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 اإلىداء
 

 إلي األكـر منا جميعان، الذيف ضحكا بدمائيـ رخيصة في سبيؿ اهلل 
الشيداءاألبرار

 حريتنا سبيؿ في شبابيـ كزىرة أعمارىـ، بسني ضحكا الذيف إلى
الميامين األسرى

 كأماف  بأمف لنحيا الكطف ثغكر عمى عيكنيـ سيرت مف إلى
المجاىديناألبطال

 بالجميؿ  كالعرفاف الشكر كممات تفيو ال الذم الغالي إلى
الحبيـب أبي

 بعينييا  األمؿ أرل التي ٌممت، كضحت فما  كمت، فما أعطت مف إلى
الحبيبة أمي

 كسندم  قمبي كميجة ركحي مف أقرب إلي ىي مف إلى
العزيزةزوجتي

 يعزت استمد كبيـ أمي حضف شارككني مف إلى
األفاضل إخوتي

 كالنكايا الصادقة الطيب القمب صاحبات دربي، رفيقات إلى
الفضميات أخواتي

 كالكفاء  لمحب رمزان  فكانكا كتميزكا بالعطاء، باإلخاء تحمَّكا مف إلى
واألقارب األىل

 كالنجاح  الخير طريؽ عمى معي فكانكا الصافي، الصدؽ ينابيع إلى
أصدقائي

 إلي منارة العمـ كالصرح العممي الشامخ
جامعتي




إليكلمنآزرنيبدراستيماديًاأومعنوياً
 فاسألاهللأنيجزييمعنيخيرالجزاءوأنيكافئيمبجزيلالعطاء
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الشكروالتقدير


 سيدنا عمىكالصالة كالسالـ  كما ينبغي لجالؿ كجو كعظيـ سمطانو كثيران  حمدان اهلل الحمد 
 .....أما بعدأجمعيف ألو كصحبو  عمىك   محمد

ـٍ قاؿ تعالي  " ىًزيدىنَّكي ـٍ لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى بُّكي ٍذ تىأىذَّفى رى ، كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف  ]7ابراىيـ:[" كىاً 
 " ركاه أحمد كأبك داككد كالترمذم. اليشكراهللمناليشكرالناس"قاؿ  النبي 

  
عبد اهلل  سالـ /الدكتكر األستاذ الفاضؿ، أستاذم إلى كالعرفاف بالشكر أتكجو أفيشرفني 

 كقتان  كال جيدان  يدخر لـك  الرسالة، ىذه عمى باإلشراؼ تفضؿ الذم عميد كمية التجارة حمس
 الصكرة، بيذه الرسالة ىذه خرجت حتى السند كنعـ العكف نعـ كاف فمقد ،القيمة كنصائحو بتكجيياتو

 كالتقدير. الشكر خالص مني فمو
 

األستاذ الدكتكر الفاضؿ/  المككنة مف أعضاء لجنة المناقشة كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلي
لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه  الدكتكر الفاضؿ/ صبرم ماىر مشتييعبد اهلل شاىيف، ك  عمى

 عمىالرسالة، كما كأشكر جميع المحكميف لالستبانة لما أضافكه مف مالحظات قيمة ساعدت 
 إخراجيا بالشكؿ الصحيح.

 
الذم كاف لو الدكر الكبير في كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر الفاضؿ/ أكـر إسماعيؿ سمكر 

 جميع المراحؿ. انجاز ىذا العمؿ مف خالؿ مالحظاتو القيمة في
كما كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلي كافة مدققي الحسابات في شركات التدقيؽ الدكلية كالمحمية 
الكبرل الذيف ساىمكا في إنجاح ىذه الدراسة مف خالؿ مشاركتيـ الفعالة في تعبئة استبانة الدراسة 

 بصكرة دقيقة. 
 

ساندني كدعمني سكاء ماديان أك معنكيان كما ال يفكتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلي كؿ مف 
ىذا الكجو، فميـ مني جزيؿ الشكر كالعرفاف،  عمىأك أمدني بمعمكمة مكنتني مف إتماـ ىذه دراسة 

 كاهلل أسأؿ أف يجزييـ عني خير الجزاء.
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ممخصالدراسة
دكر التدقيؽ االلكتركني في تحسيف جكدة خدمات  عمىىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ 

التدقيؽ في فمسطيف، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إتباع المنيج الكصفي التحميمي لمالءمتو لطبيعة 
أفراد عينة الدراسة بشكؿ كامؿ  عمىتكزيعيا تـ الدراسة، كتـ تصميـ استبانة كأداة لجمع البيانات ك 

( شركات 9كالمككنة مف شركات التدقيؽ الدكلية كاإلقميمية كالمحمية الكبرل في قطاع غزة بعدد )
%(، كتـ 91( استبانة أم ما نسبتو حكالي )41( مدققان، كتـ استرداد )45) عمىتدقيؽ، كتشتمؿ 

استخداـ مجمكعة مف األساليب االحصائية لتحميؿ بيانات الدراسة باستخداـ برنامج الحزمة 
 ".SPSSاالحصائية لمعمـك االجتماعية "

حمة تخطيط أف استخداـ التدقيؽ االلكتركني في مر  :تكصمت الدراسة إلي عدة نتائج أىميا
في  ككذلؾ يتـ استخداـ التدقيؽ االلكتركني،خدمة التدقيؽعممية التدقيؽ يؤدم إلي تحسيف جكدة 

، فيـ بيئة الرقابة الداخمية ، باإلضافة إليتنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات
تدقيؽ التحميمية كاالختبارات استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ إجراءات ال أفنتائج الظيرت أك 

ألرصدة يؤدم إلي تحسيف جكدة خدمة التدقيؽالتفصيمية ل في  استخداـ التدقيؽ االلكتركنيكأف،
صدار تقرير المدقؽ عدـ كجكد ك ،يؤدم إلي تحسيف جكدة خدمة التدقيؽ مرحمة استكماؿ التدقيؽ كا 

 لتعز  التدقيؽ مةتحسيف جكدة خدكني في عالقة ذات داللة إحصائية حكؿ "دكر التدقيؽ اإللكتر 
لممستجيبيف. الشخصية لممعمكمات

زيادة فعالية الجانب الرقابي المفركض مف قبؿ ىيئة  :صت الدراسة إلي عدة تكصيات أىمياخم
سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية كبكرصة فمسطيف عمي الشركات المساىمة العامة في مجاؿ التعاقد مع 

كات التدقيؽ االلكتركني في عممية التدقيؽ، كضركرة إعادة النظر شركات تدقيؽ تستخدـ كسائؿ كأد
في القكانيف المنظمة لممينة في فمسطيف كتعديميا بحيث يتـ معالجة نقاط الضعؼ، ككضع نصكص 
قانكنية صريحة تساعد مكاتب تدقيؽ الحسابات كالمدققيف بكيفية تدقيؽ نظـ المعمكمات المحاسبية 

في كؿ مف تكنكلكجيا المعمكمات كمينة التدقيؽ.  قدـاكب عممية التااللكتركنية بشكؿ سميـ يك 
قياـ المنظمات المينية المنظمة لمينة تدقيؽ الحسابات في فمسطيف بكضع كصياغة باإلضافة إلي 

معايير تدقيؽ تكازم معايير التدقيؽ الدكلية كتناسب البيئة الفمسطينية لتنظيـ عممية التدقيؽ بما 
قياـ شركات التدقيؽ بمنح مدققي الحسابات  التدقيؽ االلكتركني بكفاءة كفعالية.يضمف تنفيذ عممية 

 .الذيف يستخدمكف التدقيؽ االلكتركني في أداء أعماليـ مزايا مادية كمعنكية
 
  



 ك

 

Abstract 
 

This study aimed to identify the role of Electronic-Audit in 

improving the quality of audit services in Palestine, and to achieve this goal 

the descriptive analytical methodology has been followed for its relevance 

to the nature of the study, a questionnaire has been designed as a tool for 

data collection and it has been distributed to the members of the study 

sample which is consisted of international, regional and local major audit 

firms in the Gaza Strip, with a number of (9) auditing firms, and it is 

included (45) auditors, (41) questionnaire has been received with response 

rate (91%), statistical methods has been used for the analysis of the study 

data through using the Statistical Package for the Social Sciences "SPSS". 

 

The study reached several results the most important was: the use of 

Electronic-Audit in the planning stage of the audit process leads to 

improving the quality of audit service, and also Electronic-Audit has been 

used in the implementation of tests of controls and tests the basic 

operations, and that in the understanding of the internal control 

environment, and which is using of electronic audit in implementing 

analytical auditing procedures and tests the detailed balances leads to 

improving the quality of audit service, and the test of the fourth field 

showed that the use of electronic audit in the stage of completing the 

auditing and issuing of the auditor report leads to improving the quality of 

audit service ،and also the study found that there was no statistically 

significant relationship on "the role of the Electronic -Audit in improving 

quality audit services in Palestine attributed to personal information to 

respondents. 

 

The study concluded several recommendations, the most important 

was: Increase the effectiveness of the regulatory imposed by the Capital 

Market Authority of the Palestinian and the Palestine Exchange on the 

public shareholding companies in the field of contracting with auditing 

companies are using tools and electronic proofing tools in the audit 

process, and the need to reconsider the laws regulating the profession in 

Palestine and adjusted so that it is processing weaknesses, and the 

development of legal texts explicit help audit offices and the auditors on 

how to audit accounting information systems Electronic properly cope with 

the process of progress in both information technology and auditing 

profession, In addition to the professional organizations governing the 

auditing profession in Palestine to develop and formulate auditing 

standards equivalent to International Standards on Auditing and fit the 



 ل

 

Palestinian environment for the organization of the audit process to ensure 

the implementation of the electronic audit process efficiently and 

effectively. and The audit firms to grant auditors who use E-Audit in the 

performance of their moral and material advantages. 
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 مقدمة: 1.1
حيث ، كالبشريةمية عف المكارد المادية تكنكلكجيا المعمكمات مكردان ميما ال يقؿ أىتعتبر 

الشركات  لتطكر التكنكلكجي ميزة تنافسية لدمكاكبة ال لىتماـ بتكنكلكجيا المعمكمات كمداال أصبح
 استخداـ كيعتبر، تحقيؽ أىدافيا كرسالتيا كرؤيتيال أمثالن  الن تستغؿ العامؿ التكنكلكجي استغال التي

 إدراؾ عف انبثقت اصرة التيالمع القضايا مف الحسابات تدقيؽ مجاؿ في المعمكمات تكنكلكجيا
 تعالج أف يجب التي المعمكمات حجـ ازديادفقد أدم  االستخداـ، ىذا مثؿ ألىمية الحسابات مدققي
 ا.عميي كالسيطرة التحكـ عممية مما عقد تكنكلكجيا المعمكمات تطكرإلي  لمنظاـ كتقدـ كتخزف

لقد أصبحت معظـ الشركات حكؿ العالـ في الكقت الحاضر تستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات 
نتاج المعمكمات بشكؿ كاسع في جميع أنشطة ككظائؼ  كاألنظمة المحكسبة في معالجة البيانات كا 

االستمرار كالمنافسة في ظؿ التطكر  عمىالشركة مف أجؿ مكاكبة متطمبات العصر كالقدرة 
ليس ىناؾ مبالغة إذا قيؿ أف استخداـ ك ائؿ كالمتالحؽ الذم يشيده العالـ اليـك التكنكلكجي الي

تحقيقيا ألىدافيا،  لكمكاكبة تكنكلكجيا المعمكمات يؤثر بشكؿ كبير في نجاح أك فشؿ الشركات كمد
كيعد البعد التكنكلكجيا أحد األبعاد الميمة التي تؤخذ في عيف االعتبار عند قياـ الشركات في كضع 

 (.2012)أبكغبف، استراتيجياتيا كأىدافيا
ا لربط بشكؿ معيا  ىؤالء الذيف يتعاممكف الشركة مع كتستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات أيضن

ف، العامميف، شركاء الشركة، المساىمكف، كالكحدات الحككمة متكرر مثؿ: العمالء، المكردي
(Romney & Steinbart, 2006 في الكقت نفسو شيدت عممية التدقيؽ استجابات متزايدة .)

لمكاكبة التطكرات في تكنكلكجيا المعمكمات لدل تمؾ المنشآت كالشركات؛ كنتيجة لذلؾ ظير ما 
كفيما يتعمؽ  ( التدقيؽ المحكسبcomputerized auditingيسمى بتدقيؽ األنظمة المحكسبة أك )

-Eأك  Audit Automation عميوباستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عممية التدقيؽ، كالذم يطمؽ 
Auditing  فكاف أقؿ تطكرنا، إال أف االىتماـ بو ازداد خالؿ العقديف المنصرميف حيث تـ إصدار

 (.325:ص2010ىذا المجاؿ )الذنيبات، المعايير المينية التي ترشد المدققيف في
السمطة قياـ  بعد كبيران  تكسعان  الحسابات تدقيؽ مينة الصعيد المحمي شيدت ىأما عم

، خاصة مع ازدياد حجـ الشركات العامة المدرجة غزة قطاعالضفة الغربية ك  في الكطنية الفمسطينية
التدقيؽ خاصة بعد قياـ الجيات الرقابية في بكرصة فمسطيف، كزيادة المنافسة بيف شركات كمكاتب 

)ىيئة سكؽ رأس الماؿ( بتصنيؼ مكاتب التدقيؽ مما تطمب تحسيف جكدة الخدمات المقدمة مف 
قبؿ ىذه المكاتب، كبالتالي تأتي ىذه الدراسة الستكشاؼ كاقع استخداـ التقنيات التكنكلكجية الحديثة 

 ذلؾ عمي تحسيف جكدة الخدمة المقدمة. في كافة مراحؿ عممية التدقيؽ الخارجي كانعكاس
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 مشكمةالبحث: 2.1
، الكجو الصحيح عمىإف مجرد أداء العمؿ بكاسطة الحاسب اإللكتركني ال يعني أنو تـ 

تكنكلكجيا المعمكمات لتسجيؿ كمعالجة  عمىمعظـ الشركات بما فييا الشركات الصغيرة تعتمد 
كنتيجة لمتقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا المعمكمات أصبحت األيدم العاممة تستخدـ  ،المعامالت التجارية

 الكبرل تستخدـ الشركات بؿأجيزة الكمبيكتر الشخصية مع البرامج المحاسبية لتسكية حساباتيا، 
كتكتسب مينة ، كتقديـ خدماتيا لمعمالء في إدارة حساباتيا المالية كاالتصاالتشبكات المعمكمات 

لما ليا مف دكر في أىمية كبير في المجتمع ككؿ بشكؿ عاـ كبيئة األعماؿ بشكؿ خاص  التدقيؽ
إف كبر حجـ األنشطة كتعقد بيئة األعماؿ ، البيانات المالية عمىإضفاء الثقة كالمصداقية كالشفافية 

كتشابكيا تطمب استخداـ أنظمة محكسبة لتنفيذ ىذه األنشطة كبالتالي استمـز ذلؾ ضركرة تدقيؽ 
األنظمة المحكسبة كالتحقؽ مف مكثكقيتيا كىذا يتطمب استخداـ كسائؿ تكنكلكجية مف قبؿ المدقؽ، 

مف مينة التدقيؽ كالمدققيف ضركرة مكاكبة التطكرات التكنكلكجية كاالعتماد  األمر كبالتالي يتطمب
ؤاؿ كيمكف عرض مشكمة الدراسة مف خالؿ الس، لمعمكمات في عممية التدقيؽتكنكلكجيا ا عمى

 الرئيسي التالي:
 

 ؟التدقيقمةونيفيتحسينجودةخدمادورالتدقيقاإللكتر -
 

 ويتفرعمنواألسئمةالفرعيةالتالية:

 ؟لعممية التدقيؽ الخارجي التدقيؽ اإللكتركني في مرحمة التخطيط مدم استخداـما  -1
كاالختبارات األساسية التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ اختبارات الرقابة مدم استخداـ ما  -2

 لمعمميات؟
التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ اإلجراءات التحميمية كاالختبارات  مدم استخداـما  -3

 التفصيمية لألرصدة؟
 تدقيؽ األحداث الالحقة كااللتزامات المستقبميةالتدقيؽ اإللكتركني في  مدم استخداـما  -4

 إصدار تقرير المدقؽ؟قبؿ 
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أىميةالبحث: 3.1
يعتبر عمـ تدقيؽ الحسابات مف العمكـ االجتماعية التي تؤثر كتتأثر بالبيئة المحيطة كىذا 

المينة كأصحابيا ضركرة مكاكبة التغيرات التكنكلكجية كالمعمكماتية اليائمة كالمتالحقة  عمىيفرض 
ينة تحقيؽ كالمستمرة كعممية االنتقاؿ مف التشغيؿ اليدكم إلي التشغيؿ اإللكتركني لكي تستطيع الم

عدالة القكائـ المالية بما يحقؽ أىداؼ جميع األطراؼ سكاء  لأىدافيا كأىميا إبداء الرأم عف مد
 كانت داخمية أك خارجية.

مينة المحاسبة ضركرة كجكد نظاـ معمكمات  عمىلقد فرضت التغيرات التكنكلكجية 
ركات التدقيؽ ضركرة ش عمىمحاسبي يكفر المعمكمات المناسبة لمتخذم القرارات كىذا يفرض 

 .     كمكاكبة التغيرات المختمفة في ىذا المجاؿإدخاؿ كاستخداـ التدقيؽ اإللكتركني في عممية التدقيؽ 
األداء المالي كالمحاسبي لممؤسسات في ؽ قطاع ميـ لو صمة بثقة المجتمع قطاع التدقيكيعتبر 
 المجتمع ككؿ.  عمىكمف ثـ فإف تطكر مينة التدقيؽ يعكد بالفائدة  مية كغير الحككمية،الحكك 

مف األبحاث القميمة التي تناكلت ىذا المكضكع بشقيو النظرم كالعممي،  ىذا البحث يعتبر
مما سيمثؿ مرجعان ميمان فيما يتعمؽ باألدبيات المرتبطة بالتدقيؽ اإللكتركني كيقدـ نتائج احصائية 

 ممارسة التدقيؽ لدم شركات التدقيؽ في قطاع غزة. ميمة فيما يتعمؽ بكاقع
مف المؤمؿ أف يقدـ البحث نتائج ميمة فيما يتعمؽ بدكر التدقيؽ اإللكتركني في كما أنو 

تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ لدم شركات التدقيؽ في قطاع غزة كتقديـ تكصيات تساىـ في 
 تحسيف أداء ىذه الشركات في مجاؿ التدقيؽ اإللكتركني.

 
أىدافالبحث: 4.1

ييدفىذاالبحثإليمايمي:
 .شركات التدقيؽ في قطاع غزة في التدقيؽ اإللكتركنياستخداـ كاقع  عمىالكقكؼ  -
 دكر التدقيؽ اإللكتركني في مرحمة التخطيط.التعرؼ عمى  -
دكر التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية التعرؼ عمى  -

 لمعمميات.
دكر التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ اإلجراءات التحميمية كاالختبارات التفصيمية التعرؼ عمى  -

 لألرصدة.
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 تدقيؽ األحداث الالحقة كااللتزامات المستقبمية التدقيؽ اإللكتركني فيدكر التعرؼ عمى  -
 .إصدار تقرير المدقؽقبؿ 
 
فرضياتالبحث: 5.1

 أىداؼ الدراسة، تـ صياغة الفرضيات الرئيسية التالية: في ضكء الدراسات السابقة كلتحقيؽ
التدقيؽ اإللكتركني في مرحمة  الستخداـ معنكية داللة ذك أثر يكجد ال: األكلي الفرضية الرئيسية

 جكدة خدمات التدقيؽ. عمىالتخطيط 
في تنفيذ التدقيؽ اإللكتركني  الفرضية الرئيسية الثانية: ال يكجد أثر ذك داللة معنكية الستخداـ

 جكدة خدمات التدقيؽ. عمىاختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات 
التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ  الفرضية الرئيسية الثالثة: ال يكجد أثر ذك داللة معنكية الستخداـ

 جكدة خدمات التدقيؽ.  عمىاإلجراءات التحميمية كاالختبارات التفصيمية لألرصدة 
الرئيسية الرابعة: ال يكجد أثر ذك داللة معنكية الستخداـ التدقيؽ اإللكتركني في عممية الفرضية 

 جكدة خدمات التدقيؽ. عمىقبؿ اصدار التقرير  كااللتزامات المستقبمية تدقيؽ األحداث الالحقة
معنكية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف  داللة ذك فركقات تكجد الفرضية الرئيسية الخامسة:

كؿ دكر التدقيؽ اإللكتركني في تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ في فمسطيف يعزم لممتغيرات ح
 الديمغرافية كالكظيفية ) الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, التخصص, المكقع التنظيمي, الخبرة (. 

 
متغيراتالبحث: 6.1

 المتغيراتالتابعة: 1.7.1
 جكدة خدمات التدقيؽ. -1

المتغيراتالمستقمة: 2.7.1
 التدقيؽ اإللكتركني في مرحمة التخطيط.استخداـ  -1
 استخداـ التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات. -2
 استخداـ التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ اإلجراءات التحميمية كاالختبارات التفصيمية لألرصدة. -3
قبؿ  كااللتزامات المستقبمية ث الالحقةقيؽ األحدااستخداـ التدقيؽ اإللكتركني في عممية تد -4

 .المدقؽ تقريراصدار 
 الدراساتالسابقة: 7.1
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الدراساتالعربية: 1.8.1
أثرتطبيقنظمالمعموماتالمحاسبيةعمىتحسين(بعنوان:"2013دراسةالشنطي) -1

 وكفاءةالتدقيقالداخميفيالقطاعالصناعياألردني"فاعمية
أىمية الدكر الذم تمعبو نظـ المعمكمات المحاسبية في ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف 

كبياف مدل أىمية استخداـ  كالتكنكلكجيةكالبشرية  المادية عدة في االستخداـ األمثؿ لممكاردالمسا
، لمكصكؿ إلى كاقع تطبيؽ ككفاءة التدقيؽ الداخمي فاعميةف نظـ المعمكمات المحاسبية عمى تحسي

ة تطبيؽ نظـ كلزيادة الكعي لدل اإلدارة كالمدققيف الداخمييف حكؿ أىمي، اسبيةنظـ المعمكمات المح
، يتككف مجتمع الدراسة مف الشركات الصناعية العاممة في القطاع الصناعي المعمكمات المحاسبية

( شركة صناعة مساىمة عامة حيث تككنت عينة الدراسة مف إدارات 74األردني حيث بمغ عددىـ )
( استبانة، كخمصت الدراسة إلى أف تطبيؽ  60حيث تـ تكزيع عدد) داخمييف كالمدققيف الالشركات 

التدقيؽ الداخمي مف خالؿ زيادة االلتزاـ  فاعميةنظـ المعمكمات المحاسبية يؤدم إلى تحسيف 
ي الكقت المناسب بالقكانيف كالسياسات المحددة سمفان ككذلؾ مف خالؿ تكفير المعمكمات الالزمة ف

. كأكصت ىذه الدراسة بزيادة االعتماد عمى تطبيؽ نظـ المعمكمات المحاسبية ككف التخاذ القرارات
ذلؾ يزيد مف فعالية ككفاءة التدقيؽ الداخمي في ىذا القطاع، مما يساعد عمى تحقيؽ االستغالؿ 

 األمثؿ لممكارد المتاحة مف قبؿ اإلدارة.


ولوجياالمعموماتفيأثرمخاطراستخدامتكن(بعنوان:"2012دراسةأبوعطيوي) -2
 المنشآت

 الخاضعةلمتدقيقعمىجودةعملالمدققالخارجي"
ىدفت ىذه الدارسة إلى التعرؼ عمى أثر مخاطر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في 

لتحقيؽ أىداؼ  عمؿ المدقؽ الخارجي في قطاع غزة،المنشآت الخاضعة لمتدقيؽ عمى جكدة 
كتكزيع  تصميـ تـ حيث التحميمي الكصفي المنيج الباحثة اعتمدتالدراسة كاإلجابة عمى تساؤالتيا. 

( استبانة عممية محكمة عمى مجتمع الدارسة كالمتمثؿ في أصحاب مكاتب كشركات التدقيؽ 81)
العاممة في قطاع غزة كالمعتمدة لدل جمعية المحاسبيف كالمراجعيف الفمسطينييف، كالبالغ عددىا 

اإلحصائي لتحميؿ البيانات.  SPSS( استبانة كتـ استخداـ برنامج 79تـ استرداد )ك ( مكتب 81)
 ليا المدقؽ يتعرض التي المخاطر أكثر ىي الكصكؿ مخاطر أف الدراسة نتائج أظيرت كقد

 لعممية جكدة التخطيط عمى تؤثر كالكفاءة الميارات كأف لمتدقيؽ، الخاضعة المنشآت في الخارجي
 بعدة الدراسة خرجت كقد .القدامى مع كاالستمرار الجدد العمالء قبكؿ أقمياالخارجي ك  التدقيؽ
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 فمسطيف، في تدقيؽ الحسابات لمينة الالزمة العناية مف المزيد إيالء ضركرة  :أىميا تكصيات
 بمكاكبة مدققي الحسابات قياـ أىمية ككذلؾ الميف، بيف بيا الالئؽ المستكل إلى بيا كالنيكض
 الحتياجات استمرارية مالئمتيا لضماف المعمكمات تكنكلكجيا كتطكر المينة في السريعة التطكرات
 المحكسبة المعمكمات المحاسبية نظـ بمخاطر يتعمؽ فيما الحسابات مدققي أداء تطكير المجتمع،
 ليـ تدريبية دكرات عبر تكفير كذلؾ الخارجي، المدقؽ عمؿ جكدة عمى كأثرىا معيا التعامؿ كطرؽ
 .المجاؿ ىذا في

 
و -3 العرود "2011)آخروندراسة بعنوان: ألساليب( الحسابات  مدققي تطبيق تأثير

 تكنولوجياالمعموماتعمىإتمامعمميةالتدقيقااللكترونيفياألردن"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير تطبيؽ مدققي الحسابات لتكنكلكجيا المعمكمات 

االلكتركني في األردف، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانة كزعت عمى اتماـ عممية التدقيؽ 
مدققا، كلغايات التحميؿ االحصائي تـ  150عمى عينة مف المدققيف الخارجييف األردنييف كعددىـ 

استخداـ اسمكب التحميؿ اإلحصائي الكصفي الستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
كتكراراتيا كتـ أيضان استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة كالنسب المئكية 

مستكل استخداـ المدققيف ألساليب تكنكلكجيا  أف ،مجمكعة مف النتائج أىمياكتكصمت الدراسة إلى 
ات يكجد أثر لتطبيؽ اساليب تكنكلكجيا المعمكم، متكسطة كانتالمعمكمات كاتماـ عممية التدقيؽ 

 .عمى إتماـ عممية تدقيؽ مجتمعة
الدراسة بضركرة تطكير آليات ككسائؿ التدقيؽ اإللكتركني كاعداد التقرير قد أكصت ك 

الكتركني كالحرص عمى استخداـ برامج حاسكبية متطكرة لدل مكاتب التدقيؽ في األردف لما ليا مف 
 أثر إيجابي في سرعة التدقيؽ االلكتركني كسالمة البيانات المالية.

 
(بعنوان:"مديالتزاممدققيالحساباتاألردنيينبمعيارالتدقيق2011سةالمطارنة)درا -4

 (فيظلالتدقيقاإللكترونيدراسةميدانية"300الدولي)
التزاـ مدققي الحسابات األردنييف بمتطمبات معيار  لمد عمىإلي التعرؼ  دراسةال تىدف

عرفة أعماؿ العميؿ محؿ م(، كذلؾ معرفة التزاـ مدققي الحسابات األردنييف ب300التخطيط رقـ )
 التدقيؽ كتطبيؽ مفيـك األىمية النسبية في مرحمة تخطيط عممية التدقيؽ اإللكتركني.

مف النتائج  مجمكعةالي  دراسةال تاختبار الفرضيات كتحميؿ النتائج فقد تكصم عمىبناءن 
( في ظؿ 300أىميا، أف ىناؾ التزامان مف قبؿ مدققي الحسابات األردنييف بمتطمبات المعيار رقـ )
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عرفة أعماؿ العميؿ محؿ التدقيؽ مالتدقيؽ اإللكتركني، كذلؾ يقكـ مدققك الحسابات األردنييف ب
ني. كقد أكصي البحث بضركرة عقد الدكرات مف قبؿ جمعية المحاسبيف القانكنييف األردنييف اإللكترك 

األطراؼ  عمىلتكعية مدققي الحسابات األردنييف بأىمية التدقيؽ اإللكتركني كما يعكد بو مف فائدة 
 ذات العالقة.


 ينجودة(بعنوان:"دوراستخدامتكنولوجياالمعموماتفيتحس2011دراسةالينيني) -5

دراسةميدانيةعمىشركاتومكاتبالتدقيقالعاممةفي  خدماتالتدقيقفياألردن
 األردن"
 في الدراسة بشكؿ رئيسي عمى التعرؼ عمى دكر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ىدفت

  كلتحقيؽ ذلؾ تـ تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ في األردف مف كجية نظر المدقؽ الخارجي.
 93منيا لمتحميؿ اإلحصائي  مدققان، خضع (120عمى عينة الدراسة البالغة)نة كزعت تصميـ استبا

 لدل مدققي معرفةكجكد  مجمكعة مف النتائج أىميا، إلىتكصمت الدراسة استبانة كبعد التحميؿ 
 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ الحسابات في األردف ألىمية

 تحسيف جكدة مرحمة التخطيط لعممية التدقيؽ كتحسيف قياـ المدقؽ أنيا تساعد عمىكما  الخارجي،
كجكد مجمكعة مف  يحسف مف جكدة أداء أعماؿ التدقيؽ كتكثيقيا، باإلجراءات التحميمية، كما

إلى كجكد  كما تكصمت الدراسة المعكقات تحد مف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في التدقيؽ،
مكضع  خداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عمميات التدقيؽ، كاستخداـ الشركاتاست معيقات تكاجو
المعنية  بضركرة قياـ المنظمات المحاسبية الدراسةمحاسبية يدكية. كقد أكصت  التدقيؽ أنظمة
لتكنكلكجيا المعمكمات  يعمتدريبية عممية لتمكيف كتكعية المدققيف بأىمية االستخداـ الف بإجراء دكرات

 التدقيؽ، كتدريبيـ عمى كيفية استخداميا.عمميات  في
 

 
 (بعنوان:"أثرمخاطراستخدامالتكنولوجيافيجودة2010)آخروندراسةالجوىرو -6

 عملالمدققالخارجيدراسةميدانيةفيبعضمكاتبالتدقيقاألردنية.
المدقؽ  الدراسة إلى الكشؼ عف أثر مخاطر استخداـ التكنكلكجيا في جكدة عمؿ ىدفت 

كأنكاع  الخارجي كذلؾ مف خالؿ تسميط الضكء عمى أبعاد تأثير تكنكلكجيا المعمكمات في التدقيؽ
كأظيرت  المخاطر التي يمكف مكاجيتيا ككيفية تأثير تمؾ المخاطر في مقاييس جكدة عمؿ المدقؽ.

دـ كفاية ع التعرض نتيجة نتائج الدراسة عمى أف أكثر المخاطر التي يمكف مكاجيتيا ىي مخاطر
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جكدة المينة تأثران بمخاطر  اإلجراءات الرقابية المصاحبة الستخداـ التكنكلكجيا كأف أكثر مقاييس
زيادة ضركرة كخمصت الدراسة إلى تكصيات عديدة أىميا  التكنكلكجيا ىي مقياس الكفاءة كالجدارة.

ديثة بيدؼ التحقؽ مف كسائؿ في ظؿ البيئة التقنية الح اىتماـ المدقؽ باختبارات الرقابة التي يؤدييا
سالمة البيانات  المعامالت كسمطة التصديؽ كالحفاظ عمى الحماية التي تعطي إجراءات تنفيذ

مف الضركرم معرفة اإلدارة كالمدقؽ ك  الممفات الرئيسية، المستخدمة كصالحيتيا كتخزينيا كدقة
عمكمات كالدخكؿ غير التكنكلكجيا كمخاطر أمف الم الخارجي بالمخاطر المصاحبة الستخداـ

أك تحكيميا أك اعتراضيا قبؿ النقؿ أك تعطيؿ كؿ  المصرح بو لممفات البيانات كتغيير محتكياتيا
 أف تخفض تمؾ المخاطر. النظاـ كتطكير اإلجراءات الرقابية التي يمكف

7-  ( السعدي مينة2010دراسة عمى المعمومات تكنولوجيا استخدام "أثر بعنوان: )
 قطاعالشركاتالصناعيةفياألردندراسةميدانية"فيالتدقيق
التدقيؽ في  الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى مينة ىدفت

( مدقؽ حسابات في الشركات 50كقد تككنت عينة البحث مف )القطاع الصناعي األردني، 
أف ىناؾ أثران الستخداـ  النتائجكأظيرت بطريقة عشكائية مف مجتمع البحث، الصناعية تؾ اختيارىـ 

كالرقابة بدرجة متكسطة ككجكد فركؽ ذات داللة  كالتخطيط تكنكلكجيا المعمكمات في مجالي التنفيذ
تكنكلكجيا المعمكمات عمى مجاؿ التنفيذ كالتخطيط في مينة  إحصائية في آراء المدققيف في أثر
دـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية طبقان لمتغير كع الذككر، التدقيؽ تبعان لمتغير الجنس لصالح
التنفيذ كالتخطيط كالرقابة عمى مينة التدقيؽ في الشركات  المؤىؿ العممي كالخبرة عمى مجالي

كخمصت الدراسة عمى عدة تكصيات أىميا استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في  الصناعية األردنية.
صناعية لما لو مف تأثير عمى سرعة اإلنجاز كدقتو، األردف في قطاع الشركات ال مينة التدقيؽ في

 مف اإلجراءات الرقابية عمى البرامج كالممفات لضماف سالمة التشغيؿ اإللكتركني، تكفير مجمكعةك 
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عممية  تكنكلكجيا المعمكمات في تقدير مخاطر التدقيؽ، استخداـك 

 عممية التدقيؽ.باألخطاء في حالة تطبيقيا  كشؼ
 
 

 

8- ( وحمدان حمدونة في2008دراسة المعمومات تكنولوجيا استخدام "مدى بعنوان: ) 
ذلكعمىالحصولعمىأدلة وأثر فيقطاعغزة، التدقيق)التدقيقاإللكتروني( عممية

 جودةعاليةتدعمالرأيالفنيالمحايدلممدققحولمدىعدالةالقوائمالمالية" ذات
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 قياس مدل استخداـ التدقيؽ االلكتركني في قطاع غزة في المجاالتإلي ىدفت الدراسة 
في  التي يستخدـ فييا مدققك الحسابات الخارجيكف تكنكلكجيا المعمكمات، كتقييـ مدل االستخداـ

كأثر التدقيؽ االلكتركني عمى  مختمؼ مجاالت كأنشطة التدقيؽ مف حيث: التخطيط كالرقابة كالتكثيؽ
ستبانة مكزعة عمى مكاتب ( ا40مف ) عينة ت الدراسةتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمجكدة األدلة، كل

أف  النتائجأظيرت  لمتحميؿ. ( استبانة صالحة38استرد منيا ) الحسابات في فمسطيف تدقيؽ
التخطيط كالرقابة كالتكثيؽ إلى حد دكف المتكسط في  المدققيف يستخدمكف التدقيؽ اإللكتركني في

تحسيف جكدة أدلة التدقيؽ، بالتدقيؽ االلكتركني يساعد  الدراسة أف استخداـالكقت نفسو أظيرت 
عدـ كجكد ك ارتفاع كمفة التطبيؽ كنقص الخبرات ك اإللكتركنية  كأبرز المعكقات فقداف الثقة باألعماؿ

بمتابعة  ضركرة قياـ الجيات المنظمة لممينةأىميا خمصت لتكصيات  لممينة. تشريعات منظمة
 ب التدقيؽ ألسمكب التدقيؽ االلكتركني مف خالؿ سف التشريعات عمى الجكدة.استخداـ مكات

:األجنبيةالدراسات 2.8.1
1-  بعنوان:Ahmi & Kent(2013 دراسة )"The utilization of generalized 

audit software (GAS) by external auditors'' 
 "الخارجيينمدققين(منقبلالGAS)العامةاالستفادةمنبرامجالتدقيق"

 Generalized Audit Software العامةىدفت الدراسة إلى التعريؼ ببرامج التدقيؽ 
((GAS  كىي أداة تستخدـ مف قبؿ مدققي الحسابات ألتمتة مياـ التدقيؽ المختمفة حيث أف معظـ

إذ ، كتدقيؽ البيانات المحاسبية مف المتكقع أف تككف محكسبة كذلؾ، الت المحاسبية محكسبةالمعام
كأدكات التدقيؽ بمساعدة ىي أكثر األدكات شيكعان بيف تقنيات  العامةبرامج التدقيؽ تعتبر 

قد اعتمدت  العامةظير البحث أف ىناؾ القميؿ مف األدلة عمى أف برامج التدقيؽ لقد أ ،الحاسكب
ف الخارجييف. كالغرض مف ىذه الدراسة ىك دراسة استخداـ برامج التدقيؽ عالميان مف قبؿ المدققي

تطكير إطار  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ، ف الخارجييف في المممكة المتحدةمف قبؿ المدققي العامة
كالتي تعتبر ميمة عند النظر في تطبيؽ برامج التدقيؽ  المؤثرةالعمؿ لتحديد مجمكعة العكامؿ 

دمت دراسة استقصائية عمى شبكة اإلنترنت لجمع التصكرات استنادا إلى ردكد كقد استخ العامة
 في جميع أنحاء المممكة المتحدة. مف المدققيف القانكنييف 205

بيف مكاتب  كبيرمنخفض بشكؿ  العامةكيخمص البحث إلى أف استخداـ برامج التدقيؽ 
% مف مدققي الحسابات الخارجييف ال يستخدمكف  73حكالي حيث أف في المممكة المتحدة.  التدقيؽ

. في حيف العامةاستخداـ برامج التدقيؽ  ، بسبب الفائدة المحدكدة المتصكرة مفالعامةبرامج التدقيؽ 
 ىذه البرامجستخدـ يال كالبعض األخر  ،العامةعمى مزايا برامج التدقيؽ  أف بعض المشاركيف تعرؼ
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 التدقيؽالستخداـ أساليب  تفضيؿيكجد ك  استخدامياكعدـ سيكلة  تطبيقيا،ارتفاع تكاليؼ بسبب 
 اليدكية التقميدية بدال مف ذلؾ.

 


 The impact of information"(بعنوان:2011)Moorthy & Otherدراسة -2
technology on internal auditing" 

 أثرتكنولوجياالمعموماتعمىالتدقيقالداخمي""
عممية التدقيؽ الداخمي في في دكر تكنكلكجيا المعمكمات  عمىإلي التعرؼ ة الدراس ىدفت

عمى االتجاه العالمي العتماد نظاـ تكنكلكجيا  الدراسة حيث تؤكد ،الشركات
اعتمدت لمرقابة في عممية التدقيؽ.  خضكعان األجيزة( في إنتاج بيئة أكثر المعمكمات)البرمجيات/

ؿ جمع بيانات الدراسة مف مختمؼ مصادر البيانات الثانكية الدراسة عمي المنيج الكصفي مف خال
كتشمؿ المقاالت العممية المنشكرة في المجالت العالمية كقكاعد البيانات كمحركات البحث مثؿ 

كضح أيضا كيفية تأثير تكنكلكجيا ت يكىجكجؿ كياىك باإلضافة إلي كتب المحاسبة كالتدقيؽ، 
يئة الرقابة كتقييـ المخاطر كأنشطة الرقابة المعمكمات الرقابة الداخمية )ب عمىالمعمكمات 

كاالتصاالت كالرصد( كتقدـ المبادئ التكجييية كأفضؿ الممارسات في تقييـ التقنيات المتاحة لتنفيذ 
 Information، نظاـ المعمكمات. كيتناكؿ أيضا كيؼ أف مياـ التدقيؽ بشكؿ فعاؿ داخميان 

System (IS كالتجييز االلكتركني )لمبيانات Electronic Data Processing (EDP )
غيرت طريقة المؤسسات في تسيير أعماليا، كتعزيز الكفاءة التشغيمية كالمساعدة في اتخاذ 

تكصمت الدراسة إلي مجمكعة مف النتائج أىميا: تزايد االعتماد عمي تكنكلكجيا المعمكمات القرارات. 
ققيف بفيـ التطكرات كاالتجاىات الجديد لتكنكلكجيا ضركرة قياـ المدك في تنفيذ أنشطة التدقيؽ، 

المعمكمات بحيث تشكؿ نسبة متزايدة مف المعرفة كالميارات المينية لممدققيف، كضركرة قياـ 
المدققيف كمينة التدقيؽ بتشجيع كدعـ جيكد مقدمي األنظمة كالتقنيات الجديد لتعزيز دمج كضماف 

كتؤكد بأف المدقؽ لديو أيضا مسؤكلية لمتأكد  مف المخاطر،قكة كسالمة أنظمة المعمكمات كحمايتيا 
مف اإلدارة )لجنة التدقيؽ كمجمس اإلدارة( لفيـ المخاطر التي قبمتيا اإلدارة  التحكـمف أف مستكل 

 .ة لنقميا إلى أعضاء مجمس اإلدارةكااللتزامات المحتمم
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(بعنوان:2011)Wen Lin & Hung Wangدراسة -3
" A selection model for auditing software "

"اختيارنموذجلبرامجالتدقيق"
ىدفت ىذه الدراسة إلي بناء نمكذج لتقييـ برامج التدقيؽ سكاء التي يتـ تطكيرىا داخميا أك 

قرار شركة في ىذا الجانب كاختيار  عمىالتي تؤثر  المعايير كالعكامؿالبرامج المينية العامة لتحديد 
أصبحت العديد مف الشركات  ع التقدـ في تكنكلكجيا المعمكماتار االفضؿ بالنسبة لمشركة. مالقر 

التجارية  تياالحاسكب، كتنفذ مختمؼ أنشط نظـ المعمكمات بكاسطةعمى  كبيران  تعتمد اعتمادان 
 Computer ، كمف بينيا أدكات كتقنيات التدقيؽ بمساعدة الحاسكبالحاسكبعمى  باالعتماد

Assisted Audit Techniques (CAATsكىك خيار ميـ )حيث تستخدـ ، (CAATs) في 
مساعدة مدققي الحسابات في إجراءات الرقابة كتأكيد االختبارات كالتحميؿ كالتحقؽ مف بيانات 

استخدمت الدراسة األسمكب الكصفي  .لمبيانات المالية القكائـ المالية، كالرصد كالتدقيؽ المستمر
التحميمي حيث تـ عقد مقابالت جماعية لتحديد المعايير كالعكامؿ الالزمة لبناء ىيكؿ تقييـ برامج 
التدقيؽ باإلضافة إلي تصميـ استبانة كزعت عمي مجمكعة مف الخبراء لتحديد العالقات المتبادلة 

شبكة التحميمية لممقارنة بيف أىمية المعايير كتطبيؽ عممية ال بيف المعايير كالعكامؿ المحددة
تكصمت الدراسة إلي مجمكعة مف النتائج أىميا: تحديد المعايير التي يجب أف تؤخذ  كالعكامؿ.

باالعتبار عند بناء برامج التدقيؽ كأىـ ىذه المعايير كظائؼ النظاـ كمعالجة البيانات كالدعـ التقني 
ت، أما بخصكص معايير اختيار برامج التدقيؽ فقد حددت كالخدمات المقدمة مف شركة البرمجيا

 .الدراسة مجمكعة مف العكامؿ مثؿ التكمفة كثبات كاستقرار النظاـ كدقة معالجة البيانات


 An analysis of attributes that"بعنوان:Stoel & Other(2010)دراسة -4
impact information technology audit quality: A study of IT and 

financial audit practitioners"
تحميلخصائصتكنولوجيامعموماتجودةالتدقيق)دراسةمشاركيتدقيقتكنولوجياالمعمومات

 والتدقيقالمالي(
مع زيادة االعتماد ؽ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات الدراسة إلي إبراز أىمية التدقي ىدفت

كاالنتشار الكاسع لتكنكلكجيا عمى تكنكلكجيا المعمكمات لمعمميات التجارية كالمكائح الجديدة 
العديد مف األطر  التقميدم التدقيؽ المالي اقترح مستخدميالمعمكمات في جميع المجاالت، كقد 

بناء عمى ك معمكمات، الحسابات باستخداـ تكنكلكجيا ال تدقيؽجكدة  عمىالعامة التي قد تؤثر 
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البنى يتـ تحديد كتقييـ  ة التدقيؽ باستخداـ التكنكلكجياالدراسات السابقة التي اقترحت أطر لجكد
تطكير أداة مسح  كلقد تـالمحتممة التي اقترحتيا ىذه األطر، ككذلؾ أدبيات التدقيؽ المالي. 

المالية لتقييـ تأثير ىذه تكنكلكجيا المعمكمات كالممارسيف لممحاسبة  لمستخدمي كاستفسارات
 عمى جكدة التدقيؽ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات. خصائصال

جكدة التدقيؽ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  عمىتؤثر  التي خصائصتحديد مجمكعة التـ 
المقارنة مف خالؿ عمى جكدة التدقيؽ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات،  خاصيةكؿ  أكلكيات تأثيرك 

جكدة التدقيؽ باستخداـ تكنكلكجيا  عمىتؤثر  إضافية ىامةخصائص نجد  الدراسات السابقةمع 
 المعمكمات.

:السابقة الدراسات عن الدراسة ىذه يميز ما أىم
تناكلت الدراسات السابقة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عممية التدقيؽ كأىمية ىذا 

ستفادة مف الدراسات السابقة في صياغة اال تـ حيث االستخداـ في تطكير مينة تدقيؽ الحسابات،
كما تـ االستفادة منيا في تحميؿ نتائج الدراسة التطبيقية  ،اإلطار العاـ لمدراسة كاإلطار النظرم
أىمية  عمىاتفقت معظـ الدراسات السابقة  بالدراسات السابقة،حيث تـ مقارنة نتائج ىذه الدراسة 

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عممية التدقيؽ رغـ اختالؼ البيئات كالظركؼ الزمانية كالمكانية 
 .لكجي التي تمت فييا ىذه الدراساتكمستكم التطكر التكنك 

النكاحي العممية لمتدقيؽ الخارجي  عمىو فإف ىذه الدراسة التي يقدميا الباحث تركز عميك  
يؽ اإللكتركني في تحسيف جكدة التدقيؽ في جميع المراحؿ العممية مف خالؿ قياس دكر التدق

لمتدقيؽ باإلضافة إلي إبراز أىمية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عممية التدقيؽ بالنسبة لممدقؽ 
بشكؿ رئيسي كاألطراؼ ذات العالقة كبالتالي زيادة الثقة بالنتائج التي يقدميا المدقؽ كالبيانات 

 يدققيا. المالية التي
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 مقدمة 1-2
في  التحكـ في الدكلية الساحة تشيدىا التي االقتصادية التطكرات مسايرة فمسطيف تحاكؿ

تككف  ذلؾ عمى كبالترتيب تجاىمو، يمكف ال مفركض كاقع أصبح الذم السكؽ اقتصاد آليات
 الحسابات أحد تدقيؽ فييا يعتبر كالتي األمكاؿ كشركات المساىمة شركات إلنشاء مالئمة الظركؼ
السنكات  خالؿ كبيرنا تكسعنا شيدت فمسطيف في الحسابات تدقيؽ مينة أف باإلشارة كالجدير .ركائزىا
 في ىذه العامميف عدد أك المرخصة التدقيؽ مكاتب عدد خالؿ مف ذلؾ يتجمى كما الماضية، العشر

 خالؿ األعكاـ طرأت التي الكبيرة الزيادة ىك التكسع ليذا الرئيس السبب فإف المكاتب، كبالطبع
 تعمؿ ، كالتي فمسطيف في العاممة الحككمية غير كالمنظمات التجارية الشركات عدد في األخيرة
مكاتب  قبؿ مف مدققة حسابات تقديـ تقتضي كاتفاقيات أنظمة بمكجب جميعيا

 (.14:ص2012مرخصة)نجـ،
 

ككاف لدخكؿ الشركات اإلقميمية كالعالمية في السكؽ المحمي دكر ممحكظ في تطكير المينة 
الكفاءات كالتجارب السابقة إلي السكؽ المحمي كزيادة التكاصؿ كانتشارىا، مف خالؿ نقؿ الخبرات ك 

مع األطراؼ الدكلية المنظمة لممينة كمكاكبة التطكرات في مجاؿ القكانيف المنظمة لممينة الصادرة 
عف الجيات المختصة. كقد كاكبت مينة تدقيؽ الحسابات الكثير مف التغيرات بسبب التطكرات 

 .(2003)حمس،طيفالسياسية التي مرت بيا فمس
 

مف  لمكثير تعرض قد غزة قطاع في كالتدقيؽ المحاسبة مينة كاقع أف فيو شؾ ال مما
 بشكؿ عاـ، فيي متدنية كالتدقيؽ المحاسبة لمينة االجتماعية النظرة زالت ما حيث السمبية المؤثرات

نما الخاص كيانيا ليا مستقمة مينة أنيا عمى تعامؿ ال  تجعؿ اعتبارات قانكنية تممييا تابعة كمينة كا 
 لممعمكمات ككنيا نظاـ مف أكثر الضريبي التيرب كسائؿ مف كسيمة أنيا عمى إلييا ينظر البعض
 كقد كاتخاذ القرارات، كرقابة تخطيط مف بكظائفيا القياـ عمى اإلدارة لمساعدة كالالزمة المفيدة
 كيصعب غير مممكسة المحاسبة مينة خدمات ألف الفمسطيني مجتمعنا قبؿ مف النظرة ىذه ترسخت
 كاإلبداع، نكاحي الخمؽ حساب عمى اإلجرائية النكاحي عمى التركيز في مبالغتيا بسبب قياسيا
ماسؾ  أك الحسابات كاتب شخصية في المحاسب شخصية فييا ذىبت كلدرجة

 (.2003الدفاتر)حمس،
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 فمسطين في الحسابات تدقيق لمينة التاريخي التطور 2-2
فػػػػي فمسػػػػطيف مػػػػع بػػػػدايات القػػػػرف العشػػػػريف, ك بػػػػاألخص بعػػػػد االنتػػػػداب ظيػػػػرت المحاسػػػػبة 
كؿ قػانكف  تنظػيـ مينػة المحاسػبة كػاف أك  ،(Helles, 1992, p.168اإلنجميػزم عمػى فمسػطيف )

تػػػدقيؽ الحسػػػابات فػػػي فمسػػػطيف ىػػػك ذلػػػؾ القػػػانكف الصػػػادر عػػػف المنػػػدكب السػػػامي البريطػػػاني فػػػي ك 
ضػاع جػزء كبيػر  1948بعػد حػرب عػاـ . ك 18/1929ك يحمػؿ الػرقـ   1929,فمسػطيف فػي العػاـ
المينػة لمػدكؿ انتقػؿ الكثيػر مػف ممارسػي قيػا ك رية المحاسبة جػزء كبيػر مػف بفقدت مينمف فمسطيف, ك 

الضػػفة الغربيػػة قطػاع غػػزة تحػػت االنتػػداب المصػػرم, ك كمػػا نػػتج عػػف الحػػرب كضػػع العربيػة المجػػاكرة. 
سارم المفعكؿ طكاؿ فترة حكػـ  1929قانكف عاـ  تحت اإلدارة األردنية. أما في قطاع غزة فقد بقي

( في حيف بقي نفس القانكف سارم المفعكؿ فػي الضػفة الغربيػة 1967اإلدارة المصرية )حتى يكنيك 
 بعػػػد العػػػاـ . ك 10/1961فقػػػط, حيػػػث تػػػـ اسػػػتبدالو بالقػػػانكف األردنػػػي رقػػػـ  1961حتػػػى عػػػاـ 

ظـ المينػة عمػى حاليػا فػي كػؿ مػف قطػاع أبقت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي القكانيف التػي تػن1967
غزة ك الضفة الغربية ك ذلؾ بعد احتالؿ كؿ مف المنطقتيف. بعد اسػتالـ السػمطة الكطنيػة الحكػـ فػي 

قامت بتعديؿ العمؿ ببعض القكانيف ك فرض العمؿ بػالبعض اآلخػر فػي كػؿ األراضػي  1994العاـ 
تنظػيـ مينػة المحاسػبة ك تػدقيؽ الحسػابات تـ تعمػيـ العمػؿ بقػانكف 1997 الفمسطينية. ك في العاـ  

اقػػػػر المجمػػػػس  2005)األردنػػػػي( فػػػػي جميػػػػع األراضػػػػي الفمسػػػػطينية. ك فػػػػي العػػػػاـ  10/1961رقػػػػـ 
 9/2004.التشريعي الفمسطيني قانكف جديد لتنظيـ المينة فمسطيف ك يحمؿ الرقـ 

 في الحسابات تدقيؽ مينة تنظيـ مجمس باسـ يعرؼ جسـ حككمي إنشاء عمى القانكف نص
 .(2010)البحيصي،الحسابات مينة تدقيؽ تنظيـ عمى يشرؼ فمسطيف

 
 :م 1967 عام قبل ما الفترة 1-2-2

 أنيا البريطاني، كخاصة الشركات قانكف مف مستمدة متقدمة مينية تشريعات الفترة تمؾ في طبقت
 في السبؽ ليا التي كالدكلة ـ 1948 إلى ـ 1918 العاـ مف فمسطيف عمى االنتداب دكلة كانت
 عممية أصبحت ثـ كمف العالـ في الحسابات تدقيؽ مينة لتطكير الميني، كالمتصدرة التنظيـ ىذا

 أدنبرة بمدينة القانكنييف المحاسبيف جمعية أنشئت عندما بريطانيا في مستقمة مينة تدقيؽ الحسابات
لمزاكلة  الترخيص بكثير، ككاف ذلؾ قبؿ نشأت المينة أف مف الرغـ ـ، كعمى 1954عاـ بإسكتمندا
في  كالمكظفيف لممدراء التشريعات تمؾ تسمح كلـ الحككمة مف ترخيص طريؽ عف يتـ المينة

القكانيف  تمؾ اشترطت الحسابات، كما مدقؽ استقاللية التدقيؽ، كاشترطكا مينة بممارسة الشركات
ا كالمعمكمات  اإليضاحات طمب كسجالتيا، كحؽ الشركة دفاتر عمى كقت في أم االطالع أيضن
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عمى  حصكلو مدل فيو يبيف لممساىميف تقرير تقديـ مقابؿ التدقيؽ لعممية ضركرية يراىا التي
بداء التي كالمعمكمات اإليضاحات الشركة  لكضع المالية القكائـ تصكير مدل عف رأيو طمبيا، كا 

 (.24-23:ص2005المالي)أبكىيف،
 

 عاـ إلى يرجع فمسطيف في الحسابات كتدقيؽ المحاسبة مينة ظيكر بداية أف القكؿ كيمكف
 فمسطيف، كعندما في تعمؿ حسابات تدقيؽ شركة أكؿ كشركاىـ سابا شركة كانت حيث )ـ(1921
بتدقيؽ حساباتو  سابا شركة كمفت القدس، مدينة في الرئيسي مركزه ككاف العربي البنؾ تأسس

 حيث ـ، 1943 عاـ منذ األردف في تظير المينة بدأت المقابؿ (،  كفي26:ص2005)أبكىيف،
 الضفة مف فمسطينييف مدققيف قبؿ مف األردف في التاريخ ىذا قبؿ الخدمات المحاسبية تقدـ كانت
 مف عنيا نتج كما ـ 1948 عاـ في األكلى اإلسرائيمية العربية الحرب أف األردف، إال لنير الغربية
 مراكز كالبنكؾ الشركات نقمت حيث األردف، إلى فمسطيف مف المينة انتقاؿ أدت إلى فمسطينية ىجرة

 كالتدقيؽ)حمس المحاسبة كمكاتب شركات معيا انتقمت كبذلؾ عماف إلى مف القدس أعماليا
 (.2000مقداد،ك 
 

كالتدقيؽ  المحاسبة مينة تنظـ قكانيف أية الستينيات مطمع حتى يكف لـ أنو بالذكر كالجدير
 ـ 1961 لسنة ( 10 ) رقـ القانكف صدر حيث ـ 1961 سنة في البداية ككانت فمسطيف في

 المحاسبة، كتناكؿ مينة دكف التدقيؽ مينة عالج كالذم األردف في الحسابات تدقيؽ قانكف  مينة
المينة،  مزاكلة إجازة منح في إتباعيا يجب التي كاإلجراءات الشركط نظـ الحقكؽ كالكاجبات، كما

 فمسطيف، كفي مف الغربية الضفة إلى ةباإلضاف األردنية، األراضي عمى القانكف ىذا كقد طبؽ
 (.18:ص2012المصرم)نجـ، لمقانكف خضعت قطاع غزة

 

 كضع قانكف أكؿ ىك 1961 لسنة 10 رقـ الحسابات تدقيؽ مينة مزاكلة قانكف كيعتبر
 تكافرىا الكاجب كالمؤىالت الشركط بيف حيث كاألردف، فمسطيف في الحسابات تدقيؽ مينة لتنظيـ
 (.27:ص2005)أبكىيف،.المينة مزاكلة أراد لمف

  



08 
 

 :م1993-م1967بين ما الفترة 2-2-2
ـ كبعد االحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع غزة أنشئ ما يسمى)بديكاف المحاسبة(  1967في سنة 

يتبع اإلدارة المدنية اإلسرائيمية كمف ميامو تدقيؽ حسابات المؤسسات التابعة لإلدارة المدنية في 
جميع القطاعات، كرفع التقارير إلى الضابط المسئكؿ، كقد تككنت لجنة تشرؼ عمى منح رخص 

ـ لسنة، كقد منحت ىذه المجنة  1961لسنة  10لة مينة تدقيؽ الحسابات بمكجب القانكف رقـ مزاك 
 (. 27:ص2005عدد قميؿ مف مدققي الحسابات رخصة مزاكلة المينة)أبكىيف،

 
:اآلن حتى م 1993 بين ما الفترة 3-2-2

 ىيئة إنشاء ـ تـ 1994 العاـ في الفمسطينية كفقان التفاؽ أكسمك الكطنية السمطة بعد قدـك
 االعتبارية الشخصية العامة الرقابة كلييئة إلييا، المحاسبة ديكاف صالحيات تـ نقؿ ك العامة الرقابة
 الماؿ عمى الرقابة إلى كتيدؼ مباشرة الفمسطينية الكطنية السمطة رئيس مستقمة تتبع ىيئة فيي
 األداء كتحسيف اإلدارية اتكاإلجراء السياسات لتطكير إضافة استغاللو كحسف كضماف ترشيده العاـ

 تعميـ بمكجبو تـ الذم الفمسطينية الكطنية السمطة رئيس عف الرئاسي القرار صدر كاإلنتاج، حيث
 تحت تقع التي الفمسطينية األراضي ـ )األردني( عمى 1961 لسنة ( 10 ) رقـ سرياف القانكف

 كعمى المحاسبة، دكف التدقيؽ لمينة معالجتو ويعم أخذ كالذم الفمسطينية السمطة الكطنية كالية
 دكف كااللتزامات الحقكؽ تحديد عمى اقتصر كما الحككمي، القطاع دكف القطاع الخاص مستكل
  العاـ كفي .المينة لممارسة كسمككيات كأخالقيات ضكابط عمى يشتمؿ كلـ معايير المينة، تحديد

 الرقـ كيحمؿ فمسطيف في المينة لتنظيـ جديد قانكف الفمسطيني التشريعي أقر المجمس 2004
 ىذا صدكر أدل كقد ـ، 2005 يناير في الفمسطينية الكقائع صحيفة في كتـ نشره 92004/

 ككجو المآخذ مف العديد ويعم كسجمت لممينة الممارسيف أكساط في كبير حدكث جدؿ إلى القانكف
 المختصيف. قبؿ مف مف االنتقادات الكثير إليو

 
فمسطين: في الحسابات تدقيق مينة عمى المشرفة الييئات 3-2
 :الفمسطينية والمراجعين المحاسبين جمعية 1-3-2

جمعية المحاسبيف كالمراجعيف الفمسطينية جمعية مينية فمسطينية تيتـ بشؤكف المحاسب 
في مدينة غزة، كمقرىا  1979في آذار مارس عاـ   ، تأسستالتدقيؽكالمراجع، كمينتي المحاسبة ك 

مسجمة لدل كزارة الداخمية الفمسطينية  كتتخذ مف مدينة غزة مقر مؤقتان ليا الرئيس في مدينة القدس،
بتاريخ   ـ2000( لسنة 1، كأيعيد تكفيؽ أكضاعيا كفقان لقانكف رقـ )1974تحت رقـ 
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عرفت الجمعية في عيد االحتالؿ باسـ جمعية المحاسبيف كالمراجعيف القانكنييف ك  ـ30/5/2001
 1985في االتحاد العاـ لممحاسبيف كالمراجعيف العرب منذ عاـ كما أف الجمعية عضك  العرب

حصمت الجمعية عمى عضكية مراقب في لجنة معايير التقييـ الدكلية التي انعقدت في بمجيكا 
، بمغ عدد 2000أكاخر العاـ  IFAC تقدمت الجمعية لالتحاد الدكلي لممحاسبيف 17/9/2002

 .( www.paaa.ps)محاسب كمحاسبة 0060أعضاء الجمعية العمكمية ما يزيد عمى 
-:حددالنظاماألساسيأىدافالجمعيةبالتاليوقد
 .العمميةفقان لممعايير كاألصكؿ العممية ك رفع مستكل المينة ككضع القكاعد السميمة لمزاكلتيا ك  .1
 .فة الطرؽ كالكسائؿ التي تكفؿ ذلؾلممحاسب كالمراجع بكا  رفع المستكل الميني .2
 .اكؿ كالمكضكعات المينية المختمفةالسميمة لممشإيجاد الحمكؿ  .3
 .اء الجمعية كالسعي لرعاية شئكنيـتنمية ركح التعاكف بيف أعض .4
قيـ كالدفاع عف مصالحيـ جمع كممة المحاسبيف كالمراجعيف كالمحافظة عمى حقك  .5

 .المشركعة
 تكعية الجميكر بأىمية كفكائد التطبيؽ المحاسبي السميـ. .6

-:األساسيشروطالعضويةكالتاليكماحددالنظام
 أف يككف كامؿ األىمية المدنية . .1
أف يككف حسف السمعة كالسيرة كالسمكؾ كلـ تصدر بحقو أحكاـ أك قرارات تأديبية  .2

 نيائية مخمة بالشرؼ أك السمعة أك األمانة .
 كشعبة محاسبة مف إحدل الجامعات أ أف يككف حاصال عمى شيادة بكالكريكس تجارة .3

معادلة صادرة عف المعاىد المعترؼ بيا أك ما يعادليا في نفس الشعبة عمى أف تككف ال
 .الكزارة المختصة

يقـك بتسديد االشتراؾ كرسـك االنتماء كأداء القسـ كيعتبر تاريخ التسديد ىك تاريخ بدء  .4
 العضكية.

:الفمسطينية الحسابات مدققي جمعية 2-3-2
 (5026)تحت الرقـ  1995تأسست جمعية مدققي الحسابات القانكنييف الفمسطينية سنة 

قانكف الجمعيات الخيرية   بمكجب الترخيص الصادر عف كزارة الداخمية الفمسطينية كفقا ألحكاـ
 .)2000( لسنة )1كالييئات األىمية رقـ )
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( مف قانكف مزاكلة 17المادة رقـ )مينية فمسطينية مستقمة ماليا ك إداريا بمكجب   ىي جمعيةك 
( كالكائف مقرىا في مدينة راـ اهلل كما كيبمغ عدد 2004( لسنة )9مينة تدقيؽ الحسابات رقـ )

 .عضك 200اعضائيا حكالي 
كما كتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي ك إدارم كيحؽ ليا امتالؾ 

 .بجميع التصرفات القانكنية الالزمة لتحقيؽ اىدافيااألمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة كالقياـ 
اعضاء تجتمع بشكؿ  (9كفقا لمنظاـ الداخمي لمجمعية يدير الجمعية ىيئة إدارية منتخبة تتككف مف)

متخصصة تغطي مجاالت عمؿ  دكرم لمناقشة األمكر التي تيـ الجمعية، كما كتـ تشكيؿ لجاف
  ).www.pacpa.ps)الجمعية
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 مقدمة 1.3
" كالتي تعني "ىك يستمع"  حيث كانت Auditالتدقيؽ كممة مشتقة مف الكممة الالتينية "

أصحاب األعماؿ أك اإلقطاعييف أك المسؤكليف الحككمييف  عمىالحسابات في العصكر السابقة تقرأ 
" بالمغة اإلنجميزية كالتي Auditىذه العممية كذلؾ "  عمىصحتيا، كقد أطمؽ  عمىحتي يطمئنكا 

تعني التدقيؽ، كمف ىنا ارتبطت عممية التدقيؽ بفحص الحسابات لمتأكد مف مصداقيتيا كلكف ظمت 
في تطكر مستمر متأثرة بمتغيرات عديدة منيا: طبيعة النظاـ االقتصادم كأنكاع الممكيات كأحجاـ 

ممية التحقؽ باإلضافة إلي المنشآت كتعدد عممياتيا كمدم تعقيدىا، فأصبح األمر يتطمب ع
الفحص، ثـ أصبحت ىناؾ حاجة لمتقرير، حتي كصمت عممية التدقيؽ إلي مككناتيا الرئيسية في 
عداد التقرير، كلكف طبيعة الفحص كالتحقؽ  الكقت الحاضر، كالتي تتككف مف الفحص كالتحقؽ كا 

 (.3ص:2010و في السابؽ)الذنيبات،يعمأصبحت مختمفة في ىذا العصر عما كانت 
النظاـ المالي كالنظاـ المحاسبي كالرقابة  عمىكقد أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 
إلزامية دخكؿ تكنكلكجيا المعمكمات في أداء  عميوالداخمية في منشآت األعماؿ األمر الذم ترتب 

د عممية التدقيؽ كظيكر ما يسمي التدقيؽ اإللكتركني ككذلؾ ظيكر المعايير المينية التي ترش
كتكجو كتنظـ طرؽ التعامؿ مع ىذه االنظمة عند تدقيؽ الحسابات في بيئة تكنكلكجيا المعمكمات، 

التدقيؽ  فاعميةحيث تساعد عممية التدقيؽ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف كفاءة ك 
نجاز مياـ التدقيؽ الخارجي بأقؿ كقت كبتكمفة أقؿ األمر الذم يساىـ في تحسيف جكدة  الخارجي، كا 

خدمات التدقيؽ كتقمؿ مف مخاطر التدقيؽ، كزيادة ربحية مكاتب التدقيؽ كالحصة السكقية لمكتب 
 (.2007التدقيؽ)الخصاكنة،

عمى  التركيز مف البد لذلؾ نسبيان، الحديثة المفاىيـ مف التدقيؽ أعماؿ جكدة مفيـك كيعتبر
 المكاضيع مف أيضان  كىك التدقيؽ، في المعاصرة االتجاىات أك المفاىيـ كأحد مفيكـ جكدة التدقيؽ
لمستخدمي   نتائج غير صحيحة مف تطبيقو عدـ عمى يترتب لما أىميتو كتكمف اليامة المتجددة،

قرارات  اتخاذبالتالي  المستثمريف ككذلؾ السياسات كراسمي القرارات متخذم خاصة التدقيؽ تقارير
 مف تقدمو ما كؿ في المجتمع أماـ لمسئكلياتيا تحمميا ىك أم مينة يميز ما ألف غير صحيحة

عممية التدقيؽ،  فاعميةخدمات، كبالتالي االرتقاء بمينة تدقيؽ الحسابات مف خالؿ زيادة كفاءة ك 
 الميني، األداء جكدة عمى كالمحافظة التدقيؽ مف نكعية أفضؿ يعد تحقيؽ التدقيؽ مينة كفي

 الثقة زيادة إلى يؤدم بشكؿ كحمايتو المدقؽ أداء تحسيف ككذلؾ لممارسي المينة المشترؾ اليدؼ
 (.2012أعمالو)أبك عطيكم، نتيجة في
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 مفيومالتدقيقاإللكتروني: 2.3
لقد أدم التطكر التكنكلكجي إلي إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات في كافة المجاالت حتي 

نظيراتيا مف الشركات أضحي استخداـ التكنكلكجيا ميزة تنافسية لدم بعض الشركات تتميز بيا عف 
كما تأثر عمـ المحاسبة كالتدقيؽ كما باقي المجاالت كلكف البد مف األخذ بعيف االعتبار أف أىداؼ 
األنظمة كأىداؼ التدقيؽ ىي نفسيا ال تتأثر بطريقة تشغيؿ البيانات سكاء كانت يدكية أك إلكتركنية 

كني لمبيانات كلكف طريقة التدقيؽ كجمع كأيضا فإف نطاؽ التدقيؽ ال يتغير في ظؿ التشغيؿ اإللكتر 
األدلة قد تختمؼ كميان كىذا االختالؼ قد يعكد إلي اختالؼ إجراءات جمع كتبكيب كتخزيف 

(.2010المعمكمات المحاسبية)الذنيبات،
 تكنكلكجيا باستخداـ األنظمة مف نكع أم تطبيؽ عممية"اإللكتركني بالتدقيؽ يقصد

 1994) "التدقيؽ أعماؿ كتكثيؽ كالرقابة التخطيط في المدقؽ المعمكمات لمساعدة
Williamson,إلييا اإلشارة السابؽ التدقيؽ ألركاف باإلضافة اإللكتركني التدقيؽ فإف ركف ( لذا 

 التدقيؽ مراحؿ عبر المدقؽ لمساعدة التدقيؽ عممية في المعمكمات استخداـ تكنكلكجيا في يتمثؿ
 .(2008حمدكنة،ك  كتكثيؽ)حمداف تخطيط كرقابة مف المختمفة

كىناؾ تعريؼ أخر لمتدقيؽ اإللكتركني "عممية جمع كتقييـ لتحديد ما إذا كاف استخداـ 
الحاسكب يساىـ في حماية أصكؿ المنشأة، كيؤيد سالمة بياناتيا، كيحقؽ أىدافيا بفعالية، كيستخدـ 

 (.2001مكاردىا بكفاءة")جربكع،
النظاـ  عمىمعالجة كتخزيف المعمكمات المالية كقد يؤثر ف استخداـ الحاسكب يغير أ إذ   

ىذه االنظمة  عمىالمحاسبي كنظاـ الرقابة المستعمالف مف قبؿ الشركات بإدخاؿ التحسينات 
دخاؿ بعض المخاطر التي ينبغي  المدقؽ التعامؿ معيا. كلذا فإف نظاـ المعمكمات  عمىكا 

يا المدقؽ سكاء ما يتعمؽ منيا بعممية التخطيط بعض األمكر التي يقكـ ب عمىبالحاسكب قد يؤثر 
أك عممية تنفيذ اختبارات التدقيؽ المختمفة. فعند القياـ بعممية التخطيط لعممية التدقيؽ البد أف يأخذ 

 :(329:ص2010)الذنيبات،المدقؽ بعيف االعتبار
كذلؾ كفؽ  ة تدقيؽ فعالةلعمؿ خط نظمة المحاسبية كالرقابيةاألفيـ  الحصكؿ عمي -1

 .متطمبات معايير التدقيؽ الدكلية
 الحصكؿ عمي فيـ حكؿ طبيعة كتعقيد األنشطة في النظاـ المحكسب. -2
فيـ المدقؽ يجب أف يشمؿ أىمية كتعقيد التشغيؿ بالحاسكب كلكؿ عممية محاسبية ذات  -3

 أىمية مادية".



24 
 

إف مسؤكلية إبداء الرأم ال تتغير أك تتبدؿ تبعان لتغيير طريقة تشغيؿ البيانات المحاسبية 
عداد الدفاتر كالسجالت، بمعني أف المحاسب القانكني ممتـز مينيان بإتباع معايير التدقيؽ  كا 

 كيان أكتـ إعدادىا يديا سكاء كانت القكائـ المالية قد تـ تصكيرىا مف بيانات كسجالت يعمالمتعارؼ 
.(215:ص2012)نظمي كالعزب،إلكتركنيان 


توكيدالثقةبالنظموالمواقعاإللكترونية:3.3
غٌيرت تقنية المعمكمات مف طبيعة المخاطر كالتيديدات التي تتعرض ليا أصكؿ المنظمة؛ 

بيئة مما دعا إلي البحث عف أساليب كاجراءات رقابية أكثر فاعمية تتماشى كالتطكرات الحادثة في 
 األعماؿ.

كأصبح مف ضمف مياـ المحاسب القانكني في كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية، ككندا، 
( بحيث تشير تمؾ الشيادة إلي SysTrustكبعض دكؿ أكركبا الغربية إصدار ما يعرؼ بشيادة )

دد في التزاـ الشركات بتحقيؽ ضكابط أمف المعمكمات، كبالتالي تكفر مستكم أمف المعمكمات المح
ضكء تمؾ المعايير. كتككف ىذه الشيادة صالحة لمدة زمنية معينة ) عادة ثالث سنكات( قابمة 
لمتجديد بعد اجراء التقييـ الفعمي مرة أخرل. ككانت الشركات مف قبؿ تسعى لمحصكؿ عمي شيادة 

(WebTrust كىي شيادة "تأكيد الثقة" التي يمكف تكفيرىا مف قبؿ مراقب الحسابات، كىي ) تسعى
 (.2011لتأكيد الثقة في مكقع الكحدة االقتصادية عمى شبكة اإلنترنت)مشتيي كآخركف، 

 
(:SysTrustتوكيدالثقةبالنظمااللكترونية)1.3.3

، مبادئ مكثكقية النظـ االلكتركنيةمف أىـ  مبدأ أمف نظـ المعمكمات المحاسبيةيعتبر   
كالتي تشكؿ المرتكزات األساسية لمالئمة كمكثكقية حجر األساس لممبادئ األربعة األخرل،  كيمثؿ

 نظـ المعمكمات المحاسبية. كفيما يمي شرح ليذه المبادئ:
  System Security Principle:مبدأ أمف النظاـ  -1

يعرؼ أمف نظـ المعمكمات المحاسبية بككنو درجة الحماية التي يتمتع بيا النظاـ ضد 
كالمنطقي. كتعتبر مستكيات األمف الجيدة أداة ميمة لتقميؿ  الكصكؿ غير المشركع بنكعيو المادم

المخاطر كالتيديدات الناجمة عف االستخداـ المادم غير األخالقي لمبيانات )مثؿ تدمير، تعديؿ، 
كتسريب البيانات(. كما تعتبر مستكيات األمف الجيدة لنظاـ المعمكمات المحاسبي أداة لتقميؿ 

ـ المادم غير المشركع مثؿ السرقة كاالتالؼ المقصكد لبعض مككنات المخاطر المرتبطة باالستخدا
(. كيتكجب عمي إدارة نظـ المعمكمات المحاسبية كبغرض تعزيز أمف FFIEC, 2003النظاـ)
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جراءات فصؿ كظيفي خصكصان ما  النظاـ تصميـ بنية تكنكلكجية آمنة مف ناحية كتبني سياسات كا 
ات كاستخداـ نظـ رقابة الكصكؿ المادم كالمنطقي كتعزيز يتعمؽ بكظائؼ معالجة كحيازة البيان

إجراءات حماية الحكاسيب الشخصية، كاستخداـ منظكمة األجيزة كالبرمجيات لحماية شبكات 
 ,Kalakota and Whinstonاألعماؿ، كتنفيذ متطمبات عمؿ التجارة كاألعماؿ االلكتركنية)

1999.) 
 :Information Confidentiality Principleمبدأ سرية معمكمات الشركة  -2

كيعرؼ ىذا المبدأ عمي أنو مجمكعة االجراءات التي تسيـ في الحفاظ عمي سرية 
(. 2007المعمكمات الخاصة بالشركة، سكاءن بعممية جمعيا، أك معالجتيا، أك تخزينيا)مصطفي،
جراءات مف شأنيا الحفاظ عمي سرية المعمكمات، مع  تكثيقيا، بحيث البد مف كضع سياسات كا 

كتحديد مسؤكلية صيانة النظاـ، كاآللية المتبعة لذلؾ، باإلضافة إلي تقييـ ىذه اآلليات مف فترة 
 ألخرل.

 :Information Privacy of Customersمبدأ خصكصية معمكمات الزبائف  -3
كىي مجمكعة مف اإلجراءات التي تضمف خصكصية المعمكمات الخاصة بزبائف الشركة، 

مع المعمكمات كتصنيفيا كتخزينيا، مف خالؿ تحديد المسؤكليف عف تكفر ىذه خالؿ مراحؿ ج
الخصكصية، مع التكثيؽ الدقيؽ لذلؾ، ككضع االجراءات التي مف شأنيا تمبية النظاـ لحاجات 

 (.2011الزبائف المتجددة)مشتيي كآخركف، 
 :Processing Integrity Principleمبدأ سالمة العمميات  -4

عمميات نظاـ المعمكمات المحاسبية بككنيا درجة تماـ كدقة، ككقتية، كشرعية تعرهؼ سالمة 
عمميات المعالجة لمبيانات في نظاـ المعمكمات المحاسبي. كفي الغالب تكصيؼ سالمة نظاـ 
نيا جيدة إذا كاف قادران عمى تنفيذ سمسمة عمميات المعالجة المخططة  المعمكمات المحاسبي بككي

مكضكعة مف ناحية، مع ضماف عدـ حصكؿ أم كصكؿ، أك استخداـ غير ضمف جداكؿ الزمف ال
 (.www.aicpa.orgمشركع لمكارد عمميات المعالجة مف ناحية أخرل)

 : System Availability Principleمبدأ جاىزية النظاـ  -5
بمدل قدرة المستخدـ Accounting Information System (AIS )تعرؼ جاىزية 

النيائي عمي استخداـ النظاـ ضمف منظكمة الكقت المناسب لتنفيذ متطمبات عمؿ منظمة األعماؿ. 
كينطكم مفيكـ استخداـ النظاـ عمي القدرة عمي تنفيذ أنشطة دكرة معالجة البيانات مف إدخاؿ، 

عداد تقارير بأكبر مستكيات الكفاءة الممكنة)  ,Romney and Steinbartكتخزيف، كمعالجة، كا 
2006.) 

http://www.aicpa.org/


26 
 

مداخلالتدقيقاإللكتروني:4.3
ىناؾ ثالث طرؽ عند تدقيؽ األنظمة الحاسكبية، التدقيؽ حكؿ الحاسكب أك مف خالؿ 

 (:2010،)الذنيباتحاسكب كفيما يمي بياف ليذه الطرؽالحاسكب أك باستخداـ ال
 الحاسوب: حول التدقيق -1

اىتماـ المدقؽ بالمدخالت كالمخرجات دكف االىتماـ بما يجرم داخؿ  عمىيقكـ ىذا المدخؿ 
الحاسكب مف عمميات تشغيؿ. يقكـ المدقؽ مف التحقؽ مف المدخالت كما في النظاـ اليدكم 
كبالرجكع إلى المستندات األصمية كالتحقؽ مف صحتيا كدقتيا كمدة تكفر الشركط القانكنية فييا كمف 

سكب كيقكـ المدقؽ بعد ذلؾ مف التحقؽ كمقارنتيا مع المدخالت كالتحقؽ ثـ يتـ إدخاليا إلى الحا
مف انسجاـ المخرجات مع المدخالت. بافتراض أف األمكر الرقابية العامة تساعد في ضبط 
المدخالت كالمخرجات، كعند استخداـ ىذا المدخؿ البد مف تكفر المستندات الخاصة بالمدخالت 

بالكمية الكافية كالتفصيؿ الذم يفي بغرض التدقيؽ كاف يتـ كالمخرجات في الكقت المناسب ك 
االحتفاظ بيا لفترة كافية مف الزمف لغايات الرجكع إلييا كاستخداميا. كيمتاز ىذا المدخؿ بالسيكلة 
كقمة التكمفة كعدـ الحاجة إلي الخبرات كالميارات المتخصصة في األنظمة المحكسبة كعدـ 

ة في عممية التدقيؽ. كالبد مف األخذ بعيف االعتبار أف ىذا المدخؿ بيانات افتراضي عمىاالعتماد 
أصبح قميؿ االستخداـ في الكقت الحالي بسبب األنظمة المعقدة التي ىي بحاجة إلي خبرات في 
مجاؿ الحاسكب كبحاجة إلي التحقؽ مف صحة التشغيؿ، باإلضافة إلي أف ىذا المدخؿ يعتبر مكمفان 

لمدقؽ فكائد استخداـ الحاسكب في تنفيذ االختبارات كالذم يساعد في ا عمىلمعميؿ كانو يضيع 
 (.  2010ة عممية التدقيؽ)الذنيبات،يعمتحسيف كفاءة كفا

التدقيقمنخاللالحاسوب: -2
طبقان ليذا المدخؿ يقـك المحاسب القانكني باستخداـ الجياز اإللكتركني عند تطبيؽ 

 عمىإف مدخؿ التدقيؽ مف خالؿ الجياز اإللكتركني يقكـ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية. 
مفيكـ مفاده انو إذا كانت بيانات المدخالت صحيحة. ككانت عممية تشغيميا صحيحة، فإف 
المخرجات بالضركرة تككف صحيحة. إف ىذا المفيكـ يمكف أف يبرر لنا سبب تركيز اىتماـ 

عمميات تشغيميا. كىذا  عمىبيانات المدخالت ك  عمىالمحاسبيف القانكنييف، عند إتباع ىذا المدخؿ، 
كتكجد عدة طرؽ )كسائؿ( الستخداـ الجياز اإللكتركني في عممية التدقيؽ)نظمي 

 (.218:ص2012كالعزب،
في كثير مف الحاالت يجد المدقؽ بأنو ال يمكف االكتفاء بالتدقيؽ حكؿ الحاسكب كأنو ال بد 

يزة، كلذلؾ ال بد مف تدقيؽ المدخالت ك المخرجات مف االىتماـ بالرقابة الداخمية داخؿ األج
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باإلضافة لعممية التشغيؿ، كبشكؿ عاـ فإف قياـ المدقؽ بالتدقيؽ مف خالؿ الحاسكب يصبح 
 ضركرم بسبب االمكر التالية: 

 جزء ميـ مف الرقابة الداخمية مكجكد في برنامج الحاسكب. -1
 المرئي. التدقيؽكجكد الفجكات ذات األىمية في مسار  -2
حجـ التعامؿ الكبير كحجـ السجالت الكبير الذم يجعؿ عممية االختبار بمدخؿ حكؿ  -3

 الحاسكب غير عممي.
كعند قياـ المدقؽ باستخداـ ىذا المدخؿ فإنو يستخدـ ما يسمى الطرؽ المساعدة باستخداـ 

كىي مجمكعة مف   Computer Assisted Audit Techniques( CAATSالحاسكب )
تطبيقات الحاسكب، كىي بحاجة إلى معرفة  بةقؽ بكسائؿ فعالة في اختبار رقاالطرؽ التي تزكد المد

كميارة خاصة ، كىناؾ احتمالية تعرض النظاـ لمعطؿ في الكقت الذم يككف المدقؽ يستخدـ فيو 
مي المحاكاة المكازية األجيزة في عممية االختبار . كمف ىذه الطرؽ التي يستخدميا المدقؽ ما يس

كالبيانات االختبارية كنمكذج التدقيؽ المندمج مع نظاـ العميؿ كشبكة االختبارات المتكاممة، كفيما 
 (:Arens, et. al., 2012يمي تكضيح ليذه الطرؽ)

 
  Parallel Simulationأوالالمحاكاةالمتوازية

ة باستخداـ برامج مشابية لتمؾ يعمفكفي ىذه الطريقة يقـك المدقؽ بمعالجة بيانات الشركة ال
التي يستخدميا العميؿ، كيقكـ المدقؽ باستخداـ ىذا األسمكب عدة مرات خالؿ السنة تحت التدقيؽ. 
ىذه الطريقة غالبا ما تستخدـ في االختبارات الجكىرية مثؿ عمميات 

 . (340:ص2010)الذنيبات،االحتساب
مزاياىذاالمدخل:

يستطيع المدقؽ التحقؽ مف العمميات عف طريؽ تتبع  ،الحقيقةنات ابسبب استخداـ البي -1
 المستندات األصمية.

 يمكف زيادة حجـ العينة بشكؿ كبير دكف تحمؿ تكاليؼ كبيرة. -2
 يستطيع المدقؽ إدارة االختبارات بشكؿ مستقؿ. -3

لكف عمى المدقؽ عند استخداـ ىذا األسمكب أف يتكخى الحذر أكثر في اختيار البيانات 
 دمة في المحاكاة لتمثيؿ البيانات المالية الحقيقية لمعميؿ.المستخ
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:ثانيا:البياناتاالختبارية
باستخداـ ىذا المدخؿ يقكـ المدقؽ باختبار عمميات ككىمية يقـك ىك بإعدادىا كمف ثـ يقـك 

تحديد ما إذا كانت برامج  إليىذا المدخؿ  ييدؼبمعالجتيا باستخداـ برامج حاسكب العميؿ. ك 
ؿ يمكنيا أف تشغؿ العمميات المالية الحقيقية كالكىمية. كلمتحقؽ مف يالحاسب اإللكتركني لدل العم

ذلؾ يقكـ المدقؽ بإدخاؿ أنكاع مختمفة مف العمميات المالية في برنامج العميؿ تحت إشرافو، حيث 
العميؿ ستعالج األنكاع المختمفة مف البيانات يتـ تحديد ما إذا كانت برامج الحاسب اإللكتركني لدل 

بالشكؿ الصحيح ككما ىك مبرمج ليا. كىذه الطريقة غالبا ما تستخدـ في اختبارات الرقابة 
كاالختبارات األساسية لمعمميات. كعند استخداـ ىذه الطريقة عمى المدقؽ التأكد مف تحقؽ األمكر 

 : (2009)المطارنة،التالية
بارية تشمؿ جميع الحاالت التي ينكم المدقؽ اختبارىا، كذلؾ باستخداـ أف البيانات االخت -1

 بيانات حقيقية ككىمية.
أف االختبارات تنفذ عمى البرامج التي يستخدميا العميؿ خالؿ ككؿ كليس فقط في نياية  -2

السنة ،كذلؾ ألف العميؿ قد يقكـ بإدخاؿ تعديالت عمى البرامج كبالتالي ال بد مف اختبار 
 رامج قبؿ كبعد التعديالت. ىذه الب

 التأكد مف إلغاء جميع البيانات االختبارية بعد االنتياء مف عممية االختبار.  -3
 

 embedded audit module approachثالثا:نموذجالتدقيقالمندمجمعنظامالعميل
ىذا المدخؿ يتطمب إيجاد نظـ فرعية صغيرة داخؿ نظاـ الحاسكب عف طريؽ قياـ المدقؽ 
ضافتيا إلى ممفات العميؿ المكجكدة، تيدؼ إلى االستحكاذ عمى العمميات  بإنشاء ممفات صكرية كا 
أك األرصدة التي تحقؽ شركط معينة أك تتصؼ بصفة معينة، مثال ممؼ خاص يحكؿ إليو كافة 
األرصدة التي تتجاكز حد معيف بحيث يقكـ المدقؽ بعد ذلؾ باختبارىا، كقد يككف ىذا الممؼ 

العمميات الشاذة. لذلؾ عادة ما تستخدـ ىذه الطريقة لتحديد العمميات غير العادية خالؿ  يستقطب
االختبارات األساسية. إف ىذه الطريقة تمكف المدقؽ مف المتابعة الدائمة لعمميات العميؿ ألف ىذا 
ة النمكذج يككف مكجكدا باستمرار، كىذا ما يميز ىذه الطريقة عف طريقة البيانات االختباري

 (.   Arens, et. al., 2012كالمحاكاة المكازية)
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  Integrated Test Facilityرابعا:شبكةاالختباراتالمتكاممة
يعتبر ىذا النمكذج امتدادا لألساليب السابقة حيث يعتمد ىذا األسمكب عمى أساس افتراض 
المدقؽ لكحدة اقتصادية غير حقيقة كاممة كيقكـ بمعالجة بياناتيا باستخداـ برامج العميؿ كاالختالؼ 
ة ىنا عف الطرؽ السابقة أف ىذه الكحدة متكاممة كال تقتصر عمى بعض العمميات كىنالؾ مجمكع

مف األساليب األخرل المستخدمة في مدخؿ التدقيؽ خالؿ الحاسكب تشمؿ تشمؿ قياـ المدقؽ 
بحيث يتـ استخداـ   Tagging Transactionsبكضع مؤشر أك عالمة عمى عمميات مختارة 

. ككذلؾ قد لصنؼ مف العمميات مف خالؿ النظاـىذه اإلشارة كمرجع يمكف المدقؽ مف تتبع ىذا ا
بحيث يتـ تسجيؿ  ،كىك سجؿ لنشاطات معالجة محددة  audit logما يسمى  يستخدـ المدقؽ

 (.  2010األحداث التي تقابؿ شركط معينة يضعيا المدقؽ)الذنيبات،


 auditing with the computerالتدقيقباستخدامالحاسوب -3
استخداـ حيث يمكف  ،المدقؽ لمحاسكب في عممية التدقيؽىذا المدخؿ يتعمؽ باستخداـ 

البرامج الحاسكبية في عمميات التدقيؽ المختمفة كفي كافة مراحؿ عممية التدقيؽ سكاء كاف ذلؾ في 
كتستخدـ ىذه البرامج في عممية التخطيط  ،ت الرقابة كاالختبارات التفصيميةالتخطيط أك تنفيذ اختبارا

التي ناؾ مجمكعة مف البرامج . كىكاختيار مفرداتيا كتقييـ نتائجياكالتكثيؽ تحديد أحجاـ العينات 
 تستخدـ ليذه الغايات منيا:

  Custom –designed programsبرامجالتدقيقالخاصة .1
، الخاصة كبما يتفؽ مع نظاـ العميؿىذه البرامج مخصصة لمقياـ ببعض مياـ التدقيؽ 

اء كعند إعداد ىذه البرامج قد يقكـ المدقؽ باالستعانة بمصممي برامج العميؿ أك بالخبر 
المتخصصيف في ىذه البرامج ،كعند إعداد ىذه البرامج البد مف مراعاة األمكر 

 : (2012)جمعة،التالية
أف تتناسب ىذه البرامج مع اليدؼ مف ميمة التدقيؽ ، كىذا يتطمب تحديد األىداؼ قبؿ  -

 تصميـ البرامج.
التفاصيؿ  كصؼ إجرائي لكافة التفاصيؿ الخاصة بالميمة أك العممية حتي يتـ أخذ كافة -

 عند تصميـ البرنامج.
 إعداد خريطة االنسياب التي تبيف تسمسؿ العمميات مف مدخالت كتشغيؿ كمخرجات. -
 بناء عمى ىذه الخطكات يقـك المدقؽ بتصميـ البرنامج باالستعانة بالخبراء في ىذا المجاؿ. -
 العيكب.القياـ باختبار البرنامج كالتحقؽ مف مناسبتيا لتحقيؽ األىداؼ كخمكىا مف  -
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 Generalized Audit Softwareبرامجالتدقيقالعامة .2

نما يمكف استخداميا عمى  كىي برامج عامة ال تخص تطبيؽ معيف أك عميؿ معيف ، كا 
مدل كاسع لعمالء مختمفيف كلتطبيقات مختمفة ، كتستخدـ إلجراء اختبارات التحقؽ مف صحة 

الحسابات كالعمميات ، مثؿ المخصصات األرصدة كالمجاميع كعمميات االحتساب لكثير مف 
 (.2010كالخصـ كاحتساب النسب المالية كمخزكف إعادة الطمب كغيرىا. )الذنيبات،

 
التدقيق جودة مفيوم 5.3

 الجودة مفيوم 1.5.3
 طبيعة تعنى كالتي (Qualities)الالتينية  الكممة إلى (Quality)الجكدة  مفيـك يرجع

 مفيـك تغير كحديثان  .كاإلتقاف الدقة تعنى كانت كقديما الصالبة، كدرجة الشيء، الشخص، كطبيعة
 أصبح إذ المنافسة الكبرل، كازدياد كالشركات الصناعية الثكرة كظيكر اإلدارة عمـ تطكر بعد الجكدة
 مجمكعة بأنيا الجكدة لضبط األمريكية الجمعية عرفتيا كقد .كجديدة متشعبة أبعاد الجكدة لمفيـك
 عرفيا حيف في .المستيمكيف حاجات تمبية عمى القادرة أك الخدمة المنتج كخصائص المزايا مف

 كالتي المنتج كالخدمة بيا يتميز التي كالخصائص الصفات مف مجمكعة عف عبارة بأنيا آخركف
 قدرتو أك أك تصنيعو المنتج تصميـ حيث مف سكاء كالعمالء المستيمكيف حاجات تمبية إلى تؤدل
سعادىـ)أبكىيف، العمالء ىؤالء إرضاء سبيؿ في األداء عمى  .(43:ص2005كا 

أنيا مجمكعة  عمى( تـ تعريؼ الجكدة 8402"مف خالؿ الجزء التمييدم لممعيار )
إشباع الحاجات  عمىالخصائص التي ينبغي تكافرىا في الكحدة المنتجة أك الخدمة لتصبح قادرة 

 (.165:ص2012المطمكبة")نظمي كالعزب،
 
قالتدقي جودة مفيوم 2.5.3

فيي  أطراؼ عدة تيـ التدقيؽ جكدة ألف كذلؾ الجكانب متعدد التدقيؽ جكدة مفيـك يعتبر
المينية  لممنظمات باإلضافة ذاتيا، التدقيؽ مكاتب ككذلؾ المالية القكائـ كمستخدمي معدم تيـ

 الجكدة مف عاؿو  لمستكل كفقان  التدقيؽ عممية تتـ أف إلى جميعيا تسعى كالتي الحككمية كاألجيزة
 .الصمة ذات األطراؼ كجميع االقتصادم النشاط لحماية

( مف أكائؿ الباحثيف الذيف ربطكا بيف جكدة خدمات التدقيؽ كاحتماؿ De Angeloكيعتبر)
اكتشاؼ المدقؽ لألخطاء في القكائـ المالية، حيث عرؼ جكدة التدقيؽ بأنيا " احتمالية شرط قياـ 
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ت في النظاـ المحاسبي لمعميؿ، كالقياـ بتسجيؿ ذلؾ في المدقؽ الخارجي باكتشاؼ األخطاء كالثغرا
 التقرير الذم يصكره".

اكتشاؼ الخطأ كالغش كالتالعب  عمىبأنيا " مدم قدرة المدقؽ  Knappككذلؾ فقد عرفيا 
 (.24:ص2011)أبكسيؼ،أثناء تنفيذ عممية التدقيؽ "

 إشباع احتياجات إلى يؤدل كالذملممدقؽ  الميني الرأم بيا يتميز التي بالخصائص كعرفت
 لبيئة كاالقتصادية العممية القيكد حدكد في كذلؾ المالية القكائـ مستخدمي
 .(47:ص2005)أبكىيف،التدقيؽ

منيا  كؿ ركز التدقيؽ، حيث جكدة مفيـك حكؿ متعددة آراء ىناؾ أف سبؽ مما كيتضح
  :باألمكر التالية تتعمؽ أف يجب التدقيؽ جكدة أف غير الجكدة، جكانب مف معيف جانب عمى
 الذم الكحيد المعيار ليس المالية القكائـ اعميي تحتكم التي كالمخالفات األخطاء اكتشاؼ إف -

 .التدقيؽ عممية جكدة عمى الحكـ خاللو مف يمكف
 · القكائـ في الثقة كزيادة الجيد األداء لتحقيؽ الالزمة كاإلجراءات الكسائؿ تكفر يجب -

 .المالية
 كافيان  ليس فيك أدائو لجكدة األدنى الحد يمثؿ لمتدقيؽ المينية بالمعايير المدقؽ التزاـ إف -

 .التدقيؽ عممية جكدة عمى لمحكـ
 كفعالية بكفاءة التدقيؽ عممية أداء ىي التدقيؽ جكدة بأف القكؿ يمكف سبؽ ما عمى كبناء
 المينية كضكابط المنظمات عف الصادر الميني السمكؾ كآداب كقكاعد لمتدقيؽ المينية كفقان لممعايير

 الصمة لألطراؼ ذات يحقؽ بما المكتشفة كالمخالفات األخطاء عف اإلفصاح مع الجكدة رقابة
 .(45-44:ص2012التدقيؽ)أبكعطيكم، عممية مف المتكقعة األىداؼ

 
التدقيق ألعمال الجودة رقابة مفيوم 3.5.3

المؤسسة التدقيؽ اف تقـك  عمىالجكدة تشمؿ السياسات كاإلجراءات التي ينبغي  عمىالرقابة 
مستكم المؤسسة ككؿ  ىعم ؿ عاـ أك بميمات التدقيؽ الخاصةبيا سكاء فيما يتعمؽ بالمؤسسة بشك

مستكم كؿ عممية تدقيؽ كذلؾ مف أجؿ ضماف قياـ مؤسسة التدقيؽ بخدمة االطراؼ ذات  عمىك 
العالقة بشكؿ مناسب كبما يتفؽ مع المعايير التدقيؽ. كقد تختمؼ طبيعة كمدم سياسات كاجراءات 

جكدة باختالؼ حجـ منشأة التدقيؽ كطبيعة األعماؿ التي تمارسيا كالمكقع الجغرافي  عمىالرقابة 
 (.63ص :2010 األعماؿ، كتتأثر بالتكاليؼ كالمنافع المتكقع تحققيا )الذنيبات، تفرعك 
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 السياسات مجمكعة إلى يشير الجكدة رقابة مصطمح ( بأف2009كأكضح )جمعة،
 القانكنية لممتطمبات باالمتثاؿ معقكؿ تأكيد عمى لمحصكؿ الشركة في كاإلجراءات المصممة
 .كتكثيقيا كالتاريخية المالية البيانات تدقيؽ مة)عممية(مي تنفيذ عند كالتنظيمية كاألخالقية

جراءات سياسات كمدل طبيعة تختمؼ كقد ىذا  منشأة التدقيؽ حجـ باختالؼ الجكدة عمى الرقابة كا 
 كذلؾ بالتكاليؼ كتتأثر األعماؿ تفرغ كمدل الجغرافي كالمكقع تمارسيا التي األعماؿ كطبيعة
 منيا.  تحققيا المتكقع كالمنافع

 

الجودة رقابة أىمية6.3
ينبع كجكد مينة التدقيؽ مف ضركرة تمبية حاجات المجتمع كبالتالي فإنو يتكقع أف يككف 
التدقيؽ في تحسف كتطكير مف أجؿ تمبية االحتياجات المتطكرة في المجتمع، كيعتبر تحسيف جكدة 
التدقيؽ مطمبان ضركريان لكافة أطراؼ عممية التدقيؽ)مدقؽ الحسابات، المنظمة محؿ التدقيؽ، 

ت الحككمية، المقرضيف كالدائنيف، المنظمات المينية، المستفيديف مف خدمات التدقيؽ( كتنبع الجيا
جراءات نظاـ رقابة الجكدة يترتب  ا مستكل عمييأىمية رقابة الجكدة مف أف قكة كفعالية سياسات كا 

ا تمت عاؿ مف جكدة التدقيؽ كالتي تؤدم بدكرىا إلى زيادة التأكيد بأف الخدمات التي تـ تقديمي
كأف اإلشراؼ كاف مالئما كيؤكد مكضكعية كأمانة المحاسب كالتزامو بالمعايير المينية مما  فاعميةب

يعزز إمكانية اكتشاؼ المخالفات كاألخطاء المكجكدة في القكائـ المالية كبذلؾ تزيد الثقة في تقرير 
 (.2008، المدقؽ كمصداقية القكائـ المالية كيعزز ثقة الجميكر في المينة)األىدؿ

مف جية أخرم فإف مكاتب التدقيؽ تسعي إلي تحسيف جكدة خدماتيا التي تقدميا مف خالؿ 
يحقؽ ليا سمعة مميزة كميزة تنافسية في سكؽ التدقيؽ  ماكجكد رقابة فعالة لجكدة الخدمات م

 . (6:ص2008)األىدؿ،كبالتالي زيادة حصتيا السكقية كمف ثـ تحقيؽ أىدافيا
 :التالية المجاالت خالؿ مف التدقيؽ جكدة أىمية كتنبع
 .المينية بالمعايير االلتزاـ تأكيد -1
 .التدقيؽ في التكقعات فجكة تضييؽ في المساىمة -2
 .المالية القكائـ في المكجكدة كاألخطاء المخالفات اكتشاؼ إمكانية تعزيز -3
 .الككالة صراعات تخفيض -4
 .الشركات حككمة مفيـك تدعيـ في المساىمة -5
 .جيدة تنافسية أداة -6
  .المالية القكائـ كمصداقية التدقيؽ تقرير في الثقة زيادة -7
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التدقيق جودة عناصر 7.3
، المتطمبات األخالقية 220التدقيؽ حسب معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  جكدةعناصر تشمؿ 

، أداء الميمة، ك تعيف فريؽ الميمة، ك الء الجدد كاالستمرار مع القدامىقبكؿ العم، ك االستقالليةك 
.(63:ص2010)الذنيبات،التفتيش، ك جكدة الميمة عمىمراجعة الرقابة ، ك االستشارات، ك اإلشراؼك 

  
يرل الباحث أف التزاـ مكاتب التدقيؽ بمعايير التدقيؽ الدكلية، كقكاعد السمكؾ الميني، 

لثقة بجكدة أثناء تنفيذ عممية التدقيؽ يزيد ابذؿ العناية المينية الكاجبة باإلضافة إلي التزاـ المدققيف 
عممية التدقيؽ، كىذا بدكره يزيد مف ثقة األطراؼ متضاربة المصالح بعمؿ المدقؽ كالتقرير الذم 

 .يصدره مف خالؿ إبداء الرأم حكؿ مدل عدالة القكائـ المالية
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مراحلعمميةالتدقيق

 

 مقدمة -

 الشاممةاستراتيجيةالتدقيقمرحمةالتخطيطوتحديد -

 ةواالختباراتاألساسيةلمعممياتمرحمةتنفيذاختباراتالرقاب -

مرحمةتنفيذإجراءاتالتدقيقالتحميميةواالختباراتالتفصيمية -

 لألرصدة.

صدارتقريرالمدقق.عمميةمرحمةاستكمال - التدقيقوا 
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 مقدمة: 1.4
إف عممية التدقيؽ ىي عممية منتظمة لجمع كتقييـ األدلة، تتككف ىذه العممية مف خطكات 

مستكيات معقكلة مف المؤىالت العممية،  عمىمدركسة مستمدة مف الخبرة العممية لممدققيف المبنية 
لية كالتي تمكف المدقؽ في نياية عممية التدقيؽ مف الخركج برأم مناسب عف مدم عدالة القكائـ الما

 (. 2010كحقيقة تمثيميا لكاقع المنشأة)الذنيبات،
 

 كعادة ما تشمؿ عممية التدقيؽ الخطكات التالية:
 الخطكة األكلي: التخطيط لعممية التدقيؽ كتحديد استراتيجية التدقيؽ الشاممة.

 الخطكة الثانية: تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات.
 نفيذ إجراءات التدقيؽ التحميمية كاالختبارات التفصيمية لألرصدة.الخطكة الثالثة: ت

 الخطكة الرابعة: استكماؿ عممية التدقيؽ.
 

تعتبر مرحمة التخطيط مف أساسيات عممية التدقيؽ، كمتطمب أساسي مف متطمبات معايير 
بكؿ ميمة التدقيؽ الدكلية، ككذلؾ تمكف المدقؽ مف دراسة تكاليؼ كعكائد عممية التدقيؽ قبؿ ق

التدقيؽ، أما مرحمة تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات فيتـ في ىذه المرحمة تنفيذ 
اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات لمحصكؿ عمى أدلة تدعـ أنكاع الرقابة التي تساىـ 

تدقيؽ التحميمية كاالختبارات التفصيمية في تقدير المدقؽ لخطر الرقابة، أما مرحمة تنفيذ إجراءات ال
طبيعة نتائج المرحمتيف األكلى كالثانية حسب األدلة التي تـ الكصكؿ إلييا  عمىلألرصدة فتتكقؼ 

كتقدير المخاطر، كيقكـ المدقؽ أيضان في تمؾ المرحمة بتنفيذ اإلجراءات التحميمية لمتحقؽ مف 
ة استكماؿ عممية التدقيؽ يقكـ المدقؽ بالتأكد مف أف منطقية العمميات المالية كاألرصدة، أما مرحم

يككف منظما في عممو في جميع مراحؿ التدقيؽ, كالسير كفؽ برنامج التدقيؽ المخطط, كيحتفظ 
مف معمكمات, كيقكـ المدقؽ بإعداد أكراؽ العمؿ  عميوالمدقؽ بممؼ دائـ يسجؿ فيو ما يحصؿ 

 ,.Arens, et. al)لمنجز خالؿ عممية التدقيؽكتجميعيا بحيث تمثؿ دراسة تفصيمية لمعمؿ ا
2012) . 
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(:300مرحمةالتخطيطوتحديداستراتيجيةالتدقيقالشاممة)معياررقم 2.4
يعرؼ مصطمح التخطيط بشكؿ عاـ بأنو عممية جمع المعمكمات كتنظيميا كتحميميا كصكال 

بأنو "كضع استراتيجية تدقيؽ إلي األىداؼ المرجكة، بينما يعرؼ مصطمح التخطيط لعممية التدقيؽ 
شاممة لمعممية كتطكير خطة تدقيؽ كذلؾ مف أجؿ تخفيض مخاطر التدقيؽ إلي مستكم منخفض 

 (.261:ص2012بشكؿ مقبكؿ")جمعة،
تكمف أىمية التخطيط لعممية التدقيؽ في تمكيف المدقؽ مف دراسة تعاقداتو بشكؿ دقيؽ كالتحكـ 

سمعة جيدة في  عمىالمنافسة كالمحافظة  عمىة قدرة الشركة بتكاليؼ عممية التدقيؽ كبالتالي زياد
عالقة جيدة مع العمالء كتقديـ خدمات تدقيقية متميزة  عمىعماؿ مف خالؿ المحافظة مجتمع األ

 بتكاليؼ معقكلة.
 

 (2010كبشكؿ عاـ فإف التخطيط لعممية التدقيؽ يساعد في تحقيؽ األمكر التالية)الذنيبات،
(Arens, et. al., 2012): 

األدلة الكافية كالمناسبة كتقييـ ىذه األدلة كيعتبر ذلؾ ميمان لمنشأة المحاسبة  عمىالحصكؿ  -1
 سمعو طيبة في مجتمع األعماؿ. عمىحتى تتجنب التعرض لممساءلة القانكنية، كالحفاظ 

التحكـ في التكاليؼ كيساعد ذلؾ المنشأة أف تعمؿ بشكؿ تنافسي،  عمىمساعدة المدقؽ  -2
 ككذلؾ االحتفاظ بقاعدة العمالء الذيف تتعامؿ معيـ.  فاعميةكزيادة الكفاءة كال

تجنب سكء التفاىـ مع العميؿ كيعتبر أمران ىامان لتكفير عالقة جيدة مع العميؿ، كتسييؿ  -3
 نحك جيد كبتكمفة مناسبة. عمىتنفيذ العمؿ 

 

: 300يشير مجمس معايير التدقيؽ كالتأكيد الدكلي في معيار التدقيؽ الدكلي ) ( المكسـك
التخطيط لتدقيؽ البيانات المالية إلي أف التخطيط المالئـ لعمؿ التدقيؽ يساعد في التأكد مف 

 (:262:ص2012أف)جمعة،
 العناية المالئمة قد أعطيت لممجاالت اليامة في عممية التدقيؽ. -1
 المحتممة قد شخصت، كحميا في الكقت المناسب. المشاكؿ -2
 عممية التدقيؽ منظمة كتدار بشكؿ مناسب كبأسمكب فعاؿ ككفؤ. -3
 التكزيع المناسب لمعمؿ ألعضاء فريؽ العممية. -4
 ـ كمراجعة عمميـ.عميييسيؿ تكجيو أعضاء فريؽ العممية كاإلشراؼ  -5
 تنسيؽ العمؿ الذم يقـك بو المدقؽ كالخبراء لممنشآت التابعة أك الفركع. عمىيساعد  -6
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االتصالبالمدققالسابق: 1.2.4
، قياـ المدقؽ باالتصاؿ مع 28( في الفقرة رقـ 300يتطمب بياف معايير التدقيؽ رقـ )

 ,IFAC,2004المدقؽ السابؽ، عندما يككف ىناؾ تغيير لممدقؽ امتثاالن لمتطمبات أخالقيات المينة)
ISA.NO 300.)

معمكمات عف كاقع عممية  عمىكالغرض مف ىذا االتصاؿ ىك أف يحصؿ المدقؽ الجديد 
قبكؿ أك رفض عممية التدقيؽ. كيطمب المدقؽ الجديد مف  عمىالتدقيؽ، إذ تساعده ىذه المعمكمات 

في عممية  تفييدهالعميؿ أف يصرح لممدقؽ السابؽ بإعطاء جميع المعمكمات الضركرية كالتي 
المدقؽ الجديد  عمىالتدقيؽ، كاالتصاؿ بالمدقؽ السابؽ يفيد في تخطيط عممية التدقيؽ، كيسيؿ 

 (.17:ص2011كثيران مف األمكر كالظركؼ الغامضة)المطارنو،
 

:التمييدلتخطيطعمميةالتدقيق 2.2.4
كمتابعة  الميمة، قبكؿ قبؿ الجديد العميؿ لتقييـ اإلجراءات كضع التدقيؽ مكتب عمى يجب

 بعيف االعتبار يأخذ أف التدقيؽ مكتب عمى يجب كما مستمرة، بصفة الحالييف العمالء مع العالقات
 كضع لذلؾ، كضعت التي اإلجراءات كمف .مالئـ بشكؿ العميؿ خدمة عمى كقدرتو استقالليتو
 ككذلؾ لممكتب كعمالء اعتمادىـ عمى كلغرض المكافقة المحتمميف، العمالء تقييـ لغرض إجراءات
 الضركرم مف كاف إذا فيما تحديد لغرض أحداث معينة، ظيكر ضكء عمى العمالء تقييـ كضع

 .(2005عدمو)أبكىيف، مف العميؿ مع العالقة استمرار
تدقيؽ حسابات شركة  عمىالمدقؽ قبؿ القياـ بعممية اتخاذ قرار بالمكافقة  عمىيتكجب كما 

درجة معقكلة مف الفيـ لطبيعة نشاطو كأف  عمىؿ أك االستمرار مع عميؿ معيف أف يقـك بالحصك 
يقكـ بجمع المعمكمات المناسبة التي تساعده في اتخاذ ىذه القرارات، كنظرا ألىمية ىذه الخطكة فقد 

مدقؽ الحسابات القياـ بإجراءات فيما  عمى، أف 6( في الفقرة 300نص معيار التدقيؽ الدكلي رقـ)
بالنسبة لعممية التدقيؽ الحالية، كتقكيـ االمتثاؿ لممتطمبات  يتعمؽ باستمرار العالقة مع العميؿ

شركط التعاقد،  عمىاألخالقية بما في ذلؾ االستقاللية، باإلضافة إلي ذلؾ االتفاؽ مع العميؿ 
كاالتصاؿ بالمدقؽ السابؽ إف كاف ىناؾ تغييران في المدقؽ كذلؾ امتثاالن ألخالقيات المينة، كتختمؼ 

 (. 2011حالة ككف عممية التدقيؽ لعميؿ جديد أك ككنو مستمر)المطارنو،ىذه المعمكمات في 
قبكلو، كأف يراجع العالقة مع  عمىيقكـ المدقؽ بتقييـ العميؿ المحتمؿ قبؿ المكافقة ك 

العمالء الحالييف باستمرار، ففي حالة ككف العميؿ جديد، يقكـ الشريؾ المسؤكؿ بتقييـ كضع المنشأة 
االستمرار، كيقكـ بتقييـ عالقة  عمىمعتيا كقدرتيا التنافسية كقدرة الشركة في السكؽ مف ناحية س
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استقالليتو كمدم ممارسة  عمىالحفاظ  عمىاالدارة مع المدقؽ السابؽ لمعرفة مدم قدرة المدقؽ 
. أما العمالء القدامى فإنو يتـ تقييـ امكانية االستمرار معيـ، حيث يتـ تقييـ عميواإلدارة ضغكطان 

العالقة معيـ في الفترة أك الفترات السابقة كباألخص مدم كجكد تضارب بينيـ كمدم ممارسة 
األدلة التي يراىا  عمىرأيو أك منعو مف الحصكؿ  عمىالمدقؽ لمتأثير  عمىالعميؿ لضغكطات 
عمؽ بأتعاب التدقيؽ فإف كجكد بعض األتعاب المتأخرة قد يجعؿ المدقؽ يمتنع عف ضركرية كفيما يت

االستمرار مع العميؿ لفترة جديدة. ككذلؾ االمر في حالة كجكد دعكل قضائية مقامة مف قبؿ 
 (:134:ص2010العميؿ ضد المدقؽ باألخص يأخذ المدقؽ بعيف االعتبار ما يمي)الذنيبات،

المديريف األساسييف لمشركة كأكلئؾ الذيف ليـ مسؤكلية التحكـ مدم استقامة المالكيف ك  .1
 المؤسسي.

فحص فيما إذا كاف الفريؽ المكمؼ بالميمة يتمتع بالكفاءة التي تمكنو مف القياـ بالميمة  .2
 كلديو الكقت كالمكارد الضركرية.

قية بما فحص فيما إذا كاف بإمكاف شركة التدقيؽ كفريؽ الميمة االلتزاـ بالمتطمبات األخال .3
 فييا االستقاللية.

 
يرم الباحث أف المسئكلية القانكنية كالمينية لمنشأة التدقيؽ المتعمقة بالعمالء الذيف يفتقدكف 
األمانة أك العمالء الذيف ليس لدييـ االستقرار المالي كلدييـ مشاكؿ مالية اك سمعتيـ في السكؽ 

التي سكؼ  سيئة سيجمبكف لمنشأة التدقيؽ مشاكؿ كتكاليؼ مباشرة كغير مباشرة أكثر مف المنفعة
 عمىمنشأة التدقيؽ دراسة أم عميؿ دراسة معمقة قبؿ المكافقة  عمىا. كلذلؾ يجب عميييحصمكف 

سمعة طيبة في  عمىقبكلو مف حيث التكمفة كالعائد لتجنب الدخكؿ في مشاكؿ مستقبمة كالمحافظة 
خطر كبير، بيئة األعماؿ، كبالتالي بعض المنشآت ترفض التعامؿ مع العمالء الذيف يتعمؽ بيـ 
 مثؿ عمالء االدخار كالقركض، شركات التاميف الصحي، شركات التأميف ضد الككارث.

 
لتأكد مف إمكانية التعامؿ معو. كيجب أف يتـ تقييـ ما افقبؿ قبكؿ العميؿ الجديد يتـ 

  -(:Arens, et. al., 2012يمي)
 مكقؼ العميؿ المتكقع في مجتمع األعماؿ.  .1
 ؿ.االستقرار المالي لمعمي  .2
 عالقة العميؿ بمنشاة المحاسبة التي كانت تقكـ بالتدقيؽ.   .3



39 
 

مف معايير التدقيؽ أف يتصؿ المدقؽ الجديد مع المدقؽ القديـ الذم  7كتتطمب نشرة رقـ 
قبكؿ ميمة التدقيؽ مف عدمو. كمف  عمىكاف يقكـ بالتدقيؽ، كذلؾ لتقييـ مكقؼ المدقؽ الجديد 

الغ المدقؽ الجديد عف أية خالفات بينو كبيف العميؿ، كأم خالؼ الجائز أف يقكـ المدقؽ القديـ بإب
 عمىا. كطبقا لميثاؽ السرية يجب اف يحصؿ المدقؽ القديـ عمييحكؿ المبادئ المحاسبية المتعارؼ 

إذف مف العميؿ قبؿ إعطاء المدقؽ الجديد أية معمكمات. كفي حالة كجكد مشاكؿ قضائية يمكف 
إعطاء معمكمات" إف معظـ منشآت المحاسبة تقـك  عمىاختصار إجابة المدقؽ القديـ " بعدـ القدرة 

لعالقة بتقييـ عمالئيا سنكيان لتحديد ما اذا كانت ستستمر في تقديـ خدماتيا ليـ اـ أنيا ستكقؼ ا
 معيـ. كمف أىـ أسباب عدـ االستمرار مع العمالء:

 نكع الرأم الذم يتـ إصداره. .1
 األتعاب. .2
 افتقار العميؿ لألمانة. .3
 إذا رفع العميؿ قضية ضد المدقؽ. .4
 عدـ دفع األتعاب ألكثر مف عاـ، أك كجكد خطر كبير لممجاؿ الذم يعمؿ فيو العميؿ. .5

 
(:210شروطاالتفاقية)معياررقمعمىالتفاىممعالعميل 3.2.4

شركط التكميؼ بيذه العممية في كتاب  عمىمف الكاجب اتفاؽ أطراؼ عممية التدقيؽ 
التكميؼ أك  في أم صكرة مناسبة تمثؿ شكالن مف أشكاؿ العقكد، بقصد مساعدة المدقؽ في اعداد 

لتكميؼ في أنو يكثؽ كيؤكد كتاب التكميؼ المتعمؽ بتدقيؽ البيانات المالية، كتكمف أىمية كتاب ا
ىدؼ كنطاؽ التدقيؽ كمدم مسؤكليات المدقؽ تجاه العميؿ  عمىتعيينو ك  عمىمكافقة المدقؽ 

 (.2012كطبيعة التقارير التي سكؼ يصدرىا المدقؽ)نظمي كالعزب،
بعد جمع المعمكمات السابقة كتقييميا كاتخاذ قرار بقبكؿ ميمة التدقيؽ الجديدة أك االستمرار 

عداد رسالة مع ال أك ما يسمي  االرتباطعميؿ القديـ يقكـ المدقؽ كالعميؿ بتحديد شركط االتفاقية كا 
(. كىذه الرسالة عبارة عف العقد المكقع مف قبؿ الطرفيف engagement letterكتاب التكميؼ )

 كالذم يبيف شركط االتفاقية كيحدد طبيعة ميمة التدقيؽ كمسؤكليات المدقؽ كاإلدارة.
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محتوياترسالةاالرتباط:
 عمىمف تكميؼ إلي أخر كلكنيا بشكؿ عاـ قد تحتكم  االرتباطقد تختمؼ محتكيات رسالة 

 (: 136:ص2010األمكر التالية)الذنيبات،
 اليدؼ مف تدقيؽ البيانات المالية. .1
 مسؤكلية االدارة عف البيانات المالية. .2
 إطار اإلبالغ المالي المطبؽ. .3
 بما في ذلؾ اإلشارة إلي القكانيف كاألنظمة ذات العالقة. نطاؽ عممية التدقيؽ  .4
 شكؿ التقرير أك التقارير. .5
اإلشارة إلي مخاطر احتماؿ عدـ تمكف المدقؽ مف اكتشاؼ التحريفات المادية في البيانات  .6

 المالية بسبب استخداـ العينات في التدقيؽ ككجكد المحددات المتكارثة المختمفة.
، كافة السجالت عمى، أك االطالع عمىكيف المدقؽ مف الحصكؿ اإلشارة الي ضركرة تم .7

 كالمستندات كالمعمكمات التي يراىا ضركرية.
 

بعض وىناك في المدقق يرغب قد التي ىذهأاألمور ومن التكميف كتاب يتضمنيا ن
(:184:ص2012األمور)نظميوالعزب،

 االمكر المتعمقة بتخطيط عممية التدقيؽ. .1
 باألتعاب المينية كطرؽ سدادىا.األمكر المتعمقة  .2
 كتاب تأكيد مف العميؿ. عمىاألمكر المتعمقة بثبيت شركط التكميؼ عف طريؽ الحصكؿ  .3
 أية ترتيبات تتعمؽ باشراؾ مدققيف آخريف أك خبراء أك مدققيف داخمييف. .4
في حالة اعادة التكميؼ بالتدقيؽ قد يقرر المدقؽ عدـ ارساؿ كتاب تكميؼ جديد في كؿ  .5

 ال اذا استجد شيء ككاف ىناؾ حاجة ممحة لذلؾ.فترة ا


اختيارفريقعملالتدقيق: 4.2.4
أنو يجب أف يؤدم التدقيؽ بكاسطة شخص  عمىالمعيار األكؿ مف معايير التدقيؽ ينص 

أك أشخاص لدييـ التدريب كالميارة لمعمؿ كمدققيف. كلغاية االستمرار مف عاـ آلخر يتعيف ضركرة 
كيجب أف يتكفر في فريؽ التدقيؽ المعرفة بالنشاط الذم يعمؿ فيو العميؿ االلتزاـ بيذا  المعيار، 

عند مكاجية المدقؽ مكاقؼ متخصصة يجب االستعانة بخبراء متخصصيف، مثؿ االستعانة بخبير 
المدقؽ اإللماـ الكافي بنشاط  عمىفي صناعو الماس، استشارة محاميف في مسائؿ قانكنية، كيجب 

 .(Arens, et. al., 2012)االستعانة بخبير العميؿ ليحدد مدم ضركرة
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فيمأعمالالعميلوصناعتو: 5.2.4
حيث أف المعرفة الكافية كالكاممة بطبيعة عمؿ كنشاط المنشأة كبالذات المتطمبات كالمشاكؿ 
البيئية تمكف المدقؽ مف تحديد كفيـ الحاالت كالمعامالت التي يرم المدقؽ بأنيا ميمة كليا تأثير 

لمالية، كتككف معرفة المدقؽ بطبيعة عمؿ المنشأة قبؿ عممية التكميؼ كأثناءىا البيانات ا عمى
أكبر قدر ممكف مف المعمكمات، ككمما تقدـ المدقؽ في عممية التدقيؽ  عمىكبعدىا كذلؾ لمحصكؿ 

 .(2012احتاج الي معمكمات أكثر كأدؽ عف طبيعة عمؿ المنشأة)نظمي كالعزب:
 

مف خالؿ ىذه الخطكة يجمع المدقؽ المعمكمات المناسبة عف طبيعة نشاط العميؿ 
 (:142:ص2010ما يمي)الذنيبات، عمىكالصناعة التي يعمؿ فييا، كتشتمؿ ىذه المعمكمات 

درجة مف الفيـ لمعمميات  عمىالقياـ بزيارة ميدانية لمنشأة العميؿ مف أجؿ الحصكؿ  .1
جراء المقابالت مع  معمكمات بشكؿ مباشر عف  عمىالمكظفيف كالحصكؿ التشغيمية كا 

 مختمؼ النكاحي الفنية.
تحديد االطراؼ ذات العالقة كالتي تشمؿ كؿ الجيات الرئيسة التي يتعامؿ معيا العميؿ  .2

االخر. كفي حالة التعامؿ بعمميات ذات تأثير  عمىكيككف ىناؾ تأثير مادم ألحد الطرفيف 
 .مادم فانو ال بد مف اإلفصاح عنيا

معمكمات عف العمميات كالتعاقدات أك االلتزامات القانكنية لمعميؿ، حيث يتـ  عمىالحصكؿ  .3
ىذه المعمكمات مف خالؿ مراجعة النظاـ األساسي كعقد التأسيس كمحاضر  عمىالحصكؿ 

 االجتماعات كالتعاقدات المختمفة كغيرىا مف الكثائؽ.
 نظاـ المحاسبي بمختمؼ مككناتو.معمكمات عف نظاـ الرقابة الداخمية كال عمىالحصكؿ  .4

كيرم الباحث أف الفيـ الدقيؽ ألعماؿ العميؿ كصناعتو كالمعرفة الكافية حكؿ عمميات 
الشركة ضركرية لممدقؽ إلجراء تدقيؽ كافي حسب المعيار الثاني مف معايير العمؿ الميداني، 
فالمدقؽ يجب أف يحصؿ عمى فيـ كاؼ لممؤسسات كبيئتيا، بما في ذلؾ الرقابة الداخمية، كذلؾ 

طر األخطاء الجكىرية في البيانات المالية سكاء كانت ناتجة عف الخطأ أك الغش، لتقييـ مخا
 كتصميـ طبيعة كتكقيت إجراءات التدقيؽ. 


  



42 
 

 تنفيذاإلجراءاتالتحميميةاألولية: 6.2.4
تعتبر اإلجراءات التحميمية في التدقيؽ احدم الفحكصات الجكىرية التي يقكـ بيا المدقؽ 

البنكد التي يتكقع أف تككف بيا أخطاء  عمىدقيؽ، إذ يركز المدقؽ عند قيامو بعمؿ برنامج الت
كتحريفات جكىرية، كيطمب أدلة إثبات إضافية عندما يككف نظاـ الرقابة الداخمي ال يمكف االعتماد 

، أك لعدـ كفاية نظاـ التقارير، كعدـ كفاية اإلفصاح في القكائـ المالية التقميدية كما أنيا تساعد عميو
فيـ كاقع منشأة العميؿ محؿ التدقيؽ ككضكح الرؤية حكؿ مدم مصداقية القكائـ المالية  عمىالمدقؽ 

 (.2012المنشكرة كمدم اتفاقيا مع كاقع المنشأة الحقيقي)أبكشرخ،
كلذلؾ فاف تمؾ العكامؿ تجعؿ مف االجراءات التحميمية في التدقيؽ ضركرة البد مف القياـ بيا 

زيادة كفاءة عممية  عمىكقت كتكمفة عممية التدقيؽ فيي تعمؿ باإلضافة لفكائدىا في تخفيض 
 (.263:ص2005التدقيؽ)جربكع،

 
 فيمالرقابةالداخميةوتحديدمخاطرالرقابة: 7.2.4

قدر مناسب مف الفيـ األكلي  عمىدراسة كفيـ نظاـ الرقابة الداخمية مف أجؿ الحصكؿ 
المدقؽ أف يقـك ببعض اإلجراءات  مىعالذم يساعد المدقؽ في رسـ خطة التدقيؽ بشكؿ المناسب. ف

فيـ لمعميؿ كألنظمة الرقابة الداخمية طبقان لمعايير التدقيؽ الدكلية كالمعيار الثاني مف  عمىلمحصكؿ 
فيـ كافي  عمىمعايير العمؿ الميداني، حيث أف ىذه المعايير تتطمب أف يقكـ المدقؽ بالحصكؿ 

المدقؽ أف يقـك  عمىناسب لعممية التدقيؽ. يجب لمرقابة الداخمية لمعميؿ مف أجؿ التخطيط الم
بدراسة كفيـ نشاط المنشأة كبيئتيا بما في ذلؾ الرقابة الداخمية ذات الصمة بالبيانات المالية كذلؾ 
مف أجؿ تحديد كتقييـ مخاطر كجكد تحريفات مادية في البيانات المالية سكاء كانت ناتجة عف 

كحجـ كتكقيت اختبارات  الغش اك الخطأ، كمف أجؿ تصميـ طبيعة
 (.151:ص2010التدقيؽ)الذنيبات،

 
جمعالمعموماتلتقديرمخاطراالحتيال: 8.2.4

مف الممكف أف تنشأ األخطاء في البيانات المالية مف االحتياؿ أك الخطأ،  كالعامؿ الذم يميز  
قصكد أك غير بيف االحتياؿ كالخطأ ىك ما إذا كاف اإلجراء الناجـ عف الخطأ في البيانات المالية م

يشير مصطمح "الخطأ " إلى التحريفات غير المقصكدة في البيانات المالية، بما في ذلؾ ك مقصكد.
 حذؼ مبمغ أك إيضاح مثؿ: 

 .خطأ في جمع بيانات أك معالجتيا كالتي تعد البيانات المالية منيا 
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 .تقدير محاسبي غير صحيح ناتج عف السيك أك تفسير خاطئ لمحقائؽ  

  تطبيؽ المبادئ المحاسبية المتعمقة بالقياس أك االعتراؼ أك التصنيؼ أك العرض خطأ في
 أك اإلفصاح.

مصطمح "االحتياؿ" إلى فعؿ متعمد مف قبؿ فرد كاحد أك أكثر مف اإلدارة أك المكمفيف كيشير 
ى ميزة بالرقابة أك المكظفيف أك أطراؼ أخرل، كىذا الفعؿ يتضمف استخداـ الخداع لمحصكؿ عم

يتـ اإلشارة إلى االحتياؿ الذم يتكرط بو عضك كاحد أك أكثر مف ك  عادلة أك غير قانكنية، غير
اإلدارة أك المكمفيف بالرقابة عمى أنو "احتياؿ اإلدارة"، كيشار إلى االحتياؿ الذم يتكرط بو مكظفك 

كاطؤ داخؿ المنشأة فقط عمى أنو " احتياؿ المكظفيف"، كفي أم مف ىاتيف الحالتيف قد يككف ىناؾ ت
ىناؾ نكعاف مف التحريفات المقصكدة ليما عالقة ة أك مع أطراؼ أخرل خارج المنشأة، ك المنشأ

التحريفات الناتجة عف تقرير مالي احتيالي، كتحريفات ناتجة عف سكء  –المدقؽ لالحتياؿ بتصنيؼ
 التخصيص لألصكؿ.

قييـ جميع المعمكمات عمى المدقؽ الحفاظ عمى مستكل مف الشؾ الميني بمعني تكبالتالي 
تقييـ مخاطر االحتياؿ، كالمدقؽ لديو مسؤكلية لمتصدم لمخاطر االحتياؿ  عمىالمتاحة بيدؼ القدرة 

عف طريؽ تخطيط كتنفيذ أعماؿ التدقيؽ لمحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ بأف أية معمكمات جكىرية 
 (4-1الشكؿ )ح كيكض خاطئة، يتـ الكشؼ عنيا سكاء كانت ناشئة عف االحتياؿ أك األخطاء

 .(Arens, et. al., 2012مصادر المعمكمات الخمسة عند تحديد كتقييـ مخاطر االحتياؿ)
 (1-4شكلرقم)

 مصادرالمعموماتلتقديرمخاطراالحتيال
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(Arens, et. al., 2012 p343)المصدر:


المدقؽ أف يقكـ ببذؿ أقصي قدر مف  عمىالشكؿ السابؽ أف  بيانات يرم الباحث مف خالؿ
العناية المينية الكاجبة لتقييـ مخاطر االحتياؿ عف طريؽ جمع المعمكمات الالزمة لذلؾ كتقييـ 
مخاطر االحتياؿ في المرحمة األكلي مف عممية التدقيؽ لتكجيو إمكانيات التدقيؽ نحك الشككؾ 

 عممية التدقيؽ. فاعميةكفاءة ك المادية الجكىرية كتكفير الكقت كالجيد مف أجؿ زيادة 
استراتيجيةالتدقيقالشاممة: 9.2.4

( فقد أكجب كضع استراتيجية تدقيؽ شاممة كالتي بمكجبيا 300طبقان لمعيار التدقيؽ رقـ )
يتـ تحديد أىداؼ التدقيؽ كطبيعة كنطاؽ إجراءات التدقيؽ كتكقيت تنفيذىا كالمكارد الالزمة مادية أك 

ة كتكثيقيا المدقؽ أف يضع ىذه االستراتيجي عمىبشرية ككافة الترتيبات اإلدارية األخرل، كما كيجب 
كشرح نطاؽ العمؿ كالتنفيذ المتكقع لعممية التدقيؽ، ككمما كانت ىذه االستراتيجية مفصمة أدت إلي 

 (.18:ص2011المساعدة في كضع خطة التدقيؽ)المطارنو،
 

المدقؽ كضع استراتيجية شاممة لعممية التدقيؽ، كتحدد استراتيجية التدقيؽ  عمىكما يجب 
التدقيؽ، كتكفر اإلرشادات لتطكير خطة تدقيؽ أكثر تفصيالن كيشمؿ  الشاممة نطاؽ كتكقيت كمدم

 (:273:ص2012كضع استراتيجية تدقيؽ شاممة ما يمي)جمعة،
تحديد خصائص العممية التي تبيف نطاقيا مثؿ إطار إعداد التقارير المالية المستخدـ  -1

 كمتطمبات إعداد التقارير الخاصة بالقطاع كمكاقع مككنات المنشأة.
يد أىداؼ إعداد التقارير المالية لمعممية الخاصة بتخطيط تكقيت التدقيؽ كطبيعة تأك -2

االتصاالت المطمكبة مثؿ المكعد النيائي إلعداد التقارير المرحمية كالنيائية كالتكاريخ 
 الرئيسية لالتصاالت المتكقعة مع اإلدارة كالمكمفيف بالرقابة.

ا جيكد فريؽ العممية مثؿ تحديد عمييالتي يرتكز تحديد العكامؿ اليامة التي تبيف النكاحي  -3
 عمىمستكيات األىمية النسبية كالتحديد األكلي لمنكاحي التي قد يكجد فييا مخاطر أ

لألخطاء الجكىرية، كالتحديد األكلي لممككنات اليامة كأرصدة الحسابات، كتقييـ ما إذا كاف 
الرقابة الداخمية كتحديد  اعميةفأدلة فيما يتعمؽ ب عمىيمكف لممدقؽ التخطيط لمحصكؿ 

 القطاع الحديث الياـ لممنشأة كتقاريرىا المالية كالتطكرات المناسبة األخرل.
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تصميمبرنامجالتدقيقالتفصيمي: 10.2.4
يحتاج المدقؽ عند القياـ بالتخطيط لعممية تدقيؽ البيانات المالية إلي تصميـ برنامج تدقيؽ، 

النتائج التي تكصؿ إلييا المدقؽ بعد  لىد عمىطة مرسكمة كلذلؾ يعرؼ برنامج التدقيؽ بأنو" خ
 (.282:ص2012دراستو كتقييمو لنظاـ الرقابة الداخمية كذلؾ بيدؼ تدقيؽ البيانات المالية")جمعة،

إف تصميـ البرنامج يشمؿ تكضيح اإلجراءات التفصيمية التي تتعمؽ بكؿ ىدؼ مف أىداؼ التدقيؽ، 
حيث يأخذ المدقؽ بعيف االعتبار طبيعة اإلجراءات التي سيقكـ بيا كمدم القياـ بيا كالتكقيت 

دقؽ كالتي المناسب لمقياـ بكؿ اجراء. كىذا البرنامج ينسجـ مع استراتيجية التدقيؽ التي يتبناىا الم
اختبارات متكازنة تتعمؽ بالرقابة الداخمية كباالختبارات األساسية لمعمميات كالتفصيمية  عمىتحتكم 

 لألرصدة كاإلجراءات التحميمية.
إف خطة التدقيؽ تككف أكثر تفصيالن مف استراتيجية التدقيؽ الشاممة، كىي تشمؿ طبيعة 

 عمىيا أعضاء فريؽ العممية مف أجؿ الحصكؿ كتكقيت كمدم إجراءات التدقيؽ التي سيقكـ بأدائ
أدلة تدقيؽ كافية كمناسبة لتقميؿ مخاطر التدقيؽ إلي مستكم منخفض بشكؿ مقبكؿ، لذلؾ يشير 

المدقؽ  عمى( إلي أنو يجب 300مجمس معايير التدقيؽ كالتأكيد الدكلي في معيار التدقيؽ الدكلي )
ؽ إلي مستكم منخفض بشكؿ مقبكؿ، مع اآلخذ تطكير خطة التدقيؽ مف أجؿ تقميؿ مخاطر التدقي

بعيف االعتبار أف تكثيؽ خطة التدقيؽ يعمؿ كسجؿ لمتخطيط كاألداء المناسب إلجراءات التدقيؽ 
التي يمكف مراجعتيا كاعتمادىا قبؿ أداء مزيد مف إجراءات التدقيؽ، كلذلؾ يجب أف تشمؿ خطة 

 (:278:ص2012التدقيؽ ما يمي)جمعة،
 قيت كمدم اإلجراءات المخططة لتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية.كصؼ لطبيعة كتك  -1
كصؼ لطبيعة كتكقيت كمدم إجراءات التدقيؽ اإلضافية المخططة عند مستكم اإلثبات  -2

 لكؿ فئة ىامة مف المعامالت كأرصدة الحسابات كاالفصاحات.
التدقيؽ  تثاؿ لمعاييرإجراءات التدقيؽ األخرل المطمكب تنفيذىا لمعممية مف أجؿ االم -3

 الدكلية.
 
المدقؽ تطكير خطة  عمىيتعيف  13(، في الفقرة 300كطبقان لمعيار التخطيط الدكلي )    

التدقيؽ مف أجؿ تقميؿ مخاطر التدقيؽ كبالشكؿ المقبكؿ كتطبيؽ االستراتيجية الشاممة لمتدقيؽ، 
ؼ مف أىداؼ كيجب أف تشمؿ خطة التدقيؽ تكضيحا لإلجراءات التفصيمية التي تتعمؽ بكؿ ىد

مدقؽ الحسابات االخذ بعيف االعتبار طبيعة  عمىعممية التدقيؽ، فعند كضع خطة التدقيؽ يجب 
 (.156:ص2006االجراءات التفصيمية التي سيقكـ بيا كالتكقيت المناسب لكؿ إجراء)الذنيبات،
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ت االختبارات المكسعة لمعمميا عمىككما ىك معركؼ فإف إجراءات التدقيؽ األساسية تقكـ 
ساسية أجزاء كتتككف مف: االختبارات األ كتفاصيؿ األرصدة كيتـ تصميـ خطة التدقيؽ مف ثالثة

 (.110:ص2004االختبارات التفصيمية لألرصدة)حماد،ك اإلجراءات التحميمية، ك لمعمميات، 
المدقؽ في أثناء سير عممية  عمىأنو  16( في الفقرة 300لقد نص معيار التدقيؽ الدكلي )

حديث استراتيجية التدقيؽ الشاممة كخطة التدقيؽ كتغييرىما حسب الضركرة، كقد نصت التدقيؽ ت
أدلة تتعارض مع األدلة التي  عمىمف نفس المعيار أنو مف الممكف أف يحصؿ المدقؽ  17الفقرة 
ما سبؽ يجب إعادة تقييـ  عمىالرقابة الداخمية، كبناءن  فاعميةا في أثناء قيامو بتقييـ عمييحصؿ 

جراءات  عمىإجراءات التدقيؽ المخططة بناءن  التقييـ المعدؿ لممخاطر، كتعديؿ طبيعية كتكقيت كا 
 (.19:ص2011التدقيؽ نتيجة لمظركؼ المستجدة)المطارنو،

حداث رة طيمة عممية التدقيؽ، كنتيجة ألإف تخطيط عممية التدقيؽ ىك عممية مستمرة متكر 
ا مف نتائج إجراءات عمييتغيرات في الظركؼ أك أدلة التدقيؽ التي تـ الحصكؿ غير متكقعة أك 

التدقيؽ فقط يحتاج المدقؽ أف يعدؿ استراتيجية التدقيؽ الشاممة كخطة التدقيؽ الشاممة، كبذلؾ 
تعديؿ طبيعة كتكقيت كمدل إجراءات التدقيؽ اإلضافية المخططة الناجمة، كقد تصؿ معمكمات إلى 

 تختمؼ بشكؿ جكىرم عف المعمكمات المتكفرة عندما خطط المدقؽ إجراءات التدقيؽ.عمـ المدقؽ 
 

التوجيوواإلشرافوالمتابعة: 11.2.4
تنفيذ كتحقيؽ أىداؼ الفحص، كتحديد  عمىتتضمف ىذه العممية تكجيو المساعديف القائميف 

( فقد 300دكلي )ما إذا كانت ىذه األىداؼ قد تحققت في النياية أـ ال. أما عف معيار التدقيؽ ال
مدقؽ الحسابات التخطيط لطبيعية كتكقيت كمدم التكجيو  عمىأف  20كالفقرة  18تضمف في الفقرة 

عدد مف  عمىأعضاء فريؽ عممية التدقيؽ كمراجعة عمميـ تعتمد أساسان  عمىكاإلشراؼ ك المتابعة 
ة، قدرة ككفاءة المكمفيف العكامؿ منيا حجـ كتعقيد المنشأة، مجاؿ التدقيؽ، مخاطر االخطاء الجكىري

 (.337:ص2007بميمة التدقيؽ)االتحاد الدكلي لممحاسبيف،
عمى المدقؽ تخطيط طبيعة كتكقيت كمدل تكجيو كاإلشراؼ عمى أعضاء فريؽ العممية بناء 
عمى المخاطرة المقيمة لألخطاء الجكىرية، كعندما تزيد المخاطرة المقيمة لألخطاء الجكىرية في 

دقيؽ، فإف عمى المدقؽ عادة زيادة مدل كاستمرارية تكجيو كاإلشراؼ عمى أعضاء مجاؿ مخاطرة الت
فريؽ العممية كأداء مراجعة أكثر تفصيالن لعمميـ، كبالمثؿ عمى المدقؽ تخطيط طبيعة كتكقيت 
كمدل مراجعة عمؿ فريؽ العممية بناء عمى قدرات ككفاءة األفراد األعضاء في فريؽ العممية الذيف 

 (.280:ص2012اء عممية التدقيؽ)جمعة،يقكمكف بأد
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توثيقاستراتيجيةالتدقيقالشاممةوخطةالتدقيقالمفصمة: 12.2.4
( إلي أنو 300يشير مجمس معايير التدقيؽ كالتأكيد الدكلي في معيار التدقيؽ الدكلي )

المدقؽ تكثيؽ استراتيجية التدقيؽ الشاممة كخطة التدقيؽ المفصمة، بما في ذلؾ أية  عمىيجب 
تكثيؽ المدقؽ الستراتيجية التدقيؽ  يشمؿ يرات جكىرية تتـ أثناء عممية التدقيؽ، كما يجب أفتغ

بالغ األمكر اليامة  الشاممة القرارات الرئيسية التي تعتبر ضركرية لتخطيط التدقيؽ بشكؿ مناسب كا 
إال أف عممية  باإلضافة إلي كجكب تكثيؽ المدقؽ الستراتيجية التدقيؽ الشاممة، عممية التدقيؽلفريؽ 

التكثيؽ ال تقتصر عمي ذلؾ بؿ تشمؿ أيضان كافة التغيرات اليامة كنتائج اجراءات التدقيؽ المتأثرة 
 (.2009)جمعة،بيذه التغيرات

مدقؽ الحسابات بتكثيؽ استراتيجية  22( في الفقرة رقـ 300كقد ألـز المعيار الدكلي رقـ )
قد يحدث في أثناء عممية التدقيؽ، كاليدؼ مف تكثيؽ التدقيؽ كخطة التدقيؽ بما في ذلؾ أم تغيير 

تقديـ ما يعزز أف عممية التدقيؽ قد تمت كفقأ لممعايير  عمىعممية التخطيط ىك مساعدة المدقؽ 
 (.  19:ص2011ا، كأف الرأم الذم قاـ بإبدائو ىك كاقعي كغير متحيز)المطارنو،عمييالمتعارؼ 


واالختباراتاألساسيةلمعمميات:مرحمةتنفيذاختباراتالرقابة 3.4

بعد قياـ المدقؽ في الخطكات السابقة بدراسة كفيـ نظاـ الرقابة الداخمية لغايات التخطيط 
فانو يبدأ في ىذه المرحمة بتنفيذ ما تـ تحديده في برنامج التدقيؽ مف اختبارات تيدؼ إلي التحقؽ 

النظاـ، حيث يقكـ باالستفسارات مف  تشغيؿ فاعميةمف مدم مناسبة تصميـ الرقابة الداخمية ك 
عادة التشغيؿ لبعض أنشطة  مكظفي العميؿ كفحص الكثائؽ كالتقارير كمالحظة بعض األنشطة كا 
العميؿ. أما بالنسبة لالختبارات األساسية لمعمميات فيي تيدؼ إلي التحقؽ مف مدم كجكد تحريفات 

الختبارات تيدؼ إلي التحقؽ مف االىداؼ في القيـ النقدية ليذه العمميات، كبشكؿ أدؽ فإف ىذه ا
الخمسة الخاصة بالعمميات كالتي تشمؿ التحقؽ مف الحدكث كاالكتماؿ كالدقة كالحد الفاصؿ 

 عمىكالتصنيؼ. كيمكف لممدقؽ أف يقكـ بكؿ مف اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات 
 (. 152:ص2010انفراد اك يقكـ بيما معا في نفس الكقت)الذنيبات،

كتشمؿ ىذه المرحمة مف االختبارات اختبار الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات حيث يتـ 
في ىذه المرحمة تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات لمحصكؿ عمى أدلة تدعـ 

إلى الحد األقصى ( أنكاع الرقابة التي تساىـ في تقدير المدقؽ لخطر الرقابة ) ىؿ يمكف تخفيضو 
كالحصكؿ عمى أدلة لدعـ صحة األرصدة النقدية لمعمميات لتقدير احتماؿ كجكد تحريفات في القكائـ 
المالية حيث يقكـ المدقؽ بتنفيذ تمؾ المرحمة قبؿ نياية السنة بثالث أشير لتحديد االختبارات 
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ألساسية لمعمميات كاالختبارات االتفصيمية  مع العمـ أف معظـ المدققيف ينفذكف اختبارات الرقابة 
( كعندما ال يتـ اعتبار أنكاع الرقابة عمى أنيا فعالة أك بشكؿ متزامف )عمى نفس العمميات المالية

اكتشاؼ تحريفات في أنكاع الرقابة يمكف تكسيع االختبارات األساسية في ىذه المرحمة أك في 
 (.Arens, et. al., 2012المرحمة الثالثة)

 
 اختباراتالرقابة:تنفيذ 1.3.4

 مفيومالرقابةالداخمية: 1.1.3.4
يمكف أف تعرؼ الرقابة الداخمية بأنيا الخطة التنظيمية كاالجراءات كالكسائؿ المتبعة مف 

أصكؿ المنشأة كالتأكد مف صحة البيانات المحاسبية، كزيادة  عمىقبؿ ادارة المنشأة لممحافظة 
 (.207:ص2009المحاسبية)المطارنو،الكفاءة اإلنتاجية، كزيادة االلتزاـ بالسياسات 

 
 كمف التعريؼ السابؽ يمكف استنتاج أف نظاـ الرقابة الداخمية يتضمف عدد مف األىداؼ منيا:

 تكفير الحماية الالزمة ألصكؿ المنشأة. -1
 ا.عمييتكفير الدقة في البيانات المحاسبية كدرجة االعتماد  -2
 زيادة الكفاءة اإلنتاجية. -3
 .سياسات اإلدارية المكضكعيةاـ بالالتحقؽ مف االلتز  -4
 .السمطات كالصالحيات كالمسؤكليات تنظيـ المشركع لتكضيح -5

 

يعد ىذا التعريؼ شامؿ، حيث أنو يتضمف أنظمة الضبط الداخمي كالتدقيؽ الداخمي كأنظمة 
الرقابة المالية كغير المالية، كذلؾ لتحقيؽ الرقابة ) لمنع األخطاء كالغش كالتالعب، كالسرعة في 

 مكاطف االسراؼ في استخداـ المكارد المتاحة كزيادة عمىاكتشافيا عند الحدكث كذلؾ السيطرة 
 الكفاءة اإلنتاجية(

نظاـ الرقابة الداخمية بأنو كافة السياسات كاإلجراءات  400كقد عرؼ المعيار رقـ 
)الضكابط الداخمية( التي تتبناىا ادارة المنشأة لمساعدتيا قدر اإلمكاف في الكصكؿ إلي ىدفيا في 

اية األصكؿ كمنع ضماف إدارة منظمة ككفاءة لمعمؿ، كالمتضمنة االلتزاـ بسياسات اإلدارة كحم
كاكتشاؼ الغش كالخطأ كدقة كاكتماؿ السجالت المحاسبية كتييئة معمكمات مالية مكثكقة في الكقت 

 (.2003المناسب)االتحاد الدكلي لممحاسبيف،
 الرقابة ((Committee of Sponsoring Organizations COSO عرفت لجنة

بإدارة المنشأة كالتي مف خالليا يمكف  المعنييف أكلئؾ كبكؿ باإلدارة متأثرة عممية" :بأنيا الداخمية
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تأكيد معقكؿ بأف األىداؼ المتمثمة بتحقيؽ مصداقية البيانات المالية، كتحقيؽ كفاءة  عمىالحصكؿ 
 كفعالية العمميات التشغيمية كتحقيؽ االلتزاـ بالسياسات كالقكانيف كاألنظمة قد تـ تحقيقيا.

 

ما يسمي بنظاـ الرقابة الداخمية يمكف ايجازىا في  كذلؾ ساىـ عدد مف العكامؿ في نشكء
 (:2009االتي)المطارنو،

كبر حجـ المنشأة كزيادة اعماليا مما ادم إلي انفصاؿ الممكية عف اإلدارة كتكفر أشخاص  -1
مدربيف كمختصيف ككذلؾ حاجة المالؾ إلي البيانات المالية المكثكؽ بيا لمتأكد مف حسف 

دارة تمؾ االمكاؿ، لذلؾ يتـ المجكء إلي المدقؽ الخارجي كالذم بدكره يعتمد   عمىاستغالؿ كا 
 بة الداخمية لممنشاة.نظاـ الرقا

التعقيد الييكمي كاالدارم لممنشآت مما أدم إلي كجكد عدد مف االدارات داخؿ المنشأة كفي  -2
إلي بيانات دقيقة كمكثكؽ بيا  اعميالكؿ دائرة عدد مف األقساـ كالفركع مما زاد حاجة اإلدارة 

كفاءة في استخداـ عف أداء اإلدارات كاألقساـ كالفركع، ككذلؾ اتخاذ اجراءات لزيادة ال
 المكارد في األقساـ كالفركع

أدم ازدياد حاجة الحككمة إلي بيانات مالية دقيقة كمكثكقة حكؿ نشاط المنشآت لمعرفة  -3
 مساىمة المنشآت في االقتصادم القكمي إلي نشكء نظاـ الرقابة .

كابيا مسؤكلية اإلدارة عف حماية أصكؿ المنشأة كعف منع الغش كاألخطاء كتقميؿ فرص ارت -4
مما استدعي منيا انشاء نظاـ فعاؿ لمرقابة الداخمية يمكنيا مف خاللو الكفاء بالمسؤكليات 

 ا.عمييالممقاة 
 عمىحكؿ عممية التدقيؽ مف فحص شامؿ إلي فحص اختبارم يقكـ تطكر التدقيؽ كت -5

جراء الفحص استخداـ األدكات االحصا يا، كبعد ذلؾ يتـ تعميـ عميئية الختيار عينات كا 
، كحتي يتـ ذلؾ كيتمكف المدقؽ مف استخداـ العينات البد مف إلييا نتائج التي يتـ التكصؿال

ال اضطر المدقؽ إلي القياـ بال فحص الشامؿ، الذم يتطمب كجكد نظاـ رقابة قكم كفعاؿ كا 
 .جدان مرتفعة تكاليؼ 
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أقسامالرقابةالداخمية: 2.1.3.4
لقد اعتمد الكثير مف الكتاب كالميتميف في مجاؿ الرقابة الداخمية، في تصنيؼ فركعيا أك 

تبكيب األىداؼ التي تضمنيا تعريفيا، استنادا إلي ما جاء في التعريؼ الذم قدمو  عمىأنكعيا، 
المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف حيث صنؼ الرقابة الداخمية إلي األقساـ التالية)عبد 

 (:167:ص2000اهلل،
 

 الرقابةاإلدارية: 1.2.1.3.4
حقيؽ أكبر قدر ممكف مف كتشمؿ الخطة التنظيمية ككسائؿ التنسيؽ كاإلجراءات اليادفة لت

الكفاية كاإلنتاجية مع تشجيع االلتزاـ بالسياسات التي ترتبط مباشرة بالمسؤكلية عف تحقيؽ أىداؼ 
التنظيـ ككما ىك كاضح مف دراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية كأحد فركع الرقابة الداخمية، ىك جزء 

ة كالمرسكمة مف قبؿ اإلدارة ليا انعكاس ىاـ مف عمؿ المدقؽ، إذ أف السياسات كالخطط المستيدف
المركز المالي لممنشأة، كما أف كجكد أم انحرافات في  عمىنتائج األنشطة، ك  عمىمباشر كمؤثر 

كقكع أخطاء أك تقصير كربما غش كتزكير، مما  عمىتطبيؽ السياسات المرسكمة، ىك دليؿ قكم 
 عمىالمركز المالي لممشركع، كمف ىنا  عمىالدقة المحاسبية لمعمميات المالية كمف ثـ  عمىينعكس 

رأم المدقؽ حكؿ مدم تمثيؿ ىذه البيانات بعدالة كصدؽ لممركز المالي 
 (.45:ص2012لممشركع)حجك،

 
كتيدؼ الرقابة الداخمية اإلدارية إلي تحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية كتشجيع االلتزاـ بالسياسات 

 (:179:ص2010تحقيؽ الرقابة إلدارية)الذنيبات،اإلدارية كمف االجراءات التي تضعيا اإلدارة ل
 المكازنات التخطيطية. -1
 التكاليؼ المعيارية. -2
 الرسكـ البيانية كالخرائط. -3
 دراسة الكقت كالحركة. -4
 التقارير الدكرية. -5
 البرامج التدريبية لمعامميف. -6
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الرقابةالمحاسبية: 2.2.1.3.4
يعتبر مدقؽ الحسابات مسؤكالن عف نظاـ الرقابة المحاسبية ككنيا ذات صمة بعممية التدقيؽ 

ا كمدم داللة القكائـ عمييكمدم دقة البيانات المحاسبية المسجمة بالدفاتر كمدم امكانية االعتماد 
المنشأة لممنشأة عف الفترة المالية محؿ الفحص، كذلؾ حماية أصكؿ  يعمالمالية لمكضع المالي الف

مدقؽ  عمىالنقدية كغير النقدية مف االختالس كالتالعب، ك اكتشاؼ األخطاء، كذلؾ يجب 
الحسابات أف يبذؿ عناية خاصة ليذا النظاـ ككنو ذك أثر جكىرم في عممية التدقيؽ 

 (. 213:ص2009المرتقبة)المطارنو،
جراءات اليادفة إلي تشمؿ الرقابة المحاسبية الخطة التنظيمية كجميع كسائؿ التنسيؽ, كاال

اختيار البيانات المحاسبية المعركفة بالدفاتر كالسجالت، المتعمقة بحماية األمكاؿ كدقة السجالت 
 (.2012ا)حجك،عمييالمحاسبية، كدرجة االعتماد 

كتيدؼ الرقابة الداخمية المحاسبية إلي ضماف دقة كصحة البيانات المحاسبية. كمف 
 (:2010ا االدارة لتحقيؽ الرقابة المحاسبية)الذنيبات،االجراءات التي يمكف أف تضعي

تحديد المسؤكليات كالفصؿ بيف الكظائؼ في القسـ المالي بحيث ال يسمح ألم  -1
 شخص القياـ بعممية كاحدة مف بدايتيا حتي نيايتيا.

 استخداـ طريقة القيد المزدكج. -2
 استخداـ حسابات المراقبة اإلجمالية. -3
 كرية.إعداد مكازيف التدقيؽ الد -4
 إعداد مذكرة تسكية حساب البنؾ. -5
 إتباع نظاـ الجرد المستمر لممخزكف. -6
اعتماد قيكد التسكيات كتصحيح األخطاء مف قبؿ أشخاص غير الذيف قامكا بإعداد  -7

 قيكد اليكمية.
 

الضبطالداخمي: 3.2.1.3.4
فيما يخص نظاـ الضبط الداخمي فيعتبر مدقؽ الحسابات مسؤكال عف فحص كتغيير أنظمة 

 عمىداخمي. ككما ىك معركؼ أف نظاـ الضبط الداخمي ىك أنظمة الضبط كالرقابة الضبط ال
العمميات اليكمية لممنشأة كالذم يؤدم إلي أف عمؿ أم مكظؼ يتـ إكمالو كالتحقؽ مف صحتو مف 
قبؿ مكظؼ أخر حيث أف ذلؾ يؤدم إلي اكتشاؼ األخطاء كالغش بسيكلة، كبما اف مدقؽ 
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كتشاؼ األخطاء كالغش كاالختالس فإنو بذلؾ يعتبر مسؤكؿ عف الحسابات مسؤكؿ عف عممية ا
 فحص نظاـ الضبط الداخمي.

كييدؼ الضبط الداخمي إلي حماية االصكؿ ، مف كسائؿ الضبط الداخمي التي تضعيا 
 (:2010اإلدارة)الذنيبات،

 تقسيـ العمؿ. -1
 المراقبة الذاتية بحيث يخضع عمؿ كؿ مكظؼ لمراجعة مف قبيؿ مكظؼ أخر  -2
 تحديد االختصاصات كالسمطات كالمسئكليات. -3
 استخداـ كسائؿ الرقابة الحدية كالمزدكجة. -4
 الممتمكات كالمكظفيف الذيف في حكزتيـ العيد. عمىالتأميف  -5

 
خطواتتقييمنظامالرقابةالداخمية: 3.1.3.4

يمكف أف يقـك مدقؽ الحسابات بدارسة كفيـ نظاـ الرقابة الداخمية في المنشأة محؿ التدقيؽ 
 (:214:ص2009خالؿ الخطكات التالية)المطارنو، مف
 

 الخطوةاالولي/فيمىيكلنظامالرقابةالداخمية: 1.3.1.3.4
مدقؽ الحسابات اف يحقؽ المعرفة الكافية عف نظاـ الرقابة الداخمية )النظاـ  عمىيجب 

المحاسبي كأساليب الرقابة( عف طريؽ االستفسار مف األشخاص في المستكيات المختمفة داخؿ 
 عمىشأة. ككذلؾ الرجكع إلي المستندات التي تكصؼ نظاـ الرقابة الداخمية كالكظائؼ لمحصكؿ المن

فيـ كاؼ لييكؿ نظاـ الرقابة الداخمية يستطيع مدقؽ الحسابات استخداـ العديد مف االساليب مثؿ 
 قكائـ االستقصاء، كخرائط التدفؽ كغيرىا.

 
الخطوةالثانية/تحديدمخاطرالرقابة: 2.3.1.3.4

الخطكة الثانية في عممية تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية ىي تحديد مخاطر الرقابة، كيمكف 
لمدقؽ الحسابات أف يقكـ بذلؾ عف طريؽ مكاطف الضعؼ كالقكة كيجب تسجيميا كتكثيقيا كضميا 
ألكراؽ العمؿ، كذلؾ يجب أف تكثؽ مكاطف الضعؼ كالقكة في ما يسمي بأكراؽ التدقيؽ الجسر، كقد 

( 400بذلؾ ألنيا تربط نتائج التقييـ النظاـ باإلجراءات الالحقة لمتدقيؽ، كقد نص المعيار ) سميت
المدقؽ تقدير المخاطر  عمىأنو عند تطكير خطة التدقيؽ الشاممة،  عمىمف معايير التدقيؽ 

 مستكم البيانات المالية. عمىالمالزمة 
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الخطوةالثالثة/اختباراتااللتزام: 3.3.1.3.4
ارات لمتحقؽ مف أف اساليب الرقابة في المنشأة تطبؽ بنفس الطريقة التي تيدؼ ىذه االختب

 عمىكضعت بيا، كأف المكظفيف في المنشأة ممتزمكف بتطبيؽ اجراءات كأساليب الرقابة، كيجب 
االلتزاـ بيذه االجراءات كاالساليب عف طريؽ تدريبيـ كأداء  عمىادارة المنشأة أف تحث المكظفيف 

 عمـ تاـ بمسؤكلياتو كما ىك المطمكب منو. عمىكاحد منيـ لكي يككف  مياـ المخصصة لكؿ
 

:الداخمية الرقابة نظام وتقويم دراسة عن الحسابات مدقق مسؤولية 4.1.3.4
مدقؽ الحسابات أف يقكـ بدراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية كخطكة أكلي لبدء  عمىيجب 

فيـ كاؼ  عمىالمدقؽ الحصكؿ  عمىأنو  400عممية التدقيؽ، كلقد نص معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
لمنظاـ المحاسبي كلنظاـ الرقابة الداخمية، لغرض التخطيط لعممية التدقيؽ كتطكير طريقة فعالة 

المدقؽ استخداـ اجتياده الميني لتقدير مخاطر التدقيؽ كتصميـ إجراءات التدقيؽ  عمىا، ك لتنفيذى
لمتأكد مف أنيا قد خفضت إلي المستكم األدنى المقبكؿ، مما سبؽ نستنتج أف نتائج تقييـ نظاـ 

طبيعة إجراءات التدقيؽ المطمكب استخداميا كنظاـ الفحص الذم يجب  عمىالرقابة الداخمية تؤثر 
 (.55:ص2012ف يقـك بو مدقؽ الحسابات)حجك،أ

إف مسؤكلية المدقؽ الخارجي تنحصر في القياـ بإجراءات خاصة لدراسة كفيـ نظاـ الرقابة 
الداخمية في مرحمة التمييد لمتخطيط كفي مرحمة التخطيط مف أجؿ تحديد درجة قكة أك ضعؼ 

النظاـ لتحديد حجـ  عمىعتماده النظاـ كبالتالي تحديد مخاطر الرقابة، مف ثـ تحديد درجة ا
االختبارات الخاصة باألرصدة كالعمميات كالعرض كاإلفصاح، ثـ يقـك المدقؽ بتنفيذ اختبارات الرقابة 

استراتيجية التدقيؽ التي قرر اتباعيا، حيث أنو قد يقـك  عمىفي مرحمة ما بعد التخطيط، كذلؾ بناء 
تقييمو االكلي لقكة  عمىبناء باختبارات مكثفة أك بسيطة لمرقابة الداخمية 

 (.  176:ص2010النظاـ)الذنيبات،
ا مدقؽ الحسابات عمييكتعتبر دارسة كتقكيـ نظاـ الرقابة الداخمية نقطة البداية التي يرتكز 

عند إعداده لبرنامج التدقيؽ كتحديد االختبارات التي سيقكـ بيا كالفحكص التي ستككف مجاالن 
ضعؼ أك قكة نظاـ الرقابة الداخمية ال يحدد فقط طبيعة الحصكؿ  لتطبيؽ إجراءات التدقيؽ. إف

نما يحدد أيضان العمؽ المطمكب في فحص تمؾ األدلة،  عمى أدلة اإلثبات في عممية التدقيؽ، كا 
ا بدرجة عمييكيكضح أيضان الكقت المالئـ لمقياـ بإجراءات التدقيؽ، كاإلجراءات التي يجب التركيز 

ف يستمر مدقؽ الحسابات في فحص كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية حتى أكبر مف غيرىا، كيجب أ
لى المدل الذم يزيؿ أم شؾ أك  تمكنو مف اإللماـ باألساليب كاإلجراءات التي تستخدميا المنشأة، كا 
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غمكض أك تساؤؿ في ذىنو عف فعالية ككفاءة النظاـ. كيجب عمى المدقؽ قبؿ القياـ بعممية التدقيؽ 
ـ المكضكع لمرقابة الداخمية كالذم يتحقؽ عف طريؽ المالحظة كالمتابعة كاالطالع أك اإللماـ بالنظا

 دقة مالئمة مدل تحديد ، ككذلؾ(Questionnaire)عف طريؽ استخداـ قائمة االستبياف 
 الظركؼ أخذ كمع اإلجراءات لتمؾ األمثؿ النمكذج مع كالمستخدمة بالمقارنة المكضكعة اإلجراءات
 سميمان  النظاـ يككف قد ألنو ، فعالن  النظاـ بيا يعمؿ التي الكيفية ككذلؾ تجديد االعتبار، في الكاقعية

 المطمكبة، باإلجراءات المكظفيف إلماـ عدـ نتيجة ، بالكاقع مطبؽ كلكنو غير ، النظرية الناحية مف
 الكاقع في النظاـ بيا يعمؿ التي الكيفية عف لمكشؼ اإلحصائية العينة استخداـ أسمكب كيمكف
 فإنو المالية القكائـ عدالة عمى رأيو بإبداء المستقؿ الخارجي الحسابات قياـ مدقؽ كعند ، العممي
 النظاـ في الجكىرية األخطاء منع في الداخمية الرقابة نظاـ فاعمية مدل عف تقرير مسئكالن  يعتبر

حسب القانكف األمريكي مع العمـ أنو غير مسئكؿ كفؽ المعايير  القكائـ تمؾ الذم ينتج المحاسبي
 بالقكائـ المبالغ الكاردة لتحقيؽ كاألرصدة العمميات اختبارات تحقيؽ عف مسئكؿ أنو كما ،الدكلية

 .(15-14:ص2011المالية)مسمـ،
أنكاع اختبارات التدقيؽ التي يستخدميا المدققكف  (Arens, et. al., 2012)كلقد حدد 

 حديد مدم عدالة القكائـ المالية كاليدؼ مف استخداميا كىي كالتالي:لت


 (1-4جدولرقم)
 االختبارات التي تستخدـ لتحديد مدم عدالة القكائـ المالية

مرحمةالتنفيذاالستخداماسماالختبارم

 األكلي تستخدـ لتخفيض خطر الرقابة إجراءات فيـ الرقابة الداخمية-1

 الثانية  تستخدـ لتخفيض خطر الرقابة الرقابةاختبارات -2

 الثانية تستخدـ لتخفيض خطر االكتشاؼ المخطط االختبارات األساسية لمعمميات-3

 الثالثة تستخدـ لتخفيض خطر االكتشاؼ المخطط اإلجراءات التحميمية-4

 الثالثة تستخدـ لتخفيض خطر االكتشاؼ المخطط االختبارات التفصيمية لألرصدة-5

(Arens, et. al., 2012)المصدر:
 كتقع كافة إجراءات التدقيؽ في كاحدة أك أكثر مف االختبارات الخمسة المذككرة أعاله.
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تقدير المخاطر كالرقابة الداخمية كمف الممكف اف  400كقد تناكؿ معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 (:2009الشكؿ التالي)المطارنو، عمىيظير ىيكؿ دراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية 
(2-4شكلرقم)  

 خطواتتقييمنظامالرقابة



















(205:ص2009)المطارنو،المصدر:
 

تقديرمخاطرالرقابة: 5.1.3.4
 التي ثـ التيديدات كمف أىدافيا، الشركة إدارة تحدد أف أكالن  المخاطر، يجب تقدير لغرض
 أف تيديد، كيجب كؿ حدكث احتماؿ أك المخاطر، تقدر أف يجب التيديدات، تحديد تكاجييا، كبعد

 تـ التي المخاطر كراء مف تنتج أف محتممة ممكف خسارة لكؿ التعرض ذلؾ بعد إدارة المنشأة تقدر

تقيــــــــيمنظــــــــامالرقابــــــــة
الداخمية

 االجراءاتالرقابية النظامالمحاسبي بيئةالرقابة

ـــــاراجـــــراءات توثيقالنظام توثيقالبيئةالرقابية اختب
الرقابة

توثيــــــــــــــــــــــــق
االجراءات

المبدئيلمخاطرالتحديد
الرقابة

 تحديدمخاطرالرقابةتحتالحداألقصى

 توثيقمخاطرالرقابة
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 الرقابية األنظمة مف مجمكعة تحديد يجب المخاطر ليذه المحتممة الخسارة تحديد كبعد .تحديدىا
 (.2011الخسارة)بدكمتمنع  التي

أف خطر الرقابة ىك عبارة عف االخطاء التي يمكف  عمى 400ينص المعيار الدكلي رقـ 
أف تحدث في رصيد حساب معيف أك عمميات اما منفردة أك متجمعة مع اخطاء بيانات اخرم 
لعمميات أك أرصدة، كىذا النكع مف االخطاء ال يمكف منعو اك اكتشافو كتصحيحو في الكقت 

 عمىمناسب بكاسطة االنظمة المحاسبية كالرقابة الداخمية، كفيما يخص مخاطر الرقابة فانو يجب ال
 (:224:ص2009مدقؽ الحسابات اتخاذ االجراءات التالية)المطارنو،

أف يقكـ بعممية التقدير األكلي لمخاطر الرقابة عف طريؽ تقييـ فعالية النظاـ المحاسبي  -1
 حدكث معمكمات خاطئة اساسية أك اكتشافيا كتصحيحيا.كنظاـ الرقابة الداخمية بمنع 

أف يقـك المدقؽ بتكثيؽ كفيـ النظاـ المحاسبي كنظاـ الرقابة الداخمية الخاص بالمنشأة كأف  -2
 يقكـ بتقدير مخاطر الرقابة.

أدلة اثبات تخص فعالية  عمىأف يقكـ مدقؽ الحسابات بإجراء اختبارات الرقابة لمحصكؿ  -3
نظاـ الرقابة الداخمية كذلؾ لمتحقؽ مف تصميـ ىذه االنظمة كىؿ تعمؿ النظاـ المحاسبي ك 

 منع أك اكتشاؼ كتصحيح المعمكمات الخاطئة بشكؿ مالئـ. عمى
ا عميياف يقـك مدقؽ الحسابات بتحديد نكعية أدلة االثبات المالءمة كتكقيت الحصكؿ  -4

 خاصة فيما يخص فصؿ الكاجبات.
 ممية التدقيؽ بتقدير مدم صحة مخاطر الرقابة.اف يقـك مدقؽ الحسابات قبؿ ختاـ ع -5

 
كيرم الباحث أف ىذه المرحمػة تتمثػؿ فػي قيػاـ المػدقؽ باالستفسػار أك الفحػص أك المالحظػة 
جػػراءات الرقابػػة التػػي تػػـ تصػػميميا عمػػى نحػػك فعػػاؿ مػػف كاقػػع فيمػػو  أك إعػػادة التشػػغيؿ لمسياسػػات كا 

يمكػػف أف تعػػزز فيػػـ المػػدقؽ فيمػػا يتعمػػؽ بالرقابػػة إلجػػراءات الرقابػػة المعمػػكؿ بيػػا أك أيػػة أدلػػة أخػػرم 
الداخميػػة، كيجػػب العمػػـ انػػو عنػػدما تكػػكف إجػػراءات الرقابػػة غيػػر فعالػػة ال يػػتـ إجػػراء اختبػػار رقابػػة ليػػا 

 ألنو ليس مف المنطؽ تحديد أف نقص الرقابة يتـ تنفيذه عمى نحك مالئـ.
 

االختباراتاألساسيةلمعمميات: 2.3.4
ات الرقابة أنيا عبارة عػف اختبػار األخطػاء أك المخالفػات التػي تػؤثر الفرؽ بينيا كبيف اختبار 

بشكؿ مباشر عمػى أرصػدة القػكائـ الماليػة حيػث تيػدؼ تمػؾ االختبػارات إلػى تحديػد مػدل تحقػؽ كافػة 
أىػػداؼ التػػدقيؽ السػػت المرتبطػػة بالعمميػػات الماليػػة )الحػػدكث ، االكتمػػاؿ ، الدقػػة ، الحػػد الفاصػػؿ ، 

مػػػف فئػػػات العمميػػػات الماليػػة كيكجػػػد ثػػػالث أنػػكاع مػػػف االختبػػػارات األساسػػػية التصػػنيؼ( فػػػي كػػػؿ فئػػة 
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لمعمميػػػػػػات كىػػػػػػي االختبػػػػػػارات األساسػػػػػػية لمعمميػػػػػػات كاإلجػػػػػػراءات التحميميػػػػػػة كاالختبػػػػػػارات التفصػػػػػػيمية 
 (.2010لألرصدة)الذنيبات،

ا مػف عمييػكيقكـ المدقؽ ببعض االختبارات األساسية بغض النظر عف النتائج التي يحصؿ 
ما تـ التكصؿ إليو مف  عمىارات الرقابة، كىناؾ بعض االختبارات األساسية التي يقكـ بيا بناءن اختب

 (:2012اختبارات الرقابة. كعادة يقـك باختبارات لمتحقؽ مف االىداؼ الرئيسية )نظمي كالعزب:
 الوجود: -1

ير إلػي حيث يتـ التحقؽ مف أنو ال يكجد عمميات مسجمة غير مؤيدة بمستندات، ممػا قػد يشػ
أنيا عمميات كىمية، ككذلؾ يتـ التحقؽ فيما إذا كانت ىناؾ عمميات مسػجمة اكثػر مػف مػرة، اك فيمػا 

 إذا كاف ىناؾ عمميات مسجمة لعمالء غير حقيقييف)كىمييف(.
االكتمال: -2

اليػػدؼ مػػف التػػدقيؽ فػػي ىػػذه الحالػػة التحقػػؽ مػػف أف جميػػع العمميػػات التػػي تمػػت قػػد سػػجمت 
يػا منيػا، حيػث يبػدأ المػدقؽ بالتػدقيؽ مػف المسػتندات المؤيػدة لمعمميػات كلػيس بالكامؿ كلـ يتـ حػذؼ أ

 مف الدفاتر.
الدقة: -3

التحقؽ مف أف العمميات مسجمة بشكؿ دقيؽ. كفي ىذه الحالة يقػـك المػدقؽ بػالتحقؽ مػف أف 
القػػػيـ الصػػػحيحة كىػػػذا يتطمػػػب التحقػػػؽ مػػػف المسػػػتندات مػػػف ناحيػػػة  عمػػػىالعمميػػػات المسػػػجمة تشػػػتمؿ 

ا، كالتحقػػؽ مػػف عمييػػالمسػػجمة كاألسػػعار المحػػددة كالتػػي تتفػػؽ مػػع األسػػعار التػػي تػػـ االتفػػاؽ  الكميػػات
 . ةعميالفعمميات االحتساب كالتسجيؿ الصحيح لمقيكد بالكميات 

التصنيف: -4
ف  عمى المدقؽ أف يتحقؽ مف تصنيؼ العمميات سكاء كانػت ىػذه العمميػات نقديػة أـ آجمػة كا 

كانػػػت ىػػػذه األصػػػناؼ أك الخػػػدمات مكجػػػكدة، ككػػػذلؾ الفصػػػؿ بػػػيف العمميػػػات االيراديػػػة أك العمميػػػات 
النسػب كالمؤشػرات الماليػػة ذات  عمػىالرأسػمالية، إف عمميػة التصػنيؼ المناسػبة تسػاعد فػي الحصػكؿ 

ؿ أدؽ مما لػك لػـ يػتـ الفصػؿ بػيف ىػذه األنػكاع مػف العمميػات كبالتػالي تمكػيف مسػتخدمي العالقة بشك
 البيانات المالية مف اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بالشركة. 

التوقيت: -5
المدقؽ أف يقكـ بالتحقؽ مف اف العمميات قد سجمت بػالفترة المناسػبة، كفػي ىػذه الحالػة  عمى

فتػػرة الحػػد الفاصػػؿ، كىػػي الفتػػرة التػػي تسػػبؽ كتمػػي نيايػػة السػػنة بحػػكالي مػػف الميػػـ أف ييػػتـ المػػدقؽ ب
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أسبكعيف. حيث يقكـ بفحص عينة مف المستندات كمقارنة تكاريخيا مػع تػكاريخ التسػجيؿ فػي الػدفاتر 
 المحاسبية، ىذه العممية تمكف المدقؽ مف التحقؽ مف أف ىذه العمميات غير مضخمة أك مخفضة.

 الترحيلوالتمخيص: -6
كػػػػد أف العمميػػػػات التػػػػي سػػػػجمت قػػػػد رحمػػػػت بعػػػػد تسػػػػجيميا بشػػػػكؿ الصػػػػحيح كلمحسػػػػابات التأ
 الصحيحة. 
 
مرحمةتنفيذاجراءاتالتدقيقالتحميميةواالختباراتالتفصيميةلألرصدة: 4.4

تشمؿ تمؾ المرحمة مف االختبارات اإلجراءات التحميمية كاالختبارات التفصيمية لألرصدة 
أساسي إلى الحصكؿ عمى أدلة إضافية كافية لتحديد مدل عدالة حيث تيدؼ تمؾ المرحمة بشكؿ 

األرصدة الختامية كالمالحظات الخاصة بالقكائـ المالية، يقـك المدقؽ بتدقيؽ العمميات كالحسابات 
الرئيسية بشكؿ منفرد كأخيران يتـ إجراء اختبارات األرصدة الختبار مدل كجكد أخطاء أك مخالفات 

 .(Arens, et. al., 2012) ئـ الماليةنقدية في أرصدة القكا
االختبارات التفصيمية لألرصدة تعني قياـ المدقؽ باختبارات خاصة بأرصدة الحسابات 

 عمىالنيائية في دفتر األستاذ كالتي تتعمؽ بقائمة الدخؿ كالميزانية، عممان باف التركيز الرئيس يككف 
حسابات الميزانية، كيقـك المدقؽ باالختبارات التفصيمية لألرصدة مف أجؿ التحقؽ مف الكجكد 
كاالكتماؿ كالحقكؽ كااللتزامات كالتقييـ كالتكزيع. كيقـك المدقؽ كذلؾ باإلجراءات التحميمية كىي 

ألخرل عممية فحص المعمكمات المكجكدة في حسابات كسجالت المنشأة كمقارنتيا مع المعمكمات ا
كالبيانات الداخمية كالخارجية بيدؼ الخركج برأم حكؿ مدم تجانس ىذه المعمكمات مع ما ىك 
معركؼ عف ىذه المنشأة كنشاطاتيا. كتعرؼ أيضا بأنيا تحميؿ العالقات بيف بنكد القكائـ المالية 

رم كذلؾ مف أجؿ كغير المالية لنفس الفترة كمقارنتيا مع المعمكمات المالية كغير المالية لفترات أخ
تحديد مدم التجانس بيف المعمكمات كأية فركقات أك تذبذبات أك عالقات غير متكقعة كبالتالي 
الخركج بنتيجة عف ىذه االختبارات. كتشمؿ اجراءات التدقيؽ التحميمية كذلؾ نظرة المدقؽ الفاحصة 

لية ذات داللة كىؿ ىي منطقية التي ترنك إلي معرفة فيما إذا كانت األرقاـ الظاىرة في البيانات الما
في ضكء ما اكتشفو المدقؽ كما ىك معركؼ عف المنشأة. كفي ىذه المرحمة يقكـ المدقؽ باختبارات 
خاصة بالعرض كاإلفصاح، لمتحقؽ مف الحدكث كاالكتماؿ كمف التصنيؼ كالقابمية لمفيـ كالدقة 

 (. 153:ص2010كالتقكيـ)الذنيبات،
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 ة:إجراءاتالتدقيقالتحميمي 1.4.4
تعتبر االجراءات التحميمية في التدقيؽ احدم الفحكصات الجكىرية التي يقكـ بيا المدقؽ 

البنكد التي يتكقع أف تككف بيا أخطاء  عمىعند قيامو بعمؿ برنامج التدقيؽ، إذ يركز المدقؽ 
اك  ،عميوجكىرية، كيطمب أدلة إثبات إضافية عندما يككف نظاـ الرقابة الداخمي ال يمكف االعتماد 

 (.2012لعدـ كفاية نظاـ التقارير، كعدـ كفاية اإلفصاح في القكائـ المالية التقميدية)أبكشرخ،
كلذلؾ فاف تمؾ العكامؿ تجعؿ مف اإلجراءات التحميمية في التدقيؽ ضركرة البد مف القياـ 

عممية زيادة كفاءة  عمىبيا باإلضافة لفكائدىا في تخفيض كقت كتكمفة عممية التدقيؽ، فيي تعمؿ 
المدقؽ القياـ بيا مف أجؿ ابداء الرأم في مدم عدالة كصدؽ القكائـ  عمىالتدقيؽ، التي يجب 

المالية باإلضافة إلي أنيا أداة ذات كفاءة كفعالية لتحديد حجـ االختبارات التفصيمية كأيضان تحديد 
مميات كاالختبارات ا المدقؽ خالؿ تنفيذ االختبارات االساسية لمععمييالبنكد التي يجب أف يركز 
 (. 2005التفصيمية لألرصدة)جربكع،

 
 تعريفاإلجراءاتالتحميمية: 1.1.4.4

عرفت اإلجراءات التحميمية كفقان لمعايير التدقيؽ الدكلية بتقييـ المعمكمات المالية التي تنتج 
بيف  مقارنات عمىبكاسطة دراسة العالقات المعقكلة بيف البيانات المالية كغير المالية كالتي تنطكم 

 .(Arens, et. al., 2012)المبالغ المسجمة كالتكقعات التي كضعيا المدقؽ
كما عرفت بأنيا عممية فحص المعمكمات المكجكدة في حسابات كسجالت المنشأة 
كمقارنتيا مع المعمكمات األخرل كالبيانات الداخمية كالخارجية بيدؼ الخركج برأم جكؿ مدم 

 ركؼ عف ىذه المنشأة كنشاطاتيا.تجانس ىذه المعمكمات مع ما ىك مع
كعرفت أيضان بأنيا تحميؿ العالقات بيف بنكد القكائـ المالية كغير المالية لنفس الفترة كمقارنتيا مع 
المعمكمات المالية كغير المالية لفترات اخرم كذلؾ مف أجؿ تحديد مدم التجانس بيف المعمكمات 

كبالتالي الخركج بنتيجة عف ىذه  كأية فركقات أك تذبذبات أك عالقات غير متكقعة
 (.211:ص2010االختبارات)الذنيبات،

جراءكتعرؼ االجراءات التحميمية بأنيا عممية تقييـ لممعمكمات المالية  بيف  دراسة لمعالقات كا 
البيانات المالية كغير المالية، كتشمؿ اإلجراءات التحميمية كذلؾ بحث التقمبات كالعالقات التي تـ 
تحديدىا كالتي ال تتفؽ مع المعمكمات األخرل المناسبة أك تنحرؼ إلي حد كبير عف المبالغ التي 

 (.456:ص2009يتـ التنبؤ بيا)جمعة،
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راءات التحميمية أداة ميمة يستخدميا المدقؽ في مف خالؿ التعريفات السابقة يتضح أف االج
تقييمو لممعمكمات المالية لمعميؿ محؿ التدقيؽ كي تساعد المدقؽ في تقديره ألخطار عممية التدقيؽ 

االستمرار كتحديد البنكد التي تحتاج إلي  عمىالمتنكعة كفيـ أعماؿ العميؿ كصناعتو كتقييـ قدرتو 
 ساسية لمعمميات كاالختبارات التفصيمية لألرصدةتركيز عند تنفيذ االختبارات األ

طبيعةاإلجراءاتالتحميمية: 2.1.4.4
تتضمف االجراءات التحميمية دراسة كمقارنة المعمكمات المالية لمعميؿ محؿ التدقيؽ مع 
المعمكمات المالية لسنكات سابقة لنفس العميؿ أك لمنشأة أخرم غير منشأة العميؿ اك مع الصناعة 

( طبيعة االجراءات التحميمية التي يمكف 457:ص2009يا كبشكؿ عاـ حدد)جمعة،التي ينتمي إلي
 أف يستخدميا المدقؽ بالتالي:

 المعمكمات المقارنة لمسنكات السابقة. -1
 النتائج المتكقعة، مثؿ الميزانيات التقديرية أك التكينات أك تكقعات المدقؽ، كتقدير االستيالؾ. -2
ية، كمقارنة نسبة مبيعات المنشأة إلي حساباتيا تحت المعمكمات المتماثمة لمجية القطاع -3

التحصيؿ مع المعدالت السائدة في القطاع أك مع مشاريع أخرم، في نفس القطاع ذات 
 األحجاـ المتقاربة.

دراسة العالقات بيف عناصر المعمكمات المالية كالتي يتكقع أف تتماثؿ مع النمكذج المتنبئ  -4
 كالنسب المئكية ليامش إجمالي الربح.خبرة المنشأة،  عمىبو كالمبني 

 .مع عدد المكظفيفكتكمفة المرتبات بيف المعمكمات المالية كغير المالية ذات العالقة  ةدراسة العالق -5


فوائداإلجراءاتالتحميمية: 3.1.4.4
المدقؽ في كافة مراحؿ التدقيؽ  عمىبشكؿ عاـ تعكد االجراءات التحميمية بفكائد مختمفة 

 (:215:ص2010كتشمؿ ىذه الفكائد)الذنيبات،
فيـ نشاط العميؿ كتقييـ مخاطر كجكد تحريفات مادية تتعمؽ بالبيانات المالية، كتككيف فكرة  -1

مناسبة عف نشاط العميؿ مف خالؿ مقارنة النسب المالية لو مع المنشآت األخرل في 
 الصناعة التي يعمؿ فييا.

 تكجو المدقؽ إلي بعض المشاكؿ المالية التي يكاجييا العميؿ. -2
 االستمرار. عمىقدرة العميؿ  ييـتق -3
 المدقؽ إلي االنحرافات المكجكدة في الحسابات. يوتنب -4
 تخفيض حجـ االختبارات التفصيمية. -5
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 تمكيف المدقؽ مف تككيف الصكرة النيائية عف البيانات المالية لمعميؿ. -6
فكائد االجراءات التحميمية يتضح أف االجراءات التحميمية يستخدميا  عمىمف خالؿ التعرؼ 

المدقؽ في المراحؿ األربعة األساسية لعممية التدقيؽ التي تـ ذكرىا سابقة بغض النظر عف اختالؼ 
 اليدؼ مف استخداميا في كؿ مرحمة.الغرض أك 
 

فيالتدقيق:العواملالواجبمراعاتياعندتخطيطوتنفيذاالجراءاتالتحميمية 4.1.4.4
المدقؽ مراعاتيا عند قيامو بتخطيط كتطبيؽ  عمىيكجد مجمكعة مف العكامؿ ينبغي 

االجراءات التحميمية في التدقيؽ كذلؾ مف أجؿ ضماف نجاح كسالمة نتائجيا، كتتمثؿ ىذه العكامؿ 
 (:213:ص2010فيما يمي)الذنيبات،

 مراجعةأوليةشاممة: 1.5.1.4.4
مبيانات المالية قبؿ البدء باإلجراءات التحميمية في التدقيؽ، يقكـ المدقؽ بإجراء اختبار عاـ ل

كذلؾ مف أجؿ مالحظة أية أمكر ظيرت معو أثناء الفحص األكلي، األمر الذم يمكنو مف استخداـ 
المؤشرات المالية كتحميؿ أكلي لألداء المالي لممنشأة، كمف المؤشرات التي يمكف تطبيقيا في ىذا 

 مالية مع ما يمي:الخصكص مقارنة النسب ال
 النسب لمسنكات السابقة. -1
 النسب المتكقعة كما في المكازنات. -2
 األجزاء المختمفة لمنشاط. -3
 المنشآت األخرل كالصناعة. -4

 الحاجةإليربطالنسبببعضيا: 2.5.1.4.4
يقكـ المدقؽ بتفسير نتائج النسب المالية كمجمكعة كاحدة فال ينتج عنيا أم مؤشرات 

 متناقضة.
 تفسيرنتائجالتحميل:مراعاةالحيطةعند 3.5.1.4.4

المدقؽ اخذ القدر الكافي مف الحيطة عند استنباط األدلة مف اإلجراءات  عمىيجب 
أدلة تعزيزية تدعـ نتائج التحميؿ، مما يتطمب  عمىالحصكؿ  عمىالتحميمية، كذلؾ بأف يككف قادرا 

 الربط كالمقارنات كاستخداـ األدلة المعززة.
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االختباراتالتفصيميةلألرصدة: 2.4.4
بناءن عمى نتائج اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات كاإلجراءات التحميمية يتـ 
تحديد حجـ تمؾ االختبارات حيث تيدؼ إلى التعرؼ عمى مدل عدالة القكائـ المالية كصحة 

بالمركز المالي ) رصيد  كؿ رئيسياألرصدة الختامية بقائمة الدخؿ كالمركز المالي حيث تتعمؽ بش
، رصيد المدينيف، النقدية ... ( كمف أمثمة تمؾ االختبارات المصادقات، التسكيات البنكية، الدائنيف

الجرد يقكـ المدقؽ بتصميـ كتنفيذ اختبارات تفصيمية لألرصدة، كفي العادة عندما يحصؿ المدقؽ 
تـ ترحيميا بشكؿ صحيح كدقيؽ، فإف استنتاج بأف العمميات قد سجمت بشكؿ صحيح، ك  عمى

الدقة )أم دقة  عمىاالختبارات التفصيمية ليذه األرصدة تككف مختصرة، كفي العادة يركز المدقؽ 
الحد الفاصؿ لمعمميات، لمتحقؽ مف عدـ كجكد أم تخفيض في  عمىالقيـ في ميزاف المدققة( ك 

 االلتزامات.
 التأكدمنالوجود: -1

األرصدة المسجمة في الدفاتر ىي أرصدة قائمة فعالن، كحتي يتحقؽ يعني التحقؽ مف أف 
لطبيعة البند محؿ التدقيؽ مثؿ  المدقؽ مف ىدؼ الكجكد فإنو يستخدـ الدليؿ المالئـ كالمناسب

قؽ بالتدقيؽ المستندم لمحصكؿ ( كيمكف أف يقكـ المدمصادقاتأرصدة المدينكف أفضؿ دليؿ ىك ال)
 الحسابات مكمات تعزز رأم المدقؽ حكؿ أرصدةأية مع عمىدليؿ معزز أك الحصكؿ  عمى

 (.2010 )الذنيبات:
 في المسجمة العمميات كافة أف عمى بالتأكيد فيي تختص بالحدكث الخاصة التأكيدات أما

 .(2008الفترة)حمدكنة كحمداف، خالؿ فعالن  حدثت قد المالية القكائـ
 التحققمناالكتمال: -2

كيعني قياـ المدقؽ بالتحقؽ مف أنو ال يكجد أم تضخيـ أك تخفيض في أرصدة الحسابات، 
أرصدة الحسابات بشكؿ كامؿ،  عمىبمعني أف جميع العمميات قد سجمت في الدفاتر كأثرت 

كبالتالي التحقؽ مف أف األرصدة المكجكدة في القكائـ المالية تعكس كافة الحقكؽ كااللتزامات 
 (.2012أة)جمعة،الخاصة بالمنش

 التحققمنالدقة: -3
كيعني قياـ المدقؽ بالتحقؽ مف دقة أرصدة الحسابات الظاىرة في القكائـ المالية، كيمكف اف 

أية  عمىيقكـ المدقؽ بالعديد مف اإلجراءات كاستخداـ أم مف أدلة التدقيؽ الثمانية أك الحصكؿ 
 .(Arens, et. al., 2012)معمكمات لمتحقؽ مف دقة األرصدة الظاىرة في الميزانية العمكمية
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 التحققمنالتصنيف: -4
كيعني قياـ المدقؽ التحقؽ مف قياـ العميؿ بتصنيؼ األرصدة في القكائـ المالية بطريقة 

السميـ لألرصدة صحيحة تعكس المعمكمات المرجكة مف القكائـ المالية، حيث يساعد التصنيؼ 
كاقع المنشأة مف خالؿ قراءة ىذه  عمىمستخدمي القكائـ المالية الداخمييف كالخارجييف في التعرؼ 

 (.2010القكائـ، ككذلؾ في عممية حساب النسب كالمؤشرات المالية)الذنيبات،
 التحققمنالحقوقوااللتزامات: -5

مف قبميا كأنيا مف حقكقيا كالتأكد تعني التأكد مف أف أصكؿ الشركة المكجكدة لدييا مممككة 
 (. 118ص :2012 مف االلتزامات كمف يدفعيا كأف ىذه االلتزامات تابعة لمشركة)نظمي كالعزب،

 التحققمنالعرضواإلفصاح: -6
 تجميعيا تـ القكائـ المالية مككنات أف كاإلفصاح بالعرض المتعمقة االدارة تأكيدات كتشير

 تـ التي االلتزامات اف تزعـ االدارة :مثال مالئـ نحكو  عمى عنيا كاالفصاح كصفياك  فصميا أك
 )حمدكنة كحمداف، القادـ المالي خالؿ العاـ استحقاقيا مكعد يحؿ لف األمد طكيمة أنيا عمى تبكيبيا
2008.) 

التأكد مف أف الحسابات سجمت بشكؿ صحيح كأنيا مصركفة بشكؿ عادؿ كيجب أف 
 .أم أمر أخر يتعمؽ بإدارة الشركة بالحسابات أك يفصحكا عف كؿ األمكر المتعمقة

 
صدارتقريرالمدقق: 5.4 مرحمةاستكمالالتدقيقوا 

بعد االنتياء مف المراحؿ الثالثة األكلى يككف مف الضركرم عمى المدقؽ في تمؾ المرحمة 
صدار تقرير المدققة كتنفيذ األشكاؿ األخرل  جمع أدلة إضافية عف القكائـ المالية كتمخيص النتائج كا 

 -ذات العالقة كتشمؿ ىذه المرحمة:
 القيامباالختباراتالخاصةبااللتزاماتالمحتممة)الطارئة(: 1.5.4

المنشأة  عمىتشير االلتزامات المحتممة إلي االلتزامات التي مف المحتمؿ أف تخمؽ حقكقان 
لية تغير في قيـ ا عممية ماعمييالحالة المالية العامة، كلكف ال يترتب  عمىلمغير، أم أنيا تؤثر 

، ككاف يتـ إظيارىا في صكرة حساب نظامي أسفؿ بياف المركز المالي أك في  األصكؿ كالخصـك
 (:439-438:ص2012صكرة إيضاحات نصية كمف أشير ىذه االلتزامات ما يمي)جمعة،

 أصكؿ في حيازة المنشآت كال تممكيا. -1
 بضاعة األمانة. -2
 أك المعامالت. أصكؿ مقدمة لممنشأة ضمانان لمسمؼ كالقركض -3
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 خطاب الضماف. -4
 أكراؽ القبض المقطكعة كالتي لـ تستحؽ بعد. -5
 ا.عمييالبضائع أك اآلالت المتعاقد   -6

 
المنشأة  عمى ةعميفكأيضان االلتزامات المحتممة ىي االلتزامات التي يتكقع أف تصبح ديكف 

مستقبال، التي يجب اإلفصاح عنيا في المالحظات مف خالؿ تنفيذ اختبار إضافي باإلضافة إلى 
االختبارات المركزة في المراحؿ الثالثة األكلى. كيمكف أف تنشأ ىذه االلتزامات إذا تكفرت االمكر 

 (:Arens and Loebbeck, 2001التالية)
لػـ تتبػيف نتائجػو  عمػىلطرؼ معيف نتيجة حػدث ف احتماؿ أف يككف ىناؾ مدفكعات مستقبمية .1

 بعد، أك نتيجة تمؼ مستقبمي في أصؿ معيف تـ بيعو لطرؼ أخر.
 كجكد عدـ تأكد حكؿ قيمة المدفكعات أك قيمة التمؼ. .2
 حدث أك أحداث مستقبمية. عمىلاللتزاـ تتحدد بناءن  ةعميالفالنتيجة النيائية لتحديد القيمة  .3

 
تدقيقاألحداثالالحقة: 2.5.4

تعرؼ االحداث الالحقة بشكؿ رئيس بأنيا األحداث التي تظير بيف نياية الفترة المالية 
لممنشأة كحتي تاريخ تقرير المدقؽ كالحقائؽ المكتشفة بعد تاريخ تقرير المدقؽ، لذلؾ أكد مجمس 

عيف ضركرة أف يأخذ المدقؽ ب عمى( 560معايير التدقيؽ كالتأكيد الدكلي في معيار التدقيؽ الدكلي )
عمؿ االجراءات الالزمة  عميوالبيانات المالية، كبالتالي يجب  عمىاالعتبار تأثير األحداث الالحقة 

أف المدقؽ ال  عمىأدلة تدقيؽ كافية كمناسبة كلغاية تاريخ التقرير، كأكد المجمس  عمىلمحصكؿ 
تاريخ تقريره، كذلؾ  يتحمؿ أية مسؤكلية عف القياـ بإجراءات لمعرفة األحداث الالحقة التي تقع بعد

فإف  عميوخالؿ الفترة مف تاريخ إعداد العميؿ لمبيانات المالية كحتي تاريخ إصدار المدقؽ لتقريره ك 
البيانات المالية، كما أكد  عمىاالدارة ىي المسئكلة عف إعالـ المدقؽ عف أية أحداث قد تؤثر 

حقائؽ التي يتـ اكتشافيا بعد صدكر أف المدقؽ غير ممـز بالقياـ باالستفسارات عف ال عمىالمجمس 
أيضان اتخاذ الخطكات  عميومناقشتيا مع اإلدارة إذا كانت تؤثر ماديان، ك  عميوالبيانات المالية، كلكف 

صدار تقرير جديد مبينان فيو ظركؼ كأسباب ذلؾ بالتفصيؿ، إال إذا كانت ىذه البيانات  الضركرية كا 
 كضع إيضاحات مناسبة عف ىذه عمىمكافقة اإلدارة  قد اقترب مكعد التدقيؽ الجديد ليا بشرط

 (.442-440:ص2012البيانات)جمعة،
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تجميعاألدلةبشكمياالنيائيوتقييميا: 3.5.4
باإلضػػػافة إلػػػي األدلػػػة التػػػي تػػػـ تجميعيػػػا خػػػالؿ مراحػػػؿ التػػػدقيؽ السػػػابقة فػػػإف المػػػدقؽ فػػػي  

ككػػؿ كتقيػػيـ النتػػائج التػػي تسػػاعد  المرحمػػة النيائيػػة يقػػـك بتجميػػع أدلػػة إضػػافية تتعمػػؽ بػػالقكائـ الماليػػة
المدقؽ في إبداء رأيو مف خالؿ األدلة التي تـ التكصػؿ إلييػا كىػذا يعتمػد عمػى حكمػو المينػي. كىػذه 
األدلة التي تـ التكصؿ إلييا منػذ البدايػة كحتػى المرحمػة األخيػرة ككػؿ خػالؿ مرحمػة اسػتكماؿ المدققػة 

ار كخطػػػاب التمثيػػػؿ كالتقريػػػر السػػػنكم لمتأكػػػد مػػػف عػػػف طريػػػؽ اإلجػػػراءات التحميميػػػة كافتػػػراض االسػػػتمر 
اتساقو مع القكائـ الماليػة.  تشػمؿ القيػاـ بػاإلجراءات التحميميػة النيائيػة كتقػكيـ االسػتمرارية كالحصػكؿ 

رسالة التمثيؿ كالتحقؽ مف انسػجاـ المعمكمػات التػي يحتكييػا التقريػر السػنكم مػع القػكائـ الماليػة  عمى
 مف ثـ القياـ بما يمي:

صػػداره، حيػػث يتكقػػؼ عمػػى األدلػػة التػػي تػػـ تجميعيػػا كعمػػى إ .1 عػػداد التقريػػر بشػػكمو النيػػائي كا 
 نتائج المدققة.

االتصػاؿ مػػع لجنػػة التػدقيؽ كمػػع االدارة إلبالغيػػـ عػف األمػػكر التػػي يراىػا المػػدقؽ ضػػركرية،  .2
حيث يتـ ىذا االتصاؿ في أقرب كقت ممكف لتكصيؿ الظركؼ الكاجػب التقريػر عنيػا حيػث 

-153:ص 2010يػػتـ عػػادةن تقػػديـ المػػدقؽ اقتراحػػات إلػػى اإلدارة لتحسػػيف األداء)الػػذنيبات،
154   .) 
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الخامسالفصل
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 أسموبالدراسة. -
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ثباتاالستبيان. -

 األساليباإلحصائيةالمستخدمةفيالدراسة. -
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 مقدمة: 1.5
جراءاتيػا محػكرا رئيسػيا يػتـ مػف خاللػو انجػاز الجانػب التطبيقػي مػف  تعتبر منيجية الدراسة كا 

طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ إلػى الدراسة, كعف 
 النتػػػائج التػػػي يػػػتـ تفسػػػيرىا فػػػي ضػػػكء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة, كبالتػػػالي تحقػػػؽ

 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
لؾ أداة الدراسػػة حيػػث تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفا لممػػنيج المتبػػع كمجتمػػع كعينػػة الدراسػػة, ككػػذ

المسػػتخدمة كطريقػػة إعػػدادىا ككيفيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػا, كمػػدل صػػدقيا كثباتيػػا. كمػػا يتضػػمف كصػػفا 
لإلجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث فػػي تصػػميـ أداة الدراسػػة كتقنينيػػا, كاألدكات التػػي اسػػتخدميا لجمػػع 

تحميػػػػؿ البيانػػػػات بيانػػػػات الدراسػػػػة, كينتيػػػػي الفصػػػػؿ بالمعالجػػػػات اإلحصػػػػائية التػػػػي اسػػػػتخدمت فػػػػي 
 كاستخالص النتائج, كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 

 أسموبالدارسة: 2.5
المػػػػنيج  تػػػـ اسػػػتخداـعمػػػى طبيعػػػة الدراسػػػة كاألىػػػػداؼ التػػػي تسػػػعى إلػػػى تحقيقيػػػػا فقػػػد  بنػػػاءن 

الكصفي التحميمي, كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصػفيا كصػفا دقيقػا 
تعبيرا كيفيا ككميا, كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف  كيعبر عنيا

أجػػؿ استقصػػاء مظاىرىػػا كعالقاتيػػا المختمفػػة, بػػؿ يتعػػداه إلػػى التحميػػؿ كالػػربط كالتفسػػير لمكصػػكؿ إلػػى 
ا التصػػػػػػػػػػػكر المقتػػػػػػػػػػػرح بحيػػػػػػػػػػػث يزيػػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػػا رصػػػػػػػػػػػيد المعرفػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف عمييػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػتنتاجات يبنػػػػػػػػػػػي 

 .(2006،)عبيدافالمكضكع
 وقداستخدمالباحثمصدرينأساسينلممعمومات:

معالجة اإلطار النظرم لمدراسػة إلػي مصػادر البيانػات الثانكيػة تـ المصادر الثانكية: حيث  .1
كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكتػػػب كالمراجػػػع العربيػػػة كاألجنبيػػػة ذات العالقػػػة، كالػػػدكريات كالمقػػػاالت 

تناكلػت مكضػكع الدارسػة، كالبحػث كالمطالعػة كالتقارير، كاألبحػاث كالدراسػات السػابقة التػي 
 في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

المصػػػادر األكليػػػة: لمعالجػػػة الجكانػػػب التحميميػػػة لمكضػػػكع البحػػػث لجػػػأ الباحػػػث إلػػػي جمػػػع  .2
ليذا الغرض. االستبانةالبيانات األكلية مف خالؿ   كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصا ن

 
  مجتمعالدراسة: 3.5

كبذلؾ فاف مجتمع الدراسة ىك جميع األفراد  ندرسيا،يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي 
. كبناءن عمى مشكمة الدراسة كأىدافيا (2008)مقداد كالفرا،الذيف يككنكف مكضكع مشكمة الدراسة
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( شركة 56شركات التدقيؽ العاممة في قطاع غزة كعددىا )فاف المجتمع المستيدؼ يتككف مف 
 ـ.2012ليؿ جمعية مدققي الحسابات الفمسطينية لعاـ حسب د
عينةالدراسة: 4.5

أمػػا عػػف عينػػة الدراسػػة فيػػي عبػػارة عػػف مجمكعػػة جزئيػػة مػػف مجتمػػع الدراسػػة، كيػػتـ اختيارىػػا 
جػػراء الدراسػػة  ا، كفػػي ىػػذه الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ العينػػة القصػػدية: كىػػي العينػػة عمييػػبطريقػػة مناسػػبة كا 
)مقػػػػػػداد أسػػػػػػاس تػػػػػػكفر صػػػػػػفات محػػػػػػددة فػػػػػػي مفػػػػػػردات العينة عمػػػػػػىالتػػػػػػي يقػػػػػػـك الباحػػػػػػث باختيارىػػػػػػا 

، ككبػر حجػـ رأس حجـ العمػالءأساسيا اختيار العينة ىي :  عمىكالصفات التي تـ  ،(2008كالفرا،
( شػركات 9) عمػىانطبقت ( فأكثر، كىذه الصفات 3) عمىا ماليا كممكيتيا، كزيادة عدد المدققيف بي

. كالممحػؽ رقػـ ( مػدقؽ45) عمػىكتشتمؿ في مجمكعيا  ما بيف شركات تدقيؽ دكلية كاقميمية كمحمية
حيػث قػاـ الباحػث بتكزيػع  ( يبيف أسماء شركات التدقيؽ، كتصنيفيا كعدد المدققيف األعضاء بيا.3)
 %(. 91.11)استرداد  استبانة بنسبة (41)ـ استرداد كتعينة الدراسة  عمى( استبانة 45)

 
 

:االستبانةخطواتبناء 1.4.5
عػػداد أداة الدراسػػة لمعرفػػة " دكر التػػدقيؽ االلكتركنػػي فػػي تحسػػيف جػػكدة خػػدمات التػػدقيؽ إ تػػـ

، كاتبػع الباحػث الخطػكات اتػب تػدقيؽ الحسػابات فػي قطػاع غػزة"في فمسطيف "دراسة ميدانيػة عمػى مك
 -: االستبانةالتالية لبناء 

 أسئمة كأىداؼ كفرضيات الدراسة. عمىباالعتماد  االستبانةتـ بناء  -1
 ،الدراسػػػػػات السػػػػػابقة ذات الصػػػػػمة بمكضػػػػػكع الدراسػػػػػةاألدب المحاسػػػػػبي ك عمػػػػػى  االطػػػػػالع -2

 كصياغة فقراتيا. االستبانةكاالستفادة منيا في بناء 
استشػػػار الباحػػػث عػػػددان مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات الفمسػػػطينية كالمشػػػرفيف فػػػي تحديػػػد أبعػػػاد  -3

 .كفقراتيا االستبانة
 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا  -4
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -5
 ( فقرة.44( مجاالت ك )4في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ) االستبانةتـ تصميـ  -6
( مػف المحكمػيف المختصػيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي 6عمى ) االستبانةتـ عرض  -7

( يبػيف أسػماء 2كالممحؽ رقـ ) كجامعة القدس المفتكحة كمدير تدقيؽالجامعة اإلسالمية, 
 أعضاء لجنة التحكيـ.

مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة  االستبانةفي ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات  -8
 (.1( فقرة, ممحؽ )41في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانةتستقر كالتعديؿ, ل



69 
 

 
 

:أداةالدراسة 2.4.5
تػػػـ إعػػػداد إسػػػتبانة حػػػكؿ "دكر التػػػدقيؽ االلكتركنػػػي فػػػي تحسػػػيف جػػػكدة خػػػدمات التػػػدقيؽ فػػػي 

 "كاتب تدقيؽ الحسابات في قطاع غزةدراسة ميدانية عمى م -فمسطيف 
 تتككف إستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف:

القسماألول:وىوعبارةعنالمعموماتالعامةوينقسمإلىجزئيين:
أكال: المعمكمات الشخصية عف المستجيب )العمر, المؤىؿ العممي, الشيادات المينية, المسمى 

دد سنكات الخبرة العممية في المسمى الكظيفي الحالي, التخصص العممي, عدد الدكرات الكظيفي, ع
 سنكات(. 5يؽ خالؿ آخر التدريبية في مجاؿ التدق

ثانيا: معمكمات مكتب التدقيؽ )العالقة مع مكاتب التدقيؽ الخارجية )اإلقميمية كالدكلية(, تأسيس 
المكتب, عدد العامميف في المكتب, عدد المدققيف في المكتب الحاصميف عمى رخصة مزاكلة مينة 

 تدقيؽ الحسابات(
مجاالت:4فقرة,موزععمى41ويتكونمنالقسمالثاني:وىوعبارةعنمجاالتالدراسة,

 ( فقرات.10, كيتككف مف )استخداـ التدقيؽ االلكتركني في مرحمة التخطيطالمجاؿ األكؿ: 
استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية المجاؿ الثاني: 

 ( فقرة.11, كيتككف مف )لمعمميات
استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ إجراءات التدقيؽ التحميمية كاالختبارات المجاؿ الثالث: 
 ( فقرات.10, كيتككف مف )التفصيمية لألرصدة
صدار تقرير المدقؽالمجاؿ الرابع:  , استخداـ التدقيؽ االلكتركني في مرحمة استكماؿ التدقيؽ كا 
 ( فقرات.10كيتككف مف )

 
لقياساستجاباتالمبحوثينلفقراتاالستبيانحسبجدولترتيبيخماسيتماستخداممقياس

(5-1:)
 الترتيبيخماسيالمقياسال(:درجات1-5جدول)

االستجابة
موافقبدرجةقميمة

جدا
موافقبدرجة

قميمة
موافقبدرجة
متوسطة

موافقبدرجة
كبيرة

موافقبدرجةكبيرة
جدا

 5 4 3 2 1الدرجة
% 20لالستجابة " مكافؽ بدرجة قميمة جدا " كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة ىك( 1اختار الباحث الدرجة )

 كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.
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صدقاالستبيان: 3.4.5
ما كضعت لقياسو، كقد قاـ الباحث  االستبانةأف تقيس أسئمة  االستبانةيقصد بصدؽ 

 :(183:ص2009الجكىرم،)بطريقتيف االستبانةبالتأكد مف صدؽ 
 

 "الصدقالظاىري":أداةالدراسةصدق 1.3.4.5
متخصصيف في مجاؿ   6عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف  االستبانةعرض الباحث 

(، كقد استجاب الباحث 2المحاسبة كاإلدارة كالتدقيؽ كاالحصاء كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )
آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج 

 (.1انظر الممحؽ رقـ ) -االستبياف في صكرتو النيائية 
صدقالمقياس: 2.3.4.5

 Internal Validityال:االتساقالداخميأو 1.2.3.4.5
مع المجاؿ الذم  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 

، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة (2007)التؿ كآخركف،تنتمي إلية ىذه الفقرة
كالدرجة الكمية  االستبانةرات مجاالت كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فق

 لممجاؿ نفسو.


( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " استخداـ التدقيؽ االلكتركني 2-5جدكؿ )يكضح 
في مرحمة التخطيط " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05مستكم معنكية 


 (2-5جدول)
"والدرجةالكميةاستخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمةالتخطيطمعاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتمجال"

 لممجال

 الفقرة م

ون
رس
بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية
مال
الحت

ةا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 736.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيإعدادالبرنامجالزمنيلعمميةالتدقيق. .1
 0.000* 681.يتموضعخطةالتدقيقالمرحميةوالنيائيةالكترونيًاأوباستخدامتكنولوجياالمعمومات. .2

يتماستخدامالبرامجالمحوسبةلموصوللمقناعةالمعقولةفيفيمطبيعةعملالمؤسسةوالبيئة .3
التيتحيطبيا.

.781 *0.000 

 0.000* 710.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتقييمالعالقةمعالعمالءفيالفتراتالسابقةلتحديدمدى .4
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ليم.امكانيةاالستمرارمعيمأوالتوقفعنأداءالخدمة
 0.004* 414.يتماالستفادةمنالبياناتااللكترونية)المحوسبة(لفيمطبيعةعملالعميلوصناعتو. .5

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلتقييموتقديرمخاطرأعمالالعميلوتصنيفيامخاطرعالية, .6
متوسطة،منخفضة.

.671 *0.000 

7. 
يتماستخدامالبرامجااللكترونيةفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةاألوليةوالوصوللممؤشراتالمالية

منالتحميل.
.582 *0.000 

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتقديراألىميةالنسبيةومخاطرالتدقيقالمقبولةوالخطر .8
 0.000* 576.الطبيعي.

 0.000* 679.واألساليبااللكترونيةفيجمعالمعموماتلتقديرمخاطراإلحتيال.يتماستخداماألدوات .9
 0.000* 759.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتصميماستراتيجيةالتدقيقالشاممةوبرنامجالتدقيقالتفصيمي. .10

. α=0.05االرتباطدالإحصائيًاعندمستويداللة*
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " استخداـ التدقيؽ االلكتركني ( معامؿ 3-5جدكؿ )يكضح 

في تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما  α= 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 كضع لقياسو.
 
 (3-5جدول)

استخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاختباراتباطبينكلفقرةمنفقراتمجال"معاملاالرت
 "والدرجةالكميةلممجالالرقابةواالختباراتاألساسيةلمعمميات

 الفقرة م

ون
رس
بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة) 
مالي

الحت
ةا
قيم
ال

Si
g

). 

جراءاتيا.يتماستخدامأساليبوأدواتالتدقيق .1  0.000* 666.االلكترونيألغراضفيمبيئةالرقابةالداخميةوا 
 0.000* 734.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلمتحققمنمدىمالءمةتصميمالرقابةالداخمية. .2
 0.000* 783.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلمتحققمنكفاءةوفعاليةالرقابةالداخميةوجودةأدائيا. .3
 0.000* 587.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتقديرخطرالرقابة. .4
 0.000* 761.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاختباراتالرقابة)الفحصالمرحميوالنيائي(. .5

لمتحققيتماستخدامأدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعمميات .6
منوجودوحدوثالعمميةالمالية.

.727 *0.000 
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يتماستخدامأدواتالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعممياتلمتحققمناكتمال .7
العمميةالمالية.

.824  *0.000 

لمعممياتلمتحققيتماستخدامأدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحمية .8
مندقةالعمميةالمالية.

.442 *0.002 

يتماستخدامأدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعممياتلمتحقق .9
منتوقيتالعمميةالمالية.

.489 *0.001 

المرحميةلمعممياتلمتحققيتماستخدامأدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختبارات .10
منتصنيفالعمميةالمالية.

.458 *0.001 

يتماستخدامأدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعممياتلمتحقق .11
منترحيلوتمخيصالعمميةالمالية.

.591 *0.000 

. α=0.05االرتباطدالإحصائيًاعندمستويداللة*
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "استخداـ التدقيؽ االلكتركني  (4-5)جدكؿ يكضح      

" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف ة كاالختبارات التفصيمية لألرصدةفي تنفيذ إجراءات التدقيؽ التحميمي
 لمجاؿ صادؽ لما كضعكبذلؾ يعتبر ا α= 0.05أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .لقياسو
 (4-5جدول)

استخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذإجراءاتالتدقيقالتحميميةمعاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتمجال"
 "والدرجةالكميةلممجالواالختباراتالتفصيميةلألرصدة

 الفقرة م

ون
رس
بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية
مال
الحت

ةا
قيم
ال

(
Si

g
). 

الخاصة .1 لمعمميات والمالية التحميمية اإلجراءات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
بالمنشأةمحلالتدقيق.

.479 *0.001 

عمى .2 العميل قدرة لتقييم التحميمية اإلجراءات لتنفيذ االلكتروني التدقيق أدوات استخدام يتم
االستمرار.

.607 *0.000 

التدقيق .3 استخدام إليمدىوجوديتم بيدفالتوصل اإلجراءاتالتحميمية االلكترونيلتنفيذ
تحريفاتمحتممةفيالقوائمالمالية.

.738 *0.000 

التفصيمية .4 االختبارات لتقميل التحميمية اإلجراءات لتنفيذ االلكتروني التدقيق استخدام يتم
لمعممياتواألرصدة.

.581 *0.000 

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةلتحميلوربطالعالقاتبينبنود .5
القوائمالماليةوغيرالماليةلنفسالفترةومقارنتيامعالمعموماتالماليةوغيرالماليةلفترات

.651 *0.000 
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أخرى.

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةلتحديدمدىواقعيةومنطقية .6
العممياتالماليةواألرصدةالماليةلممنشأة.

.734 *0.000 

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالتفصيميةلألرصدةمنأجلالتحققمن .7
وجوداألرصدة.

.680 *0.000 

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالتفصيميةلألرصدةمنأجلالتحققمن .8
دقتيا.

.653 *0.000 

9. 
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالتفصيميةلألرصدةمنأجلالتحققمن

قيمةأرصدةاألصولوااللتزامات.
.649 *0.000 

10. 
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالتفصيميةلألرصدةمنأجلالتحققمن

دقةالتقييموالتحميللمحسابات.
.637 *0.000 

. α=0.05االرتباطدالإحصائيًاعندمستويداللة*
( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " استخداـ التدقيؽ 5-5يكضح جدكؿ )

صدار تقرير المدقؽ " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف  االلكتركني في مرحمة استكماؿ التدقيؽ كا 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع  α= 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 لقياسو.
 (5-5جدول)
قيقااللكترونيفيمرحمةاستكمالاستخدامالتدمعاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتمجال"

صدارتقريرالمدقق  "والدرجةالكميةلممجالالتدقيقوا 

 الفقرة م

ون
رس
بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية
مال
الحت

ةا
قيم
ال

(
Si

g
). 

يتماستخداماألدواتواألساليبااللكترونيةفيالقيامباالختباراتالخاصةبااللتزامات .1
المحتممةوالطارئة.

.581 *0.000 

يتماستخداماألدواتواألساليبااللكترونيةفيتحديدقيمةااللتزاماتالمستقبمية .2
المحتممة.

.619 *0.000 

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيعمميةاإلفصاحعناألحداثالالحقةوالتيتحدث .3
بعدتاريخالمركزالمالي.

.601 *0.000 

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيخاللعمميةتجميعاألدلةوالقرائنالماليةبشكمياالنيائي .4
وتقييميا.

.517 *0.000 
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 0.000* 760.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيالقيامباإلجراءاتالتحميميةالنيائية. .5

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتقييممدىاالستمراريةمعالعميل,معضرورة .6
كتابالتمثيلواإلقراراتالمالية.عمىالحصول

.789 *0.000 

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلمتحققمنمواءمةالمعموماتالتييحتويياتقرير .7
المدققمعالقوائمالماليةالمفصحعنيا.

.668 *0.000 

 0.000* 674.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيالتخطيطوالتوجيووالرقابة. .8
 0.000* 696.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلتقييممدىكفايةاإلفصاحفيتقريرالمدقق. .9
صداره. .10  0.000* 722.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيإعدادتقريرالمدققوا 

. α=0.05االرتباطدالإحصائيًاعندمستويداللة*
 

Structure Validityثانيا:الصدقالبنائي 2.2.3.4.5
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد 
األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

 .(2010)المنيزؿ كآخركف،االستبانة
 

عند دالة إحصائيان  االستبانة( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 6-5يبيف جدكؿ )
 صادقو لما كضعت لقياسو. االستبانةكبذلؾ تعتبر جميع مجاالت  α= 0.05مستكم معنكية 

 
 (6-5جدول)

 والدرجةالكميةلالستبانةاالستبانةمعاملاالرتباطبيندرجةكلمجالمنمجاالت

 المجال م
معامل
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 740. استخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمةالتخطيط. .1
األساسية .2 واالختبارات الرقابة اختبارات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام

 لمعمميات.
.895 *0.000 

واالختبارات .3 التحميمية التدقيق إجراءات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام
 التفصيميةلألرصدة.

.823 *0.000 

صدارتقريرالمدقق. .4  0.000* 807. استخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمةاستكمالالتدقيقوا 
. α=0.05االرتباطدالإحصائيًاعندمستويداللة*       
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:Reliabilityاالستبانةثبات 4.4.5

أكثر مف  االستبانةنفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع  االستبانةأف تعطي ىذه  االستبانةيقصد بثبات 
يعني االستقرار في نتائج  االستبانةمرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات 

كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خالؿ فترات  االستبانة
 .(2009)عبيدات كآخركف،زمنية معينة

 
وقدتحققالباحثمنثباتإستبانةالدراسةمنخالل:

:Cronbach's Alpha Coefficient كرونباخمعاملألفا -
، ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي االسػػتبانةلقيػػاس ثبػػات  كػػرك نبػػاخاسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة ألفػػا 

 (.7-5جدكؿ)
 (7-5جدول)

 االستبانةلقياسثباتكرونباخمعاملألفا

 المجال م
عدد
 الفقرات

معاملألفا
 كرونباخ

الصدق
 الذاتي*

 0.926 0.858 10 استخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمةالتخطيط. .1

2.  التدقيق الرقابةاستخدام اختبارات تنفيذ في االلكتروني
 واالختباراتاألساسيةلمعمميات.

11 0.863 0.929 

التدقيق .3 إجراءات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام
 التحميميةواالختباراتالتفصيميةلألرصدة.

10 0.836 0.914 

التدقيق .4 استكمال مرحمة في االلكتروني التدقيق استخدام
صدار  تقريرالمدقق.وا 

10 0.831 0.912 

 0.968 0.937 41 االستبانةجميعمجاالت 
كرونباخالصدقالذاتي=الجذرالتربيعيالموجبلمعاملألفا*


( أف قيمػػة معامػؿ ألفػا كػرك نبػػاخ مرتفعػة لكػؿ مجػػاؿ 7-5كاضػح مػف النتػائج المكضػػحة فػي جػدكؿ )
(. ككػػذلؾ قيمػػة 0.937) االسػػتبانة( بينمػػا بمغػػت لجميػػع فقػػرات 0.831,0.863حيػػث تتػػراكح بػػيف )

بينمػػا بمغػػت لجميػػع فقػػرات  (0.912،0.929الصػػدؽ الػػذاتي مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ حيػػث تتػػراكح بػػيف )
 ( كىذا يعنى أف معامؿ الصدؽ الذاتي مرتفع.0.968) االستبانة
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(. كيكػكف الباحػث قػد تأكػد مػف 1فػي صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ ) االسػتبانةكبذلؾ تككف 
كصػالحيتيا لتحميػؿ النتػائج  االستبانةإستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة صدؽ كثبات 

 كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.


اإلحصائيةالمستخدمةفيالدراسة:األساليب -
 Statistical Package for theمف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  االستبانةتـ تفريغ كتحميؿ 

Social Sciences (SPSS).
 

:Normality Distribution Test اختبارالتوزيعالطبيعي -
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنكؼ  -اختبػػار ككلمجػػكركؼ  تػػـ اسػػتخداـ

، ككانػػت النتػائج كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي الختبػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التكزيػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو
 (.8-5جدكؿ )

 
 (8-5جدول)

 يوضحنتائجاختبارالتوزيعالطبيعي
 

 المجال
القيمة

االحتمالية
(Sig.) 

 0.358 استخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمةالتخطيط. .1
2.  التدقيق األساسيةاستخدام واالختبارات الرقابة اختبارات تنفيذ في االلكتروني

 لمعمميات.
0.104 

واالختبارات .3 التحميمية التدقيق إجراءات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام
 التفصيميةلألرصدة.

0.196 

صدارتقريرالمدقق. .4  0.316 استخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمةاستكمالالتدقيقوا 
 0.425 االستبانةجميعمجاالت 
 

جميػػػع مجػػػاالت ل (.Sig)( أف القيمػػػة االحتماليػػػة 8-5كاضػػػح مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ )
0.05مسػػتكل الداللػػة أكبػػر مػػف الدراسػػة كانػػت    كبػػذلؾ فػػإف تكزيػػع البيانػػات ليػػذه المجػػاالت يتبػػع

 حيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. التكزيع الطبيعي, 
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اإلحصائيةالتالية:األساليبتماستخدام

 النسب المئكية كالتكرارات لكصؼ عينة الدراسة. -1
 المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي. -2
 .االستبانة(, لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرك نباخ) -3
 K-S) )   : Kolmogorov-Smirnovسػمرنكؼ  -اختبػار ككلمجػكركؼ  اسػتخداـ -4

Test .يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو 
( لقيػػػاس درجػػػة Pearson Correlation Coefficientمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف ) -5

 داخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة.لحساب االتساؽ الاالرتباط: يستخدـ 
( لمعرفػة مػػا إذا كانػػت متكسػط درجػػة االسػػتجابة T-Test) فػػي حالػة عينػػة كاحػػدة Tاختبػار  -6

أـ زادت أك قمػػػػت عػػػػف ذلػػػػؾ. كلقػػػػد تػػػػـ  3قػػػػد كصػػػػمت إلػػػػي درجػػػػة المكافقػػػػة المتكسػػػػطة كىػػػػي 
 .االستبانةاستخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات 

( لمعرفػة مػا إذا كػاف Independent Samples T-Test) في حالػة عينتػيف Tاختبار  -7
 ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. 

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  -8
عػػات أك أكثػػر مػػف لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فركقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػػالث مجمك 

 البيانات.
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 الفصلالسادس
 تحميلالبياناتواختبارفرضياتالدراسة

 
 

 مقدمة. -

 الوصفاإلحصائيلعينةالدراسةوفقالمعموماتالشخصية. -

مكتب - معمومات وفق الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف

 .التدقيق

اختبارفرضياتالدراسة -
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 مقدمة: 1.6
، كذلؾ مف خالؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةتحميؿ يتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ  االستبانةاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج 
فقراتيا, كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى المعمكمات الشخصية عف المستجيب 

دد سنكات الخبرة العممية في نية, المسمى الكظيفي, ع)العمر, المؤىؿ العممي, الشيادات المي
المسمى الكظيفي الحالي, التخصص العممي, عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ التدقيؽ خالؿ آخر 

سنكات(, كمعمكمات مكتب التدقيؽ)العالقة مع مكاتب التدقيؽ الخارجية )اإلقميمية كالدكلية(,  5
تب, عدد المكظفيف في المكتب الحاصميف عمى رخصة تأسيس المكتب, عدد العامميف في المك

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف إستبانة مزاكلة مينة تدقيؽ الحسابات(, 
لمحصكؿ عمى  (SPSS)الدراسة, إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 يا في ىذا الفصؿ. نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميم


:ةالدراسةوفقالمعموماتالشخصيةالوصفاإلحصائيلعين 2.6
 المعمكمات الشخصيةكفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ 

 توزيععينةالدراسةحسبالعمربالسنوات -
 

 (:العمر1-6جدول)
 النسبةالمئوية% العدد العمر
 41.5 17 سنة30أقلمن

 31.7 13 سنة40أقلمن-30
 12.2 5سنة50أقلمن-40

 14.6 6سنةفأكثر50
 100.0 41 المجموع

( 40% مف عينة الدراسة أعمارىـ أقؿ مف )73.2أف ما نسبتو ( 1-6يتضح مف جدكؿ )
( سنة إلي أف إجراءات الحصكؿ 40كيرجع سبب ارتفاع عدد المدققيف الذيف ىـ تحت سف ) عامان،
(، كأف 2010عضكية مينة التدقيؽ أصبحت سيمة، كذلؾ حسب الجمسة االستثنائية في عاـ ) عمى

لمركز اإلحصاء  ا فئة الشباب حسب مسح القكم العاممةعمييتركيبة المجتمع الفمسطيني يغمب 
 .الفمسطيني
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 توزيععينةالدراسةحسبالمؤىلالعممي -
 (:المؤىلالعممي2-6جدول)

 النسبةالمئوية% العدد المؤىلالعممي
 80.5 33 بكالوريوس
 19.5 8اعميدراسات

 100.0 41 المجموع
أف كػػؿ عينػة الدراسػة يحممػػكف شػيادة البكػالكريكس فػػأكثر كىػذه يزيػد الثقػػة ( 2-6يتضػح مػف جػدكؿ )

ا بشػػكؿ عمييػػبشػػكؿ مميػػز كاإلجابػػة  االسػػتبانةفيػػـ فػػي المعمكمػػات التػػي تػػـ جمعيػػا، باإلضػػافة إلػػي 
مكضكعي، كيرجع سبب أف غالبية أفراد العينة مف حممة الدرجة الجامعية األكلي "البكالكريكس" إلػي 

مينػة التػدقيؽ رقػـ  ، كمػا أف قػانكف مزاكلػةاعميػأف ممارسة مينة التدقيؽ ال تتطمب شيادات أكاديميػة 
 ة.ـ يسمح بمزاكلة المينة لحممة درجة البكالكريكس بشركط معين2004( لعاـ 9)


توزيععينةالدراسةحسبالشياداتالمينية -
 (:الشياداتالمينية3-6جدول)
 النسبةالمئوية% العدد الشياداتالمينية

 22.0 9 اليوجد
 22 53.7 (PCPAمحاسبقانونيفمسطيني)
 15 36.6 (ACPAمحاسبقانونيعربي)
 2 4.9(CPAAمحاسبقانونيأمريكي)

 2.4 1أخرى
  اختيار أكثر مف إجابة عند تعبئة االستبانة كبالتالي المجمكع يزيد عف عدد مالحظة/ يمكف

 االستبانات المستردة
% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة لػػػـ يحصػػػمكا عمػػػى أم شػػػيادة 22.0( أف مػػػا نسػػػبتو 3-6يتضػػح مػػػف جػػػدكؿ )

% يكجػػػد لػػػدييـ 36.6(, PCPA% يكجػػػد لػػػدييـ شػػػيادة محاسػػػب قػػػانكني فمسػػػطيني)53.7مينيػػػة, 
% يكجػػػػػػػػد لػػػػػػػػدييـ شػػػػػػػػيادة محاسػػػػػػػػب قػػػػػػػػانكني 4.9(, ACPAقػػػػػػػػانكني عربػػػػػػػػي)شػػػػػػػػيادة محاسػػػػػػػػب 

% يكجػػد لػػدييـ شػػيادات مينيػػة أخػرل. يالحػػظ مػػف خػػالؿ النتػػائج إلػػي 2.4(, بينمػػا CPAAأمريكػي)
%( مػػف أفػػراد العينػػة مػػف حممػػة شػػيادة محاسػػب قػػانكني فمسػػطيني أك مػػف حممػػة 90.3أف مػػا نسػػبتو )

كػػال الشػػيادتيف  عمػػىذلػػؾ إلػػي سػػيكلة الحصػػكؿ شػػيادة محاسػػب قػػانكني عربػػي كيرجػػع السػػبب فػػي 
%( مػف أفػراد العينػة ال 22ا نسػبيان، أمػا بخصػكص كجػكد مػا نسػبتو )عمييػكانخفاض تكمفة الحصػكؿ 
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يحممكف شيادات مينية فيرجع السبب إلػي أنػو لػيس بالضػركرة أف يحمػؿ جميػع العػامميف فػي مكاتػب 
 التدقيؽ الشيادات المينية، كلـ يشترط القانكف ذلؾ. 




 توزيععينةالدراسةحسبالمسمىالوظيفي-
 (:المسمىالوظيفي4-6جدول)
 النسبةالمئوية% العدد المسمىالوظيفي
 19.5 8 شريكشركةتدقيق

 19.5 8 مديرتدقيق
 26.8 11 مدققحساباترئيس
 31.7 13مدققحساباتمساعد

 2.4 1أخرى
 100.0 41 المجموع

% مف عينة الدراسة مسماىـ الكظيفي شريؾ شركة تدقيؽ 19.5 ةنسب( أف 4-6يتضح مف جدكؿ )
% 2.4% مػػدقؽ حسػػابات مسػػاعد, بينمػػا 31.7% مػػدقؽ حسػػابات رئػػيس, 26.8ك مػػدير تػػدقيؽ, 

مسماىـ الكظيفي غير ذلؾ. يالحظ مف خالؿ النتائج تنكع المسميات الكظيفيػة لمعػامميف فػي مكاتػب 
يعكػػػس كبػػػر حجػػػـ الشػػػركات كزيػػػادة عػػػدد المػػػكظفيف، باإلضػػػافة إلػػػي أف مػػػا نسػػػبتو التػػػدقيؽ كىػػػك مػػػا 

%( مف أفراد العينة مسماىـ الكظيفي مدقؽ حسػابات رئػيس كمػدقؽ حسػابات مسػاعد كيعػزم 58.5)
 أماكف عمميـ )عمؿ ميداني(. بذلؾ إلي اف أعماؿ التدقيؽ تتطمب التكاصؿ مع العمالء كزيارتيـ 

 

 حسبعددسنواتالخبرةالعمميةفيالمسمىالوظيفيالحاليتوزيععينةالدراسة -
 (:سنواتالخبرة5-6جدول)

 النسبةالمئوية% العدد سنواتالخبرة
 31.7 13 سنوات5أقلمن

 39.0 16 سنوات10أقلمن-5من
 12.2 5سنة15أقلمن-10
 2.4 1سنة20أقلمن-سنة15

 14.6 6سنةفأكثر20
 100.0 41 المجموع

. ( سنكات5% مف أفراد العينة لدييـ خبرة أقؿ مف )31.7 ( أف ما نسبتو5-6يتضح مف جدكؿ )
فئة الشباب كيرجع السبب في  عمىيالحظ مف خالؿ النتائج أف شركات التدقيؽ تركز في التكظيؼ 
% مف أفراد 68.2 أف ما نسبتوك  ،ذلؾ إلي أف مينة التدقيؽ بحاجة إلي جيد كبير كىمة عالية
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 عمىأف شركات التدقيؽ تحافظ  كالذم يعني ( سنكات كىي خبرة جيدة5العينة لدييـ خبرة أكثر مف )
أصحاب الخبرات الطكيمة لالستفادة مف خبرتيـ الكبيرة في مجاؿ التدقيؽ كبالتالي زيادة كفاءة 

المنافسة في  عمىلقدرة سمعة المكتب كبالتالي ا عمىكفعالية مكتب التدقيؽ كالتأثير اإليجابي 
 السكؽ.

 

توزيععينةالدراسةحسبالتخصصالعممي -
 (:التخصصالعممي6-6جدول)
 النسبةالمئوية% العدد التخصصالعممي

 92.7 38 محاسبة
 7.3 3 إدارةأعمال
 100.0 41 المجموع

% مػػف عينػػة الدراسػػة تخصصػػيـ العممػػي محاسػػبة, 92.7( أف مػػا نسػػبتو 6-6يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
% تخصصيـ العممي إدارة أعماؿ. كيرجػع السػبب فػي ذلػؾ إلػي قػدرة خريجػي قسػـ 7.3بينما الباقي 
فيـ كتطبيؽ عممية التدقيؽ بكفاءة كفعالية أكثر مف خريجي األقساـ األخرل باعتبػار  عمىالمحاسبة 

ذا يعكس اىتماـ مكاتب تػدقيؽ الحسػابات بتكظيػؼ أف تدقيؽ الحسابات أحد فركع عمـ المحاسبة، كى
قػرب فيرجػع السػبب إلػي تخصػص إدارة األعمػاؿ المحاسبيف أكثػر مػف غيػرىـ، أمػا بخصػكص كجػكد 

تخصػػص إدارة األعمػػاؿ مػػف المحاسػػبة حيػػث يػػدرس طمبػػة إدارة األعمػػاؿ مسػػاقات محاسػػبية متعػػددة 
 ماؿ أخرم غير تدقيؽ الحسابات.  أف مكاتب التدقيؽ بحاجة إلي ىذه التخصصات بحكـ كجكد أعك 
 

 سنوات5الدوراتالتدريبيةفيمجالالتدقيقخاللآخرتوزيععينةالدراسةحسبعدد -
 سنوات5الدوراتالتدريبيةفيمجالالتدقيقخاللآخر(:عدد7-6جدول)

 النسبةالمئوية% العدد الدوراتالتدريبيةفيمجالالتدقيق
 9.8 4 اليوجد

 51.2 21دوراتفأقل3
 24.4 10دورات4-7
 14.6 6دوراتفأكثر8

 100.0 41 المجموع


% مف عينة الدراسة ال يكجد لدييـ أم دكرة تدريبية في 9.8( أف ما نسبتو 7-6يتضح مف جدكؿ )
% 24.4دكرات فأقؿ,  3% عدد تمؾ الدكرات التدريبية 51.2سنكات،  5مجاؿ التدقيؽ خالؿ آخر 

 8% عدد تمؾ الدكرات التدريبية 14.6دكرات, بينما  7-4يتراكح عدد تمؾ الدكرات التدريبية مف 
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دكرات فأكثر. يالحظ مف خالؿ النتائج السابقة اىتماـ مكاتب التدقيؽ كالمدققيف بالدكرات التدريبية 
ف جية أخرم تمكيف ألىمية دكرىا في تنمية الميارات كالقدرات كزيادة الخبرة العممية كالعممية، كم

المدققيف مف مكاكبة التطكرات الخاصة بعمـ تدقيؽ الحسابات مف القكانيف المنظمة لممينة كالمعايير 
 الدكلية لمتدقيؽ.  

 
الوصفاإلحصائيلعينةالدراسةوفقمعموماتمكتبالتدقيق: 3.6

 معمكمات مكتب التدقيؽكفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ 
 
 الدراسةحسبالعالقةمعمكاتبالتدقيقالخارجية)اإلقميميةوالدولية(توزيععينة -

 (:العالقةمعمكاتبالتدقيقالخارجية)اإلقميميةوالدولية(8-6جدول)
 العالقةمعمكاتبالتدقيقالخارجية

 )اإلقميميةوالدولية(
 النسبةالمئوية% العدد

 43.9 18 شركةتدقيقدولية
 14.6 6 إقميميةشركةتدقيق

 41.5 17شركةتدقيقمحمية
 100.0 41 المجموع

% 14.6% مف مكاتب التدقيؽ شركة تدقيؽ دكلية، 43.9( أف ما نسبتو 8-6يتضح مف جدكؿ )
% شركة تدقيؽ محمية. مف خالؿ النتائج يالحظ تنكع عينة 41.5شركة تدقيؽ إقميمية, بينما 

الدراسة ما يعكس شمكلية العينة لمجتمع الدراسة كتمثيميا تمثيالن صادقان، تكضح النتائج أيضان كجكد 
العالـ الخارجي كأيضا حاجة السكؽ المحمي  عمىالشركات اإلقميمية كالدكلية كىك ما يعكس االنفتاح 

جة كجكد مؤسسات المجتمع المدني الدكلية بدرجة كبيرة نتيجة الظركؼ السياسية لممكاتب الدكلية نتي
 يؽ حساباتيا حسب شركط الممكليف. الشركات الدكلية في تدق عمىكتكجو ىذه المؤسسات باالعتماد 

 توزيععينةالدراسةحسبتأسيسالمكتب: -
 (:تأسيسالمكتب9-6جدول)

 النسبةالمئوية% العدد تأسيسالمكتب
 4.9 2 سنوات5أقلمن

 29.3 12 سنوات10أقلمن-5
 17.1 7سنة15أقلمن-10

 48.8 20سنةفأكثر15
 100.0 41 المجموع
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% مف مكاتب التدقيؽ في العينة أسست قبؿ أكثر مف 65.9( أف ما نسبتو 9-6يتضح مف جدكؿ )
يالحػظ مػف خػالؿ النتػائج أف مػا ك  ( سنكات كبالتالي ىناؾ نمك طبيعي حسب النتائج المكجكدة 10)

سنة خبرة في مجاؿ التدقيؽ كىك ما يعكػس  15%( مف عينة الدراسة تمتمؾ أكثر مف 48.8نسبتو )
تمبيػػة احتياجػػات سػكؽ العمػػؿ كتمتعيػػا بالكفػػاءة  عمػػىقػكة ىػػذه الشػػركات فػي السػػكؽ مػػف حيػػث قػدرتيا 

الكجػو المطمػكب، مػف جانػب  عمػىميػا كالفعالية كتػكفر الميػارات كالقػدرات التػي تمكناىػا مػف أداء ميا
%( مػػف العينػػة ال تمتمػػؾ فتػػرة تأسػػيس طكيمػػة بسػػبب اكتفػػاء السػػكؽ 4.9أخػػر يالحػػظ أف مػػا نسػػبتو )

 المحمي في السنكات األخيرة كالظركؼ االقتصادية السيئة.


 العاممينفيالمكتبتوزيععينةالدراسةحسبعدد -
 العاممينفيالمكتب(:عدد10-6جدول)

العاممينفيالمكتبعدد  النسبةالمئوية% العدد 
 26.8 11 أقلمنخمسموظفين

 53.7 22 موظفين10أقلمن-5
 14.6 6موظف15أقلمن-10

 4.9 2موظففأكثر15
 100.0 41 المجموع

% مف مكاتب التدقيؽ عدد العامميف فييا أقؿ مف 26.8( أف ما نسبتو 10-6يتضح مف جدكؿ )
 ،مكظفيف 10أقؿ مف  -5% يتراكح عدد العامميف في المكتب مف 53.7خمس مكظفيف، 

% عدد 4.9مكظؼ, بينما  15أقؿ مف  -10% يتراكح عدد العامميف في المكتب مف 14.6
لعامميف في المكاتب مكظؼ فأكثر. يالحظ مف خالؿ النتائج تنكع عدد ا 15العامميف في المكتب 

 كيرجع ذلؾ لكجكد الشركات الدكلية كاإلقميمية كالمحمية.
المـدققينفـيالمكتـبالحاصـمينعمـىرخصـةمزاولـةمينـةتوزيععينةالدراسةحسـبعـدد -

 تدقيقالحسابات
 المدققينفيالمكتبالحاصمينعمىرخصةمزاولةمينةتدقيقالحسابات(:عدد11-6جدول)

 فيالمكتبالحاصمينعمىالمدققينعدد
 النسبةالمئوية% العدد رخصةمزاولةمينةتدقيقالحسابات

 51.2 21 اليوجد
 34.1 14موظفين3-5
 14.6 6أفرادفأكثر6

 100.0 41 المجموع
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% مف مكاتب التدقيؽ ال يكجد لدييـ أم مدقؽ في المكتب 51.2يتضح مف جدكؿ )( أف ما نسبتو 
 5-3% يتراكح عدد المدققيف مف 34.1حاصؿ عمى رخصة مزاكلة مينة تدقيؽ الحسابات، 

أفراد فأكثر. يالحظ مف النتائج السابقة كجكد نسبة  6% عدد المدققيف 14.6مكظفيف, بينما 
ة كيرجع السبب في ذلؾ إلي أف مكاتب %( مف أفراد العينة ال يحممكف أم شيادة ميني51.2)

أم شيادة مينية لمعمؿ في المكتب، باإلضافة إلي  عمىالمدققيف الحصكؿ  عمىالتدقيؽ ال تشترط 
 غياب المؤسسات كالييئات المنظمة لممينة كعدـ االلتزاـ بالقكانيف كالمعايير.

 

اختبارفرضياتالدراسة: 4.6
لعينة كاحدة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة  Tاختبارالختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ 

  أـ ال. 3االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة كىي 
كىػػي تقابػػؿ درجػػة  المكافقػػة المتكسػػطة حسػػب  3: متكسػػط درجػػة اإلجابػػة يسػػاكم الفرضػػية الصػػفرية

 مقياس ليكرت المستخدـ.
 . 3: متكسط درجة اإلجابة ال يساكم الفرضية البديمة

الفرضية الصفرية كيككف في ( فإنو ال يمكف رفض 0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
ىذه الحالة متكسط آراء األفراد حكؿ الظاىرة مكضع الدراسػة ال يختمػؼ جكىريػان عػف درجػة  المكافقػة 

( فيػػتـ رفػػض الفرضػػية 0.05ف أقػػؿ مػػ Sig) Sig < 0.05، أمػػا إذا كانػػت  3المتكسػػطة كىػػى 
درجػة  المكافقػة عػف آراء األفػراد يختمػؼ جكىريػان الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمػة بػأف متكسػط 

، كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة  3المتكسطة كىى 
قيمة االختبار فإذا كانت قيمػة االختبػار كذلؾ مف خالؿ  .3درجة  المكافقة المتكسطة كىى جكىرية 

 مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة  المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح.
اليوجدأثرذوداللةمعنويةالستخدامالتدقيقاإللكترونيفيمرحمة: الفرضيةالرئيسةاألولي

جودةخدماتالتدقيق.عمىالتخطيط
لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة  المكافقػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.12-6النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3المتكسطة كىى 
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 (12-6)جدول
 التخطيط"لكلفقرةمنفقراتمجال"استخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمة(.Sig)المتوسطالحسابيوقيمةاالحتمال

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط
وس
لمت
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الح
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نس
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بار 
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قيم
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(
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g
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ا

 

 2 0.000* 15.34 88.29 4.41يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيإعدادالبرنامجالزمنيلعمميةالتدقيق.  .1

أوباستخدامتكنولوجيا  .2 يتموضعخطةالتدقيقالمرحميةوالنيائيةالكترونيًا
المعمومات.

4.22 84.39 12.74 *0.000 7 

3.  
طبيعة فيم في المعقولة لمقناعة لموصول المحوسبة البرامج استخدام يتم

عملالمؤسسةوالبيئةالتيتحيطبيا.
4.32 86.34 12.98 *0.000 5 

4.  
 استخدام الفتراتيتم في العمالء مع العالقة تقييم في االلكتروني التدقيق

الخدمة أداء التوقفعن أو معيم االستمرار مدىامكانية لتحديد السابقة
ليم.

4.10 81.95 12.05 *0.000 10 

يتماالستفادةمنالبياناتااللكترونية)المحوسبة(لفيمطبيعةعملالعميل  .5
وصناعتو.

4.22 84.39 13.68 *0.000 7 

العميل  .6 أعمال مخاطر وتقدير لتقييم االلكتروني التدقيق استخدام يتم
وتصنيفيامخاطرعالية,متوسطة،منخفضة.

4.37 87.32 15.05 *0.000 3 

7.  
األولية التحميمية اإلجراءات تنفيذ في االلكترونية البرامج استخدام يتم

والوصوللممؤشراتالماليةمنالتحميل.
4.34 86.83 16.22 *0.000 4 

8.  
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتقديراألىميةالنسبيةومخاطرالتدقيق

 1 0.000* 16.75 88.78 4.44المقبولةوالخطرالطبيعي.

لتقدير  .9 المعمومات جمع في االلكترونية واألساليب األدوات استخدام يتم
مخاطراإلحتيال.

4.27 85.37 12.09 *0.000 6 

الشاممة  .10 التدقيق استراتيجية تصميم في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
وبرنامجالتدقيقالتفصيمي.

4.22 84.39 11.32 *0.000 7 

  0.000* 20.63 85.80 4.29جميعفقراتالمجالمعاً 
0.05*المتوسطالحسابيدالإحصائيًاعندمستويداللة .

 ( يمكف استخالص ما يمي:12-6)مف جدكؿ 
يتـ استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تقدير األىمية  لمفقرة الثامنة "المتكسط الحسابي  -

)الدرجة الكمية مف  4.44النسبية ك مخاطر التدقيؽ المقبكلة كالخطر الطبيعي " يساكم 
يمة الق, كأف 16.75%، قيمة االختبار 88.78( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).االحتمالية 
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0.05  ، درجة المكافقة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
العينة عمى ىذه بؿ أفراد كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف ق 3المتكسطة كىى 

 الفقرة.
يتـ استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تقييـ العالقة مع  لمفقرة الرابعة "المتكسط الحسابي  -

العمالء في الفترات السابقة لتحديد مدل امكانية االستمرار معيـ أك التكقؼ عف أداء 
تبار %، قيمة االخ81.95أم أف المتكسط الحسابي النسبي  4.10 الخدمة ليـ " يساكم

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 12.05
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه

ة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبير  3درجة  المكافقة المتكسطة كىى الفقرة قد زاد عف 
 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.مف ق

، كأف المتكسط الحسابي 4.29بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 20.63%، قيمة االختبار 85.80النسبي يساكم 

"استخداـ التدقيؽ االلكتركني في مرحمة التخطيط " داؿ  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3درجة  المكافقة المتكسطة كىى المجاؿ يختمؼ جكىريان عف 

لعينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. تبرز النتائج السابقة حرص مف قبؿ أفراد ا جدان  بدرجة كبيرة
استخداـ التدقيؽ اإللكتركني في عممية التدقيؽ بشكؿ عاـ كمرحمة  عمىمكاتب التدقيؽ 

التخطيط بشكؿ خاص، كذلؾ لالستفادة مف المزايا التي يكفرىا استخداـ التكنكلكجيا في 
ية التدقيؽ، كتكضح النتائج أيضا أىمية التدقيؽ كالتي مف أىميا زيادة كفاءة كفعالية عمم

كدكر استخداـ التدقيؽ اإللكتركني في مرحمة تخطيط عممية التدقيؽ كتصميـ استراتيجية 
التدقيؽ الشاممة في تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ مف خالؿ مكاكبة التطكرات كالتحديثات 

لكتركني المختمفة في في مجاؿ التدقيؽ المتمثمة في استخداـ أدكات كأساليب التدقيؽ اإل
 المرحمة األكلي مف مراحؿ عممية التدقيؽ.

 نتائج الفرضية: 
 جكدة خدمات التدقيؽ. عمىيكجد أثر ذك داللة معنكية الستخداـ التدقيؽ اإللكتركني في مرحمة التخطيط 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ مكاتب التدقيؽ بتحسيف جكدة خدماتيا التي تقدميا لمعمالء مف أجؿ 
المنافسة بتقديـ خدمات ذات جكدة عالية، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات  عمىالقدرة 

 التي أكدت (2010( كدراسة )السعدم،2011( كدراسة )الينيني،2013السابقة كدراسة )الشنطي،
، كسبب ىذا االتفاؽ حسيف جكدة خدمات التدقيؽ الخارجيكر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في تد
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ىناؾ انفتاح كبير لدم مكاتب التدقيؽ عمى العالـ الخارجي كعمؿ دؤكب لالستفادة مف تكنكلكجيا 
دراسة )حمداف كتعارضت نتائج الفرضية مع  المعمكمات في تطكير الخدمات التي تقدميا،

 .(2008ة،كحمدكن
 

اليوجدأثرذوداللةمعنويةالستخدامالتدقيقاإللكترونيفيتنفيذالفرضيةالرئيسةالثانية:
 جودةخدماتالتدقيق.عمىاختباراتالرقابةواالختباراتاألساسيةلمعمميات

لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة  المكافقػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.13-6النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال.   3المتكسطة كىى 


 (13-6جدول)

لكلفقرةمنفقراتمجال"استخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذ(.Sig)المتوسطالحسابيوقيمةاالحتمال
 باراتاألساسيةلمعمميات"اختباراتالرقابةواالخت
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1.  
بيئة ألغراضفيم االلكتروني التدقيق وأدوات أساليب استخدام يتم

جراءاتيا. الرقابةالداخميةوا 
4.32 86.34 13.83 *0.000 2 

2.   استخدام تصميميتم مالءمة مدى من لمتحقق االلكتروني التدقيق
الرقابةالداخمية.

4.02 80.49 10.07 *0.000 11 

الرقابة  .3 وفعالية كفاءة من لمتحقق االلكتروني التدقيق استخدام يتم
الداخميةوجودةأدائيا.

4.27 85.37 9.70 *0.000 3 

 6 0.000* 10.29 84.39 4.22يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتقديرخطرالرقابة.  .4

الرقابة)الفحص  .5 اختبارات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
المرحميوالنيائي(.

4.24 84.88 9.60 *0.000 4 

6.  
االختبارات أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذ استخدام يتم

المرحميةلمعممياتلمتحققمنوجودوحدوثالعمميةالمالية.
4.12 82.44 8.53 *0.000 9 

7.  
االختباراتالمرحمية أدواتالتدقيقااللكترونيفيتنفيذ يتماستخدام

 7 0.000* 9.79 83.90 4.20لمعممياتلمتحققمناكتمالالعمميةالمالية.

أدواتوأساليبالتدقيق  .8 استخدام االختباراتيتم االلكترونيفيتنفيذ
المرحميةلمعممياتلمتحققمندقةالعمميةالمالية.

4.37 87.32 14.04 *0.000 1 

االختبارات  .9 أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذ استخدام  10 0.000* 13.24 81.46 4.07يتم
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المرحميةلمعممياتلمتحققمنتوقيتالعمميةالمالية.

10.  
االختبارات أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذ استخدام يتم

المرحميةلمعممياتلمتحققمنتصنيفالعمميةالمالية.
4.24 84.88 14.82 *0.000 4 

االختبارات  .11 أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذ استخدام يتم
العمميةالمالية.المرحميةلمعممياتلمتحققمنترحيلوتمخيص

4.15 82.93 10.62 *0.000 8 

  0.000* 16.74 84.04 4.20 جميعفقراتالمجالمعاً 
0.05*المتوسطالحسابيدالإحصائيًاعندمستويداللة .


 ( يمكف استخالص ما يمي:13-6مف جدكؿ )

يتـ استخداـ أدكات كأساليب التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ لمفقرة الثامنة " المتكسط الحسابي  -
)الدرجة  4.37االختبارات المرحمية لمعمميات لمتحقؽ مف دقة العممية المالية " يساكم 

كأف  14.04%، قيمة االختبار 87.32( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5الكمية مف 
ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل لذلؾ تعتبر 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 

0.05داللة   ، درجة  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة  3المكافقة المتكسطة كىى 

 عمى ىذه الفقرة.
يتـ استخداـ التدقيؽ االلكتركني لمتحقؽ مف مدل مالءمة  الثانية "لمفقرة المتكسط الحسابي  -

%، قيمة 80.49أم أف المتكسط الحسابي النسبي  4.02تصميـ الرقابة الداخمية " يساكم 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  10.07االختبار 

0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3درجة  المكافقة المتكسطة كىى ليذه الفقرة قد زاد عف 

 كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
، كأف المتكسط الحسابي 4.20بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

( تساكم Sigكأف القيمة االحتمالية ). 16.74%، قيمة االختبار 84.04سبي يساكم الن
لذلؾ يعتبر مجاؿ " استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ اختبارات الرقابة  0.000

0.05كاالختبارات األساسية لمعمميات " داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ ،
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة  المكافقة المتكسطة عمى أف 
مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  جدان  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة 3كىى 

المجاؿ. تكضح النتائج أف مكاتب التدقيؽ تستخدـ التدقيؽ اإللكتركني بدرجة كبيرة في 
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الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات لفيـ نظاـ الرقابة الداخمية لدم مرحمة تنفيذ اختبارات 
العميؿ كتحديد نقاط القكة كنقاط الضعؼ كفحص فعالية تشغيؿ النظاـ لتحديد درجة قكة 

، كبالتالي الكصكؿ لدرجة معقكلة مف عميونظاـ الرقابة الداخمية كمدم امكانية االعتماد 
عميؿ بتكاليؼ مقبكلة تمكف مكاتب التدقيؽ مف تقديـ خدماتيا الفيـ ألنظمة التشغيؿ لدم ال

بأسعار منافسة مف خالؿ استخداـ كسائؿ كأساليب تكنكلكجيا المعمكمات )التدقيؽ 
االلكتركني( في عممية التدقيؽ، كأيضا استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ االختبارات 

تفصيمية فيما بعد، كتحديد البنكد كالعناصر األساسية لمعمميات مف أجؿ تقميؿ االختبارات ال
 ا عند اجراء االختبارات التفصيمية.عمييالتي ينبغي التركيز 


 نتائج الفرضية: 

يكجد أثر ذك داللة معنكية الستخداـ التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات 
 جكدة خدمات التدقيؽ. عمىاألساسية لمعمميات 

صعيد المينة مف  عمىباحث ذلؾ إلى اىتماـ مكاتب التدقيؽ كالمدققيف بمكاكبة التطكرات كيعزك ال
خالؿ استخداـ أفضؿ الكسائؿ كالطرؽ عند تنفيذ اختبارات الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات، 
حيث يعتبر تقديـ خدمات ذات جكدة عالية بتكاليؼ مقبكلة اليدؼ األساسي مف استخداـ التدقيؽ 
االلكتركني في عممية التدقيؽ، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )العركد 

( في أف استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ اختبارات 2010( كدراسة السعدم )2011،آخركفك 
، كىذا يعكد إلي الرقابة كاالختبارات األساسية لمعمميات يساعد في تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ

  تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا. عمىقدرات الحاسكب كالبرامج المصممة لمقياـ بعمميات التدقيؽ 


الفرضيةالرئيسةالثالثة:اليوجدأثرذوداللةمعنويةالستخدامالتدقيقاإللكترونيفيتنفيذ
 اتالتدقيق.جودةخدمعمىاإلجراءاتالتحميميةواالختباراتالتفصيميةلألرصدة

لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة  المكافقػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 .(14-6حة في جدكؿ )النتائج مكض أـ ال. 3المتكسطة كىى 
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 (14-6جدول)

لكلفقرةمنفقراتمجال"استخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذ(.Sig)المتوسطالحسابيوقيمةاالحتمال
 إجراءاتالتدقيقالتحميميةواالختباراتالتفصيميةلألرصدة"
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يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةوالمالية  .1
لمعممياتالخاصةبالمنشأةمحلالتدقيق.

4.29 85.85 11.57 *0.000 2 

التحميمية  .2 اإلجراءات لتنفيذ االلكتروني التدقيق أدوات استخدام يتم
لتقييمقدرةالعميلعمىاالستمرار.

4.32 86.34 12.28 *0.000 1 

3.  
بيدف التحميمية اإلجراءات لتنفيذ االلكتروني التدقيق استخدام يتم

التوصلإليمدىوجودتحريفاتمحتممةفيالقوائمالمالية.
4.22 84.39 10.77 *0.000 4 

لتقميل  .4 التحميمية اإلجراءات لتنفيذ االلكتروني التدقيق استخدام يتم
االختباراتالتفصيميةلمعممياتواألرصدة.

4.12 82.44 11.98 *0.000 8 

5.  
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةلتحميل

 المالية وغير المالية القوائم بنود بين العالقات الفترةوربط لنفس
ومقارنتيامعالمعموماتالماليةوغيرالماليةلفتراتأخرى.

4.12 82.44 11.22 *0.000 8 

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةلتحديد  .6
مدىواقعيةومنطقيةالعممياتالماليةواألرصدةالماليةلممنشأة.

4.22 84.39 10.77 *0.000 4 

7.  
التفصيمية االختبارات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام يتم

لألرصدةمنأجلالتحققمنوجوداألرصدة.
4.20 83.90 10.71 *0.000 6 

التفصيمية  .8 االختبارات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
لألرصدةمنأجلالتحققمندقتيا.

4.05 81.00 8.86 *0.000 10 

التفصيمية  .9 االختبارات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
لألرصدةمنأجلالتحققمنقيمةأرصدةاألصولوااللتزامات.

4.24 84.88 12.02 *0.000 3 

10.  
التفصيمية االختبارات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام يتم

لألرصدةمنأجلالتحققمندقةالتقييموالتحميللمحسابات.
4.17 83.41 11.93 *0.000 7 

  0.000* 17.38 83.88 4.19 جميعفقراتالمجالمعاً 
0.05*المتوسطالحسابيدالإحصائيًاعندمستويداللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:14-6مف جدكؿ )
يتـ استخداـ أدكات التدقيؽ االلكتركني لتنفيذ اإلجراءات لمفقرة الثانية " المتكسط الحسابي  -

( أم أف 5)الدرجة الكمية مف  4.32التحميمية لتقييـ قدرة العميؿ عمى االستمرار" يساكم 
القيمة االحتمالية كأف  12.28%، قيمة االختبار 86.34المتكسط الحسابي النسبي 

.(Sig)  0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 0.000 تساكم 

درجة  المكافقة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف ، 
مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه كىذا يعني أف ىناؾ  3المتكسطة كىى 

 الفقرة.
يتـ استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ االختبارات  لمفقرة الثامنة "المتكسط الحسابي  -

أم أف المتكسط الحسابي  4.05التفصيمية لألرصدة مف أجؿ التحقؽ مف دقتيا " يساكم 
 0.000 تساكم (Sig).يمة االحتمالية القكأف  8.86%، قيمة االختبار 81.00النسبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف
كىذا يعني  3درجة  المكافقة المتكسطة كىى متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 نة عمى ىذه الفقرة.أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العي

، كأف المتكسط الحسابي 4.19بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  17.38%، قيمة االختبار 83.88النسبي يساكم 

لذلؾ يعتبر مجاؿ " استخداـ التدقيؽ االلكتركني في تنفيذ إجراءات التدقيؽ  0.000
0.05ختبارات التفصيمية لألرصدة " داؿ إحصائيان عند مستكل داللة التحميمية كاال  ،

درجة  المكافقة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف 
مف قبؿ أفراد العينة عمى  جدان  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة 3المتكسطة كىى 

فقرات ىذا المجاؿ. تكضح نتائج التحميؿ أف مكاتب التدقيؽ تستخدـ التدقيؽ االلكتركني في 
تنفيذ إجراءات التدقيؽ التحميمية كاالختبارات التفصيمية لألرصدة بدرجة كبيرة، كيمكف تفسير 

تحميمية دراسة كمقارنة ىذه النتائج بطبيعة االجراءات التحميمية حيث تتضمف االجراءات ال
المعمكمات المالية لمعميؿ محؿ التدقيؽ مع المعمكمات المالية لسنكات سابقة لنفس العميؿ 
أك لمنشأة أخرم غير منشأة العميؿ اك مع الصناعة التي ينتمي إلييا كىذا يتطمب استخداـ 

لكقت كالجيد كسائؿ كأدكات التدقيؽ االلكتركني لزيادة الجكدة كتقميؿ التكمفة كتقميؿ ا
المعمكمات المطمكبة، كبناءن عمى نتائج اختبارات الرقابة كاالختبارات  عمىلمحصكؿ 

األساسية لمعمميات في المرحمة السابقة كاإلجراءات التحميمية في نفس المرحمة يتـ تحديد 
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حجـ االختبارات التفصيمية حيث تيدؼ إلى التعرؼ عمى مدل عدالة القكائـ المالية كصحة 
 صدة الختامية بقائمة الدخؿ كالمركز المالي حيث تتعمؽ بشكؿ رئيسي بالمركز المالي.األر 


 نتائج الفرضية: 

يكجد أثر ذك داللة معنكية الستخداـ التدقيؽ اإللكتركني في تنفيذ اإلجراءات التحميمية كاالختبارات 
 جكدة خدمات التدقيؽ. عمىالتفصيمية لألرصدة 

مكاتب التدقيؽ ألىمية تطكير جكدة خدماتيا التي تقدميا لمعمالء كالتي كيعزك الباحث ذلؾ إلى فيـ 
مف أىـ أسبابيا استخداـ كسائؿ كأدكات التدقيؽ االلكتركني، حيث تساعد المدقؽ في مقارنة النسب 

لممنشأة خالؿ الفترات الزمنية المختمفة بشكؿ أدؽ أك مع النسب المعيارية بالتالي  ةعميالفالمالية 
نحرافات كمعرفة أسبابيا، كأيضا تطبيؽ معايير التدقيؽ الدكلية كخاصة معيار التدقيؽ تحديد اال

الجكدة، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )العركد  عمى( الرقابة 220الدكلي رقـ )
( في أف استخداـ التدقيؽ 2010( كدراسة )السعدم،2011( كدراسة )الينيني،2011،آخركفك 

في تنفيذ اإلجراءات التحميمية كاالختبارات التفصيمية لألرصدة يحسف جكدة خدمات اإللكتركني 
 التدقيؽ.
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الفرضيةالرئيسةالرابعة:اليوجدأثرذوداللةمعنويةالستخدامالتدقيقاإللكترونيفيعممية
 لتدقيق.جودةخدماتاعمىقبلاصدارالتقريروااللتزاماتالمستقبميةتدقيقاألحداثالالحقة

لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة  المكافقػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.15-6النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3المتكسطة كىى 



 (15-6جدول)
عممية في  لكلفقرةمنفقراتمجال"استخدامالتدقيقااللكتروني(.Sig)المتوسطالحسابيوقيمةاالحتمال

 "قبؿ اصدار التقرير كااللتزامات المستقبمية تدقيؽ األحداث الالحقة

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط
وس
لمت
ا

ي 
ساب
الح
ط
وس
لمت
ا

بي
نس
ال

بار 
الخت

ةا
قيم

ية 
مال
الحت

ةا
قيم
ال

(
Si

g
يب .(
لترت
ا

 

1.  
باالختبارات القيام في االلكترونية واألساليب األدوات استخدام يتم

 3 0.000* 16.66 83.90 4.20المحتممةوالطارئة.الخاصةبااللتزامات

يتماستخداماألدواتواألساليبااللكترونيةفيتحديدقيمةااللتزامات  .2
المستقبميةالمحتممة.

4.10 81.95 13.04 *0.000 8 

األحداث  .3  عن اإلفصاح عممية في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
الالحقةوالتيتحدثبعدتاريخالمركزالمالي.

4.10 81.95 12.05 *0.000 8 

4.  
والقرائن األدلة تجميع عممية االلكترونيخالل التدقيق استخدام يتم

 10 0.000* 10.46 80.50 4.03الماليةبشكمياالنيائيوتقييميا.

التحميمية  .5 باإلجراءات القيام في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
النيائية.

4.20 83.90 9.79 *0.000 3 

مع  .6 االستمرارية مدى تقييم في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
كتابالتمثيلواإلقراراتالمالية.عمىالعميل,معضرورةالحصول

4.15 82.93 8.32 *0.000 7 

7.  
استخدامالتدقيقااللكترونيلمتحققمنمواءمةالمعموماتالتييتم

يحتويياتقريرالمدققمعالقوائمالماليةالمفصحعنيا.
4.17 83.41 10.65 *0.000 6 

 1 0.000* 13.47 85.50 4.28يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيالتخطيطوالتوجيووالرقابة.  .8

9.  
االلكترونيلتقييممدىكفايةاإلفصاحفيتقريريتماستخدامالتدقيق

المدقق.
4.20 83.90 11.27 *0.000 3 

صداره.  .10  2 0.000* 10.85 84.88 4.24يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيإعدادتقريرالمدققوا 
  0.000* 17.19 83.20 4.16 جميعفقراتالمجالمعاً 

0.05*المتوسطالحسابيدالإحصائيًاعندمستويداللة .
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 ( يمكف استخالص ما يمي:15-6مف جدكؿ )
يتـ استخداـ التدقيؽ االلكتركني في التخطيط كالتكجيو لمفقرة الثامنة " المتكسط الحسابي  -

( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  4.28كالرقابة " يساكم 
لذلؾ 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  13.47%، قيمة االختبار 85.50

0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط
كىذا يعني أف  3درجة المكافقة المتكسطة كىى ف درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد ع

 ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
يتـ استخداـ التدقيؽ االلكتركني خالؿ عممية تجميع  لمفقرة الرابعة "المتكسط الحسابي  -

أم أف المتكسط الحسابي  4.03األدلة كالقرائف المالية بشكميا النيائي كتقييميا " يساكم 
 0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  10.46%، قيمة االختبار 80.50النسبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف
كىذا يعني  3سطة كىى درجة المكافقة المتك متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

 أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
، كأف المتكسط الحسابي 4.16بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  17.19%، قيمة االختبار 83.20النسبي يساكم 
لذلؾ يعتبر مجاؿ " استخداـ التدقيؽ االلكتركني في مرحمة استكماؿ التدقيؽ  0.000

صدار تقرير المدقؽ " داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.05كا   مما يدؿ عمى أف ،
 3درجة المكافقة المتكسطة كىى متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف 

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  كىذا يعني أف
استخداـ التدقيؽ االلكتركني في  عمىتكضح النتائج مكافقة عينة الدراسة بدرجة كبيرة 

صدار تقرير المدقؽ كىك استكماال لممكافقة  دكر استخداـ  عمىمرحمة استكماؿ التدقيؽ كا 
دة خدمات التدقيؽ في جميع المراحؿ كتبرز النتائج التدقيؽ االلكتركني في تحسيف جك 

أىمية استخداـ التدقيؽ االلكتركني في ىذه المرحمة في القياـ باالختبارات الخاصة 
 بااللتزامات المحتممة كالطارئة كتحديد مدم كفاية االفصاح في القكائـ المالية.  

 نتائج الفرضية: 
يؽ اإللكتركني في عممية تدقيؽ األحداث الالحقة قبؿ يكجد أثر ذك داللة معنكية الستخداـ التدق

 جكدة خدمات التدقيؽ. عمىاصدار التقرير 
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى حاجة المدققيف الستخداـ التدقيؽ االلكتركني في ىذه المرحمة بدرجة كبيرة 
لعممية  ألنيا تمثؿ خالصة عممية التدقيؽ كتجميع كتقييـ لجيد المدققيف لمكصكؿ لميدؼ األساسي

التدقيؽ كىك تحديد مدم عدالة القكائـ المالية لمعميؿ محؿ التدقيؽ، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض 
 (.2011( كدراسة )الينيني،2011( كدراسة )السعدم،2011،آخركفالدراسات كدراسة )العركد ك 


 الفرضيةالرئيسةالخامسة:

 استجابات متوسطات بين معنوية داللة ذو فروقات التدقيقتوجد دور حول المبحوثين
اإللكترونيفيتحسينجودةخدماتالتدقيقفيفمسطينتعزيلممعموماتالعامة.

 
لعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية كىػك T تـ استخداـ اختبار " 

تخداـ اختبار " التبايف اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. ككذلؾ تـ اس
األحادم"  لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار معممػي يصػمح لمقارنػة 

 متكسطات أك أكثر. 3
" أكبػػر مػػف مسػػتكل  (.Sig)( تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 16-6مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ )

ف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لكافػػة المتغيػػرات كبػػذلؾ يمكػػ α ≤ 0.05الداللػػة 
بيف متكسطات إجابػات المبحػكثيف حػكؿ دكر التػدقيؽ اإللكتركنػي فػي تحسػيف جػكدة خػدمات التػدقيؽ 
فػػػػي فمسػػػػطيف تعػػػػزم لممعمكمػػػػات العامػػػػة. يتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ النتػػػػائج عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة 

الػػرغـ مػػف  عمػػىات العامػػة كىػػذا يعنػػي إحصػػائية بػػيف متكسػػطات إجابػػات المبحػػكثيف تعػػزم لممعمكمػػ
اختالؼ كتنكع المعمكمات العامة لعينة الدراسة مػف حيػث العمػر كالمؤىػؿ العممػي كالمسػمى الػكظيفي 
كسػػنكات الخبػػرة كالتخصػػص العممػػي كعػػدد الػػدكرات التدريبيػػة كالعالقػػة مػػع مكاتػػب التػػدقيؽ كتأسػػيس 

مكتػب الحاصػميف عمػى رخصػة مزاكلػة مينػة الشركة كعدد العامميف في المكتػب كعػدد المػدققيف فػي ال
 تدقيؽ الحسابات إال أنيـ يتفقكف في آرائيـ حكؿ مجاالت الدراسة.


كيعزك الباحث ذلؾ إلى فيـ المدققيف ألىمية التدقيؽ االلكتركني ككسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات 

لكقت كالجيد مينة التدقيؽ مف حيث تخفيض تكمفة عممية التدقيؽ كتكفير ا عمىبشكؿ عاـ كخاص 
المدققيف كعرض المعمكمات بشكؿ أفضؿ كاالرتقاء بجكدة خدمات التدقيؽ في فمسطيف،  عمى

 ( 2012) أبك عطيكم، بعض الدراسات كدراسةكاتفقت ىذه النتائج مع 
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المعموماتالعامة–"والتبايناألحاديلعينتينمستقمتينT (:نتائجاختبار"16-6جدول)

 االختبار المعموماتالعامة
قيمة
 االختبار

القيمة
االحتمالية

(Sig). 

صية
شخ

ت
وما
معم

 

 0.630 0.583 التبايناألحادي العمر
 0.233 1.211 لعينتينمستقمتينT المؤىلالعممي
 0.721 0.521 التبايناألحادي المسمىالوظيفي
 0.231 1.471 التبايناألحادي سنواتالخبرة

 0.164 1.418 لعينتينمستقمتينT  التخصصالعممي
 0.225 1.520 التبايناألحاديعددالدوراتالتدريبية

يق
تدق
بال

مكت
ت
وما
معم

 

 0.109 2.350 التبايناألحاديالعالقةمعمكاتبالتدقيق
 0.062 2.658 التبايناألحاديتأسيسالشركة

 0.072 2.532 التبايناألحاديعددالعاممينفيالمكتب
عددالمدققينفيالمكتبالحاصمينعمى
 0.159 1.932 التبايناألحاديرخصةمزاولةمينةتدقيقالحسابات
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السابعالفصل

النتائجوالتوصيات



 النتائج. -

 التوصيات. -

 الدراساتالمستقبميةالمقترحة. -
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 النتائج: 1.6
توصمتالدراسةلمنتائجالتالية:

أظيرت نتائج اختبار المجاؿ األكؿ أف استخداـ التدقيؽ االلكتركني في المرحمة األكلي مف  -1
تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ في لعممية التدقيؽ كىي مرحمة تخطيط عممية التدقيؽ يؤدم 

مف خالؿ االستفادة مف مزايا تكنكلكجيا  %(،85.80فمسطيف بدرجة مكافقة كبيرة كصمت )
المعمكمات في عممية التدقيؽ كالمساىمة في تطكر كتقدـ مينة التدقيؽ كمكاكبتيا لمتطكرات 

 المستكم اإلقميمي كالدكلي. عمى التكنكلكجية المتعمقة بالمينة
ي يكجد إدراؾ لدم مدققي الحسابات في فمسطيف ألىمية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ف -2

تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ، كذلؾ بسبب ما يكفره استخداميا مف إنجاز األعماؿ بسرعة 
البرامج  عمىأكبر، كككف استخداـ التدقيؽ اإللكتركني يحسف مف جكدة اإلجراءات الرقابية 

كالممفات االلكتركنية المستخدمة في المنشأة مكضع التدقيؽ، كالتي يرم الباحث استحالة 
الستعانة بتكنكلكجيا المعمكمات، كما أف قياـ المدقؽ باستخداـ تكنكلكجيا تدقيقيا دكف ا

 يد مف دقتيا.المعمكمات يخفض مف تكاليؼ عمميات التدقيؽ كيز 
يساعد استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف جكدة مرحمة التخطيط لعممية التدقيؽ،  -3

يا، كأيضا مف خالؿ كذلؾ مف خالؿ حساب حجـ العينة بشكؿ أدؽ، كاختيار مفردات
المساعدة في إعداد البرنامج الزمني لعممية التدقيؽ أك إعداد مكازنة الكقت الالـز لمقياـ 
بعمميات كمراحؿ التدقيؽ بشكؿ أفضؿ كفي التحضير لمبرنامج الزمني الالـز إلنياء عممية 

ؿ عممية التدقيؽ. كيرم الباحث أف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عممية التخطيط يجع
احتساب عينة التدقيؽ أكثر سيكلة، كتساعد المدقؽ في إنجاز العمميات الحسابية بكقت أقؿ 
كأكثر سرعة، مما يمكف المدقؽ مف استغالؿ كقتو بكفاءة اكبر في عمميات اخرم مثؿ 

 التركيز في اإلجراءات التحميمية مثالن، أك االختبارات التفصيمية لألرصدة.
ت بمكاتب التدقيؽ تكنكلكجيا المعمكمات في تنفيذ اختبارات الرقابة يستخدـ مدققك الحسابا -4

%( كذلؾ في فيـ بيئة الرقابة 84.04كاالختبارات األساسية لمعمميات بدرجة كبيرة كصمت )
خالؿ عممية  عميوالداخمية كفحص فعالية تصميـ كتشغيؿ النظاـ كمدم امكانية االعتماد 

رقابة، كأيضا تنفيذ االختبارات االساسية لمعمميات التدقيؽ باإلضافة إلي تقدير خطر ال
 المتمثمة في التحقؽ مف الحدكث كاالكتماؿ كالدقة كالتكقيت كالتصنيؼ كالترحيؿ كالتمخيص.

أظيرت نتائج اختبار المجاؿ الثالث أف استخداـ التدقيؽ االلكتركني في المرحمة الثالثة مف  -5
االلكتركني في تنفيذ إجراءات التدقيؽ التحميمية مراحؿ عممية التدقيؽ كىي استخداـ التدقيؽ 
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كاالختبارات التفصيمية لألرصدة يؤدم إلي تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ في فمسطيف 
 %(.83.88بدرجة مكافقة كبيرة كصمت إلي )

تحسيف جكدة القياـ المدقؽ باإلجراءات التحميمية،  عمىيؤدم استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  -6
قؽ في مقارنة النسب المماثمة المقدرة، كبالتالي تحديد االنحرافات كمعرفة حيث تساعد المد

أسبابيا، كما تساعد تكنكلكجيا المعمكمات مدققي الحسابات بتدقيؽ القكائـ المالية لمشركة 
تقارير  عمىلمسنة الحالية كالسنكات السابقة بسرعة كسيكلة، كما تساعده في االطالع 

كيرم الباحث أف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في احتساب  كقكائـ الشركات المنافسة.
النسب المالية كمقارنتيا، يكفر معمكمات أكثر دقة كسيكلة كيحقؽ لممدقؽ كفرأ في الكقت 
يمكف استغاللو في إجراء إجراءات تحميمية إضافية، كما تمكنو مف المقارنة عبر مجمكعة 

ركات المنافسة ما دامت البرامج التحميمية كبيرة مف السنكات، كمع مجمكعة كبيرة مف الش
 المحكسبة متكفرة لممدقؽ، مما يمكنو مف إبداء رأيو بشكؿ أكثر مصداقية كمكضكعية.

أظيرت نتائج اختبار المجاؿ الرابع أف استخداـ التدقيؽ االلكتركني في المرحمة األخيرة مف  -7
مرحمة استكماؿ التدقيؽ مراحؿ عممية التدقيؽ كىي استخداـ التدقيؽ االلكتركني في 

صدار تقرير المدقؽ يؤدم إلي تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ في فمسطيف بدرجة مكافقة  كا 
 %(.83.20كبيرة كصمت إلي )

إف استخداـ التدقيؽ االلكتركني يحسف مف جكدة أعماؿ التدقيؽ كتكثيقيا، مف خالؿ تدقيؽ  -8
نتائج التدقيؽ أك في إعداد  أرصدة الحسابات المختمفة بشكؿ أدؽ كأسرع، أك في تمخيص

أكراؽ العمؿ كرسائؿ االرتباط كالمصادقات، أك عند قياـ المدقؽ بإعداد الخرائط االنسيابية 
كالتدفقية بشكؿ أفضؿ، مما يمكف المدقؽ مف إنجاز برنامج التدقيؽ بكقت أقؿ كبالتالي 

الحسابات بكاسطة تحقيؽ الكفاءة كالفعالية. كيرم الباحث أف قياـ المدقؽ بتدقيؽ أرصدة 
استخداـ التدقيؽ االلكتركني، تمكنو مف تدقيؽ عدد أكبر مما كاف سيدقؽ يدكيان، كما أف 
لتحضير أكراؽ العمؿ التي يعطييا المدقؽ األكلكية في يكمو، سيككف أسرع، كما أف 
استخداـ التدقيؽ اإللكتركني في اعداد المصادقات، كما سيجعؿ ردىـ أسيؿ مما سينعكس 

نجازه بكقت أقصر.جك  عمى  دة عممو كا 
تكضح نتائج تحميؿ الفرضية الخامسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  -9

متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ دكر التدقيؽ اإللكتركني في تحسيف جكدة خدمات 
التدقيؽ في فمسطيف تعزم لممعمكمات العامة. كذلؾ بسبب فيـ المدققيف ألىمية استخداـ 

 جيا المعمكمات كدكرىا في تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ. تكنكلك 



010 
 

التوصيات: 2.6
قياـ الجمعيات المينية بعقد الدكرات التدريبية المتخصصة لممدققيف ككرش العمؿ  -1

جكدة الخدمات  عمىكالمؤتمرات العممية لشرح كتكضيح أىمية استخداـ التدقيؽ االلكتركني 
لدييـ باعتبار عممية تكظيؼ تكنكلكجيا  التي يقدميا المدققيف مف خالؿ رفع الكفاءة

 الجكدة. عمىالمعمكمات في عممية التدقيؽ مف متطمبات األساسية لمرقابة 
ضركرة استخداـ كسائؿ كأساليب تكنكلكجيا المعمكمات كالنظـ االلكتركنية الحديثة باإلضافة  -2

في زيادة كفاءة  إلي أدكات كتقنيات التدقيؽ االلكتركني في عممية التدقيؽ لما ليا مف أثر
 كفعالية عممية التدقيؽ مف خالؿ تخفيض الكقت كالجيد المبذكؿ في عممية التدقيؽ.

زيادة فعالية الجانب الرقابي المفركض مف قبؿ ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية كبكرصة  -3
فمسطيف عمي الشركات المساىمة العامة في مجاؿ التعاقد مع شركات تدقيؽ تستخدـ 

 التدقيؽ االلكتركني في عممية التدقيؽ.    كسائؿ كأدكات
قياـ مكاتب كشركات التدقيؽ في فمسطيف كخاصة الكبيرة منيا، بتأىيؿ كتدريب المدققيف  -4

 حديثي التعييف لدييا، مف خالؿ عقد الدكرات تمكنيـ مف استخداـ التدقيؽ االلكتركني.
ضركرة إعادة النظر في القكانيف المنظمة لممينة في فمسطيف كتعديميا بحيث يتـ معالجة  -5

كالمدققيف  مكاتب تدقيؽ الحساباتتساعد نقاط الضعؼ، ككضع نصكص قانكنية صريحة 
بكيفية تدقيؽ نظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية بشكؿ سميـ يكاكب عممية التدقيؽ في 

  كمات كمينة التدقيؽ. كؿ مف تكنكلكجيا المعم
قياـ شركات كمكاتب التدقيؽ بمنح مدققي الحسابات الذيف يستخدمكف التدقيؽ االلكتركني  -6

شركة أك مكتب التدقيؽ مف  عمىفي أداء أعماليـ مزايا مادية كمعنكية، كذلؾ لما يعكد 
فسة فكائد تتعمؽ  بإنجاز األعماؿ بسرعة كدقة كأقؿ تكمفة ممكنة، لخمؽ حالة مف المنا

 .اإليجابية مف أجؿ رفع جكدة خدمات الشركة أك المكتب ككؿ
ضركرة تطكير األساليب التقميدية التي يستخدميا المدقؽ في تنفيذ مياـ عممية التدقيؽ  -7

كخاصة عند العمؿ في ظؿ األنظمة المحكسبة حتي يتمكف مف اكتشاؼ مشاكؿ نظاـ 
االلكتركنية محؿ التدقيؽ كحتي يستطيع الرقابة الداخمية الخاص بنظـ المعمكمات المحاسبية 

 جمع أدلة االثبات االلكتركنية.
زيادة التأىيؿ العممي لمدققي الحسابات كتطكير قدراتيـ مف خالؿ قياـ  عمىالعمؿ  -8

الجامعات بتطكير البرامج الدراسية األكاديمية بما يتناسب مع بيئة األعماؿ، بحيث يتـ 
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االستخداـ الكاسع كالكبير لتكنكلكجيا المعمكمات في تطكير المساقات بما يتناسب مع 
 مختمؼ مناحي الحياة كخاصة في بيئة األعماؿ.

قياـ المؤسسات المنظمة لممينة كالجمعيات المينية بمراقبة جكدة الخدمات التي تقدميا  -9
 مكاتب التدقيؽ مف خالؿ مراقبة مكاكبتيا لمتطكرات كالتحديثات الصادرة عف ىذه الجيات.

المنظمات المينية المنظمة لمينة تدقيؽ الحسابات في فمسطيف بكضع  قياـ -10
كصياغة معايير تدقيؽ تكازم معايير التدقيؽ الدكلية كتناسب البيئة الفمسطينية لتنظيـ 

 عممية التدقيؽ بما يضمف تنفيذ عممية التدقيؽ االلكتركني بكفاءة كفعالية.
 

  الدراساتالمستقبميةالمقترحة: 3.6
قياـ الباحثيف بإجراء المزيد مف الدراسات المتعمقة بمكضكع تكصي الدراسة إلي ضركرة 

التدقيؽ االلكتركني، كدراسة تفاصيؿ أكثر تتعمؽ بكفاءة برامج التدقيؽ المحكسبة المتكفرة، أك 
تطكير أنظمة مقترحة لألساليب كاألدكات المساعدة التي تحتاج إلييا عممية تكظيؼ تكنكلكجيا 

 مثؿ: مكمات في عمميات التدقيؽالمع
 .في فمسطيف تقييـ مدم كفاءة برامج التدقيؽ المحكسبة المستخدمة في عممية التدقيؽ -1
 .في تقييـ مدم فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في ظؿ التشغيؿ اإللكتركني لمبيانات -2
 تركنية.مدل قدرت مدققي الحسابات عمى تدقيؽ حسابات الشركات المتعاممة بالتجارة االلك -3
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 :العربية المراجع: أوالً
 القرآف الكريـ -
 السنة النبكية -
المنشآت  في المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مخاطر أثر (2012) أبك عطيكم، رائدة -

 تدقيؽ لمكاتب تطبيقية الخارجي "دراسة المدقؽ عمؿ جكدة عمى لمتدقيؽ الخاضعة
غزة،  اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة غزة" ، قطاع في الحسابات
 .فمسطيف

 نظر مف كجية الحسابات تدقيؽ جكدة في المؤثرة (. العكامؿ2005أبك ىيف، إياد،) -
 الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة فمسطيف، في القانكنييف الحسابات مدققي

 .غزة، فمسطيف اإلسالمية،
التحميمية في تخطيط  التدقيؽخداـ (. مجاالت مساىمة است2006أبك سميدانة، نيفيف،) -

 التدقيؽدراسة تحميمية آلراء مراجعي الحسابات بمكاتب كشركات  التدقيؽكأداء عممية 
غزة،  اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير فمسطيف، رسالة –في قطاع غزة 

 .فمسطيف
كأداة لمرقابة  التدقيؽ(. أثر استخداـ االجراءات التحميمية في 2012أبك شرخ، محمد،) -

مكاتب التدقيؽ في قطاع غزة،  عمىاألداء كاكتشاؼ االنحرافات دراسة ميدانية  عمى
 .غزة، فمسطيف اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة

(. تقييـ مدل التزاـ مكاتب التدقيؽ العاممة في قطاع غزة 2011أبك سيؼ، محمد،) -
كدة التدقيؽ الخارجي كفقان لمعيار التدقيؽ الدكلي بتكفير متطمبات تحسيف فعالية رقابة ج

غزة،  اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير دراسة تطبيقية، رسالة – 220رقـ 
 فمسطيف.

الخارجية في  التدقيؽجكدة  عمى(. العكامؿ المؤثرة 2008األىدؿ، عبد السالـ،) -
 جامعة منشكرة، غير ماجستير ميدانية(، رسالة-الجميكرية اليمنية )دراسة نظرية

 الحديده، مصر.
 عمى COSOإلطار  كفقا الداخمية الرقابة نظاـ (. أثر ىيكؿ2011بدكم، عبد السالـ،) -

 ماجستير تحقيؽ أىداؼ الرقابة دراسة حالة المنظمات األىمية في قطاع غزة، رسالة
 غزة، فمسطيف. اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير
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 الكضع تقييـ :فمسطيف في المحاسبة مينة تطكير نحك "(2010)،البحيصي، عصاـ -
(، 18، المجمد ))اإلنسانية الدراسات )سمسمة اإلسالمية الجامعة لممينة" مجمة الحالي

 .1276-1249، ص العدد الثاني
مناىج البحث العممي ) تصميـ البحث كالتحميؿ  .(2007) التؿ، سعيد، كآخركف -

 كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف.اإلحصائي (، الطبعة األكلي، دار الميسرة لمنشر 
(. المدخؿ إلي التدقيؽ كالتأكيد كفقان لممعايير الدكلية لمتدقيؽ، 2012جمعة، أحمد حممي) -

 الطبعة األكلي، دار صفاء لمنشر، عماف، األردف.
(. أساسيات اإلطار النظرم في مراجعة الحسابات، 2005كسؼ محمكد)جربكع، ي -

 الطبعة الثالثة، دار النشر غير مذككرة، غزة، فمسطيف.
-التدقيؽ-رقابة الجكدة-(. التدقيؽ كرقابة الجكدة)التأكيد2011جمعة، أحمد حممي) -

 األردف.الخدمات ذات العالقة(، الطبعة األكلي، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، 
(. مجاالت مساىمة التغيير اإللزامي المدقؽ الخارجي في تحسيف 2007جربكع، يكسؼ) -

المية، المجمد جكدة عممية التدقيؽ كتعزيز مكضكعيتو كاستقاللو، مجمة الجامعة اإلس
 .794-757، ص (  العدد األكؿ16)

د الحديث )المشاكؿ (. التدقيؽ كالتأكي2009جمعة، أحمد حممي) -
 ..األدكات كالخدمات(، الطبعة األكلي، دار صفاء لمنشر، عماف، األردف...كالمسؤكليات

أسس البحث االجتماعي، الطبعة األكلي، دار الميسرة  .(2009) الجكىرم، محمد -
 .لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف،

 التكنكلكجيا مخاطر "أثر ( 2011 ). العقدة صالح، أبك سردانة جماؿ كريمة، الجكىر -
 األردنية" مجمة التدقيؽ مكاتب بعض في ميدانية دراسة المدقؽ الخارجي عمؿ جكدة في

 32-14، صالثاني العدد (10المجمد) اإلنسانية كالدراسات الزرقاء لمبحكث
عممية  في المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مدل" (.2008عالـ) حمداف طالؿ، حمدكنة -

 ذات جكدة أدلة عمى الحصكؿ عمى ذلؾ ثركأ فمسطيف، اإللكتركني( في التدقيؽ)التدقيؽ
 مجمة الجامعة ،"المالية القكائـ عدالة مدل حكؿ لممدقؽ المحايد الفني الرأم تدعـ عالية

 .958-913األكؿ، ص  العدد (،16) المجمد اإلنسانية(، الدراسات )سمسمة اإلسالمية
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مجمة  فمسطيف، في التدقيؽ أتعاب تحديد في المؤثرة العكامؿ" (.2003سالـ) حمس، -
 275-243، صاألكؿ العدد عشر، الحادم المجمد غزة اإلسالمية، الجامعة

(. مدم مسؤكلية المدقؽ الخارجي بشأف عدالة كمعقكلية التقديرات 2012) حجك، سامي -
العاممة في قطاع غزة،  التدقيؽأداء مكاتب المحاسبة ك  عمىالمحاسبية، دراسة تطبيقية 

 غزة، فمسطيف. اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة
(. دكر التدقيؽ االلكتركني في تحقيؽ المزايا التنافسية كدعـ 2007الخصاكنة، ريـ،) -

استراتيجية التدقيؽ الخارجي في مكاتب تدقيؽ الحسابات في المممكة األردنية الياشمية، 
 جامعة البمقاء التطبيقية. 

دققي الحسابات في قطاع غزة "دراسة (.المشكالت التي تكاجو م2009درغاـ، ماىر) -
(، 1(،العدد) 23تحميمية"، مجمة جامعة النجاح لألبحاث، العمكـ اإلنسانية، المجمد) 

 نابمس، فمسطيف.
 متكامؿ، الرياض، المممكة مدخؿ التدقيؽ(2002). حجاج أحمد ،الدسيطي محمد -

 .المريخ العربية السعكدية، دار
نظرية  الدكلية المعايير ضكء في الحسابات تدقيؽ .(2010)القادر عبد عمىالذنيبات،  -

 .لمنشر، عماف، األردف كائؿ كتطبيؽ، الطبعة الثالثة، دار
معايير التدقيؽ الدكلية  ضكء في الحسابات تدقيؽ .(2006)القادر عبد عمىالذنيبات،  -

 .لمنشر، عماف، األردف كائؿ نظرية كتطبيؽ، دار كاألنظمة كالقكانيف المحمية
"أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى مينة التدقيؽ في  ( 2010 ).السعدم، إبراىيـ  -

( 50العامة المجمد ) قطاع الشركات الصناعية في األردف دراسة ميدانية" دكرية اإلدارة
 75-53، صالعدد األكؿ

 فاعمية تحسيف عمى المحاسبية المعمكمات نظـ تطبيؽ "أثر ( 2013 ).الشنطي، أيمف -
 )سمسمة اإلسالمية الجامعة األردني" مجمة الصناعي القطاع في ككفاء التدقيؽ الداخمي

 125-99، ص(، العدد األكؿ21مجمد )، ال)اإلنسانية الدراسات
(، "عمـ تدقيؽ الحسابات )الناحيتيف النظرية كالعممية(، الطبعة 2007عبداهلل خالد، ) -

 الرابعة، دار كائؿ لمنشر ك التكزيع.
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ية البحث العممي ) مفيكمو كأدكاتو كأساليبو (، الطبعة الحاد .(2009)،ذكقافعبيدات،  -
 عشر، دار الفكر، عماف، األردف.

الحسابات   تأثير تطبيؽ مدققي " (.2011الختاتنة كحيد، الشرفاء أمجد) العركد شاىر، -
مجمة  ألساليب تكنكلكجيا المعمكمات عمى إتماـ عممية التدقيؽ االلكتركني في األردف"،

 (.78العدد) القاىرة، جامعة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف
 قطاع في تدقيؽ الحسابات مكاتب في الجكدة رقابة تطبيؽ مدل .(2012القيؽ، أمير) -

 .غزة، فمسطيف اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ميدانية"، غزة "دراسة
المحاسبة كالتدقيؽ في فمسطيف" (. كرقة عمؿ حكؿ مقكمات مينة 2007كالب، سعيد ) -

 الكاقع كالتحديات"، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
التدقيؽ الخارجي لممؤسسات األىمية الفمسطينية  فاعمية(. مدم 2011مسمـ، خالد،) -

 الجامعة منشكرة، غير ماجستير العاممة في قطاع غزة دراسة استطالعية، رسالة
 غزة، فمسطيف. اإلسالمية،

 المعمكمات نظـ مكثكقية مدل" (.2011،)حمدكنة طالؿ، حمداف عالـ صبرم، مشتيى -
 المصارؼ عمى مقارنة دراسة المصرفي األداء مؤشرات تحسيف كأثرىا في المحاسبية

 اإلدارية لمعمـك دراسات مجمة ، "كنابمس عماف ببكرصتي المدرجة األردنية كالفمسطينية
 .46-21ص العدد األكؿ ثكف،الثامف كالثال المجمد األردنية، الجامعة

مناىج البحث العممي كالتحميؿ اإلحصائي في العمـك  .(2004الفرا ماجد ) ،مقداد محمد -
 اإلدارية، الطبعة األكلى، مكتبة الطالب الجامعة اإلسالمية، غزة.

"مدم التزاـ مدققي الحسابات األردنييف بمعيار التدقيؽ الدكلي (2011) المطارنة، غساف -
في ظؿ التدقيؽ االلكتركني دراسة ميدانية" مجمة جامعة تشريف لمبحكث ( 300رقـ )

، ( العدد الثاني33ية المجمد )سمسة الدراسات االقتصادية كالقانكن-كالدراسات العممية
 .28-9ص

المنيزؿ عبد اهلل، العتكـ عدناف، مناىج البحث في العمكـ التربكية كالنفسية، الطبعة  -
 (.2010)زيع، عماف، األردف، األكلي، إثراء لمنشر كالتك 

(. تدقيؽ الحسابات المعاصر الناحية النظرية، الطبعة 2009المطارنة، غساف فالح) -
 الثانية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.



017 
 

(. تدقيؽ الحسابات اإلطار النظرم، 2012نظمي ايياب، العزب ىاني عبد الحافظ) -
 تكزيع، عماف، األردف.الطبعة األكلي، دار كائؿ لمنشر كال

 في الحسابات الخارجييف مدققي أتعاب تحديد في المؤثرة العكامؿ (2012) نجـ، ميا -
 .غزة، فمسطيف اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة غزة، قطاع

 خدمات جكدة تحسيف في المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ (" دكر2012) الينيني، إيماف -
  األردف" في العاممة التدقيؽ كمكاتب شركات عمى دراسة ميدانية – األردف في التدقيؽ
، لعدد الثامف(، ا25، المجمد ))اإلنسانية )العمـك جامعة النجاح لألبحاث مجمة
 .2230-2200ص
 

 :األخرى والمصادر القوانين:ثانًيا
 2002 يكنيك،الفمسطينية،  كالمراجعيف المحاسبيف لجمعية الداخمية كالالئحة األساسي النظاـ -
 .الفمسطينية القانكنييف الحسابات مدققي لجمعية األساسي النظاـ -
 .ـ 1961لسنة ( 10 ) رقـ الحسابات تدقيؽ مينة مزاكلة قانكف -
 .ـ 2004لسنة (9 ) رقـ الحسابات تدقيؽ مينة مزاكلة قانكف -
 
:االلكترونية المواقع ثالثًا:

- http: iugaza.edu.ps/yjarbou/researches  
- http:muqtafi.birzeit.edu  
- www.pacpa.ps  
- www.paaa.ps 
- www.pcbs.gov.ps 
- www.aicpa.org 

 
 
 
 
 

http://www.paaa.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
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 (1ممحقرقم)

 غــــــزة – اإلسـالمـيـة الجـــامـعـة
 عميــــــــــاالعــــمــادةالــــدراســــات

 التــــــــــــــــــــــــجـــــــــــارة كــمـــــــــيـــــــة
والتـمــويـل المــحـاســبة قـــســـــم


األخ/تالكريم/ة..............................................................حفظو/ىااهلل،،،

ورحمةاهللوبركاتو،،،كمعميالسالم
تحيةطيبةوبعد....

 الموضوع/استبانةلدراسةعممية
يقومالطالببعملدراسةبعنوان

دةخدماتالتدقيقفيفمسطيندورالتدقيقااللكترونيفيتحسينجو
 مكاتبتدقيقالحساباتفيقطاعغزة"عمى"دراسةميدانية

The role of E-audit in improving the quality of audit services in Palestine 
"field study of audit offices in the Gaza Strip" 

 الباحثىذه االستبانةأعد الحصول أجل ضمنعمىمن اختياركم تم وقد معموماتالدراسة،
وثقًةبأىميةرأيكمحولموضوعالدراسة،وتقديراًاالستبانةىذهعمىالعينةالتيتجيب ،إيمانًا

عمى اإلجابة أىمية سوفتدركون نثقبأنكم فإننا المجال، فيىذا والعممية العممية لخبرتكم
معتأكيدناحقيقأىدافالدراسةوخدمةالمجتمع،فقراتيابدقةوعناية،لماليامنأىميةفيت

الحصولعمىالمطمق لنتستخدمإالألغراضالبحثالعمميعمييأنالمعموماتالتيسيتم ا
فقط.

 عمميةمالحظة/ ىو االلكتروني  تكنولوجيا باستخدام األنظمة من نوع أي تطبيق التدقيق
 التدقيق. أعمال وتوثيق والرقابة التخطيط في المدقق المعموماتلمساعدة

 ،،،وتفضموابقبولفائقاالحتراموالتقدير
 

 الباحث
 نبيلابراىيمسمور
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 :القسماألول:معموماتعامة

 
 أواًل/معموماتشخصية:
 اإلجابةالمناسبة:عمى(الرجاءوضعإشارة)

 العمربالسنوات: -1
 سنة 40أقؿ مف   – 30     سنة 30أقؿ مف 

 سنة فأكثر 50    سنة 50أقؿ مف   – 40
 المؤىلالعممي: -2

                                             اعميدراسات   بكالكريكس   دبمـك
 الشياداتالمينية)يمكناختيارأكثرمنإجابة(: -3

 (PCPAمحاسب قانكني فمسطيني )      يكجدال 
 (CPAمحاسب قانكني أمريكي)   (ACPAعربي )محاسب قانكني 

 ......................حددىا  أخرل  (ACCAمحاسب قانكني بريطاني )
 المسمىالوظيفي: -4

 مدير تدقيؽ     قيؽشريؾ شركة تد
 مدقؽ حسابات مساعد     مدقؽ حسابات رئيس

 أخرل حددىا ..................
 عددسنواتالخبرةالعمميةفيالمسمىالوظيفيالحالي: -5

 سنكات 10أقؿ مف   – 5    سنكات 5أقؿ مف 
 سنة  20أقؿ مف   –سنة  15    سنة 15مف أقؿ   – 10
 سنة فأكثر 20

 التخصصالعممي: -6
 إدارة أعماؿ      حاسبةم

 .....................حددىا أخرل     عمـك مالية كمصرفية
 سنوات:5عددالدوراتالتدريبيةفيمجالالتدقيقخاللأخر -7

 دكرات فأقؿ                                        3      ال يكجد
 دكرات فأكثر                                       8     دكرات 7 – 4
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 التدقيق:ثانيًا/معموماتمكتب

 العالقةمعمكاتبالتدقيقالخارجية)اإلقميميةوالدولية(: -8
 شركة تدقيؽ إقميمية    يةشركة تدقيؽ دكل

 شركة تدقيؽ محمية
 تأسيسالمكتب: -9

 سنكات 10أقؿ مف   – 5    سنكات 5أقؿ مف 
 سنة فأكثر 15    سنة 15ف أقؿ م  – 10

 المكتب:عددالعاممينفي -11
 مكظفيف 10أقؿ مف   – 5    أقؿ مف خمس مكظفيف

 مكظؼ فأكثر 15   مكظؼ 15مف  أقؿ  – 10
 رخصةمزاولةمينةتدقيقالحسابات:عمىعددالمدققينفيالمكتبالحاصمين -11

 مكظؼ                                          2 – 1      ال يكجد
 أفراد فأكثر                                    6     مكظفيف 5 – 3



القسمالثاني:محاورالدراسة
 فيالمكانالمناسبمنوجيةنظركملكلعبارةمنالعباراتالتالية:)يرجىوضعإشارة)

 المحوراألول/استخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمةالتخطيط:

 الفـــقـــــــــــــــــــرة م
موافق

بدرجةكبيرة
 جداً

موافق
 بدرجةكبيرة

موافق
بدرجة
 متوسطة

موافق
 بدرجةقميمة

موافق
بدرجةقميمة

 جداً
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيإعدادالبرنامجالزمنيلعمميةالتدقيق. .1
يتموضعخطةالتدقيقالمرحميةوالنيائيةالكترونيًاأوباستخدامتكنولوجياالمعمومات. .2

يتماستخدامالبرامجالمحوسبةلموصوللمقناعةالمعقولةفيفيمطبيعةعملالمؤسسةوالبيئةالتي .3
تحيطبيا.

العمالءفيالفتراتالسابقةلتحديدمدىامكانيةيتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتقييمالعالقةمع .4
مأوالتوقفعنأداءالخدمةليم.االستمرارمعي

يتماالستفادةمنالبياناتااللكترونية)المحوسبة(لفيمطبيعةعملالعميلوصناعتو. .5

6.  العميل أعمال مخاطر وتقدير لتقييم االلكتروني التدقيق استخدام عالية,يتم مخاطر وتصنيفيا
متوسطة،منخفضة.

يتماستخدامالبرامجااللكترونيةفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةاألوليةوالوصوللممؤشراتالماليةمن .7
التحميل.

والخطر .8 المقبولة التدقيق مخاطر و النسبية األىمية تقدير في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
الطبيعي.

يتماستخداماألدواتواألساليبااللكترونيةفيجمعالمعموماتلتقديرمخاطراإلحتيال. .9
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شاممةوبرنامجالتدقيقالتفصيمي.يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتصميماستراتيجيةالتدقيقال .10
 الرقابةواالختباراتاألساسيةلمعمميات:المحورالثاني/استخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاختبارات

 الفـقــــــــــــــــــــرة م
موافقبدرجة
 كبيرةجداً

موافق
 بدرجةكبيرة

موافق
بدرجة
 متوسطة

موافق
 بدرجةقميمة

موافق
بدرجةقميمة

 جداً
جراءاتيا.يتماستخدامأساليبوأدواتالتدقيقااللكترونيألغراضفيمبيئةالرقابةالداخمية .1 وا 
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلمتحققمنمدىمالءمةتصميمالرقابةالداخمية. .2
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلمتحققمنكفاءةوفعاليةالرقابةالداخميةوجودةأدائيا. .3
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتقديرخطرالرقابة. .4
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاختباراتالرقابة)الفحصالمرحميوالنيائي(. .5

أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعممياتلمتحققمن .6 يتماستخدام
وجودوحدوثالعمميةالمالية

في .7 االلكتروني التدقيق أدوات استخدام اكتماليتم من لمتحقق لمعمميات المرحمية االختبارات تنفيذ
العمميةالمالية.

أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعممياتلمتحققمن .8 يتماستخدام
دقةالعمميةالمالية.

أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعممياتلمتحققمن .9 يتماستخدام
توقيتالعمميةالمالية.

أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعممياتلمتحققمن .10 يتماستخدام
تصنيفالعمميةالمالية.

أدواتوأساليبالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالمرحميةلمعممياتلمتحققمنيتم .11 استخدام
ترحيلوتمخيصالعمميةالمالية.

:المحورالثالث/استخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاجراءاتالتدقيقالتحميميةواالختباراتالتفصيميةلألرصدة

 الفـقــــــــــــــــــــرة م
موافقبدرجة
 كبيرةجداً

موافق
 بدرجةكبيرة

موافق
بدرجة
 متوسطة

موافق
 بدرجةقميمة

موافق
بدرجةقميمة

 جداً

لمعممي .1 والمالية التحميمية اإلجراءات تنفيذ في االلكتروني التدقيق استخدام بالمنشأةيتم الخاصة ات
محلالتدقيق.

يتماستخدامأدواتالتدقيقااللكترونيلتنفيذاإلجراءاتالتحميميةلتقييمقدرةالعميلعمىاالستمرار. .2

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلتنفيذاإلجراءاتالتحميميةبيدفالتوصلإليمدىوجودتحريفات .3
محتممةفيالقوائمالمالية.

يتم .4 التدقيق لمعممياستخدام التفصيمية االختبارات لتقميل التحميمية اإلجراءات لتنفيذ اتااللكتروني
واألرصدة.

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةلتحميلوربطالعالقاتبينبنودالقوائم .5
وغيرالماليةلفتراتأخرى.الماليةوغيرالماليةلنفسالفترةومقارنتيامعالمعموماتالمالية

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاإلجراءاتالتحميميةلتحديدمدىواقعيةومنطقيةالعمميات .6
الماليةواألرصدةالماليةلممنشأة.

منوجوديتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالتفصيميةلألرصدةمنأجلالتحقق .7
األرصدة.

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالتفصيميةلألرصدةمنأجلالتحققمندقتيا. .8

قيمةيتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيتنفيذاالختباراتالتفصيميةلألرصدةمنأجلالتحققمن .9
أرصدةاألصولوااللتزامات.
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التحققمندقة .10 منأجل لألرصدة االختباراتالتفصيمية التدقيقااللكترونيفيتنفيذ استخدام يتم
التقييموالتحميللمحسابات.

صدارتقريرالمدقق: المحورالرابع/استخدامالتدقيقااللكترونيفيمرحمةاستكمالالتدقيقوا 

 الفـقــــــــــــــــــــرة م
موافقبدرجة
 كبيرةجداً

موافق
 بدرجةكبيرة

موافق
بدرجة
 متوسطة

موافق
 بدرجةقميمة

موافق
بدرجةقميمة

 جداً

بااللتزامات .1 الخاصة باالختبارات القيام في االلكترونية واألساليب األدوات استخدام يتم
المحتممةوالطارئة.

يتماستخداماألدواتواألساليبااللكترونيةفيتحديدقيمةااللتزاماتالمستقبميةالمحتممة. .2

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيعمميةاإلفصاحعناألحداثالالحقةوالتيتحدثبعد .3
تاريخالمركزالمالي.

يتماستخدامالتدقيقااللكترونيخاللعمميةتجميعاألدلةوالقرائنالماليةبشكمياالنيائي .4
وتقييميا.



يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيالقيامباإلجراءاتالتحميميةالنيائية. .5

ضرورة .6 مع العميل, مع االستمرارية مدى تقييم في االلكتروني التدقيق استخدام يتم
كتابالتمثيلواإلقراراتالمالية.عمىالحصول



7. 
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلمتحققمنمواءمةالمعموماتالتييحتويياتقريرالمدقق

معالقوائمالماليةالمفصحعنيا.

استخدامالتدقيقااللكترونيفيالتخطيطوالتوجيووالرقابة.يتم .8
يتماستخدامالتدقيقااللكترونيلتقييممدىكفايةاإلفصاحفيتقريرالمدقق. .9

صداره. .10 يتماستخدامالتدقيقااللكترونيفيإعدادتقريرالمدققوا 
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 (2ممحقرقم)
 المحكمينقائمةبأسماء
 

 الوظيفة االسم م
الدرجة
 العممية

 جيةالعمل

عميدكميةالتجارةنائبزعربشحدةحمديأ.د-1
غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذمحاضرأكاديميبقسمالمحاسبة

مساعدنائبالرئيسلمشؤونالماليةواإلداريةشاىيناهللعبدعمىأ.د-2
غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذمحاضرأكاديميبقسمالمحاسبة

عضوىيئةتدريسد.أكرمإسماعيلسمور-3
غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذمساعدمحاضرأكاديميبقسمإدارةاألعمال

عضوىيئةتدريسد.صبريماىرمشتيي-4
غزة-جامعةالقدسالمفتوحةأستاذمساعدمحاضرأكاديميبقسمالمحاسبة

عضوىيئةتدريسد.سميرصافي-5
محاضرأكاديميبقسماالقتصادواالحصاءالتطبيقي

غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذمشارك

حسنعمىأ.منير-6

مديرتدقيق
محاسبقانونيعربيمعتمد

عضوالمجمعالعربيلممحاسبينالقانونيين
عامفيمجالالتدقيق18خبرة

شركةطاللأبوغزالة -
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 (3رقم)ممحق
شركاتالتدقيقفيقطاعغزةحسبالعينةالمختارةمنسجلجمعيةمدققيقائمةبأسماء

 م2012الحساباتالفمسطينيةبغزةلعام
 

النسبةعددالمدققينالتصنيفاسمالشركةم
 %20 8 دكلية شركة ارنست كيكنج -1
 % 12 5 دكلية شركة برايس كتر ىاكس ككبرز -2
 %12 5 دكلية لممحاسبة كالتدقيؽ  BDOشركة  -3
 %15 6 إقميمية شركة طالؿ أبك غزالة لممحاسبة كالتدقيؽ -4
 %7 3 محمية مؤسسة فمسطيف لممحاسبة كالتدقيؽ -5
 %10 4 محمية شركة مطير كعممي كشركاؤىـ لممحاسبة كالتدقيؽ -6
 %7 3 محمية شركة األىراـ لممحاسبة كالتدقيؽ -7
 %7 3 محمية كالتدقيؽشركة بدر الديف لممحاسبة  -8
 %10 4 محمية شركة الكفا لممحاسبة كالتدقيؽ -9

%41100-المجموعالكمي
 المصدر)جمعيةمدققيالحساباتالفمسطينية،وشركةطاللأبوغزالةلممحاسبةوالتدقيق(
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