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  : مستخلصال
ت ثھدف الاس وة بح ى فج ة عل ة المراجع سابات ولجن ب الح ن مراق ل م ر ك ان أث  بی

ات اریر اب ، التوقع ة التق ص ومراجع ن فح سئول ع و الم سابات ھ ب الح ار أن مراق وائم عتب والق
ؤدي لجنة المراجعة أما المالیة،  ن ًا مھمًدورفت ة المراجعة م ي تحسین عملی  اإلشرافخالل ا ف

البحث  ولتحقیق ھدف ؛على عمل مراقب الحسابات واإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة
ة  ع قائم ق توزی ن طری ة ع ة المیدانی راء الدراس م إج صاءت ةاستق ة الدراس ى عین ار ؛ عل  الختب

  . ةبحثیفروض الال

ة المراجعة لكل من مراقب الحسابات ولججوھري إلى وجود تأثیر باحثانوتوصل ال  ن
ال المصریة ة األعم ي بیئ أثیرو.  على فجوة التوقعات ف ر ت ب الحسابات أكث ى اًأن دور مراق  عل

ل المتعلقة الضرورة ا وأوصى الباحثان ب. فجوة التوقعات من دور لجنة المراجعة ام بالعوام ھتم
ة و ، تؤدى إلى ظھور فجوة التوقعاتالتيبمراقب الحسابات  ن وعيتنمی ستفیدین م  خدمات الم

  .ة من حجم توقعاتھم غیر المعقولقلیللتل في المجتمع؛مھنة المھنة المراجعة بدور ومھام 

  . ، فجوة التوقعات ، لجنة المراجعة مراقب الحسابات:  الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

 The research aimed to clarify the impact of both the auditor and 
the audit committee on the expectations gap, as the auditor is responsible 
for examining and auditing the reports and financial statements, while the 
audit committee plays an important role in improving the audit process by 
overseeing the work of the auditor and overseeing the financial reporting 
process. To achieve the research goal, the field study was conducted by 
distributing questioners to the study sample to test the research 
hypotheses. 

 The Researchers found that there is a substantial effect of both 
the auditor and the audit committee on the expectations gap in the 
Egyptian business environment, and the role of the auditor is more 
influential on the expectations gap than the audit committee. The 
researchers recommended that attention should be paid to the factors 
related to the auditor that lead to the emergence of the expectations gap, 
and to develop awareness of the beneficiaries of the auditing profession 
services about the role and tasks of the profession in society to reduce the 
unreasonable expectations. 

Key words: Auditor, Audit Committee, expectation gap. 
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  اإلطار العام للبحث:  ًأوال
  : ةـمقدم

ن ا د م ستمر العدی ادات فالتواجھ مھنة المراجعة بشكل م ا  ينتق بالد ومنھ ن ال د م  العدی
ذه ا م ھ ات أھ وة التوقع ود فج د وج صر، ویع اداتالم شأ نتیجة ا؛ نتق ث تن ا ال حی ین م تالف ب خ

ھ مراقب الویتوقعھ مستخدم وم ب ا یق  وقوائم والتقاریر المالیة واألطراف األخرى المستفیدة وبین م
ذه األطراف، خاصة أن نجاح ؛ ًالحسابات فعال دى ھ ا ل ة أھمیتھ ة المراجع د مھن ا یفق ة ال مم مھن

  .  مقدمیھاي الخدمة فيیتوقف على ثقة طالب
د ة تح ة المراجع ھ مھن ا تواج رًیاكم راف اً كبی دد األط ق بتع ة  یتعل ة بعملی ذوى العالق
 يختالف األھداف التا وما تحتویھ من معلومات مع ،المراجعة والمؤثرة في إعداد القوائم المالیة

اق ع األطراف أن يیسعى كل طرف إلى تحقیقھا عن أھداف ب ع جمی  األطراف األخرى، وتتوق
اتھم جمیعيتلب ة رغب ة المراجع ون بعملً مھن سابات یقوم ي الح ي حین أن مراقب ة ا ف ة المراجع ی

ر المراجعة ف ة دون األخرىيوإعداد تقری ة معین ى فئ ز إل دأ عدم التحی ى ،  ظل مب باإلضافة إل
ة  راف بیئ ع أط دى جمی ات ل وة التوقع شأ فج ا تن ة، وھن ة المراجع ى عملی ودة عل ود الموج القی

  .  ولكن بمستویات مختلفة،المراجعة

   :بحثیةمشكلة الال
سنواتت ي ال ة ف ة المراجع ن اواجھ مھن ر م رة الكثی ادات وال األخی ةزماألنتق  ات المتعلق

ستوى ب ى الم صادیة عل ة واالقت د األزمات المالی ة تزای ة؛ نتیج دان الثق سئولیة والمصداقیة وفق الم
الميالمحل ا؛ ي والع ساھمین مم ستثمرین والم ل الم ن قب ساؤالت م ن الت د م ارة العدی ى إث  أدى إل

رأي ول دووال ة ح ة المراجع ي بیئ ام ف ذه  الع دوث ھ ن ح سئولیاتھم ع سابات وم ي الح ر مراقب
ة المراجعة بوجھ عام ى مھن ات إل ذه األزم نھم أسباب ھ ر م ع الكثی ث أرج ى ،األزمات، حی  وإل

ھ خاص سابات بوج ب الح ة و،  مراق ال المراجع ن أعم سابات ع ب الح سئولیة مراق رون أن م ی
د  دودة، وال یوج ر مح عة وغی سئولیة واس ین ام اق ب اداتتف س اعتق اه تخدميم ة تج وائم المالی  الق

ین يواجبات ومسئولیات مراقب سئولیاتا الحسابات وب ك الم ادات المراقب لتل ا أدى ؛عتق و م  وھ
   )٤٦٦ :٢٠١٥ غنیم،. (   بیئة  المراجعةيإلى ظھور فجوة التوقعات ف

ا اوقد تزامن حدوث األزمات المالیة و ر منھ شركات وتعرض الكثی ن ال ر م نھیار الكثی
شركاتمعت مالیة خطیرة إلى مشكال ذه ال ة لھ ة نظیف اریر مراجع سابات تق  ، إصدار مراقبي الح

شكالت التیةوال تتضمن أ ن ي إشارة أو تحفظ خاص بالم ث أن قطاع عریض م  تواجھھا، وحی
د ستخدمین یعتم ضمنونالم ا تت ى م ات فھ عل ن معلوم ة م اریر المالی وائم والتق ذه الق اذ ا ي ھ تخ

راروا یتخذيلاوبالتستثماریة، تھم االاقرار ر سلیمات ق اءة غی ب ً بن ف لمراق ر النظی ى التقری  عل
ستخدم ب والحسابات، وینتج عن ھذا تعرض الكثیر منھم للخسارة، وینظر ھؤالء الم ى مراق ن إل

رئیس سبب ال ھ ال ى أن نالحسابات عل سئول ع ذه الخسائر والم ذا ا، حدوث ھ ر ال وھ ام المباش تھ
  ) ٣-٢ :٢٠١١،  یوسف . ( فجوة التوقعاتلمراقب الحسابات ناتج عن وجود

ذو ت ال ي الوق ة يف ات المالی ات والمعلوم صالح للبیان حاب الم ھ أص اج فی اذ ال یحت تخ
بة مع القرارات المختلفة،  ة المحاس رض مھن ات وتع ك البیان اداتاھتزاز الثقة في تل ع النتق ، یتطل

وافر  رورة ت ى ض شركات إل ي ال صالح ف حاب الم ستثمرون وأص اآالم ل لی ن أج ة م ت رقابی
صاح ف شفافیة واإلف وفیر ال وقھم وت ى حق ة عل ادة يالمحافظ شورة، وزی ة المن اریر المالی  التق

بیة ة ف؛ ل مصداقیة المعلومات المحاس ز الثق شركاتيتعزی ذ،  أداء ال رض ضرورة ياألمر ال  یف
د ال المراجع ال ى أعم ث اإلشراف عل  ياخلقیام لجان المراجعة بدورھا على أكمل وجھ، من حی

یم ،ومراقب الحسابات ة وتقی ة الداخلی ة الرقاب ة وأنظم اریر المالی  وكذلك اإلشراف على إعداد التق
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وى المعلومات ي یكون لھا دور فعال في وبالتال؛مخاطر الغش د إجراءات المراجعة ومحت  تحدی
  )٢٣٧: ٢٠١٢شاھین،.(ؤثر على حجم فجوة التوقعاتی مما ؛للقوائم والتقاریر المالیة المنشورة

  : ة التالیةلئس یمكن بلورة مشكلة البحث في األق وفي ضوء ما سب
   تأثیر مراقب الحسابات على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة؟ما مدى –١
  على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة ؟  تأثیر لجنة المراجعةما مدى –٢

   :ثـف البحاھدأ
  :التالیینین الھدفسعى البحث لتحقیق ی   

  .  بیان مدى تأثیر مراقب الحسابات على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة–١
  . على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة  بیان مدى تأثیر لجنة المراجعة–٢

   :ثـأھمیة البح
  : يقدمھا والتي تتمثل فیما یلی من اإلسھامات العلمیة والعملیة التي بحثتنبع أھمیة ال

  :ى تتمثل األھمیة العلمیة للبحث فیما یل :  األھمیة العلمیة–١
ة– ل المراجع ي حق ة ف ة الھام وعات البحثی د الموض ث أح اول البح وة ؛ یتن وع فج و موض  وھ

ة ة المراجع دور ووظیف ة ل ددات الھام د المح ة كأح ة المراجع ي بیئ ات ف ا ،التوقع  وعالقتھ
  .بالمجتمع لدعم الثقة المھنیة

ي احث عد البی – ات ف ة بفجوة التوقع داد للدراسات المتعلق صریةالمت ة الم ر ؛بیئ ان أث  بھدف بی
  .مراقب الحسابات ولجنة المراجعة على فجوة التوقعات

  :ى تتمثل األھمیة العملیة للبحث فیما یل:   األھمیة العملیة–٢
رأي  – سین ال يتح ذي المھن ا یال ة بم وائم المالی ن الق سابات ع ب الح ھ مراق ات  یبدی ق توقع حق

  . حیث أن تجاھل ھذه المشكلة تفقد المھنة مصداقیتھا، القوائم المالیةمستخدمي
تج عنھ ومستخدمي الحسابات مراقبين وجود فجوة التوقعات بین إ – ة ین اع القوائم المالی  انطب

ب علی؛ مغیر جید عن مھنة المراجعة اد ھما قد یترت ساد اعتق الي وجود الف ، والمحاسبي الم
ذي ان تال راز يع ة إلب ث كمحاول اء البح ذلك ج ال؛ ل وق رأس الم شركات وس م ال ھ معظ  من

  .ا على أموال المساھمینًالمشكلة وطرح الحلول لھا حفاظ

  : ثـمنھج البح
دف        ق ھ ار تحقی ي إط ثيف م ، البح اد ت نھج االعتم ى الم ي عل شقیھالعلم تنباطي  ب  االس

  :اً معواالستقرائي
نھج –١ تنباط الم تخدامم  ت:ى االس نھج اس تنباطي الم ات االس سابقة وأدبی ات ال ل الدراس  لتحلی

ار  اء اإلط ة لبن ة المراجع سابات، ولجن ب الح ات ومراق وة التوقع ة بفج ة المرتبط المراجع
  .  الفروض البحثیةالشتقاق النظري

مدى  لبیان ؛ في إجراء الدراسة المیدانیةاالستقرائيم المنھج استخد تم ا:ى االستقرائ المنھج –٢
ن خالل تصمیم قائمة ،تأثر فجوة التوقعات بمراقب الحسابات ولجنة المراجعة م استبیان م  ت

  . توزیعھا على مفردات عینة الدراسة

  : ثـخطة البح
سیم  م تق ن ت ي م زء المتبق ى الج ث إل بعة أقالبح اني سامس سم الث اول الق ات ، یتن الدراس

ةان دور عرض وتحلیل، ثم یتناول القسم الثالث بی: السابقة ة المراجع ي مراقب الحسابات ولجن  ف
ة ة المراجع وة  عملی ة فج ان طبیع اول بی ع فیتن سم الراب ا الق ة، أم ة المراجع ي بیئ ات ف ، التوقع

تقاق امس اش سم الخ اول الق ةویتن روض البحثی اول   الف سادس یتن سم ال ة ، والق ة المیدانی الدراس
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ار ة ذوالختب راف الخارجی ر األط ةي أث ة بعملی ات العالق وة التوقع ى فج ة عل اول  المراجع ، ویتن
  .ھ وتوصیاتھنتائجالبحث وخالصة القسم السابع واألخیر 

  )عرض وتحلیل (الدراسات السابقة: ًثانیا 
سم  اول الق انيیتن سابقة الث ي الدراسات ال ذه الت سیم ھ م تق ث، وت وع البح رتبط بموض  ت

عرض الدراسات تم ات البحث، و مجموعتین كل مجموعة تتناول متغیر من متغیرإلىالدراسات 
  :ى یلكما 

  : مراقب الحسابات ولجنة المراجعةدور  تناولت التيالدراسات )  أ (
ةةساھمم )(Muhamad et al., 2007 دراسة تناولت ة المراجع ي   لجن  استقاللف

ى أن و. الحسابات مراقب سابات استقاللتوصلت الدراسة إل ب الح ا ً إیجابیًارتباطارتبط ی مراق
ع  ھذاتفقوی لجنة المراجعة، اجتماعاتد بعد ة آ م شركات لتحسین نوعی ة ال ات حوكم اریر لی التق

ى كما أن ، ھازیادة الثقة في المعلومات المقدمة فی، و المالیة وجود لجنة مراجعة نشطة یحافظ عل
أثیر اإلدإلبعاد  ؛تعاب عملیة المراجعةأل لجنة المراجعة واعتماد مراقب الحسابات، استقالل ارة ت

ىع ب الحساباتل اء  مراق ى أن ت الأثن شیر إل ذا ی اوض، وھ ي استقالل ف ساھم ف ة ی ة المراجع لجن
ب الحساباتاتصال قناة ھاكون؛ ل مراقب الحساباتاستقاللیة ا  بین اإلدارة ومراق ف؛ مم دةیخف   ح

ة ا بینات نزاعأی ت  ؛ھم ة إذا كان ة خاص ةاللجن ةملتزم ة ونزیھ ادئ ت و، وقوی ى المب د عل عتم
  .  ط اإلدارةو وقادرة على مقاومة ضغ، اسبیةالمح

ارب )Tahinakis, et al., 2010( دراسةوقامت  ب الحسابات عن اختب ر مراق  تقری
ش رة آالمن الل الفت ة خ ألوراق المالی ا ل وق أثین ي س ار أن اب) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥(ت المدرجة ف عتب

اریر تع یلة دالتق صالا وس سابات ات ي الح ین مراقب ستخدميل ب ة البیانوم لت  .ات المالی وتوص
شكل جزءاً لتقریر مراقب الحسابات یعتبر محدوداإلعالميالدراسة إلى أن المحتوى  ن اً وال ی  م

ة  رار اعملی اذ الق تثماريتخ د یاالس ع ، وق ك رج ر، لذل ذا التقری ات ھ ستثمر لمحتوی م الم دم فھ ع
ذا ،  یبدیھ مراقب الحسابات في تقریرهالذي والرأي رأي سواء كان ھ ر متحفظًافظ متحال   أو غی

ن أو اع ع داء  االمتن د إب د وج رأي، فق ي ال شركات المدرجة ف ھم ال عار أس ى أس ف عل أثیر طفی ت
  . البورصة

ا ة أم و( دراس د ) ٢٠١٣،  ىلاغ تفق ة اس ي تلبی سابات ف ب الح د دور مراق ھدفت تحدی
ات  ستخدماحتیاج ةىم وائم المالی ة ؛  الق لت الدراس رإ وتوص ي أراء أط اوت ف ود تف ى وج اف ل

یط  يالمح سالمھن سابات ودوره وم ب الح ل مراق ة عم ق بطبیع ب تتعل دة جوان ول ع لیاتھ، ئو ح
دى حولف ختالفیوجد ا ر استجابت  م ي الجزائ ة المراجعة ف ود ولتحدیات المعاصرة، ولمھن ج

ن جھةئو بالمسالمحاسبيتفاوت في درجة إدراك المجتمع  ب الحسابات م ى مراق  لیات الملقاة عل
روما یجب أن یو ب وافره لھ المجتمع حتى یحقق األھداف المرجوة من جھة أخرى، فی  أن مراق

ى ؛ لوجوده في الشركةداعيعیوب اإلدارة ال ویكتشف األخطاء   الالذيالحسابات  دل عل ا ی  مم
  . یؤدیھالذي ھؤالء لمھمة مراقب الحسابات والدور استیعابعدم 

ر دوران بتحدید )٢٠١٨،  ىالشوارب( دراسةقامت و ى  أث أعضاء لجان المراجعة عل
تقاللیةفاعلیة لجان المراجعة من حیث  ى اس ة والمحاسبیة، باإلضافة إل رتھم المالی  أعضائھا وخب

سابات ب الح اب مراق ى أتع ة عل ة المراجع ین أعضاء لجن رة تعی ول فت أثیر ط ى ت رف عل  .التع
أثیرأن توصلت الدراسة و ؤثر ت ا اًدوران أعضاء لجان المراجعة ی ة  عًإیجابی ى فعالی  واستقاللیةل

بیة ولجنة المراجعة،  ى أن ،عضائھاألالخبرة المالیة والمحاس ة، بمعن  وأتعاب المراجعة الخارجی
ة و ان المراجع ضاء لج ین دوران أع ة ب ة طردی اك عالق راتھن ذه المتغی ا زاد دوران ف ،ھ كلم

ة ة لجان المراجع ة زادت فعالی ان المراجع ضاء لج تقاللیتھازادت و،  أع ى زو، اس ب عل اد الطل
ب الحسابات،  ن مراق ى م يخدمات أعل ى والت اظ عل ة للحف اب المراجع ادة أتع ا زی ب علیھ  یترت

  .  بمثابة رأسمال أعضائھاھي التيسمعة اللجنة 
  :  تناولت فجوة التوقعات في المراجعةالتيالدراسات ) ب(
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م وإدراك الأسالیب  )١٩٩٩،  ىراض( دراسةتناولت  ى الفھ درة عل مقصود تحسین الق
ي ي الحسابات ف ابفجوة التوقعات وسلوك مراقب تھم بھ وم واستھدفت الدراسة وضع ،   عالق مفھ

 .ة لتضیقھابمحدد لفجوة التوقعات وتحدید مكونات ھذه الفجوة، ومسبباتھا والسبل والحلول المناس
ل بیة توتوص ات المحاس ودة المعلوم شكلة ج ھ م ة تواج ة المراجع ى أن مھن ي إل تم التقریالت ر  ی

تتكون من فجوة التوقعات ا بظاھرة فجوة التوقعات، وأن ًا وثیقًرتباطاعنھا، وترتبط ھذه المشكلة 
ة   ھما فجوة المعقولیة وفجوة األداءجزأین دم كفای اییر، وع ى نقص المع ، وتنقسم فجوة األداء إل

صور األداء ي ا أو ق ل ف وة تتمث ود الفج سببات وج ة فال، وأن م ول دور المراجع تالف ح ي خ
سئولیتھ عن استقاللالمجتمع، والشك في  سابات، ومدى م شاف مراقب الح  األخطاء والغش اكت

ة ر القانونی صرفات غی اد،  والت ستخدمي واعتق ة م ر المراجع ة أن تقری وائم المالی ابي الق  اإلیج
ة المراجعةواالتصال،  االستمراریضمن قدرة المنشأة على  ي بیئ ة   غیر الفعال ف دم إمكانی ، وع

  .  فجوة التوقع كلیة أو حتى تضیقھا من خالل المحددات النظامیة أو اإللزامیةبعاداست
ة، ب )٢٠٠١، صالح ( دراسةوقامت  دراسة وتحلیل مفھوم فجوة التوقعات في المراجع

ي  ین مراقب ات ب وة التوقع سابات وفج ب الح ر مراق وى تقری ین محت ربط ب الل ال ن خ ك م وذل
دى فھم كل من مراقبي الحسابات والمستثمرین لبعض العناصر الحسابات والمستثمرین، وتقییم م

المحددة في تقریر المراجعة، ومدى تلبیة مراقبي الحسابات لتوقعات المستثمرین، وأثر ذلك على 
ة  دالئل المیدانی دیم بعض ال ك الفجوة، وتق وجود فجوة بین توقعات كل منھما، وعوامل ظھور تل

ین م ات ب وة التوقع ود فج دى وج ن م ي ع ستثمرین ف سابات والم ي الح صرراقب لت و .م توص
ى الدراسة إلى  ي أن وجود الفجوة قد یرجع إل ر مراقب الحسابات ف ة لتقری دد القواعد المنظم تع

صر  تالفم ز واخ ة المرك ن دالل ر ع ي التعبی ستخدمة ف صیغ الم الي ال دو، الم ار وأن ص ر معی
ة  صريالمراجع م الم سنة ٢٠٠ رق ب ٢٠٠٠ ل ر مراق شأن تقری ضمن ب سابات مت ر ًالح ا العناص

ات  یؤكد على ألساسیة لتقریر مراقب الحسابات،ا ع األحداث والعملی أنھ قد تم اإلفصاح عن جمی
 غیر المتحفظ أكثر الرأي على أن داللة واتفقی غالبیة مراقبي الحسابات والمستثمرین أن و،الھامة

  . الرأين نفس  مصطلحات محددة یشتمل علیھا التقریر للتعبیر عأیةأھمیة من 
ة تھدفتاسو ة  (Salehi, 2011) دراس ي المراجع ات ف وة التوقع ى فج رف عل التع

ى إوتوصلت الدراسة  .ھا الحد منلیبوأساوأسبابھا، حول العالم، ھا وطبیعتھا واألبعاد المختلفة ل ل
 أدتفي مھنة المراجعة أن األحداث األخیرة لى العام، وإ وظیفة المراجعة تتحرك من الخاص أن

ى  ادة إل وعيزی ا بأھمیال ة أن، وتھ اریر المالی ضائح التق ب ن ف ع مراق ؤ اإلدارة م ة تواط تیج
ادة األساسيالحل ن أ و،مھنةال أھمیة ضاانخف أدت إلى الحسابات ي زی ن ف  مراقب استقالل یكم

ةھالحسابات ومسئولیات ة ل ؛ عن طریق اإلجراءات العقابی ادة جودة المراجع ن خالل خفض زی م
ة أن خاصة، ة التوقعاتمستوى فجو ة المراجع وم مھن ات ب تق ة اإلثب ع أدل زامجم ى الت  اإلدارة عل

ة،  اریر المالی داد التق ادئ إع دعمبمب سابقةوت ات ال ة ب الدراس ود  المتعلق ات وج وة التوقع ك فج تل
ساباتال ي الح صورات مراقب اس ت ى أس وة عل ب، فج ن جان ین،  م ستثمرین، والمقرض والم

الیین، و ین الم عوالمحلل رالمجتم ب اآلخ ن الجان ي م ل  المھن ي ك المدول ف ذا الع ي ؛ ل ل ینبغ  تقلی
س ق تحسین م ستخدمي ئالفجوة عن طری ف م ة، وتثقی ة الرقابی ة اولیات المراجع لمعلومات المالی

   . وفرض معاییر جدیدة
فجوة توقعات المراجعة في العدید بحث  استھدفتف (Babonyier, 2015)  دراسةأما

دان وب ن البل كأم ةال ھاالش د،  مختلف ا أبعادوتحدی ي الھ ة دو ف ة دول ل النامی رب خاص اأغ ، فریقی
ل ال و، ھا وجوداألدلة على وتجمیع ن العوام ق م اةؤثرمالتحق ى أن إتوصلت الدراسة و . علیھ ل

ي مستخدمي ى مراقب سئولیة إل ون الم ا یوجھ ة غان ة بدول وق األوراق المالی  البیانات المالیة في س
یھم وفقالحسابات للقیام  ب الحسابات ًبمھام لم تفرض عل سئولیة مراق اییر المراجعة، وأن م ا لمع

 البیانات المالیة تفسیرات مستخدمویفسر وحتیاالت واألخطاء، تمتد للوقایة والكشف عن جمیع اال
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ي الحساباتحولمتباینة  اریر مراقب د تق ستوى تأكی ة م ف درجات الثق الي تختل ادو ، وبالت  االعتم
ى ةر ضاراثآ، وأن فجوة التوقعات لھا االئتمانیة القرارات التخاذب الحسابات على رأي مراق  عل

  . بات شدیدةومراقبي الحسابات وتعرضھم لعق
   الحد من فجوة التوقعاتىدور مراقب الحسابات ولجان المراجعة ف : ًثالثا

سیایؤدي كل من مرا ة دورا ھاما ورئی ًقب الحسابات ولجنة المراجع ً ي ً ة نجاز عمإ ف لی
ات ل فجوة التوقع ان  المراجعة المالیة للقوائم المالیة للمنشآت بشكل یؤدي إلى تقلی ي بی ا یل ، وفیم

  :  لدور كل منھما
   : في فجوة التوقعاتمراقب الحساباتدور )  أ (

ود الضروري لذا من ؛  للمنشأة اإلدارة العلیابمعرفةتعد البیانات المالیة في المنشأة   وج
ذه الفنيبداء رأیھ إلً ا وعملیًاً مستقل مؤھل تأھیال علمیطرفكمراقب الحسابات  د حول ھ  المحای

ات شاط ال،البیان ة ن ن نتیج ا ع دق تعبیرھ دى ص شأة وم ا من الي ومركزھ دالم دیم تأكی  ات، لتق
ستخدمي الم واردة فیھ ام ال یم واألرق ة الق دى عدال ول م ة ح القوائم المالی واردة ب ات ال  ،  المعلوم

  )٢٠-١٩ :٢٠٠٧عطیة، ( . إدارة المنشأةوالمعدة من قبل 
ة ؛مراقب الحسابات من قبل الجمعیة العمومیة للمنشأة ینیویتم تع  لمراجعة القوائم المالی

رى  ات األخ يوالبیان شأةالت دھا إدارة المن بیل أداء مھم ،  تع ي س د وف زم بقواع ب أن یلت ھ یج ت
ن وضوابط أدائھا، حتى یوفر المعلومات التي تفي باحتیاجات  مستخدمي ھذه المعلومات؛ للحد م

  : فجوة التوقعات الموجودة، وتتمثل ھذه القواعد والضوابط فیما یلي
سلوك قواعد  -١ ة تنظیم: ى المھنال ولى المنظمات المھنی راف  تت يواإلش ى ممارسة المھن  عل

اء و ،المھنة والممارسین اییر سلوكیة لضبط سلوك الممارسین أثن د ومع تضع ضوابط وقواع
ة تتمثل في تمتعھ باأل ة، وتشمل معاییر شخصی  یتم تكلیفھم بھاالتيرسة المھام مما ة الھلی قانونی

 وأن ،أن یتصف باألمانة والشرف والصدقو وأن یكون حسن السیر والسلوك، ،ممارسة العملل
ثال د م ال یعتق تح، ف ذھن متف ا ب ف بھ ذ المھمة المكل د ًیتولى تنفی ھ عن ھ ابتدائ ل أن مھنت  ھي العم

  )٩ :٢٠٠٧ مبارك،( . واالنحرافاتصید األخطاء ت
سابات استقالل-٢ ب الح اد مراق تقاللن إ:   وحی ركن اس و ال سابات ھ ب الح اس مراق ي األس  ف

اھتم المشرعین  لذلك ؛ درجة الثقة في عملیة المراجعة ذاتھازیادة ویھدف إلى ؛عملیة المراجعة
الم ع أنحاء الع اییر  والجمعیات والھیئات المھنیة في جمی د والمع د القواع يبتحدی ى الت  یجب عل

وباالستقالل یتوفر لھ لكيلتزام بھا المراقب الحسابات ا یم،(  المطل أھم و، )٤٦٢ :٢٠١٥ غن
ب الحسابات أو ھذه القواعد  ة لمراق ن عدم وجود مصالح مادی راد أحد م شأةأأف ي المن  سرتھ ف

ب من منشأةالال یكون من المساھمین، أو الشركاء في ، وأمراجعةمحل ال ھ قری ون ل ، أو أن یك
  )٤١: ١٩٩٦لبیب، ( . یتمتع بھاالتيبین العاملین بھا مھما كانت درجة النزاھة 

زام على مراقب الحسابات ینبغي:  مسئولیات مراقب الحسابات -٣ سلوك االلت د ال ي بقواع  المھن
ة بذل ة المھنیة، والكفایوالموضوعیة، والنزاھة، و، االستقاللیةأھمھا  ھ تحكم مسئولیاتالتي العنای

سریة،الواجبةالمھنیة  ى ال زام ب و، والحفاظ عل ة االلت اییر الفنی اء المع ةأثن ة المراجع ذ عملی  .تنفی
ة وجود تقصیره)٨٦ :٢٠١٦صالح، ( ي حال رض ، وف ضوابط یتع د وال ذه القواع اع ھ ي إتب  ف

أثیر  دى ت ا لم درج تبع سئولیات، تت ن الم ك عًللعدید م ستخدمي التقذل ى م ة ل وائم المالی اریر والق
ة  ساءلة المدنی د یتعرض للم ود التعاق إذا حدث إخالل بأحد بن ا، ف ھ فیھ دي رأی تعویض لالتي یب

ھ عمیلال ي اتخاذ قرارات ره ف ى تقری د عل ذي یعتم ث ال ام الطرف الثال ً، وكذلك یكون مسئوال أم
ھ،  ابع ل ة الت ق المراجع صرفات فری ن ت سئوال ع د م ا یع تثماریة، كم ساءلة یوًاالس رض للم تع

ى  د تصل إل ًالجنائیة إذا تسبب في أضرار للمجتمع، وأیضا قد یتعرض للمساءلة التأدیبیة التي ق
  .  منعھ من مزاولة المھنة
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سابات -٤ ب الح ر مراق تج : تقری سابات المن ب الح ر مراق ل تقری اديیمث ائيال الم ة  لنھ عملی
ةا ة شموی ، لمراجع ات المبلغ ستخدمینلل المعلوم ذ،  لم ب أن یل ات لك یج ة المعلوم وفر كاف
حوة، ھامال ون واض صراًأن یك ابق، ویاً ومخت وذج  تط ع النم وم ھ ع، والموض وافر فی أن یت

 مراقب الحسابات ا ألھمیة تقریرًنظرو، )١٠٢ :٢٠١١خالد، (معاییر إعداد تقریر المراجعة 
ة اة في معظم دول العالم بتیفقد اھتمت الھیئات العلمیة والمھنیة والتشریع تصال الحسین فاعلی

ةمستخدميمع  ن خالل القوائم المالی ر ال تطویر  م ون أكث ى یك ة؛ حت وائم المالی ر عن الق تقری
بیمستخدمي مما یؤدى إلى فھم وإدراك ؛ًوضوحا ا المحاس ة لمعلوماتھ سنى ة القوائم المالی ، ویت

ى  رف عل م التع سئولیةلھ وائمم ك الق ن تل سابات ع ب الح د . ( اإلدارة ومراق  ٢٠٠٢ ،هللاعب
:١٢٩(  

خص  ھ ش ب الحسابات أن یة لمراق ر األساس الل عرض العناص ن خ احثین م ین للب ویتب
ضابطة ة ال ة والمھنی اییر األخالقی ن المع ، ویخضع  مھني محاید یؤدي عملھ في ظل مجموعة م

وائم  د حول الق ي المحای ھ المھن ر یتضمن رأی تج تقری ة لتصرفاتھ، وین وانین الحاكم للعدید من الق
وة ال ن فج د م ي الح سابات ف ب الح ل دور مراق ك یتمث ى ذل اء عل ا، وبن ام بمراجعتھ ي ق ة الت ًمالی

ة ھ بمھنی ؤدي عمل ضوابط الموضوعة وی زم بالقواعد وال دما یلت ة  التوقعات عن ذل العنای ، وأن یب
ي  ًالمھنیة الواجبة في أداء عملھ محافظا على استقاللھ ات الت ل بالعقوب م كام ، وأن یكون على عل

ھیت ي أداء مھمت ة تقصیره ف ر  عرض لھا في حال د غی شكل محای ر المراجعة ب د تقری ذلك یع ، وك
  .  متحیز لفئة دون األخرى

   : في الحد من فجوة التوقعاتلجنة المراجعةدور ) ب(
ل  ة تتحم ة المراجع ن اللجن د م سئولیات العدی سیمة الم اج زءباعتبارھ ة ً ج ن عملی ا م

ى إدارة  شركةاإلشراف والرقابة عل ى ًیجوھرا ً دورؤدي وت،ال ساعدة عل ي الم اظا ف ة االحتف  بثق
ة ؛المستثمرین في القوائم المالیة ي أعضاء لجن  ولذلك یجب أن تتوافر مجموعة من الخصائص ف

دورھا، ام ب ستطیع القی ى ت االمراجعة حت تم  أھمھ ار أن ی س ئھا أعضااختی ضاء مجل ین أع ن ب  م
 ,Abbott, & Peters( .رة على التعامل مع التقاریر المالیةالخبرة والقدي اإلدارة المستقلین ذو

2010 : 2-5 (   
  : فیما یليخصائص لجنة المراجعة التي تساھم في تقلیل فجوة التوقعاتتتمثل و

   :تعریف لجنة المراجعة -١
شركة  ن مجلس إدارة ال ة م ة منبثق ا لجن ة بأنھ نتعرف لجنة المراجع ر األ م عضاء غی

ة ویكون، تنفیذیینال ي مجال المحاسبة والمراجع رة ف ل ذو خب ون ، أحد أعضاءھا على األق  وتك
ھا قانون كما عرف، )١٦٠ :٢٠١٥محمد، (مسئولة عن اإلشراف على عملیة إعداد القوائم المالیة 

سیلي  س ) Sarbanes P., 2002: 11(ساربنس أوك ن أعضاء مجل شكیلھا م تم ت ة ی ا لجن بأنھ
وم ب و.مالیة ومراجعة التقاریر المالیة بھدف تحقیق الرقابة ال؛اإلدارة ب الحسابات تق ترشیح مراق

ھ ن فاعلیت د م  ومناقشة نطاق ونتائج المراجعة معھ، ومراجعة نظام الرقابة الداخلیة للمنشأة والتأك
  ) ٦٤٣ :٢٠١٤ ،يالركیب(. ، إضافة إلى التأكد من تطبیق قواعد حوكمة الشركات

شركات بأنھا لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة وتعرف لجنة المراجعة في ظل حوكمة ال
ًغیر التنفیذیین والمستقلین أو من خارج الشركة على أن یكون من بینھم عضوا واحدا على األقل  ً

. )٢٤: ٢٠١٦، مركز المدیرین المصري( ممن لدیھم معرفة ودرایة باألمور المالیة والمحاسبیة
  :كما یليخصائص لجنة المراجعة یمكن استخالص و
  .  المنشأةن مجلس إدارةعنة فرعیة منبثقة لج - 
ن ،عضویة اللجنة فقط على األعضاء غیر التنفیذیینتقتصر  -   االستقالل ولدیھم درجة عالیة م

 .وخبرة في مجال المراجعة
 . أعضاءةیتراوح عدد أعضاء اللجنة ما بین ثالثة إلى خمس - 
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ة -  اریر المالی ة التق ة بمراجع ات ا،تتعلق مسئولیات اللجن ة وعملی ة والخارجی  ،لمراجعة الداخلی
 .الشركةب بتطبیق قواعد حوكمة الشركات وااللتزام

  : أھداف تكوین لجان المراجعة -٢
من خالل أداء مجموعة من  األھداف  مجموعة منتسعى لجنة المراجعة إلى تحقیق

 :یليما  اإلصدار الثالث من الدلیل المصري لحوكمة الشركات، وأھمھاالتي حددھا المھام 
   )٢٤- ٢٣: ٢٠١٦مركز المدیرین المصري، (
   .مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسئولیاتھ المالیة -
  . من خالل اإلشراف على أعمالھ الداخلي المراجع استقاللدعم  -
  . نظام الرقابة الداخلیة  تطبیقالتأكد من سالمة -
اركتھا مع مراقب الحسابات ضبط جودة التقاریر المالیة، من خالل فحص التقاریر المالیة ومش -

.  
  .  قناة اتصال بینھ وبین مجلس اإلدارةتمثل  اللجنةنأل ؛ مراقب الحساباتاستقاللدعم  -
   : لجنة المراجعة استقالل-٣

ة اھتمت ات واللجان المھنی ن المنظم تقاللیة العدید م ستوى باس ع م ة المراجعة لرف  لجن
زء ) SOX, 2002 ( ساربنس أوكسیلي قانونفقد تضمن ،كفاءة أدائھا  ضرورة أن ٣٠١في الج

ى التيتحافظ جمیع الشركات  سبة استقاللیتھا لدیھا لجنة مراجعة عل ت ،%١٠٠ بن ذلك تناول  وك
ة ة ھیئ داول األوراق المالی ة ) SEC( ت ي القائم ام ٨٢٢٠- ٣٣ف ي ع ام ٢٠٠٣ ف رورة قی  ض

شركات  يال زء الت ق الج انون ٣٠١ ال تطب ن ق تقاللیةب ةتعلقالم) SOX, 2002( م ة اس  لجن
  )Magilke et al., 2009: 1962. (استقاللھاالمراجعة بإعادة النظر في تكوین اللجنة لزیادة 

وفي نفس اإلطار أشار الدلیل المصري لحوكمة الشركات إلى أن لجنة المراجعة یجب 
س ن مجل رارا م صدر ق سھا، وی ة رئی ار اللجن ث تخت ا، حی ي أداء عملھ تقاللیة ف ع باالس  ًأن تتمت

ادي ألعضائھا  ل الم اإلدارة یوافق على تشكیلھا ومعاییر اختیار أعضائھا وبرنامج عملھا والمقاب
دیرین المصري، ( ورئیسھا، وتكلیفھا بأداء مھامھا ا، )٢٣ :٢٠١٦مركز الم  أشارت دراسة كم

)Al-Najjar, 2011  (ة إ ى أھمی ز استقاللل ة المراجعة لتعزی ب الحسابات استقاللیة لجن  مراق
 بینھم وبین مجلس اإلدارة والعمل على تعزیز  واالتصالمراجع الداخلي والعمل على التنسیقوال

 في المحافظة ھام لجنة المراجعة لھ دور استقاللیتضح أن  و.موثوقیة وشفافیة المعلومات المالیة
  . على ثقة المستثمرین في القوائم المالیة

  : المراجعةالخبرة والمعرفة المالیة والمحاسبیة للجان  -٤
ن  د م را ألن العدی ة نظ ان الھام د األرك ة أح ة المراجع ضو لجن ي ع رة ف ر الخب ًتعتب

بیة  شاكل المحاس يالم م الت ى الحك د عل ا تعتم ام بحلھ ة القی ة المراجع ن لجن ب م صي تتطل  الشخ
ذي ةوال بة والمراجع ال المحاس ي مج ضو ف دى الع وافر ل رة المت ستوى الخب أثر بم راھیم، إ. ( یت ب
ر، )٤٨٦ : ٢٠١٤ ة المراجعة خبی ا ًا مالیًویعتبر عضو لجن رات م ن الخب ھ م يا إذا كان لدی  :یل

Peter & Abbott, 2010 :785)(  
، أو مالي معتمد، أو مدیر قانوني تنتج عن الخبرة العملیة في العمل كمحاسب :  خبرة محاسبیة-

  . ، أو مدیر حسابات ماليمراقب 
  .اإلدارة المالیةعمل ب أو ماليلیة في العمل كمحلل  تنتج عن الخبرة العم:  خبرة مالیة-
ذ:  خبرة إشرافیة- دیر التنفی ل الم ة مث وائم المالی ى إعداد الق تج عن اإلشراف عل یس ي تن ، ورئ

  . مجلس اإلدارة
یم  ى تقی درة عل ادة الق وتؤدى الخبرة المالیة والمحاسبیة ألعضاء لجان المراجعة إلى زی

اراتمة ءطبیعة ومال ي  ااالختی ن التالعب ف د م ى الح ؤدى إل ا ت ل اإلدارة، كم ن قب لمحاسبیة م
اءة  دى كف ل االحتیاطاتاألرباح من خالل تقییم م ور مث بعض األم سبقا ل دة م ً واإلجراءات المع
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ات تحفظ االلتزام ز ال ى تعزی ة إل ة المراجع ضو لجن شجع ع ا ت ا أنھ ضائیة، كم دعاوى الق  وال
   )Krishnan & Visvanathan, 2009: 115-116. (استقاللھ مما یؤدى إلى ؛ المحاسبي

د الباحثیو ي انعتق رات ف دد الخب ن تع د م ھ الب ضأ أن تم اءع ى ی ة، حت ة المراجع  لجن
ع أعضاء  من االستفادة لاءدأل ،لجان المراجعةجمی ى الوجھ األمث اد  و، واجبھا عل عدم االعتم

  .  واحدعضو على
  : حجم لجان المراجعة -٥

ن ة م ة المراجع ون لجن ر تتك ضاء غی ن األع یعھم م ضاء جم سة أع ى خم ة إل  ثالث
س اإلدارة ي مجل رغین ف ن المتف شركة  وم ارج ال وم، (خ ة )٦٠٣: ٢٠١٦النیھ ع مالحظ أن ، م

ة والمھارة العدد ذات اللجان المراجعة  ن المعرف دود م وع مح ى تن محدود من األعضاء تؤدى إل
  )Saleh, et al., 2005: 638( . تكون أقل فاعلیةوبالتالي ؛ والخبرة

شأ بعدة عوامل مثل حجم المنشأةیتأثر عدد أعضاء لجنة المراجعة داخل الو ة وحجم من
ة، مجلس اإل بة والمراجع دات أعمال المحاس ھ، ومدى تعقی ذیین ب ر التنفی دارة وعدد المدیرین غی

ین و تم تعی الث األی ین ث ا ب رة م ضاء لفت ىع ستوعب إل نوات، لی بع س ضو  س ھ الع ة عمل طبیع
شأ تقدیم خدمة ومساھمة جیدة للتطیعویس دالفتاح،( ةمن  ان الباحثرىیو، )١٩٧-١٩٦ :٢٠١٥ عب

  وجود تالعب في القوائم المالیةواحتمالعالقة عكسیة بین عدد أعضاء لجنة المراجعة أنھ توجد 
ي لقل؛ مما یحتعددت الخبرات المتا كلما ؛عضاءاأل فكلما زاد عدد ؛ ستوى الغش والتالعب ف  م

  . یؤدى إلى فاعلیة أداء لجنة المراجعة ومالیةالقوائم ال
   : لجان المراجعةاجتماعاتعدد  -٦

ا اً ھاماً عنصراالجتماعاتعد عدد یُ ة ودورھ ة أداء اللجن ابي؛ في فاعلی ي الرق  أن فینبغ
ذه  على األقل سنویةاجتماعات ةتجتمع اللجنة بمعدل أربع ث أن ھ ل إشارة االجتماعات، حی  تمث

سئولیاتھا المحددةاًلمراجعة، ومؤشرنشاط لجنة ا إلى ة بم ا م ؛ على قیام اللجن ادة إؤدى  یم ى زی ل
ة  وائم المالی د أن ، ف)Carcello, et al., 2006: 351(جودة المعلومات المفصح عنھا في الق الب

ة، واجتماعاتتقوم اللجنة بعقد  ة الدوری وائم المالی داد الق ع إع ق م ة تتواف د  دوری توصیات أن تع
  ) ٤٥: ٢٠٠٩ حسن،(.  اجتماع عن كل دوريكتب تقریر تحددة وواضحة وم

یس  ل الكما یجب على رئ ات والمعلومات الالزمة لك ة البیان وفیر كاف ن ت د م ة التأك لجن
ي  ة ف شاركة بفاعلی ضو للم اعاالع ي، جتم الوینبغ ع ً حضور ك سابات والمراج ب الح ن مراق  م

داخلي ات ال شتھاجتماع ة لمناق شاكل م اللجن ي الم ياا ف يلجان ال، وأن اتواجھھم لت ع الت  ال تجتم
ي اًدوری افي ف ت الك ى الوق ا، وال تعط ب اجتماعاتھ ن اإلدارة أو مراق ات م ستقبل المعلوم  وت

  )٦٧ :٢٠١٠ ،يالعبس. (الحسابات تقل كفاءتھا وتفقد الھدف من تواجدھا
ور الھامة أل الدوریة خالل العام من ااالجتماعات أن ان الباحثرىیو يم ؤالت ى  ت ثر عل

   .باألحداث واألنشطة المختلفة بالمنشأةعلى درایة كاملة  تكون ؛ حتىفاعلیة أداء لجنة المراجعة
ا  تقاللھا، كم مان اس ا، وض دافھا، ومھامھ ة وأھ ة المراجع وم لجن ح لمفھ د الواض أن التحدی

شأة، و م للمن الحجم المالئ شكیلھا ب ضائھا، وت ي أع بیة ف ة والمحاس رات المالی وافر الخب اد وت انعق
ع خطة  دورياجتماعاتھا بشكل ي وض ب الحسابات ف  منتظم، وقیامھا بدورھا في مشاركة مراق

شأة،  ین إدارة المن ھ وب ة مشكالت تحدث بین المراجعة والتفاعل المستمر بینھما، والتدخل لحل أی
ساعد  ل ت ذه العوام ل ھ داخلي، ك ع ال ب الحسابات الخارجي والمراج والتأكید على استقالل مراق

شأة ا على ضمان نزاھة ومصداقیة التقاریر والقوائم المالیة الصادرة عن المن وة ؛ مم ن فج ل م یقل
  .  التوقعات

  فجوة التوقعات في المراجعةطبیعة : ًا رابع
اتتمثل  ع المجتمع انى منھا جمی شكلة تع ي المراجعة م  اً نظرا ألنھ؛فجوة التوقعات ف
شترك  ي ظاھرة ی اف اأطرعدة وجودھا ف ي الحسابات مرأھمھ ستخدمي ،اقب ة وم وائم المالی  الق
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ة المراجعةةضوفرالم ، والقیودومدى معقولیة توقعاتھم ى مھن ذلك ؛ عل احثین اتجھت ل ود الب  جھ
ى التينحو ھذه المشكلة للتعرف على طبیعتھا والعوامل   ساعدت على وجودھا لتضیق الفجوة إل

   )٦٩: ٢٠١٧ شتح، ( . أدنى حد ممكن
  : التوقعات في المراجعة مفھوم فجوة)  أ (

يیوجد الكثیر من التعریفات لمصطلح فجوة التوقعات ي  الت ات وردت ف بة أدبی  المحاس
ا یتوقعھ ، فھي تمثلوالمراجعة ین م رق ب ستخدمو الف ب الحسابات أن م ن مراق ة م وائم المالی  الق

   ) Liggio, 1974: 27(. يیقوم بھ وما یقوم بھ مراقب الحسابات من أداء فعل
ا، نو ات ھم ور فجوة التوقع ن منظ اك طرفین أساسین م ستنتج من ھذا التعریف أن ھن

ب و، والقائمھا أو خارج المنشأةن سواء داخلوالمستخدم ن على تنفیذ عملیة المراجعة وھو مراق
د الحسابات،  حیث یتوقع المستخدمون من مراقب الحسابات القیام ببعض المھام والتكلیفات التي ق

ي تخرج عن نطاق ع ام الت دد المھ ة تح اییر مھنی ي إطار مع ملھ، حیث یعمل مراقب الحسابات ف
  .یجب القیام بھا أثناء القیام بعملیة مراجعة حسابات المنشآت

   :مكونات فجوة التوقعات في بیئة المراجعة) ب(
    )Porter, 1993: 50( :األتيتنقسم مكونات فجوة التوقعات إلى 

ة –١ ا یتوقعReasonableness Gap فجوة معقولی ین م رق ب ي الف ل ف ن ھ وتتمث ع م  المجتم
  .مراقب الحسابات وبین ما یمكن لمراقب الحسابات أدائھ بصورة معقولة

 وتتمثل في الفرق بین ما یتوقع المجتمع من مراقب Performance Gap فجوة األداء –٢
األداء قسم فجوة نت و. لمراقبي الحساباتالفعليالحسابات إنجازه بصورة معقولة وبین األداء 

  :ھماعنصرین إلى 
اییر   -  صور المع وة ق ة :Deficient Standardsفج ام المتوقع ین المھ رق ب ي الف ل ف  تتمث

ي  ا وردت ف ي الحسابات كم ة لمراقب بصورة معقولة من مراقب الحسابات وبین المھام الحالی
  .القانون والمعاییر المھنیة

ر الكفء أو قصور األداء   -  رق :Deficient Performanceفجوة األداء غی ي الف ل ف  تتمث
   .ھ لالفعليلمھام الحالیة لمراقبي الحسابات وبین األداء ابین معاییر أداء 

  : أسباب وجود فجوة التوقعات في بیئة المراجعة) ج(
 في بیئة  واتساعھا تتسبب في وجود فجوة التوقعاتالتيتتعدد األسباب والعوامل 

  : المراجعة وأھمھا
   : لتحدید الواضح لدور ومسئولیات مراقب الحساباتعدم ا -١

اك  ادھن ركتھ اعتق ت ش سابات إال إذا كان ب الح ى مراق أ إل ستثمر ال یلج أن الم ائد ب  س
ھ لدور ل ما ھو إال عدم وضوح االعتقادتعانى من مشاكل مالیة أو تحقق خسائر، وھذا  الذي یؤدی

رهیر محدد بوضوح كلما ، وكلما كان دور مراقب الحسابات غ مراقب الحسابات راعتب ن و الكثی
 Mock. et( .ً القوائم المالیة مسئوال عن أمور تخرج عن نطاق مسئولیاتھ المھنیةمستخدميمن 

al., 2012: 325-326(  
وائم وكذلك قد  یعتقد مستخدمو القوائم المالیة أن مراقب الحسابات مسئول عن إعداد الق

سئول ة، وم ل المراجع شأة مح ة للمن ن المالی شاف ع ر اكت صرفات غی ش والت وع الغ ع أن  جمی
ى ، القانونیة شأة عل درة المن ر عن ق ة والتقری وائم المالی ة الق ن یجب  االستمرار وضمان دق ، لك

 المسئولة عن منع األخطاء والغش ھية نشأ القوائم المالیة أن یعلموا أن إدارة الممستخدميعلى 
يسابات  دور مراقب الحوأن،  واألعمال غیر المشروعة درة یتمثل ف رأي حول مدى ق داء ال  إب

ى ا سة عل بالالمؤس ستقبل القری ي الم شاطھا ف ة ن ي مزاول تمراریة ف    . س
  )٢١٦ :٢٠١٥شبایكى، (
  بالحفاظ على استقاللیتھ مراقب الحسابات التزامعدم  -٢
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تقاللیة          ل اس ركن تمث سابات ال ب الح ي مراق ھ األساس ن عمل ي، م دق المھن ضمن ص  وی
ا التيالشركة و مراقب الحسابات ارتباط بین أي، ومن الواضح أن  قوائم المالیةال  یقوم بمراجعتھ

ب یعد االستقالل لذلك ؛یمكن أن یؤثر على نزاھتھ عند العمیل ات الضروریة لمراق  أحد المتطلب
   Dixon, et al., 2007: 295)(. الحسابات

ع  ا یتوق ستخدموكم افظ مرام ة أن یح وائم المالی ى  الق سابات عل تقاللھقب الح الل اس  خ
ار، المھنيممارسة عملھ  ذا باعتب ل ھ ى خدمات االستقالل أن مث ي وجود الحاجة إل ة ف و العل  ھ

ب قیمة ومن ثم فإن مھنة المراجعة تفقد ؛ مراقبي الحسابات د مراق  وجودھا في المجتمع إذا ما فق
 محل شك من جانب المجتمع االستقالل، كما تنشأ فجوة التوقعات إذا كان ھذا  استقاللھالحسابات 

ي و. )٢٥: ٢٠١١، يراض( القوائم المالیة مستخدميأو  شك ف باب ال ب استقاللمن أھم أس  مراق
  : ى  ما یلالحسابات

دمات  -  سابات خ ب الح دیم مراق ین أتق سة ب دة المناف د ح ل، وتزای ة للعمی الف المراجع رى بخ خ
ة المراجعة مكاتب المراجعة للحصول على العمالء، وطول مدة  ب الحسابات عملی تولى مراق

  . ، وحجم مكتب المراجعة بالمنشأة
لمعرفة الكافیة والمتخصصة في مجاالت  الخاصة بانقص الكفاءة المھنیة لمراقب الحسابات - 

  المختلفة، واالطالع علىوالظروف الحاالت  فيتطبیقھاومھارة  ،المحاسبة والمراجعة
 )٥٤ :٢٠١١ یوسف،. (  والمراجعة المحاسبةالتطورات الحدیثة في مجال

ة  -  دم فاعلی صالع ةاالت ة المراجع ي مھن صاالت ف ى ات اج إل ي تحت ستمرة الت یل ل ؛ م توص
ائل ف الوس رى بمختل راف األخ ة واألط الء المراجع ى عم ات إل ا المعلوم ن  أھمھ اریر ع التق

ة  وائم المالی يالق االت م مراجعتھ ستخدمینأن إال ،   ت د ال الم ستوعبون ق صورة ی ل  ب ة ك دائم
سمى وھذا،  یستقبلونھا منھالتيالمعلومات  ا ی ي االتصال فجوة  م ر جزءالت دورھا تعتب  أو اً ب

انونیین اًسبب  لفجوة التوقعات، وھو ما حث مجلس معاییر المراجعة التابع لمجمع المحاسبین الق
ي ویر ) (AICPA األمریك سین وتط رورة تح ى ض صالإل سابات االت ي الح ین مراقب  ب
   )٣٢: ٢٠١١، يراض( .  خدماتھميومستخدم

  ة المراجعى فىالمھنجودة األداء   انخفاض-٣
اھر  ن المظ د م ة العدی ة المھنی حت الممارس يأوض احثین الت ن الب د م ا العدی  الحظھ

، زیادة عدد القضایا المرفوعة   في المراجعة وأھمھاالمھنينخفاض جودة األداء اوأرجعوھا إلى 
ة ةنتقادات الموجھال، تزاید ا ةضد مكاتب المحاسبة والمراجع ور المھن ب جمھ  للمراجعة من جان

  )  ٦٤–٦٣ :٢٠١١،  یوسف. ( ومن مختلف األطراف
يلتزام بمعاییر األداء ال ا: ین ھمایویشمل مفھوم جودة المراجعة عنصرین رئیس  المھن

اییر سلوك  ومع يال ة ؛ المھن ة والنزاھ ة الكفای وائم المالی ى الق ضفي عل ا ی ت بم  قاللواالس
 تواجھ النشاط، والتأكید التيوالموضوعیة والتحذیر المبكر من حاالت فشل األعمال وعدم التأكد 

  )٥٣٥ :٢٠٠٦رمضان، (.  للمنشأة الخاضعة للمراجعةاالستمرارعلى معقولیة فرض 
  عدم كفایة التشریعات واإلصدارات المھنیة المنظمة للمھنة - ٤

ة وابات في القوانین السائدة یعتبر عدم تحدید مسئولیات مراقب الحس اإلصدارات المھنی
ا تعارضھا ة وربم وانین المنظمة للمھن دد الق ذلك تع ،  من األسباب الرئیسیة لفجوة التوقعات، وك

ذلك یجب وضع على مدى التزامبة ارق وجود كذلك عدم ك اإلصدارات؛ ل  مراقبي الحسابات بتل
ن یخرج  لمكاتب وشركات المراجالمھنيبرامج جودة األداء  ة لمعاقبة م عة، ووضع النظم الكافی

یال ك كف ون ذل د یك لیمة، وق ة س اییر بطریق ى ًعن تطبیق تلك المع ي الحسابات عل شجیع مراقب  بت
سلوك  د ال ي تطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة الدولیة، وقواع وع، (المھن –٣٦٨ : ٢٠٠٤جرب

ث أن. )٣٨٩ ة األعمال المصریة، حی م ویتضح ھذا األمر في بیئ ة رق انون تنظیم المھن  ١٣٣ ق
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سنة  ة١٩٥١ل ستوى المھن ى م واء عل ة س ورات الحدیث ا للتط سایرا ومالئم د م م یع ً ل ى  ً ، أو عل
  .مستوى االقتصاد والمنشآت والتغیرات التكنولوجیة المستمرة

  :مھنة المحاسبة والمراجعة بین المستخدمیندور  حولنقص الثقافة  -٥
ستخدمین سواء  عن االوعيھناك قصور في نشر  ور الم لمحاسبة والمراجعة بین جمھ

يمن جانب المنظمات المھنیة  ةالت ب الجھات األكادیمی ن جان ة، أو م ذا ، ترعى شئون المھن  وھ
ة  ستخدمین بماھی ام الم ى عدم إلم ة القصور من شأنھ أن یؤدى إل ةمھن ساباتمراجع د  الح ، ویول

م المزید من التوقعات المبالغ فیھا نحو األعمال ال متوقعة والمطلوبة من مراقب الحسابات، ومن ث
  )٨١ :٢٠٠٥، يالعیسو. ( )فجوة المعقولیة(تحدث وتتسع فجوة التوقعات 

  :عن مسایرة التغیرات في المجتمع  قصور التقاریر المالیة وتقریر المراجعة -٦
اریر  ر التق وائم تعتب ة والق يالمالی تج ھ ائي المن ا أن تقالنھ بة، كم ة المحاس ر  لعملی ری

د  اب النق د أص ة، وق ة المراجع ي عملی رة ف وة األخی و الخط ة ھ ذيالمراجع ة ال ى مھن ھ إل  وج
وتقریر المراجعة، وإن كان مراقب الحسابات المراجعة الناتج عن عدم رضاء المجتمع عن أداء 

ا یعتر د نتیجة لم ن نق اما یوجھ إلى التقاریر المالیة م ب یھ سئولیة مراق یس م ن أوجھ قصور ل  م
ھ طالما أنھابات، فالمجتمع یرى أن مراقب الحسابات الحس ا تحتوی ة م ھ عن مدى عدال  یبدى رأی

ھذه التقاریر من معلومات، فعلیھ اإلشارة إلى ما في ھذه التقاریر من بعض مظاھر القصور عن 
  )٦٧: ٢٠١١ یوسف،( .مسایرة تغیرات وحاجات المجتمع

رةالتغیر في توقعات وطلبات اإن فعالوة على ذلك،  سرعة الكبی سم بال ا  ؛لمجتمع یت مم
ل زمنی دوث فاص ى ح دوث يؤدى إل ین ح دة وب ستخدمین الجدی ات الم ور توقع ین ظھ ر ب  كبی

  )Porter, 1993: 131( . فجوة التوقعاتواتساع إلى حدوث يیؤد؛ مما  المھنیة لھااالستجابة
   الفروض البحثیةاشتقاق: ًخامسا 

  : اشتقاق الفروض البحثیة كما یلي تم
  راقب الحسابات على فجوة التوقعاتأثر م)  أ (

إدارة  اختصاص وتحت مسئولیة وإشرافلمنشأة من ل المالیة  والقوائمإن إعداد البیانات
ستخدمیھا، ، و المنشأة دى م ة ل ات الثق د حتى تكتسب ھذه القوائم المالیة وما تحتویھ من معلوم الب

 الفني یھرأتقریر یتضمن  ، وأن یصدرتقلمس باعتباره طرف  مراقب الحساباتاعتمادھا منمن 
ة في محاید ال ر صدق وعادل ي التعبی وائم ف ذه الق ا ھ شركة ومركزھ شاط ال اليعن نتیجة ن  ؛ الم
  .  تقریر المراجعة وفي،  القوائم المالیة تلكزیادة ثقة المستخدمین فيل

ن مثلوت شاف مسئولیة مراقب الحسابات ع ات اكت ة الو المخالف موجودة األخطاء المادی
 القرار، ویتوقع المجتمع من اتخاذا لتأثیرھا على عملیة ً نظر؛الفجوة األساسیةھي بالقوائم المالیة 

ن األخطاء ة م وائم المالی و الق ق بخل د مطل ب الحسابات وجود تأكی د وت.مراق ب ع سئولیة مراق  م
ة فجوة التاكتشاف عنالحسابات  سئولیاتھ لمواجھ من م ة ض ر القانونی ي  التصرفات غی ات ف وقع

   )٨٣ : ٢٠٠٦،  رمضان  (.ًا المراجعة حدیث
سابات بمھام ب الح ام مراق ار قی ي إط ة إلیھوف ن ً طبقھ الموكل ھ م صادر ل ف ال ا للتكلی

تم التي، یقوم بوضع خطة المراجعة ھاة بمراجعة حساباتمنشأالجمعیة العمومیة لل اق ی ا االتف  علیھ
ذه  ةمنشأمع لجنة المراجعة بال ى ، وأثناء تنفی ى معلومات ویحصل عل ع عل ة یطل ة المراجع عملی

ً اوأیض ًا ال یمكن اإلفصاح عنھا؛ حفاظا على سریة المعلومات الخاصة بالعمالءھبیانات خاصة ب
ذلك قیامھ ینبغي التيیحدد المعلومات  ة، وك ة والكمی  أن یفصح عنھا للمساھمین من حیث النوعی

و؛بفحص وتقییم أعمال المراجعة الداخلیة ة المطبقة  للوق ة والمراجعة الداخلی ى نظم الرقاب ف عل
شأن لألطراف ةمنشأبال ذا ال ة دون ، وأوجھ القصور بھا وإصدار التوصیات الخاصة بھ  الداخلی

ات والمعلومات كما،  ةالخارجی ن خالل اإلفصاح عن البیان ساھمین م ن إعطاء رسائل للم  یمك
  .تھ معین أثناء أداء مھممعلوماتي تتضمن محتوى التي
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اء اًوبن ى م أثیر ، سبق  عل وى الجوھري یتضح الت د محت ي تحدی ب الحسابات ف  لمراق
ي  اإلفصاح عنھا تم یالتيوشكل ومضمون المعلومات  اریر ف شورة، والتق ة المن وائم المالی ا الق بم

ضمن  ات الی وفیر المعلوم ةت صلحة؛ كافی راف ذات الم ة األط الي لكاف وة وبالت ي فج تحكم ف  ال
  .على فجوة التوقعات مراقب الحسابات یمكن أن یؤثر بالتالي و؛اًا أو سلبییًالتوقعات إیجاب

  :  في صورتھ العدمیة كما یلي األولالبحثي الفرض اشتقاقما سبق یمكن م
  "ال یوجد تأثیر جوھري لمراقب الحسابات على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة " 

   :تأثر لجنة المراجعة على فجوة التوقعا) ب(
ة دورؤديت ان المراجع یض ًا مھمًا رقابیً لج ي تخف ةا ف داد احتمالی ي إع ب ف  التالع

وائم ك الق وفیر المصداقیة لتل ة وت ستثمرین ؛التقاریر المالی ة الم ز ثق ي تعزی ا ف نعكس إیجابی ا ی ً مم
 تحسن عملیة المراجعة من خالل اإلشراف ھا تضیق فجوة التوقعات، كما أنوبالتاليوحمایتھم، 

ة على اریر المالی ة إعداد التق ال المراجع و عملی ى أعم داخليعل ب الحساباتال د، ( . ومراق محم
٤٦٦: ٢٠١٥(  

أثیر ؤثر ت رى ت ق أھداف أخ وم لجان المراجعة بتحقی ا تق ااًا مباشرًكم ى م ھ   عل تحتوی
حیث تناقش خطة المراجعة التي یضعھا مراقب  ؛القوائم والتقاریر المالیة المنشورة من معلومات

دخلوتلحسابات، وتقوم بفحص تقریر المراجعة قبل عرضھ على مجلس اإلدارة، ا ب ت ین مراق  ب
يالحسابات ومجلس اإلدارة في حل المشكالت  ر الت ا تظھ ة، وھن ة المراجع اء أداء عملی ار أثن  تث

ا  ا كم إذا قامت بمھامھ ة ف ة المراجع ة لجن ة فاعلی ي،أھمی اریر ینبغ وى التق ي محت ك ف نعكس ذل  ی
وائمو ع الق ق بالوض ات تتعل ن معلوم ة م الي المالی ة الم راف الداخلی ا األط د علیھ شركة یعتم  لل

ة اوالخارجیة في  ي عضو لجن وافر ف تخاذ قراراتھم فیما یتعلق بعالقتھم بالشركة، ویشترط أن یت
ن اإلشراف ؛المراجعة الخبرة الكافیة في مجال المحاسبة والمراجعة ة م  وذلك لطبیعة عمل اللجن

 & Krishnan(.  المناسب للقواعد المحاسبیة المطبقةواالختیارة إعداد القوائم المالیة، على عملی
Visvanathan, 2009(  

ساءلة كما  شفافیة والم ة وال ادة الدق ة عنتعمل لجنة المراجعة على زی  المعلومات المالی
ي شركاتالت ا ال صح عنھ الل ؛ تف ن خ ا  م رافأداء مھامھ ا، ودعمیةاإلش تقاللال ھ ب  مراقس

وة  ل فج ى تقلی ل عل ذا یعم سابات، وھ صالالح شركةاالت سابات وإدارة ال ي الح ین مراقب  . ب
(Rittenberg & Schweger, 2001; Krishnan, 2005; Abbott, et al., 2010)   

  :في صورتھ العدمیة كما یلي الثاني البحثي الفرض اشتقاقمما سبق یمكن 
  "فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة  للجنة المراجعة على جوھريال یوجد تأثیر " 

  الدراسة المیدانیة: ًسادسا 
اول ت راء ن الي إج سم الح ة الالق ار الدراسة المیدانی رختب سابات أث ب الح ن مراق ل م  ك

ة ة المراجع صریةولجن ال الم ة األعم ي بیئ ات ف وة التوقع ى فج ث  ؛  عل ة حی ستھدف الدراس ت
ة  ارالمیدانی روض الال اختب ة التف تقاقھا،بحثی م اش الل ي ت ن خ ك م تطالع وذل ن اس ة م  أراء عین

ال ال ین بمج صین والمھتم ثالمتخص ساباتبح ب الح ر مراق ى أث رف عل دف التع ة  و؛ بھ لجن
  .المراجعة على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة

  : دراسةتصمیم أداة ال)  أ (
ئلة ،  جمع البیاناتة كأدااالستقصاء استمارة على االعتمادتم   وقام الباحثان بإعداد األس

د  اءبع ن االنتھ اول  م ار اإلتن وع الط ري لموض ثالنظ م  بح اد، وت ة االعتم صمیم قائم ي ت  ف
ةالخماسي؛  Likert Scale على مقیاس لیكرتاالستقصاء راد العین ات أف اس إجاب و ، لقی ا ھ  كم

   :)١( رقم الجدولبموضح 
  ) ١ (دول ـج

  ماسيالخًالتصنیف وفقا لمقیاس لیكرت 
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 غير موافق تماماً غير موافق محايد موافق موافق تماماً التصنيف
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الدرجة

  :ى یل كما ینئجز إلى االستقصاء استمارةوتم تقسیم 
زء األول -١ ضم  : الج ات الدیمی ة والبیان نھم، غرافی صى م شملللمستق ستوى : وت ي،الم  التعلیم

  .  الخبرة، المھني التأھیل ، الموقع الوظیفي
زء  -٢ انالج ئلة : ى الث ن األس ى عدد م وى عل يیحت ق بالت ة یأثت تتعل ب الحسابات ولجن ر مراق

  :ي محاور ھ، وینقسم إلى ثالثةالمراجعة على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة
ة التي یحتوى على عدد من األسئلة : المحور األول - ي بیئ ات ف ل فجوة التوقع ق بعوام  تتعل

  ). المتغیر التابع( المراجعة 
ئلة :ى الثانالمحور  - ن األس دد م ي یحتوى على ع ب الحسابات الت أثیر مراق اس ت ق بقی  تتعل

  ). المتغیر المستقل األول (على فجوة التوقعات 
ى  تتعلق بقیاس تأثیرالتي یحتوى على عدد من األسئلة : المحور الثالث -  لجنة المراجعة عل

   ).الثانيالمتغیر المستقل ( فجوة التوقعات 
  : دراسةمجتمع وعینة ال) ب(

ل  ن أج ق م دأتحقی ثف الاھ م بح تخدام ت ة أو أ اس شوائیة العنقودی ة الع لوب المعاین س
ن  مفردة١٣٠ة الدراسة والمكونة من  عیناختیارمتعددة المراحل في  م، مكونة م ات ھ : ثالث فئ

ات المصریة ، لجان المراجعة ابات الحسومراقب دریس بالجامع ة الت ع  ،، أعضاء ھیئ م توزی وت
  : )٢( رقم  كما ھو موضح في الجدول،  على مفردات العینةاالستقصاءقوائم 

  )  ٢ (دول ـج
  اإلحصائيللتحلیل   المرسلة والمستلمة والخاضعةاالستقصاء استماراتحجم 

 الخاضعة االستمارات
 االستمارات فئات العينة اإلحصائيللتحليل 

 المرسلة
 اراتاالستم

 المستلمة
 االستماراتنسبة 

 المستلمة
 االستمارات
 المستبعدة

 االستمارات
 الصحيحة

 النسبة العدد
 %٤٠ ٥٢ ٥٢ ٣ %٨٤,٦٥ ٥٥ ٦٥ مراقب الحسابات

 %٢٢,٣ ٢٩ ٢٩ ٨ %٨٢,٢٢ ٣٧ ٤٥ أعضاء لجان المراجعة
 %٣٧,٧ ٤٩ ٤٩ -- %٩٨ ٤٩ ٥٠ أعضاء هيئة التدريس

 %١٠٠ ١٣٠ ١٣٠ ١١  ١٤١ ١٦٠ اإلجمالي

   :خصائص عینة الدراسة) ج(
ة استخراجبالنسبة للخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة تم   التكرارات والنسب المئوی

  : یليلوصف خصائص أفراد عینة الدراسة وذلك كما 
ستوى -١ دول : ى التعلیم الم ح الج م یوض ة) ٣(رق راد عین صائص أف نخ ة م ث الدراس   حی

  : ، كما یلي التعلیميالمستوى 
  ) ٣ (دول ـج

  التعلیميا للمستوى ًالتكرارات والنسب المئویة لتوزیع عینة الدراسة وفق
دبلوم متخصص في  بكالوريوس

 الفئات دكتوراه ماجستير  المحاسبة والمراجعة 
 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة العدد 

 %٢٨,٥ ٣٧ %٢٧,٧ ٣٦ %٢٤,٦ ٣٢ %١٩,٢ ٢٥  اليإجم

ى درجة % ١٩.٢ مفردة بنسبة ٢٥أن ل جدوبیانات المن یتبین  ة حاصلین عل من حجم العین
ن على دبلوم متخصص في المحاسبة وحاصل% ٢٤.٦ مفردة بنسبة ٣٢ وأنبكالوریوس تجارة، 

سبة ٣٦أن ووالمراجعة،  ردة بن ى درجة وحاصل% ٢٧.٧ مف ستیالن عل ردة ٣٧ر، وأن ماج  مف



  أثر مراقب الحسابات ولجنة المراجعة على فجوة التوقعات                            یاسر زكریا الشافعى ، سمـر حسن طھ   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٢٠( 

سبة  ل% ٢٨.٥بن ة وحاص ى درج سبة هدكتوراالن عل ى أن ن ذا یعن ن % ٥٦.٢، وھ ة الم عین
ورا(حاصلون على درجات علمیة متقدمة  ى % ٨٠.٨أن  و،)هماجستیر ودكت ا حاصلون عل منھ

م بحث، وھذا یدل على تخصص أفراد عینة الدراسة في مجال العلیادراسات  ن فھ نھم م  بما یمك
  .اإلجابة علیھااألسئلة و

ا للموقع ً خصائص أفراد عینة الدراسة وفق)٤(رقم یوضح الجدول : ى  الموقع الوظیف- ٢
  :ى ، كما یل الوظیفي

  ) ٤ (دول ـج
  ىا للموقع الوظیفًالتكرارات والنسب المئویة لتوزیع أفراد عینة الدراسة وفق

 الفئات أعضاء هيئة التدريس أعضاء لجنة مراجعة مراقب حسابات
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %٣٧,٧ ٤٩ %٢٢,٣ ٢٩ %٤٠ ٥٢ إجمالي
  

ین ال دول أن یب سبة ٥٢ج ردة بن سابات،% ٤٠ مف ب ح ون مراق ردة ٢٩وأن  یعمل  مف
سبة  ة مراجعة، % ٢٢,٣بن ون أعضاء لجن ة الدراسة یعمل ن حجم عین سبة ٤٩أن وم ردة بن  مف
ة من حجم عینة الدراسة یعملون أعضا% ٣٧.٧ يء ھیئة تدریس، وھذا یدل على أن العین م الت  ت

  .إجراء الدراسة علیھا لدیھا المعرفة المطلوبة عن موضوع الدراسة
ة الدراسة وفق)٥(یوضح الجدول :   الشھادات المھنیة-٣ ل ً خصائص أفراد عین يا للتأھی  المھن

  : ، كما یلي )الشھادات المھنیة(
  ) ٥ (دول ـج

  المھنيا للتأھیل ًة لتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقت والنسب المئویاالتكرار
حاصل على شهادات مهنية في 

 مجال المحاسبة والمراجعة
حدى إحاصل على زمالة 

 الفئات ال يوجد الجمعيات أو المؤسسات المهنية
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %٣٧,٧ ٤٩ %٢٠,٨ ٢٧ %٤١,٥ ٥٤ إجمالي

ى % ٤١.٥ مفردة بنسبة ٥٤لجدول أن  ایتبین من بیانات ة حاصلون عل من حجم العین
سبة ٢٧شھادات مھنیة في مجال المحاسبة والمراجعة، في حین أن  ن حجم % ٢٠.٨ مفردة بن م

ة ى زمال ات أو /عینة الدراسة حاصلون عل ة، عضویة إحدى الجمعی  ٤٩وأن  المؤسسات المھنی
سبة  ردة بن ر ح% ٣٧.٧مف ة الدراسة غی م عین ن حج ى م لین عل ةاص والي أن أي شھادات أی  ح

من حجم عینة الدراسة حاصلون على شھادات مھنیة وھذا یوضح مدى تخصص أفراد % ٦٢.٣
  .عینة الدراسة في مجال الدراسة

م یوضح الجدول :   سنوات الخبرة-٤ ة الدراسة وفق) ٦(رق راد عین دد سنوات ًخصائص أف ا لع
   :، كما یليالخبرة

  ) ٦ (دول ـج
  ا لعدد سنوات الخبرةًت والنسب المئویة لتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقاالتكرار

   سنوات إلى٥من   سنوات٥أقل من 
 سنوات١٠ أقل من

  إلىسنوات ١٠من 
  سنة١٥ أقل من

 لىإ سنة ١٥من 
 الفئات  سنة٢٠أكثر من  سنة٢٠ أقل من

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 %١١,٥ ١٥ %٣٦,٢ ٤٧ %١١,٥ ١٥ %١٩,٢ ٢٥ %٢١,٥ ٢٨ إجمالي

ل % ٢١.٥ مفردة بنسبة ٢٨الجدول أن بیانات من یتبین  من حجم العینة لدیھم خبرة أق
ن ٥من أصحاب الخبرات من % ١٩.٢ مفردة بنسبة ٢٥ سنوات، وأن ٥من  ل م  سنوات إلى أق
ن عینة المن حجم % ١١.٥ مفردة بنسبة ١٥ سنوات، وأن ١٠ رات م دیھم خب ى ١٠ل  سنوات إل

سبة ٤٧سنة، في حین أن ١٥أقل من  ن حجم % ٣٦.٢ مفردة بن ن الم رات م دیھم خب ة ل  ١٥عین
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سبة ١٥ن أ سنة، و٢٠سنة إلى أقل من  ر من % ١١.٥ مفردة بن رات أكب ن أصحاب الخب  ٢٠م
ث المحاسبي، أن أفراد عینة الدراسة لدیھم خبرة جیدة في مجال العمل أيسنة،  % ٧٨.٥ن أ حی

ر من  رة أكث دیھم خب راد ، سنوات٥من أفراد عینة الدراسة ل درة أف ى ق دوره عل نعكس ب ذا ی  وھ
  . واإلجابة علیھا بدقةاالستقصاءعینة الدراسة على فھم أسئلة 

  
دق  ات وص دى ثب ن م د م تمارةوللتأك راء االس م إج ارات ت ا اختب صدق لھ ات وال  الثب

  :  یليكما  ختباراالوكانت نتائج ، Cronbach's Alphaكرونباخ دام طریقة ألفاباستخ
  : اتـ الثب اختبار- ١

رأيیقصد بالثبات إلى  ل م ي ك ھ ف د تطبیق  ة، درجة یعطى المقیاس قراءات متقاربة عن
ى ات بمعن ائج استقرار وثب ر إذا أاالستمارة نت شكل كبی د توزیعُ وعدم تغیرھا ب اعی س ھ ى نف  عل
تم األفر ة، وی ة معین رات زمنی ل استخداماد عدة مرات خالل فت اخ أ معام ارلفاكرونب ات الختب  ثب

ن عبارات االستمارة ة م ، ونجد أن ھذا المعامل یأخذ قیم بین الصفر والواحد، وعندما تكون قریب
ار، ویمكن االستقصاءالواحد فإن ھذا یدل على ثبات  سبة اعتب ات % ٦٠ ن ى ثب م عل ة للحك مقبول

تم صاءاالستق ھ ی ى أن افة إل ذا باإلض تبعاد، ھ ل أي اس ى معام صل عل ر یح اط متغی الي ارتب  إجم
)Item-Total Correlation( ن ین  % ٣٠ أقل م ھ وب اقيبین سھ، ب اس نف ي المقی رات ف  المتغی

  . في حساب قیمة معامل ألفاكرونباخ  )SPSS 22( برنامج استخدامویتم 
ل الثبات أ والثاني األول محورینللة  بالنسب)٧(رقم جدول بیانات الیتضح من و ن معام

اط اإلجمالي )٠.٨٩٥ ، ٠.٨٥٦(على الترتیب محور لكل  ل االرتب ى أن معام ، ھذا باإلضافة إل
  . ذات درجة ثبات عالیةمحاور، وھذا یؤكد أن ھذه ال%٣٠لكل عبارة أكبر من 

  ) ٧ (دول ـج
   معامل ألفاكرونباخخدامباستتقییم درجة الثبات والصدق الخاصة بمقاییس الدراسة 

 عباراتال
Correlated 
item-total 

correlation 

  كرونباخ معامل ألفا
 )مقياس الثبات(

عدد العبارات 
 المحذوفة

 معامل ألفا
كرونباخ بعد 

 الحذف

الجذر التربيعي 
مقياس (أللفا 

 )الصدق
)X1 (قياس تأثير مراقب الحساباتمحور   

X11 ٠,٧٣١     
X12 ٠,٧٣٣     
X13 ٠,٦٠١     
X14 ٠,٦٥٤     
X15 ٠,٩٤٦ ٠,٨٩٥ - ٠,٨٩٥ ٠,٧١٢ 
X16 ٠,٧٠١     
X17 ٠,٧٠٠     
X18 ٠,٥٨١     

)X2 (لجنة المراجعة  قياس تأثيرمحور  
X21 ٠,٦٦٦     
X22 ٠,٦٩٩     
X23 ٠,٩٢٥ ٠,٨٥٦ - ٠,٨٥٦ ٠,٥٧٦ 
X24 ٠,٦٠٠     
X25 ٠,٥٧٣     
X26 ٠,٥٨٧     
X27 ٠,٦٤١     

)Y (عوامل فجوة التوقعات في بيئة المراجعةمحور   
Y1 ٠,٥٩٣     
Y2 ٠,٢٥٢     
Y3 ٠,٤٥٠     
Y4 ٠,٨٤٨ ٠,٧١٩ ٢ ٠,٧١٨ ٠,٢٨٢ 
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Y5 ٠,٥٠٦     
Y6 ٠,٤٤١     
Y7 ٠,٣٥٤     
Y8 ٠,٤١٦     

  نتائج التحليل اإلحصائي :  المصدر 

  : دقـ الص اختبار- ٢
ل ،كد من أن األداة تقیس ما وضعت لقیاسھالمقصود بالصدق ھو التأ ساب معام م ح  وت

ات حساب الدراسة عن طریقمحاورالصدق ل ل الثب ذر التربیعي لمعام ا الجدول  الج ا یبینھ ، كم
م  ى الترتیب ،)٧(رق ة )٠.٨٤٨ ، ٠.٩٢٥ ، ٠.٩٤٦( وھي عل د إمكانی ة تؤك ، وھي نسب عالی

  .  ذات درجة ثبات عالیةمحاورن أن التبیف،  االعتماد على نتائج التحلیالت اإلحصائیة
ساقویمكن كذلك حساب صدق  وة االت اس ق ي قی ستخدم ف ذي ی تمارة وال داخلي لالس  ال

  ).٨ ( رقمجدولال ھاوضحی الكلیة كما االستقصاء بین درجات كل مجال ودرجات االرتباط
  ) ٨ (دول ـج

  قصاءرتباط بین درجة كل مجال والدرجة الكلیة لالستالنتائج معامالت ا
Correlations 

 لجنة  
 المراجعة

 مراقب
 الحسابات

 فجوة
 التوقعات

المتوسط العام 
 لإلستبانة

Pearson Correlation 1 .648** .440** .923** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 لجنة المراجعة 

N 130 130 130 130 
Pearson Correlation .648** 1 .450** .934** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 مراقب الحسابات 
N 130 130 130 130 

Pearson Correlation .440** .450** 1 .553** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 فجوة التوقعات 

N 130 130 130 130 
Pearson Correlation .923** .934** .553** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
المتوسط العام 

 ستبانةلال
N 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر 

  

ات الدراسة اختبارقبل إجراء  ً فروض الدراسة البد أوال التحقق من مدى صالحیة بیان
ص ل اإلح اتللتحلی ة البیان بة لطبیع صائیة المناس الیب اإلح د األس راء ؛ائي، وتحدی تم إج ذلك ی  ل

ع اختبار ات الدراسة للتوزی ة بیان دى تبعی د م ي لتحدی ار، وإجراء الطبیع ن مدى اختب  للكشف ع
  :    وذلك كما یلي، الخطياالزدواجوجود مشكلة 

  : Test of Normality الطبیعي التوزیع  اختبار-١
تم  تخدامی ار اس مرنوف اختب ولمجروف س  ؛Kolmogorov-Smirnov (K-S( ك

رار وفقاتخاذ مدى تبعیة بیانات الدراسة للتوزیع الطبیعي، ویتم الختبار ة ً ق ة مستوى الدالل ا لقیم
ة ).Sig( اإلحصائیة ستوى المعنوی ة بم ة )α( بالمقارن ت قیم إذا كان ن ).Sig(، ف ر م  دل )α( أكب

ع المسحوب من ى أن المجتم تم ذلك عل م ی ن ث ي، وم ع الطبیع ع التوزی ة یتب ادھ العین ى االعتم  عل
الیب اإلحصائیة الخاصة  اراتاألس ة باالختب ا إذا Parametric Tests المعلمی ة م ي حال ا ف ، أم

ة ).Sig(كان قیمة مستوى الداللة اإلحصائیة  ستوى المعنوی ة )α( أقل من قیمة م ذه الحال ي ھ  فف
ع ا ع التوزی ات ال تتب ون البیان م تك ن ث ي، وم ادلطبیع ة االعتم ى األسالیب اإلحصائیة الخاص  عل
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ارات ة باالختب ة Non-Parametric Tests الالمعلمی رط الطبیع إن ش رى ف ة أخ ن ناحی ، وم
ق اً ضروریاً شرطیعدللمتغیر التابع  م تطبی ھ، وت سیریة علی رات التف أثیر بعض المتغی  لدراسة ت

(:  
  ) ٩ (دول ـج

  التابع رنوف الختبار مدى تبعیة المتغیر ی كولمجروف سماختبارنتائج 
  الطبیعيللتوزیع )  فجوة التوقعات في بیئة المراجعة (

قيمة إحصاء   المتغير التابع
 االختبار

 مستوى الداللة اإلحصائية
ASYMP )SIG( القرار  

 طبيعي ٠,٢١٤ ١,٠٣٢ اجعةبيئة  المر فجوة التوقعات في
  نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر   

ة اإلحصائیةیتضح  ستوى الدالل ات الجدول أن م ن بیان ن )Sig = 0.214( م ر م  أكب
 = α( ي؛ ع الطبیع ع التوزی ابع یتب ر الت إن المتغی الي ف م  و؛وبالت ن ث نیمم تخدام  ك الیب اس أس
  .ختبارات المعملیةاال
    Multicollinearity الخطى االزدواج  اختبار-٢

دداالرتباط( الخطي االزدواجالتأكد من عدم وجود مشكلة یتم  شترك المتع )  الخطي الم
ن خالل فحص مصفوفة  ستقلة م رات الم ین المتغی اطب ىCorrelation Matrix االرتب  ؛ بمعن

ص  اطفح ین االرتب رین ا ب ستقلیناللمتغی اك ،م ون ھن ب أال یك اطا ویج ین رتب ر ب ي كبی  خط
وذج ي النم ستقلة ف رات الم ض،المتغی تم أی تخداما ً وی این اس ضخم التب ل ت ر معام  مؤش

)VIF(Variance Inflation Factor ، ھ این المسموح ب سبة التب د ،Tolerance ون ن بع  ولك
  : نتائج اختبار االزدواج الخطي) 

  )١٠(دول ـج
   بین المتغیرات المستقلة ى الخطاالرتباطنتائج 

 مراقب الحسابات لجنة المراجعة 
 ٠,٦٤٨ ١ لحنة المراجعة

 ١ ٠,٦٤٨ مراقب الحسابات
  نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر

ن  دولالم شكلة اج ى م وي عل ستقلة ال تحت رات الم ظ أن المتغی سابق یالح زدواج ال ال
تم %  تخداموی ل اس دم )Tolerance(و)VIF( معام ن ع ام م د الت دیر للتأك ة التق د عملی ن بع  ولك

   الخطىاالزدواجمشكلة وجود 
   : الدراسةىلمستخدمة فاألسالیب اإلحصائیة ا) و(

  : ة فروض الدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائیة التالیاختباریتم 
من خالل عمل دراسة وصفیة لمتغیرات الدراسة عن :  التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة) ١(

اريواالنحرافطریق إیجاد التكرارات والنسب المئویة والوسط الحسابي  وف ؛ المعی  للوق
  .العام لإلجاباتتجاه العلى ا

ددالسلوب اأ استخدام) ٢( ي المتع دار الخط ة : Multiple Linear Regression نح لمعرف
أثیر  ن ت ل م ساباتك ب الح ةمراق ة المراجع ال  ولجن ة األعم ي بیئ ات ف وة التوقع ى فج  عل

  .المصریة
ل اأ استخدام) ٣( اط لبیرسون السلوب معام وة  :Pearson Correlationرتب دى ق لفحص م

  .اه العالقة بین المتغیرات التفسیریة في النموذجتجاو
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فیة  ة وص راء دراس م إج ارات لت صاءعب سب االستق رارات والن اد التك الل إیج ن خ  م
ات االتجاه للوقوف على ؛ المعیاري لكل عبارةواالنحرافالمئویة والوسط الحسابي  ام لإلجاب  الع

  .ة أنھ یتم تفسیر المتوسطات من خالل مقیاس لیكرت الخماسيمع مالحظ
  : نتائج التحلیل الوصفي المتعلق بتأثیر مراقب الحسابات على فجوة التوقعات-١
ارات ال) ل الوصفي لعب وة محور التحلی ى فج أثیر مراقب الحسابات عل  األول والخاص بمدى ت

ام ال االتجاهجدول أن بیانات الیالحظ من و.  في البیئة المصریةالتوقعات ردألراء مع ة ال اتف عین
ة  ا الموافق ة ًتمام ي بیئ ات ف وة التوقع ى فج سابات عل ب الح أثیر مراق د ت ي تؤی ارات الت ى العب عل

ة ) ي فئ دخل ف ط ی ذا المتوس قموا(، وھ ط ال) اً تمامف اص بالمتوس اس الخ اص بمقی رجح الخ م
  . لیكرت

  )١١(دول ـج
  )مراقب الحسابات( المتغيرب  الخاصالمعيارينحراف التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واال

  موافق الفقرة
غير  محايد موافق تماماً

 موافق
  غير موافق

 تماماً
  الوسط

 الحسابي
  االنحراف 
 المعياري

  االتجاه 
 العام

١ ٣ ٨ ٣٨ ٨٠ X11 
٠,٨ %٢,٣ %٦,٢ %٢٩,٢ %٦١,٥% 

  موافق ٠,٧٧٩٩ ٤,٤٨٤٦
 تماماً

٣ ٣ ٤ ٦١ ٥٩ 
X12 موافق ٠,٨٣٣٨ ٤,٣٠٧٧ %٢,٣ %٢,٣ %٣,١ %٤٦,٩ %٤٥,٤ 

٣ ٨ ١١ ٦٦ ٤٢ X13 موافق ٠,٩٣٠٦ ٤,٠٤٦٢ %٢،٣ %٦,٢ %٨,٥ %٥٠,٨ %٣٢,٣ 

١ ٧ ١٠ ٧٣ ٣٩ 
X14 موافق ٠,٨١١٢ ٤,٠٩٢٣ %٠,٨ %٥,٤ %٧,٧ %٥٦,٢ %٣٠ 

٢ ٦ ٩ ٦١ ٥٢ X15 
١,٥ %٤,٦ %٦,٩ %٤٦,٩ %٤٠% 

  موافق ٠,٨٧٢٥ ٤,١٩٢٣
 

٤ ٣ ١٢ ٦٥ ٤٦ 
X16 موافق ٠,٨٩٨٠ ٤,١٢٣١ %٣,١ %٢,٣ %٩,٢ %٥٠ %٣٥,٤ 

٦ ١ ٧ ٦٢ ٥٤ X17 موافق ٠,٩٣٧٦ ٤,٢٠٧٧ %٤,٦ %٠,٨ %٥,٤ %٤٧,٧ %٤١,٥ 

٢ ٣ ١١ ٦٤ ٥٠ X18 موافق ٠,٨١٣٦ ٤,٢٠٧٧ %١,٥ %٢,٣ %٨,٥ %٤٩,٢ %٣٨,٥ 

 اإلجمالي ٢٢ ٣٤ ٧٢ ٤٩٠ ٤٢٢
٢,١ %٣,٣ %٦,٩ %٤٧,١ %٤٠,٦% 

 موافق ٠,٨٥٩٧ ٤,٢٠٧٧

  :لجنة المراجعة على فجوة التوقعات   نتائج التحلیل الوصفي المتعلق بتأثیر-٢
ارات ال) في لعب ل الوص ور التحلی اني مح أثیر لجنالث دى ت اص بم وة  الخ ى فج ة عل ة المراجع

ین  في البیئة المصریةالتوقعات ات، وتب دول أن بیان اه الج ام ال االتج ة الدراسة ألراءع راد عین  أف
ال ًالموافقة تماما على  العبارات الخاصة بتأثیر لجنة المراجعة على فجوة التوقعات في بیئة األعم

اس ) ًاموافق تمام(سط یدخل في فئة ، وھذا المتو) رجح الخاص بمقی إذا تم مقارنتھ بالمتوسط الم
   لیكرت

  )١٢(دول ـج
  متغير ب  المعياري الخاصواالنحرافالتكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي 

  )لجنة المراجعة(

  موافق الفقرة
  غير  محايد  موافق تماماً

 موافق
  غير موافق

 تماماً
  الوسط 
 الحسابي

  االنحراف
  المعياري

االتجاه 
 العام

٢ ٥ ٤ ٤٨ ٧١ X21 
١،٥ %٣،٨ %٣،١ %٣٦،٩ ٥٤،٦% 

  موافق ٠،٨٤٩٠ ٤،٣٩٢٣
 تماماً

٣ ٣ ٣ ٦٨ ٥٣ X22 
 موافق ٠،٨١٤٥ ٤،٢٦٩٢ %٢،٣ %٢،٣ %٢،٣ %٥٢،٣ %٤٠،٨
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٢ ٤ ٥ ٨٣ ٣٦ X23 
١،٥ %٣،١ %٣،٨ %٦٣،٨ %٢٧،٧% 

 موافق ٠،٧٥١١ ٤،١٣٠٨

٣ ١ ١٤ ٧١ ٤١ X24 موافق ٠،٨٠٧١ ٤،١٢٣١ %٢،٣ %٠،٨ %١٠،٨ %٥٤،٦ %٣١،٥ 

٣ ٤ ٧ ٥٧ ٥٩ 
X25 موافق ٠،٨٧٨٦ ٤،٢٦٩٢ %٢،٣ %٣،١ %٥،٤ %٤٣،٨ %٤٥،٤  

 تماماً
٢ ٣ ١٣ ٥٧ ٥٥ X26 موافق ٠،٨٤٠٣ ٤،٢٣٠٨ %١،٥ %٢،٣ %١٠ %٤٣،٨ %٤٢،٣ 

١ ٦ ١١ ٦٨ ٤٤ 
X27 موافق ٠،٨١٤٢ ٤،١٣٨٥ %٠،٨ %٤،٦ %٨،٥ %٥٢،٣ %٣٣،٨ 

 اإلجمالي ١٦ ٢٦ ٥٧ ٤٥٢ ٣٥٩
١،٧ %٢،٨ %٦،٣ %٤٩،٧ %٣٩،٥% 

 موافق ٠،٨٢٢١ ٤،٢٢١٩

ة المراجع التحلیل الوصفي نتائج -٣ ي بیئ ات ف وة التوقع ابع فج المتغیر الت یوضح : ةالمتعلق ب
   :كما یلي التحلیل الوصفي )

  )١٣(دول ـج
   المعيارينحراف المئوية والوسط الحسابي واالتكرارات والنسب ال

  الخاص بعوامل فجوة التوقعات في بيئة المراجعة

موافق  الفقرة
غير  محايد موافق تماماً

 موافق
غير موافق 

 تماماً
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

االتجاه 
 العام

٢ ٤ ٤١ ٨٣ - Y1 
١،٥ %٣،١ %٣١،٥ %٦٣،٨% - 

  موافق ٠،٦٣٣٣ ٤،٥٧٦٩
 تماماً

٨ ٧٩ ٤٣ - - Y3 موافق ٠،٥٦٧٧ ٤،٢٦٩٢ - - %٦،٢ %٦٠،٨ %٣٣،١ 

٢ ٦ ٤٩ ٧٣ - 
Y5 موافق ٠،٦٦١٦ ٤،٤٨٤٦ - %١،٥ %٤،٦ %٣٧،٧ %٥٦،٢  

 تماماً
١ ٩ ٥٦ ٦٤ - Y6 
٠،٨ %٦،٩ %٤٣،١ %٤٩،٢% - 

  موافق ٠،٦٥٥٣ ٤،٤٠٧٧
 تماماً

٧ ١٣ ٧٣ ٣٧ - Y7  
  موافق ٠،٧٧٣٨ ٤،٠٧٦٩ - %٥،٤ %١٠ %٥٦،٢ %٢٨،٥ 

 تماماً
٢ ١٢ ٦٩ ٤٧ - Y8 موافق ٠،٧٣٩٤ ٤،٢٢٣١ - %١،٥ %٩،٢ %٥٣،١ %٣٦،٢ 

 اإلجمالي - ١٤ ٥٢ ٣٦٧ ٣٤٧
١،٨ %٦،٦ %٤٧،١ %٤٤،٥%  

 موافق ٠،٦٧١٨ ٣،٣٣٩٧

دول أن ال  بیاناتیالحظ منو ام ال االتجاهج ة ألراءع ة الدراسة الموافق راد عین ا  أف ًتمام
، حیث أن )فجوة التوقعات في بیئة المراجعة(العبارات التي تستخدم في قیاس المتغیر التابع على 

  .  بالمقارنة بالمتوسط المرجح الخاص بمقیاس لیكرت) ً تمامافقموا( وھو یقع في فئة) 

  

روض واختبارلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة تناول الباحثان نتائج التح ة،  صحة الف البحثی
ث أن  دد، حی ي المتع دار الخط ل االنح تخدام تحلی ابع باس ر الت ع االمتغی ي، یتب ع الطبیع وال لتوزی

د ی يازدواجوج ستقلة، و خط رات الم ین المتغی رح  ب صائي المقت وذج اإلح الم النم دیر مع م تق ت
(:  

  
  )١٤(دول ـج

   على فجوة التوقعاتتأثير مراقب الحسابات ولجنة المرجعةنحدار المتعدد لالنتائج تحليل ا
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معامل  المتغيرات التفسيرية
 االنحدار

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

)Sig( 

  قيمة معامل
  تضخم التباين

)VIF( 

قيمة التباين 
  المسموح به
Tolerance 

  ٠,٣٥٢ ٣,٩٥٤ ٠,٠٠٠ ٠,١٨٣ مراقب الحسابات
 ٠,٣٥٢ ٣,٩٥٤ ٠,٠٠٠ ٠,١٤٦ لجنة المراجعة

 ٢,٩٥٢ االنحدارثابت 
 ٠,١٦٤ )R  ( االرتباطمعامل 

 ٠,٢١٣ )R2   (معامل التحديد
 ٠,٢٠٠   )R2 adj (معامل التحديد المعدل

  ٠,٣٨٩٥ S.E)   (قيمة الخطأ المعياري للنموذج
 ١٧,١٣٧ مسحوبة للنموذجال  F قيمة

  مستوى الداللة اإلحصائية للنموذج ككل
 ٠,٠٠٠ %١عند مستوى معنوية    

  اإلحصائينتائج التحليل : المصدر
وذج)  ة للنم صائیة الكلی ة اإلح ستوى الدالل ة م ستوى  (Sig = 0.00) أن قیم ن م ل م ي أق وھ
ستقلة، ھذا یع و،) رات الم ابع بمعلومة المتغی ل وني أن النموذج صالح للتنبؤ بالمتغیر الت أن معام

  .  خطيازدواجوھذا یؤكد عدم وجود ) 

  : األول ىالبحث الفرض اختبار -١
رض  نص الف ي ی ى البحث ھاألول عل سابات ال ":  أن ب الح وھري لمراق أثیر ج د ت  یوج

  ". على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة
أثیر  " بأنھ وقبول الفرض البدیلي وبالتالي یتم رفض الفرض العدم،) ب جوھري یوجد ت  لمراق

  ."الحسابات على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة 

   :ى الثان  البحثي الفرضاختبار - ٢
ى  ":   أنھ علىالثانيینص الفرض الفرعي  ة المراجعة عل ال یوجد تأثیر جوھري للجن

  ".  فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة
صائیة )  ة اإلح ستوى الدالل ة لأن م ة المراجع ر لجن ستوى ) Sig = 0.031(متغی ن م ل م أق
دم ،) رض الع ھيوبالتالي یتم رفض الف دیل بأن رض الب ول الف أثیر  " وقب ة جوھري یوجد ت  للجن

  .  "المراجعة على فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة

  :   للنموذج المقدر القدرة التنبؤیة- ٣
دد وذج  تتح ة للنم درة التنبؤی دیرات الق ة لتق ا األخطاء المعیاری ارین ھم الل معی ن خ م

د )Standard Error(المعالم  وتوضح ، )Coefficient of determination( ومعامل التحدی
ة)  ة صغیرة للغای ل ،وھي قیم ى أن معام افة إل ذا باإلض اط ھ دد االرتب یم ل المتع ة والق یم الفعلی لق
یم )R2( كما أن معامل التحدید ،وھي عالقة إیجابیة ذات داللة إحصائیة)  سئول عن تقی و الم  وھ

صریة ی%  ال الم ة األعم ي بیئ ات ف وة التوقع ي فج این ف ر أو التب ن التغی ب م ى مراق ع إل رج
  .الحسابات ولجنة المراجعة
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 – لجان المراجعة - الحسابات ومراقب(من خالل تحلیل وتفسیر أراء المستقصى منھم 
دریس ة الت ضاء ھیئ صریةأع ات الم ن ی)  بالجامع ب مك ن مراق ل م سبیة لك ة الن ب األھمی ترتی

(:  
  )١٥(دول ـج

  ترتيب األهمية النسبية لمراقب الحسابات ولجنة المراجعة في التأثير على فجوة التوقعات 
 المتغير فجوة التوقعات

 )R2(معامل التحديد نسبة مساهمة كل متغير )R(معامل االرتباط 
  %٢٠,٢٥ .٤٥٠** مراقب الحسابات
  %١٩,٣٦ .٤٤٠** لجنة المراجعة

  %١  عند مستوى معنوية**     

  : ھنالجدول أبیانات ن یتضح م
ي الحسارتباط توجد عالقة – ات ومراقب ابات  إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین فجوة التوقع
(.   
ة – اط توجد عالق ات ارتب وة التوقع ة وفج ة المراجع ین لجن ة إحصائیة ب ة ذات دالل  إیجابی
(  
أثیر – ي الت ة ف ة المراجع ب الحسابات ولجن رین مراق سبیة للمتغی ة الن ب األھمی  یمكن ترتی

  :ي یلامك)  التوقعاتفجوة(على المتغیر التابع 
  .من التغیر الحادث في فجوة التوقعات% 

  . التغیر الحادث في فجوة التوقعاتفي% 

سبیة تیب وتم تر ا األھمیة الن ر طبق ل متغی نھم ًلعناصر ك  باستخدامألراء المستقصى م
  : كما یلي فریدمان اختبار

 ھاألراء المستقصى منھم حول تأثیرًطبقا  مراقب الحسابات  لعناصر ترتیب األھمیة النسبیة-١
 =α(اً األكثر تأثیراتى منھم حول العبارصاء المستقر، وھذا یدل على أن ھناك فروق بین أ 

  : كما یليالجدول ترتیب أھمیة كل عبارةیوضح على فجوة التوقعات، و

  )١٦(جـدول 
   منهمترتيب األهمية النسبية ألراء المستقصى

  .Sig)(مستوى الداللة اإلحصائية  )Chi-Square  (لمحورا متوسط الرتبة  العبارات
X11 ٥,٤٨   
X12 ٤,٧٨   
X17 ٤,٥٢   
X18 ٤,٤٦   
X15 ٠,٠٠٠ ٤٧,٩٢٤ ٤,٤٢ 
X16 ٤,٢١   
X13 ٤,١٠   
X14 ٤,٠١   

ة  لعناصر  ترتیب األھمیة النسبیة-٢ ة المراجع ا لجن  ھاألراء المستقصى منھم حول تأثیرًطبق
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 = α(ار ول العب نھم ح صى م ي أراء المستق روق ف اك ف ى أن ھن دل عل ذا ی ر ات، وھ  األكث
  : ترتیب أھمیة كل عبارة كما یليیوضح الجدول ا على فجوة التوقعات، وًرتأثی

  )١٧(جـدول 
   منھمھمیة النسبیة ألراء المستقصىاأل

  (.Sig)مستوى الداللة اإلحصائية   )Chi-Square  (المحور متوسط الرتبة  العبارات

X22 ٤,١٣   
X21 ٤,٠٦   
X25 ٤,٠٢   
X26 ٤,٠٢   
X27 ٠,٠٠٠ ٣٠,١١٧ ٣,٧٥ 
X24 ٣,٦٥   
X23 ٣,٦٥   

ین: ألراء المستقصى منھمً طبقاتوقعات فجوة اللً  األھمیة النسبیة للعبارات األكثر تحدیدا-٣  یتب
 = α( ،الي د وبالت ات، توج وة التوقع اس فج ي قی ارة ف ل عب ة ك ین أھمی روق ب ح و ف یوض

  : كما یليالجدول أھمیة وترتیب كل عبارة من العبارات

  )١٨(ول جـد
   منھماألھمیة النسبیة آلراء المستقصى

  (.Sig)مستوى الداللة اإلحصائية  )Chi-Square  (المحور متوسط الرتبة  العبارات

Y1 ٤,١٧   
Y5 ٣,٨٦   
Y6 ٠,٠٠٠ ٦٤,٨٧٤ ٣,٦٦ 
Y3 ٣,٢٤   
Y8 ٣,٢٣   
Y7 ٢,٨٥   

  النتائج والتوصيات :سابعاً 

  
  :النتائج التالیةل اإلطار النظري للبحث والدراسة المیدانیة استخالص یمكن من خال

ى إ – ف عل ات یتوق ن فجوة التوقع ي الحد م ب الحسابات ف تقاللیباال تمتعھن دور مراق ، ةس
اد والموضوعیة،  المھنیةلتزامھ بالمعاییراو ل الحی وافر عوام ا، وت ارف علیھ ادئ المتع  والمب

د  ھ عن ھ وواجبات د مھام ادة وعوتحدی ة، وزی اق المراجع د نط یط وتحدی ستخدمین يتخط  الم
ا ألحدث ً، وإعداد التقاریر المالیة طبقھة في أداء مھامواجببذل العنایة المھنیة الو، اتھبمسئولی

  .فجوة التوقعاتأو الحد من تقلیل یمكن  وبالتالي ؛المعاییر المحاسبیة المقبولة
ة بال– ة المراجع وم لجن ن تق د م وة التح ع  فج ة م ة المراجع ة خط ق دراس ن طری ات ع وقع

ل وم حصولھ على أدلة إثبات كافیة ومالئمة، یدعلت ؛مراقب الحسابات دراسة القوائم المالیة قب
ة ات المراجع ى مالحظ م عل س اإلدارة إلطالعھ ى مجل ھا عل ة  و،عرض ضاء اللجن ع أع تمت

شاكل بصورةم قدرتھةادیزلالخبرة المالیة والمحاسبیة ب ل الم رة،  على ح ة  مبك شكیل اللجن وت
ع ب م یتمت دد مالئ ن ع اراتم رات ومھ بخب ي الجوان ة ف م  متنوع بیة، ودع تقالل ا المحاس س
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ى تضیف ؛ دعم ثقة المستخدمین في القوائم المالیةوبالتالي ؛مراقب الحسابات ساعد عل ا ی  مم
  .فجوة التوقعات

ب العوامل المرتبطة با بًا جوھریً تتأثر فجوة التوقعات في بیئة األعمال المصریة تأثیر– مراق
  .الحسابات ولجنة المراجعة

  . على فجوة التوقعات من دور لجنة المراجعةاً أن دور مراقب الحسابات یكون أكثر تأثیر–
  

  :في ضوء نتائج الدراسة یمكن صیاغة مجموعة التوصیات التالیة
رورة ا– ام بال ض ة ھتم ادراس وة التوقع ل فج ر تحلی ن أخط ا م ث أنھ ة، حی ي المراجع ت ف

ة ومصداقیة ، تواجھ مھنة المراجعةالتيالقضایا  ي ثق ؤثر ف ستخدمي وت ي م ة ف وائم المالی  الق
ساباتال ضرورة ا–  .مھنةال ب الح ة بمراق ل المتعلق ام بالعوام ي ،ھتم وة والت ور فج ى ظھ ؤدى إل  ت

ذه العواما و،التوقعات ي أھم و،لتخاذ القرارات الالزمة للقضاء على ھ شك ف ا ال تقاللیتھ اھ س
ينخفاض جودة األداء او ة المھن ة وعدم معقولی شریعات واإلصدارات المھنی ھ وقصور الت  ل

  .  القوائم المالیةمستخدميتوقعات 
ي تحسین الوعيضرورة تنمیة  – دور لجان المراجعة ف ستثمرین ب ساھمین والم دى الم  ل

إلزام ؛فافیتھاجودة التقاریر المالیة وزیادة مصداقیتھا وش ب الحسابات ب ف مراق  لتدعیم موق
  . القرارومتخذيالمزید من اإلفصاح في تقاریرھا المالیة لخدمة المستثمرین بالشركات 

ة– ة المراجع ام مھن دور ومھ ة المراجعة ب ي  ضرورة تعریف المستفیدین من خدمات مھن  ف
  . ة من حجم توقعاتھم غیر المعقولقلیل من أجل الت؛ المجتمع
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دور لجنة المراجعة في الحد من ممارسـات إدارة األربـاح           " ،   )٢٠١٤(، فريد محرم     براهيمإ .١

، المجلـة   "دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المصرية المسجلة ببورصة األوراق الماليـة          
 .٥٥١-٤٨١  ،العدد الثالث ، ، جامعة عين شمس  كلية التجارة–العلمية لالقتصاد والتجارة 

ليات الحوكمة للحـد مـن الفـساد     آدور المحاسبة في تفعيل      "،  )٢٠١٤(سعود محمد    ، الركيبي .٢
ـ        واإلداري المالي مجلـة الفكـر     ،"وراق الماليـة    أل في الشركات المتداولة في سوق الكويت ل

 .٦٥٦ - ٦١٥ : ٤ جامعة عين شمس، العدد - ، كلية التجارةالمحاسبي
دور دوران أعضاء لجان المراجعة في زيـادة فعاليـة    " ،  )٢٠١٨(عبدالمنعم   ، محمد  يالشوارب .٣

 ، كلية التجـارة ي، مجلة الفكر المحاسب"لجنة المراجعة وأثر ذلك على أتعاب المراجعة الخارجية      
  .٣٢٧ – ٢٦٧ :٤ جامعة عين شمس، العدد -

في البنوك التجاريـة العاملـة   ليات الحوكمة آمتطلبات تطبيق   "  ،)٢٠١٠(، فكرى أحمد     يالعبس .٤
 كليـة التجـارة،   - رسالة ماجستير في المحاسبة، " دراسة نظرية تطبيقية     –بالجمهورية اليمنية   

 . جامعة أسيوط
فجوة التوقعات في المراجعة دراسة نظرية وأدلة ميدانية من         "  ،)٢٠٠٥ (إبراهيم، دينا    يالعيسو .٥

 .، كلية التجارة، جامعة طنطاالمحاسبة في رسالة ماجستير، " في مصر المهنيالمحيط 
طار مقترح لدراسة العالقة بين فعاليـة لجنـة المراجعـة           إ "،  )٢٠١٦(، مصطفي سالم     النيهوم .٦

، المجلة  "بية  يدراسة ميدانية على الشركات المساهمة الل     :  لمراقب الحسابات  المهنيوجودة األداء   
 .٦١٥-٥٩٣ :ولأل عين شمس العدد اجامعة -، كلية التجارة   والتجارةلالقتصادالعلمية 

 الحـسابات   ومراجعي الماليفجوة التوقعات بين المجتمع     "  ،)٢٠٠٤( ، يوسف محمود   جربوع .٧
 عـشر،   يالمجلد الثـان  ،  سالميةإلمجلة الجامعة ا   ،"القانونين وطرق معالجة تضيق هذه الفجوة       

  .٣٨٩-٣٦٧ :الثانيالعدد 
المنظمات المهنية في تحسين جودة المراجعة مـن        دور  " ،  )٢٠٠٩( إسماعيل   الباقي، عبد  حسن .٨

رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويـل، جامعـة        ،  " الحسابات في السودان   مراجعيوجهة نظر   
 كلية الدراسات العليا، السودان للعلوم والتكنولوجيا

دور معايير جودة المراجعة في تعزيز ثقـة تقريـر المراجـع     "  ،)٢٠١١(، حسن الطيب     خالد .٩
مجلـة كليـة    ،  "دراسة تطبيقية على البنوك الـسودانية       :  المصرفي االئتمان ألغراض   رجيالخا

 .١٣١-٩٧:السودان – والعلوم اإلدارية والسياسيةاالقتصادكلية ،  العلميةاالقتصاد
دراسـة  (التشخيص والحلول   : فجوة التوقعات في المراجعة   " ،  )١٩٩٩ (ي، محمد سام   يراض .١٠

  ٧٥٧ – ٧١٧ :سكندريةإلجامعة ا،  كلية التجارة–جارة للبحوث العلمية ، مجلة كلية الت" )نتقاديةا
 .سكندريةإل ا، الدار الجامعية،"موسوعة المراجعة المتقدمة"،  )٢٠١١( ـــــــــــ .١١
، أسبابها ومكوناتها والحلـول      فجوة التوقعات في المراجعة   " ،  )٢٠٠٦(حمد شوقي    أ ، رمضان .١٢

، رسـالة ماجـستير فـي       )"دراسة ميدانيـة  (جعة في مصر    المقترحة بالتطبيق على مهنة المرا    
 .، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية المحاسبة

سـتقاللية  النموذج مقترح لدراسة العالقة بـين خـصائص ا        "  ،)٢٠١٢(، محمد أحمد     شاهين .١٣
 لالقتـصاد ، المجلـة العلميـة   "الخاصة بأعضاء لجنة المراجعة وعمليات تعديل القوائم الماليـة     

  .٣٣٩-٣٦٣: جامعة عين شمس،ارة، كلية التجارةوالتج
 القـوائم الماليـة ومراجـع       مستخدميفجوة التوقعات بين    "  ، )٢٠١٥( حفيظ    مليكة ، شبايكى .١٤

  الجزائر ، والتنمية البشرية، جامعة سعد دحلب     االقتصاد، مجلة    "الحسابات أسبابها وسبل تضيقها   
  .٢١٧-٢١ :١١ العدد
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 على جودة المراجعة دراسة     ه وأثر الخارجي للمراجع   المهنيأهيل  الت"  ،)٢٠١٧(، مباركة    شتح .١٥
 قاصـدي ، رسالة ماجستير، جامعة     " ورقلة والوادى    بوالتي الحسابات   محافظيميدانية لعينة من    

 . ، الجزائر مرباح
الربط بين محتوى تقرير المراجع وفجـوة التوقعـات بـين      "  ،)٢٠٠١(براهيم  إرضا   ، صالح .١٦

، كلية التجارة جامعة طنطا، الملحق األول       "رين دراسة نظرية وأدلة ميدانية      المراجعين والمستثم 
 .٤٨-١:المجلة العلمية للتجارة والتمويل يالعدد الثان

 ودورها في الحد من مخاطر      الخارجيمسئوليات المراجع   "  ،)٢٠١٦(، خالد عبدالعزيز     صالح .١٧
، "ي  ميدانية على ديوان المراجعة القـوم دراسة: المراجعة وزيادة درجة الثقة في التقارير المالية      

 .جامعة النيلين  -كلية التجارة ه في المحاسبة، رسالة دكتورا
بية وأثـره علـى     يتطوير أداء لجنة المراجعة في المصارف الل      "  ،)٢٠١٥(، محمود    عبدالفتاح .١٨

 للدراسـات   المجلة المـصرية  ،   "دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية     : الرقابة الداخلية 
  .٢٠٩-١٨٥ :٣، العدد ٣٩المجلد  التجارية، كلية التجارة جامعة المنصورة،

نحو تضيق فجوة التوقعات في المراجعـة فـي مـصر           " ،  )٢٠٠٢(محمد عبدالعزيز    ، عبداهللا .١٩
 ،، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة      "باالسترشاد بالجهود العلمية والمهنية الدولية      

 .١٣٥ – ١٠٥ : العدد األول،نهاجامعة ب
 وتأثيرها على أداء مراقب الحـسابات لواجباتـه         االستقاللية"  ،)٢٠٠٧(ي  ، يوحنا نصح   عطية .٢٠

 الثالث عشر والتطورات الحديثة للمحاسبة والمراجعة ومستقبل مهنة         الضريبي، المؤتمر   "المهنية  
بية يغيرات الماليـة والـضر  المحاسبة والمراجعة في مصر في ظل تحرير تجارة الخدمات والمت      

 .٤٤- ١ : مصر–قتصادية الجديدة الوا
ق فجـوة   ي مراقب الحسابات علـى تـضي      استقاللأثر تدعيم   " ،  )٢٠١٥(، ياسمين أحمد     غنيم .٢١

، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة جامعـة  "دراسة ميدانية   : التوقعات في المراجعة  
  .٤٧٥- ٤٦١ :الثانيالعدد  ،عين شمس

 القـوائم   مستخدميدور مراجع الحسابات في تلبية احتياجات       " ،  )٢٠١٣( ، محمد بشير   غوالي .٢٢
، مجلة الباحـث،    "الشرقيالمالية دراسة حالة عينة من ممارسي مهنة المحاسبة بواليات الجنوب           

 : عـشر  الثـاني  العدد   ، مرباح قاصدي جامعة   ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير     
١٣٨– ١٢٩. 

، المؤتمر  "ستقاللية على أداء مراقب الحسابات لواجباته       المدى تأثير ا  "  ،)١٩٩٦(، محمد    لبيب .٢٣
 .٢١-٢ :القاهرة الثالث، جامعة األزهر وجمعية الضرائب المصرية، الضريبي

، المؤتمر  "حقوقه وواجباته : مراقب الحسابات في مصر   "  ،)٢٠٠٧(، أحمد عبدالرحمن     مبارك .٢٤
  .٣٢-١: ٢المجلد  جامعة القاهرة، -كلية التجارة ، لثالث عشر االضريبي

دور الجمعيات المهنية في التقليل من فجوة التوقعات فـي   "،  )٢٠١٥(عبدالرحمن عمر   ،  محمد .٢٥
  .٣٣٢-٢٨٨ :ولألالعدد ا مصر، –مجلة الثقافة والتنمية  ، " دراسة تطبيقية - المراجعة

قـرار مجلـس إدارة      "،)٢٠١٦يوليو  (،  ة للرقابة المالية  مركز المديرين المصري بالهيئة العام     .٢٦
 بشأن إصـدار الـدليل المـصري        ٢٦/٧/٢٠١٦بتاريخ  ) ٨٤(الهيئة العامة للرقابة المالية رقم      

    eg.gov.fra.www://http/: ، اإلصدار الثالث، الموقع اإللكتروني للهيئة"لحوكمة الشركات 

قياس أثر فجوة التوقعات في المراجعة علـى قـرارات          "  ، )٢٠١١(، إسالم عبدالفتاح     يوسف .٢٧
  رسـالة ماجـستير   ، " دراسـة ميدانيـة   –المستثمرين في سوق األوراق الماليـة فـي مـصر    

 .غير منشورة 
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   االستقصاءنطاق :  ثانياً

موافق   ارةــــــــــــالعب  م
غير   محايد  موافق  تماماً

  موافق
غير موافق 

  تماماً

  عوامل فجوة التوقعات في بيئة المراجعة:  ولالمحور األ
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١  
إن عدم التحديد الواضح لدور ومسئوليات مراقـب الحـسابات          
ساهم في إيجـاد فجـوة التوقعـات بـين مراقـب الحـسابات             

 والمستخدمين
          

 إلى فقدان الثقة في باالستقالل مراقب الحسابات    التزاميؤدى عدم     ٢
            يقدمهاالتيالخدمات 

 عدم فعالية توصيل نتائج المراجعة يساهم في زيـادة فجـوة            إن  ٣
           التوقعات 

 في المراجعة يساعد علـى زيـادة        المهني جودة األداء    انخفاض  ٤
           فجوة التوقعات 

عدم كفاية التشريعات واإلصدارات المهنية المنظمة للمهنة مـن           ٥
            تتسبب في وجود فجوة التوقعات التيالعوامل 

 المعلومـات الماليـة بـدور مهنـة         مستخدميؤدى عدم وعى    ي  ٦
           المراجعة إلى زيادة فجوة التوقعات 

إن تضمين تقرير مراقب الحسابات للمصطلحات الفنية المرتبطة          ٧
           بعلم المراجعة يساهم في زيادة فجوة التوقعات 

وجود منظمات مهنية قوية تدعم عمل مراقب الحسابات وتساعد           ٨
           تضيق فجوة التوقعات على 

  بيئة األعمال المصرية تأثير مراقب الحسابات على فجوة التوقعات في:  المحور الثاني

١  
إن زيادة استقالل مراقب الحسابات ركن أساسي من أجل زيادة          
ثقة المستخدمين في القوائم المالية وفي تقارير المراجعـة ممـا           

 .يؤدي إلى الحد من فجوة التوقعات
          

٢  
 مراقب الحسابات بتنفيذ عملية المراجعة وفقاً للمعـايير         التزامإن  

أو المبادئ المتعارف عليها يساعد على زيادة مستوى الثقة فـي           
 .عملية المراجعة مما يعمل على تقليل فجوة التقرير

          

٣  
 يحصل عليهـا مراقـب الحـسابات مقابـل          التيتؤثر األتعاب   

 يحـد مـن     وبالتالي استقاللهتوى   يؤديها على مس   التيالخدمات  
 فجوة التوقعات   

          

٤  
إعداد التقارير المالية طبقاً ألحدث المعايير المحاسـبية المقبولـة      
يجعل الشركة قادرة على مسايرة التغيرات في المجتمع وبالتالي         

 تقليل فجوة التوقعات
          

٥  
إن عدم وعى المستخدمين بمسئولية مراقـب الحـسابات عـن           

 الغش واألخطاء في القوائم المالية يؤدى إلى زيادة فجوة          افاكتش
 . التوقعات

          

بذل العناية والمهارة المهنية المعقولة من قبل مراقب الحـسابات            ٦
           في أداء مهامه يحد من فجوة المسئولية 

٧  
فر عوامل الحياد واألمانة والموضوعية في مراقب الحسابات        اتو

جاز ما يوكل إليه من مهام يحد مـن فجـوة       في إن  استقاللهبدعم  
  االستقالل

          

تحديد مهام وواجبات مراقب الحسابات عند تخطـيط أو تحديـد        ٨
           المراجعة يحد من فجوة المعقولية  نطاق

  بيئة األعمال المصرية  تأثير لجنة المراجعة على فجوة التوقعات في:  الثالث المحور

اسة القوائم المالية قبل عرضـها علـى        تقوم لجنة المراجعة بدر     ١
إلطالعهم على مالحظات المراجعة والعمل على  مجلس اإلدارة
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 فجوة التوقعات الحد من

 مراقب الحسابات مع خطة المراجعة تقوم لجنة المراجعة بدراسة  ٢
 على مما يساعد على أدلة إثبات كافية ومالئمة حصوله بما يدعم

 تضيق فجوة التوقعات 
          

 مراقب الحسابات   استقاللوجود لجنة مراجعة في المنشأة يدعم         ٣
           ويحد من فجوة المعقولية 

ثقة المستثمرين في القوائم الماليـة    لجنة المراجعة يدعماستقالل  ٤
 وبالتاليشفافية المعلومات المالية المقدمة للمستخدمين  مما يحقق

 تضيق فجوة التوقعات يساعد على
          

ا زادت الخبرة المالية والمحاسبية ألعضاء لجان المراجعـة         كلم  ٥
الحد من  وبالتاليتزداد قدرتها على حل المشاكل بصورة مبكرة 

 فجوة المسئولية 
          

العدد المحدود ألعضاء لجنة المراجعة يؤدى إلى تنوع محـدود            ٦
من المعرفة والمهارة والخبرة في المعلومات المالية مما يـؤدى          

درجة الثقة في المعلومات المالية ممـا يعمـل علـى           إلى نقص   
 توسيع فجوة التوقعات

          

 لجنة المراجعة بدورها في تحديد واجبات ومـسئوليات   اضطالع  ٧
           مراقب الحسابات يحد من فجوة المسئولية 

 
  

  
  
  
  
  


