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ن في األردن ات القانونیین والمستثمر فجوة التوقعات بین مدققي الحسا

الي                        ات            د.محمود الج اد شو أ. رى العقلةد.علي الزعبي               أ.ز

ة للعلوم ة العر م ةاالكاد ة والمصرف ة المال د االهل ة ـجامعة ار ق ة اردجامعة البلقاء التطب ة ـل ق ةجامعة البلقاء التطب عجلون ل

الدراسةمقدمة

ـة واالقتمهنة واجهت ة وفقـدان الثقـة فـي السـنوات األخیـرة نتیجـة تزایـد األزمـات المال ة والمصـداق أزمة المسؤول ة التدقی صـاد
العـــالمي ات هـــذاوأد،علـــى المســـتو العـــام نتیجـــة إفـــالس الكثیـــر مـــن الشـــر إلـــى تســـاؤالت عدیـــدة مـــن المســـتثمرن والـــرأ

ــــة ارهــــاوالبنــــوك العالم عــــن ســــبب عــــدم إعطــــاء المــــدققین إشــــارات تحــــذیر بخصــــوص الحالــــة ون حیــــث تســــاءل الكثیــــر ،وانه
ات. ة لتلك الشر االقتصاد

ات المحإن المعتمــدة مــع تواطــؤ شــر ة والتــدقی ة "آرثــر أندرســون" التــي مســؤولياســ ــه شــر ات، وهــو مــا أدینــت  هــذه الشــر
ات في العالم، أتعتبر من  الحسا ات تدقی ـار مجموعـة "عندماكبر شر ع االتهـام فـي انه نـرون" العمالقـة أوجهت إلیها أصـا

تتعلــ ة للطاقــة التــي أعلنــت إفالســها عبــر إتــالف أطنــان مــن الوثــائ ة ."نــرون "أشــر ع االتهــام تشــیر إلــى شــر ــدأت أصــا و
ــار "ندرســون "أ فــي انه أنهــا ســاهمت فــي إخفــاء ولیتها مــن جــانبین الجانــب األول:ؤ علــى أســاس مســ"نــرون "أمــع بــدء التحقیــ

ــة علــى الــورق عــن ط"نــرون "أخســائر  ات وهم إنشــاء شــر ــ منهــا أراحــًا و "نــرون "أوادعــاء أن ،ر ــةتســاهم فیهــا وتحقــ .هم
قة معامالتها أو معامالت أوالجانب الثاني: أنها  )2003(الشماسي،."نرون "أخفت عن المحققین حق

شیر بوضوح إلى وجود فجوة واسعة بین ما یتوقعه  العالم  ات على مستو إن اتساع موجة النقد الموجهة لمدققي الحسا
. وت ین أدائهم الفعلي من جهة أخر تزاید هذه الظاهرة حدة مع تزاید األصوات التي تدعو لتحمیل الجمهور منهم من جهة، و

ة المدققة في  انات المال عولون على الب من  ة التي تلح ة والمعنو ة الكثیر من األضرار الماد ات مسؤول مدققي الحسا
ة( ).Porter,1994اتخاذ القرارات المال

ــات المــدقونتســأل عــن اتهاألداء الفعلــي لواج ا مــن وجهــة نظــر المــدققینحــو هــنومســؤول توقعــات هــيــذلك مــا، ذه القضــا
ا؟ حول هذه القضا ات المدق ات ومسؤول بهدف التقلیل من فجوة التوقعات بینهما.المستثمرن حول واج

لة الدراسة :مش

ه بء ر إبدايفدیللتقاور لداىعلدمعتقِّ مدلارو دَُعدلم , فقیدتالعو ضو ماممتهالازاد ذلك إلى ل أ بؤ التنتعدَّ
ااستم ات  الحسا تطلب ذلك التزام مدق ة، و ات رارة الشر ه، خاصه وان المستثمرن لواج ات الملقاة عل والمسؤول

ات  ام مدققي الحسا ات ایتوقعون ق ة، وهو لواج فاءة عال ات الملقاة علیهم  تبوالمسؤول ةلعمه علنىاألساس الذ
لةةغاصنمو تثمار.اتخاذ قرار االس :ةلاتلاتالؤ استلالالخنمةسار دِّ لامش

اتهل هناك فجوة توقعات بین )1 ة موضع مدققي الحسا عن الشر ة المدق استقالل ما یتعل والمستثمرن في األردن ف
ة الوار  ، وصدق االرقام المحاسب ة. دالتدقی ة في القوائم المال

ات والمستثمرن في األردنهناك فجوة توقعاتهل: )2 حول اكتشاف بین مدققي الحسا ات المدق بواج ما یتعل ف
ة. ودرجة االفصاح الواجب توفرها في القوائم المال ة، ومستو التضلیل في القوائم المال
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ات والمســتثمرن فــي األردنهــل هنــاك فجــوة توقعــات )3 حــول تقبــین مــدققي الحســا قــدرة المــدق مــا یتعلــ مف اســتمرارة یــ
. ات موضع التدقی الشر

: اسةر دلف اادهأ

ة:تالاقنالاهصخلتن مة سئر فاهدأ ة دعیقحتى لإة سرالدذه اهىعتس ال

اسحالي دققمرظوجهة نعلىفر عتلا)1 ة والمستثمرن في األردن, نییونقانلاتا عن الشر ة المدق استقالل ما یتعل ف
، وصدق ا ة.موضع التدقی ة الوارة في القوائم المال الرقام المحاسب

اسحالي دققمرظوجهة نعلىرف عتلا)2 حول اكتشاف األردنوالمستثمرن في , نییونقانلاتا ات المدق بواج ما یتعل ف
ة. ودرجة االفصاح الواجب توفرها في القوائم المال ة، ومستو التضلیل في القوائم المال

اســـحالي دققمـــرظـــوجهـــة نعلـــىرف عـــتلا)3 م األردنوالمســـتثمرن فـــي , نییونقـــانلاتا حـــول تقیـــ قـــدرة المـــدق مـــا یتعلـــ ف
. ات موضع التدقی استمرارة الشر

ة الدراسة أهم

اسحالي دققمفجوة التوقعات بین ى علءو ضلاسلتل خالمنراسة دلاذههةهمأ زر بت والمستثمرن في ،نییونقانلاتا
اما یتعلاألردن ات ومسؤول ات تبواج ات اعمدققي الحسا ات الشر حسا العامة لتعزز ثقة ةمهاسملند تدقی

قها وفي التقارر التي تصدر عنهم، قوم المدققون بتدق ة التي  انات المال ة في الب وذلك من خالل مستخدمي القوائم المال
الفجوة بی ات التي ستخرج بها الدراسة في محاولة تضیی ات. فنتیجة الالتوص ظروفن المستثمرن ومدققي الحسا

ات الشد تهدتحصأتي ال، و تواجهناالتي ةدقتصااال تها در قعدم مىلإدیؤ قد لذامر األة،دنر ألة اماعلاةماهسالمر
.رةاتمر سالعلى ا

ة:اسـر لدِّ اتاَّ فرض

:یليامىلت عاَّ رضلفاه هذصنت، و ةسئر تاَّ ضر ثالث فىلاسة عر دِّ لاهذهمو قت

ة ةضر فلا- 1 اسحالي دققمبیناختالفوجدیال : األولىالعدم ما یتعلوالمستثمرن في األردننییونقانلاتا ف
ة ة الواردة في القوائم المال ، وصدق األرقام المحاسب ة موضع التدقی عن الشر ة المدق .استقالل

ةلفا- 2 ة رض اسحالي دققمینباختالفوجدیال ة: ثانالالعدم ات األردنوالمستثمرن في , نییونقانلاتا بواج ما یتعل ف
ة ودرجة االفصاح الواجب توفرها في القوائم المال ة، ومستو حول اكتشاف التضلیل في القوائم المال .المدق

ــة ة ضــالفر -3 اســحالي دققمــبــیناخــتالفوجــدیال :الثــةثالالعدم قــدرة األردنفــي والمســتثمرننییونقــانلاتا ــ مــا یتعل ف
. ات موضع التدقی م استمرارة الشر حول تقی المدق

قة الدراسات السا

ات  ــاحثین قــاموا بدراســة فجــوة التوقعـــات بــین المســتثمرن ومــدققي الحســا بیــر فــي الـــدول هنــاك العدیــد مــن ال اهتمــام  و
هـذه الفجـوة، وة التوقعـاتلعوامـل المـؤثرة فـي فجـو ، وذلك بهدف التعـرف علـى االمتقدمة ـة اإلسـهام فـي تضـی مـا یلـي ف . وف

ت:سارالدِّ ذه اهسلسل التارخي للتاسبحةتَّ مر ،ت إلى فجوة التوقعاتلتي تطرقاستعراض ألهم هذه الدراسات ا



3

:ةعرلات ااسر دًال: الأو 

ة المد) وهي 1988،دراسة (مطر- 1 انات المال ة للب ة النسب ات المساهمة بدولة عنوان "األهم ققة الصادرة عن الشر
قرارات االستثمار وقرارات اإلقراض". مصدر للمعلومات لمتخذ ت  ة الكو ة النسب هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف األهم

ة التخاذ ال ت بوصفها مصدرًا للمعلومات المناس ات المساهمة بدولة الكو ة المدققة الصادرة عن الشر انات المال قرارات، للب
مالئمة "دلیل اإلفصاح عن المعلومات وذلك من وجهة نظر المستثمرن والمقرضین، ار مد ضا إلى اخت ما هدفت أ

القرار رقم  تعن وزار 1986لعام 10الصادر  ة لهاتین الفئتین.ة التجارة والصناعة بدولة الكو " لتوفیر المعلومات المناس
في وجهات نظر المستثمرن والمقرضین تجاه شفت الدراسة عن مجموعة من النتائ ج لعل من أبرزها وجود خالف جوهر
ة المدققة ة للقوائم المال ة النسب المهنیون (المحاسبون والمدققون) ،األهم ت مع فئة المستثمرن بدرجة في حیث یتف الكو

ة أ ة النسب مهم لألهم مصدر للمعلومات، أكبر من اتفاقهم مع فئة المقرضین، وذلك سواء في تقو ة المدققة  انات المال مللب
ها هذه القوائم ة لكل بند من بنود المعلومات التي تحو مة اإلعالم مهم للق .في تقو

ــاز،-2 ة فــي التنبــالعنــوان "اســتخدام )1999دراســة (ال ات ومســتخدمي ؤنظرــة الســبی فجــوة التوقعــات بــین مراجعــي الحســا
ــة: دراســة  ــة"التقـارر المال ــة علـى محافظــات القنــاة بجمهورــة مصـر العر بدرجــة فجــوة ؤالدراسـة إلــى التنبــهــذههــدفت.میدان

ــة لفجـوة التوقعــات فـي الواقــع  ق اب الحق األسـ ـة فــي مصـر والتنبــؤ  ات ومسـتخدمي التقــارر المال التوقعـات بــین مـدققي الحســا
في مصر. ةواقتصر مجتمع الدراسـة علـى مـالعملي لمهنة التدقی ات فـي محافظـات القنـاة الثالثـة (اإلسـماعیل -دققي الحسـا

س ــة فــي أنــه یو صــلت الدراســة وقــد تو .بــور ســعید)-الســو ات ومســتخدمي القــوائم المال جــد فجــوة توقعــات بــین مــدققي الحســا
تحلیل درجـة هـذه الفجـوة تبـین درجة.25.33مصر تبلغ قوتها  عـزون إلـى أنفسـهم مسـأو ات  ةؤ ن مـدققي الحسـا قـل عـن أول

عــادل  مــا  عــز درجــة،12.2تلــك الفجــوة  ات مســومســتخدموبینمــا  ــة إلــى مــدققي الحســا ة ؤ التقــارر المال كبــر عــن تلــك أول
عادل  ما  ـل ،درجـة13.13الفجوة  حـاول  حیـث  طرفـي فجـوة التوقعـات فـي التـدقی ـد النظـرة التحیزـة لـد یؤ األمـر الـذ

ة الفجوة على الطر  ف اآلخر.طرف إلقاء مسئول

ات ".2001دراسة (لطفي،-3 الحسـا اع مسؤولي اإلقراض واالئتمان عن تقرـر مـدق عنوان "انط الدراسـة هـدفت هـذه)  
ـــة  ات الختام مـــع الحســـا ات القـــانوني المرفـــ الحســـا ـــر مـــدق اعـــات مســـؤولي اإلقـــراض واالئتمـــان عـــن تقر إلـــى معرفـــة انط

ة. ات المساهمة العامة األردن ـع مسـؤولي اإلقـراض واالئتمـان فـي البنـوك التجارـة العاملـة فـي شمللشر ل مجتمع الدراسـة جم
ات المر  الحسـا ـة المدققـة.األردن حـول تقرـر مـدق ات الختام مـع الحسـا ال یثقـون وقـد دلـت النتـائج أن أولئـك المسـؤولین فـ

ات الحسـا ةفي تقرـر مـدق اعـات حـول مسـؤول ـذلك أظهـرت النتـائج أن االنط ات تختلـف ،  ة نحـو إعـداد الحسـا إدارة الشـر
اعـــات طـــرف واحـــد مـــن األطـــراف .لعلمـــي لمســـؤولي اإلقـــراض واالئتمـــانـــاختالف المؤهـــل ا ـــاس انط ق قامـــت هـــذه الدراســـة 
ــة المنشــورة. لــذلك أوصــىالمســتفیدة مــن المعل اعــات ومــات المال ــاس انط لق احــث فــي هــذه الدراســة بــإجراء دراســات أخــر ال

.األطراف ا ألخر

ات المدققین من 2001دراسة( حجیر،-4 عنوان" فجوة التوقعات ومسؤول هدفت هـذه جهة نظر المستثمرن في األردن". و و ) 
ـــى معرفـــة وجهـــ ـــین :ة نظـــر المســـتثمرن مـــن حیـــثالدراســـة إل ات و ـــین مـــدققي الحســـا مـــن وجـــود فجـــوة التوقعـــات ب التحقـــ

ة لتلـك العوامـل.و وجود الفجـوة.التعرف على العوامل المؤثرة في ، و المستثمرن ـة النسـب احـث إلـى وقـد تحدیـد األهم توصـل ال
ـة مـن المسـتثمرن فـي األردن.ايهناك فجوة توقعات بین مدققأن  انات المال ین مستخدمي الب ات و هنـاك عالقـة وان لحسا

ـــین فجـــوة التوقعـــات. األداء المهنـــي لمـــدقیوجـــد تـــوأنـــه بـــین التوقعـــات غیـــر المعقولـــة مـــن قبـــل المســـتثمرن و أثیر لمســـتو



4

فاءتـــه علـــى وجـــود فجـــوة التوقعـــات. ات و بجانـــب واحـــد هـــو وجهـــة نظـــر المســـتثمرن فـــي فجـــوة الدراســـة اهتمـــت وقـــد الحســـا
ولم یتم تناول وجهة نظر المدققین أنفسهم.،التوقعات

ع2001،رطم( ةسار دـ 5 ع: "وانن)  ،نیققدملاءار نة بین آار قة مَّ لیلحتسةرادتار مالي للشل الشفلاتراشؤ مةَّ مأهو ة،طب
تاسالحو اققمها مدخدستيت التار مؤشلاةَّ مأهو ،ةعبطفاشكتساى لإة سادر لاه ذهتفدهدن".األر المحللین المالیین في و 
ةسر امملالخالن اقفتتن تیئفلانَّ أىراسة إللدِّ اتلصَّ و تدقو ات.شرللليل الماشالفتنبؤلايفن رداأليفن و لیامالن محللو لوا
ا: همنیسلین رئجامن فيفالتیخماهكنَّ لبؤتنالجذو نماءبنفية الَّ لمیر ا، وغالمالَّةت راؤشمین البلجمع اعلىة َّ نمهال

ةلشي للمااللشفالؤنبتالة ملَّ عا هیلوم عتي تقلات ار یلمتغید اتحد ىعلةفضلَّ ألة اَّ لاالملمؤشراتلققون دالموٕاعطاء،ر
أشرات ؤ موعي النحونازنةمتو ةر ظنن و یلاملاون للمحاليلو یامنیب،َّةلامیر الغات ر شؤ ملاسابح طة سةَّ ضلفولو 
وذج ماء نبنيفمةدَّ خة المستلَّ لمااالنسب نحوینفئتالرة ظننیبةَّ حصائإلةدالذاتةَّ و نعمق و ر فدو جو و .ةَّ مالالرات مؤشلل

عطمهنمل لخاص ؤ االتنب ب سنلفضلَّة ألان و یللماان و لعطي المحلا ینمبةَّ حر السبنلةَّ ضلفألاون ققدملاي ا إذ 
ة.لیو لساو ءة،ماللا

ات، - 6 ابها: دلیل 2002دراسة (ذنی وأس ة فجوة التوقعات في التدقی عنوان" بن هدفت هذه الدراسة إلى ، و األردن"من) 
ة فجوة التوقعات في مجال ا ات معرفة بن ابها، وذلك من وجهة نظر مدققي الحسا عتها وأس وطب المالیین المدیرنو لتدقی

ات المساهمة العامة في األردن.أو اإلدارین في أنه توجد فروقات ذات داللة التي تم التوصل لها نتائج ومن أهم الالشر
ات الشر ات ومدیر ة بین متوسطي آراء مدققي الحسا ب، إحصائ ما یتعل عض ف ة للمدققین و ات الحال عض الواج تحدید 

ا ن أن یتحملها المدققون الواج م ات.، ت التي  عض الواج م أداء المدققین ل بتقو ما یتعل ذلك ف و

عنوان" 2005، تاو شالدراسة (- 7 الدولي امد)  ار التدقی مع ات لخاصتطبی االستمرارة من قبل مدققي الحسا
م قدرة الم عن تولیتهؤ مسن حولرة المدقِّقیعلى نظرُّف عالتهذه الدراسة إلى هدفت"یین القانونیین االردن ىعمالء علقی

اردفي األین نونیقالاتاحسالاقي زام مدقتالدمو ، دني األر رار فمستالا مع اص ) الخ570(ي رقملدولاتدقیلارن 
ةلهالداك فروقات ذاتهنانت ذاإما فف عرُّ تلراسة إلى ادالتهدفو ما . ارةمر تاالس يققظر مدجهة نو ینبإحصائ

الا ما یتعلَّ لییماالراءمدن والیینو انلقات حسا احث من الوصول إلى و .ءالعملاةر تمراسالدقِّ لمامبتقین ف ن ال تمَّ
ها: ارة ستمر اىعلثر تؤ يتلشك الاتشرامؤ دحدیبتم ز تلیينردألاني نو القاتاسالحامدقأن مجموعة من النتائج من أهمِّ

ة المهو العمالء، ذل العنا ه لها، و ةلاملاغیرتامؤشر لاىلعت ر طسةلمالالمؤشرات اوأن .كتشافهاالمةز ة الالنالتنب
طهفروقات)ر خأو ةیلغشت( ة التزامبذلكو ،س تشراؤ للم) %73.4(و،خرألات اشر ؤ لم) ل%75.6ابل (قم) %76(نس
ة.لا ات في األردن وأن تشغیل الحسا ماا)570دولي رقم(الر التدقیاعمزم تلیمدق االستمرارة ف ،رقرتاللَّ یتعلخاص 

ات في األردن وأن ).%59.2(اتساااللتزام من وجهة نظر مدققي الحه نسغتلث بیح الحسا ر التدقیاعمزم تلیمدق
االستمرارة حا)570دولي رقم(ال .)%70.4(اتساوجهة نظر مدققي الحم منلتزااالةنستغلبثیلخاص 

ة ًا:الدراسات األجنب ثان

,Humphrey)دراسـة ) 1 Moizer and Turley,1992) عنــوان:وهــي(The Audit Expectation Gap in
Britain: An Empirical Investigation ) .ـل مـن المـدققین واهدفت هذه الدراسـة إلـى معرفـة وجهـ ، لمحاسـبینة نظـر 

ـا.والصحفیین المالیین،محللین المالیین ، وموظفي البنوكوالمدیرن وال فـي برطان ا التـدقی ، حول توقعاتهم بخصوص قضـا
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. أدوارهمتقیید إلىیون میلالمدققون أن إلى الدراسة توتوصل ات أكثـر مـن المجموعـات األخـر الشـر ـة تـدقی وأنـه فـي عمل
فــي تقــد المــدق ة الكاملــةإذا أخفــ یتحمــل المســؤول ح عــن الوضــع المــالي فــي تقرــره فــإن المــدق ــان أشــد ،م تقرــر صــح و

دین  لذلك هم المقرضین.  المؤ

عنوانPorter,1994دراسة () 2  ((An Empirical Study of the Audit Performance- Expectation Gap).
ة فجوة التوقعات و . ة للمدققین منفي نیوزلندا، وذلك من حیث التحقهدفت هذه الدراسة إلى تحلیل بن ات الحال الواج

الجمهور وجوب تحمیلها للمدققین. یر ات أخر ات المدققین وواج م واج وتوصلت الدراسة إلى أن والمعاییر التي تح
)16%(. للمدق انت نتیجة أداء دون المستو انت نتیجة نقص في)%50(ومن الفجوة  وأن المعاییر.من الفجوة  
من الفجوة ناتجة عن التوقعات غیر المعقولة للجمهور.)34%(

Investors View of Audit Assurance : Recent)عنـوان) (Epstein And Marshall, 1994دراسـة) 3
Evidence of the Expectation Gap).. دات التـي هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وجهة نظر المسـتثمرن حـول التأكیـو

تأثیر ذلـك علـى فجـوة التوقعـات. ومد ة التدقی ن هنـاك فجـوة توقعـات أإلـىت الدراسـة وقـد توصـلقدمها المدققون في عمل
. بـــین المـــدققین والمســـتثمرن حـــول مســـتو ـــة التـــدقی للتأكیـــدات و لمســـتثمر لوأنالتأكیـــدات التـــي تقـــدمها عمل بـــر ـــة  ن أهم

ــالغش أكثــر مــن تلــك الم األخطــاء.المتعلقــة  توقعــون طــالبن و المســتثمر وأن تعلقــة  ــأن ون و مــن المــدققین تأكیــدات مطلقــة 
ة. ع التحرفات واألخطاء الماد ة من جم ة خال القوائم المال

The Expectation Gap : Auditors and)عنوان )(Butler,Ward and Zimbelman, 2000دراسة) 4
Investors Perception of Auditors Fraud Detection Responsibilities )معرفة هدفت هذه الدراسة إلى

ة. توقعات بین المدققین والمستثمرنفجوة ال اكتشاف التضلیل في القوائم المال ما یتعل توصلت الدراسة إلى ان و ، وذلك ف
ان المس ه الموظفون واإلدارة حیث  یرتك ات أكثر تثمرون یتوقعون هناك فجوة توقعات حول اكتشاف التالعب الذ مسؤول

من المدققین أنفسهم.

Auditors and Investors Perception of the)عنوان(McEnroe,and,Martens,2001)دراسة ) 5
Expectation Gap ،ان هناك فجوة توقعات بین المدققین والمستثمرن ما إذا  هل و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ف

المقارنة مع المدققینهناك مغاالة من قبل ات أعمال المدققین  الدراسة تتوصل.المستثمرن من وجهة نظرهم حول مسؤول
والمستثمر حول ما یجإلى  س هناك اتفاق عام ما بین المدق م على الوضع المالي بأنه ل فعله للح قبل على المدق

رن والمدققین حول مدلوالت المعاني التي یتضمنها التقرر ولكن هناك اتفاقًا عامًا مابین المستثم،إصدار تقرر غیر متحف
اح.غیر المتحف وضرورة وجود قسم ثوقد أوصى ال م مهنة التدقی ضرورة اطالع المستثمر على المعاییر التي تح ان 

ة المدققة.مخاص في السوق المالي مهمته إرشاد المستثمرن حول استفساراته حول التقارر المال

للدراسةاالطار  النظر

ة المدققین في السدقل ة المقامة ضد او نازداد نطاق مسؤول ا القانون ت االخیرة، ودلیل على ذلك عدد وحجم القضا
ثیرة مثل ات االمدققین، وشهدت السنو  لة الخیرة انتقادات الذعة و ل في مش حة ماكسو بنك التجارة واالعتماد وفض

ا، ألن مؤسسات التدقی فة حول اعمال تلك الشربرطان ات تعرضت لإلفالس تاقد اعطت تقارر نظ ولكن هذه الشر
لة هو فجوة التوقعات  ة لتلك المش س اب الرئ عد ذلك، وٕان احد االس اشرة  تي تعبر لاو (Expectation Gap)(الفشل) م

ی ة) من المدققین و في الواقع من تن ما تلك الفجوة بین ما یتوقعه الجمهور (مستخدمي القوائم المال ة التدقی ه عمل زودهم 
).2002ومات (حجیر، لعم
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ــة التــي تــم إعــدادها مــن قبــل شــخص مســتقل ومحایــد وفقــًا لمعــاییر التــدقی انــات المال علــى فحــص الب ــة التــدقی وتقــوم عمل
ــة تقرــر ال ــع أهم انــات. وتن عدالــة وصــحة هــذه الب ــه حــول مــد ن مــن ابــداء رأ ــة حتــى یــتم عــد الدول ــون تقرــره  مــن  مــدق

حـدد مسـؤولیته عـن تلـك القـوائم . أمـا  ـذلك  ـه و انات والقوائم المال ه حول عدالة الب عبر بها عن رأ ع أن  ستط الوسیلة التي 
ــه فئـات مختلفــة مــن المجتمــع وذلــك  عتمــد عل ــون التقرـر األســاس الــذ ــع أهمیتــه مــن  ة للمســتفید مــن هــذا التقرـر فتن النسـ

ة (مطارنة،التخا ة والمستقبل اسات الحال ).2003د قراراتهم ورسم الس

ة التوقعات: و جفمفهوم 

ة من فجو (Porter, 1994)فعر  أنها الفرق بین توقعات مستخدمي القوائم المال ات مدققة التوقعات في التدقی ي الحسا
ی اتن و شیر بوضوح الى اتساع موجة النقد الموجه للوأن، االداء الفعلي لمدققي الحسا العالم عامة  مدققین على مستو

، وتزاید هذه الظاهرة مع تزاید جفوجود ین ادائهم الفعلي من جهة اخر وة واسعة بین ما یتوقعه الجمهور منهم من جهة، و
منو صوات التي تدعاالحدة ة التي تلح ة والمعنو ة الكثیر من االضرار الماد ات مسؤول ستخدموا لتحمیل مدققي الحسا

ة المدققة في اتخاذ القرا ة. تار القوائم المال المال

سیین هما: (مطر، ف اب وجود هذه الفجوة وتداعي اتساعها لسببین رئ احثون أس ) Porter,1994، 140، 2001سر ال

حتىأ) 1 الغًا فیها مما یجعل أداء المدق م ات غیر معقولة أ ان معقوًال وفي ن توقعات الجمهور من مدققي الحسا لو 
اته المحددة و  المتعارف علیها، قاصرًا عن الوصول الى طموحات الجمهور، وفي هذه الحالة اً قفحدود واج لمعاییر التدقی

مسؤو  ن تحمیل المدق م ة ال  ض سقف توقعاته منه.ة هذه الفجو ل وٕانما یتطلب االمر من الجمهور تخف

ة، لكن أن توقعات الجمهور من مدققاوٕام) 2 وفقًا للمعاییر المهن ات معقولة وفي حدود ما هو مطلوب من المدق ي الحسا
اب مثل: عدم إلمام ات متدني عما هو مطلوب منه وذلك لعدة اس الحسا اتهه بو االداء الفعلي لمدق ه ااج لمفروضة عل

ة او لكلیهما معًا. فاءته المهن سبب خلل في  موجب تلك المعاییر او 

الى فائض الطلفي فجوة التوقعات یر وتش ةعبالتدقی ات وخدماته المهن الحسا ات مدق وفي مجال تدقی.لى مسؤول
طلب أصحاب المشروع ال ات تحدیدًا ینظر لهذه الفجوة  ل من سأمما زائدالحسا طلب  فعًال حیث  ل عنه المدق

سأل مدق أن  ًا عن اكتشاف الالمساهمین والمستثمرن المحتملین والمقرضین  ًا وقانون ات مهن ل من: رر قتالحسا عن 
ة للمشروعو اكتشاف الغش،  م التصرفات غیر القانون م فرض استمرار المشروع، واكتشاف وتقی Cirton and)د أكقد و .تقی

Taffer, 1992) ات حول االستمرارة على القوائم افي دراستهم ان معدل التحففي ات تقارر مدققي الحسا ة للشر لمال
انت شفالتي ا خالل عشرة سنوات  ات، و%26.2لت في برطان ات اصدر %73.8من مجموع الشر من فجوة الشر

لها حو  تقررًا متحف ف وانما استمرت في مزاولة نشاطها.ة ولم تتوقار ستمر ل االالمدق

احثو ومن ة من عملخالل استعراض ال عض مستخدمي هذه ن لتوقعات مستخدمي القوائم المال ، استخلص ان  ة التدقی
الى قها مما سیؤد أن توقعاتهم لم یتم تحق صلوا الى نتیجة مفادها  التوقعات، وهم یتوقعون جوةر فظهو القوائم سوف 

اتها وخاصة تلك التي  تربذلك حدوث فشل او تعثر مالي للمشروع او خسائر استثمارة تعود للش حسا مة التي تم تدقی
علیها.ا فة من قبل المدق ة تحت التدقوانصدار تقارر نظ ة للشر عن القوائم المال غیر متحف م رأ بتقد ام المدق یق
ة د فعو  قم ببذل العنا لم  أن المدق ة سوف یدعون  ة الى االفالس أو النقد، وٕان مستخدمي القوائم المال ترة تصل الشر

ة وفق ة المطلو المتعارف علیهالمعاییراً المهن .التدقی
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ل من المدققین ومستخدمي الیتبینسبمما ات المدقالمم قوائأن فجوة التوقعات ترتكز على تصورات  ة حول مسؤول ال
م فرض االستمرارة والتصرفات ما فیها مسؤولیته عن اكتشاف الغش وت ة والتقرر عنها.الغیر قی قانون

ة فجوة التوقعاتأنش

ع المستفیدین من نشأت مش شمل جم بین توقعات المجتمع الذ نتیجة لعدم التطاب لة فجوة التوقعات في مهنة التدقی
ة المدققین ه مسؤول لما یجب أن تكون عل اتهم،خدمات التدقی ین فهم المدققین لحدود مسؤول ن مهنة التدقیو . ولكي تتم

حا فتها في المجتمع فال بد أن  المدققون على ثقة المستفیدین من خدماتهم من الوفاء بوظ تعتمد أساسًا على الفهم التي ف
ات  ادل لمسؤول اته.المت وواج ةالمدق بیر في مهنة التدقیوتعتبر استقالل اهتمام  ا التي حظیت  أحد أهم القضا ،المدق

فة  ًا لوظ ل مبدأ أساس ش ما التدقیفهو  عتبر أالتي یؤدیها المدق مثل ،أحد المعاییر العامة لمهنة التدقینه  ومن ثم 
ة  النس ة  ة المدققة من قبله،حجر الزاو ة التي للقوائم المال للشك اهتزت الثقة في القوائم المال ومتى تعرض استقالل المدق
قه علیها ةأو ،تحمل تصد ح من الصعب االعتماد علیها في اتخاذ القرارات االقتصاد إن عدم ).2003،(الشماسيص

اتهم مة التي عرفت منذ عام ،الرضا عن عمل المدققین ومسؤول Healy(1883ودورهم في المجتمع من الموضوعات القد
عینات وخالل ،)1991, ر المحاسبي المنشور إال في أواخر الس بیر في الف اهتمام  إال أن هذه الظاهرة لم تح

ة في مجلس النواب احیث تكونتالماضي.الثمانینات من القرن  ة لجنة فرع ي سمیت بلجنة موس الفرع لتي األمر
م نفسها 1976عام تشرن األولأصدرت تقررًا لها في  ا، وجهودها في تنظ في أمر ة والتدقی ه مهنة المحاس هاجمت ف

.وطرقة عملها في مجال وضع معاییر التدقی

انت قبل ذلك لجنة من دارسین مستقلین برئا ل من Manuel f . Cohenسة (و تمو ي للمحاسبین المعهد) و األمر
The American Institute of Certified Public Accountants)القانونیین ( (AICPA) قد تكونت في عام

عون عمله لمقابلة تلك 1974 ستط ات المدققین وتوقعات المجتمع منهم وما یجب علیهم عمله أو ما  لدراسة مسؤول
ضرورة ،1978وتقررها النهائي في عام 1977عامآذارلجنة تقررها المبدئي في الوقد أصدرت ،وقعاتالت ه  وأوصت ف

عمل معاییر التدقی ما یتعل مي للمهنة وخصوصا ف ل التنظ الت على اله عض التعد ).AICPA 1978(إدخال 

ندا قامت لجنة لها الم) الThe Macdonald Commission(وفي  للمحاسبین القانونیینتي ش حث ،جمع الكند ب
ندا بهدف دراسة توقعات المجتمع من عمل المدققین  في  ولمهنة التدقی ر المحاسبى المنشور في مجال التدقی شامل للف

سبب عدم اإللمام الكافي من جانب المدققین بتوقعات المجتمع (اللجنة وخلصت  ,Macdonaldإلى وجود فجوة التوقعات 
1988.(

حیث  احثین في مجال علم التدقی بیرًا من ال ومنذ أواخر الثمانینات وحتى اآلن یلقى موضوع فجوة التوقعات اهتمامًا 
ن تجاهل وجود تلك الفجوة، أو ا م أن االنتقادات الموجهة الال  القول  ة، أو االكتفاء  أن توقعات المجتمع غیر واقع دعاء 

غیر عادلة (إلى مهنة التد ).Gaston, 1987قی

أنواع فجوة التوقعات

، م فجوة التوقعات في التدقی اینت وتعددت مفاه این وجهات النظر المختلفةت ةوفقًا لت النس تلك الفجوةلمظاهروتعددها 
ابها اب المحتملة لحدوثها إلى مجموعتین من الفوتلك الوجهات التي، أو أس فها وفقًا لألس ةجتم تصن ، األولى وات الفرع

وذلك على النحو التالي ة للتدقی البیئة الخارج ة ترت ات والثان مدققي الحسا از ،ترت ):1999(ال
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اتالتو اتفجـو -1 مــدققي الحســا ــن تحدیــد :قعــات التــي تـرت م ات . و اب حــدوثها إلــى مـدققي الحســا أسـ وهـي التــي تعــز
ما یلي : أهم تلك الفجوات ف

ــی1:1 و قــًا لمعــاییر التــدقی ات ط ــارة عــن االخــتالف بــین األداء المتوقــع لمــدققي الحســا : وهــي ع ن األداء فجــوة أداء المــدق
ات .الفعلي لمدققي الحسا

قــًا لقواعــد الســـلوك :المــدقفجــوة اســتقالل 2:1 عــن االســتقالل المتوقــع منــه ط تتمثــل فــي انحــراف الســلوك الفعلــي للمــدق
فــي منــهالمجتمـعالمهنـي وتوقعـات  ـة فــي اسـتقالل المـدق مسـتخدمي التقـارر المال إلــى زـادة الشـك لــد یـؤد ، األمـر الـذ

. والتنفیذ والتقرر عن نتائج التدقی مراحل التخط

ـة لـرأ3:1 : تتمثـل فـي االخـتالف بـین توقعـات مسـتخدمي التقـارر المال ـینعـنالمـدقفجوة تقرر المدق ـة و القـوائم المال
تلك القوائم.رأ الوارد في تقرره عن نتائج تدقی المدق

:اتفجو -2 ـة للتـدقی البیئـة الخارج ـة المتعلقـة التوقعات التـي تـرت اب حـدوثها إلـى العوامـل الخارج أسـ وهـي التـي تعـز
:ومن أهم تلك الفجوات مایلي.دقیببیئة الت

ــة : تعنــي االخــتالف بــین التو -1:2 ــین التوقعــات المعقفجــوة المعقول ــة و ــة لمســتخدمي التقــارر المال ولــة لهــم مــن قعــات الكل
مصدر المدققین ة من المدق ة .ل، ومن ثم تعتبر التوقعات غیر المعقولة لمستخدمي التقارر المال فجوة المعقول

2:2-: ـةفجوة معـاییر التـدقی ـاً مـن المـدققینهـي الفـرق بـین التوقعـات المعقولـة لمسـتخدمي التقـارر المال ـین األداء فعل و
قًا لمعاییر التدقیالمتوقع من مدققي ات ط .الحسا

ــة :ؤ فجــوة المســ-3:2 ة القانون الــدولي، ومــن ثــم ول وقواعــد الســلوك المهنــي علــى المســتو تضــارب القــوانین ومعــاییر التــدقی
ا المرفوعة ضد المدققین. ام القضاء في القضا تضارب أح

موجبها المدقمجاالت القصو  ساءل  ر التي 

ة اإلدارة  ة هــي مســؤول ــذلك نظــام الشــر مــا ال یخــالف القــانون و ــة و ة الدول ــة وفقــا لمعــاییر المحاســ انــات المال إن إعــداد الب
ـــة متعمـــدة أو ـــة أخطـــاء ماد مـــا أن أ  . س المـــدق ة اإلدارةأولــ ضـــًا مســـؤول انـــات، هـــي أ لكـــن مـــا غـــش تتضــمنه تلـــك الب

ـــارات یتوجــب ع فــي مـــن اإلجــراءات واالخت ضــمنه مـــا  حیـــث  برنامجـــه لمهمــة التــدقی مراعاتــه هـــو أن یخطــ لــى المـــدق
عرف  أو غش متعمد وذلك في إطار ما  خطا ماد الكشف عن أ ـة المعقولـة(الكفیلة  ة المهن ار العنا االسترشـاد )مع ، و

مــن  قصــد التحقــ المتعــارف علیهــا وذلــك  ــة تعطــمعــاییر التــدقی انــات المال ــة لنتــائج أعمــال يأن الب صــورة صــادقة وعادل
صــورة تتم ــأن عــرض هــذه القــوائم قــد تــم  ــة و زهــا المــالي وتــدفقاتها النقد ة ومر ــات اإلفصــاح الكــافي أو االشــر شــى مــع متطل

).2001المناسب (مطر،

وفقًا لمعاییر التدقی ساءل عنه المدق ن حصر القصور الذ م التالي  مایلي:و ة  الدول

ســـبب عـــدم تضـــم-1 ـــك  وذل ـــدقی ـــة الت ـــامج عمل برن فـــي تخطـــ ـــامج مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات یفشـــل المـــدق ن هـــذا البرن
ـة التـي ترتكبهـا مجـالس  ـة وحـوادث الغـش وغیرهـا مـن التجـاوزات غیـر القانون ارات المالئمة للكشف عن األخطاء الماد واالخت

ا حســا ات التــي یــدق ــة إدارات الشــر ــة المهن طائلــة الفشــل فــي بــذل العنا عــرف  قــع هــذا النــوع مــن اإلهمــال تحــت مــا  تها و
ـــار ــات مع مـــا یتنــافى مـــع متطل ــة أعمـــال التــدقیالمعقولــة و ــار رقـــم (أو جودتهـــا"." نوع ــة الجـــودة ألعمـــال 220المع "رقا

" ة،التدقی الدول ).1998معاییر التدقی
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في توفیر شرو-2 ـة المدققـة أو فـي تقرـره المرفـفشل المدق انـات المال اإلفصاح المناسب عن المعلومـات سـواء فـي الب
ار التقرر مع شرو تحت طائلة اإلهمال في الوفاء  انات مما یوقع المدق ة،.بتلك الب الدول ).1998(معاییر التدقی

ة التــي -3 ــر عــن احتمــاالت تعثــر الشــر فــي تــوفیر إنــذار م اتها و فشــل المــدق حســا قــدر ذلــك یــدق خــالل فتــرة معقولــة و
تحــت طائلــة  ــة مــن جــراء تعثرهــا ذلــك مــا یوقــع المــدق انــات المال مســتخدمي الب ــة التــي تلــم  ــة والمعنو یخفــض األضــرار الماد

مالءمة فرض االستمرارة ار مد ار رقم (اإلهمال في اخت ة،"االستمرارة" ،570المع الدول ).1998معاییر التدقی

فجوة التوقعات:رییف وتجسصنت

ي عام لقد االمر ار 1988قام مجلس معاییر التدقی ة فجو اولة منه لتصنیف وتجسیرمح(SAS No.53)بإصدار المع
ین تصورات واعتقاداالت في اكتشاف حاالت الغش و ة المدق ةوقعات بین مسؤول ، ت الجمهور حول حجم هذه المسؤول

عد ومن خالل حلقة نقا ما  ي للمحاسبین القانونیین حشولكن ف ول موضوع فجوة التوقعات قام بها المعهد االمر
(AICPA) وك حول قدرة 1992عام في وتجسیر فجوة التوقعات، ومن 53ار (عالمهذا تبین ان هناك ش ) في تضیی

ع لـالت(Public Over sight Board)بینجهة أخر تحملون ینان هناك اعتقاد سائد مفاده أن المدققیAICPAا
ي للمحاسبین القانون دعا المعهد االمر ًا، االمر الذ ه فعل عون الوفاء  ستط المقارنة مع ما  بیرة  ات  یین مسؤول

(AICPA)ار جدید إلى ة المدققین حول اكتشاف حاالت الغش والتقرر الذ(SAS No82)اصدار مع وضح مسؤول
ات ع حجم هذه المسؤول س زادة أو توس .فیها ول

اتخاذ مجموعة من االجراءات من اهمها: (حجیر، أما حاالت الغش یتحق ما یتعل فجوة التوقعات ف تجسیر وتضیی
2002.(

ة ـ 1 ات المناطتوع وحدودها ومحدداتها وحجم المسؤول ة التدقی عة عمل ة لطب ل من جمهور مستخدمي القوائم المال ة 
واالدارة. المدق

ام بتعدیل المعاییر القائمة أو اضافة معاییر جدیدة وذلك حسب دتلأن مهنة اماـ 2 ة، فإنه یجب الق هي مهنة خدم قی
ما یتالئم ة و ات الزمن اجات جمهور مستخدمي القوائم المالي وغیر ذلك فإن المهنة سوف تفقد ثقة الجمهور مع المتطل احت

ابها ومن ه ل من مجلس معاییر التدقی ة فإن  الت على مالذه الناح بإجراء تعد قومان بین فترة واخر ي والدولي  ر
التوازن ب ما یخل ات المدققین.ین المعاییر القائمة او اصدار المعاییر الجدیدة و ین مسؤول ات جمهور المستخدمین و رغ

قتیاإن ـ 3 عد الخطوتین السا ان تلخطوة االخیرة  ة مدققي الحسا افة الرتكز على توع المهام تسمت حول  جدات المتعلقة 
ات المناطة بهم. حجم المسؤول و

ة وفي  ة بوصف مسؤ هذا الصدد قامت المعاییر المهن ة والدول من حیث اكتشافه الخطأ والغش والتقرر مدقة الولاالمر
ما یلي: عنها 

تقدیر وتحدید مستو یجب ـ 1 یجعل من الخطأ او الغش یؤثعلى المدق ة.مرالمخاطرة الذ ًا على القوائم المال اد

ة التدقیعلىـ 2 م وانجاز عمل قوم بتصم ان  تم تحدیده یجب على المدق الخطر الذ حیث تعطي اساس مستو
ة وخلوها من االخطاء والعناصر الشاذة أكیدت ات الغشوعمات معقولة حول صحة القوائم المال .ل

المدماـ 3 س ضامنًا قأن رأ ل عتبر شهادة ضمان ماrمبني على أساس التأكیدات المعقولة، فإن المدق أن تقرره ال 
ة ك الن عموذل تتم على اساس العینات.ل التدقی
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ًال على عدم دقة عدـ 4 عتبر دل اكتشاف لحاالت خطأ او غش ال  قة، فإن أ او عدم م امصتتنفیذ الخطوات السا لتدقی
. فاءة المدق

ة الدراسة منهج

حاعرض انات، هذا الجزء توض على أسلوب جمع الب حتو حیث  عة،  راسة المت ة الدِّ راسةلمنهج وعینة ، ومجتمع وأداة الدِّ
راسة،  اناتالدِّ ات.واألسالیب اإلحصائَّة المستخدمة في تحلیل الب ار الفرض واخت

انات: أسالیب جمع الب

احث انات الالزمة و اعتمد ال ـن في جمع الب ، واألنظمـة مـن راسـاتالت، والدعلـى الكتـب، والمقـاالتـي اشـتملت ة المصـادر الثانو
م  ح مفـــاه ابها، وتأثیرهـــاهـــا،متغیراتو راســـة الدأجـــل توضـــ ـــو .وأســـ انـــات األول انةةتـــم جمـــع الب صـــممت لهـــذا اســـتخدام اســـت

االالغرض. وقد  اغة فقراتهـا  ـاحث، للـدقیة ـعتمـاد علـى المعـاییر الدولتمَّ ص ة مـع بـون مـا قـام ال الت الشخصـ إجراء المقـا
ات اعــات حــول موضــوع فجــوة التوقعــات، ،عــدد مــن مــدققي الحســا ن االنط ات بهــدف تكــو ومناقشــة والمســتثمرن فــي الشــر

ان لهم استفسارات حولها التي  عض النقا ح  انة، وتوض . جوانب االست

اتداة و صدق األ اس الث مق

من وضوح تلك األسئلة وقابلیتها للفهم انه قصد التحق لالست ار صدق الظاهر على مجموعة من هاتم عرضفقد ، واخت
ةاقسأفي األساتذة المختصین ةم المحاس ناًء على مافي الجامعات االردن عد مناقشتها، و تم تعدیل أبدوه من مالحظات و

ان ة أما ةفقرات االست اتالنس اس الث ات لمق اخ الفا) حیث بلغ معامل ث رون استخدام ( ات  فقد تم احتساب معامل الث
ات المدققین  ات المستثمرن )%76(إجا ات إجا لغ معامل ث عني توفر مص) %82(، و ة في وهي معدالت جیدة مما  داق

انه ات فقرات االست ات ،إجا ات مقبوًال لغا ون معدل الث حث العلمي إذا زاد عن حیث  Uma)%60ال
Secran,2003).

راسةوعینة الدمجتمع 

ـــةن مجتمـــع الدراســـة مـــن فئتـــین:یتكـــوَّ  ات القـــانونیون وهـــي فئ لون مـــدققو الحســـا ـــون، والمســـجِّ ـــون المزاول ـــداألردنی ة جمعَـــل
التـــداول فـــي صـــالةدین فـــي و الموجـــهـــم و األفـــراد المســـتثمرن وفئـــة . اً ) مـــدقق535(وعـــددهم المحاســـبین القـــانونیین األردنیـــین، 

اتــبالموجــودیناالســتثمار مراكــزإضــافة إلــى الوســطاء المـالیین ومــوظفي بورصـة عمــان ــة فــي بورصــة فـي م الوســاطة المال
.عمان

ة من المدققین بلغ عددها (لقد  ار عینة عشوائ انة الدراسة و 70، و () مدق150تم اخت تم ) مستثمر. وزعت علیهم است
عها صالحة إلجراء الدراسة علیها.58) من المدققین و (113د (استردا ) من المستثمرن وجم

ار راسة.الدِّ فرضَّاتمناقشة نتائج اخت

ـة برنـامج  الحـاسـتخدام ة للعلـوم االجتماع فـي (Statistical Package for Social Sciences (SPSS))زم اإلحصـائ
ان س علـى نـوع ونظرا ألنلدراسةات التي تم جمعها في هذه اتحلیل الب ل رئـ شـ عتمـد  ار األسـلوب المالئـم فـي التحلیـل  اخت

انــات المــراد تحلیلهــا ارهــا، فقــدالب ات المــراد اخت عــة الفرضــ بهــدف وذلــك الدراســة أســالیب اإلحصــاء الوصــفيتاســتخدموطب
ـــاتإجـــراء المقارنـــة بـــین  الحســـابي وهـــو أحـــاســـتخدام، وتـــمراســـةعینـــة الدإجا ـــة الوســـ ز س النزعـــة المر االنحـــراف و د مقـــای
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ار س التشتو المع اس تشتهو أحد مقای ات حول المتوسطات الحسابت ت لق انة المختلفـة. اإلجا تـّم اسـتخدام و ة لبنـود االسـت
ار(ت) ( ة ()T-Testاخت معنو ات الدراسة.%95وعند مستو ار فرض ) الخت

:أوال الفرضَّة األولى

اسحالي دققمبینالف اختال یوجدونصها " ة والمستثمرن في األردننییونقانلاتا عن الشر ة المدق استقالل یتعل
ة" ة الواردة في القوائم المال ، وصدق األرقام المحاسب ة، 1بیِّن الجدول رقم (و .موضع التدقی ) المتوسطات الحساب

ة  عن الشر ة المدق استقالل ارة الخاصة  من الجدول أن آراء المدققین واالنحرافات المع الح . و موضع التدقی
، وصدق األرقام  ة موضع التدقی عن الشر ة المدق استقالل ع الفقرات المتعلقة  ة تجاه جم ة األهم والمستثمرن عال

التأكد من اال ام المدق ان حول ق ة، حیث وجد ان اعلى اتفاق بینهما  ة الواردة في القوائم المال معاییر المحاسب لتزام 
ة في  ة الدول والمحاس حسابي (عیالمدقالمنشأتالتدقی متوس ، وانحراف على التوالي)4.46)، (4.28لها، وذلك 

 ) ار ل 0.84) (0.74مع ش ات ملتزمین و أن مدققي الحسا ن تفسیره  م ة هذا المؤشر، و )، ولعل هذا یدل على أهم
ة ا والمحاس معاییر التدقی عة ذلك ووجود بیر  متا ة المحاسبین القانونیین التي تقوم  ة وذلك نظرًا لوجود جمع لدول

ة على من یخالف االلتزام  ة وجزائ ادئهااجراءات تادیب مع م المدق ا ة ان ارت ة من حیث االهم ة الثان ، وجاء في المرت
متو المنشأة لة یؤثر على استقاللیته وذلك  علیها لفترة طو (المدق ة، 4.37) (4.17س ) وهي تقع ضمن الدرجة العال

 ) ار ة المدقن و المدقق، حیث وجد على التوالي)0.85) (0.90وانحراف مع طول فترة و المستثمرون إن استقالل تتأثر 
ات.  الحسا علیها مع مدق تعاقد المنشأة المدق

مــن الجــدول رقــم ( الحــ ــة عنــد1و ضــًا، أن أقــل المؤشــرات أهم والمســتثمر هــي ) أ فــي العــادة علــى المــدق حصــول المــدق
ــــافع خاصــــة مــــن  ــــدقیالمنشــــأةمن ا،غیــــر أتعــــاب الت ــــات أو هــــدا اف ــــث جــــاءتم (حی ) 3.53) للمــــدققین (3.60متوســــ

 ) ــار ــانحراف مع ة اال انــه علــى التــوالي)0.86) (1.01للمســتثمرن، و ــالرغم مــن ان هــذا المؤشــر حصــل علــى اقــل نســ ، و
فسـر ذلـك تـاثیر تلـك المنـافع علـى تقرـر یدل ال وقـد  غیـر اتعـاب التـدقی حصـل علیهـا المـدق عض المنافع قد  ى ان هناك 

. المدق

ــن القــول إنــمــن  م قة  عــن اخــتالف یتعلــوجــد یه ال النتــائج الســا ة المــدق ، وصــدق األرقــام المنشــأةاســتقالل موضــع التــدقی
ــ ة الــواردة فــي القــوائم المال عــود إلــى شــعور المســتثمرن ةالمحاسـب ات، والمســتثمرن، ولعــل هــذا  مــن وجهــة نظــر مــدققي الحســا

ان فـي المســؤولالطرفـابهـذه اإلجـراءات، وتعـاملهم معهـا، وقــد تكـون مناقشـتها مـع المــدققین مـن األمـور التـي تجعــل ة، ن مشـتر
ة لها. ومحاولة أیجاد الحلول المناس

مــن الجــدول  راســة  (0.067(ت) (داللــة أن)1رقــم (نالحــ المقبــول فــي هــذه الدِّ ــذا نقبــل α≤0.05) أعلــى مــن المســتو ) ل
ة  ــة االولــىالفرضــ اســحالي دققمــبــیناخــتالفوجــدیال : أنــهالقائلــهالعدم مــا یتعلــوالمســتثمرن فــي األردننییونقــانلاتا ف

ة الوا ، وصدق األرقام المحاسب ة موضع التدقی عن الشر ة المدق ةاستقالل .ردة في القوائم المال

)1جدول رقم( 

ة الواردة في القوائم  ، وصدق األرقام المحاسب ة موضع التدقی عن الشر ة المدق استقالل راسة الخاصة  اتجاهات عینة الدِّ
ة المال
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رةــقـفـال

المدققون 

)113ن=(

ن المستثمر

)58ن=(

الوس
الحسابي

االنحراف 
ار المع

الوس
الحسابي

النحراف ا
ار المع

ات من  الحسا ة. الیتأكد مدق ة الدول والمحاس اع معاییر التدقی علیها بت 4.280.744.460.84تزام المنشأة المدق

ة المدق ة وموضوع علیها. إن استقالل لة لفترة التعاقد مع المنشأة المدق الفترة الطو 4.170.904.37085تتأثر 

ب علیها بدقة.قوم المدق ة المدق ة للشر اسات واالسالیب المحاسب م الس 4.110.894.320.75تقی

 . الساب التدقی بتغییر فر تب التدقی قوم م علیها  مع المنشأة المدق 4.060.854.070.75في حال تجدید تعاقد المدق

ین ادارة المنشأة الم ات و الحسا ة هناك اتفاق ضمني بین مدق انات المال علیها على إعداد تجمیل الب 4.040.814.290.98دق

علیها. قدمها للمنشأة المدق قة  التي  ا  نتیجة الخدمات الالتدق ات سل الحسا ة مدق 3.980.984.050.82تتأثر استقالل

علها. ة للمنشأة المدق ات تقدیرات االرقام المحاسب الحسا م مدق 3.870.884.350.74ق

ل ملموس. ش ة  ة التي تؤثر على القوائم المال ة التقدیرات المحاسب من موضوع 3.800.743.980.93یتأكد المدق

علیها. على استقاللیتة عن المنشأة المدق افة االجراءات التي تحاف اتخاذ  ات  الحسا 3.690.803.970.99یلتزم مدق

اسات والممارسات ة المختلفة  إن الس ة والمال علیها تتناسب مع الظروف االقتصاد ة للمنشأة المدق المحاسب
ل  ش

3.670.893.901.09

عد فترة معینة. إذا ما تم تغییره  ة المدق 3.630.963.880.93تتعزز استقالل

ة من قبل إدارة المنشأة ال ا ماد افات وهدا ات في العادة م الحسا علیها.قدم لمدق 3.601.013.530.86مدق

مة(ت) 2.173ق

0.067داللة (ت)

ا ا ةلفثان : ةثانالرض

اسـحالي دققمبیناختالفوجدیال وتنص على أنه " حـول األردنوالمسـتثمرن فـي , نییونقـانلاتا ـات المـدق بواج مـا یتعلـ ف
ودرجـــة االفصـــا ـــة، ومســـتو ـــةاكتشـــاف التضـــلیل فـــي القـــوائم المال ) 2یبـــین الجـــدول رقـــم(."ح الواجـــب توفرهـــا فـــي القـــوائم المال

ـًا  ـة ترتی مرت ات موضـع التـدقی م اسـتمرارة الشـر حـول تقیـ قدرة المدق ارة الخاصة  ة، واالنحرافات المع المتوسطات الحساب
ًا حسب أهمیتها. ـة تمن الجدول الحو تنازل ل من المـدققین المسـتثمرن إیجاب انـت إذجـاه الفقـرات االرـع االولـىأن آراء 

ة الفقرات جاءت دون المتوسفوق المتوس ق عـادة ، حیث و المـدققین ان المـدق ة لـد فصـح أن جاءت اعلى الفقرات اهم
ابها. وذلـــك  ة وعـــن  التغییـــرات التـــي تطـــرأ علیهـــا مـــن حیـــث أثارهـــا وأســـ اســـات والممارســـات المحاســـب الس عـــن االلتـــزام بتطبیـــ

(متو  و(4.09ســ (3.86) للمـــدق ـــار شـــیر الـــى ان المـــدق0.69)، (0.62) للمســـتثمرن وانحــراف مع ) علـــى التـــوالي وهــذا 
ـة واكـد ذلـك نوعـًا مـا اراء  ة عال نسـ ة و المحاسب اد اسات والم الى التغییر في الس اب التى تود فصح عن االس انه  یتوقع 

ضــًا الــى ان المــدق شــیر ا اتة امــام هــذا االتجــاه.المســتثمرن ممــا  اتــة ومســول ــة مــن حیــث مــدرك لواج ــة الثان وجــاء فــي المرت
ــــارات المالئمــــة للكشــــف  مجموعــــة مــــن اإلجــــراءات واالخت ــــة التــــدقی ــــة ان یتضــــمن برنــــامج عمل ــــة عــــن االهم األخطــــاء الماد
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) متوســــــ ــــــك  ــــــي قــــــد ترتكبهــــــا اإلدارة وذل ــــــر المقصــــــودة الت و(3.94المقصــــــودة وغی ) للمســــــتثمرن وانحــــــراف 3.80) للمــــــدق
) ــــار ان0.91)، (0.98مع ــــارات المــــدققین یتوقعــــون أن ) علــــى التــــوالي. أ علــــى االجــــراءات واالخت تحتــــو بــــرامج التــــدقی

س مـن مسـؤولیتها المخالفاتالمالئمة للكشف عن  انـه لـ ـة تتوقـع  اق ة ال ـن ان ترتكبهـا االدارة والنسـ و االخطـاء التـى مـن المم
ـــة المدققـــةخطـــاء التـــي ترتكبهـــا االدارة وان الكشـــف عـــن اال ـــات المال ان انـــات مـــن ال تعطـــيالب ـــو هـــذه الب تأكیـــدات مطلقـــة بخل

ةوالمخالفاتاألخطاء  .الماد

ة للمـــدققیین والمســـتثمرن جـــاءت النســـ ـــة  ـــة المدققـــة تأكیـــدات مطلقـــة بخلـــو هـــذه امـــا اقـــل الموشـــرات اهم انـــات المال لتعطـــي الب
انات من األخطا (1.67) (2.15(تماماء الب ار انحراف مع ـل مـن 1.05) و (0.89) و شـیر الـى ان  ) على التوالي وهـذا 

انــات مــن االخطــاء وذلــك  ــة المدققــة قــد ال تعطــي تاكیــدات مطلقــة بخلــو هــذه الب انــات المال المــدققین والمســتثمرن یتوقعــوا ان الب
ـــن  مـــومخالفـــاتهنـــاك اخطـــاء أن تكـــون النـــه مـــن المم ًا فیهـــةمح ان االدارة االطـــراف قـــد تكـــون االدارة ســـب اذا ارادت ا، أ

اكتشافه.  ع المدق ستط حیث ال  بیر  ل  ش ع ذلك واخفاءه  التضلیل فانها تستط

ة:  ار الفرضَّة الثان ظهروأما نتیجة اخت اسحالي دققمبیناختالفوجدیأنهأعاله الجدول ف والمستثمرن في , نییونقانلاتا
ة، ردناأل حول اكتشاف التضلیل في القوائم المال ات المدق بواج ما یتعل ة وقبول ف ة العدم عني رفض العرض وهذا 

بهذا البند،  قین والمستثمرن تتعل ة البدیلة والقول بوجود فجوة بین المدق ة داله عند الفرض مة (ت) المحسو انت ق حیث 
) المعن)، وهي أقل0.032مستو راسة من مستو ). α≤0.05(وَّة المقبول في هذه الدِّ

:الثةثة الضَّ الفر ثالثا 

اسحالي دققمبیناختالفوجدیال وتنص " م نییونقانلاتا حول تقی قدرة المدق ما یتعل والمستثمرن في األردن ف
ات موضع التدقی ة، واالنح3یبیِّن الجدول رقم(."استمرارة الشر قدرة المدق) المتوسطات الحساب ارة الخاصة  رافات المع

ًا حسب أهمیتها. ًا تنازل ة ترتی مرت ات موضع التدقی م استمرارة الشر آراء مدققي ظهر من الجدول أنو حول تقی
ع الفقرات المتعلال ة تجاه جم ات القانونیین أهم م قدرة العمالحسا ات لمسؤولیتهم عن تقی مؤشرات إدراك مدققي الحسا ء قة 

م قدرة التي یراها المدق، أكثر المؤشرات إدراكاأنوأشارت النتائج إلى . على االستمرار ضرورة، ومهمة من أجل تقی
اءالعمال للمدققین والمستثمرن على حسابي المتوسحیث بلغ اللتأهیل العلمي والعملي على االستمرار الفقرة المتعلقة 

(انحراف معو )4.08()4.16(التوالي  عني أنعلى التوالي)0.87(و)0.86ار أن القانوني یجبالمدقوهذا 
م  ة والتدرب حصل على التعل ة المناس ه الكافي واالجازات المهن ة االخطاء القدرة على اكتشاف لتكون لد ةالماد .المرتك

ة المازة مزاولة مهنة الحصول على إجعتبرولهذا وتوفر الخبرة العمل في االردن.التدقی ة مطلب لمزاولة مهنة التدقی ناس
ة  ة الثان ات وجاء في المرت قین من وجهة نظر مدققي الحسا بإن المدق ة معلومة تتعلالبند المتعل أن إخفاء ا ون  مدر

صورة مقصودة  علیها  ةتعرضهماستمرارة المنشأة المدق ة والقانون الحساللمساءلة المهن ان الوس بي للمدققین حیث 
على التوالي )3.45(و )4.08(والمستثمرن على التوالي  ار انحراف مع .)0.96()1.10(و

)2جدول رقم(
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ات موضع التدقی م استمرارة الشر حول تقی قدرة المدق راسة حول الخاصة  اتجاهات عینة الدِّ

شــیر الجــدول  ضــا3رقــم (و ــالمؤشــراتأقــل إلــى أن) أ ــة أهم ــ ــرن الاهــو البنــد المتعل مــدقلالنظیــف وغیــر المــتحفتقر
ات  یالحسا هبینوالذ علیها ف ة خالل الفترة القادمةهذه عني ان وأنه استمرارة المنشأة المدق اق ـدةالمنشأة  .صورة مؤ

ـــــان  قین والمســـــتثمرن علـــــى التـــــوالي  الخســـــابي للمـــــدق ()3.49(و) 2.18(حیـــــث بلـــــغ المتوســـــ ـــــار )0.87، وانحـــــراف مع
عض.، )0.59(و عضهم ال ات ب قین الحسا عني عدم ثقة مدق وهذا 

رةــقـفـال

المدققون 

)113ن=(

ن المستثمر

)58ن=(

الوس
الحسابي

االنحراف 
ار المع

الوس
الحسابي

االنحراف 
ار المع

التأكد من االل ات  الحسا ة دون قوم مدق اسات والممارسات المحاسب الس تزام بتطبی
ه. ا تغییر، وأنه في یتم اإلفصاح عن  التغییر وأثاره وأس

4.090.623.860.69

ة  ــارات المناســ تشمل الطرق واالخت ة التدقی ات بوضع برنامج لعمل الحسا قوم مدق
ــة المقصــودة وغیــر المقصــودة التــي قــد  ترتكــب فــي المنشــأة للكشــف عــن األخطــاء الماد

علیها. المدق
3.940.983.800.91

ــة  شــف االخطــاء الماد عمــل مختلــف االجــراءات التــي تقــود إلــى  ات  الحســا قوم مــدق
انت مقصودة أو غیر مقصودة.  سواء 

3.770.764.010.79

تشــفها  ــة المقصــودة التــي قــد  االخطــاء الماد ــره  ات فــي تقر الحســا مــدق یتــأثر رأ
وتقع مسئولیتها على اإلدارة.

3.740.783.010.81

س علــى  ة وتقلیل االنحرافات غیر المقصودة على إدارة المنشآت ولــ ة الرقا تقع مسؤول
. المدق

3.200.672.670.58

ـــى  علیهـــا عل ـــدق ـــة للمنشـــأة الم ـــات المال ان ـــواء الب ات مـــن احت الحســـا ـــد مـــدق یتأك
ال ن خصوصا.المعلومات المفیدة لمتخذ قرارات عموما وللمستثمر

2.970.652.560.78

عتبــر  ــر المــدق وٕاخــراج تقر ــة التــدقی عــد انتهــاء عمل ــة  إن اكتشــاف االخطــاء الماد
. فاءة أو نزاهة المدق أو عدم  ة التدقی مؤشرا على سوء عمل

2.860.732.451.09

ر ا عة المعلومات المفصح عنها في التقــار ات مــع تتأثر طب الحســا عالقــة مــدق ــة  لمال
علیها. إدارة  المنشأة المدق

2.800.822.410.87

ره عــادة عــن االطــراف ذات العالقــة التــي تمــارس ضــغوطات علــى  في تقر فصح المدق
علیها. ة المدق إدارة الشر

2.441.072.490.92

ة على تأكیدات بخلوهــا تمامــا  ر المال ــة فــي حصل مستخدمي التقار مــن االخطــاء الماد
ات. الحسا ر نظیف لمدق حال وجود تقر

2.150.891.671.05

مة(ت) 1.013ق

0.032داللة (ت)
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ار الفرضَّة الثالثة: فُظهُر الجدول رقم ( اسحالي دققمبیناختالف أنه یوجد) 3وأما نتیجة اخت والمستثمرن نییونقانلاتا
م استمرارة ا حول تقی قدرة المدق ما یتعل ات موضع التدقیفي األردن ف ة داله ،لشر مة (ت) المحسو انت ق حیث 

) راسة  (0.028عند مستو ة المقبول في هذه الدِّ المعنو عني وجود فجوة بین ).α≤0.05)، وهي أقل من مستو وهذا 
علیها. استمرارة المنشأة المدق المدققین والمستثمرن تتعل

)3جدول رقم( 
راسة ح ات موضع التدقیاتجاهات عینة الدِّ م استمرارة الشر حول تقی قدرة المدق ول الخاصة 

رةــقـفـال

المدققون 

)113ن=(

ن المستثمر

)58ن=(

الوس
الحسابي

االنحراف 
ار المع

الوس
الحسابي

االنحراف 
ار المع

نــه  ة والتي تم ة المناس م الكافي واالجازات المهن ات على التعل الحسا م حصل مدق مــن تقیــ
علیها بدقة.  ة المنشأة المدق استمرار

4.160.864.080.87

ة المنشأة  ره یؤثر على استمرار صورة مقصودة في تقر ح  غیر صح ات في حال ابداءه رأ الحسا یتعرض مدق
ة ة والقانون المدد علیها للمساءلة المهن

4.081.103.450.96

عة ة لمتا ات ان عقد الدورات المهن ــد مــن قــدرة مــدققي الحســا ــة یز ــة والقانون ة والتكنولوج المســتجدات المحاســب
علیها ة المنشآت المدق م استمرار على تقی

4.040.764.000.84

علیهــا  ة المنشأة المدق صورة غیر متحفظة وتبین استمرار ره  ات لتقر الحسا إن اخراج مدق
ة خالل الفترة ال اق قادمة.عني ان المنشأة 

3.980.883.760.74

غلیها  ة المنشأة المدق ارات والفحوصات الالزمة للتأكد من استمرار عمل مختلف االخت ات  الحسا 3.930.983.450.92قوم مدق

املــة علــى مــدق صــورة  قــع  علیهــا علــى االســتمرار  ــر عــن عــدم قــدرة المشــأة المــدق ة االنذار الم إن مسؤول
ات الحسا

3.351.123.780.87

عني ان المنشأة  علیها  ة المنشأة المدق صورة غیر متحفظة وتبین استمرار ره  ات لتقر الحسا إن اخراج مدق
ة خالل الفترة القادمة. اق

2.180.873.490.59

مة(ت) 1.873ق

0.028داللة (ت)

اتالن تائج واالستنتاجات والتوص

ةئج: ملخص النتاوالأ االحصائ

اســحالي دققمــبــیناخــتالف یوجــدال ـــ 1 ة موضــع والمســتثمرن فــي األردننییونقــانلاتا عــن الشــر ة المــدق اســتقالل یتعلــ
ة ة الواردة في القوائم المال ، وصدق األرقام المحاسب .التدقی
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ـــ 2 اســـحالي دققمـــبـــیناخـــتالفوجـــدیـ مـــا یاألردنوالمســـتثمرن فـــي , نییونقـــانلاتا حـــول اكتشـــاف ف ـــات المـــدق بواج تعلـــ
ة ودرجة االفصاح الواجب توفرها في القوائم المال ة، ومستو . التضلیل في القوائم المال

اسحالي دققمبیناختالفوجدیـ3 م استمرارة نییونقانلاتا حول تقی قدرة المدق ما یتعل والمستثمرن في األردن ف

ات موضع التدقی .الشر

ًا: ثا :اتتنتاجاالسن

زتـ 1 ة المـدققحولفجوة التوقعات تر ة موضـع التـدقییناسـتقالل فـي العـادة علـى منـافع أن، عـن الشـر حصـول المـدق
. ة المدق َا الستقالل ق عتبر تهدیدًا حق ة غیر اتعاب التدقی خاصة من الشر

ة ان ـــ 2 لــة دون تغییــر مــن قبــل الشــر فتــرة طو تــب التــدقی إلــى عمالئهــم مــن تقــو قــاء م بخــالف التــدقی م خــدمات أخــر د
ة المدق ًا على استقالل ات یؤثر سل .الشر

زت فجوة التوقعات بین المـدققین ـ 3 االفصـاح فـي القـوائم المسـتثمرنو تر ـة ومسـتو حـول اكتشـاف التضـلیل فـي القـوائم المال
انــات المدققــة ال تعطــي تاكیــدات مطلقــة بخلوهــ ــة علــى ان الب ــَا المال ق عتبــر تهدیــدًا حق ا مــن االخطــاء وحــاالت الغــش وهــذا 

. موضع التدقی ة للشر

ــ 4 ــة مــن قبــل المســتثمرن األفــراد بـ ــات المــدقعــدم المعرفــة الكاف اتو واج ة المــدقهمســؤول معــاییر نحــو الشــر علیهــا وفــ
ة. الدول التدقی

زت فجوة التوقعات بین المدققین ـ 5 ة علـى االسـتمرار علـى ان وجـود حول قدالمستثمرنو تر م قـدرة الشـر على تقیـ رة المدق
حـــول دون  ــة العمیـــل علــى االســتمرار وهــذا قــد  ان قیـــد قدرتــه علــى االفصــاح عــن ام ة بــین العمیــل والمــدق عالقــة شخصــ

اصدار تقرر حول االستمرارة.

ر عن ضعف قدـ 6 اته اذا قصر في االنذار الم ًا لمسؤول مدر ة على االستمرار.ان المدق رة الشر

ة.ـ 7 وادارة الشر ة بین المدق ة مشتر ة مسؤول عتبرون حدوث غش او خطا او فشل للشر ان المستثمرن 

اتالثالثًا: توص

احثراسدِّ لتي اسفرت عنها الااالستنتاجاتو نتائج،الء ضو في مایلي:و ة یوصي ال ن 

مات المـ 1 م االرشادات للمدققین لدفعهم لاللتزام التدقیمهنة متعلقة مراجعة التشرعات واالنظمة والتعل في االردن. وتقد

ة. ة ومهن ستجد علیها من تطورات إجرائ وما  ات مهنة التدقی متطل

ة 2 مقدور المستثمرن خصوصا ومستخدمي التقارر المال ون  ات ل ة في المعلومات التي تفصح عنها الشر ـ زادة الشفاف

ن.عموما تت ة اداءهم ما أم ع عمل المدققین ومراق

ة التدقی3 وتفعیل عمل فاءة المدق ة لرفع  والمحاس ة حول مستجدات مهنة التدقی ف ة والتثق ـ اجراء الدورات التدرب

.صورة أكبر
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اب المناقشة البناءه بین ال4 ات والمستثمرن لفتح  ة مستمرة بین مدققي الحسا ق فئتین التي من شأنها ان ـ عمل لقاءات تنس

ة. ة المعلومات المال شفاف ومن مستو فاءة التدقی تزد من 

اضافة متغیرات 5 ة. ـ اجراء مزد من الدراسات سواء  من مستخدمي التقارر المال شمول فئات اخر جدیدة أو 

ةلمراجعا ة واالجنب العر

:ةالعر اجع المر 

أوًال: الكتب 

ك، وجنفیلا، زنار ـ 1 سطي، دار المرخ للنشر، الراض، حمد مة مترجخل متكامل"ة مدراجع"الممس لو م.2002الد

ات ًا: الدور ثان

از،ـ 1 ة في التنبامصطفى،"ال ـة : ؤستخدام النظرة السبب ات ومسـتخدمي التقـارر المال فجوة التوقعات بـین مراجعـي الحسـا
ــة علــى محافظــات القنــاة فــي ج ة، المجلــد الثالــث ، العــدد األول،دراســة میدان ــة للمحاســ ــة" المجلــة العر ــة مصــر العر مهور

.103-65ص ص 1999

ات المدققین من وجهة نظر المستثمرن فـي األردن،حجیر،ـ 2 اح،" فجوة التوقعات ومسؤول الجامعـة ،رســالة ماجســتیرمص
ة ،عمان، .2001األردن

ة فجوة التوقعات فيـ 3 ات،علي، "بن ابها :دلیلذنی وأس ة"األردنمنالتدقی ، الجامعة مجلة دراسات العلوم اإلدار
ة، المجلد  .142- 120ص ص ،2،2002العدد–35األردن

ـــــ 4 ـــــاض االقتصـــــاد"؟، عبـــــد هللا ،،"مـــــن المســـــؤول عـــــن فجـــــوة فـــــي التوقعـــــات بـــــین المـــــراجعین والمســـــتثمرنشماســـــيـ الر
.21http://www.alriyadh-np.com/contents،ص2003، 12635،العدد

ات، ـــ 5 االســتمرارة مــن قبــل مــدققتطب" مــدزــادشــو الــدولي الخــاص  ــار التــدقی مع ات القــانونیین األردنیــینیــ "، ي الحســا
.61-7، ص ص2006، 5معة الیرموك، العدد األول، مجلد، جادراسات الیرموكمجلة

اع مسؤولي اإلقراض واالئتمان عن تقـ 6 ات " لطفي ، منیر، "انط الحسا ةرر مدق ، الجامعة مجلة دراسات العلوم اإلدار
ة، المجلد  .407- 365ص ص ،2،2001العدد–28األردن

مصدر مطر ، محمد،ـ 7 ت  ات المساهمة بدولة الكو ة المدققة الصادرة عن الشر انات المال ة للب ة النسب "األهم
قرارات االستثمار وقرارات اإلقرا ةض" للمعلومات لمتخذ ة ، المجلد مجلة دراسات العلوم اإلدار -15، الجامعة األردن

.66-23ص ص ،2،1988العدد

ـــة عنـــد إعـــداد تقـــاررهم،"غســـان، ارنـــةمطــــ 8 الدول معـــاییر التـــدقی ات االردنیـــین  التـــزام مـــدققي الحســـا حـــث مقـــدم فـــي "مد
م المؤسســـي أیلـــول ، 25-24واســـتمرارة المنشـــأة". للفتـــرة المـــؤتمر العلمـــي المهنـــي الخـــامس فـــي عمـــان تحـــت شـــعار "الـــتح

مع  ات القانونیین األردنیین واالتحاد العام للمحاسبین والمراجعینالتعاون والتنسی ة مدققي الحسا .2003، العربجمع
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ات تجاه الطرف الثالث"ـ9 الحسا ة مدق ان تحـت حث مقدم في المؤتمر العلمي المهني الثالث في عمـمطر، محمد،"مسؤول
ــة". للفتــرة  ــة واالجتماع ــة والقانون ة المهن ات والمســؤول الحســا مــع 19-10شــعار "مــدق التعــاون والتنســی ــة أیلــول ،  جمع

ات القانونیین األردنیین واالتحاد العام للمحاسبین والمراجعین العرب .2001، مدققي الحسا

األنظمة والقوانین:ثالثا

الحسا-1 ة رقـم 3292،المنشور على الصفحة 2003) لسنة73ات المؤقت رقم (قانون مهنة تدقی من عدد الجرـدة الرسـم
.16/6/2003، تارخ 4606

ات القــانونیین األردنیــین رقــم(-2 ــة مــدققي الحســا ــدة 2101، المنشــور علــى الصــفحة 1987) لســنة 42نظــام جمع مــن الجر
ة رقم  .16/11/1987، تارخ 3513الرسم

الته رقم قانون الشر - 3 ة رقم 2038،المنشور على الصفحة 1997لسنة 22ات وتعد ، 4204من عدد الجرد ة الرسم
.15/5/1997تارخ 
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