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إلً منبع الحنان والعطف
أمً وأبً
إلً زوجتً العزٌزة والً فلذات كبدي أبنائً الصغار
إلً األساتذة األوفٌاء
المحاسب
ة
والً الزمالء األوفٌاء ورفقاء الدراسة فً ماجستٌر
الدفعة الثالثة بجامعة البحر األحمر

-ب-

الشكر هلل أوالً وأخٌراً
ٌا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا ً وكل الكائنات توحد
أنت هللا الواحد األحد
الذي كل القلوب تقر وتشهد
والشكر إلً أساتذتً اإلجالء بجامعة البحر األحمر
وخاصة قسم المحاسبة
كما أتقدم بالشكر

لدكتــور  /نور الدٌن صالح عبٌد
الم شرف على هذه الرسالة

والشكر موصول إلً األستاذ  /عبد الناصر محمد نور
واألستاذ  /أحمد إبراهٌم الطٌب
وكل من وقف وساهم فً تخرٌج هذا البحث فً هذه الصورة .
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الم ستخـلــص
تناولت الدراسة موضوع أثر التوسع فً اإلفصاح المحاسبً على فجوة التوقعات فً
المراجعة(،دراسة مٌدانٌة لسوق الخرطوم لألوراق المالٌة ) وتمثلت مشكلة الدراسة
ت
فً كٌفٌة معالجة فجوة التوقعات فً المر اجعة بغرض الحد منها أو تضٌٌقها ،وهدف
الدراسة إلً تناول مفهوم التوسع فً اإلفصاح ودوره فً تضٌٌق فجوة التوقعات فً
المراجعة ومفهوم فجوة التوقعات وأسبابها وسبل تضٌٌقها ،
واعتمدت الدراسة إلً مجموعة من المناهج مثل المنهج االستنباطً واالستقرائً
والتارٌخً والمنهج الوصفً التحلٌلً فً جمع وتحلٌل البٌانات .
وتوصلت الدراسة إلً مجموعة من النتائج أهمها -:
 للمراجعة دور فعال فً تلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن عن طرٌق زٌادة الثقة فًتقارٌر المراجعة .
 أهمٌة التوسع فً اإلفصاح وتقدٌم المعلومات المحاسبٌة لمستخدمٌها فً التوقٌتالمناسب .
 التوسع فً اإلفصاح المحاسبً ٌساعد فً تضٌٌق او الحد من فجوة التوقعات فًالمراجعة
بٌنما تمثلت أهم التوصٌات فً األتً :
 ضرورة نشر الوعً والتثقٌف للمنظمات المهنٌة والمحاسبٌة بٌن فئات مستخدمًالقوائم المالٌة والبد من تبصٌرهم بدور المراجع ودور اإلدارة فٌما ٌختص بإعداد
القوائم المالٌة .
 ضرورة معالجة أسباب فجوة التوقعات فً المراجعة بغرض الحد منها أوتضٌٌقها .
 ضرورة التوسع فً اإلفصاح عن المعلومات المحاسبٌة التً تؤثر على القراراتالمستقبلٌة لمستخدمً القوائم المالٌة .
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Abstract
The Study has dealt with the issue of expansion in the
accounting statement on the expectation gap in the auditing
process . The case study problem was based Khartoum Stock
Exchange Market .
The Study problem represented in the method of treating the
expectation gap in auditing , with the purpose of reducing and
narrowing it .
The study aimed at handling the concept of the expansion in the
statement and its role in narrowing the expectations gap .
The study relied on multiple approaches such as the inductive,
historical and the descriptive analytical approach in gathering
and analyzing the data .
The research came up with the following important results
- Auditing plays an effective role in answering the bank clients
with the aim of raising the confidence in the accounting report .
- The importance for expanding in the statement and the
accounting information for the users in the suitable time
- The expansion in the accounting statement assists in narrowing
or reducing the expectation gap in auditing narrowing or
reducing the expectation gap in auditing .
The study has concluded with the following important
recommendations .
- The need for spreading the awareness and culture of the
financial list user as well as enlightening them with the auditor's
and administration's role in preparing the financial lists .
- The need for treating the causes of the expectations gap in the
auditing with a view to reducing and narrowing them .
- The need for the expansion in the accounting data statement
which affect the future decisions of the financial list users .
[
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أوالً  :النتائــج -:
من خالل بحث اثر التوسع فً اإلفصاح المحاسبً فً تضٌٌق فجوة التوقعات فً
المراجعة توصل الباحث إلً عدد من النتائج ٌتلخص أهما فً األتً -:
 .1تلعب المراجعة دوراً فعاالً فً تلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن للقوائم المالٌة .
ي الثقة فً تقارٌر المراجعة.
 .2استقاللٌة وحٌاد المراجع يضف

 .3تحدٌد حدود مسئولٌات كل من اإلدارة والمراجع ٌقلل فجوة التوقعات فً
المراجعة .
 .4تعتبر اإلدارة هً المسئولة عن إعداد القوائم المالٌة بٌنما دور المراجع هو أبداء
الرأي الفنً المحاٌد الذي ٌدل علً صدق وعدالة القوائم المالٌة من عدمها .
 .5عدم فهم دور كل من اإلدارة والمراجع ٌؤدي إلً فجوة التوقعات فً المراجعة
 .6توفٌر المعلومات المحاسبة الم ال ئمة وعرضها بطرٌقة تزٌل الغموض والتضلٌل
ٌزٌد ثقة المستثمرٌن بهذه المعلومات .
 .7وصول المعلومات إلً مستخدمٌها بصورة تتسم بالعدالة وسالمة التوقٌت ٌؤدي
إلً تضٌٌق فجوة التوقعات فً المراجعة.
ي واإلفصاح عنها ٌؤدي إلً كفاء ة سوق األوراق
 .8توفر المعلومات المحاسب ة
المالٌة.
 .9التوسع فً اإلفصاح المحاسبً ٌساعد المستخدمٌن علً التنبؤ بتوقعاتهم
المستقبلٌة .
 .10للمراجعة دور فعال فً تلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن عن طرٌق زٌادة الثقة
فً تقارٌر المراجعة .
 .11أهمٌة التوسع فً اإلفصاح وتقدٌم المعلومات المحاسبٌة لمستخدمٌها فً
التوقٌت المناسب .
 .12التوسع فً اإلفصاح المحاسبً ٌساعد فً تضٌٌق أو الحد من فجوة التوقعات
فً المراجعة .
 .13عدم التوسع فً اإلفصاح وعدم نشر الوعً بٌن مستخدمً القوائم المالٌة
ٌؤدي إلً زٌادة فجوة التوقعات فً المراجعة .
 .14التأكٌد على أهمٌة التوسع فً اإلفصاح فً هذه اآلونة وان االهتمام به ٌأتً
من أولٌات المهنٌٌن والكتاب .

ثانٌا ً  :التوصٌات -:
 .1ضرورة االهتمام بدور المراجعة فً تلبٌة احتٌاجات مستخدمً القوائم المالٌة
اإلدارة والمراجع فٌما ٌختص
 .2ضرورة توضٌح حدود ومسئولٌات كل من
بإعداد القوائم المالٌة عن طرٌق إرفاق اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة .
للمنظمات المهنٌة والمحاسبٌة بٌن فئات
 .3ضرورة نشر الوعً والتثقٌف
مستخدمً القوائم المالٌة والبد من تبصٌرهم ب دور المراجع ودور اإلدارة فٌما
ٌختص بإعداد القوائم المالٌة .

 .4ضرورة التوسع فً اإلفصاح عن المعلومات المحاسبٌة التً تؤثر على
القرارات المستقبلٌة لمستخدمً القوائم المالٌة .
 .5ضرورة معالجة أسباب فجوة التوقعات فً المراجعة بغرض الحد منها أو
تضٌٌقها .
 .6ضرورة االهتمام باإلفصاح الم بكر وتحسٌنه بالقدر الذي ٌؤدي إلً سالمة
الوعً للمستخدمٌن للقوائم المالٌة .
 .7ضرورة تحسٌن أسالٌب عرض المعلومات المحاسبٌة وتفصٌل اإلفصاح بالقوائم
المالٌة واالهتمام بإرفاق اإلٌضاحات .
 .8ضرورة تنمٌة الفكر المحاسبً لمستخدمً القوائم المالٌة وخاصة المستث مرٌن
منهم بواسطة المنظمات المهنٌة واألكادٌمٌة .
 .9ضرورة أن ٌقوم المراجع باإلفصاح فً تقرٌره عن كل ما من شأنه توضٌح
مدى تطبٌق المبا دئ واإلجراءات المحاسبٌة والتقٌد بها تنفٌذاً ألهداف المنشاة مع
إظهار المعلومات التً تؤثر على داللة القوائم المالٌة .
 .10ضرورة االهتمام بموضوع التوسع فً اإلفصاح لما له من تأثر واضح على
القرارات االقتصادٌة الحالٌة والمستقبلٌة نظراً لتشابك االقتصاد العالمً فً اآلونة
األخٌرة .

