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ملخــ�ص

تهدف هذه الدرا�سة اإىل حتديد بنية فجوة التوقعات غري املعقولة يف فل�سطني حول م�سوؤوليات مدقق 

احل�سابات، واأهداف التدقيق واملنفعة منه، واملهنة ب�سكل عام من خالل ا�ستق�ساء اأراء م�ستخدمي البيانات 

لالإجابة  خ�سي�سًا  �سممت  اأ�سئلة  تت�سمن  ا�ستبانه  ت�سميم  مت  الهدف  هذا  ولتحقيق  فل�سطني،  يف  املالية 

)300( ا�ستمارة ا�ستبانه على عينة من م�ستخدمي البيانات املالية  عن فر�سيات الدرا�سة، وقد مت توزيع 

العدد  هذا  وميثل   )232( ال�سروط  وامل�ستوفاة  امل�ستلمة  ال�ستبيانات  عدد  وبلغ  واخلارجيني  الداخليني، 

)%77.33( من ال�ستمارات املوزعة، وقد ا�ستخدم الإح�ساء الو�سفي، واختبار ت، والختبارات الالمعلميه 

)Kruskal - Wallis( لأغرا�س التحليل، وكان من اأهم نتائج الدرا�سة اأن فجوة التوقعات غري املعقولة 

موجودة يف فل�سطني حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات، ومنافع واأهداف التدقيق، وبع�س الق�سايا املتعلقة 

باملهنة ب�سكل عام، ووجد باأن هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط اآراء امل�ستجوبني فيما يتعلق ببنية 

فجوة التوقعات غري املعقولة.

الكلمات الدالة: فجوة التوقعات )التوقعات غري املعقولة(، وم�سوؤوليات املدقق، واأهداف التدقيق.
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ABSTRACT

This paper aims to determine the structure of unreasonable expectation gap 
in Palestine by evaluating the perceptions of financial statements users’ in 
Palestine about auditor responsibilities, goals and usefulness of auditing, and 
the lack of knowledge about auditing profession in general. To achieve this goal 
questionnaire was established including items were designated to answer the 
hypotheses of the study. (300) questionnaires were distributed for the internal 
and external users of financial statements. (232) questionnaires were reached. 
This number represents (77.33%) of the distributed questionnaires. Descriptive, 
T-test, and Non-Parametric test were used Specifically Kruskal –Wallis. The 
results of study found evidence of a wide unreasonable audit expectation gap 
in Palestine. In the areas of auditor responsibility, audit benefits and goals, 
and some issues that related to audit profession in general, furthermore, the 
study found that there are significant statistical differences in the average of 
correspondent opinions about the structure of unreasonable expectation gap.

Key Words: Expectation Gap, Responsibility of Auditor, Goals of Auditing.
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مقدمة

الهدف الرئي�س ملهنة تدقيق احل�سابات هو منح الثقة للبيانات املالية من خالل راأي فني حمايد يبديه 

مدقق احل�سابات اخلارجي حول عدالة البيانات املالية، ولكن هناك غمو�س يحيط باملهنة حول واجبات، 

وم�سوؤوليات املدقق، واأهداف التدقيق اأو ما يدعى بفجوة توقعات التدقيق والناجتة عن وجود تباين يف توقعات 

م�ستخدمي البيانات املالية حول م�سوؤوليات وواجبات املدقق وبني التزام املدقق حلدود م�سوؤولياته، وواجباته 

تبعًا للت�سريعات القانونية واملحا�سبية، وقد بني )Porter ;1988 ،Sullivan and Gay، 1993( اأن 

فجوة التوقعات تن�ساأ لوجود اختالف حول ما يتوقعه امل�ستفيدون من التدقيق وبني اأهداف املهنة احلقيقية، 

وتعزى هذه الفجوة كذلك اإىل عدم معرفة م�ستخدمي البيانات املالية مل�سوؤوليات مدقق احل�سابات، وتعزى 

اأي�سًا لطبيعة تقرير مدقق احل�سابات املليء بامل�سطلحات الفنية التي ل ُتو�سل للم�ستخدم العادي اأهداف 

.)2001 ،.al et Best( التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق

منح  هو  املدقق  دور  بينما  ال�سركة،  اإدارة  م�سوؤولية  من  املدققة هي  املالية  البيانات  اإن  احلقيقة،  ويف 

خاطئ  فهم  وهناك   ،)1992  ،Champman( املن�ساة  اإدارة  من  املعدة  املالية  للبيانات  امل�سداقية 

لأهداف التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق. اإذ يعتقد م�ستخدمو البيانات املالية وب�سورة خا�سة اخلارجيني اأن 

 ;1994 ،Watts and Lys( مدقق احل�سابات يقع على عاتقه اكت�ساف الغ�س، والإف�ساح عنه يف تقريره

Geiger and Epstein، 1994(، ويعتقد امل�ستثمرون اأن مدقق احل�سابات م�سوؤول عن حماية م�ساحلهم 
 ،.al et Nelson ;1975 ،Brief( من خالل اكت�ساف الغ�س والأخطاء معًا والإف�ساح عنهما يف تقريره

البيانات  واإدراك م�ستخدمي  1992(، وبالتايل فاإن هناك فجوة ما بني املهنة،   ،.al  et  Sikka ;1988
 ،Abrams  and  Tidewell( احلقيقية  احل�سابات  مدقق  وم�سوؤوليات  التدقيق  اأهداف  حول  املالية 

 .)1996

الإف�ساح  نظام  من   )3( رقم  املادة  يف  ورد  كما  الدولية  والتدقيق  املحا�سبة  معايري  فل�سطني  وتطبق 

؛ وورد يف املادة رقم )2(، واملواد من )13 اإىل 
)1(

ال�سادر عن �سوق فل�سطني لالأوراق املالية لعام 2007م

16( من معيار التدقيق الدويل رقم )240( »م�سوؤولية املدقق عن الأخطاء والغ�س يف البيانات املالية« باأن 
البيانات املالية املدققة من م�سوؤولية الإدارة، واأن اخلطاأ والغ�س 

)1( ملزيد من املعل�مات انظر نظام الإف�ساح ال�سادر عن جمل�س اإدارة �س�ق فل�سطني لالأوراق املالية لعام 

 .http://www.p-s-e.com 2007م، واملتاح على امل�قع اللكرتوين
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املوجودين يف البيانات املالية اأي�سًا من م�سوؤولية الإدارة، بينما م�سوؤولية املدقق تتمثل يف بذل العناية 

املهنية الالزمة يف جمع الأدلة للخروج براأي فني حمايد.

بهدف  فل�سطني  يف  التدقيق  توقعات  فجوة  مو�سوع  على  ال�سوء  لإلقاء  الدرا�سة  هذه  جاءت  ولذلك 

يف  املهمة  البحثية  الق�سايا  من  املو�سوع  هذا  اأن  وخا�سة  الفل�سطينية  البيئة  واقع  من  عملي  دليل  تقدمي 

حقل تدقيق احل�سابات على م�ستوى العامل وذلك لتفاقم هذه امل�سكلة دوليًا، فكثري من الدول ا�ستفادت من 

 McEnroe and( البحث امليداين من اجل ج�سر هذه الفجوة، فعلى �سبيل املثال ل احل�سر فقد بني

نتائج  البحث املحا�سبي ملا خرج به من  اأمريكا بف�سل  الفجوة يف  باأنه مت تقلي�س   )Martens، 2001
)ال�سهولة،  حيث  من  احل�سابات  مدقق  تقرير  يف  التغيري  خالل  من  وم�سرعيها  املهنة  خدمت  وتو�سيات 

واملحتوى(، وتثقيف امل�ستفيدون من البيانات املالية حول اأهداف التدقيق احلقيقية وواجبات وم�سوؤوليات 

مدقق احل�سابات الت�سريعية، ويف بريطانيا )Humphrey et al.، 1991( مت احلد من هذه الفجوة 

بف�سل عامل البحث املحا�سبي. 

م�سكلة الدرا�سة

اأمريكا  يف  موجودة  فهي  عام،  ب�سكل  احل�سابات  تدقيق  بيئة  يف  منت�سرة  التوقعات  فجوة  ظاهرة  اإن 

ولكن ب�سكل اأقل من بقية دول العامل )McEnroe and Martens، )2001، وموجودة يف بريطانيا 

 Dixon et al.،( م�سر  يف  واأي�سًا   ،)2003 )ذنيبات،  والأردن   ،)Humphrey et al.، )1991
2006(، ولبنان )Sidani، 2007(، ويف ماليزيا )Fadzly and Ahmad، 2004(، ويف ال�سني 
 Best �سنغافورة  ويف    ،)Porter، )1993 نيوزلندا  واأي�سًا يف   ،)Lin and Chen، 2004(

بيئة تدقيق احل�سابات يف فل�سطني من هذه  ا�ستثناء  وبالتايل ل ميكن بطبيعة احلال   ،)et al.، )2001
الظاهرة.

ومن اجل ذلك جاءت هذه الدرا�سة لتحديد بنية فجوة اجلهل حول التوقعات اخلاطئة )غري املعقولة(2 

مل�ستخدمي البيانات املالية فيما يتعلق باأهداف التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق، واملهنة ب�سكل عام، وذلك من 

املالية  البيانات  اأي جهل م�ستخدمي  اإىل فج�ة اجلهل  املعق�لة لالإ�سارة  الت�قعات غري  ا�ستخدم م�سطلح   )2(

املعل�مات  وملزيد من  باملهنة،  التدقيق، وم�س�ؤوليات مدقق احل�سابات، وق�سايا متعلقة  اأهداف مهنة  ح�ل 

انظر درا�سة )ذنيبات، 2003(، واأينما ورد م�سطلح الت�قعات غري املعق�لة يف هذه الدرا�سة فيق�سد به فج�ة 

اجلهل كما ذكر �سابقاً.
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خالل الإجابة عن الت�ساوؤلت التالية:

اأواًل: ما هو م�ستوى درجة التوقعات غري املعقولة حول اأهداف مهنة التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق، واملهنة 

ب�سكل عام يف البيئة الفل�سطينية. 

ثانيًا ما هي درجة فجوة التوقعات الناجتة عن جهل الأطراف امل�ستفيدة )التوقعات غري املعقولة( عن مهنة 

تدقيق احل�سابات حول اأهداف املهنة يف البيئة الفل�سطينية.

ثالثًا: ما هي درجة فجوة التوقعات الناجتة عن جهل الأطراف امل�ستفيدة )التوقعات غري املعقولة( عن 

مهنة تدقيق احل�سابات حول م�سوؤوليات املدقق املنبثقة عن الت�سريعات القانونية واملحا�سبية يف البيئة 

الفل�سطينية.

رابعًا: ما هي درجة فجوة التوقعات الناجتة عن جهل الأطراف امل�ستفيدة )التوقعات غري املعقولة( عن 

مهنة تدقيق احل�سابات حول مهنة التدقيق ب�سكل عام يف البيئة الفل�سطينية.

خام�سًا: ما هي احللول املقرتحة لت�سييق فجوة التوقعات يف مهنة التدقيق.

اأهداف، واأهمية الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة لتقدمي دليل فيما يتعلق بالتوقعات غري املعقولة مل�ستخدمي البيانات املالية حول 

خالل  من  الدرا�سة  اأهداف  اإيجاز  وميكن  فل�سطني،  يف  احل�سابات  مدقق  وم�سوؤوليات  واأهدافها،  املهنة، 

النقاط التالية:

اأواًل: تقدمي دليل عملي من واقع البيئة الفل�سطينية فيما يتعلق ببنية فجوة توقعات التدقيق غري املعقولة، 

والناجتة عن جهل م�ستخدمي البيانات املالية الداخليني، واخلارجيني حول اأهداف التدقيق، وم�سوؤوليات 

مدقق احل�سابات.

ثانيًا: فتح املجال اأمام امل�سرع الفل�سطيني جل�سر هذه الفجوة، وذلك بعد حتديد نقاط اجلهل )اأو التوقعات 

غري املعقولة( حول مهنة التدقيق يف فل�سطني.

ثالثًا: و�سع حلول للحد من فجوة توقعات التدقيق، وذلك من خالل ا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة يف هذا 

املجال.
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وتعترب هذه الدرا�سة مهمة من وجهة نظر الباحثني لالأ�سباب التالية:

اأواًل: اأنها ت�سعى اإىل تقدمي اأول دليل عملي من واقع البيئة الفل�سطينية حول بنية فجوة توقعات التدقيق 

غري املعقولة.

ثانيًا: ملا قد يكون لنتائجها من اأهمية تفيد امل�سرع الفل�سطيني يف و�سع حلول للحد من هذه الفجوة.

ثالثًا: لأنها تعترب اأ�سا�س لبحوث حما�سبية اأخرى تطبق م�ستقباًل على البيئة الفل�سطينية يف هذا املجال 

وتتيح للمهتمني التق�سي عن اآليات للحد من فجوة توقعات التدقيق يف فل�سطني.  

الدرا�سات ال�سابقة

يعر�س هذا اجلزء بع�س الأدبيات التي اختربت بنية فجوة توقعات التدقيق يف بيئات متعددة، وذلك من 

خالل قيا�س جهل م�ستخدمي البيانات حول اأهداف تدقيق احل�سابات، وم�سوؤوليات املدقق.

حيث بينت درا�سة )Lee، Ali، and Kandasamy، 2008( باأن لفجوة توقعات التدقيق اأثرًا �سلبيًا 

على املهنة من حيث الثقة بها، وال�سعور مب�سداقيتها، واأي�سًا مت الإ�سارة اإىل اأن مهنة التدقيق يف العامل ما 

زالت تواجه اأزمة �سديدة وانتقادات حادة من م�ستخدمي البيانات املالية ب�سبب وجود فجوة توقعات التدقيق، 

بيئات خمتلفة،  ال�سابقة يف  الأدبيات  ال�ستقرائي من خالل مراجعة  املنهج  ا�ستخدم  درا�ستهم  ولأغرا�س 

وخل�ست درا�ستهم اإىل اأربعة حلول مقرتحة لت�سييق فجوة تدقيق احل�سابات يف بيئة التدقيق وهي 1( تثقيف 

التدقيق وم�سوؤوليات املدقق، وواجباته ومهامه، وي�ستخدم  املالية حول وظائف عملية  البيانات  م�ستخدمي 

هذا الإجراء لت�سييق فجوة التوقعات غري املعقولة. 2( تبني تقرير مدقق احل�سابات التف�سيلي لأنه ي�ساعد 

على حت�سني اإدراك م�ستخدمي البيانات املالية حول م�سوؤوليات املدقق، واأهداف التدقيق، وهذا بدورة يقلل 

من فجوة التوقعات غري املعقولة. 3( و�سع اإجراءات تدقيق مهيكلة اأو �سبه مهيكلة يف معايري التدقيق تهدف 

اىل تقليل فجوة الأداء التي قد تنتج عن عجز يف اأداء املدققني والعجز يف معايري التدقيق التي بينت واجبات 

اأن تو�سيع م�سوؤوليات مدقق احل�سابات  اأدائه حيث  4( تو�سيع م�سوؤوليات املدقق وتعزيز  املدققني احلالية. 

هي اأف�سل و�سيله ملقابله توقعات م�ستخدمي البيانات املالية حول املهنة واأهدافها وم�سوؤوليات املدقق مما قد 

ي�ساعد على تقليل فجوة اجلهل وفجوة الأداء عند تبني هذا الإجراء، اأما بالن�سبة لتعزيز اأداء املدقق فيتم 

.
)3(

عن طريق تطوير معايري لالأداء ت�ساهم يف احلد من فجوة الأداء يف التدقيق

.)Koh، and Woo، 1998( ملزيد من املعل�مات ح�ل طرق ت�سييق فج�ة ت�قعات التدقيق انظر درا�سة  )3( 
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وهدفت درا�سة )Haniffa، and Hudaib، 2007( اإىل اختبار فجوة توقعات التدقيق حول العجز 

وا�ستخدمت  الغر�س،  لهذا  ا�ستبانه  ال�سعودية، حيث �سممت  العربية  اململكة  اأداء مدقق احل�سابات يف  يف 

يتعلق مبدى قدرة  التدقيق فيما  الأداء يف  اإىل وجود فجوة  الدرا�سة  نتائج  وت�سري  املهيكلة،  �سبة  املقابالت 

مدقق احل�سابات ال�سعودي على اإدراك الدور املناط به ح�سب الت�سريعات املحا�سبية والقانونية يف اململكة 

)اأي اأن لهم توقعات مغايرة ملا هو موجود يف معايري التدقيق والت�سريعات القانونية( مما ي�سري اإىل وجود 

عجز يف اأداءهم للقيام باأعمال التدقيق بال�سورة املطلوبة.

وبني )Sidani، 2007( باأن فجوة التوقعات اختربت يف كثري من بلدان العامل اإل اأن هناك ق�سورًا يف 

الدرا�سات املحا�سبية يف هذا اجلانب يف لبنان، ولذلك جاءت درا�سته لختبار بنية فجوة التوقعات ما بني 

املدققني، وم�ستخدمي البيانات املالية يف لبنان، حيث مت ت�سميم ا�ستبانه لهذا الغر�س ت�سمنت فقرات تقي�س 

مدى اإدراك م�ستخدمي البيانات املالية لواجبات وم�سوؤوليات املدقق الواقعية، ووجد اأن هناك فجوة ما بني 

فهم املدققني لواجباتهم املناطة اإليهم ح�سب الت�سريعات القانونية، واملحا�سبية من جهة وبني م�ستخدمي 

والأخطاء،  الغ�س،  اكت�ساف  اأهم م�سوؤوليات مدقق احل�سابات  اأحد  اأن من  يعتقدون  الذين  املالية  البيانات 

التدقيق  توقعات  فجوة  اأن  اأي�سًا  الدرا�سة  نتائج  اأهم  ومن  واملحا�سبية.  القانونية،  الت�سريعات  ينايف  وهذا 

موجودة يف لبنان وبحدة، وذلك لعدم اإدراك م�ستخدمي البيانات املالية لواجبات وم�سوؤوليات املدقق.

اإىل التحقق من اأن م�ستخدمي البيانات املالية يف م�سر   )Dixon et al.، (2006 وهدفت درا�سة 

لديهم اعتقاد خاطئ حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات حيث مت ت�سميم ا�ستبانه لهذا الغر�س ومت توزيعها 

وم�سوؤوليات مدقق  واجبات  ت�ساوؤلت حول  ال�ستبانه  وت�سمنت  املالية يف م�سر،  البيانات  م�ستخدمي  على 

احل�سابات لقيا�س مدى اإدراك م�ستخدمي البيانات املالية لواجبات وم�سوؤوليات مدقق احل�سابات مبا يتوافق 

اأن فجوة توقعات التدقيق موجودة يف م�سر وخا�سة  والت�سريعات القانونية، واملحا�سبية، ومت التو�سل اإىل 

فيما يتعلق مب�سوؤوليات املدقق اإذ اأن امل�ستجوبني يعتقدون اأن مدقق احل�سابات م�سوؤول عن اكت�ساف الغ�س 

ومنع حدوثه، وكذلك اكت�ساف الأخطاء ومنع حدوثها، وم�سك ال�سجالت املحا�سبية، ويعتقدون اأن املدقق ل 

يبدي راأيه املهني عند القيام بالتدقيق، وبينت الدرا�سة اأنه ميكن احلد من فجوة توقعات التدقيق يف م�سر 

من خالل تبني تقرير مدقق احل�سابات املطول، وتثقيف م�ستخدمي البيانات املالية حول اأهداف التدقيق، 

وواجبات وم�سوؤوليات املدقق.

وتطرقت درا�سة )جربوع، 2004( ملو�سوع فجوة توقعات التدقيق من ناحية نظرية حيث اأو�سح الباحث 

اأ�سبابها اعتقاد  اأهم  باأن من  التوقعات غري املعقولة، وبني  اأو  العامل ما ي�سمى فجوة اجلهل  ال�سائد يف  اأن 
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جمهور امل�ستفيدين من خدمات التدقيق اأن مدقق احل�سابات يعترب م�سوؤوًل عن منع الأخطاء والغ�س واكت�ساف 

حدوثها، واأنه يقوم مبراجعه �ساملة لكل عمليات ال�سركة، واأي�سًا تعزى اإىل �سعور م�ستخدمي البيانات املالية 

الأ�سباب  اأحد  اأن من  اأي�سًا  الباحث  ال�سركة، وبني  اإدارة  بان مدقق احل�سابات اخلارجي غري م�ستقل عن 

هو  احل�سابات  تدقيق  مهنة  حول  املالية  البيانات  م�ستخدمي  قبل  من  املعقولة  غري  التوقعات  وراء  املهمة 

�سعورهم بعدم الثقة باملدقق وباملهنة، وذلك لعدم وجود من يراقب ب�سورة مبا�سره على اأعمال التدقيق )اأو 

ق�سور الرقابة الذاتية يف مهنة التدقيق(، واأ�سار الباحث اإىل اأن جممع املحا�سبيني القانونيني يف اجنلرتا 

وويلز ي�سيطر عليه متامًا ال�سركاء الرئي�سيون وهم �ستة مكاتب تدقيق كربى. وبني جربوع باأن هناك اأربعة 

�سبل متكاملة تعمل على ت�سييق فجوة التوقعات يف عملية التدقيق وهي: 1( تدعيم ا�ستقالل املدقق اخلارجي 

املهنية  املنظمات  دور  تدعيم   )2 دولة.  لكل  ال�سركات  قانون  ذلك يف  تعزز  قانونية  مواد  وجود  من خالل 

وهيمنتها على مهنة املحا�سبة والتدقيق لزيادة جودة الأداء املهني. 3( درا�سة توقعات املجتمع املايل وتلبية 

تلك التوقعات. 4( زيادة فاعلية الت�سال والإعالم عن دور املدقق وم�سوؤولياته يف املجتمع.

وكذلك قدم )ال�سديري، والعنقري، 2004( دلياًل من اململكة العربية ال�سعودية يتعلق بر�سد مالمح 

فجوة توقعات التدقيق حول م�سوؤوليات املدقق، ومهام واأهداف التدقيق بني مدقق احل�سابات، والأطراف 

امل�ستفيدة )املديرون املاليون، وامل�ستفيدون من املهنة(، ومت اإعداد ا�ستبانه وتوزيعها على فئات امل�ستجوبني، 

يلي:  كما  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  موجودة  ب�سقيها  التدقيق  توقعات  فجوة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

اأوًل – وجود فجوة التوقعات غري املعقولة الناجتة عن جهل م�ستخدمي البيانات املالية حول مهام واأهداف 

التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق. ثانيًا – وجود فجوة الأداء، حيث تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن املدققني ل يعرفون 

املهام وامل�سوؤوليات املحددة يف املعايري والأنظمة ذات العالقة عند تدقيق القوائم املالية، واأ�سار الباحثان 

وامل�سوؤوليات  باملهام  املعرفة  املهنة عدم  يعقل من ممار�سي  الأمر يف غاية اخلطورة، حيث ل  اأن هذا  اإىل 

التقليدية املقررة يف املعايري.

اأما درا�سة )Fadzly and Ahmad، )2004 فهدفت اإىل قيا�س درجة فجوة توقعات التدقيق يف 

ماليزيا، وخا�سة بعد ما �سهدت مهنة املحا�سبة من تطورات ملحوظة يف ماليزيا عند قيامها باإ�سدار قانون 

الإف�ساح املايل، وت�سكيل جمل�س معايري املحا�سبة املاليزي يف عام 1998م، ومت اإعداد ا�ستبانه تقي�س اإدراك 

م�ستخدمي البيانات املالية حول اأهداف تقرير مدقق احل�سابات، وم�سوؤوليات املدقق، وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

اأ�سباب متعلقة مب�ستخدم البيانات  اأن فجوه توقعات التدقيق موجودة ب�سكل حاد يف ماليزيا، وعزوها اإىل 

املالية نتيجة جهله باأهداف التدقيق، وم�سوؤوليات مدقق احل�سابات، ودعا الباحثان اإىل �سرورة وجود ن�سرات 

ت�سحح الفهم اخلاطئ مل�ستخدمي البيانات املالية حول واجبات وم�سوؤوليات مدقق احل�سابات يف ماليزيا.
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وهدفت درا�سة )Lin and Chen، 2004( لختبار بنية فجوة توقعات التدقيق يف ال�سني، ولتحقيق 

حول  املالية  البيانات  م�ستخدمي  اإدراك  مدى  تقي�س  ت�ساوؤلت  ت�سمنت  ا�ستبانه  ت�سميم  مت  الهدف  هذا 

واجبات وم�سوؤوليات مدقق احل�سابات، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فجوة توقعات التدقيق يف ال�سني فيما 

البيانات املالية  اإىل وجود جهل لدى م�ستخدمي  التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق، وعزوا ذلك  باأهداف  يتعلق 

حول اأهداف التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق تبعَاً للت�سريعات القانونية واملحا�سبية.

وطبيعتها  التدقيق  جمال  يف  التوقعات  بنية  لختبار  هدفت  فقد   )2003( ذنيبات،  درا�سة  واأي�سًا 

الأردن، حيث  العامة يف  امل�ساهمة  ال�سركات  ومديري  نظر مدققي احل�سابات  وذلك من وجهة  واأ�سبابها، 

اأ�سئلة  الإجابة على خمتلف  الباحث من  الأ�سئلة مكنت  ت�ستمالن على جمموعة من  ا�ستبانتني  مت ت�سميم 

البحث، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي اآراء مدققي احل�سابات 

اأن  الواجبات التي ميكن  الواجبات احلالية للمدققني وبع�س  ال�سركات فيما يتعلق بتحديد بع�س  ومديري 

اأنه  الدرا�سة  بينت  وكذلك  الواجبات،  لبع�س  املدققني  اأداء  بتقييم  يتعلق  فيما  وكذلك  املدققون،  يتحملها 

يوجد بع�س التوقعات املعقولة وغري املعقولة لكل من املدققني ومديري ال�سركات، واأن هناك دلئل على وجود 

ما ي�سمى فجوة اجلهل التي تتعلق بالتوقعات غري املعقولة، وفجوة الأداء التي تتعلق بالعجز يف اأداء املدققني 

والعجز يف معايري التدقيق التي بينت واجبات املدققني احلالية.

وتناولت درا�سة )�سالح، 2002( م�سكلة فجوة التوقعات يف مهنة التدقيق يف م�سر، وذلك من خالل 

تقييم مدى فهم كل من املدققني، وامل�ستثمرين لطبيعة واأهداف عملية التدقيق، عن طريق اإجراء مقارنة 

مبا�سرة بني فهم كل منهما للم�سلحات امل�ستخدمة يف تقرير املدقق، والعنا�سر التي يجب اأن ي�ستمل عليها 

2000م،  ل�سنة   )200( رقم  امل�سري  التدقيق  ورد مبعيار  ما  املتحفظ، يف �سوء  النموذجي غري  التقرير 

واأو�سحت الدرا�سة اأن فجوة التوقعات تتكون من عن�سرين اأ�سا�سيني هما: اأوًل - فجوة املعقولية والتي تن�ساأ 

نتيجة التباين بني ما يتوقع املجتمع من املدقق اإجنازه وبني مدى معقولية اإجناز تلك التوقعات من جانب 

الفعلي  والأداء  املجتمع  قبل  من  املعقولة  التوقعات  بني  التباين  نتيجة  وتن�ساأ  الأداء  فجوة   - ثانيًا  املدقق. 

الإف�ساح عن  ب�ساأن  وامل�ستثمرين  املدققني  بني  توقعات  فجوة  وجود  اإىل  اأي�سًا  الدرا�سة  وتو�سلت  للمدقق، 

جميع العنا�سر التي تهم م�ستخدمي البيانات املالية، وب�ساأن حتمل املدقق م�سوؤولية جتاه جميع م�ستخدمي 

املدقق  دور  وحول  املن�ساأة،  يف  املطبق  الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية  على  احلكم  وب�ساأن  التدقيق،  تقرير 

باكت�ساف تالعب وغ�س الإدارة، وب�ساأن عدم احتواء البيانات املالية على معلومات م�سللة ناجتة عن تالعب 

املوظفني باملن�ساأة. 
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اأما درا�سة )Best et al.، 2001( فهدفت اإىل اختبار درجة حدة فجوة توقعات التدقيق يف �سنغافورة، 

ومت ت�سميم ا�ستبانه ت�سمنت اأ�سئلة حول ق�سايا ل تعترب من واجبات وم�سوؤوليات مدقق احل�سابات، ومت توجيه 

هذه ال�ستبانة مل�ستخدمي البيانات املالية لقيا�س اإدراكهم حول م�سوؤوليات املدقق، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن 

فجوة توقعات التدقيق موجودة يف �سنغافورة نتيجة لعدم اإدراك م�ستخدمي البيانات املالية مل�سوؤوليات مدقق 

احل�سابات اإذ يعتقدون باأن املدقق م�سوؤول عن اكت�ساف الغ�س ومنع حدوثه، وم�سك ال�سجالت املحا�سبية، 

اأن مدقق احل�سابات ل ي�ستخدم  واإعطاء تاأكيد باأن البيانات املالية خالية من الغ�س والأخطاء، ويعتقدون 

راأيه املهني يف بع�س اإجراءات التدقيق، وهذا ي�سري اإىل اأن فجوة توقعات التدقيق موجودة ب�سكل كبري يف 

�سنغافورة، وعزى الباحثون ذلك اإىل جهل م�ستخدمي البيانات املالية حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات هذا 

من جهة، وق�سر تقرير مدقق احل�سابات لكونه فقره من امل�سطلحات الفنية املبهمة، وبينت الدرا�سة اأنه 

ميكن احلد من فجوة التوقعات من خالل تبني مدخل تقرير مدقق احل�سابات التف�سيلي )املطول(، وتوعية 

امل�ستثمرين حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات.

املحا�سبي  التعليم  اأثر  اختبار  اإىل   )Pierce and Kilcommins، 1996( درا�سة  واأي�سًا هدفت 

التدقيق،  واأهداف  املدقق  لواجبات، وم�سوؤوليات  الفهم اخلاطئ  الناجتة عن  التوقعات  على ت�سييق فجوة 

حيث مت ت�سميم ا�ستبانه وزعت على فئتني رئي�سيتني من طلبة املحا�سبة، اأما الفئة الأوىل ممن مل يدر�سوا 

اأي م�ساق تدقيق، والفئة الثانية ممن در�سوا م�ساقات التدقيق )اأي ممن لديهم ثقافة معلوماتية حول مهنة 

التوقعات غري املعقولة حول واجبات وم�سوؤوليات  اأن فجوة  اإىل  الدرا�سة  نتائج  تدقيق احل�سابات(، وت�سري 

املدقق، واأهداف التدقيق قد تال�ست بالن�سبة لفئة الطلبة الذين در�سوا م�ساق التدقيق، اأما الذين مل يدر�سوا 

اأي م�ساق تدقيق فكان لديهم توقعات غري معقولة حول املهنة، وبالتايل فان للتعليم والتدريب دورًا مهمًا يف 

ت�سييق فجوة اجلهل )اأو التوقعات غري املعقولة( حول مهنة تدقيق احل�سابات.   

)Porter، 1993( فهدفت اإىل اختبار بنية فجوة توقعات التدقيق يف نيوزلندا، حيث مت  اأما درا�سة 

عليهم  واملدقق  احل�سابات،  مدققي  وهم،  امل�ستجوبني  فئات  على  ووزعت  الغر�س،  لهذا  ا�ستبانه  ت�سميم 

)مديري ال�سركة، واملدير املايل(، والطرف الثالث امل�ستفيد من مهنة التدقيق وهم امل�ستثمرين يف ال�سركات 

امل�ساهمة العامة، والأكادمييني، واملحامني، ومديري الئتمان يف البنوك، وت�سمنت ال�ستبانه فقرات بع�سها 

مدقق  م�سوؤوليات  اأو  واجبات  من  يعترب  ل  منها  وق�سم  احل�سابات،  مدقق  وم�سوؤوليات  واجبات  من  يعترب 

التدقيق  باأن فجوة توقعات  البيانات تبني  اإدراك امل�ستجوبني حولها، وبعد حتليل  احل�سابات وذلك لقيا�س 

مدقق  لواجبات  املالية  البيانات  م�ستخدمي  اإدراك  عدم  عن  ناجتة  بالأحرى  وهي  نيوزلندا  يف  موجودة 

احل�سابات احلقيقية حيث اأن م�ستخدمي البيانات املالية يعتقدون باأن مدقق احل�سابات م�سوؤول عن اكت�ساف 
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كل الأخطاء والغ�س وهذا يتنافى مع واجبات وم�سوؤوليات مدقق احل�سابات يف نطاق الت�سريعات القانونية، 

واملحا�سبية. 

وكذلك درا�سة )Humphrey et al.، )1991 التي اختربت فجوة توقعات التدقيق يف بريطانيا، 

التدقيق،  مهنة  اأهداف  حول  التدقيق  مهنة  من  املنتفعني  اإدراك  مدى  لقيا�س  ا�ستبانه  ت�سميم  مت  حيث 

وواجبات وم�سوؤوليات املدقق يف حدود الت�سريعات القانونية واملحا�سبية يف بريطانيا، وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

امل�ستفيدين حول طبيعة وظيفة  بع�س  ب�سبب جهل  بريطانيا، وذلك  التدقيق موجودة يف  توقعات  اأن فجوة 

التدقيق، وم�سوؤولية املدقق يف اكت�ساف الغ�س والأخطاء والإبالغ عنة، وبينت الدرا�سة اأن م�ستخدمي البيانات 

املحا�سبية  وامل�ستندات  ال�سجالت  لكل  �ساملة  يقوم مبراجعة  اأن مدقق احل�سابات  يعتقدون  املدققة  املالية 

لكت�ساف الأخطاء والو�سول اإىل الراأي الفني، وبينت الدرا�سة اأن فجوة التوقعات يف بريطانيا منخف�سة وهي 

قابلة للتج�سري نتيجة لوجود فهم خاطئ جلزء حمدود من واجبات، وم�سوؤوليات مدقق احل�سابات. 

ويالحظ من الدرا�سات ال�سابقة اأن فجوة توقعات التدقيق موجودة يف كل العامل ولكن ب�سكل متفاوت، 

ومت  التدقيق،  يف  التوقعات  فجوة  ت�سييق  بهدف  عليها  العتماد  ميكن  التي  احللول  من  ت�سمنت  واأي�سًا 

ا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال لبناء خلفية نظرية للدرا�سة بهدف �سياغة متغريات، واأ�سئلة 

اجلانب امليداين من هذه الدرا�سة.
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خلفية الدرا�سة 

لتطوير اأداة الدرا�سة )ال�ستبانه( و�سياغة فر�سيات الدرا�سة لي�س اإل، فاإنه من الأهمية مبكان التطرق 

ملفهوم فجوة توقعات التدقيق، وفجوة التوقعات املتعلقة مب�سوؤوليات املدقق، وفجوة التوقعات املتعلقة باأهداف 

ب�سكل عام، وذلك بهدف �سياغة  واأهميته، وق�سايا متعلقة باجلهل حول مهنة تدقيق احل�سابات  التدقيق 

اأ�سئلة ال�ستبانة املخ�س�سة جلمع املعلومات الالزمة لجناز هذه الدرا�سة، ولإثراء هذه الدرا�سة مت التطرق 

املنهج  اإىل  بال�ستناد  وذلك  التدقيق،  التوقعات يف مهنة  لت�سييق فجوة  امل�ستخدمة  الو�سائل  اإىل عدد من 

ال�ستقرائي يف املحا�سبة الذي يقوم على ا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة يف مو�سوع ما، وا�ستنتاج العرب منها.

فجوة التوقعات

 Liggio،( درا�سة  يف  الأويل  للمرة  املحا�سبية  الأدبيات  يف  التوقعات  فجوة  م�سطلح  ظهر 

ما  الفجوة  اأنها  على  التوقعات  فجوة  عرفت  التي   Porter، )1993( درا�سة  يف  وبعدها   ،)1974
التدقيق،  اأهداف  حول  املجتمع  يعتقد  وما  واملحا�سبية،  القانونية  للت�سريعات  تبعًا  الفعلي  املدقق  اأداء  بني 

امل�ستفيدين  قبل  من  خاطئة  اعتقادات  هناك  اأن  اإىل  اأي�سًا  واأ�سارت  احل�سابات،  مدقق  وم�سوؤوليات 

بني  فقد  مبكوناتها  يتعلق  فيما  اأما  املدقق،  وم�سوؤوليات  وواجبات  التدقيق،  اأهداف  حول  املهنة   من 

التوقعات تتكون من  باأن فجوة   )porter، 1993; Lee، Gloeck، and Palaniappan، 2007(

جزاأين رئي�سيني وهما: 

– فجوة التوقعات غري املعقولة وتنتج نتيجة التباين بني ما يتوقع املجتمع )امل�ستفيدين من خدمات  اأواًل 

التدقيق( من مدقق احل�سابات اجنازه، وبني ما ي�ستطيع مدقق احل�سابات اجنازه ب�سوره معقولة ح�سب 

معايري التدقيق والت�سريعات القانونية اأو ب�سياق اأخر تنتج فجوة التوقعات عن جهل املجتمع حول واجبات 

وم�سوؤوليات املدقق احلقيقية ح�سب ما متلية معايري املحا�سبة والتدقيق والت�سريعات القانونية. 

 
4
ثانيًا – فجوة العجز يف الأداء وتن�ساأ نتيجة التباين يف التوقعات املعقولة من جانب املجتمع )امل�ستفيدين(

ملا يجب اأن يقوم به مدقق احل�سابات وبني الأداء الفعلي للمدقق، وتق�سم فجوة الأداء اإىل ق�سمني، اأ( 

فجوة العجز يف معايري التدقيق وحتدث نتيجة لعدم حتديد املعايري لبع�س اأهداف التدقيق وواجبات 

 وهنا يتم افرتا�س باأن املجتمع املايل ميتلك ت�س�رات معق�لة عن مهنة التدقيق، وم�سطلح معق�لة يعني ح�سب معايري التدقيق 
)4(

والت�سريعات القان�نية القائمة.
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وم�سوؤوليات املدقق املعقولة ح�سب ما ميار�س واقعيًا )ومبعنى اأخر متثل الفجوة بني املهام التي ميكن 

والت�سريعات  التدقيق  املطلوبة منه ح�سب معايري  واملهام  توقعها ب�سوره معقولة من مدقق احل�سابات 

ما  تقابل  ل  معقولة  ت�سورات غري  من  ملا ميتلكه  نتيجة  املدقق  اأداء  العجز يف  فجوة  القانونية(، ب( 

هو موجود يف الت�سريعات املحا�سبية والقانونية )اأو حتدث نتيجة لوجود تباين ما بني الأداء املفرت�س 

 .
)5(

للمدقق ح�سب معايري التدقيق والت�سريعات القانونية القائمة وبني اأداءه الفعلي(

توقعات  م�سكلة فجوة  بروز  الرئي�س يف  ال�سبب  املعقولة(  )التوقعات غري  العتقادات اخلاطئة  وتعترب 

التدقيق، مثل اعتقاد م�ستخدمي البيانات املالية اأن مدقق احل�سابات �سامن ل�ستمرار ال�سركة وجناحها على 

الرغم اأن لي�س له اأي دور تنفيذي لن الدور التنفيذي يتعار�س مع مهمته الأ�سا�سية التي تت�سف بال�ستقاللية 

واحليادية، ويف احلقيقة فاإن مدقق احل�سابات م�سوؤول عن اإبداء راأيه يف البيانات املالية لل�سركة التي تعدها 

اجلمهور  اأن  حني  يف  �سركة  ف�سل  منع  اأو  نظامية  غري  عملية  كل  منع  احل�سابات  ملدقق  ميكن  ول  الإدارة، 

 اأن هذا هو واجب املدقق. ولتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة ل بد من و�سع اأ�سا�س علمي لقيا�س 
ً
يعتقد خطاأ

متغريات الدرا�سة والتعبري عنها يف اأداة الدرا�سة، ولذلك ل بد من التطرق ملقايي�س فجوة التوقعات املتعلقة 

ب�سكل  املهنة  ومقايي�س مقرتحه عن اجلهل حول  واأهميته،  التدقيق  باأهداف  واملتعلقة  املدقق،  مب�سوؤوليات 

عام.

اأواًل: فجوة التوقعات املتعلقة مب�سوؤوليات املدقق

يعترب عدم اإدراك م�ستخدمي البيانات املالية مل�سوؤوليات مدقق احل�سابات ح�سب الت�سريعات القانونية 

اأركان فجوة التوقعات، وتظهر فجوة التوقعات حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات يف حال  واملحا�سبية اأحد 

اعتقاد م�ستخدم البيانات املالية املدققة اأن: 

  C hampman، 1992; املدققة  املالية  البيانات  وم�سداقية  �سحة  عن  م�سوؤولة  غري  ال�سركة  اإدارة   -)1(

)Fadzly and Ahmad، 2004

 .)Porter، 1993; Epstein and Geiger، )1994 2(-املدقق هو امل�سوؤول الرئي�س عن البيانات املالية(

 )Epstein and Geiger،)1994 )4( املدقق م�سوؤول عن الغ�س واملعلومات امل�سللة يف البيانات املالية -)3(

 .)Coenen، 2006( املدقق جمرب على اكت�ساف الغ�س، والأخطاء -)4(

 ملزيد من املعلومات حول ذلك انظر على �سبيل املثال درا�سة )Porter، 1993(، ودرا�سة )لطفي، 2003(.
)5(
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)5(- املدقق م�سوؤول عن اكت�ساف جميع الأخطاء املوجودة يف ال�سجالت املحا�سبية، واأنه م�سوؤول على اأن 

 . )Breif، 1975()6( يبني يف تقريره كل الأخطاء التي اكت�سفها اأثناء قيامة بعملية التدقيق

)Sikka et al.، 1992 6(- املدقق م�سوؤول عن منع الغ�س والأخطاء يف البيانات وال�سجالت املحا�سبية(

 )7(- مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن خ�سارة ال�سركة يف حال ف�سله يف اكت�ساف غ�س اأو اختال�س  

 .)Lin and Chen، 2004( )8(

)8(- املدقق يقوم بعمل مراجعة �ساملة لكل م�ستندات وعمليات ال�سركة املتعلقة بالعام املايل الذي يدقق 

 .)Porter، 1993( )9( بياناته

 Lin and( )10(  املدقق م�سوؤول عن اأي �سعف يف هيكل نظام الرقابة الداخلية لل�سركة التي يدققها -)9(

)Chen، 2004

 .)Breif، 1975; Porter، 1993( املدقق يعطي �سهادة قاطعة حول دقة البيانات املالية -)10(

 .)Porter، 1993( الراأي النظيف يعني اأن البيانات املالية املدققة �سحيحة وخالية من الأخطاء -)11(

 .)Baliqa، 1992( مدقق احل�سابات م�سوؤول عن ف�سل ال�سركة، واإفال�سها -)12(

ثانيًا: فجوة التوقعات املتعلقة باأهداف التدقيق، واأهميته

التدقيق  لأهداف  املالية  البيانات  م�ستخدمي  اإدراك  عدم  التدقيق  توقعات  فجوة  اأ�سباب  اأحد  ومن 

واملنفعة  التدقيق  لأهداف  املالية  البيانات  م�ستخدمي  قبل  من  خاطئ  فهم  هناك  اأن  حيث  منه،  واملنفعة 

املالية  البيانات  م�ستخدمي  قبل  من  اإجماع  هناك  كان  اإذا  باأنه   )Lin and Chen، 2004( وبني  منه، 

موجودة: غري  تكون  منه  واملنفعة  التدقيق  اأهداف  حول  التوقعات  فجوة  فاإن  التالية  العبارات  �سحة   على 

يهتم م�ستخدم   -)2( املالية.  البيانات  الفني حول عدالة  راأيه  لإبداء  تعيني مدقق خارجي  )1(- �سرورة 

بهدف  املالية  البيانات  على  العتماد  قبل  لل�سركة  احل�سابات  مدقق  تقرير  على  بالطالع  املالية  البيانات 

اتخاذ القرار. )3(- ي�ساعد تقرير املدقق على منح الثقة وامل�سداقية للبيانات املالية. )4(- ي�ساعد تقرير 

املدقق على تقييم كفاءة عمليات املن�ساة. )5(- ي�ساعد تقرير املدقق على اإعطاء �سورة باأن البيانات املالية 

قد اأعدت تبعًا للمبادئ املحا�سبية املقبولة قبوًل عامًا. )6(- تقرير مدقق احل�سابات يعزز الثقة بالبيانات 

املالية  البيانات  عدالة  حول  فني  راأي  اإبداء  التدقيق  عملية  من  الرئي�س  الهدف    -)7( املن�سورة.  املالية 

املن�سورة.
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ثالثًا: فجوة التوقعات املتعلقة باجلهل حول مهنة التدقيق

من خالل ا�ستقراء الدرا�سات قام الباحثان بو�سع عدد من الفقرات لقيا�س فجوة التوقعات الناجتة عن 

اجلهل حول مهنة تدقيق احل�سابات، بحيث اإذا كان هناك اإجماع من قبل م�ستخدمي البيانات املالية على 

�سحة العبارات التالية فاإن فجوة التوقعات املتعلقة باجلهل حول مهنة التدقيق تكون موجودة: )1(- ملدير 

)2(- ي�سادق حما�سب ال�سركة على تقرير  اأي فقرة يف تقرير مدقق احل�سابات.  ال�سركة احلق يف تعديل 

يوكل  اأن  ال�سركة  ملدير  يحق   -)4( ال�سركة.  م�ستقل عن  �سخ�س  الداخلي  )3(- مدقق احل�سابات  املدقق. 

املدقق الداخلي للقيام باأعمال تدقيق ال�سركة. )5(- مدقق احل�سابات اخلارجي �سخ�س غري م�ستقل عن 

اإعداد البيانات املالية ح�سب معايري املحا�سبة الفل�سطينية )يف الواقع ل يوجد معايري  ال�سركة. )6(- يتم 

حما�سبية فل�سطينية(. )7(- يرتاوح تقرير مدقق احل�سابات من اأربع اإىل �ست �سفحات. )8(- يحق للمدقق 

الداخلي اأن يغري يف تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي.

طرق ت�سييق )ج�سر( فجوة التوقعات

ميكن احلد من فجوة توقعات التدقيق با�ستخدام عدة طرق، ومن خالل ا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة 

فقد مت ح�سرها مبا يلي: 

اأواًل - تبني تقرير مدقق احل�سابات التف�سيلي )اأو املطول(، لأنه يبني مل�ستخدمي البيانات املالية م�سوؤوليات 

 Lee، Ali، and Kandasamy،( املدقق، واأهداف التدقيق، وهذا بدورة يقلل فجوة التوقعات غري املعقولة

 Al-Angari،( واأي�سًا يرى ،)2008; Koh، and Woo، 1998; Dixon et al.، 2006; Best at al.، 2001

�سادق  »راأي  م�سطلح  )مثل  املدقق  تقرير  يف  بدقه  معرفه  غري  م�سطلحات  ا�ستخدام  اأن   )2003
وعادل«( ي�ساعد على وجود فجوة التوقعات، وبالتايل يجب و�سع تف�سريات وا�سحة جلميع م�سطلحات 

مدقق احل�سابات، واأي�سًا يجب �سياغة تقرير مدقق احل�سابات بلغه وا�سحة و�سهله الفهم.

وواجباته  املدقق،  وم�سوؤوليات  التدقيق  عملية  وظائف  حول  املالية  البيانات  م�ستخدمي  تثقيف   - ثانيًا 

ومهامه، وي�ستخدم هذا الإجراء لتقليل فجوة التوقعات غري املعقولة وذلك عن طريق الن�سرات، اأو عقد 

 Lee، Ali، and Kandasamy، 2008; Koh، and Woo، 1998( ،املوؤمترات اأو  الدورات، 

 Dixon et al.، 2006; Fadzly، and Ahmad، 2004; Best at al.، 2001; Pierce and
Kilcommins، 1996(، وميكن ن�سر الثقافة حول مهنة التدقيق من خالل زيادة فاعلية الت�سال 
والإعالم عن دور املدقق وم�سوؤولياته يف املجتمع )جربوع، 2004(، وبني )را�سي، 1999( اأي�سًا اأنه 
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ميكن ت�سييق فجوة توقعات التدقيق من خالل زيادة فاعلية الت�سال يف بيئة التدقيق، وتنمية البعد 

التعليمي والإعالمي عن دور مدقق احل�سابات وم�سوؤولياته.

ثالثًا - درا�سة توقعات املجتمع املايل وتلبية تلك التوقعات )جربوع، 2004(، وهذا الإجراء يحد من فجوة 

الأداء.

التي  الأداء  تقليل فجوة  التدقيق بهدف  �سبه مهيكلة يف معايري  اأو  تدقيق مهيكلة  اإجراءات  - و�سع  رابعًا 

 قد تنتج عن  عجز يف اأداء املدققني والعجز يف معايري التدقيق التي بينت واجبات املدققني احلالية، 

فجوة  من  يحد  الإجراء  وهذا   ،)Lee، Ali، and Kandasamy، 2008; Koh، and Woo، 1998(

الأداء.

اأف�سل  اأن تو�سيع م�سوؤوليات مدقق احل�سابات هي  اأدائه حيث  تو�سيع م�سوؤوليات املدقق وتعزيز  خام�سًا - 

قد  مما  املدقق  وم�سوؤوليات  واأهدافها  املهنة  حول  املالية  البيانات  م�ستخدمي  توقعات  ملقابله  و�سيله 

ي�ساعد على ت�سييق فجوة اجلهل وفجوة الأداء عند تبني هذا الإجراء )را�سي، 1999(، اأما بالن�سبة 

 لتعزيز اأداء املدقق فيتم عن طريق تطوير معايري لالأداء ت�ساهم يف احلد من فجوة الأداء يف التدقيق،

 )Lee، Ali، and Kandasamy، 2008; Koh، and Woo، 1998(، وكذلك تدعيم ا�ستقالل املدقق 

اخلارجي من خالل وجود مواد قانونية تعزز ذلك يف قانون ال�سركات لكل دولة )را�سي، 1999؛ وجربوع، 

.)2004

�ساد�سًا - تدعيم دور املنظمات املهنية وهيمنتها على مهنة املحا�سبة والتدقيق لزيادة جودة الأداء املهني 

)را�سي، 1999؛ وجربوع، 2004(.
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فر�سيات الدرا�سة

بناًء على ما ورد يف الدرا�سات ال�سابقة، وخلفية الدرا�سة مت �سياغة الفر�سيات التالية:

حول  املالية  البيانات  م�ستخدمي  قبل  من  معقولة  غري  توقعات  يوجد  ل   :  )H01(االأوىل الفر�سية 

اأهداف مهنة التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق، واملهنة ب�سكل عام يف البيئة الفل�سطينية.

وحتتوي هذه الفر�سية على ثالث فر�سيات فرعيه هي:

املالية  البيانات  من  امل�ستفيدين  اإدراك  عدم  عن  ناجتة  معقولة  غري  توقعات  فجوة  يوجد  ل   :1-H01

املدققة حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات.

H01-2: ل يوجد فجوة توقعات غري معقولة ناجتة عن عدم اإدراك امل�ستفيدين من البيانات املالية املدققة 

حول الأهمية، واملنفعة من تدقيق احل�سابات.

املالية  البيانات  من  امل�ستفيدين  اإدراك  عدم  عن  ناجتة  معقولة  غري  توقعات  فجوة  يوجد  ل   :3-H01

املدققة حول بع�س الق�سايا املتعلقة باملهنة.

الفر�سية الثانية)H02( : ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط وجهة نظر امل�ستفيدين من 

البيانات املالية فيما يتعلق بالتوقعات غري املعقولة )فجوة اجلهل( حول اأهداف مهنة التدقيق، وم�سوؤوليات 

املدقق، واملهنة ب�سكل عام يف البيئة الفل�سطينية.

وحتتوي هذه الفر�سية على ثالث فر�سيات فرعيه هي:

H02-1: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط وجهة نظر امل�ستفيدين من البيانات املالية فيما 

يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم مل�سوؤوليات مدقق احل�سابات.

H02-2: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط وجهة نظر امل�ستفيدين من البيانات املالية فيما 

يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم لأهداف التدقيق، واملنفعة منه.

H02-3: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط وجهة نظر امل�ستفيدين من البيانات املالية فيما 

يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم لبع�س الق�سايا املتعلقة باملهنة.
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منهجية الدرا�سة

الدرا�سات  ونتائج  املحا�سبية،  الأدبيات  اإىل  الرجوع  )ال�ستبانة( من خالل  الدرا�سة  اأداة  ت�سميم  مت 

ال�سابقة يف جمال فجوة التوقعات، وا�ستقرائها للخروج مبقيا�س قادر على الإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة، 

امل�ستجوبني،  فئات  على  باليد  ال�ستبانه  ووزعت  فل�سطني،  يف  احل�سابات  تدقيق  توقعات  بفجوة  واملتعلقة 

اأ�سئلة عامه، وا�ستك�سافية الهدف منها  الأول: يت�سمن  الق�سم  اأق�سام وهي،  اإىل عدة  وقد ق�سم ال�ستبيان 

حتديد خ�سائ�س اأفراد عينة الدرا�سة، اأما الق�سم الثاين فتناول الأ�سئلة امل�ستخدمة لالإجابة على فر�سيات 

الدرا�سة وهي:

اأواًل: لختبار مدى وجود فجوة توقعات ناجتة عن عدم اإدراك امل�ستفيدين من مهنة تدقيق احل�سابات حول 

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات مت �سياغة الفقرات )1، و3، و5، و6، و10، و12، و14، و15، و17، و20، و21، 

و22، و23، و27، و29(.

ثانيًا: لختبار مدى وجود فجوة توقعات ناجتة عن عدم اإدراك امل�ستفيدين من مهنة تدقيق احل�سابات حول 

منافع واأهداف تدقيق احل�سابات مت �سياغة الفقرات )4، و7، و8، و11، و16، و19، و25(.

ثالثًا: لختبار مدى وجود فجوة توقعات ناجتة عن عدم اإدراك امل�ستفيدين من مهنة تدقيق احل�سابات حول 

بع�س الق�سايا املتعلقة باملهنة مت �سياغة الفقرات )2، و9، و13، و18، و24، و26، و28، و30(.

جمتمع وعينة الدرا�سة

يحتوي جمتمع الدرا�سة على مزيج من عدة �سرائح تقطن مدينة رام اهلل، والقد�س وتتمثل مبا يلي:

 اأوالً- امل�ستخدمون الداخليون للبيانات املالية املدققة وهم: املديرون املاليون، واملحا�سبون داخل 

ال�سركة، ومديرو الأق�سام الأخرى(، 

املالية  البيانات  م�ستخدمو  اأي  التدقيق  عملية  من  امل�ستفيدة  اخلارجية  االأطراف  ثانيًا- 

اخلارجيون وهم: )امل�ستثمرون، ومديرو الأق�سام يف البنوك، واملحامون(. 



املجلة العربية للمحا�سبة، ي�لي� 2011 26

)300( م�ستجوبًا مت اختيارهم ب�سوره ع�سوائية كما هو مو�سح يف  اأما عينة الدرا�سة فقد تكونت من 

اجلدول رقم )1(، وقد وزعت ال�ستبيانات بالت�ساوي بني �سرائح جمتمع الدرا�سة، وذلك للو�سول اإىل و�سع 

اأكرث تنا�سقًا عند مقارنة املتو�سطات؛ حيث ح�سلت كل �سريحة على )50( ا�ستبيانه، اأما ن�سبة ال�ستبيانات 

امل�سرتدة فقد بلغت )%77.33( اأي بواقع )232( ا�ستبيانه.

اجلدول رقم )1(: توزيع عينة الدرا�سة، ون�سبة اال�ستمارات امل�سرتدة من كل فئة

�سرائح 

امل�ستجوبون
الفئة الفرعية

عدد

اال�ستمارات

املوزعة

عدد

اال�ستمارات

امل�سرتدة

ن�سبة اال�ستمارات

امل�سرتدة

امل�ستخدمني 

الداخليون

%503264املديرون املاليون 

%504590مديرو الأق�سام الأخرى

%504692املحا�سبون

امل�ستخدمون 

اخلارجيني

%504182امل�ستثمرون 
%503264مديرو الأق�سام يف البنوك

%503672املحاميني
%30023277.33املجموع

التحليل االإح�سائي ونتائج الدرا�سة

بهدف حتليل البيانات املجمعة مت ا�ستخدام احلزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS(، وقد 

اأ�سئلة  الدرا�سة عن  اأفراد عينة  اإجابات  ولزيادة دقة   ،0.05 اإح�سائية  التحليل عند م�ستوى دللة  جرى 

ال�ستبانه اعتمد التبويب اخلما�سي )غري موافق ب�سدة، وغري موافق، ول اعرف، وموافق، وموافق ب�سدة( 

واأعطيت الأوزان من )1-5( على التوايل لالأ�سئلة اخلا�سة باختبار فر�سيات الدرا�سة )الق�سم الثاين من 

ال�ستبانه(، ولغايات هذه الدرا�سة ولأغرا�س حتليل الإجابات فقد اعتمد الباحثان الأوزان الآتية:
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جدول رقم )2(: متو�سط االآراء، ومقدار فجوة التوقعات

اإىل  5      املتو�سطات من 1 اإىل 1.99من 2 اإىل 2.99من 3 اإىل 3.99من 4 

فجوة

 التوقعات
موجودة ب�سكل كبريموجودة ب�سكل حاد

موجودة ب�سكل 

متو�سط*
غري موجودة

* القيمة ثالث مقيا�س )ل اعرف(، ول اعرف تعني اجلهل حول م�سوؤوليات املدقق، ومنافع واأهداف التدقيق، واملهنة ب�سكل عام.

�سدق االأداة وثبات املقيا�س 

مت اختبار ال�سدق الظاهري لال�ستبانة من خالل عر�سها على عدد من الأكادمييني يف جمال املحا�سبة، 

واأجريت التعديالت ال�سرورية بناًء على تو�سياتهم، اأما بالن�سبة لثبات املقيا�س فقد احت�سب معامل الثبات 

با�ستخدام )كرونباخ األفا( على كل الفئات امل�ستجوبة، حيث كانت ن�سبته )%94.5( لكل الفقرات معًا، وما 

ن�سبته )%88.1( للفقرات املتعلقة بالفجوة حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات، و)%75.4( للفقرات املتعلقة 

بالفجوة حول منافع واأهداف تدقيق احل�سابات، و)%83.9( للفقرات املتعلقة بالفجوة حول بع�س الق�سايا 

املتعلقة باملهنة، وتعترب هذه املعامالت مر�سية وجيدة.

خ�سائ�س عينة الدرا�سة

تعر�س اجلداول )من 3 اإىل 7( خ�سائ�س عينة الدرا�سة، وي�سف اجلدول رقم )3( الفئات امل�ستجوبة 

تبعًا للعمر، والدرجة العلمية، والتخ�س�س، وقد كانت ن�سبة امل�ستجوبني الذين تقع اأعمارهم بني )30-21( 

)41-50( عامًا  )%37.9(، ومن هم بني  ن�سبتها  )31-40( عامًا فقد كانت  العمر  اأما  عامًا )29.7%(، 

فن�سبتهم )%24.6(، ومن تزيد اأعمارهم عن )50( عامًا فكانت ن�سبتهم )%7.8(، وفيما يتعلق بالدرجة 

العلمية فيالحظ اأن ما ن�سبته )%4.3( حا�سلني على ثانوية عامة فما دون، وما ن�سبته )%15.1( يحملون 

البكالوريو�س، و)%16.8( يحملون درجة املاج�ستري،  )%61.6( يحملون درجة  ن�سبته  الدبلوم، وما  درجة 

 )56.9%( ن�سبته  ما  اأن  فيالحظ  بالتخ�س�س  يتعلق  وفيما  الدكتوراه،  درجة  يحملون   )2.2%( واأي�سًا 

تخ�س�سهم يف جمال العلوم التجارية، و)%38.87( منهم يف حقل اآخر، وما ن�سبته )%4.3( مل يح�سلوا 

على اأي تخ�س�س.
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  جدول رقم )3(: ملخ�س لعمر امل�ستجوب، ودرجته العلمية، وجمال تخ�س�سه

الن�سبة املئوية   )%(عدد امل�ساهدات )N(اأواًل: عمر امل�ستجوب

2000 عام فاقل
6929.7من 21 اإىل 30 عام
8837.9من 31 اإىل 40 عام
5724.6من 41 اإىل 50 عام

187.8اأكرب من 50 عام
232100املجموع 

 )%( )N(ثانيًا: الدرجة العلمية للم�ستجوب

104.3ثانوية عامة فما دون
3515.1دبلوم

14361.6بكالوريو�س
3916.8ماج�ستري

52.2دكتوراه

232100املجموع

 )%( )N(ثالثًا: تخ�س�س امل�ستجوب

13256.9يف جمال العلوم التجارية
9038.87يف جمال اآخر

104.3ل يوجد اأي موؤهل جامعي اأو تخ�س�س
232100املجموع

وي�ستنتج من اجلدول رقم )4( اأن امل�ستجوبني الأكرث ا�سرت�سادًا بالبيانات املالية هم املديرون املاليون، 

ويليهم مديري الأق�سام الأخرى يف ال�سركة، ومن ثم املحا�سبني، ومن ثم مديري الأق�سام يف البنوك، ويليهم 

امل�ستثمرون، واأخريًا املحامون، ويالحظ ان امل�ستثمرين، واملحاميني هم الأقل ا�سرت�سادًا بالبيانات املالية 

مقارنة بالفئات الأخرى، وباملتو�سط فاإن ن�سبة الذين ي�سرت�سدون بالبيانات املالية هي %82.76، والذين ل 

ي�سرت�سدون بها ن�سبتهم 17.24%.
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جدول رقم )4(: جدول متقاطع لفئات امل�ستجوبني مع مدى ا�سرت�سادهم بالبيانات املالية

�سرائح امل�ستجوبون

اال�سرت�ساد بالبيانات املالية للمن�ساة التي ينوى اتخاذ قرار ب�ساأنها

غالبًا

حيانًا
اأ

درًا
نا

د
رت�س

ال ي�س

ن
و

د
رت�س

ي�س

ال ي�سرت�سدون
رار

ك
الت

رار
ك

الت

رار
ك

الت

رار
ك

الت

رار
ك

الت

%

رار
ك

الت

%

ني
م

د
خ

امل�ست

ني
خلي

دا
ال

%00.00%1994032100املديرون املاليون

مديرو االأق�سام 

االأخرى
19121134293.33%36.67%

%48.70%7132244291.30املحا�سبون

ن
و

م
د

خ
امل�ست

ني
جي

خلار
ا

%1536.59%11114152663.41امل�ستثمرون

مديرو االأق�سام 

يف البنوك
6121132990.63%39.38%

%1541.67%359192158.33املحاميني

%4017.24%5562714419282.76 املجموع

اأما اجلدول رقم )5( في�سري اإىل اأن امل�ستجوبني الأكرث اطالعًا على تقرير مدقق احل�سابات هم املديرون 

املاليون، ومن ثم املحا�سبون، ويليهم  مديرو الأق�سام يف البنوك، ومن ثم مديرو الأق�سام الأخرى يف ال�سركة، 

ومن ثم امل�ستثمرين، واأخريًا املحاميني، ويالحظ اأن امل�ستثمرين، واملحاميني هم الأقل اطالعًا على تقرير 

مدقق احل�سابات مقارنة بالفئات الأخرى، وباملتو�سط فاإن ن�سبة الذين يطلعون على تقرير مدقق احل�سابات 

والذين ل يطلعون نهائيًا 30.60%. هي 69.40%، 
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جدول رقم )5(: جدول متقاطع لفئات امل�ستجوبني مع مدى االطالع على تقرير مدقق احل�سابات

�سرائح امل�ستجوبون

االطالع على تقرير مدقق احل�سابات

غالبًا

حيانًا
اأ

درًا
نا

د
رت�س

ال ي�س

ن
و

طلع
ي

ال يطلعون

رار
ك

الت

رار
ك

الت

رار
ك

الت

رار
ك

الت

رار
ك

الت

%

رار
ك

الت

%

امل�ستخدمني

الداخليني

املديرون 

املاليون
13154032100%00.00%

مديرو االأق�سام 

االأخرى
8128172862.22%1737.78%

%715.22%8141773984.78املحا�سبون

امل�ستخدمون

اخلارجيني

%1639.02%2518162560.98امل�ستثمرون

مديرو االأق�سام 

يف البنوك
3111082475.00%825.00%

%2363.89%157231336.11املحاميني

%7130.60%3562647116169.40املجموع

امل�سطلحات  يفهمون  املاليني  املديرين  من   90.63% ن�سبته  ما  اأن  اإىل   )6( رقم  اجلدول  وي�سري 

امل�ستخدمة يف البيانات املالية ب�سكل كامل )كلها مفهومة(، واأن ما ن�سبته %67.39 من املحا�سبني يعتربونها 

مفهومة، ويالحظ باملتو�سط اأن ما ن�سبته %63.79 من م�ستخدمي البيانات املالية ل يفهمون امل�سطلحات 

من   36.21% ن�سبته  وما  مفهوم(،  غري  منها  ق�سم  اأو  معظمها،  اأو  )كلها،  املالية  بالبيانات  امل�ستخدمة 

م�ستخدمي البيانات املالية يفهمون جميع امل�سطلحات امل�ستخدمة يف البيانات املالية.
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امل�سطلحات  فهم  على  قدرتهم  مدى  مع  امل�ستجوبني  لفئات  متقاطع  جدول  جدول رقم )6(: 

امل�ستخدمة يف البيانات املالية

�سرائح امل�ستجوبون

فهم امل�سطلحات امل�ستخدمة يف البيانات املالية
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%2990.63%0032939.37املديرون املاليون

%715.56%482673884.44مديرو االأق�سام االأخرى

%3167.39%0213311532.61املحا�سبون

ن
و
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د

خ
امل�ست
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خلار
ا

%24.88%11151323995.12امل�ستثمرون

مديرو االأق�سام يف 

البنوك
0512151753.13%1546.87%

%00.00%10138036100املحاميني

%8436.21%2548758414863.79 املجموع

اأما اجلدول رقم )7( في�سري اإىل اأن ما ن�سبته %28.45 من امل�ستجوبني يفهمون جميع امل�سطلحات 

امل�ستخدمة يف تقرير مدقق احل�سابات، وما ن�سبته %71.55 لديهم فهم قليل اأو معدوم حول امل�سطلحات 

امل�ستخدمة يف تقرير مدقق احل�سابات، ومما يثري النتباه اأن ما ن�سبته %50 من املحا�سبني لي�س لديهم 

املاليني هم  املديرين  اأن  اإل  تقرير مدقق احل�سابات،  امل�ستخدمة يف  امل�سطلحات  فهم جميع  مقدرة على 

الأكرث اإدراكًا وفهمًا للم�سطلحات امل�ستخدمة يف تقرير مدقق احل�سابات حيث بلغت ن�سبة املديرين املاليني 

الذين يفهمون جميع امل�سطلحات امل�ستخدمة يف تقرير مدقق احل�سابات 81.25%.
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جدول رقم )7(: جدول متقاطع لفئات امل�ستجوبني مع مدى قدرتهم على فهم امل�سطلحات امل�ستخدمة 

تقرير مدقق احل�سابات

�سرائح امل�ستجوبون

فهم امل�سطلحات امل�ستخدمة يف تقرير مدقق احل�سابات
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%2681.25%01526618.75املديرون املاليون

%511.11%7112254088.88مديرو االأق�سام االأخرى

%2350%0122232350املحا�سبون

ن
و

م
د

خ
امل�ست
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%12.44%8221014097.56امل�ستثمرون

مديرو االأق�سام يف 

البنوك
0813112165.63%1134.38%

%00.00%7245036100املحاميني

%6628.45%2267776616671.55املجموع

االإح�ساءات الو�سفية

تعر�س اجلداول )من 8 اإىل 11( الو�سط احل�سابي لآراء كل من الفئات امل�ستجوبة على حده حول فجوة 

الناجتة عن جهلهم حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات، وملقيا�س )اأو متغري( فجوة  التوقعات غري املعقولة 

عن  الناجتة  التوقعات  وملقيا�س فجوة  التدقيق،  واأهداف  منافع  الناجتة عن جهلهم حول  التدقيق  توقعات 

جهلهم حول تدقيق احل�سابات ب�سكل عام.

ويبني اجلدول رقم )8( اأن هناك فجوة توقعات ناجتة عن جهل م�ستخدمي البيانات املالية املدققة حول 

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات اإذ بلغ الو�سط احل�سابي لكل الفقرات )من 1 اإىل 15( 3.2 وهو يقع بني الفئة 

)من 3 اإىل 3.99( اأي اأن فجوة التوقعات حول م�سوؤوليات املدقق موجودة ب�سكل كبري يف فل�سطني ح�سب راأي 

جميع فئات امل�ستجوبني، بحيث يعترب امل�ستثمرون هم الأكرث جهاًل حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات )فجوة 
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حادة: املتو�سط احل�سابي 4(، ثم يليهم املحامون )فجوة كبرية: الو�سط احل�سابي 3.73( ثم يليهم مديرو 

الأق�سام الأخرى يف ال�سركة )فجوة كبرية: الو�سط احل�سابي 3.68( ثم يليهم مديري الأق�سام يف البنوك 

)فجوة كبرية: الو�سط احل�سابي 3.56(، ثم يليهم املحا�سبون )فجوة متو�سطة: الو�سط احل�سابي 2.26(، 

واأخريًا املديرون املاليون )فجوة التوقعات غري موجودة: املتو�سط 1.88(.

ومما يلفت النتباه اأن امل�ستجوبني باملتو�سط يرون باأن مدقق احل�سابات اخلارجي جمرب على اكت�ساف 

الغ�س، واأنه م�سوؤول عن منع الغ�س يف البيانات وال�سجالت املحا�سبية، واأنه يقوم بعمل مراجعة �ساملة لكل 

م�ستندات وعمليات ال�سركة املتعلقة بالعام املايل الذي يدقق بياناته، ويو�سح اجلدول رقم )8( كثريًا من 

فاإن  واأخريًا   ،)15 اإىل   1 البنود )من  كما هو يف  م�سوؤوليات مدقق احل�سابات  العتقادات اخلاطئة حول 

فجوة التوقعات حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات موجودة ب�سكل اأكرب عند امل�ستخدمني اخلارجيني )الو�سط 

احل�سابي 3.54( مقارنة بامل�ستخدمني الداخليني )الو�سط احل�سابي 2.68(.

اجلدول رقم )8(: نتائج التحليل االإح�سائي الو�سفي )الو�سط احل�سابي( الآراء امل�ستخدمني الداخليني، 

واخلارجيني فيما يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن اجلهل حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات
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اأن البيانات املالية 1 الراأي النظيف يعني 

املدققة �سحيحة وخالية من االأخطاء.
2.693.562.723.024.244.094.083.953.55

2
عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

يف  املوجودة  االأخطاء  جميع  اكت�ساف 

ال�سجالت املحا�سبية.

1.974.222.783.104.154.254.444.153.65

3
مدقق احل�سابات اخلارجي م�سئول 

عن خ�سارة ال�سركة يف حال ف�سله يف 

اكت�ساف غ�س اأو اختال�س

2.123.932.893.074.073.813.943.753.49

مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن 4

ف�سل ال�سركة، واإفال�سها.
1.913.731.832.554.343.843.893.773.25

املدقق اخلارجي يعطي �سهادة قاطعة 5

حول دقة البيانات املالية.
1.783.312.282.5343.913.333.553.10

6
مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن 

اأي �سعف يف نظام الرقابة الداخلية 

لل�سركة التي يدققها.

1.723.582.542.713.763.283.943.473.16

اإدارة ال�سركة غري م�سوؤولة عن �سحة 7

وم�سداقية البيانات املالية املدققة.
1.662.871.762.143.242.252.192.252.36

مدقق احل�سابات اخلارجي هو امل�سوؤول 8

الرئي�س عن البيانات املالية.
2.013.422.042.544.022.693.282.972.94
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9
مدقق احل�سابات اخلارجي يقوم بعمل 

مراجعة �ساملة لكل م�ستندات وعمليات 

ال�سركة املتعلقة بالعام املايل الذي 

يدقق بياناته.

1.564.011.782.544.202.814.193.403.12

10
مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن 

منع االأخطاء يف البيانات وال�سجالت 

املحا�سبية.

1.943.732.372.764.054.223.923.933.37

مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن 11

الغ�س واملعلومات امل�سللة يف البيانات املالية.
1.753.982.072.694.223.883.673.693.27

مدقق احل�سابات اخلارجي جمرب على 12

اكت�ساف االأخطاء.
1.883.621.782.484.133.843.563.623.12

13
مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول 

عن منع الغ�س يف البيانات وال�سجالت 

املحا�سبية.

1.783.783.373.113.833.313.873.463.38

مدقق احل�سابات اخلارجي جمرب على 14

اكت�ساف الغ�س.
1.753.761.592.434.124.034.083.913.21

15
مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول على 

اأن يبني يف تقريره كل الأخطاء التي 

اكت�سفها  اأثناء قيامة بعملية التدقيق.

1.663.712.112.583.663.123.533.222.99

املتو�سط ملتغري اجلهل حول م�سوؤوليات مدقق 

احل�سابات

1.883.682.262.684.003.563.733.543.20

املالية  البيانات  م�ستخدمي  جهل  عن  ناجتة  توقعات  فجوة  هناك  اأن   )9( رقم  اجلدول  من  وي�ستنتج 

املدققة حول منافع واأهداف التدقيق اإذ بلغ الو�سط احل�سابي لكل الفقرات )من 1 اإىل 7( 2.88 وهو يقع 

بني الفئة )من 2 اإىل 2.99( اأي اأن فجوة التوقعات حول منافع واأهداف التدقيق موجودة ب�سكل متو�سط يف 

فل�سطني ح�سب راأي جميع فئات امل�ستجوبني، فمثاًل يعتقد امل�ستجوبون باأن تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي 

ل ي�ساعد على تقييم كفاءة عمليات املن�ساة اإذ بلغ الو�سط احل�سابي لهذا ال�سوؤال 3.15، ويعترب امل�ستثمرون 

يليهم املحامون  3.83(، ثم  التدقيق )فجوة كبرية: املتو�سط احل�سابي  واأهداف  الأكرث جهاًل حول منافع 

)فجوة كبرية: الو�سط احل�سابي 3.27( ثم يليهم مديرو الأق�سام الأخرى يف ال�سركة )فجوة كبرية: الو�سط 

احل�سابي 3.23( ثم يليهم مديرو الأق�سام يف البنوك )فجوة متو�سطة: الو�سط احل�سابي 2.95(، ثم يليهم 

غري  التوقعات  )فجوة  املاليون  املديرون  واأخريًا   ،)2.02 احل�سابي  الو�سط  متو�سطة:  )فجوة  املحا�سبون 

موجودة: املتو�سط 1.79(، ومن الأهمية مبكان الإ�سارة اإىل اأن امل�ستجوبني باملتو�سط يرون اأن تقرير مدقق 

للمبادئ  تبعًا  اأعدت  املالية قد  البيانات  اإذا كانت  اإعطاء �سورة فيما  ي�ساعد على  احل�سابات اخلارجي ل 

املالية  البيانات  راأي فني حول عدالة  اإبداء  باأن عملية  امل�ستجوبون  ويعتقد  املقبولة قبوًل عامًا،  املحا�سبية 

املن�سورة ل يعترب الهدف الرئي�س من عملية التدقيق، ويرون كذلك باأن تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي 

ل يعزز الثقة بالبيانات املالية املن�سورة، ويرون باأن تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي ل ي�ساعد على اإعطاء 

الثقة وامل�سداقية للبيانات املحا�سبية، ويو�سح اجلدول رقم )9( كثري من العتقادات اخلاطئة حول منافع 

واأهداف التدقيق كما هو يف البنود )من 1 اإىل 7(، واأخريًا فاإن فجوة التوقعات حول منافع واأهداف التدقيق 

موجودة ب�سكل اأكرب عند امل�ستخدمني اخلارجيني )الو�سط احل�سابي 3.39( مقارنة بامل�ستخدمني الداخليني 

)الو�سط احل�سابي 2.4(.
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اجلدول رقم )9(: نتائج التحليل االإح�سائي الو�سفي )الو�سط احل�سابي( الآراء امل�ستخدمني الداخليني، واخلارجيني فيما 

يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن اجلهل حول منافع واأهداف التدقيق
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1

ل ي�ساعد تقرير مدقق احل�سابات 

باأن  �سورة  اإعطاء  على  اخلارجي 

تبعًا  اأعدت  قد  املالية  البيانات 

قبوًل  املقبولة  املحا�سبية  للمبادئ 

عامًا.

1.843.982.722.954.153.754.444.133.50

2
عملية  من  الرئي�س  الهدف  لي�س 

التدقيق اإبداء راأي فني حول عدالة 

البيانات املالية املن�سورة.

2.033.492.152.614.443.034.063.903.22

3

ل تهتم بالطالع على تقرير مدقق 

العتماد  قبل  لل�سركة  احل�سابات 

على البيانات املالية بهدف اتخاذ 

القرار.

1.722.442.002.092.031.192.331.882.09

4
مدقق  تعيني  ال�سروري  من  لي�س 

ح�سابات خارجي لإبداء راأيه الفني 

حول عدالة البيانات املالية.

1.502.671.852.064.121.972.502.952.48

5
ل ي�ساعد تقرير مدقق احل�سابات 

كفاءة  تقييم  على  اخلارجي 

عمليات املن�ساة.

2.033.491.702.444.223.843.723.943.15

6
تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي 

املالية  بالبيانات  الثقة  يعزز  ل 

املن�سورة.

1.722.871.982.243.683.252.173.062.62

7
ل ي�ساعد تقرير مدقق احل�سابات 

الثقة  اإعطاء  على  اخلارجي 

وامل�سداقية للبيانات املحا�سبية.

1.693.671.722.434.203.623.693.863.10

املتو�سط ملتغري اجلهل حول منافع 

واأهداف التدقيق
1.793.232.022.403.832.953.273.392.88
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ويبني اجلدول رقم )10( اأن هناك فجوة توقعات ناجتة عن جهل م�ستخدمي البيانات املالية املدققة 

حول مهنة تدقيق احل�سابات ب�سكل عام فقد بلغ الو�سط احل�سابي لكل الفقرات )من 1 اإىل 8( 2.91 وهو 

اإىل 2.99( اأي اأن فجوة التوقعات حول مهنة تدقيق احل�سابات موجودة ب�سكل متو�سط  يقع بني الفئة )من 2 

احل�سابات  تدقيق  ملهنة  الأكرث جهاًل  امل�ستثمرون  ويعترب  امل�ستجوبني،  فئات  راأي جميع  فل�سطني ح�سب  يف 

ب�سكل عام )فجوة كبريه: املتو�سط احل�سابي 3.93(، ثم يليهم املحامون )فجوة كبرية: الو�سط احل�سابي 

3.42( ثم يليهم  ثم يليهم مديرو الأق�سام الأخرى يف ال�سركة )فجوة كبرية: الو�سط احل�سابي   )3.54
مديرو الأق�سام يف البنوك )فجوة كبرية: الو�سط احل�سابي 3.10(، ثم يليهم املحا�سبون )فجوة التوقعات 

غري موجودة: الو�سط احل�سابي 1.91(، واأخريًا املديرون املاليون )فجوة التوقعات غري موجودة: املتو�سط 

باأن مدقق احل�سابات اخلارجي �سخ�س غري  يرون  باملتو�سط  امل�ستجوبني  اأن  النتباه  يلفت  1.74(، ومما 
م�ستقل عن ال�سركة، ويعتقدون باأن تقرير مدقق احل�سابات يرتاوح من اأربع اإىل �ست �سفحات، ويعتقدون 

ويو�سح اجلدول  لل�سركة،  التدقيق  القيام مبهام  احل�سابات  ملدقق  يوكل  اأن  ال�سركة  ملدير  يحق  اأنه  كذلك 

رقم )8( كثري من العتقادات اخلاطئة حول املهنة كما هو يف البنود )من 1 اإىل 8(. واأخريًا فاإن فجوة 

التوقعات حول املهنة موجودة ب�سكل اأكرب عند امل�ستخدمني اخلارجيني )الو�سط احل�سابي 3.56( مقارنة 

بامل�ستخدمني الداخليني )الو�سط احل�سابي 2.42(.

مدقق  م�سوؤوليات  حول  فل�سطني  يف  املعقولة  غري  التوقعات  فجوة  بنية   )11( رقم  اجلدول  ويعر�س 

احل�سابات، وحول منافع واأهداف التدقيق، وحول املهنة ب�سكل عام، ويالحظ اأن اأكرث م�سببات فجوة توقعات 

تدقيق احل�سابات يف فل�سطني ح�سب راأي امل�ستجوبني هو متغري اجلهل حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات اإذ 

بلغ املتو�سط احل�سابي املجمع لكل فقرات املقيا�س املو�سحة اأي�سًا يف اجلدول رقم )8( ما مقداره )3.2(، 

واأخريًا   ،)2.91( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  عام  ب�سكل  احل�سابات  تدقيق  مهنة  حول  اجلهل  متغري  ويليه 

متغري اجلهل حول منافع واأهداف التدقيق اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )2.88(، اأما بالن�سبة لفجوة التوقعات 

غري املعقولة يف فل�سطني، واملعرب عنها مبتغريات الدرا�سة الثالثة جمتمعة )الفجوة حول م�سوؤوليات مدقق 

احل�سابات، والفجوة حول منافع واأهداف التدقيق، والفجوة حول مهنة التدقيق ب�سكل عام(، ويالحظ اأن 

امل�ستثمرين هم الأكرث م�ساهمة يف بروزها )املتو�سط احل�سابي 3.94(، ويليهم املحامون )املتو�سط احل�سابي 

3.57(، ويليهم مديرو الأق�سام الأخرى يف ال�سركة )املتو�سط احل�سابي 3.51(، ويليهم مديرو الأق�سام يف 
البنوك )املتو�سط احل�سابي 3.30(، ويليهم املحا�سبون )املتو�سط احل�سابي 2.25(، اأما املديرون املاليون 

اإدراكًا عاليًا فيما يتعلق  اأن لديهم  “اأي  اأي دور يف وجود فجوة توقعات التدقيق يف فل�سطني  فلم يكن لهم 

مب�سوؤوليات املدقق، ومنافع واأهداف التدقيق، وفيما يتعلق باملهنة ويعزز هذه النتيجة اإدراكهم للم�سطلحات 

البيانات املالية، وامل�ستخدمة يف تقرير مدقق احل�سابات كما هو مو�سح يف اجلدولني رقم  امل�ستخدمة يف 

من التحليل ال�سابق باأن فجوة توقعات تدقيق احل�سابات موجودة يف فل�سطني حول  وي�ستنتج  )6(، و)7(”، 
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م�سوؤوليات مدقق احل�سابات، واأهداف التدقيق واملنفعة منه وهذه النتائج تتوافق مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة 

 Dixon et al.،( التي اأجريت يف البيئة اللبنانية، واأي�سًا مع نتائج درا�سة )Sidani، 2007( مثل درا�سة

2006( التي اأجريت يف البيئة امل�سرية، ومع نتائج درا�سة )Porter، 1993( التي طبقت يف نيوزلندا، 
ومع نتائج درا�سة )Best et al.، 2001( التي طبقت على بيئة تدقيق احل�سابات يف �سنغافورة.

اجلدول رقم )10(: نتائج التحليل االإح�سائي الو�سفي )الو�سط احل�سابي( الآراء امل�ستخدمني الداخليني، 

واخلارجيني فيما يتعلقبفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن اجلهل حول مهنة تدقيق احل�سابات

ال�س���وؤال#
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�سخ�س 1 اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

غري م�ستقل عن ال�سركة.
1.723.511.722.373.903.343.613.642.97

املحا�سبية ح�سب 2 البيانات  اإعداد  يتم 

املعايري املحا�سبية الفل�سطينية.
1.563.041.482.074.052.533.943.572.78

احل�سابات 3 مدقق  تقرير  يرتاوح 

اخلارجي من 4 اإىل 6 �سفحات.
1.813.331.982.433.242.723.443.152.77

يحق ملدير ال�سركة تعديل اأي فقرة يف 4

تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي.
1.662.961.852.214.002.813.393.452.79

�سخ�س 5 الداخلي  احل�سابات  مدقق 

م�ستقل عن ال�سركة.
2.383.802.352.894.104.094.114.103.46

يف 6 يغري  اأن  الداخلي  للمدقق  يحق 

تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي.
1.563.671.932.474.053.093.393.552.67

7
ملدقق  يوكل  اأن  ال�سركة  ملدير  يحق 

باأعمال  القيام  الداخلي  احل�سابات 

التدقيق لل�سركة.

1.693.362.352.553.852.752.673.142.82

تقرير 8 ال�سركة على  ي�سادق حما�سب 

التدقيق اخلارجي.
1.533.691.592.344.243.473.753.853.05

مهنة  حول  اجلهل  ملتغري  املتو�سط 

تدقيق احل�سابات
1.743.421.912.423.933.103.543.562.91
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اجلدول رقم )11(: ملخ�س لنتائج التحليل االإح�سائي الو�سفي )الو�سط احل�سابي( الآراء امل�ستخدمني 

الداخليني، واخلارجيني فيما يتعلق  بفجوة توقعات التدقيق غري املعقولة ب�سكل عام

املتغري#

متو�سط اآراء امل�ستخدمني اخلارجينيمتو�سط اآراء امل�ستخدمني الداخليني
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1
حول  اجلهل 

مدقق  م�سوؤوليات 

احل�سابات

1.883.682.262.684.003.563.733.543.20

2
اجلهل حول منافع 

واأهداف التدقيق

1.793.232.022.403.832.953.273.392.88

3
اجلهل حول مهنة 

تدقيق احل�سابات

1.743.421.912.423.933.103.543.562.91

فجوة توقعات 

التدقيق

1.823.512.252.553.943.303.573.513.05

)12( يعر�س و�سفًا ملتغريات الدرا�سة من خالل ا�ستخدام  بالإ�سافة اإىل ما �سبق، فاإن اجلدول رقم 

التكرارات الن�سبية لي�س اإل، ويالحظ اأن فجوة توقعات التدقيق موجودة ب�سكل حاد يف فل�سطني وهذا بدورة 

يوؤكد النتائج ال�سابقة املعرو�سة يف اجلداول )من 8 اإىل 11(.



39دراغمة وعقل - اأثر الت�قعات غري املعق�لة مل�ستخدمي البيانات املالية على فج�ة ت�قعات التدقيق فل�سطني

اجلدول رقم )12(: نتائج التحليل االإح�سائي )التكرارات الن�سبية( الأراء امل�ستخدمني  فيما يتعلق 

بفجوة توقعات التدقيق غري املعقولة
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9.1 16.8 9.9 38.8 25.4

واًل: متغري اجلهل حول م�سوؤوليات مدقق  اأ

احل�سابات

املالية  البيانات  اأن  يعني  النظيف  الراأي   -1
املدققة �سحيحة وخالية من الأخطاء.

11.6 12.5 6 38.8 31
عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -2
ال�سجالت  يف  املوجودة  الأخطاء  جميع  اكت�ساف 

املحا�سبية.

7.3 15.9 18.5 37.1 21.1
عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -3
الغ�س  اكت�ساف  ف�سله يف  ال�سركة يف حال  خ�سارة 

اأو الختال�س.

15.1 18.5 14.2 30.6 21.6 4- مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن ف�سل 
ال�سركة، واإفال�سها.

13.8 23.3 18.1 28.4 16.4 حول  قاطعة  �سهادة  يعطي  اخلارجي  املدقق   -5
دقة البيانات املالية.

12.9 20.3 20.7 29.7 16.4
اأي  عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -6
التي  لل�سركة  الداخلية  الرقابة  نظام  يف  �سعف 

يدققها.

26.7 35.8 16.8 16.4 4.3 �سحة  عن  م�سوؤولة  غري  ال�سركة  اإدارة   -7
وم�سداقية البيانات املالية املدققة.

15.9 23.3 23.3 26.3 11.2 امل�سوؤول  هو  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -8
الرئي�س عن البيانات املالية.

19.4 17.7 16.4 24.1 22.4
بعمل  يقوم  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -9
ال�سركة  وعمليات  م�ستندات  لكل  �ساملة  مراجعة 

املتعلقة بالعام املايل الذي يدقق بياناته.

10.3 18.5 18.5 29.3 23.3 10- مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن منع 
الأخطاء يف البيانات وال�سجالت املحا�سبية.

15.9 14.7 18.5 28 22.8 عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -11
الغ�س واملعلومات امل�سللة يف البيانات املالية.

15.5 19 19.8 28.9 16.8 على  جمرب  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -12
اكت�ساف الأخطاء.
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11.6 15.1 18.5 33.6 21.1 13- مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن منع 
الغ�س يف البيانات وال�سجالت املحا�سبية.

15.9 21.6 9.5 31.9 21.1 على  جمرب  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -14
اكت�ساف الغ�س.

18.5 19.8 20.7 25.9 15.1
15- مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول على اأن 
اأثناء  اكت�سفها  التي  الأخطاء  كل  تقريره  يف  يبني 

قيامة بعملية التدقيق.

14.63 19.52 16.63 29.85 19.33 حول  اجلهل  ملتغري  احل�سابي  املتو�سط 

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات
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12.1 13.8 15.1 29.7 29.3

واأهداف  منافع  حول  اجلهل  متغري  ثانيًا: 

التدقيق

1- ل ي�ساعد تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي 
على اإعطاء �سورة باأن البيانات املالية قد اأعدت 

تبعًا للمبادئ املحا�سبية املقبولة قبوًل عامًا.

11.6 24.6 13.8 30.6 19.4 2- لي�س الهدف الرئي�س من عملية التدقيق اإبداء 
راأي فني حول عدالة البيانات املالية املن�سورة.

34.5 38.4 12.9 12.5 1.7
3- ل تهتم بالطالع على تقرير مدقق احل�سابات 
لل�سركة قبل العتماد على البيانات املالية بهدف 

اتخاذ القرار.

24.1 34.9 15.9 19 6
ح�سابات  مدقق  تعيني  ال�سروري  من  لي�س   -4
البيانات  عدالة  الفني حول  راأيه  لإبداء  خارجي 

املالية.

15.1 20.3 18.1 28 18.5 5- ل ي�ساعد تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي 
على تقييم كفاءة عمليات املن�ساة.

22.8 31 17.7 18.1 10.3 يعزز  ل  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير   -6
الثقة بالبيانات املالية املن�سورة.

16.8 21.6 14.2 29.7 17.7
7- ل ي�ساعد تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي 
للبيانات  وامل�سداقية  الثقة  اإعطاء  على 

املحا�سبية.

19.57 26.37 15.39 23.94 14.70 منافع  حول  اجلهل  ملتغري  احل�سابي  املتو�سط 

واأهداف التدقيق

20.3 21.9 15.9 25.4 16.8

تدقيق  حول  اجلهل  متغري  ثالثًا: 

احل�سابات

غري  �سخ�س  اخلارجي  احل�سابات  مدقق   -1
م�ستقل عن ال�سركة.
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25 25.4 13.4 19.4 16.8 2- يتم اإعداد البيانات املحا�سبية ح�سب املعايري 
املحا�سبية الفل�سطينية.

17.2 33.2 14.2 25.9 9.5 3- يرتاوح تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي ما 
بني اأربع اإىل �ست �سفحات.

19 22.8 24.1 25 9.1 4- يحق ملدير ال�سركة تعديل اأي فقرة يف تقرير 
مدقق احل�سابات اخلارجي.

11.2 13.4 15.1 39.2 21.1 م�ستقل  �سخ�س  الداخلي  احل�سابات  مدقق   -5
عن ال�سركة.

18.5 28.9 19.4 21.6 11.6 تقرير  يف  يغري  اأن  الداخلي  للمدقق  يحق   -6
مدقق احل�سابات اخلارجي.

17.2 24.1 17.7 26.3 14.7 7- يحق ملدير ال�سركة اأن يوكل للمدقق الداخلي 
القيام باأعمال تدقيق ال�سركة.

19.8 20.7 14.7 24.1 20.7 8- ي�سادق حما�سب ال�سركة على تقرير التدقيق 
اخلارجي.

18.53 23.80 16.81 25.86 15.04 تدقيق  حول  اجلهل  ملتغري  احل�سابي  املتو�سط 

احل�سابات

 

مناق�سة فر�سيات الدرا�سة

ملتغريات   )One Sample T-Test( لأغرا�س مناق�سة فر�سية الدرا�سة الأوىل مت ا�ستخدام اختبار

الدرا�سة املجمعة )كمتو�سطات لفقرات كل متغري من املتغريات الثالثة: متغري م�سوؤوليات املدقق، ومتغري 

منافع واأهداف التدقيق، ومتغري مهنة التدقيق، ومتو�سط كل الفقرات كمقيا�س لفجوة توقعات التدقيق(، 

وا�ستخدم اختبار )Kruskal-Wallis( ملعرفة مدى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف اآراء امل�ستجوبني 

بهدف اختبار فر�سية الدرا�سة الثانية، وفيما يلي نتائج اختبار الفر�سية الأوىل، والثانية:

الفر�سية االأوىل

اأواًل: الفر�سية الرئي�سة الأوىل ون�سها “ل يوجد توقعات غري معقولة من قبل م�ستخدمي البيانات املالية 

حول اأهداف مهنة التدقيق، وم�سوؤوليات املدقق، واملهنة ب�سكل عام يف البيئة الفل�سطينية”. بالرجوع اإىل 

اجلدول رقم )13( يالحظ اأن قيمة املعنوية الإح�سائية اأقل من 0.05 وبالتايل يتم رف�س الفر�سية 

الأوىل، وهذا يعني اأن فجوة التوقعات غري املعقولة موجودة بدرجة كبرية يف فل�سطني، واأن النتائج التي 

وردت يف اجلدول رقم )11( تعزز هذه النتيجة. 
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“ل يوجد فجوة توقعات غري معقولة ناجتة عن  اأما بالن�سبة للفر�سية الفرعية الأوىل التي ن�سها  ثانيًا: 

عدم اإدراك امل�ستفيدين من البيانات املالية املدققة حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات” في�سري اجلدول 

رقم )13( اإىل اأن  قيمة املعنوية الإح�سائية اأقل من 0.05 وبالتايل يتم رف�س الفر�سية الفرعية الأوىل 

مدقق  مل�سوؤوليات  املالية  البيانات  م�ستخدمي  اإدراك  عدم  عن  ناجتة  التدقيق  يف  فجوة  هناك  اأن  اأي 

احل�سابات، واأن النتائج التي وردت يف اجلدول رقم )8( تعزز هذه النتيجة.

عن  ناجتة  معقولة  غري  توقعات  فجوة  يوجد  “ل  ن�سها  التي  الثانية  الفرعية  للفر�سية  وبالن�سبة  ثالثًا:   

احل�سابات”  تدقيق  من  واملنفعة  الأهمية،  حول  املدققة  املالية  البيانات  من  امل�ستفيدين  اإدراك  عدم 

في�سري اجلدول رقم )13( اإىل اأن  قيمة املعنوية الإح�سائية اأقل من 0.05 وبالتايل يتم رف�س الفر�سية 

الفرعية الثانية اأي اأن هناك فجوة يف التدقيق ناجتة عن عدم اإدراك م�ستخدمي البيانات املالية ملنافع 

واأهداف التدقيق، واأن النتائج التي وردت يف اجلدول رقم )9( تعزز هذه النتيجة.

 رابعًا: وفيما يتعلق بالفر�سية الفرعية الثالثة التي ن�سها “ل يوجد فجوة توقعات غري معقولة ناجتة عن 

عدم اإدراك امل�ستفيدين من البيانات املالية املدققة حول بع�س الق�سايا املتعلقة باملهنة” في�سري اجلدول 

رقم )13( اإىل اأن  قيمة املعنوية الإح�سائية اأقل من 0.05 وبالتايل يتم رف�س الفر�سية الفرعية الثالثة 

اأي اأن هناك فجوة يف التدقيق ناجتة عن عدم اإدراك م�ستخدمي البيانات املالية لبع�س الق�سايا املتعلقة 

مبهنة التدقيق، واأن النتائج التي وردت يف اجلدول رقم )10( تعزز هذه النتيجة.

اجلدول رقم )13(: اختبار )One Sample T-Test( بهدف حتديد فيما اإذا كانت متو�سطات  االإجابات اأكرب اأو ت�ساوي 

ادين قيمة لفجوة توقعات التدقيق غري املعقولة*

ا�سم املتغري
املتو�سطات

احل�سابية

قيمة ت

املح�سوبة

درجات

احلرية

املعنوية

االإح�سائية

3.05710.3742310.00فجوة توقعات التدقيق )وتتكون من(:

13.19712.4772310.00- فجوة التوقعات حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات

22.877.0522310.00- فجوة التوقعات حول منافع واأهداف التدقيق

32.9517.4762310.00- فجوة التوقعات حول مهنة تدقيق احل�سابات

* مت ا�ستخدام قيمة اختبار )Test Value( ت�ساوي متو�سط فئة وجود فجوة توقعات ب�سكل متو�سط، وملزيد حول ذلك 
انظر اجلدول رقم )1(، وت�ساوي 2.495 )2+2.99+2(.
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الفر�سية الثانية

اأواًل: الفر�سية الرئي�سة ون�سها »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط وجهة نظر امل�ستفيدين 

التدقيق،  مهنة  اأهداف  حول  اجلهل(  )فجوة  املعقولة  غري  بالتوقعات  يتعلق  فيما  املالية  البيانات  من 

وم�سوؤوليات املدقق، واملهنة ب�سكل عام يف البيئة الفل�سطينية« فيالحظ من اجلداول )من 14 اإىل 16( 

الرئي�سة  الفر�سية  رف�س  يتم  وبالتايل  الفقرات،  جلميع   0.05 من  اأقل  الإح�سائية  املعنوية  قيمة  اأن 

الثانية اأي اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية ما بني اآراء م�ستخدمي البيانات املالية فيما يتعلق بفجوة 

التوقعات غري املعقولة، واأن قيم املتو�سطات احل�سابية التي عر�ست يف اجلداول )من 8 اإىل 11( تعزز 

هذه النتيجة. 

 ثانيًا: اأما بالن�سبة للفر�سية الفرعية الأوىل التي ن�سها »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط 

وجهة نظر امل�ستفيدين من البيانات املالية فيما يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم 

اأقل من  الإح�سائية  املعنوية  قيمة  اأن   )14( رقم  فيالحظ من اجلدول  احل�سابات«  مل�سوؤوليات مدقق 

0.05 جلميع الفقرات )من 1 اإىل 15( اأي اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط وجهة نظر 
امل�ستجوبني فيما يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم مل�سوؤوليات مدقق احل�سابات، 

واأن قيم املتو�سطات احل�سابية التي عر�ست يف اجلدول رقم )8( تعزز هذه النتيجة اأي�سًا. 

ثالثًا: اأما بالن�سبة للفر�سية الفرعية الثالثة التي ن�سها »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط 

وجهة نظر امل�ستفيدين من البيانات املالية فيما يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم 

اأقل  الإح�سائية  املعنوية  قيمة  اأن   )15( رقم  اجلدول  من  فيالحظ  منه«  واملنفعة  التدقيق،  لأهداف 

متو�سط  اإح�سائية يف  دللة  ذات  فروق  يوجد  اأنه  7( مبعنى  اإىل   1 )من  الفقرات  0.05 جلميع  من 

وجهة نظر امل�ستجوبني فيما يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم لأهداف التدقيق، 

النتيجة.  هذه  تعزز   )9( رقم  اجلدول  يف  عر�ست  التي  احل�سابية  املتو�سطات  قيم  واأن  منه،  واملنفعة 

رابعًا: وبالن�سبة للفر�سية الفرعية الثالثة التي ن�سها »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط 

وجهة نظر امل�ستفيدين من البيانات املالية فيما يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم 

لبع�س الق�سايا املتعلقة باملهنة« فيالحظ من اجلدول رقم )16( باأن قيمة املعنوية الإح�سائية اأقل من 

0.05  جلميع الفقرات )من 1 اإىل 8( وهذا يعني اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط وجهة 
نظر امل�ستجوبني فيما يتعلق بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن عدم اإدراكهم لبع�س الق�سايا املتعلقة 

باملهنة، واأن قيم املتو�سطات احل�سابية التي عر�ست يف اجلدول رقم )10( تعزز هذه النتيجة.
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اجلدول رقم )14(: نتائج اختبار )Kruskal-Wallis( ملدى وجود فروق بني اآراء امل�ستخدمني فيما يتعلق 

بفجوة توقعات التدقيق الناجتة عن اجلهل حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات

Significant DF Chi -Square ال�س���وؤال #

0.000 5 44.982 من  وخالية  �سحيحة  املدققة  املالية  البيانات  اأن  يعني  النظيف  الراأي 

الأخطاء.

1

0.000 5 87.865 مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن اكت�ساف جميع الأخطاء املوجودة 

يف ال�سجالت املحا�سبية.

2

0.000 5 68.251 مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن خ�سارة ال�سركة يف حال ف�سله يف 

اكت�ساف غ�س اأو اختال�س.

3

0.000 5 117.934 مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن ف�سل ال�سركة، واإفال�سها. 4

0.000 5 83.404 املدقق اخلارجي يعطي �سهادة قاطعة حول دقة البيانات املالية. 5

0.000 5 75.531 الرقابة  نظام  يف  �سعف  اأي  عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

الداخلية لل�سركة التي يدققها.

6

0.000 5 55.326 اإدارة ال�سركة غري م�سوؤولة عن �سحة وم�سداقية البيانات املالية املدققة. 7

0.033 5 82.422 مدقق احل�سابات اخلارجي امل�سوؤول الرئي�س عن البيانات املالية. 8

0.000 5 133.889 م�ستندات  لكل  �ساملة  مراجعة  بعمل  يقوم  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

وعمليات ال�سركة املتعلقة بالعام املايل الذي يدقق بياناته.

9

0.000 5 96.256 البيانات  يف  الأخطاء  منع  عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

وال�سجالت املحا�سبية.

10

0.000 5 108.048 يف  امل�سللة  واملعلومات  الغ�س  عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

البيانات املالية.

11

0.000 5 115.600 مدقق احل�سابات اخلارجي جمرب على اكت�ساف الأخطاء. 12

0.000 5 56.795 مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن منع الغ�س يف البيانات وال�سجالت 

املحا�سبية.

13

0.000 5 134.068 مدقق احل�سابات اخلارجي جمرب على اكت�ساف الغ�س. 14

0.000 5 79.880 الأخطاء  كل  تقريره  يبني يف  اأن  على  م�سوؤول  مدقق احل�سابات اخلارجي 

التي اكت�سفها اأثناء قيامة بعملية التدقيق.

15

0.000 5 173.999 املتو�سط ملتغري اجلهل حول م�سوؤوليات مدقق احل�سابات
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اجلدول رقم )15(: نتائج اختبار )Kruskal-Wallis( ملدى وجود فروق بني اآراء امل�ستخدمني فيما يتعلق بفجوة توقعات 

التدقيق الناجتة عن اجلهل حول مهنة تدقيق احل�سابات

Significant DF Chi -Square ال�س���وؤال #

0.000 5 86.344
باأن  �سورة  اإعطاء  على  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير  ي�ساعد  ل 

البيانات املالية قد اأعدت تبعًا للمبادئ املحا�سبية املقبولة قبوًل عامًا.

1

0.000 5 107.516
عدالة  حول  فني  راأي  اإبداء  التدقيق  عملية  من  الرئي�س  الهدف  لي�س 

البيانات املالية املن�سورة.

2

0.033 5 12.156
ل تهتم بالطالع على تقرير مدقق احل�سابات لل�سركة قبل العتماد على 

البيانات املالية بهدف اتخاذ القرار.

3

0.000 5 105.826
لي�س من ال�سروري تعيني مدقق ح�سابات خارجي لإبداء راأيه الفني حول 

عدالة البيانات املالية.

4

0.000 5 117.038
عمليات  كفاءة  تقييم  على  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير  ي�ساعد  ل 

املن�ساة.

5

0.000 5 64.272
املالية  بالبيانات  الثقة  يعزز  ل  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير 

املن�سورة.

6

0.000 5 121.440
ل ي�ساعد تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي على اإعطاء الثقة وامل�سداقية 

للبيانات املحا�سبية.

7

0.000 5 175.544 املتو�سط ملتغري اجلهل حول منافع واأهداف التدقيق

اجلدول رقم )16(: نتائج اختبار )Kruskal-Wallis( ملدى وجود فروق بني اآراء امل�ستخدمني فيما يتعلق بفجوة توقعات 

التدقيق الناجتة عن اجلهل حول مهنة تدقيق احل�سابات

Significant DF Chi -Square ال�س���وؤال #

0.000 5 89.420 مدقق احل�سابات اخلارجي �سخ�س غري م�ستقل عن ال�سركة. 1

0.000 5 119.360 يتم اإعداد البيانات املحا�سبية ح�سب املعايري املحا�سبية الفل�سطينية. 2

0.033 5 60.886 يرتاوح تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي من 4 اإىل 6 �سفحات. 3

0.000 5 95.630 يحق ملدير ال�سركة تعديل اأي فقرة يف تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي. 4

0.000 5 96.665 مدقق احل�سابات الداخلي �سخ�س م�ستقل عن ال�سركة. 5

0.000 5 103.692 يحق للمدقق الداخلي اأن يغري يف تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي. 6

0.000 5 69.751 يحق ملدير ال�سركة اأن يوكل املدقق الداخلي للقيام باأعمال تدقيق ال�سركة. 7

0.033 5 128.121 ي�سادق حما�سب ال�سركة على تقرير التدقيق اخلارجي. 8

0.000 5 175.410 املتو�سط ملتغري اجلهل حول مهنة تدقيق احل�سابات
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النتائج والتو�سيات

�سعت هذه الدرا�سة لختبار بنية فجوة توقعات التدقيق غري املعقولة يف فل�سطني من خالل ا�ستق�ساء 

اآراء م�ستخدمي البيانات املالية املدققة بوا�سطة ا�ستبانه �سممت خ�سي�سًا لهذا الغر�س، وت�سمنت فقرات 

اإدراك م�سوؤوليات مدقق احل�سابات، وفقرات اأخرى  تقي�س فجوة التوقعات غري املعقولة الناجتة عن عدم 

تقي�س فجوة التوقعات غري املعقولة الناجتة عن عدم اإدراك منافع التدقيق، واأخرى لقيا�س فجوة توقعات 

ا�ستبانه ا�سرتد منها   )300( الناجتة عن اجلهل حول املهنة ب�سكل عام، ومت توزيع  التدقيق غري املعقولة 

ا�ستبانه، وا�ستخدم عدد من الأ�ساليب الإح�سائية تتمثل يف )املتو�سطات احل�سابية، والتكرارات   )232(

اإىل و�سع  اأي�سًا  الدرا�سة  وKruskal-Wallis(، وهدفت هذه   ،One Sample T-Testو الن�سبية، 

حلول ت�ساهم يف ت�سييق فجوة توقعات التدقيق، وذلك من خالل ا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة، وكان من اأهم 

نتائج الدرا�سة اأن فجوة توقعات التدقيق غري املعقولة موجودة ب�سكل حاد يف البيئة الفل�سطينية، ويالحظ اأن 

اأكرث م�سبباتها متغري اجلهل حول م�سوؤوليات التدقيق، ثم يليه متغري اجلهل حول املهنة ب�سكل عام، ثم يليه 

متغري اجلهل حول منافع واأهداف التدقيق، وت�سري نتائج الدرا�سة اأي�سًاً اإىل اأن م�ستخدمي البيانات املالية 

وب�سكل حمدد  فل�سطني،  املعقولة يف  التوقعات غري  فجوة  م�سكلة  بروز  م�ساهمة يف  الأكرث  اخلارجيني هم 

توقعاتهم غري  ن�سبة  وذلك لرتفاع  التدقيق،  توقعات  وجود فجوة  م�ساهمة يف  الأكرث  امل�ستثمرين هم  فاإن 

املعقولة عن املهنة مقارنة بامل�ستخدمني الآخرين، ومن اجلدير ذكره اأن املديرين املاليني مل يكن لهم اأي 

دور يف وجود فجوة توقعات التدقيق غري املعقولة ملا يتمتعون به من ثقافة مالية عاليه حول مهنة املحا�سبة 

اأما املحا�سبون فكان لهم دور �سئيل يف بروز م�سكلة فجوة التوقعات يف فل�سطني، وت�سري نتائج  والتدقيق، 

الدرا�سة كذلك اإىل اأن هناك فروق ذات دلله اإح�سائية يف متو�سط وجهة نظر م�ستخدمي البيانات املالية 

فيما يتعلق بالتوقعات غري املعقولة حول املهنة. فقد لوحظ اأن امل�ستخدمني اخلارجيني لديهم توقعات غري 

امل�ستخدمني  اأكرث من  عام  ب�سكل  واملهنة  منه،  واملنفعة  التدقيق  واأهداف  املدقق،  م�سوؤوليات  معقولة حول 

الداخليني، ومن نتائج الدرا�سة اأي�سًا اأن هناك العديد من املداخل املقرتحة التي ت�ساعد يف ت�سييق فجوة 

التدقيق  التدقيق، وتبني تقرير  املالية حول مهنة  البيانات  التدقيق مثل تعليم وتثقيف م�ستخدمي  توقعات 

التف�سيلي، و�سع اإجراءات تدقيق مهيكلة اأو �سبه مهيكله )موحده(، وبذلك تكون هذه الدرا�سة قد قدمت 

دلياًل حول فجوة التوقعات غري املعقولة من واقع البيئة الفل�سطينية باأن التوقعات غري املعقولة حول املهنة 

منت�سرة ب�سكل حاد يف بيئة تدقيق احل�سابات يف فل�سطني، والأكرث م�ساهمة يف بروزها هم امل�ستثمرون، ثم 
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املحامون، ثم مديرو الأق�سام الأخرى يف ال�سركة، ثم مديرو الأق�سام يف البنوك، وبناءًا على التحليل ال�سابق 

فان الدرا�سة تقرتح عددًا من التو�سيات يف هذا اجلانب وهي: 1( �سرورة قيام اإدارة �سوق فل�سطني لالأوراق 

املالية على امل�ساهمة يف ن�سر الثقافة املعلوماتية حول مهنة التدقيق يف فل�سطني للم�ساهمة يف ت�سييق فجوة 

التوقعات غري املعقولة. 2( �سرورة قيام وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية باإ�سافة جزء يف م�ساقات الإدارة 

والقت�ساد التي تدر�س يف املدار�س الفل�سطينية حول تدقيق احل�سابات بهدف تثقيف املجتمع حول املهنة. 

3( تو�سي الدرا�سة امل�سرع الفل�سطيني على �سرورة �سن قوانني واأنظمة تتطلب تبني تقرير املدقق املطول 
اأف�سل فعلى �سبيل املثال قيام �سوق فل�سطني لالأوراق املالية  لأنه يو�سح واجبات وم�سوؤوليات املدقق ب�سكل 

4( تو�سي الدرا�سة جمعية مدققي احل�سابات  و�سع فقره يف نظام الإف�ساح توجب تبني التقرير املطول. 

الفل�سطينية امل�ساهمة يف ن�سر الثقافة املعلوماتية، وامل�ساهمة يف حتديث القوانني والأنظمة املخت�سة حول 

املهنة لت�سييق فجوة التوقعات غري املعقولة.
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 ا�ستبانه

ال�سادة .......................................................................... املحرتمني

حتية وبعد،،،

منظور  من  فل�سطني  يف  احل�سابات  تدقيق  مهنة  حول  درا�سة  باإعداد  الباحثان  يقوم 

على  يكون  ما  اقدر  ب�سفتكم  اإليكم  التوجه  ارتاأينا  وقد  املدققة،  املالية  البيانات  م�ستخدمي 

اإعطاء املعلومات الالزمة لإعداد الدرا�سة، اأملني منكم التكرم بالإجابة على فقرات ال�ستبانه 

املرفقة علمًا باأن املعلومات هي لأغرا�س البحث العلمي لي�س اإل. 

ولكم منا فائق االحرتام والتقدير

         

الباحثني:

زهران دراغمة، اأ�ستاذ املحا�سبة امل�ساعد، جامعة القد�س – اأبو دي�س، دائرة املحا�سبة.

�ساهر عقل، حما�سر يف املحا�سبة، جامعة القد�س – اأبو دي�س، دائرة املحا�سبة.

الق�سم االأول: الرجاء و�سع دائرة حول االإجابة التي تراها منا�سبة
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)1(– العمر

اأ–  20 عام فاقل.                                            ج- من 31 اإىل 40 عام.

ب- من 21 اإىل 30 عام.                                           د- من 41 اإىل 50 عام.

ه�– اأكرب من 50 عام.

)2(- الدرجة العلمية

اأ–  ثانوية عامة فما دون.    ج- بكالوريو�س.

ب- دبلوم.       د- ماج�ستري.

ه�– دكتوراه.

)3(– التخ�س�س

اأ– يف جمال العلوم التجارية )اذكره(  -------------------.

ب– يف جمال اآخر )اذكره( -------------------------.

ج_ ال احمل اأي موؤهل جامعي )دبلوم، اأو بكالوريو�س، اأو ماج�ستري...(.

)4(- هل ت�سرت�سد بالبيانات املحا�سبية )املالية( للمن�ساة التي تنوي اتخاذ قرار ب�ساأنها

اأ– غالبًا                                                                                       ج- نادرًا

ب- اأحيانًا                                                                                    د– ال ا�سرت�سد نهائيًا

)5(- يف حال ا�سرت�سادك بالبيانات املالية، هل تتطلع على تقرير مدقق احل�سابات

اأ– غالبًا                                                                                       ج- نادرًا

ب- اأحيانًا                                                                                     د– ال اطلع نهائيًا

)6(- امل�سطلحات امل�ستخدمة يف البيانات املالية غري مفهومه بالن�سبة لك

اأ– كلها                                                                                        ج- ق�سم منها

ب- معظمها                                                                                 د- كلها مفهومة

)7(- امل�سطلحات امل�ستخدمة يف تقرير مدقق احل�سابات غري مفهومه بالن�سبة لك

معظمها ب-  اأ– كلها                                                           

ج- ق�سم منها                                                                               د- كلها مفهومة
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الق�سم الثاين: الرجاء و�سع اإ�سارة √يف املكان الذي تراه منا�سبًا

ال�سوؤال#
موافق

ب�سده
موافق

ال 

اعرف

غري

موافق

غري 

موافق

ب�سده

�سحيحة 1 املدققة  املالية  البيانات  اأن  يعني  النظيف  الراأي 

وخالية من الأخطاء.

عن 2 م�ستقل  غري  �سخ�س  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

ال�سركة.

جميع 3 اكت�ساف  عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

الأخطاء املوجودة يف ال�سجالت املحا�سبية.

4
اإعطاء  على  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير  ي�ساعد  ل 

�سورة باأن البيانات املالية قد اأعدت تبعًا للمبادئ املحا�سبية 

املقبولة قبوًل عامًا.

مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن خ�سارة ال�سركة يف 5

حال ف�سله يف اكت�ساف غ�س اأو اختال�س.

ال�سركة، 6 ف�سل  عن  م�سئول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

واإفال�سها.

لي�س الهدف الرئي�س من عملية التدقيق اإبداء راأي فني حول 7

عدالة البيانات املالية املن�سورة.

ل تهتم بالطالع على تقرير مدقق احل�سابات لل�سركة قبل 8

العتماد على البيانات املالية بهدف اتخاذ القرار.

املحا�سبية 9 املعايري  ح�سب  املحا�سبية  البيانات  اإعداد  يتم 

الفل�سطينية.

البيانات 10 دقة  حول  قاطعة  �سهادة  يعطي  اخلارجي  املدقق 

املالية.

لإبداء 11 خارجي  ح�سابات  مدقق  تعيني  ال�سروري  من  لي�س 

راأيه الفني حول عدالة البيانات املالية لل�سركات امل�ساهمة.

مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول عن اأي �سعف يف نظام 12

الرقابة الداخلية لل�سركة التي يدققها.

13 6 اإىل   4 من  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير  يرتاوح 

�سفحات.

اإدارة ال�سركة غري م�سوؤولة عن �سحة وم�سداقية البيانات 14

املالية املدققة.
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البيانات 15 عن  الرئي�س  امل�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

املالية.

تقييم 16 على  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير  ي�ساعد  ل 

كفاءة عمليات املن�ساة.

17
مدقق احل�سابات اخلارجي يقوم بعمل مراجعة �ساملة لكل 

م�ستندات وعمليات ال�سركة املتعلقة بالعام املايل الذي يدقق 

بياناته.

مدقق 18 تقرير  يف  فقرة  اأي  تعديل  ال�سركة  ملدير  يحق 

احل�سابات اخلارجي.

بالبيانات 19 الثقة  يعزز  ل  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير 

املالية املن�سورة.

يف 20 الأخطاء  منع  عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

البيانات وال�سجالت املحا�سبية.

واملعلومات 21 الغ�س  عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

امل�سللة يف البيانات املالية.

مدقق احل�سابات اخلارجي جمرب على اكت�ساف الأخطاء.22

يف 23 الغ�س  منع  عن  م�سوؤول  اخلارجي  احل�سابات  مدقق 

البيانات وال�سجالت املحا�سبية.

مدقق احل�سابات الداخلي �سخ�س م�ستقل عن ال�سركة.24

اإعطاء 25 على  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تقرير  ي�ساعد  ل 

الثقة وامل�سداقية للبيانات املحا�سبية.

تقرير مدقق احل�سابات 26 يغري يف  اأن  الداخلي  للمدقق  يحق 

اخلارجي.

مدقق احل�سابات اخلارجي جمرب على اكت�ساف الغ�س.27

يحق ملدير ال�سركة اأن يوكل املدقق الداخلي للقيام باأعمال 28

تدقيق ال�سركة.

مدقق احل�سابات اخلارجي م�سوؤول على اأن يبني يف تقريره 29

كل الأخطاء التي اكت�سفها اأثناء قيامة بعملية التدقيق.

ي�سادق حما�سب ال�سركة على تقرير التدقيق اخلارجي.30

 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/285925382

