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 ﴾ اإلهداء ﴿
 

 
 إلى الذين لوالىم ما وجدت ذاتي

 ب أمميم بيإلى الذين أتمنى أن ال أخي  
 إلى من ال أستطيع مكافأتيم ميما طال الزمن

 
 والد ي العزيزان                                                 

 
 إلى من ينبض بحبيم قمبي

 يجري في عروقيإلى الدم الذي 
 
 اءإخوتي األعز                                        
 
 

لىإلى رفاق الدرب وزمالء الدراسة   المعنوي الدعم لي قدموا الذين كل وا 
  دراستي مراحل جميع في والعممي

 

  { المتواضع الجيد ىذا أىدي جميعاً  إلييم } 
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 ﴾شكر وتقدير  ﴿
 
 
 

م اندكخٌز طانب انعهً انري حفضّانشكس انكبري ألسخاذي 

 املسخًسة خويخابعه انسسانت ًعهى ىر باإلشسافيشكٌزاً 

جناش ىره إحٌجٍياحو اندائًت ًيالحظاحو انقًٍّت انيت سامهج يف ً

 انعهًٍت . انسسانت

 

كًا أشكس انسادة أعضاء جلنت احلكى اندكخٌز عصاو 

انسسانت قشت قسٌط ًاندكخٌز باسم األسعد عهى حفضهيى بقبٌل ينا

سخسيى  اءة ًاحلكى عهٍيا ًعهى يا سٍقديٌنو ين يالحظاث بنّ

  ىره انسسانت . اغناءيف 
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 بالمغة االنكميزية االختصار بالمغة العربية
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 EU European Union االتذاد األوروبً

 GASS Generally Accepted Auditing Standards عّىِا   اٌّمبىٌتِعاٌٍر اٌتذلٍك 
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The International Auditing and Assurance 
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 PIOB Public Interest Oversight Board ِجٍس اإلشراف واٌّرالبت اٌعاَ

 NYSE New York Stock Exchange بىرطت ٍٔىٌىرن
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 SEC Securities and Exchange Commission ٌجٕت األوراق اٌّاٌٍت واٌبىرطاث
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 1:الدراسة  مصطمحات
 
اقرار منظـ لممعمكمات التاريخية بما فييا المالحظات ذات العالقة التي  البيانات المالية : -

د أك االلتزامات االقتصادية لمنشأة ما في مرحمة زمنية معينة أك التغيرات ر تيدؼ الى ايصاؿ المكا
المالحظات ذات  شمؿكت, التي طرأت عمييا لفترة مف الزمف كفقان إلطار اعداد التقارير المالية 

 العالقة عادة ممخص لمسياسات المحاسبية اليامة كالمعمكمات التكضيحية األخرل .
 
 . اؿ كلكف ليس مطمقان مف التأكيد: مستكل ع تأكيد معقول -
 
 قبؿ مف مقصكد فعؿ إلى كالتالعب التحريؼ مصطمح يشير : والتالعب الغش أو التحريف -

كالمجكء الى استخداـ  ,أك طرؼ ثالث  كالمكظفيف اإلدارة مف أشخاص عدة أك كاحد شخص
 . الخداع لمحصكؿ عمى ميزة غير عادلة أك غير قانكنية

 
 في أك بيانات جمع في خطأ مثؿ المالية, التقارير في غير مقصكدة تحريفات يعني : الخطأ -

 خطأ أك , لمحقائؽ مغمكط تفسير أك السيك عف ناتج صحيح غير تقدير محاسبي في أك معالجتيا
 أك العرض أك التصنيؼ أك االعتراؼ أك بالقياس المتعمقة المبادئ المحاسبية تطبيؽ في

 اإلفصاح.
 
مكقؼ يشمؿ ذىنان يطرح األسئمة كيككف متنبيان لمظركؼ التي يمكف أف تشير  الشك الميني : -

 لألدلة . االنتقادملمبيانات الخاطئة المحتممة بسبب األخطاء اك االحتياؿ كالتقييـ 
 
بياف خطي تقدمو االدارة الى المدقؽ ليؤكد مسائؿ معينة أك يدعـ أدلة التدقيؽ  اقرار خطي : -

قرار الخطي في ىذا السياؽ البيانات المالية كاإلثبات الخاص بيا أك كال يشمؿ اال, األخرل 
 السجالت كالدفاتر المساندة .

 
التقدير التقريبي لمبمغ نقدم في غياب كسائؿ دقيقة لمقياس كيستخدـ ىذا  : تقدير محاسبي -

كلمتعبير أيضان في التقدير  المصطمح لمتعبير عف مبمغ تـ قياسو بالقيمة العادلة حيث يكجد شككؾ
 عف مبالغ أخرل تقتضي التقدير.

 
تصؼ دكر الشخص أك األشخاص أك المؤسسة أك المؤسسات التي تتحمؿ مسؤكلية  حوكمة : -

 االشراؼ عمى التكجو االستراتيجي لممنشأة كااللتزامات المرتبطة بمساءلة المنشأة .

                                                             
1
  International Federation of Accountants (IFAC) ," Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements ",Volume I, 2013,       

 p 11– 37  .                                                                                                                                                    
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 ) دراسة ميدانية في سورية ( دور معايير التدقيق الدولية في تقميص فجوة توقعات التدقيق
 

 الدكتور طالب العمي: شراف إ                                   الصبوحمروان : محمد  إعداد
 

 المستخمص
 

 دققيمػ آراء اسػتطالع خػالؿ مػففػي سػكرية فجػكة التكقعػات  تحميػؿإلػى دراسػة ك دراسة ىذه ال ىدفت
فػي تقمػيص  الدكليػة تػدقيؽمعػايير ال اسػياـ مػدل فػي المسػتفيديف مػف التػدقيؽك  الخارجييف الحسابات

مػػػف خػػػالؿ دكرىػػػا فػػػي تحديػػػد كاجبػػػات كمسػػػؤكليات المػػػدقؽ كدكرىػػػا فػػػي رفػػػع كعػػػي  فجػػػكة التكقعػػػات
 . المستفيديف مف التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ

 
 ـكمف ثكتـ تصميـ استبانة  التحميمي الكصفي المنيج إتباع تـ الدراسة ىذه أىداؼ كلتحقيؽ
يف في ػالمالي كالمحمميفالمديريف عمى عينة مف ك  الخارجييف عينة مف المدققيفى عم تكزيعيا

 استبانة  80كزيعػت ـػت حيث,  المعتمدة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية ركات الكساطة الماليةػش
استخداـ اإلحصاء تـ الختبار فرضيات الدراسة ك  , استبانة63  يؿػالتحم اياتػػلغ منيا دتػتمػاع

 ستخدمي القكائـ الماليةم بيف اتػتكقع كةػفج كجكدكأظيرت نتائج الدراسة , الكصفي كاختبار)ت( 
 نظـ تقييـك  القانكنية غير كالتصرفات كالخطأ الغش اكتشاؼتعمؽ بدكر المدقؽ في ت كالمدققيف
معايير التدقيؽ الدكلية مف خالؿ  كأظيرت الدراسة أف,  استمرارية المنشأةك  الداخمية الرقابة

ساىمت في تحسيف االتصاؿ مع مستخدمي القكائـ عمى تقرير المدقؽ  يتالتعديالت التي أجر 
في فصؿ كاجبات كساىمت  ,المالية كالحد مف تكقعاتيـ غير المعقكلة تجاه عمؿ المدقؽ

كبالتالي المساىمة في , كمسؤكليات المدقؽ عف كاجبات كمسؤكليات اإلدارة كعدـ الخمط بينيما 
 ىذه ىعم اعتمادان ك رفع كعي مستخدمي القكائـ المالية تجاه عمؿ المدقؽ كتقميص فجكة التكقعات 

المعقكلة لممجتمع المالي دراسة التكقعات بالمينية  المنظمات أكصت الدراسة بضركرة قياـ النتائج
 كذلؾ المجتمع يتالءـ كحاجات بما التدقيؽ لمعايير المستمر كالعمؿ عمى تمبيتيا , كالتطكير

 الداخمية الرقابة كتقييـ نظاـ الغش عف الكشؼ لتشمؿ يفػكمسؤكليات المدقق كاجبات تكسيعب
قامة  الؿ المدقؽاستق تدعيـ ىمع العمؿضركرة  إلى, باإلضافة  عف االستمرارية كالتقرير كا 

 التدقيؽ مكاتب أداء جكدة رقابةك , الندكات كالدكرات التدريبية المستمرة لتحسيف أداء المدققيف 
 . الدكلية التدقيؽ معايير مع التي تتبعيا التدقيؽ آليات انسجاـ مدللمتابعة  في سكرية المعتمدة
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 مقدمة1/1  
 

محايد  تدقيؽ الحسابات ىك منح الثقة لمبيانات المالية مف خالؿ رأم فنيإف اليدؼ الرئيس لمينة 
المالية, كبالتالي فإف الثقة بالمدقؽ الذم يمنح  القكائـعدالة  بمدليبديو مدقؽ الحسابات الخارجي 

عمى مينة ككبير الثقة لمبيانات المالية تمثؿ نبض المينة كأم اىتزاز ليا سيؤثر بشكؿ سمبي 
  . التدقيؽ

 
خيريف مف القرف العالـ في العقديف األ أنحاء مختمؼ في مصرفيةالك  ماليةال زماتاأل حدكث تسبب

المنشآت , كنتيجة لذلؾ كجيت أصابع المكـ الى المدققيف  مف كفشؿ العديد انييار لىإ العشريف
ككاف ذلؾ بسبب التبايف , كبيرة كصمت حتى فقداف الثقة بالمينة  تغيرات التدقيؽ مينة ككاجيت

فيـ  مدل المدققيف كبيف مسؤكلية عميو تككف أف لما يجب المالية تكقعات مستخدمي القكائـ بيف
  معايير التدقيؽ عمى أساس بصكرة معقكلة يستطيعكف إنجازه المدققيف لحدكد مسؤكلياتيـ كما

المالية كالمدققيف شكؿ ما  مستخدمي القكائـ قبؿ مف التدقيؽ كأىداؼ كىذا الفيـ المختمؼ لطبيعة
 في التدقيؽ . التكقعات فجكة بظاىرة يعرؼ



مف قبؿ الباحثيف كالمنظمات المينية اىتمام التكقعات فجكة مكضكع ناؿ كقد نظرا ن لتأثيراتو ان كبيرا ن
 اءػاالدع أك الفجكةىذه  اىؿػية تجػعدـ امكان, باإلضافة الى نة ػراؼ الميػيع أطػية عمى جمػالسمب
حيث  عادلة غير المينة إلى المكجية االنتقادات بأف القكؿ أك,  كاقعية غير المجتمع تكقعات بأف

تركزت الجيكد في دراسة األسباب كالعكامؿ التي أدت الى كجكد الفجكة كالتكصؿ الى اقتراحات 
 . إف لـ يكف مستحيالن  ان صعب ان أمر  نيائيان  منيا التخمص ألفكحمكؿ لتقميصيا الى أدنى حد ممكف 

 
 الدكؿ أف إال التغيرات, ليذه الرئيسي كالمصدر المحرؾ تعتبر المتقدمة مف أف الدكؿ كعمى الرغـ

 .التغيرات  ىذه مع التأقمـ ضركرة عمييا يحتـ كضع نفسيا في تجد النامية
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 مشكمة الدراسة :  1/2
 

 : التالي السؤال الرئيسي حولمشكمة الدراسة  تتمحور
 

مدققي الحسابات بيف  معايير التدقيؽ الدكلية في تقميص فجكة التكقعاتما مدل مساىمة 
 ؟ سكرية في كالمستفيديف مف التدقيؽ الخارجييف

 
 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :

 
مف في سكرية التدقيؽ  تكقعات فجكة تقميص في الدكلية التدقيؽ معاييرما مدل مساىمة  -1

 ؟المدقؽ دكرىا في تحديد كاجبات كمسؤكليات خالؿ 
 
مف في سكرية التدقيؽ  تكقعات فجكة تقميص في الدكلية التدقيؽ معاييرما مدل مساىمة  -2

 ؟ تجاه عمؿ المدقؽ المستفيديف مف التدقيؽكعي  رفعخالؿ 
 

 : أىمية الدراسة  1/3
 
 يػكمدقق المالي المجتمع بيف التكقعات كةػفج دراسةمف خالؿ دكرىا في  الدراسة يةػأىم يرػتظ

, كدراسة العكامؿ التي  كنطاقيا الفجكة كاقع لطبيعة كاضح فيـ لىالخارجييف كالكصكؿ إ الحسابات
 دقؽالدكلية التي يستند إلييا المتؤثر فييا كتساىـ في تقميصيا مع التركيز عمى معايير التدقيؽ 

 باحتياجات في سكرية مدقؽتعريؼ الباإلضافة الى  , عدالة القكائـ الماليةمدل إلبداء رأيو في 
 ة الدراسةأىمي تنبع, ك  مباتيـػمبية متطػلت كبةػكالمطم يةػالكاف نايةػالع ليبذؿ اليةػالم قكائـػالمستخدمي 

 كىذهالتدقيؽ  ةػلمين امةػالي المحددات أحد تعد التكقعات فجكة ككفسكرية  في الميني انبػلمج
 لخدماتبا المالية القكائـ مستخدمي مف األخرل كاألطراؼ المستثمريف لثقة زعزعة الإ ماىي جكةػالف

مصدر  تمثؿ كالتي المالية القكائـب الثقة عمى ينعكساألمر الذم  , التدقيؽ مينة تقدميا التي
لما قد يككف  لممينة في سكرية كتعد ىذه الدراسة ميمة,  القرارات تخاذال األساسية المعمكمات

 ع السكرم في كضع حمكؿ لمحد مف الفجكة .لنتائجيا مف أىمية تفيد المشر  
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 الدراسة أىداف  1/4
 

معايير التدقيؽ الدكلية في مساىمة  مدلك  لى البحث في مفيكـ فجكة التكقعاتإتيدؼ الدراسة 
 :  مف خالؿ كذلؾ في سكرية تقميصيا

 
كالمستفيديف مف  الحسابات دققيم آراء استطالع خالؿ مففجكة التكقعات  كتحميؿدراسة  -1

مف في سكرية  التدقيؽ في تقميص فجكة تكقعات الدكلية تدقيؽمعايير ال اسياـ مدل في التدقيؽ
 . خالؿ دكرىا في تحديد كاجبات كمسؤكليات المدقؽ

 
مف التدقيؽ في سكرية  تكقعات فجكة تقميص في الدكلية التدقيؽ معايير اسياـمدل دراسة  -2

 .  تجاه عمؿ المدقؽ المستفيديف مف التدقيؽكعي  رفعخالؿ 
 

 فرضيات الدراسة :  1/5
 

 اعتمد الباحث في اجابتو عمى مشكمة البحث عمى الفرضيات التالية :
 
كاجبات كمسؤكليات ل الدكلية التدقيؽ معاييرتحديد حصائية بيف إكجد عالقة ذات داللة ي -1

 . تكقعاتال فجكة تقميصكبيف  المدقؽ
  

رفع كعي المستفيديف في  الدكلية التدقيؽ معايير حصائية بيف دكرإكجد عالقة ذات داللة ي -2
 .تقميص فجكة التكقعات كبيف  مف التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ
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 الدراسة : متغيرات1/6  
 

كىك    لمتغير التابع افي ضكء الفرضيات السابقة تظير متغيرات الدراسة المستقمة كالمؤثرة عمى 
 كما في الشكؿ التالي : ) تقميص فجكة التكقعات (

 
 المتغيرات المستقمة                                                           المتغير التابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 منيج الدراسة :1/7  
 
منطقية لمكصكؿ الى نتائج ذلؾ ك جراء الدراسة إدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في تخاس

المصادر  كاعتمد الباحث عمى مصدريف لجمع البيانات كىماتدعـ الفرضيات الكاردة في الدراسة 
مف كتب كمقاالت كدكريات عممية كدراسات سابقة حكؿ مكضكع الدراسة كاالستفادة مف الثانكية 

قد تـ ك كلية المصادر األىذه المصادر لتككف االطار النظرم لمدراسة , أما المصدر اآلخر فيك 
كاجراء  تـ اعدادىا كتصميميا كتكزيعيا خصيصان لغرض الدراسة , ذلؾ مف خالؿ استبانة

 الختبار الفرضيات كصكالن الى النتائج كالتكصيات .حصائية المناسبة كالضركرية االختبارات اإل
 
 
 
 
 

 تقلٌص فجوة التوقعات

الدكلية التدقيؽ معايير رفع

لوعًمستخدمًالقوائم
 المالٌةتجاهعملالمدقق

الدكلية التدقيؽ معايير تحدٌد

لواجباتومسؤولٌات

 المدقق
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 الدراسات السابقة :  1/8
 

 :  لى قسميفإتككف الدراسات السابقة إطاران فكريان لمبحث كتقسـ ىذه الدراسات 
 
 الدراسات العربية : -أ
 
 نظر وجية من تضييقيا وسبل التوقعات فجوة( بعنوان : " 2013 ,  القضاةدراسة )  -1

 1 " ميدانية دراسة - األردنية التجارية البنوك في االستثمار ووحدات الخارجيين المدققين
 

 ككحدات الخارجييف الحسابات مدققي بيف التكقعات فجكة عمى التعرؼإلى  الدراسة ىذه ىدفت
 بتصميـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تضييقيا , كلتحقيؽ كسبؿ األردنية في البنكؾ االستثمار
 الخارجييف الحسابات كمدققي البنكؾ األردنية في االستثمار كحدات مدراء عمى تكزيعيا تـ استبانة
 كاختبار SPSSمف خالؿ برنامج  الدراسة بيانات كبتحميؿ استبانة(  56)  تكزيع تـ حيث

كاستقاللو كتقريره  الخارجي المدقؽ أداءكؿ مف : ل دكر كصمت الدراسة الى كجكدت فرضياتيا
 . التكقعات فجكة تضييؽ فيباإلضافة الى نظاـ الرقابة الداخمية 

 
 في فجوة التوقعات تضييق عمى المؤثرة ( بعنوان " العوامل 2013دراسة ) الفرح ,  -2

 2 األردن " في الخارجيين والمستثمرين الحسابات مدققي وجيات نظر: التدقيق
 

 مف التدقيؽ في التكقعات فجكة تضييؽ عمى تساعد التي العكامؿ عمى التعرؼ إلى ىدفت الدراسة
 تـ الدراسة ىذه أىداؼ كلتحقيؽ ,  األردف في كالمستثمريف الحسابات مدققي مف كؿ نظر كجية

 كالختبار , كالمساىميف الخارجيف الحسابات مدققي مف عينة عمى تكزيعياك  استبانة تصميـ
 المستقمة كالعينات الكاحدة لمعينة ( t ) كاختبار الكصفي, اإلحصاء استخداـ تـ الدراسة فرضيات

 لتكاكب التدقيؽ راييمع كتطكير المالية القكائـ مستخدمي تثقيؼ أف إلى الدراسة صمتكتك 
 في ران يكب دكران  تمعب الحسابات مدققي ارةكمي كفاءة كتعزيز األداء كرفع المجتمعات اتمتطمب

 . التكقعات فجكة ضييؽت
 

                                                             
1
, " فجوة التوقعات وسبل تضٌٌقها من وجهة نظر المدققٌن الخارجٌٌن ووحدات االستثمار فً البنوك التجارٌة محمد,القضاة

2013ردن,,رسالةماجستٌر,جامعةجرش,األ" دراسة مٌدانٌة-األردنٌة 
2
, الفرح الحسابات الخارجٌٌن العوامل المؤثرة على تضٌٌق فجوة التوقعات فً التدقٌق: وجهات نظر مدققً " عبدالرزاق,

 ,742013-41,صالمجلةالعربٌةللمحاسبة,المجلدالسادسعشر,العدداألول," والمستثمرٌن فً األردن
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 المتغيرات ببعض تأثرىا ومدى التوقعات فجوة " بعنوان(  2012 , الفضل ) دراسة -3
 1 " العراق في ميدانية دراسة :الشخصية

 
 كالتفكير كالتحكـ بالخبرة المتمثمة الشخصية المتغيرات مف مجمكعة ثرأ اختبار لىإ الدراسة ىدفت

 كؿ فئة عدد يبمغ كالمستثمريف المدققيف مف مؤلفة عينة عمى كذلؾ التكقعات فجكة عمى التحميمي
   Chi-Squaredاختبار في المتمثمة اإلحصائية األساليب استخداـ تـ كقد مفردة أربعيف منيا

" Man-whiney"كاختبار عدمو, مف الفئتيف تكقعات بيف إحصائية داللة ذات تبايف كجكد بيدؼ
 . الخبرة متغير تأثير لفحص"  "Kolmogorovكاختبار 
 عمى ترتكز مثمما لممدقؽ الشخصي الحكـ عمى تعتمد التدقيؽ عممية أف الى الدراسة كتكصمت

 مخرجات كمستخدمي المدققيف مف لكؿ كالمينية العممية الخبرةمتغير  كيعد معايير التدقيؽ
 التكقعات . فجكة حجـ عمى التأثير ذات اليامة الشخصية مف المتغيرات التدقيؽ

 
 ومتطمبات التدقيق توقعات فجوة " بعنوان(  2010 , الشجري و البامرني ) دراسة -4

 إقميم في المستفيدة األطراف و الخارجيين نالمدققي من عينة آلراء ميدانية دراسة -التجسير
 2 "العراق وردستانك
 

 ككردستاف إقميـ في المستفيدة كاالطراؼ الخارجييف المدققيف بيف التكقعات فجكة الدراسة تناكلت
 المستفيدة األطراؼ بيف الحاصمة التدقيؽ تكقعات فجكة مالمح تحديد الدراسة الى كىدفت العراؽ,

 طبقان  الفعمي الكاقع في بأدائو كما يقكمكف الخارجيكف المدققكف يقدميا التي المعمكمات مف
 قبميـ مف المبذكلة لمعناية كطبقان  كالقانكنية, األخالقية كالمسؤكليات المينية المعايير لمقتضيات

 المككنة كالعكامؿ الفجكة أسباب إزالة في تسيـ التي الحمكؿ تحديد, ك  التدقيؽ عمميات أدائيـ عند
 عمى لإلقميـ االقتصادية البيئة في دكرىا داءأ ضماف ك المينة تطكير في المساىمة أجؿ مف ليا

 كأطراؼ -(4) خاصة مكاتب -(28) المالية الرقابة ديكاف -الخارجييف المدققيف مف عينة
 لمجانب اإلحصائي التحميؿ نتائج عمى كاالعتماد استبانة لذلؾ تصميـ كتـ(  66) مستفيدة
 بنكعييا العراؽ ككردستاف إقميـ بيئة في التدقيؽ تكقعات فجكة كجكدكتكصمت الدراسة الى العممي 

 اإلقميـ في الفجكة أف العاممي التحميؿ باستخداـ التحميؿ نتائج كأكدت األداء, كفجكة المعقكلية فجكة
 . دكرىـ في المدققيف أداء كقصكر لضعؼ نتيجة األساس بالدرجة أداء فجكة ىي

                                                             
1
فجوة التوقعات ومدى تأثرها ببعض المتغٌرات الشخصٌة: دراسة مٌدانٌة فً العراق" "مؤٌد,الفضل, للعلومالغريمجلة,

105, 2012 -45, ص  16, اٌعذد 3اٌّجٍذ ,لكوفةجامعةاواالدارٌة,االقتصادٌة
2
الشجٌريحسٌنو,البامرنً محمد,  المدققٌن من عٌنة آلراء مٌدانٌة دراسة -التجسٌر ومتطلبات التدقٌق توقعات فجوة" ,

 2010,  291-315 , ص 98,اٌعذد 32 اٌّجٍذ ,مجلةتنمٌةالرافدٌن,"العراق كوردستان إقلٌم فً المستفٌدة األطراف و الخارجٌٌن
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 –العوامل المؤثرة عمى فجوة التوقعات في سورية  " :بعنوان( 2010)عصفور ,  دراسة 5-
 1دراسة ميدانية "

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى فجكة التكقعات في بيئة المراجعة مف خالؿ 
الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة باالعتماد عمى , دراسة ميدانية في سكرية 

النظرية كالدراسات السابقة , كتـ تكزيع االستبانة عمى عينة مف المراجعيف كالمستفيديف مف 
كتكصمت الدراسة الى نتائج أىميا : تتأثر فجكة التكقعات بالعديد مف العكامؿ  في سكرية , الخدمة

تكجد فركؽ ذات  كال كالمستفيديف أك مرتبطة بالجيات المعنية بالمينةسكاء المرتبطة بالمراجعيف 
 .حكؿ ىذه العكامؿ داللة إحصائية بيف آراء المستجيبيف 

 
 نظر جية من المدققين ومسؤوليات التوقعات فجوة"  :بعنوان(  2009 , التميمي) دراسة -6

 2"  العراقية البيئة في ميدانية دراسة: المستثمرين
 

 كبيف الحسابات مدققي بيف المكجكدة التكقعات فجكة كطبيعة مفيكـ تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت
 العكامؿ الدراسة كتناكلت العراؽ, في المالية لمقكائـ المستخدمة األطراؼ كأحد المستثمريف
 دالئؿ كتكفير عامؿ لكؿ النسبية األىمية تحديد ككذلؾ الفجكة ىذه كجكد في المؤثرة كاألسباب
 كقد. الميني المحيط أطراؼ بيف التدقيؽ بيئة في التكقعات فجكة جكانب بعض بخصكص ميدانية
 المستثمريف بينيـ كمف المالية القكائـ مستخدمي أف في تمثمت استنتاجات إلى الدراسة خمصت
 المؤسسة فشؿ احتماؿ بخصكص كاإلرشاد النصح ليـ يقدـ بأف الحسابات مدقؽ مف يتكقعكف

 عمى تؤثر التي الغش كعمميات الجكىرية األخطاء اكتشاؼ منو يتكقعكف كما التدقيؽ تحت
 تدقيؽ عممية يكجد ال أنو غير مضممة, مالية قكائـ صدكر منع كمنو الدخؿ كقائمة المالي المركز
 الدراسة استنتجت كما األخطاء, مف المالية القكائـ خمك بخصكص كأكيدة كاممة تأكيدات تعطي
 التدقيؽ عممية كتخطيط بتصميـ المدققيف قياـ خالؿ مف كذلؾ التكقعات فجكة تضييؽ يمكف بأنو

عطاء الداخمية الرقابة نظاـ كاختيار سميـ بشكؿ  النظاـ عمى الشفافية إلضفاء لإلدارة التكصيات كا 
 رأم إبداء أجؿ مف كمالئمة كافية إثبات أدلة عمى يحصؿ تجعمو بجدية المدقؽ يعمؿ أف ككذلؾ
 . المالية البيانات حكؿ محايد فني
 
 

                                                             
1
2010, رسالةماجستٌر,جامعةدمشق" ,  دراسة مٌدانٌة –العوامل المؤثرة على فجوة التوقعات فً سورٌة عصفور,اٌمان,"
2
مجلة," فجوة التوقعات ومسؤولٌات المدققٌن من جهة نظر المستثمرٌن :دراسة مٌدانٌة فً البٌئة العراقٌة ",هاشم,التمٌمً

 190-205  ,2009العراق,صوالعشرون,الثانًالعدداالقتصادٌة,للعلومبغدادكلٌة
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 مراجعي و المالي المجتمع بين التوقعات فجوة " بعنوان : ( 2007دراسة ) أحمد ,  -7
موظفي  البنوك, مدراء الحسابات, مراجعي: آلراء تحميمية دراسة -وسبل تضييقيا الحسابات
 1 " فمسطين غزة قطاع في - الدخل ضريبة

 
  الحسابات مدققي ك المالي المجتمع بيف التكقعات فجكة طبيعة عمى التعرؼ الى الدراسة ىدفت

 تصميـ تـلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ك البيانات جمع في التحميمي الكصفي المنيج استخداـ تـ قد ك
 ضريبة مكظفي , ( 45)  البنكؾ مدراء: الى العينة كقسمت  تحميميا ك البيانات لجمع ةاستبان
فجكة تكقعات بيف المجتمع  كجكد( , كتكصمت الدراسة الى 86) الحسابات كمدققي ,(59) الدخؿ

و عمم بطبيعة المتعمقة األمكر مف لكثير الخارجي المدقؽ جيؿ إلى تعكدالخارجيالمالي كالمدقؽ 
 الخارجي المدقؽ عمؿ لطبيعة إدراكو لعدـ تعكد المالي لممجتمع معقكلة غير تكقعاتككجكد
 .   عنيا اإلفصاح ك القانكنية غير التصرفات ك الخطأ ك الغش لكشؼ بالنسبة
       

 ومكوناتيا أسبابيا المراجعة, في التوقعات فجوة " ( بعنوان :  2006 , رمضان ) دراسة -8
 2 " ميدانية دراسة – مصر في المراجعة مينة عمى بالتطبيق المقترحة والحمول

 
المينية  في بيئة الممارسة التدقيؽتناكلت ىذه الدراسة تحديد ما إذا كاف ىناؾ فجكة لمتكقعات في 

عمى  المصرية كالتعرؼ عمى أسبابيا في حالة كجكدىا كالتعرؼ عمى طبيعة الفجكة كالعمؿ
, كما التدقيؽ تضييقيا كعالجيا بالصكرة التي ترفع مف ثقة مستخدمي القكائـ المالية في خدمات

مع كآثارىا عمى المجت استيدؼ البحث معرفة رأم الميتميف بالمينة في أسباب الفجكة كمظاىرىا
 كرأييـ في آليات تضييؽ الفجكة.

 
كجيات نظر  رغـ اختالؼ التدقيؽكتكصمت الدراسة النظرية إلى كجكد فجكة التكقعات في 

في المجتمع  التدقيؽ أف أسباب الفجكة ترجع إلى االختالؼ حكؿ دكرك الباحثيف بشأف مفيكميا 
 مدققيفاعمية االتصاؿ بيف  كالسبب الرابع عدـ التدقيؽ, ضعؼ جكدة المدقؽكالشؾ في استقالؿ 

 الحسابات كمستخدمي القكائـ المالية.

 

                                                             
1
, شعبان محمود , دراسة تحلٌلٌة آلراء:  -فجوة التوقعات بٌن المجتمع المالً و مراجعً الحسابات وسبل تضٌٌقها " أحمد

رسالةماجستٌر,الجامعةاالسالمٌة,غزة,, فً قطاع غزة فلسطٌن" -مراجعً الحسابات, مدراء البنوك, موظفً ضرٌبة الدخل 

2007. 
2
 المراجعة مهنة على بالتطبٌق المقترحة والحلول ومكوناتها أسبابها المراجعة, فً التوقعات فجوة, "رمضان,أحمدشوقًمحمد

 2006رسالةماجستٌرفًالمحاسبة,جامعةاإلسكندرٌة,,"مٌدانٌة دراسة – مصر فً
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 بيئة في التوقعات فجوة مالمح رصد" :  بعنوان(  2004 , والعنقري السديري ) دراسة -9
 1"  ميدانية دراسة-السعودية المراجعة

 
 مف المستفيدة كاألطراؼ المدقؽ بيف المكجكدة التكقعات فجكة رصد مالمح الدراسة ىذه تناكلت
 اتفاؽ كجكد عدـ إلى الدراسة نتائج كتشير السعكدية, المممكة في التدقيؽ مينة بيئة في خدماتو
 نتائج أفرزت كما المالييف, كالمديريف ـتيخدما مف كالمستفيديف الحساباتمدققي  بيف مطمؽ
 .الجكانب ىذه لنفس أخرل بمحددات مرتبط تفاكت كجكد أيضا الدراسة

 
 ومراجعي المالي المجتمع بين التوقعات فجوة" : بعنوان(  2004 , جربوع) دراسة -10

 2"  الفجوة ىذه تضييق معالجة القانونيين وطرق الحسابات
 

 كبالتالي الظاىرة أسباب بمعرفة كذلؾ التدقيؽ في التكقعات فجكة مدلكؿ تحميؿ الدراسة تناكلت
 بالنسبة المدققيف عمؿ عف المالي تمعلمجا رضا عدـ إلى أرجعيا كقد المناسبة, الحمكؿ كضع

 المتحدة الكاليات في خاصة المحاكـ أماـ عمييـ قضايا رفع إلى ىؤالء دفع مما منيـ لممتكقع
 تمؾ كجكد الباحث أرجع كما العشريف, القرف مف األخيريف العقديف في ككندا كبريطانيا األمريكية

 تؤثر جكىرية أخطاء كجكد يظير ذلؾ كبعد تحفظ كبدكف يصدره الذم المدقؽ رأم إلى الفجكة
 الرقابة نظاـ في ضعؼ كظيكر أعماليا في لالستمرار المؤسسة قابمية كعدـ الحسابات عمى

 كنقص المدقؽ استقالؿ في الشؾ إلى باإلضافة نظامية غير كعقكد غش حاالت ككجكد الداخمية
 .لممدقؽ الميني األداء جكدة كانخفاض المينية الكفاءة

 
 كمف التدقيؽ عممية في التكقعات فجكة لكجكد أدت التي العكامؿ إيجاد إلى الدراسة ىذه ىدفت كقد
 الحسابات لتدقيؽ المينية المعايير بتطبيؽ االلتزاـ خالؿ مف لتضييقيا المناسبة الحمكؿ إيجاد ثـ

 لدكر الكاضح التحديد عدـ في تتمثؿ نتائج بعدة الدراسة خرجت كقد. الميني السمكؾ كقكاعد
 كقصكر لممدقؽ المينية الكفاءة كنقص كحيادهالمدقؽ  استقالؿ في كالشؾ تمعلمجا في المدقؽ
 التقارير كقصكر التدقيؽ في األداء جكدة كانخفاض التدقيؽ مينة في الذاتية الرقابة نظاـ

 .تمعلمجا في التغيرات مسايرة عف المحاسبية
 

                                                             
1
الملكجامعة," مٌدانٌة دراسة : السعودٌة المراجعة بٌئة فً التوقعات مالمح فجوة رصد ",حساموالعنقري,ةفهدالسدٌري,

.2,2004,العدد18واالدارة,المجلداالقتصاد,مجلةعبدالعزٌز
2
 مجلة ,"  الفجوة هذه تضٌٌق معالجة وطرق القانونٌٌن الحسابات ومراجعً المالً المجتمع بٌن التوقعات فجوة ", ٌوسفجربوع,

2004. . 2اٌعذد , 12 اٌّجٍذ اإلسالٍِت, الجامعة
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 الدراسات األجنبية : -ب
 ثعىُان : (( Anila and Shila Devi , 2014 دراسة  -1

  Audit Expectation Gap between Auditors and Users of Financial" 

Statements   " 
1
                                                                                              

 
 المالية القكائـ كمستخدميالمدققيف  بيف التدقيؽ تكقعات فجكةلى تحديد إ الدراسةىدفت 

 ( في بيئة التدقيؽ الباكستانية .  كالمستثمريف المصرفييف)
كؿ  تتألؼمنو بثالث مجمكعات  نسخة 300 تكزيع تـ استبياف خالؿ مف البيانات جمع تـ كقد
 اختبارصالح , كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ  استبياف 259كاسترجع منيا  نسخة 100 يا مفمن
(tاالحصائي , كتكصمت ) حكؿ  كالمستثمريف المدقؽ بيفتكقعات  فجكة كجكد أفالى  الدراسة

 عدـ ىك الفجكة ىذه كراء السبب, كبينت أف  المدققة المالية البيانات قيمةك  مكثكقية ما :ى عامميف
عممية  مف الكافي كالكعي المعرفة كجكد كعدـ التدقيؽ معايير بشأف الصحيح كالفيـ التعميـ كجكد

 .المالية البيانات لمستخدمي التدقيؽ
  

 ( بعنوان :  Okafor and Otalor , 2013دراسة )  -2

" Narrowing the Expectation Gap in Auditing : the Role of the 

Auditing Profession " 
2
 

 
 كتـ التدقيؽ, في التكقعات فجكة تضييؽ في التدقيؽ مينة دكر مف دكالتأ الى الدراسة ىدفت

 الكصفي التحميؿ خالؿ مف المجيبيف ردكد تحميؿ كتـ الدراسة, أىداؼ لتحقيؽ استبانة استخداـ
 .(SPSS) برنامج باستخداـ كاإلحصائي

 ىي المعرفة في النقص كىذا الحسابات مدقؽ كاجباتب جاىؿ الجميكركتكصمت الدراسة الى أف 
 ليككف المدققيف دكر مفيكـ تكضيح إعادة أفالمدققيف ك  مف المعقكلة غير التكقعات عف المسؤكؿ
 فجكة تضييؽ كبالتالي التدقيؽ لمينة المجتمع تفيـ الى يؤدم الجميكر تكقعات مع منسجمان 
  .التكقعات

 
 
 

                                                             
2
 Devi, Anila , Devi, Shila , '' Audit Expectation Gap between Auditors and Users of Financial 

Statements'', European Journal of Business and Management ,Vol.6, No.14. 2014                                    
1 Okafor, Chinwuba and Otalor, John I , '' Narrowing the Expectation Gap in Auditing: The Role of 

the Auditing Profession '' , Journal of Finance and Accounting, vol.4, No.2, 2013                              
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 بعنوان: (   Kangarlouei et al , 2012 )   دراسة  -3 
'' Analysis of Audit Expectation Gap Between Users of Audit Reports 

and Independent Auditors About the Features of Independent 

Auditors  ''  
1
                                                                                           

 

 كما الحسابات مدقؽ مف مستخدمك القكائـ المالية يتكقعو ما تناكلت ىذه الدراسة االختالفات بيف
 تقارير مستخدمي بيف الفجكات عمى التعرؼ إلى الدراسة كىدفت , الكاقع في المدقؽ بو يقكـ

 لمحد حمكؿ كاقتراحات لتقديـ المستقميف حكؿ سمات استقالؿ المدققيف كذلؾ كالمدققيف التدقيؽ
 الغرض تـ تصميـ استبياف كتكزيعو عمى المدققيف كالمساىميف كالمدراء , كاستخداـ منو, كليذا

 معنكية فركقان  ىناؾ أف الختبار الفرضيات , كتكصمت إلى( ANOVA) التبايف سة تحميؿالدرا
 المستقميف حكؿ خصائص كسمات استقالؿ المدققيف . كالمدققيف التدقيؽ تقارير مستخدمي بيف
 
 :(   بعنوان Gold and others  2012 , ) دراسة  - 4

" The ISA 700 Auditor’s Report and the Audit Expectation Gap – Do 

  Explanations Matter ? " 
2
            

 
فجكة   تضيؽ في 700 رقـ بالمعيار المعدؿ الحسابات مدقؽ بياف أثر تقرير إلىالدراسة ىدفت 

 ألمانيا في ماليةال قكائـال حسابات كمستخدميال مدققي عمى أجريت دراسة كىي,  التكقعات
 كفجكة مدقؽ الحسابات مسؤكليات يخص فيما مؤكدة تكقعات فجكة ىناؾ أف الدراسة كاستنتجت
الدكلي  التدقيؽ معيار أف الدراسة استنتجت كما , اإلدارةمسؤكليات  يخص فيما مقبكلة تكقعات
 صدكر قبؿ أم السابؽ مقارنة بالكضع قؿأ تكقعات فجكة إلى يكصؿ لـ 700  رقـ  المعدؿ
 . المعدؿ المعيار

 
 
 
 
 

                                                             
2
 Kangarlouei ,Saeid and Motavassel ,Morteza and Pourkarim, Yaghoub and Asghar, Pourkarim and 

Vali ,Emamdoost,  '' Analysis of Audit Expectation Gap Between Users of Audit Reports and 

Independent Auditors About the Features of Independent Auditors'' , School of Doctoral Studies, 

European Union Journal,2012.                                                                                                                                 
1 Gold, A.; Gronewold, U. and Pott, C , "The ISA 700 Auditor’s Report and the Audit  Expectation 

Gap – Do Explanations Matter?", International Journal of Auditing, 2012 
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 ( بعنوان : Omid and Mina , 2011 دراسة ) -5
" An empirical investigation of the audit expectations gap in Iran " 

1
 

 
 المستقميف الحسابات مدققي بيف تكقعات فجكةكجكد  إمكانية في البحث إلى الدراسة ىذه ىدفت

 ىـ فئات أربع إلى الدراسة ىذه في المشاركيف تقسيـ كتـ  .ايراف في المالية البيانات كمستخدمي
 .كالمصرفييف كالسماسرة كالمستثمريف الحسابات مدققي
 في الحسابات مدقؽ بمسؤكليات متعمقة كاسعة تكقعات فجكة كجكد إلى ةراسالد ىذه نتائج كأشارت
 تكقعات فجكةدراسة ال ككجدت المالية القكائـ كاعداد الداخمية الرقابة سالمةك  االحتياؿ عف الكشؼ

 المدققة المالية كالقكائـ التدقيؽ مكثكقية كبشأف االحتياؿ منع عف المدقؽ بمسؤكلية متعمقة أقؿ
 عف الحسابات مدققي مسؤكليات بشأف تكقعات فجكة عمى العثكر يتـ كلـ التدقيؽ مف لفائدةاك 

 االحتياؿ في التدقيؽ كاإلدانة راءاتإج اختيار في الحكـ كممارسة المحاسبية بالسجالت االحتفاظ
 .األعماؿ بفشؿ الصمة ذات

 
 بعنوان: Dana , 2011  ) دراسة ) -6

" Audit Expectation Gap in the Public Sector in Romania"  
2
 

 
لىك  ركمانيا, في التدقيؽ في التكقعات فجكة تطكر فحص لىإ الدراسة ىذه ىدفت  مدل معرفة ا 
 كالمصرفييف التنفيذييف كالمدراء المحاسبيف:  مثؿ المختمفيف المحاسبية المعمكمات مستخدمي فيـ
 اإلحصائية األساليب في المتمثمة اإلحصائية األساليب استخداـ تـ كقد الخارجي, المدقؽ لدكر

أف  الى الدراسة كخمصت ,المستقمة لمعينات( ت)كاختبار الكاحدة, لمعينة( ت) كاختبار الكصفية,
  الغش شؼك في الخارجي المدقؽ دكر فيـ في ممحكظ اختالؼك  ظاىرة منطقية فجكة ىناؾ

 كقد,  التكقعات فجكة تقميؿ في كالتثقيؼ التعميـ ألىمية بالنسبة قميمة معمكمات ىناؾكبينت أف 
 . الفجكة ىذه تضييؽ في العاـ كالقطاع التعميـ قطاعي أىمية الى األنظار لفت الدراسة حاكلت

 
  
 
 

                                                             
2 Omid, Pourheydari , Mina Abousaiedi, "An empirical investigation of the audit expectations gap 

in Iran", Journal of Islamic Accounting and Business Research,Vol.2,Issue1. 2011                                

            

   
1 Dana ,G, '' Audit Expectation Gap in the Public Sector in Romania University of Oradea , 2011 
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 بعنوان :  ( Semiu and Johnson , 2011  ) دراسة -7
''  Stakeholders’ Perception of Audit Performance Gap In Nigeria  ''

1
 

 
 مدققي بيف( األداء فجكة ) التكقعات فجكة كمستكل طبيعة في البحث إلى الدراسة ىذه ىدفت

 بيف فركؽ كجكد عدـ أك كجكد تحديد إلى سعى ما كىك المالية القكائـ كمستخدمي الحسابات
 .القرار التخاذ بالنسبة اتيكفائد كالمكثكقية المالية البيانات مستخدمي تصكرات

 مربع ماكتحميؿ  استخدـ كما نسخة 250 منيا كزعت استبانة الغرض ليذا استخدمت كقد
 تصكرات اللتقاط مقطعي مسح إجراء كتـ االستبانة مف عمييا الحصكؿ تـ التي البيانات لتحميؿ

 لمعمكـ اإلحصائية الحزمة باستخداـ الفرضيات اختبارات المالية , كأجريت القكائـ مستخدمي
 مسؤكلية بخصكص كاسعة اتتكقع فجكة كجكدالى  الدراسةتكصمت  كقد,  (SPSS) االجتماعية

 كما المالية القكائـ مستخدمي كثقة المدقؽ مصداقية عمى سمبان  أثر ما كىك , الحسابات مدقؽ
 البيانات عف الحسابات مدقؽ مسؤكليات بخصكص أكثر اإلعالـ بكجكب الدراسة أكضحت
 التدقيؽ. جكدة مراقبة تدابير كمراعاة الحسابات مدقؽ دكر تكضيح كذلؾ كينبغي المالية

 
 
 بعنوان : ( Butler et al , 2010  )     دراسة -8

" An exploration of  differences  in  auditors'  and users' perceptions 

of  key terms used to define  auditors' responsibilities "
12

 

 
 محددة لتعريفات بالنسبة كالمستثمريف الحسابات مدققي نظر كجية بيف الفرؽ الدراسة ىذه تناكلت

 ىناؾ أف سةار الد نتائج كأظيرت , المدقؽ مسؤكليات لتحديد الحسابات استخدمت مدقؽ تقرير في
 لمسؤكلية محددة تعريفات عمى االتفاؽ في كالمستثمريف المدققيف نظر كجيتي في اختالفات
 فجكة تضييؽ في كاضح دكر لو المطكؿ الحسابات مدقؽ تقرير أف الدراسة كبينت المدقؽ

 .دققيفكالم المستثمريف بيف التكقعات
 
 

                                                             
2 Adeyemi , Semiu and KolawoleOlowookere, Johnson , '' Stakeholders’ Perception of Audit 

Performance Gap In Nigeria'', International Journal of Accounting and financial Reporting, vol.01 

N.01,2011                                                                                                                                                     

                                  
1
 Butler, S. A., Ward, B. & Zimbelman, M. F., , "An exploration of differences in auditors’ and 

users’ perceptions of key terms used to define auditors’ responsibilities", International Journal of 

Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol. 6, No. 1, 2010                                                   
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 بعنوان : (  ( Salehi et al , 2009 دراسة -9
'' Audit Independence and Audit Expectation Gap : Empirical 

Evidence  from  Iran  ''  
1
                                                                           

 

التدقيؽ  في التكقعات كفجكة الحسابات مدقؽ استقالؿ بيف المكجكدة العالقة الدراسة ىذه اكلتتن 
 المستثمريف ك المدققيف بيف التكقعات فجكة ىناؾ كاف إذا فيما البحث إلى الدراسة ىدفت كقد

 يحتكم استبياف عمى اعتمد ذلؾ عمى كلإلجابة إيراف, في الحساباتمدقؽ  استقالؿ بخصكص
 أىمية عف األسئمة مف كمجمكعة الديمغرافية لمبيانات مخصص كىك( أ) الجزء جزأيف عمى

( ب) كالجزء البيانات, ىذه إدارة كأىمية الشركات كبيانات المالية التقارير أىمية كذلؾ ك التدقيؽ
 أىمية الدراسة الى ىذه خمصت كقد. إيراف في التدقيؽ استقالؿ بمستكل تتعمؽ أسئمة 9 مف مككف

 ككذلؾ كالتدقيؽ المالية البيانات مكثكقية عمى الحفاظ في الميـ لدكره الحسابات مدقؽ استقالؿ
 التكقعات فجكة مف يقمص مما أدائو عمى ينعكس ما كىك المالية البيانات مستخدمي ثقة كسب
 فجكةالى كجكد  الدراسة ىذه تكصمت كقد المزيد, يتكقعكف دائمان  تقرير المدقؽ مستخدمي ألف
 في المدقؽ الستقالؿ بالنسبة الفعمي المستكل عمى المستثمريف ك الحسابات مدققي بيف كبيرة

 إيراف .
 

 ( بعنوان :( Harold et al , 2009    دراسة -10
'' Corporate Fraud and The Audit Expectation Gap : A Study 

Among  Business  Managers ''    
2
                                                             

 في حاالت الحسابات مدقؽ دكر بخصكص التدقيؽ في التكقعات تناكلت ىذه الدراسة فجكة
 المعقكلية فجكة كجكد أىمية تقييـ ىك الدراسة ميدانية , كىدفت الشركات مف خالؿ دراسة احتياؿ
الثالثة  العناصر ىذه جميع بيف التمييز ىذا أجؿ كمف,  الناقصة كفجكة المعايير األداء كفجكة
 الغش عمميات عمى الكافية بالخبرة كيتمتعكف دراية عمى يككنكا أف لممشاركيف البد التكقعات لفجكة
 إلى استناد األعماؿ, راءمد مف مجمكعات ثالث نظر كجية مف التكقعات فجكة تـ دراسة كلذلؾ

 االختالفات لتقييـ مراقب كطرؼ البنكؾ تستخدـ كما الغش, بخصكص ـ الخاصةيمسؤكليات
 الى كجكد الدراسة ىذهكتكصمت  عاـ, بشكؿ كالمجتمع مدراء األعماؿ نظر كجيات بيف المحتممة

 المدقؽ ألداء بالنسبة سكاء الغش بعمميات بما يتعمؽ كبيرة تكقعات فجكة كجكد عمى كاضح دليؿ
 .عمكمان  المقبكلة بالمعايير التزامو مدل أك

                                                             
2 Salehi, Mahdi, Ali ,Mansouri, Zhila, Azary,.'' Audit Independence and Audit Expectation Gap: 

Empirical Evidence from Iran'' , International Journal of Economic and Finance, Vol. 1, No. 1, 2009 
      

1
 Harold et al , '' Corporate Fraud and The Audit Expectation Gap : A Study Among business 

managers'' ,  Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 18, Issue 2, 2009     
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 : بعنوان ( Fadzly and Ahmad , 2004 ) دراسة -11
" Audit  Expectation Gap :  The  Case of  Malaysia  " 

1
 

 

 مماثمة نتائج مع كمقارنتيا التدقيؽ في التكقعات فجكة كجكد مف التحقؽ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 تعمـ كأثر,  حصمت التي المالية الفضائح ضكء عمى المالية القكائـ مستخدمي إدراؾ كتقييـ

 التكقعات فجكة مظاىر بعض بأف الدراسة أكضحت كقد ,التدقيؽ  لعممية المالية القكائـ مستخدمي
 المالية لقكائـا مستخدمي جانب مف الحساباتتدقيؽ  حكؿ خاطئة مفاىيـ كأفكار مجرد تعتبر
 المدققيف بمسؤكليات المتعمقة القضايا حكؿ التكقعات فجكة كتمحكرت تثقيفيـ, تـ إذا زكؿست كالتي

عداد كاالحتياؿ الغش كعممية  تبايف كجكد الدراسة كبينت الداخمية, كالرقابة المالية التقارير كا 
 المالية القكائـ مستخدمي أف مف الرغـ عمى كالمدققيف المالية لقكائـا مستخدمي بيف كاضح

 . التدقيؽ بعممية ثقتيـ يضعكف مازالكا الماليزييف
 

 بعنوان : Lin and Chen , 2004 )دراسخ )  -12

 Expectation Gap in the People's Republic  of  China , An Empirical" 

Study of Audit  " 
2
                                                                                 

 

بما  تكقعات فجكة ىناؾ كاف إذا فيما لمتعرؼ كىدفت الصيني المجتمع ىعم الدراسة ىذه أجريت
 حيث مف الحالي العمؿ في المدقؽ كاستقالؿ , الصينية العمؿ بيئة في المدقؽ كليةؤ بمس يتعمؽ

    المستفيديف بيف الجكىرية كاالختالفات االىماؿ, أك التدقيؽ فشؿ ك االحتياؿ باكتشاؼ لتزاموا
   التدقيؽ مف لممستفيديف مسح كُأجرم.  المستقمة التدقيؽ أىداؼ حيث مف كالمدققيف التدقيؽ مف
 .الحسابات  كمدققي(  أعماؿ مدراء -حككمييف كليفؤ مس-دائنكف -مستثمركف )

زاد  المستقؿ التدقيؽ أف عمى متفقيف كانكا مف التدقيؽ المستفيديف ك المدققيف بأف النتائج كبينت
تدقيؽ  خدمات لصالحية مؤيديف كانكا المستثمريف كأكثر , المالية القكائـ كعدالة صدؽ مف

 متعمقة تكقعات فجكة كجكد الدراسة ككجدت كالخاصة, العامة المؤسسات لجميع الحسابات
 كصدؽ عدالة عف الحككمة ككفالة كاألخطاء الغش باكتشاؼ المدققيف كالتزاـ التدقيؽ بأىداؼ
 . التدقيؽ خدمات

 

                                                             
2  Fadzly , Mohamed ,Ahmad, Zauwiyah, ''Audit Expectation Gap The Case Of  Malaysia '' 
Managerial Auditing Journal,Volume19,Issue7 , 2004                                                                                       
                        
1
  Lin and Chen , '' An Empirical Study of Audit 'Expectation Gap' in The People's Republic of 

China '' , International Journal of Auditing, Vol. 8, No. 2, 2004                                                                      
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 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
 

   مع ربطيا بعكامؿ محددةفجكة التكقعات كأسبابيا  مشكمةالدراسات السابقة تناكلت  معظـإف 
 بالنسبةالمالية  مستخدمي القكائـك  الحسابات مدققي نظر كجية تتناكل ما الدراسات ىذه مفف

استقالؿ المدقؽ كعالقتو بمفيكـ  الحسابات كمنيا ما ركز عمى مدقؽ تقرير في لتعريفات محددة
 الحسابات مدقؽ دكر بخصكص التكقعات فجكةكفي دراسات أخرل تمت دراسة , فجكة التكقعات 

ركزت عمى فقد الدراسات التي تطرقت لمعايير التدقيؽ الدكلية أما  , الشركات احتياؿ في حاالت
 . كالتعديالت التي أجريت عميو ) تقرير التدقيؽ (  700المعيار الدكلي رقـ 

 
المؤثرة في  كالعكامؿ دراستيا ألسباب الفجكةعف الدراسات السابقة ىك  ما يميز ىذه الدراسة إف

 التدقيؽ في سكرية تقميص فجكة تكقعاتفي الدكلية  تدقيؽالعمى دكر معايير تقميصيا مع التركيز 
كتساىـ في الحد دراسة كتحديد المعايير التي تؤثر بشكؿ مباشر في تقميص الفجكة مف خالؿ 

 رفع كعي المستفيديف مف التدقيؽك تحديد كاجبات كمسؤكليات المدقؽ  , كدكر المعايير فيمنيا 
 . بيئة العمؿ السكرية تطبيقيا في باإلضافة إلى, تجاه عمؿ المدقؽ 
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 الفصل الثاني

 
 والعىاهل املؤديح إىل وجىدها هكىناتهافجىج التىقعاخ هفهىهها , 

 
 

 التكقعاتمفيـك فجكة     2/1
 

 سمات فجكة التكقعات 2/2    
 

 مككنات فجكة التكقعات   2/3  
 

 لى كجكد فجكة التكقعات في التدقيؽ إالتي أدت  األسباب2/4   
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 مقدمة:


عديد مف الشركات للى انييار كفشؿ اإشيد االقتصاد العالمي  حدكث أزمات مالية كمصرفية أدت 
طراؼ مكجة النقد المكجية مف جميكر المينة كافة كاأل زيادةكالبنكؾ الكبرل كقد تسبب ذلؾ في 

ككاجيت مينة التدقيؽ أزمة المصداقية كفقداف الثقة في , لى مدققي الحسابات إذات العالقة 
قدرتيا عمى حماية حقكؽ المستثمريف كالمساىميف كالحفاظ عمى أمكاليـ األمر الذم دفعيـ الى 

لتدقيؽ كتحميميـ مسؤكلية الفشؿ كغالبان ما كاف ئية عمى المدققيف كشركات االقضا لرفع الدعاك 
األمر الذم كاف لو األثر الكبير عمى المينة , اء في غير صالح المدققيف يصدر حكـ القض

كعمى سمعة كمكانة المدقؽ في المجتمع كأظير عدـ قدرة المينة في تكضيح كايصاؿ الصكرة 
كىذا التبايف كاالختالؼ بيف ما , الكاممة عف دكر المدقؽ كطبيعة التدقيؽ لألطراؼ ذات العالقة 

فجكة  أدت الى ظيكر ما يسمىلمدقؽ كبيف أداء المدقؽ الفعمي شكؿ بيئة مف ا ريتكقعو الجميك 
 . التكقعات 

 
فجكة تتسع أكثر كتزداد مع مركر الكقت كتزداد معيا اآلثار السمبية عمى مينة الكبدأت ىذه 

كأصبح , التدقيؽ بكؿ ما تحممو مف انعكاسات كتأثيرات عمى المدققيف كالمستفيديف في آف معان 
استدعت اىتماـ  التيحد أىـ المشاكؿ كالتحديات التي تكاجو المينة ك أفجكة التكقعات مكضكع 

نطاؽ  كتحديد لفيـ عديدة محاكالت بإجراء أدبيات التدقيؽ كخاصة خالؿ العقديف األخيريف
 أخرل جية مفالمستفيدة مف خدماتو  كاألطراؼ جية مف المدقؽ بيف المكجكدة الفجكة كأسباب

 كدكر عمؿ كطبيعة الحسابات تدقيؽ عممية أداء بأىداؼ المرتبطة التكقعات بخصكص
 كمف التدقيؽالمستفيدة مف  لألطراؼ العممية ىذه تقدمو ما كأىمية تنفيذىا في المدقؽ كمسؤكليات

 .1 المعضمة لتمؾ المناسبة الحمكؿ إيجاد ثـ
 

صعكبة ب التكقعاتعمى الرغـ مف اقرار معظـ الدراسات كاألبحاث التي تناكلت مكضكع فجكة 
القضاء نيائيان عمى الفجكة إال أف التقميؿ مف آثارىا كمحاكلة تقميصيا كانت ىدؼ الباحثيف 
كالمنظمات المينية , لذا يقكـ الباحث في ىذا الفصؿ بمحاكلة تشخيص فجكة تكقعات التدقيؽ 

كمقترحات  سبؿكتحديد ماىيتيا كمككناتيا كاألسباب المؤدية الى كجكدىا كذلؾ لمكصكؿ الى 
 تساىـ في تقميصيا .

 

                                                             
 ماجستٌرغٌر رسالة فلسطٌن, فً المراجعة مهنة فً التوقعات فجوة على الشركات حوكمة تطبٌق تأثٌر مدى , ,هانًخلٌل1

.4 ص , 2009 غزة, اإلسالمٌة الجامعة منشورة,,
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 مفيوم فجوة التوقعات   2/1
 

دقيؽ ككاضح يقتضي تناكليا مف بشكؿ يعبر عف فجكة التكقعات في التدقيؽ ف تحديد مفيكـ إ
 كفباحثلييا الإالتي تكصؿ كالتعاريؼ المتعددة عدة جكانب كاألخذ بكجيات النظر المختمفة 

 . في ىذا المجاؿف ك المختص كفكاألكاديمي


 بشكؿ نكقشت كقد نفسيا التدقيؽ شركات عمر مف عمرىا التكقعات فجكة أف فيو شؾ ال مما
كقد كتب  , لالحتياؿ  McKesson and Robbins شركة تعرضت عندما 1937 عاـ رمباش

 التاريخ ذلؾ منذ ك ( 1974عاـ ) Liggioدبيات التدقيؽ عندما تناكليا أعف فجكة التكقعات في 
 .1 ةتراكميبطريقة في التدقيؽ بالظيكر بشكؿ متزايد ك  التكقعات فجكة لىإ تشير التي األدلة بدأت

 
   بأنيا الفرؽ بيف مستكيات أداء المدقؽ المتكقع كما يتصكره المدقؽ مف جية  Liggio حيث عرفيا

    . 2جية أخرلساس الجكدة كالمعايير المينية مف أعمى مستخدمك القكائـ المالية  كقعوكما يت
عمى أنيا الفجكة بيف  فجكة التكقعات عرؼالذم  صدر تقرير لجنة ككىيف 1978كفي عاـ 

يجب أف يقدمو المدقؽ بشكؿ  ماالمالية كبيف ما يمكف ك  احتياجات كتكقعات مستخدمي القكائـ
 .3 معقكؿ

بيف  اختالؼعمى أنيا عبارة عف فجكة التكقعات  (Guy and Sullivan, 1988) دراسة عرفتك 
أنفسيـ  المدققكفكما يراه  لممدققيفما يراه مستخدمك القكائـ المالية مف كاجبات كمسؤكليات 

 . 4 لمسؤكلياتيـ
عمى أنيا فجكة الجيؿ كذلؾ بسبب ربطيا بمدل إدراؾ المجتمع  لدكر فجكة التكقعات كما تعرؼ 

 . 5 المدقؽ
التدقيؽ كأداء  بيف تكقعات مجتمعفجكة التكقعات عمى أنيا الفجكة (  Porter, 1993)كعرؼ  

  6.المدققيف كما يدركو المجتمع

                                                             
1
 , محمود احمد, الجامعةماجستٌر,رسالةتضٌٌقها, وسبل الحسابات مراجعً و المالً المجتمع بٌن التوقعات فجوةحسٌن

 27ص,2007غزة,اإلسالمٌة
2
Carl D. Liggio "The Expectation Gap: The Accountant's Legal Waterloo", CPA Journal , July, 

1975, PP. 23 – 29 
3 slameny, Khalid, aljaaidi, solam, ''reviewing the audit expectation gap, literature from 1974 to 

2007'' ,ipbj,Vol:01,N:01,2009,p42                                                                                                                        
4 Guy, D, M and Sullivan, J, O., "The Expectation Gap Auditing Standards ", Journal of 

Accountancy April, 1988, P. 36. 
5
,14العددوالدراسات,لألبحاثالمفتوحةالقدسجامعةمجلة,الفلسطٌنٌة التدقٌق بٌئة فً التوقعات فجوة,إبراهٌمرائد,سعد

353ص,2008

6 Porter. B. "An Empirical Study of The Audit Expectation Performance GAP". Accounting and 

Business Research, Vol. 42, 1993, p50. 



21 
 

 1"التدقيؽ تقرير حالة أك لكضع المستخدـ فيـ سكء إلى تشير التكقعات فجكة" أْ Hanksكيرل 
                                                                                              

 كتكقعات التدقيؽ في كلياتياؤ لمس المينة فيـ بيف الفجكة"  بأنياMednick  لير  حيف في
 . 2" كلياتسؤ الم لتمؾ المستخدميف



عمى  بحاثقد تـ تناكلو في الكثير مف الدراسات كاأل التكقعات فجكة مفيكـ أف يتبيف لنا سبؽ كمما
بعاد التي مف خالليا تـ كاألعكاـ الماضية كقد تعددت تعاريفو ككجيات نظر الباحثيف مدار األ
 .المفيكـ ىذا تناكؿ 

 
 لفجكة كمحدد كاضح تعريؼ عمى اتفاؽ كاجماع الباحثيف عدـ بكضكح السابقة التعاريؼ تظير
 3كذلؾ يعكد لعدة أسباب منيا : التدقيؽ ات فيالتكقع

 
 القكائـ عف تقريره في أـ ,المدقؽ أداء جكدة في تتركز ىؿ حكليا, المختمؼ التكقعات أسباب -1

 . كالتدقيؽ المحاسبة مينةلطبيعة كأىداؼ  المجتمع دراؾاك  فيـ حكؿ تتركز أنيا أـ المالية,
 
 أـ عمكمان  المجتمع في يتمثؿ األكؿ الطرؼ ىؿ,  نشكئيا عف المسؤكليف أك الفجكة طرفي -2

 التدقيؽ مينة ىي ىؿ الثاني كالطرؼ فقط, كالمساىميف المالؾ أـ , المالية القكائـ مستخدمي
  . الحسابات مدققي في يتمثؿ نوأ ـأ كتشريعاتيا, كالمينية الحككمية المنظمات أـ عاـ, بشكؿ

 ركزت عمى معظـ التعاريؼ أف لنا يتبيفلفجكة التكقعات في التدقيؽ كمف خالؿ التعاريؼ السابقة 
 كمسؤكلياتكفيـ دكر ,  المدقؽ مف المتكقعة كالكاجبات,  المتكقع المدقؽ أداء كىي عكامؿ ثالثة

 . ككظائؼ التدقيؽ مف قبؿ المستخدميفالمدقؽ 
 

لى التعريؼ التالي لفجكة التكقعات في إأنو يمكف التكصؿ  يرى الباحثكبالتالي بناءن عمى ما سبؽ 
 التدقيؽ :

من المدقق القيام بو والتقرير عنو وبين  مستخدمو القوائم الماليةىي االختالف بين ما يتوقعو 
ىداف الذاتية لكل منيما وعدم ادراك وذلك بسبب التباين في األ, ما يقوم بو المدقق في الواقع 

 .المجتمع لواجبات ومسؤوليات المدقق 

                                                             

1Hanks, Go, "The Expectation Gap. The Consumer Angle " , Journal of Accountancy, 1992, P. 33. 
2 Mednick,Robert, " The Auditor's Role in Society" , Journal of Accountancy, February, 1986, P. 71. 

 ٌٍّذاسبٍٓ اٌعربً ", اٌّعهذانمبنيخ انمُائم مستخذمي احتيبجبدتهجيخ  في َمسؤَنيتً انحسبثبد مرالت " دَراٌجعفري, وسٓ, 3

.2006بغذاد, اٌعراق ,  جاِعت – اٌمأىٍٍٔٓ
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  التوقعات فجوة سمات  2/2
 

 1:أىميا  سماتبعدد مف ال التدقيؽ في التكقعات فجكة متازت
 

 خدمات عمى المشركع في المصمحة أصحاب طمب فائض عف التكقعات فجكة تعبر ما دائمان - 
 مدقؽال كمسؤكليات لخدمات عرض كفائض الفجكة تكجد أف الصعب كمف مدقؽال كلياتؤ كمس

  معان  كمينية اقتصادية عكائد تحقيؽ تستيدؼ مينة لتدقيؽا كأ المحاسبة أف أىميا كثيرة كاألسباب
 يكجد حينما كلذلؾ  ,السكؽ اقتصاديات ظؿ في أعمى بجكدة كتعمؿ تنشط أنيا طبيعتيا كمف
 .كالميني اليدفيف المادم لتحقيؽ بو لمكفاء تسعى فإنيا خدماتيا عمى طمب

 
 في المصمحة أصحاب طمب ىما بمتغيريف تتحدد ألنيا بطبيعتيا ساكنة غير التكقعات فجكة - 

 مدقؽ كلياتؤ كمس خدمات كعرض , الحسابات مدقؽ كلياتؤ كمس خدمات عمى المشركع
 .الحسابات

 
 ىك الحسابات مدقؽ خدمات عمى الطمب فائض أف بمعنى ,كنكعية كمية التكقعات فجكة -

 مف الميني أدائو جكدة في كفائض  ,جية مف كلياتوؤ كمس لخدماتو المينية التشكيمة في فائض
 .أخرل جية
 
 خدمات عرض في قصكر معناه كجكدىا ألف, كبالمجتمع بالمينة ضارة التكقعات فجكة -

 كما , جية مف مؤدييا في المينية الخدمات طالبي ثقة يفقد مما ان كنكع مان ك المينة كلياتؤ كمس
 المالية كغير المالية المعمكمات عمى كاالعتماد الثقة درجة نقصب المجتمع عمى سمبان  ذلؾ ينعكس
 .القرارات التخاذ الالزمة

 
 متفاكتةرجات بد كلكف منياي تعان استثناء بدكف العالـ دكؿ ألف كنسبية دكلية التكقعات فجكة -

 الثالث العالـ لدكؿ التكقعات فجكة تصدير يتـ الخارجية التجارة كتحرير العكلمة ظؿ في كبالطبع
  .الفجكة ىذه كنكعية حجـ في بينيا فيما الدكؿ تتبايف ذلؾ كمع
 
 

                                                             
"انرلبثخ َانمراجعخ انذاخهيخ انحذيثخ في ثيئخ تكىُنُجيب انمعهُمبد َعُنمخ أسُاق رأش شذاتت, ,شذاتت , عبذ اٌىهاب, عًٍ 1

 13-12, ص 2005اٌذار اٌجاِعٍت, اإلسىٕذرٌت, انمبل", 
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 مكونات فجوة التوقعات  2/3
 

في محاكلتيا لتحديد بحاث كالدراسات ت عمييا معظـ األالعكامؿ المشتركة التي ركز مف خالؿ 
لى تعاريؼ متعددة لفجكة التكقعات كلكنيا تتمحكر حكؿ إمفيكـ لفجكة التكقعات كبعد الكصكؿ 

قسميا  كالتي يمكف أف نحمؿ بناء عمى ذلؾ فجكة التكقعات كنحدد مككناتيا,  نفس العكامؿ
Porter,1993) ) 1لى قسميف :إ 

 
  : المعقولية فجوة 1- 

 
 مف المدقؽ المستفيديف مف خدمة التدقيؽ ( ) المجتمع تكقعات بيف التبايف المعقكلية فجكة تمثؿ

 . معقكلة بصكرة نجازهإ المدقؽ يستطيع مابيف ك نجازه إ
 

  : األداء فجوة   2-
 

لما  )المستفيديف مف خدمة التدقيؽ( تعبر عف التبايف بيف التكقعات المعقكلة مف جانب المجتمع
 :لىإكالتي يمكف تقسيميا ,  داء الفعمي لممدقؽلمدقؽ كبيف األيجب أف يقكـ بو ا

 
لمعايير  الفجكة بيف الكاجبات المتكقعة بشكؿ معقكؿ مف المدقؽ كبيف كاجبات المدقؽ كفقان  -أ

, أم أنو يجب عمى المدقؽ أف يقكـ بدكره  و قصور المعاييرأفجوة نقص كيطمؽ عمييا  التدقيؽ
كميامو في التدقيؽ كفؽ ما تتطمب معايير التدقيؽ بينما يككف المجتمع يتكقع منو القياـ بدكر 

 .معاييرىذه الكعي المجتمع كمعرفتو حدكد كذلؾ دكف أفضؿ 
 
 كيطمؽ عمييا داء الفعمي لممدقؽالفجكة بيف كاجبات المدقؽ كفقا لمعايير التدقيؽ كبيف األ -ب

ف أإال , أم أف معايير التدقيؽ تغطي كتمبي تكقعات المجتمع ءفجوة قصور أو عدم كفاية األدا
 . لى ظيكر ىذه الفجكةإديتو لدكره يؤدم تأ خالؿالمدقؽ قبؿ عدـ مراعاة تطبيقيا بشكؿ سميـ مف 

 
 
 

                                                             
1  Porter. B. op cit , p51
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 1 : كالشكؿ التالي يكضح مككنات فجكة التكقعات في التدقيؽ



 التدقيقمكونات فجوة التوقعات في 


 األداء الفعمي لممدقؽفجكة التكقعات             المجتمع مف المدقؽتكقعات   




 فجكة األداء                              فجكة المعقكلية 




 قصكر األداء قصكر المعايير                  تكقعات غير معقكلة        




 لممعايير المينية كاجبات المدقؽ كفقان             الكاجبات التي يمكف تكقعيا بشكؿ معقكؿ  
 المدقؽمف              

(Porter,1993):المصدر



كالذم ركز في   Porterنالحظ أف الشكؿ السابؽ يكضح مككنات فجكة التكقعات كما حددىا
كالمستفيديف مف خدمة التدقيؽ كتكقعاتيـ المعقكلة  عناصر البيئة الخارجية لمتدقيؽ دراستو عمى

  . كمدل ادراكيـ لكاجبات المدقؽ كغير المعقكلة
إضافة عكامؿ كتصنيفات مع خذ ببعض العكامؿ السابقة األـ ت( 1999)الباز , كفي دراسة 
نات فجكة التكقعات مف مكك  الدراسة, ككضحت تتعمؽ بالمدقؽ  لفجكة التكقعات خرلكمككنات أ

 :2سباب حدكثيا الى قسميف أفجكة حسب الت قسمك خر آخالؿ تصنيؼ 
 

 . فجكة االستقالؿ , فجكة التقرير ,داء فجكة األ  :       كؿ يتعمؽ بالمدقؽاألالقسـ 
 

  . المسؤكليةفجكة المعقكلية , فجكة المعايير , فجكة   الثاني يتعمؽ ببيئة التدقيؽ : القسـ 
 
 

                                                             
1  Porter. B. op cit , p52 

2
  المالٌة التقارٌر ومستخدمً الحسابات جعًرام بٌن التوقعات بفجوة التنبؤ فً السببٌة نظرٌة استخدام" ,علً مصطفى ,الباز

65 -66., ص1999 ,1,اٌعذد 3 ٌٍّذاسبت, اٌّجٍذ اٌعربٍت اٌّجٍت ,"العربٌة مصر جمهورٌة  فً القناة محافظات على مٌدانٌة دراسة



25 
 

 1:كىناؾ تقسيـ آخر لفجكة التكقعات بشكؿ أكسع كىك
 
كذلؾ منو  عف االستقالؿ المتكقع لممدقؽتتمثؿ في انحراؼ السمكؾ الفعمي ك  : ستقاللفجوة اال -أ

إلى زيادة الشؾ لدل مستخدمي  األمر الذم يؤدم, لقكاعد السمكؾ الميني كتكقعات المجتمع  كفقان 
 . بأف التقرير النظيؼ ىك عبارة عف مؤشر عمى استمرار المؤسسةالقكائـ المالية 

 
 مقدار التبايف كاالختالؼ في مدل فيـ مستخدميىذه الفجكة عف تعبر ك :  فجوة المسؤولية -ب

 المدقؽمع إدراؾ كذلؾ  المدقؽمكاجبات كالمسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ لتمع لمجالقكائـ المالية كا
معايير المحددة كقدرة الب لتزاـاالكيبرز االختالؼ في مدل  , المسؤكليات كأداءه لمكاجبات لتمؾ

 . ىذه المعايير عمى تحسيف األداء
 
الحسابات ىك تكصيؿ نتائج الفحص كالتقرير  لتدقيؽيعتبر اليدؼ األساسي  :فجوة التوصيل -ج

يستطيعكف مف خالليا فيـ ىذه النتائج دكف مي القكائـ المالية بشكؿ كطريقة عنيا إلى مستخد
عميو مف  المستخدمكف الحصكؿصعكبة , كبالتالي فإف القصكر أك االختالؼ بيف ما يتكقع 

 .يساىـ في حدكث الفجكة مف معمكمات فعمية المدقؽيصؿ إليو كبيف ما معمكمات ذات فائدة ليـ 
 
المستفيديف مف ك  مستخدمي القكائـ المالية)  : إف تزايد الشؾ مف قبؿ المجتمع فجوة التأىيل -د

الكافي الذم يمكنو مف اكتشاؼ  كالعممي عمى التأىيؿ العممي المدقؽ( في مدل حصكؿ  التدقيؽ
كافة األخطاء كالغش كالتدليس كالتصرفات غير القانكنية إلدارة العميؿ يساىـ في حدكث فجكة 

 التكقعات بيف المجتمع كالمدقؽ .
  

: تنشأ فجكة الجكدة مف المقدار الذم يشعر بو المجتمع أك مستخدمي القكائـ  فجوة الجودة -ه
أداء يغيب عنو االتصاؿ  التي تكصؿ الييا المدقؽ قد نتجت عف التدقيؽنتائج بأف المالية 

بالصكرة التي تتكقعيا األطراؼ الخارجية مع قصكر  كالتكاصؿ مع األطراؼ األخرل في ميامو
 . الرقابة عمى األداء المينيفي برامج كمعايير 

 
لطبيعة التدقيؽ  القكائـ المالية عدـ معرفة مستخدمي نتيجةتنشأ :  فجوة عدم المعرفة -و

 كالرغبة في الحصكؿ عمى أقصى ما يمكف مف المدققيف مقابؿ ما يدفعكنو لخدماتيـ  توكمحددا
 . عمى حساب المينة  منفعة المدقؽتعظيـ أم 

                                                             
, أطرودت دوتىراٖ غٍر ِٕشىرة, "وحُ إطبر متكبمم نهمراجعخ انمبنيخ في انجسائر عهّ ضُء انتجبرة انذَنيخ"ِسعىد , ,  طذٌمً 1

 149, ص  2004لسُ اٌعٍىَ االلتظادٌت, , ,  اٌجزائر جاِعت
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  التدقيقوجود فجوة التوقعات في التي أدت الى  األسباب 2/4
 
 ألف,  ىااستقرار  كعدـ الفجكة ديناميكية االعتبار بعيف األخذ إلى ٌدعو الفجوة أسباب تحدٌد إن

 الؼػاخت نتيجةكذلؾ  , افػالمكك  كقتػال الؿػخ أسبابيا في التغير عف ةػناتج يرػالتغ يةػاحتمال
 مدقؽ استقالؿ كدرجة المينية تقدـ المنظمات درجة ك أخرل إلى بيئة مف كالحاجات التكقعات
 اتصاؿ كجكد مدلباإلضافة إلى  التدقيؽ األخطاء فيالغش ك  اكتشاؼ عف كمسؤكليتو الحسابات

سباب أعات حددت بحاث التي تناكلت فجكة التكقف معظـ الدراسات كاألإ , التدقيؽ بيئة في فعاؿ
اتفاؽ الباحثيف عمى أسباب عدـ عمى الرغـ مف ك كجكد ىذه الفجكة ساىمت في عديدة كعكامؿ 
حسب ما جاءت في الدراسات  كالعكامؿ نو يمكف تقسيـ ىذه األسبابإال أ ,لفجكة التكقعات محددة

 . المالية القكائـ مستخدميب خاصة أسبابك التدقيؽ  بمينة خاصة أسباب إلىكاألبحاث 
 

 التدقيق :األسباب الخاصة بمينة 2/4/1  
 

 : المدقق استقالل في الشك 2/4/1/1 
 
 ألم األساس حجر يكى يةاالستقالل المدقؽ بيا يتمتع أف يجب التي المينية الصفات أىـ مف فإ

بمدل عدالة القكائـ  كمحايد فني رأم إبداء في مكقفو عمى يؤثر قدفييا  خمؿ كأم, تدقيؽ  عممية
 أم في الظاىر في أك الحقيقة في سكاء باالستقالؿ يتمتع أف ى المدقؽعم يتكجب مما ,المالية 
 . بو يقكـ عمؿ
 
 كالتعبير دكره أداء مف لتمكينو الالزمة الجكىرية المقكمات مف الخارجي المدقؽ استقاللية تعدك 

 تامؤثر  أك شخصية عكائؽ أك قيكد ألم يككف أف دكف تامة, بحرية المحايد الميني رأيو عف
 عمى قدرتو مفذلؾ  يعزز كبالتالي الميني, أدائو عمى سمبية تراتأثي تنظيمية أك خارجية

 في الثقة تضعؼ قد ةمجامم أك تحيز أك ةذاتي مصمحة أم عف بعيدان  الميني يورأ عف اإلفصاح
 كالمينية األخالقية بالقيـ كترتبط , التدقيؽ مينة في المتأصمة القيـ مف االستقاللية كتعد ,تقريره

 1. المدقؽ تقرير فيخدمة التدقيؽ  المستفيديف مف ثقة زيادة في ىامة خاصية ىيك 
 

                                                             
1
جامعةدكتوراه,أطروحة,لٌبٌافًالمالٌةالمراجعةلجهازالعامةالشعبٌةاللجنةفًالحساباتمراجعة,معاٌٌرعلً,سوٌسً

89, ص 2011اٌجزائر , ,لخضرالحاج
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  لممحاسبييف الدكلي االتحاد عف الصادرة المينييف لممحاسبييف األخالقي السمكؾ قكاعد صنفتكقد 
(IFAC) 1 : لىإ الحسابات مدقؽ استقالؿ نطاؽ  
 
 : ( الواقع في اللتقاالس) الذىني اللتقاالس -أ
 

 تؤثر قد ضغكط أم بدكف رأم بإعطاء تسمح الذىني الصفاء مف حالة الذىني باالستقالؿ يقصد
 عمى كالمحافظة , كمكضكعية نزاىة بكؿ العمؿ مف كتمكنو لممدقؽ الميني الشخصي الحكـ عمى
 أك التدقيؽ لعممية التخطيط عند سكاء , مراحميا كافة في التدقيؽ أداء عند متحيز غير اتجاه
 كضميره الحسابات مدقؽ قيـ تحكمو النكع كىذا نتائجيا عف التقرير أك اختباراتيا تنفيذ أثناء

 .2 قياسو يصعب ما فعادةن  كلذلؾ,  الذاتية كمعاييره
 
 :  ) االستقالل في المظير ( يالظاىر  االستقالل -ب
 

 بمعنى المدقؽ الستقالؿ اآلخريف تفسيرات خالؿ مف ينتج أف لممدقؽ مالظاىر  باالستقالؿ يقصد
 فيذا العميؿ عف يدافع أنو يعتقدكف المستخدميف أف إال كالحقيقة الكاقع في مستقالن  المدقؽ كاف إذا

 لممدقؽ يككف أال المظير في االستقالؿ لتحقيؽ يجب ىنا كمف,  التدقيؽ قيمة فقداف يعني
 .3 حساباتيا تدقيؽ يتكلى التي المؤسسة مع مباشرة غير أك مباشرة مادية مصمحة

 
 المينية المعايير كضحت االستقاللية مف النكعيف ىذيف لتحقيؽ العممية البيئة تكفير أجؿ كمف

 األمكر في أك أتعابو تحديد أك عزلو أك المدقؽ تعييف عممية في سكاءن  عاتياامر  يجب التي األمكر
 مختمؼ في لممينة المنظمة القكانيف ضمنت ككذلؾ. بعميمو المدقؽ عالقة تنظـ التي األخرل
 .4أتعابو كتحديد كعزلو المدقؽ تعييف كيفية تحديد طريؽ عف االستقاللية ىذه مف نكعان  البمداف

 
 
 
 

                                                             
1
 International  Federation  of  Accountants ( IFAC) ," Handbook of the Code of  Ethics for 

Professional Accountants ", 2013 , p 44                                                                                                 
2
186 , ص 2013ِٕشىراث جاِعت دِشك , , ( "1" أصُل انمراجعخ ), عظاَ ,  ,دسٍٓ و ددذوح, دسٍٓ ولرٌظاٌماضً 
3
 187 ص,مرجعسابق,وآخرونالقاضً
4
الثالثة,الطبعةالوطنٌة,المكتبةدائرة,(وتطبٌق نظرٌة: الدولٌة المعاٌٌر ضوء فً الحسابات تدقٌق)القادر,عبدعلًالذنٌبات,

 116, ص  20100األردن,



28 
 

 1: أىمياكيتأثر استقالؿ المدقؽ بعدد مف العكامؿ 
 
 ( :خدمات غير تدقيقية) األخرى المينية الخدمات تقديم -أ
 
 المدقؽ يقدـخرل التي يقدميا المدقؽ ,منيا الخدمات األك بعكامؿ كثيرة االستقالؿ يتأثر  

 كاإلدارية االستشارية بالخدمات متمثمة تدقيقية غير خدمات التدقيؽ خدمات باإلضافة إلى
 أخرل خدمات تقديـ عمى كبيرة بدرجة الحالي الكقت في التدقيؽ مكاتب تعتمد حيث,  كالضريبية

 . أقؿ مخاطر عمى كتنطكم أكثر أرباح تحقؽ ألنيا نظران  ,التدقيؽ خدمات غير
 

كذلؾ    المالي المجتمع جانب مف شؾ مكضعاستقالؿ المدقؽ  يجعؿ الخدمات ىذه مثؿ تقديـإف 
 Lee"   ميتكالؼ لي األميركي الككنجرس لعضك العمؿ لمجمكعة التفصيمية الدراسةحسب 

Metcalf " تيديدان  تعتبر التدقيؽ عمالء إلى الخدمات ىذه لمثؿ المدققيف تقديـ أف ترلالتي 
 كخدمات الخدمات ىذهبيف تقديـ  ألنيا تخمؽ تعارض في المصالح كذلؾ لالستقالؿ حقيقيان 
 2.التدقيؽ

 
 قدك  االستقالؿ ييدد ال التدقيؽ لعمالء أخرل لخدمات المدققيف تقديـ أفترل  ككىيف لجنوأما 
 كدراية عمـ عمى ألنو الخدمات مف النكعيف كال المدقؽ لو يقدـ أف لمعميؿ المفيد مف يككف

 تكمفة أقؿ باإلضافة الى أف ذلؾ قد يككف بيا, تعمؿ التي الصناعة كظركؼ المنشأة بظركؼ
 3. .لممنشأة

 
 قياـ إف( IFAC) لممحاسبييف الدكلي االتحاد عف الصادر الميني السمكؾ دليؿ في أيضان  جاء كما

 كالميارات الجيد في اقتصاديان  يعد لمعمالء كمالية إدارية استشارية خدمات بتقديـ المدقؽ
 العمالء أعماؿ مع المتكاصؿ كالتعايش الترابط نتيجة العمالء أعماؿ يألؼ أصبح ككنو كالخبرات,

  4.أقصر كبكقت أقؿ بتكاليؼ مفيدة خدمات تقديـ مف يمكنو مما
 

                                                             
 96سىٌسً, عًٍ , ِرجع سابك , ص  1
ِجٍت اٌبذىث اٌعٍٍّت, جاِعت  ", دراسخ اوتمبديخ –فجُح انتُلعبد في انمراجعخ انتشخيص َانحهُل "راضً , ِذّذ ساًِ ,  2

735, ص  1999, اٌجزء اٌثأً, 36اإلسىٕذرٌت, اٌعذد األوي, اٌّجٍذ 
3
 مجلة ,الفجوة هذه تضٌٌق معالجة وطرق القانونٌٌن الحسابات ومراجعً المالً المجتمع بٌن التوقعات فجوة , ٌوسف,جربوع

375,ص 2004 , 2العدد , 12 رقم مجلد اإلسالمٌة, الجامعة
4
194,ص2013,وآخرونالقاضً
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كالنتائج التي تكصمكا ليا حكؿ تأثير تقديـ ىذه كالمينييف راء الباحثيف آكعمى الرغـ مف اختالؼ 
كنقاش  جدؿ محؿخرل تقديـ المدقؽ لمخدمات األمكضكع  مازاؿ المدققيف استقالؿالخدمات عمى 
 ة.يالمين داخؿ المنظمات

 درايةن  ك عممان  أكثر يجعمو قد الخدمات لتمؾ المدقؽ تقديـ مف الرغـ ىعم أنو الباحث ويرى
إال أف تقديـ المدقؽ ليذه الخدمات يثير  بيا تعمؿ التي الصناعة كظركؼ المنشأة بظركؼ

تؤكد أف كاذا كانت آراء أغمب الباحثيف , الشككؾ لدل مستخدمي القكائـ المالية كتقرير التدقيؽ 
تقديـ ىذه الخدمات ال ييدد استقالؿ المدقؽ فيجب عمييـ اقناع المجتمع بذلؾ كتشتيت الشككؾ 

ال فإف ىذه الشككؾ , لدييـ   فجكة التكقعات . اتساعتساىـ في ستستمر ك كا 
 
 بين مكاتب التدقيق :الشديدة المنافسة  -ب
 

عمى استقالؿ تؤثر  األتعاب كضغكط العمالء عمى الحصكؿ في التدقيؽ مكاتب بيف المنافسةإف 
فقد االستقاللية طر خمكاتب التدقيؽ التي تعمؿ في بيئة منافسة شديدة تككف معرضة ل, ف المدقؽ

1أكثر مف المكاتب التي تعمؿ في بيئة منافسة أقؿ .
 

 إلى تؤدم المدققيف بيف المنافسة حيث تكصمت الى أف(Wolf,1999)كأيدت ىذا االتجاه دراسة 
 .2ستقالؿاال ضعؼ

 
عمى استقاللية المدقؽ كيظير ىذا األثر السمبي مف  ف المنافسة بيف مكاتب التدقيؽ تؤثر سمبان إ

 كمف كاالستعداد بقبكؿ أدنى األتعاب, المنافسة في محاكلة استقطاب أكبر عدد مف العمالءخالؿ 
                                                   . 3 " االستقالؿ تدعـ التدقيؽ مكاتب بيف المنافسة أف " يرل البعض فإف أخرل ناحية

 
عمى تقديـ خدمة التدقيؽ تعتمد عمى  مكاتب التدقيؽأف المنافسة بيف  يرى الباحث نتيجة لذلؾك 

ىدؼ المنافسة ىك فإذا كاف , كمقدار األتعاب التي سيتقاضاىا المدقؽ جكدة أداء الخدمة 
أما إذا كاف الحفاظ عمى العميؿ لمقدار  ,المنافسة في األداء فإف ذلؾ سيساىـ في تعزيز استقاللو

 سييدد استقاللو .حتمان تعاب التي يتقاضاىا منو فإف ذلؾ األ

                                                             
1
مجلة,"مٌدانٌة دراسة المراجع, استقالل على وأثرها المراجعة بٌئة فً للعالقات االجتماعً التحلٌل",سامًمحمد,راضً

272,ص1991والعشرون,الثامنلمجلدااألول,العدداإلسكندرٌة,العلمٌة,جامعةللبحوثالتجارةكلٌة
2Wolf, F., T Ackett, J& Claypool, G., "Audit Disaster Future – Antidotes for the Expectation Gap" 

Managerial Auditing Journal, Vol 14, No 9, 1999, P 468 
3
ببٌئةالحالٌةالمتغٌراتظلفًالعربٌةمصرجمهورٌةفًالخارجًالمراجعاستقاللتدعٌم",الجلٌلعبدحسنًمحمد,صبٌحً

العددوالعشرون,الحادٌةالسنةالزقازٌق,جامعةببنها,التجارةكلٌةالتجارٌة,والبحوثالدراساتمجلة"تحلٌلٌةدراسة–المراجعة
171, ص  2001الثانً,
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 : العميل لفترة طويمة استمرار المدقق مع  -ج
 

 استقالؿ عمىالعكامؿ التي تؤثر  يعتبر أحد بالمنشأة التدقيؽ عممية المدقؽ يتكلطكؿ مدة إف 
 يكجد خالؼ في اآلراء حكؿ ىذه القضيةك  إيجابيان  أك سمبيان  تأثيران  يككف أف إماكىذا التأثير  المدقؽ

 منافع عمى الحصكؿ لىإيؤدم  بالمنشأة التدقيؽ لعممية المدقؽ يتكل مدة زيادة فإ, بيف الباحثيف 
 في بالشؾ كفيؿ كىذا بالمنشأة لممدقؽ المالية المصمحة ارتباط كبالتالي العميؿ, مفمستمرة 
 .1لتكقعاتا فجكة حدكث كبالتالي المدقؽ استقالؿ

 
 فترة طكؿ أف ىك الزمف مف محددة فترة بعد المدقؽ تغييرالتي دعت الى  األسباب أىـ أحد إف

 متجددة غير نظرة ذك المدقؽ يصبح أف إلى يؤدم التدقيؽ كعميؿ المدقؽ بيف التعاقدية العالقة
 استباؽ نزعة تكافر كبالتالي العميؿ نفس مع سبؽ لما تكراران  بيا قكـي التي كتصبح عممية التدقيؽ

  2.السابقة السنكات في العمؿ أكراؽ نفس عمى يعتمد يجعمو ما ذاكى النتائج
 

أكثر  معرفة يكسبو أطكؿ مدة المنشأة مع المدقؽ استمرارية فيمكف القكؿ أ خرلأكمف ناحية 
 يصبح ك المحاسبية بمشكالتيا إلمامان  كيزداد المنشأة كمجاؿ نشاط بطبيعة عمقان كخبرة أكبر

 عمى أقكل كأكثر قدرة المدقؽ مكقؼ يككف كبالتالي العميؿ, نظر كجية مف نفعان  أكثر المدقؽ
 .3 التدقيؽ عممية جكدة مف ذلؾ يزيد كبالتاليو عمي العميؿ ضغكط مقاكمة

 
 الستقالليتو ان تيديد يمثؿاستمرار المدقؽ مع العميؿ لفترة طكيمة  فأ يمكف القكؿ كبالتالي

 المدقؽ بيف قكية شخصية عالقة تككيف بسبب كذلؾ الميني عممو ممارسة عند كمكضكعيتو
 مشؾل ممارستو كتضعؼ , اإلدارة تكجييات كيقبؿ ببعض األمكر متساىالن  المدقؽ تجعؿ كعميمو
  بيا مسمـ كحقائؽ األشياء قبكؿ كعدـ العقمي االستجكاب استخداـ منو يتطمب الذم الميني

مكاتب  ـاإلز  الضركرم مف لذلؾ,  المالية القكائـمؤثرة في  أخطاء كجكد احتماؿ مف يزيدكبالتالي 
 ما كىذا,  محددة زمنية فترة بعد معيف عميؿ حسابات تدقيؽ في االستمرار بعدـ التدقيؽ شركاتك 

 يلتكل معينة مدة تحديد مف التدقيؽ كمكاتب الشركات بو كألزمت كأقرتو الدكؿ مف العديد اتخذتو
 . ذلؾ بعد إلزاميان  تغييره يتـ أف عمى المنشأة تدقيؽ عمميةالمدقؽ 

                                                             
1
180ص,المرجعالسابق,الجلٌلعبدحسنىمحمد,صبٌحً
2
مجاالتٌوسف,جربوع موضوعٌةوتعزٌزالمراجعةعملٌةجودةتحسٌنفًالخارجًللمراجعاإللزامًالتغٌٌرمساهمة,

76, ص  2008, غزة , 1, اٌعذد رلُ  16رلُ .المجلداإلسالمٌة,الجامعةمجلةواستقالله,
3 Shockley, R., "Perceptions of Auditor's Independence: An Imperial Analysis" The Accounting 

Review, 1981, P. 789 
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 حجم مكتب التدقيق : -د
 

يؤثر  التدقيؽ مكتب حجـ نجد أف لى العكامؿ السابقة التي تؤثر عمى استقالؿ المدقؽإباإلضافة 
 مقاكمة عمى أكبر قدرة ليا الكبيرة التدقيؽ مكاتب أك الشركات أف حيث , أيضان عمى االستقالؿ 

 كجكد أف الدراسة أشارت كما الصغيرة المكاتب مف أكبر استقالؿ أم اإلدارة مف الضغكط
التأثير  كبالتالي التدقيؽ , خطر مف تزيد الصغيرة لممكاتب التدقيؽ ممارسات في كامنة خصائص

 1المدقؽ . استقالؿعمى 
 

 أف عمى يساعد ذلؾ سكؼ شركة صفة كاتخذ التدقيؽ مكتب كمما كبر حجـأنو  كيمكف القكؿ
كبالتالي يزداد عديدة,  فركع ليا كيككف السكؽ في أكبر حصة ذات ىذه التدقيؽ شركة تصبح

 نظران  يااستقالل مف ميقك  سكؼ مالقك  المركز ىذاكتصبح أكثر قكة في سكؽ العمؿ ك  عمالئيا
 ذلؾ بعكسك  ,التدقيؽ عممية تنفيذ في عدد محدكد مف العمالء أك كاحد عميؿ عمى تعتمد ألنيا ال
 بدرجة محدكديف أك عمالء معيف عميؿ عمى اعتماده كيككف صغير التدقيؽ مكتب يككف عندما
 .كبيرة
  لممحاسبييف الدكلي االتحاد عف الصادرة المينييف لممحاسبييف األخالقي السمكؾ قكاعد صنفتكقد 

(IFAC )2:الخارجي  الحسابات مدقؽ استقاللية تيدد التي العكامؿ 
 

 :  الشخصيةالمصمحة  تيديد 1-
 

 عميمو مع مباشرة غير أك مباشرة مالية مصالح الحسابات لمدقؽ يككف عندما حاالت في كذلؾ
 مف كبيرة نسبة تمثؿ العميؿ يدفعيا التي األتعاب إجمالي تككف كعندما تجارية, عالقة أك

 . العميؿ فقداف إمكانية مف القمؽ أك لممدقؽ, اإلجمالية اإليرادات
 

 : ةالذاتي المراجعةتيديد  2-
 
 يككف فقد التدقيؽ, لعميؿ مسبقان  بيا قاـ أعماؿ بتدقيؽ الحسابات مدقؽ يقكـ عندما ذلؾ يحدثك 

 المدقؽ يككف أك كأعماليا, المنشأة قرارات عمى تأثير لو مكظؼ أك مدير منصب شغؿ قد المدقؽ
 نتائج عمى أثر كليا القرارات اتخاذ في مباشر بشكؿ عالقة ليا لعمميو إضافية خدمات أدل قد

 . المنشأة أعماؿ
 

                                                             
1 Semiu babatundea deyemi and okwyokpala ,'' the Impact of audit independence on financial 

reporting, evidence from Nigeria'' ,business and management review, vol:01 , N:04 , 2011, p11 

 
1
 International  Federation  of  Accountants ( IFAC) ," Handbook of the Code of  Ethics for 

Professional Accountants ", 2013 , p13-14                                                                                              
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  : التأييد تيديد 3-
 

 يقكـ عندما ,أم الثالث الطرؼ تجاه عمميو عف كمدافع الحسابات مدقؽ يعمؿ عندما كيحدث
 المالية كالسندات األسيـ كتداكؿ,  مكضكعيتو تقكيض درجة إلى عميمو لمكقؼ بالتركيج المدقؽ
 خارجية أطراؼ مقاضاة في التدقيؽ, عميؿ عف بالنيابة المحامي بدكر كالقياـ , كتركيجيا لمعميؿ

 . معيـ النزاعات تسكية أك
 

 : التآلف تيديد 4-
 

 أك كثيقة عالقة بسبب عميمو مصالح تجاه تعاطفان  أكثر الحسابات مدقؽ يصبح عندما يحدث
 األلفة ىذه تنشأ قد بينيـ,أك قرابة صمة أك عائميةأك  شخصية عالقة ىناؾ يككف فقد معيـ طكيمة
 . عميمو مف المقدمة لميدايا المدقؽبسبب قبكؿ  أك كالعميؿ المدقؽ بيف التعاقد مدة طكؿ بسبب

 
 : المضايقة تيديد 5-
 
 دكره أداء مف الحسابات مدقؽ منع تـي حيث,  الترىيب أك التخكيؼتيديد ب أيضان  كيدعى 

 أك فعمية كانت سكاء تيديدات أك ضغكطات بسبب كذلؾ,  الميني الشؾ كممارسة بمكضكعية
 كالتيديد التدقيؽ عمؿ نطاؽ مف لمحد الضغكط ممارسة أك,  المنشأة إدارة قبؿ مف متكقعة

 . مستقبالن  المدقؽ تعيف عدـ أك األتعاب بتخفيض
 

 حريصان  يككف أف المدقؽعمى التي تؤثر عمى االستقالؿ نجد أف كباستعراض العكامؿ السابقة 
 أك الظاىرية الذىنية الناحية مفسكاء  ويتاستقالل أمكر تؤثر عمى أم فعأف يككف بعيدان  باستمرار

 أفباإلضافة الى , عدالة القكائـ المالية بكؿ ثقة كشفافيةمدل في رأيو  إبداءيستطيع كذلؾ حتى 
 يددي المدقؽ بشكؿ كاضح استقالؿ في الشؾ إلى تؤدم التي األسباب عمى كاالتفاؽ التحديد عدـ
 . التدقيؽ في التكقعات فجكة ظيكر إلى ذلؾ يؤدم كبالتاليبشكؿ فعمي ,  االستقالؿ ضعؼيك 
 

 :دور المدقق ومسؤولياتو واضح لالتحديد العدم  2/4/1/2
 
 كاضح دكر تحديد عدـك ىالتدقيؽ في  التكقعات فجكة كجكد إلى تؤدم التي العكامؿ أىـمف  إف

 كجكد في الرئيسي السبب كيعتبر , المدققيفكلياتؤ مس كضكح كعدـ المجتمع في يمعبو لممدقؽ
رشاداتالتدقيؽ  لمعايير كفقان  المدقؽ مسؤكلية أف حيف يففالفجكة ,  تمؾ  في تتحدد المينة كا 

 القكائـ كمستخدم يعتقد,  كاإلفصاح المالية القكائـ كعدالة المحاسبية التقديرات معقكلية مف التحقؽ
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 اكتشاؼ عف مسؤكؿك التدقيؽ  محؿ لممنشأة المالية القكائـ إعداد عف مسؤكؿ المدقؽ أف المالية
 المنشأة قدرة عف كالتقرير المالية القكائـ دقة كضماف القانكنية غير التصرفاتك  الغشجميع أنكاع 

 .االستمرار عمى
 

 مالية مشاكؿ مف تعاني توشرك كانت إذا إال المدقؽ إلى أيمج ال المستثمركىناؾ اعتقاد سائد بأف 
 دكر كاف ككمماالمدقؽ  دكر كضكح عدـ عمى مؤشران كىذا االعتقاد ما ىك إال  خسائر تحقؽ أك

 تخرج أمكر عف كالن ؤ مس القكائـ المالية مستخدمي مف الكثير عتبرها كمما بكضكح محدد غيرالمدقؽ 
 األسباب الرئيسية كمف ,عنيا كليتوؤ مسالمدقؽ  كينكر عمييا المتعارؼ المينية كليتوؤ مس نطاؽ عف
فالسيا المنشآت فشؿ حاالت مف المتزايد لعدداىك  التكقعات فجكة كجكد في  تحفظ بدكفكذلؾ  كا 

 عمى المشركعات ىذه قدرة عدـ عف المنشآت لتمؾ المالية القكائـ عمى تقاريرىـ في المدققيف
 .1اإلفالس أك الفشؿ حدكث التي تسبؽ السنكات فيكذلؾ االستمرار 

 
كظيكر التدقيؽ  في التكقعات فجكة اتساع في ساىمكا قد أنفسيـ المدققيف أف ى الباحثوير 

 كاضحدكر  تحديد عمى اتفاقيـ لعدـالتكقعات غير المعقكلة مف جانب المستفيديف مف التدقيؽ 
 فيما بينيـفعندما يتفقكف  , مكنوـ بو كما ال يالقيا مكنوكما ي المجتمع في كلياتوؤ كمس لممدقؽ

 . بذلؾ  التدقيؽخدمة المستفيديف مف  اقناع جميكريككف بمقدكرىـ 
 

 الميني : األداء جودة انخفاض  2/4/1/3
 
 كبأقؿ صكرة أفضؿ في الخدمة تقديـ خالؿ مف عمالئيا رضا عمى محصكؿل تسعى مينة كؿ إف

 مينة كفي,  بيا لتزاـاال ليتـ لمجكدة معايير ككضع المطمكبة بالجكدة الخدمة أداء يتـ كأف تكمفة
 كالمستفيد المقدـ البشرم العنصر لكجكد نظران  لمخدمات بالنسبة صعكبة أكثر األمر يككف التدقيؽ

 ىذا في التحكـ صعكبةبالتالي ك  , مختمفة أىداؼ ليا متعددة أطراؼكالذم ىك  الخدمة مف
 .العنصر

 

 

                                                             
  Jekins, B, '' An auditor's guide to bridging the Gap '' , Journal of accountancy,1990,pp.22-23 1 
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 1:ىلاألداء في التدقيؽ إ فجكةتقسـ 

 .التدقيؽ معايير كفؽ ككاجباتوالمدقؽ  مف معقكؿ بشكؿ المتكقعة الكاجبات بيف الفجكة –1

              .لممدقؽ الفعمي األداء بيف كالتدقيؽ  معايير كفؽالمدقؽ  كاجبات بيف الفجكة -2
 . التدقيؽ معايير كفؽالمدقؽ  أداء جكدة تقيس الفجكة كىذه

 2: عدد مف العكامؿ أىمياالتدقيؽ  في الميني داءاأل جكدة في يؤثرك 

 العميؿ مع المدقؽ ,استمراريةالتدقيؽ  أتعاب العميؿ, منشأة حجـ ,التدقيؽ  مكتبنشاط  حجـ
, تقديـ المدقؽ  لممدقؽالعممي ك العممي  ية كالتأىيؿالمين ةالخبر المنافسة بيف مكاتب التدقيؽ,

 خدمات استشارية .
 

 عمؿ عف المجتمع رضا عدـ زيادةك  ,المدققيف  أداء جكدة انخفاض إلى تؤدم التي العكامؿ بينما
 3:يمي ماك يمكف تحديدىاف المدققيف ىؤالء

 
 لعدـ أك جديدةتدقيؽ  عمميات عمى لمحصكؿكذلؾ يتـ إما  بينيـ فيما بالتنافسف يالمدقق قياـ -1
 تتناسب الالتدقيؽ  عمميات عف قميمة أتعاب قبكؿحياف يتـ ألكفي بعض ا ,الحالية العمميات فقد
 . المقدـ المجيكد مع
 تجديد كضمافىـ رضا عمى لمحصكؿ قميمة بأتعابالتدقيؽ  لعمالء أخرل خدمات تأدية -2

 . سنكيان  تعيينيـ
 فقد لعدـ ضركريان  ذلؾ يككف عندما المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ استمرارية بشأف التحفظ عدـ 3-

 .  العميؿ
 عف راضيف غير العمالء أفالمدققيف  دراؾإكذلؾ عند  العمالء مع متساىؿ سمكؾ تباعا -4

 .دكرىـ كأدائيـ
 

 أداء جكدة حكؿ المدققيف ك المالي المجتمع بيف تكقعات فجكة ىناؾ بأف يتضح سبؽ كمما
   الفجكة تمؾ كجكد في التي تساىـالرئيسية  عكامؿال مفيعد داء انخفاض جكدة األك  , التدقيؽ

                                                             
1
  Porter. B. op cit , p51

2
 ", سهام دراسة-ةغزقطاعفًالحساباتلمراجعًالمهنًاألداءجودةعلىالخارجٌةالمراجعةبٌئةمتغٌراتتأثٌرالطوٌل,

36,ص2012",رسالةماجستٌر,الجامعةاالسالمٌة,غزة,مكاتبمراجعةالحساباتفًقطاعغزةمٌدانٌةعلى
3
381ص,مرجعسابق,ٌوسف,جربوع
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كلكف  ,لعممية التدقيؽ ئوفي أدا المدقؽ كارشادات يتبعيا معايير قدمت المينةأف  ليذا نجد
 المينية المنظمة بكاسطة لممساءلة كنظاـ الجكدة رقابةل برامج ضعك  لى ذلؾ يجبإباإلضافة 
كالمساىمة في ,  المتكقعة المستكيات إلى الميني األداء جكدة بمستكل رتفاعاالفي ذلؾ ليساىـ 
 . فجكة التكقعات الحد مف

 
 : التدقيق بيئة في الفعال غير االتصال2/4/1/4  

 
 عمالء إلى المعمكمات بتكصيؿالمدقؽ  قياـ خالؿ مف مستمرة اتصاالت تشيدالتدقيؽ  بيئة إف

التدقيؽ  أىداؼ مف أف عميو المتعارؼ كمف,  الكسائؿ بمختمؼ األخرل كاألطراؼالتدقيؽ 
 خدمات مستخدمي أف أثبتت الميدانية الدراسات أف إال, المستفيديف إلى نتائجيا تكصيؿ األساسية
 في النقص كىذا ,المدقؽ  مف يستقبمكىا التي المعمكمات كؿ دائمة بصكرة يتفيمكف ال التدقيؽ
 1 أىميا : مظاىر الفجكة كليذه, تصاؿاال فجكة عميو يطمؽ أف يمكف كاالستيعاب الفيـ

 . االتصاؿ قناة ضعؼ - 
 .االتصاؿ منافع يقدـ ال بشكؿ التقرير فاعمية عدـ  -

 .التقرير محتكل في غمكض كجكد - 
 .التكصيؿ كمكاف بكقت االلتزاـ عدـ  -

 .ـتيتكقعا كبيف معمكمات مف المستفيديف إلى يصؿ ما بيف ختالؼاال - 
 .  لممستخدميف إضافية الحتياجات التقرير محتكل نقص - 
 .التكقعات لفجكة مسببان  أك جزءان  تعتبر كالتي المستخدميف لدل الخبرة ضعؼ - 

 
 إلى ذلؾ يرجع قدك  المينة, تقدمو مما أعمى خدمة مستكل يتكقع دائمان  مينة أم جميكرإف 

 الكاممة االستفادة لمجميكر يحقؽ ال إطار في خدماتيا تقدـ المينة أف أك معقكلة, غير تكقعات
 ولخدماتالتدقيؽ  تكصيؿ طريقة كبيف المعقكلة غير المستفيديف تكقعات بيف عالقة بالتالي يكجدك 
 أف الممكف مفمصطمحات  يستخدمكفالتدقيؽ  أعماؿ عف كتقريرىـ رأييـ إبداء عند المدققيف فإ

 تقارير لغة فيـ عمى المستخدميف قدرة نقص فإفالتقرير, كبالتالي  مستخدمي عمى فيميا يصعب
 .2االتصاؿ ضعؼ نتيجتيا تككفالتدقيؽ 

                                                             
1
 149صدٌقً,مسعود,مرجعسابق,ص
2
رسالة".لمعالجتهامقترحإطارمعالمراجعةمهنةفًالتوقعاتفجوةلمشكلةاختبارٌةتحلٌلٌةدراسة",حسنعبدهأحمد,الرٌس

 69ص,2001الزقازٌق,جامعة,دكتوراه
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 فجكات تشمؿ بؿ التقرير فجكة ىي كاحدة فجكة عمى تقتصر الالتدقيؽ  في االتصاؿ فجكة فإ
 االتصاؿ مشكمة إلى باإلضافة, كاتساعيا  التكقعات فجكة كجكد في تساىـ الفجكات كىذه أخرل,

 النكاحيتتعمؽ ب االتصاؿ في أخرل مشكالت إلى الدراسات بعض أشارت ,التقرير بخصكص
 1:التالية

 . بالمنشأة الداخمية الرقابة( أ 
 . التدقيؽ محؿ المنشأة استمراريةمدل ( ب
 .  الخارجييف كالمدققيف الداخمييف المدققيف بيف االتصاؿ( ج
 

 في مينة التدقيق :الرقابة الذاتية قصور 2/4/1/5  
 
دراكو النظاـ ليذا المجتمع فيـ بمدل التدقيؽ لمينة الذاتية الرقابة نظاـ كفاعمية نجاح يقاس "  كا 

 :الرقابة عمميات كتتضمف لو المدققيف فيـ بكيفية فقط كليس تطبيقو, لكيفية
 .لألداء معدالت كضع -1
 .األداء قياس -2
 2. "األداء عف االنحرافات كتصحيح تحميؿ -3

 كتصحيح كتحميؿ كقياسيا األداء معدالت كضعكلكف كىذه المحاكر الرئيسية  لمرقابة عمى األداء 
 كتضع المينة عمى تسيطر قكية مينية كيانات كجكد يستمـز المعدالت ىذه عف االنحرافات
 .كالمعايير القكاعد بيذه األعضاء كتمـز يـعمم تنظـ التي كالمعايير كاإلرشادات القكاعد ألعضائيا

 
لى المينة كرقابة تنظيـ في المينية المنظمات دكر إلى بعض الباحثيف أشار كقد   القصكر كا 

ترددت  حتى المينة أعضاء عمى الرقابة في بدكرىا قياميا كعدـ المنظمات ىذه منو تعاني الذم
 الدكائر في كثيران  "  ? Who will Audit the Auditor' work المدقؽ عمؿ يدقؽ مف"  مقكلة

 تكرط خاص بعد كبشكؿ األمريكية, المتحدة بالكاليات يالمال مجتمعال كفي كالقضائية السياسية
 . 3 العمالقة األمريكية الشركات إفالس فضائح في شركات التدقيؽ كبريات

                                                             
1
,,1993العاشرالعدد,األزهرجامعةفرع–التجارةكلٌة,العلمٌةالمجلة,"المراجعةفًالتوقعاتفجوة"وهبة,سامً,متولً

185ص
2
-التجارةكلٌةمنشورة,غٌرماجستٌررسالة,"مستخدمٌهتوقعاتلتحقٌقالمراجعتقرٌرفاعلٌةتطوٌر",رضاأسامة,هللاعطا

78ص,2000شمس,عٌنجامعة
3
اقتراحمعتجاههاالقانونٌةومسئولٌتهالمهنٌةبواجباتهالخارجًالمراجعإخالللصورتحلٌلٌةدراسة",الغنًعبدسمٌر,محمود

,2002األول,العدد,22,المجلدالزقازٌقجامعةالتجارٌة,والبحوثالدراساتمجلة,"المهنةأعضاءعلىالرقابةلتفعٌلإطار

 40ص
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 سكؼ كينظـ شؤكنيابشكؿ فعاؿ   المينةيسيطر عمى  ميني تنظيـ كجكد عدـ فأ كبالتالي نجد
رة قد في ثقة الجميكر كانعداـ ضعؼ كبالتالي أعضائيا, عمى الذاتية الرقابة قصكرى إليؤدم 
 . التكقعات فجكة اتساعكجكد ك  يساىـ في مما مصالحو حماية عمى المينة

 
 : المينية الكفاءة نقص2/4/1/6  

 
كالتدقيؽ  المحاسبة مجاالت في كالمتخصصة الكافية المعرفة لممدقؽ المينية بالكفاءة يقصد

 يكتسبو الذم السمكؾ ككذلؾ المختمفة, كالظركؼ الحاالت في المعرفة تمؾ تطبيؽ في كالميارة
 . 1 الكافي كالتدريب التعميـ مف المدقؽ

 أىمية عمى المتفؽ األمكر مف المينية الكفاءة أك المتخصصة كالمعرفة يةستقاللاال عناصر فإ
ف المدققيف في تكافرىا  المينية الكفاءة تعتبرك  , بدقة مفاىيميا تحديد في اختالؼ ىناؾ كاف كا 

 الجية مف شؾ محؿ كليست دائمان  المدققيف في مفترضة كىي لمتدقيؽ األساسية الدعائـ مف
 2 . المفترضة
 3 :المقكمات التالية عمى المينية الكفاءة كتعتمد

 
 .فييا لمدخكؿ المينة مجاؿ في متخصص جامعي مؤىؿ عمى الحصكؿ -
 .المينة لمزاكلة كشرط العممي التدريب مف فترة قضاء -
 .المزاكلة فترة طكؿ المستمر الميني كالتعميـ التدريب -
 جكدة عمى يؤثرالتدقيؽ  عممية أداء فيلممدقؽ  المينية كفاءةال كانخفاض نقصأم ف فإ كبالتالي 

 . التدقيؽ في التكقعات فجكة كجكدفي  يساىـ كىذا بدكره,  األداء
 

 :تقرير التدقيق 2/4/1/7  
 

 لتطكر نتيجة كذلؾ كمضمكنو, شكمو حيث مف التاريخ عبر مختمفة تطكرات التدقيؽ تقرير شيد
 فكيمك   العاـ القبكؿ يمقى نمكذج إيجاد المينية المنظماتك  الجمعيات كمحاكلة التدقيؽ مينة

 كاف عشر الثامف القرف أكاخر ففي ,كسيؿ كاضح بشكؿ التدقيؽ عممية نتائج تكصيؿ مف المدقؽ
 المالية البيانات فأب المدقؽ فيو يشيد شيادة كيسمى كاحدة فقرة مف يتككف الحسابات مدقؽ تقرير

 .المالية الفترة بنياية المنشأة لحسابات كعادلة حقيقية صكرة تعطي الميزانية كباألخص
                                                             

1
183مرجعسابق,صوهبة,سامً,متولً
2
378صسابق,مرجع,,ٌوسفجربوع
3
والدراساتللبحوثالعلمٌةالمجلة,"تضٌٌقهاوأسالٌبالمراجعةمهنةفًالتوقعاتفجوة,الجلٌلعبدحسنًمحمد,صبٌحً

 180ص,3,1998العدد,حلونجامعة,التجارٌة
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 إذ المتحدة, الكاليات في الحسابات مدقؽ تقرير لتنميط المحاكالت أكلى بدأت 1917 عاـ كفي 
 مدقؽ لتقرير التالي النمكذج تضمنت مذكرة القانكنييف المحاسبيف األمريكي المجمع أصدر

 القانكنييف المحاسبيف مجمع ممثمي مف المشكمة المجنة أعدت 1934 العاـ كفي الحسابات
 النمكذج ىذا كيعد باستخدامو, أكصت نمطينا تقريرنا المالية األكراؽ بكرصة كممثمي األمريكييف

 لمعايير معمقة دراسة كبعد 1947 العاـ كفي ,المينة مف العاـ القبكؿ حازت التي األشكاؿ أكؿ
 صيغة باتباع أكصى القانكنييف ممحاسبيفاألمريكي ل مجمعال قبؿ مف عمكمان  المقبكلة التدقيؽ
 نمكذج عمى ذلؾ بعد جكىرية تغييرات أم تطرأ كلـ االتجاه, ىذا تعكس النمطي لمتقرير معدلة
 1 . 1988 العاـ حتى الحسابات مدقؽ تقرير

 
 عدا ما طكيمة جمكد بفترات مرت التدقيؽ تقرير تطكير عمميةبأف  كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ

 بأف قمؽ ىناؾ كاف الفترة تمؾ خالؿك  1988 الى 1948 عاـ منذ عميو تمت بسيطة تغيرات
 محاكالت اجراء تـ فقد , التدقيؽ رسائؿ مف القصد إدراؾ يستطيعكف ال المالية التقارير مستخدمي

   الكاسع الدعـ تمقىمكحدة  صيغة إيجاد في تنجح لـ أنيا إال التقرير صيغة في لمتغيير عديدة
 ىذا بأف بينت ك التدقيؽ تقرير في التناقضات مف عدد Cohen لجنة أظيرت 1978 عاـ كفي

 الى ذلؾ كأرجعت  المالية التقارير مستخدمي ك المدققيف بيف االتصاؿ عممية في يتعمؽ التناقض
 التقارير شمكؿ ك المدقؽ ك اإلدارة مسؤكليات بيف التمييز المالية التقارير مستخدمي قدرة عدـ
 تفسيرىايتـ ك  إدراكيا يصعب كمصطمحات رمكز عمى تحتكم التقارير جعؿ مما قياسية لغة عمى
 التقرير صيغةتكحيد  بكجكبالمجنة  أكصت ذلؾ كبمكجب , المدقؽ يقصده عما مختمفة بطرؽ
  .2 كاضح بشكؿ المدقؽ كمسؤكلية دكر كصؼ عمى قادرنا يككف بحيث

 
 رضا عدـ قضية اكتسبتك  التدقيؽ في التكقعات فجكة أسباب مف رئيسيان  سببان  المدقؽ تقرير يعد

مف  النطاؽ كاسع اىتمامان  االتصاؿ بفجكة سميت التي التدقيؽ تقرير عف المالية القكائـ مستخدمي
 ليا كأصبح فعاليتيا فقدت الحسابات مدقؽ تقرير محتكيات ألفقبؿ الباحثيف كالمنظمات المينية 

 .3 المعاصرة األعماؿ ممارسة بيئة في القرار اتخاذ عممية عمى الخطيرة السمبية انعكاساتيا
 

                                                             
1
ابراهٌم,الزوي,حسام,خداش,محمود,نصار  المدقق بتقرٌر والخاص المعدل(  700)  رقم الدولً التدقٌق معٌار تعدٌالت " أثر,

 والمستثمرٌن المالً القطاع شركات فً المالٌة القوائم ومعدي الحسابات مدققً آلراء: مٌدانٌة دراسة التوقعات فجوة تضٌٌق على
598-597ص,4,2011العدد,7المّجلد,المجلةاالردنٌةفًادارةاالعمال," واألكادٌمٌٌن المؤسسٌٌن

2
 باهلل المنتصر , ترزي " الخاص بتقرٌر مدقق الحسابات على تضٌٌق فجوة  700أثر تعدٌالت معٌار التدقٌق الدولً رقم ,

الجامعةفلسطٌن –دراسة تحلٌلٌة آلراء مدققً الحسابات وُمعدي القوائم المالٌة واألكادٌمٌٌن فً قطاع غزة  –التوقعات  , "
 64,ص2013التجارة, غزة,كلٌة–اإلسالمٌة

3
65, ص ,مرجعسابقباهللالمنتصر,ترزي
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 القانكنييف لممحاسبيف األمريكي المجمع مثؿ مختمفة فترات كفي عديدة مينية جيات أكلت قدك 
 الحسابات مدقؽ بتقرير خاصة أىمية األخرل الجيات مف كغيرىا لممحاسبيف الدكلي كاالتحاد
جراء الحسابات مدقؽ بتقرير المتعمقة المعايير مف العديد بإصدار الجيات ىذه قامت حيث  كا 
 أجؿ مف ذلؾ ك كمحتكاه التقرير بشكؿ تتعمؽ كالتي المعايير تمؾ عمى التعديالت مف العديد

 ىذه كآخر كاضح بشكؿ التدقيؽ عممية نتائج تكصيؿ مف المدقؽ يمكف تقرير عمى الحصكؿ
          الدكلي التدقيؽ معيار عمى لممحاسبيف الدكلي االتحاد أجراه الذم التعديؿ ىك التعديالت

 . المدقؽ بتقرير الخاص(  700)  رقـ
 

 :واألخطاء الغش اكتشاف في المدقق مسؤولية2/4/1/8  
 

 تدقيؽ لعممية الجدلية السمات إحدل كاألخطاء الغش اكتشاؼ في الحسابات مدقؽ ةكليؤ مس تعتبر
 كؿ اكتشاؼ عف كؿؤ مس المدقؽ بأف قناعة المالية القكائـ مستخدمي لدل كجدي حيث,  الحسابات
 المحاسبيف معيد أشار كقد,  التدقيؽ محؿ المالية السنة أثناء حدثت التي كاألخطاء الغش حاالت

 مف يتكقع المتخصص غير العادمالشخص  أف في تكمف المشكمة بأف اانجمتر  في القانكنييف
 .1 الجكىرية كاألخطاء االحتياؿ عمميات جميع يكتشؼ أف المدقؽ

 
 عاتؽ عمىتقع  كالخطأ الغش كاكتشاؼ منع مسؤكلية فأ لممحاسبيف الدكلي االتحاد بيفكقد 
 الرقابة كلنظاـ المالئمة المحاسبية لمنظـ استخداميارار كاستم تطبيقيا خالؿ مف كذلؾ اإلدارة

 كيجب الخطأ أك الغش حدكث إمكانية يمغي ال كلكنو يقمؿ النظـ ىذه تطبيؽ إف حيث,  الداخمية
 الداخمية الرقابة نظاـ كتقكيـ سةدرا منو تتطمب كالتي الالزمة المينية العناية بذؿ مدقؽال عمى

اتخاذ  يتضمف شامؿ تدقيؽ برنامج كعمؿ كتكقيتيا الالزمة الجراءات كاالختباراتا كتحديد
 كما المالية كالقكائـ كالسجالت الدفاتر في مادم تحريؼ كجكد المدقؽ عتكق   إذا إضافية اجراءات
يتـ اكتشافو   غش أك جسيـ خطأ أم حكؿ المنشأة إدارة مف االستفسار المدقؽ عمى يتكجب

 قبؿ مفااللتزاـ  كعدـ المحاسبية الداخمية الرقابة أنظمة تصميـ في الضعؼ نقاط إلى باإلضافة
  2.المحددة الرقابة بإجراءاتبالمنشأة  العامميف

 
                                                             

1
Garcia- Benau, Maria Antonia and Humphrey, Christopher, "Learning from the experiences of 

Britain and Spain", European Accounting Review, (1992), Vol. 1 No. 2, p303-331 
1 International Federation of Accountants (IFAC) ," Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review Other Assurance, and Related Services Pronouncements ",Volume I, 2013,        

p 157– 200                                                                                                                                                    
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 األفكار بعض ىناؾ أف( APB) المتحدة المممكة فيالتدقيؽ  اتممارس مجمس أشار كما
 إال ىك ما النظيؼ التقرير أف اعتقادىـ منيا المالية القكائـ مستخدمي عمى تسيطر التي كالمفاىيـ
 كأف ,التدقيؽ  تقرير يغطييا التي الفترة في تالعب أك غش أم مف المالية القكائـ بخمك ضماف
 .1المالية القكائـ في المكجكدة األرقاـ بصحة مطمؽ تأكيد تقديـالمدقؽ  عمى
 
 لمستخدمي القرارات عمى تأثيره كمدل العنصر بأىمية يرتبط كالغش الخطأ عنصر كجكد فإ

 الكافية المينية العناية بذؿ فيجب القرارات عمى كيؤثر ىاـ العنصر كاف فإذا,  المالية المعمكمات
ذا اكتشافو في  مف يعد فال القرارات عمى يؤثر ال التي بالدرجة ىاـ غير العنصر ىذا كاف كا 

في  كذلؾ التكقعات فجكة تقميص في البحث كجب األساس ىذا كعمى, 2المدقؽ  أداء أكلكيات
 األخطاء كتحدد تكجو التي المعايير عمى االعتماد خالؿ مف المسببات عمى مقضاءل محاكلة
 . المالية القكائـ مستخدمي لدل اآلراء ليذه القبكؿ يعطي بما كذلؾ أىميتيا كدرجة

 
 تخطيط بضركرة المدققيف تمـز مينية معايير كصدرت المينة, استجابت فقدلمضغكط  كنتيجة
 عمى كمؤثرة جكىرية تعتبر التي كاألخطاء الغش الكتشاؼ معقكؿ ضماف تكفير أجؿ مفالتدقيؽ 
 .المالية القكائـ

 
 مدقؽال يكتشؼ أف تكقعات لدييـ المالية القكائـ مستخدمي و مما سبؽ يتضح أفأن ويرى الباحث

 كأف,  كمعقكلة منطقية ذلؾ في كتكقعاتيـ التدقيؽ عممية تنفيذ أثناء كاألخطاء الغش حاالت
 مستخدمي تكقعات لتمبية كافية ليست كالمخالفات الغش اكتشاؼ بشأف الحسابات مدقؽ كاجبات
 غيرىي الغش حاالت كؿ باكتشاؼالمدقؽ  يقكـ بأف الجميكر تكقعات أما, المالية القكائـ
 الكقت قيكد باإلضافة الى معايير مف بو يمتـز ما ضكء في انجازهالمدقؽ  يستطيع الك  معقكلة
 طبيعة عمى بتعريفو  المالي المجتمع تثقيؼ عمى تعمؿ أف مينةال عمىيتكجب  ليذا,  كالتكمفة
 يمكف ما مع تتالءـ كي تكقعاتو مستكل لخفض كذلؾالمدقؽ  مسؤكليات حدكد كالتدقيؽ  عممية

 . معقكلة بدرجةالمدقؽ  ينجزه أف
 
 
 
 

                                                             
Accountancy, 1991, P. 125".

2
  Auditing Practices Board, " Proposals for an Expanded Auditor's Report

2
145صسابق,مرجع,مسعود,صدٌقً
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 : القانونية غير التصرفات اكتشاف في المدقق مسؤولية  2/4/1/9
 

 فجكةلى كجكد إمف األسباب المؤدية  القانكنية غير التصرفات اكتشاؼ فيالمدقؽ  ةيكلؤ مس تعتبر
 كؿ اكتشاؼ عف مسؤكؿالمدقؽ  بأف المالية القكائـ مستخدمك يتكقع, حيثالتدقيؽ في التكقعات
 فجكةمف األسباب المؤدية لظيكر  التكقع كىذا التدقيؽ ميمة أداء أثناء القانكنية غير التصرفات

 ات .التكقع
 عاـ فيالقانكني لممحاسبيف األمريكي المجمع عف الصادرة(  54 ) رقـ التدقيؽ معايير نشرة فإ

 القانكنية غير التصرفات عف كالتقرير اكتشاؼ عف الحسابات مدقؽ مسؤكلية أفاعتبرت  1988
 األخطاء باكتشاؼ المتعمقة لممسؤكلية مماثمة المالية القكائـ عمى كميـ مباشر تأثير ليا يككف التي

 تمؾ الكتشاؼ معقكؿ تأكيد تكفر بحيث التدقيؽ عممية تخطيط تتطمب كالتي كالمخالفات
 . 1التصرفات

 
جراءات ا فإف المالية القكائـ عمى مباشر غير تأثير ليا يككف التي القانكنية غير التصرفات أما

 ال إنيا حيث اكتشافيا إلمكانية ضمانان  تكفر العمكمان  المقبكلة التدقيؽ لمعايير كفقان  التدقيؽ
 مدقؽ عمى يجب نوإف ذلؾ كمع,  التصرفات تمؾ الكتشاؼ خصيصان  تصمـ اجراءات تتضمف

 أم اكتشاؼ ؿحاكفي ,  التصرفات تمؾ حدكث إلمكانية كمدركان  كاعيان  يككف أف الحسابات
 تأثيره يـيلتق كافية معمكمات عمى يحصؿ أف الحسابات مدقؽ عمى يجب فانو قانكني غير تصرؼ
 .2 التصرؼ ذلؾ لتأثير اإلدارة تقييـ مراعاة ضركرة مع المالية القكائـ عمى
 
عمى  مباشر غير تأثير ليا التيك  مباشر تأثير ليا التي القانكنية غير التصرفات بيف التمييز إف

نشرات  تتضمف لـ كما , بينيا لمتمييز فاصؿ حدلعدـ كجكد كذلؾ أمر صعب  القكائـ المالية
 لمدقؽ الميني التقدير عمى يعتمد ذلؾ فإف كبالتالي,  بينيا لمتمييز قكاعد أم المعايير

  3.الحسابات
 

 معقكؿ تأكيدبحيث يكفر  التدقيؽ عمميةل يخطط أف عمى المدقؽيرل الباحث أف  كمما سبؽ
كانت مباشرة أك أ سكاءن  المالية القكائـ عمى ـاى تأثير ليا التي القانكنية غير التصرفات الكتشاؼ

كافية كأداء المدققيف أيضان مازاؿ  غير مازالت المينية كفي ىذا الشؽ فإف المعاييرغير مباشرة , 
                                                             

1
 االقتصاد كلٌة منشورة, غٌر ماجستٌر رسالة المراجع, عمل وطبٌعة المالٌة القوائم مستخدمً توقعات بٌن الفجوة ,واكد,سامً

69, ص  2003 ,السعودٌة العزٌز, .عبد الملك جامعة واإلدارة,
2
 550-541, ص  2004, الجامعٌة الدار األول, الجزء المراجعة, معاٌٌر موسوعة , العال عبد طارق , حماد
3
ماجستٌر,رسالة,"السورٌةالعربٌةفًالجمهورٌةمٌدانٌةدراسة–الخارجٌةالمراجعةفًالتوقعاتفجوة"عبدالرحمن,الحارس,

 17, ص 2009اٌسىرٌت, العربٌةالجمهورٌةتشرٌن,جامعة
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 المالية القكائـ مستخدمي تكقعاتيخص  بما أماغير كاؼ كىذا يدؿ عمى كجكد فجكة األداء , 
 غير التصرفاتبما فييا  القانكنية غير التصرفات كؿ اكتشاؼ في الحسابات مدقؽ مسؤكليةحكؿ 

القياـ  يستطيع الالمدقؽ  فإف المالية القكائـعمى  ـغير ىاك  مباشر غير تأثير ليا التي القانكنية
لى إيشير  التكقع كىذا كالتأىيؿ,كلو حدكد مف حيث الكفاءة قانكنيان  خبيران  ككنو ليس ذا العمؿبي

  . كجكد فجكة الالمعقكلية
 

 : مستخدمي القوائم الماليةب خاصةال األسباب 2/4/2 
 

 : مستخدمي القوائم المالية لدىعن المحاسبة والتدقيق  قصور الوعي  2/4/2/1
 

 القصكر كىذا المستخدميف جميكر بيف التدقيؽك المحاسبة عف الكعي نشر في قصكر يكجد
القيكد باإلضافة الى  المدقؽ كلياتؤ كمس دكرك التدقيؽ  كأىداؼ بماىيةيـ إلمام عدـ إلى ميؤد

التي  األعماؿ نحك التكقعات مف المزيد ُيكلد  بالتالي ك ,  المتأصمة في عممية التدقيؽكالتعقيدات 
 ما ضكء في تقديمياالمدقؽ  مقدكرب ليس كبيران  حدان  تبمغ قد لتياالقياـ بيا ك  المدقؽ يجب عمى

 التدقيؽ لعممية كالعائد التكمفة عنصر ضكء في ككذلؾ لممينة منظمة كقكانيف معايير مف يحكمو
 . في التدقيؽ التكقعات فجكةاتساع  كىذا بدكره يساىـ في

 
 : المجتمع توقعات في التغير طبيعة 2/4/2/2 

 
 لحدكث ميؤد مما كالديناميكية بالسرعة يتسـ المدقؽ مف المجتمعكطمبات  تكقعات في التغير فإ

 ليا المينية كاالستجابة دمي القكائـ المالية,مستخل جديدة تكقعات ظيكر بيف كبير زمني فاصؿ
  .1التكقعات فجكة اتساع في يساىـ الذم األمر كىك
 لمجدؿ مثيرة كظاىرة إنكاره يمكف ال أصبحت كاقعان  التكقعات فجكة يرل الباحث أفمما سبؽ ك 

 عمى المصمحة أصحاب طمب ىما بمتغيريف محددة بطبيعتيا ألنيا كديناميكية ساكنة غير فيي
تتغير باستمرار  كمككناتيا كمسؤكليات المدقؽ, خدمات المدقؽ كعرض كمسؤكليات خدمات
تجاه  لدل المجتمع كاإلدراؾ الكعي لى محاكالت رفعإباإلضافة  المدققيف كاجبات في كالتكسع

 الحسابات مدققي بيف مشتركة مسؤكلية التدقيؽ ىي في التكقعات فجكة إف مسؤكلية ,مينة التدقيؽ
كجكدىا كالعكامؿ التي ساىمت في  أسباب في الجيد البحث يجب لمتدقيؽ, كليذا الخارجية كالبيئة

 غير مف ألنو األدنى إلى الحد تقميصيالكالسعي  مككناتيا في التحكـ كذلؾ لمحاكلة اتساعيا
 .الحديثة عماؿتحيط بنا في بيئة األ التي التعقيدات ىذه كؿ ظؿ في نيائيان  عمييا القضاء الممكف

                                                             
1
"  المبررات و الدواعً:  الضرائب خبراء و والمراجعٌن الثالث الطرف بٌن المراجعة عملٌة فً التوقعات "فجوة,مهتدي,بدوي

17-16, ص 2012 اٌّفتىدت , السودانجامعة,منشورةغٌرماجستٌر رسالة
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 :  مقدمة
 
تكصمت إلى نتائج تؤكد صعكبة بحاث التي تناكلت فجكة التكقعات ف معظـ الدراسات كاألإ

بيف المجتمع المالي كمدققي الحسابات المستقميف كذلؾ ألف  الفجكةبشكؿ كامؿ عمى القضاء 
غير المعقكلة مف التكقعات ك الفجكة تتجدد كتتطكر كفقان لمظركؼ كالمتغيرات , ىذه أسباب كجكد 

تساىـ  جانب المجتمع المالي بالنسبة لدكر كمسؤكليات المدقؽ كنقص األداء مف جانب المدققيف
كتطكير  إلصدار جاىدة تعمؿ المنظمات المينية أف إال, استمرار الفجكة بشكؿ كبير في 

 اكتشاؼ في كلياتوؤ مس تحديد ك المدقؽ استقالؿ حيث مف التدقيؽ عممية تحكـ التي المعايير
 مدل إلى اإلشارة ك العميؿ لمنشأة الداخمية الرقابة مف دكره ك تصرفات غير القانكنيةلا ك الغش
  المينة سمكؾ ضبطل معايير إصدار ك األداء جكدة رقابة معايير ك االستمرار عمى المنشأة قدرة

 المالية البيانات مستخدمي تثقيؼ عمىمعمؿ لالمنظمات المينية  سعىما سبؽ تلى إباإلضافة 
 تحسيف إلى تؤدم التي المعايير إصدار كعمىككاجبات كمسؤكليات المدقؽ التدقيؽ  كظائؼب

 لمحد ةطار المحاكلإفي جميعيا تصب ىذه الجيكد ك , المالية القكائـ مستخدمي مع االتصاالت
 . التدقيؽ مينة عمى السمبية آلثارىا نظران  الفجكة تساعا مف
 
 

باستعراض العكامؿ المؤثرة في تقميص فجكة التكقعات في التدقيؽ  الباحث قكـيكفي ىذا الفصؿ س
 فجكة تقميص فيمع ىذه العكامؿ كمدل مساىمتيا  معايير التدقيؽتعامؿ  يةكتكضيح كيف

 . التكقعات
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كقد ساىمت كالتي تساىـ في تقميصيا كالحد منيا تتأثر فجكة تكقعات التدقيؽ بعدد مف العكامؿ 
معايير التدقيؽ الدكلية فييا كقدمت أدلة كارشادات تساىـ في تأطير عمؿ المدقؽ كتحديد كاجباتو 

 كمسؤكلياتو كيمكف استعراض ىذه العكامؿ كما يمي :
 

 المدقق : يةاستقالل تدعيم3/1  
 
 يجب التي المينية الصفات أىـ كىي مف التدقيؽ عممية عامؿ رئيسي في المدقؽ يةستقاللا عتبرت

 ممارسة عند يـيتاستقالل عمى الحفاظ المدققيف عمى يجب لذلؾ, الحسابات  مدقؽ بيا يتمتع أف
 مستخدمي ثقة زيادةك  المالية مدل عدالة القكائـ في كمحايد فني رأم إبداءكذلؾ مف أجؿ  عمميـ

 .التدقيؽ تقارير في المالية لقكائـا
 كؿ الى يمتد أف يجب االستقالؿ أفإال ,  ان يكم يتحقؽ ال قد المدقؽ استقالؿ أف مف الرغـ عمىك 
 أك الحقيقة في سكاء باالستقالؿ يتمتع أف المدقؽى عم يتكجب مما, 1التدقيؽ بعممية يتعمؽ ما

 عميو بؿ العقمي باالستقالؿالمدقؽ  يتمتع أف يكفي الف,  بو يقكـ أف ممكف عمؿ أم في المظير
 ما ىذاك  ,الخارجية األطراؼ مف مكاقؼ الشؾإلزالة  الخارجي مظيره في مستقالن  يككف أف كذلؾ
 أف يجب, كبالتالي عمكمان  قبكلةالمضمف معايير التدقيؽ  العامة المعايير مجمكعة عميو نصت
 فقداف ألف بينيما فصؿ دكف كالظاىر الحقيقي بمجاليو الخارجيلممدقؽ  الكامؿ االستقالؿ يتحقؽ
 2.األخر يمغي قد أك يضعؼ أحدىما

 
ىك أكؿ مف كضع معايير أداء لممينة (  AICPAاالمريكي لممحاسبيف القانكنييف )  المجمعف إ

كمنذ ذلؾ (  عمكمان  المقبكلةضف كتيب صادر بعنكاف )معايير التدقيؽ  1939عاـ منذ كذلؾ 
صدار تكصيات تفصيمية تشرح إفي  عمجم  ال شرع كلكف األساسية, المعايير ىذه تتغير لـالكقت 

ساس الذم تعتمد ساسية كما ىي باعتبارىا األالمعايير األىذه المعايير كتعتبر مكممة ليا مع بقاء 
كجو النقد التي كجيت ليذه أصدار ىذه التكصيات تالفي إكاليدؼ مف , عمييا ىذه التكصيات 

 .  دةدالمعايير باعتبارىا صيغت في قكاعد عامة غير مح
      لى ثالث مجمكعات رئيسية كىي:إ (GASSمعايير التدقيؽ المقبكلة عمكمان ) صنفت كقد
  . المعايير العامة أك الشخصية -أ

 . معايير العمؿ الميداني -ب
 . معايير اعداد التقرير -ج

                                                             
1
 االدارٌة, العلوم دراسات مجلة,"للمهنة المنظمة التشرٌعات و الدولٌة المعاٌٌر ضوء فً مقارنة تحلٌلٌة دراسة" , صادق, الحسنً

 52. , ص 1999 , عمان,األردنٌةالجامعة, 1 العدد , 26 المجلد
 61, ص 2003, اٌذار اٌجاِعٍت, اإلسىٕذرٌت, " وظريخ انمراجعخ َآنيبد انتطجيك"اٌظباْ , ِذّذ سٍّر ,  2
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 كالذم أك د عمى كجكبىك معيار االستقالؿ  الشخصية أك العامة المعاييرف المعيار الثاني مف إ
أىميتو مف أف  كتنشأ, العمؿ مراحؿ كافة خالؿ دققيفالم أك دقؽالم عند الذىني االستقالؿتكفر 

ة االعتماد عمى رأم المدقؽ الخارجي يتحدداف بمدل استقالؿ المدقؽ كحياده في جمدل الثقة كدر 
ف يبتعد عف المكاقؼ التي قد تثير ألى تدعيـ استقاللو ك إف يمجأ أفعمى المدقؽ  ,بداء رأيو إ

الشككؾ في درجة الحياد أك االستقالؿ الكاجب تكافرىما لديو مما قد يؤدم الى التأثير عمى درجة 
 . يصدرهالثقة كمدل االعتماد عمى الرأم الذم 

 
 مزيدال األمريكي القانكنييف المحاسبيف مجمع فع الصادر المينة سمكؾ آداب دليؿ تضمف كما
 األداء جكدة رقابة معايير نشرة لىإباإلضافة  دقؽلمم االستقالؿ تكفر التي اداتاإلرش مف

 عمى المحافظة في المكاتب ىذه لمساعدة الالزمة اإلرشادات تكفركالتي  التدقيؽ كمكاتب لشركات
 . 1المظير في ستقالؿاال
 

)األىداؼ العامة لممدقؽ المستقؿ( ضمف فقرة متطمبات  200 معيار التدقيق الدولي كجاء في 
بات السمكؾ عمى المدقؽ أف يمتثؿ لمتطم , السمكؾ األخالقي المتعمقة بتدقيؽ البيانات المالية

كالمتعمقة بعمميات تدقيؽ  بما في ذلؾ المتطمبات المعنية باالستقاللية, األخالقي ذات العالقة 
 . 2 الماليةالبيانات 

 
لو أىمية كبيرة في تحسيف أداء المدقؽ لعممية التدقيؽ ـ استقالؿ المدقؽ يأف تدع نجدكمما سبؽ 

بداءك  بكؿ شفافية كبعيدان عف أم ضغكط قد  المالية مدل عدالة القكائـ في محايدالك  فنيال ورأي ا 
 التدقيؽ تقارير في المالية لقكائـا مستخدمي ثقة زيادةبالتالي يساىـ ذلؾ في ك , يتعرض ليا 

كيمكف  كيكجد في األدبيات المحاسبية العديد مف الكسائؿ كالمقترحات التي تدعـ استقالؿ المدقؽ
 : كما يمي ىـ ىذه المقترحاتأعرض 

 
 لجان التدقيق :  3/1/1

 
 فيتيا فكر  تككنت كالتي المدقؽكحياد  استقالؿ تدعـ التياليامة  الكسائؿ مفالتدقيؽ  افلجتعد 

لشركة  المالية التقارير في التالعب عف الناتجة المالية اليزات بعد األمريكية المتحدة الكاليات

                                                             
1
110, ص  2006, اإلسكندرٌةالجامعٌة,الداروالتطبٌق,النظرٌةبٌنالمراجعة,أحمدالسٌدأمٌن,لطفً.

2 International Federation of Accountants (IFAC)," Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review Other Assurance, and Related Services Pronouncements",VolumeI,2013, p 80 
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MOKESSON & ROBBINS نيكيكرؾ بكرصة مف كؿ قياـ عف أسفرت التي  (NYSE)
 غير األعضاء مف مككنة لجنة تشكيؿ بضركرة بالتكصية (SEC) المالية األكراؽ كلجنة

 . 1 أتعابو تحديد ك خارجي مدقؽ تعييف ميمتيا تككف التنفيذييف
 في األساس ىيلتدقيؽ ا لجنة جعؿ الذم Sarbanes – Oxley قانكف  صدر 2002 عاـ كفي

 القياـ عمى المكافقة عف المسؤكلة ىي كأصبحت الخارجي المدقؽ أتعاب كتحديد التعييف عممية
 2.االستشاريةبالخدمات 

 
 بتعييف تتعمؽ التي اتيمسؤكليا تنفيذ طريؽ عف المدقؽ استقالؿ تدعيـ في لتدقيؽا لجنة تساىـك 
 في المساىمةلتدقيؽ ا لمجنة يمكف ككذلؾ لتدقيؽا تقرير كمناقشة أتعابو كتحديد الخارجي مدقؽال

 3: طريؽ عفدقؽ الم استقالؿ دعـ
 
 عدـ مف كالتأكد التدقيؽ غير خدمات ألداء الخارجي المدقؽب لالرتباط اإلدارة خطط فحص -

 .المدقؽ استقالؿ عمى الخدمات تمؾ تأثير
  . النظر كجيات تقريب كمحاكلة كاإلدارة المدقؽ بيفكالخالؼ  االتفاؽ عدـ جكانب فحص -

 لو المناسب المناخ تكفير ىك المدقؽ استقالؿ حماية في التدقيؽ لمجنة الرئيسي الدكر كيعتبر
 الخدمات مراجعةتعد ك  , اإلدارة جانب مف ضغكط أم مف كحمايتو كجو أكمؿ عمى ألداء كاجبو

  التدقيؽ لمجاف األساسية الكظائؼ الحسابات مف مدقؽ بأدائيا يقكـ كالتي التدقيؽ بخالؼ
 اختيار في بيا كالمتمثمة المنكطة لممياـ كبالتالي نجد أف الدكر الفاعؿ لمجاف التدقيؽ كأداءىا

 حكؿ المدققيف كتأييد االستشارية الخدمات عمى كالمكافقة كتحديد أتعابيـ الخارجييف المدققيف
 كزيادة المدقؽ استقالؿ تدعيـ إلى يؤدم المؤسسة, إدارة مع كجيات النظر في الخالفية المسائؿ
 في التكقعات فجكة المساىمة في تقميص , كبالتالي المالية القكائـ في الثقة كزيادةالتدقيؽ فعالية

 التدقيؽ .
 
 معايير مجمس أصدراىتمت بمجاف التدقيؽ كقد كاف ذلؾ عندما بالنسبة لممعايير الدكلية فقد أما  
 التدقيؽ لجاف اتصاؿب كالخاصة (SAS 61) التدقيؽ معايير نشرة 1988عاـ ( ASB )  تدقيؽال
 يتكجب التي األخرل المعمكمات بخصكص االتصاؿ عممية تنظـالتي ك  الخارجييف المدققيف مع

 مسؤكلية نطاؽ تكسيع إلى النشرة ىذه أدت كقد التدقيؽ لجنة إلى إبالغيا الخارجي المدقؽ عمى

                                                             
1
,حمادة, والقانونٌة,االقتصادٌةللعلومدمشقجامعةمجلةاإلبداعٌة,المحاسبةممارساتمنالحدفًالمراجعةلجاندوررشا

 .  100-99, ص  2010,  2, اٌعذد  26اٌّجٍذ 
أووًٍ ( فً رفع وفاءة ِهٕت اٌتذلٍك اٌخارجً ", ِجٍت االدارة  –,عًٍ , سٍذ عًٍ, أساِت,"  دور لأىْ )ساربٍٕز  اٌذوغجً 2

 2011,  86وااللتظاد , اٌعذد 
39, ص 2001اٌجاِعٍت ,اٌماهرة, اٌذار ,انثبنثخ األنفيخ َتحذيبد انمعبصرح انمشكالد نمُاجٍخ انمراجع مٍىخ تطُير غاًٌ ,جىرج, 3
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 بكظائفيا لمقياـ التدقيؽ كذلؾ لمجنة كافية معمكمات بإعطاء وقيام لضماف الخارجي المدقؽ
 . 1 كاإلفصاح التقرير عممية عمى يةفاإلشرا اتيبمسؤكليا كااللتزاـ اتيكاجباك 

 المعمكمات" ( 71) رقـ التدقيؽ معايير نشرة 1992 عاـ في لمجمسا أصدرالى ذلؾ  باإلضافة
 لممعمكمات بالنسبة اليامة بالتحريفات اإلدارة تبميغ المدقؽ مف تتطمب كالتي"  المرحمية المالية
ذا المحاسبية المبادئ تطبيؽ عدـ بسبب المرحمية المالية  تستجب لـ اإلدارة بأف المدقؽ أعتقد كا 
 . 2التدقيؽ لجنة إبالغ فعمية معقكلة لفترةخالؿ ك  لذلؾ

 عمى (SEC)األكراؽ المالية  كلجنةاألمريكي  القانكنييف المحاسبيف مجمع اتفؽ 1996 عاـ كفي
 كفي,  المالية القكائـ مستخدمي حماية بيدؼ كذلؾ  (ISB)االستقاللية  معايير مجمس تأسيس

 ''التدقيؽ لجنة مع االستقاللية مناقشة ''بعنكاف لو نشرة أكؿ بإصدار (ISB) ـقا 1999 عاـ
دارة مدقؽال بيف الشخصية العالقات منيا المكضكعات مف العديد تتضمن  التدقيؽ محؿ الشركة كا 

 3  .االستقاللية مفيكـ كمناقشة
 

 : لممدقق اإللزامي التغيير  3/1/2

 كبالتالي المدقؽ استقالؿ تدعيـ أجؿ مف الدراسات مف العديد تبنتيا التي المقترحات مف 
حيث أكدت معايير التدقيؽ  لممدقؽ , اإللزامي التغيير ىي التكقعات فجكةالمساىمة في تقميص 

الدكلية عمى ضركرة الحفاظ عمى عامؿ االستقاللية لدل مدقؽ الحسابات كتجنب أم سبب يمكف 
أف يؤدم إلى اضعاؼ ىذا العامؿ , كطكؿ فترة بقاء المدقؽ مع العميؿ يعد مف العكامؿ المؤثرة 

 لتغيير كرافض مؤيد بيف لباحثيفا آراء تتراكحك ذلؾ لذلؾ تـ اقتراح التغيير االلزامي لممدقؽ في 
 مكافقة عنيا ينتج المدة طكؿ بأف ذلؾ في كحجتو اإللزامي التغييراتجاه  يؤيد مف فمنيـ, المدقؽ
 في الثقة كانعداـ المالية القكائـ مصداقية عمى التأثير كبالتالي اإلدارة كمعتقدات آلراء المدقؽ
فييا  صبحي طكيمة لمدة بقاءه ألف المدقؽ تغيير بعدـ ترل أخرل أطراؼ كىناؾ ككؿ, المينة
 فييا تعمؿ التي الصناعة كلطبيعة المنشاة عمؿ لطبيعةكمتفيـ  المؤسسة جكانب لكؿ مدرؾ
باإلضافة , التدقيؽ  جكدة عمى ينعكس مما الداخمية الرقابة كنظاـ الداخمي لمنظاـ العميؽ كفيمو

 مزايا مف الستفادةكبالتالي ا التدقيؽ عممية أداءكقت  كقصر التدقيؽ تكمفة تقميصلى ذلؾ إ
 أثناء مكضكعيتو عمى يؤثر ربما بالعميؿ المدقؽ ارتباط طكؿ أف إال , العميؿ مع العالقة استمرار

                                                             
1
مجلة,المصرٌة البٌئة فً المنشورة المالٌة القوائم جودة على وآثرها الشركات حوكمة فً المراجعة لجان دور,,مجديسامً

 22, ص 2009, 2, اٌعذد  46اٌّجٍذ اإلسكندرٌة,جامعةالعلمٌة,للبحوثالتجارةكلٌة
2
79 - 78صسابق,مرجع,جورج,غالً

3 Messiers , JR, William F. "Auditing and Assurance services a systematic Approach " 2nd  Ed , USA. 

Mc  Graw – Hill Companies INC for manufacturing and Export, (2000) .  P 26. 
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الى أف  باإلضافة القكائـ ىذه في جكىرية أخطاء كجكد احتماؿ مف كيزيد المالية لمقكائـ فحصو
 . 1 المناسب الميني الشؾ خاصيةالمدقؽ مع مركر الكقت يفقد 

بأف ال تزيد مدة بقاء المدقؽ  ا,لذلؾ طالبت الجمعيات المينية في أمريكا كبريطانيا كاستراليا كغيرى
في الشركة التي يدقؽ حساباتيا أكثر مف خمس سنكات كيجب استبدالو بعد ىذه المدة بمدقؽ 

 2.آخر 

 الصادر 3944 القرار مف 4 المادة في الحسابات لمدقؽ لزامياإل التغيير فقرة كردت سورية وفي
 األكراؽ لييئة الخاضعة الجيات لدل الحسابات مفتشي اعتماد نظاـ  8/6/2006بتاريخ

 الممارسات نظاـ 2008 لعاـ 31 القرار مف 14 المادة في ككذلؾ,  السكرية المالية كاألسكاؽ
 قانكف مف 57 المادة في كأيضان (  المساىمة الشركات حككمة قكاعد)  الشركات إلدارة السميمة
 :2009 لعاـ 33 القانكف مف51  المادة في ككذلؾ 2006 لعاـ 55 المالية األكراؽ سكؽ

 سنكات أربع مف ألكثر المفتش ذات تعييف يتـ كال كاحدة مالية لسنة الحسابات مفتش يعيف" 
 . " ماليتيف سنتيف مضي بعد إال ذلؾ بعد تعيينيـ إعادة يجكز كال متتالية

 االستشارية: اتالخدم  3/1/3

 خدمات بجانب الشركة إلدارة تقدـ خدمات تمارس التدقيؽ مكاتب ك شركات أف فيو الشه مما
 الجدكل كدراسة التقديرية المكازنات كاعداد كالتكاليؼ المحاسبية النظـ تصميـ مثؿ التدقيؽ

 جانب مف شؾ مكضع يجعميا الخدمات ىذه مثؿ تقديـك  الضريبية, الخدمات ك االقتصادية
 الخدمات تمؾ تأثير لبمد بيف مؤيد كمعارضالباحثيف  بيف اختالفنا ىناؾ أف إال المالي, المجتمع

 . المدقؽ يةاستقالل عمى

 يعتبر التي لمخدمات قائمة ((SEC األمريكيةكالبكرصات  المالية األكراؽ لجنة أصدرتفقد 
 3:  كىي استقاللو بمبدأ إخالؿ المدقؽ قبؿ مف أداؤىا

 . المالية القكائـ أك المحاسبة بسجالت تتعمؽ أخرل خدمات أم أك دفاتر إمساؾ -

 . المالية المعمكمات نظـ تصميـ -

                                                             
1
399,مرجعسابق,صالجلٌلعبدحسنًمحمد,صبٌحً
2
دراسة تحلٌلٌة من  –المؤثرة على فشل عملٌة المراجعة وسبل عالج هذا الفشل , " العوامل ,علًجربوع,ٌوسفوشاهٌن

,بحثمشتركمقدملجامعةالقاهرة,مجلةالمحاسبةوالتموٌلوالتأمٌن" وجهة نظر مراجعً الحسابات الخارجٌٌن فً قطاع غزة
 .16ص 2011 ,  , 
3
 مجلةجامعة ,لٌبٌا " فً الحسابات مراجعً استقالل دعم فً الرشٌدة)الحوكمة( اإلدارة قواعد دور ," هللا عبد الغنودي,عٌسى

 467-466,  ص  2011, 2 اٌعذد , 27 اٌّجٍذ ٍٔت,والقانو االقتصادٌة للعلوم دمشق



51 
 

 .  الداخمي التدقيؽ -
 خدمات محاسبة التأميف . -
 . البشرية المكارد إدارة -

 الخدمات(  200)  المادة مف(  201)  الفقرة في حدد فقد  Sarbanes – Oxley  قانكف أما
 1 :كىي لعميمو الخارجي المدقؽ قبؿ مف تقديميا يمنع التي االستشارية

عداد الدفاتر مسؾ -  .المالية القكائـ كا 

 .المالية المعمكمات نظـ كتطبيؽ تصميـ -

 .التأمينية الخدمات تقديـ -

 .كالتقدير التقييـ خدمات -

 . الداخمي التدقيؽ خدمات -

 .البشرية المكارد كخدمات اإلدارية الخدمات -

 .المصرفية االستثمارات خدمات -

 . التدقيؽ بأعماؿ تتعمؽ ال التي الخبرة كخدمات القانكنية الخدمات -

 عمى الخارجي المدقؽ حصكؿ ضركرةب القانكف نفس مف(  204-202)  الفقرتاف نصت كما
 عدـ بشرط تقديميا لو يسمح التي الخدمات مف أم عمى التدقيؽ لجنة قبؿ مف مسبقة مكافقة
 . العميؿ مف يتقاضاىا التي األتعاب إجمالي مف 5% أتعابيا تجاكز

 تسعة األمريكي القانكنييف المحاسبيف مجمع عف المنبثقة االستشارية الخدمات لجنة أصدرتك 
 المعايير مجمكعتيف إلى المعايير ىذه كتنقسـ االستشارية, الخدمات تقديـ ممارسة تحكـ معايير
 مف: العامة المعايير كتتككف ,2 الفنية كالمعايير العامة

 القدرة لديو ممارس بكاسطة يتـ أف يجب االستشارية الخدمات تقديـ : العممي والتأىيل الخبرة - أ
 الكفاءة يمتمؾ ال التي الخدمات تمؾ تقديـ عف االمتناع المدقؽ عمى ينبغي كما ةالتحميمي كالمعرفة

 .ألدائيا المطمكبة الفنية
                                                             

1 Arens, A. & Elder, R J. & Beasley M.S. "Auditing and Assurance Services". Tenth 

Edition, USA. Prentice Hall Private Limited, 2005, p83. 
2
117-116,علًعمر,مرجعسابق,صسوٌسً
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 أدائو عند الكافية المينية العناية بذؿ الخارجي المدقؽ عمى يجب:  المينية العناية بذل -ب
 ىك المينية العناية فمفيكـ كاألخالقية, المينية المعايير بكافة كااللتزاـ االستشارية, الخدمات
 الضركرية االجراءات تطبيؽ في باالجتياد الخارجي المدقؽ التزاـ خالليا مف يتـ كسيمة بمثابة
 .بيا المكمؼ كالمياـ الخدمات إلنجاز

 كما مالئـ بشكؿ االستشارية الخدمات تخطط أف يجب : المناسب والتخطيط االشراف - ج
 . ككاؼ مالئـ بشكؿ المساعديف عمى االشراؼ يتـ أف ينبغي

 عف المالئمة البيانات مف كافيان  قدران  يجمع أفدقؽ الم عمى يجب : المالئمة البيانات كفاية - د
 . تقريره إلعداد مناسبان  أساسان  لو يكفر الذم بالشكؿ ميمتو

 : مف فتتككف االستشارية الخدمات ممارسة تحكـ التي الفنية المعايير أما

 القياـ حؿار م كافة في المينة ممارس عمى يجب: االستشارية الخدمات مقدم أو ممارس دور -أ
 أف يمكف دكر أم عاتقو عمى يأخذ أك اإلدارة بدكر القياـ يتفادل أف االستشارية الخدمات بميمة
 .مكضكعيتو عمى سمبي بشكؿ يؤثر

 األمكر لكافة العميؿ فيـ مف التأكددقؽ الم عمى يجب : العميل مع االتفاق أو التفاىم -ب
 مف اليدؼ عمى ذلؾ كيشتمؿ االرتباط, خطاب خالؿ مف االستشارية الخدمات بأداء المتعمقة
 .أعمالو مقابؿ المدقؽ كأتعاب يقدمو, الذم التقرير كنكع كنطاؽ االرتباط

 العميؿ يتكقعيا التي االستفادة حجـ عمى أكالن  يتعرؼ أف المدقؽ عمى يجب : العميل استفادة -ج
 ألداء ككفاءتو إمكانياتو مف يتأكد أف عميو كيجب لو, الخدمات تمؾ أداء عمى مكافقتو قبؿ منو
 كالمؤيدة المالئمة البيانات عمى الحصكؿ عميو ينبغي كما عميمو, يتصكرىا اكم الخدمات تمؾ
 .االستشارية الخدمات بأداء متعمقة كنتائج تكصيات ألية

حاطتو  يان كتاب أك شفييان  العميؿ تبميغ المدقؽ عمى يجب : النتائج تبميغ - د  المعمكمات بكافةكا 
 كالعقبات التحفظات كافة عف فضالن  االستشارية الخدمات تقديـ ميمة بنتائج المتعمقة العامة

 .القرار اتخاذ عمى يساعده الذم كبالشكؿ

 قياـ أفAICPA  األمريكي القانكنييف المحاسبيف لمجمع التابعة المينة أخالقيات لجنة كترل
 عمى يقتصر أنو طالما , تواستقاللي عمى يؤثر ال االستشارية الخدمات بتقديـ الخارجيالمدقؽ 

 قكاعد كتبنتاإلدارية القرارات اتخاذ ميمة إليو تسند أف فك كد الفنية كالمساعدة النصيحة إبداء
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     1,األمريكي المجمعرأم  نفس ككيمز بإنجمترا المحاسبيف معيد عف الصادرة المينة سمكؾ
 التابعة الميني السمكؾ قكاعد أجازت عندما (IFAC)لممحاسبيف  الدكلي االتحاد كاتفؽ مع ذلؾ

 كاعتبرت ,التدقيؽ لعمالء كمالية إدارية استشارية خدمات بتقديـ القياـ الخارجي لممدقؽ لالتحاد
 االرتباط نتيجة العمالء أعماؿ يألؼ أصبح ككنو كالخبرة, كالميارات الجيد في اقتصاد بمثابة ذلؾ

 كبكقت أقؿ بتكمفة مفيدة خدمات تقديـ مف يمكنو مما العميؿ أعماؿ مع المتكاصؿ كالتعايش
 .2أقصر

لـ تمنع القكانيف كالتشريعات الناظمة لمينة التدقيؽ مدقؽ الحسابات الخارجي مف  وفي سورية
بؿ عمى العكس مف ذلؾ أكدت عمى عدـ جكاز تقديـ  تقديـ الخدمات االستشارية لعميؿ التدقيؽ,

كذلؾ في  خدمات التدقيؽ كباقي الخدمات االستشارية إال مف قبؿ محاسب قانكني مرخص أصكالن 
كلكنيا اشترطت أف يككف ذلؾ بشكؿ ال يؤثر  ,2009لعاـ  \33\القانكف رقـ ف م \95\المادة 

 عمى حياده كاستقالليتو.

 وجاء في  القانون ما يمي :

في حدكد ك مع مراعاة مبدأ االستقاللية كالحيادية كفؽ معايير التدقيؽ الدكلية لممحاسب القانكني 
               : التاليةالقياـ باألعماؿ يجكز لو اختصاصو في ىذا القانكف 

تقديـ المشكرة كالخبرة المينية كالقياـ بأعماؿ التحكيـ كالتصفية في المجاالت المحاسبية  -
    . كالمالية كالضريبية باإلضافة إلى فحص كتدقيؽ حسابات األفراد

    . ةػػاليػمػة كالػصادية كاإلداريػنكاحي االقتػػف الػشركات مػع كالػشاريػاع المػػؿ أكضػحميػة كتػدراس -

    . اديةػدكل لممشركعات االقتصػػبية كدراسات الجػادية كالمحاسػالية كاالقتصػػات المػإعداد الدراس -

بداء الرأم أماـ ىيئة عامة أك  - دارية كمالية كا  إعطاء االستشارات كالقياـ بدراسات عممية كا 
    . خاصة تكمفو بذلؾ

    . تقديـ االستشارات الضريبية -

    . بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات االقتصادية كالمينيةالقياـ  -

                                                             
1 Institute of Chartered Accountants in England and Wales,  "A new Guide To Professional Ethics " 

Accountancy,(1992), pp117- 131 
2
 1999,,عمانالوراقمؤسسة",  والدولٌة األمرٌكٌة المعاٌٌر ظل فً المراجعة " أساسٌات,حسٌن,دحدوح,,حسٌنالقاضً

 122ص
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تنظيـ الحسابات كأعماؿ الجرد ككضع األنظمة المحاسبية كالمالية لمجيات التي ال يقكـ  -
    . بتدقيؽ حساباتيا

كضع دراسات تقييـ الشركات كالمؤسسات كتحكيميا إلى شكؿ قانكني آخر أك اندماجيا مع  -
 بعضيا.

ففي سكرية الناظمة لمينة التدقيؽ  لتشريعاتكا القكانيف ىذه أف الباحث ويرى  في نجحت كا 
 عمى المدقؽ قدرة عمى تعتمد ذىنية حالة تعتبر التيك  الخارجي لممدقؽ الحقيقية االستقاللية تحقيؽ
 محؿ مازاؿ الشكمية االستقاللية في المتمثؿ اآلخر الجانب أف إال, بيا يقكـ التي األدكار فصؿ
 لمخدمات أدائو عند الخارجي لممدقؽ الكاممة االستقاللية تحقؽ لـ القكانيف ىذه فاف كبالتالي , شؾ

 يتمثالف تكافرىما مف التأكد ينبغي لالستقاللية جانبيف ىناؾ أف اعتبار عمى كذلؾ , االستشارية
 عمى بالضركرة سيؤثر أحدىما فقداف أف حيث الشكمية, يةكاالستقالل الحقيقية االستقاللية في

 .االستقالؿ ككؿ 

 تعيين المدقق وتحديد أتعاب التدقيق :  3/1/4

 الييئةمف قبؿ  اإلدارة تفكيض أك المساىميف أك المنشأة مالؾ بكاسطة يتـ المدقؽ تعييف إف
كفي الكاقع العممي نجد بأف االدارة  ,أتعابو  تحديد ككذلؾ المدقؽ كعزؿ بتعييف لممساىميف العامة

 . ىي التي تقكـ بيذه المياـفي الغالب 

 التي ىي ألنيا عميو الضغكط بعض ممارسة مف يمكنيادقؽ الم بتعييف المنشأة إدارة قياـ فإ
 األمريكية المتحدة الكاليات في كالبكرصات المالية ؽار األك  لجنة فإف لذلؾ تعيينو, اقترحت

(SEC ) بالتعييف الحؽ ىذا أككمت الخارجي الحساباتدقؽ م استقالؿ دعـ عمى منيا حرصان ك 
كبشكؿ  ,المدقؽ  عمى الضغط المنشأة إدارة تمارس ال حتىالتدقيؽ  لجنة إلى األتعاب كتحديد
 تيديد مصدر يمثؿ المنشأة إدارة بيد الخارجي الحسابات مدقؽ عزؿ صالحية بقاء فعاـ فإ

 تدخمت لذلؾ كتكجيياتيا, مطالبيا ينفذ لـ إذا المدقؽ بعزؿ اإلدارة تقكـ بحيث كحياده الستقاللو
 الجديددقؽ الم مف مطالبةمعو  كالكقكؼدقؽ الم استقالؿ لدعـ المينية المنظماتك  الجمعيات
 مارستيا لضغكط برفضو تتعمؽ كانت إذا كما عزلو أسباب عمى لمكقكؼ السابؽ بالمدقؽ االتصاؿ

كىذا ما كرد أيضان في المعايير  عنو عكضان  تعيينو قبؿ كاستقاللو حياده عمى المنشاة إدارة
 .1الدكلية

                                                             
1
      , 2002 فٍسطٍٓ,األولى,الطبعة,الدولٌة" المراجعة لمعاٌٌر وفقا المتقدمة الحسابات " مراجعةمحمود,ٌوسفجربوع,

 107-106ص
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 مف مجمكعة عنيا الصادرة الميني السمكؾ قكاعد تضميف عمى المينية المنظمات حرصت ككما
 ما مثالن  الضكابط ىذه كمف الخارجي دقؽالم استقاللية عمى المحافظة تكفؿ التي الضكابط
 القانكنييف ممحاسبيفل األمريكي مجمعال عف الصادرة المينة شرؼ ميثاؽ قكاعد تضمنتو

(AICPA) فنصت ,األتعاب ىذه تسديد طريقة في ككذلؾ األتعاب قيمة بتحديد بما يخص كذلؾ 
 1عمى :  (101)رقـ القاعدة

 .مدقؽال يتحمميا التي كالمسؤكلية المستنفذ الكقت أساس عمى األتعاب قيمة تحديد 1-

 حاؿ بأم تزيد ال العمالء أحد مف يتقاضاىا التي الدكرية األتعاب بأف يتأكد المدقؽ أف عمى -2
 التدقيؽ . أتعاب مف المكتب إيرادات إجمالي مف % 15 عمى األحكاؿ مف

 عف أتعابو مدقؽلم سدد قد العميؿ يكف لـ إذا المالية القكائـ في رأيو يبدم أف مدقؽمل يجكز ال -3
 .لمخطر استقاللو يتعرض ال حتى كذلؾ السابؽ العاـ

 التدقيؽ بنتائج معمقة األتعاب تحديد عمى تفاؽااللمدقؽ ا عمى ( 302 ) رقـ القاعدة كتحظر
 فقداف إلى ميؤد فذلؾ العميؿ أرباح مف معينة مئكية بنسبة مثالن  تحدد كأف المستقبؿ, في المتكقع
 الخدمات أتعاب عمى أيضان  القاعدة ىذه كتنطبؽ استقالليتو, عمى كيؤثر لمكضكعيتو المدقؽ

 .المدقؽ يقدميا التي األخرل المحاسبية

 مف مجمكعة تضمف لمسمكؾ الميني دليالن  كضع( IFAC) لممحاسبيف الدكلي االتحاد أف كما
 جاء حيث,  التدقيؽ أتعاب تنظيـ قاعدة ضمنيا كمف لألعضاء الميني السمكؾ لضبط القكاعد

 2: أىميا بيا االلتزاـ المينة أعضاء عمى ينبغي النقاط مف مجمكعة القاعدة ىذه في
 
 لفائدة إنجازىا تـ التي المينية الخدمات لقيمة عادالن  انعكاسان  المينية األتعاب تمثؿ أف يجب -

 . العميؿ
 لكؿ يكـ كؿ أك ساعة كؿ عف مناسب معدؿ أساس عمى المينية األتعاب تحسب أف ينبغي - 

 . المينية الخدمات بأداء قاـ شخص
 سيتـ مستقبمية أك حالية معينة مينية خدمات إلى فيو يشير بيانان  لمدقؽا يقدـ ال أف يجب  -

 األتعاب ىذه أف البياف تقديـ كقت في المرجح مف كاف إذا رةمقد   أك محددة أتعاب مقابؿ بيا القياـ
 .االحتماؿ بيذا المحتمؿ العميؿ إشعار يتـ كلـ كثيران  تزداد سكؼ

                                                             
1
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 مشابية لخدمة قبؿ مف دفعو مما أقؿ بدفع العميؿ يطالب أف الخدمة أثناء لممدقؽ يجكز - 
  .السابقة الشركط حسب األتعاب احتساب تـ قد يككف أف بشرط

 
مف قانكف  \185\ المادة في كتحديد أتعابو الحسابات مدقؽ فقرة تعييف جاءوفي سورية 
 :  2011لعاـ  \29\الشركات رقـ 

سنة كاحدة قابمة لمتجديد مف جدكؿ مدققي تنتخب الييئة العامة جية لتدقيؽ حساباتيا لمدة  -
كتقرر بدؿ أتعابيا أك تفكض مجمس اإلدارة بتحديد  ,المعنية الكزارة الحسابات الصادر عف

 ىذه األتعاب.

يجب أف تككف ىذه الجية مدقؽ حسابات أك أكثر مف قائمة مدققي الحسابات المعتمديف مف  -
 عامة.كانت الشركة مساىمة  فيما إذا ىيئة األكراؽ

إذا أىممت الييئة العامة انتخاب مدقؽ لحساباتيا أك اعتذر ىذا المدقؽ أك امتنع عف العمؿ  -
ثالثة أسماء مف جدكؿ مدققي الحسابات الصادر  يقترح عمى الكزارة فعمى مجمس اإلدارة أف

بحسب  -المعنية أك مف قائمة مدققي الحسابات المعتمديف مف ىيئة األكراؽ عف الكزارة
 لتنتقي منيـ مف يمأل المركز الشاغر. -الحاؿ

 : شركط التعييفل مف نفس القانكف \186\المادة ككذلؾ أشارت 

أك  أجرلمحسابات مف ىك مساىـ في الشركة أك مف يتقاضى  ال يجكز أف يعيف مدققان  -
لو حتى  ان أك شريؾ ألحد أعضاء مجمس اإلدارة أك كاف قريب تعكيض منيا أك كاف مكظؼ

 بعة.راالدرجة ال

يجب عمى الجية التي ستقكـ بتدقيؽ حسابات الشركة كقبؿ انتخابيا تقديـ تصريح لمييئة  -
دارة بصكرة أم عالقة عمؿ تربطيا بأم مف أعضاء مجمس اإل العامة تبيف فيو عدـ كجكد

تمتـز ىذه الجية بالتعكيض لمشركة عف أم ضرر يمحؽ بيا بسبب ,  مباشرة أك غير مباشرة
 عدـ صحة التصريح.

أف السبيؿ األمثؿ لمحد مف دكر مجمس االدارة في تعييف كاختيار المدقؽ يككف مف  ى الباحثوير 
مجمس كقياـ لجنة التدقيؽ بطرح أسماء ثالث جيات لمقياـ بميمة التدقيؽ الخالؿ استبعاد دكر 

 كيككف ذلؾ مباشرة عمى الجمعية العمكمية لتقكـ بانتخاب جية كاحدة .
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 حسابات تدقيؽ لمكاتب يمكف التي كالسياسات االجراءات مف مجمكعة كجدبصكرة عامة يك 
 كالسياسات االجراءات ىذه كمف الميني االستقالؿ مف معقكلة درجة ؽيتحقل اتباعيا فييا العامميف

 1: يمي ما

    . الميني باالستقالؿ تتعمؽ التي األمكرب الحسابات مدقؽ كتثقيؼ تعميـ  - أ 

 خبرة عف معمكمات كمنيا االستقالؿ بمبدأ خاصة معمكمات تتضمف بسجالت االحتفاظ - ب
 مكاتب معيا تتعامؿ التي الشركات كأسماء العمالء مع أقاربو عف كمعمكمات السابؽ المدقؽ
 . الحسابات تدقيؽ

 الحسابات بمدققي الخاصة التدريب مجراب في الميني االستقالؿ قكاعد عمى التركيز - ج
  االستقالؿ متطمبات عف الخركج بعدـ دكرم بشكؿ كتذكيرىـ الحسابات تدقيؽ مكاتب في العامميف

 . أخرل شركات أم حسابات تدقيؽ قبكؿ قبؿ الميني االستقالؿ تحقؽ مف التأكد - د

 ألم معينة عينية خدمات أك ىدايا أم قبكؿ مف الحسابات تدقيؽ مكاتب في العامميف منع - ق
 . كتدقيقيا حساباتيا تـ التي المؤسسة أك الشركة مف سبب

 مثؿ ,كالمصدرة لممعايير الدكلية  التدقيؽ بمينة الميتمة المينية المنظمات أف نالحظ سبؽ مماك 
 كغيرىا (AICPA) القانكنييف لممحاسبيف األمريكي المجمعك  (FASB) لممحاسبيف الدكلي االتحاد

 ىذه قامت حيث الخارجي المدقؽ باستقاللية خاصة أىمية أكلت قد , األخرل الجيات مف
 الخارجي المدقؽ باستقاللية المتعمقة المعاييرالقكاعد كاإلرشادات ك  مف العديد بإصدار المنظمات

جراء  الخارجي المدقؽ استقاللية كتقكية تعزيز بيدؼ المعايير تمؾ عمى التعديالت مف العديد كا 
 . في مدل عدالة القكائـ المالية المحايدك  الفنيرأيو  بداءكا   عممو أداء في

 المدقق دور طبيعة عن واإلعالم التدقيق بيئة في االتصال فاعمية زيادة3/2   
 : ولياتوؤ ومس

 مف المستفيديف كعي عدـ ىك التدقيؽفي  التكقعات فجكة كجكد في ةاألساسي باسباألاف أحد 
 يجب التكقعات فجكة تقميص أجؿفمف  كبالتالي كلياتو,ؤ كمس المدقؽ عمؿ بطبيعة التدقيؽ تقارير

عالميـ المستفيديف ىؤالء تكعيةالعمؿ عمى   كحدكد المجتمع في المدقؽ بو يقكـ الذم بالدكر كا 
التي  مكراأل التكضيح كالتفريؽ بيف اإلعالـ ىذا يشمؿ أف كيجب,  المينية كلياتوؤ كمس كاجباتو

                                                             
1
والتوزٌعللنشرالمسٌرةداراألولى,الطبعةالنظري", الحسابات تدقٌق "علمٌوسف,,كلبونةوسالمة,محمودمحمدوزرٌقات,

185-184,ص2011األردن,عمان,والطباعة,
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 عدـ كبالتالي اإلدارة اختصاص مف ىي يالت مكراأل كبيف اختصاصو كمف المدقؽ عمؿ مف ىي
 مع االتصاؿ زيادة فعالية يتطمب كىذا اإلدارة, بو تقكـ كما المدقؽ بو يقكـ ما بيف الخمط

كقد ساىمت معايير التدقيؽ  المعقكلة, غير التكقعات تصحيح بيدؼ المالية القكائـ مستخدمي
 االتصاؿ فاعمية زيادةتؤدم إلىالتي ك دارة كتقرير التدقيؽ كتقرير اإلالكسائؿ بعض الدكلية في 

 ىذه الكسائؿ:مف كمسؤكلياتو , ك  المدقؽ دكر طبيعة عف كاإلعالـ التدقيؽ بيئة في
 

 اإلدارة : تقرير3/2/1 
 

 حيف في المدقؽ مسؤكلية ىي المالية القكائـ إعداد أفيعتقدكف  المالية القكائـ مستخدمي إف معظـ
 لدل االعتقادىذا  تصحيح سبيؿ كفي اإلدارة, عاتؽ عمى تقع المالية القكائـ إعداد مسؤكلية أف

  .معيـ االتصاؿ عممية تحسيف مف البد كاف المستخدميف كتدارؾ سكء الفيـ الحاصؿ
 

 مع في مكضكع تحسيف االتصاؿالمنظمات المينية األبحاث كالدراسات العممية ك اىتمت حيث 
  مختمؼ المنظمات المينية مثؿ : لجنة المنبثقة عف المجاف تكصمتك  , المالية القكائـ مستخدمي
Cohen كلجنة  Treadway كلجنة Ryan كلجنة Macdonald اإلدارة لى ضركرة إلزاـإ 
 .لممنشأة المالية إعداد القكائـ عف بمسؤكليتيا فيو تقر تقرير بإعداد

 
كالذم  () االقرارات الخطية  580كىذا ما أكدت عميو معايير التدقيؽ الدكلية مف خالؿ المعيار 

 عادؿ بشكؿ المالية القكائـ تقديـ عف كليتياؤ بمس اإلدارة باعتراؼ يمـز المدقؽ بالحصكؿ عمى دليؿ
حيث  المالية القكائـ عمى بالمكافقة قامت قد كأنيا المالية لمتقارير المناسب اإلطار مع كيتماشى
 : جاء فيو

ينبغي أف يطمب المدقؽ مف االدارة تقديـ تقرير خطي بأنيا قامت بالكفاء بمسؤكلياتيا عف اعداد  "
البيانات المالية كفقان الطار اعداد التقارير المالية المطبؽ , بما في ذلؾ حيثما كاف مالئمان 

 . 1 "العرض العادؿ ليا 
 

أحد العكامؿ اليامة في الخطية (  )االقرارات 580 معيار التدقيؽ الدكلي رقـأف ويرى الباحث 
كبالتالي  ,ككنو يحدد بكضكح مسؤكلية االدارة عف اعداد القكائـ الماليةتقميص فجكة التكقعات 

في ىذا  مستخدمي القكائـ الماليةيساىـ في تقميؿ المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ المدقؽ تجاه 
 الجانب . 

                                                             
1
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Auditing, Review Other Assurance,and Related Services Pronouncements",Volume I, 2013, p 571
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 : التدقيقتقرير 3/2/2  
 

 يمثؿ, ك  المالية القكائـ مستخدميك  بيف المدقؽ األساسية االتصاؿ كسيمة التدقيؽ تقرير يعتبر
 التكميؼ خطاب عمى حصكلو لحظة مف المدقؽ بيا قاـ التي التدقيؽ عممية محصمة تقريرال

 كيعد,  المالية لقكائـاكالمحايد في مدل عدالة الفني  بداء رأيوإ لحظة حتى التدقيؽ بميمة بالقياـ
 القكائـ لقارئي معمكمة يعطي حيث المنشكرة, المالية لقكائـالى جانب ا مف المعمكمات اإلضافية

 عمى كبناءن , مستقؿ  خارجي مدقؽ جانب مف كالتحقؽ لمفحص خضعت قد القكائـ تمؾ بأف المالية
 .1القرارات مف العديدالمستثمريف  يتخذ التقرير ىذا
 
 القانكنييف لممحاسبيف األمريكي ممجمعالتابع ل التدقيؽ معايير مجمسأصدر  1988  عاـ فيك 

 ىذه ضمف مف ككافكالحد منيا التكقعات فجكة تضييؽ بيدؼ التدقيؽ لمعايير نشرات تسع
 إلى أدت كالتي الخارجية االتصاالت بتحسيف الخاصة(  58)  رقـ التدقيؽ معايير نشرة النشرات
 مع االتصاؿ تحسيفلى إ كىدفت لمتقرير األساسية المككنات كحددت المدقؽ تقرير تعديؿ

 2: يمي كما التدقيؽ تقرير في ىامة تغييرات عنيا نتج كالتي المالية القكائـ مف المستفيدة األطراؼ
 
 .افتتاحية فقرة إضافة طريؽ عف اإلدارة كمسؤكلية المدقؽ مسؤكلية إظيار -أ

 عمى تحتكم ال المالية القكائـ بأف معقكؿ تأكيد عطيي التدقيؽ بأف النطاؽ فقرة تضميف -ب
 .ىامة تحريفات

 .التدقيؽ عممية كنطاؽ لطبيعة مكجز كصؼ إضافة -ج
 أخرل إلى سنة مف المحاسبية المبادئ تطبيؽ في االتساؽ إلى الرأم فقرة في اإلشارة عدـ -د 

 .ذلؾ إلى يشار اتساؽ كجكد عدـ حالة كفي
 .التأكد عدـ حاالت ىناؾ تككف عندما الرأم فقرة بعد تكضيحية فقرة إدراج -ق
 

 أجريت كالتي بالبنكؾ العامميف مف عينة آراء شممت التي Miller et al 3 دراسة نتائج كأكضحت
 الخاصة( 58) رقـ  التدقيؽ معايير نشرة تضمنتو الذم الحسابات مدقؽ تقرير تأثير عمى لمتعرؼ
(  AICPA)القانكنيف لممحاسبيف األمريكي المجمع مف كالصادرة الخارجية االتصاالت بتحسيف

 لتضييؽ كىدفت التكقعات فجكة بمعايير النشرات ىذه سميت أخرل نشرات ثمانية مع 1988 عاـ
                                                             

1
594وآخرون,مرجعسابق,صنصار

  
2

.36صسابق,مرجع,جورج,غالً
3Miller, J., Reed, S. and Strawser, R, "The new auditor’s report: will it close the expectations gap 

in communications?", The CPA Journal, Vol. 60, 1990, pp. 68-72. 
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  البنكؾ في العامميف ىؤالء فيـ تحسيف في ساعد قد الجديد الحسابات مدقؽ تقرير أف, الفجكة تمؾ
 أكثر نوأ كما, المالية القكائـ عف كاإلدارة الحسابات مدققي مف كؿ كمسؤكليات كاجبات بخصكص

 فجكة تقميص في ساىـ قد التقرير ىذا أف إلى الدراسة خمصت كقد القديـ التقرير مف لمفيـ قابمية
 .التكقعات

 األمريكي المجمع بو قاـ الذم التعديؿ بتبني لممحاسبيف الدكلي االتحاد قاـ 1994كفي عاـ 
(  13)  رقـ الدكلي التدقيؽ لمعيار إصداره خالؿ مف كذلؾ 1988 عاـ في القانكنييف لممحاسبيف
 . الحسابات مدقؽ بتقرير كالخاص

 
       الدكلي التدقيؽ لمعيار تعديالت بإصدار لممحاسبيف الدكلي االتحاد قاـ 2006 العاـ كفي
 أف الدكلي المعيار ىذا كيتطمب,  ) تكوين رأي واعداد تقارير حول البيانات المالية ( 700 رقم
 شرح جانب إلى, اإلدارة مسؤكليات مقابؿ المدقؽ لمسؤكليات كاضحة تراتفسي المدقؽ تقرير يكفر

 لمتدقيؽ المستخدميف فيـ تحسيف أجؿ مف التعديؿ أجرم كقد, التدقيؽ كمحددات كنطاؽ لطبيعة
 إلى باإلضافة, كاإلدارة الحسابات لمدقؽ الفعمية المسؤكليات مع المستخدميف تكقعات كلمقابمة
 مف مسؤكلية كؿ بحذؼ كذلؾ المدقؽ تقرير شكؿ تعديؿ تـ حيث, المدققة  المالية القكائـ مكثكقية
فراد فقرة المقدمة فقرة مف المدقؽ كمسؤكلية اإلدارة  خاصة كفقرة اإلدارة لمسؤكليات خاصة كا 

 بعض المدقؽ لتقرير الجديد التعديؿ كفؽ اإلدارة مسؤكلية فقرة كتشتمؿ, المدقؽ لمسؤكليات
 1:يمي ما المسؤكليات ىذه كأىـ القديـ التقرير يحتكييا التي لـ المسؤكليات

 
 العرض يحقؽ بما الداخمية الرقابة نظاـ عمى كالمحافظة كتنفيذ تصميـ عف اإلدارة مسؤكلية -أ

 .الخطأ كأ الغش بسب سكاء الجكىرية األخطاء مف الخالية المالية لمبيانات العادؿ
 .المناسبة المحاسبية السياسات كتطبيؽ اختيار عف اإلدارة مسؤكلية -ب
 .المنشأة ظركؼ ظؿ في المعقكلة المحاسبية التقديرات إعداد عف اإلدارة مسؤكلية -ج
 
 كالتي المسؤكليات بعض المدقؽ لتقرير الجديد التعديؿ كفؽ فقد اشتممت المدقؽ مسؤكلية فقرة أما
 :2 المسؤكليات ىذه كأىـ القديـ التقرير عمييا ميحتك  لـ
 
 يمتـز أف تتطمب المعايير ىذه كأف الدكلية, التدقيؽ لمعايير ان قكف تـ التدقيؽ أف إلى اإلشارة -

 .لممينة األخالقية بالمتطمبات المدقؽ
 

                                                             
 599, ص  وآخروْ, ِرجع سابك  ٔظار 1
2
600وآخرون,المرجعالسابق,صنصار
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 أخطاء كجكد مخاطر تقييـ ذلؾ في بما الميني, المدقؽ حكـ عمى تعتمد المختارة اإلجراءات -
 ليذه المدقؽ إجراء كعند ,الخطأ أك الغش بسبب أكانت سكاء المالية البيانات في جكىرية

 المالية البيانات بإعداد الخاصة الداخمية الرقابة االعتبار بعيف األخذعميو  لممخاطر التقييمات
 الظركؼ ظؿ في المناسبة التدقيؽ إجراءات تصميـ أجؿ مف البيانات ليذه العادؿ كالعرض
 .بالمنشأة الخاصة
 تككيف)  700أف معيار التدقيؽ الدكلي رقـ في  1 (2013مع دراسة ) ترزم ,  الباحث كيتفؽ
في زيادة فاعمية االتصاؿ بشكؿ كبير  يساىـكتعديالتو (  المالية البيانات حكؿ تقارير كاعداد رأم
كذلؾ مف خالؿ تكضيحو لمسؤكليات  المدقؽ ككاجبات مسؤكليات عف اإلبالغ مستكل تحسيفك 

 . كمحتكاهككؿ ما يتعمؽ بشكؿ التقرير كفقراتو  المدقؽ
 

 : والندوات اإلعالم وسائل خالل من وزيادة فاعمية االتصال تحسين  3/2/3
 

يساىـ في  (تمفزيكنية برامج إذاعية, برامج مالية, صحافة) المالي اإلعالـ كسائؿ استخداـاف 
 كفاعمية قكةكأكثر  رأكب تأثيرىا ألفالمالية  القكائـ مستخدمي مع االتصاؿ فاعمية كزيادة تحسيف

 أف يجب لذلؾ المستخدميف تكقعات عمى كتؤثر بشكؿ فعاؿ ,المدقؽ تقرير كصياغة شكؿ مف
 مستخدمي إلى نظرىا كجية إيصاؿ يمكنيا طالما كأحد الكسائؿ الفعالة المينة بكاسطة إلييا ينظر
 .المالية القكائـ

 مف خالؿ المالية القكائـ االتصاؿ مع مستخدمي فاعمية كزيادة تحسيفلى ذلؾ يمكف إباإلضافة 
 كىيئة التجاريةك الصناعية  لمغرؼ العاـ االتحاد مع باالتفاؽ في سكرية المينية المنظمات قياـ
 القكائـ حكؿ كالماؿ كالتجارة الصناعة لرجاؿ تثقيفية ندكات بإقامة السكرية الماليةكاألسكاؽ كراؽ األ

 ذلؾ مف ةالمتكخا كاألىداؼ تحكميا التي كالمعاييرتدقيقيا  كعممية إعدادىا كضكابط المالية
 . االستثمارية القرارات اتخاذ في منيا كاالستفادة قراءتيا ككيفية

 
 : لممدقق المينية رفع الكفاءة 3/3
 
 كبالتالي الميني األداءب الثقة استعادة في كميـعامؿ أساسي  لممدقؽ المينية الكفاءة تحسيف فإ

 فإف لممدقؽ الفعمي األداء في قصكر ىناؾ أف كطالما التكقعات, فجكة تقميص المساىمة في
                                                             

1
الخاص بتقرٌر مدقق الحسابات على تضٌٌق فجوة التوقعات  700أثر تعدٌالت معٌار التدقٌق الدولً رقم ,"ترزي,المنتصرباهلل
الجامعةرسالةماجستٌر,",فلسطٌن –دراسة تحلٌلٌة آلراء مدققً الحسابات وُمعدي القوائم المالٌة واألكادٌمٌٌن فً قطاع غزة  –

 2013,غزة,اإلسالمٌة
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 معيا كالتعامؿ المشكمة الكتشاؼ مالئمة نظـ لدييا أف لمجميكر تؤكد أف إلى بحاجة المينة
 تبدأ التدقيؽ في الميني األداء جكدة نقص مشكمة كعالج , اإلمكاف قدر لتالفييا الحمكؿ ككضع

 المحاسبي التعميـ برامج تطكير خالؿ مف ذلؾ يتـ أف كيمكف لممدققيف المينية الكفاءة تحسيف مف
 .الميني األداء جكدة رقابةب كانتياءن  المينة, مزاكلة أثناء المستمر الميني التعميـ ثـ الجامعي,

 
 األمريكي القانكنييف المحاسبيف مجمع مف كؿ بيف إجماع كجكد إلى 1 الركيتعدراسة  تكصمتقد ك 

 الميني التعميـ أىمية عمى لممحاسبيف الدكلي كاالتحاد ككيمز بإنجمترا القانكنييف المحاسبيف كمعيد
 . لممينة لممنتميف المينية الكفاءة لتطكير أساسية ركيزة باعتباره المستمر

 
 يقبؿ لف حيث,  المينية الكفاءة يدعـ مف قبؿ المنظمات المينية المعايير كضع فإفكبشكؿ عاـ  

 األداء لمعايير طبقان  عالية بكفاءة تنفيذىا عمى قادران  كاف إذا إال ميمة أية بتنفيذ القياـ المدقؽ
في معيار التأىيؿ العممي ما نصت عميو المعايير العامة أك الشخصية , كىذا  المكضكعة
 أف يجب التدقيؽ عممية" حيث جاء في المعيار , التدقيؽ المقبكلة عمكمان ضمف معايير كالعممي 

   لمعمؿ تؤىمو التي المينية كالكفاءة العممية العممية كالخبرة المعرفة لديو شخص بكاسطة تتـ
 .2 "كمدقؽ 

 
قكاعد السمكؾ االخالقي لممحاسبيف المينييف الصادرة عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف  كأكدت ذلؾ

 (IFAC في الفقرة ) 3 حيث جاء فييا : ) الكفاءة المينية كالعناية الالزمة (130 
 كفاءة المينية كالعناية الالزمة االلتزامات التالية عمى كافة المحاسبيف المينييف :يفرض مبدأ ال

المحافظة عمى المعرفة كالميارات المينية بالمستكل المطمكب لضماف حصكؿ العمالء أك - أ
 .أصحاب العمؿ عمى الخدمة المينية الكفؤة 

تأدية المياـ بكؿ كفاءة كعناية كفقان لممعايير الفنية كالمينية المعمكؿ بيا عند تقديـ  - ب
 الخدمات المينية .

 
المحافظة  كمرحمةالحصكؿ عمى الكفاءة المينية مرحمة  : ماى لى مرحمتيفإكتقسـ الكفاءة المينية 
كتتطمب المحافظة عمى الكفاءة المينية كعيان مستمران كتفيمان لمتطكرات , عمى الكفاءة المينية 

                                                             
1
 المستمر المهنً التعلٌم لمتطلبات مقارنة دراسة القانونً, سبللمحا المستمر المهنً التعلٌم أهمٌة",صالحبنسعد,الروٌتع

المجلة,"للمحاسبٌن الدولً واالتحاد ووٌلز بإنجلترا القانونٌٌن المحاسبٌن ومعهد القانونٌٌن للمحاسبٌن األمرٌكً للمعهد وفقا  
 295, ص 1999اٌعذد اٌرابع, شمس,عٌنجامعةوالتجارة,لالقتصادالعلمٌة

 383جربىع , ٌىسف , ِرجع سابك, ص  2
3
 International Federation of Accountants ( IFAC) ," Handbook of the Code of  Ethics for 

Professional Accountants ",2013, p 19                                                                                          
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الميني المستمر المحاسب مف تطكير  كالتدريب ريالمينية كالتجارية ذات الصمة , كيساعد التطك 
 كالمحافظة عمييا .المختمفة التي تمكنو مف أداء ميامو بكفاءة في البيئات المينية القدرات 

 
 مجاؿ في متخصص جامعي مؤىؿ عمى الحصكؿ مقكمات أىمياعمى الكفاءة المينية تعتمد ك 

 التدريبباإلضافة الى  المينة لمزاكلة كشرط العممي التدريب مف فترة قضاءك  فييا لمدخكؿ المينة
 .المزاكلة فترة طكؿ المستمر الميني كالتعميـ

  عالي بمستكل يتمتع كؼء مدقؽ كجكدلى إتؤدم  بينيا فيما ياكتكامم المقكمات ىذه تحقؽ إف
 ىذه في النظر إعادةب ضركرة ىناؾذلؾ  كلتحقؽ ,التدقيؽ عممية أداء في كالميارة الكفاءة مف

 طبيعة في المتالحقة التغيراتك  التدقيؽ بمينة الحديثة المتغيرات مع تتالءـ حتى المقكمات
 . المتعددة كتطبيقاتيا المعمكمات تكنكلكجيا مجاؿ في المتسارعة كالتطكرات األنشطة

 
 : ترشيد توقعات المستفيدين من التدقيقو  المدقق مسؤوليات توسيع3/4  

 
لى إالمؤدية سباب الرئيسية األ أحدف ك المدقق ما يقدموعيعد عدـ رضا المستفيديف مف التدقيؽ 

المدقؽ القياـ بأمكر كثيرة كلديو مطالب عديدة يتكقع مف  , فالجميكر د فجكة التكقعاتك كج
لى اعطاء المدقؽ درجة عالية إكصكالن  القانكنية غير التصرفات ك الغش عف الكشؼ بخصكص

 في تدخؿ كبالتالي معقكلةتعتبر  التكقعات ىذه بعض ,في تقريره مف التأكيد ) تأكيد مطمؽ ( 
 المعقكلية فجكة إطار في تدخؿ كبالتالي معقكلة غير التكقعات ىذه كبعض األداء, فجكة إطار

 يمي :كبشكؿ عاـ يمكف حصر كتمخيص تكقعات المستفيديف مف التدقيؽ بما 
 

 :عنيا والتقرير واألخطاء الغش اكتشاف 3/4/1
 
ا خمسيف منذ المينة دأبت لقد"  جراءات لمتدقيؽ معايير بناء في عامن  أف فمسفة أساس عمى كا 
 حسب ميمتو أنجز أنو طالما كالتالعب كالخطأ الغش حاالت اكتشاؼ عف مسؤكالن  ليس دقؽالم

 كأصبحت لممينة المنتميف كؿ أذىاف في الفكرة ىذه رسختك  , المقبكلة عمكمان  التدقيؽ معايير
 فإف ذلؾ كمع حساباتيا, يدققكف التي الشركات كؿ في المدققيف عف لمدفاع األساسي المصدر

 التقاريرأف  مف المدقؽ تأكدأف ي بضركرة المستفيديف مطالبة تدعـ مكثقة عممية ان ثبحك  ىناؾ
 ىذه أف يركف المستفيديف أغمبية فإ بؿ , السميمة غير الممارسات ىذه مثؿ مف خالية المالية
 1."  المدققيف لتعييف الرئيسي الدافع ىي الميمة

                                                             
1
مسؤولٌة مراجع الحسابات عن اكتشاف التضلٌل فً التقارٌر المالٌة للشركات الصناعٌة والعوامل المؤثرة فً ح,حسٌن,دحدو

 175, ص  2006األوي  , , اٌعذد  22 اٌّجٍذ –والقانونٌة االقتصادٌة للعلوم دمشق جامعة ,مجلةاكتشافه
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مف المكاضيع الجدلية  تعتبر عنيا كالتقرير كاألخطاء الغش اكتشاؼ مسؤكلية المدقؽ في فإ
 المينية الممارسات بداية ففي المحاسبية , الدراساتك  بحاثاألالمتأصمة في مينة التدقيؽ كفي 

 ذلؾ بعد بدأت ثـ األساسي ىدفياغايتيا ك  ىك كاألخطاء الغش اكتشاؼ بأف تعترؼ المينة كانت
 الرأم إبداء ىك األساسي التدقيؽ ىدؼ بأف كتصرح الكاجب ىذا أداء مف تقمؿكمع مركر الزمف 

 .1المالية القكائـ عدالة حكؿ
 

 المعايير ذكرت حيث المينية المعايير تأييد التدقيؽ كأكلكيات األىداؼ في التحكؿ ىذا لقي كقد
 في المدقؽ بمسؤكلية كالمتعمقة 1951 عاـ القانكنييف لممحاسبيف األمريكي المعيد عف الصادرة
 القكائـ كعدالة داللة عف المحايد الفني الرأم إبداء بيدؼ – العادم الفحص أف" الغش اكتشاؼ
 عمى ,(المخالفات) الشاذة كاألمكر الغش اكتشاؼ في عميو االعتماد يمكف كال يصمـ لـ -المالية
 المخالفات ىذه مثؿ يكتشؼ ما غالبان  الجيد التنظيـ كفي يحدث, ما غالبان  اكتشافيا أف مف الرغـ
 لمرقابة فعاؿ بنظاـ المصحكبة المناسبة المحاسبية النظـ عمى االعتماد خالؿ مف كالغش

 الشاذة كاألمكر الغش اكتشاؼ نحك عممو زرك   أك وكج   المدقؽ أف عمى فرض أنو كما الداخمية,
 عمى ضخمان  عبئان  العمؿ ىذا تكاليؼ مف تجعؿ التي الدرجة إلى سيتسع عممو نطاؽ فإف المماثمة
  2.  تحمميا كمتعذر باىظة تكاليؼ التدقيؽ تصبح كبالتالي العميؿ,

 
 حاالت مف العديد فيناؾ تجنبيا يمكف ال التيك  بيا المتأصمة المخاطر تكاجو التدقيؽ ةعممي إف

 التخطيط مف الرغـ عمى اكتشافيا جدنا مستبعدنا حتى أك الصعب مف يككف التي كاالحتياؿ الغش
 ناشئة االحتياالت ىذه كانت إذا خاصة ك عمكمان, المقبكلة التدقيؽ معايير كفؽ الجيديف كاألداء

 أك مزكر تكثيؽ يككف كربما كالمكظفيف, العميا اإلدارة بيف تكاطؤ أك العميا, اإلدارة تدخؿ عف
 بعض تخطيبالتنفيذية  اإلدارية المستكيات بعض تقكـ قد ك ثالت, طرؼ تكرط إمكانية

 معمكمات إلغاء كأ خطأ عمميات بتسجيؿ لممكظفيف أكامر إعطاء مثؿ الغش تمنع التي اإلجراءات
 مف ان ر خط أقؿ تككف المتعمدة غير األخطاء عف الناتجة المخاطر بأف العمـ مع غش, إلخفاء

 لعدـ بعناية ليا كالتخطيط التحضير يتـ ةعممي عف ينتج لككنو الغش عف الناتجة المخاطر
 3. اكتشافيا

                                                             
1Epstein, Marc J.; Geiger, Marshall A., " Investor Views Of Audit Assurance: Recent Evidence Of The 

Expectation Gap", Journal of Accountancy, Jan94, (1994), Vol. 177 Issue 1, pp. 60-66. 
 واإلدارة اٌّذاسبت ِجٍت ,"ِمارٔت ٔمذٌت تذٍٍٍٍت دراست اٌّراجعت, ِهٕت فً اٌتىلعاث فجىة تضٍٍك ٔذى , داِذ طادق , ِظطفى 2

 75ص,47,1994 اٌعذد , 34 اٌّجٍذاٌماهرة, جاِعت واٌتأٍِٓ,
3
للمحاسبٌنالعربًالمجمعمجلة,"الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تطبٌق عند الغش و الخطأ بشأن المدقق مسؤولٌة"حلمً,أحمدجمعة,

 28,2000ص,120العددالقانونٌٌن,
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 ىذا كأف كاألخطاء الغش حاالت كؿ اكتشاؼ عف كؿؤ مس المدقؽ بأف اعتقاد فمديو الجميكر أما
 المالية القكائـ أف ضمافىك الصادر عف المدقؽ  نظيؼال التقرير كأف ,التدقيؽ أىداؼ أىـ مف

 .1 يافي المكجكدة األرقاـ بصحة مطمؽ تأكيدك  تالعب أك غش أم مفخالية 
 كليةؤ بمس تتعمؽ تكقعات فجكة كجكد ؤىاار إج تـ التي الميدانية ساتراالد مف العديد أظيرت كقد
التبايف بيف تكقعات الجميكر مف التدقيؽ كمسؤكليات  نتيجةكاألخطاء  الغش كشؼ عف مدقؽال

  .المدقؽ 
 مستثمرم مف %81 , العاـ القطاع مستثمرم مف %100أف   Leeأكضحت دراسةحيث 
 مف كيدؼ الجكىرية كاألخطاء الغش اكتشاؼ حددكا الشركات مديرم مف%84 الخاص, القطاع
 . 2 الميمةالتدقيؽ  أىداؼ

 يؤيدكف الدراسة في المشاركيف المالية القكائـ مستخدمي مف%88   أف Porterدراسة  ظيرتكأ
 . 3 اإلدارة غش باكتشاؼ المدقؽ قياـ
 كليةؤ مس المدققيف تحميؿ يريد المالي المجتمع أف 4(  Guy and Sullivan راسةد ) بينتك 

     :المدققيف مف يتكقع المالي المجتمع كأف, الشرعية غير كاألفعاؿ الغش حاالت لكشؼ أكبر
 . الشرعية غير كاألفعاؿ الغش في الكشؼ عف أكثر كليفؤ مس يككنكا أف -
  . التدقيؽ عممية كنتائج طبيعة حكؿ المالية القكائـ لمستخدمي فائدة األكثر المعمكمات تكصيؿ -
 . الجكىرية كاألخطاء الغش عف الكشؼ فيحس   مما التدقيؽ كأداء فاعمية تحسيف -
 

 كبرأ كلياتؤ مس بتحمؿ المدققيف قياـ أىميةراستيـ د في Monroe and Wookdliff كيرل
 قياميـ أثناء الغش حاالت كؿ اكتشاؼ المدققيف مف يتكقع المجتمع أف حيث, الغش الكتشاؼ
     الدائنيف مف%62 , المساىميف مف %74 أف دراستيـ نتائج أظيرت فقد, التدقيؽ بعممية
 إلى يؤدم بشكؿ التدقيؽ أعماؿ بتنفيذ المدققيف قياـ ضركرةب قناعة لدييـ المديريف مف 52%

 .5 الغش حاالت كؿ اكتشاؼ
 

 مدقؽ بمسؤكليات كالمتعمقة التدقيؽ في التكقعات فجكة بتقميص المتعمقة االقتراحات كتعددت
 ِجٍس االشراف واٌّرالبت اٌعاَ أصدر فقد , كالغش الجكىرية األخطاء اكتشاؼ عف الحسابات
PIOB)) التدقيؽ معايير مجمس عمى يجب بأنو1993  عاـ أصدره الذم التقرير في تكصية 

                                                             
1 Auditing Practices Board, op cit , P. 125 
2
 Lee T., "Financial Reporting Quality Labels The Social Construction of the Auditing Profession and 

Expectation GAP", Accounting, Auditing and Accountability, Vol. 7, N. 2, Journal 1994,p264 
2  Porter, B, Op, Cit , P. 66. 
3
  Guy, Dan M. and Sullivan, Jerry D , Op cit , p36-46 

5 Monroe, G. S. and Wookdliff, D. R., "An Empirical Investigation of The Audit Exception Gap; 

Australian Evidence" Accounting and Finance, May, 1994, PP. 47  74. 
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 عمى يؤثر الذم اإلدارم الغش حدكث إمكانية تقييـ في المدققيف لمساعدة إرشادات تطكير
 1. اإلدارم الغش حدكث حاالت في بيا التقيد يتـ إجراءات يضع كأف المالية المعمكمات

 
 معايير كصدرت المينة استجابت فقدكفي محاكلة لتقميص فجكة التكقعات  الضغكط ليذه كنتيجة
 الغش الكتشاؼ معقكؿ ضماف تكفير أجؿ مف التدقيؽ تخطيط بضركرة المدققيف تمـز مينية

 .المالية القكائـ عمى كمؤثرة جكىرية تعتبر التي كاألخطاء
 

 معايير نشرة 1988 عاـ في AICPA القانكنييف لممحاسبيف األمريكي جمعالم أصدرحيث 
 مف بدالن  إيجابي بمدخؿ جاءت انيكك  16 رقـ المعايير لنشرة بديمة جاءت كالتي53  رقـ التدقيؽ
 تأكيد تكفير ك التدقيؽ تخطيط المدقؽ مف تطمبت كقد السابقة النشرة تبنتو الذم الدفاعي الطابع
 النشرة ككانت نتيجة الميني الشؾ كممارسة الجكىرية كالمخالفات األخطاء الكتشاؼ معقكؿ

 2. الجكىرية كالمخالفات األخطاء اكتشاؼ بخصكص المدقؽ مسؤكلية نطاؽ تساعا
 

 ضركرية معمكمات حذؼ أك عرض سكء أك تحريفات إلىيشير  خطأ لفظ كأكضحت النشرة أف
 3:يمي ما عمى األخطاء ىذه كتشمؿ قصد دكف المالية القكائـ في إفصاحات أك مبالغ في تتمثؿ

 
          . المالية القكائـ ألعداد تستخدـ التي المحاسبية البيانات تشغيؿ أك جمع في أخطاء -أ

      .  حقائؽال تفسير أك تقدير في مبالغة عف تنتج صحيحة غير محاسبية تقديرات كجكد -ب
 أك معينة عمميات كصؼ أك معينة مبالغ تقديرات في سكاءن  المحاسبية المبادئ تطبيؽ طريقة -ج

 . المالية القكائـ في عنيا اإلفصاح
 
( 82) رقـ التدقيؽ معايير نشرة القانكنييف لممحاسبيف األمريكي المجمع أصدر 1997 عاـ فيك 

 غش كممة مرة أكؿ المعيار ىذا تضمف " المالية القكائـ تدقيؽ عند الغش مراعاة" بعنكاف
(Fraud) كقد جاء ىذا  , 4 مصطمح مخالفات فييا استخدـ كالتي السابقة المعايير عكس عمى

 الغش اكتشاؼفي  أكبر مسؤكليات تحمؿ بخصكص المدقؽ عمى الضغكط لزيادة نتيجةالمعيار 
 التدقيؽ معايير نشرة النشرة ىذه فألغت كصدقيا,  كعدالتيا المالية القكائـ عمى تأثير لما لو مف

                                                             
1
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 في ذلؾ أخذ ك العمؿ بداية في التدقيؽ خطر مناطؽ تقييـ المدققيف مف , كطمبت(53) رقـ
 كجكد إمكانية تقييـ ك كفيـ اإلدارة مف ستعالـكاال , التدقيؽ كأداء تخطيط عممية في االعتبار
 ما كؿ تكثيؽ ك التدقيؽ نياية في االحتياؿ خطر تقييـ بإعادة يقكـ كأف , المنشأة في احتياؿ
 مياـ االعتبار في كاألخذ الميني الشؾ ةكممارس , التدقيؽ عمؿ أكراؽ عمى باالحتياؿ يتعمؽ

 الداخمية الرقابة نظاـ كتقييـ  اإلدارة تتبناىا التي السياسات ك المحاسبية المبادئ ك المكظفيف
 الجكىرية األخطاء لتحرم ك  التدقيؽ إجراءات تكقيت مدل ك طبيعة ىعم االحتياؿ خطر كتقدير
 طبيعة:  مثؿ الحسباف في القضايا مف عددنا يأخذ أف المدقؽ عمى االحتياؿ مف الناتجة

 المتعمقة الغش ك خداعال درجة– التزييؼ إمكانية - التكاطؤ درجة -حادثتو ك تكقيتو –االحتياؿ
 1.بو
 

      يطمب الجميكر بأففيو  تبيف مسح (AICPA)القانكنييف لممحاسبيف االمريكي المجمع كأجرل
 ةالنظر  هىذ,  االحتياؿ لكشؼ المدققكف بو يمتـز مما بكثير أعمى بمعيار االلتزاـ المدققيف مف

  كأبقت الفجكة كاسعة متكترة المجتمع بنظر المدققيف سمعة تككف لى أفإ أدتأضرت بالمدققيف ك 
 SASالتدقيؽمعايير نشرة2002 ت ىيئة معايير التدقيؽ عاـ أصدر  الفجكة تمؾ عمى الرد كفي

No 99  كقد  كزيادة الشؾ الميني االحتياؿ الكتشاؼ بشمكلية التكسع المدققيف مف كقد تطمبت ,
بالغ كاإلالشؾ في كجكد تالعب  اكتشاؼ أك عندفي كيفية التصرؼ جاء المعيار ليكجو المدقؽ 

 .2عنو  كالتقرير
مسؤوليات المدقق  )240  رقم الدولي التدقيق معيار أصدر االتحاد الدكلي لممحاسبيف ك 

 مسؤكلية كضحليكجاء ىذا المعيار  المتعمقة باالحتيال في عممية تدقيق البيانات المالية (
 كمصطمح أك االحتياؿ الغش مصطمح بيف بالتفرقة كالخطأ , كقد اىتـ الغش كشؼ في المدقؽ
 بكاسطة المالية القكائـ في المقصكدة أك المتعمدة األخطاء يمثؿ الغش أف أكضح حيث , الخطأ
 أجؿ مف الخداع باستخداـ الفعؿ ىذا كيتعمؽ الغير أك بالمؤسسة العامميف مف أكثر أك كاحد

  المالية التقارير في تحريؼ عنو ينتج الذم ك قانكنية غير أك عادلة غير مصمحة عمى الحصكؿ
 عمميات حذؼ أك إخفاء , السجالت في تزكير أك تعديؿ أك تالعب , كىمية عمميات كتسجيؿ

 عف عادة كالناتج , المتعمد غير الخطأ يمثؿ الخطأ بينما.  الخ...المستندات أك السجالت مف
 أك الحسابية األخطاء ذلؾ عمى األمثمة كمف , كالرقابية المحاسبية باألمكر الجيؿ أك السيك
 3 . الخ...المحاسبية لممعايير جيؿ عف الخاطئ االستخداـ , السجالت في الكتابية
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لى أف المسؤكلية الرئيسية لمنع كاكتشاؼ االحتياؿ تقع عمى األشخاص المكمفيف إكأشار المعيار 
دارتيا , كيقع عمى عاتؽ المدقؽ الذم يقكـ بعممية التدقيؽ كفقان  لمعايير  بالحككمة في المنشأة كا 

التدقيؽ الدكلية مسؤكلية الحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ بأف البيانات المالية بمجمميا تخمك مف 
 1. األخطاء الجكىرية سكاء كانت بسبب االحتياؿ أك الخطأ

 
جراء عممية تدقيق  األىداف )200  رقم الدولي التدقيق لمعيار كفقان ك  العامة لممدقق المستقل وا 

 بأسمكب التدقيؽ عممية كينفذ يخطط أف المدقؽ مف يتطمبفإنو ( الدولية وفقًا لمعايير التدقيق
 غش أك خطأ كجكد احتماؿ إلى تشير أحداث أك ظركؼ تظير قد بأنو يدرؾ كأف الميني الشؾ

 .2في البيانات المالية 
 

 كليةؤ مس عاتقيا عمى يقع كاألخير األكؿ في اإلدارة أكدت بأفالمعايير الدكلية  نجد أفكبالتالي 
 يرجع تقصير فأم , تطبيقيا متابعة ك الداخمية الرقابة أنظمة بتفعيؿ ذلؾ ك,  كالخطأ الغش منع

 ك المطمكبة العناية بذؿ في المدقؽ دكر كيتركز الخصكص بيذا اإلدارة عمى كلىاأل بالدرجة
 لمنع حكاؿألا مف حاؿ أم في رادعان  دكره يككف كال الخطأ ك االحتياؿ عف لمكشؼ الجيد التخطيط

 مكجكدة تككف اإلدارة لذا .عمييا المفركضة التقييدات ك التدقيؽ عممية لطبيعة يعكد ىذا ك ذلؾ,
 اطالع عمى تككف ك كقكعيا, كقت االنحرافات تحدد ك تراقب أف تستطيع التي كىي باستمرار

 فأ تستطيع ك الخطأ ك الغش منع عمى القدرة ليا فيي لذا بأكؿ أكؿ مكراأل مجريات عمى
 . كقكعو كقت تتداركو

 
الغش  اكتشاؼبذؿ العناية المينية في  بضركرة اإلقرار المينة عمى أف الباحث يرلمما سبؽ ك 

 التكقعات عف ىذه تمبيةالعمؿ عمى , ك كمعقكلة منطقية ذلؾ في الجميكر كتكقعات, كاألخطاء
 باكتشاؼ المتعمقة المدقؽ مسؤكليات كذلؾ بتكسيعكالغش األخطاء مف مزيدال اكتشاؼ طريؽ
 . المينة في نظر المجتمع مستكللتساىـ في تقميص فجكة التكقعات كرفع الغش
كال  المدقؽ خارج طاقة فيذا الغش حاالت كؿ باكتشاؼ المدقؽ يقكـ بأف الجميكر تكقعات أما

 عميو العميؿ كضغكط كالتكمفة الكقت قيكد ك معايير مف بو يمتـز ما ضكء فيالقياـ بو يستطيع 
 .التقرير إعداد لسرعة
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 : القانونية غير التصرفات اكتشاف 3/4/2
 

 المينية المسؤكليات مف لمعمالء القانكنية غير التصرفات اكتشاؼ عف المدقؽ مسؤكلية تعتبر
 المالية القكائـ مستخدمك يتكقع حيث, التدقيؽ  في التكقعات فجكة مكاجية ضركرة فرضتيا التي
بالغ عنيا كاإلفصاح القانكنية غير التصرفات باكتشاؼ المدقؽ يقكـ بأف   بيا. المعنية الجيات كا 
 

 المالية القكائـ مستخدمي مف %74.1أف  (Gay et al., 1997) دراسة نتائج  بينت كقد
بخصكص  تأكيدان  يقدـ أف يجب الخارجي الحسابات مدقؽ أف اعتقاد لمدراسة لدييـ الخاضعيف
 الحسابات مدقؽ عمى يجب أنو منيـ %80.7 يعتقد كما , القانكنية غير التصرفات كؿ اكتشاؼ
كالمحاسبية  المالية بالنكاحي المرتبطة القانكنية غير التصرفات اكتشاؼ بخصكص تأكيدان  أف يقدـ
اكتشاؼ  بخصكص تأكيد يقدـ أف الحسابات مدقؽ عمى يجب أنو منيـ %84.4 كيعتقد

 .1 المالية القكائـ عمى الياـ التأثير ذات القانكنية التصرفات غير
 

 تستطيع ال التي الشائكة المسائؿ مف القانكنية غير التصرفات قضية أف 2الباحثيفبعض  كيرل
 الشركات كافة في لمتحقؽ قابمة تككف قكاعد تضع أف الدقة مف بمغت ميما التشريعات أك المعايير
 ,معيف تصرؼ مشركعية عمى لمحكـ الخارجي لممدقؽ القانكنية القدرات محدكدية إلى ذلؾ كيرجع
 اكتشاؼ عف المدقؽ كليةؤ مس تحدد التي المعايير بإصدار المينية الجيات اىتمت فقد ذلؾ كمع

 .القانكنية غير التصرفات
 

 أشار كالذم( SAS 54)المعيار األمريكي القانكنييف المحاسبيف مجمع أصدر 1988 عاـكفي 
 كاكتشاؼ لرصد تحديدان  مصممة تدقيؽ إجراءات العادة في تشمؿ ال التي التدقيؽ أعماؿ أف إلى

 المالية القكائـ حكؿ رأم تككيف أجؿ مف المطبقة فاإلجراءات ذلؾ كمع القانكنية, غير التصرفات
 أعماؿ تككف أف باحتماؿ كاعيان  المدقؽ يككف أف فينبغي كلذلؾ,  بيا المدقؽ عمـ إلى تؤدم قد

ذا حدثت قد قانكنية غير  يطبؽ أف المدقؽ عمى ينبغي حدكثيا إمكانية إلى معمكمات أشارت كا 
ذا المسألة, ىذه لعالج تدقيؽال إجراءات  تأثير لو قانكني غير ما عمالن  أف إلى المدقؽ خمص كا 

                                                             
1
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 سميـ بشكؿ عنو كاإلفصاح محاسبيان  معالجتو تمت قد العمؿ يكف كلـ المالية القكائـ عمى ىاـ
 . 1 معاكسان  أك متحفظان  رأيان  يبدل أف المدقؽ عمى فينبغي
 ان قانكني غير عمالن  كاف إذا ما لمعرفة كافية أدلة عمى الحصكؿ مف المدقؽ العميؿ منع حالة كفي
 فإف حدث قد يككف أف يحتمؿ أك حدث, قد المالية القكائـ عمى ىاـ تأثير لو يككف أف يمكف
 المعدؿ المدقؽ تقرير قبكؿ العميؿ رفض إذا أما ,الرأم إبداء عف يمتنع أف عميو ينبغي المدقؽ
 االنسحاب أسباب إلى كاإلشارة التكميؼ مف االنسحاب المدقؽ عمى فإف قانكني غير عمؿ بسبب
 عندما ضركرم االنسحاب أف المدقؽ يستنتج قد كما,  اإلدارة مجمس أك تدقيؽال لجنة إلى كتابةن 

 غير لمعمؿ كاف إفكذلؾ  الظركؼ تمؾ في ضركريان  المدقؽ يراه عالجي بعمؿ العميؿ يقكـ ال
 .2 المالية القكائـ عمى جكىرم تأثير القانكني

 
 مراعاة القوانين واالنظمة عند تدقيق البيانات المالية ( ) 250 رقم الدولي التدقيق معيار أما
 كقد,  كالمكائح بالقكانيف االلتزاـ عدـ الكتشاؼ مصممة ليست التدقيؽ عممية أفإلى  3شارأقد ف

 تككف ما كعادة المالية القكائـ عمى ىامة آثار إلى كالمكائح بالقكانيف المنشأة التزاـ عدـ يؤدم
 ذلؾ كيستطيع المدقؽ تجاكز ككفاءتو, المدقؽ معرفة نطاؽ خارج القانكنية غير التصرفات
 يتعرض أف كيمكف,  الستشارتو قانكني بخبير ستعانةكاال المنشأة نشاط كتفيـ كالخبرة بالتدريب
 ال المالية القكائـ في اليامة التحريفات بعض كجكد نتيجةكذلؾ  تجنبيا يمكف ال لمخاطر المدقؽ

 تدقيؽ الدكلية ال لمعايير طبقان  التدقيؽ لعممية المناسب بالتخطيط المدقؽ قاـ لك حتى اكتشافيا يتـ
 بالقكانيف االلتزاـ عف التدقيؽ لعممية ككافية مناسبة إثبات أدلة عمى الحصكؿ المدقؽ عمى كيجب
فصاحات قيـ تحديد في ىامة آثار ليا أف يرل كالتي كالمكائح المدقؽ  عمى كيجب المالية, القكائـ كا 
 عمى الحصكؿ أك العميا اإلدارة أك اإلدارة مجمس أك التدقيؽ لجنة إلى االلتزاـ عدـ حاالت إبالغ

 البسيطة االلتزاـ عدـ حاالت عف باإلبالغ المدقؽ قياـ ينبغي ال, ك  بذلؾ عمى عمـ أنيا يثبت ما
 .تجاىميا يمكف التي كاألمكر عنيا يبمغ التي األمكر عف التفاؽ التكصؿ كيجب
 يتـ كلـ كالمكائح بالقكانيف االلتزاـ عدـ نتيجة المالية القكائـ عمى جكىرية آثار كجكد حاؿ كفي

ذا تقريره, في يتحفظ أك رأيو إبداء عف يمتنع أف لممدقؽ فيمكف تسكيتيا أك تصحيحيا  منعت كا 
 األثر ذك االلتزاـ عدـ كاف إذا ما لتقييـ الكافي اإلثبات دليؿ عمى الحصكؿ مف المدقؽ المنشأة

 أك التحفظ لممدقؽ يجكز الحالة ىذه في حدكثو, يحتمؿ أك حدث قد المالية القكائـ عمى الجكىرم

                                                             
1
 American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, Auditing standards Board, " Illegal Acts 

by Client SAS. No. 54". Journal of Accountancy, July, 1988, P. 155 
2
 560-551صمرجعسابق,,العالعبد,طارقحماد
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ذا , التدقيؽ نطاؽ عمى المفركضة لمقيكد نظران  الرأم إبداء عف االمتناع  الى المدقؽ تكصؿ كا 
 فيجب المنشأة كليس الظركؼ فرضتيا محددات نتيجة حدث قد االلتزاـ عدـ كاف إذا ما تحديد
 .تقريره إعداد عند االعتبار في ذلؾ يأخذ أف عميو
 

 خالؿ مف التي تؤطر عممو المعايير ظؿ في المسؤكلية بمحددات يرتبط كيرل الباحث أف المدقؽ
 التصرفات ارتكاب إمكانية تخفيض لمحاكلة الرقابة الداخمية نظاـ تفعيؿ في الممكنة العناية بذؿ
في  كىناؾ ضركرة,  حالة ارتكابيا في اكتشافيا كمحاكلة ممكف حد أدنى إلى القانكنية غير

 القانكنية . غير التصرفات الكتشاؼ المدققيف مسؤكليات نطاؽ تكسيع
 

 تعثرىا وفشميا :التقرير عن مدى استمرارية المنشأة وتقديم االنذار المبكر عن  3/4/3
 
 األسباب مفكاحدة  االستمرارية عمى المنشأة قدرة مدل عفبداء الرأم إعتبر مسؤكلية المدقؽ في ت

مف المكاضيع التي نالت اىتماـ الباحثيف كالمنظمات المينية  يكى ,التكقعات فجكة لكجكد المؤدية
 خدمات مف المستفيديفف, كالمدققيف كسببت نقاش كجدؿ كاسع بيف مستخدمي القكائـ المالية 

شارات عالمات تقريره في يقدـيتكقعكف منو أف  المدقؽ  المنشأة استمرارية في بالشؾ يتعمؽ فيما كا 
مكانية  .ر النظيؼ يضمف قدرة المنشأة عمى االستمرارالتقريأف , ك  فشميا كا 

 مجاؿ دخمت التي المنشآت نصؼ مف أكثر أف"  الدراسات بعض أشارتىذا الصدد  كفي
 عمى السابقة السنة في كذلؾ االستمرارية, بخصكص تتحفظ تدقيؽ تقارير تتمؽ لـاإلفالس 
 .1 "اإلفالس

 
    التدقيؽ معيار بإصدار 1988عاـ  في التدقيؽ معايير مجمسكنتيجة لذلؾ جاءت استجابة 

(االستمرار عمى المؤسسة قدرة مف التأكد عدـ عف التقرير بخصكص المدقؽ مسؤكلية ) 59  رقـ
صدار النشاط في االستمرار عمى المؤسسة قدرة بتقييـ قيامو بضركرة المدقؽ ألـز كالذم  تحذير كا 
 البحث إلى مكجية خاصة إجراءات اتخاذ المعيار ىذا يفرض كلـ,  الحدكث الكشيؾ الفشؿ حكؿ
 المدقؽ ألـز كلكف باالستمرارية متصمة مشكمة كجكد إلى تشير التي األحداث أك الظركؼ عف

 االستمرار عمى المؤسسة قدرة بخصكص العادية التدقيؽ إجراءات خالؿ مف المعمكمات بتقييـ
 .2 المالية القكائـ تدقيؽ تاريخ مف كاحدة سنة تتعدل ال الكقت مف معقكلة لفترة

                                                             
1 . Chen, K & B. Church, " Default on Debt Obligations and The Issuance of Going Concern Opinions" 

Auditing: Journal of Practice & Theory, Fall, 1992, P. 44
2
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 كالتي المالية القكائـ لمستخدمي المعقكلة غير التكقعات ( بأف(Porter,  1993 دراسة كبينت
 المدقؽبأف  ةمعقكل غير تكقعات( %11)  ةنسب منيا الكمية الفجكة مف( %34)  نسبة مثمت
 فشؿ بالنسبة لحاالت أما , المالية التزاماتيا ك ديكنيا جميع سداد عمى المنشأة لقدرة نان ضام

 في مثؿ اإلفصاحك  الكمية الفجكة مف( %16)  نسبة شكمت المدقؽ ألداءالذم يعكد  التدقيؽ
 فشؿ مف حاالت( %11)  نسبة االستمرار عمى المنشأة قدرة في الشككؾ عف المدقؽ تقرير

 .1المدقؽ ألداءالذم يعكد  التدقيؽ
 
 استمرارية المنشاة 570معيار التدقيق الدولي االتحاد الدكلي لممحاسبيف القانكنييف  أصدرك 

عداد إالمنشأة المستمرة في  فرضالذم تناكؿ مسؤكليات المدقؽ المتعمقة باستخداـ االدارة ل
دلة تدقيؽ كافية كمالئمة أكأكضح أف مسؤكلية المدقؽ تتمخص في الحصكؿ عمى  البيانات المالية

ذا ما إكاستنتاج  المالية البيانات عدادإ في شأةالمندارة لفرض استمرارية حكؿ مدل استخداـ اإل
كقد حدد المعيار بعض المؤشرات حكؿ قدرة المنشاة عمى االستمرارية , كاف ىناؾ شؾ جكىرم 

لى مؤشرات مالية كمؤشرات تشغيمية كمؤشرات إ يالى ضعؼ استمرارية المنشأة كقسمإالتي تشير 
 2أخرل :

 
 :  الماليةالمؤشرات 

 
 .الحالي االلتزاـ مركز أك االلتزاـ صافي -
 .قرب استحقاؽ القركض دكف كجكد امكانية متكقعة لمسداد  -
 . األجؿ طكيمة األصكؿ لتمكيؿ األجؿ قصيرة القركض عمى الزائد االعتماد -
 .المستقبمية أك التاريخية المالية البيانات في إلييا يشار التي السمبية التشغيمية النقدية التدفقات -
 .سمبية الرئيسية المالية النسبة -
 التدفقات لتكليد المستخدمة األصكؿ قيمة في الحاد التدىكر أك الجكىرية التشغيمية الخسائر -

 .النقدية
 .تأخر تكزيعات االرباح أك تكقفيا  -
 .المستحقة المكاعيد في الدائنيف سداد عمى القدرة عدـ -
 .القركض اتفاقيات لبنكد االمتثاؿ عمى القدرة عدـ -

                                                             
1 Porter. B. "An Empirical Study of The Audit Expectation Performance GAP". Accounting and 

Business Research, Vol. 42, , 1993. 
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 االستثمارات أك األساسية الجديدة المنتجات لتطكير تمكيؿ عمى الحصكؿ عمى القدرة عدـ -
 . األخرل األساسية

 
 : التشغيميةالمؤشرات 

 
 .العمميات إيقاؼ أك المنشأة تصفية اإلدارة نية -
 .عنيا بديؿ دكف الرئيسية اإلدارة خسارة -
 .رئيسييف مكرديف أك رخصة أك امتياز حؽ أك رئيسييف عمالء أك رئيسي سكؽ خسارة -
 .العمؿ صعكبات -
 .الميميف المكرديف نقص -
 .جدان  ناجح منافس ظيكر -

 
 : خرىالمؤشرات األ

 
 .األخرل القانكنية المتطمبات أك الماؿ رأس متطمبات مع االلتزاـ عدـ -
 إلى ستؤدم نجحت إذا كالتي المنشأة ضد األخرل التنظيمية أك القانكنية اإلجراءات تعميؽ -

 .بيا الكفاء عمى ةقادر  المنشأة تككف ال أف المرجح مف مطالب
 . المنشأة عمى سمبان  تؤثر أف المتكقع الحككمة سياسة أك النظاـ أك القانكف في التغيرات -
 .حدكثيا عند تستحؽ مما بأقؿ المؤمنة أك المؤمنة غير الككارث  -
 

 الرغـ فعمى يكاجييا, التي األمكر أصعب مف االستمرارية بشأف قراررأم ك ل دقؽالم ؿصتك  يعد
 عمى المنشأة قدرة بتقييـ المدقؽ قياـ ضركرة عمى تنص أصبحت المينية المعايير أف مف

ذاك  المالية القكائـ تاريخ مف سنة لمدة االستمرارية المنشأة  استمرارية حكؿ شكككو يثير ما كجد ا 
 تكاجو التي الصعكبة كلكف متحفظ, تقرير كيصدر ذلؾ عف يفصح أف فعميو ذلؾ مف كتأكد
 ىذه إلزالة خطط لإلدارة يككف قد كلكف المنشأة استمرارية حكؿ شككؾ ولدي يتكافر أف ىي دقؽالم

 تعثر كزيادة اإلدارة في المساىميف ثقة اففقد إلى ذلؾ أدل ىذه شكككو عف أفصح كلك,  الشككؾ
 فيتعرض الشركة كتفشؿ اإلدارة خطط تفشؿ ذلؾ كرغـ شكككو عف يفصح ال كقد ,الشركة

 فيؤدم االستمرارية في شكككو عف المدقؽ يفصح كقد ,األطراؼ كباقي المساىميف مف لمتقاضي
 1. ان سكء مكراأل فتزداد الشركة في كالمساىميف الدائنيف ثقة لزعزعة ذلؾ

                                                             
1
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التقرير عف استمرارية  بخصكص كاضح المينية المنظمات مكقؼ أف الباحث يرل سبؽ كمما
 في الجميكر كتكقعات رغبات مع كمتفقة كاضحة عنيا الصادرة المينية المعايير كأف المنشأة
 بيذا يقكمكف ال الكاقع في يفالمدقق أف إال ,االستمرار عمى المنشأة قدرة في الشككؾ عف التقرير
 كما المعقكلة الجميكر تكقعات بيفالفجكة  ىنا كىي التكقعات فجكة نشأت لؾكلذ ينبغي كما الدكر
 كصؼ يمكف لذا,  أخرل جية مف المدقؽ أداء كبيف جية مف المينية كالمنظمات المعايير تتطمبو
 . المعيب األداء بفجكة الفجكة ىذه

 في شككؾ ىناؾ كاف إذا كاإلفصاح االستمرارية عمى المنشأة قدرة تقييـ المدقؽ عمىيجب 
 قد التيالكبيرة  الخسائر كبالتالي ياأعمال كحجـ الشركات حجـ لكبر نظران كذلؾ  استمراريتيا

مف الممكف  المالية األكراؽ سكؽ في المدرجة لمشركات كبالنسبة ,الثالث  الطرؼ ليا يتعرض
جمعية ممثميف عف ك  المالية األكراؽ في سكؽ كليفؤ مس مف تتككف السكؽ في لجنة تككيف

 الجامعات أساتذة كبعضالكاسعة  الخبرة صحابأمف خارجييف  مدققيفك المحاسبيف القانكنييف 
 كعف المنشأة استمرارية في شكككو عف باإلفصاح المجنة ىذه أماـ كؿؤ مس المدقؽ يككف فأ عمى
 االستمرار عمى المنشأة قدرة مدل تقدير في المدقؽ مع المجنة كتشترؾ ذلؾ, في اإلدارة خطط
 .كالمناسب  الصحيح اإلفصاح ككيفية اإلدارة خطط كفاءة كمدل

 
 : المينة ورقابة تنظيم في المينية المنظمات دور ودعم تفعيل  3/5

 
  الميني لك المست رفع عمى تعمؿ مينية منظمات كجكد ميني عمؿ ألم ساسيةاأل المقكمات فإ
 كزيادة الذاتية الرقابة فرض إلمكانية كذلؾ المينة كتنظيـ تطكير إعادة المنظماتىذه  بكاج مفك 

 ىذاتحديد مسؤكليات المدققيف ك ك  لممدققيف المينية المساءلة كزيادة التدقيؽ في الميني داءاأل جكدة
 انتظـ إذا إال مينة بكجكد القكؿ يمكف ال أنو عميو المتفؽ مفك ,  عمميـ في الثقة زيادة الى يؤدم

ذا مينية منظمات أك جمعيات في ليا الممارسكف  المينة أعضاء لدل كالرغبة القدرة تكافرت كا 
 العممية المعرفة جداتك تأحيانا ن  كفي بعض المجاالت الجمعيات, ىذه خالؿ مف التعاكف عمى

 كجدت إذا إال مينة بكجكد القكؿ يمكف ال ذلؾ كمع الكتسابيا الالـز كالتعميـ كالتدريب كالعممية
كتسعى الى تطكير تؤطر عمميـ  مينية جمعيات شكؿ تأخذ الممارسيف بيف كعالقات ركابط

  1. المينيةكتحسيف الممارسة 
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 أداء لتنظيـ كسائؿ أك أدكات كجكد عدـ نتيجة التدقيؽ لمينة كجيت التي االنتقادات أدتكقد 
 كما1977  عاـ حتى األمريكية المتحدة الكاليات في لممينة الذاتي التنظيـ كفقداف التدقيؽ مكاتب

 المدققيف ضد القضائية الدعاكم معدؿ كارتفاع الشركات في اإلفالس معدالت تزايد مف فقياار 
 ابي المنكط دكرىا بأىمية المينية المنظمات إدراؾ إلى التدقيؽ عممية في كالتقصير اإلىماؿ نتيجة

 .1 المينة سمعة عمى لممحافظة
 

 في الحككمات لعبت كما الجكدة لرقابة نظاـمعايير ك  لكجكد الممحة الحاجة المدققكف أدرؾ كلذلؾ
 رقابةل إلزامي نظاـ لكضع المينة عمى الضغط في دكران  الماضي القرف مف كالثمانينات السبعينات

 كلجنة(DINGELL) كلجنة (MOSS) لجنة إستماعجمسات لنتائج كاف كما الميني األداء جكدة
(METCALF )2 الميني األداء جكدة برقابة االىتماـ في الكبير األثر. 
 
ف االتحاد الدكلي كفي استعراض لدكر المنظمات المينية في تنظيـ كرقابة المينة نجد أ 

 لطبيعة كالتشابو التقاربىك المسؤكؿ المباشر عف تحقيؽ مستكل مف  ( IFACلممحاسبيف ) 
 الكظائؼ خالؿ مف ذلؾ لنا كيتأكد العالـ, أنحاء في المينة بتنظيـ المرتبطة المعايير كمتطمبات
 بإصدارعديدة  محاكالت ليا كاف كالتي لو التابعة المينية المنظمات تؤدييا التي الفاعمة كاألدكار
 تكفير أجؿ مفكاف ذلؾ ك  كالتدقيؽ المحاسبة بمينة المرتبطة اإليضاحية المفاىيـ مف مجمكعة

 3كالتدقيؽ : المحاسبة مينة بيئة في التالية الخصائص
    

 .عالية جكدة ذات تدقيؽ معايير1- 
 كدةػػالج ةػػرقاب أنظمة يةػػفعال فػم ؽػػلمتحق اؽػػنط أكسع ىػعم مؤسساتػكال بػػاتػلممك ةػػراجعػػم2- 
 أكسع كعمى المينية الممارسات في المطمكبة الجكدة بمستكيات مرتبطة متعددة تأكيدات3- 
 .نطاؽ
شراؼ شاممة مراقبة 4-  . بالمينة المرتبطة كالتعميمات القكانيف لكؿ تنظيمي كا 
 اإلصالحات مف مجمكعة عفIFAC  لمنظمة األعمى المجمس أعمف 2003 عاـ فيك 

 التجانس كتحقيؽ الدكلية التدقيؽ معايير تطبيؽ شأف كتعزيز تقكية بخصكص كالتعديالت
 (PIOB) كاإلشراؼ لممراقبة العامة الييئة إنشاء اإلصالح تطمب حيث المعايير, بيف كالتقارب
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188, ص 2005, 2اٌعذد 19 لدلمجاواإلدارة,االقتصاد
3
 ",مٌدانٌة دراسة -الدولٌة  المراجعة معاٌٌر تطبٌق السعودٌة ألهمٌة العربٌة بالمملكة المراجعٌن إدراك "مدىباعباد,أروى,

20, ص 2007اٌسعىدٌت , العزٌز, عبد الملك رسالةماجستٌر,جامعة
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 مجاالت في خاصةن  الدكلية المعايير في إلييا المشار األنشطة جميع عمى كتشرؼ ستراقب كالتي
 اإلصالح مف الرئيسي اليدؼ ككاف ,المينة كسمكؾ كآداب كاالستقاللية كتأكيداتيا التدقيؽ
 1:ىك كالتعديؿ

 
 إلى تيدؼ أنشطة كأنيا لممنظمة المختمفة باألنشطة العاـ الجميكر لدل الثقة مستكيات زيادة 1- 
 .بيا المرتبطة كالتأكيدات المينية الممارسة مستكيات لتحسيف عالية جكدة ذات معايير تككيف

          
 كتأثير لممنظمة العامة كالرقابة اإلشراؼ أنشطة زيادة إلى ستؤدم اإلصالحات ىذه مثؿ أف  2-
 .بيا كاالعتراؼ القبكؿ مساحة كزيادة ليا الكاسع االنتشار في ذلؾ
 

ِجٍس ِعاٌٍر اٌتأوٍذ  قاـ, ريكالتطك  اإلصالحاالتحاد الدكلي لممحاسبيف في  لجيكد كاستمراران 

 لكأبد (IFAC)  رعاية كتحت التدقيؽ معايير مف مجمكعة بإعداد (IAASB) واٌتذلٍك اٌذوٌٍت
 العالـ في دكلة 65 مف أكثر ىناؾ أنومنيا  2003 عاـ لو تقرير في المالحظات مف العديد
 بينيا المادية االختالفات مف أم كجكد دكف (ISA) الدكلية التدقيؽ معايير بتطبيؽ كالتزمت تبنت
 حديثان  األكركبي االتحاد اـد قفق ذلؾ عمى األمر يقتصر كلـ ,البمداف ليذه المحمية المعايير كبيف

(EU) البيئة مستكل عمى التدقيؽ جكدة بتحسيف المتعمقة االقتراحات مف مجمكعة بإصدار 
 2:اآلتي تطمب بدكره كىذا كالمينية التنظيمية

 
 القياـ أثناء كتنفيذه اتباعو يجب ما بخصكص القانكنية كالشركط المبادئ مف العديد كضع 1-

 .التدقيؽ بعممية
 .كالتدقيؽ المحاسبة بمينة المرتبطة القضايا عمى لإلشراؼ تنظيمية ىيئة إنشاء2- 
 .األكركبي االتحاد أقرىا التي المعايير خالؿ مف العمؿ3- 
 .المستقمة يركالمعاي المينة كسمكؾ اآلداب دستكر في النظر إعادة إلى الحاجة دراسة4- 
 التنظيمية لممتطمبات االنتياكات مف أم مقابؿ التنفيذية اإلجراءات مف العديد كتصديؽ إقرار5- 

 .األكركبي االتحاد في كالمينية
) رقابة الجكدة 220معيار التدقيق الدولي بإصدار  (IFAC)كقاـ االتحاد الدكلي لممحاسبيف

لى تحديد معايير إلتدقيؽ البيانات المالية ( كالخاص بالرقابة عمى جكدة التدقيؽ كالذم ييدؼ 
كأكد المعيار عمى ضركرة تطبيؽ سياسات كاجراءات رقابة , كارشادات لمرقابة عمى الجكدة 

                                                             
1
21باعباد,أروى,مرجعسابق,ص
2
22باعباد,أروى,المرجعالسابق,ص
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المعيار الجكدة عمى مستكل مكتب التدقيؽ كعمى مستكل عمميات التدقيؽ الفردية كتضمف 
 1سياسات لرقابة مستكل األداء تحتكم عمى العناصر التالية :

 
 المتطمبات المينية :1- 

كتتطمب مف المكظفيف في مكاتب التدقيؽ االلتزاـ بمبادئ االستقاللية كالنزاىة كالمكضكعية  
 .كالمحافظة عمى السرية كاألخالقيات المينية 

 الكفاءة والميارة : 2-
الذيف يمتمككف الكفاءة كالميارة التي تساعدىـ عمى  باألفراددقيؽ االستعانة يتعيف عمى مكتب الت
 أداء األعماؿ بعناية .

 التكميف بالميام : 3-
إلى أفراد حاصميف عمى التدريب العممي , كلدييـ التأىيؿ الميني  التدقيؽإسناد أعماؿ  يتطمب

 المطمكب في ظؿ الظركؼ المحيطة .
 التفويض :4- 

شراؼ مباشر كفحص لمعمؿ عند كافة المستكيات   كذلؾ  ,كيتطمب أف يككف ىناؾ تكجيو كا 
 بمعايير الجكدة المالئمة . الذم يؤدم الخدمة ممتـزبيدؼ تكفير تأكيد معقكؿ بأف 

 االسترشاد بالرأي : 5-
مف  اكانك أ سكاءن  -حينما يككف ذلؾ ضركريان  –عمييا يجب أف يتـ االسترشاد برأم اآلخريف  بناءن 
 يتسـ ىؤالء بالخبرة المالئمة .أف عمى  خؿ أك خارج المكتباد

 قبول أو إنياء التعاقد مع العمالء : 6-
 المرتقبيف , كفحص لمعمالء الحالييف عمى أساس دكرم .يجب أف يتـ إجراء تقييـ لمعمالء أم 
 المتابعة : 7-

كفعالية السياسات كاإلجراءات التنفيذية كبتطمب ىذا العنصر مف المكتب المتابعة المستمرة لكفاية 
 لمرقابة عمى الجكدة .

 
 أنظمة ككضعكالمحاسبة التدقيؽ معايير كتطكير إعدادىامة في أدكار  المينية لمنظماتتمعب ا
 باإلضافة ,كاألخالقي الميني لتزاميـاب إخالليـ عند األعضاء عمى العقكبات كتكقيع جكدةال رقابة
 باألداء االرتقاءلى إكالتي يؤدم تطبيقيا بشكؿ فعمي  المينية لممنظمات التقميدية المياـىذه  إلى

 أخرلككاجبات  بأدكار المينية اتالمنظم قياـدعـ  بضركرة مقترحات ىناؾ,  لمتدقيؽ الميني

                                                             
1
 30صلطوٌل,سهام,مرجعسابق,ا
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 في ةن خاصك  كلياتوؤ كمس المدقؽ دكر بتحديد المينيةات المنظم قياـ ضركرة البعض فيرل
 1 :التالية المجاالت

 .كالتصرفات غير القانكنية  كالخطأ الغش اكتشاؼ -
عالقتيا بعممية  كمدل ,التدقيؽ لعمالء المدققيف يقدميا التي األخرلكاألنشطة  الخدمات -

 .االستقالؿ عمى تأثيرىاالتدقيؽ ك 
  المنظكر المستقبؿ في النشاط مزاكلة في االستمرار عمى الشركة قدرة مدل بشأف الرأم إبداء -
 عمى عتماداال يقرر الذيف الخبراء أك الداخمييف المدققيف أك المدققيف عمؿ عف كلية المدقؽؤ مس -

 .تدقيقو في عمميـ نتائج
 

 أف السبيؿ األفضؿ يرى الباحث أسبابيا كتحديد فجكة التكقعات تشخيصكبعد ما سبؽ  ضكء كفي
ألف  كذلؾ سبب كؿ عمى القضاءككسائؿ  سبؿ كتحديدبالتفصيؿ أسبابيا  دراسة ىك يالعالج

 نفس في كنتيجة سببان  يعتبر أحدىا أف بشكؿ متداخمة التكقعات فجكةظيكر ل أدت التي األسباب
التي تساىـ في تقميص  الكسائؿ كتطبيؽ استخداـكبالتالي ىذا يتطمب   األسباب مف لغيره الكقت
  . كاحدة ككحدةالفجكة 

 كالعمؿ المعقكلة المجتمع تكقعات ةتمبي عمى جاىدة تعمؿ أف المعنية المينية المنظمات عمىك 
 مدلمتابعة ك مف خالؿ التأكيد عمى تدقيؽ معايير رقابة الجكدة المدقؽ  أداء جكدة رقابة عمى
 بكاسطة لممساءلة كنظاـ الجكدة ةرقابل برامج كضعك  الميني السمكؾ بمعايير المدقؽ التزاـ

 بالتاليك  منيـ المتكقعة المستكيات لىإ لممدققيف الميني األداء جكدة مستكل لرفع المينية المنظمة
 تطكيرعمى  تعمؿ أفالمنظمات المينية كعمى التي يؤدكنيا ,  الخدمات عف المستفيديف رضا
 الالزمة كالدراسات باألبحاث القياـ خالؿ مف المينة ممارسة قكاعد ككضع المحاسبي الفكر

المالي  المجتمع تثقيؼباإلضافة الى ,  ليا الممارسيف كمستكل المينة بمستكل كاالرتقاء لمنيكض
كدكر  التدقيؽ عممية طبيعة عمى طالعيـالبشكؿ دائـ  الندكات ك النشرات طريؽ عف كذلؾ

 ككاجبات كلياتسؤ معمؿ ك  تحكـالتي  قكانيفال ك قكاعدال صياغة , كأف تككفككاجبات المدقؽ
 .كمف المعايير الدكلية  مستجداتيا ك المينة طبيعة مف مستمدة المدقؽ

 
 
 
 

                                                             
1
راضً سامًمحمد,  حوكمة مراجعة -البٌئً األداء مراجعة  -قضائٌة استقصائٌة مراجعة: المتقدمة المراجعة موسوعة",

194-193ص,2011,اإلسكندرٌة,الجامعًالتعلٌمدار,1الطبعة",  المراجعة جودة -الشركات
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 : مقدمة
 

يا كثػباتيا دقمػدل صػك كأداة الدراسة المستخدمة  مجتمع كعينة الدراسةلعرضان  الفصؿ ىذا يتضمف
 في استخدمت التي اإلحصائيةالدراسة كاألسالػيب  اناتػبي علجم البػاحث خدمياػاست التي األدكاتك 

 خاللو مف يتـ ان رئيسي ان محكر  ءاتواكاجر  الدراسة منيج عتبري, ك  النتائج كاستخالص البيانات تحميؿ
 ءار جإل المطمكبة البيانات عمى الحصكؿ يتـ طريقو كعف الدراسة مف التطبيقي الجانب انجاز
 بمكضكع المتعمقة األدبيات ضكء في تفسيرىا يتـ التي النتائج إلى لتكصؿكا اإلحصائي التحميؿ

  .تحقيقيا إلى تسعى التي األىداؼ تحقؽ كبالتالي راسةالد
 

 : مجتمع وعينة الدراسة   4/1
 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تحديد مجتمع الدراسة في فئتيف رئيسيتيف :
 

مدققك الحسابات في شركات كمكاتب التدقيؽ المعتمدة مف ىيئة األكراؽ كاألسكاؽ  ولى :الفئة األ 
, كتـ اختيار ىذه المكاتب كالشركات ككنيا تدقؽ بيانات الشركات المساىمة  المالية السكرية

 .كتطبؽ معايير التدقيؽ الدكلية في عمميا 
 

لييف العامميف المديريف كالمحمميف الماكتـ اختيار المستفيديف مف مينة التدقيؽ ,  الفئة الثانية :
تخدميف المسالذيف يعتبركف لمستثمريف عف االمالية باعتبارىـ ككالء في شركات الكساطة 

 .المدقؽاألساسييف لمقكائـ المالية كتقرير 
 

بات في مكاتب كشركات التدقيؽ كتـ مدقؽ حسا 50كتـ تكزيع االستبانة عمى عينة عشكائية مف 
فئة المستفيديف مف التدقيؽ فقد , أما بالنسبة ل %74استبانة كبنسبة استرداد بمغت  37استرداد 

ككنيـ ككالء عف المستثمريف كالمستفيديف مف خدمة  شركات الكساطة الماليةاعتمد الباحث 
تـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ لجميع أفراد المجتمع كعميو  ىا فقدكنظران لقمة عددالتدقيؽ 

شركات كساطة  7لدراسة لمفئة الثانية ىي مجتمع الدراسة بالكامؿ كالبالغ عددىا تككف عينة ا
 26كتـ استرداد استبانة عمى المديريف كالمحمميف المالييف العامميف فييا  30كتـ تكزيع  مالية

 لمدراسة الخاضعة االستبانات مجمكع يككف كبذلؾ %87كبنسبة استرداد بمغت حكالي استبانة 
 ة .استبان(  ( 63
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 الدراسة محددات  4/2
 

اقتصرت الدراسة عمى عينة مف شركات كمكاتب التدقيؽ العاممة في مدينة دمشؽ كريفيا 
 . المالية السكريةكاألسكاؽ كالمعتمدة مف ىيئة األكراؽ 

أما بخصكص المستثمريف فقد تـ اختيار شركات الكساطة المالية المعتمدة كالعاممة في سكؽ 
دمشؽ لألكرؽ المالية كنظران لقمة عدد الشركات فقد شممت الدراسة جميع شركات الكساطة كعددىا 

 . حتى تاريخ إعداد الدراسةشركات  7
 

 أداة الدراسة :  4/3
 

 العالقة ذات األكلية البيانات جمعل ككسيمةالميدانية  لمدراسة كأداة االستبانة استخدـ الباحث
ضكء  في االستبانة ىذه كبناء تصميـ تـ كقد أىدافيا, لتحقيؽ كالالزمة الدراسة المباشرة بمكضكع

 مكضكع فجكة التكقعات . تناكلت كالتي السابقة كالعممية النظرية لمدراسات الشاممة المراجعة
 

 قسمين:وتتكون االستبانة من 
 
فقرات كىي المؤىؿ العممي   4كيحتكم عمى  البيانات الشخصية لممستجكبيف ,القسم األول :  -

 . كمجاؿ العمؿ كالخبرة المينيةالعممي كالتخصص 
 
 كيتككف مف محكريف كما يمي :, محاكر الدراسة القسم الثاني :  -
 

تحديد في تقميص فجكة التكقعات مف خالؿ مدل مساىمة معايير التدقيؽ الدكلية المحور األول : 
 .فقرة  14كيحتكم المحكر األكؿ عمى  , كاجبات كمسؤكليات المدقؽ

 
رفع  مدل مساىمة معايير التدقيؽ الدكلية في تقميص فجكة التكقعات مف خالؿالمحور الثاني : 

 . فقرة 17كيحتكم المحكر الثاني عمى  ,  تجاه عمؿ المدقؽالتدقيؽ مينة كعي المستفيديف مف 
 فقرة .31 االستبانة  تافقر  مجمكع ككفي ذاكبي
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 خصائص وسمات عينة الدراسة :4/4  

كسمات يمكف عرض خصائص الباحث التكرارات كالنسب المئكية لكصؼ عينة الدراسة ك  ستخدـا
  عينة الدراسة كما يمي :

 المؤىل العممي :4/4/1  

 تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي (1-4)ٌىضخ اٌجذوي 

 أفراد العينة حسب المؤىل العممي توزيع (1-4)الجدول 

 المؤىل العممي
التكرار  المستفيدين من خدمة التدقيق المدققين

 الكمي
 النسبة 

 الكمية النسبة التكرار النسبة التكرار
جازةإ  26 70.2 % 22 84.6 % 48 76.2 % 

 % 14.3 9 % 7.7 2 % 18.9 7 ماجستير

 % 6.3 4 %  0.0 0 % 10.9 4 دكتكراه

 % 3.2 2 % 7.7 2 %  0.0  0 أخرل

 %100 63 % 100 26 % 100 37 المجموع

 
 

أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة مف حممة درجة اإلجازة , كقد جاءت  (1-4)يبيف الجدكؿ 
بالنسبة لفئة المستفيديف مف التدقيؽ كبنسبة إجمالية    % 84.6ك   % 70.2نسبتيـ لفئة المدققيف 

مف فئة  % 18.9مف أفراد العينة , بينما جاءت نسبة مف يحممكف درجة الماجستير  % 76.2
 مف أفراد العينة % 14.3كبنسبة اجمالية  المستفيديف مف التدقيؽمف فئة  % 7.7المدققيف ك

نسبة , كالحممة درجة الدكتكراه كمف المدققيف فقط جمالي أفراد العينة ىـ مفا مف % 6.3كنسبة 
 :, كيمكف تكضيح ما سبؽ بالمخطط البياني التالي مف حممة المؤىالت األخرل ةباقيال
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 التخصص العممي : 4/4/2  

 العممياٌتخظض تكزيع أفراد العينة حسب  (2-4)ٌىضخ اٌجذوي 

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص العممي (2-4)الجدول 

العممي التخصص  
التدقيق مينةالمستفيدين من  المدققين      التكرار 

 الكمي
النسبة    

 النسبة التكرار النسبة التكرار الكمية
 %  55.6 35 %  27 7 %  75.6 28 محاسبة

 %  23.8 15 %   50 13 %   5.4 2 مصارؼ

 %  15.8 10 %  15.4 4 %   16.3 6 إدارة

 %   3.2 2 %  3.8 1 %   2.7 1 اقتصاد

 %   1.6 1 %  3.8 1 %   0.0 0 تخصص آخر

 %  100 63 % 100 26 %  100 37 المجموع
 
 

مف فئة المستفيديف مف   % 27مف فئة المدققيف ك % 75.6أف ما نسبتو  (2-4)يبيف الجدكؿ
أم أكثر مف نصؼ أفراد  % 55.6التدقيؽ ىـ مف اختصاص المحاسبة كبنسبة اجمالية تمثؿ 

مف فئة المستفيديف مف التدقيؽ ىـ مف  % 50مف فئة المدققيف ك  % 5.4العينة , بينما 
 % 16.3 مف أفراد العينة , بينما نجد أف نسبة % 23.8اختصاص المصارؼ كبنسبة إجمالية 

كتكزعت  دارة مف فئة المستفيديف مف التدقيؽ ىـ مف اختصاص اإل % 15.4مف فئة المدققيف ك
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المدققٌن      
    

المستفٌدٌن من التدقٌق     

 إجبزح مبجستير دكتُراي

 انمؤٌم انعهمي
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, كالمخطط البياني التالي  النسب الباقية عمى اختصاص االقتصاد كاالختصاصات األخرل
 يكضح النسب السابقة :

 
 

 

 

 العمل : مجال  4/4/3

 تكزيع أفراد العينة حسب مجاؿ العمؿ (3-4)يكضح الجدكؿ 

 توزيع أفراد العينة حسب مجال العمل (3-4)الجدول 

  النسبة التكرار مجال العمل
 %  58.7 37 مدقؽ حسابات

التدقيؽ مينةمستفيد مف   26 41.3  % 

 %  100 63 المجموع

 

 % 41.3مف أفراد العينة  ينتمكف الى فئة المدققيف ك % 58.7أف نسبة  (3-4)يظير الجدكؿ
 .مف أفراد العينة ينتمكف الى فئة المستفيديف مف التدقيؽ 
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 المدققٌن   

     

 المستفٌدٌن من التدقٌق

 محبسجخ تخصص آخر التصبد ادارح مصبرف

 انتخصص انعهمي
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 الخبرة المينية :  4/4/4

 تكزيع أفراد العينة حسب الخبرة المينية (4-4)يكضح الجدكؿ 

 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المينية (4-4)الجدول 

 الخبرة المينية
التدقيق مينةالمستفيدين من  المدققين التكرار   

 الكمي
النسبة 
 النسبة التكرار النسبة التكرار الكمية

سنكات   %39.7 25 % 34.6 9 % 43.3 16 أقؿ مف 5

10 سنكات   %33.3 21 % 38.4 10 % 29.7 11 مف 5 إلى 

15 سنكات   %22.3 14 % 19.3 5 % 24.3 9 مف 11 إلى 

 %4.7 3 %  7.7 2 %  2.7 1 أكثر مف 15 سنة

 %100 63 % 100 26 %100 37 المجموع

مف المستفيديف مف التدقيؽ بمغت  % 34.6مف المدققيف ك % 43.3أف   (4-4)يبيف الجدكؿ 
مف أفراد العينة , كيظير أف  %39.7سنكات كبنسبة اجمالية   5سنكات الخبرة لدييـ أقؿ مف

مف المستفيديف مف التدقيؽ تتراكح سنكات الخبرة لدييـ   % 38.4مف المدققيف ك % 29.7نسبة 
مف  % 24.3د أف , كنج مف أفراد العينة %33.3كبنسبة اجمالية   سنكات 10ك 5بيف 

سنة  15ك  11مف المستفيديف مف التدقيؽ تتراكح سنكات الخبرة لدييـ بيف  %19.3ك المدققيف
فقط مف أفراد العينة لدييـ خبرة أكثر   %4.7مف أفراد العينة , بينما  %22.3كبنسبة اجمالية 

مف اجمالي أفراد العينة يمتمككف  %60كبالتالي نجد أف حكالي  سنة في مجاؿ عمميـ , 15مف 
 .سنكات خبرة  5أكثر مف 
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المدققٌن      
    

المستفٌدٌن من التدقٌق     
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 صدق وثبات االستبانة : 4/5

األكاديمييف  مف محكميف 5 مف تتألؼ المحكميف مف مجمكعة عمى االستبانة عرضتـ 
 استجاب كقد, كذلؾ الختبار الصدؽ الظاىرم لالستبانة كالتدقيؽ المحاسبة في المتخصصيف

 ضكء الفقرات في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراء كقاـ المحكميفالسادة  آلراء الباحث
 . النيائية صكرتو في االستبياف خرج كبذلؾ ,المقترحات

كالتحقؽ مف ثبات االستبانة تـ استخداـ معامؿ ألفا كركنباخ  الداخمي االتساؽ صدؽ كلقياس
Cronbach's alpha  coefficient   كيككف ىذا المقياس مقبكالن عندما تككف قيمة معامؿ

 نفسو مع تناقضو كعدـ المقياس استقرار بأنو الثبات معامؿ كيعرؼ,   %60ألفا أكبر أك تساكم 
 بيف تتراكح المعامؿ قيمان  ىذا يأخذك  , العينة نفس عمى أعيد تطبيقو إذا النتائج نفس يعطي أنو أم

مساكية  تككف المعامؿ قيمة فإف البيانات في ثبات ىناؾ يكف لـ فإذا الصحيح كالكاحد الصفر
 اقتربت ككمما الصحيح, الكاحد تساكم قيمتو تككف تاـ ثبات ىناؾ كاف إذا العكس كعمى لمصفر
 أما, منخفضان  الثبات كاف الصفر مف اقتربت ككمما مرتفعان  الثبات كاف لمكاحد معامؿ الثبات قيمة

 لتربيعيا الجذر رياضيان  كيساكم صادؽ لما كضع لقياسو المقياس بو أف فيقصد الصدؽ معامؿ
 لفقرات كمحاكر الدراسة .نتائج اختبار الثبات االحصائي ( 5-4)كيبيف الجدكؿ  ,الثبات لمعامؿ

 لمحاور وفقرات الدراسة كرونباخ ألفا معامل الثبات (5-4)الجدول رقم 

 المحور الرقم
عدد 
 الفقرات

معامل 
ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 الصدق

1 
مدل مساىمة معايير التدقيؽ الدكلية في تقميص فجكة التكقعات مف 

خالؿ تحديد كاجبات كمسؤكليات المدقؽ
14 0.783 0.884 

2 
 مف التكقعات فجكة تقميص في الدكلية التدقيؽ معايير مساىمة مدل
 المدقؽ عمؿ تجاه التدقيؽ مف المستفيديف كعي رفع خالؿ

17 0.809 0.899 

 0.907 0.824 31 المحاور السابقة معاً 

 
بمغت   (5-4) يتضح مف الجدكؿ  % 82.4أف قيمة معامؿ ألفا لمحكرم االستبانة معا ن

عمى التكالي,  %80.9,   %78.3أف قيمة معامؿ ألفا لممحكر األكؿ كالثاني بمغتباإلضافة الى 
 المقبكلة احصائيان ليذا المعامؿ, %60أف قيػـ المػعامالت مرتػفعة كأعمى مف النسبة كبالتالي نجد 
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 (0.899)لممحكر األكؿ ك ((0.884 مقتربة مف الكاحد الصحيح كجاءت قيـ معامؿ الصدؽ
 صدؽ مف تأكد قدالباحث  كفػكيكبذلؾ لجميع محاكر االستبانة ,  (0.907ك )لممحكر الثاني 

 كاإلجابة النتائج لتحميؿ كصالحيتيا االستبانة بصحة ثقة عمى يجعمو مما الدراسة استبانة كثبات
 .فرضياتيا كاختبار الدراسة أسئمة عمى

  
 األساليب االحصائية المستخدمة في تحميل البيانات :4/6 

 لمعمكـ اإلحصائية البرامج حزمة ) SPSSتـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج 
الذم يقيس  الخماسي Likertعمى أساس مقياس  أسئمة االستبانةكقد أعدت ( ,  االجتماعية

 مقياس مكافؽ بشدة ( كىك غير , مكافؽ غير , محايد , مكافؽ , مكافؽ بشدة)خمسة إجابات 
تـ ك , كذلؾ لنتمكف مف تحديد أراء أفراد العينة حكؿ المحاكر التي يتناكليا االستبياف ,  ترتيبي

عطاء الكزف النسبي لإلجابات  لتحكيؿ االجابات الكصفية إلى صيغة رقمية  كذلؾتحديد الدرجة كا 
 :يكضح ذلؾ  (6-4) الجدكؿك 

 الخماسي لإلجابة عمى الفقرات Likertمقياس  (6-4)جدول 

 مكافؽ غير التصنيف
 بشدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير بشدة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 81 – 100ِٓ  61 – 80ِٓ  41 – 60ِٓ  21 – 40ِٓ  0 - 20ِٓ  % الوزن النسبي

 

 : النتائج إلى كالكصكؿ اإلجابات لتحميؿ اإلحصائية المقاييسمجمكعة مف  استخداـ تـك 
 

لتحميؿ  المعيارم كاالنحراؼ الحسابي الكسطالتكرارات ك  إيجاد تـ حيث  :الوصفي تحميلال1- 
 اإلجابات .

 
 : One‐Sample T‐test   لمعينة الواحدة (T) اختبار   -2 

 لكسط حسابي لممجتمع الذم إحصائية داللة ذك اختالؼ كجكد االختبار الكتشاؼيستخدـ ىذا 
 الكسط الحسابي اختيار تـ الغرض ىذا تحقيؽ أجؿ كمف ثابتة, بقيمة بمقارنتو العينة منو سحبت

(test value =3) كتـ إجراء االختبار الخماسي , ليكرت مقياس كىي تقابؿ محايد حسب 
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كالذم تـ االعتماد 0.05  الجدكلية عند مستكل الداللة t, كمقارنتيا مع قيـ   tلمحصكؿ عمى قيـ
فقرات  محتكل في العينة أفراد رأم كيككف الفرضيةبحيث يتـ قبكؿ  عميو كأساس لقبكؿ الفرضيات

الجدكلية t أكبر مف قيمة  المحسكبة tقيمة كانت إذا محتكاىا عمى يكافقكف إيجابي أم الفرضية
 محتكل في العينة أفراد رأم كيككفبينما يتـ رفض الفرضية  , 0.05مف قؿأ الداللة كمستكل

المحسكبة  t قيمة كانت إذا محتكاىا عمى يكافقكف ال العينة أفراد أف فقرات الفرضية سمبي بمعنى
 .الجدكلية  tأقؿ مف قيمة 

 
 تحميل البيانات واختبار الفرضيات : 4/7

 الدراسة : التحميل الوصفي لفرضيات 4/7/1

حيث تـ استخراج الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمكسط الحسابي لكصؼ 
 .فقرات االستبانة إجابات أفراد العينة حكؿ 

 : التحميل الوصفي لبيانات الفرضية األولى4/7/1/1 

كاجبات ل الدكلية التدقيؽ تحديد معاييريكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  : الفرضية األولى
 .تكقعاتال فجكة تقميصكبيف  كمسؤكليات المدقؽ

 الفرضية األولى فقراتالتحميل الوصفي آلراء أفراد عينتي الدراسة حول  (7-4)الجدول 

 الفقرة الرقم
 المدققين

المستفيدين من 
الوسط  التدقيق

 الحسابي
 الكمي

الوزن 
 النسبي

موسط ل
 الحسابي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.846 4.23 0.39 4.15 0.50 4.29 تنظيـ االرتباط بيف المدقؽ كالمنشأة الخاضعة لمتدقيؽ 1

2 
 بأسمكب التدقيؽ عممية كتنفيذ بتخطيط إلزاـ المدقؽ

 الميني الشؾ
4.24 0.55 3.84 0.63 4.04 0.808 

3 
 ككافية مناسبة إثبات أدلة عمى بالحصكؿ إلزاـ المدقؽ

 كاألنظمة بالقكانيف اإلدارة التزاـ حكؿ التدقيؽ لعممية
4.13 0.57 4.07 0.48 4.11 0.822 

4 

باإلبالغ عف عدـ التزاـ المنشأة الخاضعة  إلزاـ المدقؽ
لمتدقيؽ بالقكانيف كاألنظمة كاالنسحاب مف ميمة 

 التدقيؽ في حاؿ عدـ االستجابة لمتطمباتو

3.72 0.80 4.03 0.71 3.88 0.776 
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5 
 كفقرة اإلدارة تكضح مسؤكليات خاصة فقرة اضافة
 المدقؽ في تقرير التدقيؽ بمسؤكليات خاصة

4.37 0.60 4.26 0.63 4.32 0.864 

6 

 كمالئمة كافية تدقيؽ أدلة عمى بالحصكؿ إلزاـ المدقؽ
 المنشأة استمرارية لفرض اإلدارة استخداـ مدل حكؿ
المالية كاالفصاح عف أم شككؾ  البيانات اعداد في

 مادية في ذلؾ

3.62 1.04 4.11 0.66 3.87 0.774 

7 
 كاألخطاء الغش بتحمؿ مسؤكلية كشؼ إلزاـ المدقؽ

 الجكىرية فقط
3.27 1.02 2.23 1.17 2.75 0.550 

8 

 بمياـ التدقيؽ القياـ مكاتب التدقيؽ بتخصيص إلزاـ
 كالكفاءةالخبرة  مف درجة يمتمككف الذيف لألشخاص
  الميني كالتدريب

4.13 0.53 4.23 0.73 4.18 0.836 

9 
إلزاـ مكاتب التدقيؽ بكضع نظاـ لرقابة الجكدة 

 كالحفاظ عميو فيما يتعمؽ بعمميات التدقيؽ
4.05 0.80 4.42 0.63 4.24 0.848 

10 

المدقؽ بالحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية كمناسبة  إلزاـ
كمستقمة لتككف أساسان كمف مصادر مكثكقة كمعتمدة 

 إلبداء رأيو

4.18 0.50 4.30 0.57 4.25 0.850 

11 

 اإلدارة باعتراؼ المدقؽ بالحصكؿ عمى دليؿ إلزاـ
 عادؿ بشكؿ المالية القكائـ تقديـ عف بمسؤكليتيا
  المالية إلعداد التقارير المناسب مع اإلطار كيتماشى

4.40 0.51 4.26 0.73 4.34 0.868 

12 

 لمكقكؼ السابؽ بالمدقؽ باالتصاؿ الجديد المدقؽ قياـ
 برفضو تتعمؽ كانت إذا كما عزلو أسباب عمى

 عميو اإلدارة مارستيا لضغكط

3.10 1.04 3.61 0.82 3.36 0.672 

13 

المدقؽ بتقييـ مدل مالئمة السياسات المحاسبية  إلزاـ
المستخدمة كمعقكلية التقديرات المحاسبية التي أجرتيا 

 االدارة

3.64 0.73 3.96 0.76 3.81 0.762 

14 

اجراءات  أف إلى بكضكح التدقيؽ تقرير االشارة في
 الميني الحكـ عمى تعتمد المدقؽ ىاذنف التي التدقيؽ

 في الجكىرية التحريفات مخاطر تقييـ لؾذ في بما
 المالية البيانات

3.97 0.62 3.34 0.91 3.66 0.732 

 0.785 3.93 - 3.92 - 3.94 اإلجمالي

 

( 3.94نجد أف قيمة الكسط الحسابي آلراء أفراد عينتي الدراسة كىي )  (7-4)مف الجدكؿ 
( لممستفيديف مف التدقيؽ أكبر مف قيمة الكسط الحسابي المعتمد لممقياس  3.92ك )لممدققيف 
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( درجات, كيبيف الجدكؿ نسبة مكافقة عمى مضمكف فقرات (3المستخدـ في ىذه الدراسة كىي 
كىي أكبر مف نسبة الكسط الحسابي المعتمد لممقياس  %78.5المحكر األكؿ كالتي جاءت بنسبة 
( , كىذا يدؿ عمى مكافقة أفراد عينتي الدراسة عمى معظـ %60المستخدـ في ىذه الدراسة كىي )

جابات   (8-4)لتكقعات , كيبيف الجدكؿ الفقرات السابقة كدكرىا في تقميص فجكة ا التكرارات كا 
 عينتي الدراسة حكؿ فقرات الفرضية األكلى :

جابات عينتي الدراسة حول أسئمة الفرضية األولى (8-4)الجدول   التكرارات وا 

 انفمرح انرلم 
فئة 

 المستجيبين

 اإلجابات التكرار 
انُسط 

 انحسبثي

 انكهي

 مُافك انرتجخ

 ثشذح
 محبيذ  مُافك

 غير

 مُافك

 غير

 مُافك

 النسبة ثشذح

1 
تنظيـ االرتباط بيف المدقؽ كالمنشأة 

 الخاضعة لمتدقيؽ

 المدققيف
 0 0 0 26 11 ت

4.23 5 
% 30% 70% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 1 20 5 ت

% 19% 77% 4% 0% 0% 

2 
إلزاـ المدقؽ بتخطيط كتنفيذ عممية 

 التدقيؽ بأسمكب الشؾ الميني

 المدققيف
 0 0 0 28 9 ت

4.04 8 
% 24% 76% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 2 4 16 4 ت

% 15% 62% 15% 8% 0% 

3 

إلزاـ المدقؽ بالحصكؿ عمى أدلة إثبات 
مناسبة ككافية لعممية التدقيؽ حكؿ 

 التزاـ اإلدارة بالقكانيف كاألنظمة

 المدققيف
 0 0 3 26 8 ت

4.11 7 
% 22% 70% 8% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 4 16 6 ت

% 23% 62% 15% 0% 0% 

4 

إلزاـ المدقؽ باإلبالغ عف عدـ التزاـ 
المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ بالقكانيف 

كاألنظمة كاالنسحاب مف ميمة التدقيؽ 
 في حاؿ عدـ االستجابة لمتطمباتو

 المدققيف
 0 4 7 21 5 ت

3.88 9 
% 13% 57% 19% 11% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 1 4 14 7 ت

% 27% 54% 15% 4% 0% 

5 

اضافة فقرة خاصة تكضح مسؤكليات 
اإلدارة كفقرة خاصة بمسؤكليات المدقؽ 

 في تقرير التدقيؽ

 المدققيف
 0 0 0 23 14 ت

4.32 2 
% 38% 62% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 0 19 7 ت

% 27% 73% 0% 0% 0% 
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6 

إلزاـ المدقؽ بالحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ 
كافية كمالئمة حكؿ مدل استخداـ 
اإلدارة لفرض استمرارية المنشأة في 
اعداد البيانات المالية كاالفصاح عف 

 أم شككؾ مادية في ذلؾ

 المدققيف
 0 4 10 19 4 ت

3.87 10 

% 11% 51% 27% 11% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 2 19 5 ت

% 19% 73% 8% 0% 0% 

7 
إلزاـ المدقؽ بتحمؿ مسؤكلية كشؼ 

 الغش كاألخطاء الجكىرية فقط

 المدققيف
 0 5 17 15 0 ت

2.75 14 
% 0% 41% 45% 14% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 5 12 7 2 0 ت

% 0% 8% 27% 46% 19% 

8 

مكاتب التدقيؽ بتخصيص القياـ إلزاـ 
بمياـ التدقيؽ لألشخاص الذيف 

يمتمككف درجة مف الخبرة كالكفاءة 
 كالتدريب الميني

 المدققيف
 0 0 1 30 6 ت

4.18 6 
% 16% 81% 3% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 0 20 6 ت

% 23% 77% 0% 0% 0% 

9 

 إلزاـ مكاتب التدقيؽ بكضع نظاـ 
لرقابة الجكدة كالحفاظ عميو فيما يتعمؽ 

 بعمميات التدقيؽ

 المدققيف
 0 0 3 29 5 ت

4.24 4 
% 14% 78% 8% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 0 15 11 ت

% 42% 58% 0% 0% 0% 

10 

إلزاـ المدقؽ بالحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ 
كافية كمناسبة كمف مصادر مكثكقة 

كمستقمة لتككف أساسان إلبداء كمعتمدة 
  رأيو

 المدققيف
 0 0 0 30 7 ت

4.25 3 
% 19% 81% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 0 18 8 ت

% 31% 69% 0% 0% 0% 

11 

إلزاـ المدقؽ بالحصكؿ عمى دليؿ  
باعتراؼ اإلدارة بمسؤكليتيا عف تقديـ 

كيتماشى القكائـ المالية بشكؿ عادؿ 
مع اإلطار المناسب إلعداد التقارير 

 المالية

 المدققيف
 0 0 0 22 15 ت

4.34 1 
% 41% 59% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 0 19 7 ت

% 27% 73% 0% 0% 0% 

12 

قياـ المدقؽ الجديد باالتصاؿ بالمدقؽ 
السابؽ لمكقكؼ عمى أسباب عزلو كما 

تتعمؽ برفضو لضغكط إذا كانت 
 مارستيا اإلدارة عميو

 المدققيف
 0 6 21 10 0 ت

3.36 13 
% 0% 27% 57% 16% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 3 7 13 3 ت

% 12% 50% 26% 12% 0% 

13 
إلزاـ المدقؽ بتقييـ مدل مالئمة 
 المدققيفالسياسات المحاسبية المستخدمة 

 0 3 8 25 1 ت
3.81 11 

% 3% 66% 22% 9% 0% 
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التي كمعقكلية التقديرات المحاسبية 
 أجرتيا االدارة

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 5 17 4 ت

% 15% 65% 20% 0% 0% 

14 

 إلى بكضكح التدقيؽ تقرير في االشارة
 المدقؽ نفذىا التي التدقيؽ اجراءات أف

 ذلؾ في بما الميني الحكـ عمى تعتمد
 في الجكىرية التحريفات مخاطر تقييـ

المالية البيانات  

 المدققيف
 0 0 7 24 6 ت

3.66 12 
% 16% 65% 19% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 4 9 13 0 ت

% 0% 50% 35% 15% 0% 

 

 ما يمي : نجد (8-4)الجدكؿ خالؿ كمف 

في تحسيف عمؿ المدقؽ يساىـ  لمتدقيؽتنظيـ االرتباط بيف المدقؽ كالمنشأة الخاضعة  إف -1
كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , ألف نسبة المستجيبيف  كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققة

المكافقيف بشدة كالمكافقيف مف عينتي الدراسة ) المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ ( ىي نسبة 
مكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي مقارنةن مع نسبة المحايديف كغير المرتفعة جدان 
 يكضح ذلؾ :
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في تحسيف عمؿ يساىـ  إلزاـ المدقؽ بتخطيط كتنفيذ عممية التدقيؽ بأسمكب الشؾ الميني إف -2
كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , ألف نسبة  المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققة

بشدة كالمكافقيف مف عينتي الدراسة ) المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ (  المستجيبيف المكافقيف
مقارنةن مع نسبة المحايديف كغير المكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني ىي نسبة مرتفعة جدان 

 التالي يكضح ذلؾ :

 

حكؿ التزاـ اإلدارة إلزاـ المدقؽ بالحصكؿ عمى أدلة إثبات مناسبة ككافية لعممية التدقيؽ  إف -3
كبالتالي  في تحسيف عمؿ المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققةيساىـ  بالقكانيف كاألنظمة

     تقميص فجكة التكقعات , ألف نسبة المستجيبيف المكافقيف بشدة كالمكافقيف مف عينتي الدراسة 
مقارنةن مع نسبة المحايديف كغير ) المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ ( ىي نسبة مرتفعة جدان 

 المكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :
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إلزاـ المدقؽ باإلبالغ عف عدـ التزاـ المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ بالقكانيف كاألنظمة  إف -4
في تحسيف عمؿ المدقؽ يساىـ  تدقيؽ في حاؿ عدـ االستجابة لمتطمباتوكاالنسحاب مف ميمة ال

كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , ألف نسبة المستجيبيف  كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققة
المكافقيف بشدة كالمكافقيف مف عينتي الدراسة )المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ( ىي نسبة مرتفعة 

 نسبة المحايديف كغير المكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :مقارنةن مع 

 

 

اضافة فقرة خاصة تكضح مسؤكليات اإلدارة كفقرة خاصة بمسؤكليات المدقؽ في تقرير  إف -5
كبالتالي تقميص فجكة  في تحسيف عمؿ المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققةيساىـ  التدقيؽ

التكقعات , ألف كؿ أفراد عينتي الدراسة ) المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ ( ىـ مف المكافقيف 
 عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :بشدة كالمكافقيف 
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94 
 

دارة لفرض إلزاـ المدقؽ بالحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية كمالئمة حكؿ مدل استخداـ اإل إف -6
في يساىـ  استمرارية المنشأة في اعداد البيانات المالية كاالفصاح عف أم شككؾ مادية في ذلؾ

ألف  كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , تحسيف عمؿ المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققة
كالمستفيديف مف التدقيؽ( )المدققيف  نسبة المستجيبيف المكافقيف بشدة كالمكافقيف مف عينتي الدراسة

مقارنةن مع نسبة المحايديف كغير المكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي ىي نسبة مرتفعة 
 يكضح ذلؾ :

 

ال يساىـ في تقميص  إلزاـ المدقؽ بتحمؿ مسؤكلية كشؼ الغش كاألخطاء الجكىرية فقط إف -7
كذلؾ الختالؼ آراء عينتي الدراسة حكؿ ىذه الفقرة حيث جاءت النسبة األعمى  فجكة التكقعات ,

مف إجابات المدققيف محايدة , بينما كانت نسبة غير المكافقيف بشدة كغير المكافقيف مف فئة 
مقارنةن مع نسبة المحايديف كالمكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ المستفيديف مف التدقيؽ مرتفعة 

 لتالي يكضح ذلؾ :البياني ا
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إلزاـ مكاتب التدقيؽ بتخصيص القياـ بمياـ التدقيؽ لألشخاص الذيف يمتمككف درجة مف  إف -8
في تحسيف عمؿ المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية يساىـ  الخبرة كالكفاءة كالتدريب الميني

فقيف بشدة كالمكافقيف مف كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , ألف نسبة المستجيبيف المكا المدققة
مقارنةن مع نسبة المحايديف عينتي الدراسة)المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ( ىي نسبة مرتفعة جدان 

 كغير المكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :

 

 يتعمؽ بعمميات التدقيؽإلزاـ مكاتب التدقيؽ بكضع نظاـ لرقابة الجكدة كالحفاظ عميو فيما  إف -9
كبالتالي تقميص فجكة  في تحسيف عمؿ المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققةيساىـ 
المدققيف  ) , ألف نسبة المستجيبيف المكافقيف بشدة كالمكافقيف مف عينتي الدراسة التكقعات

ايديف كغير المكافقيف عمى مقارنةن مع نسبة المحكالمستفيديف مف التدقيؽ( ىي نسبة مرتفعة جدان 
 ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :
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إلزاممكاتبالتدقٌقبتخصٌصالقٌامبمهامالتدقٌقلألشخاصالذٌنٌمتلكوندرجةمنالخبرةوالكفاءة
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إلزاممكاتبالتدقٌقبوضعنظاملرقابةالجودةوالحفاظعلٌهفٌماٌتعلقبعملٌاتالتدقٌق  
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إلزاـ المدقؽ بالحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية كمناسبة كمف مصادر مكثكقة كمعتمدة  إف -10
في تحسيف عمؿ المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية يساىـ   كمستقمة لتككف أساسان إلبداء رأيو

كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , ألف نسبة المستجيبيف المكافقيف بشدة كالمكافقيف مف  المدققة
مقارنةن مع نسبة ( ىي نسبة مرتفعة جدان  المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ ) عينتي الدراسة

 المحايديف كغير المكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :

 

اـ المدقؽ بالحصكؿ عمى دليؿ باعتراؼ اإلدارة بمسؤكليتيا عف تقديـ القكائـ المالية إلز  إف -11
يساىـ في تحسيف عمؿ المدقؽ  بشكؿ عادؿ كيتماشى مع اإلطار المناسب إلعداد التقارير المالية

كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققة كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , ألف كؿ أفراد عينتي 
 عمى ىذه الفقرةالدراسة  ) المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ ( ىـ مف المكافقيف بشدة كالمكافقيف 

 كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :
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إلزامالمدققبالحصولعلىأدلةتدقٌقكافٌةومناسبةومنمصادرموثوقةومعتمدةومستقلةلتكون
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إلزامالمدققبالحصولعلىدلٌلباعترافاإلدارةبمسؤولٌتهاعنتقدٌمالقوائمالمالٌةبشكلعادل
 وٌتماشىمعاإلطارالمناسبإلعدادالتقارٌرالمالٌة
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قياـ المدقؽ الجديد ظـ آراء المستجيبيف مف عينتي الدراسة إلى الحياد حكؿ فقرة اتجيت مع12-
باالتصاؿ بالمدقؽ السابؽ لمكقكؼ عمى أسباب عزلو كما إذا كانت تتعمؽ برفضو لضغكط 

( مف فئة المستفيديف مف %27( مف فئة المدققيف ك )%57, كذلؾ بنسبة ) مارستيا اإلدارة عميو
( مف فئة المستفيديف مف التدقيؽ عمى ىذه الفقرة كبالتالي نجد اختالؼ %50التدقيؽ مع مكافقة )

كالتمثيؿ  بيف آراء عينتي الدراسة كعدـ التكافؽ عمى ىذه الفقرة كدكرىا في تقميص فجكة التكقعات,
 البياني التالي يكضح ذلؾ :

 

معقكلية التقديرات إلزاـ المدقؽ بتقييـ مدل مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ك  إف -13
في تحسيف عمؿ المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية يساىـ  المحاسبية التي أجرتيا االدارة

كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , ألف نسبة المستجيبيف المكافقيف مف عينتي الدراسة      المدققة
 نسبة المحايديف كغير المكافقيف مقارنةن مع) المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ ( ىي نسبة مرتفعة 
 عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

غٌرموافقبشدةغٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة

 المدققٌن

 المستفٌدٌن من التدقٌق

قٌامالمدققالجدٌدباالتصالبالمدققالسابقللوقوفعلىأسبابعزلهوماإذاكانتتتعلقبرفضه
 لضغوطمارستهااإلدارةعلٌه
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إلزامالمدققبتقٌٌممدىمالئمةالسٌاساتالمحاسبٌةالمستخدمةومعقولٌةالتقدٌراتالمحاسبٌةالتً
 أجرتهااالدارة
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تعتمد  المدقؽ نفذىا التي اجراءات التدقيؽ أف إلى بكضكح التدقيؽ تقرير االشارة في إف 14-
في يساىـ  البيانات المالية في الجكىرية التحريفات مخاطر تقييـ في ذلؾ بما الميني الحكـ عمى

كبالتالي تقميص فجكة التكقعات , ألف  تحسيف عمؿ المدقؽ كزيادة الثقة بالبيانات المالية المدققة
نسبة المستجيبيف المكافقيف مف عينتي الدراسة ) المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ ( ىي نسبة 

لبياني التالي يكضح مقارنةن مع نسبة المحايديف كغير المكافقيف عمى ىذه الفقرة , كالتمثيؿ امرتفعة 
 ذلؾ :

 

 :الثانية الفرضية بيانات التحميل الوصفي ل4/7/1/2 

رفع كعي في  الدكلية التدقيؽ معايير يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف دكر الفرضية الثانية :
 .تقميص فجكة التكقعاتكبيف  المستفيديف مف التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ

 الثانيةالفرضية  فقراتالتحميل الوصفي آلراء أفراد عينتي الدراسة حول  (9-4)الجدول 

 الفقرة الرقم
الوسط  المستفيدين من التدقيق المدققين

الحسابي 
 الكمي

نسبة 
لوسط ا

 الحسابي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1 

لممنشأة الخاضعة لمتدقيؽ  المالية القكائـ إعداد اف
 المدقؽ مسؤكلية مفليست 

4.41 0.69 3.85 1.39 4.13 0.826 

2 
 الرقابة نظاـ ذكتنفي تصميـ عف المسؤكلة ىي اإلدارة

 يوعم كالمحافظة الداخمية
4.22 0.51 4.04 0.54 4.13 0.826 

3 
 الكاممة الدقة ضماف ال يعني الحسابات تدقيؽ اف

 المالية لمقكائـ
4.41 0.86 3.77 0.94 4.09 0.818 
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غٌرموافقبشدةغٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة

 المدققٌن

 المستفٌدٌن من التدقٌق

االشارةفًتقرٌرالتدقٌقبوضوحإلىأناجراءاتالتدقٌقالتًنفذهاالمدققتعتمدعلىالحكمالمهنً
 بمافًذلكتقٌٌممخاطرالتحرٌفاتالجوهرٌةفًالبٌاناتالمالٌة
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4 

 عمى التدقيؽ لمحصكؿ عممية كينفذ المدقؽ يخطط
 خالية المالية البيانات كليس مطمؽ بأف معقكؿ تأكيد
 التحريفات الجكىرية مف

4.22 0.51 3.73 0.94 3.97 0.794 

5 
 العمميات كافة مف التحقؽ يعني ال الحسابات تدقيؽ اف

 الخاضعة لمتدقيؽالمنشأة  في تمت التي المحاسبية
4.16 0.40 3.50 0.99 3.83 0.766 

6 
المدقؽ مسؤكؿ عف اكتشاؼ جميع أنكاع الغش 

 في البيانات الماليةكاألخطاء 
2.70 1.01 3.92 1.45 3.31 0.662 

7 

كتصحيح  كاكتشاؼ منع في األساسية المسؤكلية
 عاتؽ تقع عمى الخطأ أك الغش الناتجة عف األخطاء
 اإلدارة

4.14 0.80 3.88 0.63 4.01 0.802 

8 
التصرفات غير  اكتشاؼ في األساسية المسؤكلية
 اإلدارة عاتؽ عمى تقع القانكنية

4.08 0.55 3.58 0.92 3.83 0.766 

9 
المدقؽ مسؤكؿ عف منع األخطاء في البيانات 

 كالسجالت المحاسبية
2.24 0.85 3.00 1.20 2.62 0.524 

10 
 السياسات كتطبيؽ اختيار عف ىي المسؤكلة اإلدارة

 المحاسبية المناسبة
4.19 0.35 3.92 0.63 4.05 0.810 

11 
ىي المسؤكلة عف إعداد التقديرات المحاسبية  اإلدارة

 المعقكلة
4.14 0.42 3.92 0.46 4.03 0.806 

12 
مسؤكؿ عف اكتشاؼ جميع التصرفات غير المدقؽ 
 القانكنية

3.00 1.15 4.04 1.16 3.52 0.704 

13 
يأخذ نظاـ الرقابة الداخمية بعيف االعتبار  المدقؽ

 لتصميـ اجراءات التدقيؽ , كليس إلبداء رأم فيو
4.19 0.56 3.35 1.07 3.77 0.754 

14 
 عمى لقدرة المنشاة مطمؽ ضماف يعتبر ال تقرير المدقؽ

 المالية التزاماتيا بكافة الكفاء
4.38 0.54 3.69 1.04 4.03 0.806 

15 
لمدة سنة تأكيدان الستمرارية المنشأة  يعتبر المدقؽ تقرير

 عمى األقؿ
3.03 1.12 3.62 1.14 3.32 0.664 

 0.472 2.36 1.09 2.77 0.70 1.95 المنشأة أصكؿ حماية عف مسؤكؿ المدقؽ 16

17 
تساىـ البيانات المالية المدققة حسب معايير التدقيؽ 

 الدكلية في اتخاذ القرارات بشكؿ أفضؿ
4.27 0.58 4.04 0.79 4.15 0.830 

 3.75 اإلجمالي
- 

3.68 
- 

3.715 0.743 

( 3.75نجد أف قيمة الكسط الحسابي آلراء أفراد عينتي الدراسة كىي ) (9-4) مف الجدكؿ
( أكبر مف قيمة 3.715( لممستفيديف مف التدقيؽ كبكسط حسابي كمي بمغ ) 3.68ك )لممدققيف 

( درجات, كيبيف الجدكؿ (3الكسط الحسابي المعتمد لممقياس المستخدـ في ىذه الدراسة كىي 
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كىي أكبر مف نسبة  %74.3نسبة مكافقة عمى أغمب فقرات المحكر الثاني كالتي جاءت بنسبة 
 ( , كىذا يدؿ عمى%60الكسط الحسابي المعتمد لممقياس المستخدـ في ىذه الدراسة كىي )

فقرات ىذا المحكر مع االختالؼ كعدـ المكافقة  معظـمكافقة أفراد عينتي الدراسة عمى مضمكف 
التكرارات  (10-4)كيبيف الجدكؿ ,  كدكرىا في تقميص فجكة التكقعات الفقرات بعضعمى 

جابات عينتي الدراسة حكؿ   : الثانيةالفرضية  فقراتكا 

جابات عينتي الدراسة حول  (10-4)الجدول   الثانيةالفرضية  فقراتالتكرارات وا 

 انفمرح انرلم 
فئة 

 المستجيبين
 اإلجابات التكرار 

انُسط 

 انحسبثي

 انكهي

مُافك  انرتجخ

 ثشذح
 محبيذ  مُافك

غير 

 مُافك

غير 

 مُافك

 النسبة ثشذح

1 

إعداد القكائـ المالية لممنشأة  اف
الخاضعة لمتدقيؽ ليست مف مسؤكلية 

 المدقؽ

 المدققيف
 0 0 0 22 15 ت

4.13 

 

2 
% 41% 59% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 1 6 15 4 ت

% 15% 58% 23% 4% 0% 

2 
كتنفيذ  تصميـ عف المسؤكلة ىي اإلدارة
 عميو كالمحافظةالداخمية  الرقابة نظاـ

 المدققيف
 0 0 0 29 8 ت

4.13 

 

2 
% 22% 78% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 5 15 6 ت

% 23% 58% 19% 0% 0% 

3 
اف تدقيؽ الحسابات ال يعني ضماف 

 الدقة الكاممة لمقكائـ المالية

 المدققيف
 0 0 0 22 15 ت

4.09 

 

3 
% 41% 59% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 1 3 3 13 6 ت

% 22% 50% 12% 12% 4% 

4 

المدقؽ يخطط كينفذ عممية التدقيؽ 
لمحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ كليس 

مطمؽ بأف البيانات المالية خالية مف 
 التحريفات الجكىرية

 المدققيف
 0 0 0 29 8 ت

3.97 

 

8 
% 22% 78% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 التدقيؽمف 

 0 3 5 14 4 ت

% 15% 54% 19% 12% 0% 

5 

اف تدقيؽ الحسابات ال يعني التحقؽ 
مف كافة العمميات المحاسبية التي تمت 

 في المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ

 المدققيف
 0 0 0 31 6 ت

3.83 

 

9 
% 16% 84% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 1 3 6 14 2 ت

% 8% 53% 23% 12% 4% 
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6 

المدقؽ مسؤكؿ عف اكتشاؼ جميع 
أنكاع الغش كاألخطاء في البيانات 

 المالية

 المدققيف
 2 12 18 5 0 ت

3.31 

 

13 
% 0% 14% 49% 32% 5% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 1 4 17 4 ت

% 15% 66% 15% 4% 0% 

7 

المسؤكلية األساسية في منع كاكتشاؼ 
األخطاء الناتجة عف الغش كتصحيح 

 أك الخطأ تقع عمى عاتؽ اإلدارة

 المدققيف
 0 0 0 32 5 ت

4.01 

 

7 
% 14% 86% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 2 4 15 5 ت

% 19% 58% 15% 8% 0% 

8 

المسؤكلية األساسية في اكتشاؼ 
التصرفات غير القانكنية تقع عمى 

 عاتؽ اإلدارة

 المدققيف
 0 0 3 28 6 ت

3.83 

 

9 
% 16% 76% 8% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 1 4 5 11 5 ت

% 19% 43% 19% 15% 4% 

9 
المدقؽ مسؤكؿ عف منع األخطاء في 

 البيانات كالسجالت المحاسبية

 المدققيف
 9 10 18 0 0 ت

2.62 

 

14 
% 0% 0% 49% 27% 24% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 1 7 9 9 0 ت

% 0% 35% 35% 26% 4% 

10 
اإلدارة ىي المسؤكلة عف اختيار 

 كتطبيؽ السياسات المحاسبية المناسبة

 المدققيف
 0 0 0 30 7 ت

4.06 

 

4 
% 19% 81% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 0 5 18 3 ت

% 12% 69% 19% 0% 0% 

11 
المسؤكلة عف إعداد اإلدارة ىي 

 التقديرات المحاسبية المعقكلة

 المدققيف
 0 0 0 32 5 ت

4.03 

 

6 
% 14% 86% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 1 3 19 3 ت

% 12% 73% 12% 4% 0% 

12 
المدقؽ مسؤكؿ عف اكتشاؼ جميع 

 التصرفات غير القانكنية

 المدققيف
 2 5 21 9 0 ت

3.52 

 

11 
% 0% 24% 57% 14% 5% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 1 4 14 7 ت

% 27% 54% 15% 4% 0% 

13 
المدقؽ يأخذ نظاـ الرقابة الداخمية بعيف 
االعتبار لتصميـ اجراءات التدقيؽ , 

 المدققيف
 3.77 0 0 0 30 7 ت

 10 
% 19% 81% 0% 0% 0% 
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 كليس إلبداء رأم فيو
 المستفيديف
 مف التدقيؽ

 1 4 7 13 1 ت

% 4% 50% 27% 15% 4% 

14 

تقرير المدقؽ ال يعتبر ضماف مطمؽ 
لقدرة المنشاة عمى الكفاء بكافة 

 التزاماتيا المالية

 المدققيف
 0 0 0 23 14 ت

4.04 

 

5 
% 38% 62% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 3 4 17 2 ت

% 8% 65% 15% 12% 0% 

15 
تقرير المدقؽ يعتبر تأكيدان الستمرارية 

 المنشأة لمدة سنة عمى األقؿ

 المدققيف
 1 5 23 8 0 ت

3.32 

 

12 
% 0% 22% 62% 14% 3% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 3 5 17 1 ت

% 4% 65% 19% 12% 0% 

16 
المدقؽ مسؤكؿ عف حماية أصكؿ 

 المنشأة

 المدققيف
 9 21 7 0 0 ت

2.36 

 

15 
% 0% 0% 19% 57% 24% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 2 6 14 4 0 ت

% 0% 15% 54% 23% 8% 

17 

تساىـ البيانات المالية المدققة حسب 
معايير التدقيؽ الدكلية في اتخاذ 

 القرارات بشكؿ أفضؿ

 المدققيف
 0 0 0 27 10 ت

4.15 

 

1 
% 27% 73% 0% 0% 0% 

المستفيديف 
 مف التدقيؽ

 0 1 4 14 7 ت

% 27% 54% 15% 4% 0% 

 

 ما يمي : نجد (10-4)الجدكؿ خالؿ كمف 

 

( حصمت إعداد القكائـ المالية لممنشأة الخاضعة لمتدقيؽ ليست مف مسؤكلية المدقؽفقرة ) إف1-
عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد عينة المدققيف مف المكافقيف كالمكافقيف 

ككذلؾ كانت نسبة المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة  ,بشدة عمى ىذه الفقرة 
عمى ىذه  المكافقيف مقارنةن مع نسبة المحايديف كغيرالمستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة 

 كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : , الفقرة
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( عميو الداخمية كالمحافظة الرقابة كتنفيذ نظاـ تصميـ عف المسؤكلة ىي اإلدارةفقرة ) إف 2-
حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد عينة المدققيف مف المكافقيف 

ككذلؾ كانت نسبة المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف  ,كالمكافقيف بشدة عمى ىذه الفقرة 
 ,المكافقيف كغير مقارنةن مع نسبة المحايديفأفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة 

 كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :
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( حصمت عمى ف تدقيؽ الحسابات ال يعني ضماف الدقة الكاممة لمقكائـ الماليةفقرة ) إ إف3- 
مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد عينة المدققيف مف المكافقيف كالمكافقيف بشدة 

ككذلؾ كانت نسبة المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة  ,عمى ىذه الفقرة 
كالتمثيؿ  كغير المكافقيف , مقارنةن مع نسبة المحايديفالمستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة 

 البياني التالي يكضح ذلؾ :

 

 

مطمؽ بأف  المدقؽ يخطط كينفذ عممية التدقيؽ لمحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ كليسفقرة ) إف4- 
( حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة  البيانات المالية خالية مف التحريفات الجكىرية

ككذلؾ كانت  ,حيث كاف كؿ أفراد عينة المدققيف مف المكافقيف كالمكافقيف بشدة عمى ىذه الفقرة 
نسبة المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة 

كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : كغير المكافقيف , مقارنةن مع نسبة المحايديفمرتفعة 
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التي تمت في  ف تدقيؽ الحسابات ال يعني التحقؽ مف كافة العمميات المحاسبيةإ فقرة ) إف5- 
( حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ

ككذلؾ كانت نسبة المستجيبيف  ,عينة المدققيف مف المكافقيف كالمكافقيف بشدة عمى ىذه الفقرة 
مقارنةن مع نسبة المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة 

كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : كغير المكافقيف , المحايديف





( المالية المدقؽ مسؤكؿ عف اكتشاؼ جميع أنكاع الغش كاألخطاء في البياناتفقرة ) إف6- 
حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ حيث كانت نسبة المكافقيف كالمكافقيف 

بينما كانت نسبة  ,بشدة عمى ىذه الفقرة مرتفعة مقارنة مع نسبة المحايديف كغير المكافقيف 
كالتمثيؿ  بة المكافقيف,المحايديف كغير المكافقيف مف أفراد عينة المدققيف مرتفعة جدان مقارنة مع نس

 البياني التالي يكضح ذلؾ :
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المسؤكلية األساسية في منع كاكتشاؼ كتصحيح األخطاء الناتجة عف الغش أك فقرة )  إف7- 
( حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ  الخطأ تقع عمى عاتؽ اإلدارة

ككذلؾ كانت نسبة  ,أفراد عينة المدققيف مف المكافقيف كالمكافقيف بشدة عمى ىذه الفقرة 
المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة 

كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : ر المكافقيف ,كغي مقارنةن مع نسبة المحايديف



(  المسؤكلية األساسية في اكتشاؼ التصرفات غير القانكنية تقع عمى عاتؽ اإلدارةفقرة )  إف8- 
حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ حيث كانت نسبة المكافقيف كالمكافقيف 

بينما كانت نسبة  ,قارنة مع نسبة المحايديف كغير المكافقيف بشدة عمى ىذه الفقرة مرتفعة م
كغير  المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة المدققيف مرتفعة جدان مقارنة مع نسبة المحايديف

 كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : , المكافقيف
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( حصمت عمى  كالسجالت المحاسبيةالمدقؽ مسؤكؿ عف منع األخطاء في البيانات فقرة ) إف 9-
عدـ مكافقة معظـ آراء عينتي الدراسة حيث كانت نسبة المحايديف كغير المكافقيف مف أفراد عينة 

بينما جاءت جميع أراء أفراد عينة  ,المستفيديف مف التدقيؽ مرتفعة مقارنة مع نسبة المكافقيف 
كالتمثيؿ البياني التالي يكضح  الفقرة , المدققيف مف المحايديف كغير المكافقيف عمى مضمكف ىذه

 : ذلؾ



( حصمت اإلدارة ىي المسؤكلة عف اختيار كتطبيؽ السياسات المحاسبية المناسبةفقرة ) إف 10-
عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد عينة المدققيف مف المكافقيف كالمكافقيف 

نسبة المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة  ككذلؾ كانت ,بشدة عمى ىذه الفقرة 
   كغير المكافقيف مقارنةن مع نسبة المحايديفالمستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة جدان 

كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :
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( حصمت عمى  اإلدارة ىي المسؤكلة عف إعداد التقديرات المحاسبية المعقكلةفقرة )  إف 11-
مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد عينة المدققيف مف المكافقيف كالمكافقيف بشدة 

ككذلؾ كانت نسبة المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة  ,عمى ىذه الفقرة 
كغير المكافقيف    فمقارنةن مع نسبة المحايديالمستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة جدان 

كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :



( حصمت عمى مكافقة المدقؽ مسؤكؿ عف اكتشاؼ جميع التصرفات غير القانكنيةفقرة ) إف 12-
آراء أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ حيث كانت نسبة المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف بشدة 

كغير المكافقيف, بينما اتجيت معظـ أراء أفراد عينة  المحايديفمقارنةن مع نسبة مرتفعة جدان 
كالتمثيؿ البياني التالي يكضح  ,المدققيف إلى الحياد كجاءت أراء المستجيبيف المكافقيف بنسبة أقؿ 

ذلؾ :
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كليس  المدقؽ يأخذ نظاـ الرقابة الداخمية بعيف االعتبار لتصميـ اجراءات التدقيؽفقرة ) إف 13-
( حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد عينة رأم فيوإلبداء 

ككذلؾ كانت نسبة المستجيبيف المكافقيف  ,المدققيف مف المكافقيف كالمكافقيف بشدة عمى ىذه الفقرة 
مقارنةن مع نسبة كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة 

كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : كغير المكافقيف , يفالمحايد



تقرير المدقؽ ال يعتبر ضماف مطمؽ لقدرة المنشاة عمى الكفاء بكافة التزاماتيا فقرة )  إف 14-
( حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد عينة المدققيف مف المالية

ككذلؾ كانت نسبة المستجيبيف المكافقيف كالمكافقيف  ,المكافقيف كالمكافقيف بشدة عمى ىذه الفقرة 
 كغير مقارنةن مع نسبة المحايديفبشدة مف أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة 

كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : المكافقيف ,
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ولٌس,المدققٌأخذنظامالرقابةالداخلٌةبعٌناالعتبارلتصمٌماجراءاتالتدقٌق
 إلبداءرأيفٌه
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( حصمت عمى تقرير المدقؽ يعتبر تأكيدان الستمرارية المنشأة لمدة سنة عمى األقؿفقرة )  إف 15-
حيث كانت نسبة المكافقيف كالمكافقيف بشدة مرتفعة  مكافقة آراء أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ

كغير المكافقيف , بينما اتجيت معظـ أراء أفراد عينة المدققيف إلى  مقارنةن مع نسبة المحايديف
كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : الحياد كجاءت أراء المستجيبيف المكافقيف بنسبة أقؿ,





( حصمت عمى عدـ مكافقة آراء أفراد  المنشأة أصكؿ حماية عف مسؤكؿ المدقؽفقرة )  إف 16-
مقارنةن مع نسبة عينتي الدراسة , حيث كاف نسبة أفراد عينة المدققيف مف غير المكافقيف مرتفعة 

بينما اتجيت معظـ أراء أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ إلى  , لمحايديفالمكافقيف كنسبة ا
كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :,  بة أقؿالحياد كجاءت أراء المستجيبيف غير المكافقيف بنس
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تساىـ البيانات المالية المدققة حسب معايير التدقيؽ الدكلية في اتخاذ القرارات فقرة ) إف 17-
( حصمت عمى مكافقة آراء أفراد عينتي الدراسة , حيث كاف كؿ أفراد عينة المدققيف بشكؿ أفضؿ

ككذلؾ كانت نسبة المستجيبيف المكافقيف  ,مف المكافقيف كالمكافقيف بشدة عمى ىذه الفقرة 
مقارنةن مع نسبة كالمكافقيف بشدة مف أفراد عينة المستفيديف مف التدقيؽ ىي نسبة مرتفعة 

كالتمثيؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : المكافقيف , كغير المحايديف





: One‐Sample T‐test   لمعينة الواحدة (T) اختبار - 4/7/2 
 

فرضيات الدراسة تـ استخداـ  ختباركال , السابقة لمنتائج اإلحصائية الداللة مف التحقؽ كبيدؼ
كيتـ قبكؿ لتحميؿ فقرات االستبانة   One‐Sample T‐test لمعينة الكاحدة ( T )اختبار

المحسكبة   tإذا كانت قيمة  ) رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة (أم  الفرضية
 يتـ رفض الفرضية, ك  ( 0.05 مستكل الداللة أقؿ مفإذا كاف الجدكلية ) أك  tأكبر مف قيمة 

إذا الجدكلية  ) أك  tصغر مف قيمة المحسكبة أ  tإذا كانت قيمة ( ) قبكؿ الفرضية الصفرية أم 
 ( . 0.05  مف أكبرمستكل الداللة كاف 

 :األولى مفرضيةلt  اختبار 4/7/2/1
 
 كاجبات كمسؤكليات المدقؽل الدكلية التدقيؽ تحديد معاييركجد عالقة ذات داللة احصائية بيف ي

 . تكقعاتال فجكة تقميصكبيف 
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تساهمالبٌاناتالمالٌةالمدققةحسبمعاٌٌرالتدقٌقالدولٌةفًاتخاذالقراراتبشكل
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 :يمي كما البديمة كالفرضية الصفرية الفرضية نحدد
 

 الدكلية التدقيؽ تحديد معاييركجد عالقة ذات داللة احصائية بيف ي ال : الصفرية الفرضية  -
 . تكقعاتال فجكة تقميصكبيف  كاجبات كمسؤكليات المدقؽل

 الدكلية التدقيؽ تحديد معاييركجد عالقة ذات داللة احصائية بيف ي : البديمة الفرضية  -
 . تكقعاتال فجكة تقميصكبيف  كاجبات كمسؤكليات المدقؽل
 

 T-test اختبار حسب األكلى الفرضية اختبارنتائج  (11-4) يبيف الجدكؿ
 

 لمعينة الواحدة ( T )اختبارلمفرضية األولى حسب نتائج التحميل اإلحصائي  (11-4)الجدول 
One‐Sample T‐test 

 

الوسط  العدد الفئة
 الحسابي

 tقيمة 
 الجدولية

 tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

القيمة 
 .sigاالحتمالية 

 النتيجة

لبىي  0.000 36 12.681 2.021 3.94 37 المدققيف

 اٌفرضٍت
 0.000 25 10.532 2.060 3.92 26 المستفيديف مف التدقيؽ 

 

 مف الكاردة اإلحصائية النتائج بينتلمعينة الكاحدة ك  tتـ استخداـ اختبار  (11-4) في الجدكؿ
  3.94 إلجابات أفراد عينة المدققيف حسابيكسط  عمى الفرضية بحصكؿ االستبياف قاعدة

( عند 2.021الجدكلية كالتي تساكم ) t( كىي أكبر مف قيمة 12.681المحسكبة ) tكبمغت قيمة 
 كحسب(, 0.05( كىي أقؿ مف )0.000, ككذلؾ بمغت قيمة مستكل الداللة ) 36درجة حرية 

 باعتبار المحكر, ىذا محتكل عمى مكافقتيـعينة المدققيف  أفراد أبدل فقد الخماسي رتليك مقياس
فجكة التكقعات بيف  تقميص في تحديد معايير التدقيؽ الدكلية لكاجبات كمسؤكليات المدقؽ تساىـ

 المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ .

كبمغت  , 3.92 حسابيكسط  عمى فقد حصمت الفرضية المستفيديف مف التدقيؽأما بالنسبة لفئة 
( عند درجة 2.060الجدكلية كالتي تساكم ) t( كىي أكبر مف قيمة 10.532المحسكبة ) tقيمة 
 مقياس كحسب(, 0.05( كىي أقؿ مف )0.000, ككذلؾ بمغت قيمة مستكل الداللة )  25حرية 

ر المحك  ىذا محتكل عمى مكافقتيـعينة المستفيديف مف التدقيؽ  أفراد أبدل فقد الخماسي رتليك
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فجكة  تقميص في تحديد معايير التدقيؽ الدكلية لكاجبات كمسؤكليات المدقؽ تساىـ باعتبار
 التكقعات بيف المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ .

كالداللة  الجدكلية T قيمة مف أكبر المحسكبة T قيمة أف (11-4) الجدكؿ مفكبالتالي نجد 
 T ذا كانت قيمة إ الفرضية قبكؿ لىإ تشير القرار قاعدة أف كبما ,( 0.000  ) حصائيةاإل

 كانت ذاإ الفرضية كرفض,  0.05كمستكل الداللة أقؿ مف  الجدكلية T قيمة مفأكبر  المحسكبة
 التدقيؽ معايير تسيـ أي الفرضية قبكؿ, كبالتالي يتـ الجدكلية Tالمحسكبة أقؿ مف قيمة   Tقيمة

 التدقيؽ مف خالؿ دكرىا في تحديد كاجبات كمسؤكليات المدقؽ . تكقعات فجكة تقميص في الدكلية

 : الثانية مفرضيةلt  اختبار  4/7/2/2
 
رفع كعي المستفيديف مف في  الدكلية التدقيؽ معايير كجد عالقة ذات داللة احصائية بيف دكري

 . تقميص فجكة التكقعاتكبيف  التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ
 

 :يمي كما البديمة كالفرضية الصفرية الفرضية نحدد
 

في  الدكلية التدقيؽ معايير كجد عالقة ذات داللة احصائية بيف دكري ال : الصفرية الفرضية  -
 . تقميص فجكة التكقعاتكبيف  رفع كعي المستفيديف مف التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ

رفع في  الدكلية التدقيؽ معايير كجد عالقة ذات داللة احصائية بيف دكري : البديمة الفرضية  -
 . تقميص فجكة التكقعاتكبيف  كعي المستفيديف مف التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ

 T-test  اختبار حسب الثانية الفرضية اختبارنتائج  (12-4)يبيف الجدكؿ 
 

 لمعينة الواحدة ( T )اختبارلمفرضية الثانية حسب نتائج التحميل اإلحصائي  (12-4)الجدول 
One‐Sample T‐test 

 

 العدد الفئة
الوسط 
 الحسابي

 tقيمة 
 الجدولية

 tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

القيمة االحتمالية 
sig. النتيجة 

لبىي  0.000 36 12.701 2.021 3.75 37 المدققيف

 اٌفرضٍت
 0.000 25 9.112 2.060 3.68 26 المستفيديف مف التدقيؽ 
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 مف الكاردة اإلحصائية النتائج بينتلمعينة الكاحدة ك  tتـ استخداـ اختبار  (12-4)في الجدكؿ 
المحسكبة  tكبمغت قيمة  , 3.75 حسابيكسط  عمى الفرضية بحصكؿ االستبياف قاعدة

         36( عند درجة حرية 2.021الجدكلية كالتي تساكم ) t( كىي أكبر مف قيمة 12.701)
 رتليك مقياس كحسب(, 0.05( كىي أقؿ مف )0.000)ككذلؾ بمغت قيمة مستكل الداللة 

 تسيـ التاليبك  المحكر ىذا معظـ فقرات عمى مكافقتيـعينة المدققيف  أفراد أبدل فقد الخماسي
مف خالؿ رفع كعي المستفيديف مف التدقيؽ  تكقعات فجكة تقميص في الدكلية التدقيؽ معايير

 .التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ

كبمغت  , 3.68 حسابيكسط  عمى المستفيديف مف التدقيؽ فقد حصمت الفرضيةأما بالنسبة لفئة 
 ( عند درجة2.060الجدكلية كالتي تساكم ) t( كىي أكبر مف قيمة 9.112المحسكبة ) tقيمة 
مقياس  كحسب(, 0.05( كىي أقؿ مف )0.000, ككذلؾ بمغت قيمة مستكل الداللة )25 حرية 

 ىذا معظـ فقرات عمى مكافقتيـنة المستفيديف مف التدقيؽ عي أفراد أبدل فقد الخماسي رتليك
تسيـ معايير التدقيؽ الدكلية في تقميص فجكة التكقعات مف خالؿ رفع كعي كبالتالي ,  المحكر

 . المستفيديف مف التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ

كالداللة االحصائية  الجدكلية T قيمة مف أكبر المحسكبة T قيمة أف (12-4)الجدكؿ مفنستنتج 
 مفأكبر  المحسكبة T ذا كانت قيمة إ الفرضية قبكؿ الى تشير القرار قاعدة أف كبما ,(0.000

المحسكبة   Tقيمة كانت ذاإ الفرضية كرفض, 0.05كمستكل الداللة أقؿ مف الجدكلية  T قيمة
 تسيـ أي الفرضية قبكؿ, كبالتالي يتـ  0.05كمستكل الداللة أقؿ مف  الجدكلية Tأقؿ مف قيمة 

مف خالؿ رفع كعي المستفيديف مف التدقيؽ  تكقعات فجكة تقميص في الدكلية التدقيؽ معايير
 .التدقيؽ تجاه عمؿ المدقؽ
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 : النتائج
 

 النظرية كالعممية نستنتج ما يمي : مف خالؿ الدراسة 
 

دكر المدقؽ بتعمؽ ت في سكرية يفكالمدقق مستخدمي القكائـ المالية  بيف تكقعات فجكة كجكد 1-
استمرارية ك  الداخمية الرقابة نظـ تقييـك  القانكنية غير كالتصرفات كالخطأ الغش اكتشاؼفي 

 المنشأة .
 

في عمى تقرير المدقؽ  يتساىمت معايير التدقيؽ الدكلية مف خالؿ التعديالت التي أجر 2- 
يـ غير المعقكلة تجاه عمؿ مع مستخدمي القكائـ المالية كالحد مف تكقعات االتصاؿتحسيف 
 المدقؽ.

 
دارة إلزاـ المدقؽ بالحصكؿ عمى دليؿ باعتراؼ اإل ساىمت معايير التدقيؽ الدكلية مف خالؿ 3-

في  دارةأجرتيا اإل كتقييـ معقكلية التقديرات المحاسبية التي,  عداد القكائـ الماليةفي إبمسؤكليتيا 
 . دارة كبالتالي تقميص فجكة التكقعاتالفصؿ بيف كاجبات كمسؤكليات كؿ مف المدقؽ كاإل

 
ضافة فقرة خاصة تكضح مسؤكليات اإلدارة كفقرة إ ساىمت معايير التدقيؽ الدكلية مف خالؿ4- 

في فصؿ كاجبات كمسؤكليات المدقؽ عف كاجبات  خاصة بمسؤكليات المدقؽ في تقرير التدقيؽ
كبالتالي المساىمة في رفع كعي مستخدمي القكائـ المالية كمسؤكليات اإلدارة كعدـ الخمط بينيما 

 تجاه عمؿ المدقؽ كتقميص فجكة التكقعات .
 

فضؿ ىـ البيانات المالية المدققة كفؽ معايير التدقيؽ الدكلية في اتخاذ القرارات بشكؿ أاتس 5-
 . (المدققيف كالمستفيديف مف التدقيؽ عينتي الدراسة )مف كجية نظر كذلؾ 

 
تساىـ معايير التدقيؽ الدكلية في تقميص فجكة التكقعات مف خالؿ التأثير الكبير الذم تحدثو  6-

 أكاف مباشر أك غير مباشر. في الفجكة سكاءن 
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 : التىصياخ
 

 عمى طالعيـاب كتطكير عمميـ كذلؾ الخارجييف المدققيف أداء متابعةالمنظمات المينية  عمى1- 
 كقكاعد الدكلية التدقيؽ بمعايير يتعمؽ فيما كخاصةن  التدقيؽ, مينة بخصكص جديدىك  ام ؿك

 . كآلية تطبيؽ المعايير الجديدة  الميني السمكؾ
 

 التدقيؽ مكاتب أداء جكدة لرقابة المنظمات المينية قبؿ مف معينة آليات فرض ضركرة2- 
 . الدكلية التدقيؽ معايير معالتي تتبعيا  التدقيؽ آليات انسجاـ كمدل المعتمدة

 
 فجكة إطار في كتدخؿ مستخدمي القكائـ المالية تعتبر كاقعية كمعقكلة تكقعات إف بعض3- 

يجب عمى المنظمات المينية دراسة ىذه التكقعات كالعمؿ عمى تمبيتيا  , كبالتالي األداء 
 كاجبات تكسيعب كذلؾ المجتمع يتالءـ كحاجات بما التدقيؽ لمعايير المستمر كالتطكير

كالتقرير عف  الداخمية الرقابة كتقييـ نظاـ الغش عف الكشؼ لتشمؿ كمسؤكليات المدققيف
 االستمرارية.

 
 المالية القكائـ كمستخدمي الحسابات مدققي تجمع التي كالمؤتمرات الندكات عقد عمى العمؿ4- 

مف  المستفيدة األطراؼ كتكقعات متطمبات عمى كالتعرؼ في سكرية المينة ؿكمشا لمناقشة
كالقيكد كالتعقيدات المتأصمة في  كتكعية ىذه األطراؼ بكاجبات كمسؤكليات المدققيف التدقيؽ

  .ت التكقعا فجكة مف الحدك  المينة تطكيرل الحمكؿ المقترحةطرح ك   عممية التدقيؽ
 

 التكنكلكجيا استخداـب أدائيـ كتطكير الحسابات دققيلم عمميكال العممي بالتأىيؿ االىتماـ5- 
 حتى األداء مستكل لتحسيفلممدققيف   مستمرة تدريبية برامج كضعك  أعماليـ إنجاز في الحديثة
 . الحديثة األعماؿ بيئةالمستجدات كالتطكر السريع في  مع يتالءـ

 
 التحديد طريؽ عفالؿ المدقؽ كذلؾ استق تدعيـ ىمع بالعمؿ نيةيالم المنظمات قياـ ضركرة6- 

تقديـ الخدمات المينية األخرل ك  كتحديد أتعاب التدقيؽ المدقؽ لكؿ ما يتعمؽ بتعييف الكاضح
 عمى استقالليـ . الخدماتىذه  تأثير لتفادم الالزمة ءاترااإلج تخاذاك 
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 الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 جامعة دمشق

 كلٌة االقتصاد

  

 

 

 االستبانة

 

     ادة مدققي الحسابات كالمستثمريفالس

 تحية طيبة كبعد:

 يقكـ الباحث بإعداد بحث عممي بعنكاف:

 لمتطمبات استكماالن  كذلؾ,  دور معايير التدقيق الدولية في تقميص فجوة توقعات التدقيق "" 
 . الحسابات تدقيؽ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ

يأمؿ الباحث منكـ التكـر بإبداء الرأم عمى العبارات التي  البحثكلتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف 
يحكييا ىذا االستبياف, لما آلرائكـ مف أىمية في تحقيؽ أىداؼ البحث كذلؾ لمخركج بالنتائج 

 التي تسيـ في خدمة المجتمع كالميتميف في مجاؿ التدقيؽ . كالتكصيات المناسبة

كلف تستخدـ إال  محاطة بالسرية التامة حصكؿ عميياكيؤكد الباحث لكـ أف المعمكمات التي يتـ ال
 ألغراض البحث العممي فقط .

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير,,,                                   

 الباحث  

 محمد الصبوح                                                                     
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 الجزء الثانً : محاور االستبٌان

تحدٌد فً تقلٌص فجوة التوقعات من خالل مدى مساهمة معاٌٌر التدقٌق الدولٌة :  المحور األول
 واجبات ومسؤولٌات المدقق  

 الى أي مدى تساهم العوامل التالٌة فً تحسٌن عمل المدقق وزٌادة الثقة بالبٌانات المالٌة المدققة
 :المناسب  المكان فً (√)  إشارة بوضع وذلك

موافق  انــالبي الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      كالمنشأة الخاضعة لمتدقيؽتنظيـ االرتباط بيف المدقؽ  1
      الميني الشؾ بأسمكب التدقيؽ عممية كتنفيذ بتخطيط إلزاـ المدقؽ 2

 التزاـ حكؿ التدقيؽ لعممية ككافية مناسبة إثبات أدلة عمى بالحصكؿ إلزاـ المدقؽ 3
 كاألنظمة بالقكانيف اإلدارة

الخاضعة لمتدقيؽ بالقكانيف كاألنظمة باإلبالغ عف عدـ التزاـ المنشأة  إلزاـ المدقؽ 4     
      كاالنسحاب مف ميمة التدقيؽ في حاؿ عدـ االستجابة لمتطمباتو

المدقؽ في  بمسؤكليات خاصة كفقرة اإلدارة تكضح مسؤكليات خاصة فقرة اضافة 5
 تقرير التدقيؽ

     
6 

 اإلدارة استخداـ مدل حكؿ كمالئمة كافية تدقيؽ أدلة عمى بالحصكؿ إلزاـ المدقؽ
المالية كاالفصاح عف أم شككؾ مادية  البيانات اعداد في المنشأة استمرارية لفرض
 في ذلؾ

 الجكىرية فقط كاألخطاء الغش بتحمؿ مسؤكلية كشؼ إلزاـ المدقؽ 7     
 درجة يمتمككف الذيف لألشخاص بمياـ التدقيؽ القياـ مكاتب التدقيؽ بتخصيص إلزاـ 8     

  الميني كالتدريب كالكفاءةالخبرة  مف
إلزاـ مكاتب التدقيؽ بكضع نظاـ لرقابة الجكدة كالحفاظ عميو فيما يتعمؽ بعمميات  9     

      التدقيؽ

المدقؽ بالحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية كمناسبة كمف مصادر مكثكقة كمعتمدة  إلزاـ 10
 كمستقمة لتككف أساسان إلبداء رأيو

 المالية القكائـ تقديـ عف بمسؤكليتيا اإلدارة باعتراؼ بالحصكؿ عمى دليؿ المدقؽ إلزاـ 11     
       المالية إلعداد التقارير المناسب مع اإلطار كيتماشى عادؿ بشكؿ

 كانت إذا كما عزلو أسباب عمى لمكقكؼ السابؽ بالمدقؽ باالتصاؿ الجديد المدقؽ قياـ 12
      عميو اإلدارة مارستيا لضغكط برفضو تتعمؽ

المدقؽ بتقييـ مدل مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة كمعقكلية التقديرات  إلزاـ 13
      المحاسبية التي أجرتيا االدارة

 تعتمد المدقؽ ىاذنف التي التدقيؽاجراءات  أف إلى بكضكح التدقيؽ تقرير االشارة في 14
      المالية البيانات في الجكىرية التحريفات مخاطر تقييـ لؾذ في بما الميني الحكـ عمى
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فً تقلٌص فجوة التوقعات من خالل رفع مدى مساهمة معاٌٌر التدقٌق الدولٌة :  المحور الثانً
 وعً المستفٌدٌن من التدقٌق تجاه عمل المدقق

 
 : ةالمناسبالذي ٌمثل االجابة فً المكان √( إشارة )  الرجاء وضع

 ,,, شاكرٌن حسن تعاونكم

 انــــالبي الـرقم
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      المدقؽ مسؤكلية مفليست لممنشأة الخاضعة لمتدقيؽ  المالية القكائـ إعداد اف 1

 يوعم كالمحافظة الداخمية الرقابة نظاـ ذكتنفي تصميـ عف المسؤكلة ىي اإلدارة 2
 المالية لمقكائـ الكاممة الدقة ضماف ال يعني الحسابات تدقيؽ اف 3     
كليس مطمؽ  معقكؿ تأكيد عمى التدقيؽ لمحصكؿ عممية كينفذ المدقؽ يخطط 4     

      التحريفات الجكىرية مف خالية المالية البيانات بأف

5 
 تمت التي المحاسبية العمميات كافة مف التحقؽ يعني ال الحسابات تدقيؽ اف
 المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ في

 في البيانات الماليةالمدقؽ مسؤكؿ عف اكتشاؼ جميع أنكاع الغش كاألخطاء  6     
 أك الغش الناتجة عف كتصحيح األخطاء كاكتشاؼ منع في األساسية المسؤكلية 7     

 اإلدارة عاتؽ تقع عمى الخطأ
     

8 
 عاتؽ عمى تقع التصرفات غير القانكنية اكتشاؼ في األساسية المسؤكلية

      اإلدارة
      المدقؽ مسؤكؿ عف منع األخطاء في البيانات كالسجالت المحاسبية 9
      المحاسبية المناسبة السياسات كتطبيؽ اختيار عف ىي المسؤكلة اإلدارة 10
      ىي المسؤكلة عف إعداد التقديرات المحاسبية المعقكلة اإلدارة 11
      القانكنيةمسؤكؿ عف اكتشاؼ جميع التصرفات غير المدقؽ  12

يأخذ نظاـ الرقابة الداخمية بعيف االعتبار لتصميـ اجراءات التدقيؽ ,  المدقؽ 13
      كليس إلبداء   رأم فيو

14 
 التزاماتيا بكافة الكفاء عمى لقدرة المنشاة مطمؽ ضماف يعتبر ال تقرير المدقؽ

      المالية
      لمدة سنة عمى األقؿتأكيدان الستمرارية المنشأة  يعتبر المدقؽ تقرير 15
      المنشأة أصكؿ حماية عف مسؤكؿ المدقؽ 16

17 
تساىـ البيانات المالية المدققة حسب معايير التدقيؽ الدكلية في اتخاذ القرارات 

      بشكؿ أفضؿ
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 انثبويانمهحك 
 

 

 انمحكميهكشف ثأسمبء انسبدح 
 

 

 

 
 

 

 عصاـ قريطاألستاذ الدكتكر    1 -

 

 تيسير المصرمالدكتكر    2 -
 

 باسؿ األسعد الدكتكر   3 -
 

 طالب العميالدكتكر    4 -
 

 عمي يكسؼالدكتكر    5 -
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 انثبنثانمهحك 
 

 كشف ثأسمبء شركبد انُسبطخ انمبنيخ
 

 

 

 

 

 اٌعاٌٍّت األوٌى ٌالستثّاراث اٌّاٌٍت   1 -

 

 شروت سىرٌت واٌّهجر ٌٍخذِاث اٌّاٌٍت   2 -

 

 اٌّروز اٌّاًٌ اٌذوًٌ ٌٍخذِاث واٌىساطت اٌّاٌٍت   3 -

 

 شروت ضّاْ اٌشاَ ٌٍىساطت واٌخذِاث اٌّاٌٍت   4 -

 

 شروت بٍّى اٌسعىدي اٌفرٔسً اٌّاٌٍت   5 -

 

 األوٌى ٌالستثّاراث اٌّاٌٍت   6 -

 

 وابٍتاي اٌّذذودة اٌّسؤوٌٍت  شاَ   7 -

 
 

 

 

 

 



135 
 

The role of international auditing standards in reducing the audit expectation gap 

A field study in Syria ) ) 
 

By : Mohammad Al Sabboh                    Supervisor : Dr. Taleb Al-Ali 
 

 

Abstract 
 
 

This study aimed to study and analyze the expectations gap by seeking the 

views of the external auditors, and Beneficiaries of the audit in the role of 

international auditing standards to reduce the expectations gap through its role 

in defining the duties and responsibilities of the auditor and its role in raising 

awareness of the beneficiaries of audit to the auditor's work.                                

 

To achieve the objectives of  this study used the descriptive analytical  method  

and designing  a questionnaire for the collection of data and their analysis, and 

distributed  to a sample of  external auditors and to a sample of financial 

managers and financial analysts at brokerage firms in Syria, and distributed to 

80 questionnaire adopted them for the purposes of analysis 63 questionnaire  

And test hypotheses of the study was the use of descriptive statistics and t-test 

and used the SPSS statistical package for analyzing the collected data, The 

study results showed the presence of expectations gap between the users of 

financial statements and auditors concerning the role of the auditor in detecting 

fraud and error and illegal acts and evaluation of internal control systems and 

the continuity of the enterprise, and the study showed that international 

auditing standards through amendments to the auditor's report contributed to 

the improvement of communication with the users of financial statements and 

reducing unreasonable expectations towards the work of auditor , And 

contributed to the separation of duties and responsibilities of the auditor for the 

duties and responsibilities of management and not confuse them , and thus 

contribute to raising the awareness of users of financial statements to the work 

of the auditor and reduce the expectations gap, The study suggested many 

recommendations the most important are: The importance of the vocational 

organizations studied the reasonable expectations of the financial community 

and continuous improvement of auditing standards to suit the needs of the 

community by expanding the duties and responsibilities of auditors to include 

fraud detection and evaluation of internal control system and Report on the 

continuity, and the need to strengthen the independence of auditor and holding 

seminars and training courses to improve the performance of auditors and the 

observer of performance quality of the audit firms . 
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