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 ملخص البحث

جعة تهدف الدراسةةةةة إلى التحقي  في تأثير التخصةةةةص القطاعي للمراجع البديل على مخاطر المرا     
باع المنهج الوصةةةةةةةةةلي التحليلي  في ظل إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي. ولتحقي  هذا الهدف تم إت
لتوضيح ذلك األثر على المكونات الرئيسة لمخاطر المراجعة )الخطر الطبيعي، خطر الرقابة، خطر االكتشاف(. 

التي تم جمعها من عينة الدراسة من المراجعين حيث تم االعتماد على االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، و 
بديوان المحاسةةةةةبة الليبي ومكاتر المراجعة الخارجية. نتائج الدراسةةةةةة تشةةةةةير إلى وجود تأثير كبير للتخصةةةةةص 
القطاعي للمراجع البديل على تقييم الخطر الطبيعي من خالل زيادة التركيز على البنود واألرصةةةةةةةةةدة التي ت ون 

لمقصةةةودة و ير المقصةةةودة. إضةةةافة إلى وجود تأثير كبير للتخصةةةص القطاعي للمراجع أكثر عرضةةةة لاخطا  ا
البديل على تقييم خطر الرقابة من خالل قدرة المراجع المتخصةةةةةةةةةص على تقييم مدج كلاية إجرا ات الرقابة 

عي الداخلية التي ينلذها العميل. كما أن النتائج تظهر وجود تأثير من كبير إلى متوسةةةةةةةةةا للتخصةةةةةةةةةص القطا
 للمراجع البديل على تقدير خطر االكتشاف من خالل التخطيا بشكل أفضل لعملية المراجعة.

 .التخصص القطاعي، مخاطر المراجعة، إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي: الملتاحيةال لمات 
The impact of the sectoral specialization of the alternative auditor on 

the audit risk in light of the mandatory periodic change of the 

external auditor 

Abdunnabi M. Faraj                                 Husam A. Emhemed 

Libyan Academy – Tripoli                             Libyan Audit Bureau 
abduunabif@gmail.com                          husamalzaroog@gmail.com 

                 

Abstract 

       The study aims to examine the effect of the sectoral specialization of the alternative 

auditor on the audit risk in light of the mandatory periodic change of the external 

auditor. To achieve this goal, a descriptive-analytical approach was applied and a 

questionnaire was used to collect data from the study sample, which consisted of the 

auditors in the Libyan Audit Bureau and auditors in audit firms. The results indicate 

that there is a significant impact of the sectoral specialization of the alternative auditor 
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on evaluating Natural risk.  Also, they indicate that there is a significant impact of the 

sectoral specialization of the alternative auditor on assessing the risk of control. In 

addition, they showed that there is a significant impact of the sectoral specialization of 

the alternative auditor on estimating the risk of discovery through better planning of 

the audit process. 

Keywords: Sectoral specialization, Audit risk, Mandatory periodic change of the external auditor 

 . المقدمة1

إن األحداث التي شهههههادعا العالا في الاتري األويري والمتميلة في ا ايار ميير مر الشهههههرما  والبنو  
في الواليههها  المت هههدي األمري يهههة،  Enron ،World comحول العهههالا علب سههههههههههههههبيههه  الميهههال: 

Olympus اليابان،  فيIrish Bank  ،في إيرلنداVivendi  ،في فر سهههههههههاNational Kidney 
Foundation    في سههههههههههههههنغافوري ...إلخى والتي لع  إلب إفالط العديد مر األطراه المرت طة  ا

الشهههرما ، وعو ما  اع ال  اث والتاا  ال  ومية اجرال المزيد مر الدراسههها  لل  س عر لسههه ا  
 ع   اال ايارا  ومعالتة مسب اتاا حرًصا مناا لمنع تكرارعا في المستقب .

اسا  ت توي علب جملة مر األس ا  لع  لعماا فش  مزاولي مانة المراجعة وما ت  تائج ع   الدر 
في اكتشهههههاه العديد مر األوطار لو التواطم بعدم إ  ار لصههههه ا  المصهههههالا  ا   األوطار والتي 

ى. و د ترتب علب ذلك توجيه 2010سهههههههههههاعمت في حدوث ع   اال ايارا  طودا، والسهههههههههههرطاوي، 
ارعا طره لساسي تقوم عليه  ظرية الومالة وصمام فعال في م ا اال تقاعا  لمانة المراجعة باعت 

لو تسهههههههههريع ع   اال ايارا ، واصهههههههههة بعد التيام بالعديد مر اسهههههههههتطالعا  الرلي في لمري يا عقب 
وظاور  ائمة "مر تيق به؟" وتصهههنيل المراجعير في مرت ة رجال السهههياسهههة  Enronا ايار شهههرمة 

% مر 73ما وا في السهها ق مر لكير األشههخاة وقة واعتقاع وبائعي السههيارا  المسههتعملة، بعد إن 
الخاضهههههعير للمسههههها بين المراجعير الخارجيير يقومون بما ييمرعا به عمالئاا حتب لو تطلب ذلك 

 ى.2013فساع استقاللاا طالقشي، 

وعو ما ولد الضغط المتزايد علب مزاولي ومنظمي مانة المراجعة والماتمير  اا اجرال المزيد مر 
دراسهههههها  المتخصههههههصههههههة حول حتيقة ع   اال تقاعا  واالفتراضهههههها  القائمة علياا واالسههههههتااعي مر ال

 تائتاا في إرجاع اليقة للمانة وإصههههههههههدار المعايير والتشههههههههههريعا  التي ت اف  علب مسههههههههههتو  اليقة 
 والتوعي المطلوبة مناا في الوا ع العملي. 

ر عدي شرما  فيما مضب  تج بسبب و د توصلت  تائج ع   الدراسا  المتخصصة إلب لن ا ايا
ى لو ماالته في اكتشهاه 2013فشه  عملية المراجعة  تيتة لاقدان اسهتقاللية المراجع طل و ريا،، 

ا ما لكد عليه الم امي مخاطر المراجعة  تيتة لعدم تاامه لقطاع العمي  لو النشاط التابع له. وع 
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ايا المرفوعة ضههههد شههههرما  المراجعة في عندما  ير بين زياعي عدع القضهههه Amhawitz)طاألمري ي 
اآلو ة األويري مان  تيتة لقبولاا ماام في متاال  ال يتوافر لدياا فياا التيعي  العلمي والتدريب 

 ى.2008الكافي للتيام  اا طالخز دار، 

ول لك سههههههههعت عدع مر الدول إلب إصههههههههدار بعف التشههههههههريعا  ااضههههههههافية والتي تعم  علب ععا 
لزياعي ماالي لعائه الماني، ولع  مر ل رز ع   التشهههريعا  إلزام الشهههرما  م   اسهههتقاللية المراجع 

المراجعة  تغيير مراجعياا الخارجيير بعد فتري معينة مر الزمر علب سههبي  الميال ال ال صههر مافة 
؛ 2015عول االت اع األوروبي والصهههههههههير والالبير والاند وإ دو يسهههههههههيا والسهههههههههعوعية و طر طم موع، 

Ewelt-Knauer et al‚ 2012) وذلك اسهههتتابة للدراسههها  التي لوصهههت  ا ا التغيير موسهههيلة ،
ا ولصههههههه ا   ععا إضهههههههافية لاا العديد مر المميزا ، لع  لعماا زياعي وقة المسهههههههتيمرير وصهههههههوصهههههههً
المصههههههالا عموًما في اسههههههتقاللية عم  المراجع وتقرير  الماني، إضههههههافة لمواجاة بعف المشههههههاك  

 ايارا . وبالرغا مر لن ع ا ااجرال سهههههههههيدعا في الغالب اسهههههههههتقاللية السهههههههههابقة والتي لع  لا   اال
المراجع بشهههههههههههههه ه  مبير، إال ل ه  وب  بالرفف مر العهديد مر التاها  المانيهة واألكاعيميهة وذلك 
تماشههههههههههًيا مع ال تة التي تشههههههههههير إلب لن ع ا التغيير سههههههههههيزيد مر فرة احتمال تعام  العمي  مع 

الكافية  بيئة وتعامال  العمي  مما يمعي به للاشهههه  في اكتشههههاه مراجع  دي  ليسههههت لديه المعرفة 
 والتقرير عر مخاطر المراجعة. 

ول لك سهههههههههههههعت ع   الدراسهههههههههههههة إلب التعره علب وجاة  ظر المراجعير العاملير بم اتب المراجعة 
الخارجية لو  ديوان الم اسههه ة الليبي حول تيوير التخصهههص القطاعي في  شهههاط م دع علب ماالي 

جع البدي  في اكتشههههههههههههههاه والتقرير عر مخاطر المراجعة، وذلك اسههههههههههههههتتابة لدعوا  المميدير المرا
لسهههههههههههههياسهههههههههههههة التغيير الدوري للمراجع ووجاة  ظرعا التي تطالب  تطبيقاا إلزامًيا علب مافة عمالل 

 المراجعة.
 ة البحثةةةةةةةمشكل .2

وري التغيير الدوري للمراجع إن تبني بعف الدول والتكتال  الدولية اجرالا   ا و ية تلزم بضههههههههههههههر 
الخارجي بعد عدع معير مر السههههنوا  جال ماسههههتتابة للدراسهههها  التي تناعي  ا ا التغيير مر لج  
ت قيق والوة لعداه رئيسههههة: لولاا ععا اسههههتقاللية المراجع، ووا ياا تنمية ال صههههة السههههو ية ل عف 

مانة، لما والياا فاو إلقال  ظري الشهههههههههرما  الم لية والصهههههههههغيري والتي يمارط مر واللاا المراجع ال
 متتدعي علب العمي .
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إال لن ال عف مازال يدعو إلب التش يك في فعالية ع   ااجرالا   ناًل علب النتائج التي توصلت 
 Cameran et al؛ Kown et al,2010إلياا بعف الدراسههههههههها  طينظر علب سهههههههههبي  الميال: 

اجع، حيس يسهههههتند معارضهههههو تقييد فتري التعام  علب الماتمة بإلزامية التغيير الدوري للمر  (2009,
حتة رئيسة تتمي  في ضعف المعرفة التي تكون متوفري عر ل شطة وبيئة النشاط التي يعم  فياا 
عمي  المراجعة لد  المراجع البدي ، وبما يمعي لعدم  درته علب اكتشهههههههههههاه األوطال والغ  وع ة 

قديرا  ااعاري مما يمعي بالضههههروري إلب ا خااد جوعي ت ديد  اجرال اوت ارا  االلتزام ومراجعة ت
 عملية المراجعة لو إلب فشلاا. 

ولن ع   المعرفة ال ي تسههههههباا المراجع إال مر والل طول فتري التعام  مع الشههههههرمة م   المراجعة 
واصهههههههة في ظ  التنوع الكبير أل شهههههههطة ع   الشهههههههرما  والقطاعا  التي تعم  فياا، وم لك زياعي 

ى، وفي ذا  السههههههههههيا  2008المتخصههههههههههصههههههههههة لك   شههههههههههاط لو  طاع علب حدي طال داع،  المعايير
ى لن حدوث الاشهههههههه  في عملية المراجعة  د 2013الطويرا ،  ل و ورواط و لوضهههههههه ت عراسههههههههة ط

ي ون بسبب عدم تااا المراجع وإلمامه  بيئة و شاط عمي  المراجعة ومعامالته، مما يمعي به إلب 
 عر لية مخاطر ت توياا القوائا المالية للعمي .الاش  في اكتشاه والتبليغ 

لما ال تة اليا ية لمعارضههههههههههههههي إلزامية التغيير فتتمي  في لن المراجع ال الي سههههههههههههههي ون عازًفا عر 
اسهههههههتيمار موارع  وطا اته في التعره علب  يئة ول ظمة الشهههههههرمة العميلة عندما ي ون عنالك تغيير 

شهههههرمة م   المراجعة في السهههههنوا  األويري مر فتري تعامله؛ إلزامي للمراجع لو  د ياقد االعتمام بال
ويرجع ذلك إلب لن المراجع ال الي غير المتخصههههههههههههههص وال ي يقتر  موعد تغيير  لر يتد ال افز 
الكافي السههههتيمار وتطوير  دراته لو  درا  فريقه في التطورا  ال اصههههلة  بيئة و شههههاط العمي  في 

لا مس ًقا ب دوع بقائه ممراجع للعمي  في ع ا النشاط، وعو ما السنوا  األويري مر تعامله؛ أل ه يع
سههههههيمعي لل د مر  دري المراجع ولعضههههههال الاريق التابع له علب اكتشههههههاه والتبليغ عر لية مخاطر 

 لعملية المراجعة، واصة إذا مان ال يوجد لديه عمي  لور  ناس النشاط.    

تمد  في مضههمو اا علب لعا ال تج التي لرتكز ومر عنا تبرز المشهه لة الرئيسههة للدراسههة والتي اع
علياا م  طره، حيس لن إلزامية التغيير الدوري تزيد مر اسههههههههههههتقاللية المراجع وتدفعه للتبليغ عر 
لية مخاطر  ام باكتشههههههههههههافاا لونال عملية المراجعة  تيتة لعلمه مسهههههههههههه ًقا بعدم  درته علب االحتاا  

معي إلب ولق مشههه لة فشههه  عملية المراجعة الناتتة عر طوياًل بالعمي ، إال ل اا في ذا  الو ت ت
زياعي احتمالية عدم  دري المراجع البدي  علب اكتشهههههههههاه وت ديد مخاطر المراجعة والتي تتكون مر 
الخطر الطبيعي ووطر الر ابة ووطر االكتشههههههههاه بسههههههههبب م دوعية فتري التعام  وعدم فامه لبيئة 

و تكون  تيتة لاقدان اعتمام المراجع بالتطورا  ال ديية العمي  في السههههنوا  األولب مر التعام ، ل
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في  يئة العمي  بالسههههنوا  األويري للتعام ؛ بسههههبب تنوع العمالل في  شههههاطا  مختلاة، وبما يمعي 
 إلب تنويع سلة مخاطر التقاضي بالنس ة للمراجع. 

التي لوبتت  ولتتنب ع   المشهههههه لة جال مدو  التخصههههههص القطاعي للمراجع البدي  ميحد المداو 
ى  درته الاعالة 2015؛ الزواوي والشاو،، 2016افتوحة،  العديد مر الدراسا  السابقة طموسب و

في ت سههههههههههههههير ماالي وفعالية عملية المراجعة. ومر عنا ا طلقت فكري الدراسههههههههههههههة والتي اوتلات عر 
لليبية في مد  الدراسههها  السهههابقة في ل اا جال  لمعرفة وجاة  ظر المراجعير الخارجيير بالبيئة ا

تيوير التخصص القطاعي للمراجع البدي  علب ع   المش لة  ينما الدراسا  السابقة ا تصر  علب 
معرفههة تههيوير التخصههههههههههههههص القطههاعي علب مخههاطر المراجعههة ولكناهها لا تتطر  لمههد  تههيوير  علب 

تسههههههههههههههها ل مخهاطر المراجعهة في ظه  إلزاميهة التغيير الهدوري للمراجع الخهارجي وبهالتهالي تا طر  ال
 اآلتي:

بديل على مخاطر المراجعة في ظل إلزامية  تأثير للتخصةةةةةةةةةص القطاعي للمراجع ال هل يوجد 
 التغيير الدوري للمراجع الخارجي؟

 ولإلجابة  د ة علب التسا ل الرئيس لمش لة الدراسة تا تتزئته إلب التسا ال  الارعية اآلتية: 

 لب تقييا الخطر الطبيعي في ظ  إلزامية ع  يوجد تيوير للتخصههههص القطاعي للمراجع البدي  ع
 التغيير الدوري للمراجع الخارجي؟

  ع  يوجد تيوير للتخصههههههههههههههص القطاعي للمراجع البدي  علب تقييا وطر الر ابة في ظ  إلزامية
 التغيير الدوري للمراجع الخارجي؟

 زامية ع  يوجد تيوير للتخصص القطاعي للمراجع البدي  علب تقدير وطر االكتشاه في ظ  إل
 التغيير الدوري للمراجع الخارجي؟

 البحث ةرضيةةةف .3

 لتحقي  أهداف الدراسة تم وضع فرضية رئيسة وثالثة فرضيات فرعية مشتقة منها، وهي:

"ال يوجد تيوير ذو عاللة إحصههههائية للتخصههههص القطاعي للمراجع البدي  علب اللرضةةةية الرئيسةةةة: 
 وري للمراجع الخارجي".مخاطر المراجعة في ظ  إلزامية التغيير الد

ال يوجد تيوير ذو عاللة إحصهههائية للتخصهههص القطاعي للمراجع البدي  اللرضةةية اللرعية األولى:  
 علب تقييا الخطر الطبيعي في ظ  التغيير الدوري للمراجع الخارجي".
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  : "ال يوجد تيوير ذو عاللة إحصهههائية للتخصهههص القطاعي للمراجع البدياللرضةةية اللرعية الثانية
 علب تقييا وطر الر ابة في ظ  التغيير الدوري للمراجع الخارجي".

"ال يوجد تيوير ذو عاللة إحصهههههائية للتخصهههههص القطاعي للمراجع علب اللرضةةةية اللرعية الثالثة: 
 تقدير وطر االكتشاه في ظ  التغيير الدوري للمراجع الخارجي".

  دف البحثةةةةةه. 4 

 الدراسة لت تيقاا في النقاط اآلتية:يم ر حصر لعا األعداه التي تسعب 

تاده الدراسة بش   عام إلب معرفة ما إذا مان عنالك تيوير للتخصص القطاعي للمراجع البدي  
 علب مخاطر المراجعة في ظ  إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي مر وجاة  ظر

جية لو مر والل المراجعير المراجعير الخارجيير الممارسير للمانة في م اتب المراجعة الخار 
توضيا تيوير التخصص القطاعي للمراجع البدي  في م لك  العاملير  ديوان الم اس ة الليبي.

وطر  – طاع لو  شاط معير في اكتشاه والتقرير عر مخاطر المراجعة طالخطر الطبيعي 
األولب لو وطر االكتشاهى وبما يمع  لل د مر فش  عملية المراجعة في السنوا   –الر ابة 

األويري مر التعام ،  تيتة لعدم فاا المراجع البدي  لخصوصية  شاط بعينه في السنوا  األولب 
 مر التعام  لو بسبب فقدان االعتمام به عند ا ترا  موعد مغاعرته.

 حثةةةةية البةةةأهم. 5

 مر والل العرد السا ق لمش لة الدراسة فإن لعميتاا تتلخص في اآلتي:

  الدراسههههههههههة في مو اا تيتي م ملة للدراسهههههههههها  والتقارير الماتمة بإلزامية التغيير الدوري تبرز لعمية
للمراجع الخارجي حول العالا، واصههههة بعد إواري ع   القضههههية مر جديد في األوسههههاط ال  يية بعد 
 اعتماع ميير مر الدول والتكتال  الدولية الزامية التغيير ولع  لورعا عول االت اع األوروبي، مما

ل اا تعتبر مر الدراسههههها  ال ديية التي تربط ما  ير التخصهههههص القطاعي للمراجع البدي  باعت ار  
مدواًل ماًما في ت ديد واكتشهاه مخاطر المراجعة وبير ععا االسهتقاللية الالزمة للتبليغ عر ع   

 المخاطر والمتميلة في التغيير االزامي للمراجع الخارجي.
  ظار ال  اث وصههناع السههياسهها  والايئا  ذا  العال ة بالمانة اجرال تسههاا الدراسههة في توجيه ل

المزيد مر الدراسهها  حول ع ا الموضههوع وبما يسههلط الضههول علب إيتا يا  التخصههص القطاعي 
في تقلي  مشههههههههههه لة عدم تااا المراجع البدي  لبيئة ول شهههههههههههطة العمي  في السهههههههههههنوا  األولب لعملية 
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الكتشاه والتبليغ عر مخاطر المراجعة في ظ  إلزامية التغيير المراجعة وبما يمعي به إلب عدم ا
 الدوري للمراجع الخارجي، وعو ما يش   إضافة مامة اورال فكر المراجعة بش   عام.  

  يمم  لن تسهههههاا النتائج والتوصهههههيا  التي تشهههههير إلياا الدراسهههههة في عفع المراجعير الخارجيير إلب
لخارجي، وذلك مر لج  رفع مسههههههههههههههتو  جوعي و يمة االعتمام بالتخصههههههههههههههص القطاعي للمراجع ا

 ودما  المراجعة.
 إلطار النظري للبحثا
 نبذة تاريخية عن التغيير الطوعي للمراجع الخارجي. 6

م 1939ظار لول ا ترا  بضهههههههههههروري إلزام عمالل المراجعة  تغيير مراجعياا الخارجيير في سهههههههههههنة 
" وال ي  "Mckesson & Robbinsشههههههههرمة وذلك لل د مر التالعب ال ي حدث في حسههههههههابا  

ى، إال لن ذلك اال ترا  2008حدًوا مبيًرا وعاًما لاشهههههههه  مانة المراجعة في تلك الاتري طجربوع،  مي 
لو السههياسههة ظ  لاتري طويلة حبيس النقا، ولا يتا تطبيقه فعلًيا إال في النصههف األوير مر القرن 

ى لن تاريخ تطبيق 2013ريا،،  ؛ ا وZeff, 2003الماضهههههههي. ولقد لوضههههههه ت عراسهههههههة ماًل مر ط
التغيير الطوعي للمراجع الخارجي ومر غير إلزام ما ت الرائدي به الشرمة األمري ية المعروفة باسا 

"Du Pont"  والتي ما ت تغير مراجعياا الخارجيير م  فتري زمنية معينة وذلك ا تناًعا مناا بين
ملة لوضههههههع الشههههههرمة وي عس المووو ية في التغيير الدوري للمراجع الخارجي سههههههيظار الصههههههوري الكا

سهههههههههتال  وحسهههههههههابا  الشهههههههههرمة بسهههههههههبب زياعي  زعة الشهههههههههك الماني عند المراجع البدي ، واوتاله 
اسههههتراتيتية المراجعة وم لك المسههههاعمة في زياعي  دري المراجع ا دال رلي فني م ايد عر الوضههههع 

لتوفر االسههههههتقاللية للمراجع البدي   المالي للشههههههرمة والتبليغ عر لية مخاطر  د تا اكتشههههههافاا؛  تيتة
 في مافة مراح  المراجعة وبما ُيم ر مر ال اا  علب استمرار شرمة العمي  و موعا. 

 1910ع ا وط قت الشهههرمة سهههياسهههة التغيير الطوعي للمراجع وبشههه   غير منتظا طوال الاتري مر 
 رتسعة مراجعيتعا ب سنة مر عمر الشرمة تقريً اى حيس  44م طلي بما يعاعل 1954وحتب سنة 

علب مراجعة الشههههههههههههههرمة والل الاتري الم موري. مما تراوحت فتري التعام  مع المراجع الواحد ما  ير 
 رارعا بالتو ف  "Du Pontم اتخ   شرمة "1954سنة إلب تسعة سنوا  متتالية، إال ل ه في سنة 

 ,Priceعائا مع شهههرمة  عر تطبيق ع   السهههياسهههة المميزي ورل  ل ه مر المايد االسهههتمرار وبشههه  
Waterhouse Company وههارجي، ويرجع ذلههك للتاوع الكبيري مر عهه   األويري في  ممراجع

والتي تميز  بالضخامة واال تشار والتعقيد طل و    "Du Pontمراجعة التعامال  الدولية لشرمة " 
 ى.2013ريا،، 
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 ملهوم إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي . 7
 ر التمييز  ير التغيير الطوعي واالزامي للمراجع الخههارجي وذلههك  وجوع  وا ير لو لوائا  يم     

تنظيمية مر جاا  وارجية تلزم عمالل المراجعة  تغيير مراجعياا الخارجيير بعد فتري معينة مر 
م السههههههههههههههنوا ، لما التغيير الطوعي للمراجع فاو اتخاذ  رار مر  ب  التملية العمومية للعمي  بعد

االسههههههههههههههتمرار في التعام  مع المراجع ال الي وعون ت ديد فتري زمنية معينة، لي لن عملية التغيير 
الدوري االزامي للمراجع الخارجي تستند علب عوام  وارجية ليست  يد الشرمة طعمي  المراجعةى 

 لما التغيير الطوعي للمراجع فيستند علب عوام  عاولية  يد الشرمة طعمي  المراجعةى.
ويقصههههههههههههههد بإلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي عو  يام "المنشهههههههههههههه   والشههههههههههههههرما   تغيير     

مراجعياا بعد  ضههههائاا مدي زمنية في العم  لدياا وتختلف تلك المدي الزمنية مر  لد آلور حسههههب 
ا "وجوع 51، ة 2013ل وريا،،  سههههههياسههههههة التغيير التي يتبناعا البلد" ط ى، مما يقصههههههد  اا ليضههههههً

ن لو تشهههههههههههههريع يتا بموج ه اتخاذ التملية العمومية للشهههههههههههههرمة  رارًا بإ اال العال ة التعا دية مع  ا و 
المراجع ال الي واوتيار مراجع آور  دياًل عنه بالرغا مر  يامه بماامه علب لكم  وجه" طسليمان، 

 ى.19، ة 2017
 يالحجج المؤيدة والمعارضة إللزامية التغيير الدوري للمراجع الخارج . 7
إن موضههههههههههههههوع إلزامية تغيير المراجع الخارجي لا ي ر وليد ع ا العقد    مان ميار  قا، عالمي  

، إال لن وتيري ع ا ى (Khasharmeh & Said ,2014يمتد إلب ما يقار  الخمسههة عقوع سههابقة 
النقا، تمر باترا  تكون فياا لكير حدي عند  روز فضهههههههههههههههائا مالية لو وجوع لية إجرالا  جديدي 

  مر صهههههههناع ومنظمي المانة في العالا، وإن ع ا الزوا العالمي حول ع ا الموضهههههههوع يدل سهههههههتتخ
 علب لعميته المموري في المانة، وفيما يلي عرد مختصهههههههههر لل تج المميدي والمعارضهههههههههة الزامية

 :التغيير الدوري للمراجع الخارجي
 الحجج المعارضة إللزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي .1.7 

ك ال عف في جدو  إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي  ناًل علب النتائج التي توصلت يش 
إلياا بعف الدراسا  والتقارير الماتمة بإلزامية التغيير الدوري للمراجع، حيس يستند معارضو 

ا ق إلزامية التغيير علب بعف ال تج والتي مان مر ل رزعا وساري المعرفة المتراكمة للمراجع الس
 ,Harris & Whisenantوالناشئة عر طول فتري التعام  مع عميله،  تيتة الزامية التغييرط

، وبما يمعي إلب تعيير مراجع  دي  ليست لديه الخبري والدراية الكافية الكتشاه والتبليغ (2012
ي، عندما عر مخاطر المراجعة، وعو ما ععمته عراسة منظمة األغ ية والزراعة التابعة لألما المت د
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لكد  علب وجوع عالئ  مامة تايد ب دوث القسا األكبر ل اال  فش  عملية المراجعة لونال السنة 
 ى FAO ،2004األولب واليا ية مر تولي لية مامة جديدي للمراجعة ط

وع ا الاش  لعملية المراجعة في السنوا  األولب يعز  إلب عدم تااا المراجع البدي  لبيئة و شاط 
اصة في ظ  التنوع الكبير لأل شطة وتطور األ ظمة االكترو ية والقوا ير المنظمة لك  العمي ، و

 شاط، وم لك التوجه   و إصدار معايير مانية متخصصة لك   طاع علب حدي وعو ما يعني 
صعوبة إلمام المراجع البدي  والاريق التابع له ب   القطاعا  والماام والمسموليا  الناتتة عر ع ا 

عندما  ير لن  (AICPAير. وع ا ما سا ه ليًضا المعاد األمري ي للم اسبير القا و يير طالتغي
التغيير االزامي للمراجع الخارجي ال ي قق المصل ة العامة التي َياِده لاا، أل ه ي د لو ي تا 

له مر  دري المراجع علب لن ُيكَون وي اف  علب الخبري العميقة والمتراكمة عر العمي  وظروه عم
وبيئة األ شطة التي ينتمي لاا والتي تعد ضرورية لالكتشاه الم  ر للمشاك  والمخاطر التي تادع 

 ى. (AICPA, 1992العم  وحلاا
 . الحجج المعارضة إللزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي1.7

ر يدافعون عناا إن سياسة إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي لاا العديد مر المناصرير وال ي
وبشهههههههههههههدي مر والل  تائج عراسههههههههههههها  وتقارير ولب اث المنظما  واألكاعيميير والماتمير  اا طعلب 

؛ Whisenant, 2012& Harris؛ 2008؛ جربوع، Hussey &Lan,2001سههههههههههههبي  الميال: 
ى والتي لوبتهههت فعهههاليتاههها في ال هههد مر بعف اآلوهههار غير 2014؛ مشههههههههههههههتاي، 2013ل وريههها،، 

ري بالمانة. حيس يرتكز مدافعي لو مناصري التغيير علب حتة رئيسة مااععا لن المقصوعي والضا
طول فتري التعام   ير المراجع وعميله تمع  إلب تكوير وتطوير العال ا  الشهههههههههههخصهههههههههههية والماعية 
غير الطبيلية  ير الطرفير وعو ما  د يمور سهههلً ا علب اسهههتقاللية المراجع ال عنية والظاعرية، وبما 

 التيوير في رليه الماني، ويم ر إرجاع ذلك إلب سببير:يمع  إلب 
إن طول فتري التعام  تمع  إلب تقلي  مقاومة المراجع لضههههههههههههههغوط ااعاري حول  السةةةةةةةةةبر األول:

الموافقة علب سههياسههة معينة غير شههائعة لو مرغوبة ليقته بالعمي  طتاديد المصههل ة الشههخصههيةى لو 
له علب فتري طويلة مر الزمر للخطر وال ي  د ي ون لعدم تعريف مسهههههههههههار العائد الماعي الممنو  

 مصدر ماا ايراعا  المراجع وعو ما يعره  تاديد الت لية اال تصاعية.  
ويتناسب ع ا مع لن تاديد العمي  للمراجع بالاص  ي ون منخاف  سبًيا عندما تكون فتري التعام  

ي إلب تقليهه  حههافز المراجع للتيههام طويلههة المههد ، ولعهه  ذلههك يرجع إلب لن طول فتري التعههامهه  تمع
 واج اته المانية وي ون لكير ليو ة واتااً ا مع العمي  ليقته به لو لعدم فقدان العائد الماعي ال ي 

 ى Harris & Whisenant, 2012 Cammeran et al ,2005تعوع عليه ط
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العتماع المراجع وفريقه  : إن فتري التعام  الطويلة تزيد مر تيوير تاديد األلاة  تيتةالسةةةبر الثاني
علب األغلب وبشهههههههههههه   وا ت  اس آلية وإجرالا  المراجعة السههههههههههههابقة وعون تطويرعا، وذلك ليقتاا 
النابعة مر ل اا علب علا تام بي شههههههطة ومعامال  وبيئة العمي  ومسههههههتويا  الخطر الموجوعي لديه 

لو عالئ  مان  د ت قق  عالوي علب ذلك عدم وضههعاا لبرامج صههارمة ومبتكري لتمع لعلة لو  رائر
مناا المراجع في السههههههههههنوا  السههههههههههابقة ولا يخضههههههههههعاا للتقييا في الاتري ال الية، وعو ما يعني عدم 
اكتشهههاه المراجع وفريقه ألية مخاطر لعملية المراجعة فشههه  في اكتشهههافاا بالسههها ق لو لية مخاطر 

 جديدي  تتت في الاتري ال الية.
 ملهوم التخصص القطاعي  .8

ا صص في اللغة عو ملمة مشتقة مر الاع  وصص لي وصه بالشيل يخصه وًص إن التخ
لوتص فالن باألمر وتخصص له  :ا ووصوصية، ولوتصه لفرع  به عون غير ، ويقالووصوًص 

ا ر منظور، ع  ، ة طووص غير  واوتصه  بر ، ووصه ب  ا: لعطا  شيًئا مييًرا  ذا ا ارع ،إ
ى 105: 2012 قاًل عر الشي ا ي وتوما،  Oxford dictionary2004‚ p720ط لما ى،1173

  ه "ال اجة إلب معرفة واصة وعميقة بموضوع معير لو فرع معير مر المعرفة"،لفقد عرفه علب 
ل ه المعرفة  في العلوم المعرفية األور  فيعره علب  اثلما مااوم التخصص مر وجاة  ظر ال 

 ى.2017، موسبط عيرالكبيري واالمام الكافي بتميع النواحي لقطاع م
فالتخصص عو إلمام الشخص بالمعرفة والمااري العلمية والعملية في  شاط م دع   اته، مما 
يم نه مر لعال ماامه بطريقة مام  ومتميزي وعون الو وع في لية لوطال في الغالب، إضافة إلب لن 

ديدي في متال غير المتخصصير بالتقاطه ألية معلوما  ج ل را هالشخص المتخصص يتميز عر 
 شاطه بطريقة لكاهي ولشم  ولسرع مما سيتيا له مالحظة الارو   ير ع ائق األمور بطريقة لفض  

ا معير تتميز باحتوائاا علب تصورً   طاعن ذاكري المتخصص في  شاط لو ولى، 2009ططرو،، 
لكير ممااًل وشمولية مقار ة بالشخص غير المتخصص، إضافة المتال  المتخصص حصيلة 

عرفية وفنية مبيري مر استراتيتيا  اتخاذ القرار ول سب الطر  لتناي  تلك االستراتيتيا  وعو ما م
 يعطي للشخص المتخصص القدري علب اا داع والتميز في متال عمله.

علب الزاوية التي ينظر  لما في متال المراجعة فقد تعدع  تعرياا  التخصص القطاعي  نالً 
التخصص القطاعي مر منظور شرما  المراجعة الخارجية   اثق مر ال إليه مناا، ب يس عَره فري

لمانة في شرمة بش   عام لما الاريق األور فقد عرفه مر منظور المراجع الخارجي المزاول ل
 .المراجعة الواحدي
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 التخصص القطاعي لشركة المراجعة الخارجية منظور 1.8
لو ا تصار شرمة المراجعة علب مراجعة  يقصد بالتخصص القطاعي في لبسط معا يه عو اكتاال
ى لو بش   لكير ت ديًدا يم ر شر  2012العمالل ال ير ينتمون لناس النشاط لو القطاع طمنصور، 

مااوم التخصص القطاعي للشرمة بي اا الشرمة التي تقوم  توجيه استيماراتاا وتخصيص موارععا 
والمتعلقة بقطاع معير ب يس ي ون لاا حصة في ولق وتوليد المعرفة والخبري والتقنية الماللمة 

 ى.2012جوعرية مر سو  ع ا القطاع مقار ة باآلورير طعبد الرحمر، 
 التخصص القطاعي للمراجع الخارجي منظور 2.8

عره لحد ال  اث التخصص القطاعي للمراجع بي ه "امتال  ماالي ومعرفة مبيري ومااري عالية 
لتي ي تسباا المد ق  تيتة للتخصص في مراجعة عمالل في متال معير، فاي تمي  المعرفة ا

ى في حير ير  طالمقطري 716، ة 2020صناعة معينة لو لعال ماام م دعي" ط الل وشيخي، 
ى بين التخصص القطاعي عو ع اري عر "المعرفة المتعمقة 413، ة 2011االعيمي،  و ريط و

 في  شاط ا تصاعي معير".
المراجع المتخصص "بي ه التخصص في مراجعة  ى فيعره21، ة 2009لما ططرو،، 

 شاط ا تصاعي معير بما يمعي إلب تراكا الخبرا  والمعاره عر النشاط في ذاكري المراجع 
تتعله يتميز عر غير  مر المراجعير غير المتخصصير في لعال ماام عملية المراجعة ب االي 

لن المقصوع بالتخصص  ى146، ة 2012عالية". وفي ذا  السيا  يبير طعبد الرحمر، 
مر  -القطاعي للمراجع عو "لن يتوافر لدي المراجع طلو م تب المراجعةى الظروه الموضوعية

ألعال ودما  المراجعة لقطاع متخصص في –آليا  ب س و واعد  يا ا  و واعد وبري لو معرفة 
  شاط وفقًا للتصنيل الدولي لأل شطة".

  لل صول علب المعرفة المتخصصة سوال للمراجع والتدير بال مر لن عنا  عدي وسائ  وطر 
لو ألعضال الاريق التابع له، ولع  لعا ع   الوسائ  عي عدع السنوا  التي  ام المراجع وفريقه 
بالمراجعة فياا لنشاط معير لو  يام المراجع ولعضال الاريق التابع له بالتدريب والتيعي  والتعليا 

تقديا الخدما  االستشارية في  شاط م دع لو مر والل  المستمر في  شاط معير، لو مر والل
 (Meza, 2010المشارمة والتعا د مع وبرال لو شرما  مراجعة لور  في  شاط معير ط

 اإلطار العملي للبحث

تناول ع ا التزل مر ال  س وصاًا ماماًل، وماصاًل لطريقة وإجرالا  الدراسة التي  ام  اا ال احس 
تعتبر مناتية الدراسههههة وإجرالاتاا م ورًا رئيسههههًا يتا مر والله إ تاز التا ب لتناي  ع   الدراسههههة، و 

التطبيقي مر الههدراسههههههههههههههههة، وعر طريقاهها يتا ال صههههههههههههههول علب البيهها هها  المطلوبههة؛ اجرال الت ليهه  
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ااحصهههههائي للتوصههههه  إلب النتائج التي يتا تاسهههههيرعا في ضهههههول لع يا  الدراسهههههة المتعلقة بموضهههههوع 
 قق األعداه التي تسعب إلب ت تيقاا.الدراسة، وبالتالي ت 

 مدخل المراجعة على أساس الخطر . 9
يعد مدو  المراجعة علب لسهههههههههاط الخطر مر لعا التطورا  ال اصهههههههههلة في مانة المراجعة،       

ا إلب ت قيق ل صههههههب عرجا  الكاالي والاعالية في لعال عملية المراجعة، وذلك  حيس ياده لسههههههاسههههههً
ة هههههههههههههههارير الماليهههههههههههههههههههههههههههال  حساسية لوجوع األوطال التوعرية بالقوائا والتقمر والل ت ديد لكير المتا

ان هههههههههههههههههههههههههههومر وا اوتيار لكير إجرالا  المراجعة ماللمة لتطبيقاا علب تلك المتاال ، وذلك لضم
 عدم الم الغة لو التقصير في إجرالا  المراجعة التي يقوم  اا المراجع الخارجي في لعال مامته. 

 ا ويقصههههههد باألوطال التوعرية بصههههههاة عامة بي اا تلك األوطال التي تتضههههههمناا القوائا والتقارير ع
ة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالمالية والتي إذا ما تا التعره علياا لو اكتشافاا مر  ب  متخ  القرار لكان عنا  احتمالي

 لكبر ألن يتخ   رار مغاير لما تا اتخاذ  في السا ق. 
ة هههههههههر الدوليهههههههههه المعاييهههههههههب ما  ينتههههههههة حسهههههههههالتي تكًون مخاطر المراجع وتنشي األوطال التوعرية

مر مصدرير رئيسير وعما األوطال المقصوعي طالغ ى واألوطال غير المقصوعي طالخطي العاويى 
ما إذا مان ى والعام  ال ي يميز الخطي المقصههههوع عر الخطي غير المقصههههوع عو 2006طالتميمي، 

  األجرال األسهههههههههههههههاسههههههههههههههي الناجا عر الخطي في البيا ا  المالية مقصههههههههههههههوع لو غير مقصههههههههههههههوع 
(IFAC,2015)   وت دث األوطال المقصههههههههههههوعي مر  ب  فرع لو لكير مر ااعاري لو الموظاير لو

الم لاير بال وممة لو األطراه الخارجية بغية ال صههههههههههههههول علب مناعة غير مشههههههههههههههروعة لو غير 
  في ذلك زياعي لو تخفيف م الغ لو إفصههاحا  في البيا ا  المالية مر لج  وداع  ا و ية، وتشههم

 وتضلي  مستخدمي القوائا والتقارير المالية للعمي .
لما األوطال غير المقصهههوعي لو العاوية فاي ارتكا  لوطال عاوية تنا عر جا  لو  لة تيعي  لو 

ا  ااعارية لمنشهههههههيي العمي  والتي تمور في وبري مر  ب  لحد الموظاير العاملير في لحد المسهههههههتوي
 ص ة وع ة المعلوما  المالية التي يتا عرضاا  ا   القوائا والتقارير المالية.

 ملهوم مخاطر لمراجعة 1.9
ى الصاعر عر االت اع الدولي 400تعره مخاطر المراجعة حسب المليار المراجعة الدولي ر ا ط

إ دال رل  غير مناسب عندما تكون بالمراجع  إلب  يام "المخاطر التي تمعي للم اسبير بي اا
ى،  ينما يعرفاا مليار المراجعة IFAC 2009: 19" طواطئة بش   جوعري  البيا ا  المالية
في تعدي  رليه بش    -عون لن يدري –ى بي اا "الخطر الناتج عر فش  المراجع 47األمري ي ر ا ط

ى، لما في 171 :2011ية" طشريا وبرما ، مناسب بخصوة  وائا مالية  اا ت رياا  جوعر 



 تأثير التخصص القطاعي للمراجع البديل على مخاطر املراجعة في ظل إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي

 

222 

 
www.eps.misuratau.edu.ly 

"وطر  يام المزاول بإصدار رلي غير مناسب وذلك  معايير المراجعة المصرية فتعره علب ل اا
، ايئة العامة لسو  المالطال بسبب وجوع ت ريل عام في المعلوما  الخاصة بموضوع المامة"

 ى.19، ة 2008
 المراجعة مكونات 2.9

لعديد مر الايئا  والمنظما  القطاعية والتاا  ذا  العال ة حول يوجد إجماع مبير  ير ا
 :اآلتيعناصر رئيسة تتمي  في  ةالعالا علب إن م و ا  مخاطر المراجعة تتكون مر والو

 الخطر الطبيعي 1.2.9
الزم لو المتيص  وليًا ما ت ع   تويطلق عليه ال عف الخطر الضمني لو الموروث لو الم

ا واحد، و د لصدر  م  مر المنظما  والايئا  والتاا  ذا  العال ة العديد التسميا  فإن جوعرع
مر التعرياا  والتي  د تختلف في صيغتاا إال ل اا تتاق مر  احية التوعر، فقد عرفه االت اع 

مور علب رصيد ي معير ى علب إ ه  ا لية حدوث وطي ماعيIFAC,1995الدولي للم اسبير ط
ة بش   فرعي لو عندما تدمج مع لوطال لو في لرصدي لو تا ستحسا  لو متموعة معامال  م

 .فعالةمتموعا  مع افتراد عدم وجوع ر ابة عاولية 
وعرفته المعايير المصرية بي ه "مخاطر تعرد لرصدي ال سابا  لو فئا  المعامال  بطبيعتاا 

ا  لور ، مع لت رياا   د تكون عامة سوال بمارععا لو عند تتميعاا بيوطال في لرصدي لو فئ
 ى.   20: 2008 ،الايئة العامة لسو  المالافتراد عدم وجوع ر ابة عاولية مناس ة" ط

"احتمال وجوع لوطال ماعية لو مخالاا  يم ر لن ت دث في  ظام  كما عره ليًضا علب ل ه
معالتة البيا ا  الخاة بإعداع القوائا المالية، ومتال ع   األوطار عي طبيعة  شاط العمي  

لخصائص المميزي لعمليا  معينة وفاعلية النظام الم اسبي لد  العمي  وماالي الم اسبير وا
 ى.134: 2015 العاملير لديه" طالزواوي والشاو،،

ومر والل عرد التعرياا  السابقة يم ر مالحظة ل اا اتاقت علب لن الخطر الطبيعي عو 
ي المعلوما  التي ت توياا القوائا احتمال وجوع ت ريل جوعري طمقصوع لو غير مقصوعى وممور ف

 :لما يليالمالية وي ون  تيتة 
   .طبيعة النشاط التي تنتمي إليه المنشيي م   المراجعة 
 . حساسية لو  ا لية فئة معينة مر المعامال  لو ال سابا  لو األرصدي لا   الت رياا 
  واا.عدم وجوع سياسا  وإجرالا  فعالة لنظام الر ابة الداولية تمنع حدو 

ا يعد الخطر الطبيعي مر لعا ل واع م و ا  مخاطر المراجعة بسهههبب طبيعته الخاصهههة فاو وعمومً 
ا مر عمي  المراجعة، وبالتالي فال يسهههتطيع المراجع الت  ا فيه لو وطر موروث لي موجوع مسههه قً 

التقييا لعملية  ا في عمليةا مبيرً تغيير  عند  يامه بعملية المراجعة، وبالتالي عليه لن يوليه اعتمامً 
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المراجعة ألن التقييا الد يق والمناسههههههههب لا ا الخطر يعني الرفع مر ماالي وفعالية عملية المراجعة 
 ى.2012 ؛ والط،2016 افتوحة، إلب مستويا  لكبر طموسب و

 خطر الرقابة 2.2.9
لن ما يميز وطر الر ابة عر الخطر الطبيعي عو لن ع ا النوع مر المخاطر ي ون عاولي 

ش   مام  ب يس يرت ط بش   مبير بقرارا  ااعاري حول مد  رغبتاا في ععا  ظاماا الداولي ب
للر ابة علب ع س الخطر الطبيعي وال ي ي ون وليط مزعوج ما  ير  وع  شاط العمي  وبيئته 
الداولية وبير وصوصية النشاط المنتمي إليه العمي  وبيئته الخارجية، ول لك عنالك العديد مر 

 لن عنالك تداو  مبير  ير مسب ا  الخطر الطبيعي ومسب ا  وطر لعمال العمي . يرون  اث ال 
ا   ه يطلق علياما معً للما وجه الش ه  ير ع ان النوعان طالخطر الطبيعي ووطر الر ابةى في  

وتعوع سبب ع   التسمية أل اما  وطر ال دوث""وطر الشرمة م   المراجعة طوطر العمي ى لو 
وع وطي جوعري طمقصوع لو غير مقصوعى وعام  ب  حدوث عملية المراجعة مما ل اما يميالن وج

ا بش   رئيس يرت طان بش   مام  بعمي  المراجعة وبالتالي فإن عور المراجع الخارجي ي ون منص ً 
علب التقييا الد يق لاما في مرحلة التخطيط لعملية المراجعة مر لج  ت ديد طبيعة وتو يت و طا  

 -االكتشاه وطر-لتخفيف النوع األوير مر م ون مخاطر المراجعة  ة  المراجعة المطلوبإجرالا
 ى.  2012الخطيب،  ؛2013 ورواط ول و الطويرا ، ؛2013 طالترع،

 ظام الر ابة  فعالية ويم ر تعريل وطر الر ابة في لبسههههههط معا يه بي ه الخطر الناتج عر ضههههههعف
ا علب ى مما يعره ليضههههً 2017األوطال طلبيب وآورون،علب منع واكتشههههاه  الداولية وعدم  درته

في رصههيد حسهها  لو متموعة معامال  متشهها اة بشهه   فرعي لو  جوعري  ه " ا لية حدوث وطي ل
عندما تندمج مع لوطال في لرصهههههدي لو متموعا  لور  مر عون لن تمنع لو تكتشهههههف وتصههههه ا 

ى، ويتشهابه p23 ‚IFAC, 1995ة" طفي الو ت المناسههب مر  ب  ل ظمة الم اسهه ة والر ابة الداولي
  هلع ا التعريل مع التعريل ال ي سا ه المعاد األمري ي للم اسبير القا و يير وال ي يعرفه علب 

"الخطر الناتج عر حدوث وطي في لحد األرصههههههههدي لو في  وع معير مر العمليا  وال ي  د ي ون 
لعمليا  وال يم ر منعه لو اكتشافه جوعريًا إذا اجتمع مع وطي في لرصدي لور  لو  وع آور مر ا

 ى.71، ة 2007 ط ور وآورون، في و ت مناسب عر طريق إجرالا  الر ابة الداولية"
 االكتشاف خطر 3.2.9

 ه لاالكتشاه الم ون اليالس واألوير مر م و ا  مخاطر المراجعة، ويعره علب  يمي  وطر
لمد ق علب اكتشاه الت ريل مر والل "وطر وجوع ت ريل ماعي في القوائا المالية وعدم  دري ا

ى، p 47‚IASCA 2013  إجرالا  التد يق التي يقوم  اا رغا   له للعناية القطاعية المعقولة" ط
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لما المعايير المصرية للمراجعة والا ص الم دوع وماام التيكد األور  فتعره وطر االكتشاه 
ا ب عر اكتشاه لوطال في لرصدي بي ه "مخاطر لن تعتز إجرالا  الت قق التي يط قاا المر 

ال سابا  لو في فئا  المعامال   د تكون عامة سوال بمارععا لو عند تتميعاا مع لوطال في 
 ى.   20، ة 2008 ،الايئة العامة لسو  الماللرصدي لو فئا  لور " ط

ى علب ل ه "الخطر AICPAوفي ذا  السيا  يعرفه متمع الم اسبير القا و يير األمري ي ط
ناتج مر لن إجرالا  المراجعة  د تمع  بمراجع ال سابا  إلب  تيتة ممعاعا عدم وجوع وطي في ال

لحد األرصدي لو  وع معير مر العمليا  في الو ت ال ي ي ون فيه ع ا الخطي موجوعا وي ون 
جوعريًا إذا اجتمع مع لوطال في لرصدي لور  لو في  وع آور مر العمليا " ط قاًل عر  ور 

 ى.72، ة 2007 وآورون،
وتتشابه التعرياا  السابقة للمنظما  المانية مع التعرياا  التي لورععا العديد مر الماتمير 

 ه تلك "المخاطر المتميلة في لن لوطر االكتشاه علب  تعره إحد  الدراسا  ا ا الشين، إذ 
ألرصدي لو في إجرالا  المراجعة  د تمعي بالمراجع إلب  تيتة ممعاعا عدم وجوع وطي في لحد ا

 وع معير مر المعامال  في الو ت ال ي ي ون فيه ع ا الخطي موجوعا وي ون جوعريا إذا اجتمع 
 ى 331، ة 2017 لبيب وآورون، مع لوطال في لرصدي لور  لو  وع لور مر المعامال " ط

مما سبق يم ر مالحظة عدم وجوع اوتاله في تعريل وطر االكتشاه  ير لي مر المنظما  
 ه للية إجرالا  المراجع، لي اوإجماعاا علب لن وطر االكتشاه عو عالة لاع  اثنية وال الما

االكتشاه  يرت ط بش   م اشر بإجرالا  المراجع وعو ما يدل علب  دري المراجع علب إعاري وطر
مر والل ت  مه في طبيعة وتو يت و طا  إجرالا  المراجعة التي يريد تطبيقاا، فعلب سبي  

د يخاف المراجع مر  طا  إجرالا  االوت ارا  التوعرية والتي تستخدم لتمع األعلة الميال  
الخطر الطبيعي ووطر الر ابة منخاضير    والقرائر عر  نوع لو حسابا  معينة إذا ما تبير لن مستو 

ا إذ  د يرفع المراجع مر  طا  إجرالا  اوت اراته في ع   ال سابا  لو البنوع وي دث الع س تمامً 
الخطر    لتوعرية التي يستخدماا لتمع األعلة والقرائر عر  نوع لو حسابا  معينة إذا مان مستو ا

 الطبيعي ووطر الر ابة مرتاعير في ع   البنوع لو ال سابا .    
 . تأثير التخصص القطاعي للمراجع البديل على مخاطر المراجعة10

ع البدي  علب مخاطر المراجعة لغرد عرد وت لي  وتاسير تيوير التخصص القطاعي للمراج
 تا عرد ع   التزئية حسب الم و ا  الرئيسة لمخاطر المراجعة وذلك ماآلتي: 

 على الخطر الطبيعي بديلتأثير التخصص القطاعي للمراجع ال 1.10
ا ب سب طبيعة الاعلي للخطر الطبيعي ل عف ال سابا  والمعامال  ي ون مختلاً    ن المستو إ 

له عمي  المراجعة وذلك ألن طبيعة ووصوصية النشاط ست دع لعمية و وع  النشاط ال ي ينتمي
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الخطر الاعلي الموجوع في ع      و طا  المسب ا  التي تكون لاا  وي لكبر في التيوير علب مستو 
عمي  المراجعة والتي مر المم ر لنظام ر ا ته الداولي في ذلك   المعامال  لو ال سابا  لد

 اكتشافاا في الو ت المناسب. النشاط عدم منعاا لو 
ا في التيوير علب الخطر ا ماصليً وبالتالي فإن التخصص القطاعي للمراجع البدي  سيلعب عورً 

ي  المتخصص سييو  بعير االعت ار مسب ا  دالطبيعي والمالزم لنشاط معير، وذلك ألن المراجع الب
وا يت حدوواا وحتا تعامال  و حدوث الخطر الطبيعي ولماكر تيويرعا في بعف ال سابا  لو الم

اا والتي مر الم تم  عدم منعاا لو اكتشافاا مر  ب  النظام الر ا ي للعمي  في  النطا  المتيور 
 شاط معير طبسبب عدم حدوواا لو تكرارعا في ذلك النشاط لو بسبب ساولة التالعب  اا لو  تيتة 

 الر ابة الداولية للعمي  في  شاط معيرى. لتعقد وضخامة المعاملة لو بسبب القيوع ال اتية في  ظام
سي ون تقدير  ل ر  ما ي ون للد ة مر تقديرا  المراجعير غير المتخصصير في ذلك  مر تاو 

ن الخطر الطبيعي يتكون مر وليط مر الممورا  الداولية لواصة و  ى،Low2004ط النشاط
الر ابة الداولية للعمي  عر يعتز  ظام  مامةوالخارجية والتي تسبب في حدوث لوطال جوعرية و 

 اكتشافاا لو منعاا في الو ت المناسب.
 على خطر الرقابة بديلالتخصص القطاعي للمراجع ال تأثير 2.10

مة لنظام ليتطلب تقييا وطر الر ابة مر المراجع الخارجي ال صول علب المعرفة الكافية والمال 
الي ع ا النظام في منع لو اكتشاه لية الر ابة الداولية للعمي ، وذلك مر لج  ت ديد مد  ما

ت رياا  جوعرية  د حدوت  تيتة ل عف الممورا  الداولية لو الخارجية، إضافة لت ديد حتا وممية 
وتو يت االوت ارا  الالزمة لت ديد عرجة اعتماع المراجع عليه في منع األوطال، مع وجو  الت مير 

 ظام الر ابة الداولية للعمي  في منع الت رياا    ه ال يم ر للمراجع االعتماع بش   مام  علبل
 طلي لن وطر الر ابة يساوي صارى وذلك بسبب عدم وجوع  ظام ر ابة عاولية فعال بش   ميالي.

ويم ر للمراجع الخارجي ال صول علب ع   المعرفة المبدئية والالزمة والتي  صت علياا العديد 
ال لية مامة مراجعة لو بعدعا والتي تعد عي األساط في مر المعايير المانية  ب  الموافقة علب لع

تقييا مخاطر المراجعة بصاة عامة والخطر الر ا ي بصاة واصة بإت اع إحد  الطريقتير التاليتير 
 ا في حالة وجوع الطريقة اليا ية:لو مالعما معً 

ملية المراجعة في يتا ذلك مر والل االتصال مع المراجع ال ي يعد مسمواًل عر ع الطريقة األولى:
المراجع و السنة السابقة، لو مر والل االجتماعا  التي يعقدعا المراجع الخارجي مع لتنة المراجعة  

 ي موظاي العمي  بخصوة آلية وبيئة إجرالا  الر ابة الداولية والسياسا  الم اسبية الداولي وبا
والر ا ية المت عة في ل ظمتاا لو مر والل استخدامه لإلرشاعا  واألعلة التي تضعاا بعف التاا  
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ى مالمناعج AICPAمي  األعلة التي يضعاا المتمع األمري ي للم اسبير القا و ييرط مانيةال
ية لو المتال  الدورية والمتخصصة  نشاط معير والتي تقوم  وضع بعف اارشاعا  الدراس

معير، لو مر والل ملاا  التسليا  قطاعلتوضيا إشارا  الخطر في النظا الم اسبية والر ا ية ب
واالستالم  ير المراجعير والتي توضا االستنتاجا  حول  قاط الضعف في األ ظمة الم اسبية 

 متاال  وطر  د تصاحباا. والر ا ية ولية
تتمي  في حصول المراجع علب ع   المعرفة  نظا الر ابة الداولية للعمي  مر  الطريقة الثانية:

والل التخصص القطاعي للمراجع، حيس لن طبيعة وبيئة ع   النظا الم اسبية والر ا ية تكون 
ع  ظري متخصصة في متشا اة إلب حد ما  ير عمالل النشاط الواحد، وعو ما سيعطي المراج

عموميا  عم  ع   النظا ولعا النقاط الر ا ية التي يتب لن يتسا  اا لي  ظام ر ا ي عاو  ع ا 
  النشاط، إضافة إلب إحاطة المراجع المتخصص بيعا إشارا  الخطر التي يم ر لن تمور في مد

التوعرية والمموري في اعتماع  علب النظا الر ا ية في اكتشاه ومنع ومعالتة الت رياا  واألوطال 
 عدالة القوائا المالية. 

المراجع البدي  والمتخصص سيسا    وبالتالي فإن ع ا الكا الكبير مر المعلوما  المتوفر لد
عليه إجرالا  عراسة  ظا الر ابة الداولية وعو ما يترتب عليه ارتااع عرجة ع ة التقييا لخطر الر ابة 

ر غير المتخصصير بسبب تكرار عملية المراجعة في  شاط علب   و لفض  مر غير  مر المراجعي
م دع مما لكس ه المعرفة المتخصصة والالزمة للترميز علب البنوع والعناصر والممورا  التي مر 
المم ر لنظام الر ابة الداولية في  شاط معير عدم اكتشافاا إما بسبب ساولة التالعب  اا لو 

 بب عدم تكرارعا في ذلك  شاط. تيتة لتعقد وضخامة المعاملة لو بس
ر المراجع مر تكوير صوري متكاملة عر  ظام الر ابة الداولية فإن التخصص القطاعي يم َ  عليهو 

ى  تيتة ام ا ية توفير 2011 ،ولورون  ا في النشاط المتخصص به طالمقطري األكير إح امً 
نشاط ال ي اوتار العم  المعلوما  بش   لكير يسرًا عر وصائص النظام الر ا ي الاعال في ال

ى حينما لفاع  بين التخصص 2007 ويتناسب ع ا مع النتيتة التي عرضتاا عراسة طالارجا ي، فيه.
سيساا في رفع  دري المراجع علب تقييا إجرالا  الر ابة، وعلب لية لوطار لو ا تااكا  اعاري 

عر سمعة واستقامة و زاعة العمي  لنظا الر ابة الداولية بسبب ساولة ال صول علب المعلوما  
المستاده. إضافة لت ديد حتا وممية وتو يت و طا  االوت ارا  الالزمة  قطاعإعاري العمي  في ال

لية  ظام الر ابة الداولية في اكتشاه األوطال بسبب ع   المعرفة امة لل  ا علب ماالي وفعلوالمال
ا علب تخفيف مخاطر المراجعة إيتابً  ه وعو ما ينع سئالعميقة عر النشاط ال ي ينتمي إليه عمال

 إلب حدوععا الد يا.
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 على خطر االكتشاف بديلتأثير التخصص القطاعي للمراجع ال 3.10
ي ون تيوير التخصص القطاعي للمراجع الخارجي عند حد  األ صب عندما يتعلق األمر بخطر 

ول مر  ب  المراجع في االكتشاه وذلك ألن ع ا النوع مر المخاطر يرت ط م اشري بالتاد المب 
اكتشاه األوطال التوعرية، وتعتبر م  مر إجرالا  المراجعة الت ليلية واستخدام لسلو  المعاينة 

وبالتالي فإن ع ا يعني مقدري المراجع  في المراجعة مر لعا العوام  المموري في وطر االكتشاه.
تا التقييا الد يق والمناسب للخطر  علب الت  ا والسيطري عليه عند التيام بعملية المراجعة إذا ما

ا  اما  تيتة وجوع عال ة الت لية وطر االكتشاه يرت ط ع سيً    الطبيعي ووطر الر ابة ألن مستو 
علب لن وطر االكتشاه ينشي  تيتة ألحد المسب ا  التالية   اث يناا، ع ا ويتمع العديد مر ال 
 ى:2016؛ موسب وافتوحة، 2015؛ علب ووالد، 2015 لو لمزيج مناا طالزاوي والشاو،،

 .يام المراجع باستخدام لسلو  الا ص االوت اري  
 مة الكتشاه الت رياا .لاستخدام المراجع اجرالا  مراجعة غير مال 
 .استخدام المراجع اجرالا  غير سليمة في و ت معير في اكتشاه الت رياا  التوعرية 
 التي استخدماا في عملية المراجعة. التاسير الخاطئ مر  ب  المراجع لنتائج إجرالاته 
 وعدم تخصيصه للموارع واام ا ا   مة للمراجع الخارجي،لعدم وجوع الخبري والكاالي المال

 مة لعملية المراجعة. لالمال
وبالتالي فإن التخصص القطاعي سيعم  علب تاتيت العوام  الخمس األويري المسب ة لخطر  

 تو يت مة بطبيعة لو  نطا  لو لجع اجرالا  غير مال تيتة ألن استخدام المرا ؛االكتشاه
ي ون  تيتة لعدم تااا المراجع لطبيعة ووصائص العمي  والنشاط المنتمي له ويم ر  االوت ار

تيكيد ع ا مر والل تشديد المعايير الدولية علب ضروري فاا وإعرا  المراجع للبيئة التي ينتمي لاا 
 بير في الرفع مر جوعي عملية المراجعة.العمي ، وذلك لما لاا مر تيوير م

 اإلطار العملي 
 منهجية البحث 11

 تناول ع ا التزل مر الدراسة عرد لعاي الدراسة ومتتمع وعينة الدراسة ومر وا األساليب
 في ت لي  البيا ا ، ولويًرا اوت ار الارضيا  للوصول إلب  تائج وتوصيا  الدراسة. المستخدمة

 الدراسة أداة 1.11
استخدام االست ا ة ميعاي رئيسة لتمع البيا ا ، إذ تا مراجعة األع  المتص  مر لج   نال  تا

  .فقرا  االست ا ة لك  فرضية فرعية علب حدي، بعد ذلك تمت عملية مراجعتاا وتنتي اا واعتماععا
ر عدع م الدراسة ولت قيق لعداه الدراسة مر والل ت لي  البيا ا  التي تا تتميعاا، استخدمت
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االجتماعية األساليب ااحصائية المناس ة مر والل استخدام  ر امج ال زمة ااحصائية للعلوم 
 :اآلتيوفق ى SPSS.23ط
  تا ترميز البيا ا  وإعوالاا إلب ال اسب اآللي حسب متياط لي ر  الخماسي، ولت ديد طول

في الدراسة، تا حسا  فتري متياط لي ر  الخماسي طال دوع الد يا وال دوع العلياى المستخدمة 
، وا تقسيمه علب عدع فترا  المتياط الخمسة لل صول علب طول الاتري لي 4ى=1-5المد  ط

، بعد ذلك تا إضافة ع   التيمة إلب ل    يمة في المتياط وعي الواحد ص يا 0.8ى= 4/5ط
 ا.وذلك لت ديد ال د األعلب للاتري األولب وع  

 ط استخدم المتوسط ال سا يMeanلك لمعرفة مد  ارتااع لو ا خااد إجابا  عينة الدراسة وذ ى
ا عر م  فقري مر فقرا  متغيرا  الدراسة، مما يايد ليًضا في ترتيب الاقرا  حسب لعميتاا وفقً 

 ألعلب متوسط حسا ي.
  ط استخدم اال  راه الملياريStandard Deviation إجابا  لفراع  تشتتللتعره علب مد  ى

ملما ا تربت  هال سا ي، ويالح  ل  متوسطهر فقرا  متغيرا  الدراسة عر م  فقري معر الدراسة 
 يمته مر الصار ملما ترمز  ااجابا  وا خاف تشتتاا  ير المتياط طإذا ما ت  يمة اال  راه 

 الملياري واحد ص يا فيعلب فمعنا  عدم ترمز االستتابا  وتشتتااى.
 استخدم اوت ار Tط لمتوسط عينة واحديOne Simple Testلمعرفة الار   ير متوسط الاقري  ى

 ".3والمتوسط ال ياعي "

 :مجتمع وعينة البحث 2 .11
 والمراجعينجلين بنقابة المحاسبين يتكون مجتمع الدراسة من المراجعين القانونيين الليبيين المس

ارة العامة ، إضافة إلى المراجعين العاملين باإلدالذين يمارسون المهنة في الوقت الحاليالليبيين 

أما عينة الدراسة فقد اقتصرت على عينة عشوائية من المراجعين  طرابلس، -الليبي ديوان المحاسبةب

ديوان ب وعينة عشوائية من المراجعين العاملين باإلدارة العامة القانونيين المشتغلين بالمنطقة الغربية

ا دون تضمين المراجعين الد حالي  حيث حالت الظروف التي تمر بها الب ،طرابلس -محاسبة الليبي ال

موزعة بين المراجعين  مراجع (49)ينة الدراسة بلغت عو ،المناطق األخرى لعينة الدراسةب

م من خالل مكاتب المراجعة الخارجية إضافة لمراجعي 2021القانونيين الممارسين للمهنة لسنة 

 .ديوان المحاسبة الليبي

 :اختبارات الصدق والصالحية 3. 1. 10
مير مر ذوي 3الصد  مر وجاة الم  مير: تا عرد االست ا ة علب عدع ط    ى مر الم  ِ 

االوتصاة، مر لج  التيكد مر سالمة الصياغة اللغوية لالست ا ة، ووضو  تعليما  االست ا ة، 
وا تمال الاقرا  ألبعاع االست ا ة، ومد  صالحية ع   األعاي لتياط األعداه المرت طة  ا   الدراسة، 

 ام بإجرال ما يلزم مر ح ه وتعدي  في ضول المقترحا  المقدمة، وب لك ورج االستبيان في و 
 صورته الناائية.
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 صدق المقياس:    
 :Structure Validity البنائي: الصدق أوالا  

يعتبر الصد  البنائي لحد مقاييس صد  األعاي ال ي يتيس مد  ت قق األعداه التي تريد     
ارت اط م  متال مر متاال  الدراسة بالدرجة الكلية لاقرا    ياا، ويبير مداألعاي الوصول إل

جميع معامال  االرت اط في جميع متاال  االست ا ة عالة إحصائيًا  ى لن  2يبير جدول طو  ،االست ا ة
 لما وضع لتياسه. ةوب لك يعتبر جميع متاال  االست ا ة صاع  ،ىα ≤0.05ط معنوية   عند مستو 

 
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة ال لية لالستبانة (2)جدول رقم 

 .α ≤0.05االرت اط عال إحصائيًا عند مستوي عاللة  *
     ى0.361ط " تساوي 28وعرجة حرية "ى 0.05طالتدولية عند مستو  عاللة  r يمة 

وتاي ، عالة إحصههههههههائياً  صههههههههد م اور االسههههههههت ا ة تتمتع بمعامال   ل السهههههههها ق لن  يتبير مر التدو 
 .بيغراد الدراسة

 Internal Validityاالتساق الداخلي 

يقصد بصد  االتسا  الداولي مد  اتسا  م  فقري مر فقرا  االست ا ة مع المتال ال ي تنتمي   
لي لالست ا ة، وذلك مر والل حسا  ع   الاقري، و د  ام ال احس ب سا  االتسا  الداو هإلي

معامال  االرت اط  ير م  فقري مر فقرا  متاال  االست ا ة، والدرجة الكلية للمتال  اسه، وذلك 
 وفق اآلتي:

 
 
 
 
 
 

 معامل سبيرمان المجال الرقم

 لالرتباط

  (.SIG) ليةحتمااإلالقيمة 

أثر ممارسة التحفظ المحاسبي على الضريبة المترتبة في   .1

 الشركات الفلسطينية

.697** .000 

في التخطيط الضريبي لدى دور ممارسة التحفظ المحاسبي   .2

 الشركات الفلسطينية

.914** .000 

 000. **874. ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون الضريبة المؤجلة دور  .3
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 االستبانة   والدرجة ال لية للمجال  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 3جدول )
 م. معامل االرتباط م. معامل االرتباط م.

 

 معامل االرتباط

أثر ممارسة التحفظ 

المحاسبي على الضريبة 

 المترتبة

أثر ممارسة التحفظ 

المحاسبي على الضريبة 

 المترتبة

دور ممارسة التحفظ المحاسبي في 

 تكون الضريبة المؤجلة

1 .403* 1 .668** 1 .707** 

2 .474** 2 .558** 2 .740** 

3 .540** 3 .637** 3 .703** 

4 .540** 4 .881** 4 .628** 

5 .507** 5 .695** 5 .650** 

6 .646** 6 .467** 6 .759** 

7 .508** 7 .854** 7 .616** 

8 .693** 8 .821** 8 .437* 

9 .536** 9 .726** 9 .586** 

 10 .816**   

 .ىα ≤0.01االرت اط عال إحصائيًا عند مستو  عاللة ط* *
  ى0.361ط " تساوي 28وعرجة حرية "ى 0.05طعاللة  التدولية عند مستو   r يمة 

معامال  االرت اط  ير م  فقري مر فقرا  المتال والدرجة الكلية  :ن  أمن الجدول السةةةةةةةةاب  تبين 
ى، وب لك يعتبر المتال صهههاع ًا α ≤0.05ه الاقري، عالة عند مسهههتو  معنوية طإليللمتال التي تنتمي 

 .لما وضع لتياسه

األعاي تعطي  اس النتائج تقري ًا لو ط قت مري  لن   : عني  ي ا  لعاي الدراسة راسة:ثبات أداة الد
ت ت  اس الظروه والشروط، النتائج ال تتغير،  لي لن   ؛المتموعة مر األفراع لور  علب  اس

و د تا التيكد مر و ا  عنا  استقرار في  تائج االست ا ة، وعدم تغييرعا بش   مبير،  يعني لن  
 طريقة معام  للاا مرو  اخ وذلك مما يلي:ست ا ة مر والل اال

باخ لا كرون مل أل طريقههة للاهها  ال ههاحههس اسههههههههههههههتخههدم Cronbach's Alpha Coefficient معا
 ى.4في جدول ط ا ت النتائج مما عيكرو  اخ لتياط و ا  االست ا ة، وم

 لقياس ثبات اإلستبانة نتائج اختبار أللا كرونباخ يوضح (4)جدول 
الصدق  معامل ألفا كرونباخ الفقرات الالمج

 الذاتي*

 0.827 0.684 9 الفلسطينية الشركات في  الضريبة على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر

الشركات  دور ممارسة التحفظ المحاسبي في التخطيط الضريبي لدى
 الفلسطينية

10 0.895 0.946 

 0.908 0.825 9 ضريبة المؤجلةدور ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون ال

 0.971 0.943 28 جميع المتاال  معاً 
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 الصد  ال اتي = الت ر التربيعي الموجب لمعام  للاا مرو  اخ*
 يمة معام  للاا مرو  اخ ما ت مرتاعة لك   لن  ، ى4واضههههها مر النتائج الموضههههه ة في جدول ط   

ا ة، وم لك  يمة الصهههههد  ال اتي مرتاعة وم لك لتميع فقرا  االسهههههت  ،متال مر متاال  الدراسهههههة
وعو يعد بميابة ال د األ صب لما يم ر لك  متال مر متال  الدراسة، ولتميع فقرا  االست ا ة، 

 تكون  وب لك، الي ا  مرتاع وعال احصههههائياً  وع ا يعنب لن   ،لن يصهههه  إليه معام  صههههد  االوت ار
است ا ة الدراسة مما  د تيكد مر صد  وو ا   وب لك ي ون ال احس، الناائية صورتاا في االست ا ة

يتعله علب وقة تامة بصهه ة االسههت ا ة، وصههالحه لتكون لعاي  ياط مناسهه ة وفعالة لت لي  النتائج، 
 .وااجابة علب لسئلة الدراسة، واوت ار فرضياتاا  يقة

 Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  
الوت ار ما  Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)سمر وه -وروهتا استخدام اوت ار مولمت

ى، 0.582إذا ما ت البيا ا  تت ع التوزيع الطبيعي مر عدمه، حيس تبير لن   يمة االوت ار تساوي ط
ى، لتميع متاال  الدراسة، وب لك فإن  توزيع البيا ا  0.887تساوي ط (.Sigوالتيمة ااحتمالية ط

 .يس تا استخدام االوت ارا  المعلمية لإلجابة علب فرضيا  الدراسةيت ع التوزيع الطبيعي ح
 :اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات األسالير 4.1.10

لإلجابة علب لسئلة الدراسة  ام ال احس باستخدام الرزمة ااحصائية للعلوم االجتماعية     
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  ؛ لتاريغ وت لي  البيا ا  مر

وا ع االست ا ة؛ حيس تا استخدام متموعة مر االوت ارا  ااحصائية، وعي: ط النسب المئوية 
والتكرارا ، المتوسط ال سا ي، اال  راه الملياري، الوزن النسبي، معام  ارت اط  يروسون، معاعلة 

في حالة  Tفي حالة عينة واحدي،  T-Testسمر وه، اوت ار –للاا مرو  اخ، واوت ار مولمتوروه
في إجرال  (One-Way ANOVA، اوت ار (Independent Samples T-Testعينتيرط

 .الت ليال  ااحصائية الالزمة للدراسة
%ى في اوت ار م  الارود ااحصائية للدراسة، بما يعني لن  95و د تا استخدام عرجة وقة ط    

 س ة المناس ة لطبيعة الدراسة.%ى، وعي الن5احتمال الخطي يساوي ط
 اختبار اللرضيات اللرعية للدراسة .11

 :يلي ما الارضية علب تنص :األولى الرئيسة اللرضية نتائج
 الم اسبي الت ا  ممارسة  ير إحصائية عاللة ذا  عال ة توجد ال :الرئيسية اللرضية    

 .الالسطينية الشرما  في والتكاليل الضري ة
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 والوزن  الملياري  واال  راه ال سا ي المتوسط الارضية باستخدام ع   علب بةااجا تم ت    
 الموافقة عرجة إلب وصلت  د االستتابة عرجة متوسط كا ت إذا ما لمعرفةT واوت ار النسبي،

     :التالي التدول في مبير عو كما ال، لم والوة وعي المتوسطة،
 الشركات في الضريبية وأثره على الت اليف المحاسبي حلظالت ممارسة وفقرات محاور تحليل (6)رقم  جدول

 الللسطينية
 المتوسط المحور م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"SIG." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة الترتيب

أثر ممارسة التحفظ  1

المحاسبي على الضريبة 

المترتبة في الشركات 

 الفلسطينية

 مرتفعة 3 73.27 000. 13.879 0.41 3.66

 التحفظ ممارسة دور 2

 التخطيط في المحاسبي

 الشركات لدى الضريبي

 الفلسطينية

 مرتفعة 1 80.22 000. 13.664 0.63 4.01

 التحفظ ممارسة دور 3

 تكون في المحاسبي

 المؤجلة الضريبة

 مرتفعة 2 78.86 000. 20.516 0.39 3.94

 مرتفعة  77.51 000. 18.043 0.41 3.88 معا   المجالت جميع 

 .α ≤0.05داللة  مستوى عند إحصائيا   دال الحسابي المتوسط *

 
 اسبيههههههههههههههههالم   ههههههههههههههههههههههههالت ا ممارسة عور اليا ي" المتال حص   د :لن   السا ق التدول مر تبير و د
 (%80.22) ةهههههههههه نسب ةهههههههههههههههههههههموافق عرجة لعلب ، علب"الالسطينير الشرما  لد  الضريبي التخطيط في

 الضريبة على المحاسبي التحلظ ممارسة أثر "األول المتال حص   ينما موافقةطمرتاعةى،  درجة وعو
 ةههههههههههههه درج وعو ،(%73.27) نس ة  موافقة عرجة ل   علب ،" الللسطينية الشركات في المترتبة

 اليفوأثره على الت  المحاسبي التحلظ ممارسة لبعاع فقرا  لتميع ال سا ي المتوسط لن  ) متوسطة(
 االوت ار و يمة (%77.51)  سبي  وزن  وجال ،(3.88)يساوي  الللسطينية الشركات في الضريبية

 عنا  لن   علب السابقة النتائج مر ويستدل  .0.000 تساوي  (Sig.) ااحتمالية التيمة ولن   (18.04)
 ضريبة على اسبيالمح التحلظ ممارسة أبعاد فقرا  علب العينة لفراع  ب  مر مرتاعة  درجة موافقة
 .عام بش   الللسطينية الشركات في الدو 
 اللرضية اللرعية األولى: 

 المترت ة الضري ة مبلغ وبير الم اسبي الت ا  ممارسة  ير إحصائية عاللة ذا  عال ة توجد ال    
 واال  راه ال سا ي المتوسط باستخدام السمال ع ا علب ااجابة تمت الالسطينية، الشرما  علب

 تهههههههههههوصل  د االستتابة عرجة متوسط كا ت إذا ما لمعرفة T واوت ار النسبي، والوزن  لملياري ا
 :التالي التدول في مبير عو كما ال، لم والوة وعي المتوسطة، الموافقة عرجة إلب
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 الللسطينية الشركات في المترتبة الضريبة على المحاسبي التحلظ ممارسة أثر محور تفقرا (7)رقم  جدول

 
 المتوسط فقرةال م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة الترتيب

 التحفظ ممارسة يتم 1

 المبالغة من للحد المحاسبي

 وفق األصول تقدير في

 .الدولية المحاسبة معايير

 مرتفعة 3 78.333 000. 12.07 0.645 3.917

 التحفظ استخدام عدم 2

 إعطاء لىع يعمل المحاسبي

 مجال المالية القوائم معدي

 القوائم هذه في للتالعب

 ثم ومن الدخل لتخفيض

 ..المترتبة الضريبة تخفيض

 مرتفعة 2 78.889 000. 8.88 0.902 3.944

 من المحاسبي التحفظ يحد 3

 في التقليل أو المبالغة إمكانية

 األصول تقدير

 مرتفعة 1 81.389 000. 13.38 0.678 4.069

 تقييم بإعادة اإلدارة متقو 4

 بالقيمة األصول بعض

 .ضريبية لغايات العادلة

 مرتفعة 6 75.000 000. 5.94 1.071 3.750

 بحساب االدارة تقوم 5

 الضريبة لغايات االستهالك

 .معجلة بطريقة

 مرتفعة 5 75.556 000. 6.05 1.091 3.778

 بالقيم المالية االصول ترحل 6

 من أقل هي والتي العادلة

 اجراء يتم ولكن التكلفة

 الضريبة لغايات مماثل تعديل

 مرتفعة 9 72.222 000. 5.59 0.928 3.611

 البحث بتكاليف يعترف 7

 المالية الفترة في كمصروف

 فيه. انفاقها يتم التي

 متوسطة 3 78.333 000. 9.32 0.835 3.917

 من يحد المحاسبي التحفظ 8

 قيمة تخفيض امكانية

 تللشركا الضريبية

 مرتفعة 8 73.889 000. 6.24 0.944 3.694

 على يعمل المحاسبي التحفظ 9

 جودة ذات مالية قوائم انتاج

 عليها االعتماد يمكن عالية

 .الضريبي التحاسب عند

 مرتفعة 6 75.000 000. 6.34 1.004 3.750

 مرتفعة  73.269 000. 13.88 0.406 3.663 ككل المحور 

 
 الم اسبي  ههههههههههالت ا ي د"المتوسط ال سا ي للاقري اليالية  :لن   السا ق التدول مر تبير و د    
؛   (5)ة مرهههههههههههههههههههههههالدرجة الكلي (4.07)ساوي ياألصول"  تقدير في التقلي  لو الم الغة إم ا ية مر

 االحتماليةولن  التيمة  ،(13.38)،  يمة االوت ار (%81.389)لي لن  المتوسط ال سا ي النسبي 
(.Sig)   0.05 ؛ ل لك تعتبر ع   الاقري عالة إحصائيًا عند مستو  عاللة  0.000تساوي≥ α ،

ة، ههههههههههههههههههههههمما يدل علب لن  متوسط عرجة االستتابة لا   الاقري  د زاع عر عرجة الموافقة المتوسط
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، وع ا يعني لن  عنا  موافقة  درجة مرتاعة مر  ب  لفراع العينة علب ع   الاقري، وب لك (3)وعي 
 المرت ة األولب في ع ا المتال.جال ترتيباا في 

  هههههههههههههل  عي والتي اعلةهههههههههههههههههالع بالتيا المالية االصول ترح : "المتوسط ال سا ي للاقري الساعسة    
لية هههههههههههههههة الكهههههههههههههالدرج (3.611) ساوي ي" الضري ة، لغايا  مماو  تعدي  اجرال يتا ولكر التكلاة، مر
 االحتماليةولن  التيمة  (5.59)،  يمة االوت ار (%72.22) سا ي النسبي ى ؛ لي لن  المتوسط ال(5مر 

(.Sig)   ند مستو  عاللة ههههههههههههههه؛ ل لك تعتبر ع   الاقري عالة إحصائيًا ع 0.000تساوي(0.05≥ α) ،
ة، هههههههههههههههههههمما يدل علب لن  متوسط عرجة االستتابة لا   الاقري  د زاع عر عرجة الموافقة المتوسط

لن  عنا  موافقة  درجة مرتاعة مر  ب  لفراع العينة علب ع   الاقري، ويالح  ، وع ا يعني (3)وعي 
ال احس حصول ع   الاقري علب  س ة مرتاعة، ولكناا ل   فقري، وب لك جال ترتيباا في المرت ة 

 .األويري في ع ا المتال
ال سا ي النسبي  ، ولن  المتوسط(3.663)بش   عام يم ر القول بين  المتوسط ال سا ي يساوي     

؛  0.000تساوي  (Sig.) االحتماليةولن  التيمة  ،(13.88)،  يمة االوت ار (%73.27)يساوي 
 لور لممارسة الت ا  الم اسبي علب الضري ة المترت ة في الشرما  الالسطينية" "ل لك يعتبر متال

الستتابة لا ا المتال ، مما يدل علب لن  متوسط عرجة اα ≤0.05عال إحصائيًا عند مستو  عاللة 
، وع ا يعني لن  عنا  موافقة  درجة مرتاعة (3)يختلف جوعريًا عر عرجة الموافقة المتوسطة، وعي 

وع   النتيتة  الالسطينية، الشرما  في عام بش   مر  ب  لفراع العينة علب فقرا  ع ا المتال
الشرما  يم ر لن تستخدم  ى والتي توصلت إلب لن2019تتوافق مع  تيتة عراسة طصماري وآورون 

 الت ا  الم اسبي موسيلة لتقليص األع ال الضريبية.
 الم اسبي الت ا  ممارسة  ير إحصائية عاللة ذا  عال ة توجد ال اللرضية اللرعية الثانية:    
 المتوسط باستخدام السمال ع ا علب ااجابة تمت الالسطينية، الشرما  في الضريبي التخطيط وبير

 عرجة متوسط كا ت إذا ما ، لمعرفةTواوت ار النسبي، والوزن  الملياري  واال  راه ال سا ي
 التدول في مبير عو كما ال، لم والوة وعي المتوسطة الموافقة عرجة إلب وصلت  د االستتابة

 :التالي
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 الللسطينية الشركات لدج الضريبي التخطيا في المحاسبي التحلظ ممارسة ( محور8رقم ) جدول
 

 المتوسط رةالفق م
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة الترتيب

 عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم 1

 أو األصول شراء بين المقارنة

 من أفضل وأيهما استئجارها

 .الضريبية الناحية

 مرتفعة 3 81.11 000. 11.68 0.77 4.06

 عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم 2

 أو النقدي البيع طرق بين المقارنة

 .األجل طويل بالتقسيط البيع

 مرتفعة 2 81.39 000. 10.34 0.88 4.07

 عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم 3

 األرباح توزيع سياسة تحديد

 القانونية االحتياطيات وحجز

 .واالختيارية

 مرتفعة 9 77.50 000. 8.22 0.90 3.88

 الضريبي يطالتخط استخدام يتم 4

 يتم هل األصول لشراء الحاجة عند

 أو القروض خالل من شراءها

 .التمويلي التأجير أو االستئجار

 مرتفعة  76.11 000. 6.73 1.02 3.81

 من الضريبي التخطيط استخدام يتم 5

 مصروف تبويب إعادة خالل

 ومكافآت حكمها في وما المرتبات

 لتحقيق وبدالتها اإلدارة مجلس

 .يبيةضر وفرات

 مرتفعة 8 78.06 000. 7.81 0.98 3.90

 واجبة التكاليف من االستفادة يتم 6

 في الضريبي الوعاء من الخصم

 الشركات لدى الضريبي التخطيط

 .الفلسطينية

 مرتفعة 4 80.83 000. 10.44 0.85 4.04

 من خصمها يتم تكلفة بنود استخدام 7

 تكلفة تعد ال بنود من بدال   األرباح

 من بدال   باالقتراض مويلالت مثل

 .الذاتي التمويل

 مرتفعة 5 79.44 000. 9.46 0.87 3.97

 اختيار عند المحاسبي التحفظ يتم 8

 عند المناسب المحاسبي األسلوب

 التخطيط ضلغرالمخزون  تقييم

 .الضريبي

 مرتفعة 6 78.61 000. 8.03 0.98 3.93

 عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم 9

 باإليراد العترافا توقيت تحديد

 .الضريبي التخطيط لغرض

 مرتفعة 1 83.06 000. 11.51 0.85 4.15

 تمكن المحاسبي التحفظ ممارسة 10

 عن بعيدا   الدخل نقل من الشركات

 من مرتفعة لمعدالت خضوعه

 التخطيط لغرض الضريبة

 .الضريبي

 مرتفعة 6 78.61 000. 8.03 0.98 3.93

 مرتفعة  80.22 000. 13.66 0.63 4.01 ككل المحور 

 
 الت ا  ممارسة يتا" المتوسط ال سا ي للاقري التاسعة :لن   السا ق التدول مر تبير و د    

الدرجة  (4.15)ساوي ي الضريبي" التخطيط لغرد باايراع االعتراه تو يت ت ديد عند الم اسبي
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 (11.51) ارههههههههههههههههاالوتب،  يمة (%83.06)ا ي النسبي هههى ؛ لي لن  المتوسط ال س(5الكلية مر 
؛ ل لك تعتبر ع   الاقري عالة إحصائيًا عند مستو   0.000تساوي   (Sig.) االحتماليةولن  التيمة 

، مما يدل علب لن متوسط عرجة االستتابة لا   الاقري  د زاع عر عرجة الموافقة α ≤0.05 عاللة 
ة هههههههههههههههههههراع العينهههههههه  لفههههههههههههههة مر  بهههههههههههقة  درجة مرتاع، وع ا يعني لن  عنا  مواف(3)المتوسطة، وعي 

  .علب ع   الاقري، وب لك جال ترتيباا في المرت ة األولب في ع ا المتال
 توزيع سياسة ت ديد عند الم اسبي الت ا  ممارسة يتا "المتوسط ال سا ي للاقري اليالية   - 
 ى؛5ة مر طههههههههههههة الكليهههههههههههههههههالدرج (3.88) ساوي ، ي"واالوتيارية القا و ية الحتياطيا ا وحتز األربا 

 االحتماليةولن  التيمة  ،(8.22)،  يمة االوت ار (%77.52)لي لن  المتوسط ال سا ي النسبي 
(.Sig)   لة ؛ ل لك تعتبر ع   الاقري عالة إحصائيًا عند مستو  عال0.000تساوي(0.05≥ α) ،

ة، هههههههههههههههة المتوسطههههههههههههههمما يدل علب لن  متوسط عرجة االستتابة لا   الاقري  د زاع عر عرجة الموافق
، وع ا يعني لن  عنا  موافقة  درجة مرتاعة مر  ب  لفراع العينة علب ع   الاقري، ويالح  (3)وعي 

ة، ولكناا ل   فقري، وب لك جال ترتيباا في المرت ة ال احس حصول ع   الاقري علب  س ة مرتاع
 .األويري في ع ا المتال

، ولن  المتوسط ال سا ي النسبي (4.01)وبش ٍ  عاٍم يم ر القول بين  المتوسط ال سا ي يساوي     
؛ 0.000تساوي  (Sig.) االحتماليةولن  التيمة ، (13.66)،  يمة االوت ار (%80.22)يساوي 

عور لممارسة الت ا  الم اسبي في التخطيط الضريبي لد  الشرما  الالسطينية"  "ر متالل لك يعتب
، مما يدل علب لن  متوسط عرجة االستتابة لا ا المتال α ≤0.05عااًل إحصائيًا عند مستو  عاللة 

عة ، وع ا يعني لن  عنا  موافقة  درجة مرتا(3)يختلف جوعريًا عر عرجة الموافقة المتوسطة، وعي 
وتتوافق  تيتة  الالسطينية، الشرما  في عام بش   مر  ب  لفراع العينة علب فقرا  ع ا المتال

ى،  وجوع عال ة طرعية  ير التخطيط  2014اوت ار ع   الارضية مع ما توصلت إليه عراسة طعلي،
 الضريبي والت ا  الم اسبي في القوائا المالية للشرما  المساعمة السوعا ية.

 الم اسبي، الت ا  ممارسة  ير إحصائية عاللة ذا  عال ة توجد الالثالثة:  ية اللرعيةاللرض    
 باستخدام ع   الارضية علب ااجابة تمت الالسطينية؛ الشرما  في الممجلة الضرائب وبير

 متوسط كا ت إذا ما لمعرفة T واوت ار النسبي، والوزن  الملياري  واال  راه ال سا ي المتوسط
 مبير عو اهههههههههههههكم ال، لم الوةههههههههههههههههههههو وعي المتوسطة، ةهالموافق عرجة إلب وصلت  د تابةاالست عرجة

 :التالي التدول في
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 المؤجلة الضريبة في وجود المحاسبي التحلظ ممارسة دور محور فقرات (9)رقم  جدول
 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 يمةق

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة الترتيب

 يؤدي المحاسبي التحفظ ممارسة 1

 الدفترية بالقيمة االعتراف إلى

 السوقية القيمة من أقل بسعر

 الربح قيمة ارتفاع عدم وبالتالي

 .األصول وقيمة المحاسبي

 مرتفعة 3 83.06 000. 14.73 0.66 4.15

 تقليل على المحاسبي التحفظ يعمل 2

 وفق للضريبة الخاضع الربح

 12 رقم الدولي المحاسبي المعيار

 باإليراد االعتراف تأجيل خالل من

 .حدوثها وقت بالتكاليف واالعتراف

 مرتفعة 2 84.17 000. 14.04 0.73 4.21

 جدا  

 على يعمل المحاسبي التحفظ 3

 الحالية الفترة أرباح تخفيض

 المالية الفترات أرباح وتعظيم

 ضرائب عنها ينتج والذي المستقبلية

 المحاسبي المعيار وفق مؤجلة

 .12 رقم الدولي

 مرتفعة 1 85.56 000. 14.73 0.74 4.28

 جدا  

 باتباع الضريبية االلتزامات تأجيل 4

 إعداد في المحاسبي التحفظ سياسة

 تحقق الشركة طالما المالية القوائم

 الدولي المحاسبة معيار وفق أرباح

 .12 رقم

 مرتفعة 4 81.94 000. 13.02 0.72 4.10

 يعتبر المحاسبي التحفظ استخدام 5

 على الضريبة ألغراض مفيدا  

 قيمة إظهار على يعمل ألنه األرباح

 قيمتها من بأقل الشركة أرباح

 .السوقية

 مرتفعة 6 78.89 000. 9.04 0.89 3.94

 ال المحاسبي التحفظ ممارسة أن 6

 إلى بل الضريبي للتهرب يهدف

 الحقة فترات إلى ةالضريب تأجيل

 رقم الدولي المحاسبي المعيار وفق

12. 

 مرتفعة 5 79.72 000. 9.87 0.85 3.99

 المحاسبي التحفظ ممارسة عند 7

 بها المعترف االيرادات بعض

 مثل للضريبة تخضع ال محاسبيا  

 .والسندات األسهم بيع أرباح

 مرتفعة 9 71.94 000. 5.74 0.88 3.60

 الناشئة مؤجلةال الضريبة تكاليف 8

 في التغير أو المؤقتة الفروق عن

 تطبيق عند الضريبة معدالت

 إلى تؤدي المحاسبي التحفظ سياسة

  .الضريبي الوعاء تخفيض

 مرتفعة 8 77.22 000. 11.13 0.66 3.86

 أصول المؤجلة الضرائب قياس يتم 9

 المحاسبي المعيار وفق وخصوم

 معدالت بموجب 12 رقم الدولي

 الفترة في تطبيقها لمتوقعا الضريبة

 يتحقق أو االلتزام فيها يسدد التي

 تخفيض إلى يؤدي مما األصل فيها

 .الضريبي العبء

 مرتفعة 7 77.50 000. 8.69 0.85 3.88

 مرتفعة  78.86 000. 20.52 0.39 3.94 ككل المحور 
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 يعم  الم اسبي لت ا االمتوسط ال سا ي للاقري اليالية"  :لن   السا ق التدول مر تبير و د    
 ضرائب عناا ينتج وال ي المستقبلية المالية الاترا  لربا  وتعظيا ال الية الاتري لربا  تخفيف علب

ى ؛ لي لن  (5الدرجة الكلية مر  (4.28)ساوي ي" 12ر ا  الدولي الم اسبي المليار وفق ممجلة
  (Sig.) االحتماليةلن  التيمة و  ،(14.73) ،  يمة االوت ار(%85.56)المتوسط ال سا ي النسبي 

، مما يدل علب α ≤0.05 ؛ ل لك تعتبر ع   الاقري عالة إحصائيًا عند مستو  عاللة 0.000تساوي 
، وع ا يعني (3)لن متوسط عرجة االستتابة لا   الاقري  د زاع عر عرجة الموافقة المتوسطة، وعي 

اا هههههههههههههال ترتيبههههههههههههههلعينة علب ع   الاقري، وب لك جلن  عنا  موافقة  درجة مرتاعة جدًا مر  ب  لفراع ا
 في المرت ة األولب في ع ا المتال.

 رهههههههههالمعت االيراعا  بعف الم اسبي الت ا  ممارسة عند "المتوسط ال سا ي للاقري السابعة  -
الدرجة الكلية   (3.60)وي ساي والسندا  " األساا  يع لربا  مي  للضري ة تخضع ال م اسبياً   اا

ولن  التيمة  ،(8.22)،  يمة االوت ار (%71.94)ى ؛ لي لن المتوسط ال سا ي النسبي (5مر 
 ≤0.05)؛ ل لك تعتبر ع   الاقري عالة إحصائياً عند مستو  عاللة 0.000تساوي  (Sig.)ااحتمالية 

α) عر عرجة الموافقة المتوسطة، ، مما يدل علب لن متوسط عرجة االستتابة لا   الاقري  د زاع
، وع ا يعني لن عنا  موافقة  درجة مرتاعة مر  ب  لفراع العينة علب ع   الاقري، ويالح  (3)وعي 

ال احس حصول ع   الاقري علب  س ة مرتاعة، ولكناا ل   فقري، وب لك جال ترتيباا في المرت ة 
 .األويري في ع ا المتال

، ولن  المتوسط ال سا ي النسبي (3.94) المتوسط ال سا ي يساوي بش ٍ  عاٍم يم ر القول بين      
، 0.000تساوي  (Sig.)ولن  التيمة ااحتمالية  ،(20.52)،  يمة االوت ار (%78.86)يساوي 

ع  عنا  عور ممارسة الت ا  الم اسبي في تكون الضري ة الممجلة" عااًل  "ل لك يعتبر متال
، مما يدل علب لن  متوسط عرجة االستتابة لا ا المتال α ≤0.05 إحصائيًا عند مستو  عاللة 

، وع ا يعني لن  عنا  موافقة  درجة مرتاعة (3)يختلف جوعريًا عر عرجة الموافقة المتوسطة، وعي 
 .بش   عام في الشرما  الالسطينية مر  ب  لفراع العينة علب فقرا  ع ا المتال

 :مناقشة النتائج .12
عراسة إلياا  ج الدراسة فيما يتعلق بالارضية األولب مع االستنتاجا  التي توصلتحيس تتاق  تائ    

ى ، والتي توصلت إلب لن الشرما  تستخدم الت ا  الم اسبي موسيلة 2019طصماري وآورون، 
ى ،  2014لتقليص األع ال الضريبية، لم ا الارضية اليا ية فتتاق مع ما توصلت إليه عراسة طعلي،

طرعية  ير التخطيط الضريبي والت ا  الم اسبي في القوائا المالية للشرما  المساعمة   وجوع عال ة
ى، والتي توصلت إلب  2019السوعا ية، لم ا الارضية اليالية تتاق النتيتة مع  تيتة عراسةطصماري،

 لن  الت ا  الم اسبي يمور بش   مبير علب الضرائب الممجلة عند إعداع التقارير المالية.
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 والتوصيات: ج.  النتائ13

 النتائج: 1.13
  توجد عال ة  ير ممارسة الت ا  الم اسبي، وبير ضري ة الدو  في الشرما  الالسطينية؛ حيس

 لن  الت ا  الم اسبي ي د مر إم ا ية الم الغة، لو التقلي  في تقدير األصول.
 ة متال للتالعب في ع   عدم استخدام الت ا  الم اسبي يعم  علب إعطال معدي القوائا المالي

 القوائا لتخفيف الدو ، ومر وا  تخفيف الضري ة المترت ة علب الشرما  الالسطينية. 
  .يتا ممارسة الت ا  الم اسبي عند ت ديد تو يت االعتراه باايراع لغرد التخطيط الضريبي 
 بالتقسيط طوي  األج   يتا ممارسة الت ا  الم اسبي عند المقار ة  ير طر  البيع النقدي  لو البيع

 عند التخطيط الضريبي في الشرما  الالسطينية. 
  الت ا  الم اسبي يعم  علب تخفيف لربا  الاتري ال الية وتعظيا لربا  الاترا  المالية

 المستقبلية، وال ي ينتج عناا ضرائب ممجلة وفق المليار الم اسبي الدولي.
 ضهههههع للضهههههري ة وفق المليار الم اسهههههبي الدولي ر ا يعم  الت ا  الم اسهههههبي علب تقلي  الربا الخا

 ى مر والل تيجي  االعتراه باايراع واالعتراه بالتكاليل و ت حدوواا.12ط

-  

 :توصياتال 2.13
  العم  علب التقيد بالت ا  الم اسبي عند إعداع القوائا المالية للشرما  الالسطينية  نس ة

 مقبولة.
 يد الشرما  الالسطينية بالت ا  الم اسبي عند اعداع  يام التاا  الر ا ية بمتابعة مد  تق

 القوائا المالية؛ لكي تع س ع   القوائا حتيقة المرمز المالي لا   الشرما .
  التيكد مر عدم استخدام الشرما  الالسطينية للت ا  الم اسبي مر لج  تخفيف الدو ، ومر

 وا تخفيف الضري ة.
 ية مر والل التقيد بالت ا  الم اسبي.العم  علب زياعي شاافية القوائا المال 
 .االلتزام بم اعئ ال وممة لضمان جوعي التقارير المالية للشرما  الالسطينية 

 المراجع 
ا راهيا،  بي  "  موذج مقتر  لتياط لور التخطيط الضريبي علب األعال المالي للشرما  المتداولة في سو     

ظومة الضريبية المستقبلية ولورعا علب اال تصاع واالستيمار، جملية المال المصري، عراسة تطبيتية، ممتمر المن
 .2012سبتمبر 17-16الضرائب المصرية، 

ى مد  ممارسة إعاري األربا  لدوافع ضريبية في الشرما  الالسطينية 2017جوعي، رلفت، والعمور، سالا" ط     
متلة جامعة القدط الماتوحة لألب اث  عراسة ميدا ية" –مر وجاة  ظر موظاي ضري ة الدو  في  طاع غزي 

 ى.275-290ة طى 7والدراسا  ااعارية واال تصاعية _ المتلد اليا ي، العدع ط
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ى " عور الت ا  الم اسبي المشروط في ال د مر ممارسا  التالعب في األربا  2018حماع، مصطاب ط       

متلة الاكر الم اسبي. ملية التتاري، جامعة عير  عراسة تطبيتية " –ولور  علب ماالي القرارا  االستيمارية 
 ى.361 -305طى ة 3ى العدع ط22شمس، جماورية مصر العربية، المتلد ط

 
ى " لور الت ا  الم اسبي في ت سير جوعي التقارير المالية: عراسة تطبيتية علب 2011حمدان، عالم ط      

ى 38تلد طة األرع ية، متلة عراسا  العلوم ااعارية، المالشرما  الصناعية المساعمة العامة األرع ية" التامع
 ى.533 -514ة ى 2ط العدع

 
ى "  ياط الت ا  الم اسبي وبيان لوري في جوعي األربا  الم اسبية_ 2017شايد، رزان، ع س، فاطمة ط      

 العدع اليا ي -لدراسا عراسة تطبيتية علب سو  عمشق لألورا  المالية" متلة جامعة القدط الماتوحة لألب اث وا
 ى142 -134ة ى 2واألربعون، ط

 
ى ت لي  العال ة  ير الت ا  الم اسبي بالتقارير المالية وتكلاة رلط المال ولورعا 2014سعد الدير، ايمان ط      

 ى. 342جامعة  ني سويل، متلة الم اس ة والمراجعة، ة ط –علب  يمة المنشيي، ملية التتاري 
 

ى "  ياط لور الت ا  الم اسبي في التقارير المالية ومد  تيوير   رلط المال 2015علي، مايد طالشيخ       
 سا  -ملية التتاري -للشرما  المدرجة لساماا في  ورصة فلسطير: عراسة تطبيتية"، جامعة عير شمس

 ى.330-304طى ة 2ى العدع ط19راجعة، المتلد طالم اس ة والم
 

 (I A S / I F R Sى " الت ا  الم اسبي في ضول المعايير الم اسبية الدولية ط2018صبرينة، شرافة ط     
 ى.174 -153ة طى 1ى العدع ط18لتسيير، المتلد طمتلة العلوم اال تصاعية وعلوم ا

 
ى " لور  واعد حوممة الشرما  علب عرجة الت ا  الم اسبي في القوائا المالية 2012عبد الملك، لحمد ط     

لشرما  المستلة بسو  المال المصري" متلة الاكر الم اسبي، ملية التتاري جامعة عير شمس، العدع المنشوري ل
 ى.1-41طاالول، ة 

 .2015رشا الغول، الت ا  الم اسبي، عار الوفال للط اعة والنشر، القاعري، جماورية مصر العربية       
تا  الم اسبي في التقلي  مر التار  الضريبي مر صماري، رابا وتتا  ة، حمزي، وعرعار، سعد هللا " عور ال

 .2019والل الضرائب الممجلة"، رسالة ماجستير غير منشوري، جامعة الشايد حمه لخضر الواعي، التزائر، 
 

ى العدع 38العدي، ا راهيا "لور الضرائب الممجلة في جوعي البيا ا  المالية"، متلة جامعة ال عس المتلد ط      
 ى 90-69ة  2016ى، سوريا 17ط
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ى "عراسة ت ليلية للعال ة  ير ممارسة التخطيط الضريبي والت ا  الم اسبي بالقوائا المالية 2014علي، ط       
 لشرما  المساعمة السوعا ية: عراسة ميدا ية علب الشرما  المساعمة السوعا ية"

 
 ة  ير ممارسة الت ا  الم اسبي ى بعنوان " العال2019 زال اسماعي ، يدير فارط،  زال احالم ط      

المتلد اليالس،  –وممارسا  تمايد الدو  في شرما  المساعمة التزائرية" متلة شعاع للدراسا  اال تصاعية 
 ى248-231طة العدع األول. 

 
لتياط الت ا  الم اسبي لألربا   (Basuى "تطوير  موذج ط2016القضاي، ليس، والكبيسي، عبد الستار ط      

تلد لبنو  التتارية األرع ية" المملكة األرع ية الااشمية، التامعة األرع ية، متلة عراسا  العلوم ااعارية، المفي ا
 ى530 -511 ى ة1ى مل ق ط43ط
 

ى " مستو  الت ا  الم اسبي بالقوائا المالية للشرما  العائلية وغير العائلية المقيدي 2017المد ولي، عاليا ط      
ملية التتاري،  -صرية: عراسة تطبيتية مقار ة" جامعة ااس ندرية، متلة ملية التتاري لل  وث العلميةبالبورصة الم

 ى.38 -1ة ط الرابع والخمسون،  المتلد -العدع األول
 

ى "  ياط مستو  الت ا  الم اسبي في القوائا والتقارير المالية ولور  علب التيمة 2014النتار، جمي  ط     
ساا عراسة تطبيتية علب الشرما  المساعمة العامة المدرجة في  ورصة فلسطير". البلقال لل  وث السو ية لل

 ى.2ى العدع ط17والدراسا ، المتلد ط
 

ى "  طاع الخدما  الالسطيني:  نيته ولور  2013معاد لب اث السياسا  اال تصاعية الالسطيني طماطىط      
 اال تصاعي" 

    Valipour H, Talebnia, G and Javanmard, S (2011). "The interaction of smoothing 
and conditional accounting conservatism", African Journal of Business Management, 
Vol 34 No 5 (2011) pp 1330 
      LIin; F, C. Wu, T. Fang and J. Wun, 2014. The relations among accounting 
conservatism, institutional investors and earnings manipulation. Economic Modelling 
37: 164-174 
     Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs 
on conditional and unconditional conservatism: Cross‐sectional evidence at the firm 

796., -level. The accounting review, 82(3), 759
https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.3.759      

https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.3.759
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      Abed, S., Al-Badainah, J., & Serdaneh, J. A. (2012). The level of conservatism 
in accounting policies and its effect on earnings management. International Journal 
of Economics and Finance, 4(6), 78-85. 
     Watts, R. L. (2003). Conservatism in Accounting Part II: Evidence and 
Research Opportunities, Accounting Horizons, 17 (4), 287- 301, 
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