 
ومدراء  الحسابات مدققي أن على يدلل مما نفسها المجموعات داخل اختالف الواجبات, ووجود

 معقولة غير لديهم توقعات الشركات مدراء وأن ,للمدققين الفعلية الواجبات يدركون ال الشركات
 لإلدارة, القانونية غير جميع التصرفات واكتشاف ,والتحريف الغش أنواع جميع اكتشاف :ومنها

  والخطأ واالختالسات الغش أنواع جميع عن تقرير المدقق في اإلفصاحو 

 على عملية المشرفة الجهات ت الدراسةأوص ,نتائج من الدراسة إليه توصلت لما نتيجةو 
 وبدور التدقيق بعملية المالي المجتمع بتثقيففيما يتعلق  فاعلية وأكثر أكبر دور بتبني التدقيق

 يستجد لما المدققينتعليم  ومتابعة المدققين أعمال على المراقبة عملية وتفعيل ,المدققين وواجبات
 .التدقيق ةيبعمل

 

 :الدراسات األجنبية: ثانيا
 

 :(Gold et al., 2012)دراسة  1-

 المحللين الماليين)على مدققي الحسابات والمستخدمين  ألمانيافي وهي دراسة أجريت 
حيث أنهم قرءوا تقرير مدقق الحسابات  ,(كمستخدمين رشيدين والطالب كمستخدمين غير رشيدين

المعدل مقابل قراءتهم لتقرير مدقق الحسابات  ((700 رقم معيار التدقيق الدوليل مع التفسيرات وفقا  
وقد حصلت الدراسة على تصورات المشاركين حول مسؤوليات المدقق مقابل . قبل التعديل

 .المدققة وموثوقية القوائم المالية  ؤوليات اإلدارةمس

 مدقق الحسابات مسؤوليات يخص فيما مؤكدة توقعات فجوة أن هناك الدراسة واستنتجت
 التدقيق معيار أن الدراسة استنتجت كما. مسؤوليات اإلدارة يخص فيما مقبولة توقعات وفجوة

 صدور قبل أي السابق مقارنة بالوضع قلأ توقعات فجوة إلى ييؤد لم (700) رقم الدولي المعدل
 .المعدل المعيار

مسؤوليات وب مدقق الحسابات مسؤولياتب المتعلقة التفسيرات تصاغ الدراسة بأن وقد أوصت
 .بصورة أكثر وضوحا   التدقيقعملية  ومحددات ونطاق طبيعةوب اإلدارة
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 :(Omid and Mina, 2011) دراسة 2-

 مدققي بين موجودة التدقيق توقعات فجوة كانت إذا ما في البحث إلى الدراسة هذه هدفت
 الدراسة هذه في المشاركين تقسيم وتم .إيران في المالية البيانات ومستخدمي المستقلين الحسابات

 .والمصرفيين والسماسرة والمستثمرين الحسابات مدققي هم فئات أربع إلى
 

 مدقق مسؤولياتمتعلقة ب واسعة توقعات فجوة إلى وجود نتائج هذه الدراسة وأشارت
عداد الداخلية, الرقابة سالمة االحتيال, عن الكشف في الحسابات  الدراسة ووجدت, المالية القوائم وا 

 والقوائم ,التدقيق موثوقية بشأنو  ,االحتيال منععن  المدقق بمسؤولية متعلقة أقل توقعات فجوة
 مدققي مسؤوليات شأنب توقعات فجوة على العثور يتم ولم ,التدقيقمن  فائدةالو  ,المدققة المالية

 التدقيق, إجراءات اختيار في الحكم وممارسة المحاسبية, بالسجالت الحتفاظعن ا الحسابات
  .األعمال بفشل الصلة ذات االحتيال في واإلدانة

 على تحسينات إدخال طريق عن التوقعات فجوة لتضييق عامة حلول الدراسة واقترحت
 حول المستخدمين تثقيف عن طريقو  ,المدقق تقرير في والمستخدمين المدقق بين االتصال عملية
 .التدقيق ووظيفة طبيعة

 

 :(Butler, et al, 2011)دراسة  3-

 لتعريفات بالنسبة والمستثمرين مدققي الحسابات نظر وجهة بين هذه الدراسة الفرق تناولت
 .المدقق مسؤوليات لتحديد استخدمت في تقرير مدقق الحساباتمحددة 

 

 في والمستثمرين المدققين نظر وجهتي في اختالفات هناك أن الدراسةنتائج  وأظهرت
 .المدقق لمسؤولية محددة تعريفات على االتفاق

 التوقعات فجوة تضييق في واضح دور لهالمطول  الحسابات مدقق تقرير أن الدراسة بينتو 
 .المدققينو  المستثمرين بين

 .المطول مدقق الحساباتوأوصت هذه الدراسة بضرورة تبني تقرير 
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 :(Gray et al., 2011) دراسة 4-

 وقد الحسابات, مدقق تقرير بشأن الفهم وسوء التصورات من للتحقق الدراسة هذه هدفت
 القوائم معديوهم  المالية لحاالمص أصحاب من مختلفة فئات خمسة على الدراسةهذه  أجريت
 ومدققوا( المهنيين غير والمستثمرين والمحللين المصرفيون) والمستخدمون( الماليين المدراء) المالية

 .الخارجيين الحسابات

 يقرؤون ال ولكن, التدقيق يقدرون المالية القوائم مستخدمي إلى أن الدراسةهذه  نتائج تشيرو 
 الحسابات ومدققي الماليةمعدي القوائم و  للمستخدمين الواضح من ليس وانه, بأكمله المدقق تقرير

 .التقرير من المقدم التأكيد مستوى وال الحسابات مدقق تقرير المقصود من ما

 لتقرير المحتملة التغييرات كانت إذا ما المستقبلية البحوث تحدد أنب الدراسة وقد أوصت
 تتجاوزعن التغييرات  ناجمةال فوائدال كانت إذا وما ,المستخدمين سلوك تغير قد الحسابات مدقق

 .اإلضافية المخاطر
 

 :(Chong and Pflugrath, 2008) دراسة -5

 تصورات على مدقق الحسابات لتقرير مختلفة أشكال ثالثة تأثير في الدراسة هذه بحثت
 إضافي نص إدراج تم حيث موسع تقرير على الثالثة األشكال هذه وتشمل ,والمدققين المساهمين

 وضع ,"واضحة بلغة" كتبا الصياغة حيث من مختلفين موسعين وتقريرين المدقق, تقرير في
 بداية في المدقق رأي ووضع األخر ,التقرير نهاية في" التقليدي مكانه" في المدقق رأي أحداهما
 .التقرير

 تصورات على بسيط بشكل أثرت المدقق تقرير أشكال أن الدراسة هذه نتائج وأظهرت
 ,الحسابات ومدققو المساهمين بين التوقعات فجوة تقلص لم ولكنها ,والمساهمين الحسابات مدققي

 التدقيق تقارير صيغة تغيير خالل من التوقعات فجوة لتقليص المحاوالت أنأيضا  وأشارت النتائج
 ذلك في بما( الحسابات مدقق لمسؤوليات تفصيال   أكثر وصف توفير خالل من المثال سبيل على)

 وضعو  التقرير, أقسام ترتيب إعادة فإن ذلك, ومع ,ناجحة غير تبدو ,"واضحة بلغة" تقارير إصدار
 .الدراسة من مزيدا   ويستحق مفيدا   يكون قد التقرير, بداية في المدقق رأي
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من  الموسع الشكل لتعزيز الالزمة الخطوات في النظرإعادة  الدراسة الجهات المهنية وقد أوصت
 .المدقق تقرير محتويات حول المستخدمين وتثقيف ,التقرير

 

 :(Dixon et al., 2006) دراسة6-

 مدققي مصر بين في التدقيق توقعات فجوة وجود من التحقق إلى الدراسة هذه هدفت
 :فئات هم ثالث إلى الدراسة هذه في المشاركين تقسيم وتم .المالية بياناتال ومستخدمي الحسابات

 .والمستثمرين والمصرفيين, الحسابات, مدققي

 بمصر التدقيق في واسعة توقعات فجوة وجود على دليل إلى وجود الدراسة نتائج وخلصت
 في المدقق وحكم المحاسبية, السجالت على والحفاظ االحتيال, لمنع المدقق مسؤوليات مجاالت في

لى ,التدقيق إجراءات اختيار  والقوائم ,التدقيق موثوقية بشأن توقعات فجوة على العثور تم أقل حد وا 
 .التدقيق من فائدةالو  ,المدققة المالية

 القوائم مستخدمي قبل من القرار صنع عملية وتحسين التوقعات فجوة من الحد أجل ومن
 تدقيق إطار تكبيرو  المطول, مدقق الحسابات تقرير اعتماد رةو بضر  الدراسة أوصت المالية,

 .التدقيق ومهام طبيعة حول المستخدمين تثقيفو  الحسابات, مدقق نزاهة وتعزيز الحسابات,

 

 :(Best et al., 2001)دراسة 7- 

سينغافورة  ليةو د التدقيق فيي في توقعاتالقياس مستوى وطبيعة فجوة هذه الدراسة إلى  هدفت
النييييييييييوع  نفييييييييييسم ومقارنتهييييييييييا مييييييييييع نتييييييييييائج دراسييييييييييات سييييييييييابقة ميييييييييين 1990فييييييييييي منتصييييييييييف العييييييييييام 
Schelluch(1996)}  ,(1984)Low ,{Low et al (1988)  أجريييت فييي كييل ميين اسييتراليا

تحديييد مييا إذا كييان اسييتخدام تقرييير مييدقق الحسييابات القصييير فييي  إلييى هييدفت أيضييا كمييا, وسيينغافورة
وما إذا كانيت اليدعوات السيابقة للتغيير نحيو تقريير ميدقق , سنغافورة مسئوال عن وجود فجوة التوقعات
 .لة لتضييق فجوة التوقعاتالحسابات المطول ينبغي أن تستمر كوسي

التيي القليل من الدراسيات العدد هو بسبب  ,هذه الدراسة في سنغافورة إجراءوكان الدافع من 
وبسييبب الوضييع فييي , أجريييت علييى فجييوة التوقعييات فييي التييدقيق فييي سيينغافورة فييي السيينوات األخيييرة
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عليى التقيارير الماليية المدققية  التيي تعتميد بشيكل كبيير األسواق الماليية الدوليية الكبييرةحيث  سنغافورة
 .التخاذ القرارات االستثمارية

وجييود فجييوة توقعييات واسييعة فييي التييدقيق فييي سيينغافورة فييي إلييى نتييائج هييذه الدراسيية  وخلصييت
مجاالت مسؤولية مدقق الحسابات لمنع االحتيال والكشف عنه, وحماية السجالت المحاسبية, وحكم 

ليييى حيييد أقيييل وجيييدت هيييذه الدراسييية فجيييوة توقعيييات متعلقييية  ,الميييدقق فيييي اختييييار إجيييراءات التيييدقيق وا 
بمسيؤولية ميدقق الحسييابات عين قيوة نظييام الرقابية الداخليية, ووجهيية النظير فيميا يتعلييق بدرجية إعطيياء 
البيانات المالية صورة صادقة وعادلة, واتفاق المدقق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في القوائم 

 .بة أداء المنظمةلمالية المدققة في مراقوفائدة البيانات ا, المالية

الدراسيية بضييرورة اعتميياد تقرييير المييدقق المطييول لمييا لييه ميين اثيير فييي تضييييق فجييوة  وأوصييت
 .التوقعات وفي تحسين اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البيانات المالية

 

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 1.7

الدراسات السابقة في أنها األولى من نوعها في قطاع غزة تتميز هذه الدراسة عن 
معيار التدقيق  أثر التعديالت التي أجريت على حيث لم يتطرق أحد من قبل إلى اختبار, بفلسطين

 .على تضييق فجوة التوقعات مدقق الحساباتالخاص بتقرير و  (700)الدولي رقم 

طينية المطبقة للتعديالت الجديدة تقدم هذه الدراسة مقترحات من واقع البيئة الفلسو 
والمستفيدة من نتائجها بما يخدم األطراف ذات العالقة من مدققي الحسابات, ومنتجي ومستخدمي 

وبيان ما إذا , القوائم المالية بمختلف أطيافهم, والمستثمرين وجهات الرقابة واإلشراف في فلسطين
 .البيئة الفلسطينية كانت هذه التعديالت تخدم حاجاتهم المشتركة وتناسب

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من حيث اختالفها عن الدراسات السابقة جميعها في 
لما  نظرا البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسيةكما تختلف في  ,والتوقيت ,المنهجية المتبعة

بها نظُرا للتعقيدات السياسية واالقتصادية  خاصةتتصف به البيئة الفلسطينية من خصوصية 
والذي يتجلى  ,الحسابات تدقيقالمفروضة عليها من الخارج, مما أثر سلبا على نمو وتطور مهنة 

تتالءم وتلك الظروف الخاصة بالبيئة  التيلنا من غياب النظم والتشريعات والمعايير الخاصة 
 .بة جودة أداء شركات ومكاتب المراجعةالفلسطينية وغياب دور المنظمات المهنية بمراق
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 الثاني الفصل

 700)) تقرير مدقق الحسابات ومعيار التدقيق الدولي رقم
 المعدل

 

 

 .المقدمة -

 .تقرير مدقق الحسابات: األول المبحث -

 .المعدل (700)رقم معيار التدقيق الدولي : الثاني المبحث -
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 :المقدمة

 فجوة لتضييق التدقيق مهنة تستخدمها التي الوسائل إحدى الحسابات مدقق تقرير يعتبر
 التدقيق عملية ومحددات ونطاق بطبيعة المجتمع لتثقيف استخدامه خالل من وذلك, التوقعات

 .واإلدارة المدقق وواجبات ومسؤوليات
 

 التعديالت من عددلالماضية  القليلة السنوات مدىعلى  الحسابات مدقق تقرير وقد تعرض
 كانو , حسابات ومدقق اإلدارة من بكل الخاصة والمسؤوليات التدقيق نطاق توضيح ,شملتالتي 
 في الدولي االتساق تعزيز باإلضافة الى التوقعات فجوة تضييق هو التعديالت هذه من الهدف
 (.IFAC, 2011) مدقق الحسابات تقرير

 

 معيار على للمحاسبين الدولي االتحاد أجراه الذي التعديل كان التعديالت هذه وآخر
 من اعتباًرا المفعول ساري أصبح والذي المدقق بتقرير الخاص( 700) رقم الدولي التدقيق

 التدقيق, عملية نتيجة توصيل في المدقق تقرير ألهمية ونظًرا, (IFAC, 2008) م2006/12/31
 عليه تطرأ التي التعديالت جدوى تفحص أجل من واآلخر الحين بين لدراسات يخضع ما كثيًرا فإنه
 :يلي كما مبحثين الفصل هذا تناول لذا, أهدافها تحقيق في

 

 والخصائص وأهميته الحسابات مدقق تقرير ماهية يتناول الفصل هذا من األول المبحث
 . الحسابات مدقق لتقرير التاريخي التطور يتناول كما ,لجودته الرئيسية

 مدقق بتقرير الخاص( 700) رقم الدولي التدقيق معيار ويستعرض الثاني المبحث
 المبحث هذا يتناول كما, به وردت التي المدقق تقرير وعناصر منه الهدف حيث من, الحسابات
 .المذكور المعيار على أجريت التي التعديالت
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 المبحث األول
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 .أهمية تقرير مدقق الحسابات 2.1.2
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 :تمهيد 2.1.0

 يقدم والتي مختلفة فئات عليها تعتمد التي األساسية الركيزة الحسابات مدققي تقارير تعتبر
 وديوان الشركات ومسجل الضريبة ودوائر الحكومية الدولة كوزارات, إليها خدماته الحسابات مدقق
دارات األعمال ورجال والمساهمين والمقرضين المستثمرين عن فضالً  ,الرقابة  .وغيرهم الشركات وا 

 

 في عليه تعتمد الذي األساس ألنها الحسابات مدقق تقاريرب فائقة عناية الفئات هذه وتولي
 يستند ومحلية دولية تدقيق معايير وجود هو الحسابات مدقق بتقرير الثقة يعزز ومما, سياستها رسم
 (. 2009,جمعة) المالية القوائم تدقيق بعملية وقيامه واجباته أداء أثناء بها ويلتزمالمدقق  إليها

 

 التدقيق لعملية النهائية المحصلة أو الملموس المنتج الحسابات مدقق تقرير يعتبر لذلك
 المستفيدة باألطراف الحسابات مدققي تربط التي االتصال وسيلة يعتبر وكذلك المدقق بها يقوم التي
 .2002), السقا وأبو الخير) التدقيق عملية من

 

ولكي يحقق التقرير الهدف األساسي منه فال بد من العناية الفائقة بمحتواه ولغته وشكله, 
حتى يتمكن مستخدمو البيانات المالية من إدراك مدلوالته بالشكل المناسب, وبما ال يخالف ما 

 .(2010 ذنيبات وآخرون,ال)تسعى الجهات المنظمة للمهنة إلى تحقيقه من خالل هذه الرسالة 
 

 ومضمونه شكله حيث من الزمن عبر مختلفة تطورات الحسابات مدقق تقرير شهد وقد
 إيجاد المهنية الهيئاتالعديد من  محاولةلو  تدقيق الحسابات مهنة لتطور نتيجة وذلك, ومحتواه
 واضح بشكل التدقيق عملية نتائج توصيل من مدقق الحسابات ويمكن ,العام القبول يلقى نموذج
 .(2001 ,المجمع العربي للمحاسبين القانونيين) للمستخدمين وسهل
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 :مدقق الحساباتماهية تقرير  2.1.1

حيث انه يمثل الناتج النهائي لتلك  ,مدقق من أهم مكونات عملية التدقيقاليعتبر تقرير 
ويعتبر احد  إليها,وهو خالصة عمل المدقق الذي يبين فيه النتائج التي تم التوصل , العملية

 .(2010الذنيبات, )المراجع الرئيسية التي يتم االعتماد عليها لتحديد مسؤوليات المدقق 

ويمكن تعريف تقرير مدقق الحسابات على أنه وسيلة اتصال بين المدقق ومستخدمي 
إليه من شكل وثيقة مكتوبة يبين فيها المدقق ما قام به من إجراءات وما توصل يو  ,التقارير المالية

 .(2002, السقا وأبو الخير)أحكام ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائم 

: تقرير مدقق الحسابات بأنه( 2001 ,المجمع العربي للمحاسبين القانونيين)كما ويعرف 
إلبداء رأي فني محايد بهدف إعالم مستخدمي  وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهني يكون أهالً 

كنص  –المعلومات حول درجة التطابق بين المعلومات االقتصادية بمعناها المهني المتعارف عليه 
الفحص االنتقاد المنظم ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمعلومات المحاسبية المبينة في الدفاتر 

المدقق الخارجي, وبما يتمشى مع المتطلبات القانونية والقواعد  والسجالت والقوائم المالية بواسطة
بهدف إبداء رأي فني ومحايد عن مدى دقة أو صحة البيانات والمعلومات لالعتماد  –المهنية 

عليها, وما إذا كانت القوائم المالية التي أعدتها المنشأة تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز 
 .مالها في السنة المالية محل التدقيقالمالي للمنشأة ونتائج أع

 

 :أهمية تقرير مدقق الحسابات 2.1.2

 :( 2009,جمعة) اآلتييعد تقرير مدقق الحسابات وسيلة هامة استنادا إلى 

 .ةأالمالي للمنش األداءمستند موثوق فيه ومطلوب لكافة الطوائف التي يهمها التعرف على انه 1- 

ة أشنالفعلية والمحتملة لكافة عمليات الم اآلثارفاعلية لتقديم المعلومات عن الوسيلة ذات انه ال -2
حاجة مستخدمي معلومات  إشباعوعلى عالقتها بالغير بالصورة التي تحقق , والمحافظة على كيانها

 .اإلمكانالتقرير بقدر 

ما  أهمهاين العامة للمساهم هامة تتخذها الجمعية أموراً  مدقق الحساباتيترتب على تقرير  -3
 :يلي
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 .إلغائها أوتعديها  أوة أالمالية الختامية للمنش البياناتاعتماد  - أ
 .اإلدارةمجلس  أعضاءذمة  إبراءعدم  أو إبراء - ب
 .القابلة للتوزيع األرباحكيفية التصرف في  إقرارعدم  أو إقرار - ت
 .ةأرسم سياسات المنش - ث

 أعماللربط الضريبة على نتيجة  أساسايعد اعتماد المدقق الخارجي للقوائم المالية للمنشأة  إن -4
 . ةأالمنش

 .ومدنياً , وتأديبياً , يعد مستند لتحديد مسئولية المدقق جنائياً  -5

مهنة المحاسبة والتدقيق من الناحيتين العملية  إليهيمثل انعكاسات للمدى الذي وصلت  6 -
 .لمهنةومدى وفائها بحاجات المجتمع المتغيرة والمتطورة من ا, والعلمية

 

 :مدقق الحساباتالخصائص الرئيسية لجودة تقرير  2.1.3

أن الخصائص  ,((AAA, 1972 أوضحت إحدى اللجان التابعة لجمعية المحاسبة األمريكية
الرئيسية التي ينبغي على المدقق مراعاتها عند إعداده لتقرير التدقيق حتى يحقق الهدف منه تتمثل 

 : فيما يلي

 (.الصدق واألمانة) عدم التحيز  -1

 (.الصراحة والوضوح)تجنب استخدام المصطلحات الغامضة  -2

 .تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه -3

, العالية النسبية توضيح اإلجراءات والخطوات التي قام بها عند تدقيقه للبنود ذات األهمية -4
لرأي حتى يمكن للغير استخدمها للوصول إلى اوالنتائج التي توصل إليها مع بيان المعايير التي تم 

 .على ما هو معروض أمامهم عتمادهماتحديد درجة 

 (.عدم تأخر نتائج التدقيق)الوقت المناسب  -5

يتطلب بعض المواصفات التي ينبغي توافرها ( (Morris, 1977ولذلك فان إعداد تقرير التدقيق 
د اآلراء حول تلك المواصفات, إال أنها قد اتفقت للوفاء باحتياجات مستخدميه, وعلى الرغم من تعد
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الموضوعية, الوضوح, المالئمة, الدقة, الشمول, القدرة  :جميعها في ضرورة توافر خصائص مثل
 .على اإلقناع, التركيز, اإلفصاح

 :أن الخصائص الرئيسية لجودة التقرير ينبغي أن تتضمنSolomon) , 1978)كما أوضح 

 .المالئمة -

  .المصداقية -

 .التجانس -

 .أالبتكاريه -

 :وقد أشارت الدراسة إلى أن المالئمة تتمثل في

 .القيمة التنبؤية للمعلومات -

 .القيمة التأكيدية للمعلومات -

 .القيمة التصحيحية للمعلومات -

 .الحداثة والوقتية -

 :بينما تتحقق المصداقية من خالل العناصر التالية

 (.التعبير) لصدق وعدالة التمثي -

 .الشمولية والقابلية للتحقق -

, أن تشمل التقارير 12 14أرقام  FASBفقد تطلبت نشرات مجلس معايير المحاسبة المالية  ولذلك
المالية السنوية للشركات التي تتداول أوراقها المالية باألسواق المالية على معلومات تخص أوجه 

 (: 2001,المجمع العربي للمحاسبين القانونيين)األتي نشاطها المختلفة, وتتضمن هذه المعلومات 

 .عمليات الشركة في قطاع الصناعة -

  .المعامالت الدولية والتصدير للخارج -

 .المعامالت مع فئات العمالء الرئيسية -
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 :تقرير مدقق الحساباتل التاريخي تطورال 2.1.4

مراجعة  المناسب والمفيده من من أجل تحسين فهم تقرير مدقق الحسابات الحالي فان
عادة النظر في دوافع أصحاب المصالح إلجراء تغييرات , اإلصدارات السابقة للتقرير على وا 

, ةإبداء الرأي المنفذخدمة مقدار إجراء وصف لنوع التصديق أو  وعلى وجه الخصوص, التقرير
جابة من المهنة عدد الفقرات في التقرير, واستخدام مصطلحات محددة تعكس االست طول الرأي,

الزدياد احتياجات أصحاب  ونظراً , رشيدةلتزويد األطراف المعنية بمعلومات كافية التخاذ قرارات 
شهد تطورات مختلفة مدقق الحسابات  ومحتوى تقرير ومضمون فان شكل المصالح المعلوماتية,

 .لتحقيق هذا الهدف عبر الزمن
 

 :م1929 العامإلى الثورة الصناعية  بينتقرير مدقق الحسابات  2.1.4.1

وأوروبا أثناء الثورة الصناعية األمريكية الواليات المتحدة في بدأت المشروعات الصغيرة 
وبدأ حجم متوسط األعمال في النمو  ,, تسعى إلى توسيع أعمالها وأنشطتها(تقريبا 1820-1870)

وبالتالي بدأ العديد من المالك  ,إمكانية إدارة المنشأة بسهولة من قبل مالكها أو مالكها متجاوزاً 
في محاولة للحفاظ على رقابة على  ن لإلشراف على األنشطة اليوميةيتوظيف مديرين خارجي

عمليات الشركة, وأصبح مالك المنشأة الغائبين يعتمدون على المدققين لحماية مصالحهم من 
 (.King & Case, 2003)الغش و سهو غير المتعمد وكذلك االحتيال الخطأ وال

أول تشريع  م1844كان قانون الشركات المساهمة المحدودة الصادر في بريطانيا عام قد و 
ألزم و  ,ية مدققة من قبل مدقق الحساباتبريطاني يطالب الشركات المساهمة بإصدار حسابات سنو 

لواقع  حقيقية وصحيحةا كانت حسابات الشركة توفر صورة هذا القانون المدقق بأن يبين ما إذ
, كما أن المساهمين كانوا يتوقعون من المدقق في ذلك الوقت أن يكتشف األخطاء والغش ,الشركة

 .(1989, للمحاسبين الدولي االتحاد) البريطاني وهو ما أكد عليه القانون التجاري

إجراء مراجعة فعلية لجميع المعامالت  يتضمن تدقيقالما كان  غالباً م, 1900قبل عام و 
النوع من هذا على كان يطلق وقد , الغشمحاولة لتحديد موقع األخطاء المادية و  في وذلك ,المالية

من التدقيق  النوعوبنمو حجم معامالت الشركات أصبح تحقيق هذا  ,"مسك الدفاتر"تدقيق التدقيق 
مستقلة للسجالت المالية من  reviewوقد اقر أصحاب المصالح بأهمية وجود مراجعة , صعباً  أمراً 

 (.(King & Case, 2003 وهو مدقق الحسابات  مستقلو خارجي و قبل طرف موضوعي 
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واحدة من أوائل  م1903وقد كانت شركة الواليات المتحدة األمريكية للصلب في عام 
الشركات في الواليات المتحدة التي تنشر قوائمها المالية للمساهمين واألطراف المهتمة األخرى 

للواليات المتحدة للصلب الذي  مدقق الحساباتوقدم تقرير , مرفقة بتقرير مدقق حسابات مستقل
مدقق الحسابات,  أعدته برايس ووترهاوس رأي مدقق الحسابات, ووصف اإلجراءات التي قام بها

وتم رصد مخصص كامل  ,تحققنا من النقدية واألوراق المالية بالفحص الفعلي" : على والتي شملت
 ,للذمم المدينة المعدومة والمشكوك في تحصيلها ولجميع االلتزامات التي يمكن التحقق منها

بها من أجل إصدار  لمدقق الحسابات القيام يمكنووصف التقرير أنواع االختبارات األساسية التي 
 (.U.S. Steel, 1903)الرأي 

 

ذلك  كانوقد  ,بشكل كبير مفصالً  ,الذي أعدته برايس ووترهاوسهذا التقرير و ويعتبر 
نتيجة لمحاولة برايس ووترهاوس توفير قدر كبير من المعلومات للمساهمين واألطراف المعنية 

كما ذكر , certifyويشهد  approveوقد أشيع في تلك الفترة استخدام العبارات يصدق , األخرى
سمى تقرير المدقق في تلك الفترة الميزانية العمومية التي استخدمت خط واحد للدخل التشغيلي ي

الدفاتر أو السجالت "كما انه تم استخدام عبارات , وليس مجموعة من القوائم المالية" فائض"
books "ندات تالمس"و"voucher وستختفي هذه العبارات من تقرير مدقق  ,في هذا التقرير

وقد كانت هذه العبارات مستخدمة في الممارسة البريطانية التي كانت  ,م1917الحسابات لعام 
حيث انه كان من الممكن مراجعة معظم  ,تنطوي على مراجعة جميع المعامالت التجارية

في تلك تقرير مدقق الحسابات وقد كان  ,المعامالت في تلك الفترة الن حجم األحداث لم يكن كبيراً 
 (.(King & Case, 2003 شهادة يسمىالفترة 

  

 American Institute ofاعد المعهد األمريكي للمحاسبين م1917وفي عام 
Accountants  ( للمحاسبين القانونيين  األمريكيوالمعروف اآلن باسم المعهدAICPA ) بناء

حول  نشرة"( (Federal Trade Commission" FTCعلى طلب من هيئة التجارة الفيدرالية 
المحاسبة "تدقيق الميزانية العمومية نشرت من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي تحت عنوان 

 الستخدام الشركات التي تسعى للحصول على القروض المصرفية وهذه النشرة خصصت" الموحدة
(Federal Reserve Bulletin, 1917) , وقد وسعت نشرة االحتياطي الفيدرالي الصيغة

ر مدقق الحسابات لتشمل بيان األرباح والَخساِئر ولكن التركيز كان ال يزال على المقترحة لتقري
 . (King & Case, 2003)الميزانية العمومية
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وكان هذا التقرير  ,لتقرير مدقق الحسابات صيغة موحدة (م(1917 هذا العامفي يكن لم و 
المجمع العربي ) بمثابة شهادة بأن القوائم المالية تمثل حقيقة المركز المالي ونتائج األعمال

طالب المساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين  ولذالك ,(2008,للمحاسبين القانونيين
من السماح لمنشآت المحاسبة المختلفة تطوير الصيغ  بنسخة موحدة لتقرير مدقق الحسابات بدالً 

 (.(King & Case, 2003 الخاصة بهم
  

بعد سنة واحدة تقرير مدقق الحسابات ل ظهر الشكل المقترح التالي هذهلردود الفعل  ونظراً 
 ,"الطرق المعتمدة إلعداد قائمة الميزانية العمومية"بعنوان جديد هو  ,م1918في عام أي  ,فقط

وقد  ,FRBهذا التعديل هو الحد من نطاق اقتراح مجلس االحتياطي الفيدرالي من وكان الغرض 
 .(Federal Reserve Bulletin, 1917)شهادة على أنه في تلك الفترة مدقق الأشير إلى تقرير 

  

 م1929مدقق الحسابات كانت في نشرة االحتياطي الفيدرالي عام  تقريروالمراجعة التالية ل
 واظهر, (Federal Reserve Bulletin, 1929)" التحقق من البيانات المالية"في مقال بعنوان 

على تقييم األرباح الدورية من خالل توفير تركيز متكافئ لقائمة  متزايداً  تركيزاً عنوان هذا المقال 
" التحقق"المقال مصطلح هذا واستخدم عنوان , الدخل مع استخدام مصطلح القوائم المالية

verification"" , الفحص"وفيما بعد سيستخدم مصطلح" "examination " ًمن التحقق بدال ,
 المحاسبية مراجعة جميع السجالت والمعامالت "verify" "التحقق"مصطلح استخدام ويترتب على 

سبية يعني مراجعة أحداث ومعامالت محا" "examine" الفحص"تقريبا, في حين أن مصطلح
 Case, 2003). .(King &فقط  مختارة

ووجد هذا , ""certify" يشهد"تستخدم مصطلح  م1929لعام مدقق التقرير  وال تزال نسخة 
 وأيضاً , المصطلح عادة في التقارير السابقة خاصة تلك التي استخدمت في بريطانيا العظمى

مما يشير إلى أن العمل هو من مسؤولية مدقق " نحن"من  بدالً " أنا"تضمنت هذه النسخة كلمة 
وعلى ضوء صياغة تقرير مدقق الحسابات لعام , من فريق أو مجموعة من المدققين واحد بدالً 

كانت بعض عمليات التدقيق تتضمن فحص ما , عامهذا الوقت متأخر من  في يتبين أنه م1929
 (Ibid, 2003).  ٪ من المعامالت المحاسبية المسجلة100يقرب من 
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 :م1988العام إلى  م 1930العام تقرير مدقق الحسابات بين 2.1.4.2

, تم تعديل تقرير مدقق الحسابات نتيجة للحكم في قضية م1930وفي أوائل عام 
Ultramares v. Touche, لمساءلة  ال يكون كافياً اإلهمال البسيط  فان وطبقا لهذه القضية

عدم وجود الخصوصية في التعاقد بين لنتيجة  وذلك ,بواسطة الطرف الثالث قانونياً  مدقق الحسابات
من  بصفة أساسية الطرف الثالث مستفيداً  يكنوالطرف الثالث ما لم  المستقل مدقق الحسابات
 (.Chatfield and Vangermeersch, 1996) عملية التدقيق

محاولة لتوضيح أن في  وذلك ,هذه الفترةل تقرير المدققيختفي من " يشهد"وقد بدأ مصطلح 
 (Ibid, 1996)  التقرير هو مجرد رأي وليس ضمان

 

أعدت اللجنة المشكلة من ممثلي مجمع المحاسبين القانونيين  م1934وفي العام 
أول  رتقريالاألمريكيين وممثلي بورصة األوراق المالية تقريًرا نمطًيا أوصت باستخدامه, ويعد هذا 

" العرض بعدالة"استخدم مصطلح و  .(AIA, 1934) العام من المهنةالقبول على حاز  تقرير
"fairly present " وكان هذا نتيجة ابتعاد المهنة عن , تقرير في فقرة الرأيهذا الللمرة األولى في

أن " fairly present" "العرض بعدالة"وتعني عبارة , الشهادة للقوائم المالية بأنها صحيحة تماماً 
 .(King & Case, 2003)قوائم الشركة توفر تقييم عادل أو معقول للعمليات 

 

حول إجراءات التدقيق أصدرت لجنة المعهد األمريكي للمحاسبين م 1939وفي أكتوبر
(AIA)  (1) رقم جاء في نشرة إجراءات التدقيقوالذي التعديل التالي لتقرير مدقق الحسابات ,

حيث شملت هذه النسخة , بعض التغييرات الهامةمدقق الحسابات واحتوت هذه النسخة من تقرير 
بمراجعة نظام الرقابة "أن مدققي الحسابات قاموا على للمرة األولى في فقرة النطاق من التقرير 

رف عليها بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعا" وقد تضمنت فقرة الرأي ألول مرة عبارة ,"الداخلية
حيث انه لم تظهر في " "consistency" الثبات"وقد تضمنت فقرة الرأي مفهوم , "والمقبولة عموماً 

, ويعتبر مبدأ الثبات إضافة هامة "تطبق على أساس ثابت مع العام السابق"التقارير السابقة عبارة 
المالية على مدى لتقرير مدقق الحسابات ألنه يظهر رغبة أصحاب المصالح في مقارنة النتائج 

 .(SAP No. 1, AIA, 1939) عدد من الفترات المحاسبية
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أصدرت اللجنة على إجراءات التدقيق للمعهد األمريكي للمحاسبين  م1948وفي أكتوبر 
Committee on Auditing Procedure of the AIA 24نشرة إجراءات التدقيق رقم  

Statement on Auditing Procedure No. 24 . مراجعة الشكل القصير لتقرير "بعنوان
 (.SAP No.24, AIA, 1948" )المحاسب أو الشهادة

 

عبارات  فتم في فقرة النطاق إزالة, وأدخلت هذه النشرة تغييرات على تقرير مدقق الحسابات
حيث أصبحت فكرة التدقيق , "دون القيام بمراجعة تفصيلية للمعامالت"و "نظام الرقابة الداخلية"

وشملت , التفصيلي لكل معاملة ليست ممكنة نظرا لحجم ومستوى النشاط التجاري في ذلك الوقت
 "معايير التدقيق المتعارف عليها"عبارات مثل  على الصيغة الجديدة للتقرير للمرة األولى

 واستخدمت فقرة الرأي نفس, "إجراءات التدقيق األخرى"و "االختبارات الالزمة للسجالت المحاسبية"و
مبادئ "و" present fairly" "العرض بعدالة" مثل ,م1939عام تقرير المدقق لمصطلحات نسخة 

 قائمة األرباح"واستمرت اإلشارة لقائمة الدخل على أنها " المحاسبة المتعارف عليها والمقبولة عموماً 
 .(King & Case, 2003) "والخسائر
 

شملت إدراج قائمة  ,حدثت تغييرات على نموذج تقرير مدقق الحسابات م1976في عام 
" الفائض"وتم إزالة مصطلح , األرباح المحتجزة وقائمة التغيرات في المركز المالي في فقرة النطاق

 سنةللميزانية العمومية بدال من  لسنتينكما تم التركيز على التقييم المقارن , من وصف قائمة الدخل
فالمستثمرين غالبا ما يقارنون سنتين أو أكثر من العمليات المالية من أجل تحديد  ,فقط ةواحد

وفي فقرة الرأي شملت التغييرات , اتجاهات الدخل التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ القرارات المالية
وتم , بدال من إدراج قوائم محددة مما قدم صيغة موجزة" القوائم المالية" الرئيسية استخدام مصطلح

وقد وفرت هذه التعديالت لألطراف المعنية قراءة , "التغيرات في المركز المالي"إضافة عبارة 
 (Ibid, 1996)  واستيعاب أسهل للمفاهيم المختلفة الواردة في التقرير

 

ولم تطرأ أي تغييرات جوهرية بعد ذلك على نموذج تقرير مدقق الحسابات حتى العام 
 .(2010الذنيبات, ) م1988
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 :إلى الوقت الحاليم 1988العام  تقرير مدقق الحسابات بين 2.1.4.3

تسع نشرات لمعايير  م1988أصدر المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين في عام 
 التدقيق وذلك بهدف تضييق فجوة التوقعات, وكان من ضمن هذه النشرات نشرة معايير التدقيق رقم

, لتقرير المدقق, وحددت المكونات األساسية الحسابات مدققوالتي أدت إلى تعديل تقرير ( 58)
يتكون من ثالث فقرات وهي فقرة المقدمة وفقرة النطاق وفقرة  مدقق الحساباتبحيث أصبح تقرير 
 (.2009جمعة, ) الرأي بدال من فقرتين

 فقرة المقدمة الجديدة على مسؤولية األطراف المعنية وشملت هذه الفقرة الجملة شددتوقد 
وكان هذا أهم تغيير أكد على حقيقة أن , "إن القوائم المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة" التالية

 قمنا بفحص"وأيضا تم تغيير العبارة , الجمهور ال ينبغي أن يعتبر أن القوائم المالية منتج المدققين
We have examined " قمنا بتدقيق"إلىWe have audited " , وجعلت هذه التغييرات وظيفة

 consistencyوأيضا تم حذف كل اإلشارات إلى االتساق أو الثبات , التدقيق محددة بشكل أفضل
حول االتساق أو الثبات في الظروف العادية ولكن يضيف  صريحاً  ال يطرح رأياً  المدققفأصبح 

توي على معلومات محددة بشأن وأصبحت فقرة النطاق تح, فقرة تفسيرية إلبراز حالة عدم ثبات ما
ويشمل وصف عمل مدقق الحسابات تقييم , مسؤوليات مدقق الحسابات ومحددات عملية التدقيق

المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات الهامة التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى بيان أن عملية 
ظهر هذه التغييرات رغبة المهنة في تحديد وت, للرأي الذي تم إبداءه التدقيق قد وفرت أساسا معقوالً 

 ( .King & Case, 2003) عملية التدقيق بشكل واضح
  

حينما  ,م1995عام في من معايير التدقيق كانت  58رقم وبعض التحسينات على نشرة 
 58من معايير التدقيق والتي حلت محل النشرة رقم  79رقم اصدر مجلس معايير التدقيق النشرة 

وتم حذف متطلب إضافة فقرة تفسيرية في تقرير التدقيق عن عدم التأكد الذي يتسم باألهمية النسبية 
عن  يوتوصل المجلس إلى أن المعايير الحالية توفر اإلفصاح الكاف .في ظل حاالت محددة

لى أن الفقرة التفسيرية التي كانت واجبة في الم, اإلخطار وعدم التأكد بالقوائم المالية اضي ال يتم وا 
 .(2002 ,لوبكو  رينزأ) من خاللها توصيل معلومات جديدة إلى مستخدمي القوائم المالية
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في الواليات المتحدة ( Sarbanes- Oxley Act)صدر قانون  م2002وفي عام 
 Enron andاألمريكية كنتيجة لما حصل من انهيارات في بعض المؤسسات والشركات الكبرى مثل

WorldCom وبناء على هذا القانون تم تشكيل مجلس مراقبة المحاسبة الخاص بالشركات ,
وقد . Public Company Accounting Oversight Board (PACOB)المساهمة العامة 

أسهب هذا القانون في شرح مسؤوليات اإلدارة ودور المدقق في التحقق من مدى قيامها بهذه 
وبناء على هذا . مالية, ومدى تأثير ذلك على تقرير المدققالمسؤوليات التي تتعلق بالبيانات ال

القانون فإن مدقق الحسابات في الواليات المتحدة أصبح مطالًبا بتقويم كفاءة وفاعلية نظام الرقابة 
الداخلية والتقرير عن ذلك للمساهمين ضمن تقريره عن البيانات المالية, حيث أصبح تقرير المدقق 

فقرة شمل فقرة المقدمة وفقرة النطاق وفقرة تعريف الرقابة الداخلية و يتكون من خمس فقرات ت
 (.2010الذنيبات, ) محددات الرقابة وفقرة الرأي

 

إلى حيز الوجود نتيجة  IFAC وعلى الصعيد الدولي ظهر االتحاد الدولي للمحاسبين
في ميونخ سنة ووافق عليها المؤتمر الدولي للمحاسبين الذي عقد , م1973لمبادرات قدمت سنة 

ومهمة االتحاد هي تطوير وتحسين مهنة المحاسبة في العالم بمعايير قادرة على تقديم  ,م1977
وقد بدأ االتحاد الدولي للمحاسبين منذ تأسيسه في , خدمات ذات جودة عالية تخدم المصلحة العامة

 International Standard on Auditingبإصدار المعايير الدولية للتدقيق م1977أكتوبر  7
(ISAs) (2008, المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.) 

بعنوان تقرير المدقق عن البيانات المالية في أكتوبر ( 13)وصدر دليل التدقيق الدولي رقم 
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم اإلرشادات للمدققين بشأن شكل , م1989وعدل في يناير  م1983

مدققون بالنسبة للمراجعة المستقلة للبيانات المالية الخاصة بأية ومحتوى التقرير الذي يضعه ال
 (.1989, للمحاسبين الدولي االتحاد)منشأة 

يجب أن يحتوي " عن البيانات المالية المدققتقرير ( "13)ووفقا لدليل التدقيق الدولي رقم 
 (:1989, للمحاسبين الدولي االتحاد)تقرير المراجع على العناصر األساسية التالية 

 .العنوان-أ

 .المرسل إليه-ب

 .تحديد البيانات المالية المراجعة-ج
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 .إشارة إلى معايير أو أعراف المراجعة المتبعة-د

 .إبداء الرأي أو االمتناع عن إبداء الرأي بشان البيانات المالية-ه

 .التوقيع-و

 .عنوان المراجع-ز

 .تاريخ التقرير-ح

حفظ من فقرة تصف مدى الفحص وفقرة أخرى مستقلة غير المت المدققوعادة يتكون تقرير 
 .تعبر عن رأيه

, 700 رقم لمعيار التدقيق الدولي وقد أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية تعديالً 
ويتطلب هذا , أو بعد ذلك م2006ديسمبر 31 والذي يعد نافذ المفعول في , الخاص بتقرير المدقق

المعيار الدولي المذكور أن يوفر تقرير المدقق تفسيرات واضحة لمسؤوليات المدقق مقابل 
وقد أجري التعديل من أجل , مسؤوليات اإلدارة, إلى جانب شرح لطبيعة ونطاق ومحددات التدقيق

يات الفعلية لمدقق تحسين فهم المستخدمين للتدقيق ولمواءمة توقعات المستخدمين مع المسؤول
 (.IFAC, 2008)الحسابات واإلدارة, باإلضافة إلى موثوقية القوائم المالية المراجعة 
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 المبحث الثاني 

 المعدل( 700)رقم معيار التدقيق الدولي 

  

 .تمهيد 2.2.0

 .المعدل( 700)رقم التدقيق الدولي  الغرض من معيار 2.2.1

 .المعدل 700))رقم  معيار التدقيق الدوليوفقا لعناصر تقرير مدقق الحسابات  2.2.2

تقرير مدقق الحسابات قبل و تقرير مدقق الحسابات المعدل  بينتفصيلية  مقارنة 2.2.3
 .التعديل

 700)وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم )نموذج تقرير مدقق الحسابات قبل التعديل  2.2.4
وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم ( )المعدل)ونموذج تقرير مدقق الحسابات بعد التعديل 

 .)المعدل 700
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 :تمهيد 2.2.0

, التعديالت لعدد من على مدى السنوات القليلة الماضية تقرير مدقق الحساباتتعرض 
كان المقصود و , مدققالوالمسؤوليات الخاصة بكل من اإلدارة و  التدقيقتوضيح نطاق شملت التي 
معالجة فجوة و , التدقيق بشكل واضح وسهلتحسين توصيل نتيجة عملية  التعديالتهذه من 

 (.IFAC, 2011) مدقق الحساباتتعزيز االتساق الدولي في تقرير و  ,في التدقيق التوقعات
 

معيااار آخاار هااذه التعااديالت هااو التعااديل الااذي أجااراه االتحاااد الاادولي للمحاساابين علااى وكااان 
والااذي أصاابح ساااري المفعااول اعتباااًرا  ,ماادقق الحساااباتالخاااص بتقرياار ( 700) التاادقيق الاادولي رقاام

  (IFAC, 2008) م 2006كانون األول 31من 
 

 تفسيرات مدقق الحسابات تقرير يوفر أن المعدل( 700) رقم الدولي التدقيق معيار ويتطلب
 ونطااااااق, لطبيعاااااة شااااارح جاناااااب إلاااااى اإلدارة, مساااااؤولياتلو  مااااادقق الحساااااابات لمساااااؤوليات واضاااااحة
 المسااتخدمين توقعااات ولمواءمااة, للتاادقيق المسااتخدمين فهاام تحسااين بهاادف وذلااك, التاادقيق ومحااددات

 ولتضااييق ,المدققااة الماليااة القااوائم الثقااة ولزيااادة  واإلدارة, الحسااابات لماادقق الفعليااة المسااؤوليات مااع
 .(IFAC, 2008) التوقعات فجوة
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 :المعدل( 700)رقم التدقيق الدولي معيار الغرض من  2.2.1

هو وضع المعايير وتوفير  المعدل ((700 رقممعيار التدقيق الدولي من غرض الإن 
المستقل الصادر نتيجة لتدقيق مجموعة كاملة من البيانات  الحسابات اإلرشادات بشأن تقرير مدقق

التي أعدت حسب إطار إلعداد التقارير المالية مصمم لتحقيق العرض  ,المالية ذات الغرض العام
, كما أنه وأصحاب المصالح المستخدمين تياجات المشتركة لسلسلة واسعة منالعادل ولتلبية االح

بنظر االعتبار عند تكوين رأي حول  مدقق الحساباتيوفر اإلرشادات بشأن األمور التي يأخذها 
 (.2011, معةج) هذه البيانات المالية

 

 :المعدل (700) رقم معيار التدقيق الدوليوفقا لعناصر تقرير مدقق الحسابات  2.2.2

على ضرورة احتواء تقرير مدقق الحسابات المعدل  ((700رقم  معيار التدقيق الدوليينص 
 :(566ص : 2008, االتحاد الدولي للمحاسبين) التالية األساسيةعلى العناصر 

 

 :العنوان -أ

حسابات يجب أن يكون لتقرير المدقق عنوان يدل بشكل واضح على أنه تقرير مدقق 
يؤكد على أن المدقق حقق جميع المتطلبات األخالقية المناسبة الخاصة باالستقاللية,  حتى ,مستقل
 .يميز تقرير المدقق المستقل عن التقارير التي يصدرها اآلخرون وذلك

 

 :المرسل إليه -ب

وكثيًرا ما تحدد , حسبما تتطلبه ظروف العملية مدقق الحساباتيجب أن يوجه تقرير 
القوانين أو األنظمة الوطنية لمن يجب أن يوجه تقرير المدقق حول البيانات المالية ذات الغرض 
العام في ذلك االختصاص المعين, وعادة يوجه تقرير المدقق حول البيانات المالية ذات الغرض 

رير, وكثيًرا ما يكون هؤالء إما المساهمين أو المكلفين العام إلى أولئك الذين أعد من أجلهم التق
 .برقابة المنشأة الذين يتم تدقيق بياناتهم المالية
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 :الفقرة التمهيدية -ج

تدقيق المنشأة التي تم تحدد و  ,أنه تم تدقيق البيانات الماليةالفقرة التمهيدية تبين يجب أن 
يانات المالية التي تشمل المجموعة الكاملة من تحدد عنوان كل عنصر من البو بياناتها المالية, 

 ,سياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرىالتشير إلى ملخص و , المالية البيانات
 .تحدد التاريخ والفترة التي تغطيها البيانات الماليةكما يجب أن 

أو المعايير, أن  , بموجب القانون أو األنظمة قد يطلب من المنشأةفي بعض الحاالت  -
تختار طواعية, أن تعرض مع البيانات المالية معلومات ملحقة ال يتطلبها إطار إعداد التقارير 
المالية, فعلى سبيل المثال من الممكن عرض معلومات ملحقة لزيادة فهم المستخدم إلطار إعداد 

 ت المالية, وتعرض عادة هذهأو لتقديم مزيد من التفسير لبنود محددة في البيانا ,التقارير المالية
تقرير  المعلومات إما في جداول ملحقة أو كإيضاحات إضافية, ومن الممكن أن يغطي أو ال يغطي

الملحقة التي  المدقق المعلومات الملحقة, ولذلك من المهم بالنسبة للمدقق أن يقتنع بأن المعلومات
 .ال يغطيها رأي المدقق مميزة بشكل واضح

الحاالت ال يمكن تمييز المعلومات الملحقة بوضوح عن البيانات المالية في بعض و  -
 :طبيعتها وكيفية عرضها, وهذه المعلومات الملحقة يغطيها رأي المدقق, فعلى سبيل المثال بسبب

 يغطي رأي المدقق اإليضاحات أو الجداول الملحقة التي أشير إليها بشكل متبادل في البيانات
امتثال  الحالة كذلك عندما تشمل اإليضاحات حول البيانات المالية تفسيًرا لمدىالمالية, وستكون 

 .البيانات المالية إلطار إعداد تقارير مالية آخر

أن المعلومات الملحقة التي تعرض كجزء ال يتجزأ من البيانات المالية ليست بحاجة ألن  -
 عندما تكون اإلشارة إلى اإليضاحات في لها بالتحديد في الفقرة التمهيدية في تقرير المدقق يشار

 .وصف مكونات البيانات المالية في الفقرة التمهيدية كافية
 

 :مسؤولية اإلدارة عن البيانات الماليةفقرة  -د

يجب أن يبين رأي المدقق في هذه الفقرة أن اإلدارة هي المسئولة عن اإلعداد والعرض العادل       
 :إعداد التقارير المالية المطبق, وأن هذه المسؤولية تشمل ما يليللبيانات المالية حسب إطار 

 تصميم وتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة باإلعداد والعرض العادل للبيانات1- 
 .أو الخطأ االحتيالالمالية الخالية من األخطاء الجوهرية سواء بسب 
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 .اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الهامة 2-

 .عمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف 3-

 .عن مسؤوليات اإلدارة يمكن أن يضيف المدقق ما يراه مناسباً  -4
 

 :مسؤولية المدققفقرة  -ه

 :مدقق الحسابات ما يليتقرير  تبين هذه الفقرة منيجب أن  

تتطلب أن يمتثل المدقق أن هذه المعايير و  ,أنه تم إجراء التدقيق حسب معايير التدقيق الدولية 1-
 .للمتطلبات األخالقية

التدقيق للحصول على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات  أن يخططأن على المدقق  2-
 .خالية من األخطاء الجوهرية المالية

 :وصف عملية التدقيق بحيث تبين أن -3

البيانات  التدقيق يتضمن أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشأن المبالغ واإلفصاحات في -أ
 .المالية

اإلجراءات المختارة تعتمد على حكم المدقق, بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في  -ب
ات للمخاطر على أو الخطأ, وعند إجراء هذه التقييم االحتيالالبيانات المالية, سواء كانت بسبب 

المدقق األخذ بعين االعتبار الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد المنشأة وعرضها العادل للبيانات 
المالية من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف, ولكن ليس لغرض إبداء رأي 

سؤولية إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة, وفي الحاالت عندما يكون على المدقق م
مع تدقيق البيانات المالية فإن على المدقق حذف العبارة التي  باالقترانحول فاعلية الرقابة الداخلية 

 ."رأي حول فاعلية الرقابة الداخليةأن اعتبار المدقق للرقابة الداخلية ليس لغرض إبداء "مفادها 

المحاسبية  السياسات المحاسبية المستخدمة, ومعقولية التقديرات مالئمةالتدقيق يشمل تقييم  -4
 .التي أجرتها اإلدارة, وكذلك العرض الشامل للبيانات المالية

يجب أن يبين تقرير المدقق أن المدقق يعتقد أن أدلة التدقيق التي حصل عليها كافية ومناسبة  -5
 .لتوفير أساس لرأيه
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 :الرأي فقرة -و 

 المالية البيانات بأن المدقق تقرير في الرأي فقرة تبين أن يجب متحفظ غير رأي إبداء عند
 إعداد إطار حسب الجوهرية, النواحي جميع من بعدالة, تعرض أو وعادالً  صحيَحاً  رأًيا تعطي
 مختلفة صياغة استخدام األنظمة أو القانون حسب المدقق يطلب لم ما) المنطبق المالية التقارير
 (.بها التوصية تم التي الصياغة استخدام يجب الحالة هذه وفي الرأي, بشأن

 

 :أخرى أمور -ز

 اختصاص في عام بشكل المقبولة الممارسة أو القوانين أو المعايير تسمح أو تتطلب قد
 المالية البيانات تدقيق عن المدقق لمسؤوليات اإليضاح من مزيًدا توفر أمور في يتوسع أن للمدقق

 بعنوان المدقق رأي بعد منفصلة فقرة في األمور هذه تناول الممكن ومن ذلك, حول المدقق تقرير أو
 (.األخرى التقرير مسؤوليات)

 

 :المدقق توقيع -ح

 أو للمدقق الشخصي باالسم أو التدقيق شركة باسم إما المدقق توقيع يكون أن يجب
 .إليها ينتمي التي المهنية الجهة إلى المدقق يشير وقد لالختصاص, مناسب هو وحسبما, كليهما

 

 :المدقق تقرير تاريخ -ط

 التاريخ من أبكر ليس تاريخ في المالية البيانات حول التقرير يؤرخ أن المدقق على يجب
 المالية, البيانات حول الرأي عليها ليبني ومناسبة كافية تدقيق أدلة على المدقق فيه حصل الذي

 لهم الذين وأن, المالية للبيانات الكاملة المجموعة إعداد تم أنه على األدلة هذه تشمل أن ويجب
 بأن الحسابات مدقق تقرير تاريخ يشير كما, مسؤوليتها يتحملون أنهم أكدوا بها معترف صالحية
 حتى وقعت والتي بها علم على المدقق أصبح التي والمعامالت األحداث بأثر باألخذ قام المدقق
 .التقرير تاريخ

 

 :المدقق عنوان -ي

 .المدقق فيه يمارس الذي االختصاص أو البلد في الموقع التقرير يسمي أن يجب
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قبل تقرير مدقق الحسابات و تقرير مدقق الحسابات المعدل  بينتفصيلية  مقارنة 2.2.3
 :التعديل

 مقارنة تفصيلية بين تقرير مدقق الحسابات المعدل وتقرير مدقق الحسابات قبل التعديل( 2-1)جدول 

 النموذج المعدل النموذج قبل التعديل   عناصر تقرير المدقق

 تعديل/إضافة نقل/حذف بدون تعديل/تعديل 

يجااااب أن يحتااااوي تقرياااار  - العنوان
الماااااااااااادقق علااااااااااااى العنااااااااااااوان 

 .المناسب له

يجب أن يكون لتقرير المدقق  - 
عنوان يدل بشكل واضح على أنه 

 .تقرير مدقق مستقل

يوجه تقرير يجب أن  - المرسل إليه
المدقق بشكل مناسب 
حسب متطلبات ظروف 
التكليف بالتدقيق واألنظمة 

 .المحلية

بالتااااااااااااااااااااادقيق  التكلياااااااااااااااااااااف
 واألنظمااااااااااااااااااااة المحليااااااااااااااااااااة

 .(حذف)

يجب أن يوجه تقرير المدقق  -
 .حسبما تتطلبه ظروف العملية

يجب أن يحدد تقرير  - الفقرة التمهيدية
المدقق البيانات المالية 

, للتدقيقللمنشأة الخاضعة 
بما في ذلك التاريخ والفترة 
المغطاة بالبيانات المالية 

 (.بدون تعديل)

يجااااااااااااااب أن يتضاااااااااااااامن  -
بااااأن إعااااداد  التقرياااار بياناااااً 

البياناااات المالياااة هاااي مااان 
نقاال إلااى )مسااؤولية اإلدارة 

فقااارة مساااؤولية اإلدارة عااان 
 .(البيانات المالية

بأن مسؤولية  وتصريحاً  -
الماااادقق هااااي إبااااداء الاااارأي 

البيانات المالية بنااء حول 
التااي  علااى أعمااال التاادقيق

نقاااال إلااااى فقاااارة ) قااااام بهااااا 
 (.مسؤولية المدقق

عبارة تشير إلى ملخص للسياسات 
المحاسبية الهامة واإليضاحات 

 .التفسيرية األخرى
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مسؤولية اإلدارة عن 
 البيانات المالية

 

يجب أن يبين رأي المدقق أن   
اإلدارة مسئولة عن اإلعداد 
 والعرض العادل للبيانات المالية
حسب إطار إعداد التقارير المالية 
المطبق, وأن هذه المسؤولية تشمل 

 :ما يلي

تصميم وتنفيذ والمحافظة على ( أ)
الرقابة الداخلية الخاصة باإلعداد 
والعرض العادل للبيانات المالية 
الخالية من األخطاء الجوهرية 

 .أو الخطأ االحتيال سواء بسب

اختيار وتطبيق السياسات  (ب)
 .المحاسبية الهامة

عمل تقديرات محاسبية ( ج)
 .معقولة في ظل الظروف

 مسؤولية المدقق

 (النطاق سابقا)

يجاااااب أن يصاااااف تقريااااار  -
نطاااااااااق  ماااااااادقق الحسااااااااابات

وذلااااااااااك , التاااااااااادقيقعمليااااااااااة 
بااااااااالنص علااااااااى أن عمليااااااااة 

 وفقااا انجازهااا التاادقيق قااد تاام
, للمعاااااايير الدولياااااة للتااااادقيق

للمعاااااااااااااااااااايير أو  وفقااااااااااااااااااااً  أو
الممارساااااااااااااااااااات الوطنياااااااااااااااااااة 

وحسااااااااابما هاااااااااو , المناسااااااااابة
 .(تعديل)في الظرف  مالئم

 

يجاااااب أن يباااااين تقريااااار المااااادقق  - 
أن مسااااااؤولية الماااااادقق هااااااي إبااااااداء 
رأي حاااااااول البيانااااااااات بناااااااااء علااااااااى 

 .التدقيق

تقريااااار المااااادقق يجاااااب أن يباااااين  -
أناااااااه تااااااام إجاااااااراء التااااااادقيق حساااااااب 

 .معايير التدقيق الدولية

تقرياااااااار أن اليجاااااااب أن يوضاااااااح  -
هاااااذه المعاااااايير تتطلاااااب أن يمتثااااال 

 .المدقق للمتطلبات األخالقية
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يجااب أن يتضاامن التقرياار -
بااأن عمليااة التاادقيق قااد  بياناااً 

تاااام التخطاااايط لهااااا وتنفيااااذها 
لغاارض الحصااول علااى ثقااة 
معقولااااااااااة فيمااااااااااا إذا كاناااااااااات 
البياناااات المالياااة خالياااة مااان 

بااااااااادون ) أخطااااااااااء جوهرياااااااااة
 (.تعديل

تقريااااار  يجاااااب أن يصاااااف -
المدقق عملية التادقيق بأنهاا 

 :قد تضمنت 

علااااااى أساااااااس , فحصاااااااً ( أ)
ألدلااااااااة , (حاااااااذف)االختباااااااار

تؤيااااااااد مبااااااااالغ وافصااااااااااحات 
 .البيانات المالية

تقياااااااااااااااااااايم المبااااااااااااااااااااادئ ( ب)
المحاساااابية المسااااتخدمة فااااي 

 .إعداد البيانات المالية

تقييم التقديرات المهمة ( ج)
التي قامت بها اإلدارة عند 

 .المالية إعداد البيانات

تقيااااااايم طريقاااااااة عااااااارض ( د)
 .البيانات المالية ككل

يجب أن يتضمن التقرير  -
بأن عملية التدقيق قد  بياناً 

 للرأي معقوالً  وفرت أساساً 
  (.حذف)الذي تم إبداءه 

 ماااااااااادقق الحساااااااااااباتوأن علااااااااااى  -
التااااااااااادقيق عمليااااااااااة تخطاااااااااايط وأداء 

للحصااااااااول علااااااااى تأكيااااااااد معقااااااااول 
بشاااااااااأن ماااااااااا إذا كانااااااااات البياناااااااااات 

ماااااااااان األخطاااااااااااء الماليااااااااااة خاليااااااااااة 
 .الجوهرية

يجاااااااااااااااب أن يصاااااااااااااااف تقريااااااااااااااار  -
الماااااااادقق عملياااااااااة التاااااااادقيق ببياااااااااان 

 :أن

التاااااااااااااااااااااااادقيق يتضاااااااااااااااااااااااامن أداء ( أ)
إجاااااااراءات للحصاااااااول علاااااااى أدلااااااااة 
تااااااااااااااااااااااادقيق بشاااااااااااااااااااااااأن المباااااااااااااااااااااااالغ 
واإلفصاااااااااااااااحات فااااااااااااااي البيانااااااااااااااات 

 .المالية

اإلجاااااااااااااااااااااراءات المختاااااااااااااااااااااارة ( ب) 
ماااااااااااااادقق تعتمااااااااااااااد علااااااااااااااى حكاااااااااااااام 

, بمااااااا فااااااي ذلااااااك تقياااااايم الحسااااااابات
جوهريااااااة  وجااااااود أخطاااااااءمخاااااااطر 

فااااااااااي البيانااااااااااات الماليااااااااااة, سااااااااااواء 
أو  االحتياااااااااااااااالكانااااااااااااااات بسااااااااااااااابب 

الخطاااااااااااااأ, وعناااااااااااااد إجاااااااااااااراء هاااااااااااااذه 
التقييمااااااااااااااااات للمخاااااااااااااااااطر علااااااااااااااااى 

االعتبااااااااار بعااااااااين الماااااااادقق األخااااااااذ 
الرقاباااااااة الداخلياااااااة الخااااااااص  منظاااااااا

بإعااااداد المنشااااأة وعرضااااها العااااادل 
للبيانااااااااااااات الماليااااااااااااة ماااااااااااان أجاااااااااااال 
تصاااااميم إجاااااراءات تااااادقيق مناسااااابة 
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س فاااااي ظااااال الظاااااروف, ولكااااان لاااااي
لغاااااارض إبااااااداء رأي حااااااول فاعليااااااة 

الرقابااااااة الداخليااااااة للمنشااااااأة, نظااااااام 
وفااااااااااي الحاااااااااااالت عناااااااااادما يكااااااااااون 
علاااااااااى المااااااااادقق مساااااااااؤولية إباااااااااداء 

الرقابااااة نظااااام الاااارأي حااااول فاعليااااة 
الداخليااااااااة باااااااااالقتران مااااااااع تاااااااادقيق 
البياناااااااااااات المالياااااااااااة فاااااااااااإن علاااااااااااى 
المااااااااااادقق حاااااااااااذف العباااااااااااارة التاااااااااااي 
مفادهاااااااااااااااا أن اعتباااااااااااااااار المااااااااااااااادقق 

يس لغاااااااارض الداخليااااااااة لاااااااا للرقابااااااااة
نظااااااااام إبااااااااداء رأي حااااااااول فاعليااااااااة 

 .الرقابة الداخلية

يشااااااااااااامل  تااااااااااااادقيق الحسااااااااااااااب( ج)
كااااااذلك تقياااااايم مالءمااااااة السياسااااااات 
المحاسااااااااااااااااااااااااااابية المساااااااااااااااااااااااااااتخدمة, 

المحاساااااااابية  ومعقوليااااااااة التقااااااااديرات
التااااااااااااي أجرتهااااااااااااا اإلدارة, وكااااااااااااذلك 
العاااااااااااااااارض الشااااااااااااااااامل للبيانااااااااااااااااات 

 .المالية

مااااااادقق يجاااااااب أن يباااااااين تقريااااااار  -
 الحساااااااااباتمااااااادقق أن  الحساااااااابات

أن أدلاااااااة التااااااادقيق التاااااااي بااااااايعتقاااااااد 
حصاااااااال عليهااااااااا كافيااااااااة ومناساااااااابة 

 .رأيه إلبداء لتوفير أساس
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يجب أن ينص تقرير - رأي المدقق
المدقق بشكل واضح على 
رأي المدقق فيما إذا كانت 
البيانات المالية تعبر 

أو )بصورة حقيقية وعادلة 
تمثل بعدالة من كافة 

 وفقاً ( النواحي الجوهرية
 .إلطار التقارير المالية

, إضااااااااااااااااافة إلشااااااااااااااااارته -
فيمااااا , أينمااااا كااااان مناسااااباً 

ذا كانااااااااااااااااااات البياناااااااااااااااااااات إ
 المالياااااااااااااااااااااااااااة ملتزماااااااااااااااااااااااااااة

 .لقانونياااااااااااةا بالمتطلباااااااااااات
نقااااااااااااااااااال إلاااااااااااااااااااى فقااااااااااااااااااارة )

المسااااااااااااااؤوليات األخاااااااااااااارى 
 .(إلعداد التقارير

 

يجااااب إباااااداء رأي غياااار ماااااتحفظ  -
إلااااااى أن  عناااااادما يتوصاااااال الماااااادقق

 تعطااااااااااي رأياااااااااااً البيانااااااااااات الماليااااااااااة 
أو أنهااا معروضااة  صااحيًحا وعااادالً 

فااااااااااااي كافااااااااااااة النااااااااااااواحي  بعدالااااااااااااة,
الجوهرياااااااة, حساااااااب إطاااااااار إعاااااااداد 

نقاال ماان ) التقااارير الماليااة المطبااق
 (.تقرير المدقق

عنااااااد إبااااااداء رأي غياااااار مااااااتحفظ  -
يجب أن تبين فقرة الرأي في تقريار 

البيانااااات  المااادقق رأي المااادقق باااأن
 صاحيَحًا وعاادالً  رأيااً المالية تعطاي 

رض بعدالاااااااة, مااااااان جمياااااااع أو تعااااااا
النااااواحي الجوهريااااة, حسااااب إطااااار 

مااا )إعااداد التقااارير الماليااة المطبااق 
لم يطلب المدقق حساب القاانون أو 
األنظمااة اسااتخدام صااياغة مختلفااة 
بشأن الرأي, وفي هذه الحالة يجب 
اسااااااااااتخدام الصااااااااااياغة التااااااااااي تاااااااااام 

 (.التوصية بها
عنااااااااادما ال تساااااااااتخدم المعاااااااااايير  -

ير المالياااة أو الدولياااة إلعاااداد التقاااار 
معاااايير المحاساااابة الدولياااة للقطاااااع 
العاااااااام علاااااااى أنهاااااااا إطاااااااار إعاااااااداد 
التقااااارير الماليااااة فااااإن اإلشااااارة إلااااى 
إطااااار إعااااداد التقااااارير الماليااااة فااااي 
صااياغة الااارأي يجاااب أن تحااادد بلاااد 

 .منشأ إطار إعداد التقارير المالية
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المسؤوليات األخرى 
 إلعداد التقارير

مسؤوليات عندما يتناول المدقق  -  
إعداد تقارير أخرى ضمن تقرير 

المالية فإنه  المدقق حول البيانات
يجب تناول مسؤوليات إعداد 
التقارير األخرى في جزء منفصل 
في تقرير المدقق يأتي بعد فقرة 

 .الرأي

يجب أن يوقع التقريار باسام  توقيع المدقق
مؤسساااة التااادقيق أو باالسااام 
الشخصااااااااااااااااي للماااااااااااااااادقق أو 

هااااااااااو  وحساااااااااابما ,بكالهمااااااااااا
 (.بدون تعديل)مناسب 

يجب أن يكون تقرير المدقق  
 (.مع الشرح)موقًعا

يجب على المدقق أن  - تاريخ تقرير المدقق
يؤرخ التقرير بتاريخ إكمال 

 (.تعديل) عملية التدقيق

يجااااااب علااااااى الماااااادقق أن يااااااؤرخ  - 
التقرياااااااار حااااااااول البيانااااااااات الماليااااااااة 
فااااااااااي تاااااااااااريخ لاااااااااايس أبكاااااااااار ماااااااااان 

الماااادقق التاااااريخ الااااذي حصاااال فيااااه 
علااااى أدلااااة تاااادقيق كافيااااة ومناساااابة 
ليبناااااااااااااي عليهاااااااااااااا الااااااااااااارأي حاااااااااااااول 

 .البيانات المالية

ويجااااااااااااااااب أن تشااااااااااااااااامل أدلاااااااااااااااااة  -
التااااااادقيق الكافياااااااة والمناسااااااابة أدلاااااااة 
علااااااى أنااااااه تاااااام إعااااااداد المجموعااااااة 
الكاملااااااااااااة للبيانااااااااااااات الماليااااااااااااة وأن 
الااااذين لهاااام صااااالحية معتاااارف بهااااا 

 .أكدوا أنهم يتحملون مسؤوليتها
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جااااااااااااااااااااب أن يتضاااااااااااااااااااامن ي- عنوان المدقق
 تقرياااااااار مااااااااادقق الحساااااااااابات

وهاااااااو , اسااااااام موقاااااااع محااااااادد
عااااااادة المدينااااااة التااااااي ياااااادير 

 مااااااااااادقق الحسااااااااااااباتفيهاااااااااااا 
مكتباااااااااااااه المسااااااااااااائول عااااااااااااان 

التاااااااااااااي عملياااااااااااااة التااااااااااااادقيق 
 .أجريت

يجااااااااااااااب أن يساااااااااااااامي التقرياااااااااااااار  - 
الموقاااااااااااااااااااااااااع فاااااااااااااااااااااااااي البلاااااااااااااااااااااااااد أو 
االختصاااااااص الااااااذي يمااااااارس فيااااااه 

 .المدقق

يجااااااااااااااااااب إبااااااااااااااااااداء رأي  -  تقرير المدقق
غيااااار ماااااتحفظ فاااااي حالااااااة 

مااااااااااااااااااااااااااادقق اساااااااااااااااااااااااااااتنتاج 
باااااأن البياناااااات  الحساااااابات
تعباااااااااار المدققااااااااااة الماليااااااااااة 

وعادلاااااااة بصاااااااورة حقيقياااااااة 
أو تمثااااااااال بعدالاااااااااة مااااااااان )

كافاااااااااااااااااااااااااااااة الناااااااااااااااااااااااااااااواحي 
 , ووفقااااااااااااااااااااااً (الجوهرياااااااااااااااااااااة

إلطاااااااار التقاااااااارير المالياااااااة 
نقاااااال إلااااااى فقاااااارة .)المعااااااين

 .(رأي المدقق

يجااااب أن يكااااون تقرياااار الماااادقق  -
 .كتابة

 (.2011, جمعة)من إعداد الباحث مع االستعانة بدراسة : المصدر 
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 700)وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم )نموذج تقرير مدقق الحسابات قبل التعديل  2.2.4
 700وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم ( )المعدل)ونموذج تقرير مدقق الحسابات بعد التعديل 

 :(1998, االتحاد الدولي للمحاسبين), (2008, االتحاد الدولي للمحاسبين)  )المعدل
 

 : 700)وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم )نموذج تقرير مدقق الحسابات قبل التعديل 
 "الحسابات المستقل مدقق تقرير"  
 (االسم المناسب للجهة التي يوجه إليها التقرير)

 التمهيدية الفقرة
 200x (كانون أول)ديسمبر 31 في كما أ ب ج العمومية المرفقة لشركة الميزانية بتدقيق قمنا

 إن .التاريخ بذلك المنتهية للسنة النقدية والتدفقات ,والتغيرات في حقوق المساهمين, الدخل وبيانات
ن إدارة مسؤولية من هي المالية هذه البيانات  البيانات هذه حول الرأي إبداء هي مسؤوليتنا الشركة وا 

 .تدقيقنا بناء على المالية
 النطاق فقرة
 ,(أو يشار إلى المعايير أو الممارسات الوطنية المناسبة)الدولية  التدقيق لمعايير وفًقا تدقيقنا تم لقد

جراء بتخطيط نقوم أن المعايير تلك وتستدعي  كانت إذا فيما معقول تأكيد على للحصول التدقيق وا 
أدلة اإلثباتات للمبالغ  فحص يتضمن التدقيق. جوهري خطأ أي من خالية المالية البيانات

المبادئ المحاسبية  تقييم يتضمن كما ,عينات مختارة أساس البيانات المالية على في صاحاتفواال
وفي  .المالية للبيانات اإلجمالي العرض وتقييم اإلدارة المعدة من قبل الهامة المتبعة والتقديرات

 .الرأي إلبداء معقوال أساًسا يوفر تدقيقنا أن اعتقادنا
 الرأي فقرة
 بعادلة من كافة أو تمثل)تظهر بصورة حقيقية وعادلة  المرفقة المالية البيانات أن ,رأينا وفي

 أعمالها ونتائج200x (كانون أول)ديسمبر 31للشركة كما في  المالي المركز (الجوهرية النواحي
يشار إلى المعايير الدولية للمحاسبة أو )ل وفًقا  التاريخ بذلك المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها

 (.(بالرجوع إلى التشريعات أو القانون المناسب)والتزاما ب....... )(المعايير الوطنية المناسبة
         التاريخ                                                                                          

 المدقق
 العنوان
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  )المعدل 700وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم ( )المعدل)نموذج تقرير مدقق الحسابات بعد التعديل 
 المستقل مدقق الحسابات تقرير

 (المناسب إليه المرسل)
  المالية البيانات حول تقرير
 31 في كما بيان المركز المالي تتكون من والتي ,ج ب أ لشركة المالية المرفقة البيانات بتدقيق قمنا لقد

 للسنة النقدي التدفق وبيان الملكية حقوق في التغيرات وبيان الدخل الشامل وبيان, الدخل وبيان 20×1ديسمبر
 .األخرى التفسيرية واإليضاحات الهامة المحاسبية للسياسات وملخص بذلك التاريخ, المنتهية

 المالية البيانات عن اإلدارة مسؤولية
 وتشمل المالية, الدولية للتقارير للمعايير وفقا المالية البيانات لهذه العادل والعرض اإلعداد عن مسئولة اإلدارة إن
 من الخالية المالية البيانات وعرض بإعداد الداخلية الخاصة الرقابة على والمحافظة وتنفيذ تصميم المسؤولية هذه

 وعمل مناسبة محاسبية سياسات وتطبيق واختيار الخطأ, عن االحتيال أو ناشئةكانت  سواء الجوهرية, األخطاء
 .الظروف في ظل معقولة محاسبية تقديرات

 المدقق مسؤولية
 لمعايير وفقا بإجراء التدقيق قمنا لقد .تدقيقنا استنادا إلى المالية البيانات هذه حول رأي إبداء هي مسؤوليتنا إن

 للحصول التدقيق ونجري نخطط وان أخالقيات المهنة, لمتطلبات نمتثل أن تتطلب المعايير وهذه الدولية, التدقيق
 .الجوهرية األخطاء من المالية خالية البيانات كانت إذا فيما معقول تأكيد على

 وتعتمد المالية, في البيانات واإلفصاحات المبالغ بشان تدقيق أدلة على للحصول إجراءات أداء التدقيق يتضمن 
كانت  سواء المالية, البيانات في الجوهرية مخاطر األخطاء تقييم ذلك في بما المدقق, حكم على المختارة اإلجراءات
 الخاصة الداخلية الرقابة اعتبار المدقق على فإن للمخاطر هذه التقييمات إجراء وعند الخطأ, أو االحتيال ناشئة عن

 وليس الظروف, ظل في المناسبة التدقيق إجراءات تصميم اجل من المالية للبيانات وعرضها العادل المنشأة بإعداد
 المحاسبية السياسات تقييم مالئمة كذلك التدقيق يشمل. للمنشاة  الداخلية الرقابة فاعلية حول رأي إبداء لغرض

 .المالية للبيانات الشامل للعرض وكذلك تقييما اإلدارة, أعدتها التي التقديرات المحاسبية ومعقولية المستخدمة
 .الخاص بالتدقيق لرأينا أساس لتوفير ومناسبة كافية عليها حصلنا التي التدقيق أدلة أن نعتقد إننا

  الرأي
 المركز"( الجوهرية جميع النواحي في بعدالة تعرض" أو) ل وعادال صحيحا رأيا تعطي المالية البيانات أن رأينا في

 التاريخ ذلك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها المالي وأداءها 20×1ديسمبر 31 في كما ج ب أ لشركة المالي
 .للتقارير المالية الدولية المعايير حسب
 األخرى والتنظيمية القانونية المتطلبات حول تقرير

 بإعداد الخاصة المدقق األخرى مسؤوليات طبيعة على اعتمادا المدقق تقرير من الجزء هذا ومضمون شكل يختلف)
 (.المالية التقارير

 (المدقق توقيع)
 (المدقق تقرير تاريخ)
 (المدقق عنوان)
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 الثالث الفصل

 التوقعات في التدقيق فجوة

 

 

 .المقدمة -

 التي تساعد على والعوامل التوقعات فجوة :األول المبحث -
 .وجودها

  

 .التدقيق في التوقعات فجوة تضييق سبل: الثاني المبحث -
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 :المقدمة

 فني رأي خالل من المالية للبيانات الثقة منح هو الحسابات تدقيق لمهنة الرئيس الهدف إن
 يحيط غموضاً  هناك ولكن, المالية البيانات عدالة حول الخارجي الحسابات مدقق يبديه محايد
 التدقيق توقعات بفجوة يدعى ما أو التدقيق وأهداف, المدقق ومسؤوليات, واجبات حول بالمهنة
 المدقق وواجبات مسؤوليات حول المالية البيانات مستخدمي توقعات في تباين وجود عن والناتجة

 (.2001 ,جمعة) والمحاسبية القانونية للتشريعات تبعاً  وواجباته مسؤولياته لحدود المدقق التزام وبين
 

العقدين تدقيق خاصة في الكبيرًا في علم  وقد القى موضوع فجوة التوقعات اهتماماً 
األخيرين من القرن العشرين, حيث ال يمكن تجاهل تلك الفجوة, أو االدعاء بأن توقعات المجتمع 
غير واقعية, أو القول بأن االنتقادات الموجهة إلى المهنة غير عادلة, ومن ثم يجب أن توجه 

ها ءه لتضييقالجهود لدراسة العوامل التي أدت إلى وجود تلك الفجوة وعمل اقتراحات وتوصيات بنا
إلى أدنى حد ممكن ألن التخلص منها نهائيًا ال يمكن أن يحدث في عملية التدقيق إن لم يكن 

 . 2004)جربوع,)مستحياًل 

 :يلي كما مبحثين الفصل هذا تناول وقد

مفهوم فجوة التوقعات وسماتها ومكوناتها والعوامل  يتناول الفصل هذا من األول المبحث
 .وجودهاالتي تساعد على 

 .فجوة التوقعات( جسر)طرق تضييق  يستعرض الثاني المبحث
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 المبحث األول

 وجودها على تساعد التي والعوامل التوقعات فجوة

 

 .تمهيد 3.1.0

 .مفهوم فجوة التوقعات 3.1.1

 .التوقعات فجوة سمات  3.1.2

 .التوقعات فجوة مكونات3.1.3 

 .التوقعات فجوة وجود على تساعد التي العوامل 3.1.4
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 :تمهيد 3.1.0
 

 يشتمل الذي المجتمع توقعات بين التطابق لعدم نتيجة التدقيق في التوقعات فجوة نشأت لقد
 فهم مدى وبين, المدققين مسئولية عليه تكون أن يجب لما التدقيق خدمات من المستفيدين جميع

 .(Porter, 1993) مسؤولياتهم لحدود المدققين
 

 ةمشكل هي بل, الحسابات تدقيق في التوقعات بفجوة المجتمعات من مجتمع ينفرد وال
 ,من المدققين طرف من أكثر بوجودها يشترك الظاهرة هذه ولكون المجتمعات, جميع منها تعاني
 لذلك المالية, القوائم مستخدمي توقعات معقولية ولمدى ,قيود من التدقيق مهنة على يفرض ولما

 ىعل ساعدت التي والعوامل طبيعتها علي للتعرف المشكلة هذه نحو الباحثين جهود اتجهت
 .(1999, الباز) الفجوة تلك تضييق علي للعمل وجودها,
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 :مفهوم فجوة التوقعات 3.1.1

 ذكروا التدقيق حقل في الباحثين أن حيث التوقعات لفجوة محدد واحد تعريف يوجد ال
 فجوة دراسة في منه انطلقوا الذي المنظور على بناء وذلك, متقاربة كانت وان مختلفة تعريفات
 .التدقيق في التوقعات

 ,التدقيق مجال في التوقعات فجوة عبارة استخدم من أول م1974 عام في Liggio ويعتبر
 وكما جهة من المدقق يتصورها كما المتوقعة المدقق أداء مستويات بين الفرق بأنها عرفها حيث

 يرجع الفجوة تلك سبب أن إلى يشير بهذا وهو, أخرى جهة من المالية البيانات مستخدمو يتصورها
 إلى إشارة وهذه تمثل ,تحقيقه المتوقع عن للتدقيق المهني األداء ومستوى جودة اختالف إلى

 (. (Koh and Woo, 1998التدقيق مهنة في التوقعات لفجوة العام المفهوم

 للمحاسبين األمريكي المعهد شكلها التي( CAR) التدقيق مسؤوليات لجنة توصلت وقد
 الفجوة هذه سبب وأن ,التدقيق في توقعات فجوة وجود إلى كوهين لجنة باسم والمعروفة القانونيين

 وعمليات أنشطة داخل يتغلغلوا أن نمدققيال من يتوقعون الحسابات مدققي تقارير مستخدمي أن
وأدى  ,واالختالسات القانونية غير العمليات يكتشفوا وأن اإلدارة, أداء عن تقارير يعدو وأن المنشأة,

 وقد ,التوقعات فجوة ظهور إلى األوجه تلك في المستخدمين لتوقعات الحسابات مدققي تلبية عدم
 إلى" المالية البيانات مستخدمي" عبارة حولت حيث التوقعات فجوة تعريف كوهين لجنة وسعت

" معقول بشكل نجازها الحسابات مدققي يتوقع أن يمكن ما" إلى" المتوقع األداء" وعبارة ,"الجمهور"
(Commission on Auditors’ Responsibilities, 1978). 

 للمحاسبيين الكندي المجمع كونها التي, MacDonald ماكدونالد لجنة تقرير اظهروقد 
 هو الفجوة سبب أن ,م1988 عام كندا في التدقيق عملية من الجمهور توقعات لدراسة القانونيين

 التي التدقيق عمليات من المالي المجتمع بتوقعات مدققي الحسابات جانب من الكافي اإللمام عدم
 .((MacDonald, 1988 بها يقومون

 التقرير لدراسة القانونيين المحاسبين مجمع كونها التي اللجنة تقرير أكد فقد, استراليا في أما
 المالية القوائم مستخدمي توقعات بين الفرق إلى يشير التوقعات فجوة مصطلح أن, والتدقيق المالي
 تناول كما, الخدمات لهذه الفعلية والجودة المهنة بواسطة المنفذة والتدقيق المحاسبة خدمات لجودة
 (.(Koh and Woo, 1998 التوقعات فجوة تضييق شأنها من التي التوصيات بعض التقرير
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 ما بين االختالف عن عبارة بأنها التوقعات فجوة (Guy and Sullivan,1988) عرفو 
 يعتقده وما تحقيقه, عن مسئولون الحسابات مدققي بأن المالية القوائم يومستخدم الجمهور يعتقده

 (.المدققين مسؤوليات بشأن االختالف) عنه مسئولين بأنهم المدققين

 التدقيق لدور الجمهور تصورات بين االختالف أنها على (Gay, et al, (1998 وعرفها
 .الدور لذلك المدقق وفهم

 في اختالف بأنها التوقعات فجوة (Monroe and Woodcliff, 1993) عرف وقد
 جانب من المفترضة والمسئوليات الواجبات حول والجمهور الحسابات مدققي بين االعتقادات
 .التدقيق تقرير يحملها التي والرسائل المدققين

 ما بين الفرق هي التدقيق في التوقعات فجوة أن (Jennings et al, 1993) يرىو 
 التعريف لهذا أيضا دعا وقد, الواقع في المهنة توفره ما وبين التدقيق مهنة من الجمهور هيتوقع

1994) Lowe,) القانوني النظام في التوقعات فجوة عن بحثه في. 

 مدققي يحققه أن متوقع هو ما بين التباين بأنها التوقعات فجوة (Lee, 1994) يعرف كما
خفاق لألعمال الفعلي باألداء الفجوة تلك ترتبط حيث لهم, الفعلي األداء وبين الحسابات  مدققي وا 
 .المطلوب بالشكل عملهم أداء في الحسابات

 ما بين الجوهري الفارق تعني بأنها (Chandler & Edwards, 1996) الباحثان عرفهاو 
 .للمجتمع فعالً  التدقيق مهنة تقدمه وما التدقيق عملية من المجتمع يتوقعه

 االختالف إلى (McEuroe and Martens, 2001) بينها كما التوقعات فجوة تشير و
 بأنه المدققين هيعتقد وما ,ينالمدقق لمسئوليات المالية القوائم ومستخدمي الجمهور يدركه ما بين

 .منهم مطلوب

 ما وبين, المدققين من المجتمع يتوقعه ما بين الفجوة بأنها (Rayner, 1992) عرفها كما
 .معقول بشكل توفيره المدققون يستطيع

 بين االختالف أو التباين أنها على التوقعات فجوة( 2009, الرحمن وعبد شاكر) ويعرف
 مدققي به يقوم أن يتوقع ما أو ينبغي ما وبين الحسابات مدققي به يقوم أن يمكن ما أو به يقوم ما

 المتعارف التدقيق معايير أساس وعلى, منهم المطلوبة المجتمع توقعات أساس على الحسابات
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 المجتمعة والتوقعات الحسابات مدققي وأداء التدقيق معايير بين االنسجام تحقيق ضرورة مع عليها
 .الحسابات مدققي لمهام

 

 في التوقعات لفجوة (Porter, 1993) تعريف تبني إلى الباحث يميل عامة وبصفة
 .المجتمع يدركه كما المدققين أداء و التدقيق مجتمع توقعات بين الفجوة أنها على التدقيق

 

 أن إال ,التدقيق في التوقعات فجوة تعبير اختالف من الرغم علىيتضح مما سبق انه و 
 الحسابات مدققي ومسؤوليات وواجبات نطاق في التباين إلى اإلشارة في يستخدمونه الباحثين أغلبية
 .والمجتمع الحسابات مدققي بين مدقق الحسابات تقرير وتفسير

 

 :التوقعات فجوة سمات 3.1.2

 يمكن السمات من بعدد تتميز التوقعات فجوة بأن (2009, الرحمن وعبد شاكر) أشار
 :يلي فيما إيجازها

 على المشروع في المصلحة أصحاب طلب فائض عن التوقعات فجوة تعبر ما دائماً  -
 لخدمات عرض كفائض الفجوة توجد أن الصعب ومن ,الحسابات مدقق ومسئوليات خدمات

 وصناعة مهنة التدقيقو  المحاسبة أن وببساطة أهمها, كثيرة واألسباب, الحسابات مدقق ومسؤوليات
 ظل في أعلى بجودة وتعمل تنشط أنها طبيعتها ومن, معاً  ومهنية اقتصادية عوائد تحقيق تستهدف

, الهدفين لتحقيق به للوفاء تسعى فإنها خدماتها على طلب يوجد حينما ولذلك, السوق اقتصاديات
 .والمهني المادي

 طلب, هما بمتغيرين محددة ألنها بطبيعتها ديناميكية أو, ساكنة غير التوقعات فجوة -
 خدمات وعرض, الحسابات مدقق ومسئوليات خدمات على المشروع في المصلحة أصحاب

 .الحسابات مدقق ومسئوليات

 هو الحسابات مدقق خدمات على الطلب فائض أن بمعنى, ونوعية كمية التوقعات فجوة -
 جهة من المهني أدائه جودة في وفائض, جهة من ومسئولياته لخدماته المهنية التشكيلة في فائض
 .أخرى
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 خدمات عرض في قصور معناه وجودها ألن, وبالمجتمع بالمهنة ضارة التوقعات فجوة -
 كما, جهة من مؤديها في المهنية الخدمات طالبي ثقة يفقد مما ونوعاً  كماً  المهنة ومسئوليات

 وغير المالية المعلومات على واالعتماد الثقة درجة نقص صورة في المجتمع على سلبا ذلك ينعكس
 .القرارات التخاذ الالزمة المالية

 أو بدرجة ولكن, منها تعانى استثناء بدون العالم دول ألن ونسبية دولية التوقعات فجوة -
 لدول بالطبع التوقعات فجوة تصدير يتم الخارجية التجارة وتحرير العولمة ظل في وبالطبع, بأخرى
 .الفجوة هذه ونوعية حجم في بينها فيما الدول تتباين ذلك ومع, الثالث العالم

 
 :التوقعات فجوة مكونات 3.1.3

 :بالتالي التدقيق في التوقعات فجوة مكونات (Porter ,1993) دراسة حددت
 يتوقعه ما بين التباين نتيجة وتنشأ: reasonableness gap المعقولية فجوة1- 

 مدققي يستطيع ما وبين إنجازه, الحسابات مدققي من( التدقيق خدمات من المستفيدين) المجتمع
 .الجهل بفجوة مرتبطة وهي, معقولة بصورة إنجازه الحسابات

 من المعقولة التوقعات في التباين نتيجة وتنشأ: performance gap األداء فجوة -2
 األداء وبين الحسابات مدققي به يقوم أن يجب لما( التدقيق خدمات من المستفيدين) المجتمع جانب
 .الحسابات مدققي أداء في وضعف التدقيق معايير في عجز إلى وتعود, الحسابات لمدققي الفعلي

 

 :قسمين إلى األداء فجوة( Porter, 1993) وقسم

 الواجبات وبين الحسابات مدققي من معقولة بصورة توقعها يمكن التي الواجبات بين الفجوة1- 
 نقص الفجوة هذه على ويطلق ,التدقيق مهنة ونشرات لمعايير وفقاً  الحسابات مدققي من المطلوبة
 .deficient standards المعايير

 األداء وبين التدقيق مهنة ونشرات لمعايير وفقاً  الحالية الحسابات مدققي واجبات بين الفجوة -2
 .deficient performance األداء نقص الفجوة هذه على ويطلق ,للمدققين الفعلي
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 .التدقيق في التوقعات فجوة مكونات( 1)ويوضح الشكل رقم 

 ( 1)الشكل رقم 

 مكونات فجوة التوقعات في التدقيق

 األداء الفعلي للمدققين                   فجوة التوقعاتتوقعات المجتمع من المدققين             

  فجوة المعقولية                                        فجوة األداء    

 نقص األداء                         المعاييرتوقعات غير معقولة                نقص  

 عدم كفاية أو قصور المعايير        عدم كفاية أو قصور في األداء                      

 

 المهام والواجبات التي يمكن توقعها بشكل            المهام والواجبات الحالية للمدقق

 ر واإلصدارات المهنيةمعقول من المدقق                  وفقا للمعايي        

 (اعتمادا على التكلفة والعائد)

 .(Porter, 1993): المصدر

وفقًا لألسباب المحتملة لحدوثها إلى مجموعتين  التوقعات فجوة 1999), الباز) فيما قسم
 :من الفجوات الفرعية

 :وتنقسم إلى, بمدققي الحساباتتتعلق  فجوة: المجموعة األولى

وتشير هذه الفجوة إلى انحراف السلوك الفعلي لمدقق : الحساباتفجوة استقالل مدقق  - أ
الحسابات عن االستقالل المتوقع طبقا لقواعد السلوك المهني وتوقعات مستخدمي القوائم 

األمر الذي يؤدي إلى زيادة الشك لدى مستخدمي القوائم المالية المدققة في , المالية
 .والتنفيذ والتقرير عن نتائج التدقيقاستقالل مدقق الحسابات في مراحل التخطيط 

وتشير إلى التباين بين توقعات مستخدمي القوائم المالية : فجوة تقرير مدقق الحسابات - ب
المدققة لرأي مدقق الحسابات وبين رأي مدقق الحسابات الوارد في تقريره عن نتائج تدقيق 

 .تلك القوائم المدققة
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بين األداء المتوقع طبقًا لمعايير التدقيق وهي االختالف : فجوة أداء مدقق الحسابات - ت
 .واألداء الفعلي لمدققي الحسابات

, (مستخدمي القوائم المالية)بالبيئة الخارجية لمدققي الحسابات تتعلق  فجوة: الثانيةالمجموعة 
 :وتنقسم إلى

 وهي التباين في فهم مستخدمي القوائم المالية المدققة ورجال: فجوة المسؤولية القانونية - أ
 .القضاء لنطاق المسؤولية القانونية والمهنية لمدقق الحسابات

وهي الفرق بين التوقعات المعقولة لمستخدمي القوائم المالية المدققة : فجوة معايير التدقيق  - ب
لمعايير التدقيق وترجع هذه الفجوة إلى  من مدققي الحسابات وبين األداء المتوقع لهم طبقاً 

 (.لبية التوقعات المعقولة لمستخدمي التقارير الماليةقصور معايير التدقيق عن ت)

االختالف بين التوقعات الكلية لمستخدمي القوائم المالية المدققة وبين : فجوة المعقولية  - ت
التوقعات المعقولة لهم من مدققي الحسابات ومن ثم تعتبر التوقعات غير المعقولة 

 .فجوة المعقولية لمستخدمي هذه القوائم من مدققي الحسابات هي مصدر
 

 .التدقيق في التوقعات فجوة مكونات( 2)ويوضح الشكل رقم 

 (2)الشكل رقم 

 مكونات فجوة التوقعات في التدقيق

 

 

 

 

 
 

 .1999), الباز): المصدر

 التدقيق التوقعات في فجوة

 بالبيئة الخارجيةتتعلق  فجوة بمدققي الحساباتتتعلق  فجوة

 فجوة 
 األداء

 

 

 فجوة
 ستقاللاال

 

 

فجوة 
 التقرير

 

 فجوة
 المعقولية

فجوة 
 المعايير

فجوة 
 المسئولية
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 :التوقعات فجوة التي تساعد على وجود العوامل 3.1.4

على الرغم من أن تعبير فجوة التوقعات قد أصبح مألوفًا في مهنة التدقيق إال أن مسببات 
عليها بشكل قاطع في معظم الدراسات وتختلف تلك المسببات من بيئة تلك الفجوة لم يتم االتفاق 

إلى أخرى وعلى حسب درجة تقدم المنظمات المهنية ودور التدقيق في المجتمع ودرجة استقالل 
المدقق ومسؤولياته عن اكتشاف األخطاء والغش في التدقيق ومدى وجود اتصال فعال في بيئة 

 .التدقيق
 

. العوامل التي أدت إلى إيجاد فجوة التوقعات أو ساعدت على اتساعهايوجد العديد من و 
ومما الشك فيه أن الوقوف على تلك العوامل يعتبر أمر الزم وضروري لوضع الحلول المناسبة 

 .لعالج المشكلة وتحديد سبل القضاء على فجوة التوقعات أو تضييقها على األقل
 

 :بالتالي التوقعات لفجوة المؤدية يسيةالرئ األسباب( 2003 الذنيبات,)وقد لخص 

 المدققين ومسئوليات وأهدافه التدقيق بطبيعة يتعلق فيما المالي المجتمع توقعات تعدد1- 
 .المدقق وتقرير واالستقاللية التدقيق ومعايير

 .لمدققي الحسابات الفعلي حول األداء المختلفة التصورات 2-

 .المالي للمجتمع المختلفة التصورات معقولية وعدم معقولية 3-

 .للمدققين الفعلي األداء عدم كفاية 4-

 وهذه الرغبات ,التوقعات هذه أصحاب برغبات مرتبطة المالي للمجتمع المختلفة التوقعات5- 
 .واقعي غير األخر والبعض واقعي بعضها يكون قد

 

 وجود واتساع على تساعد التي والعوامل األسباب أن( 2009, الرحمن وعبد شاكر) ويرى
 :يلي بما تتمثل التدقيق في التوقعات فجوة

 .المجتمع في التدقيق دور حول االختالف -1

 .الحسابات مدققي مسؤوليات كفاية مدى -2
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 .موحياديته الحسابات مدققي استقالل في الشك 3-

 .الحسابات لمدققي المهنية الكفاءة نقص 4-

 .الداخلية الرقابة نظام قصور 5-

 .التدقيق في الفاعل غير االتصال 6-

 .التدقيق عملية أداء جودة انخفاض 7-

 .المجتمع في للتغيرات المالية التقارير مسايرة عدم 8-

 .والمخالفات األخطاء بشأن الحسابات لمدقق المستمرة االنتقادات 9-

 .المنشأة استمرارية عن اإلفصاح عدم بشأن الحسابات لمدقق المستمرة االنتقادات 10-

 .الحسابات مدققي تقارير ومحتوى معنى تفسير في والقصور االختالف 11-

 .المهنة وسلوك بقواعد االلتزام عدم 12-

 

التوقعات في التدقيق  فجوة وجود على تساعد ويمكن سرد العوامل واألسباب التي
 :واتساعها على النحو التالي

  

 المنشأة قدرة يضمن النظيف الحسابات مدقق تقرير أن المالية القوائم مستخدمي اعتقاد 1-
 :االستمرار على

 فجوة إيجاد إلى أدت والتي التدقيق مهنة إلى الموجهة لالنتقادات الرئيسية األسباب احد إن
فالسها المشروعات فشل حاالت من المتزايد العدد هو التوقعات  تقاريرهم في تحفظ المدققين بدون وا 

اإلفالس  أو الفشل على حدوث السابقة السنوات االستمرار في على المشروعات هذه قدرة عدم عن
(Jekins, 1990).  

 الحسابات مدقق تقرير أن المالية القوائم مستخدمي غالبية لدى اعتقاد هناك أن حيث
 قد الحسابات مدقق يكون أن بعد الشركة فشل وعند ,االستمرار على المنشاة قدرة يضمن النظيف
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 المدقق إلى تشير إنما االتهام أصابع فان, بتدقيقها قام التي المالية القوائم عن نظيفاً  تقريراً  قدم
 عملية إتمام بعد وحدثت متوقعة غير فجائية أحداث نتيجة الفشل كان لو حتى والتقصير باإلهمال
  (2011, راضي) التدقيق

 المدققين من يتوقع المالي المجتمع أن( (Guy and Sullivan, 1988 دراسة بينتقد و 
 .المنشأة استمرار إمكانية عدم حول المبكرة التحذيرات عن اإلفصاح

 قدرة بخصوص الحسابات مدقق واجبات فان ,المالية القوائم مستخدمي قناعة هذه وبينما
الصادر من المعهد  (59) رقم للمعيار وفقاً  وبالتحديد, المهنية للمعايير وفقاً  االستمرار على المنشاة

على مدقق  يجب ,تقضي بأنه في كل عملية تدقيق, م1988األمريكي للمحاسبين القانونين عام 
 على المنشاة بقدرة يتعلق فيما Substantial doubt جوهري شك يوجد كان إذا ما الحسابات تقييم

 ولم يطلب ,التدقيق محل المالية القوائم تاريخ من عام عن تزيد ال الوقت من معقولة لفترة االستمرار
 التنبؤ عن مسئوالً  إلى الشك الجوهري في تقريره ألن المدقق ال يعتبر المدقق أن يشير المعيار من
 مدقق تقرير في الجوهري الشك إلى اإلشارة عدم وال يجب تفسير, المستقبلية واألحداث بالظروف
 (.AICPA, 1988) االستمرار على المنشاة قدرة بخصوص تأكيد يوفر انه على الحسابات

 على يتحفظ لم إن النظيف المالي التقرير بأن السبعينات منتصف في كوهين لجنة بينتو 
ألنه  مدققلل يعود الفشل هذا بأن الجمهور يظن للمنشأة فشل حدثو  االستمرار, على المنشأة قابلية

 والمجتمع دققالم بين توقعات فجوة أوجد مما المنشأة بها تمر التي المالية الصعوبات من لم يحذر
  (GOA, 1996) المالي

في دراسته عن تأثير مشاكل استمرار المنشأة على فجوة  Abbott, 1994))وقد أكد 
التوقعات على عدم وجود معايير تدقيق تحتم على المدقق تطبيق إجراءات للكشف عن أو حماية 

 :المستثمرين من مشاكل فشل المنشات وعدم استمرارها وقد خلص من دراسته إلى انه 

 .يتعلق بمشاكل مبدأ االستمرار يجب أن يرتفع األداء المطلوب من المدققين فيما1- 

 . يجب تخفيض التوقعات الخاصة بمستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بأداء المدققين2- 

وأداء مدققي الحسابات  المالية القوائم مستخدمي توقعات بين تباينال مدى سبق مما ويتضح
 النظيف التقرير يقدمها التي الضمانات حول التباين هذا مثل وان, المهنية لمعاييرل وفقا الفعلي
 .التوقعات فجوةوتعميق  نشأة أسباب من مسبباً  يعتبر, االستمرار على المنشاة قدرة حولللمدقق 
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 :الخارجي مدقق الحسابات وحياد استقالل في الشك -2

 خالل استقالله على دققالم يحافظ أن المالية القوام مستخدمي أو المالي المجتمع يتوقع
 المجتمع شك فإذا االقتناع, هذا على يعتمد التدقيق لمهنة الحقيقي فالوجود, المهني عمله ممارسة
 ,هملخدمات حاجة هناك تكون ال وبالتالي قيمة, لها تكون ال أرائهم فإن دققينالم استقالل في المالي
 القوائم مستخدمي أو المجتمع جانب من شك محل االستقالل هذا كان إذا التوقعات فجوة وتنشأ
 جميع تجنب هؤالء على يجب فإنه ,المدققين استقالل في المالي المجتمع يثق ولكي المالية

 .(2011, راضي) استقاللهم في الشك إلى تدعو التي والظروف العالقات

 أن "Lee Metacalf" كالفيتملي  لجنة بها قامت التي التفصيلية الدراسة استخلصتفقد 
 لالستقالل حقيقياً  تهديداً  يعتبر التدقيق عمالء إلى الخدمات هذه لمثل مدققي الحسابات تقديم
 نفس في التدقيق خدمات وتقديم الخدمات هذه تقديم بين المصالح في تعارض تخلق ألنها ,نظرياً 
 (.U.S senate, 1976) الوقت

 المنافسة أن( Firth, 1980) (Shockley, 1981) (Waller, 1990)كل من  يرى كما
 عند استقاللهم على دائماً  يحافظوا إن المدققين على الصعب من تجعل التدقيق مكاتب بين الشديدة
 في كثيراً  يترددون قد المنافسة ضغط تحت المدققين أن حيث, التدقيق عمليات في للقرارات اتخاذهم
 .العميل فقد من خوفاً  المالية القوائم عن تقاريرهم في التحفظ

 

 أخرى لخدمات المدققين تقديم أن ترى Cohen كوهين لجنه فان ذلك من العكس وعلى
 له يقدم أن للعميل المفيد من يكون قد أنه القول إلى ذهبت بل االستقالل, يهدد ال التدقيق لعمالء
 التي الصناعة وظروف المنشأة بظروف ودراية علماً  األكثر ألنة الخدمات, من النوعين كال المدقق
 .(AICPA, 1978) بها تعمل

 أن أبداً  يمكن ال التدقيق مكاتب بين الشديدة المنافسة أن( Woolf, 1986) يرىأيضا و 
 يفقد أن من الخوف دائماً  يقابله العميل فقد من الخوف أن حيث ,المدققين استقالل على تؤثر

 .استقاللهم فقدوا هم أن المهنة مزاولة في هماستمرار  ثم ومن سمعتهم المدققين
 

 ومناقشة جدل محل زال ما المدققين استقالل أن يتضح المتعارضة السابقة القضايا ومن
 .التوقعات فجوة إيجاد أو تعميق إلى ويؤدي المجتمع, في المدقق دور يهدد مما
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 :واألخطاء الغش كشف عن المدقق مسئولية 3-

 لعملية الجدلية السمات إحدى واألخطاء الغش اكتشاف عن الحسابات مدقق مسئوليه تعتبر
 .(Gay, et al 1998) الحسابات تدقيق

حيث يعتقد معظم مستخدمي القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات أن التقرير النظيف 
أو المخالفات  Fraudيعني أن المدقق قد اكتشف كل األخطاء المادية الناتجة عن الغش 

Irregularities وبالتالي فان لدى مستخدمي . التي تكون حدثت أثناء السنة المالية محل التدقيق
وذلك , بان يكتشف المدقق الغش والمخالفات بالمنشاة محل التدقيق عالياً  القوائم المالية توقعاً 

في حين تختلف المعايير والتوصيات الصادرة عن , كهدف أساسي وضروري لعملية التدقيق
فلقد ركزت تلك التوصيات في البداية على حدود . ة عن وجهة النظر السابقةالمنظمات المهني

ن اكتشاف الغش والمخالفات فقللت من التأكيد على مسئولية المدقق في هذا أالمدقق بش
وبالتالي من , وذلك باإلشارة إلى أن اإلدارة هي المسئولة في المقام األول عن الغش, الخصوص

واسطة إدارة المنشأة عن طريق توفير اإلجراءات المناسبة والفعالة للرقابة األفضل منعه أو اكتشافه ب
 boyd et al., 2001).)الداخلية 

 خالل تطبيقها من وذلك على عاتق اإلدارة, والخطأ الغش واكتشاف منع وتقع مسؤولية
 يقلل النظم هتطبيق هذ إن الداخلية, الرقابة ولنظام المالئمة المحاسبية للنظم استخدامها واستمرار

 (.1989 للمحاسبين, الدولي االتحاد) الخطأ أو الغش حدوث إمكانية يلغي ال ولكنه

 وتقويم دراسة منه تتطلب والتي, المالئمة المهنية العناية بذل الحسابات مدققعلى  ويجب
 شامل تدقيق برنامج وعمل وتوقيتها, الالزمة واالختبارات اإلجراءات وتحديد الداخلية, الرقابة نظام

 والقوائم والسجالت الدفاتر في مادي تحريف وجود المدقق توقع إذا إضافية إجراءات يتضمن
 غش أو جسيم خطأ أي اكتشاف حول المنشأة إدارة من االستفسار المدقق على يتوجب كما المالية,

 االلتزام وعدم المحاسبية الداخلية الرقابة أنظمة تصميم في الضعف نقاط إلى باإلضافة, بالحسابات
 .(Ellamae and Robert, 1992) بالمنشأة العاملين قبل من المحددة الرقابة بإجراءات

 كشفعن  المدقق بمسئولية يتعلق فيما( Cohen 1977-1976) لجنه أوصت وقد
 مدى لتحديد الداخلية الرقابة نظام ومراجعة المطلوبة المهنية العناية بذل المدقق على بأن الغش,
 .والخطأ الغش عن للكشف المطلوبة االختبارات مدى لتقدير الضروري التوسع
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 اإلنسان أن في تكمن المشكلة نأب وويلز انجلترا في القانونيين المحاسبين معهد أشار وقد
 الجوهرية واألخطاء االحتيال عمليات جميع يكتشف أن المدقق من يتوقع المتخصص غير العادي

(Garcia-Benau and Humphrey, 1992). 

تتعلق تم إجراؤها وجود فجوة توقعات  التيميدانية الدراسات ال وقد أظهرت العديد من
 :واألخطاء الغش كشف عنالحسابات  مدقق مسئوليةب

 المدققين تحميل يريد المالي المجتمع أن( Guy and Sullivan, 1988) دراسة بينتفقد 
 :المدققين من يتوقع المالي المجتمع وأن, الشرعية غير واألفعال الغش حاالت لكشف أكبر مسئولية

 .الشرعية غير واألفعال الغش وذكر للكشف أكثر مسئولين يكونوا أن -

 .التدقيق عملية ونتائج طبيعة حول المالية القوائم لمستخدمي فائدة األكثر المعلومات توصيل -

 .الجوهرية واألخطاء الغش عن الكشف يحسن مما التدقيق وأداء فاعلية تحسين -

 والقضاة المدققين تصورات بين فجوة هناك بأن( Lowe, 1994) دراسة وأظهرت
 غير الغش عن فعال بشكل البحث المدقق مسئولية من بأن باعتدال القضاة وافق حيث الشرعيين
 .إضافية مسئوليات من عليهم يترتب سوف لما نظرا  بشدة ذلك المدققين ورفض الجوهري

 مستخدمي من% 86 أن ((Humphrey, et al 1991 دراسة نتائج أهم من كان وقد
 أن اعتقاد لديهم كان أنفسهم المدققين من% 53, الماليين المديرين من% 62, المالية القوائم
 .الهامة الغش حاالت كل اكتشاف عن مسئوال يعتبر المدقق

 المالية القوائم مستخدمي من% 69.6 أن( Gay et al., 1997) دراسة أظهرت وكذلك
 الغش حاالت كل اكتشاف من التأكد التدقيق عملية تنفيذ عند المدقق على يجب بأنه قناعة لديهم
 .الهامة

 المدققين قيام أهميةفي دراستهم  ((Monroe and Woodliff, 1994 من كل ويرى
 حاالت كل اكتشاف المدققين من يتوقع المجتمع أن حيث, الغش الكتشاف اكبر اتوليئمسبتحمل 
 من% 62, المساهمين من% 74 أن دراستهم نتائج أظهرت فقد, التدقيق بعملية قيامهم ثناءأ الغش

 بشكل التدقيق أعمال بتنفيذ المدققين قيام ضرورة على قناعة لديهم المديرين من% 52, الدائنين
 .الغش حاالت كل اكتشاف إلى يؤدي
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ويتضح مما سبق أن مستخدمي القوائم المالية لديهم توقعات أن يكتشف مدقق الحسابات 
وأن واجبات مدقق الحسابات بشأن اكتشاف  ,أثناء تنفيذ عملية التدقيق واألخطاءحاالت الغش 

ونتيجة لذلك فال زال هناك , ليست كافية لتلبية توقعات مستخدمي القوائم المالية , الغش والمخالفات
 .فجوة بين توقعات مستخدمي القوائم المالية لدور المدققين وبين إدراك المدققين لواجباتهم

 

 :الشرعية غير األفعال كشف عن المدقق مسئولية 4-

 غير األفعالو  القانونية غير التصرفات اكتشاف عن مدقق الحسابات مسئوليةتعتبر 
 ,كبير جدل موضعوهي  ,من أهم العوامل التي أدت إلى إيجاد فجوة التوقعات في التدقيق الشرعية

تعتبر من المشاكل التي تقلق المجتمع  أو المدفوعات غير القانونية وسياسات الرشاوى االحتيالف
 (.Baron et al., 1977) المالي

 

مستخدمي القوائم المالية من % 74.1أن ( Gay et al., 1997) نتائج دراسة وقد بينت
بخصوص  لديهم اعتقاد أن مدقق الحسابات الخارجي يجب أن يقدم تأكيداً  للدراسة الخاضعين

 الحسابات أن مدقق يجب على أنه منهم%  80.7كما يعتقد, اكتشاف كل التصرفات غير القانونية
, والمحاسبية المالية بالنواحي القانونية المرتبطة غير التصرفات بخصوص اكتشاف تأكيداً  يقدم

 التصرفات بخصوص اكتشاف تأكيد يقدم أن مدقق الحسابات على يجب أنه منهم% 84.4 ويعتقد
 .المالية القوائم على الهام التأثير ذات القانونية غير

من  يطلب المالي المجتمع بأن( (McEnroe and Martens, 2001دراسة  وبينت
 .شرعية غير بأعمال تقم لم الشركة بأن توكيداً  يعطي أن مدقق الحسابات

 –الرشاوى)أن كشف األفعال غير الشرعية ( Cohen 1976-1977)لجنة  وقد أوضحت
تقع مسئوليتها ( دفعات للوكالء األجانب أو المسئولين الحكوميين -مساهمات سياسية غير شرعية

لزامية لضبط السلوك األساسية على عاتق إدارة الشركة لكونها تمتلك القدرة على تبني سياسات إ
المستقل  مدقق الحساباتعلى وانه , غير الصحيح وتطبيق نظام رقابة داخلية لمنع تلك التصرفات

يحتاج هذا العمل لمهارة و  ,إتباع سلوك توكيدي للبحث عن األفعال غير الشرعية أو المشكوك فيها
وفي حالة اكتشاف المدققين لتلك األفعال على  ,وتدريب وكفاءة مهنية للكشف عن تلك األفعال
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وجودها ليقوم بالعمل المالئم اتجاه عميله, فيتوجب عليه كشفها لمجلس من المدقق أن يتأكد بنفسه 
 .اإلدارة و إذا تبين أنه غير مباٍل لتلك المشكلة عليه كشفها بشكل عام مبرر

 

مجمع األمريكي للمحاسبين الصادرة عن ال( 54)واعتبرت نشرة معايير التدقيق رقم 
أن مسؤولية مدقق الحسابات عن اكتشاف والتقرير عن التصرفات غير , 1988القانونين عام 

القانونية التي يكون لها تأثير مباشر ومهم على القوائم المالية مماثلة للمسؤولية نفسها المتعلقة 
بحيث توفر تأكيد معقول باكتشاف األخطاء والمخالفات والتي تتطلب تخطيط عملية التدقيق 

 (.(AICPA NO.54, 1988. الكتشاف تلك التصرفات

أما التصرفات غير القانونية التي يكون لها تأثير غير مباشر على القوائم المالية فان 
إلمكانية اكتشافها حيث  لمعايير التدقيق المقبولة قبوال عاما ال توفر ضماناً  إجراءات التدقيق وفقاً 

الكتشاف تلك التصرفات ومع ذلك فانه يجب على مدقق  جراءات تصمم خصيصاً إنها ال تتضمن إ
 .(Ibid, 1988)أن يكون واعيًا ومدركًا إلمكانية حدوث تلك التصرفات  الحسابات

بعض األمثلة للتصرفات غير القانونية التي ( 54)وقد تضمنت نشرة معايير التدقيق رقم 
ومن أمثلة التصرفات غير القانونية التي لها , لها تأثير مباشر أو غير مباشر على القوائم المالية

تأثير مباشر مخالفة قوانين الضرائب أما التصرفات غير القانونية التي لها تأثير غير مباشر فإنها 
ة اكبر من عالقتها بالنواحي المالية والمحاسبية ومن أمثلتها ذات عالقة بمجاالت التشغيل بدرج

وفي حالة اكتشاف أي تصرف غير , مخالفة قوانين الصحة واألمان الوظيفي وقوانين حماية البيئة
قانوني فانه يجب على مدقق الحسابات أن يحصل على معلومات كافية لتقويم تأثيره على القوائم 

 .(Ibid, 1988)ييم اإلدارة لتأثير ذلك التصرف المالية مع ضرورة مراعاة تق
 

وعلى الرغم من ذلك فانه قد يكون من الصعب التمييز بين التصرفات غير القانونية التي 
لها تأثير مباشر عن تلك التي لها تأثير غير مباشر حيث انه ال يوجد حد فاصل للتمييز بينها كما 

نها ومن ثم فان ذلك يعتمد على التقدير المهني لمدقق لم تتضمن النشرة أسسًا أي قواعد للتمييز بي
وبناء على ما تقدم يرى الباحث انه يجب على مدقق الحسابات أن يخطط لعملية . الحسابات

التدقيق لتوفير تأكيد معقول الكتشاف التصرفات غير القانونية التي لها تأثير مباشر ومهم على 
لحسابات عن اكتشاف التصرفات غير القانونية التي لها أما عن مسؤولية مدقق ا, القوائم المالية

تأثير غير مباشر ومهم على تلك القوائم فان الباحث يرى أنها غير كافية لتلبية توقعات مستخدمي 
 .القوائم المالية
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 :مدقق الحسابات كضامن لدقة القوائم المالية -5

الكثير من مستخدمي القوائم المالية بأن واجبات مدقق الحسابات يدخل في صلبها  يعتقد
وباستمرار المنشأة وقدرتها على , دقة القوائم المالية وخلوها من األخطاءبشأن توفير ضمانات 

 نوأ, محل التدقيق منشاةللوسالمة وجودة هيكل الرقابة الداخلية , الوفاء بكافة التزاماتها المالية
رد تقديم المدقق لتقرير نظيف إنما يضمن سالمة الحالة المالية للمنشأة وقدرتها على االستمرار مج

 .(Omalley, 1993)توقعات الهذا االعتقاد أدى إلى إيجاد وتعميق فجوة , في النشاط
 

 المدققين تصورات" بعنوان (McEnroe and Martens, 2001) دراسة بينتوقد 
 من المطلوبة للضمانات أعلى توقعات لديه المالي المجتمع بأن "التوقعات لفجوة والمستثمرين

 فالمجتمع الشرعية, غير والعمليات الداخلية والرقابة واالحتيال واإلفصاح الكشف من لكل المدققين
 بين فجوة هناك أنوبينت الدراسة , الحراسة كلب نظرية وفق يعملوا أن المدققين من يتوقع المالي

 يريدون ال فهم متحفظ, غير رأي إصدار قبل كقاضي المدقق لعمل بالنسبة والمدققين المستثمرين
 وأن واحتيال أخطاء أي من خالية المالية القوائم أن من يتأكد أن قبل نظيًفا رأًيا المدقق يصدر أن

 .شرعية غير بأعمال تقم لم الشركة

 المرتبطة المجتمع بتوقعات تتعلق مشكلة هناك أن( 1997 ,السقا) دراسة نتائج كشفتو 
 إذ اإلدارة وكفاءة المالية القوائم بشأن المدققون يقدمه أن المتوقع الضمان أو التأكيد ومستوى بطبيعة
 المدققون يدركه مما أكثر والتأكيد الضمان من مستويات والمستفيدون الماليون المدراء يطلب

 المتوسط دون أي( 2.4) كانت التي المدققين إجابات خالل من يظهر وهذا ذاتها, التدقيق ومعايير
 من أكبر وهي( 4) الماليين المدراء إجابة تكان حيث الدراسة موضع المالي المجتمع مع مقارنة

جابةو  المتوسط,  بشأن وذلك( 3.19) الداخليين والمدققين( 4.228) التدقيق خدمة من المستفيدين ا 
 .المالية القوائم لدقة والتأكيد الضمان

 المستثمرين نظر وجهات" بعنوان( ,Epstein and Geiger  (1994وقدمت دراسة
دليال , مستثمر بالبورصة 246التي تمت على  "التوقعات فجوة في جديد دليل: التدقيق لتأكيدات

على اعتقاد هؤالء المستثمرين بأنه من ضمن واجبات المدققين تقديم ضمان مطلق بخلو القوائم 
 .المالية من كافة أنواع األخطاء المادية وبقدرة المنشاة على الوفاء بكافة التزاماتها
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 أعلى رجة تأمينبد زودهت أن التدقيقمهنة  من يطلب المالي المجتمع أن يتبين ومما سبق
 ومهنة المالي بين المجتمع توقعات فجوة أوجد مما ذاتها المهنة ومعايير المدققين يتوقعه مما

 عن للكشف والشكوك المهنية العناية بذل المدقق من هذه الفجوة تطلبوت ,التدقيق ومعايير التدقيق
 نأب معقول المالي تأكيد للمجتمع مدقق الحسابات يوفر أن أي معقولة بدرجة والمخالفات األخطاء
 .ةالجوهري األخطاءو  الغش من خالية المالية القوائم

  
 :مدقق الحسابات مسئول عن إعداد القوائم المالية -6

ول عن إعداد القوائم المالية ئيعتقد بعض مستخدمي القوائم المالية أن مدقق الحسابات مس
 .(Schelluch & Green, 1996)ة محل التدقيق أللمنش

 

 (Monroe and Woodliff, 1994)و (Gay et al., 1997)وتوصلت دراسة كل من 
إلى أن مستخدمي القوائم المالية لديهم اعتقاد بأن مدقق الحسابات مسئول عن إعداد القوائم المالية 

وكذلك يعتقد مستخدمي القوائم المالية  بأن المدقق يضمن دقة تلك , الخاصة بالمنشاة محل التدقيق
 .مالقوائ

 

وال يتفق ذلك مع ما تضمنته معايير التدقيق حيث أن مسؤولية إعداد تلك القوائم المالية تقع 
كما أن هدف القوائم المالية المعدة , على عاتق إدارة المنشأة وليس على عاتق مدقق الحسابات

اء رأيه هو تمكين مدقق الحسابات من إبد( (GAAPطبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عاما 
عما إذا كانت تلك القوائم المالية تعطي فكرة صادقة وعادلة عن المركز المالي للمنشأة ونتائج 

 .(AICPA, 1988)أعمالها 
 

ويتضح مما سبق وجود تباين بين توقعات مستخدمي القوائم المالية وواجبات مدقق 
القوائم المالية كما أن توقعات الحسابات وفقا للمعايير المهنية فيما يتعلق بالمسؤولية عن إعداد 

 .مستخدمي القوائم المالية تعتبر غير معقولة
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 :تقرير مدقق الحسابات7-

إن عدم اإلفصاح في التقارير المالية عن جميع النواحي التي يتوقع مستخدمي القوائم 
لى الرغم يساعد على زيادة فجوة التوقعات في عملية التدقيق وذلك ع أن يتم اإلفصاح عنها المالية

من ارتباط هذا العامل بالمحاسبة والتقارير المالية التي تنتج عنها وليس بالتدقيق مباشرة, فقد أشتد 
لى من تعد أساسًا تلك  الجدل منذ منتصف السبعينات وحتى اآلن حول أهداف التقارير المحاسبية وا 

صاًل أمام هؤالء المستثمرين, أم التقارير, فهل تعد إلى المستثمرين طبقًا لفكرة أن المنشأة مسئولة أ
أن هذه التقارير يجب أن يتم تطويرها بحيث تخدم المستثمرين والعاملين والموردين والعمالء طبقًا 
لفلسفة أن المنشأة عبارة عن مجموعات من اإلفراد يعملون معًا جميعًا لتحقيق أهدافها بشكل 

تمع ككل باعتبار أن المنشأة مجرد جزء من أفضل, أم تتطور التقارير المحاسبية أكثر لتخدم المج
 (.2004, جربوع)المجتمع 

ويرى بعض الباحثين أن تقرير مدقق الحسابات الحالي يعتبر وسيلة اتصال غير جيدة 
حيث أن مدققي الحسابات لديهم اهتمام باستخدام تقرير مدقق الحسابات كوسيلة لوصف طبيعة 

فضاًل عن اعتقاد بعض مستخدمي القوائم المالية أن مدققي هذا . عملية التدقيق كونه نشاًطا عاماً 
الحسابات يستخدمون تلك التقارير كوسائل لحماية أنفسهم ضد أي مخاطر مستقبلية قد تحدث 

(Gloeck and Jager, 1993). 

 (1948-1988) من ما عدا الفترة, وقد مرت عملية تطوير تقرير مدقق الحسابات بجمود
وكان هناك قلق بأن مستخدمي , حيث حصلت تغيرات بسيطة على تقرير المدقق خالل تلك الفترة

ي التقارير المالية ال يستطيعون إدراك القصد من تقرير المدقق, فأجريت محاوالت عديدة للتغير ف
 أجريتللتغيرات التي  إليجاد صيغة تجلب الدعم الواسعبشكل كافي  صيغة التقرير إال أنها لم تنجح

(.(boyd et al., 2001 

من النقائص في تقرير مدقق  عدداً 1978 في عام ( (Cohen, 1978وأظهرت لجنة 
تعلق في عملية االتصال بين المدققين ومستعملي التقارير ائص تالنق ه الحسابات وبينت بأن هذ

مسئوليات اإلدارة  المالية وأرجعت ذلك إلى عدم قدرة المستخدمين للقوائم المالية على التمييز بين
والمدقق, وشمول التقارير على لغة قياسية مما جعل التقارير تحتوي على رموز يصعب إدراكها, 

على وصف دور  بحيث يكون قادراً  مدقق الحسابات وبموجب ذلك أوصت بوجوب مراجعة تقرير
 .ومسئولية المدقق بشكل واضح
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 التدقيق في التوقعات فجوة أسباب من رئيسياً  سبباً  يعد التقرير بأن(  2001,جمعة) وأكد
 االتصال بفجوة سميت التي التدقيق تقرير عن المالية القوائم مستخدمي رضا عدم قضية وأن

 لها وأصبح فعاليتها, فقدت الحسابات مدقق تقرير محتويات ألن النطاق واسع اهتماًما اكتسبت
 .المعاصرة األعمال ممارسة بيئة في القرار اتخاذ عملية على الخطيرة السلبية انعكاساتها

وبينت دراسات عديدة أن األسلوب الذي تصاغ فيه التقارير المالية وما تحتويه من عبارات 
وعدم إدراك المجتمع المالي لهذه الصيغ وتفسيرها بطرق  ,رمزية يصعب فهمها لغير المتخصصين

  :أدت لوجود فجوة توقعات ينمختلفة عما يقصده المدقق

بأن لغة تقرير المدقق لها القدرة للتأثير على (  (Kneer et al., 1996دراسةفبينت 
وطالما أن المستخدمين والمدققين . تصورات مستخدمي التقارير المالية عن مسئوليات المدقق

فان فجوة ( يعبر بعدالة)أو ( يظهر بعدالة)يواصلون امتالك فهم مختلف للعديد من العبارات مثل 
 .موجودة التوقعات ستبقى

بأن هناك حاجة ( (Best, et al 2001) )koh and Woo, 1998ويرى كل من 
 .للتغيير في شكل تقرير التدقيق

 توقعات ال يلبي الحسابات مدقق لتقرير الحالي النموذج أن(  2001,غالي)ويرى 
 وقياس فهم وصعوبة الحسابات مدقق تقرير غموضوذلك بسبب , المالي المجتمع ومتطلبات

 .فيه الواردة المصطلحات

والمنبثقة ( (Auditing Research Foundation, 1989لجنة أبحاث التدقيق  وانتقدت
عن مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز النموذج المختصر للتقرير في المملكة المتحدة 

لتقرير وأوضحت مدى الحاجة إلى تقرير مدقق حسابات أكثر فعالية من النموذج المختصر ل
 .كأسلوب للتقريب بين وجهات النظر المتعارضة لألطراف المهتمة بالتقارير المالية وعملية التدقيق

 مدققي بين جوهرية اختالفات وجود ((Schelluch and Gay ,2006  دراسةوأظهرت 
 .الحسابات مدقق تقريربشأن  والمستخدمين الحسابات

 

 مدقق لرأي المدققة المالية القوائم مستخدمي توقعات بين تباين وجود نالحظ سبق ومما
 .المالية القوائم تلك تدقيق نتائج عن تقريره في الوارد الحسابات مدقق رأي وبين الحسابات
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 :تمهيد 3.2.0

فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومدققي الحسابات المستقلين إن القضاء المطلق على 
, نظًرا للتوقعات غير المعقولة من جانب المجتمع المالي بالنسبة لدور مستحيالً  اً يعتبر امر 

ومسئوليات المدقق ونقص أداء التدقيق من جانب المدققين ونقص المعايير والقيود المفروضة على 
مهنة تدقيق الحسابات والمنظمات المهنية تعمل جاهدة على تثقيف مستخدمي مهنة التدقيق, إال أن 

البيانات المالية وعلى إصدار المعايير التي تحكم عملية التدقيق والتي تؤدي إلى تحسين 
وتضمن استقالل المدقق وتحدد مسئولياته عن اكتشاف , االتصاالت مع مستخدمي القوائم المالية

عية مما يساهم في خفض فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومهنة تدقيق الغش واألفعال غير الشر 
 .الحسابات
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 :التوقعات فجوة (جسر) تضييق طرق 3.2.1
  

 هذا ألن كلياً  التوقعات فجوة استبعاد بمكان الصعوبة لمن أنه تظهر الدراسات معظم إن
 تطور بسبب حدوثه الصعب من التدقيق مفهوم وثبات, التدقيق مفهوم حول معين ثبات يتطلب
 الغموض إزالة في صعوبة هناك ثانية جهة ومن, جهة من هذا المعتمدة واألساليب التدقيق معايير
 أن القول نستطيع هنا من, ومعاييره وأهدافه التدقيق تعريف حول المالية القوائم مستخدمي لدى

 الحلول من العديد أتباع في يمكن وهذا, اإلمكان قدر التوقعات فجوة تضييق على جاري العمل
 :أهمها ومن ذلك إلى تقودنا التي

 

 :تحسين االتصاالت مع مستخدمي القوائم المالية3.2.1.1 

أشارت العديد من الدراسات إلى أن السبب الرئيسي لوجود فجوة التوقعات هو عدم وعي 
الحسابات وانه يمكن لتقارير المستفيدين من خدمات عملية التدقيق بواجبات ومسؤوليات مدققي 

 .مدققي الحسابات المساهمة بدور فاعل في تضييق فجوة التوقعات
 

أن تقرير مدقق الحسابات النمطي قد ساهم في عدم فهم ( Cohen)فقد بينت لجنة 
واقترحت أن يتضمن التقرير , مستخدمي القوائم المالية لمسؤوليات كل من اإلدارة ومدقق الحسابات

 (Cohen, 1978).لتلك المسؤوليات  ضحاً وا تحديداً 
 

في عام ( AICPA)وقام مجلس معايير التدقيق التابع لمعهد المحاسبين القانونين األمريكي 
لمواجهة النقد الموجه إلى مهنة التدقيق بصفة عامة 53-61) )بإصدار تسعة معايير  1988

يامه بعملية التدقيق ولمعالجة الجوانب وتقوية إجراءات التدقيق التي يجب أن يلتزم بها المدقق عند ق
بخصوص  58نشرة معايير التدقيق رقم , وتضمنت هذه المعايير التسعة, المختلفة لفجوة التوقعات

تقارير مدققي الحسابات عن القوائم المالية محل التدقيق بهدف تحسين االتصاالت مع مستخدمي 
 :تقرير التدقيق النمطي منها ما يلي القوائم المالية والتي ترتب عليها تغييرات مهمة في

إضافة فقرة افتتاحية تتضمن مسؤولية اإلدارة عن إعداد القوائم المالية للمنشاة ومسؤولية مدقق  –1
 .الحسابات عن إبداء الرأي حول تلك القوائم
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ال تتضمن ن القوائم المالية أب معقوالً  اإلشارة في فقرة النطاق إلى أن عملية التدقيق توفر تأكيداً  –2
 .تحريفات مهمة

 .إضافة وصف موجز لطبيعة ونطاق عملية التدقيق –3

إضافة فقرة توضيحية بعد فقرة الرأي في بعض الحاالت التي تتأثر فيها القوائم المالية  –4
 .(AICPA, 1988) ةباألحداث غير المؤكد

معايير التدقيق رقم اصدر المجمع األمريكي للمحاسبين القانونين نشرة ( 1995)وفي يناير 
بخصوص التقرير عن عدم التأكد والتي تطبق على تقارير مدققي الحسابات التي يتم ( 79)

عن ( 58)وقد ترتب عليها تعديل نشرة معايير التدقيق رقم  م1996/ 29/2إصدارها في أو بعد 
الحاالت  طريق حذف الفقرة التوضيحية التي كانت تضاف بعد فقرة الرأي بخصوص عدم التأكد في

 .(AICPA, 1995)التي كانت تتطلب ذلك 

التي شملت آراء عينة من العاملين ( (Miller et al., 1990وأوضحت نتائج دراسة 
والتي أجريت للتعرف على تأثير تقرير مدقق الحسابات الذي تضمنته نشرة معايير التدقيق , بالبنوك

Report on audited financial statement  خاصة بتحسين االتصاالت الخارجية ال( 58)رقم
مع ثمانية نشرات  م 1988عام( (AICPAوالصادرة من المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين 

أن تقرير مدقق , أخرى سميت هذه النشرات بمعايير فجوة التوقعات وهدفت لتضييق تلك الفجوة
جبات ومسؤوليات كل من الحسابات الجديد قد ساعد في تحسين فهم هؤالء العاملين بخصوص وا

كما انه أكثر قابلية للفهم من التقرير القديم وقد , مدققي الحسابات واإلدارة عن القوائم المالية
 .خلصت الدراسة إلى أن هذا التقرير قد ساهم في تضييق فجوة التوقعات

في المملكة المتحدة  (Auditing Practices Board)كما اقترح مجلس ممارسات التدقيق 
يير نمط إبداء الرأي من استخدام عبارات محددة ومتكررة إلى التعليق على القضايا الجوهرية تغ

وذلك بهدف , المتعلقة بالمركز المالي للمنشأة والموضوعات األخرى في نطاق عملية التدقيق
 (. (APB ,1992تحسين االتصاالت مع مستخدمي القوائم المالية

م مصطلحات غير معرفه بدقه في تقرير المدقق أن استخدا( (Al-Angari, 2003ويرى 
يساعد على وجود فجوة التوقعات, وبالتالي يجب وضع تفسيرات ( مثل مصطلح رأي صادق وعادل)

 ةواضحة لجميع مصطلحات مدقق الحسابات, وأيضا يجب صياغة تقرير مدقق الحسابات بلغ
 .واضحة وسهلة الفهم
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وقد تعرض النموذج المختصر للتقرير في المملكة المتحدة إلى العديد من االنتقادات حيث 
والمنبثقة عن ( (Auditing Research Foundation, 1989أوضحت لجنة أبحاث التدقيق 

مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز مدى الحاجة إلى تقرير مدقق حسابات أكثر فعالية من 
ختصر للتقرير كأسلوب للتقريب بين وجهات النظر المتعارضة لألطراف المهتمة النموذج الم

 .بالتقارير المالية وعملية التدقيق
 

 (Lee, Ali, and Kandasamy, 2008)كما أوضحت نتائج بعض الدراسات مثل
(Koh and Woo, 1998) (Dixon et al., 2006) (Fadzly and Ahmed, 2004) 
(Best et al., 2001) (Pierce and Kilcommins, 1996) (Hartherly et al. 1991) 

قد ساهم بدرجة كبيرة في تحسين فهم ( أو المطول (التفصيلي الحسابات إلى أن تقرير مدقق
وطبيعة وأهداف التدقيق وعملية , مستخدمي التقارير المالية لواجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات

تقرير  وطالب تلك الدراسات بضرورة تبني, التوقعات فجوة يقلل من بدورة وهذا, التقرير المالي
 .المطول المدقق

 

إلى أن تصورات المستخدمين حول ( (Nair and Rittenberg, 1987وخلصت دراسة 
الحسابات المطول ووجدت الدراسة أن  مسؤوليات اإلدارة والمدققين تغيرت مع استخدام تقرير مدقق

 .من التقرير القصير فهماً  التقرير المطول أكثر فائدة وأسهل

 

ومما سبق يستخلص الباحث ضرورة تحسين االتصاالت مع مستخدمي القوائم المالية 
ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق إعادة النظر في تقرير مدقق  ,بهدف تضييق فجوة التوقعات

 :الحسابات بحيث

 .يكتب بأسلوب يسهل فهمه لغير المتخصصين1- 

عن نطاق وطبيعة عمل مدقق الحسابات والنتائج التي توصل إليها يتضمن معلومات أكثر  -2
فضال عن التعليق على القضايا الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للمنشأة والموضوعات األخرى 

 .في نطاق عملية التدقيق
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 :تدعيم استقالل مدقق الحسابات3.2.1.2 

 مدقق الحسابات بها يتمتع أن يجب التي المهنية الصفات أهم من أن فيه شك ال مما
علي  يتوجب مما ومحايد, فني رأى إبداء فيه موقف على يؤثر قد خلل وأي االستقاللية والحياد,

 به يقوم أن ممكن عمل أي في المظهر في أو الحقيقة في سواء باالستقالل يتمتع أن المدقق
 (.1989 للمحاسبين, الدولي االتحاد)

 مدققي الحساباتتقارير  في الجمهور ثقة وزيادة الحسابات مدقق وحياد استقالل دعم على حرصاً و 
 ركابها في للسير المدقق على الضغط المنشأة إدارة ممارسة وعدم التوقعات, فجوة وتضييق

 تعيين حقأن  على نص العالم قد بلدان معظم في الشركات قانون فإن استقالله, على وللمحافظة
 . 2004)جربوع, (الخارجية بالشركة التدقيق لجنة بيد المدقق وعزل أتعاب وتحديد

 إلى تقريراً  المدقق يقدم أن ,هعزل حالة في أو المدقق تعيين تجديد عدم حالة في أقترح وقد
 المدقق يحصل أن وضرورة مسئوليته, إلخالء ذلك أسباب يشرح إليها ينتمي التي المهنية المنظمة
 المدقق مسؤولية بإخالء المهنية المنظمة من شهادة على التعيين, قبول قبل الجديد,
 . (Mautz and Matusiak, 1988)السابق

أن هناك بعض العوامل التي تدعم استقالل مدقق الحسابات  2009), شاكر وعبد الرحمن)ويرى 
 :وهي ما يلي

 .لجنة التدقيق 1-

 .أداء خدمات غير التدقيق -2

 .التغيير اإللزامي لمدقق الحسابات 3-

 .مدققي الحسابات بواسطة جهات خارجيةتعيين 4- 

 .فحص المعايير المحاسبية5- 

أتعاب  تحديد أو عزل أو تعيين في أساسي دورأي  لإلدارة يكون ال ه يجب أنبأن سبق مما نستنتج
 ضغطال اإلدارة تمارس ال لكي اإلدارة مع شخصية عالقات للمدقق يكونال  ه يجب أنأنو  ,المدقق
 إلى تقديم تؤدي ارتباطات بأي المنشأة مع المدقق يرتبط ال وأن استقالله, على يؤثرقد  مما عليه

 بأن المدققين الجمهور عند إدراك يكون ذلك فقد ,التدقيق خدمة خالف إدارية أو استشارية خدمات
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 داخل في المهنية تعمل المنظمات أن يجب المنطلق هذا منو  االستقالل معيار انتهكوا ربما
 والتشريعات القوانين تضع وأن المدقق على استقالل المحافظة ىعل جاهدة الخارج في أو فلسطين

 .تهديد أي من تحميه التي

 

 :وتعزيز أدائه الحسابات توسيع مسؤوليات مدقق 3.2.1.3

يمكن تضييق فجوة التوقعات من خالل تحسين دور  هأشارت العديد من الدراسات إلى أن
خالل توسيع  وذلك من ,االتصال مع مستخدمي القوائم الماليةتقرير مدقق الحسابات في عملية 

مسؤولية مدقق الحسابات عن اكتشاف حاالت الخطأ والتصرفات غير القانونية والتقرير عن مدى 
 .(عادة سنة واحدة)استمرارية المنشأة خالل فترة معينة 

أن توسيع مسؤوليات مدقق الحسابات هي أفضل وسيلة لمقابلة  1999), راضي)ويرى 
قد يساعد على  المهنة وأهدافها ومسؤوليات المدقق مما توقعات مستخدمي البيانات المالية حول

 .اإلجراء هذا تبني عندالتوقعات  تضييق فجوة

 فجوة من الحد في لألداء تساهم معايير تطوير طريق عن فيتم المدقق بالنسبة لتعزيز أداء أما
 ,(Lee, Ali, and Kandasamy, 2008) (Koh, and Woo, 1998), التدقيق في األداء
قانون الشركات  في تعزز ذلك قانونية مواد خالل وجود من تدعيم استقالل المدقق الخارجي وكذلك
 .1999), راضي)  2004),جربوع) دولة لكل

انه من الضروري تلبية توقعات مستخدمي القوائم  2009), شاكر وعبد الرحمن)ويرى 
والتقرير عن استمرارية , المالية المتعلقة باكتشاف معظم حاالت األخطاء والتصرفات غير القانونية

واألحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم , واإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة, المنشأة
مما , ر على الحسابات والقوائم المالية والمطلوبات المحتملةووجود أحداث مستقبلية تؤث, المالية

يتطلب توسيع مسؤوليات مدقق الحسابات بخصوص ذلك حتى يمكن لمستخدمي القوائم المالية 
الثقة في أراء مدققي الحسابات عن صدق وعدالة القوائم المالية للمنشات في التعبير عن مراكزها 

 .ع على عاتق مدققي الحسابات مسؤوليات اكبر عند إعداد تقاريرهممما يوق, المالية ونتائج إعمالها

 الحسابات توسيع مسؤوليات مدققلفكرة عديدة دراسات وفي الختام يستنتج الباحث دعم 
 .تضييق فجوة التوقعات في التدقيقفي  وتعزيز أدائه
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 :المهنة ورقابة تنظيم في المهنية المنظمات دور تدعيم 3.2.1.4

 في المهنية المنظمات تلعبه الذي الدور تطوير على العمل ضرورة في العامل هذا يمتثل
 الممارسة في الصحيح المسار في المهنة توجيه يمكنها بحيث, والتدقيق المحاسبة مهنة تنظيم
 وزيادة التدقيق, في المهني األداء جودة وزيادة الذاتية, الرقابة فرض خالل من وذلك ,العلمية

 هذا عن جيداً  األعالم يتم أن على عملهم, في الثقة زيادة عنه ينتج مما للمدققين, المهنية المساءلة
  .التدقيق خدمات من المستفيدين لجمهور الدور

 المهني, السلوك ومعايير, والتدقيق المحاسبة معايير وضع المنظمات تلك على يوجب وهذا
 الجودة لمراقبة برامج خالل من وذلك ,للمهنة الممارسين جانب من المعايير بهذه االلتزام ومراقبة
 المعايير, تلك تطبيق عن يخرج من لمعاقبة الكفيلة النظم ووضع ,التدقيق لمكاتب المهني لألداء
 (.2004, جربوع) التدقيق مهنة من للمستفيدين عنها واإلعالن والنظم والبرامج المعايير هذه ونشر

 المنظمات تلك تلعبه أن يجب حيوياً  دورا هناك أن( 2011, راضي) يرى الصدد هذا وفي
  :يلي ما منها نذكر ومسئولياته المدقق دور تحديد مجال في المهنية

 والتغير التدقيق لجان مثل بذلك الكفيلة الوسائل وتنمية مدقق الحسابات استقالل تدعيم 1-
 .الخارجي للمدقق اإللزامي

, القانونية غير والتصرفات واألخطاء الغش باكتشاف المتعلقة المدقق مسئولية تحديد 2-
 .المالية القوائم مستخدمي باحتياجات للوفاء وكافية واضحة تكون بحيث

 في االستمرار على الشركة قدرة مدى حول الرأي إبداء في المدقق دور ووضوح تحديد 3-
 .القريب المستقبل في نشاطها مزاولة

 التدقيق بعملية عالقتها وتحديد, المدقق بها يقوم أن يمكن التي األخرى األنشطة تحديد 4-
 .استقالله على تأثيرها ومدى

 باحتياجات الوفاء إلى يؤدي بما مستمرة بصورة وتقييمها التدقيق تقارير تطوير 5-
 بيئة في المستفيدة واألطراف المدقق بين االتصال في فاعليتها زيادة من والتأكيد, المستفيدين

 .التدقيق

 وقيادة توجيه في سلطاتها وتدعيم المهنية المنظمة تقوية أن الباحث يستخلص سبق ومما
 .التوقعات فجوة لتضييق ضروري أمر السابق النحو على المهنة
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 :تثقيف وتعليم مستخدمي البيانات المالية3.2.1.5 

للعديد من الدراسات  وكان محالً , لقد حظي هذا المدخل باهتمام كبير في أدب التدقيق
ومن جهات نظر بعضها مؤيدة وأخرى متشككة في درجة , السابقة التي تناولته من زوايا مختلفة

 .نجاحه في تضييق فجوة التوقعات

 (Lee, Ali, and Kandasamy, 2008)فقد أوضحت نتائج بعض الدراسات مثل
(Koh and Woo, 1998) (Dixon et al., 2006) (Fadzly and Ahmed, 2004) 

(Best et al., 2001) (Pierce and Kilcommins, 1996)   إلى أن تثقيف مستخدمي
أو , البيانات المالية بوظائف عملية التدقيق ومسؤوليات المدقق وواجباته ومهامه عن طريق النشرات

 نشر ويمكن, عقد الدورات, أو المؤتمرات قد ساهم في التقليل من فجوة التوقعات غير المعقولة
 ومسؤولياته المدقق دور عن االتصال واإلعالم فاعلية زيادة خالل من التدقيق مهنة حول الثقافة

 توقعات يمكن تضييق فجوة انه  ,1999)راضي)بين  , وأيضاً  2004)جربوع, (المجتمع في
عن  واإلعالمي البعد التعليمي التدقيق, وتنمية بيئة في االتصال فاعلية زيادة خالل من التدقيق

 .مدقق الحسابات ومسؤولياته دور

وتستند اآلراء المؤيدة لذلك على , لتعليم التدقيق دور هام في تضييق فجوة التوقعات وأيضاً 
لطبيعة ونطاق وحدود وظيفة المدقق من قبل " الخلط وسوء الفهم"مبرر أن أهم مسببات الفجوة هو 

ومن ثم فان تعليم التدقيق يعد بمثابة , مستخدمي القوائم المالية كنتيجة للجهل أو قصور التعليم
" تعليم التدقيق"فان  (Porter, 1993)وفي رأي , (Darnill, 1991)الحل لمثل لتلك المشكلة 

يسهم بشكل كبير في توعية مستخدمي القوائم المالية بطبيعة وحدود ونطاق وظيفة المدقق بما 
 .لتضييق فجوة عدم المعقوليةوهو ما يؤدي بدوره , يخفض من سقف توقعاتهم المبالغ فيها

يعد احد الوسائل الفعالة لعالج فجوة " تعليم التدقيق"ن اboyd et al., 2001) )ويرى 
التوقعات الناتجة عن الخلط وسؤ الفهم وذلك للدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم في إزالة اللبس 

 .عملية التدقيق وفي تعريف الجمهور بحدود, بشأن واجبات ومسئوليات المدقق الخارجي

" تعليم التدقيق"على نجاح  دليالً ( Monroe and Woodcliff, 1993)ولقد وفرت دراسة 
من خالل تجربة تمت على عينة من طالب مرحلة البكالوريوس , في خفض فجوة التوقعات

, لقياس انطباعاتهم بشأن رسائل تم تضمينها في تقارير التدقيق تدقيق الحساباتالدارسين لمقرر 
بشأن وظيفة ( طالب مرحلة البكالوريوس)وخلصت الدراسة إلى أن معتقدات مستخدمي التقارير 
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احد " التعليم"بين بداية الفصل الدراسي ونهايته بشكل يمكن معه اعتبار  المدقق قد تغيرت كثيراً 
تقبلية وهو ما يتطلب تركيز البحوث والدراسات المس, الوسائل الفعالة لتضييق فجوة توقعات التدقيق

 .الذي يتناسب وتحقيق هدف تضييق فجوة التوقعات" تعليم التدقيق"على طبيعة ونوعية 

لتوقعات مستخدمي القوائم المالية ( Sweeney, 1997)وفي دراسة أخرى قام بها 
الخاصة بمدى مساهمة مدقق الحسابات في جودة المعلومات التي تحتويها القوائم المالية, توصل 

هذه التوقعات تكون غالبًا مختلفة مع توقعات مدققي الحسابات, وخلصت الدراسة الباحث إلى أن 
 .سيؤدي إلى تقليص فجوة التوقعات إلى أن تعليم المجتمع مضمون وأهداف عملية التدقيق

 

في خفض " تثقيف وتعليم المجتمع"وفي الختام يستنتج الباحث دعم أراء عديدة  لدور 
وكافة , من قبل مستخدمي القوائم المالية, ات ووظيفة المدققمستوى الخلط وسوء الفهم لواجب
 .الطوائف المهتمة بأعمال التدقيق
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 :مقدمةال4.0 
جراءاتها محورا   يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من  رئيسيا   تعتبر منهجية الدراسة وا 

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى , الدراسة
األهداف التي  وبالتالي تحقق, المتعلقة بموضوع الدراسة األدبياتالنتائج التي يتم تفسيرها في ضوء 

 .تسعى إلى تحقيقها
وكثثث لد ةدال الدراسثثثة , الدراسثثثةوعينثثثة ومجتمثثث   متبثثث نهج المثثثلل الفصثثثل وصثثثفا  تنثثثاول هثثث ا حيثثث  

 كمثثثثا يتضثثثثمن وصثثثثفا  . ومثثثثدق صثثثثدتها و باتهثثثثا, وكيفيثثثثة بنائهثثثثا وتطويرهثثثثا عثثثثدادهاإالمسثثثثتخدمة وطريقثثثثة 
ا لجم  بيانات هواألدوات التي استخدم, ةدال الدراسة وتقنينها تصميمفي  الباح بها م لإلجراءات التي تا

, واستخالص النتائج لبياناتوينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا, الدراسة
 .يلي وصف له ه اإلجراءات اوفيم

 
 :أسلوب الدارسة4.1 

المثثثنهج الباحثثث  اسثثثتخدم علثثثى طبيعثثثة الدراسثثثة واألهثثثداف التثثثي تسثثثعى إلثثثى تحقيقهثثثا فقثثثد  بنثثثاءا  
 دتيقثثا   هثثتم بوصثثفها وصثثفا  سثثة الهثثاهرل كمثثا توجثثد فثثي الواتثث  ويالثث ي يعتمثثد علثثى دراو  ,الوصثثفي التحليلثثي

كمثثا ي يكتفثثي هث ا المثثنهج عنثثد جمثث  المعلومثات المتعلقثثة بالهثثاهرل مثثن , وكميثثا   كيفيثا   عبثر عنهثثا تعبيثثرا  يو 
إلثثثى بثثثل يتعثثثداه إلثثثى التحليثثثل والثثثربط والتفسثثثير للوصثثثول , استقصثثثاء مهاهرهثثثا وعالتاتهثثثا المختلفثثثة لةجثثث

 .يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع بحي عليها التصور المقترح  ياستنتاجات يبن
 

 :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات
فثثي معالجثثة اإلطثثار النهثثري للبحثث  إلثثي مصثثادر البيانثثات  ه الباحثث حيثث  اتجثث: المصااادر الثانويااة 1.

, والتقثاريرال انوية والتي تتم ل في الكتب والمراج  العربية واألجنبيثة  ات العالتثة, والثدوريات والمقثايت 
واألبحثثثا  والدراسثثثات السثثثابقة التثثثي تناولثثثت موضثثثوع الدارسثثثة, والبحثثث  والمطالعثثثة فثثثي مواتثثث  اإلنترنثثثت 

 .المختلفة
 

إلي جمث  البيانثات األوليثة  وانب التحليلية لموضوع البح  لجأ الباح لمعالجة الج: المصادر األولية 2.
له ا الغرض  .من خالل اإلستبانة كأدال رئيسة للبح , صممت خصيصا  
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 :الدراسةوعينة مجتمع 4.2 
 :وهي بتقرير مدتق الحساباتمهتمة  فئات ةساسية  ال ةعلى  الدراسة وعينةاشتمل مجتم  

مكتبا ( 56)وعددها  ,مدتقو الحسابات لدق مكاتب التدتيق المرخصة العاملة في تطاع غزل1- 
وفي ه ه الفئة تم استخدام العينة , م2012حسب دليل جمعية مدتقي الحسابات الفلسطينية لعام 

وهي العينة التي يقوم الباح  باختيارها على ةساس توفر صفات محددل في مفردات : القصدية
ةو ةن تكون شركات التدتيق دولية : والصفات التي على ةساسها تم اختيار العينة هي ,العينة
وه ه الصفات , لكيتهاكبر حجم رةسمالها وم, كبر حجم تعامالت شركة التدتيق, إتليميةةو  ةجنبية

مهنية  خبرلمدتق من  وي ( 40)وتشمل في مجموعها على  تدتيقشركات ( 6)انطبقت على 
 األعضاءوعدد المدتقين  وتصنيفها, شركات التدتيق ةسماءيبين ( 3)والملحق رتم  ,وكفاءل عالية

بنسبة  استبانه( 30)على عينة الدراسة وتم استرداد  استبانه( 40)حي  تام الباح  بتوزي   .بها
 .(75%)استرداد بلغت حوالي 

ووجهت ايستبانة للمديرين الماليين ةو , معدو القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة -2
( 8) من تتكون عشوائيةوتد تم اختيار عينة  ,األشخاص المسئولين عن إعداد القوائم المالية

معد توائم مالية من  وي خبرل مهنية ( 31)وتشمل في مجموعها على  ,مساهمة عامة اتشرك
حي  تام الباح  بتوزي  . المساهمة العامةيبين ةسماء الشركات ( 4)والملحق رتم , عالية وكفاءل

استبانه بنسبة استرداد بلغت حوالي ( 30)الدراسة وتم استرداد  مجتم استبانه على ( 31)
ةهم الفئات المهتمة بتقرير مدتق الحسابات, من وتم استهداف ه ه الفئة ألنها تعتبر ( %96.77)

ين تقرير مدتق الحسابات يحتوي على رةي مدتق الحسابات في القوائم المالية التي تم نهر ا 
 .إعدادها من تبل ه ه الفئة

المعتمدل و  المرخصة مؤسسات التعليم العاليفي األكاديميون المتخصصون بالمحاسبة والتدتيق  3-
حسب الهيئة تعليمية ب مؤسسات( 7)وهي  ,بقطاع غزلالتي تمنح درجة البكالوريوس في المحاسبة و 

تحت مهلة وزارل تعمل وهي هيئة حكومية شبه مستقلة )الوطنية لالعتماد والجودل في التعليم العالي 
 محتم على  استبانه( 43)حي  تم توزي  , وتد تم استخدام طريقة الحصر الشامل, (التعليم العالي

يبين ةسماء ( 5)والملحق رتم  ,%(76.74)استرداد بنسبة  استبانه (33)وتد تم استرداد , الدراسة
 .مؤسسات التعليم العالي
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 :أداة الدراسة 4.3
تام الباح  بإعداد استبانة لمعرفة آراء مدتقي الحسابات ومعدي القوائم المالية واألكاديميين في 

على تضييق الخاص بتقرير المدتق وة رها ( 700)حول تعديالت معيار التدتيق الدولي رتم  تطاع غزل
- :فجول التوتعات, واتب  الباح  الخطوات التالية لبناء اإلستبانة 

 :خطوات بناء االستبانة
وايستفادل , على األدب المحاسبي والدراسات السابقة  ات الصلة بموضوع الدراسة ايطالع 1-

 .منها في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها
الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين في تحديد مجايت استشار الباح  عددا  من ةسات ل  2-

 .اإلستبانة وفقراتها
 .تحديد المجايت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة 3-
 .تحديد الفقرات التي تق  تحت كل مجال 4-
 .فقرل( 48)مجايت و( 5)في صورتها األولية وتد تكونت من  ةتم تصميم اإلستبان 5-
من  واإلحصاء التدتيقو  وي تخصص المحاسبة من  محكم( 11)اإلستبانة على تم عرض  7-

ةعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية والمهنيين والمدتقين المزاولين للمهنة في تطاع 
, ووهائفهم, ودرجاتهم العلمية, يبين ةسماء ةعضاء لجنة التحكيم( 2)والملحق رتم , غزل

 .وةماكن عملهم, وتخصصاتهم
في ضوء ةراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات اإلستبانة من حي  الح ف ةو اإلضافة  8-

( 1)والملحق رتم, فقرل( 44)مجايت و( 4)لتستقر اإلستبانة في صورتها النهائية على , والتعديل
 .يوضح ايستبانة في صورتها النهائية

  

 :ين همايوتتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيس
, المؤهل العلمي, الجنس)وهو عبارل عن المعلومات الشخصية والوهيفية عن المستجيب  :األولالقسم 

 (.الشهادل المهنية, عدد سنوات الخبرل, مجال العمل, التخصص
مجايت رئيسية  4موزع على , فقرل 44ويتكون من , وهو عبارل عن مجايت الدراسة :القسم الثاني

 :وهي
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ويهدف إلى جم  البيانات الالزمة لقياس ة ر التعديالت التي ةجريت على تقرير مدتق  :المجال األول
وبالتالي تضييق , الحسابات المستقل في تحسين توصيل نتيجة عملية التدتيق إلى مستخدمي التقرير

 .فقرل( 12)ويتكون من , فجول التوتعات في التدتيق
مة لقياس ة ر التعديالت التي ةجريت على تقرير مدتق ويهدف إلى جم  البيانات الالز  :المجال الثاني

 .فقرات( 8)ويتكون من , الحسابات والمتعلقة بمسؤوليات اإلدارل في تضييق فجول التوتعات
يهدف إلى جم  البيانات الالزمة لقياس ة ر التعديالت التي ةجريت على تقرير مدتق  :المجال الثالث

 .فقرل( 13)ويتكون من , ات المدتق في تضييق فجول التوتعاتالحسابات والمتعلقة بمسؤوليات وواجب
يهدف إلى جم  البيانات الالزمة لقياس ة ر التعديالت التي ةجريت على تقرير مدتق  :المجال الرابع

ويتكون من , الحسابات والمتعلقة بطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيق في تضييق فجول التوتعات
 .فقرل( 11)

 .فقرل( 44)مجموع فقرات ايستبانه وبه ا تكون 
 (:4-1)حسب جدول  لالستبيان لقياس استجابات المبحو ين الخماسي تم استخدام مقياس ليكرت

 الخماسي درجات مقياس ليكرت(: 4-1)جدول   
 جدا موافق موافق محايد موافقغير  غير موافق بشدل ايستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

وب لد يكون الوزن النسبي في ه ه الحالة " غير موافق بشدل" لالستجابة ( 1)اختار الباح  الدرجة 
 .وهو يتناسب م  ه ه ايستجابة%  20هو

 :اإلستبانةصدق 4.4 
تام الباح  بالتأكد من صدق تد ةن تقيس ةسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه, و  ةيقصد بصدق اإلستبان

 :اإلستبانة بطريقتين
 :)الصدق الظاهري( أداة الدراسةصدق 1- 

محكمين من األكاديميين ( 9)عرض الباح  اإلستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من 
من المدتقين المهنيين المزاولين للمهنة في تطاع  (2)اإلحصاء والمتخصصين في المحاسبة والتدتيق و 

وتعديل في ضوء المقترحات , وتد استجاب الباح  آلراء المحكمين وتام بإجراء ما يلزم من ح ف غزل
 (.1)انهر الملحق رتم  -المقدمة, وب لد خرج ايستبيان في صورته النهائية 
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 :صدق المقياس -2
 :((Internal Validity الداخلياالتساق : أوال

 هيقصد بصدق ايتساق الداخلي مدق اتساق كل فقرل من فقرات اإلستبانة م  المجال ال ي تنتمي إلي
ه ه الفقرل, وتد تام الباح  بحساب ايتساق الداخلي لإلستبانة و لد من خالل حساب معامالت 

 .ايرتباط بين كل فقرل من فقرات مجايت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه
  

 :((Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا
يعتبر الصدق البنائي ةحد مقاييس صدق األدال ال ي يقيس مدق تحقق األهداف التي تريد األدال 

 .كل مجال من مجايت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة ارتباطالوصول إليها, ويبين مدي 
 

 :نتائج االتساق الداخلي (أ
, والدرجة الكلية للمجال األولمجال الايرتباط بين كل فقرل من فقرات  معامل( 4-2)جدول يوضح 

وب لد يعتبر المجال  α= 0.05وال ي يبين ةن معامالت ايرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 .صادق لما وض  لقياسه

 (4-2)جدول   
 والدرجة الكلية للمجال األولمجال الاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل  

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

.1 
اإلشارل  إلى تيام المدتق بتدتيق ملخص للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات 

 0.000* 502. .التفسيرية األخرق

 0.000* 419. .إضافة فقرل جديدل مطولة ومستقلة عن مسؤولية اإلدارل المتعلقة بالبيانات المالية 2.
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.3 
اإلدارل مسئولة عن تصميم وتنفي  والمحافهة على الرتابة الداخلية اإلشارل  إلى ةن 

التي تراها ضرورية لتتمكن من إعداد وعرض بيانات مالية موحدل خالية من 
 .التحريفات الجوهرية, سواء كانت ناشئة عن ايحتيال ةو الخطأ

.373 *0.000 

 0.000* 505. . اإلشارل إلى ةن اإلدارل مسئولة عن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة 4.

اإلشارل إلى ةن اإلدارل مسئولة عن عمل تقديرات محاسبية معقولة في هل  5.
 .الهروف

.579 *0.000 

 0.000* 499. .إضافة فقرل جديدل مطولة ومستقلة عن مسؤولية المدتق 6.

.7 
إلى ةن معايير التدتيق الدولية تتطلب ةن يمت ل المدتق لمتطلبات ةخالتيات  اإلشارل
 0.000* 628. .المهنة

.9 
اإلشارل إلى ةن المدتق يأخ  بعين ايعتبار نهام الرتابة الداخلية الخاص بإعداد 

 0.000* 519. .المنشأل للبيانات المالية وعرضها بشكل العادل 

.10 
اإلشارل إلى ةن المدتق يقوم باختبار الرتابة الداخلية من اجل تصميم إجراءات 

التدتيق المناسبة في هل الهروف القائمة, وليس لغرض إبداء رةي حول فاعلية 
 . الرتابة الداخلية للمنشال

.562 *0.000 

اإلشارل إلى ةن اإلجراءات التي تام المدتق بتنفي ها تعتمد على حكم المدتق  11.
 . المهني

.650 *0.000 

.12 
في حال تناول المدتق مسؤوليات ةخرق تتعلق بإعداد تقارير ضمن تقرير المدتق 

حول البيانات المالية فإنه يجب تناول ه ه المسؤوليات األخرق في تسم منفصل في 
 .يأتي بعد فقرل الرةيتقرير المدتق 

.532 *0.000 

 0.000* 576. ". وةداءها المالي"في فقرل الرةي بعبارل  " نتائج ةعمالها"استبدال عبارل  13.

 . α=0.0.ايرتباط دال إحصائيا  عند مستوي ديلة  *
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والدرجة الكلية للمجال,  ال انيمجال المعامل ايرتباط بين كل فقرل من فقرات ( 4-3)جدول يوضح 
وب لد يعتبر المجال  α= 0.05وال ي يبين ةن معامالت ايرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 .صادق لما وض  لقياسه
 (4-3)جدول 

 والدرجة الكلية للمجال الثاني مجالالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال

الحت
ا

(
S

ig
). 

 0.000* 545. .يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن إعداد البيانات المالية 1.

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن العرض العادل للبيانات  2.
 .المالية

.679 *0.000 

هي المسئولة عن تصميم وتنفي  والمحافهة يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل  3.
 .على نهام الرتابة الداخلية

.586 *0.000 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل يجب ةن تصمم وتنف  الرتابة الداخلية لمن   4.
 .ةو اكتشاف ةو تصحيح التحريفات الجوهرية الناشئة عن ايحتيال ةو الخطأ

.730 *0.000 

المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن اختيار وتطبيق السياسات يشير تقرير  5.
 .المحاسبية المناسبة

.780 *0.000 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن إعداد التقديرات المحاسبية  6.
 .المعقولة في هل الهروف

.736 *0.000 

المسؤولية األساسية عن من  واكتشاف وتصحيح يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن  7.
 .األخطاء بسبب ايحتيال ةو الخطأ على تق  عاتق اإلدارل

.724 *0.000 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المسؤولية األساسية عن كشف األفعال غير  8.
 .الشرعية تق  على عاتق اإلدارل

.659 *0.000 

 . α=0.0.ايرتباط دال إحصائيا  عند مستوي ديلة  *
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والدرجة الكلية للمجال,  ال ال مجال المعامل ايرتباط بين كل فقرل من فقرات ( 4-4)جدول يوضح 
وب لد يعتبر المجال صادق  α=0.05وال ي يبين ةن معامالت ايرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 .لما وض  لقياسه
 (4-4)جدول 

 والدرجة الكلية للمجال الثالثمجال المعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن مسؤولية المدتق هي إبداء الرةي حول البيانات  1.
 .المالية

.373 0.000* 

إلى ةن المدتق ي يعتبر ضامنا بصورل مطلقة لدتة القوائم يشير تقرير المدتق بوضوح  2.
 .المالية وخلوها من األخطاء

.456 *0.000 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق ي يعتبر ضامنا بصورل مطلقة لقدرل  3.
 .المنشال على الوفاء بكافة التزاماتها المالية

.353 *0.000 

ةن معايير التدتيق الدولية تتطلب من المدتق ايلتزام  يشير تقرير المدتق بوضوح إلى 4.
 .بالمتطلبات األخالتية ة ناء تيامة بعملية التدتيق

.653 *0.000 

.5 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةنه يجب على المدتق ةن يخطط وينف  عملية التدتيق 

حريفات بان البيانات المالية خالية من الت( مناسب)للحصول على تأكيد معقول 
 .الجوهرية

.710 *0.000 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتقييم مدق مالئمة السياسات المحاسبية  6.
 . المتبعة

.549 *0.000 

.7 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتقييم معقولية التقديرات المحاسبية 

 0.000* 607. .المعدل من تبل اإلدارل
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 0.000* 721. .تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتقييم العرض الشامل للبيانات الماليةيشير  8.

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بجم  األدلة الكافية والمناسبة لتوفر  9.
 .ةساس ا إلبداء رةيه

.667 *0.000 

وجود تحريفات مادية في يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتقييم مخاطر  10.
 0.000* 744. .البيانات المالية سواء كانت ناشئة عن ايحتيال ةو الخطأ

.11 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن مسؤولية المدتق عن اكتشاف ايحتيال والخطأ 

تقتصر في تخطيط وتنفي  عملية التدتيق بشكل مناسب من اجل الحصول على تأكيد 
 .المالية خالية من التحريفات الجوهريةمعقول بان البيانات 

.713 *0.000 

 0.000* 732. .يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق ي يعتبر مسئوي عن إعداد القوائم المالية 12.

 0.000* 628. .يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق غير مسئول عن حماية األصول 13.

 . α=0.0.ايرتباط دال إحصائيا  عند مستوي ديلة  *

 
والدرجة الكلية للمجال, وال ي  الراب مجال المعامل ايرتباط بين كل فقرل من فقرات ( 4-5)جدول يوضح 

وب لد يعتبر المجال صادق لما  α= 0.05يبين ةن معامالت ايرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 .وض  لقياسه

 

 (4-5)جدول 
 والدرجة الكلية للمجال الرابعمجال المعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

.1 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتنفي  إجراءات التدتيق للحصول على 

 0.000* 562. .في البيانات المالية ةدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات
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.2 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن إجراءات التدتيق التي نف ها المدتق تعتمد على 

 0.000* 689. .بما في  لد تقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في البيانات المالية, الحكم المهني

.3 
ايعتبار نهام الرتابة الداخلية يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق يأخ  بعين 

 0.000* 639. .عند تصميمه إلجراءات التدتيق المناسبة في هل الهروف

.4 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق ي يقوم بتقييم فاعلية نهام الرتابة الداخلية 

 .من اجل إعطاء رةي فيه, ولكن من اجل تصميم إجراءات التدتيق المناسبة
.612 *0.000 

.5 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن إجراءات الحصول على ةدلة تدتيق بشان المبالغ 

 .وايفصاحات في البيانات المالية تعتمد على الحكم المهني للمدتق
.689 *0.000 

.6 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن الهدف الرئيسي لعملية التدتيق هو تدتيق البيانات 

 0.000* 555. . المالية إلبداء رةي في مدق عدالتها

.7 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق تام بتخطيط وةداء عملية التدتيق للحصول 

 .التحريفات الماديةعلى تأكيد معقول بان البيانات المالية خالية من 
.746 *0.000 

 0.000* 558. .يشير تقرير المدتق بوضوح إلى إن التدتيق تم إجراءه وفق ا لمعايير التدتيق الدولية 8.

.9 
يلخص تقرير التدتيق بشكل واضح مدق وطبيعة األدلة التي تم جمعها من اجل 

 .تكوين رةي المدتق
.598 *0.000 

.10 
بوضوح إلى ةن المدتق يحافه على استقالله خالل ممارسة عمله يشير تقرير المدتق 

 .المهني
.577 *0.000 

.11 
يشير تقرير المدتق بوضوح  إلى ةن التدتيق يتضمن فحص ةدلة اإل باتات للمبالغ 

 0.000* 681. .وايفصاحات في البيانات المالية على ةساس عينات مختارل 

 . α=0.0.ايرتباط دال إحصائيا  عند مستوي ديلة  *
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 :البنائيالصدق  نتائج( ب

يعتبر الصدق البنائي ةحد مقاييس صدق األدال ال ي يقيس مدق تحقق األهداف التي تريد األدال 
 .الوصول إليها, ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجايت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة

  

عند مستوي ةن جمي  معامالت ايرتباط في جمي  مجايت اإلستبانة دالة إحصائيا  ( 4-6)جدول يبين 
 .وب لد يعتبر جمي  مجايت اإلستبانة صادته لما وض  لقياسه α= 0.05معنوية 

 

 (4-6)جدول   

 لالستبانةوالدرجة الكلية  االستبانةدرجة كل مجال من مجاالت  معامل االرتباط بين

 المجال م
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 .تحسين توصيل نتيجة عملية التدتيق إلى مستخدمي التقرير 1.
.772 *0.000 

 0.000* 814.  .مسؤولية اإلدارل عن البيانات المالية 2.

 0.000* 917. .مسؤوليات وواجبات المدتق 3.

 0.000* 859. .طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيق 4.

 . α=0.0.ايرتباط دال إحصائيا  عند مستوي ديلة *

 
 
 
 



77 

 

 : ( (Reliabilityثبات اإلستبانة4.5 
يقصد ب بات اإلستبانة ةن تعطي ه ه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادل توزي  اإلستبانة ةك ر من مرل 

ايستقرار في نتائج اإلستبانة تحت نفس الهروف والشروط, ةو بعبارل ةخرق ةن  بات اإلستبانة يعني 
وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادل توزيعها على ةفراد العينة عدل مرات خالل فترات زمنية 

 .معينة
   

 :نة الدراسة من خاللوتد تحقق الباح  من  بات إستبا
 :(Cronbach's Alpha Coefficient) معامل ألفا كرونباخ

كرونبثا  لقيثاس  بثات اإلسثتبانة, وكانثت النتثائج كمثا هثي مبينثة فثي الباحث  طريقثة ةلفثا  استخدم
 (.4-7)جدول 

 (4-7)جدول   
 لقياس ثبات اإلستبانة ألفا كرونباخمعامل   

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال م
 كرونباخ

تحسين توصيل نتيجة عملية التدتيق إلى مستخدمي  1.
 .التقرير

13 0.793 

 0.870 9 .البيانات الماليةمسؤولية اإلدارل عن  2.

 0.857 13 .مسؤوليات وواجبات المدتق 3.

 0.845 11 .طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيق 4.

 0.939 48 المجاالت السابقة معا 

 

 لكلةن تيمة معامل ةلفا كرونبا  كانت مرتفعة ( 4-7)واضح من النتائج الموضحة في جدول 
تيمة معامل ةلفا  , بينما بلغتلكل مجال من مجايت اإلستبانة (0.719,0.870) تتراوح بينحي  مجال 

 .مرتف  ال باتوه ا يعنى ةن معامل  ,(0.940)لجمي  فقرات اإلستبانة 
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ويكثون الباحث  تثد . تابلثة للتوزيث ( 1)وب لد تكون اإلسثتبانة فثي صثورتها النهائيثة كمثا هثي فثي الملحثق 
ا يجعلثه علثى  قثة تامثة بصثحة اإلسثتبانة وصثالحيتها لتحليثل إسثتبانة الدراسثة ممثتأكد من صثدق و بثات 

 .النتائج واإلجابة على ةسئلة الدراسة واختبار فرضياتها
 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة4.6 
 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 Statistical Package for theتثم تفريثغ وتحليثل اإلسثتبانة مثن خثالل برنثامج التحليثل اإلحصثائي
Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test)) اختبار التوزيع الطبيعي
يختبثار مثا إ ا K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسثمرنوف-اختبار كولمجثوروف تم استخدام

 (.4-8)وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول  ,كانت البيانات تتب  التوزي  الطبيعي من عدمه
 (4-8)جدول   
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي  

القيمة االحتمالية  المجال م
(Sig.) 

 0.055 .تحسين توصيل نتيجة عملية التدتيق إلى مستخدمي التقرير 1.

 0.068 .مسؤولية اإلدارل عن البيانات المالية 2.

 0.098  .المدتقمسؤوليات وواجبات  3.

 0.051 .طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيق 4.

 0.591 جميع مجاالت االستبانة 

جمي  مجايت الدراسة ل (.Sig)ةن القيمة ايحتمالية ( 4-8) واضح من النتائج الموضحة في جدول
0.05مستوق الديلة ةكبر من كانت   يتب  التوزي   وب لد فإن توزي  البيانات له ه المجايت
سيتم استخدام ايختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة المتعلقة به ه  حي  الطبيعي
 .المجايت
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 :تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

ةساسي ألغراض معرفة يستخدم ه ا األمر بشكل : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي 1-
 . عينة الدراسةفي وصف يتم ايستفادل منها تكرار فئات متغير ما و 

 .لمعرفة  بات فقرات اإلستبانة, (Cronbach's Alpha) اختبار ةلفا كرونبا  2-

يقوم ه ا : لقياس درجة ايرتباط( Pearson Correlation Coefficient)ارتباط بيرسون  3-
 والصدق البنائي لحساب ايتساق الداخلي تم استخدامهوتد . العالتة بين متغيريندراسة ايختبار على 

 .لالستبانة 

لمعرفة ما إ ا كانت متوسط درجة ايستجابة تد وصلت ( T-Test) واحدل عينةفي حالة  Tاختبار  4-
للتأكد من ديلة  تم استخدامهولقد . ةم زادت ةو تلت عن  لد3 وهي ( الحياد)إلي الدرجة المتوسطة 

 .المتوسط لكل فقرل من فقرات ايستبانة 

لمعرفة ( ( One Way Analysis of Variance - ANOVA اختبار تحليل التباين األحادي -5
 .ما إ ا كان هناد فروتات  ات ديلة إحصائية بين  ال  مجموعات ةو ةك ر من البيانات
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 الخامسالفصل 

 الفرضيات وتفسير نتائج الدراسةتحليل البيانات واختبار 

 

 .المقدمة5.0 

 .الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 5.1

 .وتفسير نتائجها اختبار فرضيات الدراسة 5.2
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 :المقدمة 5.0
, و لد من خالل اإلجابة عن تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن ه ا الفصل عرضا  ل

والوتوف , ةسئلة الدراسة واستعراض ةبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها
عدد , مجال العمل, التخصص, المؤهل العلمي, الجنس)على متغيرات الدراسة التي اشتملت على 

 إستبانةل ا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من , (الشهادل المهنية, سنوات الخبرل
للحصول على نتائج  (SPSS)إ  تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات ايجتماعية  ,الدراسة

 .تحليلها في ه ا الفصلالدراسة التي سيتم عرضها و 

 
 :البيانات الشخصيةالدراسة وفق  عينةلالوصف اإلحصائي  5.1

 :البيانات الشخصيةوفق  عينة الدراسةل وفيما يلي عرض
 :عينة الدراسة حسب الجنستوزيع 1- 

من  بسيطة ةنسبو , الدراسة هم من ال كور عينةالغالبية العهمى من ةن ( 5-1)يتضح من جدول 
 ليميمجتم  محافه فانه  نيينهرا ين المجتم  الفلسط ةيعيطب جةيوهي نت, اإلنا من  الدراسة عينة

 .إلي عمل ال كور ةك ر من اإلنا 
 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:5-1)جدول 
%النسبة المئوية  العدد الجنس  

 83.9 78  كر

 16.1 15 ةن ى

 100.0 93 المجموع

 
 :عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  2-

تليلة جدا  ونسبة, فأك ر بكالوريوسمعهم عينة الدراسة مؤهلهم العلمي  ةن( 5-2)يتضح من جدول 
فإن غالبية ةفراد العينة تتوفر لديهم الخلفية العلمية لإلجابة  هوعلي ,متوسط وةتل دبلوممؤهلهم العلمي 

 .عن ةسئلة الدراسة, مما سيضفي على نتائج الدراسة نوع ا من ال قة والمصداتية
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 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  (:5-2)جدول 
العلميالمؤهل  %النسبة المئوية  العدد   

 2.2 2 متوسط وةتل دبلوم

 59.1 55 بكالوريوس

 22.6 21 ماجستير 

 16.1 15 دكتوراه

 100.0 93 المجموع

 
 :عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع  3-

ولكن , اإلدارية وايتتصاديةو  المحاسبيةهناد تنوي  في التخصصات  ةن( 5-3)يتضح من جدول 
من عينة % 80.6نسبته حي  ةن ما  ,تخصصهم محاسبة الدراسة عينةالغالبية العهمى من ةفراد 

 ,تخصصهم إدارل% 3.2, تخصصهم تدتيق حسابات% 10.8, ةجابوا ةن تخصصهم محاسبة الدراسة
ألفراد عينة الدراسة ويالحه ةن التخصصات العلمية , تخصصهم علوم مالية ومصرفية% 5.4بينما 

تتناسب م  طبيعة ةعمالهم, ويرق الباح  ةن النسبة المرتفعة ألصحاب تخصص المحاسبة سيسهم في 
 .فهمهم لموضوع الدراسة مما ينعكس على دتة نتائج الدراسة

  

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص (:5-3)جدول 

%النسبة المئوية  العدد التخصص  

 80.6 75 محاسبة

 10.8 10 حسابات تدتيق

 3.2 3 إدارل

 5.4 5 علوم مالية ومصرفية

 100.0 93 المجموع
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 :عينة الدراسة حسب مجال العملتوزيع  4-
 ,ةجثثابوا ةن مجثثال عملهثثم ةكثثاديميعينثثة الدراسثثة مثثن % 35.5ةن مثثا نسثثبته ( 5-4)يتضثثح مثثن جثثدول 

وه ه الفئات هثي مثن ةك ثر الفئثات اهتمامثا بتقريثر  ,مجال عملهم مدتق ومعدي توائم مالية%  32.3بينما
تيثاس ة ثثر التعثديالت التثثي ةجريثت علثثى تقريثر مثثدتق  تثثدرل الدراسثة علثثىممثا يزيثثد مثن  ,مثدتق الحسثثابات

 .الحسابات في تضييق فجول التوتعات في التدتيق
 عينة الدراسة حسب مجال العملتوزيع  (:5-4)جدول 

% النسبة المئوية العدد مجال العمل  

 35.5 33 ةكاديمي

 32.3 30 مدتق

 32.3 30 معد توائم مالية

 100.0 93 المجموع

 

 :الخبرةسنوات عدد عينة الدراسة حسب توزيع  5-

ما نسبته حي  ةن , ةفراد عينة الدراسة على درجة عالية من الخبرلةن ( 5-5)يتضح من جدول 
من تتراوح سنوات خبرتهم  %23.7, سنوات 5ةتل من سنوات الخبرل لديهم  من عينة الدراسة% 20.4

% 19.4 ,سنة 15اتل من  إلى 10 منتتراوح سنوات خبرتهم % 25.8, سنوات 10اتل من  إلى5 
, سنة فأك ر  15سنوات خبرتهم% 10.8بينما , سنة 20إلى ةتل من  15من تتراوح سنوات خبرتهم 

مجتم  الدراسة اآلمر ال ي يخدم ةهداف وه ه النتائج تدل على تنوع وارتفاع سنوات الخبرل لدق 
 .الدراسة إلى حد كبير

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع  (:5-5)جدول 
%النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة  

 20.4 19 سنوات 5ةتل من 

 23.7 22 سنوات 10اتل من  إلى 5من 

 25.8 24 سنة 15اتل من  إلى10 من

 19.4 18 سنة 20إلى ةتل من  15من 

 10.8 10 سنة فأك ر 15

 100.0 93 المجموع
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 :عينة الدراسة حسب الشهادة المهنيةتوزيع   6-

المجم  شهادل ةجابوا ةن لديهم عينة الدراسة من % 17.2ةن ما نسبته ( 5-6)يتضح من جدول 
 فلسطينيمحاسب تانوني شهادل لديهم % ACPA, 15.1 المهنيةالعربي للمحاسبين القانونيين 

PCPA, 2.1%  شهادللديهمACCA  شهادللديهم  %2.1, البريطانية AICPA 63.5%, ايمريكية 
 .وه ا يؤكد على ةهمية ةن تالزم الخبرل العملية والمهنية الكفاءل العلمية, ي توجد لديهم شهادل مهنية

 

 عينة الدراسة حسب الشهادة المهنيةتوزيع  (:5-6)جدول 
%النسبة المئوية  العدد الشهادة المهنية  

PCPA 15.1 14  محاسب تانوني فلسطيني 

ACPA  17.2 16 المجم  العربي للمحاسبين القانونيين 

 ACCA 2.1 2 بريطانية 

AICPA 2.1 2 ةمريكية 

 63.5 59 ي توجد

 100.0 93 المجموع

 
 :وتفسير نتائجها اختبار فرضيات الدراسة 5.2

التباين  اختبار ,لعينة الواحدلT اختبار)يختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام ايختبارات المعلمية 
 .في حالة وجود ةن توزي  البيانات يتب  التوزي  الطبيعية مناسب اتايختبار ه ه ( األحادي

 .درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد( وسيط)اختبار الفرضيات حول متوسط 
حسب مقياس ليكرت  (محايد)وهي تقابل   3اختبار ةن متوسط درجة اإلجابة يساوي :الصفريةالفرضية 
 .المستخدم

 .3متوسط درجة اإلجابة ي يساوي  :الفرضية البديلة
الفرضية الصفرية ويكون في ه ه فإنه ي يمكن رفض ( 0.05ةكبر من  Sig) Sig > 0.05إ ا كانت 

وهى  (محايد)درجة حول الهاهرل موض  الدراسة ي يختلف جوهريا  عن  ةفراد العينةالحالة متوسط آراء 
فيتم رفض الفرضية الصفرية وتبول الفرضية ( 0.05ةتل من  Sig) Sig < 0.05, ةما إ ا كانت 3

, وفي ه ه الحالة يمكن (محايد)رجة عن ديختلف جوهريا   ةفراد العينةآراء البديلة القائلة بأن متوسط 
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و لد من خالل  .(محايد)درجة تحديد ما إ ا كان متوسط اإلجابة يزيد ةو ينقص بصورل جوهرية عن 
موجبة فمعناه ةن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة تيمة ايختبار تيمة ايختبار فإ ا كانت 

 .والعكس صحيح (محايد)
 

 :فرضيات الدراسة
 :الفرضية األولى -
بين التعديالت التي أجريت على تقرير ( 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

 ."مدقق الحسابات والمساهمة في تحسين توصيل نتيجة عملية التدقيق الى مستخدمي التقرير
ةم 3 وهي الحيادلمعرفة ما إ ا كانت متوسط درجة ايستجابة تد وصلت إلي درجة T اختبار تم استخدام 

 (.5-7)النتائج موضحة في جدول  .ي
 (5-7)جدول 

تحسين توصيل نتيجة عملية "مجال  لكل فقرة من فقرات(.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " التدقيق إلى مستخدمي التقرير
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اإلشارل  إلى تيام المدتق بتدتيق ملخص للسياسات  1.
 .المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرق

4.30 86.02 21.42 *0.000 1 

إضافة فقرل جديدل مطولة ومستقلة عن مسؤولية اإلدارل  2.
 .المتعلقة بالبيانات المالية

4.23 84.52 17.44 *0.000 6 

.3 

اإلدارل مسئولة عن تصميم وتنفي   اإلشارل  إلى ةن
والمحافهة على الرتابة الداخلية التي تراها ضرورية لتتمكن 
من إعداد وعرض بيانات مالية موحدل خالية من التحريفات 

 .الجوهرية, سواء كانت ناشئة عن ايحتيال ةو الخطأ

4.28 85.59 21.35 *0.000 3 
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.4 
اإلشارل إلى ةن اإلدارل مسئولة عن اختيار وتطبيق 

 5 0.000* 19.99 84.95 4.25 . السياسات المحاسبية المناسبة

اإلشارل إلى ةن اإلدارل مسئولة عن عمل تقديرات محاسبية  5.
 8 0.000* 16.61 83.74 4.19 .معقولة في هل الهروف

 10 0.000* 13.08 80.00 4.00 .المدتقإضافة فقرل جديدل مطولة ومستقلة عن مسؤولية  6.

.7 
اإلشارل إلى ةن معايير التدتيق الدولية تتطلب ةن يمت ل 

 6 0.000* 16.67 84.52 4.23 .المدتق لمتطلبات ةخالتيات المهنة

.8 
اإلشارل إلى ةن المدتق يأخ  بعين ايعتبار نهام الرتابة 

وعرضها الداخلية الخاص بإعداد المنشأل للبيانات المالية 
 .بشكل العادل 

4.29 85.81 17.76 *0.000 2 

.9 

اإلشارل إلى ةن المدتق يقوم باختبار الرتابة الداخلية من 
اجل تصميم إجراءات التدتيق المناسبة في هل الهروف 
القائمة, وليس لغرض إبداء رةي حول فاعلية الرتابة 

 . الداخلية للمنشال

4.14 82.80 15.68 *0.000 9 

.10 
اإلشارل إلى ةن اإلجراءات التي تام المدتق بتنفي ها تعتمد 

 4 0.000* 19.49 85.38 4.27 . على حكم المدتق المهني

.11 

في حال تناول المدتق مسؤوليات ةخرق تتعلق بإعداد تقارير 
ضمن تقرير المدتق حول البيانات المالية فإنه يجب تناول 

تقرير المدتق ه ه المسؤوليات األخرق في تسم منفصل في 
 .يأتي بعد فقرل الرةي

3.95 78.92 10.88 *0.000 11 

وةداءها "في فقرل الرةي بعبارل  " نتائج ةعمالها"استبدال عبارل  12.
 ". المالي

3.73 74.57 7.26 *0.000 12 

  0.000* 29.81 83.06 4.15 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي ديلة *  . 
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 :تفسير نتيجة تحليل المجال األول
 :يمكن استخالص ما يلي( 5-7)من جدول 

 

اإلشارل إلى تيام المدتق بتدتيق ملخص للسياسات المحاسبية الهامة "األولىللفقرل المتوسط الحسابي  -
ةي ةن المتوسط الحسابي ( 5الدرجة الكلية من ) 4.30ساوي ي" األخرقواإليضاحات التفسيرية 

ل لد تعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة ايحتمالية وةن 21.42  ايختبار, تيمة % 86.02النسبي
0.05ه ه الفقرل دالة إحصائيا  عند مستوق ديلة   , مما يدل على ةن متوسط درجة ايستجابة

بل ةفراد العينة على وه ا يعني ةن هناد موافقة من ت 3وهي  الحيادله ه الفقرل تد زاد عن درجة 
 .ه ه الفقرل

 

وةداءها "في فقرل الرةي بعبارل " ج ةعمالهانتائ"استبدال عبارل " ال انية عشرللفقرل المتوسط الحسابي  -
القيمة وةن  ,7.26ايختبار, تيمة %74.57ةي ةن المتوسط الحسابي النسبي  3.73ساوي ي"المالي

0.05ل لد تعتبر ه ه الفقرل دالة إحصائيا  عند مستوق ديلة 0.000 تساوي  (Sig).ايحتمالية  

وه ا يعني  3وهي  الحيادمما يدل على ةن متوسط درجة ايستجابة له ه الفقرل تد زاد عن درجة , 
 . ةن هناد موافقة من تبل ةفراد العينة على ه ه الفقرل

 

تحسين توصيل نتيجة عملية التدتيق إلى مستخدمي "المتوسطات الحسابية لجمي  فقرات مجال  -
جاءت إيجابية ولكن بدرجات متفاوتة نسبي ا, وه ا يعني ةن هناد موافقة من تبل ةفراد " التقرير

 .الفقراته ه جمي  العينة على 
 

, وةن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.15بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 لل لد يعتبر مجا 0.000تساوي  (Sig).القيمة ايحتمالية وةن  ,29.81ايختبار, تيمة 83.06%

دال إحصائيا  عند مستوق ديلة  "تحسين توصيل نتيجة عملية التدقيق إلى مستخدمي التقرير"
0.05  , مما يدل على ةن متوسط درجة ايستجابة له ا المجال يختلف جوهريا  عن درجة
 وعليه فان, وه ا يعني ةن هناد موافقة من تبل ةفراد العينة على فقرات ه ا المجال 3وهي  الحياد

 في تحسين ساهمتالتعديالت التي ةجريت على تقرير مدتق الحسابات تد يرون ةن  ةفراد العينة
وبالتالي في تضيق فجول التوتعات في , التدتيق إلى مستخدمي التقريرعملية توصيل نتيجة 

 .التدتيق
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 :األولى نتيجة الفرضية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " قبول الفرضية القائلة بابناء على ما سبق يتم و 

المساهمة في تحسين توصيل و بين التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات  ((0.05
 ."التدقيق إلى مستخدمي التقرير عملية نتيجة

 تد ساهمت في( 700)التعديالت التي ادخلها معيار التدتيق الدولي رتم  ةنويعزو الباح   لد إلى 
إزالة الغموض ال ي كان يحيط بتقرير مدتق الحسابات, و لد من خالل ما تم إحدا ه من تغييرات على 

مستخدمي  إلىمما ساهم في تحسين توصيل نتيجة التدتيق , شكل ومحتوق ولغة تقرير مدتق الحسابات
 .ي تضيق فجول التوتعات في التدتيقوبالتالي ف, التقرير

 (.Manson & Zaman, 1999) و( porter, 2001) الدراسات م لواتفقت ه ه النتائج م  بعض 
 
 :الفرضية الثانية -
( المعدل)بين تقرير مدقق الحسابات ( 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

 ."واإلشارة بوضوح الى مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
 3وهثي  الحيثادلمعرفة ما إ ا كانت متوسط درجة ايستجابة تد وصلت إلي درجثة  Tاختبار تم استخدام 

 (.5-8)ة في جدول النتائج موضح .ةم ي
 (5-8)جدول 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات "لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 "المالية
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.1 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن 

 .إعداد البيانات المالية
4.54 90.87 23.27 *0.000 1 
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يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن  2.
 .الماليةالعرض العادل للبيانات 

4.08 81.51 15.26 *0.000 7 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن  3.
 .تصميم وتنفي  والمحافهة على نهام الرتابة الداخلية

4.31 86.15 19.36 *0.000 2 

.4 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل يجب ةن تصمم 

اكتشاف ةو تصحيح التحريفات وتنف  الرتابة الداخلية لمن  ةو 
 .الجوهرية الناشئة عن ايحتيال ةو الخطأ

4.14 82.80 15.03 *0.000 4 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن  5.
 .اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة

4.12 82.37 13.62 *0.000 5 

اإلدارل هي المسئولة عن يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن  6.
 .إعداد التقديرات المحاسبية المعقولة في هل الهروف

4.10 81.96 15.48 *0.000 6 

.7 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المسؤولية األساسية عن 
من  واكتشاف وتصحيح األخطاء بسبب ايحتيال ةو الخطأ 

 .على تق  عاتق اإلدارل
4.18 83.70 15.05 *0.000 3 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المسؤولية األساسية عن  8.
 .كشف األفعال غير الشرعية تق  على عاتق اإلدارل

4.00 80.00 13.49 *0.000 8 

  0.000* 23.24 83.57 4.18 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي ديلة *  . 
 

 :يمكن استخالص ما يلي( 5-8)جدول من 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن اإلدارل هي المسئولة عن إعداد " األولىللفقرل المتوسط الحسابي  -

, %90.87ةي ةن المتوسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكلية من )4.54 ساوي ي" البيانات المالية
ل لد تعتبر ه ه الفقرل دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة ايحتمالية وةن  ,23.27ايختبارتيمة 

0.05إحصائيا  عند مستوق ديلة   , مما يدل على ةن متوسط درجة ايستجابة له ه الفقرل تد زاد
 . وه ا يعني ةن هناد موافقة من تبل ةفراد العينة على ه ه الفقرل 3وهي  الحيادعن درجة 
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يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المسؤولية األساسية عن كشف " ال امنةللفقرل المتوسط الحسابي  -
 ةي ةن المتوسط الحسابي النسبي 4.00ساوي ي" األفعال غير الشرعية تق  على عاتق اإلدارل

ل لد تعتبر ه ه  0.000 تساوي (Sig).القيمة ايحتمالية وةن  ,13.49ايختبار, تيمة 80.00%
0.05الفقرل دالة إحصائيا  عند مستوق ديلة   , فقرل للمما يدل على ةن متوسط درجة ايستجابة

 .ةفراد العينة على ه ه الفقرلموافقة من  وه ا يعني ةن هناد 3وهي  الحيادعن درجة  زادتد 
 

جاءت إيجابية " اإلدارل عن البيانات الماليةمسؤولية "المتوسطات الحسابية لجمي  فقرات مجال  -
ه ه جمي  ولكن بدرجات متفاوتة نسبي ا, وه ا يعني ةن هناد موافقة من تبل ةفراد العينة على 

 .الفقرات
  

, وةن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.18بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
" ل لد يعتبر مجال  0.000تساوي  (Sig).القيمة ايحتمالية وةن  , 23.24ايختبار, تيمة 83.57%

0.05دال إحصائيا  عند مستوق ديلة " مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية  , مما يدل على
وه ا يعني ةن  3وهي  الحيادةن متوسط درجة ايستجابة له ا المجال يختلف جوهريا  عن درجة 

 ن تقرير مدتق الحساباتفا وعليه, هناد موافقة من تبل ةفراد العينة على فقرات ه ا المجال
فإن التعديالت التي ةجريت على تقرير  وبالتالي, تد ةشار بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارل( المعدل)

 .مدتق الحسابات والمتعلقة بمسؤوليات اإلدارل تد ساهمت في تضييق فجول التوتعات
 

 :الثانية نتيجة الفرضية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "القائلة با بناء على ما سبق يتم قبول الفرضية 

واإلشارة بوضوح الى مسؤولية اإلدارة عن البيانات ( المعدل)بين تقرير مدقق الحسابات  (0.05)
 ."المالية

فقرل خاصة لمسؤولية ل لتقرير مدتق الحسابات المعد إفراد إلى ويرق الباح  ةن السبب في  لد يعود
ضافة بعض المسؤوليات والتي لم يحتويها التقرير القديم, إ  إن م ل ه  ه التعديالت من شأنها اإلدارل, وا 

تسليط الضوء على المسؤوليات والواجبات الملقال على عاتق اإلدارل بشكل يساهم في وضوح وسهولة 
 .وبالتالي في تضيق فجول التوتعات ,مسئوليات اإلدارل عن البيانات الماليةفهم 
 (Manson &Zaman, 1999)و( peter, 2001) ه ه النتائج م  بعض الدراسات كدراسة اتفقتو 
 .((Miller et al, 1993و
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 :الفرضية الثالثة -
( المعدل)بين تقرير مدقق الحسابات ( 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

  "واإلشارة بوضوح الى مسئوليات وواجبات المدقق

 3وهي  الحيادلمعرفة ما إ ا كانت متوسط درجة ايستجابة تد وصلت إلي درجة T اختبار تم استخدام 
 (.5-9)النتائج موضحة في جدول  .ةم ي

 (5-9)جدول 
 "مسؤوليات وواجبات المدقق"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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المدتق بوضوح إلى ةن مسؤولية المدتق هي يشير تقرير  1.
 .إبداء الرةي حول البيانات المالية

4.63 92.69 25.35 *0.000 1 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق ي يعتبر ضامنا  2.
 .بصورل مطلقة لدتة القوائم المالية وخلوها من األخطاء

4.05 81.08 13.42 *0.000 7 

.3 
بوضوح إلى ةن المدتق ي يعتبر ضامنا يشير تقرير المدتق 

بصورل مطلقة لقدرل المنشال على الوفاء بكافة التزاماتها 
 .المالية

3.90 78.06 10.96 *0.000 12 

.4 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن معايير التدتيق الدولية 
تتطلب من المدتق ايلتزام بالمتطلبات األخالتية ة ناء تيامة 

 .بعملية التدتيق
4.00 80.00 12.15 *0.000 10 

.5 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةنه يجب على المدتق ةن 
يخطط وينف  عملية التدتيق للحصول على تأكيد معقول 

بان البيانات المالية خالية من التحريفات ( مناسب)
 .الجوهرية

4.14 82.80 15.35 *0.000 3 
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يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتقييم مدق  6.
 . مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة

4.09 81.72 16.90 *0.000 6 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتقييم معقولية  7.
 .التقديرات المحاسبية المعدل من تبل اإلدارل

4.11 82.15 12.91 *0.000 4 

المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتقييم العرض يشير تقرير  8.
 .الشامل للبيانات المالية

4.02 80.43 11.14 *0.000 9 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بجم  األدلة  9.
 .الكافية والمناسبة لتوفر ةساس ا إلبداء رةيه

4.16 83.23 15.41 *0.000 2 

.10 
المدتق بتقييم مخاطر  يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام

وجود تحريفات مادية في البيانات المالية سواء كانت ناشئة 
 .عن ايحتيال ةو الخطأ

4.03 80.65 12.23 *0.000 8 

.11 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن مسؤولية المدتق عن 
اكتشاف ايحتيال والخطأ تقتصر في تخطيط وتنفي  عملية 

الحصول على تأكيد معقول التدتيق بشكل مناسب من اجل 
 .بان البيانات المالية خالية من التحريفات الجوهرية

4.10 81.94 13.08 *0.000 5 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق ي يعتبر مسئوي  12.
 .عن إعداد القوائم المالية

4.00 80.00 11.22 *0.000 10 

غير مسئول يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق  13.
 .عن حماية األصول

3.77 75.48 6.42 *0.000 13 

  0.000* 21.14 81.56 4.08 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي ديلة *  . 
 

 :يمكن استخالص ما يلي( 5-9)من جدول 
 

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن مسؤولية المدتق هي إبداء الرةي " األولىللفقرل المتوسط الحسابي  -
, % 92.69ةي ةن المتوسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكلية من )4.63 ساوي ي" حول البيانات المالية

ل لد تعتبر ه ه الفقرل دالة إحصائيا   0.000تساوي  (Sig).القيمة ايحتمالية وةن  , 25.35ايختبارتيمة 
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0.05عند مستوق ديلة   , مما يدل على ةن متوسط درجة ايستجابة له ه الفقرل تد زاد عن درجة
 .بل ةفراد العينة على ه ه الفقرلوه ا يعني ةن هناد موافقة من ت 3وهي  الحياد

  

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق غير مسئول عن " ال ال ة عشرللفقرل المتوسط الحسابي  -
وةن  ,6.42 ايختبار, تيمة %75.48ةي ةن المتوسط الحسابي النسبي 3.77 ساوي ي" حماية األصول

ل لد تعتبر ه ه الفقرل دالة إحصائيا  عند مستوق ديلة 0.000 تساوي  (Sig).القيمة ايحتمالية 
0.05  , وه ا يعني  3وهي  الحياددرجة  تد زادمما يدل على ةن متوسط درجة ايستجابة له ه الفقرل

 .بل ةفراد العينة على ه ه الفقرلمن ت ةن هناد موافقة
 

جاءت إيجابية ولكن " مسؤوليات وواجبات المدتق"المتوسطات الحسابية لجمي  فقرات مجال  -
 .ه ه الفقراتجمي  بدرجات متفاوتة نسبي ا, وه ا يعني ةن هناد موافقة من تبل ةفراد العينة على 

 

, وةن المتوسط الحسابي النسبي لجمي  4.08بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 0.000تساوي  (Sig).ايحتمالية القيمة وةن  ,21.14ايختبار, تيمة %81.56فقرات المجال يساوي 

0.05عند مستوق ديلة  إحصائيا   دال "مسؤوليات وواجبات المدقق"ل لد يعتبر مجال   , مما يدل
وه ا يعني ةن  3وهي  الحيادالمجال يختلف جوهريا  عن درجة  على ةن متوسط درجة ايستجابة له ا

( المعدل) وعليه فان تقرير مدتق الحسابات, المجال هناد موافقة من تبل ةفراد العينة على فقرات ه ا
وبالتالي فإن التعديالت التي ةجريت على تقرير , تد ةشار بوضوح إلى مسؤوليات وواجبات المدتق

 .تضييق فجول التوتعاتمسؤوليات وواجبات المدتق تد ساهمت في بمدتق الحسابات والمتعلقة 
 :الثالثة نتيجة الفرضية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "" القائلة بابناء على ما سبق يتم قبول الفرضية 
  "واإلشارة بوضوح الى مسئوليات وواجبات المدقق( المعدل)بين تقرير مدقق الحسابات ( 0.05)

ضافة المدتق ؤوليةمسلفقرل خاصة ل تقرير مدتق الحسابات المعدل إفراد إلىعزو الباح   لد يو  , وا 
بعض المسؤوليات والتي لم يحتويها التقرير القديم, إ  إن م ل ه ه التعديالت من شأنها تسليط الضوء 

بشكل يساهم في وضوح وسهولة فهم  مدتق الحساباتعلى المسؤوليات والواجبات الملقال على عاتق 
 .وبالتالي في تضيق فجول التوتعات ,ات المدتقمسئوليات وواجب

 (Manson & Zaman, 1999)و( peter, 2001)واتفقت ه ه النتائج م  بعض الدراسات كدراسة 
 .((Miller et al, 1993و
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 :الفرضية الرابعة -
 (المعادل)باين تقريار مادقق الحساابات ( 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى داللاة "

 ".واإلشارة بوضوح الى طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق
 3وهثي  الحيثادلمعرفة ما إ ا كانت متوسط درجة ايستجابة تد وصلت إلي درجثة  Tاختبار تم استخدام 

 (.5-10)النتائج موضحة في جدول  .ةم ي
 

 (5-10)جدول 
طبيعة ونطاق ومحددات عملية "مجاللكل فقرة من فقرات (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "التدقيق
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1.  

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى تيام المدتق بتنفي  إجراءات 
التدتيق للحصول على ةدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات في 

 .البيانات المالية
4.34 86.74 20.23 *0.000 3 

2.  

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن إجراءات التدتيق التي 
بما في  لد تقييم , نف ها المدتق تعتمد على الحكم المهني

 .مخاطر التحريفات الجوهرية في البيانات المالية
3.99 79.78 15.47 *0.000 11 

3.  

 يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق يأخ  بعين
ايعتبار نهام الرتابة الداخلية عند تصميمه إلجراءات 

 .التدتيق المناسبة في هل الهروف
4.26 85.22 19.30 *0.000 5 

4.  

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق ي يقوم بتقييم 
فاعلية نهام الرتابة الداخلية من اجل إعطاء رةي فيه, ولكن 

 .المناسبةمن اجل تصميم إجراءات التدتيق 
4.13 82.64 15.37 *0.000 7 
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0.  

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن إجراءات الحصول على 
ةدلة تدتيق بشان المبالغ وايفصاحات في البيانات المالية 

 .تعتمد على الحكم المهني للمدتق
4.09 81.74 11.95 *0.000 9 

6.  

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن الهدف الرئيسي لعملية 
التدتيق هو تدتيق البيانات المالية إلبداء رةي في مدق 

 . عدالتها
4.39 87.83 21.24 *0.000 1 

7.  

يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق تام بتخطيط 
وةداء عملية التدتيق للحصول على تأكيد معقول بان 

 .خالية من التحريفات الماديةالبيانات المالية 
4.21 84.13 15.15 *0.000 6 

8.  
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى إن التدتيق تم إجراءه وفق ا 

 .لمعايير التدتيق الدولية
4.34 86.74 18.75 *0.000 3 

9.  
يلخص تقرير التدتيق بشكل واضح مدق وطبيعة األدلة التي 

 .تم جمعها من اجل تكوين رةي المدتق
4.05 81.09 12.18 *0.000 10 

1..  
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن المدتق يحافه على 

 .استقالله خالل ممارسة عمله المهني
4.35 87.10 19.99 *0.000 2 

11.  

يشير تقرير المدتق بوضوح  إلى ةن التدتيق يتضمن فحص 
في البيانات المالية على  ةدلة اإل باتات للمبالغ وايفصاحات

 .ةساس عينات مختارل 
4.11 82.17 12.59 *0.000 8 

  0.000* 25.34 83.96 4.20 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي ديلة *  . 
 

 :يمكن استخالص ما يلي( 5-10)من جدول 
يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن الهدف الرئيسي لعملية التدتيق "السادسة للفقرل المتوسط الحسابي  -

ةي ةن ( 5الدرجة الكلية من )4.39 ساوي ي" هو تدتيق البيانات المالية إلبداء رةي في مدق عدالتها
 0.000تساوي  (Sig).القيمة ايحتمالية وةن 21.24  ايختبار, تيمة % 87.83المتوسط الحسابي النسبي

0.05ل لد تعتبر ه ه الفقرل دالة إحصائيا  عند مستوق ديلة   , مما يدل على ةن متوسط درجة
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وه ا يعني ةن هناد موافقة من تبل ةفراد العينة  3وهي  الحيادايستجابة له ه الفقرل تد زاد عن درجة 
 .على ه ه الفقرل

التدتيق التي نف ها إجراءات يشير تقرير المدتق بوضوح إلى ةن " ال انيةللفقرل المتوسط الحسابي  -
" بما في  لد تقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في البيانات المالية, المدتق تعتمد على الحكم المهني

القيمة ايحتمالية وةن 15.47 ايختبار, تيمة %79.78ةي ةن المتوسط الحسابي النسبي 3.99 ساوي ي
.(Sig)  0.05ل لد تعتبر ه ه الفقرل دالة إحصائيا  عند مستوق ديلة  0.000تساوي  , مما يدل

وه ا يعني ةن هناد موافقة  3وهي  الحيادعن درجة  زادعلى ةن متوسط درجة ايستجابة له ه الفقرل تد 
 .من تبل ةفراد العينة على ه ه الفقرل

جاءت إيجابية " طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيق"المتوسطات الحسابية لجمي  فقرات مجال  -
ه ه جمي  ولكن بدرجات متفاوتة نسبي ا, وه ا يعني ةن هناد موافقة من تبل ةفراد العينة على 

 .الفقرات
وةن المتوسط الحسابي النسبي لجمي   ,4.20 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -

ل لد  0.000تساوي (Sig).القيمة ايحتمالية وةن 25.34  ايختبار, تيمة %83.96يساوي فقرات المجال 
0.05دال إحصائيا  عند مستوق ديلة " طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق" يعتبر مجال ,  مما

وه ا يعني  3وهي  الحياديدل على ةن متوسط درجة ايستجابة له ا المجال يختلف جوهريا  عن درجة 
( المعدل)وعليه فان تقرير مدتق الحسابات, اد العينة على فقرات ه ا المجالةن هناد موافقة من تبل ةفر 

وبالتالي فإن التعديالت التي ةجريت على  ,تد ةشار بوضوح إلى طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيق
 .قد ساهمت في تضييق فجول التوتعاتبطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيقمدتق والمتعلقة التقرير 

 :الرابعة نتيجة الفرضية
توجد عالقة ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى داللاة " القائلة بابناء على ما سبق يتم قبول الفرضية 

واإلشاارة بوضاوح الاى طبيعاة ونطااق ومحاددات عملياة ( المعادل)بين تقرير مدقق الحسابات  (0.05)
 ".التدقيق

تقرير ةدق إلى زيادل مستوق اإلبالغ عن كل من الهدف من الةن تغيير شكل  إلىعزو الباح   لد يو 
ير مدتق كما ةدق لفهم ةفضل لدق مستخدمي تقر , ومسؤوليات اإلدارل, ومسؤوليات المدتق, التدتيق

واتفقت ه ه النتائج م  بعض  .وبالتالي ساهم في تضييق فجول التوتعات, الحسابات لطبيعة التدتيق
 .((Miller et al, 1993و (Manson & Zaman, 1999)و( peter, 2001)الدراسات كدراسة 
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 :الخامسةالفرضية  -

الحسابات ومعدي القوائم المالية واألكاديميين  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء مدققي"
الخاص بتقرير المدقق وأثرها على  (700)حول تعديالت معيار التدقيق الدولي رقم  قطاع غزةفي 

 ."تضييق فجوة التوقعات
 

 :يمكن استنتاج ما يلي( 5-11)من النتائج الموضحة في جدول 

 α≤0.05التباين األحادي ةتل من مستوق الديلة " المقابلة يختبار (.Sig)تبين ةن القيمة ايحتمالية 
لجمي  المجايت وب لد يمكن استنتاج ةنه توجد فروق  ات ديلة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

تعزق إلى مجال العمل و لد لصالح ال ين مجال عملهم مدتق  تالمجاي هعينة الدراسة حول ه 
 .معد توائم ماليةمن  م و  ةكاديميومن  م  ,حسابات

 

 تحسين توصيل في (المعدل)مدتق الحسابات  وه ا يعني وجود فجول في توتعاتهم حيال تدرل تقرير
إلى مسؤوليات اإلدارل ومسؤوليات وواجبات بوضوح اإلشارل تدرته على وفي  نتيجة عملية التدتيق

ايستنتاج بأي حال من األحوال بأن يعني ه ا  يو  ,المدتق وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيق
و لد ين  هم في تضييق فجول التوتعاتاتقرير مدتق الحسابات لم تس التعديالت التي ةجريت على

 .جاءت إيجابية المجايتتجاه جمي   ال ال المتوسطات الحسابية آلراء الفئات 
 

ومعدي القوائم  مدتقي الحسابات ةراءحصائية بين اإلديلة الفروتات  ات تلد ال وجودعزو الباح  يو 
 طبيعة عملية التدتيق ومكوناتها والمفاهيم الخاصة بها والتي تتميز برمزيتهاإلى  ,المالية واألكاديميين

مكانية التفسيرات المختلفة للمفاهيم وللمسؤوليات ولطبيعة التدتيق, والتي غالب ا ما يعكسها تقرير  مدتق وا 
ومستخدمي البيانات  مدتقي الحسابات, وال ي يم ل وسيلة ايتصال بين (Seidler, 1976) الحسابات
مكانية تحقيق اإلجماع . المالية تأ يراتها المختلفة, على وه ه الطبيعة تجعل عملية تبول التعديالت وا 

التي لم  مدتقي الحساباتتجعل  لد ةمر ا في غاية الصعوبة وه ه حقيقة يؤكدها تاريخ التدتيق وتقارير 
 .ت على حال ولم تلق القبول الكامل في ةي وتت من األوتاتت ب
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 مجال العمل –" التباين األحادي"اختبار نتائج (:5-11)جدول 

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
معد قوائم  مدقق أكاديمي 

 مالية
تحسين توصيل نتيجة عملية التدتيق إلى 

 .مستخدمي التقرير
4.14 4.32 4.00 5.796 *0.004 

 0.000* 15.099 3.86 4.47 4.20 .مسؤولية اإلدارل عن البيانات المالية

 0.002* 6.736 3.84 4.28 4.11 .مسؤوليات وواجبات المدتق

 0.000* 9.084 3.96 4.43 4.20 .طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدتيق

 0.000* 12.510 3.92 4.36 4.16 جميع المجاالت معا

 .α≤0.05دال إحصائيا  عند مستوق ديلة اتالفرق بين المتوسط*
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 :النتائج 6.1

 :النتائج التالية إلىمن خالل الدراسة النظرية والعملية توصلت الدراسة 

تقرير أجمعت الفئات الثالث التي غطتها الدراسة على أن التعديالت التي أجريت على 1- 
, التدقيق إلى مستخدمي التقرير عملية مدقق الحسابات قد ساهمت في تحسين توصيل نتيجة

في تحسين  ةوأن أكبر هذه التعديالت مساهم, وبالتالي في تضيق فجوة التوقعات في التدقيق
توصيل نتيجة عملية التدقيق هو الذي يتعلق باإلشارة إلى قيام المدقق بتدقيق ملخص 

 وأقلها تأثيًرا هو استبدال عبارة , للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى
 ".وأداءها المالي" في فقرة الرأي بعبارة " نتائج أعمالها"

جاءت إيجابية التي غطتها الدراسة تبين أن المتوسطات الحسابية آلراء الفئات الثالث 2- 
عن  في اإلشارة بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة( المعدل)حيال قدرة تقرير مدقق الحسابات 

والمتعلقة وعليه فإن التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات , البيانات المالية
 .ساهمت في تضييق فجوة التوقعاتقد  اإلدارةمسؤوليات ب

جاءت إيجابية التي غطتها الدراسة تبين أن المتوسطات الحسابية آلراء الفئات الثالث 3- 
وواجبات  مسؤولياتفي اإلشارة بوضوح إلى ( المعدل)حيال قدرة تقرير مدقق الحسابات 

مسؤوليات والمتعلقة بحسابات , وعليه فإن التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الالمدقق
 .ساهمت في تضييق فجوة التوقعاتقد وواجبات المدقق 

جاءت إيجابية التي غطتها الدراسة تبين أن المتوسطات الحسابية آلراء الفئات الثالث  -4
ومحددات  ونطاق طبيعةفي اإلشارة بوضوح إلى ( المعدل)حيال قدرة تقرير مدقق الحسابات 

 بطبيعةوالمتعلقة ه فإن التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات , وعليالتدقيق عملية
 .ساهمت في تضييق فجوة التوقعاتقد التدقيق  ومحددات عملية ونطاق

تبين وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء فئة المدققين وجميع الفئات األخرى 5- 
تحسين  في (المعدل)مدقق الحسابات  تقريرحيال قدرة ( معدي القوائم المالية واألكاديميين)

إلى مسؤوليات اإلدارة ومسؤوليات وواجبات بوضوح اإلشارة وفي  ,توصيل نتيجة عملية التدقيق
المدقق وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق, وهذا يعني وجود فجوة في توقعاتهم حيال قدرة 

اإلشارة إلى مسؤوليات اإلدارة,  فيو  ,تحسين توصيل نتيجة عملية التدقيق هذا التقرير في
  .ومسؤوليات وواجبات المدقق, وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق



111 
 

 :التوصيات 6.2

على تقرير مدقق  المعدل (700)أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم التعديالت التي بما أن 1- 
في تحسين توصيل نتيجة عملية التدقيق إلى مستخدمي التقرير وفي تقليص  تساهمالحسابات 

فإن الباحث يرى أن هذه التعديالت التي أدت إلى إطالة التقرير تعتبر  ,فجوة التوقعات
 (700)الدولي رقم التدقيق وفقا لمعيار  وأن المحافظة على التقرير بوضعه الحالي ,ضرورية
 .تخدمي البيانات المالية على قراءتهقد يساعد في إقبال مس المعدل

تقرير  تبني تتطلب وأنظمة قوانين سن ضرورة على الفلسطيني المشرع الدراسة توصي -2
 ,اإلدارة مسؤوليات يوضح ألنه المعدل (700)مدقق الحسابات وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم 

 فعلى, أفضل بشكل التدقيق عملية ومحددات ونطاق وطبيعة ,المدقق ومسؤوليات وواجبات
 تبني توجب اإلفصاح نظام في فقرة وضعب المالية لألوراق فلسطين سوق قيام المثال سبيل

 .المعدل (700)وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم تقرير مدقق الحسابات 

 ضرورة العمل على إيجاد آلية من قبل الجهات الرسمية والمهنية للتأكد من التزام مدققي 3-
, المعدل( 700)الحسابات الفلسطينيين في تقاريرهم بمتطلبات معيار التدقيق الدولي رقم 

  .ووضع عقوبات على غير الملتزمين بها

 المعلوماتية الثقافة نشر في بالمساهمة المالية لألوراق فلسطين سوق إدارة قيام ضرورة4- 
 في للمساهمة المعدل (700)معيار التدقيق الدولي رقم معايير التدقيق الدولية وخاصة  حول

 .التدقيق في التوقعات فجوة تضييق

 واالقتصاد اإلدارة مساقات في جزء بإضافة الفلسطينية والتعليم التربية وزارة قيام ضرورة 5-
 .المهنة حول المجتمع تثقيف بهدف الحسابات تدقيق حول الفلسطينية المدارس في تدرس التي

 كل على واطالعهم للمهنة الممارسين المدققين أداء تطوير متابعة المهنية المنظمات على -6
 وقواعد الدولية والتدقيق المحاسبة بمعايير يتعلق فيما وخاصة التدقيق, مهنة بخصوص جديد

 ليبقى وذلك ,عام بشكل المعايير في تعديل بأي بيان توزيع يتم وأن, المهني السلوك
 .حصلت التي التعديالت أهم على اطالع على المعايير هذه من المستفيدون
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ضرورة قيام المنظمات المهنية بالعمل على تدعيم استقالل المدققين عن طريق التحديد 7- 
 اإلجراءاتواتخاذ , خليةاالواضح لمهام المدققين ومدى مسئوليتهم عن فحص نظم الرقابة الد

 .الخدمات التي يقدمها المدققين على استقاللهم تأثيرالضرورية لتفادي 

 بتثقيف يتعلق فيما فاعلية أكثر ادور  تتبنى أن المهنة تنظيم على المشرفة الجهات على -8
 لتوضح المصادر من العديد تكرس وأن وواجباته المدقق ودور التدقيق عملية بطبيعة المجتمع
 . المحتملة التدقيق يداتيوتق التقارير, إعداد عملية في الحالي دوره للجمهور

 المالية البيانات مستخدمي آراء باستقصاء للمحاسبين الدولي االتحاد يقوم أن الباحث يرى -9
 .إقرارها قبل مقترحة تعديالت أي بشان البلدان مختلف في

 

 :الدراسات المستقبلية المقترحة 6.3

طالع على أدبيات الدراسة حول موضوع أثر تعديالت معيار التدقيق الدولي رقم االبعد 
نقترح أخذ اراء فئتين هامتين من , الخاص بتقرير المقق على تضييق فجوة التوقعات( 700)

كما , والمحللين الماليين المساهمينوهم فئتي في الدراسات المستقبلية مدقق المستخدمي تقرير 
الخاص بتقرير المدقق على قرارات ( 700)عديالت معيار التدقيق الدولي رقم نقترح دراسة أثر ت

 .االستثمار في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية
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 قائمة المراجع

 :المراجع العربية( أوال

 .الكريم القرآن*

ترجمة محمد عبد القادر  ,"مدخل متكامل: المراجعة", 2002)), جيمس, ألفين ولوبك, أرينز -
 .دار المريخ للنشر, المملكة العربية السعودية, مراجعة أحمد حامد حجاج, الديسطي

المجمع العربي  ,"األدلة الدولية لمراجعة الحسابات", (1989), للمحاسبيناالتحاد الدولي  -
 .األردن, عمان, للمحاسبين القانونيين

, ترجمة احمد السيد حمد اهلل و آخرون, "أصول التدقيق", (1989)االتحاد الدولي للمحاسبين,  -
 .منشورات جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

استخدام نظرية السببية في التنبؤ بفجوة التوقعات بين ", (1999)علي, الباز, مصطفى  -
دراسة ميدانية على محافظات القناة في : مراجعي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية 

 .106-65. , ص1, العدد 3, المجلة العربية للمحاسبة, مجلد "جمهورية مصر العربية

دراسة تحليلية ", (2008) بديع,, منير وعبد الرحيم, ونوفلإيناس , الذنيبات, علي والعبادي -
آلراء المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين للشركات المساهمة العامة في األردن حول 

المجلة األردنية في إدارة . 700"تعديالت تقرير مدقق الحسابات وًفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 .331-311, ص 3, العدد 4األعمال, الجامعة األردنية, المجلد 

: , مجلة دراسات"دليل من األردن: بنية فجوة التوقعات وأسبابها", ((2003الذنيبات, علي,  -
 .127-108, العدد األول, ص 30العلوم اإلدارية, الجامعة األردنية,المجلد 

نظرية  –تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية ",  (2010)الذنيبات, علي, -
 ., الطبعة الثالثة, الجامعة األردنية , عمادة البحث العلمي, المكتبة الوطنية"وتطبيق

دراسة ميدانية في : فجوة التوقعات في بيئة المراجعة", (1997)السقا, السيد أحمد إسماعيل,  -
, 5, مجلة البحوث المحاسبية, المجلد األول, العدد"العربية السعوديةالمحيط المهني في المملكة 

 .464-423. جمعية المحاسبة السعودية, ص: الرياض -
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 -طنطا. "مشاكل معاصرة في التدقيق", (2002)السقا, السيد احمد وأبو الخير, مدثر طه,  -
 .جمهورية مصر العربية

 .عمان األردن, "التدقيق", (2008), المجمع العربي للمحاسبين القانونيين -

, مطابع الشمس, "مفاهيم التدقيق المتقدمة", (2001)المجمع العربي للمحاسبين القانونيين,  -
 .المملكة األردنية الهاشمية

فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات ", (2004)جربوع, يوسف محمود,  -
, (سلسلة الدراسات اإلنسانية), مجلة الجامعة اإلسالمية "الفجوةالقانونيين وطرق معالجة وتضييق 

 389.-367المجلد الثاني عشر, العدد الثاني, ص

دليل على بطء االستجابة الدولية لطلبات : قرير المدققت", 2001)), أحمد حلمي, جمعة -
, 1عدد , 1المجلد , العلوم اإلنسانية, مجلة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية, "المجتمع المالي

29-1. 

جامعة , الطبعة األولى, "دراسات وبحوث في التدقيق والتأكيد", 2009)), أحمد حلمي, جمعة -
 .الزيتونة األردنية الخاصة

حول ( 700)تأثير التغيير في نموذج تقرير التدقيق الدولي ", (2011), أحمد حلمي, جمعة -
, التدقيق والتأكيد المتقدم,"والتشريعات والممارسة المهنيةالبيانات المالية على التعليم المحاسبي 

 .عمان, الطبعة األولى,دار الصفاء للنشر والتوزيع

أثر تعديالت معيار التدقيق الدولي ", ( 2011), محمود, إبراهيم ونصار, حسام والزوي, خداش -
آلراء : ميدانية المعدل والخاص بتقرير المدقق على تضييق فجوة التوقعات دراسة( 700)رقم 
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غييييييييير 
موافييق 

 بشدة
مسؤولية المدقق هي إبداء الرأي حول يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .1

 .البيانات المالية
     

ال يعتبر ضامنا بصورة مطلقة لدقة المدقق يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .2
 .القواةم المالية وخلوها من األخطاء

     

ال يعتبر ضامنا بصورة مطلقة لقدرة المدقق يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .3
 .على الوفاء بكافة التزاماتها الماليةالمنشاة 

     

من المدقق تتطلب معايير التدقيق الدولية يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .4
 .االلتزام بالمتطلبات األخالقية أثناء قيامة بعملية التدقيق

     

يجب على المدقق أن يخطط وينف  عملية يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أنه  .5
بان البيانات المالية خالية من ( مناسب)التدقيق للحصول على تأكيد معقول 

 .جوهريةالتحريفات ال

     

السياسات  مالةمةالمدقق بتقييم مدى  يشير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام .6
 . المحاسبية المتبعة

     

المدقق بتقييم معقولية التقديرات المحاسبية  إلى قياميشير تقرير المدقق بوضوح   .7
 .من قبل اإلدارة المعدة

     

المدقق بتقييم العرض الشامل للبيانات يشير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام  .8
 .المالية

     

المدقق بجمع األدلة الكافية والمناسبة لتوفر يشير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام  .9
 .إلبداء رأيهأساًسا 

     

المدقق بتقييم مخاطر وجود تحريفات مادية يشير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام  .10
 .في البيانات المالية سواء كانت ناشةة عن االحتيال أو الخطأ

     

المدقق عن اكتشاف االحتيال مسؤولية يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .11
في تخطيط وتنفي  عملية التدقيق بشكل مناسب من اجل تقتصر والخطأ 

 .الجوهرية التحريفاتالحصول على تأكيد معقول بان البيانات المالية خالية من 

     

ال يعتبر مسةوال عن إعداد القواةم مدقق يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن ال .12
 .المالية

     

      .األصول حماية عن مسةول غيريشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن المدقق  .13
 

 



يشير بوضوح إلى البنود التالية والمتعلقة بطبيعة  المعدل الرجاء تحديد إلى أي مدى ترى بأن تقرير المدقق: الرابعالمجال 
 :في المكان المناسب( √)وذلك بوضع إشارة , ونطاق ومحددات عملية التدقيق

غييييييييير  محايد موافق موافق جدا البند م
 موافق

غييييييييير 
موافييق 

 بشدة
 للحصول التدقيق إجراءات بتنفي  المدقق يشير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام .1

 .المالية البيانات في إلفصاحاتاو  المبالغ بشأن أدلة على
     

 تعتمد المدقق نف ها التي التدقيق إجراءاتيشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .2
 البيانات في الجوهرية التحريفات مخاطر تقييم  لك في بما ,المهني الحكم على

 .المالية

     

 الرقابة نظام االعتبار بعين يأخ  المدققيشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .3
 .في ظل الظروف المناسبة التدقيق إلجراءات تصميمه عند الداخلية

     

 الرقابة نظام فاعلية بتقييم يقوم ال المدققيشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .4
 التدقيق إجراءات تصميم اجل من ولكن فيه, رأي إعطاء اجل من الداخلية
 .المناسبة

     

إجراءات الحصول على أدلة تدقيق بشان يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .5
 .مدققالمهني لل حكمالعلى تعتمد في البيانات المالية  المبالغ واالفصاحات

     

 هو تدقيق تدقيقال لعملية الرةيسي الهدفيشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن  .6
  .عدالتها مدى في رأي البيانات المالية إلبداء

     

 التدقيق عملية بتخطيط وأداءقام  المدقق يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن .7
 .المادية التحريفات من خالية المالية البيانات بان معقول تأكيد على للحصول

     

 التدقيق لمعايير وفًقا إجراءه تم التدقيق إن إلى بوضوح المدقق تقرير يشير  .8
 .الدولية

     

 اجل من جمعها تم التي األدلة وطبيعة مدى واضح بشكل التدقيق تقرير يلخص .9
 .المدقق رأي تكوين

     

يحافظ على استقالله خالل ممارسة مدقق يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن ال 10.
 .عمله المهني

     

أدلة اإلثباتات  تضمن فحصييشير تقرير المدقق بوضوح  إلى أن التدقيق  11.
 . عينات مختارة أساس البيانات المالية على في صاحاتفللمبالغ واال

     

 

 

 

 



 : 700)وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم ) مدقق الحسابات قبل التعديلنموذج تقرير 

 "الحسابات المستقل مدقق تقرير"

 (االسم المناسب للجهة التي يوجه إليها التقرير)

 التمهيدية الفقرة

 ,والتغيرات في حقوق المساهمين ,الدخل وبيانات 200x (كانون أول)ديسمبر 31 في كما أ ب ج العمومية المرفقة لشركة الميزانية بتدقيق قمنا
ن إدارة مسؤولية من هي المالية ه ه البيانات إن .التاريخ ب لك المنتهية للسنة النقدية والتدفقات  ه ه حول الرأي إبداء هي مسؤوليتنا الشركة وا 
 .تدقيقنا بناء على المالية البيانات

 النطاق فقرة

 بتخطيط نقوم أن المعايير تلك وتستدعي ,(أو يشار إلى المعايير أو الممارسات الوطنية المناسبة) الدولية التدقيق لمعايير وفًقا تدقيقنا تم لقد
جراء أدلة اإلثباتات  فحص يتضمن التدقيق .جوهري خطأ أي من خالية المالية البيانات كانت إ ا فيما معقول تأكيد على للحصول التدقيق وا 

المعدة من  الهامة المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات تقييم يتضمن كما ,عينات مختارة أساس علىالبيانات المالية  في للمبالغ واالقصاحات
 .الرأي إلبداء معقوال أساًسا يوفر تدقيقنا أن وفي اعتقادنا .المالية للبيانات اإلجمالي العرض وتقييم اإلدارة قبل

 الرأي فقرة

للشركة كما في  المالي المركز (الجوهرية النواحي بعادلة من كافة أو تمثل)بصورة حقيقية وعادلة  تظهر المرفقة المالية البيانات أن ,رأينا وفي
 أوالمعايير الدولية للمحاسبة  إلىيشار )ل وفًقاز  التاريخ ب لك المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها أعمالها ونتاة 200x  (كانون أول)ديسمبر 31

 (.(بالرجوع إلى التشريعات أو القانون المناسب)والتزاما ب....... )(المعايير الوطنية المناسبة

 التاريخ                                                                                                   المدقق

 العنوان

 

 

 

 

 

 

 



  )المعدل 700وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم ) (المعدل) نموذج تقرير مدقق الحسابات بعد التعديل

 المستقل الحسابات مدقق تقرير

 (المناسب إليه المرسل)

  المالية البيانات حول تقرير

 الدخل الشاملوبيان , الدخل بيانو  02×٣ديسمبر ١٣ في كما بيان المركز المالي تتكون من والتي ,ج ب أ لشركة المرفقةالمالية  البيانات بتدقيق قمنا لقد
 .األخرى التفسيرية واإليضاحات الهامة المحاسبية للسياسات وملخص ,ب لك التاريخ المنتهية للسنة النقدي التدفق وبيان الملكية حقوق في التغيرات وبيان

 المالية البيانات عن اإلدارة مسؤولية

 والمحافظة وتنفي  تصميم المسؤولية ه ه وتشمل المالية, لتقاريرلالدولية  معاييرلل وفقا المالية البيانات له ه العادل والعرض اإلعداد عن مسةولة اإلدارة إن
 وتطبيق واختيار الخطأ, االحتيال أوعن  كانت ناشةة سواء الجوهرية, األخطاء من الخالية المالية البيانات وعرض بإعداد الداخلية الخاصة الرقابة على

 .الظروف في ظل معقولة محاسبية تقديرات وعمل مناسبة محاسبية سياسات

 المدقق مسؤولية

 نمتثل أن تتطلب المعايير وه ه الدولية, التدقيق معاييرل وفقا بإجراء التدقيق قمنا قدل .تدقيقنا استنادا إلى المالية البيانات ه ه حول رأي إبداء هي مسؤوليتنا إن
 .الجوهرية األخطاء من المالية خالية البيانات كانت إ ا فيما معقول تأكيد على للحصول التدقيق ونجري نخطط وان أخالقيات المهنة, لمتطلبات

 بما المدقق, حكم على المختارة اإلجراءات وتعتمد المالية, في البيانات واإلفصاحات المبالغ بشان تدقيق أدلة على للحصول إجراءات أداء التدقيق يتضمن 
 المدقق على فإن للمخاطر ه ه التقييمات إجراء وعند الخطأ, أو االحتيال كانت ناشةة عن سواء المالية, بياناتال في الجوهرية مخاطر األخطاء تقييم  لك في

 لغرض وليس الظروف, ظل في المناسبة التدقيق إجراءات تصميم اجل من المالية للبيانات وعرضها العادل المنشأة بإعداد الخاصة الداخلية الرقابة اعتبار
 أعدتها التي المحاسبية التقديرات ومعقولية المستخدمة المحاسبية السياسات تقييم مالةمة ك لك التدقيق يشمل. للمنشاة  الداخلية الرقابة فاعلية حول رأي إبداء

 .المالية للبيانات الشامل للعرض وك لك تقييما اإلدارة,

 .الخاص بالتدقيق لرأينا أساس لتوفير ومناسبة كافية عليها حصلنا التي التدقيق أدلة أن نعتقد إننا

 الرأي

 31 في كما ج ب أ لشركة المالي المركز"( الجوهرية جميع النواحي في بعدالة تعرض" أو) ل وعادال صحيحا رأيا تعطي المالية البيانات أن رأينا في
 .تقارير الماليةلل الدولية المعايير حسب التاريخ  لك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها المالي وأداءها 20×1ديسمبر

 األخرى والتنظيمية القانونية المتطلبات حول تقرير

 (.المالية التقارير بإعداد الخاصة األخرى المدقق مسؤوليات طبيعة على اعتمادا المدقق تقرير من الجزء ه ا ومضمون شكل يختلف)

 (المدقق توقيع)

 (المدقق تقرير تاريخ)

 (المدقق عنوان)

 



 (2)ملحق رقم 

 قائمة بأسماء محكمي االستبانة

 مكان العمل الوظيفة االسم م

 اإلدارية للشؤون الجامعة رةيس ناةب يوسف محمود جربوع. د.أ .1
 .العملي البحث وعميد والمالية

 .محاضر أكاديمي بقسم المحاسبة

 غزة -جامعة فلسطين 

 .عميللد كلية التجارة سالم عبد اهلل حلس. د.أ .2

 .محاضر أكاديمي بقسم المحاسبة

 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 .ناةب عميللد كلية التجارة حمدي شحدة زعرب. د.أ .3

 .محاضر أكاديمي بقسم المحاسبة

 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 .مكتب الناةب اإلداري/ مساعد ناةب إداري علي عبد اهلل شاهين. د.أ .4

 .محاضر أكاديمي بقسم المحاسبة

 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 غزة -الجامعة اإلسالمية  .أكاديمي بقسم المحاسبةمحاضر  رمضان محمد العمري. أ .5

 غزة -جامعة األزهر غزة  .محاضر أكاديمي بقسم المحاسبة الداعور إبراهيمجبر . د .6

 غزة -جامعة األزهر غزة  .محاضر أكاديمي بقسم المحاسبة علي سليمان النعامي. د .7

 غزة -جامعة األزهر غزة  .محاضر أكاديمي بقسم المحاسبة عماد محمد الباز. د .8

 .السياسية والعلوم االقتصادرةيس قسم  صافي خالد سمير. د .9

  .بقسم اإلحصاء أكاديمي محاضر

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 غزة - غزة األزهر جامعة

 غزة  –شركة طالل أبو غزاله الدولية  .مدير تدقيق دمسعل ني ميشيوت. أ .10

سابا  األوسطديلويت اند توش الشرق مدير  عوضرشيد عدنان  .أ 11.
 .غزة - وشركاهم

سابا  األوسطديلويت اند توش الشرق 
 غزة -وشركاهم 



 (3)ملحق رقم 

 قائمة بأسماء شركات التدقيق في قطاع غزة حسب العينة المختارة من سجل جمعية مدققي
 .م2012الحسابات الفلسطينية بغزة لعام 

 %النسبة المئوية  عدد المدققين التصنيف اسم الشركة م

 %12.50 5 دولية    ارنست اند يونغشركة  .1

 %15.00 6 دولية    برايس ووتر هاوس كوبرزشركة  .2

ديلويت اند توش الشرق األوسط شركة  .3
 (سابا وشركاهم )

 %27.50 11 دولية  

 %12.50 5 دولية   للمحاسبة والتدقيقBDO شركة  .4

 %17.50 7 (الوطن العربي)إقليمية   شركة طالل أبو غزالة وشركاه للمراجعة .5

    شركة الوفاء للمحاسبة والتدقيق         .6
Nexia International)) 

 %15.00 6 أجنبية

 %100 40 - المجموع الكلي
 (.شركة طالل أبو غزالة وشركاه للمراجعة, الفلسطينيةجمعية مدققي الحسابات )المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)ملحق رقم 

 قائمة بأسماء العينة المختارة من الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع غزة

 

 

 

 

 

 

 

 الشركةاسم  م

 PIBC) )بنك االستثمار الفلسطيني  .1

 بنك األردن .2

 م.ع.بنك فلسطين م .3

 البنك العربي .4

 بلنلك اللقلدس .5

 البنك الوطني اإلسالمي .6

 : مجموعة االتصاالت الفلسطينية .7

 (بالتل)شركة االتصاالت الفلسطينية 

 (جوال)شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 

 شركة ترست العالمية للتامين .8



 (5) ملحق رقم

التي تمنح درجة و  العاملة في قطاع غزة المرخصة مؤسسات التعليم العاليقائمة بأسماء 
 البكالوريوس في المحاسبة

 

 (.الهيةة الوطنية لالعتماد والجودة في التعليم العالي)المصدر 

 

 الدرجة العلمية اسم البرنامج اسم المؤسسة م

 بكالوريوس المحاسبة األقصىجامعة  .1

 بكالوريوس المحاسبة جامعة األزهر .2

 بكالوريوس المحاسبة جامعة غزة .3

 بكالوريوس المحاسبة جامعة فلسطين .4

 بكالوريوس المحاسبة جامعة القدس المفتوحة .5

 بكالوريوس المحاسبة الجامعة اإلسالمية .6

 بكالوريوس المحاسبة التطبيقية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية .7


