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  ملخص

ايي ق مع ات تطبي ى معيق رف إل ة التع ذه الدراس دفت ھ ركات ھ ي الش ة ف دقيق الدولي ر الت
ة  )∗( المساھمة الخصوصية المحدودة ا، وتكونت عين ة سبل وطرق معالجتھ في فلسطين، ومعرف

ن  ة م نھم ) 99(الدراس رداً، م ابات، و) 51(ف دققي الحس ن م بة ) 48(م اتذة المحاس ن أس رداً م ف
ائج  .بالجامعات، وأعد الباحث استبانة للمعيقات وفق نموذج ليكرت الخماسي م نت د أظھرت أھ وق

ذا  ذه الشركات، ولكن يواجه ھ ة في ھ دقيق الدولي ايير الت ق مع الدراسة وجود أھمية كبيرة لتطبي
دورھا،  ة المختصة ب ات المھني التطبيق مجموعة من المعيقات من أكثرھا شيوعاً عدم قيام الجمعي

بة  د جاءت بنس دى إدارة ال%)80.88(فق افي ل وافر اإلدراك الك دم ت افع ، وع د ومن شركات بفوائ
، وفي الترتيب الثالث الفقرة المتعلقة بصعوبة الظروف %)80.88(تطبيق المعايير بنفس النسبة 

وافر %)80.29(بنسبة ) بسبب الحصار(االقتصادية في قطاع غزة  دم ت ة بع رة المتعلق ا الفق ، أم
ب ر بنس ب األخي ي الترتي اءت ف ابات فج دققي الحس الزم لم ي ال ل العلم د %). 79.71(ة التأھي وق

ق  ن تطبي د م ي تح ات الت ى المعيق ب عل راءات للتغل ن اإلج دد م ود ع ى وج ة إل توصلت الدراس
كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات . بفلسطين) م. خ. م(معايير التدقيق الدولية في الشركات 

ة في: من أھمھا دقيق الدولي ايير الت ق مع افع تطبي د ومن . م(الشركات  زيادة مستوى التوعية بفوائ
ي تحول دون )م.خ ، وتدعيم السبل والطرق التي من شأنھا المساھمة في التغلب على المعيقات الت

وانين  المختصةتطبيقھا، وذلك من خالل قيام الجمعيات المھنية  دورھا، واستكمال استصدار الق ب
ابات  دققي الحس درات م وير ق ل وتط ى ضرورة تأھي افة إل ا، باإلض ة بتطبيقھ ار الملزم ي إط ف

  .المعايير الدولية للتدقيق
  .معيقات، معايير التدقيق، محاسبة: مفتاحيةالكلمات ال

                                                            
  .خالل البحث) م.خ.م(سوف يقوم الباحث باختصار مساھمة خصوصية محدودة بالحروف األولى  ∗
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Abstract 
This study aimed to identify the impediments of international auditing 

standards application in Private Limited Corporations in Palestine and 
find out the ways and methods of their treatment. The study sample 
consists of (99) individuals, among of them (51) auditors, and (48) 
university accounting professors. The researcher prepared a questionnaire 
in accordance with the Likert Quintet model. The results of this study 
showed the great importance of international auditing standards 
application in these Corporations, but this application is facing a group of 
impediments, the most common impediments  are the failure of the 
competent professional associations in doing their role came by 
(80.88%), lack of adequate awareness among corporations management 
with the benefits of standards application which came in the same order 
by (80.88%), in third rank came the paragraph about the difficulty of 
economic conditions in the Gaza Strip (because of the blockade) by 
(80.29%), while the paragraph relating to non-availability of necessary 
scientific qualification for the auditors which came in the last rank by 
(79.71%  ). The study found a number of procedures to overcome the 
impediments that limiting the international auditing standards application 
in Private Limited Corporations in Palestine.The study provided some 
recommendations which include: the necessity of increasing the 
awareness level with the benefits of international auditing standards 
application in Private Limited Corporations, supporting the ways and 
methods that would contribute to overcome the impediments which 
prevent their application through doing the role assigned to the 
competent professional associations and completing the issuance of 
applications binding laws, in addition to the necessity to rehabilitate and 
develop the abilities of auditors within the framework of international 
auditing standards. 

Keywords: Impediments, Auditing Standards, Accounting. 
 

  اسةمقدمة الدر

دولي  – ومازال يشھده –نظراً لما شھده العالم في العقود الماضية  من تزايد ميل االقتصاد ال
لتشمل أصقاع  اد نشاط الشركات المتعددة الجنسياتنحو العولمة، وتعاظم التبادل التجاري وازدي
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يب واإلنترن تخدام الحواس ار اس ن انتش ه م ا أدت إلي ات، وم ورة المعلوم اح ث الم واكتس ت، الع
اجوشبكات التواصل اال اعي وم ة تتسم  تم ارير مالي دفق معلومات وتق ك من ت ه كل ذل اج إلي يحت

ة، ومدخالً  ادة للتجارة الدولي ة، بحيث تشكل م دقيق فعال ة ت بالموثوقية من خالل خضوعھا لعملي
ى إلخ، كل ذلك زاد من الحاجة إ...إلتمام الصفقات التجارية الضخمة، ومصدراً التخاذ القرارات ل

ة  ي تطوير مھن ا ف اً، حيث يساعد تطبيقھ ر إلحاح ا أكث دقيق وجعلھ ة والت ايير موحدة للمراجع مع
اين واالختالف  تدقيق الحسابات لما يوفره تطبيقھا من اتساق في أداء عملية التدقيق والحد من التب

عامة التي تساعد تمثل األنماط واإلرشادات ال"في النتائج التي تنتھي إليھا عملية التدقيق حيث أنھا 
  .)17،2005 :لطفي( "المدققين على تنفيذ مسؤولياتھم المھنية عند قيامھم بعملھم المھني

بين  دولي للمحاس اد ال ام االتح ة، ق دقيق دولي ايير ت ود مع ة لوج ذه األھمي وء ھ ي ض ف
)IFAC()∗( ال األول ل المج االت، يمث ة مج يمھا لثالث م تقس ايير، وت ذه المع ايير : بإصدار ھ مع
انياالطالعتعلق بخدمات ت ا : ، والمجال الث دقيق، أم أنواع أخرى من خدمات الت ق ب ايير تتعل مع

ة: المجال الثالث و يوسف( فاحتوى على معايير تتعلق بالخدمات األخرى ذات العالق ، 2011: أب
44(.  

ايير  ق مع بين تطبي دولي للمحاس اد ال ي االتح دول األعضاء ف ت ال ذا اإلصدار تبن اً لھ ووفق
د الت دقيق فق ة للت ايير الدولي ق المع ا تطبي ي يحققھ ددة الت دقيق الدولية، وانطالقاً من األھداف المتع

ة  دول العربي ي معظم ال ة ف بة والمراجع ة المحاس ى مھن ة عل ات الرقابي راجعين "ألزمت الجھ الم
وك والجمع ابات الشركات والبن ى حس ة عل ة الدولي ايير المراجع ات القانونيين باعتماد تطبيق مع ي

ة  ة المحلي ة االقتصادية والمالي المالية، وذلك بعد مراعاة تكييف تطبيقھا بما يتالءم ومتطلبات البيئ
  .)14، 2002: جربوع" (في كل منھا

د  ر بع ام كبي دأت تحظى باھتم د ب ا ق والمتتبع لمھنة تدقيق الحسابات في فلسطين يالحظ أنھ
ام ، و1994قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  ة في ع ألوراق المالي إنشاء سوق فلسطين ل

ة من 1995 ذه المھن ه ھ ، باإلضافة إلى زيادة عدد الشركات والمؤسسات األھلية، وذلك لما تمتلك
ا  د عليھ ي يعتم ات األساسية الت ر قاعدة البيان ة، والتي تعتب مكانة ذات ارتباط وثيق بالقوائم المالي

ولي قطاع واسع من الفئات المستفيدة من مخرج ات العمل المحاسبي، وبصفة خاصة مطالب مم
المؤسسات األھلية التي تحصل على تمويل عربي أو أجنبي والمتمثلة في القوائم والتقارير المالية 
دقيق  ايير الت ق مع ابات الفلسطينيين بتطبي دققي الحس زام م المدققة، حيث أن ھذه الحالة تتطلب الت

ه  الدولية، إال أن ع يشير بأن دقيق ل"الواق ايير الت ق مع دققين بتطبي زام لھؤالء الم اك أي الت يس ھن
  .)4، 2006: جربوع، البحيصي" (الدولية

ي  عاً ف ھد تطوراً وتوس دولي تش ى الصعيد اإلقليمي وال اھمة عل ت الشركات المس ا كان ولم
اع مع ايير حجمھا ونشاطھا، واھتماماً عالياً بتحسين جودة تقاريرھا وقوائمھا المالية من خالل اتب

ة أأمحاسبة وتدقيق سواء  ة، إالّ أن الشركات  مكانت ھذه المعايير محلي في فلسطين ) م.خ.م(دولي

                                                            
(∗) (IFAC) International Federation of Accountants. 
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ة  ائج دراس ذا التطور حيث بينت نت بطء نحو ھ ه ب ت تتج ة، الزال ال الھام د قطاعات األعم كأح
بج( ذه الشركات ) 2002 :الق أن ھ دقيق سواء المتع ال"ب ايير الت ام بمع زام ت ديھا الت ارف يوجد ل

ة ا أم الدولي ة "عليھ ائج دراس فت نت ا كش د(، كم اني ) 2006: أحم ا تع اھر "بأنھ ن بعض مظ م
رارات يد الق ات ترش ى آلي لباً عل نعكس س ا "الضعف في مقومات النظام المحاسبي، والتي ت ، مم

ك من خالل  ة، وذل يتطلب األمر حاجتھا إلى إضفاء مزيداً من الثقة والمصداقية في قوائمھا المالي
اع خض ر اتب ه عب ا يمكن تحقيق ذا م ة، وھ اءة والفاعلي دقيق تتسم بالكف ة ت ة لعملي وع بياناتھا المالي

  .معايير التدقيق الدولية، مما يُمّكنھا من اإلسھام بشكل فّعال في الحياة االقتصادية

ة في الشركات  دقيق الدولي ايير الت ق مع تأسيساً على ما تقدم يتضح وجود حاجة ملحة لتطبي
ي تحول دون ) م.خ.م( ات الت د من المعيق اً لوجود العدي في فلسطين خاصة وأنھا غير مطبقة فعلي

ابات  دققي الحس ر م ة نظ ن وجھ ات م ذه المعيق ر ھ ة لحص ذه الدراس اءت ھ د ج ا، وق تطبيقھ
د طرق معالجة  م تحدي الفلسطينيين وأساتذة المحاسبة بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، ومن ث

  .ھذه المعيقات

  لة الدراسةمشك
تعاني مھنة التدقيق في فلسطين، بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، من أوجه ضعف 

ة في قطاع غزة  التزامعدم "وقصور متعددة تتمثل أھمھا في  معظم منشآت المحاسبة والمراجع
ة ي في ممارسة المھن ة وقواعد وآداب السلوك المھن ايير الدولي ة بالمع : نشوان" (والضفة الغربي

اين في )68، 2011 ات، حيث أصبح االختالف والتب ى ظھور فجوة التوقع ذي أدى إل ، األمر ال
ذه التناقضات  تبعاد ھ الممارسة المھنية أحد السمات الواضحة في األداء، وبات من الضرورة اس
د من  ك الب ق ذل تم تحقي القائمة في مھنة التدقيق من خالل تنظيم إجراءات عمل المدققين، ولكي ي

ه دوجود مع د علي ا أك ذا م م . ايير تكون بمثابة منھج استرشادي لھم، وھ ر الحك وني وزي ائد الك س
اريخ  ا بت ة ألقاھ دولي  28/5/2014المحلي الفلسطيني خالل كلم ي ال ؤتمر المھن ة الم في افتتاحي

ه  ة رام هللا بقول د في مدين ى صياغة "المنعق ابات عل دققي الحس ة م اً مع جمعي يجري العمل حالي
ى مسودة ب تكم إل ة تح ات المحلي ابات للھيئ ة حس دقيق ومراجع ة ت نود مرجعية موحدة لتنظيم عملي

ة في فلسطين ات المحلي ع الھيئ ، وفي نفس السياق "معايير التدقيق الدولية، وبما يتناسب مع واق
دقيق  ايير المحاسبة والت ق مع زام بتطبي دم وجود إل أشارت نتائج عدد من البحوث والدراسات بع

ع يشير) 4،2006: جربوع، البحيصي(فقد أكدت نتائج دراسة  الدولية، دم وجود أي " أن الواق بع
ة، إاّل  دقيق الدولي ايير الت ق مع ابات بتطبي ابات المؤسسات إلزام لمدققي الحس دقيق حس  في حال ت

بعدم ) 18،2006: جربوع، البحيصي(كما أشار ". المالية الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية
م، وتوصلت دراسة وجود م م لعملھ ي أدائھ ا المراجعون الفلسطينيون ف زم بھ ة يلت ايير مراجع ع

ام( ي ذات ) 2009: درغ ة، وف دقيق الدولي ايير الت بة ومع ايير المحاس زام بمع ود الت دم وج ى ع إل
ة  ياق أوصت دراس ق ) 2013: مرتجى(الس زام بتطبي ق عنصر اإلل ى تحقي ل عل بضرورة العم
  . ة في فلسطينمعايير التدقيق الدولي
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زاوالً  وھذا ما لمسه الباحث من خالل كونه مديراً لفرع شركة تدقيق دولية بقطاع غزة، وم
ه ال زمن، بأن د من ال ر من عق ة في  لمھنة تدقيق الحسابات ألكث دقيق الدولي ايير الت ق مع تم تطبي ي

رتبط بال) م.خ.م(الشركات  ة م ايير بالصفة اإللزامي ة في فلسطين، وأن اتباع المع مؤسسات المالي
الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، ويعلل الباحث ذلك بوجود معيقات تحول دون تطبيق ھذه 
رق  ى ط رف إل ات والتع ذه المعيق ن ھ ف ع ة الكش ة لمحاول ذه الدراس اءت ھ ذا ج ايير، ل المع

  :معالجتھا، وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي

ا م ركات م ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي ي  )م.خ.م(عيق طين؟ف    فلس
  وما طرق معالجتھا؟

  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 في فلسطين؟) م.خ.م(ما أھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  .1

دقيق الدول .2 ايير الت ق مع ن تطبي د م ي تح ات الت ر المعيق ا أكث ي الشركات م ة ف ي ) م.خ.م(ي ف
 الدراسة؟فلسطين شيوعاً، كما يراھا أفراد عينة 

وافر  .3 ة ت ة لدرج ة الدراس ديرات لعين ي متوسط التق ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ل توج ھ
ر ) م.خ.م(معيقات في تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  في فلسطين تعزى لمتغي

 ي وجھة العمل؟عدد سنوات الخبرة والمؤھل العلم

  في فلسطين؟) م.خ.م(ما طرق معالجة معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  .4

  فروض الدراسة
  سة التحقق من صحة الفروض التاليةتحاول الدرا

 .في فلسطين) م.خ.م(توجد أھمية لتطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  .1

 .في فلسطين) م.خ.م(دقيق الدولية في الشركات توجد معيقات تحد من تطبيق معايير الت .2

ة ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3 ديرات لعين في متوسط التق
ة في الشركات  دقيق الدولي ايير الت ق مع في ) م.خ.م(الدراسة لدرجة توافر معيقات في تطبي

رة فلسطين تعزى لمتغير  ل من (عدد سنوات الخب ل من  -5، سنوات 5أق نة، 15أق  -15 س
 ).فأكثر 25سنة،  25أقل من 

ة ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4 ديرات لعين في متوسط التق
ة في الشركات  دقيق الدولي ايير الت ق مع في ) م.خ.م(الدراسة لدرجة توافر معيقات في تطبي

 ).ماجستير، دكتوراه بكالوريوس،(فلسطين تعزى لمتغير المؤھل العلمي 
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في متوسط التقديرات لعينة ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5
في ) م.خ.م(الدراسة لدرجة توافر معيقات في تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات 

 ).مكتب تدقيق، أستاذ جامعي(فلسطين تعزى لمتغير جھة العمل 

في ) م.خ.م(عيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات توجد طرق لمعالجة م .6
 .فلسطين

  أھمية الدراسة
ابات في فلسطين في  تكمن أھمية الدراسة في تناولھا تحليل ومناقشة واقع مھنة تدقيق الحس
ات  ة، وتوضيح الضرورة الملحة في الكشف عن بعض المعيق ظل تطبيق معايير التدقيق الدولي

ابات ) م.خ.م(ملية التطبيق في الشركات التي قد تواجه ع دققي الحس في فلسطين من وجھة نظر م
وأساتذة المحاسبة بالجامعات في قطاع غزة، والمساھمة في معالجتھا أو التغلب عليھا، مما يجعل 
د  ابق عن ل والتط تويات التماث ى مس ة عل الي المحافظ ق، وبالت ة للتطبي ر قابلي ايير أكث ذه المع ھ

  .تدقيقممارسة مھنة ال

  أھداف الدراسة
ة في الشركات  دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي د معيق يتمثل الھدف العام للدراسة في تحدي

ق ) م.خ.م( ذا الھدف من خالل تحقي ق ھ تم تحقي ا، وي د سبل وطرق معالجتھ في فلسطين، وتحدي
  : األھداف الفرعية التالية

 .في فلسطين) م.خ.م(الشركات  التعرف إلى واقع تطبيق معايير التدقيق الدولية في .1

) م.خ.م(الكشف عن أكثر المعيقات التي تحد من تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  .2
 .في فلسطين شيوعاً، كما يراھا أفراد عينة الدراسة

ق  .3 ات تطبي وافر معيق التعرف إلى داللة الفروق في متوسط التقديرات لعينة الدراسة لدرجة ت
في فلسطين، تعزى لكل من متغير عدد سنوات ) م.خ.م(الدولية في الشركات معايير التدقيق 

 . الخبرة والمؤھل العلمي وجھة العمل

ي  .4 ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي ة معيق ى معالج ؤدي إل ي ت رق الت بل والط ان الس بي
  .في فلسطين) م.خ.م(الشركات 

  حدود الدراسة
  :تتحدد نتائج الدراسة بالحدود التالية

ة ة ) م.خ.م(الشركات  :الحدود المكاني في قطاع غزة نظراً لصعوبة شمول الضفة الغربي
  .بالدراسة بسبب اإلغالقات والظروف السائدة

  ).2015(العام  :الحدود الزمانية
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ابات : الحدود البشرية دقيق الحس ة ت ة مھن ى رخصة مزاول ابات الحاصلين عل مدققي الحس
ة والمدرجين في سجالت جمعية مدققي  رع المحافظات الجنوبي انونيين الفلسطينية ف الحسابات الق

زة( اع غ دكتوراه)قط ة ال تير، ودرج ة الماجس ون درج ن يحمل بة مم اتذة المحاس ذين ، ، وأس وال
  .يعملون بجامعة األقصى، اإلسالمية، األزھر، فلسطين، والقدس المفتوحة

ة، يقتصر الحد الموضوعي على معيقات تطبيق م: الحدود الموضوعية دقيق الدولي عايير الت
  .وطرق معالجتھا

  مصطلحات الدراسة
  :يرد في ھذه الدراسة بعض المصطلحات والتي من الضروري توضيحھا، وھي

ة دقيق الدولي ايير الت يم وضبط : مع ي تنظ اعد ف ادي يس نھج استرش ا م ا بأنھ ن تعريفھ يمك
ه اإلجراءات التى يقوم بھا مدققو الحسابات وذلك بھدف تحسين جودة أ اء ب ي واالرتق م المھن دائھ

  .والحكم على ھذا األداء

ل حدوث : يعرفھا الباحث في ھذه الدراسة بأنھا: المعيقات ي تعرق العوامل أو الصعوبات الت
 . مفروض أن يحدث شيء

ق  :معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية ات تطبي في ضوء تعريف المعيقات، تعرف معيق
ة في : امعايير التدقيق الدولية بأنھ العوامل أو الصعوبات التي تعرقل تطبيق معايير التدقيق الدولي
 .النظام المحاسبي الفلسطيني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: أوالً 

  يق الدوليةنشأة ومفھوم معايير التدق
ابات ود دقق الحس ر م ة تقري ة نظراً ألھمي ة بالغ ة أھمي دقيق الدولي ايير الت ل مع ي تحت وره ف

ليماً  ر س ذا التقري م يكن ھ إذا ل ر، ف ذا التقري راءة ھ دة بق وم أطراف عدي الي، حيث تق المجتمع الم
الي  ع الم اھمين وأطراف المجتم ر من المس ايير راسخة لتضررت مصالح الكثي ى مع تند إل ويس
ا  ي رفعھ ؤولية الت دعاوى المس ة ل ان نتيج ايير ك ع المع ى أن وض ير إل ع يش رى، والواق األخ

ات الم المي في ثالثيني تضررون على المراجعين منذ أزمة الكساد الكبير الذي حلت باالقتصاد الع
ائج  ى اختالف نت ا أدى إل ة، مم القرن العشرين، حيث كانت الممارسات المحاسبية مختلفة ومتباين

 ً   .القياس المحاسبي أيضا

دولية، وقد تكلفت لجنة لقد شكل ذلك أھم االتجاھات لزيادة الحاجة إلى إصدار معايير تدقيق 
ة  معايير المحاسبة الدولية بوضع معايير محاسبة دولية، كما تكلفت لجنة معايير ممارسة المراجع

 .والتدقيق بوضع وتطوير معايير التدقيق الدولية



 ......"معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في "ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1042

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بين  دولي للمحاس اد ال ولى االتح م ت ة ) (IFACث ؤون مھن ة بش ة مھتم ة دولي فته منظم بص
وع من االنسجام المحاسبة والتدقيق بإصدار م وفير ن ة بھدف المساعدة في ت عايير التدقيق الدولي

ة  والتطابق في خدمات التدقيق والخدمات ذات العالقة في أنحاء العالم المختلفة، كما طلب من كاف
در مناسب من االنسجام  الدول األعضاء االلتزام بتطبيق ھذه المعايير ما أمكن من أجل ضمان ق

  )44،2011 :أبو يوسف: (ات وعملية تدقيقھا، وقد تم تقسيمھا إلىفي عملية إعداد البيان

 .2699إلى  2000وتحمل، األرقام من  االطالعمعايير تتعلق بخدمات  −

 .3699حتى  3000معايير تتعلق بأنواع أخرى من خدمات التدقيق، وتحمل األرقام من  −

 .4699إلى  4000معايير تتعلق بالخدمات األخرى ذات العالقة، وتحمل األرقام من  −

  ).1(كما ھي في الملحق رقم  )75، 2011 :مازون(وقد تمثلت أھم المعايير الصادرة  −

ة  دقيق الدولي ايير الت د عرف مجلس مع ياق فق ذا الس ي ھ اد  )∗∗()IAASB(وف ابع لالتح الت
بين  دولي للمحاس ا) IFAC(ال ة بأنھ دقيق الدولي ايير الت ة : "مع ادئ المنھجي ن المب ة م مجموع

ة اإلرشادي دقيق، بحيث تضمن دق ة الت ق عملي ة والتي تستخدم من قبل مدققي الحسابات عند تطبي
  ".واتساق وموثوقية اإلجراءات التي يتبعھا المدقق والتقارير الصادرة عنه

رف  ا ع موس(كم ا) 29،2003: بامش ة بأنھ دقيق الدولي ايير الت نمط : "مع وذج أو ال النم
ذي الواجب أن يتبعه المدقق أثناء أداء عم له، والتي تستخدم في الحكم على نوعية وجودة العمل ال

ة  ه بعملي ة قيام دقق نتيج ا الم ي يتحملھ ؤولية الت دد المس ا تح ا أنھ ابات، كم دقق الحس ه م وم ب يق
  ".التدقيق

ا  ين عرفھ ي ح ذنيبات(ف ا ) 51،2010: ال ل "بأنھ ن قب ي وضعت م ألداء المھن تويات ل مس
دقيق الجھات المنظمة للمھنة تھدف إلى تو ة الت فير مستوى معقول من الضوابط التى تضبط عملي

  ".وتحدد نوع من اإلطار الذى يعمل المدقق ضمنه

  ومن التعاريف السابقة، يمكن استخالص أن معايير التدقيق الدولية

  .دليل على موثوقية ومصداقية التقارير والقوائم المالية −

  .قيامه بعملية التدقيق وسيلة للقياس والحكم، ومؤشر يسترشد به المدقق عند −

  .إطار لتنظيم عملية التدقيق وفقاً لخطواته الرئيسة وإجراءاته −

                                                            
(∗∗) (IAASB) International Auditing and Assurance Standards Board.  
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  مميزات وخصائص تطبيق معايير التدقيق الدولية
ل،  ن خالل شخص مؤھ ا م تم تأديتھ ه ي ة أن ابات كمھن دقيق الحس ة ت ز عملي ا يمي م م إن أھ

ى ضما دقيق مدرب، مستقل، محايد، مسؤول مھنياً ويعتبر السبيل إل ايير الت ق مع ك ھو تطبي ن ذل
 .)58، 2010: الذنيبات(: الدولية، والتى يمكن إيجاز فوائد تطبيقھا فيما يلي

 .تساعد في ضبط عمل مدقق الحسابات وتوجيه اإلجراءات التى يقوم بھا −

 .تساھم في الحد من التباين والتفاوت في األحكام الشخصية التى يطلقھا مدقق الحسابات −

 .ت أداء يمكن االحتكام إليھا إذا تطلب األمر ذلكتشكل مستويا −

 .تعمل على الحد من حدوث فجوة التوقعات −

  .تساھم في أداء عملية التدقيق بكفاءة وفعالية، ومن ثم تحسين مستوى جودة التدقيق −

 ية تطبيق معايير التدقيق الدوليةأھم
ل إن لتطبيق معايير التدقيق الدولية فوائد عديدة خاصة في ظل التغ ة مث ة الحديث رات البيئي ي

ي  ى المستويات المحل العولمة وتحرير التجارة العالمية وانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات عل
دقيق  ايير الت ق مع ة تطبي ىواإلقليمي والدولي، ويمكن تلخيص سبب أھمي ة إل ارات الدولي  االعتب

  .)170-169، 2002: الصبان وعلي: (التالية

 ).في حالة استخدام معايير وطنية(ل للمعايير الوطنية تعتبر بمثابة المكمّ  −

 .تشجع التعاون بين مكاتب التدقيق المحلية والدولية −

ة  − ايير الوطني ن المع ا م ة بغيرھ دول بالمقارن ين ال اً ب ر تجانس ة أكث دقيق الدولي ايير الت إن مع
 .لدول كثيرة

  .ير التدقيق الدوليةإن انتشار الشركات متعددة الجنسيات يُوجب االعتماد على معاي −

 تطبيق معايير التدقيق الدولية في الدول النامية
دد مستخدمي  دقيق بسبب تع ة الت ة لمھن تحتاج اقتصاديات الدول النامية، ومنھا الدول العربي
ى مستوى الشركات كوحدة  ة االقتصادية عل ام في التنمي البيانات المحاسبية المدققة، ودورھا الھ

ايير اقتصادية مستقلة أو ع ق مع لى مستوى االقتصاد القومي بشكل عام، وقد أخذت جوانب تطبي
ا ھي دون  ة كم دقيق الدولي التدقيق في الدول النامية أشكاالً متعددة، فمثالً تطبق األردن معايير الت
إجراء أي تعديل أو تكييف لھذه المعايير، في حين اتجھت مصر إلى صياغة معاير تدقيق خاصة 

ي صي تندت ف ا اس ا بھ ا، كم ة، بحيث ال تتعارض معھ دقيق الدولي ايير الت ى مع اغتھا ووضعھا إل
ة  ا البيئي ائص ظروفھ روف وخص ع ظ تالءم م دقيق ت ايير ت ياغة مع ى ص عودية إل ت الس اتجھ
ايير،  ق أي مع ان بتطبي ر والسودان ال تلتزم والثقافية، فضالً على وجود بعض الدول مثل الجزائ
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أن  ،لى مجموعة من المبادئوتقوم الممارسة المھنية فيھا ع ول ب ا سبق يمكن الق ى م اً عل وتأسيس
وع : (تطبيق معايير التدقيق الدولية في الدول النامية انقسم إلى ثالث اتجاھات، وھي كما يلي جرب

  .)12 ،2006 :البحيصيو

ا من أن لكل  :االتجاه األول − ة انطالق ة الدولي ايير المحاسبة والمراجع ويرى بعدم األخذ بمع
جم مجتم ذا ال ينس ة، وھ ة والديني ة والتعليمي ية والقانوني ة والسياس يته االجتماعي ع خصوص

 .برأيھم مع األخذ بمعايير عالمية موحدة

ة  :االتجاه الثاني − ة للمحاسبة والمراجع ايير الدولي تعانة بالمع رى أن من الضروري االس وي
ايير الخصوصيات والخصائ ذه المع ث تراعي ھ ة بحي ايير محلي ص والظروف لوضع مع

 .السائدة في المجتمع

ث − اه الثال ا  :االتج ة باعتبارھ بة والمراجع ة للمحاس ايير الدولي ذ بالمع رى ضرورة األخ وي
ة  ا مقدم زام بھ ر االلت ة ويعتب ة للمقارن ا قابل تضفي المزيد من الثقة في القوائم المالية وتجعلھ

 .لالندماج في األسواق العالمية

  طار معايير التدقيق الدوليةفي إ مھنة التدقيق في فلسطين
اني من  ة تع ذه المھن إن التحديات التي تواجه مھنة التدقيق في فلسطين كبيرة، خاصة وأن ھ

ة  ياق أوضحت دراس ذا الس ي ھ ددة، وف ور متع ه قص وني(أوج دقيق ) 2009: الك ة ت أن مھن ب
اني دوم السلطة الفلسطينية تع ل ق من تخلف  الحسابات بشكل خاص في األراضي الفلسطينية قب

  .شديد في المفھوم واألداء

بأن مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين تواجه مشاكل ) 2014: الداود(كما وأوضحت دراسة 
ا ل، أھمھ دة عوام ن ع ة م دة ناجم ام : عدي دم قي دقيق، وع ة الت ي عملي ودة األداء ف اض ج انخف

س إدارة مؤ يس مجل د رئ ذلك أك ا، وك وط بھ دور المن ة بال ات المھني دقيق الجمعي ة رزق لت سس
اريخ ) الحياة الجديدة االقتصادية(الحسابات في مقابلة مع مجلة  ع  6/7/2014بت في توصيفه لواق

اه "األداء  نحن اآلن لم نرتق إلى المستوى المطلوب، ويجب أن يكون ھناك الكثير من العمل باتج
  ".رفع مستوى التدقيق من حيث المھنية واألداء

ة  ائج دراس ت نت د بين امدر(وق اع ) 2009: غ ابات بقط دققي الحس ه م ود مشكالت تواج وج
ذلك  ة، وك دقيق الدولي ايير الت ايير المحاسبة ومع ق مع زام بتطبي غزة، وتمثلت أھمھا في عدم االلت
ام  ى عدم قي ديل، إضافة إل ى تع دقيق إل ة الت ة بمھن حاجة القوانين والتشريعات الموجودة والمتعلق

ائج دراسة الجمعيات المھنية المختصة بدورھ : البحيصي(ا في تنظيم مھنة التدقيق، كما جاءت نت
مليء بالثغرات والنواقص التي تحد من ) 9/2004رقم (لتؤكد بأن القانون المنظم للمھنة ) 2007

واد ونصوص  ين بعض م ارض ب ود تع ى وج ي فلسطين، إضافة إل ة ف يم المھن ى تنظ ه عل قدرت
  .القانون
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ع  وفي ضوء استعراض ما دقيق في فلسطين في إطار سبق من واق ة الت ين ممارسة مھن يب
ادة ى زي ة، يوضح الحاجة إل دقيق الدولي ايير الت ات يتطلب أن  مع دقيق ب ى خدمات الت الطلب عل

ه  ام، والتفاعل مع دولي الحديث بشكل ع دماج مع المجتمع ال ا لالن تستمد دولة فلسطين جاھزيتھ
ات بصورة إيجابية ومضطردة في المجاالت االقتصادية و اد آلي ذلك إيج بية، وك ة والمحاس الثقافي

دقيق  ال ت ي مج ة ف ة الدولي ع البيئ ق م جم ويتواف توى ينس دقيق بمس ة الت وير مھن ائل لتط ووس
وفره من  ا ت ة لم دقيق الدولي ايير الت ق مع ى تطبي از إل الحسابات، وقد يتحقق ذلك من خالل االرتك

د مزايا وفوائد متعددة تساھم في تقليل التفاوت والتباي ان عن در اإلمك ن والقرب من الموضوعية ق
  .أداء عملية التدقيق، ومن ثم تحسين مستوى جودتھا

  فلسطين، وإطارھا القانونيفي ) م.خ.م(الشركات 
ا في ) م.خ.م(تعتبر الشركات  من أكثر أنواع الشركات انتشاراً نظراً لما تتميز به عن غيرھ

ا يعطيھم سھولة تشكيلھا، واقتصار مسؤولية المساھمين في دار مساھمتھم في الشركة، مم ا بمق ھ
ا  ا أنھ ة تصفية الشركات، كم والھم الشخصية في حال ى أم ذ عل نوع من الطمأنينة في عدم التنفي

  .تتمتع بشخصية معنوية ومستقلة وكاملة ومنفصلة تماماً عن تلك التي يتمتع بھا أعضائھا

شركة في الضفة ) 2040(نھا شركة، م) 2877(في فلسطين ) م.خ.م(ويبلغ عدد الشركات 
  .)2012 :الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(في قطاع غزة ) 837(الغربية، و

ع  ة االقتصادية للمجتم ي التنمي اھمة الخصوصية ف ركات المس ة دور الش ن أھمي اً م انطالق
ام المشرع الفلسطيني في تنظيم أمو ا الفلسطيني في بيئة األعمال المعاصرة، فإنھا نالت اھتم رھ

ام  انون الشركات للع ادة ) 2008(المالية، حيث ينص ق ام ) 66(في الم ى وجوب قي مجلس "عل
إدارة الشركة المساھمة الخصوصية، أو القائمين على إدارتھا حسب مقتضى الحال خالل األشھر 

ا في الثالثة األولى من السنة المالية الجديدة إعداد الميزانية السنوية للشركة وحسابتھا الختامية  بم
ائر واإل اح والخس اً ذلك األرب انوني وفق اباتھا الق دقق حس ا من م ة جميعھ ة، مدقق يضاحات المرفق

ا  ركة وإنجازاتھ ال الش ن أعم نوي ع ر الس داد التقري ذلك إع ة، وك بة الدولي ايير المحاس لمع
ة للشركة وللمراقب مع التوصية المناسبة وإر ة العام ى الھيئ ا ومشاريعھا وتقديمھا جميعاً إل فاقھ

دعوة ادة "بال نص الم اً ل زم المشرع وفق ا أل ام ) 221(، كم انون الشركات للع ن ق أن ) 2008(م ب
ر من " دققاً أو أكث تنتخب الھيئة العامة لكل من الشركة العامة، والشركة المساھمة الخصوصية م

رر د، وتق ة للتجدي ة لسنة واحدة قابل دل  مدققي الحسابات المرشحين والمرخصين بمزاولة المھن ب
اب د األتع س اإلدارة بتحدي ويض مجل ابھم أو تف اراً "أتع نظم إط ائل ت اد أدوات ووس ذلك إيج ، وك

ايير  ق مع ى تطبي اد عل وفيره من خالل االعتم ا يمكن ت ذا م دققين، وھ لتنظيم إجراءات عمل الم
  .التدقيق الدولية

  ھا لتطبيق معايير الدولية لتدقيقفي فلسطين، وحاجت) م.خ.م(شركات 
ه حيث  بأنه ال) م.خ.م(واقع تدقيق الحسابات في الشركات يشير  ة من يلبي التوقعات المأمول

ة  ال ثق ى تن ة ذات مصداقية حت تحتاج إدارة ھذه الشركات واألطراف األخرى إلى معلومات مالي
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ة  اً في مجل ر منشور الكتروني ا أوضحه تقري ذا م ات، وھ ذه المعلوم تفيدة من ھ ات المس كافة الفئ
اة اال اريخ  قتصاديةالحي ى  6/7/2014بت ون عل ة والمراقب ون بشؤون المھن ه المھتم د في حيث أك

ة " لبية مھم ائج س وجود تراجع كبير في المستوى المھني لصناعة التدقيق في فلسطين أدى إلى نت
وفي اتجاھات مختلفة، حيث أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين المقيمين في الخارج، بل وحتى أولئك 

ي  ين ف ي المقيم ذيين ف ؤولين التنفي زام المس دى الت ي م ة، وف ات المالي ة وصحة البين داخل بدق ال
ة اإلدارة المعاصرة  اط حوكم ا أنم ي تنص عليھ الشركات المحلية بمبادئ الشفافية والمحاسبة الت
ا لمكاتب  ة وتوجھھ دقيق المحلي عدا عزوف غالبية المؤسسات الدولية عن التعامل مع مكاتب الت

دقيق "فتتحت فروعاً لھا في فلسطينتدقيق دولية ا ة الت تند عملي د وأن تس ذا الغرض الب ، وتلبية لھ
ة "توفره معايير التدقيق الدولية، خاصة وأنھا  إلى معايير راسخة، وھذا ما ى كاف قابلة للتطبيق عل

البيانات المالية بغض النظر عن حجم العميل وطبيعة نشاط المؤسسة أو نوع الصناعة التي يعمل 
ه )52،2010 :الذنيبات" (ا، وھي قابلة للتطبيق على المؤسسات الربحية وغير الربحيةفيھ ، وعلي

  .يصبح اتباعھا دليل على موثوقية البيانات المالية

  :وفي ضوء ما تم استعراضه، فإنه يمكن استخالص ما يلي

ركات  − زم الش طيني أل ركات الفلس انون الش اي) م.خ.م(أن ق اً لمع اباتھا وفق داد حس ير بإع
دقق  ين م ا بتعي ا ألزمھ ة، كم دقيق الدولي ايير الت ق مع ا بتطبي م يلزمھ ة، ول بة الدولي المحاس

 .حسابات مستقل، ولكنه لم ينظم إجراءات عمل المدقق

ارير  ال) م.خ.م(أن واقع التدقيق في الشركات  − ة مستخدمي التق يلبي طموحات وتوقعات كاف
 .والقوائم المالية الصادرة عن ھذه الشركات

ابات أ − دقيق حس د ت دققين عن ن ھناك حاجة ضرورية وملحة إلعادة تنظيم إجراءات عمل الم
 .ھذه الشركات، وھذا ما يمكن تحقيقه في إطار تطبيق معايير التدقيق الدولية

  الدراسات والبحوث السابقة: ثانياً 
ذا الموضوع  ت ھ ي تناول ابقة الت ى الدراسات والبحوث الس ن خالل االطالع عل يالحظ م

اً في تطوير ب اً ھام ه ركن احثين لكون اب والب د من الكت ام العدي ال اھتم ه ين شكل كلي أو جزئي بأن
ة إالّ أن الدراسات  ذه األھمي مھنة التدقيق، وتحسين مستوى أداء مدققي الحسابات، وبالرغم من ھ

ة  م الباحث –التي تناولت ھذا المجال في فلسطين كانت قليل ذي يضي – في حدود عل ف األمر ال
  :تميزاً لھذه الدراسة، ومن الدراسات التي توافرت للباحث

ى )Jaffar & Alias: 2002(دراسة  م المشكالت الت ة أھ ى معرف ذه الدراسة إل ، ھدفت ھ
ول  راح الحل دقيق بھدف اقت ع مكاتب الت ل واق ا من خالل تحلي ي ماليزي دقيق ف تواجه منشآت الت

د و ذه المشكالت، وق ة والمناسبة لحل ھ ين المالئم اوت ب اين وتف ائج الدراسة وجود تب ضحت نت
حجم (مستويات األداء في منشآت التدقيق، وعلل الباحثان ذلك إلى وجود عدة عوامل مؤثرة منھا 

، كما أوصت الدراسة بضرورة أال تقل مدة االرتباط )العائد المحقق -قدرات فريق العمل -المكتب
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 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لباً في بين منشأة التدقيق والعميل عن ثالث سنوات ، ح دققين س ؤثر التعاقب السريع للم د ي يث ق
  .أداء عملية التدقيق

ة  )2003 :بامشموس(في حين سعت دراسة  دقيق الدولي ايير الت إلى تحديد مدى استخدام مع
ق ات التطبي ابات  ،في اليمن، وتقويم مدى إمكاني دققي الحس ة من م ى عين د طبقت الدراسة عل وق

اليمن، وأساتذة الجامعات وأعضاء بالجھاز وأسفرت الدراسة عن  المركزي للرقابة والمحاسبة ب
نتائج أھمھا، عدم وجود متابعة للتطورات الحادثة في معايير التدقيق الدولية، وعدم وجود ترجمة 
ايير  ق مع ة تطبي فورية لھا، إضافة إلى عدم االطالع عليھا، كما أبدى المھنيون تأييداً قوياً إلمكاني

ا ة، كم دقيق الدولي ايير  الت داد مع ات المختصة إلع ة الجھ ن كاف س م كيل مجل البيتھم تش د غ يؤي
  .محلية، أو تطبيق معايير التدقيق الدولية بعد تكييفھا وفقاً لمتطلبات البيئة اليمنية

ة  دفت دراس ا ھ ديقي(كم ة  )2004 :ص الي بدول دقيق الم ي للت ار مرجع اء إط ى إرس إل
ة بم ابات، الجزائر، وذلك في إطار التجارب الدولي دققي الحس ة لم ل ضبط الممارسة المھني ا يكف

ايير  جام مع ق وانس ى ضرورة تواف دعو إل دقيق ت ة للت ات الدولي ة أن المنظم ائج الدراس وبينت نت
ى المستوى  دقيق عل ائج الت ين نت ة ب ك للمقارب التدقيق الوطنية للتوجيھات، وقيود العمل دولياً، وذل

  .الوطني ونتائجھا على المستوى الدولي

دقيق  )2006 :جربوع، البحيصي(دراسة وكذلك كشفت  ايير الت ق مع ع ومدى تطبي عن واق
 الدولية من قبل مدققي الحسابات الفلسطينيين وأثر ذلك على مھنة تدقيق الحسابات بدولة فلسطين،

ق  باً للتطبي وأسفرت الدراسة عن نتائج أھمھا أن معايير التدقيق الدولية تعتبر أساساً صالحاً ومناس
اءة  ق الكف ا يحق ا بم ة لتطويعھ د إمكاني طين، وتوج ة فلس دقيق بدول ركات الت ب وش ل مكات ن قب م
ين  ا ب ق عليھ اليب محددة متف دم وجود سياسات وأس ى ع دقيق، إضافة إل ة الت ي عملي ة ف والفعالي
ة،  دقيق الدولي ايير الت ا ورد في مع ق م زام بتطبي ممارسي مھنة التدقيق بدولة فلسطين بشأن االلت

د وأو ة عن دقيق الدولي ايير الت ق مع دقيق بتطبي زام مكاتب وشركات الت صت الدراسة بضرورة الت
ة  دقيق الدولي تدقيق القوائم المالية، وكذلك وجوب فتح البرامج التدريبية على معايير المحاسبة والت

ة ة المتبع رامج التعليمي ادة النظر في الب ى إع ة المختصة، إضافة إل في  من قبل الجمعيات المھني
  .  الجامعات الفلسطينية بما يساھم إيجابياً في تطبيق معايير التدقيق الدولية

ا دراسة  د أوضحت)  :2008Kur, et al(أم ق  فق زام بتطبي أثير االلت ذه الدراسة مدى ت ھ
ذين طبقت  معايير التدقيق الدولية على أداء شركات التدقيق، وبينت نتائجھا أن مدراء الشركات ال

ة يصب في مصلحة عليھم الدراس دقيق الدولي ايير الت ق مع زام بتطبي ى أن االلت وا عل د أجمع ة، ق
اً  دقيق يلعب دوراً مھم رزت أن حجم شركة الت شركة التدقيق نفسھا، إضافة إلى نتائج الدراسة أب

  .في مدى االلتزام بمعايير التدقيق الدولية

ً ) 2008:عمر(وأبدت دراسة  ا ايير  اھتمام ع مع ى واق التعرف عل ا ب ارف عليھ دقيق المتع الت
الجزائر دقيق ب ائج . ارتباطاً بالمعايير الدولية وتأثيرھا على نظام الت ى نت د توصلت الدراسة إل وق

م  ى الفھ دة يتوقف عل ة المحاي ه الفني ى آرائ ة أدواره والوصول إل دقق في تأدي أھمھا أن نجاح الم
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دقيق العميق لإلطار النظري والتطبيقي للتدقيق، وذلك من خالل اال ايير الت ق مع ى تطبي اد عل عتم
  .الدولية

ة ) 2012:خير(وأوصت دراسة  اع سياسات بيئي ة باتب دقيق الدولي ايير الت ق مع ة تطبي بأھمي
بة  د المحاس ق قواع ى تطبي افة إل ة، إض ة المھن تور وأسس لحماي ذلك وضع دس ة، وك واجتماعي

الية واإلدارية، حيث تناولت الدولية بتجرد وموضوعية عند تدقيق الحسابات وفحص األنظمة الم
ة في  ى تنظيم الممارسة المھني ة عل دقيق الدولي ايير الت ق مع أثير تطبي ھذه الدراسة معرفة مدى ت
ن  م يك ودانية ل ة الس ي البيئ ة ف يم المھن ور تنظ ة أن تط ائج الدراس ت نت د بين ودانية، وق ة الس البيئ

رو بين يفتق ة المحاس ث أن غالبي ي، حي افي والمرض كل الك ة بالش د المعرف ط قواع ى أبس ن إل
   .والممارسة المھنية في إعداد الحسابات، مما يصعب كثيراً من مھمة مدقق الحسابات

ين ) Ashe, et al: 2014(وجاءت دراسة آشي وآخرون  ة ب ة العالق ة طبيع بھدف معرف
ى االلتزام بتطبيق معايير التدقيق الدولية وجودة عملية التدقيق في أوغندا، وقد طبقت الد راسة عل

ع  دقيق بواق ي شركات الت املون ف ابات الع دققي الحس ة من م ين، فئ ع ) 103(فئت دقق من مجتم م
من مستخدمي القوائم المالية المدققة مثل البنوك، ) 133(مدقق، وفئة أخرى بعدد ) 140(الدراسة 

  .ومؤسسات اإلقراض الصغيرة، وھيئة اإليرادات بدولة أوغندا

ائج الدراسة  ة وقد بينت نت دقيق الدولي ايير الت ق مع زام بتطبي ين االلت ة ب ة إيجابي وجود عالق
دقيق ة الت ودة عملي ين ج ق . وتحس ابات بتطبي دققي الحس زام م رورة الت ة بض وأوصت الدراس

وى  ة والمصداقية في محت ادة مستوى الثق دقيق، وزي ة الت دقيق للنھوض بمھن ة للت المعايير الدولي
  .القوائم المالية المدققةالبيانات والمعلومات الواردة في 

  التعقيب على الدراسات السابقة
ة والبحوث الع على الدراسات من خالل االطّ  ى أھمي السابقة تبين وجود توافق فيما بينھا عل

تطبيق معايير تدقيق دولية موحدة لما في ذلك دور بارز في خلق إطار مرجعي يساھم في ضبط 
اين وال ل التب ابات وتقلي دققي الحس ل م دققي عم ن م ادرة م ية الص ام الشخص ي األحك اوت ف تف

ة  ايير الدولي ق المع ا لتطبي ات الواجب اتباعھ ذه الدراسات اآللي الحسابات، كما وضحت بعض ھ
  .للتدقيق

  :من دراسات في أنھا يميز ھذه الدراسة عما سبقھا وما

ابقة، حي − ا في أي من الدراسات الس ث بحثت اھتمت بدراسة مشكلة بحثية لم يتم التطرق لھ
ركات  ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي ز ) م.خ.م(معيق ي تتمي طين، والت ي فلس ف

ي  بخصوصية معينة ارتباطاً بواقع الظروف السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية الت
ه  دقيق في ة الت اني من الحصار، وتحاول مھن ذي يع ا فلسطين خاصة قطاع غزة ال تمر بھ

 .ناسق مع بيئة األعمال المعاصرةالتوافق والت
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ذه )م.خ.م(طرق معالجة ھذه المعيقات في الشركات  − ى ھ ، األمر الذي يساعد في التغلب عل
 .المعيقات

ل − ابات، : تناولت ھذه الدراسة تأثير بعض المتغيرات المستقلة، مث دقق الحس رة م سنوات خب
ي تط ات ف وافر معيق دى ت ى م ه، عل ة عمل ه، وجھ ي ل ل العلم دقيق والمؤھ ايير الت ق مع بي

  .الدولية، األمر الذي لم يتم دراسته في أي من الدراسات السابقة

  إجراءات الدراسة
تعتبر إجراءات الدراسة محوراً رئيسياً يتم من خاللھا إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة، 

ائج وعن طريقھا يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل  إلى النت
ذه  منت ھ د تض ة، وق وع الدراس ة بموض ة المتعلق ات الدراس وء أدبي ي ض يرھا ف تم تفس ي ي الت

  :اإلجراءات

  منھج الدراسة :أوالً 
بناًء على طبيعة الدراسة واألھداف التي تسعى لتحقيقھا فقد استخدم الباحث المنھج الوصفي 

ي د ف ا توج اھرة كم ة الظ ى دراس د عل ذي يعتم ي، وال اً  التحليل تم بوصفھا وصفاً دقيق ع ويھ الواق
ة بالظاھرة  د جمع المعلومات المتعلق ويعبر عنھا تعبيراً كيفياً وكمياً، كما ال يكتفي ھذا المنھج عن
من أجل استقصاء مظاھرھا وعالقاتھا المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول 

ة معيق ا طرق معالج ي عليھ تنتاجات يبن ى اس ي الشركات إل ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي
  .في فلسطين، بحيث يزيد بھا رصيد المعرفة عن الموضوع) م.خ.م(

  مجتمع الدراسة  :ثانياً 
إن مجتمع  مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاھرة التي يدرسھا الباحث، وبذلك ف

ون موضوع مشكلة الدر ذين يكون راد ال ع األف ى مشكلة الدراسة الدراسة ھو جمي اًء عل اسة، وبن
الغ عددھم  ابات بقطاع غزة، والب  -وأھدافھا فإن المجتمع المستھدف يتكون من كافة مدققي الحس

اتذة قسم ) 51(، 2015بحسب إحصائية جمعية مدققي الحسابات لعام  ع أس مدققاً، إضافة إلى جمي
الغ عددھم المحاسبة ممن يحملون درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه بجا معات قطاع غزة، والب

ام الجامعي  – ذه الجامعات للع  )53(، 2014/2015بحسب إحصائيات شئون الموظفين في ھ
  .أستاذ محاسبة

  عينة الدراسة  :ثالثاً 
ل، ) 51(تم توزيع  ى مجتمع الدراسة كك استبانة على مدققي الحسابات بقطاع غزة، أي عل
م %) 84.3(نسبة استبانة صالحة، أي ب) 43(استعيدت منھا  ا ت ابات، كم دققي الحس من مجتمع م

ات ي جامع بة ف م المحاس اتذة قس ة أس ى غالبي تبانة عل ع االس المية، : توزي ة األقصى، اإلس جامع
يھم  ث وزعت عل ة، حي دس المفتوح طين، والق ر، فلس ا ) 48(األزھ تعيدت منھ تبانة اس ) 38(اس
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بة  تبانة صالحة، أي بنس اتذة ا%) 71.7(اس ع أس ن مجتم م م دول رق بة، والج يوضح ) 1(لمحاس
  .توصيف العينة حسب متغيرات الدراسة

 .توصيف عينة الدراسة: )1(جدول 

  المتغير  
  إجمالي العينة  جھة العمل

  أستاذ جامعي  مكتب تدقيق
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

عدد 
سنوات 
  الخبرة

 %27.2 22 %18.4 7 %34.9 15  5اقل من 
5 – 15  11 25.6% 12 31.6% 23  28.4% 

15 – 25  8 18.6% 16 42.1% 24  29.6% 
 %14.8  12 %7.9 3 %20.9 9  فأكثر 25

المؤھل 
  العلمي

  %45.7  37  -  - %86.0 37  بكالوريوس
  %32.1  26 %52.6 20 %14.0 6  ماجستير
  %22.2  18 %47.4 18 - 0  دكتوراة

  أداة الدراسة: رابعاً 
معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات عداد أداة الدراسة لمعرفة قام الباحث بإ

  :، وفق الخطوات التاليةفي فلسطين، وطرق معالجتھا) م.خ.م(

ابقة  − ة والدراسات الس دقيق الدولي ايير الت ابات ومع االطالع على األدب المتعلق بتدقيق الحس
  .في بناء االستبانة وصياغة فقراتھا ذات الصلة بموضوع الدراسة، بھدف االستفادة منھا

جامعة األقصى بھدف والجامعات في استشار الباحث عدداً من الزمالء من أساتذة المحاسبة  −
  .تحديد أبعاد االستبانة وفقراتھا

د  − ى تحدي تبانة، باإلضافة إل ملتھا االس ي ش ية الت االت الرئيس د المج م تحدي ك ت ي ضوء ذل ف
  .الفقرات التي تقع تحت كل مجال

  :وبذلك أصبحت االستبانة في صورتھا األولية مكونة من قسمين أساسيين

م األول تجيب  :القس ن المس ية ع ات الشخص ن البيان ارة ع ل (عب رة، المؤھ نوات الخب س
  ).العلمي، جھة العمل

اني م الث ن : القس ون م ة، ويتك اور الدراس ن مح ارة ع ة ) 35(عب ى ثالث ة عل رة، موزع فق
  :محاور أساسية

  .فقرة) 12(أھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية ويتكون من  :ألولالمحور ا −
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ة في الشركات  :المحور الثاني − دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي في فلسطين ) م.خ.م(معيق
  .فقرة) 13(ويتكون من 

ة في الشركات  :المحور الثالث − دقيق الدولي ) م.خ.م(طرق معالجة معيقات تطبيق معايير الت
  .فقرات) 10(تكون من في فلسطين وي

ي  رت الخماس دريج ليك تخدام ت م اس ر (ت ق، غي ر مواف ق، ال أدري، غي دة، مواف ق بش مواف
  .)2(، وفق الدرجات الموضحة في جدول رقم )موافق بشدة

  .درجات تدريج االستبانة: )2(جدول 

 موافق بشدة  موافق  ال أدري  موافقغير غير موافق بشدة  االستجابة
 5 4 3 2 1  المقياس

  صدق االستبانة
د  ام الباحث بالتأك د ق يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، وق

  :من صدق االستبانة بطريقتين

تبانة من خالل ": الصدق الظاھري"صدق المحكمين  .1 تم التأكد من الصدق الظاھري لالس
بة والت ي المحاس ين ف ين المتخصص ن المحكم ة م ى مجموع ھا عل اتذة عرض ن أس دقيق م

ي صياغة  ين بعض المالحظات عل دى بعض المحكم د أب ابات، وق الجامعات ومدققي الحس
  .بعض الفقرات، والتي أخذھا الباحث بعين االعتبار وقام بتعديلھا في ضوء آرائھم

داخلي .2 رات : صدق االتساق ال رة من فق داخلي مدى اتساق كل فق يقصد بصدق االتساق ال
داخلي االستبانة مع المجال  ام الباحث بحساب االتساق ال د ق رة، وق الذي تنتمي إلية ھذه الفق

االت  رات مج ن فق رة م ل فق ين ك اط ب امالت االرتب اب مع الل حس ن خ ك م تبانة وذل لالس
  :االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه، فجاءت النتائج كما يلي

  ية تطبيق معايير التدقيق الدوليةأھم: المحور األول
أھمية تطبيق معايير "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 3(ل رقم يوضح جدو
ة دقيق الدولي د " الت ة عن ة دال اط المبين امالت االرتب ين أن مع ذي يب ال، وال ة للمج ة الكلي والدرج
  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه) α≥ 0.05(مستوي معنوية 
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دول  ل فق: )3(ج ين ك اط ب ل االرتب ور معام رات مح ن فق دقيق "رة م ايير الت ق مع ة تطبي أھمي
  .والدرجة الكلية للمجال" الدولية

  أھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية  م
  معامل
 بيرسون
 لالرتباط

  القيمة
 االحتمالية

)Sig.( 

تلبية حاجات مستخدمي القوائم المالية من خالل إضفاء مزيداً من  1
 0.000*0.620 .الثقة والمصداقية في محتوياتھا

تقديم صورة واقعية عن المركز المالي، وبيان الدخل، والتدفقات  2
 0.000*0.697 .النقدية للشركة محل التدقيق

تقييم كفاءة النظم المالية واإلدارية المطبقة في الشركة محل  3
 0.000*0.609 .التدقيق

توافق خطوات وإجراءات التدقيق المطبقة في فلسطين مع برامج  4
 0.000*0.641 .التدقيق الدولية

المساعدة في نجاح عملية التدقيق من خالل االرتكاز إلى القواعد  5
 0.000*0.560  .والمبادئ واإلرشادات الواردة في معايير التدقيق الدولية

المساھمة في تضييق فجوة التوقعات الحادثة بين أداء المدقق وما  6
 0.000*0.673 .يقيأمله المستفيدون من خدمات التدق

 0.000*0.571 .تعزيز تطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات  7

توحيد أدوات التطبيق العملي ومن ثم الحد من التباين واالختالف  8
 0.000*0.694 .بين المدققين عند أداء التدقيق

زيادة مستوى االلتزام بقواعد وآداب السلوك المھني لدى مدققي  9
 0.000*0.500  .لما ھو وارد في معايير التدقيق الدوليةالحسابات وفقاً

10 
زيادة ثقة المجتمع المالي في نتائج عملية التدقيق من خالل إبداء
رأي مناسب عن عدالة القوائم المالية استناداً إلى منھج استرشادي

 .ونموذج حديث كمعايير التدقيق الدولية
0.644*0.000 

بات في كشف الغش والتالعبتحسين قدرات مدقق الحسا 11
 0.000*0.576  .واالحتيال إن وجد من خالل استخدام معايير التدقيق الدولية

12 
المساعدة على تقويم أداء الشركات من خالل الوقوف على نقاط
القوة والضعف فيه إثر فحص نظام الرقابة الداخلية في ظل

 .معايير التدقيق الدولية
0.610*0.000 

  ). α≥ 0.05(داللة  ىدال إحصائياً عند مستو االرتباط *

  في فلسطين) م.خ.م(ية في الشركات معيقات تطبيق معايير التدقيق الدول: المحور الثاني
معيقات تطبيق "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 4(جدول رقم يوضح 

والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن " في فلسطين) م.خ.م(معايير التدقيق الدولية في الشركات 
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 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وبذلك يعتبر المجال صادق لما )α≥  0.05(معنوية  االرتباط المبينة دالة عند مستوى معامالت
  .وضع لقياسه

يقات تطبيق معايير التدقيق مع"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : )4(جدول 
  .والدرجة الكلية للمجال" في فلسطين) م.خ.م(الدولي في الشركات 

في ) م.خ.م(معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  م
  فلسطين

 معامل
بيرسون
لالرتباط

  القيمة
االحتمالية

)Sig.( 
ا ت 1 وط بھ دور المن اه أعضائھاعدم قيام الجمعيات المھنية المختصة بال ج

  .وتطوير المھنة
0.409*0.000 

ة في الشركات 2 دقيق الدولي ايير الت ق مع ة بتطبي عدم وجود قوانين ملزم
  ).م.خ.م(

0.540*0.000 

ايير 3 ق مع ابات لتطبي دقق الحس الزم لم ي ال ل العلم وافر التأھي دم ت ع
  .التدقيق الدولية

0.669*0.000 

 0.000*0.619  .بات لتطبيق معايير التدقيق الدوليةضعف الكفاءة العملية لمدقق الحسا 4
 0.000*0.697ر التدقيق الدوليةوجود صعوبة في فھم بعض نصوص وإرشادات معايي 5
ايير 6 ق مع ة تطبي دى إدارة الشركات بأھمي افي ل وافر اإلدراك الك دم ت ع

  .التدقيق الدولية
0.507*0.000 

دريبعدم توافر أو قلة الموارد المالية ا 7 ل وت لتي تمكن الشركة من تأھي
  .موظفيھا حول تطبيق معايير التدقيق الدولية

0.596*0.000 

ة 8 ات الحديث دقيق لالتجاھ ة بالت ية المتعلق اقات الدراس ة المس دم مواكب ع
ات ورات واالتجاھ طينية للتط ات الفلس ي الجامع دقيق ف ة بالت المتعلق

  .الحديثة

0.726*0.000 

ار ف 9 ود إط دم وج اتع ب االتجاھ ابات يواك دقيق الحس ام لت ري ع ك
  .المعاصرة في التدقيق

0.742*0.000 

ي10 االً ف راً فع ر عنص ي تعتب ابات والت دقيق الحس آت ت قصور أداء منش
  .تطبيق معايير التدقيق الدولية

0.650*0.000 

 0.000*0.520  .غياب الحاجة إلى إعداد تقارير مالية ذات جودة عالية 11
أدت إلى انحسار الطلب) نتيجة الحصار(وبة الظروف االقتصادية صع12

ة ايير الدولي ق المع ا لتطبي ال دون اتجاھھ ا ح دقيق مم ة الت ى مھن عل
  .للتدقيق

0.461*0.000 

دريب13 ى ت اءة عل درة والكف اء ذوي الق عدم وجود أو ندرة المدربين األكف
  .دقيق الدوليةمدققي الحسابات وإكسابھم مھارات توظيف معايير الت

0.546*0.000 

  . α)≥ 0.05(داللة  ىاالرتباط دال إحصائياً عند مستو *
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م يوضح  دول رق ال ) 5(ج رات مج ن فق رة م ل فق ين ك اط ب ل االرتب ة "معام رق معالج ط
والدرجة الكلية للمجال،  "في فلسطين) م.خ.م(معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات 

د مستووالذي يبين أن مع ة عن ة دال اط المبين ة  ىامالت االرتب ر )α≥  0.05(معنوي ذلك يعتب ، وب
  .المجال صادق لما وضع لقياسه

دول  ركات : )5(ج ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي ة معيق رق معالج   ) م.خ.م(ط
  .في فلسطين

طرق معالجة معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات   م
  .فلسطينفي ) م.خ.م(

  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
 االحتمالية

)Sig.( 
تفعيل دور الجمعيات المھنية المختصة للقيام بما ھو مطلوب منھا  1

تجاه مھنة تدقيق الحسابات وأعضائھا بما يساھم في تحسين 
  .مستوى خدمات التدقيق

0.662*  0.000 

في الشركات إصدار قوانين وقواعد ملزمة بتطبيق معايير التدقيق  2
 0.000  *0.664  ).م.خ.م(

تطوير وتحسين قدرات مدقق الحسابات من الناحية العلمية  3
 0.000  *0.593  اف تطبيق معايير التدقيق الدوليةوالعملية فيما بتعلق بمفاھيم وأھد

ترجمة معايير التدقيق الدولية بلغة واضحة بحيث يمكن فھمھا  4
 0.000  *0.582  .بات أو تعقيداتوقراءتھا بصورة سلسة، ودون أي صعو

عقد دورات تثقيفية، وورش عمل، وندوات علمية متخصصة في  5
 0.000  *0.703  .في فلسطين) م.خ.م(معايير التدقيق إلدارة الشركات 

تحسين اإلعداد األكاديمي لطلبة قسم المحاسبة بالجامعات  6
لتدقيق الفلسطينية من خالل زيادة المساقات الدراسية المرتبطة با

  .في االتجاھات الحديثة
0.647*  0.000 

إدراج  مساق معايير التدقيق الدولية ضمن الخطة الدراسية لطلبة  7
 0.000  *0.449  .كلية التجارة  في الجامعات الفلسطينية

 0.000  *0.714  .عقد المؤتمرات العلمية حول أھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية 8
 0.000  *0.601 .تجاه تطبيق معايير التدقيق الدولية) م.خ.م( تحفيز إدارة الشركات 9
1
0 

قيام الجھات الحكومية والرسمية مثل وزارة االقتصاد ووزارة 
الداخلية بدورھا تجاه تعزيز دور المدقق والنھوض بالمھنة وفقاً 

  .لالتجاھات الحديثة لتطبيق معايير التدقيق الدولية

0.503*  0.000 

  . α)≥ 0.05( داللة ىحصائياً عند مستواالرتباط دال إ *
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يتضح من عرض نتائج حساب معامل االرتباط  لكل فقرة من فقرات االستبانة في المجاالت 
داخلي  اق ال دق االتس ى ص دلل عل ذا ي ائياً، وھ ة إحص ا دال ة أن جميعيھ   الثالث

  . لفقرات االستبانة

  ثبات االستبانة
رة تحت نفس  يقصد بثبات االستبانة، اتساق نتائجھا لو ر من م تبانة أكث تم إعادة توزيع االس

الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم 
ة،  ة معين رات زمني تغييرھا بشكل كبير فيما لو تم إعادة تطبيقھا على األفراد عدة مرات خالل فت

تبانة ال ات اس د تحقق الباحث من ثب اخ  وق ا كرونب  Cronbach's دراسة من خالل معامل ألف
Alpha Coefficient  ة النصفية ة التجزئ ة )split half(وطريق ا ھي مبين ائج كم ، وكانت النت

   ).6(في جدول رقم 

  .معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة: )6(جدول 

  عدد  المحاور  م
  الفقرات

معامل 
 ألفا

 كرونباخ
لتجزئة ا

 النصفية

ركات 1 ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ة تطبي أھمي
 0.788 0.846 12  .في فلسطين) م. خ. م(

ركات 2 ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي معيق
 0.749 0.848 13 .في فلسطين) م. خ. م(

ة في 3 دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي طرق معالجة معيق
 0.773 0.809 10 .في فلسطين )م.خ.م(الشركات 

ة لمجاالت ) 6(يتضح من النتائج الواردة في جدول رقم  اخ مرتفع ا كرونب أن قيمة معامل ألف
ين  ع)0.848- 0.809(االستبانة حيث تتراوح ب ات مرتف ى أن معامل الثب ذا يعن ا حسب . ، وھ أم

ى أن  ،)0.788-0.749(طريقة التجزئة النصفية فقد تراوح معامل الثبات بين  وھذه القيم تدلل عل
  .وبذلك تكون االستبانة في صورتھا النھائية. معامل الثبات مرتفع

  نتائج الدراسة وتحليلھا وتفسيرھا

نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، والتحقق من صحة الفرض األول : أوالً 
  : ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على حيث: من فروض الدراسة

  في فلسطين؟) م.خ.م(ما أھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات 

يب تولإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، وتر
كل فقرة من فقرات المجال األول لالستبانة، والمتعلق بأھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية، 

  ): 7(ي موضحة في الجدول التالي رقم فجاءت النتائج كما ھ
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 .في فلسطين) م.خ.م(أھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات ): 7(جدول 

الوسط   أھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية  م
  الحسابي

الوزن 
 %النسبي

ترتيب 
 الفقرة

1  
تلبية حاجات مستخدمي القوائم المالية وذلك من

الثقة والمصداقية في خالل إضفاء مزيداً من 
 .المعلومات المالية الواردة فيھا

4.38 87.65 2  

تقديم صورة واقعية عن المركز المالي، وبيان  2
  1 89.25 4.46 .الدخل، والتدفقات النقدية للشركة محل التدقيق

تقييم كفاءة النظم المالية واإلدارية المطبقة في  3
  6 86.18 4.31 .الشركة محل التدقيق

افق خطوات وإجراءات التدقيق المطبقة فيتو  4
  12 79.12 3.96 .فلسطين مع برامج التدقيق الدولية

5  
المساعدة في نجاح عملية التدقيق من خالل

االرتكاز إلى القواعد والمبادئ واإلرشادات الواردة 
 .في معايير التدقيق الدولية

4.31 86.18 6  

6  
ثة بينالمساھمة في تضييق فجوة التوقعات الحاد

أداء المدقق وما يأمله المستفيدون من خدمات 
 .التدقيق

4.13 82.65 11  

  9 83.53 4.18 .تعزيز تطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات  7

توحيد أدوات التطبيق العملي ومن ثم الحد من  8
  10 82.65 4.13 .التباين واالختالف بين المدققين عند التدقيق

9  
قواعد وآداب السلوك المھني زيادة مستوى االلتزام ب

  لدى المدققين وفقاً لما ھو وارد في معايير 
 .التدقيق الدولية

4.34 86.76 3  

10  
زيادة ثقة المجتمع المالي في نتائج عملية التدقيق

من خالل إبداء رأي مناسب عن عدالة القوائم 
المالية استناداً إلى منھج استرشادي ونموذج حديث 

 دوليةكمعايير التدقيق ال
4.26 85.29 8  

11  
تحسين قدرات المدقق في كشف الغش والتالعب

  واالحتيال إن وجد من خالل استخدام معايير 
 .التدقيق الدولية

4.32 86.47 4  

12  
المساعدة على تقويم أداء الشركات من خالل

الوقوف على نقاط القوة والضعف فيه إثر فحص 
 .تدقيق الدوليةنظام الرقابة الداخلية في ظل معايير ال

4.32 86.47 4  

   85.07 4.25  إجمالي المجال
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  :يتضح ما يلي) 7(من خالل جدول 

ة  − دقيق الدولي ايير الت ق مع ة تطبي ذه النسبة %)85.07(جاءت النسبة الكلية لمجال أھمي ، وھ
ي  ايير ف ذه المع ق ھ ة تطبي ى أھمي دون عل ة يؤك ة الدراس راد عين ة أف ى أن غالبي دلل عل ت

  . في فلسطين) م.خ.م(الشركات 

ة  − رة المتعلق ت الفق ث احتل ال، حي ذا المج رات ھ بي لفق ل النس ي الثق ارب ف ود تق ديم "وج بتق
دقيق ة للشركة محل الت دفقات النقدي دخل، والت ، "صورة واقعية عن المركز المالي، وبيان ال

غ  وزن نسبي بل رة المتع%)89.25(المرتبة األولى وب ة جاءت الفق ة الثاني ة ، وفي المرتب لق
ة والمصداقية في " داً من الدق بتلبية حاجات مستخدمي القوائم المالية من خالل إضفاء مزي

ا بي "محتوياتھ ل نس ى %)87.65(، بثق نص عل ي ت رة الت اءت الفق ين ج ي ح ق "، ف تواف
ة دقيق الدولي رامج الت ة في فلسطين مع ب دقيق المطبق ة "خطوات وإجراءات الت ، في المرتب

 %).79.12(االخيرة بوزن نسبي 

م التحقق من صحة الفرض  ئلة الدراسة، وت ة عن السؤال األول من أس وبذلك تمت اإلجاب
ى ذي ينص عل ة في : "األول من فروض الدراسة وال دقيق الدولي ايير الت ق مع ة لتطبي توجد أھمي

  ".في فلسطين) م.خ.م(الشركات 

ة الدرا راد عين ق أف ة تواف ن حال ر ع ائج تعب ذه النت ث أن ھ رى الباح ات وي ول الغاي ة ح س
ة  داً من الثق ا يضفي مزي واألھداف الناتجة عن تطبيق معايير التدقيق الدولية، وخاصة أن تطبيقھ
ة،  دفقات النقدي دخل، والت ان ال الي، وبي ل المركز الم ة مث والمصداقية على التقارير والقوائم المالي

ى منھا، مما يؤدي إلى زي ينإضافة إلى أنھا تلبي احتياجات المستفيد ادة فرصھا في الحصول عل
رة  تسھيالت وائتمانات بنكية، ومن ثم توسع نشاطھا وزيادة حجم استثماراتھا، أما فيما يخص الفق
ى خدمات  ة الطلب عل التي جاءت في المرتبة األخيرة، فيعتقد الباحث بأن ذلك يعود إلى أن غالبي

ه مع التدقيق الزالت تقدم إلى المجتمع المحلي بقطاع غزة، وقد ال  ى توافق إجراءات يحتاج ذلك إل
  .برامج التدقيق الدولية

اني من أسئلة الدراسة، والتحقق من صحة الفرض : ثانياً  ة عن السؤال الث نتائج اإلجاب
  : ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على حيث: الثاني من فروض الدراسة

دقيق الدو ايير الت ق مع ن تطبي د م ي تح ات الت ر المعيق ا أكث ي الشركات م ة ف ي ) م.خ.م(لي ف
  فلسطين شيوعاً، كما يراھا أفراد عينة الدراسة؟

رة من  ل النسبي وترتيب كل فق ولإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي والثق
ي الشركات  ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي ق بمعيق ال المتعل رات المج اءت )م.خ.م(فق ، فج

  ):8(ي الجدول رقم النتائج كما ھي واردة ف
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  .في فلسطين) م.خ.م(معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات : )8(جدول 

معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات   م
 في فلسطين)م.خ.م(

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
  %النسبي 

ترتيب 
الفقرة

عدم قيام الجمعيات المھنية المختصة بالدور المنوط   1
  1 80.88 4.04  .ا تجاه أعضائھا وتطوير مھنة تدقيق الحساباتبھ

دقيق   2 ايير الت ق مع ة بتطبي وانين ملزم ود ق دم وج ع
  6 77.94 3.90  ).م.خ.م(الدولية في الشركات 

ابات   3 دقق الحس الزم لم ل العلمي  ال وافر التأھي دم ت ع
  4 79.71 3.99  .لتطبيق معايير التدقيق الدولية

اءة ال  4 عف الكف ق ض ابات لتطبي دقق الحس ة لم عملي
  8 77.06 3.85  .معايير التدقيق الدولية

ادات   5 م بعض نصوص وإرش ي فھ عوبة ف ود ص وج
  10 75.29 3.76  .معايير التدقيق الدولية

ركات   6 دى إدارة الش افي ل وافر اإلدراك الك دم ت ع
  1 80.88 4.04  .بأھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية

7  
ي تمكن الشركة عدم توافر أو قل ة الت وارد المالي ة الم

ايير  ق مع ول تطبي ا ح دريب موظفيھ ن ت م
  .التدقيق الدولية

3.81 76.18 9  

8  
دقيق  ة بالت ية المتعلق اقات الدراس ة المس دم مواكب ع
ات  ي الجامع دقيق ف ة بالت ة المتعلق ات الحديث لالتجاھ

  .الفلسطينية للتطورات واالتجاھات الحديثة
3.87 77.35 7  

ابات يواكب عد  9 م وجود إطار فكري عام لتدقيق الحس
  11 75.29 3.76  .االتجاھات المعاصرة في التدقيق

ر   10 ي تعتب ابات والت دقيق الحس آت ت ور أداء منش قص
  12 75.29 3.76  .عنصراً فعاالً في تطبيق معايير التدقيق الدولية

ة ذات   11 ارير مالي داد تق ى إع ة إل اب الحاج غي
  13 74.33 3.72  .جودة عالية

12  
أدت ) نتيجة الحصار(صعوبة الظروف االقتصادية 

ا حال دون  دقيق مم ة الت ى مھن إلى انحسار الطلب عل
  .اتجاھھا لتطبيق المعايير الدولية للتدقيق

4.01 80.29 3  

13  
درة  اء ذوي الق دربين األكف درة الم ود أو ن دم وج ع
ابھم  ابات وإكس دققي الحس دريب م ى ت اءة عل والكف

  .توظيف معايير التدقيق الدوليةمھارات 
3.94 78.82 5  

   77.56 3.88  إجمالي المجال 
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  :يتضح أن) 8(من خالل جدول 

ـ  − ان ب ة والمتعلقت ى والسادس ان األول اءت الفقرت ة المختصة "ج ات المھني ام الجمعي دم قي ع
دى "، و"بالدور المنوط بھا تجاه أعضائھا وتطوير المھنة افي ل وافر اإلدراك الك إدارة عدم ت

ة دقيق الدولي ايير الت ق مع ة تطبي ركات بأھمي غ "الش بي بل وزن نس ى ب ة األول ي المرتب ، ف
ة %)80.88( أدت ) نتيجة الحصار(بصعوبة الظروف االقتصادية "، تلتھما الفقرة المتعلق

ة  ايير الدولي ق المع ا لتطبي ال دون اتجاھھ ا ح دقيق مم ة الت ى مھن ب عل ار الطل ى انحس إل
غ ، حيث جا"للتدقيق وزن نسبي بل دلل %). 80.29(ءت في الترتيب الثالث ب ذه النتيجة ت ھ

ذلك صعوبة الظروف  ا، وك على أن عدم قيام الجمعيات المھنية المختصة بالدور المنوط بھ
ي  ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ن تطبي د م ي تح يوعاً الت ات ش ر المعيق ي أكث ادية ھ االقتص

 .  في فلسطين) م.خ.م(الشركات 

اءت ال − ة ج ر المتعلق ة عش رة الحادي ودة "فق ة ذات ج ارير مالي داد تق ى إع ة إل اب الحاج بغي
ي تحد %74.33، في المرتبة االخيرة بوزن نسبي "عالية ات الت ل المعيق ، وھي بذلك من أق

 .في فلسطين) م.خ.م(من تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات 

اني  ؤال الث ن الس اب ع د أج ون الباحث ق ذلك يك ن صحة وب د م ة، وتأك ئلة الدراس ن أس م
ى ذي ينص عل ايير : "الفرض الثاني من فروض الدراسة، وال ق مع ات تحد من تطبي توجد معيق

  ".في فلسطين) م.خ.م(التدقيق الدولية في الشركات 

ة المختصة  ات المھني ام للجمعي دور الھ ى ال د عل ذه النتيجة جاءت لتؤك ويرى الباحث أن ھ
يم المھ ي تنظ ل ف ائھا المتمث زام أعض الل إل ن خ ودة م ة الج ة رقاب ا ومتابع راف عليھ ة، واإلش ن

بالحفاظ على المستوى المطلوب من جودة األداء المھني، ويُمكن للجمعيات تحقيق ذلك من خالل 
ا  ذا الجانب كم ا في ھ اب دورھ تبني معايير التدقيق الدولية وإلزام أعضائھا بذلك، وقد يشكل غي

طين معيق ي فلس ادث ف و ح روف ھ عوبة الظ رتبط بص ق الم ا يخص المعي ا فيم اً، أم اً جوھري
االقتصادية فإن ھذه النتيجة تبين أن مستوى التطور االقتصادي يعكس نفسه على صناعة خدمات 
ة  ة مرتفع ر شديد وبطال التدقيق ومستوى جودتھا، ونظراً للظروف السائدة في قطاع غزة من فق

وافر فإنھا شكلت معيقاً أمام تطبيق المعاي دم ت رتبط بع ق الم ا يخص المعي ير الدولية للتدقيق، وفيم
ق  افع تطبي رفتھم بمن م ومع ى ضعف اطالعھ اإلدراك الكافي إلدارة الشركات فإن ذلك قد يعود إل
ل جھات  دور اإللزامي من قب معايير التدقيق الدولية، سواء كان لعدم اھتمامھم بذلك أو ضعف ال

  .واجه عملية التدقيقاالختصاص، مما جعل ذلك معيقاً ي

  السؤال الثالث من أسئلة الدراسة نتائج اإلجابة عن: ثالثاً 
  :ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على حيث

وافر  ة ت ة لدرج ة الدراس ديرات لعين ي متوسط التق ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ل توج ھ
ر عدد  في) م.خ.م(معيقات في تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  فلسطين، تعزى لمتغي

  .سنوات الخبرة والمؤھل العلمي وجھة العمل
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امس،  ع والخ ق من صحة الفروض الثالث والراب د من التحق ذا السؤال ال ب ة عن ھ لإلجاب
  :وفيما يلي عرض لكل من ھذه الفروض وسبل التحقق من صحة كل منھا

  حة الفرض الثالث من فروض الدراسةالتحقق من ص  .أ 
  :ض الثالث علىحيث ينص الفر

ة ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ديرات لعين في متوسط التق
ركات  ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ي تطبي ات ف وافر معيق ة ت ة لدرج ي ) م.خ.م(الدراس ف

رة  ل من (فلسطين، تعزى لمتغير عدد سنوات الخب ل من  -5سنوات،  5أق نة،  15أق ل  -15س أق
  ).سنة فأكثر 25سنة،  25من 

ل  وللتحقق من صحة من صحة ھذا الفرض، قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي تحلي
اءت  رة، فج نوات الخب دد س رات ع طات متغي ين متوس روق ب ة الف اب دالل ادي لحس اين األح التب

  ): 9(النتائج كما ھي موضحة في جدول 

ر  دي للتعرف إلى داللة الفروقيوضح نتائج تحليل التباين األحا: )9(جدول  ين متوسطات متغي ب
  .عدد سنوات الخبرة

  المجال
قيمة   المتوسطات

 اإلحصائي
)F(  

مستوى 
 5أقل من   الداللة

  سنوات
أقل من  – 5

  سنة 15
أقل  – 15
 سنة 25من 

سنة  25
  فأكثر

معيقات تطبيق 
معايير التدقيق 

  الدولية
51.47  53.26  48.10  48.08  2.91  0.041  

ة اإلحصائي يت ل من ) F(ضح من الجدول السابق أن الداللة اإلحصائية لقيم ذه  0.05أق وھ
ة  توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف ى وج دل عل ة ت وافر ) 0.05(النتيج ة ت لدرج

ة في الشركات  تم رفض ) م.خ.م(معيقات في تطبيق معايير التدقيق الدولي ذلك ي في فلسطين، وب
ىالفرض الثالث ال ة : متعلق بمتغير عدد سنوات الخبرة، والذي ينص عل روق ذات دالل ال توجد ف

ة في ) 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة  دقيق الدولي لدرجة توافر معيقات في تطبيق معايير الت
رة ) م.خ.م(الشركات  ل من (في فلسطين، تعزى لمتغير  عدد سنوات الخب ل  - 5سنوات،  5أق أق

  ).سنة فأكثر 25سنة،  25ل من أق – 15سنة،  15من 

للمقارنات البعدية، فجاءت " شيفيه"ولمعرفة مصدر ھذه الفروق استخدم الباحث اختبار 
  ):10(النتائج كما ھي موضحة في الجدول التالي رقم 
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  .نتائج اختبار شيفيه لالختبارات البعدية بين متوسطات متغير عدد سنوات الخبرة: )10(جدول 

متغير عدد 
  لخبرةسنوات ا

  5أقل من 
51.47  

  15أقل من  -5
53.26  

  25أقل من  -15
48.10  

  سنة فأكثر 25
48.08  

 سنوات 5أقل من 
51.47  

  1.79*  - 3.37*  - 3.39*  

  15أقل من  -5
53.26  

    5.16*  5.18*  

   25أقل من  -15
48.10  

      0.02  

  سنة فأكثر 25
48.08  

        

  .)0.05(دالة عند مستوي *

  :بق، مايلييتضح من الجدول السا

رة  − نوات الخب دد س ر ع ة متغي ين فئ روق ب ود ف ن  -5(وج ل م ر ) 15أق ن (ومتغي ل م  5أق
ى )1.79(، وقيمتة ھذا الفرق يساوي )سنوات ، وھو دال إحصائياً ولصالح المتوسط األعل

ة  ل من  -5(وھو الخاص بالفئ ة )15أق ين فئ روق ب ذلك وجود ف ل من (، ك وكل من ) 5أق
أكثر 25(، و)25أقل من  -15(الفئتين  والي )سنة ف ى الت ا عل ان ھم ذان الفرق ، 3.37 –، وھ

ة 3.39-و ر وھو الخاص بالفئ ا داالن إحصائياً، ولصالح المتوسط األكب ل من (، وھم  5أق
 ) سنوات

ل  -15(وكل من الفئتين ) 15أقل من  -5(وجود فروق بين فئة متغير عدد سنوات الخبرة  − أق
أكثر 25(، و)25من  نة ف ا ع) س والي وھم ى الت ا داالن إحصائياً، 5.18 -، 5.16 –ل ، وھم

 ).15أقل من  -5(ولصالح المتوسط األكبر وھو الخاص بالفئة 

ل من (الفروق بين الفئتين  − أكثر 25(و) 5أق دارھا) سنة ف ة )0.02( جاء مق ر دال ، وھي غي
 ً  . إحصائيا

ر) 10(يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم  رة  أن تقديرات فئة متغي عدد سنوات الخب
في ) م.خ.م(لتوافر معيقات في تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات ) سنة 15أقل من  -5(

ة )سنوات 5أقل من (فلسطين، تليھا الفئة  ة الفئ ة الثالث ل من  -15(، تليھا في المرتب ، وفي )25أق
 .)سنة فأكثر 25(المرتبة األخيرة جاءت الفئة 

ذه ا زو الباحث ھ ن ويع رة م نوات الخب دد س ر ع ة متغي ى أن فئ ة إل ن  -5(لنتيج ل م ) 15أق
يتوافر لديھا معرفة ودراية وإطالع أوسع بمعيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية، وذلك من خالل 
ة  اء الممارس ات أثن ا المعلوم تخدامھم تكنولوجي دم، واس ور متق ن منظ دقيق م م الت تھم عل دراس
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نوات  دد س وافر ع ة، وت د المھني ات عن ذه المعيق ى ھ ن التعرف عل تھم م ي مكن ة الت رة الكافي الخب
رة  التطبيق ة األخي أكثر 25(العملي، كما يرى الباحث بأن الفئة التي جاءت في المرتب م ) سنة ف ل

ات  يتوافر لھا تلك العوامل مجتمعة بحيث تمكنھا من تكوين إلمام ودراية بنفس الدرجة حول معيق
 .دولية، حيث يعتمدون على أداء التدقيق بصورة تقليديةتطبيق معايير التدقيق ال

  التحقق من صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة  .ب
  :ينص ھذا الفرض على حيث

دى ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ديرات ل في متوسط التق
دقيق ا ايير الت ق مع ة في الشركات عينة الدراسة لدرجة توافر معيقات في تطبي في ) م.خ.م(لدولي

  ). بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة(فلسطين، تعزى لمتغير المؤھل العلمي 

روق  ة الف اد دالل وللتحقق من صحة ھذا الفرض استخدم الباحث تحليل التباين األحادي إليج
  ):11(بين متوسطات متغير المؤھل العلمي، فجاءت النتائج كما ھي موضحة في جدول 

دول  رات : )11(ج ين متغي روق ب ة الف ى دالل رف إل ادي للتع اين األح ل التب ائج تحلي يوضح نت
  .المؤھل العلمي

قيمة اإلحصائي   المتوسطات المجال
)F(  

مستوى 
دكتوراةماجستير  بكالوريوس الداللة

معيقات تطبيق معايير 
التدقيق الدولية في 

في  )م.خ.م(الشركات 
  فلسطين

50.20 51.33 49.00 0.418 0.660 

م  دول رق ن الج ة اإلحصائي ) 11(يتضح م ة لقيم توى الدالل اوي ) F(أن مس ) 0.660(تس
ه ال توجد ) F(، وھذا يعني أن قيمة اإلحصائي )0.05(وھي أكبر من  ة إحصائياً، أي أن ر دال غي

ة الدراسة ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  دى عين ديرات ل في متوسط التق
في فلسطين، تعزى ) م.خ.م(جة توافر معيقات في تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات لدر

  .لمتغير المؤھل العلمي، وبذلك يتم التأكد من صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة

د  ة تعتم ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى أن أداء عملية التدقيق في إطار معايير التدقيق الدولي
ل  ألساسية على النواحي التطبيقية، وھذا مابالدرجة ا دريب وتأھي يُمكن الوصول إليه من خالل ت

ابات  دقق الحس ا م ي يحملھ وتطوير مھارات مدققي الحسابات بغض النظر عن الدرجة العلمية الت
  .سواء كانت بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراة
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  التحقق من صحة الفرض الخامس من فروض الدراسة  .ج
ن ث ي ىص حي ة  ال: عل توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ي ) 0.05(توج ف

ة في  دقيق الدولي ايير الت ق مع متوسط التقديرات لدى عينة الدراسة لدرجة توافر معيقات في تطبي
  ).مكتب تدقيق، الجامعة(في فلسطين، تعزى لمتغير جھة العمل ) م.خ.م(الشركات 

ا م حس ذا الفرض ت ن صحة ھ ق م ار وللتحق ة )ت(ب اختب ى دالل دف التعرف إل ك بھ ، وذل
  ). 12(الفروق بين متوسطي متغير جھة العمل، فجاءت النتائج كما ھي موضحة في جدول رقم 

، بھدف معرفة داللة independent sample (t) test") "ت(تبين نتائج اختبار : )12(جدول 
  .الفروق بين متوسطي متغير جھة العمل

 المجال
  يمةق  المتوسطات

  )ت(
مستوى 
مكتب  الداللة

 الجامعة  تدقيق

معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في 
 0.178 1.360 51.80 49.60  في فلسطين) م.خ.م(الشركات 

بمستوى  1.360تساوي ) ت(أن قيمة اإلحصائي ) 12(يتضح من النتائج الواردة في جدول 
ر)0.178(داللة  روق ذات )0.05(من  ، وھذا المستوى من الداللة أكب ك عدم وجود ف ي ذل ، يعن

في متوسط التقديرات لدى عينة الدراسة لدرجة توافر ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ة ) م.خ.م(معيقات في تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  ر جھ في فلسطين يعزى لمتغي

  .حة الفرض الخامس من فروض الدراسة، وھذه النتيجة تؤكد ص)مكتب تدقيق، جامعة(العمل 

راد (ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى معرفة ودراية أساتذة المحاسبة بالجامعات  كجزء من أف
دقيق بوجود ) عينة الدراسة ة في مجال الت ى األبحاث والدراسات النظري م عل من خالل اطالعھ

وا ا يت ذا م ة، وھ دقيق الدولي ايير الت ق مع دى معيقات تحول دون تطبي افي ل فر أيضاً من إدراك ك
ات ) الجزء اآلخر من أفراد العينة(مدققي الحسابات  ه من معيق ا يلمسونه ويالحظون من خالل م

  .في الممارسة المھنية

  السؤال الرابع من أسئلة الدراسةنتائج اإلجابة عن : رابعاً 
يق معايير ما طرق معالجة معيقات تطب: ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على حيث

  في فلسطين؟) م.خ.م(التدقيق الدولية في الشركات 

رة من  ولإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فق
ة في  فقرات المجال الثالث لالستبانة والمتعلق بطرق معالجة معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولي

  ):13(النتائج كما ھي في الجدول  في فلسطين وجاءت) م.خ.م(الشركات 
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دول  ركات ): 13(ج ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي ة معيق رق معالج   ) م.خ.م(ط
  .في فلسطين

طرق معالجة معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية   م
  في فلسطين) م.خ.م(في الشركات 

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
  %النسبي 

ترتيب 
الفقرة

1  
ا ھو تفعيل دور ال ام بم ة المختصة للقي ات المھني جمعي

ابات وأعضائھا  دقيق الحس ة ت اه مھن ا تج وب منھ مطل
  .بما يساھم في تحسين مستوى خدمات التدقيق

4.35 87.06 1  

دقيق   2 ايير الت ق مع ة بتطبي وانين وقواعد ملزم إصدار ق
  ).م.خ.م(في الشركات 

4.34 86.76 2  

3  
ابات م دقق الحس درات م ين ق وير وتحس ة تط ن الناحي

ق  داف تطبي اھيم وأھ ق بمف ا يتعل ة فيم ة والعملي العلمي
  .معايير التدقيق الدولية

4.29 85.88 3  

4  
ث  حة بحي ة واض ة بلغ دقيق الدولي ايير الت ة مع ترجم
ة، ودون أي  ورة سلس ا بص ا وقراءتھ ن فھمھ يمك

  .صعوبات

4.18 83.58 8  

5  
ة  دوات علمي ل، ون ة، وورش عم د دورات تثقيفي عق

ة ركات  متخصص دقيق إلدارة الش ايير الت ي مع ف
  ).م.خ.م(

4.15 82.94 9  

6  
بة  م المحاس ة قس اديمي لطلب داد األك ين اإلع تحس
اقات  ادة المس الل زي ن خ طينية م ات الفلس بالجامع

  .الدراسية المرتبطة بالتدقيق في االتجاھات الحديثة

4.21 84.12 7  

ات  7 ة ضمن المتطلب دقيق الدولي ايير الت  وضع مساق مع
  .األساسية لطلبة كلية التجارة بالجامعات الفلسطينية

4.09 81.76 10  

ايير   8 ق مع ة تطبي ول أھمي ة ح ؤتمرات العلمي د الم عق
  .التدقيق الدولية

4.28 85.59 4  

ركات   9 ز إدارة الش ايير ) م.خ.م(تحفي ق مع اه تطبي تج
  .التدقيق الدولية

4.26 85.29 5  

10 

ل وزارة االقتصاد قيام الجھات الحكومية والرسمية  مث
دقق  ز دور الم اه تعزي دورھا تج ة ب ووزارة الداخلي
ق  ة لتطبي ات الحديث اً لالتجاھ ة وفق وض بالمھن والنھ

  .معايير التدقيق الدولية

4.25 85.00 6  

   84.68 4.23  إجمالي المجال
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 :يتضح من النتائج الواردة بالجدول السابق، ما يلي

ة جاءت نسبة طرق معالجة معيقات تطبي − ذه النسبة %)84.68(ق معايير التدقيق الدولي ، وھ
ة  إذا  –المرتفعة تدلل على أن كافة الفقرات التي يتضمنھا ھذا المجال على درجة من األھمي

ا  ا م ذ بھ م األخ ھل –ت ركات  تس ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ي ) م.خ.م(طرق تطبي ف
ى فلسطين، وھذه النتيجة تؤكد صحة الفرض السادس من ف ذي ينص عل روض الدراسة وال

ركات " ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي ة معيق رق لمعالج د ط ي ) م.خ.م(توج ف
  ".فلسطين

ى  − رة األول ا (احتلت الفق وب منھ ا ھو مطل ام بم ة المختصة للقي ات المھني ل دور الجمعي تفعي
دمات توى خ ين مس ي تحس اھم ف ا يس ائھا بم ابات وأعض دقيق الحس ة ت اه مھن دقيق تج ) الت

، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة الثانية والتي %)87.06(المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ 
ى  نص عل ركات "ت ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ة بتطبي د ملزم وانين وقواع إصدار ق

ة والتي %)86.76(بنسبة " في فلسطين) م.خ.م( رة الثالث ة جاءت الفق ة الثالث ، وفي المرتب
ق (على تنص  ا يتعل ة فيم تطوير وتحسين قدرات مدقق الحسابات من الناحية العلمية والعملي

 %). 85.88( ، وبنسبة )بمفاھيم وأھداف تطبيق معايير الدولية

ى  − نص عل ي ت ابعة، والت رة الس ت الفق من "احتل ة ض دقيق الدولي ايير الت اق مع ع مس وض
المرتبة األخيرة بوزن نسبي " لفلسطينيةالمتطلبات األساسية لطلبة كلية التجارة بالجامعات ا

)84.12 .(% 

ة الدراسة  راد عين ة أف ين كاف ام وجود توافق ب ين بشكل ع ويرى الباحث بأن ھذه النتيجة تب
ي  ات ف دور الجمعي رة المرتبطة ب اءت الفق د ج ق، وق ات التطبي ة معيق ود طرق لمعالج حول وج

ك،  المرتبة األولى، وقد يعود ذلك ألھمية دورھا من حيث ى ذل تبني التطبيق وتحفيز أعضائھا عل
ة حيث  ة الثاني التطبيق جاءت في المرتب ة ب أما الفقرة المرتبطة بإصدار القوانين والقواعد الملزم
يرجع ذلك إلى الحاجة لتعزيز مستوى االلتزام واالمتثال للتطبيق من قبل جميع المھتمين بالمھنة، 

دق ل م ة بتأھي ك في حين كانت الفقرة المتعلق ة، وذل ة الثالث اً، في المرتب اً وعلمي ابات عملي قي الحس
د  ق، وق ة التطبي ة لعملي ارة الالزم ة والمھ ب االطالع والدراي ق تتطل ة التطبي ى أن عملي ود إل يع
اھج  ي المن دقيق ف ة للت ايير الدولي اص بالمع اق خ ع مس ة بوض رة المرتبط رة األخي اءت الفق ج

ة األكاديمية نظراً ألن اتباع المعايير ي ا أكاديمي ر منھ ة أكث ة تطبيقي ة ومعرف عتمد على وجود دراي
  .ونظرية، لذلك جاءت في المرتبة األخيرة
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  ملخص النتائج والتوصيات

  ملخص النتائج : أوالً 
  :توصلت الدراسة للنتائج التالية

في فلسطين، وقد كانت ) م.خ.م(يوجد أھمية لتطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  .1
 %).85.07(كلية الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المجال النسبة ال

في فلسطين، ) م.خ.م(توجد معيقات تحد من تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات  .2
، وكانت %)77.56(وجاءت النسبة الكلية الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المجال 

 :فراد العينةأكثر ھذه المعيقات شيوعاً حسب استجابات أ

عدم قيام الجمعيات المھنية المختصة بالدور المنوط بھا تجاه أعضائھا وتطوير مھنة  -
 %).80.88(تدقيق الحسابات، حيث جاءت بنسبة 

عدم توافر اإلدراك الكافي لدى إدارة الشركات بأھمية تطبيق معايير التدقيق الدولية،  -
 %).80.88(حيث جاءت بنسبة 

أدت إلى انحسار الطلب على مھنة ) نتيجة الحصار(دية صعوبة الظروف االقتصا -
التدقيق مما حال دون اتجاھھا بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق، حيث جاءت بنسبة 

)80.29.(% 

عدم توافر التأھيل العلمي الالزم لمدقق الحسابات لتطبيق معايير التدقيق الدولية، حيث  -
 %).79.71(جاءت بنسبة 

ات تأثيراً ھي الفقرة المتعلقة بغياب الحاجة إلى تقارير مالية ذات جودة وأن أقل ھذه المعيق
 %).74.33(عالية حيث جاءت بنسبة 

لدرجة توافر معيقات في تطبيق ) 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
ً لمتغيري المؤھل العلمي) م.خ.م(معايير التدقيق الدولية في الشركات   في فلسطين وفقا

 .وجھة العمل

توى  .4 د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف ق ) 0.05(وج ي تطبي ات ف وافر معيق ة ت لدرج
رة ) م.خ.م(معايير التدقيق الدولية في الشركات  ر عدد سنوات الخب اً لمتغي في فلسطين، وفق

ة )سنة 15أقل من  -5(ولصالح الفئة العمرية  ة العمري ا الفئ ل من (، تليھ م )سنوات 5أق ، ث
 ).سنة فأكثر 25(، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفئة )25أقل من  -15( الفئة

ركات  .5 ي الش ة ف دقيق الدولي ايير الت ق مع ات تطبي ة معيق رق لمعالج د ط ي ) م.خ.م(يوج ف
 :فلسطين وفقاً آلراء عينة الدراسة، وذلك من خالل
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ة - اه مھن ا تج وب منھ ا ھو مطل ام بم ة المختصة للقي دقيق  تفعيل دور الجمعيات المھني ت
اءت  ث ج دقيق، حي دمات الت توى خ ين مس ي تحس اھم ف ا يس ائھا بم ابات وأعض الحس

 %).87.06(بنسبة 

ة في الشركات  - دقيق الدولي ، )م. خ. م(إصدار قوانين وقواعد ملزمة بتطبيق معايير الت
 %).86.76(حيث جاءت بنسبة 

ة ف - ة والعملي ة العلمي ن الناحي ابات م دققي الحس درات م ين ق وير وتحس ق تط ا يتعل يم
 %).85.88(بمفاھيم وأھداف تطبيق معايير التدقيق الدولية، حيث جاءت بنسبة 

بة  - اءت بنس ة، ج دقيق الدولي ايير الت ق مع ة تطبي ول أھمي ة ح ؤتمرات العلمي د الم عق
)85.59(%.  

  توصيات الدراسة  :ثانياً 
  :في ضوء النتائج التي توصلت إليھا ھذه الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يلي

د  .1 ة بفوائ ة والثقاف ضرورة تفعيل جھود المجتمع المالي واالقتصادي في زيادة مستوى التوعي
 ).م.خ.م(ومنافع تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات 

ي تحول دون  .2 ات الت ى المعيق أنھا المساھمة في التغلب عل تدعيم السبل والطرق التي من ش
 :في فلسطين من خالل) م.خ.م( تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات

ى  - ة عل ة ورقاب ا من إشراف ومتابع وط بھ قيام الجمعيات المھنية المختصة بالدور المن
اع  زام أعضائھا بإتب دقيق، وإل ة للت ايير الدولي ق المع أداء المدققين من خالل تبني تطبي

 .ذلك

 .دوليةاستكمال استصدار القوانين والقواعد الملزمة بتطبيق معايير التدقيق ال -

تأھيل وتطوير قدرات مدققي الحسابات من الناحية النظرية والتطبيقية في إطار تطبيق  -
ي  دوات وورش العمل المتخصصة ف دورات والن ة من خالل ال دقيق الدولي ايير الت مع

 .ذلك

دوات  - ة والن ؤتمرات العلمي د الم دقيق بعق ة الت ؤون مھن ة بش ات المعني ث الجھ ح
 .معايير التدقيق الدولية المتخصصة لبيان أھمية تطبيق

ة،  .3 لطة تنفيذي ائية أو س لطة قض ريعية أو س لطة تش ن س ات المختصة م ام الجھ ضرورة قي
بمھنة التدقيق السيما العمل  واالرتقاءوالمؤسسات األكاديمية ببذل الجھود الالزمة للنھوض 

ق  ة بغرض تحقي دقيق الدولي ايير الت ق مع اه تطبي ي في ا جودة األداءفي اتج لممارسة المھن
 .المھنية لمھنة التدقيق
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دقيق  .4 ال ت ي مج ية ف اقاتھا الدراس وير مس ة بتط ام المؤسسات األكاديمي ادة اھتم ضرورة زي
  .الحسابات وخاصة تطبيق معايير التدقيق الدولية تماشياً مع التغيرات البيئية الحديثة
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  لية وفق آخر إصدارجدول يوضح معايير التدقيق الدو
  

  عنوان المعيار  رمز المعيار  عنوان المعيار رمز المعيار
200 ISA لعامةأھداف تدقيق الحسابات ومبادئه ا.  ISA 520   اإلجراءات التحليلية.  
210 ISA شروط االرتباطات بمھمة التدقيق.  ISA 530 عينة التدقيق والوسائل االختبارية.  
220 ISA الرقابة على جودة أعمال التدقيق.  ISA 540 تدقيق التقديرات المحاسبية.  
230 ISA   إعداد أوراق عمل التدقيق(التوثيق(  ISA 550   ات العالقةاألطراف ذ.  
240 ISA  الغش والخطأ.  ISA 560 األحداث الالحقة.  
250 ISA   دراسة القوانين واللوائح عند أداء عملية

  التدقيق للقوائم المالية
ISA 570  االستمرارية.  

260 ISA   توصيل أمور التدقيق لألشخاص
  المسؤولين عن الحوكمة

ISA 580  إقرارات اإلدارة.  

300 ISA  التخطيط.  ISA 600  االعتماد على أعمال مدقق آخر.  
315 ISA   الفھم الكافي للمؤسسة ومحيطھا

  .وأخطارھا
ISA 610  االعتماد على أعمال المدقق الداخلي.  

320 ISA  األھمية النسبية.  ISA 620   االعتماد على أعمال الخبراء
  .المتخصصين

330 ISA   إجراءات المدقق استجابة لألخطار
  .المقيمة

ISA 700  ير المدقق عن القوائم الماليةتقر.  

402 ISA   التدقيق في حالة استخدام العميل لمنظمة
  .خدمات

ISA 710  المقارنات.  

500 ISA  أدلة اإلثبات في التدقيق.  ISA 720   المعلومات األخرى المرافقة للقوائم
  .المالية

510 ISA  األرصدة االفتتاحية في العمليات الجديدة.  ISA 800  ق عن مھام التدقيق ذات تقرير المدق
  .األغراض الخاصة
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