
   زةـغ – ةـاإلسالمي الجامعة

         العليـا اتــالدراس عمـادة

    التــجــارة ليــــةـك

  ة والتمويلـالمحاسب مـقسـ
  

  

املسؤولية املهنية ملدققي احلسابات يف اكتشاف الغش 
  واخلطأ يف القوائم املالية 

  دراسة تطبيقية لمكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة

  
  

  الباحثة إعـداد
  ین مصطفى الحلوشیر 

  

  إشـراف
  عصـام محمد البحيصي. د

  

  

  قدمـت هـذه الرسـالة استكماال لمتطلبات الحصـول علـى درجة الماجستيـر فــي 
  المحاسبة والتمويل من كلية التجارة  بالجامعة اإلسالمية بغزة

  

م2012 - ھـ 1433



 أ 
 

  

  

 

  

  

    ِفأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض ْ ْ َ َ َ َّ َ ََّ ِ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ََّ ْ ُ ََّ ََ ً ْ ِفأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ََّ ِ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ََّ ْ ُ ََّ ََ ً ْ َ  
 )17 /الرعد(    

  
  

  

 

 
 

 

 

 

  



  

  

 ب 

  داءــــاإله
  

ـ          ...لم وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم        إلى الحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وس
  

  ...وأقـدامهم لغيـر اهللا مـا سـارت        ... إلى الذين وجوههم لغير اهللا ما توجهت      
  

ــوله    ــد اهللا ورس ــود بع ــي الوج ــن ف ــل م ــى ك ــون  ،،، إل ــي الحن   أم
  

   أبـي العزيـز    ،،،إلـى القلـب الكبيـر     ...إلى النور الذي ينير لي درب النجـاح       
  

   ،،، أختـي   متقدة تنير ظلمـة حيـاتي     إلى شمعة   ...إلى من بها أكبر وعليه أعتمد     
  

   إخـوتي     ،،،   إلى ريـاحين حيـاتي    ... وب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة      لإلى الق 
  

  صـديقاتي   ،،، إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطـاء       ... إلى ينابيع الصدق الصافي     
 

ــع     ــد المتواض ــذا الجه ــرة  ه ــدى ثم ــاً أه ــؤالء جميع ــل ه ــى ك   ...إل
  
  

  شيرين مصطفى الحلو : الباحثة
  

  



  

  

 ج 

  الشكر والتقدير
  

الحمد هللا حمداً يليق بجالل قدره وعظيم سلطانه، والشكر هللا أوالً على ما أنعـم بـه           

  ...علي من نعم كانت خير عون لي في إنجاز هذا العمل

  :والشكر موصول لكل من ساعدني في إتمام الدراسة وأخص منهم

  هللاحفظه ا     عصام محمد البحيصي/الدكتور

المشرف على هذه الرسالة الذي لم يدخر جهداً إال وقدمه في سبيل إنجاز هذا العمل،          

  :وأعضاء لجنة المناقشة لتكرمهما بمناقشتي وهم

  حفظه اهللا    علي عبد اهللا شاهين/ الدكتور

  حفظه اهللا     صبري ماهر مشتهى/الدكتور

تي كانت عوناً لي فـي      وإلى الجامعة اإلسالمية لما وفرته لي من الكتب والمراجع ال         

  .إنجاز هذه الدراسة

وأهدى عاطر الشكر واالمتنان لكل من ساندني ودعمني من أهلي وصديقاتي، وأسأل  

  .اهللا دوام الصحة والعافية لهم جميعاً

  

 شيرين مصطفى الحلو : الباحثة 

  



  

  

 د 

  احملتوياتقائمة 
  

  الصفحة  الموضوع
  أ  اآلية

  ب  اإلهداء
  ج  والتقدير الشكر
  د   المحتوياتقائمة
  ز  الجداولقائمة 

  ح  قائمة المالحق
  ط   باللغة العربية الدراسةملخص
  ي   باللغة اإلنجليزية الدراسةملخص

  الفصل األول
   اإلطار العام للدراسة 

  2  المقدمة
  3  الدراسة مشكلة

  4  أهمية الدراسة
  4  أهداف الدراسة

  5  فرضيات الدراسة
  5  محددات الدراسة

  5  لدراسةمصطلحات ا
  6  السابقة الدراسات

  12  التعقيب على الدراسات السابقة
  الثاني  الفصل

  األخطاء والغش في المعامالت المحاسبية
  15  تمهيد



  

  

 ه 

  الصفحة  الموضوع
  15  مفهوم الخطأ وأنواعه
  19  مفهوم الغش وأنواعه

  21  مواطن األخطاء والغش ومجاالت ارتكابها
  22  تصحيح األخطاء

  24  إخفاء األخطاء والغش
  لفصل الثالثا

   مسؤوليات مدقق الحسابات
  27  تمهيد

  30  مسؤولية مدقق الحسابات تجاه عمالئه
  31  مسؤولية مدقق الحسابات تجاه الغير

  32  المسؤولية المهنية
  33  المسؤولية التأديبية

  34  طبيعة مسؤولية المدقق
  36  مدى مسؤولية مدقق الحسابات عن اكتشاف األخطاء والغش

  36  دقق الحسابات عن عدم اكتشاف األخطاء بعد صدور تقريرهمسؤولية م
  38   وجود غش أو خطأ عند وجود دالئل على احتمالاإلجراءات

  40   وجود خطأ وغش بالقوائم الماليةولية إدارة المنشأة عنؤمس
  40  كيف يواجه مدققو الحسابات التزوير على صعيد اإلدارة

  الفصل الرابع
  ي فلسطين واقع مهنة التدقيق ف

  43  نشأة مهنة المحاسبة والتدقيق
  44  التطور التاريخي لمهنة التدقيق في فلسطين

  46   المؤسساتي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطيناإلطار
  46  التطورات االقتصادية في األراضي الفلسطينية وأثرها على مهنة التدقيق



  

  

 و 

  الصفحة  الموضوع
  47  معايير التدقيق لتنظيم الممارسة المهنية

  49  اض لبعض المشاكل التي تواجه مهنة التدقيق في قطاع غزةاستعر
  الفصل الخامس
   منهجية الدراسة

  51  أسلوب الدراسة
  52  مجتمع وعينة الدراسة

  53  أداة الدراسة
  54  االستبانةوثبات صدق 

  61  المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
  الفصل السادس

  ت الدراسة تحليل البيانات واختبار فرضيا
  64  تحليل فقرات وفرضيات الدراسة 

  68  تحليل فقرات المجال األول
  70  تحليل فقرات المجال الثاني
  73  تحليل فقرات المجال الثالث
  76  تحليل فقرات المجال الرابع

  79  تحليل فقرات المجال الخامس
  81  تحليل فقرات المجال السادس

  88  نتائج وتوصيات الدراسة
  90  لمراجعقائمة ا

  90  المراجع باللغة العربية
  95  المراجع باللغة األجنبية

  97  المالحق
  



  

  

 ز 

 قائمة اجلداول
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  53  درجات مقياس ليكرت الخماسي )1-5(
)2-5( 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول مع المعدل الكلي 
  للمجال األول

55  

)3-5( 
ين كل فقرة من فقرات المجال الثاني مع المعدل الكلي معامل االرتباط ب

  للمجال الثاني
56  

)4-5( 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث مع المعدل 

  الكلي للمجال الثالث
57  

)5-5( 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع مع المعدل 

  الكلي للمجال الرابع
58  

)6-5( 
ن كل فقرة من فقرات المجال الخامس مع المعدل معامل االرتباط بي

  الكلي للمجال الخامس
59  

)7-5( 
معمل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة 

  الكلية لالستبانة
60  

  60  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة )8-5(
  61  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )9-5(
  64  بالنسبة لمتغير العمر  )1-6(
  65  بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي  )2-6(
  65  بالنسبة لمتغير التخصص العلمي  )3-6(
  66  بالنسبة لمتغير الشهادات المهنية  )4-6(
  66  بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي  )5-6(
  67  بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة  )6-6(
  68  تحليل فقرات المجال األول  )7-6(
  71   المجال الثانيتحليل فقرات  )8-6(
  74  تحليل فقرات المجال الثالث  )9-6(



  

  

 ح 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
  77  تحليل فقرات المجال الرابع  )10-6(
  80  تحليل فقرات المجال الخامس  )11-6(
  82  نتائج اختبار التباين األحادي ذو االتجاه الواحد لمتغير العمر  )12-6(
  83  مي لعينتين مستقلتين لمتغير المؤهل العلTنتائج اختبار  )13-6(
  84   لعينتين مستقلتين لمتغير التخصص العلميTنتائج اختبار  )14-6(
  85   لعينتين مستقلتين لمتغير الشهادات المهنيةTنتائج اختبار  )15-6(
  86  نتائج اختبار التباين األحادي ذو االتجاه الواحد لمتغير المسمى الوظيفي  )16-6(
  87  التجاه الواحد لمتغير سنوات الخبرةنتائج اختبار التباين األحادي ذو ا  )17-6(
  

  

  قائمة املالحق
  

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق
  98  استبانة الدراسة  1
  105 قائمة بأسماء المحكمين  2
  106 قائمة مكاتب تدقيق الحسابات العاملة بقطاع غزة  3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ط 

  ملخص الدراسة 

  ف الغش والخطأ في القوائم المالية المسؤولية المهنية لمدققي الحسابات في اكتشا
  دراسة تطبيقية لمكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة

  

المسؤولية المهنية لمدققي الحسابات نحو هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على جوانب 
اكتشاف الغش والخطأ في القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وذلك من خالل تقييم مدى 

م مدققي الحسابات لمسؤوليتهم المهنية، ومدى توافر الكفاءة العلمية والعملية والخبرة المهنية التزا
وانتهاء  لديهم، ومدى التزامهم بتخطيط عملية التدقيق وقدرتهم في اكتشاف مخاطر غش اإلدارة،

  .بالمعوقات التي تؤثر على قدرة المدقق في أداء مسؤوليته المهنية

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي كما استخدم أسلوب  اسةولتحقيق أهداف الدر
الحصر الشامل في توزيع االستبانة التي تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض وتكونت عينة 

مكتب حيث تم استرداد ) 83(الدراسة من مكاتب التدقيق العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم 
  ).SPSS(نامج اإلحصائي وتم استخدام البر% 60استبانة بنسبة ) 50(

 يلتزم مدققو الحسابات المزاولين للمهنة في       : أهمها  نتائج عدةتوصلت الدراسة إلى    قد   و
قطاع غزة بتدقيق القوائم المالية وفق معايير التدقيق الدولية، وهذه النتيجة تنسجم مع المتطلبـات          

العامة وفـق معـايير التـدقيق       القانونية للبيئة الفلسطينية التي تفرض تدقيق الشركات المساهمة         
 الدولية، األمر الذي يعزز من قدرة المدققين على اكتشاف التحريفات والتالعبات بالقوائم المالية،             

 الكفـاءة العلميـة والعمليـة       مدققي الحسابات المزاولين للمهنة في قطاع غـزة       وأيضاً يتوفر لدى    
  .لى اكتشاف الغش والخطأوالخبرة المهنية أثناء تأدية عملهم مما يعزز قدرتهم ع

 ينبغي على المنظمات المهنية القيـام  :أھمھ ا  التوصیات من عدد إلى الدراسة خلصت وقد
الغـش   بشكل دقيق مع وضع القواعد والضوابط المتعلقة باكتـشاف           دققينبتحديد مسؤوليات الم  

وا بآرائهم وبعدالة    في التقارير المالية، وذلك حتى يمكن لمستخدمي التقارير المالية أن يثق           والخطأ
ضـرورة فـرض    ، وأيضاً   هذه التقارير في التعبير عن المراكز المالية ونتائج األعمال للمنشآت         

آليات معينة من قبل هيئة األوراق المالية لرقابة جودة أداء مكاتب التدقيق المعتمدة من قبل الهيئة                
  .ومدى انسجام آليات التدقيق مع معايير التدقيق الدولية
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Abstract 

Professional responsibility for auditors to detect fraud and  error in the 
financial statements An Empirical Study of Audit Offices in the Gaza Strip. 

This study aims to clarify the professional responsibility of auditors in 
discovering fraud and mistakes in financial lists, based on international 
auditing standards. This can be assessed on the basis of how well auditors 
fulfill their professional responsibilities; to what extent their scientific, 
practical and professional experiences are sufficient; how well they are able to 
fulfill their role in planning of the auditing process; their ability to uncover 
risks of fraud to the administration; and the obstacles which may affect the 
ability of auditors to execute their professional responsibility. 

The descriptive analytical approach and the comprehensive style in 
distribution of the questionnaire, particularly applied for this purpose, have 
been used to obtain the objectives of this study.  The study sample consisted 
of 83 auditing offices in the Gaza Strip.  50 of the total number of 
questionnaires were recovered, i.e., 60%.  In addition, the statistical program 
SPSS was used for this study. 

The study conclusions can be summarized as follows: Abide by 
auditors practicing in the Gaza Strip audited financial statements in 
accordance with International Standards on Auditing, This result is consistent 
with the legal requirements of the Palestinian environment which imposes 
audit public shareholding companies in accordance with International 
Standards on Auditing, Which enhances the ability of auditors to detect 
distortions and manipulations financial statements, Also available for the 
auditors practicing in the Gaza Strip efficiency of scientific and practical  and 
professional experience in their work which enhances their ability to detect 
fraud and error. 

The study suggested, many recommendations the most important are:  
professional organizations should specify the responsibilities of auditors 
Responsibilities of auditors accurately with the development of rules and 
regulations relating to the discovery of fraud and error in financial reporting, 
So that users can trust the financial reports that their views and the justice of 
these reports in the expression of Financial centers and the business results of 
enterprises, And also the need to impose certain mechanisms by the Securities 
Commission to control the quality of the performance of audit firms approved 
by the Authority and the extent to which audit mechanisms with International 
Standards on Auditing.  
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  مقدمــــــــة ×
  

ــة × ــشكلة الدراس   م
  

ــة × ــة الدراس   أهمي
  

ــة  × ــداف الدراس   أه
  

  فرضيات الدراسـة   ×
 

  محددات الدراسـة   ×
 

  مصطلحات الدراسة ×
  

  الدراسات الـسابقة   ×
 

 .التعقيب على الدراسات السابقة ×
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  :المقدمة
ورغم أن  ،يرات هائلة من القرن العشرين تغإن مهنة التدقيق تواجه منذ الربع األخير

إال أن الدول العربية تجد نفسها  ،ك والمصدر الرئيسي لهذه التغيراتالدول المتقدمة تعتبر المحر
وتتمثل التغيرات التي تشهدها مهنة  ،ا ضرورة التالؤم مع هذه التغيراتفي وضع يحتم عليه

 التباين بين التوقعات التي تعبر عن مقدارتدقيق الحسابات فيما يعرف بظاهرة فجوة التوقعات 
 إنجازه بصورة دقق الحسابات وبين ما يستطيع المدققيستخدمي القوائم المالية من مالكلية لم

 من حيث الجودة ومعايير تدقيقكذلك مقدار التباين المهني للو، تدقيقمعقولة على أساس معايير ال
  ).2005، العيسوي( األداء

 الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات ويعرف التدقيق بأنه فحص أنظمة الرقابة
 وبشكل يمكن المدقق من تقديم  منظماً انتقادياًوالسجالت الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً

يه الفني المحايد المستقل حول مدى داللة القوائم المالية لذلك المشروع أتقريره الذي يضمنه ر
ه من ربح محددة، ومدى بيان تلك القوائم لنتائج أعمالعن المركز المالي له في نهاية فترة زمنية 

  ).2000 عبداهللا،( أو خسارة عن تلك الفترة

 في السابق تعنى بالتأكد من دقة وصحة البيانات والقوائم المالية تدقيقوقد كانت عملية ال
وغش    خطاءأعداد الحسابات المتمثلة بالدفاتر والسجالت واكتشاف ما قد يوجد فيها من إو

، ومن ثم الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم المالية في وتزوير والتقليل من ارتكابها
ن وسائل أال  إ،اليةة في نهاية الفترة المأعمال والمركز المالي للمنشالتعبير عن حقيقة نتائج األ

ده الذي شهقتصادي المتسارع  قد تطورت في الوقت الحاضر كنتيجة للتطور اإلتدقيقالوأساليب 
داء ورفع مستوى تنفيذها وتقييم األ بهدف مراقبة الخطط ومتابعة ،وما زال يشهده العالم المعاصر

  ).  2001جربوع،(تدقيق الية في المشروعات تحت الالكفاءة والفع
               ج

بادئ مال هذا وتكمن أهمية التدقيق في إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية ومدى توافقها مع 
 المتعارف عليها، فقد وضعت معايير التدقيق إلرشاد المدققين وتمكينهم من إبداء رأي المحاسبية

من قبل المنشأة،  لخطأ في القوائم المالية المقدمةعادل غير متحيز ومن اكتشاف مواطن الغش وا
رقم الية  مسؤولية المدقق فيما يتعلق بالغش والخطأ في تدقيق البيانات الموقد تناول معيار

التفرقة بين مصطلح الغش والخطأ حيث أن الغش يمثل أخطاء متعددة مقصودة في ) 240(
البيانات المالية بواسطة واحد أو أكثر من العاملين في الشركة أو غيرهم، بينما الخطأ يمثل 

د االتحا (جهل باألمور المحاسبية والرقابيةاإلجراءات غير المتعمدة والناتجة عن السهو أو ال
  ).2003الدولي للمحاسبين، 
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 منذ القرن العشرين بمعيار مسؤولية المدقق عن كشف الغش والخطأ هتماماالقد بدأ 
حيث كانت الوظيفة األساسية لمهنة التدقيق هو اكتشاف الغش والخطأ نظراً لصغر حجم 

و إبداء المشروعات والعمليات المالية ومع تطور األعمال واتساع نطاقها أصبح هدف التدقيق ه
ومنذ السبعينات حتى عصرنا الحالي أصبح ، الرأي الفني المحايد في مدى عدالة القوائم المالية

هناك نوع من التوازن بين أهم هدفين للتدقيق وهما اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية وبين 
في إن وجود غش أو تالعب . والمصداقية في القوائم المالية المعدة من قبل اإلدارة الثقة

،  ومدى عدالة قائمة المركز الماليالحسابات سوف يؤثر تأثيراً كبيراً على صحة نتائج األعمال
ولعل الخطأ ال يقع من تلقاء نفسه دون سبب أو دافع بل يقع الخطأ من المحاسب نتيجة السهو أو 

ن الجهل وعدم المعرفة باألصول والمبادئ المحاسبية أو التالعب بأموال المشروع وقد تكو
كبر أو أقل من قيمته األخطاء مقصودة وذلك بالتالعب في نتيجة األعمال أو إظهار الربح أ

   .الحقيقية

  :مشكلة الدراسة
 الحسابات في تلبية حاجات مستخدمي القوائم دقق حول طبيعة ودور ماآلراءلقد اختلفت 

الحسابات دقق نتائج عمل م ينتقد أداء واًيداومتز اًقوي اًتجاهاالمالية حيث يمكن القول بأن هناك 
، وتنبع مشكلة الدراسة بسب عدم وضوح وغموض في أذهان الجهات المستفيدة عن هذا الدور

من أنها تبحث مسؤولية مدققي الحسابات عن اكتشاف الغش والخطأ الذي يمكن أن يقع في 
 من األخطاء القوائم المالية، وللوفاء بهذه المسؤولية فإنه على المدقق أن يبحث بجدية عن كل

   .والمخالفات التي تؤثر بشكل جوهري على صدق وعدالة البيانات التي تتضمنها القوائم المالية

المتعلق بمسؤولية المدقق عن كشف الغش ) 240(معيار التدقيق الدولي رقم وفي ضوء 
ابات أن يأخذها بعين والخطأ، مجموعة من المؤشرات واإلجراءات التي يجب على مدقق الحس

  .كتشاف الغش والخطأ والحد منهعتبار الاال

  :وبناء عليه فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول السؤال الرئيسي التالي

 الغش  مدى التزام مدققي الحسابات في قطاع غزة بالمسؤولية المهنية الكتشافما
  والخطأ في القوائم المالية؟

  :ويتفرع منه األسئلة التالية

  كتشاف الغش والخطأ؟ات بمعايير التدقيق الدولية ال مدى التزام مدقق الحسابما  -1
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 مدى توافر الكفاءة العلمية والخبرة المهنية الالزمة لتمكين مدقق الحسابات من ما  -2
  ؟اكتشاف الغش والخطأ

 ما مدى التزام مدقق الحسابات بتخطيط إجراءات عملية التدقيق الكتشاف الغش والخطأ؟ -3

 مخاطر غش اإلدارة في القوائم المالية؟ما مدى قدرة المدقق على اكتشاف  -4

 ما هي المعوقات التي تؤثر على قدرة المدقق في أداء مسؤوليته المهنية؟ -5
  

  

 

 

  :أهمية الدراسة
 المتزايد في عالم اليوم بشكل واسع على مهنة التدقيق تظهر أهمية الدراسة بسبب الطلب

رة، والجهات الحكومية، والصحافة، من سائر األطراف، كالمالكين والمحللين الماليين، واإلدا
والجمهور العام وغيرها من األطراف، وذلك من أجل الحصول على قوائم مالية موثوقة وتعبر 

لذلك فإن . بعدالة عن الموقف المالي بحيث يمكن االعتماد عليها في صنع القرارات االقتصادية
ققين فحسب، بل لجميع موضوع هذه الدراسة يعتبر على قدر كبير من األهمية ليس للمد

األطراف ذات العالقة من المستثمرين، والمقرضين، والموردين، والعمالء، واإلدارة وغيرهم، 
أي فعل من أفعال االحتيال والخطأ التي تؤثر على مصداقية القوائم حيث تتأثر مصالحها ب

  .المالية

 جوانب المسؤولية وبالتالي تظهر أهمية الدراسة من خالل تعزيز ثقافة التدقيق وإبراز
المهنية الملقاة على عاتق مدققي الحسابات وتبصيرهم بما يترتب عليهم من مسؤوليات أدبية 
وقانونية في حالة عدم اكتشافهم لألخطاء، وبتحقيق ذلك فإنه يتوقع من هذه الدراسة أن تسهم في 

لي االرتقاء بأداء مهنة تعزيز ثقافة التدقيق مما ينعكس ايجاباً على أداء مكاتب التدقيق، وبالتا
التدقيق إلى المستوى المطلوب مما يمكن تلك المؤسسات من االستمرارية بالعمل والمنافسة 

  .وبالتالي زيادة حجمها وأنشطتها مما يعزز دورها في االقتصاد
  

  :أهداف الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الرئيسة التالية

زام مدققي الحسابات بمعايير التدقيق الدولية المتعلقة باكتشاف الغش التعرف على مدى الت: أوالً
  .والخطأ

  . تحليل طبيعة األخطاء المحاسبية وأنواعها وأساليب الغش المتبعة:ثانياً 
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  .الوقوف على جوانب المسؤولية المهنية المتعلقة بأداء مدقق الحسابات: لثاًثا

  .فلسطينالتعرف على واقع مهنة التدقيق في : رابعاً
  

  :فرضيات الدراسة
الغش  اكتشاف يلتزم مدققو الحسابات بمعايير التدقيق الدولية مما يعزز قدرتهم على  -1

  .والخطأ

 يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية مما يعزز قدرتهم  -2
  .على اكتشاف الغش والخطأ

التدقيق مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش  يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية  -3
 .والخطأ

 .يتوفر لدى مدققي الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في القوائم المالية -4

 .توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية -5

 أراء أفراد العينة بين) (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -6
 الحسابات في اكتشاف الغش والخطأ في القوائم المالية وفقاً لمدققيالمسؤولية المهنية  حول

، العمر (ات يعزى لمتغيرمكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزةب الدولية لتدقيقلمعايير ا
ت سنواعدد ، المسمى الوظيفي، الشهادات المهنية، التخصص العلمي، المؤهل العلمي

 ).الخبرة
  

  :محددات الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على مدققي الحسابات في قطاع غزة، لعدم اإلمكانية العملية 

  .لتطبيقه على الضفة الغربية بسبب الظروف السائدة
  ج

  :مصطلحات الدراسة
ن مفهوم بذل العناية المهنية الواجبة  يفرض بالضرورة مستوى من إ: ولية المهنيةؤالمس −

، ية المهنيةألداء يجب تحقيقه وهذا المستوى يدخل في نطاق ما يعرف بالمسؤولمسؤولية ا
والتي  ن يتمتع بها مدقق الحساباتأخالقية التي يجب مثل هذه المسؤولية في المبادئ األوتت

راء وما يعده من آبديه من تعمل على زيادة الثقة بصفة عامة فيما يقوم به من عمل وما ي
  ).2010، الوقاد وديان (تقارير
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 هو الشخص الذي يمارس المهنة كعضو في شركة أو مكاتب مرخصة :مدقق الحسابات −
ويتميز هؤالء المدققين بتأهيلهم العلمي والعملي واستقالليتهم . تقوم بتقديم خدمات مهنية

الذهنية والفعلية، ويقومون بالتدقيق المالي بناء على معايير التدقيق الدولية أو معايير التدقيق 
  ).2006الذنيبات، (المقبولة عموماً 

 يشير مصطلح التحريف والتالعب إلى فعل مقصود من قبل :التحريف أو الغش والتالعب −
شخص واحد أو عدة أشخاص من اإلدارة أو الموظفين، والذي ينتج عنه تحريف في 

  ).2007االتحاد الدولي للمحاسبين، (البيانات المالية 

   إلى أن الخطأ يعني تحريفات غير ) 240(الدولي رقم  تدقيقأشار معيار ال :الخطأ −
المالية، مثل خطأ في جمع بيانات أو في معالجتها أو في تقدير  مقصودة في التقارير

أو تفسير مغلوط للحقائق، أو خطأ في تطبيق المبادئ  محاسبي غير صحيح ناتج عن السهو
االتحاد ( و العرض أو اإلفصاحالتصنيف أ المحاسبية المتعلقة بالقياس أو االعتراف أو

  .)2003الدولي للمحاسبين، 

 تمثل القوائم المالية المصدر األساسي للمعلومات المالية، إذ يعتمد عليها :القوائم المالية −
الكثير من المستخدمين، وتعتبر إدارة المنشأة هي المسؤولة عن إعدادها، فيجب أن تراعي 

اإلدارة بقياس وتلخيص وتصنيف وعرض احتياجات هؤالء المستخدمين حيث تقوم 
المعلومات المالية التي توضح نتيجة العمليات المالية التي قامت بها خالل فترة معينة 

  ).2010أحمد، (ومركزها المالي في نهاية الفترة في صورة قوائم مالية 

  :الدراسات السابقة
  :الدراسات العربية

 اإلدارة غش لمخاطر المراجعة خطط ابةاستج مدى "بعنوان ) 2010الوشلي، (دراسة . 1
  ".المراجعة في ضوء المتطلبات الحديثة لمعايير المرتفعة

 المرتفعة، اإلدارة غش لمخاطر تدقيقال خطط استجابة مدى تقييم إلى الدراسة  هذههدفت
 مدققي إدراك مدى قياس خالل من الهدف ذلك تحقيق وتم. التدقيق معايير متطلبات بحسب

 خدمة مقدمي في الدراسة مجتمع يتمثلو .اإلدارة غش واكتشاف تقييم سؤوليةلم الحسابات
 باإلضافة ، والمحليةالدولية تدقيقوال المحاسبة مكاتب في العاملون ويتضمن تدقيقوال المحاسبة

تم  الدراسة  ولتحقيق أهداف هذه.والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز في الحسابات دققيم إلى
وصفي التحليلي، حيث تم توزيع استبانة على عينة من مدققي الحسابات مكونة من اتباع المنهج ال

  .مدقق) 200(
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 من دققوناليمنية بين ما يستخدمه الم تدقيقنتائج وجود فجوة في بيئة الأوضحت الوقد 
دعم القرار من ناحية، وما يعتقدونه حول دقة وفعالية هذه المداخل وتلك الوسائل  مداخل ووسائل

 المستمر التغيير ظل في خاصة المستمر التدريب إلى المدققين حاجةوأيضاً  .حية أخرىمن نا
 خاصة التدقيق معايير في المقدمة والتعليمات الكافية بالخبرة المدققين لتزويد التدقيق، معايير في

 تزود أن يمكن ال مثالية كانت لو حتى لتدقيقا بيئة كون، IAS, No).240 (الدولي المعيار
  .اإلدارة غش حول الكافية بالخبرة راجعينالم

  

ركائز منع التحريف والتالعب في القوائم المالية " بعنوان)  2009،النزلي(دراسة  .2
  ".المنشورة الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية

 التحريف عن الحسابات ومدققي اإلدارة، مجالس مسؤولية تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 وكذلك األردنية، العامة المساهمة الشركات عن الصادرة المنشورة المالية القوائم في عبوالتال
   .والتالعب التحريف هذا لمنع الكفيلة الوسائل توفير عن مسؤوليتها تحديد

 عن الصادرة المنشورة المالية بالبيانات العالقة ذات الفئات من الدراسة مجتمع تكونو
 األردنية، العامة المساهمة الشركات إدارة مجالس وهي ألردنيةا العامة المساهمة الشركات

   .واإلشراف الرقابة وجهات الحسابات، ومدققو

على المنهج الوصفي  الدراسة عتمدت وافردا،) 180 (وعددها الدراسة عينة أما
   .التحليلي

  :التالية النتائج عن الدراسة أسفرت وقد

 اإلدارة مجالس بأن نسبياً مرتفعة وبدرجة لدراسةا عينة في المشمولة الفئات آراء اتفقت
 عن مسؤولون بأنهم الشركات تلك حسابات مدققي و األردنية العامة المساهمة الشركات في

 المنشورة المالية القوائم في والتالعب التحريف لمنع الالزمة البيئية والشروط الظروف توفير
 المساهمة الشركات في اإلدارة مجالس بأن ضاًأي الفئات تلك آراء اتفقت كما الشركات،  لتلك

 التحريف لمنع الكفيلة واإلجراءات السياسات بتطبيق العملي الواقع في ملتزمون األردنية العامة
  . الشركات لتلك المنشورة المالية القوائم في والتالعب

 بين إحصائية داللة ذات معنوية فروقات وجود عن الدراسة كشفت آخر جانب من لكن
 اإلجراءات بتطبيق الشركات تلك حسابات لمدققي الفعلي االلتزام مدى بشأن الفئات تلك آراء

  .الشركات لتلك المنشورة المالية القوائم في والتالعب التحريف لمنع الالزمة واالختبارات
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مدى التزام مدققي الحسابات في األردن "  بعنوان )2008بدور،الالمومني و (دراسة. 3
والخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغش ) 240(ار التدقيق الدولي رقم بتطبيق معي

  ".ومنعه

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اتباع مدققي الحسابات األردنيين لإلجراءات 
المتعلق باإلجراءات ) 240(الالزمة للكشف عن الغش، بما يتوافق مع معيار التدقيق الدولي رقم 

عن الغش، فقد قام الباحثان بتوزيع استبانة على عينة قصدية بسيطة من الواجب اتخاذها للكشف 
مدققي الحسابات األردنيين المرخصين والمزاولين للمهنة في مكاتب تدقيق يعمل فيها أكثر من 

  .مدقق حسابات واحد في العاصمة عمان

 التدقيق وقد بينت نتائج الباحثين أن مدققي الحسابات األردنيين ملتزمون بتطبيق معيار
من خالل التزامهم باإلجراءات المناسبة التي نص عليها المعيار للكشف عن ) 240(الدولي رقم 

حاالت الغش، والتزامهم باإلجراءات الالزمة عند ظهور دالئل غش أو خطأ، كذلك التزامهم 
جهات باتباع اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن الغش أو الخطأ لإلدارة، والجهات المستفيدة، وال

  .النظامية والقضائية
  

مسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاف التضليل في " بعنوان ) 2006دحدوح،(دراسة . 4
  ".التقارير المالية للشركات الصناعية والعوامل المؤثرة في اكتشافه

 عن اكتشاف التضليل في مدقق الحساباتية  تحليل مسؤولهدفت هذه الدراسة إلى
تعد مشكلة ، حيث  الحساباتدقق المؤثرة في اكتشافه من قبل مديد العواملالتقارير المالية، وتح

 ذا أهمية خاصة في الوقت اًالعوامل المؤثرة في اكتشافه أمرالتضليل في التقارير المالية وتحديد 
الحالي، وذلك بعد ظهور مشاكل مالية في عدد من كبرى منشآت األعمال على المستوى 

  .تدقيقبط بمصداقية مهنة اللذي ارتالعالمي، األمر ا

 تم ه الدراسة تم اتباع المنهج االستقرائي والمنهج العلمي، حيثلتحقيق أهداف هذو
  مكونة منات في المملكة األردنية الهاشمية الحسابدققي استبانة وزعت على عينة من متطوير

 الصناعية وعينة أخرى من المديرين الماليين في الشركات المساهمة العامة مكتب، (150)
، وقد تضمنت االستبانة العوامل المؤثرة في اكتشاف مديراً مالياً) 53( مكونة من األردنية

 الحسابات، وبالمنشأة وإدارتها، دققالمالية، وهي عوامل مرتبطة بمالتضليل في التقارير 
ر وباإلصدارات المهنية وبعوامل أخرى، وخلصت الدراسة إلى أن عملية اكتشاف التضليل تتأث

، وكذلك بالمنشأة وإدارتها، فضالً عن أن اكتشاف التضليل دققديد من العوامل المرتبطة بالمبالع
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شاف  في عملية اكتجتماعيةواال هناك تأثير للعوامل الدينية يتأثر باإلصدارات المهنية، وليس
  .التضليل في التقارير المالية

ائم المالية تحد كبير للمراجع محددات مراجعة القو"  بعنوان )2005 جربوع،(دراسة . 5
  ". دراسة تحليلية آلراء المراجعين القانونيين في فلسطين–الخارجي 

 في مدى تقييم معقولية التقديرات التي دققالدراسة إلى بيان مسؤولية المهدفت هذه 
لة تتوصل إليها اإلدارة والتي تستلزم تنفيذ مجموعة من إجراءات المراجعة لتوفير القناعة المعقو

بمدى مالءمة تلك التقديرات، باإلضافة إلى بيان مخاطر استخدام أسلوب العينة اإلحصائية 
 عن اكتشاف األخطاء ة المدققولي وبيان مسؤتدقيقواالعتماد على التحليل المالي في عملية ال

 . والغش والتصرفات غير القانونية بالقوائم المالية

منهج الوصفي التحليلي والمنهج العلمي، حيث  تم اتباع الولتحقيق أهداف هذه الدراسة
. مدققاً) 85(، وعددهم في قطاع غزة من دولة فلسطين  الحساباتدققي استبانة على متم توزيع

 أن يحصل مدقق الحساباتيجب على   أنه وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
نشأة عند إعداد التقديرات المحاسبية بواسطة إدارة الم هم لإلجراءات والطرق التي تستخدمعلى ف
 إلزام المنشآت بإعداد تقارير عن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند إعداد ، وأن يتمالهامة

المساهمين ، وأن رائهم عن فعالية تلك النظمآ خارجيين إلبداء دققينرتباط بمالتقارير المالية، واال
 مدقق الحساباتقوائم المالية يتوقعون من الوأصحاب المشروع والطرف الثالث من مستخدمي 

اكتشاف األخطاء والغش واالرتباطات غير القانونية التي تؤثر على المركز المالي ونتائج 
  .األعمـال

  
  
  
  
  

 دور مراجعة الحسابات في الحد من االختالس " بعنوان )2004الشنواني، (دراسة . 6
  ".قتصادي بدمشقاإلوالتالعب مع التطبيق على  قضايا محكمة األمن 

س والتالعب  الحسابات عن اكتشاف االختالدقق مسؤولية مهدفت هذه الدراسة إلى بيان
 فضالً عن AICPA   الصادرة عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينتدقيقفي ظل معايير ال

 مجموعة المسؤولية القانونية لمفتشي الحسابات في أجهزة الرقابة في سورية، فضالً عن دراسة
 1978واقعة ما بين عام من حاالت االختالس التي تمت في الوحدات الحكومية خالل الفترة ال

 تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث تم تحليل ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ،1991وعام 
 معظم ن أوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاواقعة اختالس وتزوير، ) 11(

غياب دور مفتش الجهاز و ، االختالس كان سببها عدم مراعاة قواعد الرقابة الداخليةحاالت
المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الكشف المبكر عن الخلل الحاصل 
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الذي أدى إلى استمرار بعض وقائع  لية لمؤسسات الدولة األمرفي أنظمة الرقابة المحاسبية والما
تي يقوم  التدقيقيق اإلخبار وليس من خالل الالختالس مدة طويلة واكتشافها فيما بعد عن طرا

عدم تقيد المسؤولين في ، وأيضاً غياب دور المراجعة الداخلية، وبها مفتش الهيئة والجهاز
  .اإلدارة العليا بقواعد النظام الداخلي والقوانين

  

  :الدراسات األجنبية

 مدى ادراك مدققي الحسابات" بعنوانMarczewski and Akers, 2005)  (دراسة . 1
  ". بعد صدورهSAS99 لتأثير معيار التدقيق األمريكي المتعلق بالغش القانونيين

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى إدراك مدققي الحسابات القانونيين لتأثير معيار التدقيق 
ضت الدراسة إلى مقارنة هذا المعيار  بعد صدوره، كما تعرSAS 99األمريكي المتعلق بالغش 

، إلظهار االختالفات بينهما خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات كشف SAS 82بمعيار التدقيق 
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث تم توزيع . الغش ومنعه

نسن في الواليات المتحدة  عشوائية للمحاسبين القانونيين في والية ويسكواستبانة على عينة
من شركاء ومديري شركة ويسكونسن، ) 150(عضو والتي تضمنت ) 300(األمريكية وعددها 

، وقد أشارت نتائج دراستهما إلى أن شركاء التدقيق المشمولين في من المحاسبة العامة) 150(
) 99(تأثير معيار عينة الدراسة، لديهم إدراك كاف بنسبة أكبر من مديري التدقيق فيما يتعلق ب

على مسؤولية المدقق في كشف الغش، كما أظهرت نتائج الدراسة أن التغيير في إجراءات 
سوف يؤدي إلى زيادة فاعلية التدقيق، لكن قد يكون ذلك ) 99(التدقيق بناء على متطلبات معيار 

  .على حساب ثقة الطرف الثالث في عملية التدقيق

دراسة القضايا األخالقية لنوعين "  بعنوان),Gowthorpe and Amat 2005( دراسة. 2
  ".من السلوك التالعبي

وصف النوع  إلى تحليل نوعين رئيسين من السلوك التالعبي، حيث  هذه الدراسةهدفت
لوصف التأثير في المنظمات  )macro-manipulation(األول اصطالحاً بالتالعب الكلي 

ر تعليمات تتفق مع مصالح معدي القوائم وإضعاف سلطتها من خالل الضغط عليها إلصدا
للتعبير عن عملية " micro-manipulation"صف النوع الثاني بالتالعب الجزئي وكما . المالية

معالجة األرقام المحاسبية التي ينتج عنها وجهة نظر متحيزة لصالح الشركة، وقامت الدراسة 
ولتحقيق .  دراسة أجريت في إسبانياوهي بتحليل حالتين من حاالت التالعب من منظور أخالقي،

أهداف هذه الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي في تحليل البيانات التي تم جمعها من خالل المقابلة 
 هتالعب بنوعي وخلصت إلى أن ال.شركة مراجعة حسابات) 33(حيث تم توزيع استبيان على 
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ذ يؤدي إلى إعداد قوائم مالية ية إت من قبل معدي القوائم المال في الحساباخداعيعد محاولة لل
   .تحقق أغراض معديها وليس لمنفعة مستخدميها

 في   )82(يار التدقيق رقم عآثار م" بعنوان )  (Jakubowski et al., 2002ةدراس. 3
  ".اكتشاف الغش

  وذلكاكتشاف الغش في) 82( رقم تدقيقار معيار الآث معرفة  الدراسة إلى هذههدفت
  :ؤالين اآلتييناإلجابة عن السب

  قد حقق أهدافه ؟) 82(هل تطبيق المعيار رقم  -

   ؟تدقيقفي عملية ال) 82(يار رقم ما تأثير تطبيق المع -

، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة  في الواليات المتحدة األمريكية هذه الدراسةأجريتقد و
) 9(ون المهنة في  يمارسدقق م)800(وقد شملت العينة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، 

   .واليات أمريكية

ال  من أفراد العينة أن المعيار% 99يعتقد  أنه :وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية
أن المعيار ال يؤدي إلى زيادة % 97يعتقد ، واالحتيالي يؤدي إلى زيادة اكتشاف التقرير المالي

منهم أن المعيار % 45 يرى، حيث الموجودات في اكتشاف التحريفات الناتجة عن اختالس
  .يؤدي إلى زيادة مسؤولياتهم القانونية فيما يتعلق باكتشاف الغش

العوامل التي تزيد من احتمال " بعنوان Owuses-Anash et al ).  .2002 , (سة درا. 4
  ".كشف التحريف والتالعب مستخدماً في دورة المخازن والمستودعات

، والتالعب التحريف كشف احتمال من تزيد لتيا العواملهدفت هذه الدراسة إلى معرفة 
 ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث تم أخذ عينة مكونة من

 والمستودعات، المخازن دورة في مستخدماً والتالعب التحريف عن للكشف إجراء) 56(
 في الدورة هذه في لتالعبوا التحريف كشف احتماالت من تزيد التي العوامل إلى باإلضافة
  . نيوزالندة

 هذه نصف من أقل أن يرون الدراسة عينة الحسابات مدققي أن النتائج وأظهرت
 فاعلية لها نصفها من أكثر وأن والتالعب، التحريف عن الكشف في أكثر فاعلية لها اإلجراءات

 ذات دراستها تتم التي اإلجراءات من إجراء) 15 (وأن الغش، عن الكشف في متوسطة بدرجة
  .الغش عن الكشف في أقل بدرجة فاعلية
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العوامل التي تزيد من إمكانية " بعنوان ) Moyes and Hassan, 1996 (دراسة .5
  ".الكشف عن التحريف والتالعب عند تدقيق الحسابات المالية

 عن الكشف امكانية من تزيد التي العواملهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم اتباع المنهج المالية الحسابات تدقيق عند لتالعبوا التحريف

 ونجاح المدقق خبرة أن الباحثان وجد ،مدققاً )375(من لعينة مسح خالل منالوصفي التحليلي 
 عن الكشف في مهمان متغيران هما والتالعب، التحريف عن سابقًا الكشف في التدقيق مكتب

. االمريكية المتحدة الواليات في الدراسة هذه جريتأ وقد التدقيق عملية في بوالتالع التحريف
 المؤسسة وحجم األقران، ومراجعة ،)CPA(القانوني المدقق شهادة متغيرات أن الباحثان وجد كما

 من إجراء )218 (فاعلية بتقييم العينة أفراد قام كما التدقيق، عمليات بعض على فقط تؤثر
 اإلجراءات هذه ربط تم حيث والتالعب، التحريف عن للكشف تستخدم التي التدقيق إجراءات

 الرواتب دورة والمستودعات، المخازن دورة المشتريات، دورة : وهيالتدقيق دورات من بأربع
  .والتحصيل المبيعات ودورة العاملين، وشؤون

  

يف والتالعب أهمية اإلجراءات لعملية الكشف عن التحر"بعنوان) Lee, 1995(: دراسة. 6
  ". والخداع في عملية التدقيق

 للكشف اتباعها المدقق على يتوجب التي اإلجراءات أهم تحديد إلي الدراسة  هذههدفت
 كشفت وقد األمريكية المتحدة الواليات في المنشورة المالية القوائم في والتالعب التحريف عن
 الناجمة الخسائر ضعفاً عشر ستة بحوالي تفوق المديرين تالعب عن الناجمة الخسائر أن عن
 من يغير أن القانونيين للمحاسبين األمريكي بالمعهد حدا الذي األمر الموظفين، تالعب عن

 عن الكشف عمليات ومتطلبات إلجراءات أكبر أهمية يعطي بأن التدقيق لعملية متطلباته
 في الكبرى الست كاتالشر وأن بها، يقومون تدقيقية عملية كل في والخداع والتالعب التحريف

 جديد عميل )10-50  (حوالي ترفض ،)2004 عام في أربع إلى عددها قل والتي (التدقيق عالم
 بكافة لديهم التدقيق بأعمال القيام وإمكانية الجدد العمالء هؤالء سمعة من التأكد بعد سنة كل

 عالقاتها وعلى معتهاس على خوفاً الجدد العمالء تنتقي التدقيق شركات أصبحت حيث إجراءاتها،
 على إيراداتها من% 12 حوالي تنفق التدقيق شركات وأن سيما ال والجدد، القدامى العمالء مع

  .ضدها المرفوعة القضايا

  :التعقيب على الدراسات السابقة
ومدى  ، عن اكتشاف الغش والخطأدققة الموليؤالدراسات السابقة على مس ركزت

وليتهم ؤبعض المواضيع الخاصة بالمدققين كمس الية، وعالجتتخفيض التضليل في التقارير الم
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، وأيضاً مناقشة تطوير بعض تواجه مدققي الحسابات القانونية تجاه الغير والصعوبات التي
النماذج واألساليب الفنية التي يمكن استخدامها من قبل المدققين من أجل اكتشاف الغش، ومدى 

  .قيق الدوليةالتزام مدققي الحسابات بمعايير التد

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها طبقت في بيئة مختلفة عن غيرها 
لم تشهد استقراراً بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين، 

اكتشاف الغش (وتتميز أيضاً في كونها عالجت موضوعاً على قدر كبير من األهمية وهو 
  ).ي القوائم الماليةوالخطأ ف

كذلك ومن حيث التوقيت تكتسب الدراسة أهميتها من كونها أجريت خالل فترة تتزايد 
فيها مظاهر األزمة المالية التي عمت العالم، وأيضاً جاءت في الوقت الذي زادت فيه القضايا 

  .المرفوعة ضد المدققين في المحاكم في فلسطين

اسات السابقة في أنها لم ينحصر إطارها النظري في وتتميز هذه الدراسة أيضاً عن الدر
بل تجاوز ذلك إلى مناقشة وتحليل . بحث مفهوم الغش والخطأ في القوائم المالية ومظاهره فقط

هذا . أبعاد مسؤولية مدققي الحسابات في فلسطين عما يحدث من غش وخطأ في القوائم المالية
الواقع الفعلي من إجراءات للحد من مخاطر هذا باإلضافة إلى ما تقوم به مكاتب التدقيق في 

  .الغش والخطأ وذلك من حيث حداثة تطبيق معايير التدقيق الدولية في البيئة الفلسطينية
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  الفصل الثاني

  )اإلطار النظري(

   األخطاء والغش يف املعامالت احملاسبية

  تمهيد ×

   الخطأ وأنواعهفهومم ×

   الغش وأنواعهمفهوم ×

  والغش ومجاالت ارتكابهامواطن األخطاء  ×

   تصحيح األخطاء ×

  إخفاء األخطاء والغش ×
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  :تمهيد
 بنوعية الخدمات التي تقدمها للعمالء  وثيقاً الحسابات ترتبط ارتباطاًدقق مأهميةإن 

تطبيق المعايير  االلتزام بحسابات الدققم، لذا يجب على تدقيقفة المستفيدين من خدمات الوكا
، ومراعاة القوانين والتشريعات واألنظمة عند القيام عد السلوك المهني، وقواتدقيقالدولية لل

  ).ISA, 1998(ليه إبفحص القوائم المالية المقدمة 

ة ن يضمن تقريره الكفاية الفنية والنزاهأ مدقق الحسابات المجتمع المالي يتوقع من نإ
لجوهرية التي تؤثر على اخطاء ، كما يتوقعون منه اكتشاف األوالموضوعية والحياد واالستقالل

  .)Beasley, et al., 1999(، ومنع صدور القوائم المالية المضللة الحسابات

ن القوائم المالية خالية من أن تقدم تأكيدات كاملة بأ تستطيع تدقيقولكن ال توجد عملية 
داء  واأل،ةأوتنفيذ العمليات المالية للمنشخطاء قد تحدث نتيجة تطبيق ن األ، ألخطاء الجوهريةاأل

غير السليم من القسم المالي بها، والحكم الخاطئ في اختيار وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف 
  .Hylas and Ashton, 1999) ( عاماًعليها والمقبولة قبوالً

ما تسمح به طرق القياس ن القوائم المالية ال تعطي الدقة والثقة الكاملة بها زيادة عأكما 
ن يتنبأ بنتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة أحد يطلب من المحاسب أ ال يوجد ، فمثالًالمحاسبية

)Blazek, 1990(.  

  :مفهوم الخطأ وأنواعه
 : الخطأمفهوم  - أ

يعني تحريفات غير مقصودة "إلى أن الخطأ  ) 240(  الدولي رقم تدقيقأشار معيار ال
 في تقدير محاسبي غير صحيح المالية، مثل خطأ في جمع بيانات أو في معالجتها أو في التقارير

أو تفسير مغلوط للحقائق، أو خطأ في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعلقة بالقياس  ناتج عن السهو
  .)2003االتحاد الدولي للمحاسبين، (" التصنيف أو العرض أو اإلفصاح أو االعتراف أو

تبويب بعض و عدم صحة أو حذف أو تغيير أعبارة عن تعديل " كما عرف الخطأ بأنه
صول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بسبب و عدم اتباع األأالعمليات المالية في المشروع 

خفاء حقائق تتعلق إو أو تالعب أو اختالس أخفاء عجز إو بهدف أو تقصير أهمال إو أجهل 
 " التزويروأذا اقترن بسوء نية القائمين به اعتبر نوعاً من الغش إ المالية للمشروع فباألوضاع

  .)129: 2009 الرماحي،(
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بأنه تلك  الخطأ فكما عر"على تصميم  األخطاء غير المتعمدة التي ال ترتكب بناء
المتعارف  سابق، وإنما تقع بسبب جهل أو عدم دراية موظفي قسم المحاسبة بالمبادئ المحاسبية

  ).2007عبد اهللا، " (أو بسبب التقصير واإلهمال في أداء أعمالهم عليها،

األخطاء الحسابية والكتابية في السجالت والتقارير المحاسبية التي "بتلك  ف أيضاًوعر
 واألخطاء التي تنشأ نتيجة المبادئ المحاسبية، يتم فيها إعداد التقارير المالية واألخطاء في تطبيق

  ).2000شداد،" (لوط عند إعداد التقارير الماليةالنسيان أو التفسير المغ

بشكل غيرعجز السجالت المحاسبية عن اإلفصاح عما حدث فعالً"على أنه  فكما عر  
  ).130: 1999قاضي ودحدوح، " (عمدي

ستنتج أن الخطأ يؤدي إلى تحريف غير متعمد في التقارير المالية نمن التعاريف السابقة 
 احتمال حدوثه موجود في أي نظام محاسبي وفي أي مرحلة من المراحل التي تمر بها وإن

  .Hylas and Ashton, 1982)( :التقارير المالية، وقد يكون بإحدى الصور اآلتية عملية إعداد

  . أخطاء حسابية أو كتابية في السجالت والدفاتر والتقارير المالية-

  . التفسير والتطبيق المغلوط للسياسات المحاسبية-

  . النسيان أو عدم المعرفة باألصول المحاسبية-

بشكل  في الحسابات وتدريبهم وجاهزيتهم للقيام باألعمال المطلوبة منهم عدم تأهيل موظ-
  .سليم

  

 : المحاسبية أنواع األخطاء  - ب

لى إ الحسابات عند فحصه للدفاتر والسجالت دقق متواجهتنقسم األخطاء المحاسبية التي 
  ).2007عبد اهللا، ( :أنواع متعددة إذا نظرنا إليها من زوايا مختلفة نذكر منها

v يث توافر القصد في ارتكاب الخطأمن ح:   
  :ةأخطاء غير عمدي §

تدبير سابق بل تحدث نتيجة جهل  ترتكب عن قصد أو عمد أو وهي تلك األخطاء التي ال
من موظفي قسم الحسابات باألصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو نتيجة 

  .أعمالهم تقصيرهم في أداء
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v م األخطاء من الناحية المحاسبية إلى األنواع التاليةتقس:  
 :و السهوأالحذف  أخطاء §

 قصد، وهي تنتج عن عدم قيد عملية رو غيأوهي األخطاء التي تنشأ عن قصد 
 ستاذ كلياًلى دفتر األإو عدم القيام بترحيلها أ، ل أو أحد طرفيها في دفتر اليوميةبالكام

يؤثر على  ا الحذف الن هذإو حذف العملية بالكامل وفي هذه الحالة فأ، و جزئياًأ
ما أ. ستاذ، بسبب حذف الطرفين المدين والدائناألو دفتر أتوازن ميزان المراجعة 

لى عدم توازن ميزان إو السهو الجزئي يمكن اكتشافه بسهولة ألنه يؤدي أالحذف 
و السهو على أخطاء الحذف أن تكون أالمراجعة مما يسهل معه اكتشاف الخطأ، يمكن 

  .)148:  2006المطارنة، : (النحو التالي
 .جلآو شراء أجل آعدم قيد عملية بيع  -
 .زمة لمقابلة التزامات مستقبليةالعدم احتساب المخصصات ال -
 .هالك لألصول الثابتةعدم احتساب اإل -
 .عدم قيد مقبوضات نقدية -
  :رتكابية االخطاءاأل §

والترصيد، ، أو في الترحيل ..)جمع وطرح (وتنتج عن الخطأ في العمليات الحسابية 
وقد يكون كلياً أي في طرفي العملية، وقد يكون جزئياً أي في طرف واحد، ويكشف 

الحدرب، . (الخطأ الكلي عن طريق المراجعة المستندية والمقارنات والمصادقات
2010 :34.(  

  ):أخطاء تطبيق االصول والمبادئ المحاسبية(األخطاء الفنية  §
 في الدفاتر والسجالت بشكل ال يتفق مع جيلها المالية وتسالعملياتقياس وتتمثل في 

 صول والمبادئ،خذ بهذه األ األعدمو أصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها األ
عمال المتعلقة بأرباح أو خسائر المشروع ومركزه المالي وتؤثر على قوائم نتيجة األ

 وبالتالي تحميل يرادية والمصاريف الرأسماليةف اإليمثلتها الخلط بين المصارأومن 
جراء قيود استهالك إوكذلك عدم رباح والخسائر بمصاريف غير صحيحة اب األحس
، أو عدم  فعالً من المفترضقلأو أكبر أجراء هذه القيود بقيمة إو أصول الثابتة األ

التطبيق السليم لمبدأ المقابلة، فضالً عن تجاهل أسس القياس المحاسبي السليم لعناصر 
وكذلك عدم اتباع سياسة الحيطة والحذر بعدم تكوين مصروفات، اإليرادات وال

  ).133-132: 2009الرماحي ،(احتياطيات لمقابلة الخسائر المحتمل حدوثها
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وترى الباحثة أنه الكتشاف مثل هذه األخطاء يتطلب من المدقق خبرة ودراية واسعة 
  .باألصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

  

 :فئةاألخطاء المتكا §
، ث يمحو خطأ أثر خطأ آخر بالدفاترويقصد بها األخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحي

عة فيزيد بذلك من صعوبة وتكافؤ األخطاء يمنع من تأثيرها على توازن ميزان المراج
 اكتشاف مثل هذه األخطاء إال إذا دقق في مراجعته مدققولن يتسنى لل، اكتشافها

ولن يكون لذلك ،  التكافؤ بين خطأين في حساب واحدنالمستندية والحسابية وقد يكو
وقد يكون التكافؤ بين . ج أعمال المشروع أو مركزه الماليالخطأ أثر خطير على نتائ

األخطاء في حسابين مختلفين فينتج عن ذلك اختالف أو خطأ في صحة أرصدة هذين 
 مركزه المالية أعمال المشروع أو الحسابين وقد يترتب على ذلك تأثير على نتيج

  ).2007 ،بد اهللاع(
  

  :األخطاء الكتابية §
خر مثل ترحيل آخطاء نتيجة الترحيل لمبلغ بنفس الجانب ولكن لحساب تنشأ هذه األ

في هذه الحالة نجد .  آخر ولكن بحساب موردجله من مورد بالجانب الدائنآمشتريات 
ى ترحيل نفس المبلغ خرأوفي حالة .  ال يؤثر على ميزان المراجعةن مثل هذا الخطأأ
، في هذه  الحالة  من الجانب الدائن بدالًمدين مثالًلى نفس الحساب ولكن بالجانب الإ

 طرافهأميزان المراجعة لن تتساوى  نأيمكن اكتشاف مثل هذا الخطأ حيث 
 ).150: 2006 المطارنة،(

v من زاوية تأثيرها على توازن ميزان المراجعة:  

  ).136: 2009 ،الرماحي(  :وعين من األخطاءكن أن نفرق بين نيم       

 : األخطاء التي تؤثر على توازن ميزان المراجعة -1
 .ذا كانت جزئيةإخطاء االرتكابية أخطاء الحذف الجزئي واأل  - أ

 .خطاء تكشف عن نفسهاأ   - ب
 

 :خطاء التي ال تؤثر على توازن ميزان المراجعةاأل -2
 .خطاء الحذف الكليأ  - أ

 .يةذا كانت كلإخطاء ارتكابية أ  - ب
 .خطاء متكافئةأ   - ت
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  :وأنواعه) االحتيال(مفهوم الغش 
  : الغشمفهوم

 من قبل  مقصوداًفعالً"إلى أن الغش يعني ) 240( رقم تدقيقأشار المعيار الدولي لل
في اإلدارة، وأولئك المكلفون بالرقابة والموظفون، أو أطراف خارجية، ويتعلق  شخص أو أكثر

ل الحصول على مصلحة غير عادلة أو غير قانونية، والذي الخداع من أج هذا الفعل باستخدام
  ).202: 2003االتحاد الدولي للمحاسبين، ( "التقارير المالية ينتج عنه تحريف في

الخطأ الذي يرتكب عن قصد أو عمد أو تدبير سابق من قبل "وعرف الغش على أنه هو 
لغش أو االختالس أو التأثير على القوائم قسم المحاسبة أو الهيئة اإلدارية للتضليل أو اإلخفاء أو ا

  ).2011محمود، وآخرون، " (المالية

تعمد إخفاء أو تعديل البيانات بغرض الحصول على منافع "كما عرف الغش على أنه 
خاصة، أو التضليل طرف آخر والحيلولة بينه وبين الحصول على حقوقه المشروعة، أو تحميله 

ة، أو الحصول على أصول وممتلكات الوحدة اإلقتصادية بما يزيد عن التزاماته الحقيقي
  ).135: 1990الصبان، والفيومي، " (الستخدامها في األغراض الخاصة

ارتكاب أخطاء عن عمد وسبق اصرار، ويعني ذلك أن "وأيضاً عرف الغش على أنه 
 بهدف الغش مرادفة للخطأ العمد، ويحدث الغش عن طريق التالعب في البيانات المحاسبية،

اخفاء معالم معينة، لتحقيق منفعة شخصية على حساب الوحدة االقتصادية وتتنوع وتتشكل 
محاوالت ارتكاب التالعب، وتتمثل في االختالس واإلبتراز والرشوة والتالعب في عمليات 

  ).93: 2010الوقاد، وديان، " (االفصاح والتعارض في المصالح وإساءة استخدام السلطة

: على عدة معانٍ منه  أن استخدام مصطلح الغش يدلةستنتج الباحثتكر ومن خالل ما ذ
معنى الغش أنه  ومما يركز عليه تعريف تلك المصطلحات عن" االختالس والتالعب واالحتيال "

الغش يرتكب  يشمل عدة عناصر من أجل ارتكابه وهي النية والقصد أو التدبير المسبق، أي أن
واإلخفاء عن   للتضليلاًسعيوليس عن طريق المصادفة، وذلك بسابق إصرار وسوء نية وتعمد 

  .الماليةأنظار المستخدمين للتقارير 

  ).43-41: 2007عبد اهللا، ( :يرتكب الغش عن طريقويمكن أن 

التالعب في الدفاتر والسجالت بقصد إخفاء عجز أو اختالس أو بقصد إساءة استعمال أحد  -1
 :عالموجودات ومن األمثلة على هذا النو
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إثبات مدفوعات وهمية في دفاتر المشروع وسجالته واختالسها أو استعمالها لتغطية  -
اختالس بخزينة المشروع كإضافة أسماء وهمية إلى كشف أجور العمال أو تزوير 

 .إيصاالت دفع وهمية
عدم إثبات نقدية مقبوضة من أحد العمالء واختالسها أو استخدمها لتغطية اختالس سابق  -

 .خزينةأو عجز بال
استعمالها في تغطية   بسجالت المستودعات واختالسها أوعدم إثبات بضائع واردة -

 .اختالسات سابقة بالمستودعات
 .واختالس تلك البضائع، إثبات أذونات صرف صورية -

 كلما قل ارتكاب مثل هذا  ومتماسكاًلما كان نظام الرقابة الداخلية في المشروع قوياًوك
 والتزوير ولهذا على المدقق أن يزيد من نطاق عملية التدقيق النوع من التالعب والغش

  . نظام الرقابة الداخلية بالمشروع تشوبه نقاط ضعف وثغرات عديدةنأإذا ما وجد 

التالعب في الحسابات بالدفاتر والسجالت بقصد التأثير على مدى داللة القوائم المالية على  -2
 .نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي

ث مثل هذا التالعب بوحي وتوجيه من إدارة المشروع بقصد تحقيق أحد األهداف ويحد
  :التالية

، أو يغالي في تقدير بضاعة آخر المدة، ح المشروع كأن يثبت مبيعات وهميةتضخم أربا -
أو ال تؤخذ مخصصات كافية لالستهالك أو ، فترة الالحقةأو يؤجل قيد بعض المشتريات لل

 . حقيقتها وغير ذلك ال تظهر المصروفات على

هم ويستفيد أعضاء مجلس إدارة الشركة من وراء هذا كله بإيهام المساهمين بنجاح إدارت
 ،ا يتقاضون نسبة من أرباح المشروعكذلك ربما كانو، وبذلك يعاد انتخابهم مرة أخرى

ها ليبيعوا ما يملكون من) البورصة(ق المالية اسوشركة في األوقد يكون القصد رفع أسهم ال
أو يعملوا على تشجيع المستثمرين في االكتتاب بأسهم جديدة تنوي الشركة إصدارها 

  .وزيادة رأسمالها بها

تقليل أو تخفيض األرباح بقصد المضاربة في األسهم في السوق المالية أو بقصد تكوين  -
 .احتياطيات سرية قد يساء استخدامها مستقبال لتحقيق أهداف خاصة باإلدارة

أو طلب إعانة من الدولة خاصة إذا ، الضرائبلك أيضا بهدف التهرب من وقد يكون ذ
  . أدني من األرباحكانت الدولة تضمن حداً
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 ذكرها أعاله والمستعملة في تمأما كيف يتم هذا التخفيض لألرباح فبعكس الطرق التي 
  .تضخيم أرباح المشروع

عب في قيم الموجودات إظهار المركز المالي للمشروع على غير حقيقته وذلك بالتال -
 أو ،أو للحصول على قرض، ك بهدف المضاربة في السوق الماليكل ذل، والمطلوبات

 .ثمن مرتفع للشركة في حالة البيع

،  من االختالسات ولكنه أشد خطراًومما ال شك فيه أن التالعب بالسجالت أقل حدوثاً
  .ولون بالمشروعؤحيث يقوم به موظفون مس

ذا المدقق بذل قصارى جهده الكتشاف مثل هذا التالعب في حالة إ على  يتوجبومن هنا
  .ما أثارت شكوكه بعض المالبسات

  

 :مواطن األخطاء والغش ومجاالت ارتكابها
 دراية وإلمام مدقق الحسابات بأسباب وأنواع األخطاء والغش غير كافية له ما لم إن

 لكي تساعده إلى حد كبير للقيام يصاحب ذلك دراية وإلمام بمواطن ومجاالت األخطاء والغش
 .بعمله

، راحل رئيسة في الدورة المحاسبية المحاسبية بثالث م والمعلوماتالبيانات تمر حيث 
بها اوفيها تقع مجاالت متعددة الرتك، لمراحل مواطن ارتكاب الخطأ والغشوتعتبر هذه ا
  0)99-98: 2010الوقاد، وديان،  (:والمراحل هي

في هذه المرحلة ) أو الغش(يرتكب الخطأ : يات أي مرحلة القيد األولىمرحلة اثبات العمل -1
إما ) أو الغش(، ويتم الخطأ )المدين والدائن(أثناء تحليل العمليات المحاسبية إلى طرفيها 

في التوجيه المحاسبي أي قيد عمليات رأسمالية على أنها إيرادية أو العكس أو حذف 
ة المحاسبية، أو قيد عمليات ال تخص هذه الفترة وقد عمليات كان يجب قيدها وتخص الفتر

يكون الخطأ سهواً عن غير عمد بحسن نية، أو قد يكون عن عمد غش وتالعب بسوء 
 .نية

ترتكب األخطاء في هذه المرحلة، في تجميع دفاتر اليومية، :  مرحلة الترحيل والتجميع -2
ليومية لألستاذ المساعد أو ونقل األرقام من صفحة ألخرى، أو في عملية الترحيل من ا

العام أو في استخراج األرصدة من مراكز الحسابات أو عند إعداد قوائم الجرد، وفي 
ميزان تدقيق حسابات النهائي تكون األخطاء في هذه المرحلة إما ارتكبت بحسن نية أو 

 .بقصد الغش والتالعب أي بسوء نية، وهذا يتوقف على طبيعة ونوع الخطأ المرتكب
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تتنوع األخطاء في هذه المرحلة، فقد يتم إظهار قيم :  مرحلة إعداد القوائم المالية في -3
بعض األصول بأكبر من قيمتها الحقيقية أو إظهار بعض بنود إيرادات غير محققة أو 
إخفاء الرقم الحقيقي لبند الدائنين وإظهاره بأقل من قيمته، وعدم التفرقة بين اإليرادات 

ة في حسابات النتيجة، أو عدم التمييز بين أنواع األصول الثابتة العادية وغير العادي
والمتداولة كإدراج أصول ثابتة ضمن األصول المتداولة بهدف التضليل إلظهار نسبة 
سيولة غير عادية، وعدم التفصيل الالزم لاللتزامات العرضية والتي تظهر في الميزانية 

  .العمومية كبند مستقل في شكل حسابات نظامية

 :تصحيح األخطاء
 أن يقرر ما إذا كان ذلك الخطأ عليه أوالً، ف المدقق خطأ بالدفاتر والسجالتا اكتشعند

 ال فقد. ألنه ليس من الضروري تصحيح جميع األخطاء التي يكتشفها المدقق، يستلزم تصحيحاً
دقق وهذا أمر عائد لتقدير الم.  النسبية ضرورة تصحيحههتستدعي طبيعة الخطأ أو أهميت

  .وخبرته المهنية

فال بد عندها ،  على المركز المالي له تأثيراًأي أن، أما إذا كان الخطأ ذا أهمية نسبية
  .  للمبادئ المحاسبيةمن إجراء التصحيح الالزم وفقاً

  ).2010الحدرب،  (:وتقسم األخطاء من هذه الوجهة إلى مجموعتين

 .خطاء تؤثر على أرصدة حسابات األستاذ العامأ -1
 . يكون لها أثر على األرصدةولن تؤثر  الخطاءأ -2

ويجب تصحيح أخطاء المجموعة األولى بإجراء قيد باليومية مصحوب بالشرح الكافي 
 ن يؤدي القيد الجديد إلى تصحيح الخطأ الموجود فعالًألطبيعة القيد وسبب إجرائه كما يجب 

  .بالدفاتر والسجالت

وذلك لمجموعة األخطاء األولى (  بإجرائها تنقسم قيود التصحيح التي ينصح المدققو
  ).2007عبد اهللا، (:إلى مجموعتين هما) المؤثرة على أرصدة الحسابات باألستاذ العام 

   وهي تلك التي تؤثر على مبلغ أرباح أو خسائر المدة الحالية والمستقبلية: قيود التسوية  -1
خر آبين مصروف إيرادي وولذلك يجب إجرائها لتسوية ذلك األثر ومثالها الخلط 

رأسمالي حيث يستدعى ذلك بالضرورة إجراء قيد أو قيود تصحيحية إلعطاء صورة 
 .المقبلة أيضاً  والسنواتنية للمشروع للسنة المععادلة عن نتائج األعمال والمركز المالي
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، عينة فقط مالية سليمة للفترة الموهذه يجب إجراؤها بهدف إعداد قوائم: قيود إعادة التبويب  -2
ومثالها الخلط بين مصروفين ،  بالنسبة لقوائم السنوات التاليةولكنها غير ضرورية

 .إيراديين كتحميل مصروفات االنتقال على حساب مصروفات اإلعالن مثالً

 قد سبق ترحيلها بصورة خاطئة إلى دفتر ن تكودققومعظم األخطاء التي يكتشفها الم
  .حيحها بقيد في دفتر اليوميةاألستاذ العام ويستدعي األمر تص

فإذا كان حدث خطأ في جمع خانات دفتر النقدية واكتشف الخطأ قبل الترحيل لحساب 
يجب أن و ،النقدية  بدفتر األستاذ فإنه من الممكن تصحيح جمع الخانة التي حصل فيها الخطأ

  .العامقد انتقل إلى دفتر األستاذ يصحح بإجراء قيد في اليومية العامة ألن الخطأ 

 يجمع األخطاء التي اكتشفها في سجل مالحظاته ثم يتقدم بكشف األخطاء دققوالم
 .واقتراح القيود الالزمة للتصحيح وشرح واف لكل قيد تصحيح

وفي هذه الحالة هناك عامل نفسي ، ول عن الخطأؤكشف إلى الموظف المسويقدم ال
صححه وهو لن يقبل أن يقال له وهو أن أي شخص يكره أن يقال له أن عمله خطأ ويجب أن ي

 أن يكون حريصا عند تقديمه لهذا دققولذلك على الم، هناك خطأ بدون توضيح للخطأ وسببه
نفر تما يجب أن يقدم الكشف بطريقة ال يظهر أنه قد أظهر للموظف أخطاء وإنال الكشف وأن 
 ).1989الصحن،  (الشخص منه

ظف  في مركز مختلف عن المودققن الموالنقطة المهمة الثانية في هذا المجال هو أ
 تحليل دقق فإنه يدققأما الم، قام بتحليل العملية وتقييد القيدفاألخير ،  بتقييد العمليةالذي قام أصالً

العملية وطريقة تقييدها وإذا كان التحليل والتقييد خطأ فإنه يقترح قيد التصحيح بأطرافه المدينة 
 دقق أي أن المدققن يصحح الخطأ الذي اكتشفه المالخطأ أول عن ؤوالدائنة وعلى الموظف المس

  . يشير على الموظف بإجراء التصحيحال يقوم هو بتصحيح الخطأ وإنما

 في تصحيح األخطاء أن ال تفتح حسابات جديدة بل يقتصر على الحسابات ىويراع
اب األرباح  تجرى مباشرة لحس الالموجودة بالدفاتر كما أن قيود التعديل والتصحيح يجب أن

والخسائر وإنما للحسابات التي تأثرت بالقيد الخطأ والحالة الوحيدة التي تجرى القيود فيها 
وأن يكتشف الخطأ بعد إقفال ،  التجاريةةللحسابات الختامية هي عندما تقفل الدفاتر في نهاية المد

ت  فجميع العمليا عند إقفال الدفاترطالدفاتر فحساب األرباح والخسائر حساب خاص يستعمل فق
 أو حسابات الدخل أو حسابات  أو االلتزامات، سبق أن أثرت على حسابات األصول

،  يجب أن يؤثر على هذه الحساباتالمصاريف وأي تصحيح للخطأ في عمليات سبق أن قيدت
 نواع ومختلفة متعددة األتدقيقهخطاء التي اكتشفها أثناء  لتصحيح األدققالقيود التي يقترحها المو



  

  

24 

، الصحن( وقيود إعادة تصنيف، إلى قيود تعديل  يمكن تقسيمهافمثالً، في طريقة المعالجة
1983.(  

  :إخفاء األخطاء والغش
وهو محاولة المحاسب أو ماسك الدفاتر بتغطية الخطأ والغش عن عمد وعن سوء نية 

  .لية اإلخفاءوإجراء التغطية عنصر أساسي في عم، ت إلخفاء االختالسأو بالتالعب في الحسابا

فقد يحاول المحاسب عدم إظهار عجزه أمام اإلدارة بمحاولته موازنة ميزان المراجعة 
وقد يحاول التالعب بالحسابات ،  بتغير قيم بعض الحسابات عن عمد وبحسن نيةصورياً

-46: 1991الساعي، وعمرو، : (الس ويتم ذلك بنوعين من التغطيةختاالوتزويرها إلخفاء 
47.(  

 .وتتطلب منه إعادة التالعب وتكراره كلما تطلب األمر ذلك: ؤقتةتغطية م -1
وبمقتضاها ال حاجة إلى إعادة أو تكرار التالعب في أي وقت ما لم يتطلب : تغطية ثابتة -2

 .تغطية عملية جديدة

  : إلى بتغطية عملية التالعب أي بإخفاء الغش استناداًيوقد ال يهتم الموظف المعن

 . لعملية التدقيقاالختباريةاق العينة العملية لن تقع ضمن نط  - أ
 .اقتناعه بعدم ضرورة تدبير التغطية   - ب
 .عجزه عن تدبير وسيلة تغطية   - ت

 لحسابه ولم يودعه بالبنك وقام أما إذا قام الموظف بتحصيل مبلغ من أحد العمالء سداداً
 ).1987الجزار،  (:باختالسه فقد يحاول تغطية العملية بإحدى الطرق التالية

 : البنك التي يقوم بإعدادها والمشرف عليهاةية مؤقتة في مذكرة تسوي تغط -1
 . التي لم تصرف من البنك بعدالشيكاتتخفيض مبلغ   - أ

 .تخفيض رصيد البنك بالدفاتر   - ب

  . زيادة رصيد البنك في الكشف  -ج

  .زيادة مبلغ اإليداعات التي لم تظهر بكشف البنك بعد   -د

 :كه ويسجل فيحسب الدفتر الذي يمستغطية دائمة  -2
أو   تخفيض رصيد النقدية بتعمد الخطأ في الجمع:دفتر األستاذ العام المشرف عليه   - أ

الترصيد مع إجراء تغيير مكافئ في رصيد حساب آخر باألستاذ العام للحفاظ على 
 .التوازن
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 تخفيض خانة المقبوضات النقدية مع إجراء تغيير مكافئ :دفتر النقدية المشرف عليه  - ب
 .انة أخرى بالدفتر للحفاظ على توازنهفي مجموع خ

أو  إذ أن التدقيق المستندي، قتة أو ثابتة فإنه يمكن اكتشافهاوالتغطية مهما كانت مؤ
 .الحسابي وطلب الكشوف مباشرة من البنك من شأنها كشف التغطية الثابتة

ا  ال يوجد فرق بين الخطأ والغش من حيث أثر كل منهموتستنتج الباحثة مما سبق أنه
و في مدى توفر أو الهدف أعلى سالمة البيانات المحاسبية ولكن يتمثل الفرق بينهما في السبب 

، وذلك ألن فطنة المدقق ويقظته أثناء عملية و الغشأو سوء نية القائمين بارتكاب الخطأ أحسن 
الدقة التدقيق كفيلة باكتشاف أوجه التالعب والغش في الحسابات، وعلى المدقق أيضاً أن يتحرى 

الكاملة أثناء عملية التدقيق ألنه قد تكون هناك أخطاء ال يمكن اكتشافها بسهولة تكون محكمة 
 .بحيث يجب بذل مجهود زائد الكتشافها
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  لفصل الثالثا

  مسؤوليات مدقق احلسابات
  

  .تمهيد ×
  
  

  . الحسابات تجاه عمالئهدقق مسؤولية م ×
  .ر الحسابات تجاه الغيدقق مسؤولية م ×
  . المسؤولية المهنية  ×
  . المسؤولية الجنائية ×
  . المسؤولية التأديبية ×
  .دققولية المؤطبيعة مس ×
  . الحسابات عن اكتشاف األخطاء والغشدققولية مؤ مدى مس ×
  . الحسابات عن عدم اكتشاف األخطاء بعد صدور تقريره مدققولية ؤ مس ×
  . اإلجراءات عند وجود دالئل على احتمال وجود غش أو خطأ ×
  .ولية إدارة المنشأة عن وجود خطأ وغش بالقوائم الماليةؤ مس ×
  . كيف يواجه مدققو الحسابات التزويد على صعيد اإلدارة ×



  

  

27 

  الفصل الثالث
  مسؤوليات مدقق الحسابات

  :تمهيد
مع تطور المهنة ازدادت اء خدمات مهنية لمجتمع األعمال وبأدسابات  الحدققيقوم م

 القوائم المالية ،وتصميم  تدقيقبيرة وأصبح يقدم خدمات منها الحسابات بدرجة كدققخدمات م
أنظمة المعلومات، وتقديم خدمات ضريبية، وعمل دراسات الجدوى االقتصادية، ومع زيادة 

 دققو تعرض مدققونالوعي المالي واالستشاري ونمو حجم العمليات التي يحصل عليها الم
  . وحكم عليه بالتعويضالحسابات ألنواع عدة من المساءالت القانونية

 الحسابات حول مسؤولية إصدار معايير لالحتكام تدقيقوأدى تعميق الوعي لدى مهنة 
 الحسابات اإلهمال دققيإليها ولحماية األطراف التي قد يلحقها ضرر من جراء ارتكاب م

  .والتقصير في أداء واجباتهم المهنية ومخالفتهم لقواعد السلوك المهني

شخص ينتمي إلى مهنة لها معاييرها ولها أداة سلوك نهائية ويطلب  الحسابات دققفم
منه بذل العناية المهنية الكافية والمالئمة عند أداء عمله،  وعليه أن يؤدى عمله باستقالل وحياد 

 على حكمه المهني، ويتوقع منه أن يؤدى تام حتى ال يتأثر رأيه بمواقف اآلخرين ويكون مستنداً
وإذا كان الضرر مصحوباً بسوء نية كأن يخالف القوانين  أعمال اآلخرين،عمله بجودة تضاهى 

  ).Defiles, 1990(المعمول بها فقد يحكم عليه بالغرامة أو السجن أو كليهما 

نجم عن العقد الموقع بين  حساباته فيدققأما المسؤولية القانونية تجاه العميل الذي ي
 مسؤول عن أية دقق ويكون المتدقيقطاق عملية القد يتم تحديد نوعميله وفى هذا العدقق الم

  )مسؤولية عقدية(اجباته المهنية أضرار تلحق بهذا العميل ويطالب بالتعويض إذا قصر في أداء و

)William, 1996(.   

ول تجاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية ؤ الحسابات يعتبر مسدققن مأكما 
 عن الحقائق المالية في تقريره وسبب دققعقد، فإذا لم يفصح المالرغم من عدم وجود مثل هذا الب

  ).مسؤولية تقصيرية(فع التعويض له ضرر للطرف الثالث فعليه د

في ضوء التطورات المتالحقة للمهنة وحدوث حاالت االفالس والغش والتي كان أحد 
  .لسنوات األخيرةهناك تطورات حدثت على المهنة خاصة في ا. أسبابها قصور عمليات التدقيق
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 الحسابات يتعرض للمسؤولية المهنية إذا خالف قواعد السلوك  المهني دققكما أن م
، والذي تتراوح بين التنبيه واإلنذار أو تجميد ب على جميع األعضاء االلتزام بهاالذي يتوج

  ).American, 1978(  ةيسة المهنممارالالعضوية أو حرمانه من 

 الحسابات للمسؤولية الجنائية إذا تعدى الضرر دقق مإضافة إلى ذلك فقد يتعرض
 ضرار بالمجتمع ككل، ويعاقب بالسجن أو بدفع غرامةمحددين إلى اإلللشخص أو األشخاص ال

  .أو بالعقوبتين معاً

 أن يحدد كيفية تأثير ، فعليهخرآ دققاالستعانة بعمل م الحسابات دققوفى حال قيام م
انات المالية  عن طريق دراسة األهمية النسبية لجزء البيتدقيقخر على عملية ال اآلدققعمل الم

 الرئيسي بمراجعتها أو اإلشارة في تقرير صراحة بأن الجزء من البيانات دققوالتي سيقوم الم
 ).ISA, 1999( ة قد تم مراجعته بواسطة زميل أخرالمالي

  .وليات وواجبات المدققين من القضايا الجدلية في الفكر المحاسبيؤمس
تحمل المدقق مسؤوليات  ومدى نقاش مستمر حول طبيعة المسؤوليات وحدودها يدور

ة للبيئة التي  أما بالنسب. بالبيئة التي يعمل بها المدققونوالتي عادة تكون ذات عالقة. اتجاهها
إلى جانب .  يتأثر بظهور حاالت الفشل المؤسسي مسؤوليات المدققنإف ،يعمل بها المدققون

وليات الجسام التي يتوقعها المجتمع من المدققين والمنظمين ؤع لعملية التدقيق والمس المجتمنظرة
وليات وواجبات ؤفبينما نجد المدققين والمهنة يقفون موقف المدافع عن المدقق حول مس. للمهنة

ن بقية أفنجد .  الجهات األخرى مغاير لذلك تماماًن موقفإالمدققين كما يتصورنها ويفهمونها، ف
 بتحميل تطالبر ويلى التغيإلى المدقق نظرة الناقد الداعي إئات المهتمة بعملية التدقيق تنظر الف

  ).sikka, et al.,1992(  الفشل الكاملة عنوليةؤمسالالمدققين 

غير أن ذلك يخالف وجهة النظر المهنية والتي تعتبر أن مسؤولية المدقق هو القيام 
ة هذه ي فني محايد عن مدى عدالأعطاء رإلمالية بهدف فحص انتقادي منظم للبيانات ابإجراء 

ثاره على كافة إ، وله ليهإي حصيلة ما توصل أ، ويعتبر هذا الرالبيانات وتمثيلها للحقيقة
 إذاخاصة . ي بعين االعتبار عند اتخاذ قراراتها الماليةأاالطراف ذات العالقة التي تأخذ هذا الر

 بما يتفق مع القواعد المهنية المتعارف عليها وبذل العناية ما قام باختبارات واجراءات التدقيق
 يكون قد قام بواجباته ، وبالتاليليهاإالمهنية الكافية وضمن تقريره الحقائق والنتائج التي توصل 

نه يتعرض للمساءلة من الجهات إعفى نفسه من المسؤولية، وبخالف ذلك فأعلى الوجه السليم و
  للقاعدة العامة في القانون التي تلزمو التي لها سلطة الرقابة عليه تبعاًأه المختلفة التي تتأثر بعمل

  ).73-72: 2009الذنيبات، (  للغير بالتعويضحدث ضرراًأكل من 
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 :قؤولية المدقمس

 الحسابات بذل العناية المعقولة أي عدم تقـصيره أو إهمالـه فـي أداء          دققيجب على م  
-124: 1983عطـا اهللا،    (:فيه شروط التكوين الذاتي وهي     واجباته وال يتم ذلك إال إذا توافرت      

125.(  

 .كفاية تأهيله العلمي .1
 .كفاية تأهيله العملي .2
 .ضمان استقالله وعدم خضوعه ألي ضغط أو تأثير .3

وإذا ما توفرت لديه المقومات األساسية لتكوينه الذاتي فإنه يستطيع إذا ما عرضت عليه 
 لمعرفته التامة بما يجب أن يقوم به من ء حكمه فيها نظراً على إبداحالة معينة أن يكون قادراً

إلى جانب قدرته على تفهم الظروف ، أعمال نحوها وبالوسائل الفنية الكفيلة بسالمة األداء
 بالشكليات واإليضاحات التي دقق وتتطلب العناية المعقولة عدم اقتناع الم.المحيطة بكل حالة

لى ال يعتمد عأويجب ، م مصلحة شخصية في تضليله تكون لهيقدمها موظفي المشروع فقد
 الشخصية للموظفين أو العميل نفسه أو على أنهم يتمتعون بسمعة طيبة في المجتمع معرفته

  .وبالنزاهة

ول عن اإلشراف الدقيق على األعمال التي يقوم بها المساعدون والمندوبين ؤكما أنه مس
ولية عليه وحده وليس على ؤلية وفي النهاية تقع المسوإال قام هؤالء بأعمالهم بطريقة روتينية وآ

 يستخدم تدقيقب األمر وضع برنامج محدد للعاتقهم ولتحقيق اإلشراف على المساعدين يتطل
 وتحدد في البرنامج الخطوات التي تتبع والبيانات الواجب الحصول عليها تدقيقضمن أوراق ال

 .قيقتدلتحقيق أهداف الواإلجراءات الواجب إتباعها 

 فإنه يمكن مدققللولية القانونية ؤوفي ضوء العناية المعقولة التي على أساسها تتحد المس
  ).13-12: 2002جربوع، : (تقسيمها إلى

 . الحسابات تجاه عمالئهدققولية مؤمس )1
 . الحسابات تجاه الطرف الثالثدققولية مؤمس )2
 . الحساباتدققولية المهنية لمؤالمس )3
 .ولية الجنائيةؤالمس )4
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  : الحسابات تجاه عمالئهدققولية مؤسم
 على وجود عقد مبرم  وتعتمد أصالًتدقيقجاه عميل الولية العالقة التعاقدية تؤتنشأ مس

 ولذلك يفضل أن  على حقوق وواجبات كل من الطرفين ومشتمالًوقد يكون مكتوباً، بين الطرفين
ظهارها فيجب أن تكون وإذا كانت هناك بنود خاصة يرغب الطرفين بإ، يكون العقد كتابة

  .واضحة وظاهرة في العقد

 وغير مكتوب ولكن في هذه الحالة سوف يصعب تفاق بين الطرفين شفوياًوقد يكون اإل
إثبات أي شيء بالنسبة للطرفين وسوف يعتمد األمر على توفير القرائن واألدلة التي تفي بغرض 

  .اإلثبات

  -:ولية التعاقديةؤأركان المس
 . سواء في العقد أو في القانوندققتزام من جانب الميكون هناك الأن  -1
ال يكون أ أو إهمال أو تقصير في تنفيذ الواجبات ودقق من جانب المأن يكون هناك خطأ -2

 .اإلهمال في األصل نتيجة لتقصير من جانب العميل نفسه
حق  بالعميل ويجعله يست في تأدية واجباته أضراراًدققأن ينتج مباشرة عن إهمال الم  -3

 . عن ذلكتعويضاً
ولية االخالل بأحكام العقد أو غيره من المستندات وخاصة فيما ؤ مسدققويتحمل الم

يتعلق باإلهمال والتقصير في تنفيذ شروطه ويعمل ذلك العقد أو غيره من المستندات على 
ولية ؤمس( في إطارها دققحدد له الحدود الذي سيعمل المتوضيح طبيعة العملية للعميل وي

 ).اقديةتع

 في الفشل في بذل العناية الكافية أو دققلعميل ذاته في حدوث إهمال الموقد يشترك ا
  . عن إهماله قانونياً دفاعاًدققباته وفي هذه الحالة سيجد الماألداء المناسب لواج

 في الدفاع عن ادعاءات العميل باإلهمال فإنه يتم دقق الوسائل التي يلجأ إليها المومن
 ونطاق تطبيقها من خالل استخدام كل من خطاب االرتباط وخطاب دققية المولؤتحديد مس

  .التمثيل

اته وليؤ إلى عميله يحدد فيه مسدققاالرتباط هو خطاب موجه من الموخطاب 
 يوضح دققل فهو خطاب من العميل إلى المأما خطاب التمثي، وليات العميل في آن واحدؤومس

  .دققالية تظل مع اإلدارة وليس للمادل للقوائم المولية األولية للتمثيل العؤبأن المس

  



  

  

31 

  :  الحسابات تجاه الغيردققولية مؤمس
والغير هو . ق بعقد تجاه الغير ممن لم يرتبط معهم المدقأوهي المسؤولية التي تنش

، وهذه المسؤولية موضع خالف مباشر،و بشكل غير أ صيالًأ، وقد يكون منتفعا الطرف الثالث
  .ذا لم يكن هناك عقدإنه توجد مسؤولية للمدقق أحيث يرى البعض 

ن مسؤولية المدقق تجاه الطرف الثالث فيه خالف، فقد يكون الطرف أدبيات لقد بينت األ
 فهو األساسي المستفيد أما. أساسي مستفيداً غير أوساسياً من البيانات المالية، أالثالث مستفيداً 

ما المستفيد غير أ. ه سيستخدم البيانات الماليةالطرف الذي يكون المدقق على علم مسبق بان
  .Boynton, 2006 )( ر المسمى من بداية عملية التدقيقساسي  فهو الطرف غياأل

ن طرفاً ثالثاً سيعتمد على تقريره عند اتخاذ قرارات أ المدقق ببإبالغفأحياناً يقوم العميل 
محاسبية المدققة من قبله ستعرض على ن البيانات الأمعينة، وعلى سبيل المثال  اعالم المدقق ب

في مثل هذه جل الحصول على قرض، فأحد البنوك من  تقدم ألأوشركة اخرى لغرض الشراء، 
واجب بذل العناية المهنية المعقولة تجاه الطرف الثالث، وبالتالي يتحمل  ن المدققإالحاالت  ف

اإلهمال الجسيم والغش كما هو همال العادي والمدقق المسؤولية تجاه هذا الطرف في حالة اإل
  ).2009، الذنيبات( مر بالنسبة للعميلألا

 الحسابات ال توجد بينه وبين من يطلعون على القوائم المالية دققومن الواضح أن م
وال يوجد ، التي يعد تقريره بشأنها أو الذين يستخدمونها في أغراض متعددة أي عالقة تعاقدية

يتعاقد بطريقة مباشرة معهم على عكس عالقته بموكليه أصحاب أي التزام من قبلهم ألنه لم 
  .المشروع

أمام الغير عن الغش أو والًؤ يعتبر مسدققن المأ  ترى الباحثة على ما سبقوبناء 
 إذا كان يعلم أن القوائم المالية التي والًؤويعتبر مس، اإلهمال الجسيم الذي يرقى مرتبة الغش

 من والًؤولكن ال يعتبر مس. عين بالذات بغرض االعتماد عليهامتحمل تقريره ستقدم إلى شخص 
  .قبل الغير في غير هذه األحوال

 للمحاكمة نتيجة عدم اكتشافهم التالعب دققونوفي معظم الحاالت التي يتعرض فيها الم
 في بذل العناية دققفشل الم كانت من األسباب الرئيسة هي، تدقيقأو االختالس في عملية ال

  ).ولية تقصيريةؤمس( المالئمة للقيام بالعملية الموكلة إليه المهنية 

 الحسابات يجب دقق التعاقدية أو التقصيرية ضد مة بنوعيهانيولية المدؤولكي تنعقد المس
  )138: 1983عطا اهللا، (  :أن تتوافر ثالثة أركان هي
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 . في أداء واجباته المهنية دققصول إهمال وتقصير من جانب المح  - أ
 .دققالغير نتيجة إهمال وتقصير الم أصاب وقوع ضرر   - ب
 .  الحساباتدققق بالغير وبين إهمال وتقصير مرابطة سببية بين الضرر الذي لح   - ت

  :ولية المهنيةؤالمس
يفرض بالضرورة مستوى من مسؤولية األداء وم بذل العناية المهنية الواجبة ن مفهإ

مثل هذه المسؤولية ، وتتية المهنيةؤوليجب تحقيقه وهذا المستوى يدخل في نطاق ما يعرف بالمس
ن يتمتع بها مدقق الحسابات والتي تعمل على زيادة الثقة بصفة أخالقية التي يجب في المبادئ األ

  .عامة فيما يقوم به من عمل وما يبديه من اراء وما يعده من تقارير

ولية ؤ المسدارة في المؤسسة التي يقوم مدقق الحسابات بتدقيقها هين اإلأوبالرغم من 
ال إ، ة وما تتضمنه من بيانات ومعلوماتالرئيسة عن صحة وكفاية مضمون وشكل التقارير المالي

ذ تقع عليه مسؤولية مهنية ذات  إ مدقق الحسابات من تلك المسؤولية،عفاءإن ذلك ال يعني أ
 ، وتدعيم هذه المسؤولية ما يجبمن عناصر تدقيق حسابات بصفة عامةطبيعة خاصة كعنصر 

راكه لدوره خالقية ومسؤولية اجتماعية يحددها ادأن يتمتع به مدقق الحسابات من مبادئ أ
براز هذه المسؤولية عند تصميم برامج تدقيق الحسابات إ، لذلك عليه االجتماعي بصورة عامة

  .والتدقيق

 تدقيق الحسابات المهنية في النواحي سؤوليةوتتركز مسؤولية مدقق الحسابات وم
  : التالية

 ).61-60: 2010الوقاد، وديان، (:: خطاءالمسؤولية المهنية في اكتشاف األ  - أ

 على مدقق الحسابات اكتشافها والتي تدخل في نطاق المسؤولية المهنية ةخطاء الواجبمن األ
 :ما يلي 

، وهي التي ترتكب عند تسجيل العمليات المالية في السجالت و حسابيةأخطاء دفترية أ -1
 .رقام هذه العمليات او في التوجيه المحاسبي لهاأ في كتابة والدفاتر مثل الخطأ

، وهي التي تتعلق بعدم االلتزام بتطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها خطاء فنيةأ -2
و الجهل بهذه أو عدم تفهم بعض العمليات المالية عند تسجيلها دفتريا أبطريقة سليمة 

 .عملياتو التفسير الخاطئ لطبيعة هذه الأالقواعد 
جرائية، وهي التي تتعلق بعدم االلتزام بالخطوات الالزمة لتنفيذ عمليات معينة إخطاء أ -3

و أثبات المستندية لبعض هذه العمليات دلة اإلأو عدم توافر أنهاء اجراءات خاصة إو أ
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 بعض المخالفات المالية عن طريق عدم االلتزام باإلجراءات رتكاباو أجراءات اإل
 .و التحصيل المالي مثالًأليات الصرف الخاصة ببعض عم

 :المسؤولية المهنية في اكتشاف المخالفات النظامية - ب
: 2011 ،وآخـرون محمـود،   ( :تمثل هذه المخالفات النظامية في نوعين من المخالفات هي        

191-192.(  
  

 :المخالفات المالية والحسابية-1

  : ما يلي و الحسابية ومن أمثلتهاأهي المخالفات ذات الطبيعة المالية 

 .و النفقات وعدم االلتزام بهاأجراءات صرف بعض المبالغ إمخالفة  −
 .تجاوز مبالغ معينة عن الحد المسموح به للصرف في مجال ما −
 .و نقصاًأالخطأ في تسجيل المبالغ المعينة زيادة  −
 .الخطأ في التوجيه المحاسبي داخل السجالت والدفاتر لبعض العمليات −
 .و التمويلأنتاج و اإلأو البيع أالشراء ب خاصة جراءات ماليةإمخالفة  −
 .و المزايدات لغرض ماأجراءات بعض المناقصات إمخالفة  −

 

  :المخالفات القانونية للنظام العام للدولة-2

 وأ تحكم طبيعة العمل في الشركات هي المخالفات التي تتعلق بمختلف القوانين التي
  :يالمؤسسات موضوع تدقيق الحسابات ومنها ما يل

 .مخالفة القانون للنظام الداخلي في الشركة −
 .مخالفة اللوائح المنظمة للعمل داخل الشركة −
 .مخالفة بنود عقد تكوين الشركة في بعض النواحي −
 .خرىأطراف أو أي أمخالفة العقود المختلفة بين الشركة  −
و أو الصناعة المعينة على مستوى القطاع أمخالفة القانون المنظم للنشاط المعين  −

 .الوزارة
 .مخالفة القانون العام على مستوى الدولة −

  :المسؤولية التأديبية
 الحسابات مسؤولية تأديبية ألنه خالف دققذا لم يتوافر القصد الجنائي ممكن مساءلة مإ

   ).95: 2009الرماحي،  (قواعد آداب وسلوك المهنة
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 1972لسنة ) 40(ولقد نص قانون نقابة التجاريين في جمهورية مصر العربية رقم 
على اجراءات المساءلة التأديبية، ولقد تراوحت العقوبات التأديبية التي نص عليها القانون من 
مجرد لفت النظر إلى اإلنذار إلى اإليقاف عن العمل لمدة ال تتجاوز سنة، ثم إلي اسقاط عضوية 

  .ابة مرة أخرىالنقابة بما يعني عدم تمكنه من مزاولة المهنة إال بعد إعادة قيده بالنق

وبالنسبة إلدارات مدقق الحسابات، فلقد حددت الئحة العاملين بهذه اإلدارات العقوبات 
اإلنذار، والخصم من المرتب مدة ال تجاوز شهرين، والحرمان : التأديبية التي يمكن توقيعها وهي

ن الخدمة مع من العالوة، أو الترقية، أو تأجيل موعد استحقاق العالوة أو الترقية، والفصل م
الصبان، (حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة 

  ).167: 2012وإبراهيم، 

  :ركان المسؤولية التأديبيةأ
  .)2009الرماحي، (:ال بتوافر ركنين مادي ومعنويإال تقوم 

  :الركن المادي §

 ولم يثبت أذا لم يوجد خطإ فدققصدر من المو السلبي الذي يأيجابي يتمثل في العامل اإل
و التزامه المهني فال يمكن مساءلته تأديبياً وتقوم الجريمة التأديبية أاخالله بواجبه الوظيفي 

المهني ولو لم يقع ضرر فعلي يترتب عليه مسؤولية تأديبية وـبمجرد وقوع الخطأ الوظيفي 
  .أديبية بخالف المسؤولية المدنية في المسؤولية التن الضرر ليس ركناًإوعلى ذلك ف

  :الركن المعنوي §

ن يصدر الفعل الخاطئ عن أ حتى يحاكم تأديبياً بل ال بد دققال يكفي صدور الخطأ من الم
و غير عمدي أ  فهو قد يكون عمدياً متعمداًن الخطأ التأديبي يكون دائماًأآثمة وال يعني رادة إ

  . عند تقدير العقوبة مشدداًاًصبح ظرفأذا ثبت التعمد إنه أكل ما هنالك 

  :ولية المدققؤطبيعة مس
  .)48-47 :1989 ،االتحاد الدولي للمحاسبين( :وليات المدقق بما يليؤيمكن تلخيص مس

أن يقوم بتصميم ثم تقويم إجراءاته في إطار ما يكفي الكتشاف المخالفات واألخطاء التي  .1
 .ماليةيمكن أن تفسد الصورة الصادقة والعادلة للقوائم ال

2. الحصول على تأكيدبأن األخطاء ) فق مع معايير التدقيقتتبتطبيق اإلجراءات التي  ( كاف
 جوهرية على القوائم المالية لم تحدث أو أنها كانت قد ثاراًآوالمخالفات التي يمكن أن تترك 

 .ثارها بطريقة صحيحة في القوائم الماليةآحدثت تكون قد صححت وإال تم إظهار 
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العناية والمهارة الواجبة في تقريره عن القوائم المالية المعيار المطلوب للتقويم مثل أن يبذل  .3
، هذه العناية هو مستوى العناية المبذول من قبل المدقق على قدر معقول من الكفاءة

 .ويتماشى مع معايير التدقيق والمحاسبة السارية المفعول
 إن هذا تنشأ فقط عندما يكون واضحاً عن اإلخفاق في اكتشاف الغش دققولية المؤإن مس .4

 . عاماً التي تلقى قبوالًتدقيقفاق في االلتزام بمعايير الاإلخفاق نتج عن اإلخ
الحق ال يعد قرينة  ويكتشف في وقت تدقيق خالل الفترة التي غطتها الالغش الذي يرتكب .5

 ني وفقاًإذا كان الفحص قد تم بمهارة وحرص مه ال يضمن دققفالم، دققعلى إهمال الم
 .تزاماته التي تنطوي عليها المهمةقد أوفى بالف وبالتالي  عاماً التي تلقى قبوالًتدقيقلمعايير ال

،  حسابات العميلتدقيققام ألول مرة ب تدقيق نفترض أن مكتب الدققوإليضاح موقف الم .6
ونتائج  يبين أن القوائم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي  تقريراًموقد

العمليات وبعد عدة أشهر اكتشف العميل أن أحد موظفي الشركة كان يقوم باختالس أموال 
قيود وهمية في السجالت وكان يخفي جريمته عن طريق إجراء ، واتالشركة منذ عدة سن

خسائر  من ال كبيراً أن جزءاً باإلهمال موضحاًدققوبفرض أن العميل اتهم الم، المحاسبية
الممكن تجنبها لو  كان من ت مؤخراًث وأن الخسائر التي حددقق المتدقيقخ حدثت منذ تاري

، وبناء عليه يمكن طرح السؤال  في اكتشاف عدم انتظام السجالت المحاسبيةدققلم يخفق الم
 :التالي

ولتوضيح ذلك فإنه من  في اكتشاف الغش يعد قرينة على إهماله؟ دققهل إخفاق الم
هم فقط في عدالة القوائم  يدلون برأي بل ضمنون دقة القوائم المالية دائماً ال يدققينالمالمعلوم أن 

ة كاملة لجميع السجالت  ال يقومون بمراجعة تفصيليدققين وباإلضافة إلى ذلك فإن الم،المالية
 فحص . تكاليف باهظة ال تبررها األحوال العاديةيه القيام بهذا العمل ينطوي عل وإن،والعمليات

مدى وطبيعة اإلجراءات ، يم نظام العميل للرقابة الداخليةينطوي على دراسة وتقيي والذ دققالم
في نظام الرقابة  لنقاط الضعف والقوة التي يتم اكتشافها  تحدد وفقاًتدقيق ال عمليةالمتبعة في

 النتائج التي يصل  وتوجيهها بصورة جيدة فإنتدقيقإذا تم اختيار إجراءات ال، الداخلية للعميل
 يكون هناك تأكيد مطلق بأنه ال فإنه لنومع ذلك ، يجب أن تكون سليمة بصفة عامةدقق ها المإلي

كما أن هناك احتمال بأن تكون ، مدققالتي لم تشملها اختبارات اليوجد غش في العمليات 
المستندات التي تم التالعب فيها مزيفة بمهارة أو أن عدم االنتظام قد تم إخفائه بحذق شديد بحيث 

  . عاماً التي تلقى قبوالًتدقيقصعب اكتشاف الغش حتى مع تطبيق أساليب الي

 دقق ال يكون الم عاماً التي تلقى قبوالًتدقيق لمعايير ال بالفحص وفقاًدققعندما يقوم المو
 على تقديره دققعملية الفحص يجب أن يعتمد المخالل ،  عن اإلخفاق في اكتشاف الغشوالًؤمس
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نية على الحكم على األمور في تحديد اإلجراءات التي تستخدم ومدى الشخصي ومقدرته المه
  .االختبارات التي تتم

 تحدث  قدفإنه، دققنية كثيرة يجب أن يتخذها الم ألن هناك قرارات صعبة وفونظراً
  المهنية الواجبة يعمل بإخالص ويبذل العنايةدقق الذيالمو ،بعض أخطاء في الحكم على األمور

الخطأ في الحكم على األمور أو في فإن ، تدقيقتي تستخدم عادة في مهنة ال الودرجة المهارة
  ).90-88: 1982حجازي،  (التقدير الشخصي ال يعتبر إهماالً

 في اإلفصاح دققتي تنشأ عن إخفاق الموالخالصة أن العميل يمكنه استعادة الخسائر ال
 دقق يجب أن كل مومع ذلك فإن، مال باإلهكان مذنباً دققغش إذا أمكن فقط إثبات أن المالعن 

 يجب أن ، كما باستمرار الكتشاف قرائن عن غش محتمل له قيمة مادية كبيرةيكون متيقظاً
   . عندما يواجه مشكالت معينةيناقش النتائج مع العميل أو مجلس اإلدارة

  يكون مدركاً أن بالفحص المعتاد للقوائم الماليةدقق أيضاً عند قيامه المويجب على
قد تكون القوائم المالية مضللة نتيجة الختالس أو ما يماثله من أمور غير فإلمكانية حدوث غش 

  . معاًمنتظمة أو سوء عرض مقصود من جانب اإلدارة أو كالهما

 : الحسابات عن اكتشاف األخطاء والغشدققولية مؤمس

ول عن ؤس غير ممدقق عن اكتشاف األخطاء والغش، فإنهالفي مجال تحديد مسؤولية 
ولكن يجب عليه بذل العناية المهنية المالئمة والتي تتطلب منه دراسة وتقييم ، منع الخطأ والغش

 تدقيقزمة وتوقيتها وعمل برنامج ختبارات الالوتحديد اإلجراءات واإل، نظام الرقابة الداخلية
، بوعجر(  وجود تحريف مادي في الدفاتردققشامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع الم

2002 :14.(   
  

 : الحسابات عن عدم اكتشاف األخطاء والغش بعد صدور تقريرهدققولية مؤمدى مس •

قوائم المالية التي غطاها  للقيام بإجراءات جديدة على الدققال يوجد إلزام قانوني على الم
 ولو ،وائم قد تأثرت بأخطاء وغش جوهرية إليه بأن تلك القه إذا وصلت معلومات أكيد إالتقريره

  .يره ألثرت على نوع الرأي الذي سوف يبديه على تلك القوائمرأنه علم بها قبل إصدار تق

  ).20-19: 2000جربوع، (: القيام بما يليدققوفي هذه الحالة يجب على الم

أن يطلب من إدارة المنشأة القيام بإبالغ كل من يتأثر في التحريف المادي للخطأ والغش                 -أ 
 .على القوائم المالية
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لقيام بتعديل القوائم المالية بأسرع وقت مع تعديل تقريره بما يتالءم مع األخطاء والغش              ا  -ب 
 .التي تم اكتشافها

إذا كان من المنتظر بإصدار قوائم مالية مرحلية عن فترة تالية مصحوبة بتقريـر مـن                  -ج 
وأن يجـري     أن يفصح عن المعلومات الالزمـة      دققفيجوز للم ،  في وقت قريب   دققالم

 ).ب(في البند   من إصدار قوائم مالية معدلة كما وردفي هذه القوائم بدالًالمطلوب 
 الحسابات اتخاذ اإلجراءات التي يرى ضرورتها للتأكد من قيام          دقق يجب على م   وأخيراً  - د 

 .المنشأة باإلفصاح المطلوب كما ورد في الخطوات السابقة
الخطوات كما ورد في ولكن في حالة رفض إدارة المنشأة القيام باإلفصاح المطلوب 

بأنه ،  أن يخطر كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بهذا الرفضدققالسابقة فيجب على الم
 سيتخذ الخطوات التالية لمنع دققفإن الم، م قيام المنشأة باإلفصاح المطلوبنتيجة لعد

 : وهياالعتماد على تقديره مستقبالً
ـ     اًخطار إدارة المنشأة بأنه ال يجب من اآلن فصاعد        إ  -أ   والقـوائم   دقق الربط بين تقرير الم

 . المالية
 االعتماد علـى    خطار الجهات الرقابية التي تخضع إدارة المنشأة لسلطاتها بأنه ال يجب          إ  -ب 

 . مستقبالًدققتقرير الم
تماد على   بأنه يعتمد على القوائم المالية بوجوب عدم االع        دققخطار كل شخص يعلم الم    إ  -ج 

 . تقرره مستقبالً
 على أساس القيام باختبارات تعتمد على اختبار عينات  تتم عادةًدقيقتإن عملية ال

الذي يحدد ذلك في  دققاالختبارات إلى المللعمليات المالية التي قام بها ويترك أمر تحديد 
 ال تدقيقكل القيود والعمليات ألن ال لفحص  شامالًتدقيقال يوجد برنامج  و.تدقيقبرنامج ال

 األخطاء والغش بل تهدف إلبداء رأي فني محايد بخصوص المركز  إلى اكتشافأساساً هدفي
 مما يؤدي إلى المالي ونتيجة األعمال وأنه كلما كان نظام الرقابة الداخلية في المشروع قوياً

ص الذي يقوم  توسيع نطاق الفحمدقق فعلى التقليل نطاق االختبارات أما إذا كان النظام ضعيفاً
المراجعة  قيامه بفحص العمليات عن طريق استخدام أسلوب عند دققبه وال شك أن الم

 إلى هذا األسلوب إال إذا كانت عناصر العينة التي اختارها سليمة االختبارية ال يطمئن عادةً
 في ناحية من النواحي فإنه ةشكلم التي تتكون منها وإذا ظهر ما يثير يناتوأنها تمثل مجموع الع

 .عدم وجود ما يؤيد هذا الشك كد منيلجأ إلى توسيع اختباراته ليتأ
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وجود نظام دقيق  ال يقصد به أنه بديل لدققن عمل المأ  دائماًيجب أن يكون واضحاً
وعلى إجراءات كفيلة ،  بوالص للتأمين ضد خيانة األمانةيشتمل على استخراج، للرقابة الداخلية

 .بالمحافظة على أصول المشروع
 عوامل أهمها  يجب أن يؤخذ في االعتبار عدة عن الغشدققولية المؤعند تحديد مس

، من الذي تسبب في عدم اكتشاف الغشو،  بهاه والتزمدقق التي كلف بها المتدقيقنطاق عملية ال
ضع نه كنتيجة مباشرة إلهمال المشروع في عدم تصميم ووأ أو دققهل هو نتيجة إهمال الم

حية من يطة كفيلة بإثارة الشك حول ناوهل كانت الظروف المح، نظام متكامل للرقابة الداخلية
 . في االستقصاء عنها أدى إلى عدم اكتشاف الغشدققالنواحي وأن إهمال الم

 بطريقة سليمة تدقيقت هو قيامه بتنفيذ عملية ال في هذه الحاالدققوالمطلوب من الم
ضمن ي  التدقيقوبالرغم من أن ال، دققين المتعارف عليها بين المتدقيق لمستويات الوطبقاً

  وظائفها الرئيسة إدخال االطمئنان في نفس أنالخسائر الناتجة عن خيانة األمانة والسرقة إال
 أن يؤدي العناية المعقولة أثناء دققولهذا ينبغي على الم، العميل ضد أي تالعب في ممتلكاته

  . إلى اكتشاف االختالسات والغش السليمتدقيقؤدي اليقيامه بواجباته وعادة 

عدم  أدت إلى تدقيق على نطاق عملية الكان العقد بين الطرفين قد وضع قيوداًوإذا 
ولية ألنه لم يتسبب ؤ في هذه الحالة ال يتحمل أي مسدققفإن الم،  من اكتشاف الغشدققتمكن الم

ود في وذلك بشرط أن يكون قد أوضح هذه القي، في عدم االكتشاف عن طريق إهماله المباشر 
  ).145-143: 1983،طا اهللاع(تقريره لموكليه 

 :اإلجراءات عند وجود دالئل على احتمال غش أو خطأ
مخاطر على احتمال وجود  لتقديم العندما يدل تطبيق إجراءات التدقيق المصممة وفقاً

وإذا اعتقد المدقق ، ها المحتمل على البيانات الماليةعلى المدقق أن ينظر في تأثير، غش أو خطأ
أ قد يكون له تأثير مادي على البيانات المالية فعليه القيام بتطبيق إجراءات أن هذا الغش أو الخط

  .تدقيق معدلة أو إضافية مناسبة

ويعتمد مدى خطورة هذه اإلجراءات اإلضافية أو المعدلة على حكم المدقق بالنسبة لما 
  ).17: 1995 االتحاد الدولي للمحاسبين،( :يلي

 .أنواع الغش أو الخطأ المحتملة )1
 .تماالت وقوع الغش أو الخطأاح )2
 .احتمال وجود تأثير مادي على البيانات المادية لنوع معين من الخطأ أو الغش )3
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ال يستطيع المدقق أن يفترض أن حالة وقوع الخطأ أو الغش هي حالة منفردة ومنعزلة 
على المدقق إذا لزم األمر أن يعدل من طبيعة . ا دلت الظروف بوضوح على خالف ذلكإال إذ

  .وتوقيت ومدى إجراءات عمله األساسية

 في تأكيد أو استبعاد الشك إن القيام بإجراءات معدلة أو إضافية يساعد المدقق عادةً
دقق مناقشة هذا األمر مع بوجود غش أو خطأ نتيجة لإلجراءات المعدلة أو اإلضافية فعلى الم

كما أن ، انات المالية في البيأن ينظر فيما إذا تم إظهاره بصورة مناسبة أو تصحيحه ،اإلدارة
  .هقرير أن يأخذ في االعتبار التأثير المحتمل لذلك على ت يجبالمدقق

على المدقق أن يأخذ في االعتبار دالالت الغش والخطأ الجوهري على األمور األخرى 
أن يعيد النظر في تقدير المخاطر وصحة إقرارات اإلدارة في حالة وجود والمتعلقة بالتدقيق 

 اإلفصاح عنه في أو خطأ لم يتم اكتشافه من خالل إجراءات الرقابة الداخلية ولم يتمغش 
قبل المدقق تعتمد  من ف حاالت معينة من الغش أو الخطأإن دالالت اكتشا. إقرارات اإلدارة

على عالقة ارتكاب أو إخفاء الغش أو الخطأ بإجراءات الرقابة المحددة ومستوى اإلدارة 
  .لعالقةوالموظفين ذوي ا

 أن يقـوم بمـا   دقق مؤشرات تشير إلى احتمال وجود خطأ أو احتيال فعلى الم      دققفإذا وجد الم  
  ).57-56 :1991الساعي، وعمرو،( :يلي

 .التوسع في إجراءات التدقيق  إلثبات أو نفي الخطأ أو االحتيال - 1
 .التأكد من تصحيح الخطأ إن وجد - 2
 .صاح عنهالتأكد من أنه قد جرى معالجة االحتيال واإلف - 3
 أن يعيد النظر في دققعلى الم، حتيال بأحد أفراد اإلدارة أو اإلعندما يرتبط الخطأ - 4

 .دققلة التي أعطاها هذا الشخص للماالعتماد على كافة القرائن واألد
 :غ اإلدارة بنتائج التدقيق في الحاالت التالية أن يبلَدققعلى الم - 5

 هذا االحتيال على البيانات بغض النظر عن تأثير، قد بوجود احتيالإذا اعت  -أ 
 .الحسابية

 .إذا ثبت وجود خطأ مادي أو احتيال  -ب 
 .تبليغ الجهات الرسمية إذا تطلبته القوانين لذلك  -ج 

 التبليغ ه في حالة اكتشاف غش أو خطأ في القوائم المالية يجب أن يكونأنوترى الباحثة 
ري الذي حصل عنده الخطأ ألعلى جهة في اإلدارة أو لمستوى إداري أعلى من المستوى اإلدا

  .غشأو ال
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  :ولية إدارة المنشأة عن وجود خطأ وغش بالقوائم المالية ؤمس
لقد أبدت التشريعات المعمول بها في دول العالم سواء المحلية واإلقليمية والدولية أن 

ها كما أن، تالعب الموجودة بالقوائم الماليةولة عن األخطاء والغش والؤإدارة المنشأة هي المس
كما تضمن دقتها وعدالتها وصحة ، خطاء والغش المادية وغير الماديةتضمن خلوها من األ

 ).2002جربوع،  (الحسابات التي تحتويها القوائم المالية
 

وذلك من خالل ، لغش والخطأ تقع على عاتق اإلدارةولية منع واكتشاف اؤإن مس
إن تطبيق ، ة ولنظام الرقابة الداخليةلمالئمتطبيقها واستمرار استخدامها للنظم المحاسبية ا

االتحاد الدولي (هذه النظم يقلل ولكنه ال يلغي إمكانية حدوث الغش أو الخطأ 
 ).1999للمحاسبين،

 

ولية األساسية بشأن منع واكتشاف األخطاء ؤيعيد الدليل تأكيد المبدأ األساسي بأن المس
س اإلدارة هو بذل العناية في إدارة والغش تقع على اإلدارة فالواجب التعاقدي وأعضاء مجل

زمة ية الالولون عن ممارسة المهام الحماؤلمسالمنشأة بكفاءة وعليه فهم مع غيرهم من المديرين ا
وليتها عن ؤ أن يذكر اإلدارة بمسدققولذا من المناسب للم، لألصول الموجودة تحت إدارتهم

بة لمنع األخطاء والمخالفات والكشف الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية مع ضوابط مناس
 .عنها

 ما بواسطة خطاب التعيين أومن خالل خطابإ تذكير اإلدارة بما سبق دقق للمويمكن
 .موجه لإلدارة أو بأي وسيلة أخرى

 أن يطلب من اإلدارة تزويده بمعلومات مفصلة عن دققباإلضافة إلى ما سبق يمكن للم
  ).1989االتحاد الدولي للمحاسبين،  (ة التدقيقتصل إلى عملها خالل فترأية مخالفات 

  : على صعيد اإلدارةريكيف يواجه مدققو الحسابات التزو

ف عمليات االحتيال التي  اكتشايقول فريق من مدققي الحسابات أنه من المستحيل عملياً
 أي أنه إذا رغبت اإلدارة عن عمد وإصرار مسبق.  إن شاءت إدارة المشروع العلياتقوم بها

  .ن يكتشف ذلكأ،  وبكلفة مرتفعة ووقت طويلمعينةد إال بجهو، تضليل المدقق فإنه يستحيل عليه

لية بل ولدى رجال المال ولكن االتجاه السائد في األوساط القضائية وهيئات الرقابة الما
بررات أن شركات التدقيق ينبغي أن تتمكن من اكتشاف مثل هذا التالعب إذ أنه من م، واألعمال

 أن تتوصل إلى أساليب جديدة ترشد المدقق  إحدى شركات التدقيق في العالماستطاعتودها وجو
  ).2007عبداهللا،  (:ددة التي قد تستغل باالحتيال وهيإلى الحاالت المتع
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اعتماد المصادر الخارجية في جمع المعلومات عن الصفقات الضخمة التي بها شركة  -
 .ات التي تقدمها لها اإلدارة فقطموأال يعتمد المدقق على المعلو، معينة

هذه العمليات ، التدقيق في العمليات الصغيرة العديدة المتعلقة بشركة واحدة متعامل معها -
 . بالنسبة لنتائج الشركة المالية هاماًتشكل مؤشراً، التي إذا أضيفت واحدة إلى األخرى 

 أي الصفقات المسجلة – كما يسمونها –" حفالت رأس السنة " التدقيق الحذر في تواريخ  -
 .قرب نهاية العام المالي أو في نهاية الفصل المالي

يطلب المدققون من ،  عنها مخبأة تحت صفقات أعلن عنهافي حال وجود صفقات لم يعلن -
أما إذا كان أعضاء . مةاإلدارة العامة للشركة المعينة المصادقة على جميع الصفقات المه

 . أنفسهم فيستحسن أن يطلب المدققون تدخل القانونمجلس إدارة الشركة هو المديرون
 .ت تشبهها قام بها فريق منافس آخرمقارنة الصفقات المتعلقة باإلدارة بصفقا -
 التي تعتمد على أما بالنسبة للشركات التي تستبدل محاسبيها بين حين وآخر أو الشركات -

ن لكشف نسبة تدخل فيجب أن يتم تعاون وثيق بين أعضاء الشركتي، شركتي تدقيق معاً
 .اإلدارة في أعمال التدقيق

من حاالت االحتيال هذه تنتج عن خطأ لم تقصده اإلدارة وأن الحالة % 99وهناك 
والتي يتورط فيها مديرو ، سوق الماليةتواجهها األتشكل وحدها العقبة التي % 1المفردة األخيرة 

الهتمام من قبل مدققي الحسابات  بهذا احظىوالتي ت، وشركات تدقيق مجازة كثيرة، الشركات
  .والهيئات القضائية
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  الفصل الرابع

  واقع مهنة التدقيق يف فلسطني

  والتدقيق المحاسبة مهنة  نشأة ×

  التطور التاريخي لمهنة التدقيق في فلسطين  ×

  االطار المؤسساتي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين ×

  طينية وأثرها على مهنة التدقيقالتطورات االقتصادية في األراضي الفلس ×

  معايير المراجعة لتنظيم الممارسة المهنية ×

  استعراض لبعض المشاكل التي تواجه مهنة المراجعة في قطاع غزة ×

  

  

  

  

  

  



  

  

43 

  :نشأة مهنة المحاسبة والتدقيق
ترجع البدايات الحقيقية في حركة التطور العلمي في مجال التدقيق إلى ظهور أول 

م، والتي ركزت على االقتراحات الخاصة 1869عام " ماتنهايم"كاتب الكتابات المرشدة لل
، وتعد مهنة التدقيق من المهن المهمة التي )Moyer, 1951(باكتشاف ومنع الغش واألخطاء 

تلعب دوراً رئيساً وحيوياً في تقدم ورقي ونمو الوحدات االقتصادية في المجتمع، ولقد نشأت 
ق من قبل المقترضين والمستثمرين والجهات الحكومية الحاجة والطلب على خدمات التدقي

وغيرهم من ذوي العالقة، وذلك نتيجة وجود تعارض في المصالح بين المسؤولين عن إعداد 
وتقديم المعلومات المحاسبية، ومستخدمي القوائم المالية التي تتضمن هذه المعلومات، أو نتيجة 

المالية لفهم وتفسير ما تحويه من معلومات والتحقق عدم توفر الخبرة الالزمة لمستخدمي القوائم 
المدقق تتضمن مجموعة من الخدمات تهدف  يقدمها التي التأكيد خدمات"من مصداقيتها، حيث أن 

  .Gray and Manson, 2005)("إلى زيادة جودة المعلومات التي تقدمها اإلدارة

ندسة لها دورها ومكانتها كما أن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن األخرى كالطب واله
وأهميتها في المجتمعات المتطورة، وتمتاز مهنة المحاسبة عن غيرها من المهن بأنها ال تحتاج 
إلى تقنية عالية أو استثمار مكلف كاالستثمار في صناعة الكمبيوتر، وكل ما يحتاجه المحاسب 

مهني، كما أن المهنة بشقيها هو فقط الدراسة والتأهيل وتطبيق المعلومات وااللتزام بالسلوك ال
  .المحاسبة والتدقيق تعتمد على قدرات ونوعية تأهيل المحاسب وتدريبه وعلى ابداعه المهني

فحيوية المحاسبة كمهنة تعتمد على قدرة ورغبة أعضائها لقبول المسؤوليات لمواجهة 
ات المهنية لتهيئة هذه التحديات، حيث إن المسؤوليات تقع بالدرجة األولى على الجمعيات والهيئ

  ).1996دهمش، (أعضائها 

 أن مهنة المحاسبة والتدقيق يجب أن تتميز بثالث  (Blauch, 1956)ولقد بين 
مستوى عال من التعليم ال يقل عن درجة جامعية وتدريب فكري : خصائص رئيسة هي

أخالقية متخصص، ومعايير للنجاح والكفاءة واالبداع في األداء المهني ذات طبيعة مثالية و
وليست ذات طبع مادي، وجمعيات مهنية تكرس مجهودها ليس فقط للحفاظ على جودة الخدمات 

  .المهنية ولكن أيضاً لتطوير تلك الخدمات واالرتقاء بجودتها

وإن تدقيق الحسابات يعد بمثابة الشريان األبهر الذي يغذي البيانات المالية بالحياة 
التدقيق . د الذي يدب في أوصاله الحياة بانسياب الدم فيهفتصبح ذات قيمة ووجود وكأنها الجس

ن ضرورة وجود مهنة أكما ". هو يستمع"والتي تعني " Audit"كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية 
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التدقيق تنبع من ضرورة تلبية حاجات المجتمع، وقد تمثلت أهداف التدقيق األساسية في بدايات 
  ).2006الذنيبات، (خطاء الفنية واألخطاء في المبادئ ظهوره في اكتشاف الغش واكتشاف األ

  :التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين
م، مستمدة من قانون 1919ظهرت في فلسطين تشريعات مهنية متقدمة في عام 

م على 1929وقد أبقى تشريع الشركات الفلسطيني لعام ) 2007عبداهللا، (الشركات البريطاني 
لنصوص والمواد وحدد أيضاً مجموعة من األشخاص ال يحق القيام بأعمال التدقيق نفس تلك ا

لقول أن مهنة التدقيق كمهنة ولكن يمكن ا. مثل المساهمين والشركاء وموظفي ومديري الشركات
، لكنها بدأت تظهر في األردن )2000حلس، (في فلسطين في الثالثينيات من هذا القرن  بدأت

م بعض شركات التدقيق التي مارست 1948 كانت في فلسطين قبل عام م، وقد1944منذ عام 
أعمالها وساهمت في تطوير المهنة مثل شركة سابا وشركاه، وقد بدأت أعمالها في القدس 

م وساهم هذا بشكل فاعل في تطوير 1948وانتقلت مهنة المحاسبة من فلسطين إلى األردن عام 
  .الممارسة المهنية في األردن

في فلسطين حتى مطلع الستينيات قوانين تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وفي عام ولم يكن 
" قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات"م 1961لسنة ) 10(م صدر في االردن قانون رقم 1961

محاوالً تنظيم المهنة واالرتقاء بها لتصبح في مصاف المهن والعلوم االخرى، وقد طبق هذا 
ضافة الى تطبيقه في الضفة الغربية الفلسطينية ولم يطبق على قطاع القانون في االردن باإل

م على الرغم من االحتالل 1997غزة، وقد استمر العمل بهذا القانون بالضفة الغربية حتى عام 
  ).2007جامعة القدس المفتوحة، (م 1967الصهيوني للضفة الغربية عام 

هنة التدقيق عبارة عن خليط من أما في قطاع غزة فقد كانت القوانين التي تنظم م
  .م1997القوانين المصرية ومجموعة من األوامر العسكرية الصهيونية حتى عام 

م، 1997لسنة ) 17(م صدر من رئيس السلطة الفلسطينية القرار رقم 1997وفي عام 
م 1961لسنة ) 10(وينص هذا القرار بتعميم تطبيق القانون رقم ). مجلة الوقائع الفلسطينية(
وفي عام . راضي الفلسطينيةعلى جميع األ" قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات األردني"

م للعمل به 2004لسنة ) 9(م صدر قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم 2004
  .في جميع األراضي الفلسطينية

عشر وقد شهدت مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين توسعاً كبيراً خالل السنوات ال
وبالطبع . الماضية، كما يتجلى ذلك من خالل عدد مكاتب التدقيق وعدد العاملين في هذه المكاتب

خيرة في عدد عوام األسبب الرئيس لهذا التوسع هو الزيادة الكبيرة التي طرأت خالل األالن إف
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وجب الشركات التجارية والمنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، والتي تعمل جميعها بم
 النمو السريع نظمة واتفاقيات تقتضي تقديم الحسابات مدققة من قبل مكاتب مرخصة، إال أنأ

لهذه المهنة قد رافقها حصول بعض التشوهات المهمة في بنية شبكات التدقيق، مما أدى 
  .داء الكثير منهاأالنعكاسات جوهرية على 

 المشكالت الراهنة التي تواجه وهناك عدد كبير من االقتراحات الرامية لمعالجة أسباب
م أنه سوف 2004لسنة ) 9(مهنة التدقيق وتحول دون تطورها، كما يتوقع من القانون رقم 

يؤدي الى المساهمة في معالجة مختلف القضايا والمشكالت التي تعيق تطوير هذه المهن 
ة النجاح الوطنية، موقع الكتروني، جامع: (والتأكيد على اتباع اإلجراءات واالعتبارات التالية

2004.( 
إن إقرار القانون الجديد ال يشكل سبباً كافياً لالطمئنان على مستقبل مهنة التدقيق، حيث إن  -1

بعض مواد القانون ال تزال تسمح بحدوث تجاوزات من قبل الجهات المعنية، لذلك يجب أن 
 .يتم وضع ضوابط لهذه العملية من خالل أنظمة تفصيلية متخصصة

جلس المهنة الذي ينص عليه القانون أن يشكل أحد أهم اآلليات المستخدمة لمراقبة  يمكن لم -2
أوضاع هذه المهنة وتشخيص مشكالتها ووضع السياسات الالزمة لتطوير أداء مختلف 
الجهات ذات العالقة بها، لذا يفترض أن يكون لممثلي جمعية المدققين في مجلس المهنة 

أعضائها، خاصة من النواحي القانونية والرقابية ال وضاغط باتجاه مصالح دور فع
 .والتدريبية

دقيق، خاصة في يفترض أن تلعب جمعية المدققين دوراً أكثر فاعلية في تطوير مهنة الت -3
المساعدة في توفير فرص التدريب ألعضائها من خالل دورات تأهيلية : المجاالت اآلتية

ح أعضائها لدى لالدفاع عن مصامتخصصة، وفرض رقابة أكبر على مستوى الجودة، و
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفرض التزام أكبر على األعضاء بالنسبة لتفادي 
المنافسة السعرية في العمل، ومطالبة الجهات الرقابية المختصة توفير قدر فعال من الرقابة 

ادي المنافسة السعرية على إدارات الشركات والتأكيد من التزامها بأحكام القانون بالنسبة لتف
ال من الرقابة على إدارات في العمل، ومطالبة الجهات الرقابية المختصة لتوفير قدر فع

الشركات والتأكيد من التزامها بأحكام القانون بالنسبة آلليات إعداد الحسابات الختامية وعقد 
 . حليةاجتماعات الهيئة العامة، وتشجيع التوجه نحو اندماج مكاتب التدقيق الم

اً في عملية توفير فرص التدريب يهناك مجال واسع ألن تلعب الجامعات المحلية دوراً أساس -4
 . المتخصص للعاملين في هذه المهنة
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يمكن للمؤسسات الدولية المانحة أن تلعب دوراً مهماً في تنفيذ التوصيات السالفة الذكر، 
  .المستمر للعاملين في مهنة التدقيق دعم الجهود الرامية لتوفير فرص التدريب لخاصة من خال

  :طار المؤسساتي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطيناإل
بعد توسع وانتشار مهنة المحاسبة والتدقيق في فلسطين، جرت عدة محاوالت لتطوير 
المهنة سواء على صعيد سن القوانين والتشريعات أو من خالل تأسيس الجمعيات المتخصصة، 

  .لمؤسسي لمهنة التدقيق في فلسطينوالتي تمثل االطار ا

عيات مهنية تعني بمهنة أما من ناحية الجمعيات المهنية فتوجد في فلسطين ثالث جمف
 قطاع غزة وهي جمعية المحاسبين والمراجعين وتدقيق الحسابات، اثنتان منها فيالمحاسبة 

سابات والتي  وجمعية مدققي الح في مدينة غزة،١٩٧٩والتي تأسست في العام الفلسطينية 
 هي جمعية مدقق الحسابات القانونيين  وواحدة في الضفة الغربية و١٩٩٧ تأسست في العام

   م، هذا واقتصر دور الجمعيات المذكورة على الدور النقابي1986التي تأسست في العام و
السياسي باإلضافة إلى تطوير قدرات المحاسبين و مدققي الحسابات عبر دورات تدريبية و

) 9/2004( رقم القانونعة، دون أن يكون ألي منها دور يذكر في تنظيم المهنة قبل صدور متنو
من الدور لجمعية مدققي الحسابات الموجودة في قطاع غزة دون باقي  والذي أعطى نوعاً

المراجعين الفلسطينية كبرى الجمعيات وتعتبر جمعية المحاسبين و هذا. الجمعيات المهنية
  ).2010، البحيصي(المذكورة 

  :التطورات االقتصادية في األراضي الفلسطينية وأثرها على مهنة التدقيق
إن العالقة بين مهنة التدقيق واالقتصاد وأسواق المال قديمة عبر التاريخ التجاري إال أن 

م 1929هذه العالقة أخذت طابع الشراكة بعد االنهيار الشهير ألسواق المال األمريكية في العام 
كما أن هذه العالقة أخذت طابعاً آخر بعد .  على ذلك من تطوير المعايير المحاسبيةوما ترتب

، حيث ظهر إلى السطح دور مهنة المحاسبة في االنهيار 2000انهيار شركة آنرون في العام 
وعلى الرغم ). 2006جامعة الملك سعود،(والعجز المالي للشركات المسجلة في أسواق المال 

 وغيرها، حيث world com & Enron على المهنة بسبب انهيار شركات من التأثير السلبي
ركزت التغطية اإلعالمية على دور مهنة المحاسبة بوجه عام ومكاتب المحاسبة بوجه خاص في 
تلك االنهيارات، إال أن انهيار تلك الشركات العمالقة قد أكد في الواقع على خطورة إهمال 

ل على تطوير المهنة حتى تقوم بدورها في حماية المستثمرين المهنة، كما أكد على ضرورة العم
  .واالستثمارات
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ومن هنا كان البد من إلقاء الضوء على المتغيرات االقتصادية التي واكبت األراضي 
  .الفلسطينية خالل العش السنوات األولى من الحياة السياسية الفلسطينية

امة ظهرت في سعي السلطة ونشير إلى أن اإلقتصاد الفلسطيني شهد تحوالت ه
الفلسطينية الى تطوير الجوانب االقتصادية واالجتماعية السيما في المجاالت الصحية والتعليمية 
واالستشارية، وانتعاش حركة االنشاء والتعمير، إضافة إلى تنفيذ جملة من االصطالحات 

ا سن القوانين اإلقتصادية واإلدارية بهدف اصالح النظام المالي واإلداري، والتي منه
  .والتشريعات الداعمة للتنمية اإلقتصادية

ولكن لم تنجح السلطة في تحقيق االستقرار والتطوير اإلقتصادي المنشود في األراضي 
  ):2003مركز الميزان لحقوق االنسان، (الفلسطينية للعديد من العوامل نذكر منها 

إسرائيل اإلقتصاد الفلسطيني االتفاقات اإلقتصادية مع إسرائيل والتي كبلت بموجبها  -1
 .وجعلته اقتصاداً تابعاً

تحكم إسرائيل بالمعابر والذي أثر بشكل مباشر على أية محاولة إلحداث نهضة في  -2
 .االقتصاد الفلسطيني، أو إحداث تنمية حقيقية فيه

احجام رؤوس األموال العربية، وغير العربية عن االستثمار في األراضي الفلسطينية  -3
 .االستقرار السياسي في المنطقةبسبب عدم 

اعتماد السلطة الفلسطينية بشكل أساس على المساعدات الخارجية في دفع نفقاتها اليومية،  -4
 .وعدم استغالل هذه المساعدات االستغالل االمثل

عدم وجود قوانين وتشريعات تضبط وتنظم العمل المحاسبي في المؤسسات الفلسطينية  -5
 .المختلفة

 فشلت السلطة في ارساء قواعد اقتصاد فلسطيني مستقل يمكن االعتماد لكل هذه العوامل
عليه في خلق تنمية مستدامة في األرضي الفلسطينية، مما نتج عنه اختالالت كبيرة في االقتصاد 
الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى إحداث عجز كبير في الموازنة العامة على مدار عدة 

لديون الخارجية، والذي أثر بدوره على واقع مهنة المحاسبة سنوات، إضافة إلى تراكم ا
  .والمراجعة في فلسطين

  :معايير التدقيق لتنظيم الممارسة المهنية
إن مهنة التدقيق تقدم خدماتها لكافة األطراف داخل المشروعات وخارجها، حيث أن 

ت الذي يمثل رأي فني تلك األطراف تبني قراراتها المختلفة استناداً إلى تقرير مدقق الحسابا
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محايد ومستقل، مما يتطلب من المراجع عند اعداده لتقريره التحلي والتمسك بالمعايير 
  .المختلفة الواجب توافرها في المدقق وفي عملية التدقيق ذاتها

وتلجأ معظم التشريعات في الدول المختلفة إلى وضع معايير للمهن المختلفة تستقي 
لية أفراد تلك المهنة عن أعمالهم، وتلزم المباشرين للمهنة منها مؤشرات لتحديد مسؤو

بضرورة االلتزام بتلك المعايير سواء كانت متعلقة بالعمل نفسه، أو بشخصية من يقوم 
بالعمل، وذلك حتى ال يتحمل القائم بالعمل أي مسؤولية إذا ما اتضح أن هناك تالعب قد تم 

 وقياساً على ما تقدم فإن معايير الحسابات تعتبر فيما قام به من عمل، وذلك بعد فراغه منه،
بمثابة مقياس لألداء المهني، والنموذج والنمط الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل 
الذي يقوم به مدقق الحسابات، وتحدد معايير التدقيق المسؤولية التي يتحملها المدقق نتيجة 

  .قيامه بالفحص

فإن مهنة التدقيق في عالمنا العربي لم تحتل بعد وبالرغم من وجود هذه المعايير 
المكانة المرموقة التي ننشدها، حيث لم يوضع لها حتى اآلن معايير تدقيق تتناسب والظروف 
المحلية لكل دولة بالرغم من سعي بعض الدول إعادة صياغة معايير التدقيق بما يتناسب مع 

 ما جاء من معايير بدول العالم المتقدم، أوضاعها الداخلية، واعتمدت كلياً أو جزئياً على
وخاصة المعايير الصادرة عن مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي، والتي تنقسم الى ثالثة 

المعايير العامة للتدقيق، ومعايير العمل الميداني، ومعايير إعداد تقرير : أقسام رئيسة وهي
  .التدقيق

 قانون مزاولة مهنة التدقيق في فلسطين من) 22(ونشير بهذا الصدد إلى أن المادة 
م قد أشار إلى ضرورة التزام المدقق بقواعد التدقيق المعمول بها في 2004لسنة ) 9(رقم 

فلسطين، وكذلك آداب وسلوكيات المهنة في شهادته على صحة وسالمة الحسابات الختامية 
  .والميزانيات التي يقوم بمراجعتها

ايير مراجعة مالئمة للظروف والتشريعات ويمكن القول بأن عدم وجود مع
حماد، : (الفلسطينية، يعتبر من المشاكل الهامة التي يمكن ارجاعها لجملة من األسباب أهمها

2005(  

عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي يشكل عائقاً أمام أية محاوالت لتطوير مهنة  -
 .المحاسبة والمراجعة

تطوير وتفعيل معايير التدقيق لتنظيم الممارسة المهنية عدم وجود جهة مهنية تعني بوضع و -
 .فيها
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عدم االستفادة من المعايير الدولية، ومعايير بعض الدول التي سبقت في هذا المجال لوضع  -
 .معايير تدقيق فلسطينية تنظم الممارسة المهنية لتدقيق الحسابات

عدم اهتمام جهات االختصاص التشريعية والمهنية في فلسطين في وضع معايير تدقيق  -
 .محلية نابعة من البيئة االجتماعية واالقتصادية التي يمارس فيها المدقق عمله

  

  :استعراض لبعض المشاكل التي تواجه مهنة التدقيق في قطاع غزة

مخالفة للسلوك ( سوق منافسة غير مهنية  عدم التعاون المهني بين المدققين أنفسهم مع وجود-1
فيما بينهم، حيث يقوم بعضهم بتقديم عروض لشركات ومؤسسات يوجد فيها مدققين ) المهني

إن المشكلة تكمن في . أصالً ويعرضون أتعاب تصل إلى نصف أتعاب المدقق السابق
سات تصرفات بعض المدققين الذين يحاولون استيعاب أكبر قدر من الشركات والمؤس

والمشاريع والبنوك للعمل كمدققين لحساباتها وذلك على حساب زمالئهم دون االلتزام بقواعد 
السلوك المهني بتوفير فرص عمل أفضل لألعضاء، مما أدى إلى خلق المنافسة غير المهنية 
بين المدققين، مما حدا ببعضهم إلى النقد السيء ألعمال زمالئهم والدعاية إلى أنفسهم 

  ).2002حلس، (

عدم وعي كثير من الجهات لمفهوم مهنة التدقيق وأهميتها عند إبداء المدقق رأيه المحايد -2
على القوائم المالية وخصوصاً الشركات مما يدفعها للبحث عن مدقق آخر يتوافق مع رأيها، 
كما أن بعض المدققين على استعداد تام ألن يكون بديالً عن زمالء لهم تم عزلهم أو رفضوا 

ستمرار في عملية التدقيق لدى جهة معينة دون الوقوف على أسباب رفض الزميل اال
االستمرار في العمل مع الشركة ودون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منهم مما 
يشكل امتهاناً ألخالقيات تلك المهنة وتعدياً على حقوق اآلخرين، كما أن مثل هذه التصرفات 

 التعسفي للمدقق وضعفه أمام مجلس إدارات تلك الشركات ألن تشجع الشركات على العزل
  ).2004جربوع، (البديل متواجد 

عدم وعي األطراف التي يتعامل معها مدقق الحسابات وعلى رأسهم المحاسب، فهناك -3
حساسية يشعر بها المحاسب تجاه المدقق، ألنه يعتقد أن المدقق إنما جاء ليتصيد أخطاءه، 

  ).1997حلس، (ب إلى عدم الرغبة في التعاون مع المدقق الخارجي مما يدفع المحاس
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  الفصــل اخلــامـــس
  منهجيــــــة الدراســــة

  

 . أسلوب الدراسة ×

  . الدراسةمجتمع وعينة ×
  .أداة الدراسة ×
  .صدق االستبانة ×
  .ثبات االستبيان ×
 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ×
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  الفصل الخامس
  منهجية الدراسة

  :تمهيد
 يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقـي         رئيسياً تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محوراً    

ـ          ، راسةمن الد  ل اإلحـصائي   وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجـراء التحلي
وبالتـالي  ، موضـوع الالدراسة المتعلقة ب  للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات          

  . يهاق األهداف التي تسعى إلتحق

وكذلك أداة الدراسـة    ، الدراسةوعينة   ومجتمع   متبعنهج ال للم تناول هذا الفصل وصفاً    و
 كما يتضمن وصـفاً   . ومدى صدقها وثباتها  ، وكيفية بنائها وتطويرها   عدادهاإالمستخدمة وطريقة   
واألدوات التـي اسـتخدمها     ،  أداة الدراسة وتقنينها   تصميم في   ةالباحثبها  مت  لإلجراءات التي قا  

لبيانـات  وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا        ، لجمع بيانات الدراسة  
  . يلي وصف لهذه اإلجراءاتاوفيم، واستخالص النتائج

  

  :أسلوب الدارسة
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد تـم اسـتخدام المـنهج                

والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصـفاً             ، الوصفي التحليلي 
لومـات المتعلقـة    كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمـع المع        ، دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً     

بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير      ، بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة      
للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بهـا رصـيد المعرفـة عـن                 

  .الموضوع
  

  :م مصدرين أساسين للمعلوماتا استخد تموقد

 إلـي مـصادر     هت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة      جحيث ات : المصادر الثانوية  . 1
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات             
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحـث           

 .ختلفةوالمطالعة في مواقع اإلنترنت الم

 إلـي جمـع     وانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأت الباحثـة      لمعالجة الج : المصادر األولية  . 2
لهـذا الغـرض،   ة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصاً      البيانات األولية من خالل االستبان    
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مكتب تدقيق حسب سجل المكاتب المعتمـدة فـي جمعيـة المحاسـبين             ) 83(على  ووزعت  
  )3(ملحق رقم .2012/5/10ة في قطاع غزة حتى تاريخ والمراجعين الفلسطيني

  

  

 : مجتمع الدراسة 

وبذلك فإن مجتمـع  ، مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي تم دراستها         
وبناء على مـشكلة    . الدراسة هو جميع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة          

 الحسابات العاملين في قطـاع غـزة        دققي م ع المستهدف يتكون من   الدراسة وأهدافها فإن المجتم   
 . كتب تدقيقم) 83(وعددهم 

  

  

  :عينة الدراسة 
استبانة على عينة الدراسة وقد     ) 83(تم استخدام طريقة الحصر الشامل، حيث تم توزيع         

  %). 60( استبانة بنسبة 50تم استرداد 
  

  :خطوات بناء االستبانة
ولية المهنية لمدققي الحسابات في اكتشاف      ؤالمستأثير  ما    لمعرفة    تم إعداد أداة الدراسة   

  : ، وتم اتباع الخطوات  التالية لبناء االستبانةالغش والخطأ في القوائم المالية

، الدراسـات الـسابقة ذات الـصلة بموضـوع الدراسـة          و   المحاسبياألدب   على   االطالع -1
  .تها وصياغة فقرااالستبانةواالستفادة منها في بناء 

 . وفقراتهااالستبانة عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية في تحديد أبعاد ة الباحثتاستشار -2

 .تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة -3

 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال -4

من المحكمـين مـن ذوي      ) 6(تم عرضها على     تم تصميم االستبانة في صورتها األولية ثم       -5
، لمحاسبة والتدقيق واإلحصاء من أعضاء هيئة التدريس في الجامعـة اإلسـالمية           تخصص ا 

 .يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم) 2(والملحق رقم . والقدس المفتوحة

في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيـث الحـذف أو اإلضـافة                  -6
 ).1 (قملح، فقرة) 48(ى  االستبانة في صورتها النهائية علرلتستق، والتعديل
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  :أداة الدراسة
  :تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين هما

 ،المؤهل العلمي ،العمر بالسنوات (المستجيب عن المعلومات العامة عبارة عن :القسم األول
  ).عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، الشهادات المهنية، التخصص العلمي

  

  : مجاالت5موزعة على ،  فقرة48ويتكون من ، جاالت الدراسةم عبارة عن :القسم الثاني

يلتزم مدققو الحسابات بمعايير التدقيق الدولية مما يعزز قدرتهم على اكتشاف : المجال األول
  .فقرات) 10( من نويتكو، الغش

عزز يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية مما ي: المجال الثاني
  .فقرات) 10(ويتكون من ، قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

اكتشاف يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق مما يعزز قدرتهم على : المجال الثالث
  .فقرات) 12( من نويتكو، الغش والخطأ

يتوفر لدى مدققي الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في : المجال الرابع
  .فقرات) 10(ويتكون من ، قوائم الماليةال

توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية  :المجال الخامس
) 6(ويتكون من ، المشاكل والعوائق التي تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية

  .فقرات

 وثين لفقرات االستبيان حسب جدولتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبح
  ):5-1 (رقم

    

   )5-1(  رقمجدول

   الخماسيدرجات مقياس ليكرت

  عالية جداً  عالية  متوسطة  منخفضة  منخفضة جداً  االستجابة

  5  4  3  2  1  الدرجة
  

وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه  منخفضة جداً" لالستجابة ) 1(ار الدرجة ياختتم 
  .سب مع هذه االستجابةوهو يتنا% 20الحالة هو
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  :صدق االستبيان
 ة الباحثتقامقد يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، و

  :بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين

                :توىصدق المح-1
متخصصين في ) 6(ستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من  االة الباحثتعرض  

، وقد استجابت الباحثة آلراء )2(وأسماء المحكمين بالملحق رقم . يق واإلحصاءالمحاسبة والتدق
 المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك

  ).1( انظر الملحق رقم - النهائية ا في صورتهاالستبانة أصبحت

  : صدق المقياس-2

 Internal Validity االتساق الداخلي -أ

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي 
 بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل ة الباحثت هذه الفقرة، وقد قامهتنتمي إلي

حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال 
  .نفسه

  

 Structure Validity البنائي الصدق -ب

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد 
األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية 

  .لفقرات االستبانة
  

   :Reliability ثبات االستبانة -3

الستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر يقصد بثبات ا
من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار 
في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة 

  .ات زمنية معينةمرات خالل فتر
  

  نتائج االتساق الداخلي: أوالً

يؤثر التزام  "مجال  االرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل) 5-2 ( رقمجدوليوضح 
والدرجة الكلية  "  في اكتشاف الغش والخطأدقق الدولية على قدرة المتدقيق بمعايير التدقيقمكتب ال
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 وبذلك α =0.05ينة دالة عند مستوي معنوية ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبللمجال
  .يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه

  )5-2 ( رقمجدول

يلتزم مدققو الحسابات بمعايير التدقيق الدولية  "مجال  االرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل
  والدرجة الكلية للمجال" مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش

  معامل بيرسون  الفقرة  م
 رتباطلال

القيمة االحتمالية 
)Sig(.  

 معرفة كافية بمعايير المراجعة مدقق الحساباتيتوافر لدى    .1
 .الدولية التي تمكنه من اكتشاف الغش والخطأ

.616 *0.000 

 على االلتزام باإلجراءات المطلوبة لتنفيذ تدقيقتعمل مكاتب ال   .2
 . الدوليةتدقيقحسب معايير التدقيق عمليات ال

.770 *0.000 

 على االهتمام بتطوير أداء المدققين للرفع تدقيقيحرص مكتب ال   .3
 .من كفاءتهم المهنية

.749 *0.000 

4.   
يقوم المدقق ببذل العناية المهنية الواجبة وفقاً لمعايير التدقيق 

الدولية للكشف عن عمليات التالعب المتعمدة في القوائم المالية 
 .محل التدقيق

.613 *0.000 

ختبارات الالزمة وفقاً لألصول المهنية ألغراض يتم عمل اال   .5
  . على اكتشاف التالعب في القوائم الماليةدققزيادة قدرة الم

.626 *0.000 

حتى يمكنه من مدقق الحسابات  على تدريب تدقيقيعمل مكتب ال   .6
  . الدوليةتدقيقالقيام بعمله وفقاً لمعايير ال

.791 *0.000 

 وواضحة تساهم في تنفيذ خطة  مكتوبةوإجراءاتيوجد سياسات    .7
  . وفقاً للمعايير والمتطلبات المهنيةتدقيقال

.499 *0.000 

تحري عملية تقييم مستمرة ذاتياً ألداء المكتب لبيان مدى االلتزام    .8
  . الدوليةتدقيقبمعايير ال

.759 *0.000 

يلتزم المدقق أثناء تأديته مهامه بمعايير التدقيق الدولية لمساعدته    .9
  .كتشاف الغش والخطأعلى ا

.793 *0.000 

10.   
يلتزم المدقق أثناء تأديته مهامه بمعايير التدقيق الدولية يحسن من 

قدرته على المنافسة للقيام بتدقيق القوائم المالية للمنشآت 
  .األجنبية

.476 *0.000 

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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 يتوفر لدى مدققو " بين كل فقرة من فقرات مجال معامل االرتباط) 5-3(جدول يوضح 
 "الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

 0.05، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية جالوالدرجة الكلية للم
=α وضع لقياسه وبذلك يعتبر المجال صادق لما.  

  )5-3(رقم جدول 
 يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  والدرجة الكلية للمجال" والخبرة المهنية مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

  الفقرة  م
  معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

)Sig(.  

1. 
كبر حجم مكاتب التدقيق يجعلها أكثر حرصاً على توظيف مدققين 

  .ذوي كفاءة عالية مما يزيد من قدرتهم في اكتشاف الغش والخطأ
.371 *0.004 

  0.000* 573.    . المؤهلين علمياًدققين فريق من المتدقيق يتوفر لدى مكتب ال .2

 0.000* 577. اً المؤهلين مهنيدققين فريق من المتدقيقيتوفر لدى مكتب ال .3

4. 
لحضور ندوات ومؤتمرات مدققي الحسابات  تدقيقيشجع مكتب ال

    .علمية ومهنية في مجال االختصاص
.654 *0.000 

5. 
 لديه من دققين على زيادة قدرات وكفاءات المتدقيقيعمل مكتب ال

خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة لصقل وتنمية خبراتهم 
  باستمرار

.554 *0.000 

6. 
التي هي ( الحسابات االستعانة ببعض موظفين المنشاة دققكن لميم

وممن تتوافر لديهم الخبرة الكافية والتأهيل المناسب ) تدقيقمحل ال
   .لزيادة قدرته في اكتشاف الغش والخطأ

.560 *0.000 

7. 
 على االستعانة ببعض الخبرات تدقيق الحساباتيعمل مكتب 

  .ف الغش والخطأاالستشارية لزيادة قدرته على اكتشا
.630 *0.000 

8. 
يتم تخصيص وتوزيع مهام العمل بين المساعدين وفقاً لمؤهالتهم 

    .وخبراتهم السابقة وقدرتهم الذاتية
.608 *0.000 

9. 
توافر الخبرة الكافية لدى مدقق الحسابات في نوع الصناعة التي 

 يساعده في تدقيق منشأة العميل محل الإليهايمارسها وتنتمي 
  .ف الغش والخطأاكتشا

.454 *0.000 

10 . 
يراعي مكتب التدقيق االحتفاظ بمدققين من ذوي الخبرة العالية 

  .والكفاءة المهنية الالزمة
.581 *0.000 

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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ات يلتزم مدققو الحساب "مجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ) 5-4 ( رقمجدوليوضح 
، والدرجة الكلية للمجال"  اكتشاف الغش والخطأبتخطيط عملية التدقيق مما يعزز قدرتهم على 

 وبذلك يعتبر المجال α =0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
  .صادق لما وضع لقياسه

  )5-4 ( رقمجدول
لتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق مما ي "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  والدرجة الكلية للمجال "  اكتشاف الغش والخطأيعزز قدرتهم على 

  الفقرة  م
  معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

)Sig(.  
 0.000* 589.  .يتم التخطيط لعمليات التدقيق بشكل كفوء وفاعل قبل القيام بها .1

2. 
على فهم طبيعة عمل المنشأة قبل قيامه بعملية سابات تدقيق الحيعمل مكتب 

  .التدقيق مما يعزز من قدرته على متابعة األداء واكتشاف الغش والخطأ
.613 *0.000 

3. 
تستغرق عملية التدقيق الوقت الكافي الذي تحتاجه طبيعة المهام التي يقوم بها 

  .دققالم
.574 *0.000 

 0.000* 584.  .التنفيذ األخذ بالحذر المهنييراعي المدقق أثناء تأديته لعملية  .4

 0.000* 712.  .يراعي المدقق احتماالت وجود عمليات تنطوي على الغش أو الخطأ .5

 0.000* 481.  .يتم تحديد األتعاب بناء على الوقت الذي تستغرقه عملية التدقيق .6

7. 
عند التخطيط للتدقيق يقوم المدقق بتقدير خطورة كون الغش والخطأ قد 

  .يؤديان إلى احتواء البيانات المالية على معلومات أساسية خاطئة
.485 *0.000 

8. 
يتم تعديل خطة التدقيق في حالة ظهور دالئل على وجود الغش أو الخطأ، 

  .بحيث تتضمن إجراءات إضافية لتحديد تأثير هذا الغش أو الخطأ
.486 *0.000 

9. 
 معينة أن يقدر فيما دقيقت بعد التخطيط إلجراءات مدقق الحساباتيجب على 

 المعلومات الخاطئة المشخصة والتي لم يتم تصحيحها ذا إجمالين ا كإذا
  .أهمية نسبية

.636 *0.000 

10 . 
الحصول على فهم كاف لهيكل الرقابة الداخلية الذي مدقق الحسابات يجب على 

  .تدقيق الرقابة لتخطيط عملية الوإجراءاتيتضمن الرقابة، والنظام المحاسبي، 
.513 *0.000 

11 . 
 إمكانيةاشتمال التقرير السنوي لإلدارة عن فعالية نظام الرقابة الداخلي يجعل 

  . صعوبةأكثر التقارير المالية إعداد والتالعب في اإلداريحدوث الغش 
.574 *0.000 

12 . 
 يتضمن طبيعة وتوقيت ومدى تدقيق وضع وتوثيق برنامج دققعلى الم

 شاملة يساعده تدقيق المطلوبة لتنفيذ خطة  المخططةعملية التدقيق إجراءات
  .في اكتشاف الغش والخطأ

.557 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة   
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يتوفر لدى  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5-5 ( رقمجدوليوضح 
، والدرجة الكلية للمجال " ئممدققي الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في القوا

 وبذلك يعتبر المجال α =0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
  .صادق لما وضع لقياسه

  )5-5 ( رقمجدول

يتوفر لدى مدققي الحسابات القدرة على  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
  والدرجة الكلية للمجال" ي القوائماكتشاف مخاطر غش اإلدارة ف

  معامل بيرسون  الفقرة  م
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
)Sig(.  

 جهده للكشف عن وجود تحريفات ناتجة عن قيام اإلدارة دققيبذل الم   .1
  . بتحريف القوائم المالية بهدف الغش

.592 *0.000  

 الالزمة الكتشاف تدقيق على تصميم اختبارات الدققيعمل الم   .2
  التحريفات الجوهرية المترتبة على غش اإلدارة

.587 *0.000 

 على اكتشاف التحريفات الجوهرية المترتبة على غش دقق يعمل الم   .3
  .اإلدارة أثناء تنفيذ مهام التدقيق

.590 *0.000 

4.   
 على تصميم برنامج يوفر تأكيد معقول عن اكتشاف دققيعمل الم

للمخاطر المرتفعة للتحريفات التحريفات الجوهرية، وذلك  لالستجابة 
  . الجوهرية المترتبة على غش اإلدارة

.512 *0.000 

 األهداف والسياسات الموضوعة مالئمة بالتأكد من مدقق الحساباتيقوم    .5
  . عنهاواإلبالغوبيان االنحرافات 

.421 *0.000 

 عن المسؤولةبإبالغ اإلدارة إذا كانت هي الجهة دقق ال يتردد الم   .6
  . أو الخطأحدوث الغش

.601 *0.000 

 يتم االتصال مع الجهات المختصة عند عدم استجابة اإلدارة لتوصيات    .7
  .المدقق حول وجود دالئل محتملة لحدوث تجاوزات معينة

.559 *0.000 

إعادة النظر بتقديرات المخاطر وصحة المعلومات المقدمة من اإلدارة    .8
  . على اكتشاف الغش والخطأدققيساعد الم

.564 *0.000 

9.   
في حالة التأكد من وجود أخطاء وغش وتصرفات غير قانونية بعد 

 ببحث األمر مع اإلدارة والطلب مدقق الحساباتصدور التقرير، يقوم 
  .منها تعديل القوائم المالية حسب الظروف الجديدة المكتشفة

.653 *0.000 

طوي  معينة للكشف عن عمليات تنتدقيق باتخاذ منهجيات دققيقوم الم   . 10
  .على غش اإلدارة

.583 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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مشاكل توجد  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5-6(جدول يوضح 
 والدرجة الكلية للمجال ، والذي يبين أن  " تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنيةمعوقاتو

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما α =0.05رتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية معامالت اال
   .وضع لقياسه

  )5-6 ( رقمجدول

 تؤثر في قيام المدقق معوقاتمشاكل وتوجد  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
  والدرجة الكلية للمجال " بأدائه المسؤولية المهنية

  معامل بيرسون  الفقرة  م
 رتباطلال

القيمة االحتمالية 
)Sig(.  

 0.000* 526.  .عدم تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بشكل سليم وكامل .1

 0.000* 780.  .مدراء الشركات/ عدم فهم دور مدقق الحسابات لدى الكثير من مالك .2

3. 
 من خالل عقد دورات تدريبية كافية في دققينعدم تنمية وتطوير أداء الم

  .مجال المعايير الدولية
.714 *0.000 

 0.000* 727.  .دقق أتعاب التدقيق الذي يتقاضاه الممالئمةعدم  .4

5. 
 أكثر من اهتمامها بمضمون ودقة دققاهتمام الشركات بشكل تقرير الم

  .نفسهاتدقيق ال
.775 *0.000 

 0.000* 772.  . لدى دوائر الضريبةدققعدم االعتداد بتقرير الم .6

  . α=0.05توي داللة االرتباط دال إحصائياً عند مس* 

  

أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً ) 5-7 ( رقميبين جدول
  . وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسهα =0.05عند مستوي معنوية 
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  )5- 7(جدول رقم 
  درجة الكلية لالستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة وال

  المجال  م
  معامل بيرسون

  لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

1.   
 في تهم على قدرمما يعززالدولية تدقيق بمعايير اليلتزم مدققو الحسابات 
  .اكتشاف الغش والخطأ

.650 *0.000 

2.   
يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية 

  . على اكتشاف الغش والخطأتهمقدرز مما يعز
.854 *0.000 

3.   
يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق مما يعزز قدرتهم على 

  .اكتشاف الغش والخطأ
.854 *0.000 

4.   
 على اكتشاف مخاطر غش قدرةال يتوفر لدى مدققي الحسابات

  .اإلدارة في القوائم المالية
.815 *0.000 

 0.000* 385.  .تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية معوقاتمشاكل وتوجد    .5

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *  
  

  :نة الدراسة من خالل من ثبات استباة الباحثتوقد تحقق
  

Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ     :  
 النتائج كما هي مبينة فـي جـدول   ستبانة، وكانتم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال    ااستخدتم  

  ).5-8(رقم 
  )5- 8(جدول رقم 

  معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االستبانة

  المجال  م
عدد 
  الفقرات

معامل ألفا 
  *الصدق  كرونباخ

تهم  قدرمما يعززالدولية تدقيق بمعايير اليلتزم مدققو الحسابات  . 1
  . في اكتشاف الغش والخطأعلى

10 0.863 0.929 

يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة  . 2
  . على اكتشاف الغش والخطأتهمقدرالمهنية مما يعزز 

10 0.731 0.855 

يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق مما يعزز  . 3
  .اكتشاف الغش والخطأقدرتهم على 

12 0.779 0.883 

 على اكتشاف مخاطر غش قدرةال يتوفر لدى مدققي الحسابات . 4
  .اإلدارة في القوائم المالية

10 0.734 0.857 

 0.894 0.799 6  . تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنيةمعوقاتمشاكل وتوجد  . 5

 0.940 0.884 48  المجاالت السابقة معا  

  الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ = صدقال*
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أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت ) 5-8 ( رقمائج الموضحة في جدولمن النتويتضح 
كذلك . لكل مجال من مجاالت االستبانة  )0.863 ، 0.731 (تتراوح بينحيث  مرتفعة لكل مجال

مرتفعة لكل الصدق كانت قيمة وكذلك ). 0.884(كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة 
كذلك كانت قيمة .   لكل مجال من مجاالت االستبانة)0.855،0.929(تتراوح بين حيث مجال 

  . مرتفعصدقوهذا يعنى أن معامل ال) 0.940(لجميع فقرات االستبانة الصدق 

 على ثقة تامة    استبانة الدراسة مما يجعله   ا من صدق وثبات     ت قد تأكد  ةكون الباحث تبذلك  
  .سئلة الدراسة واختبار فرضياتهابصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أ

  
  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

Sta s calتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي تم   Package   

for the Social Sciences  (SPSS).  

  : Normality Distribu on Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) (    Kolmogorov-Smirnov سـمرنوف  -  كولمجـوروف  اختبارتم استخدام

Test          وكانت النتائج كما هي مبينة      الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،
  ).5-9 ( رقمفي جدول

  )5-9 ( رقمجدول

  التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية   المجال  م
(Sig.) 

 0.346  . في اكتشاف الغش والخطأتهم على قدرمما يعززالدولية تدقيق بمعايير الالحسابات يلتزم مدققو    .1

2.   
 على تهمقدريتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية مما يعزز 

 0.550  .اكتشاف الغش والخطأ

 0.256  .اكتشاف الغش والخطأ على يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق مما يعزز قدرتهم   .3

 0.263  . على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في القوائم الماليةقدرةال يتوفر لدى مدققي الحسابات   .4

 0.346  . تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنيةمعوقاتمشاكل وتوجد    .5

 0.084  جميع مجاالت االستبانة  
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جميع  ل(.Sig)أن القيمة االحتمالية ) 5-9 (رقم واضح من النتائج الموضحة في جدول
0.05αمستوى الداللة  من أكبرت الدراسة كانت مجاال  هذه وبذلك فإن توزيع البيانات ل=

 سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات حيثيتبع التوزيع الطبيعي  تالمجاال
  . الدراسة

  
  

  :دوات اإلحصائية التاليةتم استخدام األ

يستخدم هذا األمـر بـشكل أساسـي        : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي     -1
 .  الدراسةعينةفي وصف يتم االستفادة منها ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما و

  .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة ، )Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ -2

ـ  -3 لقيـاس درجـة   )    Pearson Correla on Coefficient(ون معامل ارتباط بيرس
 تـم اسـتخدامه   وقـد   . يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين       : االرتباط

 . لالستبانة  والصدق البنائيلحساب االتساق الداخلي

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة       ) T-Test ( في حالة عينة واحدة    Tاختبار   -4
 تم استخدامه ولقد  . أم زادت أو قلت عن ذلك      3 إلي الدرجة المتوسطة وهي      قد وصلت 

 .للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة 

لمعرفة ما إذا كـان  ) Independent Samples T-Test ( في حالة عينتينTاختبار  -5
  . المستقلة ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البياناتتهناك فروقا

 ne Way Analysis of  ذو االتجـاه الواحـد  – اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    -6

Variance) -ANOAV (   لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحـصائية بـين
  .ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات
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  السادسالفصل 

  حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
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  السادسالفصل 
  لبيانات واختبار فرضيات الدراسةتحليل ا

  :تمهيد
، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضاً ل

ستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل  الدراسة واستعراض أبرز نتائج االاإلجابة عن أسئلة
المؤهل  ،العمر بالسنوات( والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على، تحليل فقراتها

لذا تم ، )عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، الشهادات المهنية،  التخصص العلمي،العلمي
إذ تم استخدام برنامج الرزم  ، الدراسةاستبانةإجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من 

راسة التي سيتم عرضها  للحصول على نتائج الد(SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
  . وتحليلها في هذا الفصل

  

  المعلومات العامة الدراسة وفق لعينةالوصف اإلحصائي 

  المعلومات العامة وفق  لعينة الدراسةوفيما يلي عرض

  عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

  )6-1 (  رقمجدول
  العمر  

%النسبة المئوية  العدد العمر  

 30.0 15  سنة30أقل من 

 32.0 16  40إلى أقل من  -  30

 18.0 9 50 أقل من إلى40 - 

 20.0 10  سنة فأكثر50

 100.0 50  المجموع

،  سنة30أقل من أعمارهم  من عينة الدراسة %30.0ما نسبته أن ) 1-6(رقم يتضح من جدول 
   أقل من إلى40 - من   تتراوح %18.0 ، سنة40إلى أقل من  - 30من   تتراوح 32.0%

تنوع العمر لألفراد  وتعزو الباحثة ذلك إلى أن . سنة فأكثر50أعمارهم % 20.0ما بين، سنة50
  .المجيبين يؤدي إلى تنوع وجهات النظر فيما يتعلق بالموضوع محل الدراسة
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  عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
  )6-2 ( رقمجدول

  المؤهل العلمي 
%النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي  

 4.0 2 مدبلو

 78.0 39 بكالوريوس

 18.0 9 دراسات عليا

 100.0 50 المجموع

  
، الـدبلوم  من حملـة   من عينة الدراسة  % 4.0ما نسبته   أن  ) 6-2 ( رقم يتضح من جدول  

وهـذا  . عليـا الدراسـات   من حملة درجة ال   % 18.0بينما   ،من حملة درجة البكالوريوس   % 78.0
ال تتطلب شهادات أكاديمية عليا بـل تكتفـي  بدرجـة            يعكس طبيعة العمل بمكاتب التدقيق التي       

 يسمح للشهادة الجامعيـة  2004 لسنة 9البكالوريوس كما أن قانون مزاولة المهنة الفلسطيني رقم    
  .األولى البكالوريوس بالتقدم لطلب رخصة مزاولة  وفق شروط معينة

  
  عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع  -

  )3-6 ( رقمجدول
  لعلميالتخصص ا

%النسبة المئوية  العدد التخصص العلمي  

 96.0 48 محاسبة

 4.0 2 إدارة أعمال

 100.0 50 المجموع

  

تخصصهم العلمي   من عينة الدراسة  % 96.0ما نسبته   أن  ) 6-3 ( رقم يتضح من جدول  
 وهذا يعزز أن كل مـدقق خـارجي هـو    .تخصصهم العلمي إدارة أعمال % 4.0بينما  ، محاسبة

   كس غير صحيحمحاسب والع
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  عينة الدراسة حسب الشهادات المهنيةتوزيع  -
  )6-4 (  رقمجدول

  الشهادات المهنية 
%النسبة المئوية  العدد الشهادات المهنية  

 ACPA  19 38.0 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

 34.0 17  لسطينية فقط ترخيص مزاولة مهنة ف

 28.0 14  بدون مؤهل مهني

 100.0 50  المجموع
  

شهادة يحملون  من عينة الدراسة% 38.0ما نسبته أن ) 6-4 ( رقميتضح من جدول
يحملون شهادات ترخيص مزاولة % 34.0بينما ، ACPA المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

مما يؤكد على أهمية أن تالزم الخبرة العملية  .بدون مؤهل مهني% 28.0مهنة فلسطينية فقط، و
  .والمهنية الكفاءة العلمية

  
  عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

  )6-5 (  رقمجدول
  المسمى الوظيفي 

%النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي  

 22.0 11 مساعد مدقق

 36.0 18 مدقق حسابات رئيسي

 8.0 4 مدير تدقيق

 28.0 14 ك مكتب تدقيقصاحب أو شري

 6.0 3 أخرى

 100.0 50  المجموع

  
المسمى  الدراسة من عينة% 22.0أن ما نسبته ) 6-5 (يتضح من جدول رقم 

 %28.0 ،مدير تدقيق  8.0 %،مدقق حسابات رئيس% 36.0 ،مساعد مدققالوظيفي لديهم 
تالي فإن تنوع وبال. مسماهم الوظيفي غير ذلك% 6.0 بينما، صاحب أو شريك مكتب تدقيق

المسميات الوظيفية لألفراد المجيبين تؤدي إلى تنوع وجهات النظر فيما يتعلق بالموضوع محل 
  .الدراسة، مما يعمل على إثراء الموضوع وزيادة في دقة المعلومات المعطاة والمتوفرة
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة توزيع  -

 

  )6-6 (  رقمجدول
  عدد سنوات الخبرة 

%النسبة المئوية  العدد د سنوات الخبرةعد  

 20.0 10  سنوات5أقل من 

 32.0 16 سنوات 10 إلى 5من 

 12.0 6  سنة15 -11من 

 18.0 9 سنة               20 -16من 

 18.0 9   سنة20فوق 

 100.0 50  المجموع
  

 سنوات الخبرة من عينة الدراسة% 20.0ما نسبته أن ) 6-6 ( رقميتضح من جدول
 -11من تتراوح % 12.0، سنوات 10 إلى 5من  تتراوح %32.0 ،  سنوات5أقل من لديهم 
وهذا .  سنة20فوق  و  سنة 20 -16من  تتراوح سنوات الخبرة لديهم%  18.0بينما  ، سنة15

  .يدل على أن أغلبية المدققين لديهم الخبرة الكافية التي تؤهلهم في مجال عملهم
  

  

  :  فرضيات الدراسةاختبارتحليل البيانات و -

 Tاختبار(الدراسة تم استخدام االختبارات المعلمية  ختبار فرضياتلتحليل البيانات وا
ه هذ  وتعتبر ) ذو االتجاه الواحد-التباين األحادي ،نتين مستقلتينللعي Tاختبار ،للعينة الواحدة

  .تبع التوزيع الطبيعيتالبيانات  إذا كانت ة مناسباتاالختبار
فإنه ال ) SPSSحسب نتائج برنامج  )  (0.05 أكبر من Sig > 0.05) Sigإذا كانت ف

 حول الظاهرة أفراد العينةيمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء 
 > Sig، أما إذا كانت 3موضع الدراسة ال يختلف جوهرياً عن موافق بدرجة متوسطة وهى 

0.05) Sig  لفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن فيتم رفض ا) 0.05أقل من
 يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة، وفي هذه الحالة يمكن أفراد العينةمتوسط آراء 

. تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الموافقة المتوسطة
موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي يمة االختبار قوذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت 

  .لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح
  



  

  

68 

يلتزم مدققو الحسابات بمعايير التدقيق الدوليـة ممـا         "الختبار صحة الفرضية األولى القائلة      -
  ".يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

 T باستخدام اختبار متعلقة بالمحور األول للدراسةتم تحليل بيانات إجابات المبحوثين ال
لمعرفة ما إذا كانت نتائج متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

   ):6-7(النتائج موضحة في جدول رقم .  أم ال3
  )6-7 ( رقمجدول

دولية مما يعزز قدرتهم يلتزم مدققو الحسابات بمعايير التدقيق ال "تحليل فقرات المجال األول 
  ."على اكتشاف الغش والخطأ

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 Tاختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
  الرتبة

1.  
 الدولية تدقيق معرفة كافية بمعايير المدقق الحساباتيتوافر لدى 

 .التي تمكنه من اكتشاف الغش والخطأ
4.22 84.40 15.81 *0.000 2 

2.  
 على االلتزام باإلجراءات المطلوبة لتنفيذ تدقيقتعمل مكاتب ال

 . الدوليةتدقيق حسب معايير التدقيقعمليات ال
3.66 73.20 4.66 *0.000 9 

3.  
 على االهتمام بتطوير أداء المدققين للرفع تدقيقيحرص مكتب ال

 4 0.000* 11.53 80.80 4.04 .من كفاءتهم المهنية

4.  
ببذل العناية المهنية الواجبة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية يقوم المدقق 

 .للكشف عن عمليات التالعب المتعمدة في القوائم المالية محل التدقيق
4.26 85.20 15.78 *0.000 1 

5.  
يتم عمل االختبارات الالزمة وفقاً لألصول المهنية ألغراض زيادة 

  .لمالية على اكتشاف التالعب في القوائم ادقققدرة الم
4.04 80.80 12.16 *0.000 4 

6.  
 حتى يمكنه من مدقق الحسابات على تدريب تدقيقيعمل مكتب ال

  . الدوليةتدقيقالقيام بعمله وفقاً لمعايير ال
3.78 75.60 6.76 *0.000 8 

7.  
 مكتوبة وواضحة تساهم في تنفيذ خطة وإجراءاتيوجد سياسات 

  .ة وفقاً للمعايير والمتطلبات المهنيتدقيقال
4.04 80.80 10.53 *0.000 4 

8.  
 عملية تقييم مستمرة ذاتياً ألداء المكتب لبيان مدى االلتزام ىرجت

 10 0.000* 5.42 72.00 3.60  .بمعايير المراجعة الدولية

9.  
يلتزم المدقق أثناء تأديته مهامه بمعايير التدقيق الدولية لمساعدته 

 7 0.000* 8.99 78.40 3.92  .على اكتشاف الغش والخطأ

10.  
يلتزم المدقق أثناء تأديته مهامه بمعايير التدقيق الدولية يحسن من 

 2 0.000* 14.01 84.40 4.22  .قدرته على المنافسة للقيام بتدقيق القوائم المالية للمنشآت األجنبية

  0.000* 14.51 79.56 3.98  جميع فقرات المجال معاً 

0.05α داللة المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي*  =.  
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 يقوم "نالت المرتبة األولى ) 4(يتبين من خالل الجدول المذكور أعاله أن الفقرة رقم 
المدقق ببذل العناية المهنية الواجبة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية للكشف عن عمليات التالعب 

 ويرجع ،%85.20لمتوسط الحسابي النسبيا  حيث بلغ "المتعمدة في القوائم المالية محل التدقيق
 المسؤولية القانونية تترتب على مدقق الحسابات الخارجي بسبب عدم بذل العناية  أنإلىذلك 

المهنية الواجبة التي تتطلب مراجعة انتقادية لكل مستوى من مستويات اإلشراف عالوة على 
كل ذلك من شأنه أن ال . ي المدققمراجعة أحكام المساعدين وجمع األدلة الكافية التي تدعم رأ

   .يعزز من قدرة المدقق الخارجي على اكتشاف األخطاء والتحريفات المادية
 معرفة كافية مدقق الحسابات يتوافر لدى "المرتبة الثانية ) 10، 1(وجاءت الفقرتين 

 تأديته مهامه  يلتزم المدقق أثناء"، " الدولية التي تمكنه من اكتشاف الغش والخطأتدقيقبمعايير ال
بمعايير التدقيق الدولية يحسن من قدرته على المنافسة للقيام بتدقيق القوائم المالية للمنشآت 

، ويرجع ذلك إلى اعتماد معايير التدقيق 84.40 حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي "األجنبية
و يفرض على مدققي الدولية من قبل هيئة سوق األوراق المالية الفلسطينية األمر الذي يتوجب أ

  . الحسابات العلم والمعرفة بهذه المعايير للعمل وفقها
 على االهتمام تدقيق يحرص مكتب ال"المرتبة الرابعة ) 3،5،7(ونالت الفقرات 

 يتم عمل االختبارات الالزمة وفقاً لألصول "، "بتطوير أداء المدققين للرفع من كفاءتهم المهنية
 يوجد سياسات "، " على اكتشاف التالعب في القوائم الماليةدققالمالمهنية ألغراض زيادة قدرة 

"  وفقاً للمعايير والمتطلبات المهنيةتدقيق مكتوبة وواضحة تساهم في تنفيذ خطة الوإجراءات
، ويرجع ذلك بأن مكتب التدقيق يحرص 80.80حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لكل منها 

ين لرفع كفاءتهم التي تحتم عليه كشف عمليات التالعب على االهتمام بتطوير أداء المدقق
المتعمدة في القوائم المالية وفقاً الختبارات تجرى لزيادة قدرته على ذلك استناداً لألصول 

  .المهنية
 مدقق الحسابات على تدريب تدقيق يعمل مكتب ال"المرتبة الثامنة ) 6(ونالت الفقرة 

 حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لتلك "الدوليةتدقيق عايير الحتى يمكنه من القيام بعمله وفقاً لم
، ويرجع ذلك أن مدقق الحسابات يتلقى تدريباته للقيام بعمله وفقاً لمعايير التدقيق 75.60الفقرة 
  .الدولية

 على االلتزام باإلجراءات تدقيق تعمل مكاتب ال"المرتبة التاسعة ) 2(ونالت الفقرة 
حيث بلغ المتوسط  الحسابي "  الدوليةتدقيق حسب معايير التدقيقليات الالمطلوبة لتنفيذ عم
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لتنفيذ عمليات ، ترى الباحثة أن مكاتب التدقيق تلتزم باإلجراءات المطلوبة 73.20النسبي لها 
  . الدوليةتدقيق حسب معايير التدقيقال

  

 ألداء المكتب  عملية تقييم مستمرة ذاتياًىرجت "المرتبة األخيرة ) 8 (لفقرةونالت ا
 وتعزو ،72.00 المتوسط الحسابي النسبي حيث بلغ "  الدوليةتدقيقلبيان مدى االلتزام بمعايير ال

الباحثة انخفاض المتوسط الحسابي لهذه الفقرة بسبب اقتصار استخدام معايير التدقيق الدولية في 
 سوق األوراق المالية، البيئة الفلسطينية على تدقيق الشركات المساهمة وذلك وفق قانون هيئة

   .عالوة على أن انخفاض عدد مكاتب التدقيق المعتمدة من قبل الهيئة لتدقيق الشركات المساهمة
، وأن 3.98 يساوي  لجميع الفقراتوبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي

وأن القيمة  ،14.51  يساويT ختباراقيمة و، 79.56المتوسط الحسابي النسبي يساوي 
 لذلك يتم رفض الفرضية الصفرية a=0.05 وهي أقل من 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية 

بالتزام مدققي الحسابات بمعايير التدقيق الدولية وهذا يعني أن وقبول الفرضية البديلة التي تفيد 
  .هناك موافقة عالية جداً من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

 ,Marczewski and Akers(، ودراسة )2008البدور، المومني و(وجاءت دراسة 

، لتؤكد جميعها على أهمية التزام مدققي Jakubowski, et al)  2002 ,(، ودراسة )2005
  .الحسابات بمعايير التدقيق الدولية

  

يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، "  الختبار صحة الفرضية الثانية القائلة -
 ". ة المهنية مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأوالخبر

 Tباستخدام اختبار  تم تحليل بيانات إجابات المبحوثين المتعلقة بالمحور الثاني للدراسة
لمعرفة ما إذا كانت نتائج متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

   ):8-6(النتائج موضحة في جدول رقم .  أم ال3
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  )8-6 ( رقمجدول
يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة  "تحليل فقرات المجال الثاني 

  . "المهنية مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قيمة 
 اختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

 الرتبة

1.  

كبر حجم مكاتب التدقيق يجعلها أكثر حرصاً على 
توظيف مدققين ذوي كفاءة عالية مما يزيد من 

  .قدرتهم في اكتشاف الغش والخطأ
4.06 81.20 11.50 *0.000 2 

2.  
 دققين فريق من المتدقيق يتوفر لدى مكتب ال

  .المؤهلين علمياً
3.94 78.80 10.73 *0.000 4 

3.  
 دققينق من الم فريلتدقيقيتوفر لدى مكتب ا

  ..المؤهلين مهنياً
3.88 77.50 7.43 *0.000 7 

4.  
لحضور ندوات مدققين  التدقيقيشجع مكتب ال

  . علمية ومهنية في مجال االختصاصومؤتمرات
3.92 78.40 8.66 *0.000 5 

5.  

على زيادة قدرات وكفاءات تدقيق يعمل مكتب ال
 لديه من خالل عقد الدورات التدريبية دققينالم

  .مة لصقل وتنمية خبراتهم باستمرارالالز
3.72 74.40 4.94 *0.000 8 

6.  

االستعانة ببعض موظفين   الحساباتدققيمكن لم
وممن تتوافر لديهم ) تدقيقالتي هي محل ال(المنشاة 

الخبرة الكافية والتأهيل المناسب لزيادة قدرته في 
 .اكتشاف الغش والخطأ

3.44 68.80 2.67 *0.010 9 

7.  

لمراجعة الخارجية على االستعانة يعمل مكتب ا
ببعض الخبرات االستشارية لزيادة قدرته على 

  .اكتشاف الغش والخطأ
3.43 68.57 3.37 *0.001 10 

8.  
يتم تخصيص وتوزيع مهام العمل بين المساعدين 

  .وقدرتهم الذاتيةوفقاً لمؤهالتهم وخبراتهم السابقة 
3.90 78.00 9.00 *0.000 6 

9.  

فية لدى مدقق الحسابات في نوع توافر الخبرة الكا
 منشأة العميل إليهاالصناعة التي يمارسها وتنتمي 

  . يساعده في اكتشاف الغش والخطأتدقيقمحل ال
3.98 79.60 7.23 *0.000 3 

10 .  
يراعي مكتب التدقيق االحتفاظ بمدققين من ذوي 

  .الخبرة العالية والكفاءة المهنية الالزمة
4.22 84.40 12.18 *0.000 1 

  0.000* 12.94 76.90 3.85  جميع فقرات المجال معاً 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
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" نالـت المرتبـة األولـى       ) 10(يتبين من خالل الجدول المذكور أعاله أن الفقرة رقم          
حيـث  "  ية والكفاءة المهنية الالزمة   يراعي مكتب التدقيق االحتفاظ بمدققين من ذوي الخبرة العال        

  .84.40 لتلك الفقرة المتوسط الحسابي النسبيبلغ 

بمدققين مـن ذوي الخبـرة العاليـة        وتعزى هذه النتيجة إلى أن احتفاظ مكتب التدقيق          
 تلعب دوراً هاماً في اكتشاف الغش، وذلك من خالل تثقـيفهم بالمعرفـة             والكفاءة المهنية الالزمة  

تسبة، وهو ما يمكّن المدققين من اكتشاف الغش على نطاق أوسع مقارنـة بمكاتـب               والخبرة المك 
التدقيق التي ليس لديها خبرة سابقة في اكتشاف الغش حيث تعتبر الكفاءة العلمية والعمليـة مـن                 

  .ضمن المعايير الشخصية أو العامة التي يجب على مدقق الحسابات أن يتحلى بها

 كبر حجم مكاتب التدقيق يجعلها أكثر حرصـاً علـى           "الثانية  المرتبة  ) 1(ونالت الفقرة   
حيـث بلـغ    " توظيف مدققين ذوي كفاءة عالية مما يزيد من قدرتهم في اكتشاف الغش والخطـأ             

  . 81.20المتوسط الحسابي النسبي لتلك الفقرة 

وهذا يدل إلى أن كلما كانت مكاتب التدقيق كبيرة الحجم سيجعلها أحرص على توظيـف     
  .ين ذوي كفاءة علمية ومهنية مما سيزيد من قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأمدقق

 توافر الخبرة الكافية لدى مدقق الحسابات فـي نـوع           "المرتبة الثالثة   ) 9(ونالت الفقرة   
 يـساعده فـي اكتـشاف الغـش         تدقيق منشأة العميل محل ال    إليهاالصناعة التي يمارسها وتنتمي     

  .79.60الحسابي النسبي لتلك الفقرة حيث بلغ المتوسط " والخطأ

 ويرجع ذلك إلى أنه يجب على مدقق الحسابات أن يكون لديه الخبرة الكافية في نـوع                
الصناعة التي يمارسها وتنتمي إليها منشأة العميل محل التدقيق حتى يساعده ذلك فـي اكتـشاف                

  .الغش والخطأ

على زيادة قدرات وكفـاءات     تدقيق  ليعمل مكتب ا  "المرتبة الثامنة   ) 5(ونالت الفقرة رقم    
حيـث  "   لديه من خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة لصقل وتنمية خبراتهم باستمرار           دققينالم

  .74.40بلغ المتوسط الحسابي النسبي لتلك الفقرة 

وتعزى هذه النتيجة إلى أنه يجب على مكتب التدقيق أن يساهم في رفع وزيـادة كفـاءة               
لك من خالل تشجيعهم لحضور ندوات ومؤتمرات علمية وأيـضاً عقـد دورات             المدققين لديه وذ  

  .تدريبية لصقل وتنمية مهاراتهم في مجالهم
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االستعانة ببعض موظفين     الحسابات دقق يمكن لم  "المرتبة التاسعة ) 6(ونالت الفقرة رقم    
لمناسب لزيادة قدرته   وممن تتوافر لديهم الخبرة الكافية والتأهيل ا      ) تدقيقالتي هي محل ال   (المنشاة  

، وتعـزو   68.80حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لتلـك الفقـرة          " في اكتشاف الغش والخطأ   
الباحثة ذلك أنه يمكن للمدقق االستعانة بموظفي المنشأة ممن يمتلكون الخبـرة التـي ستـساعده                

  .الكتشاف الغش والخطأ

 علـى االسـتعانة   يق الحـسابات تدق يعمل مكتب    "المرتبة األخيرة ) 7(ونالت الفقرة رقم    
حيـث بلـغ المتوسـط      " ببعض الخبرات االستشارية لزيادة قدرته على اكتشاف الغش والخطـأ         

  .68.57الحسابي النسبي لتلك الفقرة 

 وترى الباحثة ضرورة تعزيز ثقافة االسـتعانة بالعديـد مـن الخبـرات االستـشارية               
الستعانة بالخبراء القانونيين لتحديـد وضـع       التخصصية التي ال يستطيع مكتب التدقيق تقديمها فا       

العميل القانوني في قضية معينة يمكَن المدقق من تقييم اإلجراءات المحاسبية التي قام بها العميل               
  . ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية األمر الذي يقلل األخطاء

، وأن 3.85اوي   يـس   لجميـع الفقـرات     وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي      
 وأن القيمـة  ،12.94 يـساوي T  قيمـة اختبـار  و، %76.90المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

 لذلك يتم رفـض الفرضـية الـصفرية    a=0.05 وهي أقل من    0.000تساوي  ) Sig(.االحتمالية  
 وقبول الفرضية البديلة التي تفيد بتوافر الكفاءة العلمية والخبرة العملية لدى مـدققي الحـسابات               

  .وهذا يعني أن هناك موافقة عالية جداً من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

  

يلتزم مدققي الحسابات بتخطيط عملية التدقيق      " الختبار صحة الفرضية الثالثة القائلة      
  ".مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

 Tث للدراسة باستخدام اختبـار      تم تحليل بيانات إجابات المبحوثين المتعلقة بالمحور الثال       
لمعرفة ما إذا كانت نتائج متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي               

 ): 9-6(النتائج موضحة في جدول رقم .  أم ال3
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  )6-9 ( رقمجدول
م  مما يعزز قدرته الحسابات بتخطيط عملية التدقيقيلتزم مدققو "تحليل فقرات المجال الثالث 

  ".اكتشاف الغش والخطأعلى 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قيمة 
 اختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

1.  
يتم التخطيط لعمليات التدقيق بشكل كفوء وفاعـل قبـل          

  .القيام بها
3.94 78.80 8.12 *0.000 9 

2.  
 على فهـم طبيعـة عمـل        تدقيق الحسابات يعمل مكتب   

نشأة قبل قيامه بعملية التدقيق مما يعزز مـن قدرتـه           الم
  .على متابعة األداء واكتشاف الغش والخطأ

4.12 82.40 9.91 *0.000 3 

3.  
تستغرق عملية التدقيق الوقت الكافي الذي تحتاجه طبيعة       

  .المهام التي يقوم بها المراجع
4.16 83.20 12.05 *0.000 2 

 1 0.000* 13.22 85.31 4.27  . التنفيذ األخذ بالحذر المهنييراعي المدقق أثناء تأديته لعملية  .4

5.  
يراعي المدقق احتماالت وجود عمليات تنطـوي علـى         

  .الغش أو الخطأ
4.12 82.40 12.02 *0.000 3 

6.   10 0.000* 8.66 77.60 3.88  .لوقت الذي تستغرقه عملية التدقيقليتم تحديد األتعاب بناء 

7.  
المدقق بتقدير خطورة كـون     عند التخطيط للتدقيق يقوم     

الغش والخطأ قد يؤديان إلى احتواء البيانات المالية على      
  .معلومات أساسية خاطئة

3.84 76.80 8.36 *0.000 11 

8.  
يتم تعديل خطة التدقيق في حالة ظهور دالئل على وجود 
الغش أو الخطأ، بحيث تتضمن إجراءات إضافية لتحديد        

  .تأثير هذا الغش أو الخطأ
4.06 81.20 10.98 *0.000 6 

9.  
 تدقيق بعد التخطيط إلجراءات مدقق الحساباتيجب على 

 المعلومات الخاطئـة  إجمالين ا كإذامعينة أن يقدر فيما    
  .المشخصة والتي لم يتم تصحيحها ذا أهمية نسبية

4.12 82.40 12.02 *0.000 3 

10 .  
 الحصول على فهـم كـاف       مدقق الحسابات يجب على   

خلية الذي يتضمن الرقابـة، والنظـام       لهيكل الرقابة الدا  
  .التدقيق الرقابة لتخطيط عملية وإجراءاتالمحاسبي، 

4.04 80.80 9.41 *0.000 7 

11 .  
اشتمال التقرير السنوي لإلدارة عن فعالية نظام الرقابـة      

 والتالعـب   اإلداري حدوث الغش    إمكانيةالداخلي يجعل   
  . صعوبةأكثر التقارير المالية إعدادفي 

3.82 76.40 7.76 *0.000 12 

12 .  
 يتـضمن طبيعـة     تـدقيق  وضع وتوثيق برنامج     مدققعلى ال 

 المخططة المطلوبـة لتنفيـذ      تدقيق ال إجراءاتوتوقيت ومدى   
  . شاملة يساعده في اكتشاف الغش والخطأتدقيقخطة 

4.02 80.40 10.53 *0.000 8 

  0.000* 17.78 80.60 4.03  جميع فقرات المجال معاً 

0.05αابي دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوسط الحس*  =.  
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 يراعي  "نالت المرتبة األولى    ) 4(يتبين من خالل الجدول المذكور أعاله أن الفقرة رقم          
 المتوسـط الحـسابي النـسبي     حيث بلـغ    " المدقق أثناء تأديته لعملية التنفيذ األخذ بالحذر المهني       

مدققي مكاتب التدقيق أكثر ادراكاً بأهميـة ممارسـة الـشك    ى أن  ، وتعزو الباحثة ذلك إل    85.31
وقد يعود ذلك إلى أن ممارسة الشك المهني هي من المتطلبات الهامة لمعـايير التـدقيق          . المهني

  .المهنية الحديثة المتعلق بغش اإلدارة، والتي تحكم عمل مكاتب التدقيق

ملية التدقيق الوقت الكافي الذي تحتاجه       تستغرق ع  "المرتبة الثانية ) 3(ونالت الفقرة رقم    
، وهذا يدل علـى     83.20 المتوسط الحسابي النسبي   حيث بلغ    "دققطبيعة المهام التي يقوم بها الم     

  .أن عملية التدقيق تستغرق الوقت الالزم الذي تحتاجه طبيعة المهام التي يقوم بها المدقق

 علـى فهـم     تدقيق الحسابات  مكتب    يعمل "المرتبة الثالثة   ) 2،5،9(ونالت الفقرات رقم    
طبيعة عمل المنشأة قبل قيامه بعملية التدقيق مما يعزز من قدرته على متابعـة األداء واكتـشاف    

،     " يراعي المدقق احتماالت وجود عمليـات تنطـوي علـى الغـش أو الخطـأ     "، "الغش والخطأ 
ـ  إذادر فيما    معينة أن يق   تدقيق بعد التخطيط إلجراءات     مدقق الحسابات يجب على     إجمـالي ن  ا ك

المتوسـط الحـسابي   حيث " المعلومات الخاطئة المشخصة والتي لم يتم تصحيحها ذا أهمية نسبية      
   .82.40 لكل منها النسبي

ويرجع ذلك إلى أنه بعد إجراء عملية التدقيق يقدر المدقق إلجمالي المعلومات الخاطئـة              
  .يستطيع معرفة تأثيرها على تقريره أم ال حتى والتي لم يتم تصحيحها ذا أهمية نسبية

لوقت الـذي تـستغرقه     ل يتم تحديد األتعاب بناء      "المرتبة العاشرة   ) 6(ونالت الفقرة رقم    
 ، وهذا يدل علـى أنـه يـتم تحديـد            77.60 المتوسط الحسابي النسبي  حيث بلغ   " عملية التدقيق 

  .هامهااألتعاب بناء للوقت الذي تستغرقه عملية التدقيق أثناء تأدية م

 عند التخطيط للتدقيق يقوم المـدقق بتقـدير   "المرتبة الحادية عشر ) 7(ونالت الفقرة رقم    
 "خطورة كون الغش والخطأ قد يؤديان إلى احتواء البيانات المالية على معلومات أساسية خاطئـة         

   .76.80 المتوسط الحسابي النسبيحيث بلغ 

المدقق خطورة إذا أثر الغـش والخطـأ        ويرجع ذلك إلى أنه أثناء عملية التخطيط يقدر         
على احتواء البيانات المالية على معلومات أساسية خاطئة وهذا سيجعله يجـري تعـديل علـى                

  . الخطة حتى تتضمن اجراءات إضافية تحدد تأثير هذا الغش
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 اشتمال التقرير السنوي لإلدارة عن فعاليـة نظـام           "المرتبة األخيرة ) 11(نالت الفقرة   
 أكثـر  التقارير الماليـة     إعداد والتالعب في    اإلداري حدوث الغش    إمكانيةداخلي يجعل   الرقابة ال 

اشتمال التقرير الـسنوي   وهذا يدل إلى أن     ،  76.40 المتوسط الحسابي النسبي     حيث بلغ  " صعوبة
 إعداد والتالعب في    اإلداري حدوث الغش    إمكانيةلإلدارة عن فعالية نظام الرقابة الداخلي يجعل        

  . صعوبةأكثرر المالية التقاري

، وأن  4.03 يـساوي     لجميـع الفقـرات    وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي      
يـساوي   Tقيمـة اختبـار   و،  %80.60المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يـساوي         

 لذلك يـتم رفـض      a=0.05 وهي أقل من     0.000تساوي   )Sig(.وأن القيمة االحتمالية     ،17.78
الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تفيد بالتزام مدققي الحـسابات بتخطـيط عمليـة              الفرضية  

وهذا يعني أن هناك موافقة عالية جداً من قبل أفراد العينة علـى             التدقيق الكتشاف الغش والخطأ     
  ). 2010الوشلي، (وهذا ما أكدته دراسة   .فقرات هذا المجال

  
  

 الحسابات القدرة على اكتـشاف       يتوفر لدى مدققي   "ة  الختبار صحة الفرضية الرابعة القائل     -
 ".مخاطر غش اإلدارة في القوائم المالية

 

 Tتم تحليل بيانات إجابات المبحوثين المتعلقة بالمحور الرابع للدراسة باستخدام اختبـار             
لمعرفة ما إذا كانت نتائج متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي               

   ):10-6(النتائج موضحة في جدول رقم . أم ال 3
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  )6-10 ( رقمجدول
 الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غش يتوفر لدى مدققي "فقرات المجال الرابع تحليل 

  ."اإلدارة في القوائم المالية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قيمة 
 اختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

 الرتبة

1 .  
 جهده للكشف عن وجود تحريفات ناتجة عن        دققيبذل الم 

  . قيام اإلدارة بتحريف القوائم المالية بهدف الغش 
4.08 81.60 13.50 *0.000 1 

2 .  
الالزمـة  التـدقيق   على تصميم اختبـارات  دققيعمل الم 

  الكتشاف التحريفات الجوهرية المترتبة على غش اإلدارة
3.88 77.60 11.14 *0.000 8 

3 .  
 على اكتشاف التحريفات الجوهرية المترتبة   دقق يعمل الم 

  .على غش اإلدارة أثناء تنفيذ مهام التدقيق
4.00 80.00 12.37 *0.000 3 

4 .  
 على تصميم برنامج يوفر تأكيد معقول عن        دققيعمل الم 

اكتشاف التحريفات الجوهرية، وذلك  لالستجابة للمخاطر      
  . ترتبة على غش اإلدارةالمرتفعة للتحريفات الجوهرية الم

3.86 77.20 10.64 *0.000 9 

5 .  
 األهـداف   مالئمـة  بالتأكـد مـن      مدقق الحسابات يقوم  

  . عنهاواإلبالغوالسياسات الموضوعة وبيان االنحرافات 
3.94 78.80 10.73 *0.000 6 

6 .  
 بإبالغ اإلدارة إذا كانـت هـي الجهـة          دققال يتردد الم  

  . عن حدوث الغش أو الخطأالمسؤولة
4.08 81.60 8.95 *0.000 1 

7 .  
 يتم االتصال مع الجهات المختصة عند عـدم اسـتجابة          
اإلدارة لتوصيات المدقق حول وجـود دالئـل محتملـة          

  .لحدوث تجاوزات معينة
3.69 73.88 4.40 *0.000 10 

8 .  
إعادة النظر بتقديرات المخاطر وصحة المعلومات المقدمة 

  .لغش والخطأ على اكتشاف ادققمن اإلدارة يساعد الم
3.96 79.20 11.22 *0.000 5 

9 .  

في حالة التأكد من وجود أخطاء وغش وتصرفات غيـر       
 ببحث األمر مع    دققمالقانونية بعد صدور التقرير، يقوم      

اإلدارة والطلب منها تعديل القوائم المالية حسب الظروف  
  .الجديدة المكتشفة

3.98 79.58 9.31 *0.000 4 

10 . 
 معينة للكـشف عـن       تدقيق هجيات باتخاذ من  دققيقوم الم 

  .عمليات تنطوي على غش اإلدارة
3.92 78.40 10.83 *0.000 7 

  0.000* 17.24 78.73 3.94  جميع فقرات المجال معاً 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
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 " نالت المرتبة األولى )1،6( رقم يتبين من خالل الجدول المذكور أعاله أن الفقرتين
يبذل المراجع جهده للكشف عن وجود تحريفات ناتجة عن قيام اإلدارة بتحريف القوائم المالية 

 عن حدوث الغش المسؤولة بإبالغ اإلدارة إذا كانت هي الجهة دققال يتردد الم "، "بهدف الغش
 المعيار الدولي و الباحثة ذلك إلىوتعز،  81.60المتوسط الحسابي النسبي  حيث بلغ "أو الخطأ

المعدل المتعلق بمسؤولية المراجع عن اكتشاف الغش، والتي توصي ) ISA, No. 240(رقم 
لما يتميز به من المقدرة على . بتقييم مخاطر غش اإلدارة بشكل منفصل عن بقية مخاطر التدقيق

ما يساعد المدقق في تقييم جذب تركيز انتباه المدقق نحو العوامل المرتبطة بغش اإلدارة، م
. مستوى هذه المخاطر بدقة وفعالية، وبالتالي تزيد من إمكانية اكتشاف غش اإلدارة إن وجد

 بتحريفها ويتضح مما سبق بذل المدقق جهده للكشف عن وجود تحريفات ناتجة عن قيام اإلدارة
  .بهدف الغش

 اكتشاف التحريفات الجوهريـة      على دققيعمل الم  "المرتبة الثالثة   ) 3(ونالت الفقرة رقم    
 ،  80.00 حيث بلغ المتوسط الحسابي النـسبي     " المترتبة على غش اإلدارة أثناء تنفيذ مهام التدقيق       

ترى الباحثة أنه يتعين على المدقق الكشف عن وجود تحريفات ناتجة عن قيام اإلدارة بتحريـف                
  .القوائم المالية بهدف الغش

في حالة التأكـد مـن وجـود أخطـاء وغـش       "الرابعة  المرتبة  ) 9(ونالت الفقرة رقم    
 ببحث األمر مع اإلدارة والطلـب منهـا   دققمالوتصرفات غير قانونية بعد صدور التقرير، يقوم   

 حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي النـسبي     "تعديل القوائم المالية حسب الظروف الجديدة المكتشفة    
79.58.  

جود الغش بعد صدور التقرير سيبحث  ويرجع ذلك إلى أنه في حال تم التأكد من و
مدقق الحسابات األمر مع اإلدارة لتعديل القوائم المالية واتخاذ منهجيات تدقيق للكشف عن 

  .عمليات غش اإلدارة

التـدقيق   على تـصميم اختبـارات       دققيعمل الم  "المرتبة الثامنة   ) 2(ونالت الفقرة رقم    
 حيث بلغ المتوسط الحـسابي      " على غش اإلدارة   الالزمة الكتشاف التحريفات الجوهرية المترتبة    

، وهذا يدل على أن مدقق الحسابات يقوم بعمل اختبارات تدقيق يكتشف من خاللها              77.60النسبي  
  .التحريفات الجوهرية

 على تصميم برنامج يـوفر تأكيـد        دققيعمل الم  "المرتبة التاسعة   ) 4(ونالت الفقرة رقم    
رية، وذلك  لالسـتجابة للمخـاطر المرتفعـة للتحريفـات           معقول عن اكتشاف التحريفات الجوه    
، ترى الباحثـة     77.20 حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي       "الجوهرية المترتبة على غش اإلدارة    
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أنه من خالل برنامج يوفر للمدقق تأكيد معقول عن اكتشاف التحريفات الجوهرية بالتالي يمكـن               
  .لجوهرية المترتبة على غش اإلدارةاالستجابة للمخاطر المرتفعة للتحريفات ا

يتم االتصال مع الجهات المختصة عند عدم استجابة   "المرتبة األخيرة) 7 (لفقرةنالت ا
حيث بلغ المتوسط  " اإلدارة لتوصيات المدقق حول وجود دالئل محتملة لحدوث تجاوزات معينة

المختصة عند عدم استجابة يتم االتصال مع الجهات ترى الباحثة أنه ، 73.88الحسابي النسبي 
  .اإلدارة لتوصيات المدقق حول وجود دالئل محتملة لحدوث تجاوزات معينة

 ، وأن 3.94  يساوي لجميع الفقراتوبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي
، 17.24 يساويT  ، قيمة اختبار78.73المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي 

 لذلك يتم رفض الفرضية a=0.05 وهي أقل من 0.000 تساوي )Sig(.الحتمالية القيمة اوأن 
الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تفيد بتوافر القدرة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في 

 من قبل أفراد العينة على ا يعني أن هناك موافقة عاليةوهذالقوائم المالية لدى مدققي الحسابات 
  .جالفقرات هذا الم

  ).2009النزلي، ( ، ودراسة )2010الوشلي، ( وهذا ما أكدته دراسة 

  

مشاكل وعوائق تؤثر في قيام المدقق     توجد   "الختبار صحة الفرضية الخامسة القائلة      -
   ."بأدائه المسؤولية المهنية

 Tتم تحليل بيانات إجابات المبحوثين المتعلقة بالمحور الخامس للدراسة باستخدام اختبار            
معرفة ما إذا كانت نتائج متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي               ل
  ): 11-6(النتائج موضحة في جدول رقم .  أم ال3
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  )6-11(رقم جدول 
  مشاكل وعوائق تؤثر في قيام المدقق   توجد"تحليل فقرات المجال الخامس 

   "بأدائه المسؤولية المهنية

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

 الرتبة

1. 
عدم تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بشكل سـليم        

  .وكامل
3.62 72.40 3.84 *0.000 6 

2. 
عدم فهم دور مدقق الحسابات لدى الكثير مـن         

  .مدراء الشركات/ مالك
4.02 80.40 7.70 *0.000 1 

3. 

 من خالل عقد    دققينير أداء الم  عدم تنمية وتطو  
دورات تدريبية كافية فـي مجـال المعـايير         

  .الدولية
3.76 75.20 6.35 *0.000 3 

4. 
 أتعاب التـدقيق الـذي يتقاضـاه        مالئمةعدم  

  .دققالم
3.90 78.00 6.15 *0.000 2 

5. 
 أكثر مـن  دققاهتمام الشركات بشكل تقرير الم   

  . نفسهاتدقيقاهتمامها بمضمون ودقة ال
3.70 74.00 5.19 *0.000 5 

6. 
ـ       لـدى دوائـر     دققعدم االعتداد بتقريـر الم

  .الضريبة
3.72 74.40 5.49 *0.000 4 

  0.000* 8.06 75.73 3.79 جميع فقرات المجال معاً 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

عدم فهم دور   " نالت المرتبة األولى    ) 2(رة رقم   يتبين من الجدول المذكور أعاله أن الفق      
المتوسـط الحـسابي    حيـث بلـغ  " مـدراء الـشركات  / مدقق الحسابات لدى الكثير من مـالك  

هذا يدل على عدم فهم دور مدقق الحسابات لدى الكثير من مدراء الشركات مما              و،  80.40النسبي
تدقيق علم متجدد ويحتاج لـسعة      يؤدي إلى وجود مشاكل في مهنة التدقيق، خصوصاً وأن علم ال          

  .أفق وتجديد مستمر للمعلومات المتعلقة بمهنة التدقيق 

ـ      مةمالءعدم   "المرتبة الثانية   ) 4(نالت الفقرة رقم      "دقق أتعاب التدقيق الذي يتقاضاه الم
، وترى الباحثة ذلك أنه من أبرز ما يؤثر على المدقق   78.00يالمتوسط الحسابي النسب حيث بلغ

  .سلبي هو عدم مالئمة أتعاب التدقيق الذي يتقاضاه المدققبشكل 
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 أكثـر مـن   دققاهتمام الشركات بشكل تقرير الم "المرتبة الخامسة ) 5(نالت الفقرة رقم    
، وترى الباحثة   74.00 النسبي   المتوسط الحسابي  حيث بلغ "  نفسها تدقيقاهتمامها بمضمون ودقة ال   

  .لشركات بشكل التقرير أكثر من مضمونهأنه من معوقات عملية التدقيق اهتمام ا

عدم تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بشكل سليم  " المرتبة األخيرة) 1(نالت الفقرة رقم 
ويرجع ذلك إلى أن مهنة تدقيق الحسابات ، 72.40 المتوسط الحسابي النسبي حيث بلغ " وكامل

  .في قطاع غزة غير منظمة بشكل سليم وكامل

، وأن 3.79 يساوي  لجميع الفقراتول بأن المتوسط الحسابي وبشكل عام يمكن الق-
القيمة االحتمالية وأن ،  8.06يساويT ختباراقيمة و، %75.73المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.)Sig( وهي أقل من  0.000 تساويa=0.05 لذلك يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 
قات تؤثر على أداء قدرة المدقق تجاه تأديته المسؤولية البديلة التي تفيد بأنه يوجد مشاكل ومعو

  .وهذا يعني أن هناك موافقة عالية من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجالالمهنية 

  
  :السادسةالفرضية 

بـين أراء أفـراد   ) (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
والخطأ في القـوائم الماليـة     الحسابات في اكتشاف الغشمدققيلالمسؤولية المهنية  حولالعينة 

، العمـر  (ات يعـزى لمتغيـر  مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة  ب  الدولية تدقيقوفقاً لمعايير ال  
  ).سنوات الخبرةعدد ، المسمى الوظيفي، الشهادات المهنية، لتخصص العلميا، المؤهل العلمي

لمعرفة ما إذا كان هناك فـروق ذات داللـة   " مستقلتين للعينتين T  "تم استخدام اختبار 
كذلك تم اسـتخدام  . إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات     

لمعرفة ما إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة            " ذو االتجاه الواحد    –التباين األحادي   " اختبار  
  .متوسطات أو أكثر 3 إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة

بين أراء أفراد ) (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
والخطأ في القوائم المالية وفقاً   الحسابات في اكتشاف الغشمدققيلالمسؤولية المهنية  حولالعينة 

  .للعمر يعزى مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزةب لمعايير المراجعة الدولية

  :يمكن استنتاج ما يلي) 12-6( رقم الموضحة في جدولمن النتائج 

"  ذو االتجاه الواحـد  –التباين األحادي  " المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
توجد فروق ذات   ال  وبذلك يمكن استنتاج أنه     لجميع المجاالت     α ≥ 0.05  من مستوى الداللة   أكبر

   .عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى العمرتوسطات تقديرات داللة إحصائية بين م
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  12-6)(رقم جدول 

  العمر –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي " اختبار 

 قيمة االختبار  المجال
T  

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

 في دقق الدولية على قدرة المتدقيق بمعايير التدقيقيؤثر التزام مكتب ال
  .شاف الغش والخطأاكت

0.785 0.509 

يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية مما 
  .يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

0.733 0.538 

 0.850 0.265  .يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق الكتشاف الغش والخطأ

ة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في يتوفر لدى مدققو الحسابات القدر
  . الماليةالقوائم

1.139 0.343 

  .توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية
  

0.614 0.609 

 0.693 0.487 جميع المجاالت السابقة معا

  

 بين أراء أفراد) (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
والخطأ في القوائم المالية   الحسابات في اكتشاف الغشمدققيلالمسؤولية المهنية  حولالعينة 

  .للمؤهل العلمي  يعزى مكاتب تدقيق الحسابات  في قطاع غزةب وفقاً لمعايير المراجعة الدولية

  :تنتاج ما يلياس)  12-6 ( رقمالموضحة في جدولمن النتائج 

 من مستوى   أكبر"  للعينتين مستقلتين    T " المقابلة الختبار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
 بـين   ال توجـد فـروق ذات داللـة       وبذلك يمكن استنتاج أنه     لجميع المجاالت     α ≥ 0.05 الداللة

  .عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المؤهل العلميمتوسطات تقديرات 

صائصه بمعايير التدقيق الدولية على قدرة      ومن المشاهد أنه يؤثر التزام مكتب التدقيق وخ       
باإلضافة إلى تخطيط عملية التدقيق ومخاطر غـش اإلدارة انتهـاء           . المدقق على اكتشاف الغش   

  .بالمشاكل التي تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية

هنـة  وترى الباحثة أن االختالف بالمؤهل العلمي لم يؤثر كثيراً على الجانب العملـي لم             
  .ا سعة اإلطالع والخبرة والممارسةالتدقيق، وقد يعود ذلك ألسباب مختلفة منه
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  ) 6-13(  رقمجدول
  المؤهل العلمي –" للعينتين مستقلتين T " اختبار نتائج 

 المجال
قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(.  
 في اكتشاف دققلم الدولية على قدرة اتدقيق بمعايير التدقيقيؤثر التزام مكتب ال

  .الغش والخطأ
-0.707 0.483 

يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية مما 
  .يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

-0.563 0.576 

 0.405 0.840-  .يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق الكتشاف الغش والخطأ

 الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في يتوفر لدى مدققو
  . الماليةالقوائم

0.408 0.685 

  .توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية
  

1.248 0.218 

 0.834 0.211- جميع المجاالت السابقة معا

بـين أراء أفـراد    )(α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
والخطأ في القوائم الماليـة وفقـاً     الحسابات في اكتشاف الغشمدققيلالمسؤولية المهنية   حولالعينة  

  .للتخصص العلمي  يعزى مكاتب تدقيق الحسابات  في قطاع غزةب لمعايير المراجعة الدولية

  :يمكن استنتاج ما يلي ) 6-13(رقم الموضحة في جدول من النتائج 

 مـن   أكبـر "   للعينتين مـستقلتين   T " المقابلة الختبار  (.Sig) القيمة االحتمالية    تبين أن 
توجد فـروق ذات داللـة      ال  وبذلك يمكن استنتاج أنه     لجميع المجاالت     α ≥ 0.05 مستوى الداللة 

  .عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى التخصص العلميإحصائية بين متوسطات تقديرات 

 يؤثر التزام مكتب التدقيق وخصائصه بمعايير التدقيق الدوليـة علـى   ومن المشاهد أنه 
باإلضافة إلى تخطيط عملية التـدقيق ومخـاطر غـش اإلدارة         . قدرة المدقق على اكتشاف الغش    

  .انتهاء بالمشاكل التي تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية

العلمي محاسـبة وهـذا مؤشـر    وترى الباحثة أن النسبة الكبرى من العينة تخصصهم      
باتجاه قدرة المجيبين على فهم أسئلة االستبانة وفهمهم لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي هم قادرين              

  .على فهم واستيعاب مقاصد االستبانة
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  )6-14 ( رقمجدول
  التخصص العلمي –"   للعينتين مستقلتينT" اختبار نتائج 

قيمة  المجال
  االختبار

مالية القيمة االحت
)Sig(.     ـ       تدقيق بمعايير ال  تدقيقيؤثر التزام مكتب ال  فـي   دقق الدولية علـى قـدرة الم

  .اكتشاف الغش والخطأ
-0.517 0.607 

يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية ممـا           
  .يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

-0.637 0.527 

 0.853 0.187-  .سابات بتخطيط عملية التدقيق الكتشاف الغش والخطأيلتزم مدققو الح

يتوفر لدى مدققو الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة فـي            
  . الماليةالقوائم

-0.610 0.545 

  .توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية
  

-0.097 0.923 

 0.573 0.567- ة معاجميع المجاالت السابق

  

بـين أراء أفـراد   ) (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
والخطأ في القوائم المالية وفقاً   الحسابات في اكتشاف الغشمدققيلالمسؤولية المهنية  حولالعينة 

  .هادات المهنية للش يعزى مكاتب تدقيق الحسابات  في قطاع غزةب لمعايير المراجعة الدولية

  :يمكن استنتاج ما يلي ) 6-14 ( رقمالموضحة في جدولمن النتائج 

 من مستوى   أكبر"   للعينتين مستقلتين  T " المقابلة الختبار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
توجد فروق ذات داللة إحـصائية      ال  وبذلك يمكن استنتاج أنه     لجميع المجاالت     α ≥ 0.05 الداللة
  .عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الشهادات المهنيةوسطات تقديرات بين مت

ومن المشاهد أنه يؤثر التزام مكتب التدقيق وخصائصه بمعايير التدقيق الدوليـة علـى              
باإلضافة إلى تخطيط عملية التـدقيق ومخـاطر غـش اإلدارة         . قدرة المدقق على اكتشاف الغش    

  .ي قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنيةانتهاء بالمشاكل التي تؤثر ف

 ومن خالل نتيجة الفرضية السابقة بأن الشهادات المهنية لم تـؤثر كثيـراً     الباحثة رىوت
في معرفة المسؤولية المهنية لمدققي الحسابات في اكتشاف الغش والخطأ في القوائم المالية وفقـاً         

  . التي أدت إلى ذلكبغض النظر عن األسبابو  لمعايير التدقيق الدولية
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  )6-15(  رقمجدول
  الشهادات المهنية –"   للعينتين مستقلتينT" اختبار نتائج 

قيمة  المجال
  االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig(.     ـ      تدقيق بمعايير ال  تدقيقيؤثر التزام مكتب ال  فـي   دقق الدولية على قـدرة الم

  .اكتشاف الغش والخطأ
1.222 0.230 

ققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية مما        يتوفر لدى مد  
  .يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

1.454 0.155 

 0.918 0.103  .يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق الكتشاف الغش والخطأ

يتوفر لدى مدققو الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في           
  .لمالية االقوائم

0.896 0.377 

  .توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية
  

0.794 0.433 

 0.212 1.273 جميع المجاالت السابقة معا

  

بـين أراء أفـراد   ) (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
والخطأ في القوائم المالية وفقاً  بات في اكتشاف الغش الحسامدققيلالمسؤولية المهنية  حولالعينة 

  .للمسمى الوظيفي يعزى مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزةب لمعايير المراجعة الدولية

  :يمكن استنتاج ما يلي ) 6-15 ( رقمالموضحة في جدولمن النتائج 

"  ذو االتجاه الواحد     –ي  التباين األحاد  " المقابلة الختبار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
توجد فروق ذات   ال  وبذلك يمكن استنتاج أنه     لجميع المجاالت     α ≥ 0.05  من مستوى الداللة   أكبر

عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعـزى إلـى المـسمى      داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات      
  .الوظيفي 

ر التدقيق الدوليـة علـى      ومن المشاهد أنه يؤثر التزام مكتب التدقيق وخصائصه بمعايي        
باإلضافة إلى تخطيط عملية التـدقيق ومخـاطر غـش اإلدارة         . قدرة المدقق على اكتشاف الغش    

  .انتهاء بالمشاكل التي تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية

 الغش والخطأ فـي      الوظيفي للشخص ال عالقة له في اكتشاف       وترى الباحثة أن المسمى   
   . فصاحب مكتب التدقيق كمدير التدقيق، كمدقق حسابات رئيسي كمساعد مدقق،ليةالقوائم الما
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  )6-16 ( رقمجدول
  المسمى الوظيفي –" ذو االتجاه الواحد  –التباين األحادي " اختبار نتائج  

 المجال
قيمة 
  االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

 في اكتـشاف    دققدولية على قدرة الم    ال تدقيق بمعايير ال  تدقيقيؤثر التزام مكتب ال   
  .الغش والخطأ

2.215 0.082 

يتوفر لدى مدققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنيـة ممـا            
  .يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

1.031 0.402 

 0.668 0.595  .يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عملية التدقيق الكتشاف الغش والخطأ

وفر لدى مدققو الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غـش اإلدارة فـي             يت
 . المالية القوائم

  

1.321 0.277 

  .توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية
  

0.981 0.428 

 0.459 0.923 جميع المجاالت السابقة معا

بـين أراء أفـراد   ) (α ≤ 0.05لة عند مستوى الدالال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
والخطأ في القوائم المالية وفقاً   الحسابات في اكتشاف الغشمدققيلالمسؤولية المهنية  حولالعينة 
  .لسنوات الخبرة  يعزى مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزةب  الدوليةالتدقيقلمعايير 

  :لييمكن استنتاج ما ي) 6-16 ( رقمالموضحة في جدولمن النتائج 

 ذو االتجاه الواحد    –التباين األحادي   "  المقابلة الختبار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
 تـدقيق  بمعـايير ال   تـدقيق يؤثر التزام مكتب ال    "ت    للمجاال  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة     "  

 مـن حيـث     تدقيقتؤثر خصائص مكتب ال    ، في اكتشاف الغش والخطأ    دققالدولية على قدرة الم   
في القدرة على اكتشاف الغـش      ) ، الكفاءة العلمية والعملية، الخبرة السابقة     تدقيقحجم مكتب ال  (

المشاكل   ، في اكتشاف الغش والخطأ    دققتؤثر تخطيط عملية المراجعة على قدرة الم       ،والخطأ
ذلك وب، والمجاالت المجتمعة معا   " والعوائق التي تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية        

 عينـة الدراسـة  يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات             
  .لسنوات الخبرة  يعزى تالمجااله حول هذ

ومن المشاهد أنه يؤثر التزام مكتب التدقيق وخصائصه بمعايير التدقيق الدوليـة علـى              
تـدقيق ومخـاطر غـش اإلدارة     باإلضافة إلى تخطيط عملية ال    . قدرة المدقق على اكتشاف الغش    

  .انتهاء بالمشاكل التي تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية
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  .وترى الباحثة أن أغلبية المدققين لديهم الخبرة الكافية التي تؤهلهم في مجال عملهم

ـ      "أما بالنسبة للمجالين    علـى اكتـشاف   دققتؤثر مخاطر غش اإلدارة على قدرة الم
فقـد  ، " المشاكل والعوائق التي تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنيـة           ،الغش والخطأ 

 وبذلك يمكن اسـتنتاج أنـه       α ≥ 0.05 أقل من مستوى الداللة      (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
 ين المجـالين  حول هـذ عينة الدراسةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات         

وهنا وحـسب   . سنة20فوق لديهم سنوات الخبرة وذلك لصالح الذين  لخبرة  سنوات ا تعزى إلى   
 أنه كلما زادت سنوات الخبرة كلما زادت قدرة المـدقق علـى اكتـشاف الغـش                 تبينالنتيجة  

  .والخطأ، وبالتالي تؤثر في أدائه لمسؤوليته المهنية

  )6-17 ( رقمجدولج
  سنوات الخبرة –" احد ذو االتجاه الو –التباين األحادي " اختبار نتائج 

  المتوسطات
 5أقل من  المجال

 سنوات
 إلى 5من 
 سنوات10

 11من 
إلى 
  ةسن15

-16من 
 سنة20

فوق 
20 
 سنة

قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(.        يلتزم مدققو الحسابات بمعـايير التـدقيق
الدولية مما يعزز قدرتهم على اكتـشاف       

  .الغش والخطأ
3.90 4.03 4.22 3.74 4.06 1.090 0.373 

يتوفر لدى مدققو الحـسابات الكفـاءة       
العلمية والعملية، والخبرة المهنية ممـا      
يعزز قدرتهم علـى اكتـشاف الغـش        

  .والخطأ

3.92 3.86 3.90 3.59 3.95 0.895 0.475 

يلتزم مدققو الحسابات بتخطيط عمليـة      
التدقيق مما يعزز قدرتهم على اكتشاف      

  .الغش والخطأ
4.13 4.06 3.92 3.79 4.18 1.430 0.240 

يتوفر لدى مدققي الحسابات القدرة على    
اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في القوائم 

  .المالية
4.00 3.98 3.85 3.59 4.20 3.735 *0.010 

توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام      
  .المدقق بأدائه المسؤولية المهنية

3.70 3.86 3.11 3.76 4.22 2.781 *0.038 

 0.090 2.154 4.12 3.70 3.86 3.97 3.96 ع المجاالت السابقة معاجمي

  α ≥ 0.05 الفرق بين المتوسطين دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
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  النتائج والتوصيات
  :النتائج: أوالً

  
  :من خالل الدراسة النظرية والعملية تبين ما يلي

دقيق القوائم المالية وفق معايير يلتزم مدققو الحسابات المزاولين للمهنة في قطاع غزة بت .1
التدقيق الدولية، وهذه النتيجة تنسجم مع المتطلبات القانونية للبيئة الفلسطينية التي تفرض 
تدقيق الشركات المساهمة العامة وفق معايير التدقيق الدولية، األمر الذي يعزز من قدرة 

  .يةالمدققين على اكتشاف التحريفات والتالعبات بالقوائم المال

 الكفاءة العلمية والعملية والخبرة مدققي الحسابات المزاولين للمهنة في قطاع غزةيتوفر لدى  .2
 .المهنية أثناء تأدية عملهم مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ

بالتخطيط السابق لعملية التدقيق يلتزم مدققو الحسابات المزاولين للمهنة في قطاع غزة   .3
 . في اكتشاف الغش والخطأدققينقدرة الماضح على وهذا لما له أثر و

 غزة القدرة على اكتشاف مخاطر مدققي الحسابات المزاولين للمهنة في قطاعيتوفر لدى  .4
 . غش اإلدارة في القوائم المالية

5.  على الوجه   قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنيةلها أثر علىالمشاكل والعوائق  تبين أن
 .المطلوب منه

بين أراء أفراد العينة ) (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية ال .6
 الحسابات في اكتشاف الغش والخطأ في القوائم المالية وفقاً لمدققيالمسؤولية المهنية  حول

، العمر (ات يعزى لمتغيرمكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزةبلمعايير المراجعة الدولية 
سنوات عدد ، المسمى الوظيفي، الشهادات المهنية، التخصص العلمي، لميالمؤهل الع

  .)الخبرة
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  :التوصيات: ثانياً
   : التاليةفي ضوء النتائج السابقة أمكن التوصل إلى بعض التوصيات

 الحسابات وتطوير أدائهم واستخدام التقنيات      دققياالهتمام بالتأهيل العلمي والمهني لم      .1
أعمالهم من خالل وضع برامج تدريبية مستمرة للعـاملين بمكاتـب          الحديثة في إنجاز    

 لتحسين مستوى أدائهم وتطويره حتى يتالءم مع التطورات المستمرة في دنيـا             تدقيقال
  .األعمال

 بشكل دقيق مع وضـع      دققينينبغي على المنظمات المهنية القيام بتحديد مسؤوليات الم        .2
 في التقارير المالية، وذلـك حتـى         والخطأ الغشالقواعد والضوابط المتعلقة باكتشاف     

يمكن لمستخدمي التقارير المالية أن يثقوا بآرائهم وبعدالة هذه التقارير في التعبير عن             
 .المراكز المالية ونتائج األعمال للمنشآت

 الـسابقة  الغـش والخطـأ  ينبغي على المنظمات المهنية القيام بدراسة معمقة لقـضايا      .3
ألساليب المستخدمة في ذلك، ومـن ثـم وضـع المعـايير            للتعرف على الطرائق وا   

 اتباعها في معالجة هذه القـضايا، والتـي علـى           دققواإلجراءات التي يجب على الم    
 ..أساسها تحدد مسؤوليته

 ضرورة أن تمارس جهات الرقابة واإلشراف دورها المنوط بها في الرقابة على  .4
أ في القوائم المالية، وكذلك تطبيق المهنة ووضع التشريعات الكفيلة لمنع الغش والخط

  .الجزاءات على من يرتكبها

ضرورة فرض آليات معينة من قبل هيئة األوراق المالية لرقابة جودة أداء مكاتب  .5
  .التدقيق المعتمدة من قبل الهيئة ومدى انسجام آليات التدقيق مع معايير التدقيق الدولية

لرقابة الداخلية الذي يتضمن الرقابة، يجب على المدقق أن يقوم بفهم كاف لهيكل ا .6
النظام المحاسبي، وإجراءات الرقابة لتخطيط عملية التدقيق لكي يخفف من مخاطر 

  .عملية التدقيق

 من للوقاية الرئيسي الدفاع خط بمثابة يكون لكي الرقابة نظام تحليل دققالم على يجب .7
 إجراءات نتائج معرفة إلي حاجة في المستثمرين وأن االحتيالية، المالية التقارير إعداد
 .تدقيقال عملية مخاطر من يخفف لكي الخط هذا قوة مدى تقييم
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  قائمة المراجع

   العربية باللغةالمراجع: أوالً 

المجمع ، " األدلة الدولية للمراجعة   -إقرارات اإلدارة ). "1989(االتحاد الدولي للمحاسبين     .1
 .العربي للمحاسبين القانونيين 

المجمع ، "  األدلة الدولية للمراجعة   -األخطاء والغش ). "1989(دولي للمحاسبين   االتحاد ال  .2
 .العربي للمحاسبين القانونين

المجمع ، " أصول التدقيق  -الغش والمخالفات األخرى  ). "1989(االتحاد الدولي للمحاسبين     .3
 .العربي للمحاسبين القانونيين

، " المعـايير الدوليـة للمراجعـة      -ارةولية اإلد ؤمس). "1999(االتحاد الدولي للمحاسبين     .4
 .المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

، " المعـايير الدوليـة للمراجعـة      -اكتشاف األخطاء )."1999(االتحاد الدولي للمحاسبين     .5
 .المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

التـدقيق  اصدارات المعايير الدولية للممارسة أعمال      ). "2003(االتحاد الدولي للمحاسبين     .6
مسؤولية المدقق فـي    (240 معيار التدقيق الدولي رقم      -"والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة   

 ).اعتبار االحتيال والخطأ عند التدقيق
اصدارات المعايير الدولية للممارسة أعمال التـدقيق       ). "2007(االتحاد الدولي للمحاسبين     .7

مسؤولية المدقق فـي    (240 الدولي رقم     معيار التدقيق  -"والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة   
 ).اعتبار االحتيال والخطأ عند التدقيق

، مكتبـة   "اكتشاف الغش والتالعب في القوائم المالية     ). " 2010(أحمد، سامح محمد رضا      .8
  .السعودية: الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض

 الوضع تقييم: فلسطين في المحاسبة مهنة تطوير نحو )."2010(البحيصي، عصام محمد     .9
 عشر، الثامن المجلد ،)اإلنسانية الدراسات سلسلة (اإلسالمية الجامعة مجلة،  "للمهنة الحالي

 . الثاني، فلسطينالعدد
، الطابعة الرابعة منشورات جامعـة  1مبادئ المحاسبة   ). 2007(جامعة القدس المفتوحة،     .10

 .القدس المفتوحة، فلسطين
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حادية عشرة حول سبل تطوير المحاسبة، الخلـيج        الندوة ال ). 2006(جامعة الملك سعود     .11
 .في اإلعالم، الرياض

، "ولية المراجع عـن عـدم اكتـشاف األخطـاء         ؤمس). "2000(جربوع، يوسف محمود     .12
 .فلسطين

، "نظري في مراجعـة الحـسابات     ساسيات االطار ال  أ). "2001(جربوع، يوسف محمود     .13
  .فلسطين

 .، فلسطين"ع عن األخطاء والغشمسؤولية المراج)." 2002(جربوع، يوسف محمود  .14
مدى مسؤولية المراجع الخارجي عن اكتشاف الخطـأ        )." 2004(جربوع، يوسف محمود     .15

 ".والغش والتصرفات غير القانونية بالقوائم المالية في قطاع غزة بدولة فلسطين
محددات مراجعة القوائم المالية تحد كبيـر للمراجـع   ). "2005( جربوع، يوسف محمود     .16

، المـؤتمر العلمـي     " دراسـة تحليلية آلراء المراجعين القانونيين في فلسطين       -الخارجي
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  )1(ملحق رقم 

  استبانة الدراسة
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  حفظكم اهللا،،،............................. السيدة / السيد

  رحمة اهللا وبركاته،،،السالم عليكم و
  

  ة علميدراسةاستبيان ل/ الموضوع
  

 المسؤولية المهنية لمدققي الحسابات في اكتـشاف الغـش        يهدف هذا االستبيان إلى دراسة      
 وذلـك    ،)دراسة تطبيقية لمكاتب تدقيق الحـسابات  فـي قطـاع غـزة            (المالية  والخطأ في القوائم    

  . من الجامعة اإلسالمية بغزة اسبة والتمويلكمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في المح

لذلك نرجو منكم التفضل باالطالع على هذه االستبانة واإلجابة علـى أسـئلتها بكـل دقـة                 
وموضوعية وذلك من أجل خدمة البحث العلمي بالشكل األمثل ومن ثم خدمتكم ونؤكد لكـم حرصـنا                 

  . تخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطالشديد على سرية البيانات المقدمة من قبلكم وأنها لن تس
  

  

  و لكم منا جزيل الشكر والتقدير ،،،  
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  : معلومات عامة :القسم األول

  :أمام ما هو مناسب ) P(الرجاء وضع إشارة 

 :العمر بالسنوات -1

  ة فأكثر سن50             50 الى اقل من 40             40 الى اقل من 30  سنة        30أقل من  

  

                               :المؤهل العلمي-2

  دراسات عليا     بكالوريوس                            دبلوم        

  

 :لتخصص العلميا -3

                علوم مالية ومصرفية            اقتصاد                  إدارة أعمال             محاسبة        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى حددها أخ

  

 :الشهادات المهنية -4

                                   شهادة مهنية فلسطينية                             ACPA المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــأخرى حددها

  

 :  المسمى الوظيفي -5

                                     تدقيقمدير           مدقق حسابات رئيسي             مساعد مدقق  

      ـــــــــــــــ حددها  أخرى صاحب أو شريك مكتب تدقيق                             

  

 :سنوات الخبرة عد د -6

                              سنة15-11         سنوات           10 إلى 5من                  سنوات 5أقل من 
   سنة20  فوق      سنة            20-16من 
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  : محاور الدراسة :القسم الثاني

  :في المكان المناسب الذي تراه مناسباً) P(يرجى وضع إشارة     

   .ر التدقيق الدولية مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأيلتزم مدققو الحسابات بمعايي :المحور األول

 درجة الموافقة

  الفقرة .م
 

جداً
ية 

عال
  

لية
عا

طة  
وس

مت
ضة  

نخف
م

  

فض
منخ

ة
جداً

 
  

 الدولية التي تدقيق معرفة كافية بمعايير المدقق الحساباتيتوافر لدى   .1
 .تمكنه من اكتشاف الغش والخطأ

          

 على االلتزام باإلجراءات المطلوبة لتنفيذ قتدقيتعمل مكاتب ال  .2
 . الدوليةتدقيق حسب معايير التدقيقعمليات ال

          

 على االهتمام بتطوير أداء المدققين للرفع من تدقيقيحرص مكتب ال  .3
 .كفاءتهم المهنية

          

يقوم المدقق ببذل العناية المهنية الواجبة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية   .4
ف عن عمليات التالعب المتعمدة في القوائم المالية محل للكش

 .التدقيق

          

يتم عمل االختبارات الالزمة وفقاً لألصول المهنية ألغراض زيادة   .5
  .قدرة المراجع على اكتشاف التالعب في القوائم المالية

          

 حتى يمكنه من مدقق الحسابات على تدريب تدقيقيعمل مكتب ال  .6
  . الدوليةتدقيقمله وفقاً لمعايير الالقيام بع

          

يوجد سياسات واجراءات مكتوبة وواضحة تساهم في تنفيذ خطة   .7
 قاً للمعايير والمتطلبات المهنية وفتدقيقال

  

  

        

تحري عملية تقييم مستمرة ذاتياً ألداء المكتب لبيان مدى االلتزام   .8
  . الدوليةتدقيقبمعايير ال

          

دقق أثناء تأديته مهامه بمعايير التدقيق الدولية لمساعدته يلتزم الم  .9
  .على اكتشاف الغش والخطأ

          

يلتزم المدقق أثناء تأديته مهامه بمعايير التدقيق الدولية يحسن من   .10
  .قدرته على المنافسة للقيام بتدقيق القوائم المالية للمنشآت األجنبية
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ققو الحسابات الكفاءة العلمية والعملية، والخبرة المهنية مما يعزز قدرتهم على اكتشاف  يتوفر لدى مد: المحور الثاني
  .الغش والخطأ

  درجة الموافقة

  الفقرة  .م

جداً
ية 

عال
  

لية
عا

طة  
وس

مت
ضة  

نخف
م

  

فض
منخ

 ة
  جداً

1. 
كبر حجم مكاتب التدقيق يجعلها أكثر حرصاً على توظيف مدققين 

  .تهم في اكتشاف الغش والخطأذوي كفاءة عالية مما يزيد من قدر
          

              .ق من المراجعين المؤهلين علمياً فريتدقيق يتوفر لدى مكتب ال .2

            فريق من المراجعين المؤهلين مهنياًتدقيقيتوفر لدى مكتب ال .3

 لحضور ندوات ومؤتمرات مدققي الحسابات تدقيقيشجع مكتب ال .4
    .علمية ومهنية في مجال االختصاص

          

 لديه من دققين على زيادة قدرات وكفاءات المتدقيقيعمل مكتب ال .5
خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة لصقل وتنمية خبراتهم 

  باستمرار

          

التي هي ( الحسابات االستعانة ببعض موظفين المنشاة دققيمكن لم .6
وممن تتوافر لديهم الخبرة الكافية والتأهيل المناسب ) تدقيقمحل ال

   .يادة قدرته في اكتشاف الغش والخطألز

          

 على االستعانة ببعض الخبرات تدقيق الحساباتيعمل مكتب  .7
  .االستشارية لزيادة قدرته على اكتشاف الغش والخطأ

          

يتم تخصيص وتوزيع مهام العمل بين المساعدين وفقاً لمؤهالتهم  .8
    .وخبراتهم السابقة وقدرتهم الذاتية

          

لخبرة الكافية لدى مدقق الحسابات في نوع الصناعة التي توافر ا .9
يمارسها وتنتمي اليها منشأة العميل محل المراجعة يساعده في 

  اكتشاف الغش والخطأ

          

يراعي مكتب التدقيق االحتفاظ بمدققين من ذوي الخبرة العالية .10
  والكفاءة المهنية الالزمة
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 اكتشاف الغش  مما يعزز قدرتهم علىالحسابات بتخطيط عملية التدقيقيلتزم مدققو : المحور الثالث
 .والخطأ

  .م  درجة الموافقة

  الفقرة

جداً
ية 

عال
  

لية
عا

طة  
وس

مت
ضة  

نخف
م

  

فض
منخ

ة
جداً

 
  

            قبل القيام بهايتم التخطيط لعمليات التدقيق بشكل كفوء وفاعل  .1

المنشأة قبل قيامه  على فهم طبيعة عمل تدقيق الحساباتيعمل مكتب   .2
بعملية التدقيق مما يعزز من قدرته على متابعة األداء واكتشاف 

  .الغش والخطأ

          

تستغرق عملية التدقيق الوقت الكافي الذي تحتاجه طبيعة المهام التي   .3
  .دققيقوم بها الم

          

            المهنييراعي المدقق أثناء تأديته لعملية التنفيذ األخذ بالحذر   .4

   عمليات تنطوي على الغش أو الخطأيراعي المدقق احتماالت وجود  .5

  

          

6.   لوقت الذي تستغرقه عملية التدقيقليتم تحديد األتعاب بناء.            

7.  
عند التخطيط للتدقيق يقوم المدقق بتقدير خطورة كون الغش والخطأ 

  .خاطئةقد يؤديان إلى احتواء البيانات المالية على معلومات أساسية 
          

يتم تعديل خطة التدقيق في حالة ظهور دالئل على وجود الغش أو الخطأ،   .8
  .بحيث تتضمن إجراءات إضافية لتحديد تأثير هذا الغش أو الخطأ

          

 معينة أن  تدقيق بعد التخطيط إلجراءاتمدقق الحساباتيجب على   .9
 والتي لم يتم ن اجمالي المعلومات الخاطئة المشخصةايقدر فيما اذا ك

  .تصحيحها ذا أهمية نسبية

          

 الحصول على فهم كاف لهيكل الرقابة مدقق الحساباتيجب على   .10
الداخلية الذي يتضمن الرقابة، والنظام المحاسبي، واجراءات الرقابة 

  .تدقيقلتخطيط عملية ال

          

خلي اشتمال التقرير السنوي لإلدارة عن فعالية نظام الرقابة الدا  .11
يجعل امكانية حدوث الغش االداري والتالعب في اعداد التقارير 

  .المالية اكثر صعوبة

          

 يتضمن طبيعة وتوقيت تدقيق وضع وتوثيق برنامج دققعلى الم  .12
 تدقيق المخططة المطلوبة لتنفيذ خطة عملية التدقيقومدى اجراءات 

  .شاملة يساعده في اكتشاف الغش والخطأ
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 . الحسابات القدرة على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة في القوائم الماليةيتوفر لدى مدققي: الرابعالمحور 

  .م  درجة الموافقة

  الفقرة
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ية 
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 جهده للكشف عن وجود تحريفات ناتجة عن قيام اإلدارة مدققيبذل ال  .1
   . بتحريف القوائم المالية بهدف الغش

          

 على تصميم اختبارات المراجعة الالزمة الكتشاف دققيعمل الم  .2
  التحريفات الجوهرية المترتبة على غش اإلدارة

          

 يعمل المراجع على اكتشاف التحريفات الجوهرية المترتبة على   .3
  .غش اإلدارة أثناء تنفيذ مهام التدقيق

          

ر تأكيد معقول عن اكتشاف  على تصميم برنامج يوفدققيعمل الم  .4
التحريفات الجوهرية، وذلك  لالستجابة للمخاطر المرتفعة للتحريفات 

  . الجوهرية المترتبة على غش اإلدارة

          

 بالتأكد من مالءمة األهداف والسياسات مدقق الحساباتيقوم   .5
  .الموضوعة وبيان االنحرافات واالبالغ عنها

          

غ اإلدارة إذا كانت هي الجهة المسؤولة عن  بإبالدققال يتردد الم  .6
  .حدوث الغش أو الخطأ

          

 يتم االتصال مع الجهات المختصة عند عدم استجابة اإلدارة   .7
  .لتوصيات المدقق حول وجود دالئل محتملة لحدوث تجاوزات معينة

          

إعادة النظر بتقديرات المخاطر وصحة المعلومات المقدمة من   .8
  . على اكتشاف الغش والخطأدققساعد الماإلدارة ي

          

في حالة التأكد من وجود أخطاء وغش وتصرفات غير قانونية بعد   .9
 ببحث األمر مع اإلدارة مدقق الحساباتيقوم صدور التقرير، 

  .والطلب منها تعديل القوائم المالية حسب الظروف الجديدة المكتشفة

          

 معينة للكشف عن عمليات تدقيق باتخاذ منهجياتدقق يقوم الم  .10
  .تنطوي على غش اإلدارة
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 .توجد مشاكل ومعوقات تؤثر في قيام المدقق بأدائه المسؤولية المهنية : المحور الخامس

  .م  درجة الموافقة

  الفقرة

جدًا
ة 
الی
ع

  

لیة
عا

طة  
وس

مت
ضة  

خف
من

ضة   
خف
من

 جدًا

            . وكاملعدم تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بشكل سليم  .1
مـدراء  / عدم فهم دور مدقق الحسابات لـدى الكثيـر مـن مـالك          .2

  .الشركات
          

 من خالل عقد دورات تدريبية كافية       دققينعدم تنمية وتطوير أداء الم      .3
  .في مجال المعايير الدولية

          

            .مدققعدم مالءمة أتعاب التدقيق الذي يتقاضاه ال  .4
أكثر من اهتمامهـا بمـضمون      قق  دشكل تقرير الم  اهتمام الشركات ب    .5

  . نفسهاتدقيقودقة ال
          

            . لدى دوائر الضريبةققدعدم االعتداد بتقرير الم  .6
  

  

                                                                          مع تحيات الباحثة

                                  شيرين الحلو                                           
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)2(ملحق رقم   

 قائمة بأسماء المحكمين

 

الوظيفة/ المهنة  م االسم 

ارية مساعد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشؤون اإلد علي شاهين . د   1.   

حمدى زعرب .د  الجامعة اإلسالمية –مدرس في كلية التجارة   2.  

الجامعة اإلسالمية –مدرس في كلية التجارة  ماهر درغام. د   3.  

سالم حلس . د.أ  الجامعة اإلسالمية –مدرس في كلية التجارة   4.  

سمير صافى .د  الجامعة اإلسالمية–مدرس في كلية التجارة   5.  

صبرى مشتهى. د  جامعة القدس المفتوحة–مدرس في كلية التجارة   6.  
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  )3(رقم ملحق 
  

  ملة بقطاع غزةقائمة مكاتب تدقیق الحسابات العا
  

 العنوان اسم المكتب رقم المكتب رقم

 غزة ـ الصبرة  مكتب نبيل فروانة للمحاسبة والمراجعة 002- 94  -1

 غزة الزيتون  مكتب النور للمحاسبة والمراجعة 003- 94  -2

 غزة شارع عمر المختار  للمحاسبة والمراجعة شركة مكتب دار المحاسبة 005- 94  -3

 غزة الدرج شارع الوحدة  محاسبة والمراجعةمكتب الخطيب لل 006- 94  -4

 غزة ـ البلد شارع الوحدة  مكتب الوحدة للمحاسبة والمراجعة  008- 94  -5

 غزة ـ الرمال عمارة كاظم  مكتب األهرام للمحاسبة والمراجعة 013- 94  -6

 غزة ـ الرمال مقابل برج القدس مكتب اليرموك للمحاسبة والمراجعة  015- 94  -7

 غزة ـ الرمال الجندي المجهول   اء وشركائهم للمحاسبة والمراجعةالوف 016- 94  -8

 عمر المختار. غزة ـ ا لرمال ش للمحاسبة والمراجعة مكتب المختار 017- 94  -9

 غزة ـ الرمال مركز نعمة التجاري  مكتب بدر الدين للمحاسبة والمراجعة 018- 94 - 10

 البلد شارع الوحدة  _ غزة   حسام الدين عويضة للمحاسبة والمراجعةبتمك 023- 94 - 11

 برج نعمة التجاري مكتب الرباط للمحاسبة والمراجعة 024- 94 - 12

 غزة ـ الرمال عمارة ضيا زادة  مكتب عبد الحكيم العلمي للمحاسبة والمراجعة 028- 94 - 13

 عبد القادر الحسيني . غزة ـ الرمال ش مكتب سبيل للمحاسبة والمراجعة 029- 94 - 14

 غزة ـ  ة للمحاسبة والمراجعة مؤسسة حماد 030- 94 - 15

 غزة ـ الرمال شارع الثالثيني المكتب العصري للمحاسبة والمراجعة 031- 94 - 16

 غزة ـ الرمال مقابل أبو خضرة  مكتب عالء الدين للمحاسبة والمراجعة  033- 94 - 17

 لغزة ـ الرمال مقابل الجندي المجهو مكتب صافي و أبو شعبان للمحاسبة والمراجعة  035- 94 - 18

 غزة ـ الصبرة  مكتب سلسبيل للمحاسبة والمراجعة 036- 94 - 19
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 العنوان اسم المكتب رقم المكتب رقم

 غزة ـ البلد مقابل سوق العملة  مكتب أبوالعوف للمحاسبة والمراجعة  037- 95 - 20

 غزة ـ شارع الجالء عمارة غزال  مكتب فلسطين للمحاسبة المراجعة  038- 95 - 21

مكتب تيسير داوود الصايغ للمحاسبة  042- 95 - 22
 والمراجعة

  الرمال شارع الوحدة غزة ـ

 غزة ـ الرمال مسجد العباس  مكتب عبد المالك صيام للمحاسبة والمراجعة   043- 95 - 23

 عمر المختار. غزة ش مكتب الخبراء العرب للمحاسبة والمراجعة 044- 95 - 24

 غزة الدرج بني عامر   مكتب ابو خليل الخروبي للمحاسبة والمراجعة 045- 95 - 25

 غزة ـ الرمال شارع عمر المختار    للمحاسبة والمراجعة مكتب المنار  051- 95 - 26

 غزة شارع الوحدة  مؤسسة الحاطوم للمحاسبة والمراجعة   052- 95 - 27

 غزة ـ الزيتون   شركة مؤسسة فلسطين للمحاسبة والمراجعة 054- 96 - 28

 غزة ـ البلد شارع عمر المختار  مكتب شعاع للمحاسبة والمراجعة  055- 96 - 29

 غزة ـ الرمال  مكتب القانوني سالمة القيشاوي ال 056- 96 - 30

 غزة ـ الرمال   شركة طالل أبو غزالة وشركاءه للمراجعة 057- 96 - 31

 غزة شارع الوحدة  شركة نشوان للمحاسبة والمراجعة  058- 96 - 32

 غزة ـ الزيتون  مكتب الزيتون للمحاسبة والمراجعة  060- 95 - 33

 غزة الشيخ رضوان  بة والمراجعة مكتب عبد الجليل شعالن للمحاس 062- 96 - 34

 غزة الرمال قرب مسجد العباس مكتب العباس للمحاسبة والمراجعة  068- 96 - 35

 غزة ـ الرمال شارع الشهداء  مكتب الشرق األوسط 072- 96 - 36

 برج فلسطين الدور الخامس  للمحاسبة والمراجعة ) ترك وشركاه (   - 37

 زة ـ البلد شارع فهمي بيك غ مكتب المجد للمحاسبة والمراجعة 073- 96 - 38

 غزة ـ الرمال شارع القادسية مكتب حنين للمحاسبة والمراجعة  074- 96 - 39

 غزة مركز نعمة ا لتجاري  سابا وشركاهم للمراجعة 076- 96 - 40
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 العنوان اسم المكتب رقم المكتب رقم

 غزة ـ النصر شارع كمال ناصر  مجموعة األعرج للمحاسبة والمراجعة   077- 96 - 41

 غزة ـ الشيخ رضوان   مكتب نصار للمحاسبة والمراجعة 081- 97 - 42

 غزة ـ الرمال شارع الشهداء  مكتب عكيلة للمحاسبة والمراجعة  082- 97 - 43

 غزة ـ الزيتون شارع كشكو مكتب أبو سمرة للمحاسبة والمراجعة  085- 97 - 44

 غزة ـ الرمال مقابل الشفاء مجموعة الغد للمحاسبة والمراجعة  088- 97 - 45

   الرمالغزة مؤسسة البراق للمحاسبة 089- 97 - 46

 غزة الرمال شارع الصناعه مكتب ماهر أبو شعبان للمحاسبة والمراجعة 090- 97 - 47

 غزة ـ الدرج شارع الصحابة مكتب قويدر للمحاسبة والمراجعة  096- 98 - 48

 غزة ـ الثالثيني شارع الريس  مكتب محمد أبو شعبان للمحاسبة والمراجعة  099- 99 - 49

 غزة ـ ميدان الجالء شارع القنال مراجعة مؤسسة كنعان للمحاسبة وال 102- 99 - 50

 غزة ـ الصبرة خلف سينما النصر  مكتب الخروبي وشركاه للمحاسبة والمراجعة  106- 99 - 51

 غزة ـ الرمال الجندي المجهول   مؤسسة أبو القمصان للمحاسبة والمرجعة  107- 99 - 52

 الرمال   ش عمر المختار مكتب أبرار للمحاسبة 112- 2002 - 53

 محمد يوسف النجار.غزة النصرش مكتب البراء للمحاسبة والمراجعة 2004/114 - 54

  غزة-الرمال الجنوبي مكتب طيبة للمحاسبة والمراجعة 125/2006 - 55

 عمر المختار_ غزة مكتب القدس للمحاسبة والمراجعة 129/2006 - 56

 عمر المختار_ غزة الرمال  مكتب الوليد للمحاسبة والمراجعة 131/2008 - 57

 مقابل السرايا مكتب العالمية للمحاسبة والمراجعة 135/2009 - 58

 الصبرة شركة ابوغزالة للخدمات االستشارية والمالية 136/2009 - 59

 غزة شارع عمر المختار  شركة مطير وعلمي وشركاهم 140/2009 - 60

 النصر –غزة  مكتب اللؤلؤة للمحاسبة 141/2009 - 61

 رع الوحدةغزة الرمال  شا مكتب كيدار للمحاسبة 142/2009 - 62
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 العنوان اسم المكتب رقم المكتب رقم

 غزة شارع عز الدين القسام  مكتب المحاسبون المتحدون 143/2009 - 63

 غزة   الرمال مكتب ابن خلدون الدولية لالستشارات 2010-146 - 64

 غزة الصبرة شارع جمال عبد الناصر مكتب سكيك للمحاسبة 149/2011 - 65

 غزة الكرامة شارع الزهور مكتب عطوه للمحاسبة 150/2011 - 66

  عمر المختار– منتزه البلدية –غزة  مكتب بيت المقدس للمحاسبة 151/2011 - 67

 جباليا مكتب طالل الزين للمحاسبة والمراجعة 132/2008 - 68

 جباليا مكتب الميزان للمحاسبة  138/2009 - 69

 النصيرات مكتب عطية قرمان للمحاسبة والمراجعة 050- 95 - 70

 ات المخيم الجديدالنصير  محمد غراب للمحاسبة والمراجعة مكتب 070- 95 - 71

 دير البلح الشارع العام  العودة للمحاسبة والمراجعة مكتب 098- 98 - 72

 خانيونس مقابل البلدية مكتب القدس للمحاسبة والمراجعة 064- 96 - 73

  شارع جمال عبد الناصر سخان يون مكتب إيهاب للمحاسبة والمراجعة 079- 97 - 74

 مدرسة هارون الرشيد. يونس شخان مكتب الرحمة للمحاسبة والمراجعة  086- 97 - 75

 المدرسة .خانيونس حي األمل ش مكتب أبو يوسف للمحاسبة والمراجعة 100- 99 - 76

 خانيونس البلد مكتب األسعد للمحاسبة 137/2009 - 77

 خانيونس  المعسكر   مكتب بابل للمحاسبة والمراجعة 95-059 - 78

  األمل  حي–خان يونس  مكتب أبو غلوة للمحاسبة والتدقيق 147/2010 - 79

 رفح شارع البحر  مكتب الهدى للمحاسبة والمراجعة 004- 94 - 80

 رفح البلد مكتب الغول للمحاسبة والمراجعة  034- 94 - 81

 رفح بجوار الجوازات مكتب الشرق للمحاسبة والمراجعة 092- 97 - 82

 رفح الشارع العام  مكتب غرناطة للمحاسبة والمراجعة  101- 99 - 83

  


