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 .الملخص
دفت ييق فجوة التوقعات في المراجعة، حيث هضتمثلت مشكلة الدراسة في معرفة دور حوكمة الشركات في ت   

قعات في التو ييق فجوة ضالدراسة الى التعرف على اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات ومدى اسهامها في ت
 المراجعة والتعرف على مسؤوليات المراجع الخارجي، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: الممارسة السليمة لحوكمة الشركات تؤدي الى دعم وسالمة وجودة        
رصة ة الشركات تمنح شركات التأمين الفييق فجوة التوقعات في المراجعة، حوكمضعمل المراجعة وتعمل على ت

لتعزيز فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية التي لها دور إيجابي في جوة المراجعة. أوصت الدراسة بعدة 
 ييق فجوة التوقعات في المراجعة.ضتوصيات تمكن من تطبيق حوكمة الشركات في شركات التأمين لت

 .ة التوقعات، المراجعة، شركات التأمينالكلمات المفتاحية: حوكمة الشركات، فجو 
 



 

2 
 

Abstract. 

 The study dealt with the role of corporate governance in narrowing the 

expectations gap in the audit. The study aimed to identify the conceptual 

framework for corporate governance and its contribution to narrowing the 

expectations gap in audit, and identify the responsibilities of the external auditor. 

The study followed the analytical descriptive approach. 

 The results of the study are that: Good corporate governance practice leads to the 

support, integrity and quality of the audit work and working to narrow the 

expectations gap of audit, corporate governance gives the insurance companies the 

opportunity to strengthen internal control systems.  The researchers suggested 

some recommendations that can assist to implementation of corporate governance 

in insurance companies to narrowing the expectations gap in audit. 

Keywords: Corporate Governance, Expectations Gap, Audit, Insurance 

Companies 

 المقدمة:
المراجعة تعمل على تعزير الثقة والمصداقية على البيانات المالية تحت المراجعة وهي تخدم 
المساهمين والمستخدمين االخرين في تقييم النتائج التي تبني عليها القرارات المالية، لكون ان 

مي دتقرير المراجع الخارجي يعتبر المنتج النهائي لعملية المراجعة ووسيلة لتوصيل رأيه لمستخ
التقارير المالية عن مدي صدق وعدالة البيانات والتقارير المالية وبالتالي يتوقع المستخدمون أن 

 يلبي تقرير المراجع احتياجاتهم. 
اال ان مهنة المراجعة في الفترة االخيرة تعرضت للعديد من االنتقادات وخاصة اداء المراجعين  

ا المالية التي منيت بها العديد من الشركات ومن أبرزهبعد أن توالت سلسلة االخفاقات واالنهيارات 
 االميركية. WorldComوشركة  Enronشركة 
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ولعل من أهم االساليب التي وجدها الباحثون لتدعيم الجوانب الرقابية الستعادة ثقة مستخدمين 
يضا ا التقارير المالية لكافة االطراف، هي حوكمة الشركات من خالل تطبيق الياتها، كما وجدوا

باإلضافة لدور اليات الحوكمة فان دور مسؤوليات المراجع الخارجي هي األخرى ال يمكن تجاهلها 
لضبط االداء بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية، واللذان ينعكس دورهما من خالل التكامل 

 بينهما.
 مشكلة الدراسة:

ت في ت في تضييق فجوة التوقعاتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: دور حوكمة الشركا 
 المراجعة؟ ومن السؤال الرئيس يمكن اشتقاق االسئلة الفرعية االتية:

 هل هناك عالقة بين آليات حوكمة الشركات وتضييق فجوة التوقعات في المراجعة؟ .1
 هل هناك عالقة بين مسئوليات المراجع الخارجي وتضييق فجوة التوقعات في المراجعة؟ .2

 
 أهمية الدراسة:

تساهم الدراسة في لفت االنظار لمواكبة االتجاهات الحديثة في المراجعة بإجراء المزيد من  .1
البحوث والدراسات حول حوكمة الشركات لحداثة الموضوع نسبيا مع تزايد االهتمام به 

 على المستوي المحلي والعالمي.
ات في لتوقعتعتبر الدراسة اضافة علمية للجوانب المعرفية التي أولت موضوع فجوة ا .2

المراجعة اهمية قصوى وجعلته من أهم اولويات البحث العلمي باعتبارها أبرز المهددات 
 الهامة لمهنة المراجعة.

اظهار الدور الكبير التي تلعبه حوكمة الشركات عبر آلياتها في الحد من تضييق فجوة  .3
 التوقعات.
 تسعي الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:أهداف الدراسة: 

التعرررررررررررررف علررررررررررررى اإلطررررررررررررار الفكررررررررررررري لمفهرررررررررررروم حوكمررررررررررررة الشررررررررررررركات للوقرررررررررررروف علررررررررررررى  .1
 مدي اسهامها في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة.
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 التعرف على حدود مسئوليات المراجع الخارجي المهنية. .2
التعرف على مفهوم فجرررررررررررررررررروة التوقعات في المراجعة والذي ظل يستخدم على نطاق واسع  .3

 في الفكر المحاسبي.
 العالقة بين حوكمة الشركات وتضييق فجوة التوقعات.دراسة  .4

 لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات االتية:فرضيات الدراسة: 
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين آليات حوكمة الشركات وتضييق فجوة التوقعات في  .1

 المراجعة.
قعات وتضييق فجوة التو  هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مسئوليات المراجع الخارجي .2

 في المراجعة.
لتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على  منهجية الدراسة:

المفاهيم النظرية للدراسة ووصف الظاهرة او المشكلة موضوع الدراسة وتحليل البيانات واختبار 
 الفروض.

 تتمثل حدود الدراسة في:حدود الدراسة: 
 اقتصرت الدراسة على شركات التأمين بمدينة الدمازين. الحدود المكانية: .1
 م.2021الحدود الزمانية:  .2
: اقتصرت الدراسة على حوكمة الشركات وفجوة التوقعات في لحدود الموضوعيةا .3

 المراجعة.
 : تعتمد الدراسة على المصادر التالية:مصادر جمع البيانات

 على االستبانة كأداة لجمع البيانات. اعتمدت الدراسة المصادر األولية:
 الكتب والمجالت والرسائل العلمية والمؤتمرات والشبكة العنكبوتية. المصادر الثانوية:
لإلجابة عن التساؤالت ولتحقيق أهداف الدراسة سوف يتم التركيز على  محاور الدراسة وخطواتها:

 المباحث األتية:
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 : الدراسات السابقة.المحور األول
 : اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات.حور الثانيالم

 : اإلطار المفاهيمي لفجوة التوقعات.المحور الثالث
 : تحليل البيانات ومناقشة النتائج والتوصياتالمحور الرابع

 المحور األول: الدراسات السابقة
دراسةةةةةةةة: مةةةةةةةدخل مقتةةةةةةةرا لمعالجةةةةةةةة فجةةةةةةةوة التوقعةةةةةةةات فةةةةةةةي المراجعةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةة فةةةةةةةي 

 ية البيئة المصر 
هرررررررررردفت الدراسررررررررررة إلررررررررررى بنرررررررررراء مرررررررررردخل مقتررررررررررر  لمعالجررررررررررة فجرررررررررروة التوقعررررررررررات فرررررررررري المراجعررررررررررة 
الخارجيررررررررررة فرررررررررري البيئررررررررررة المصرررررررررررية، يتميررررررررررز بالتكامررررررررررل واإلحاطررررررررررة واختبررررررررررار هررررررررررذا المرررررررررردخل 
إحصرررررررررائيا فررررررررري مجرررررررررال التطبيرررررررررق العملررررررررري ب يررررررررره زيرررررررررادة فعاليرررررررررة المراجعرررررررررة الخارجيرررررررررة ممرررررررررا 

دمرررررررررررررة المجتمرررررررررررررع المصرررررررررررررري.  يتسررررررررررررربب فررررررررررررري االرتقررررررررررررراء بالمهنرررررررررررررة وتزايرررررررررررررد دورهرررررررررررررا فررررررررررررري خ
واختبرررررررررررت الدراسررررررررررة الفرضرررررررررريات ااتيررررررررررة: أن فجرررررررررروة التوقعررررررررررات فرررررررررري المراجعررررررررررة الخارجيررررررررررة 
تررررررررررؤدي إلرررررررررري عرررررررررردم فعاليررررررررررة مهنررررررررررة المراجعررررررررررة فرررررررررري خدمررررررررررة المسررررررررررتخدمين، وتررررررررررؤدي إلررررررررررى 
إهرررررررررررردار دورهرررررررررررررا كررررررررررررأداة لخدمرررررررررررررة المجتمررررررررررررع فررررررررررررري ظررررررررررررل التطرررررررررررررورات الحادثررررررررررررة اقتصررررررررررررراديا 

 واجتماعيا وسياسيا وتكنولوجيا.
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: ضعف التنظيم المهني في توفير بيئة عمل توصلت 

صالحة للمراجع الخارجي المستقل، حيث انه لم يوفر الكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليًا 
باإلضافة إلى التدريب المستمر، وضيق مسئوليات المراجع وخاصة فيما يتعلق بمسؤولياته عن 

ش واألخطاء والتالعبات وانتهاكات القوانين من قبل اإلدارة. ضعف تأهيل المراجع التقرير عن الغ
الخارجي المستقل بمصر عمليًا، وذلك لعدم فاعلية التدريب الذي يتحصل عليه، باإلضافة إلى 

 (2001عدم اشتماله على التدريب المستمر للمراجعين. )لطفي:
تطبيةةةةةةةق معةةةةةةةايير التةةةةةةةدقيق  دراسةةةةةةةة: مسةةةةةةةئولية المةةةةةةةدقق عةةةةةةةن فجةةةةةةةوة التوقعةةةةةةةات عنةةةةةةةد

  الدولية 
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هررررررررررردفت الدراسرررررررررررة إلررررررررررري رصرررررررررررد مالمرررررررررررح فجررررررررررروة التوقعرررررررررررات والمرتبطرررررررررررة تحديررررررررررردا بنجرررررررررررا   
ممارسررررررررررررري المهنرررررررررررررة فررررررررررررري الوفررررررررررررراء بتوقعرررررررررررررات األطرررررررررررررراف المسرررررررررررررتفيدة والمجتمرررررررررررررع بصرررررررررررررفة 

 عامة، ومدي تأثير تنظيم وممارسة المهنة بالتحديات المعاصرة.
محررررررررررررل الدراسررررررررررررة حررررررررررررول المحررررررررررررددات  أشررررررررررررارت نتررررررررررررائج الدراسررررررررررررة إلررررررررررررى اتفرررررررررررراق األطررررررررررررراف

الخاصررررررررررررررة بمقومررررررررررررررات نجررررررررررررررا  ممارسرررررررررررررري المهنررررررررررررررة فرررررررررررررري الوفرررررررررررررراء بتوقعررررررررررررررات األطررررررررررررررراف 
المسررررررررررتفيدة والمجتمررررررررررع بصررررررررررفة عامررررررررررة، حيررررررررررث نفررررررررررت النتررررررررررائج وجررررررررررود فجرررررررررروة حررررررررررول هررررررررررذا 
الجانررررررررررب، أمررررررررررا بالنسرررررررررربة لتررررررررررأثير تنظرررررررررريم وممارسررررررررررة المهنررررررررررة بالتحررررررررررديات المعاصرررررررررررة، فقررررررررررد 

طلرررررررررق برررررررررين الفئرررررررررات التررررررررري تحديررررررررردها، فعلررررررررري أشرررررررررارت النترررررررررائج إلرررررررررى عررررررررردم وجرررررررررود اتفررررررررراق م
الرررررررررررقم مررررررررررن اتفرررررررررراق األطررررررررررراف فرررررررررري عرررررررررردد مررررررررررن محررررررررررددات التحررررررررررديات المعاصرررررررررررة الترررررررررري 
تواجههرررررررررا المهنررررررررررة، إال أن هنالررررررررررك وجررررررررررود تفرررررررررراوت مررررررررررتبط بمحررررررررررددات أخررررررررررري لررررررررررنفس هررررررررررذا 

 (2005الجانب. )السديري وآخرون :
 دراسةةةةةةةةة: واختبةةةةةةةةار تةةةةةةةةأوير حوكمةةةةةةةةة الشةةةةةةةةركات علةةةةةةةةى فجةةةةةةةةوة التوقعةةةةةةةةات فةةةةةةةةي بيئةةةةةةةةة

 .المراجعة الممارسة للمهنية في مصر
تمثلرررررررررررررت مشررررررررررررركلة الدراسرررررررررررررة فررررررررررررري محاولرررررررررررررة دراسرررررررررررررة واختبرررررررررررررار ترررررررررررررأثير آليرررررررررررررات حوكمرررررررررررررة 
الشرررررررررررركات علرررررررررررى تضرررررررررررييق فجررررررررررروة التوقعرررررررررررات فررررررررررري بيئرررررررررررة الممارسرررررررررررة المهنيرررررررررررة بمصرررررررررررر، 
هرررررررررررردفت الدراسررررررررررررة فرررررررررررري هررررررررررررذا البحررررررررررررث بشرررررررررررركل رئيسرررررررررررري إلررررررررررررى اسررررررررررررتطالع آراء مراقبررررررررررررري 

ليررررررررررات حوكمررررررررررة الشررررررررررركات علررررررررررى تضرررررررررريق الحسررررررررررابات والمسررررررررررتثمرين فرررررررررري مرررررررررردي تررررررررررأثير آ
 فجوة التوقعات بين مراجعي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية. 

تمثلررررررررررررررت أهررررررررررررررم نتررررررررررررررائج الدراسررررررررررررررة فيمررررررررررررررا يلرررررررررررررري: لقررررررررررررررد اتفقررررررررررررررت اراء مراقبرررررررررررررري الحسررررررررررررررابات 
والمسرررررررررررتثمرين علررررررررررري وجرررررررررررود ارتباطرررررررررررا وثيقرررررررررررا برررررررررررين آليرررررررررررات حوكمرررررررررررة المرتبطرررررررررررة بالعميرررررررررررل 

عرررررررررررررة ترررررررررررررأثيرا باليرررررررررررررات حوكمرررررررررررررة الشرررررررررررررركات وبرررررررررررررين فجررررررررررررروة التوقعرررررررررررررات فررررررررررررري بيئرررررررررررررة المراج
المرتبطرررررررررة بمراقبررررررررري الحسرررررررررابات هرررررررررري درجرررررررررة اإلفصرررررررررا  فرررررررررري تقريرررررررررر مراقرررررررررب الحسررررررررررابات، 
واقلهرررررررررررررا مسرررررررررررررئولية مراقرررررررررررررب الحسرررررررررررررابات اتجرررررررررررررا  جميرررررررررررررع المسرررررررررررررتخدمين للقررررررررررررروائم الماليرررررررررررررة، 
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توصررررررررررري الدراسرررررررررررة بضررررررررررررورة تحديرررررررررررد واجبرررررررررررات مراقرررررررررررب الحسرررررررررررابات علرررررررررررى أسرررررررررررا  فهرررررررررررم 
 (.2013راجعة في المجتمع )المليجي، واضح لطبيعة وأهداف وظيفة الم

دراسة تحليلية –دراسة: دور المراجعة االلكترونية في تقليل مخاطر االئتمان المصرفي 
 تطبيقية في المصارف العاملة بمدينة الدمازين

تناولت الدراسررررة دور المراجعة االلكترونية في تقليل مخاطر االئتمان المصرررررفي في المصررررارف، 
التعرف علي دور المراجعة االلكترونية في تقليل نخاطر االئتمان المصرررررفي  هدفت الدراسررررة إلى

في المصرررارف العاملة بمدينة الدمازين، تمثلت مشررركلة الدراسرررة في السرررؤال الرئيسررري: هل هنالك 
عالقة بين تطبيق المراجعة االلكترونية وتقليل نخاطر االئتمان المصرفي، اتبعت الدراسة المنهج 

 الختبار الفرضيات  لوصفي التحليلي
توصرررلت الدراسرررة إلى عدة نتائج منها: المصرررارف العاملة بمدينة الدمازين تلتزم بتطبيق المعايير 
الدولية للمراجعة االلكترونية فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وخاصرررررررة ببرامج المراجعة بالمصررررررررف 

ورة جراءات المراجعة بصررررررالمراجعة االلكترونية في المصررررررارف تزيد من تحسررررررين كفاءة وفاعلية إ
عررامررة، تقرير المراجع في ظررل األنظمررة االلكترونيررة يكون أكثر كغررايررة مقررارنررة بررالطرق التقليررديررة، 
كما اقتر  الباحثون مجموعة من لتوصرررررررررررريات التي تسرررررررررررراعد في تطبيق المراجعة االلكترونية في 

 (2021القطاع المصرفي )كندة، وآخرون، 
 المحور الثاني: حوكمة الشركات

 وال: مفهوم الحوكمة:أ
ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى السطح بقوة في السنوات القلية الماضية نتيجة للعديد 
من العوامل االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية التي دفعت تجا  تطور هذا المفهوم والحوكمة 

هذ   كل ما تعنيلغة مستمدة من الحكم أو الحكومة وهو ما يعني االنضباط والسيطرة والحكم ب
 .(9: 2005الكلمات من معني )حماد، 
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بالرقم من أن ليس هنالك تعريف موحد لمفهوم حوكمة الشركات متفق عليه من قبل 
الكتاب والباحثون ويرجع ذلك الختالف وجهات النظر ولتداخله في العديد من األمور التنظيمية 

 عاريف:  واالقتصادية والمالية واالجتماعية وفيما يلي بعض الت
عرفت الحوكمة )بأنها: مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق 
هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة( )علي 

 (  19: 2005وآخرون، 
كة ادلة بين الشر كما عرفت الحوكمة )بأنها: مجموعة القواعد التي تنظم العالقات المتب

واألطراف أصحاب المصالح المختلفة في الشركة، في إطار من الشفافية والمساءلة والتي يؤدي 
إتباعها إلى استدامة األعمال ورفع كفاءة الشركة في إدارة عملياتها ويحسن قدرتها التنافسية في 

   (.86: 2012األسواق(. )خضر، 
ها: القواعد والمعايير التي تحدد العالقة بين كما عرفت الحوكمة من قبل كاتب آخر )بأن

إدارة الشركة من ناحية، وحملة األسهم وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة حملة 
 (.  33: 2006السندات والعمال والموردين والدائنين والمستهلكين من ناحية أخري(. )نوير، 

من العالقات المتداخلة بين األطراف وعرفها آخر )بأنها: مفهوم رقابي يتضمن مجموعة 
المشتركة في إدارة الشركة والرقابية عليها، بهدف ضبط األداء المالي والسلوك األخالقي لجميع 
المستويات اإلشرافية والتنفيذية، وتحقيق اإلشراف الخارجي الفعال من خالل مجموعة القواعد 

 (.96: 2009لسيد، والمبادئ التي تصدرها الجهات الرقابية والمهنية( )ا
وكما عرفها اللجنة البريطانية: )بانها: النظام السليم للرقابة المالية والذي بواسطته يتم 

 ( 13: 2005توجيه الشركة ومراقبتها(. )الحفناوي، 
)بأنها: عمليات تتم من خاللها إجراءات تستخدم من قبل ) IIAعرفها معهد المراجعين )

إشراف على المخاطر، وإدارتها بواسطة اإلدارة، ومراقبة ممثلي أصحاب المصالح، لتوفير 
مخاطر الشركة على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذ  المخاطر مما يؤدي إلى مساهمة 

 (.149: 2005مباشرة من انجاز األهداف وحفظ قيم الشركة(. )حماد، 
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 زمة لتوجيه وضبط( )بأنها: مجموعة الهياكل والعمليات الالI F Cعرفتها منظمة التمويل )
المؤسسات وتحديد توزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين الرئيسين في المؤسسة بمن فيهم 
المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء وكذلك تحديد القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ 

 (.  25: 2012القرار بشأن أمور الشركة(. )الربيعي وراضي، 
عرفتها منظمة التعاون والتنمية )بأنها: مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على إدارة 
الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وقيرهم من المساهمين التي تساهم في توفير هيكل الذي 
يمكن من خالله وضع أهداف الشركة والوسائل التي يمكن من خاللها بلوغ هذ  األهداف 

 (.   12: 2012داء(. )قادر، ومراقبة األ
يخلص الباحثون من مما سبق على أنه ال يوجد تعريف محدد متفق عليه للحوكمة من قبل 

 الكتاب والباحثين إال أن جميع التعاريف تتفق في ااتي: 
مجموعة من المبادئ والقواعد واألسس واإلجراءات الخاصة بالرقابة على األداء والتي  .1

 رية.تحكم التصرفات اإلدا
 تسعي إلى المحافظة على حقوق جميع المساهمين. .2
 نظام يهتم بتنظيم الممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة. .3

وكما يعرف الباحثين أن يعرف الحوكمة بأنها إطار تنظيمي رقابي يتضمن مجموعة من        
القواعد المتداخلة والتي تهدف إلى ضبط والرقابة على األداء وتنظيم العالقة بين إدارة الشركة 

 ومجلس إدارتها وأصحاب األسهم بما يضمن حماية حقوق أصحاب المصالح.
: هنالك عدة أسباب تضافرت مع بعضها البعض وأدت إلى ة الشركاتوانيا: أسباب ظهور حوكم

ظهور مصطلح حوكمة الشركات في القرن العشرين ويمكن توضيح هذ  األسباب كما يلي )إبراهيم، 
2008 :106:) 
هنالك عدة قوى اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية ورقابية، تضافرت مع بعضها البعض  .1

ما أن نظم الرقابة الداخلية في بعض الشركات قد فشلت في في تغير االقتصاد العالمي، ك
 التعامل بكفاءة مع تلك القوي والعوامل.
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زيادة قيمة أتعاب الخدمات االستشارية التي يقوم بها المراجع الخارجي بالشركة، ووصولها  .2
إلى نحو ثالثة أضعاف أتعاب خدمات المراجعة في بعض األحوال هذا األمر أدي في 

ت إلى عدم اهتمام المراجع الخارجي بتقويم أداء الشركة المالي بصورة جيدة، بعض الحاال
 بحيث ال يصدم بإدارة الشركة التي قد تفكر في تكليف مراجع آخر بدال منه. 

ظهور الفضائح المالية لكبري الشركات العالمية بسبب الغش والفساد المالي والمحاسبي  .3
 (World Com & Bcclة )وعدم اإلفصا  والشفافية كما حدث لشرك

ممارسة عملية ربط الحوافز اإلدارية بقيم األسهم من خالل منح كل من مجلس إدارة  .4
الشركة واإلدارة العليا حوافز سنوية في صورة أسهم يمكن ممارستها فورًا، لذلك اهتمت 

لسوق، ا اإلدارة العليا بتعظيم قيمة المنشاة لغرض زيادة القيمة السوقية ألوراقها المالية في
 لتحقيق منافع ذاتية لإلدارة عن طريق استخدام بدائل القيا  المتاحة لإلدارة.

زيادة اهتمام أسواق األوراق المالية بعملية أداء الشركات في الكثير من الدول بهدف إجراء  .5
التعديالت الالزمة لزيادة فاعلية التحكم في الشركات، مثل متطلبات التسجيل واإلفصا ، 

مستثمرين من الغش والتالعب التي تمارسها إدارة الشركات باستخدام األرقام وحماية ال
 المحاسبية.

زيادة تخوف المساهمين من أداء اللجان التابعة لمجلس اإلدارة، وعدم كفاءة وفاعلية تلك  .6
اللجان، عالوة علي ضعف آلية اختيار المديرين والتنفيذيين، وكبار الموظفين في 

 حقاتهم المالية.الشركات، وتحديد مست
ال سيما تلك المتعلقة  ممارسات الشركات متعددة الجنسية في اقتصاديات العولمة، .7

باالستحواذ واالندماج من اجل السيطرة على األسواق العالمية، حيث أنه رقم وجود أالف 
( شركة فقط هي التي تسيطر على مقدرات التجارة 1000من الشركات، فإن هنالك )

 مستوي العالمي، من خالل ممارستها االحتكاريةالخارجية على ال
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عدم فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية، بما يحول دون اكتشاف ومنع المشاكل الناجمة من  .8
ضعف درجة التزام من العاملين في أقسام المحاسبة بالمبادئ والمعايير والقواعد المحاسبية 

 .(14: 2005)الحضيرى، 
االنسحاب من سوق االستثمار اي بمعني االنسحاب من السوق المحلي أو العالمي وعدم  .9

الرغبة في العودة آلية مرة أخري، وذلك النعدام الثقة من قبل المستثمرين في جميع سوق 
 .(14: 2005الحضيرى، )االستثمارات 

 والثا: أهمية حوكمة الشركات:
: 2008تتجسد أهمية الحوكمة بما يأتي )سالم، ابي: أهمية الحوكمة في الجانب المحاسبي والرق

8): 
 تحقيق الثقة في المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية المنشورة. .1
 مساعدة الشركات على جذب االستثمارات وزيادة قدرتها التنافسية. .2
 ضمان وفاء الشركة بالتزاماتها، وضمان تحقيق اهدافها بشكل قانوني واقتصادي. .3
 محاربة الفساد الداخلي في الشركات وعدم السما  بوجود  والقضاء عليه نهائيا. .4
 ضمان تحقيق النزاهة والحياد واالستقامة لكلفة العاملين في الشركة. .5
 توفير معلومات عادلة وشفافة لكافة األطراف ذات العالقة المرتبطة بالشركة. .6
 واالستقامة لكل العاملين بالشركة.تحقيق الحياد األخطاء، و محاربة االنحرافات وتقليل  .7
تحقيق الصحة والدقة وعدم وجود أي أخطاء، وتحقيق فاعلية المحاسبة والمراجعة الداخلية  .8

 والخارجية.
 حماية حقوق األقلية، الشفافية والدقة والوضو  في القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات. .9

نية أو قير أخالقية قد تعود التأكد من عدم تورط المؤسسة في ممارسات قير قانو  .10
    (15: 2019بالضرر مستقباًل )بله، 

 الحاجة الي االهتمام بجوانب آداب وسلوكيات المهن بما يحقق حماية لمصالح األطراف. .11
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محاربة االنحرافات وعدم السما  باستمرارها خاصة تلك التي يشكل وجودها تهديدا  .12
 للمصالح.

ة فعال بين االطراف المختلفة والمشتركة في عمليتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق ال .13
 (.12: 2018حوكمة الشركات واالدارة التنفيذية )محمد، 

اضفاء درجة كبيرة من الثقة من قبل األطراف ذات المصلحة بما يضمن لهم حرص  .14
 اإلدارة على مصالحهم.

 ضمان مستوي التأكيد علي جودة التقارير المالية. .15
والنزاهة والموضوعية لمراجع الحسابات مما ينعكس بصورة تعضيد مبدأ االستقالل  .16

 مباشرة على أدائه التقريري.
 . تعظيم القيمة السوقية لحملة االسهم والمساهمين وتدعيم تنافسها في سوق المنافسة. .17
العمل على تدعيم ثقة المستثمرين سواء كانوا األساسين )كبار المستثمرين( أم أقلية  .18

 )حاملي االسهم(
قدم يخلص الباحثون ان اهمية الحوكمة تنبع من خالل وضع االنظمة التي تجنب تضارب مما ت

المصالح وتحقق النزاهة والشفافية والتي تزيد من فاعلية االنظمة الرقابية والتي تفضي لمحاربة 
 االفساد لمالي واإلداري داخل الشركات السيما فيما يتصل بإعداد التقارير المالية مما ينعكس ايجاب

 على الدقة في اعداد التقارير المالية التي تزيد ثقة مستخدمي التقارير المالية
هنالك العديد من األسباب التي أدت للحاجة إلى ضرورة الحوكمة: رابعا: الحاجة الي تطبيق 

  :(496: 2014تبني الحوكمة منها ما يلي )جمال، 
 الفصل بين الملكية واإلدارة والرقابة على األداء. .1
 الفصل بين مسئوليات كل من مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين. .2
 زيادة القيمة االقتصادية للمراجعة الداخلية. .3
 الحاجة إلى تماثل المعلومات المالية وقير المالية. .4
 الحاجة إلى معالجة الخلل في الهياكل المالية. .5
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 الحاجة إلى اإلفصا  المحاسبي العادل. .6
 لشفافية والمالية.التوجه نحو إرساء قواعد ل .7
 توسع دائرة مراقبة األداء التشغيلي واالستراتيجي. .8
 تجنب تعرض المؤسسات لحالتي التعثر والفشل المالي. .9

تمكين المؤسسات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين المحليين .10
 واالجانب.

عملية نتيجة للخلل الذي نجد أن حوكمة الشركات برزت كضرورة خامسا: أهداف الحوكمة: 
أصاب الهياكل التنظيمية للمؤسسات التجارية والعامة على حد سواء والذي تفجرت عنه مشاكل 
تتعلق بالفساد والفضائح المالية وعدم الشفافية في المعلومات وسوء اإلدارة ويمكن تلخيص أهم 

 :(2019في النقاط ااتية )بله،  أهداف حوكمة الشركات
مستخدمي القوائم المالية من خالل إعداد اإلدارة للقوائم المالية وفقا لمعايير بث الثقة لدي  .1

 المحاسبة المتعارف عليها.
 حماية حقوق المساهمين. .2
 التركيز على مكافحة الفساد، وتحقيق الشفافية والعدالة. .3
 الرقابة على مجلس إدارة المؤسسة لمنع التضليل والتحريف وتضارب المصالح. .4
 في من اإلفصا  المالي وقير المالي لحماية حقوق كافة األطراف.قدر كا توفير .5
 ضمان مراجعة األداء المالي ومحاسبة اإلدارة أمام المساهمين. .6
تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حقوق مساءلة إدارة المؤسسة، ومن ثم ضمان الحماية  .7

 للمساهمين وحملة الوثائق جمعيا، ومصالح العمال.
   .(7: 2013واإلدارة والرقابة واألداء )قالي،  الفصل بين الملكية .8
 تحسين الكفاءة االقتصادية للشركات. .9

 تقييم أداء اإلدارة العليا، وتعزيز المساءلة، ورفع درجة الثقة..10
 التأكد من التزام جميع العاملين بالقوانين واللوائح والنظم والقرارات المنظمة للعمل..11
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 والمخالفات.منع الضياع وتقليل ارتكاب األخطاء .12
 ( ان أهداف الحوكمة تتمثل فيما يلي: 56: 2009كما يرى )السقا، 

 التأكد من دقة البيانات والمعلومات الواردة بالتقارير المالية. .1
عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين، ومهام مجلس اإلدارة  .2

 ومسئوليات أعضائه.
 الداخلية، وتحديد نقاط الضعف وتقديم المقترحات الالزمة لتقويتها.تقييم نظام الرقابة  .3
مراجعة وتدقيق جميع األنشطة في الوحدة االقتصادية بغرض تحسين األداء، وزيادة كفاءة  .4

  وفعالية العمليات التي تقوم بها
  ضمان تطبيق معايير محاسبية سليمة لمنع الفساد وسوء اإلدارة .5
ومنع تضارب األهداف وتنازع السلطات وتعظيم المصالح  توفير الحماية للمساهمين .6

 المتبادلة.
ضمان وجود قوانين وتشريعات وإجراءات واضحة ودقيقة تبين توقيت إجراء خصخصة  .7

 الشركات.
 تجنب حدوث االزمات المالية وتقوية ثقة الجمهور في نجا  عملية الخصخصة. .8
ت في الجانب المادي أو اإلداري أو العمل على محاربة التصرفات قير المقبولة سواء كان .9

 األخالقي.
فرض الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات االقتصادية لتطوير وتحسين القدرة  .10

 التنافسية للوحدات االقتصادية.
إيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة المؤسسة أمام الجمعية  .11

 المؤسسة.العامة لضمان حقوق المساهمين في 
تكوين لجنة مراجعة من قير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية لتحقيق رقابة مستقلة  .12

 على التنفيذي.
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إيجاد الهيكل الذي تحدد من خالله أهداف المؤسسة ووسائل تحقيق تلك األهداف  .13
 ومتابعة األداء.

ة بالمراجعة وتعديل للقوانين الحاكمة ألداء المؤسسات بحيث تتحول مسؤولية الرقا .14
 إلى اإلدارة والمساهمين.

ضمان وجود قوانين وتشريعات وإجراءات واضحة المعالم ودقيقة تنص على كيفية  .15
  .(6: 2008وتوقيت إجراء خصخصة الشركات )أحمد، 

 مراعاة مصالح وحماية األقلية وصغار المساهمين. .16
 تدعيم الشفافية واإلفصا  عن التقارير المالية. .17

 وكمة الشركات تتفق حول االتي:يخلص الباحثون أن أهداف ح
تجويد األداء بالشركات من خالل مساعدة اإلدارة ومجالس اإلدارات على بناء  .1

 استراتيجية سليمة واضح المعالم.
 تقوية ثقة مستخدمين القوائم المالية في التقارير المالية. .2
 الحد من قش اإلدارة عند إعداد التقارير المالية. .3
 السليمة.ضمان اتخاذ القرارات  .4
منع المتاجرة بالسلطة في المؤسسة، وذلك من خالل ضمان وجود هياكل إدارية يمكن  .5

 معها محاسبة اإلدارة أمام المساهمين.
زيادة الثقة المستثمرين في أسواق رأ  المال بما ينعكس على تخفيض تكلفته وتشغيل  .6

 نظام السوق بصورة فعالة.
 الية.تحسين الكفاءة االقتصادية للمؤسسات الم .7
 الفصل بين الملكية واإلدارة والرقابة على األداء. .8
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تعتبر وظائف الحوكمة مكونا أساسيًا تقوم عليه آليات حوكمة سادسا: وظائف حوكمة الشركات: 
 (: 37: 2017الشركات ويمكن تحديد وظائف حوكمة الشركات في الوظائف التالية )ميرقني، 

لوظيفة مالك منشئات مكاتب المراجعة من خالل يقوم بهذ  اوظيفة األشراف والمساءلة:  .1
 األشراف على العاملين بمكاتب المراجعة ومساءلتهم أول بأول.

: ملقاة على عاتق اإلدارة العليا لمنشئات المراجعة من خالل قيام مدراء هذ  وظيفة اإلدارة .2
 المنشآت برسم السياسات والمهام.

 منشاة المراجعة. : يقوم بها كل العاملين داخلوظيفة االلتزام .3
 : من أهم اإلدارات الوظيفية التي تتطلبها حوكمة منشئات المراجعة.وظيفة الرصد والمراقبة .4
 : وتؤدي من خالل تبادل ااراء والخبرات والمعرفة.وظيفة الحوار والتشاور .5
 : تقوم إدارة المنشاة من اجل توضيح السياسات العامة للمنشاة.وظيفة اإلفصاا والشفافية .6
هناك أربعة عوامل منفصلة، ولكنها مترابطة تؤدي إلى ا: متطلبات نجاا حوكمة الشركات: سابع

   ) (76: 2017وجود حوكمة أفضل )سالم، 
وجود إطار قانوني قوي واضح ذو قواعد قوية لتنفيذ ، فيما يتعلق بحماية حقوق جميع  -1

 المساهمين والمراحل واإلجراءات األساسية للحوكمة.
بمتطلبات اإلفصا  عن المعلومات بشكل يؤدي إلى مزيد من الشافية،  ضرورة االلتزام -2

ويسمح للمساهمين وأصحاب المصالح بمراجعة أنشطة اإلدارة وضرورة تطوير المعايير 
 المحاسبية ومعايير المراجعة، وتبني المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة.

اسبهم، المديرين التنفيذيين ويح ضرورة وجود مجلس إدارة مستقل وقوي يستطيع أن يراقب -3
وهذا يمثل خط الدفاع الرئيسي ضد سوء استغالل السلطة الممنوحة لإلدارة، كما انه يؤدي 
إلى إمكانية قيامه بالرد الفوري، ومعالجة السلبيات بطريقة ال تستطيع الجهات التشريعية 

 والمساهمين القيام بها في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة.
صياقة مهام وأهداف الشركة بوضو  تمام، ويتأتى ذلك من خالل تحديد مسئوليات   -4

 مجلس اإلدارة، وتحديد المزيج األمثل من األعضاء المستقلين والمديرين التنفيذيين.
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ليم هنالك أطراف رئيسية تتأثر في التطبيق السوامنا: األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات: 
 (: 17-16: 2008الشركات ومن أهما: )سليمان،  لقواعد ومبادئ حوكمة

: وهم من يقومون بتقديم رأ  المال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم المساهمون -1
وذلك مقابل الحصول على األربا  المناسبة الستثماراتهم، وأيضا تعظيم قيمة الشركة على 

المناسبين لحماية  المدى الطويل، وهم من لهم الحق في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة
 حقوقهم.

: وهم من يمثلون المساهمين وأيضا األطراف األخرى مثل أصحاب مجلس اإلدارة-2
المصالح، ومجلس اإلدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين والذين يؤكل إليهم سلطة اإلدارة 

رسم دارة باليومية ألعمال الشركة، باإلضافة إلى الرقابة على أدائهم، كما يقوم مجلس اإل
 السياسات العامة للشركة وكيفية المحافظة على حقوق المساهمين.

وهي المسؤولية عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصة باألداء إلى  اإلدارة:-3
مجلس اإلدارة وتعتبر إدارة الشركة هي المسؤولية عن تعظيم أربا  الشركة وزيادة قيمتها 
 باإلضافة إلى مسؤوليتها تجا  اإلفصا  والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين.

وهم مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين  :أصحاب المصالح-4
والموردين والعمال والموظفين، ويجب مالحظة، ان هؤالء األطرفة يكون لديهم مصالح قد 
تكون متعارضة ومختلفة في بعض األحيان، فالدائنون على سبيل المثال، يهتمون بمقدرة 

ستمرار االموظفين على مقدرة الشركة على الشركة على السداد، في حين يهتم العمال وال
 .(142: 2010)لطفي، 

يلعب العاملون دورًا مهمًا في اإلسهام في نجا  الشركة وأدائها في األجل الطويل، بينما  
تعمل الحكومة على أنشاء اإلطار المؤسسي والقانوني الشامل لحوكمة الشركات ويتباين دور كل 

ة ما بينهم تباينا واسعاً وذلك حسب الظروف السياسية واالقتصاديمن هؤالء األطراف وتفاعالتهم في
 والثقافية السائدة.
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: هنالك العديد من المنافع التي تحققها الشركات من خالل االهتمام تاسعا: منافع حوكمة الشركات
   (.107-106: 2008بتطبيق حوكمة الشركات أهمها: )إبراهيم، 

 المالي واإلداري في الشركات. الحد من المخاطر المتعلقة بالفساد .1
رفع مستويات األداء للوحدات االقتصادية وما يترتب عليه من رفع عجلة التنمية والتقدم  .2

 االقتصادي للدول التي تنتمي إليها تلك الوحدات.
 تشجيع رأ  المال المحلي، وكذلك جذب االستثمارات في المشروعات الوطنية .3
 لعالمية مع ضمان فتح أسواق جديدة لها.زيادة قدرة الشركات على المنافسة ا .4
 فتح فرص عمل جديدة ألفراد المجتمع. .5
ضمان شفافية ودقة ووضو  القوائم المالية التي تصدرها تلك الوحدات، وما بترتب على  .6

 ذلك من زيادة ثقة المستثمرين بها التخاذ القرارات.
 زيادة قدرة الشركات على الحصول على التمويل. .7
 االقلية.حماية حقوق  .8
 تعميق سوق المال ورفع معدالت االستثمار فيه. .9

 زيادة الثقة في االقتصاد القومي للدول..10
  :(373: 2016ويري بعض الكتاب أن منافع حوكمة الشركات تتمثل في ااتي )خليل وحسن، 

 تطوير مهارات العاملين .1
 تطوير اإلنذار المبكر الكتشاف االختراقات أو االختالالت. .2
 رض المنشآت للغرامات وااللتزامات.الحد من تع .3
 الوفاء بااللتزامات المالية والقانونية. .4
 رفع مستوي األسواق الناشئة. .5
 تحسين أداء الشركات وتطوير استراتيجياتها. .6
 زيادة التشغيل االقتصادي. .7
 التحكم في التصرفات التي تقوم بها إدارة الشركات. .8
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 منع إجراء تعديالت في أرباحها. .9
 .المعلومات المحاسبيةوجود  .10

 المحور الثالث: فجوة التوقعات
 سبل تضييق فجوة التوقعات في المراجعة

ان معظم الدراسات التي تناولت موضوع فجوة التوقعات، تظهر أنه من الصعوبة بإمكان 
استبعاد فجوة التوقعات كليا"، ألن هذا يتطلب ثبات معين حول مفهوم المراجعة واألساليب المعتمدة 

ا من جهة، ومن جهة ثانية هناك صعوبة في إزالة الغموض لدي مستخدمي القوائم المالية هذ
حول تعريف المراجعة وأهدافها ومعاييرها، إن العمل جاري على تضييق فجوة التوقعات قدر 

: 2009تقودنا الي ذلك )فرحات، اإلمكان، وهذا يكمن في اتباع العديد من الحلول والمداخل التي 
24): 
 : مدخل تضيق فجوة التوقعات في المراجعة:  اوال

لقد بذلت المنظمات المهنية، وبعضاً من الكتاب والباحثون محاوالت مضطردة لمعالجة تضييق 
فجوة التوقعات في المراجعة والقضاء عليها، وفيما يلي يستعرض الباحثون أهم تلك المداخل كما 

 :(562-561: 2010ي )لطفي، يل
يعتمد هذا المدخل في عملية تضييق فجوة التوقعات المراجع الخارجي:  مدخل تحسين أداء-1

على إعادة صياقة المعايير المهنية في ضوء الظروف البيئية، والتي تضعف من أداء المراجعين 
 وذلك كما يلي:

 إعادة صياقة معايير السلوك المهني بغرض تحسين المالئمة والفاعلية.-أ
مجال إصدار أحكامهم المتعلقة بمدي وطبيعة الخدمات  إرشاد الممارسين للمهنة في-ب

 .يؤدونها التي
 إعادة صياقة شروط المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين.-ت
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: يقوم هذا المدخل مدخل تغير إدراكات المستخدمين عن دور ومسؤوليات المراجع الخارجي-2
: 2010لطفي، )ث التغيرات التالية في تحسين لغة االتصال في تقارير المراجعة بتعديها كما تحد

561-562): 
إحداث تغير في إدراكات قارئي التقرير ليعطي فهم أشمل للمجاالت الرئيسية للحكم -أ

 على القوائم المالية لمعرفة حدود واستخدامات هذ  القوائم.
 إحداث تغير إدراكات المراجع عما هو مطلوب.-ب
 ر ، وذلك باتباع معلومات بما يوفر معرفة أكثوبأحداث هذ  تزيد قيمة ومنفعة للتقرير-ت

يالحظ الباحثون على ان هذا المدخل يعزي فجوة التوقعات في المراجعة إلى االختالف بين أدراك 
 مستخدمي القوائم المالية لجودة وطبيعة الخدمة، وتنشا هذ  الفجوة من خالل االتي:

 ضعف آلية االتصال بين مراجع الحسابات الخارجي. -
 المبالغة في توقعات المستخدم نتيجة عدم ادراكه لطبيعة وحدود المراجعة. -
 انخفاض مراجع الحسابات في إبراز عملية المراجعة بعد انعكا  معدل جودتها. -

تعتمد فلسفة هذا المدخل في زيادة  مدخل توعية الجمهور بطبيعة ومسؤوليات المراجع:-3
الجرعة االعالمية المقدمة للجمهور من خدمات المراجعة عن واجبات المراجعين الخارجين وطبيعة 
عملهم ونطاق وظيفتهم والقيود المفروضة عليهم، وأكدت بعض الدراسات هذا المدخل باختبار 

فصل دراسي كامل، وبعد أخذ مجموعة من الطلبة، وتم تدريبهم على ماهي المراجعة، خالل 
آرائهم قبل وبعد أخذ تلك المقررات، توصلت هذ  الدراسة الي ان التعليم لمقررات المراجعة له دور 

 .المالية واسع وفعال في تحقيق التوقعات قير المعقولة عن جانب مستخدمي القوائم
خاطئ لي الفهم اليالحظ الباحثون أن هذا المدخل انه يعزي فجوة التوقعات في المراجعة ا

من قبل مستخدمي القوائم المالية بخصوص طبيعة ونطاق ومسؤوليات وواجبات المراجع الخارجي 
 . المستقل

بعد الجدل حول انخفاض ثقة الجمهور في مهنة مدخل استخدام معايير جديدة للمراجعة: -4
 ولياتها بوضعالمراجعة، حاولت مهنة المراجعة أن تقلل من اتساع الفجوة واضطالعها بمسؤ 
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معايير جديدة للمراجعة، ويالحظ على هذا المدخل انه يعزي فجوة التوقعات إلى االختالف بين 
إدراك المنظمات المهنية لتوقعات المستخدمين، وبين األجهزة التابعة لها، المعنية بإصدار المعايير 

 :(562-561: 2010األسباب األتية )لطفي، والنشرات المهنية هذا االختالف من 
 عدم قدرة تلك األجهزة على ترجمة تلك التوقعات في صورة معايير ألسباب فنية.-أ

عدم وجود تأثيرات من قبل أعضاء هذ  األجهزة لتلبية تلك التوقعات ووجود بعض -ب
 األعضاء الذين تتعارض مصالحهم مع تلبية تلك التوقعات.

 مع طبيعة وحدود المراجعة. عدم االقتناع بجدوى تلبية التوقعات لتعرضها الكامل-ت
 -وانيا: أساليب أو سبل تضييق فجوة التوقعات في المراجعة: 

لقد تعددت الدراسات والمقترحات التي قدمت لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة من قبل 
 -: الكتاب والباحثين وفيما يلي أهم تلك الدراسات

 :تقليص فجوة التوقعات في االتي ( الي ان طرق وسبل85-78: 2007أشارت دراسة )أحمد، 
 استقالل وحياد مراجع الحسابات الخارجي-1
 تفهم المجتمع لطبيعة عمل المراجع.-2
 تحسين مراقبة جودة األداء في شركات المراجع-3
 تقليص فجوة توقعات المراجعة المتعلقة بمسؤولية المراجع لكل من التالي:-4

 الغش والخطأ.-أ
 الرقابة الداخلية.-ب
 اإلنذار المبكر عن حالة قدرة المنشأة على االستمرار.-ت
 األفعال قير الشرعية.-ث

نقص المعايير من قبل المنظمات المهنية، حيث يقع على عاتقها إيجاد المعايير المحاسبية -5
 ومراجعة الحسابات ومعايير السلوك المهني ومراقبة جودة األداء.

راجعين والمستثمرين على مستوي التأمين الذي يزود  تقرير المراجع، حيث أن هنالك فجوة الم-6
 المراجعون في التقرير، حيث يريد المستثمرين مستوي عاليا" جدا" من تأمين البيانات المالية.
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( أوضحت ان هنالك العديد من الحلول تساعد في تقلص فجوة 22: 2009أما دراسة )فرحات، 
 التوقعات في بيئة المراجعة مبينة في االتي:

علي المراجع المهنية تعديل طبيعة وظيفة المراجعة للوفاء بما يتوقع مستخدمي تقرير المراجعة -1
 من المراجع إنجاز  بصورة معقولة.

تحمل المراجع مسؤوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من تقارير المراجعة وخاصة في -2
 القانونية.مجاالت اكتشاف الغش والخطأ والمخالفات والتصرفات قير 

تحسين عملية االتصال في بيئة المراجعة، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية، أو -3
 بين المراجع واإلدارة، أو بين المراجع ولجنة المراجعة.

يجب علي المراجع أن يحافظ على استقالله عند ممارسة عملية المراجعة، كما يجب على -4
جهودا" أكبر في العمل على إبراز استقاللية المراجع، الن الشك في الهيئات المهنية أن تقدم 

 استقاللية المراجع هو من أبرز أسباب نشوء فجوة التوقعات.
زيادة وعي المساهمين وتفعيل دور الجمعيات العامة في الشركات المساهمة لتدعيم استقالل -5

 المراجع والتخفيف من ضغوط اإلدارة علية.
 المراجعة كأداة مهمة لتدعيم استقالل المراجع. تفعيل دور لجان-6
 تفعيل المسؤولية القانونية للمراجع بما يتناسب مع أهمية المهنة.-7
تطبيق وسائل رقابية علي المراجع مثل رقابة النظير، لآلن أي تقصير قد يتعدى ضرر المنشأة -8

 مجتمع.نفسها، ليصل الي الموردين والموظفين والبنوك وشريحة كبيرة من ال
عدم إصدار المراجع في تقرير  لرأي نظيف )قير محتفظ( اال إذا تم اإلفصا  عن جميع -9

 العناصر التي تهم مستخدمي القوائم المالية. 
عدم إصدار المراجع تقرير نظيف اال إذا استطاع الحكم علي فعالية نظام الرقابة الداخلية، -10

اتجة ير الي أن القوائم المالية ال تحتوي على بيانات نوأن يكون لديه دليل مقنع أو سائل أثبات تش
 عن تالعب اإلدارة أو موظفين.
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زيادة االهتمام في موضوع التحديات المعاصرة التي تواجهه المهنة عن طريق توعية -11
 المراجعين أنفسهم واألطراف األخرى المهتمة بالمهنة.

فجوة التوقعات في المراجعة تتم من كما خلصت إحدى الدراسات إلى أن طرق وأساليب تضييق 
 -(: 95: 1994خالل االتي )متولي، 

 زيادة فاعلية االتصال واالعالم عن دور المراجع ومسؤولية المجتمع.-أ
 تدعيم استقالل المراجع.-ب
 تدعيم دور المنظمات المهنية وأهميتها في مهنة المراجعة والمحاسبة.-ت
  لمحاسبة والمراجعة وتلبية تلك التوقعات دراسة توقعات المستفيدين من مهنة ا-ث

  :السبل الي تضييق فجوة التوقعات في المراجع كما يلي) 2004جربوع،كما حددت دراسة )
 تدعيم استقالل المراجع الخارجي.-1
 تدعيم المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة.-2
 التوقعات.دراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك -3
 زيادة فاعلية االتصال واألعالم عن دور المراجع ومسئولياته في المجتمع.-4

( التي تبحث عن تضييق فجوة التوقعات في المراجعة فقد حددت 32: 2001وفي دراسة )قالي، 
   يلي:السبل لتضييق فجوة التوقعات كما 

 تحسين االتصاالت مع مستخدمي القوائم المالية. -1
 المراجع. تدعيم استقالل -2
 توسيع مسؤوليات المراجع. -3
 التقييم الخارجي للقوائم المالية وآراء المراجعين. -4

 رابعا: عوامل لتقليص فجوة التوقعات  
 : ( عوامل لتقليص فجوة التوقعات وهي46: 2009وحددت دراسة )خليل، 

 عة.المراجتوسيع مسؤوليات مراجع الحسابات بناء" على توقعات المستفيدين من خدمات -1
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زيادة فاعلية االتصال في بيئة المراجعة، وتنمية البعد التعليمي واإلعالمي عن دور مراجع -2
 الحسابات ومسؤولياته.

 تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات المهنية في تنظيم ورقابة المهنة.-3
 تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات المهنية في تنظيم ورقابة المهنة.-4

 طرق تقليص فجوة التوقعات:خامسا: 
 :( طرق تقليص فجوة التوقعات فيما يلي2011بينما أوضحت دراسة )دراقمة، وعقل،

تبني تقرير مراجع الحسابات التفصيلي )المطول(، ألنه يبين لمستخدمي القوائم المالية -1
دم خمسؤوليات المراجع، وأهداف المراجعة، وبهذا بدور  يقلل فجوة التوقعات، وأيضا" است

مصطلحات قير معرفة بدقة في تقرير المراجع كمصطلح تأكيد معقول أو مناسب يساعد على 
وجود فجوة التوقعات، وبالتي يجب وضح تفسيرات واضحة لجمع مصطلحات مراجع الحسابات، 

 وأيضا" يجب صياقة تقرير مراجع الحسابات بلغة واضحة وسهلة للفهم.
ل وظائف عملية المراجعة ومسؤوليات المراجع، وواجباته تثقيف مستخدمي القوائم المالية حو -2

ومهامه، ويستخدم هذا األجراء لتقليل فجوة التوقعات قير المعقولة وذلك عن طريق النشرات، أو 
عقد الدورات أو المؤتمرات، ومن خالل زيادة فاعلية االتصال واألعالم عن دور المراجع 

 ومسؤولياته في المجتمع.
 المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات، وهذا األجراء يحد فجوة األداء. دراسة توقعات -3
وضع إجراءات مراجعة مهيكلة أو شبه مهيكلة في معايير المراجعة بهدف تقليل فجوة األداء -4

التي قد تنتج عن عجز في أداء المراجعين والعجز في معايير المراجعة التي بينت واجبات 
 األجراء يحد فجوة األداء.المراجعين الحالية، وهذا 

توسيع مسؤوليات المراجع وتعزيز أدائه أن توسيع مسؤوليات مراجع الحسابات هي أفضل -5
وسيلة لمقابلة توقعات مستخدمي القوائم المالية حول المهنة وأهدافها ومسؤوليات المراجع مما قد 

 يساعد على تقليص فجوة الجهل وفجوة األداء عند األجراء.
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أحد الباحثين الي ان تضييق فجوة التوقعات في المرجعة تكون من خالل األسباب كما أشار 
 :(60: 1991األتية )سالم، 

 دور مراجع الحسابات في اكتشاف حاالت الغش والتقرير عنها.-1
معني اصطال  االستقالل، وبوضعية خاصة عندما يقوم المراجع بتقديم خدمات استشارية -2

 للعميل.
 بي لتطوير المهنة لما يؤديه مراجع الحسابات من منافع عامة للمجتمع.الجانب اإليجا-3
كمعني مصطلح محاسب قانوني، وكيف أصبح المحاسب يمار  المهنة، والحد من تضييق -4

 -فجوة التوقعات في المراجعة يحب اتباع االتي: 
 سية.داالرتقاء بترخيص مزواله المهنة، كما هو الحال في بعض المهن الطبية والهن-أ

 كسب جمهور أكبر للمهنة، كما تقدمه المهنة من خالل الندوات والكليات والمعاهد.-ب
 تعديل تقرير المراجع يتضمن نتائج أكثر من عملية المراجعة، كاألربا  المتوقعة.-ت

من خالل ما استعرض نخلص إلى أن الكتاب والباحثين قد اتفقوا على بعض المسائل والسبل 
   -: التوقعات في المراجعة وهي على النحو التاليلتضييق فجوة 

 تدعيم استقالل المراجع.-1
 تحسين االتصاالت مع مستخدمي القوائم المالية.-2
 للقوائم المالية وأراء المراجعين. التقييم الخارجي-3
 توسيع مسؤوليات المراجع.-4

 المحور الرابع: تحليل البيانات ومناقشة النتائج والتوصيات
يتمثل مجتمع الدراسة في المحاسبين بشركات التأمين بمدينة الدمازين، وتمَّ أواًل: مجتمع الدراسة: 

استبانة وتم استرجاع  50اختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة العشوائية، حيث تم توزيع عدد 
 .%100استبانة أي بنسبة استجابة  50
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وإجراء اختبار  SPSS: تم استخدام برنامج الدراسة وانيًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في
الثبات ألسئلة االستبانة المكونة من جميع البيانات باستخدام " معامل إلفا كرونباخ"، كما وتم 

 أسلوب االنحدار الخطي البسيط –استخدام 
تساق يقصد بثبات المقاييس درجة خلو المقاييس من األخطاء أي درجة اال ثالثًا: اختبار الثبات: 

الداخلي بين العبارات المختلفة والتي تقيس متغير ما، وجاءت نتائج التقدير كما هو موضح 
 في الجدول التالي:

 (1جدول رقم )
 اختبار الثبات )ألفا كرونباخ( لمحاور الدراسة

 قيمة ألفا كرونباخ عدد العبارات محاور الدراسة
 0.991 15 المحور األول: حوكمة الشركات

 0.815 15 المحور الثاني: فجوة التوقعات في المراجعة 
 0.903 30 جميع المحاور

 م.2021المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 
( نتائج اختبار الثبات أن الوسط المرجح لقيمة ألفا كرونباخ للمقيا  الكلى 1يوضح الجدول رقم )

القول بأن المقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة تتمتع وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن  0.903
بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذ  اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة 

 وتحليل نتائجها.
 رابعًا: اختبار الفرضيات:

 اختبار الفرضية األولي: .1
هناك عالقة ذات داللة إحصائية تنص الفرضية األولي من فرضيات الدراسة على ااتي: "     

 بين آليات حوكمة الشركات وتضييق فجوة التوقعات في المراجعة"
هدف وضع هذ  الفرضية إلى بيان أثر آليات حوكمة الشركات على تضييق فجوة التوقعات 

ة سيتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط في المراجعة، وللتحقق من صحة هذ  الفرضي



 

27 
 

(، وتضييق فجوة التوقعات 1xفي بناء النموذج حيث أن آليات حوكمة الشركات كمتغير مستقل )
 ( كمتغير تابع وذلك كما في الجدول ااتي:yفي المراجعة )

 (2جدول رقم )
 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط على عبارات الفرضية األولى

القيمة االحتمالية  (tاختبار ) معامالت االنحدار 
(Sig) 

 التفسير

0
̂ 3.541 14.86 0.000 معنوية 

1
̂ 0.179 3.24 0.000 معنوية 

  0.715 (Rمعامل االرتباط )
  0.517 (2Rمعامل التحديد )
 النموذج معنوي 10.54  (0.000) (Fاختبار )

1179.0541.3 XY  
 م2020المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 

 ( كااتي:2ويمكن تفسير نتائج الجدول رقم )
  أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي فوق الوسط بين آليات حوكمة الشركات المتغير

اط المراجعة كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل االرتبالمستقل، وتضييق فجوة التوقعات في 
 (.0.715البسيط )

 ( وهذ  القيمة تدل على أن آليات حوكمة الشركات 0.517بلغت قيمة معامل التحديد ،)
 ( على تضييق فجوة التوقعات في المراجعة )المتغير التابع(.%51.7كمتغير مستقل يؤثر بر )

  نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث( بلغت قيمة اختبارF( )10.54 وهي دالة عند مستوى )
 (.0.000داللة )

 3.541 متوسط تضييق فجوة التوقعات في المراجعة عندما يكون آليات حوكمة الشركات :
 يساوي صفرًا.

 0.179 وتعني زيادة آليات حوكمة الشركات وحدة واحدة يؤدي الى تضييق فجوة التوقعات :
 .%17.9في المراجعة بر
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 " هناك عالقة ذات داللةمما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على أن:    
 ت.قد تحققإحصائية بين آليات حوكمة الشركات وتضييق فجوة التوقعات في المراجعة " 

 اختبار الفرضية الثانية: .2
 ذات داللةهناك عالقة تنص الفرضررررررررية الثانية من فرضرررررررريات الدراسررررررررة على ااتي: "          

 إحصائية بين مسئوليات المراجع الخارجي وتضييق فجوة التوقعات في المراجعة "
هدف وضع هذ  الفرضية إلى بيان أثر مسئوليات المراجع الخارجي على تضييق فجوة 
التوقعات في المراجعة، وللتحقق من صحة هذ  الفرضية يتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي 

(، وتضييق 1xوذج حيث أن مسئوليات المراجع الخارجي كمتغير مستقل )البسيط في بناء النم
 ( كمتغير تابع وذلك كما في الجدول ااتي:yفجوة التوقعات في المراجعة )

 (3جدول رقم )
 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط على عبارات الفرضية الثانية

القيمة االحتمالية  (tاختبار ) معامالت االنحدار 
(Sig) 

 التفسير

0
̂ 1.201 11.444 0.000 معنوية 

1
̂ 0.753 30.980 0.000 معنوية 

  0.981 (Rمعامل االرتباط )
  0.962 (2Rمعامل التحديد )
 النموذج معنوي 959.782  (0.000) (Fاختبار )

1753.0201 XY  
 م2020المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 

 ( كااتي:3ويمكن تفسير نتائج الجدول رقم )
  أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بين مسئوليات المراجع الخارجي المتغير

المستقل، وتضييق فجوة التوقعات في المراجعة كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل االرتباط 
 (.0.981البسيط )
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 ( وهذ  القيمة تدل على أن مسئوليات المراجع الخارجي 0.962بلغت قيمة معامل التحديد ،)
 ( على تضييق فجوة التوقعات في المراجعة )المتغير التابع(.%96.2كمتغير مستقل يؤثر بر )

 ( نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبارF( )959.782 وهي دالة عند )
 (.0.000مستوى داللة )

 1.201 متوسط تضييق فجوة التوقعات في المراجعة عندما يكون مسئوليات المراجع الخارجي :
 يساوي صفرًا.

 0.753 وتعني زيادة مسئوليات المراجع الخارجي وحدة واحدة تؤدي الى تضييق فجوة :
 .%75.3التوقعات في المراجعة  بر

اللة هناك عالقة ذات د الثانية والتي نصت على أنه: " مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة   
 تحققت قدإحصائية بين مسئوليات المراجع الخارجي وتضييق فجوة التوقعات في المراجعة " 

 النتائج:
 الممارسة السليمة لحوكمة الشركات تؤدي الى دعم وسالمة وجودة عمل المراجعة .1
ية المعلومات الواردة في القوائم المال عنصر الشفافية واالفصا  يعزز ويزيد من موثوقية .2

 المنشورة.
حوكمة الشركات تمنح شركات التأمين الفرصة لتعبية الموارد البشرية للعمل في مجال  .3

 المراجعة.
اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات يؤدي الى اتخاد االحتياطيات الالزمة صد الفساد  .4

 وسوء اإلدارة.
 زيز فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة.حوكمة الشركات تعمل على تع .5
االلتزام بالمسئوليات المهنية في ظل آليات حوكمة الشركات يساعد على العدالة في تقديم  .6

 المعلومات إلى أصحاب المصالح.
آليات حوكمة الشركات في ظل مسئوليات المراجع الخارجي توازي بين مصالح المديرين  .7

 ومصالح المساهمين.
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 اع معايير المراجعة الداخلية المتعارف عليها يؤدي إلى تدعيم مصداقية البيانات المالية.إتب .8
االلتزام ببذل العناية المهنية في ظل حوكمة الشركات يعمل علي دعم آليات الحوكمة  .9

 واتباع سياسات محاسبية رشيدة.
اجع ر االلتزام بقواعد السلوك المهني في ظل حوكمة الشركات يدعم استقالل الم .10

 الخارجي مما يحسن االداء مما يجعل القوائم المالية تمثل بصدق وعدالة.
إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها قبل نشرها من قبل  .11

 لجان المراجعة يساهم في تضييق فجوة التوقعات.
 

 التوصيات:
 مهنة المراجعة.أهمية تدعيم استقالل وحياد المراجع الخارجي في ممارسة  .1

 دراسة توقعات المستفيدين من المراجعة وتلبية تلك التوقعات. .2

 تدعيم دور المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة .3

 أهمية تدريب المراجعين الداخلين والخارجين على آليات ومبادي حوكمة الشركات.  .4
 المراجع والمصادر:

 ( ،0082إبراهيم، الهادي ادم محمد" ،) امكانية حوكمة الشركات افي تقويم اداء سوق
"، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية )القاهرة: جامعة الخرطوم لألوراق المالية

 حلوان: كلية التجارة، العدد الرابع(
 ( 2008أحمد، سعدابي ابراهيم" ،) دور حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية في تطوير

 "، )القاهرة: مجلة المعهد االسالمي للبحوث والتدريب(.ياالقتصاد الوطن
 ( 2007أحمد، محمود شعبان حسين" ،) فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي

"، رسالة ماجستير قير منشورة في المحاسبة والتمويل )قزة: الحسابات وسبل تضييقها
 كلية التجارة الجامعة االسالمية( 
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 الدور للحوكمي في تحسين جودة االختيار االداري (، "2019له، )بله، عبد الفتا  ادم ب
"، رسالة دكتورة قير منشورة، )الخرطوم: جامعة للسياسات المحاسبية البديلة للمصارف

 النيلين، كلية الدراسات العليا(.
 ( 2014جمال، جيهان عبد المعز" ،)بيروت: دار الكتاب المراجعة وحوكمة الشركات( ،"

 الجامعي(.
 االسكندرية: مجموعة النيل حوكمة الشركات(، "2005حضيرى، محسن احمد، )ال( ،"

 العربية(.
 ( ،(، "حوكمة واالزمات المالية"، )االسكندرية: الدار 2005حماد، طارق عبد العال

 الجامعية(.
 ،والتجارب  –والمبادي -حوكمة الشركات المفاهيم “(، 2005طارق عبد العال، ) حماد

 "، )االسكندرية: الدار الجامعية(.ة في المصارفتطبيقات الحوكم –
 ( ،2012خضر، احمد" ،)مصر: الدار الجامعية(.حوكمة الشركات( ،" 
 ( 2016خليل، عبد الرحمن عادل وحسن، محمد قاسم" ،) التحفظ المحاسبي في ظل

 "، )مجلة الدراسات العليا جامعة النيلين: المجلد،حوكمة الشركات وأوره علي جودة األرباا
 .(26، ال عدد7

 ( 2009خليل، هاني محمد" ،) مدي تأوير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات
)قزة: رسالة ماجستير منشورة في المحاسبة والتمويل  "،في مهنة المراجعة في فلسطين
 كلية التجارة الجامعة االسالمية(.

 ( ،2012الربيعي، حاكم محسن، وراضي، حمد عبد الحسين" ،) البنوك وأورها حوكمة
 "، )العراق: جامعة كربالء، الناشر عمان(.على االداء والمخاطر

 ( 2012سالم، الصادق محمد" ،) حوكمة الشركات ودورها في ترشيد االختيار السياسات
"، رسالة دكتورة قير منشورة )الخرطوم: جامعة السودان للعلوم المحاسبية البديلة

 (.والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا
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 ( 1991سالم، عبد هللا محمد" ،) استخدام النظرية البيئية في التنبؤ بفجوة التوقعات من
"، )بنها: جامعة بنها كلية التجارة، خالل مراجعة الحسابات ومستخدمي التقارير المالية

 ((.2مجلة الدراسات العليا والبحوث التجارية، العدد )
 ( 2009السقا، السيد احمد" ،) المجلة العلمية تدريبية في المراجعة الداخليةقرارات( ،"

 للتجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا(.
 ( 2017سالم، طارق مختار محمد" ،) أور ممارسة حوكمة الشركات على شفافية القوائم

 ((.1"، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة جامعة عبن شمس، العدد )المالية
 (، "حوكمة الشركات ودور أعضاء مجلس االدارة 2008) سليمان، محمد مصطفي

 والمديرين التنفيذيين"، )القاهرة: الدار الجامعية العربية(. 
 ( ،2010السيد، ناظم حسن السيد" ،) إور حوكمة المصارف علي جودة المعلومات

ة ع"، مجلة المثني للعلوم االدارية واالقتصادية، كلية االدارة واالقتصاد، جامالمحاسبية
 ((.2( المجلد )4المثني، العدد )

 ( ،2005علي واخرون، عبد الوهاب نصر" ،)مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات ،"
 )االسكندرية: الدار الجامعية(.

 طرابلس: جامعة جنان محددات الحوكمة ومعاييرها(، "2012ياسين، )، محمد قادر( ،"
 ديسمبر(.  15-17مة للفترة من  المؤتمر العلمي الدولي عولمة االدارة في عصر العول

 ( 2013قالي، أشرف احمد محمد قالي" ،) دراسة تحليلية للدور التأويري لمنظومة
 " المجلة العلمية للدراسات التجاريةالحوكمة الداخلية في تدعيم الثقة بالتقارير المالية

 ((.4( المجلد)1والبيئية، كلية التجارة، جامعة قناة السويس العدد)
  ،تطوير مهنة المراجع لمواجهة المشكالت المعاصرة (، "2001دانيال ) جورجقالي

 (.2001"، )القاهرة: الدار الجامعية: الجامعية وتحديات االلفية الثالثة
 قزة: مجلة المحاسب المجاز، فجوة التوقعات في المراجعة(، "2009) فرحات، ناصيف( ،"

 ((.39العدد )
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 ( 2009فرحات، ناصيف" ،)قزة: مجلة المحاسب المجاز، عات في المراجعةفجوة التوق( ،"
 (.2009( الدار الجامعية 39الثالث، العدد ) الفصل

 مدخل مقترا لمعالجة فجوة التوقعات في (، "2010مصطفي محمد ) لطفي، احمد
(، 3"، )القاهرة: جامعة الزقاذق، مجلة كلية التجارة، العدد )المراجعة في البيئة المهنية

 القاهرة(.
 دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التوكيد(، "2010ي، امين السيد احمد )لطف ،"

 )االسكندرية: الدار الجامعية(.
 ( 1994متولي، سامي وهبة" ،)فجوة التوقعات في المراجعة اسبابها وسبل تضييقها" 

 95( ص 1994، -)القاهرة: جامعة االزهر، المجلة العلمية لكلية التجارة، يناير 
 تقييم مدي اهتمام مؤسسات المراجعة الخارجية (، "2018الح علي حامد )محمد، ص

 "، كلية التجارة، جامعة النيلين.بالسودان بأبعاد حوكمة مهنة المراجعة
 ( 2012نوير، طارق" ،)القاهرة: جامعة الدول الحوكمة والمعلومات في الدول العربية( ،"

االصال  االقتصادي الهيكلي، ندوة العربية، حوكمة الشركات العامة والخاصة من اجل 
 م(.2006نوفمبر 23 – 19

 ( 2017يرقني، دعاء صالح الشيخ" ،) الدور للحوكمي للمراجع الخارجي في زيادة
"، رسالة ماجستير في المحاسبة قير منشورة )الخرطوم: جامعة مصداقية التقارير المالية

 (.2017النيلين، كلية الدراسات العليا،
  مدخل مقترا لمعالجة فجوة التوقعات في المراجعة (، "2001محمد )لطفي، احمد

"، )مجلة الدراسات والبحوث التجارية كلية التجارة جامعة الخارجية في البيئة المصرية
 .2) الزقازيق العدد)

 ( 2005السديري وآخرون، فهيدة بن سلطان حسام، بن عبد المحسن " ،) فجوة التوقعات
هنة ممارسة م–" ء بمتطلبات االطراف المستفيدة وتأوير تنظيمالمرتبطة بمقومات الوفا
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مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية بالتحديات المعاصرة )المؤتمر العلمي 
 (22-6الرابع واالبداع كلية العلوم االدارية والمالية، جامعة فيالدلفيا، ص

 ( 2013المليجي،  ابراهيم السيد " )وير حوكمة الشركات علي فجوة دراسة  واختبار تأ
" ) جامعة : االسكندرية كلية التوقعات في بيئة المراجعة الممارسة للمهنية في مصر

 ( 2013التجارة ، قسم المحاسبة رسالة ماجستير  قير منشورة  
 ( ،2021كندة، رضوان النيل والزين، قمر الدين ،)“ دور المراجعة االلكترونية في تقليل

دراسة تحليلية تطبيقية في المصارف العاملة بمدينة –المصرفي مخاطر االئتمان 
"، )ورقة مقبولة للنسر، مجلة كلية العلوم االدارية والمالية جامعة السالم، العدد الدمازين
 الخامس(

 
 


