
 قياس فهم المديرين والمدققين وحملة األسهم 
 للمسؤولية عن فشل التدقيق/ الشركة 

 في بيئة األعمال األردنية
 **زياد أحمد الزعبي ورـدكت          *أحمد حلمي جمعة دكتور

 الدراسة ملخص
دايبة القبرن ومب  ب منبذ نهايبة القبرن العشبرين لقد جذب موضوع فشل التدقيق/الشركة انتباه األدب المحاسببي 

الدراسبا  التجريبيبة السبابقة قبد ركبز  علبي مبا  يسبمي ا بوجبوت التوقعبا  ا      أنهبا ورغم أن  الحادي والعشرين
تجاهل  البحث عن نتيجة/ سبب الوجوت وهي فشل التدقيق/الشركة  وفي المقابل تعتبر هذه الدراسة امتبداد للدراسبا  

راء المديرين الماليين)ممثل اإلدارت( والمدققين الخارجيين وحملة األسبهم السابقة من خالل عمل مقارنة مباشرت بين أ
في بيئة األعمال األردنية م  تضمينها األبعاد المختلوة للمعايير المتعقلة بوشل التدقيق/الشركة التي تجاهلتها الدراسا  

 السابقة أيضاً. 
شل من أسباب ومعايير  ولقبد تالحبم مبن الدراسبة وعليه لقد قمنا في هذه الدراسة بتحديد األبعاد المختلوة للو

التحليلية أن هناك صراع تاريخي  بين األطراف الثالثة مجتم  الدراسبة  كمبا أن مهنبة المحاسببة تقبوم بتبوفير معبايير 
مناسبة لنجاح التدقيق/الشبركة  كمبا أشبار  الدراسبة الميدانيبة  لبم أن حملبة األسبهم أكثبر فهبم للمسبؤولية عبن فشبل 

 يق/الشركة يليهم المدققين الخارجيين ثم المدريين الماليين.  التدق
 –فشببل التدقيق/الشببركة  –فببثكثر  %5حملببة األسببهم –المببدققين الخببارجيين  -المببديرين المبباليين  مصببطلحا  البحببث 

 المسؤولية.
 البيانا  المتاحة  للحصول علم قائمة ا ستبيان يرجي مراجعة الباحثان.

 ( المقدمة1)
اليببوم تسبباؤ   المجتمبب  المببالي العببالمي عببن أسببباب الوضببائا وا نهيببارا  وضببياع أمببوال  تتزايببد 

المستثمرين فهبل تعبود  لبم فشبل التبدقيق أم فشبل اإلدارتال أو ا ثنبين معبااًل  وبمعنبي أخبر مبن المسبؤول عبن 
أن فشببل  الوشببلال المسببتثمرين يببرون أن فشببل ) فببالس( المنممببة معنبباه فشببل التببدقيق  بينمببا يببري المببدققون

 التدقيق يعود  لم عدم  تباع المدققون للمعايير المهنية  وأن فشل المنممة يعود  لم سوء اإلدارت والمنافسة.
ولجانبه  IAASBمن خبالل مجلبس معبايير التبدقيق والضبمان البدولي  IFACواستجابة لما تقدم قام 

وغيرهببا فبي نسببخة   IECالدوليبة ولجنبة التعلببيم  ICECالمختلوبة وخاصبة لجنببة أخالقيبا  المهنببة الدوليبة 
Handbook  4002حيببث تضببمن  النسببخة المعدلببة لمعببايير التببدقيق والضببمان الدوليببة لعببام  ***4002لعببام 

(؛و بيانبببا  تطبيقبببا  التبببدقيق ISAs 100-(999 المعبببايير الدوليبببة للتبببدقيق (1)األقسبببام الخمسبببة التاليبببة
  و المعبببايير (ISREs 2000-2999)الوحبببص (؛و المعبببايير الدوليبببة لمهبببامIAPSs1000-1100الدوليبببة)

-ISRSs 4000)  و المعبايير الدوليبة للخبدما  ذا  العالقبة (ISAEs 3000-3999)الدولية لمهام الضبمان

  وقد تطلبب ذلبك  عبادت توزيب  بعبع المعبايير ونقلهبا مبن مجموعبة  لبم أخبري فبي مبل المجموعبا  (4999
 معايير قائمة. الجديدت فضالً عن  صدار معايير جديدت  وتعديل

فبي نسبخة  IASBكما شهد  معايير المحاسبة الدولية الصادرت عن مجلس معايير المحاسبة الدوليبة 
 لم معايير  IASsأيضاً تطورا  غير مسبوقة تضمن  في بدايتها تغيير اسم معايير المحاسبة الدولية  4002

م  القسببم األول يتضببمن خمسببة معببايير فضببالً عببن تقسببيمها  لببم ثببالث أقسببا IFRSsاإلبببالا المببالي الدوليببة 

                                                 
، لم ذات  اذاتت  جذحوتو لمياالةتو لد قةاتو - اتتوكلاتو لق ااتذق للمولتلا ل قل – ستتا لمحاذست و  -* أستاذ  لمحاذست و للماتق ال لمحكتذ   

، للمحذجستاا   تي لمحاذست و 3891، لق لتلا لمق لستذا لمولاتذ  تي لمحاذست و للمح لجوتو 3891علي ق جتو لم كتذمل الف  تي لمحاذست و 
  تتي حجتتذ  اتتوجذحوتتو  ةتتذ  لمستتلاف، لمل ذاتت  لباحذحتتذا  ا اتتو لاق ا  ،كلاتتو لماجتتذ   ،3881، للمتتقكال لف  تتي لمحاذستت و عتتذا 3883

كحتتذ  تتذا لم ذاتت   ااكتتاا لحةذ كتتو  لل قل ي للماكتتلحي، لماق ال)لمح لجوتتوو لحوتتذاا  لمحاذستت و للماتتق ال لمقلماتتو للماتتق ال لمتتقل لي
لمل ذات  كاتو لحالتذقا ل اتل  حةكتل   للدك لف على  ستذل  لمحذجستاا  للمتقكال لف  تي جذحوتو عحتذب لمو  اتو ملق لستذا لمولاتذ، 

لعحت  ، لمولحاتو للمحهةاتوللمةتقللا محجالا لمولحاو للمحهةاو لمحا ااو، لكذ   لم ذا   ي لموقاق حب لمحؤاح لا لااا لمةك   ي ل
 . E-mail:ahmed_gomaa61@hotmail.com،022000222حب عذالم ذا   لاف مالسا لمحاذس و 

، لم ذات  اذات  علتي ق جتو حوتو لمياالةتو لد قةاتوجذ -كلاو لق ااذق للموللا ل قل او – سا لمحاذس و  -** أساذ  لمحاذس و لمحسذعق 
 لمل ذا  لباحذحتذا  ا اتو   ،0222، للمقكال لف  ي لمحاذس و عذا 3884، للمحذجساا   ي لمحاذس و 3894لم كذمل الف  ي لمحاذس و 

 ااتتو، لكتتذ   لمل ذاتت  كاتتو ل اتتل  حةكتتل   لااتتا لمةكتت   تتي لمحجتتالا لمولحاتتو لمحاو لماق ال)لمح لجوتتولمحاذستت و ل  تتي حجتتذ 
 .لم ذا   ي لموقاق حب لمحؤاح لا لمولحاو للمحهةاو
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لإلبالا المالي  والثباني يتضبمن معبايير المحاسببة الدوليبة والثالبث يتضبمن التوسبيرا   باإلضبافة  لبي قائمبة 
 .****المصطلحا  

ونمراً ألن الوكر والتطبيق المحاسبي عادت ما يورق بين عمل المحاسب) عداد البيانا  الماليبة( وعمبل 
مبن معبايير التبدقيق الدوليبة  4002المعدل  عبام   400رقم  ISAبيانا  المالية( ولذلك يعبر المدقق) تدقيق ال

( مبن 14الموسوم  األهداف والمبادئ العامة التي تحكم تدقيق البيانا  الماليبة عبن هبذه التورقبة فبي الوقبرت )
  (4)خالل النص التالي

حول البيانا  المالية فإن مسؤولية  عداد  ا بينما يكون المدقق مسؤو  عن تكوين وبيان رأيه المهني
وعببرع البيانببا  الماليببة هببي مببن واجببب  دارت المنممببة وأن تببدقيق البيانببا  الماليببة   يعوببي اإلدارت مببن 

 هذه ا. امسؤولياته

 مشكلة الدراسة
يعتبر موضوع فشبل التدقيق/الشبركة مبن أهبم التحبديا  المعاصبرت  التبي تواجههبا المهنبة فبي األلويبة 

الثة والتي تشير  لم التباين بين فهم المجتمب  ومسبتخدمي البيانبا  الماليبة انخبرين لمسبؤوليا  المبدققين الث
التي يجب أن تكون واعتقاد المدققين لمسؤولياتهم الالزمة عند  صدارهم للتقارير النميوة قبل اإلفالس  ولقبد 

 وتزايد م  بداية القرن الحبادي والعشبرينرين  منذ نهاية القرن العشجذب هذا التباين انتباه األدب المحاسبي 
بعببد الوضببائا الماليببة للشببركا  األمريكيببة وانهيببار شببركة التببدقيق المصببنوة األولببي عالميبباً أرثببر أندرسببون  

 وشركة أنرون للطاقة.
ولببذلك تتمثببل المشببكلة الرئيسببية لوجببوت التوقعببا  التببي تببم تناولهببا فببي العديببد مببن الدراسببا  النمريببة 

نية والتجريبية في النتيجة المتوقعة لها والتي تكمن في فشبل التدقيق/الشبركة وليسب  فبي الوبرق ببين والميدا
التوق  واإلدراك والناتج عن  صدار المدقق لتقرير نميف علماً بان هناك أحداث أو مبروف تبؤدي  لبم  فبالس 

انتهاك  -علم سبيل المثال –ها العميل ولكنها كان  خافيه عن المدقق وكان يمكن للمدقق أن يكون علم علم ب
المبببادئ المحاسبببية المقبولببة  وجببود مخبباطر تتعلببق بورضببية ا سببتمرارية  وجببود نقببص جببوهري فببي قيمببة 

 الشركة  وتتلخص أسباب ذلك بالنسبة للمدقق في األتي 
عببدم معرفببة المببدقق بطبيعببة عمببل الشببركة  و بمببدي  جببراءا  التببدقيق الواجببب أداؤهببا أو لحجببم  -1

   التدقيق في الشركة.عمليا
 بطء ا ستجابة فم حا   الرد علم الشكاوى وا ستوسارا . -4

 أما بالنسبة للشركة فتتلخص األسباب فم األتي 

عدم معرفة الشركة بحجم الخدما  التبي يمكبن أن تحصبل عليهبا مبن المبدقق خاصبة  ذا كبان العقبد  -1
 بين الشركة والمدقق طبقا لنمام العقود الثابتة.

 سيطرت الشعور بعدم الرضا لدي  دارا  الشركا  وحملة األسهم عن أداء مدققي الحسابا . -4

 ولذلك يمكن صياغة عناصر مشكلة الدراسة في اإلجابة علم األسئلة التالية 
   ماذا يعني مصطلا فشل التدقيق/الشركةال من المسؤول عن فشل التدقيق/الشركةال 1س
 ديرين الماليين والمدققين الخارجيين وحملة األسهمال.   ما هي طبيعة العالقة بين الم2س
   هل نجح  التطورا  فم معايير التدقيق والضمان الدولية في عالج فشل التدقيق/الشركةال.3س
  ما هي درجة فهم كل مبن المبديرين المباليين)اإلدارت( والمبدققين الخبارجيين حملبة األسبهم لهبذه 4س

العلمي والتخصص والخبرت علي مستوي الوهم لعينة البحبثال ومبن هبي  المسؤوليةال وهل يوجد تثثير للمؤهل
 الوئة األكثر فهم للمسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة في البيئة األردنيةال.

 أهمية الدراسة 
محاولة التوصل  لم نتائج  ضبافية تويبد فبم  ثبراء نتبائج الجهبود البحثيبة الحاليبة حبول المسبؤولية  -1

ة من خالل بيان األبعاد المختلوة للمسؤولية عن الوشل بعبد مراجعبة األدب المحاسببي عن فشل التدقيق/الشرك
 والتعرف علي المدى الذي تم التوصل  ليه بشثن المسؤولية.

 معمم الدراسا  السابقة كان  تمثل وجهة نمر الباحثين دون أن تطرق  لم المعايير المهنية. -4
الشبركا   فببي األردن  لبم معرفببة   هنيببة المختصبة و داراجبذب انتبباه الممارسببين والتنميمبا  الم -3

دور المدقق عند تدقيق البيانا  المالية والورق بين فشبل التدقيق/الشبركة ومبدي فهبم حملبة األسبهم لواجببا  
ومسؤوليا  المديرين الماليين والمبدققين الخبارجيين  فضبالن عبن معرفبة وفهبم المبديرين المباليين والمبدققين 

 لك عند استخدام معايير التدقيق الدولية المطبقة الدولة.الخارجيين لذ
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مراجعة التطورا  في معايير التدقيق الدوليبة ذا  العالقبة بالمسبؤولية عبن فشبل التدقيق/الشبركة   -2
 وتقديم ا قتراحا  المناسبة بشثن عالج مشكلة فشل التدقيق/الشركة.

 هدف الدراسة 
ياس درجة فهم المديرين الماليين والمدققين وحملة األسهم يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في ق -1

 للمسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة في بيئة األعمال األردنية.
عن فشل التدقيق/الشركة من خالل مقارنة أراء المديرين الماليين  ةتقييم مدي فهم المسؤولي -4

 أو ا ختالف بينهما.  والمدققين الخارجيين وحملة األسهم والكشف عن مجا   التطابق

 التحقق من مدي فعالية التطورا  في معايير التدقيق والضمان الدولية في نجاح التدقيق/الشركة. -3

 فرضيا  الدراسة 
 تقوم  هذه الدراسة  ختبار مدي صحة الورضيا  الثالثة التالية 

والمدققين الخارجيين  الورضية الرئيسية األولي  يوجد اختالف في الوهم لدي المديرين الماليين
وحملة األسهم بشثن المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة؛ و ختبار هذه الورضية فقد تم تقسيمها  لم 

 الورضيا  الورعية التالية 
الورضية الورعية األولي  يوجد اختالف في الوهم لدي المديرين الماليين بشثن المسؤولية عن فشل  -

 بيانا  المالية.التدقيق/الشركة عند  عداد ال
الورضية الورعية الثانية  يوجد اختالف في الوهم لدي المدققين الخارجيين بشثن المسؤولية عن فشل  -

 التدقيق/الشركة عند تدقيق البيانا  المالية.
الورضية الورعية الثالثة  يوجد اختالف في الوهم لدي حملة األسهم بشثن المسؤولية عن فشل  -

 استالم البيانا  المالية المدققة. التدقيق/الشركة عند
الورضية الرئيسية الثانية    توجد فروق ذا  د لة  حصائية بشثن اختالف مدي فهم المديرين 
الماليين والمدققين الخارجيين وحملة األسهم للمسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة تعزي  لم التثهيل العلمي  

 لورضية الرئيسية الثانية  لم الورضيا  الورعية التالية التخصص  والخبرت العملية؛ وتنقسم هذه ا
الورضية الورعية األولي    توجد فروق ذا  د لة  حصائية بشثن اختالف مدي فهم المديرين الماليين  -

 والمدققين الخارجيين وحملة األسهم للمسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة تعزي  لم التثهيل العلمي.
الثانية   توجد فروق ذا  د لة  حصائية بشثن اختالف مدي فهم المديرين الماليين  الورضية الورعية -

 والمدققين الخارجيين وحملة األسهم للمسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة تعزي  لم التخصص.
الورضية الورعية الثالثة   توجد فروق ذا  د لة  حصائية بشثن اختالف مدي فهم المديرين الماليين  -
 المدققين الخارجيين وحملة األسهم للمسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة تعزي  لم الخبرت العملية.و

تميل الوروق بشثن مدي فهم المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة لصالا  :الورضية الرئيسية الثالثة
 المدققين الخارجيين.

 مجتم  الدراسة والعينة 
اليين والمدققين الخارجيين وحملة األسهم في الشركا  يتكون مجتم  الدراسة من المدريين الم

المساهمة العامة األردنية وهم من ذوي الخبرت في الممارسة العملية عالوت علم  لمامهم بمشاكل الممارسة 
المهنية  أما عينة الدراسة فقد تكون  من  هذا المجتم  وهم األفراد الذين وزع  عليهم قائمة ا ستبيان 

رد علم ما ورد فيها من أسئلة وعبارا  بهدف استطالع رأيهم في مستوي فهم المسؤولية وطلب منهم ال
 عن فشل التدقيق/الشركة. 

ومن اجل ذلك فقد اعتمد الباحثان علم أسلوب المقابلة الشخصية م  عينة الدراسة وتم توزي  عدد   
تم فحصها واستبعاد غير  %55ةاستبانه بنسب 150قائمة استبيان علم موردا  العينة أمكن استالم  400

من ا ستبانا  المستلمة من أجمالي  %11قائمة بنسبة  131عدد الردود الصحيحة  غالصحيحة منها وبل
 ( التالي 1الردود وذلك وفقاً للجدول رقم )

 ( 1جدول رقم )
 الصحيحة  وعدد ا ستبانا *****يوضا عينة الدراسة

                                                 
ل تق ا تاب أب عتقق لمحتق الاب ملكت كذا  0221لد قةاتو موتذا  مالق اا ل ااذ  عاةو لم ا  حب  ال  قما  لمكت كذا لمحستذبحو لموذحتو***** 

حتق ل، ل تق اتا ل ااتذ با  اات  اح ت  لمكت كذا لمح اتذ   كت   12لمحسذبحو لموذحو ) لمسلل لدل ، لمسلل لم ذةي، لمسلل لم ذم و ا لت  

و ححب ل قا أسحذؤبا  تي لم اذةتذا لموذحتو لمالطذعذا لق ااذقاو  ي لمححلكو لد قةاو لمهذكحاو كحذ اا ل ااذ  أ ةاب حسذبحاب مك  ك ك
 .4003للمزيد من التواصيل أنمر  دليل الشركا  المساهمة العامة األردنية  بورصة عمان  مك  ك كو، 
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  ا ستبانا بيان
 المرسلة

  ا ستبانا
 مستلمةال

عدد الردود 
 المستبعدت

  ا ستبانا
 الصحيحة

 
% 

 43 33 4 20 50 المديرين الماليين

 43 33 4 20 50 المدققين الخارجيين

 22 10 10 50 100 حملة األسهم

 100 131 12 150 400 اإلجمالي

يان التي لقد تم   المقابال  م   عينة الدراسة واشتمل  المناقشا  علم نوس محاور قائمة ا ستب
عبارت تتعلق بمعايير الوجوت   11عبارت تتعلق بثسباب وجود الوجوت و 40أجابوا عليها وهي عبارت عن 

وبخصوص التحليل اإلحصائي للردود علم قائمة ا ستبيان  حيث أن قائمة ا ستبيان كان  تتضمن عبارا  
بتحديد درجة األهمية النسبية  علم شكل مقياس ليكر  المكون من خمس نقاط وبحيث يقوم المستقصي منه

 (.1(  لم غير متثكد تماما)5من خالل  عطاء وزن نسبي لكل عبارت وهي متثكد تماماً)
ولقد تم اختبار مدي صدق قائمة ا ستبيان بعرضها علم بعع من أعضاء الهيئة التدريسية في 

تم اختبار مدي ثبا  األدات من  أقسام المحاسبة  كما تم  جراء بعع التعديال  المناسبة علم القائمة كما
خالل حساب معامل الثبا )كرونباخ ألوا(حيث بلغ معامل الثبا  لكافة أسئلة وعبارا  ا ستبيان لعينة 

 . %10الدراسة أكثر من
ولتحليل واختبار نتائج الورضيا  فقد أستخدم الباحثان بعع األساليب اإلحصائية التي تخدم عينة 

م أستخدم الوسط الحسابي وا نحراف المعياري للدرجا  المعطات  حيث يشير الدراسة الميدانية حيث ت
الوسط الحسابي  لم متوسط درجا  األهمية النسبية المعطات لكل سؤال/عبارت بينما يشير ا نحراف 

- Kruskalالمعياري  لم مدي تشت  درجا  األهمية النسبية عن وسطها الحسابي  كما تم استخدام اختبار 

Wallis Test  وMann-Whitney Test  لمعرفة ما  ذا كان  هناك فروق ذا  د لة  حصائية بين عينة
 الدراسة تعزي  لم المتغيرا  المستقلة التي تتضمن المؤهل العلمي والتخصص والخبرت.

 
 ( اإلطار النمري للدراسة4)
 عرع وتحليل ألهم أدبيا  الدراسة

متزايد من قبل الباحثين و التنميمبا  المسبئولة عبن المهنبة تلقي مشكلة فشل التدقيق/الشركة اهتماما 
م  تزايد البدعاوى القضبائية المرفوعبة ضبد المبدققين فبي كثيبر مبن البدول مثبل الو يبا  المتحبدت  بريطانيبا  
استراليا  كندا  وبعع الدول العربية وذلك علم الرغم من تنوع وتعدد أسباب هذه القضايا  كمبا أصببا األدب 

يزخر بدراسا  كثيرت بدأ بمحاولة وض  مضامين لتعريف فشل التدقيق/الشركة و دراسبة األسبباب  المحاسبي
والعوامل التي ساهم  في نشثت الوشل وكيوية عالجه  لم التعبرف علبم األفكبار والمعتقبدا  والتصبورا  مبن 

 قبل األطراف المعنية في المجتم  المالي من خالل الدراسا  الميدانية والتجريبية. 
الدراسببا  التجريبيبة والميدانيببة قبد ركببز  علببي موباهيم مختلوببة لوجبوا  معينببة ذا  عالقببة ورغبم أن 

فجوت المعقولية  وفجوت األداء  أو فجوت التوقعا  بالمشاركة مب  مبدي خبدما   -مثل -بوشل التدقيق/الشركة 
ودراسببا  ركببز  علببم التببدقيق كمببا ركببز  علببي أراء رجببال البنببوك باعتبببارهم أهببم مجموعببا  المسببتخدمين 
 McEnroe andعببالج مشببكلة فجببوت التوقعببا  ومببن أهببم الدراسببا  األجنبيببة فببي هببذا الصببدد  دراسببة 

Martens 2001(3)  في أمريكا والتي شمل  عينة من البنوك والمدققين ومن أهم النتائج التي توصبل  لهبا
للضبمان البذي يقدمبه المبدققين كمبا هذه الدراسة هي وجود فجوت التوقعا  وأن لدي المستثمرين توق  عبالي 

 أكد  الدراسة أيضاً علم أن مهنة المحاسبة يجب أن تض  المعايير المناسبة لتخويع فجوت التوقعا .
فببي أمريكببا أيضبباً فقببد ركببز  علببم أحببد الجوانببب  Kinney and Nelson 1991(4)وأمببا دراسببة  

تزامببا  الشببرطية وذلببك للتمييببز بببين الوجببوت الهامببة وهببي الوجببوت المتعلقببة بالمحاسبببة عببن الخسببائر أو ا ل
 المرتبطة بتقرير المدقق عن األحداث الوعلية وتلك المرتبطة بالتقرير عن األحداث المحتملة.

فقد ركز  علم المستويا  المختلوة للتثكيد البذي  Epsterin and Geider 1994(5)بينما دراسة  
قد ربط  بين مبا  (1)1993عام  Porterحين أن دراسة يوفره التدقيق من خالل عينة من المستثمرون  في 

 Humphrey, etتتعرع له مهنة التدقيق من نقد ومقاضات وفجوت توقعا  األداء  وأيضباً نجبد أن دراسبة 

al  فم بريطانيا قد توصبل   لبم وجبود اختالفبا  حبول طبيعبة عمليبة التبدقيق وعمبل المبدققين  (7)1992عام
 نية بالتقارير المالية.بين المدققين واألطراف المع

  ودراسببة al Sikka et 1992(8)وأمببا الدراسببا  التببي ركببز  علببم عببالج المشببكلة كانبب  دراسببة  
Jekins 1990(9)   دراسبة  -مثبل –وغير ذلك من الدراسباGeiger and Raghunandan 4004 (10) 
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قريببر التببدقيق ومببن أهببم المببدقق وفشببل ت Tenureفببي أمريكببا والتببي تناولبب  العالقببة بببين طببول فتببرت تثبيبب  
 النتائج التي توصل  اليها هذه الدراسة وجود عالقة عكسية بين تثبي  المدقق وفشل تقرير التدقيق. 

ومبن أهبم  ةعلم المستوي العربي فقد قدم  العديد مبن الدراسبا  النمريبة والميدانيبة أو التجريبيبأما 

لعربيبة السبعودية والتبي اعتمبد  علبم العديبد مبن فبي المملكبة ا(11)1115الدراسا  العربية دراسة ا السقاا 
الدراسا  األجنبيبة ومعبايير التبدقيق السبعودية وتكبون مجتمب  الدراسبة مبن المبدققين البداخليين والخبارجيين 
والمدريين الماليين ومديري محافم ا ستثمار ومديري ا ئتمان ومتعاملين في األسهم ومكاتبب تبداول األسبهم 

( المهبام الحاليبة 1مهمة وعامال افتراضيا مبوبة  لم  ) 11قد تضمن  الدراسة الميدانية والصحافة المالية  و
( عوامبببل نجببباح 3( مهمبببة؛ و)12( توقعبببا  المجتمببب  المطلوببببة مبببن المبببدققين)4( مهمبببة؛ و)31للمبببدققين )

أن  ( مهمببة  ومببن أهببم نتببائج التببي توصببل  اليهببا هببذه الدراسببة11المببدققين فببم الوفبباء بتوقعببا  المجتمبب  )
الجوانب المختلوة لوجوت التوقعا  تعبر أمرا حتميا فبي مهنبة التبدقيق    أنهبا فبي حاجبة للمزيبد مبن التثصبيل 

 وتوفير د ئل تجريبية أو ميدانية فم عدد أكبر من الدول.
وهببي دراسببة نمريببة اعتمببد  علببم مقارنببة معببايير التببدقيق الدوليببة  (14) 4000دراسببة اجمعببه ا و

بموجبب 1113ألمريكية المتعلقة بوجوت التوقعا  بعبد اعتمباد تطبيبق األولبم فبي األردن عبام بمعايير التدقيق ا
( الصادرت عن بورصة األوراق المالية األردنية  وبعد تحليل معبايير فجبوت التوقعبا  1تعليما  اإلفصاح رقم )

لية اإلدارت عبن فجبوت فقبد توصبل  الدراسبة  لبم أن مسبؤو 1115وفقاً لمعايير التدقيق الدوليبة الصبادرت عبام 
 .%55  بينما مسؤولية المدقق تقدر ب%50التوقعا  عند  صدار التقرير غير المتحوم تقدر ب

كما تببين أيضباً أن هنباك عالقبة عكسبية متوسبطة ببين مسبؤولية المبدقق ومسبؤولية اإلدارت مقبدارها  
ن بمسببتوي متوسببط  مبب  أي كلمببا زاد  مسببؤولية أحببد األطببراف زاد  مسببؤولية الطببرف انخببر ولكبب 09313

األخذ بعين ا عتبار أن هناك قصور ومحددا  مالزمة للتدقيق تؤثر علي قدرت المدقق في اكتشاف التحريوبا  
( القصور والتحديدا  المالزمبة ألي 4( استعمال ا ختبارا ؛ و)1المادية وهي ناتجة عن عوامل عديدت منها)

( حقيقبة كبون معمبم قبرائن التبدقيق مقنعبة 3حتمال التواطبؤ(  )نمام محاسبي أو ألي نمام للرقابة الداخلية )ا
 ( غياب أية مؤشرا  بثن تحريوا  مادية قد حدث .2وليس  قاطعة) المعامال  م  األطراف ذا  العالقة(؛ و)

في مصر قد تناولب  قيباس العالقبة ببين فشبل التبدقيق و حبالل  (13)4000في حين نجد أن دراسة طلبة 
Switching ( يجببب عببدم  حببالل 1لخببارجي  ومببن أهببم النتببائج التببي توصببل   ليهببا هببذه الدراسببة )المببدقق ا

المدقق  ذا كبان فشبل التبدقيق نباتج عبن الخطبث العشبوائي فبم الوتبرت القصبيرت ألن ا دارت عبادت مبا تبنجا فبم 
لمبدقق يجب  حالل المبدقق  ذا كبان فشبل التبدقيق نباتج عبن التحيبز مبن ا( 4 خواء الغش عن المدقق الجديد؛ )

م  ا دارت فم الوترت الطويلة ألن طول فترت التدقيق عادت ما تجعل المدقق يميل  لم  رضباء ا دارت للمحافمبة 
 علم مصدر األتعاب منها.

وفي المقابل يري الباحثان  ن هذه الدراسة تعتبر امتداد للدراسا  السابقة المتعلقة بوجوت التوقعا  
تيجة/ سبب فجوت التوقعا  وهي فشل التدقيق/الشركة  كما أنها تتميز في مهنة التدقيق ولكنها تتعرع لن

عن الدراسا  السابقة بتناولها مشكلة فهم المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة والتي لم تتناولها الدراسا  
جيين السابقة باإلضافة  لم عمل مقارنة مباشرت بين أراء عينة مكونة من المديرين الماليين والمدققين الخار

 وحملة األسهم.
كما تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لتضمينها األبعاد المختلوة للمسؤولية عن الوشل من أسباب  

  وكذلك طبيعة العالقة 2004عام  IAASBومعايير وفقاً لمعايير التدقيق والضمان الدولية الصادرت عن 
سا  الميدانية والتجريبية السابقة أيضاً  وذلك بين األطراف الثالثة مجتم  الدراسة والتي لم تتضمنها الدرا

إلضواء المزيد من التثصيل العلمي باإلضافة  لم توفير مؤشرا  ميدانية عن مدي فهم المسؤولية عن فشل 
التدقيق/الشركة في دول أخري ممثلة في  المملكة األردنية الهاشمية وهو ما تسعي  ليه الدراسة الحالية 

 كهدف رئيسي.

 التدقيق/الشركة موهوم فشل

علم أن فشل التدقيق/ الشركة يحدث نتيجة  غوال  (12)  زين   وطلبة  Sticeيتوق العديد من الباحثين 
بيانا  جوهرية أو وقوع تحريوا  مؤثرت في البيانا  المالية سواء حصل المدققون علم أدلة تدقيق كافية 

ر بيانا  مالية خاطئة     أن مجرد وجود خطث في من عدمه  وعليه يرتبط فشل التدقيق/الشركة غالباً بإصدا
البيانا  المالية   يعد شرطاً كافياً لوشل التدقيق حيث أن هناك العديد من العوامل المتعلقة بوشل 

 التدقيق/الشركة تعود لإلدارت  وأخرى تعود للمدقق ومن العوامل المتعلقة باإلدارت 
حكمبباً شخصببياً فببي تحديببد قيمتهببا تحمببل مخبباطر متزايببدت مخبباطر البنببود المحاسبببية  التببي تتطلببب  -1

للخطث  كما تحمل البنود التي تمثل نسبة مئوية كبيرت من  جمالي األصول خطراً أكببر للتقاضبي المحتمبل  ألن 
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نسبة الخطث المئوية الصغيرت في حساب ذو رصيد كبير نسبياً قد تبؤدي  لبم تالعبب مبادي ملمبوس مثبال ذلبك 
المدينين والمخزون في معمم المنشآ  حيث تمثل نسبة كبيرت من  جمالي األصبول فبي تلبك ما تمثله حسابا  

 .(15)المنشآ   وتتطلب تقدير القيمة المستقبلية بمعرفة المدقق
ويبري أن التعبرع للمسبؤولية شبو متوقب  وذلبك  Simunic(11)ويؤكد علم مخاطر هذين العنصرين 

مخزون في الميزانيبا  منسبوباً إلجمبال األصبول  فكلمبا زاد هبذا الحجبم تبعاً للحجم النسبي لمبالغ المدينين وال
 كلما زاد  مخاطر التقاضي أيضاً.

أن الشببركا  ذا  النمببو السببري  Hall & Renner (15)تصببميم نمببام الرقابببة الداخليببة  ويببذكر  -4
 اضي ضد مكاتب المحاسبة.والتي لم تصمم نماماً رقابياً للتعامل م  النمو غالباً ما تتسبب في وقوع حا   تق

علم وجبود أدلبة عمليبة تشبير  لبم أن Kinney & McDaniel (13)الحالة المالية للشركة  يؤكد  -3
الحالة المالية للشركا  تعد في الغالب مؤشراً للبيانا  المالية الخاطئة  فبإدارا  الشبركا  التبي تمبر بمبروف 

معلوماتهبا الماليبة كمحاولبة إلخوباء  Window Dressمالية صعبة تكون أكثبر اسبتعداداً  صبطناع وتجميبل 
Disguise .ما تمر به من صعوبا  مؤقتة 

أن الشبركا  التبي تعباني مبن مشباكل  Kreutzfeldt & Wallace (11)مشباكل السبيولة  ويبرى  -2
في السيولة أو الربحية تتعبرع لخخطباء بشبكل ملحبوم فبي بياناتهبا الماليبة أكثبر مبن غيرهبا مبن الشبركا ؛ 

ثخطاء القوائم المالية  ضافة  لم المروف الماليبة السبيئة قبد تؤديبان  لبم رفب  القضبايا ضبد المبدققين  فهبذه ف
العوامل قد تشج  المودعين الذين وقع  لهم خسائر  لم ا تجباه نحبو التقاضبي كمحاولبة  سبترداد خسبائرهم 

اليبة للمنشبثت العميلبة يبرتبط بمخباطر ممن يمكن دفعها لهم مثل المدققين  ولبذا يوتبرع أن مقيباس الحالبة الم
 التقاضي التي يواجهها المدققون.

أما العوامل المتعلقة بالمدقق فتعود  لم تنوع مستويا  الجودت التي تقدمها مكاتب التدقيق وتؤثر 
الموارد المتاحة في تيار التقاضي  فكلما زاد  تلك الموارد قل  احتما   وقوع حا   تقاضي ضد 

تؤثر قدرت المدقق علم  جراء تقدير سليم لطبيعة وخصائص العميل  وأداء  جراءا  تدقيق كافية المدققين  و
 علم احتما   األخطاء المكتشوة.

أن العمالء يستنتجون جودت التبدقيق مبن ا سبم الببراق والسبمعة  Simunic & Stein(40)لذلك يرى 
 التي يتمت  بها مكتب التدقيق.

مكاتب التدقيق الصغيرت والمتوسطة بهبا معبد   وقبوع حبا   تقاضبي  أن Palmrose (41)كما ترى 
 أعلم من المكاتب الكبرى  وقد يعود ذلك للموارد المتاحة للمكاتب تبعاً ألحجامها.

 Tenureومن العوامل المشاركة في وقوع فشل التدقيق مدى و ء واسبتقرار عالقبة المبدقق/العميل 

of auditor/client relationship المدقق يتكبد تكاليف وأعباء أكبر في التبدقيقا  األولبم للعميبل حيبث ف
يسببعم فببي هببذه المرحلببة للتكيببف والتببثقلم مبب  عمليببا  العميببل  وفببي مببل هببذه المببروف تتزايببد مخبباطر عببدم 

أن البتعلم يحبدث  St. Pierre & Anderson (44)اكتشاف األخطاء كنتيجة لعدم التآلف والتثقلم  ولبذا يبرى 
 تزايد الخبرت م  العميل ومن ثم تحقق كواية أكبر في جم  وتقييم األدلة.  للمدقق م 

ومما تقدم يتضا للباحثان أن مخاطر التقاضي ضد المدقق تكون أعلم في السنوا  األولم لعالقة 
 المدقق/الشركة.

اء وأما العامل األخير المرتبط بوشل التدقيق هو مبدى قبدرت المبدقق الخبارجي علبم اإلفصباح عبن أخطب
هذا العامل  ستقالل المدقق  فإذا كان العميبل قبادراً علبم  Watts & Zimmerman (43)مكتشوة  وينسب 

 الضغط علم المدقق لعدم اإلفصاح عن تلك األخطاء فإن فرصة تعرع المدقق لمخاطر التقاضي تكون أكبر.
ق/الشبركة وهمبا العسبر ومن العرع المتقدم يري الباحثان أن هناك دافعان قويان يمهران فشبل التدقي

 المالي للشركة ومقاضات المدقق.
وفيما يتعلق بالداف  األول   العسر المالي  فقد أشار  العديد من الدراسا  وجود عالقبة  يجابيبة ببين  

 Kinney  ودراسبة Krishnan and Krishnan  1115(42)العسر المالي وفشبل التبدقيق منهبا دراسبة 

and McDaniel 1131(45)سة   ودراSchwartz and Soo (41)  حيث وجد أن هناك عالقة  يجابيبة ببين
استقالة المدقق وا فالسا  الالحقة  بينما أشار  دراسا  أخرى  لم وجبود عالقبة سبالبة ببين العسبر المبالي 

 Lys and Watts  ودراسببة Carcello and Palmrose 1112(45)وفشببل التببدقيق وهببي دراسببة 
1112(43). 

لداف  الثاني  مقاضات المدقق  فقد أثب  بعع الدراسا  باألدلة علبم وجبود ارتبباط ببين وفيما يتعلق با
  ودراسببة St. Pierre and Anderson 1132(41)فشببل األعمببال ومقاضببات المببدققين وهببي دراسببة 

Palmrose 1135(30)  Stice 1111(31)  وقد أشار  دراسةSullivan  1114(34)  لبم أن عبدد الشبكاوي 
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التدقيق الس  الكبرى المرفوعة من الشركا  العامة يصبل  لبم ثبالث أضبعاف العبدد الوعلبي لوشبل ضد مكاتب 
فقبد أشبار   لبم أن عبدد القضبايا المرفوعبة  Albrecht and Willingham  1113(33)التبدقيق ودراسبة 

 Frantz 1111  Heninger 4001 (32)ضد المدققين في تزايد مستمر في السنوا  األخيبرت  ولبذلك يبري 
أن أزمة المقاضات ضد المدققين أصبح  تمثل عمقا في أمريكبا وان بريطانيبا ليسب  بمنبثى عبن هبذه األزمبة  
كما أن عدد القضايا ضد المدققين تتزايد م  تزايد األحداث الشاذت في تقريبر الشبركة مثبل زيبادت البدخل وهبذه 

لمبدقق عبن الوشبل ألنبه قبادر علبم كببا النتيجة تتسق م  اعتقاد أصحاب المصالا الخارجيين عن مسبؤولية ا
 .  *جماح اإلدارت لعرع تقارير مالية أكثر صحة

وبناء علم ما تقدم يري الباحثان أن السبب الرئيسي فبي رفب  البدعاوى القضبائية ضبد المبدققين يعبود 
شبل  لم عدم استيعاب مستخدمي القبوائم الماليبة المدققبة للوبرق ببين فشبل التبدقيق وفشبل الشبركة حيبث أن ف

يعنبببي  أداء التبببدقيق ببببدون توافبببق مببب  معبببايير التبببدقيق المقبولبببة  أمبببا فشبببل  Audit Failureالتبببدقيق 
بسبب عبدم كوباءت اإلدارت  المنافسبة  المبروف  Bankruptcyيعني اإلفالس  Business Failureالشركة

مسببتخدمي البيانببا  غيببر المتوقعببة  أمببا فجببوت فشببل التببدقيق/ الشببركة فإنهببا تعنببي  وجببود تببباين بببين اعتقبباد 
الماليببة المدققببة حببول مسببؤوليا / واجبببا  المببدققين التببي يجببب أن تكببون  واعتقبباد المببدققين لمسببؤولياتهم/ 

 وواجباتهم الالزمة عند  صدارهم التقارير النميوة في الوترت السابقة لإلفالس.

 التثصيل التاريخي للعالقة بين اإلدارت والمدقق الخارجي وحملة األسهم
حقيقة يعد التدقيق هدف كل ممارس للمهنة  و  يمكن ألي ممارس أن يرغب عبن قصبد فبي أداء في ال

سبيو  ولكببن هنبباك كثيبر مببن العوامببل التبي تببؤدي  لببم فشببل التدقيق/الشبركة ومببن ثببم زيبادت عببدم ثقببة ورضببا 
  (35)المجتم  عن أداء مدققي الحسابا   ومن أهم هذه العوامل ما يلي

عببن عمليببا  تببدقيق   تتناسببب مبب  المجهببود الببالزم ألدائهببا وذلببك كنتيجببة قبببول أتعبباب منخوضببة  -أ
 للمنافسة بين مزاولي المهنة.

أداء خدما  أخبرى لعمبالء التبدقيق بثتعباب مخوضبة للحصبول علبم رضبا هبؤ ء العمبالء وضبمان  -ب
 تجديد تعينهم سنوياً.

 د العميل.عدم التحوم بشثن ا ستمرارية عندما يكون ذلك ضرورياً لعدم فق -ج

وجود درجة المنافسبة ببين مبدققي الحسبابا  فيمبا بيبنهم للحصبول علبم عمليبا  تبدقيق جديبدت  أو  -د
 لعدم فقد العمليا  الحالية.

ا والتببي يرجبب  سببببها  لببم اخببتالف  Expectation Gapوجببود مببا يسببمم ابوجببوت التوقعببا  ا -ه
المتوقبب  منهببا أن تحققببه  وتمهببر هببذه الوجببوت األداء المهنببي للتببدقيق مببن حيببث الجببودت ومعببايير األداء عببن 

  ختالف بين ما يتوقعه مستخدمي البيانا  المالية من مدققي الحسابا  وبين ما تم تحقيقه.

أن فجبببوت التوقعبببا  تتكبببون مبببن نبببوعين أساسبببيين النبببوع األول  فجبببوت Porter 1113 (31 )ويبببري 
مدقق وبين ما يستطي   نجازه بصبورت معقولبة  وأمبا المعقولية وتتمثل في التباين بين توقعا  المجتم  من ال

النوع الثاني  فجوت األداء والتي تتمثل في التباين ببين الواجببا  التبي يتوقعهبا المسبتخدمين بصبورت معقولبة 
 من مدقق الحسابا   وبين األداء الوعلي له.

ركة  ولهذا يري المجتم  ولذلك يعتقد المجتم  المالي أن هذه الوجوا  قد تؤدي  لم فشل التدقيق/ الش
المالي  ن دور اإلدارت من منمور نمرية الوكالة باعتبارها مجموعة من التعاقدا  الرسمية وغير الرسمية له 

  Watts and Zimmermanانعكاسا  علم عمل كل من المحاسب والمدقق حيث يري علبم سببيل المثبال
قدا  بشكل يخوع من تكاليف الوكالبة الناتجبة عبن أن دور المحاسب المساعدت في  تمام هذه التعا (35)1131

هذه العقود ولكن الحق أن دور المحاسب في تخويع الوكالة أو تكاليف التعاقدا  لن يكون فعبا ً     ذا كانب  
علببم هببذه العالقببا  التعاقديببة لمنبب  قيببام الوكيببل بتعمببيم دالببة منوعتببه علببم  Monitoringهنبباك رقابببة جيببدت 
ية لخصيل وهذا هو دور التدقيق الخبارجي البذي يتمثبل فبي تحقيبق الرقاببة علبم التعاقبدا  حساب المنعة الذات

الموجودت فبي المنشبثت مثبل العالقبة التعاقديبة ببين اإلدارت العليبا وحملبة األسبهم  العالقبة التعاقديبة ببين حملبة 
صبالا المتعارضبة فبي األسهم وحملة السندا  ومن ثم يسباعد التبدقيق الخبارجي فبي تحقيبق التبوازن ببين الم

 المنممة. 

                                                 
* External stakeholders holding auditors responsible for failure to curb management exercise of 

discretion over accruals to present financial statements that portray the financial health more 

favorably. 
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أن تحقيببق هببذا الهببدف يببتم عببن طريببق تضببمين دور المببدقق الخببارجي  Rick 1134(33)وعليببه أشببار 
 األتي 

 بداء رأي فني محايد عما  ذا كان  السياسا  التي تتبعها اإلدارت العليا تتوق م  المبادئ  -أ
 المحاسبية المتعارف عليها أم  .

اإلدارت العليا باعتبارها وكيل عبن المسباهمين ومبن ثبم منعهبا مبن تعمبيم دالبة الرقابة علم سلوك  -ب
 منوعتها علم حساب منوعة األصيل.

أن المشكلة الرئيسية في العالقا  التعاقدية هي عدم تماثل المعلوما  فليس  (31)1112ويقرر اسالما 
مبا يمتلكبه األصبيل األمبر البذي قبد من شك في أن الوكيل لديه خبرت ومعلوما  أفضل من حيث الكم والكيف ع

يدف  الوكيل ) المدقق( لم العمل علم اسبتغالل مبا لديبه مبن المعلومبا  فبي تنمبيم منوعتبه وبالتبالي يحبدث مبا 
هذه المشكلة  بد أن يلجث األصيل )حملة األسبهم(  لبم  عولتخوي Moral Hazardيسمم بالتخلخل الخلقي 

وكيببل أي أن دور التببدقيق الخببارجي يتمثببل فببي تخوببيع التخلخببل المببدقق الخببارجي للرقابببة علببم تصببرفا  ال
 الخلقي.

ويبرى الباحثبان أنبه نتيجبة لوجببود تلبك الصبراعا  والتعارضبا  فقبد دعببا ذلبك البدول  لبم التبدخل عببن 
طريببق التشببري  لتنمببيم العالقببة بببين األصببيل والوكيببل كمببا انببتهج ذلببك القببانون األردنببي وغيببره مببن القببوانين 

وضببب  السياسبببا  المحاسببببية أدى  لبببم وضببب  قيبببود علبببم سبببلوك اإلدارت العليبببا وسبببلوك  األخبببرى حيبببث أن
المجموعا  األخرى المهتمة بالمعلوما  المحاسبية كما أصبا هناك حتمية لقبول هذه السياسا  سواء كان  

السياسبا   هذه الحتمية  جبارية عن طريق  لزام المدققين الخارجيين بالتثكبد مبن أن اإلدارت العليبا تتبب  نوبس
المحاسبية عند  عداد بياناتهبا الماليبة  مثبال ذلبك مبا يصبدره البنبك المركبزي مبن قواعبد وسياسبا  محاسببية 
ملزمة للبنوك التجاريبة التبي تخضب  لرقابتبه وقبد تكبون هبذه الحتميبة اختياريبة بمعنبم أن تقبوم اإلدارت العليبا 

 .باختيار مجموعة من هذه السياسا  ألنها تحقق دالة هدفها
كما قام  ا تحادا  والمجام  والجمعيبا  المهنيبة  لبم وضب  معبايير لبخداء وقواعبد للسبلوك المهنبي 
باعتبار أن أعضاؤها يعتبرون وكالء لعمالئهم ومن أمثلة ذلك معبايير التبدقيق المقبولبة قببو  عامباً  ومعبايير 

ه المعبايير تطبوير وتعزيبز مهنبة التدقيق والضبمان الدوليبة وغيبر ذلبك  حيبث أن الهبدف العبام مبن  صبدار هبذ
 التدقيق  ورف  درجة توحيد الممارسا  المهنية في كافة أنحاء العالم.

  األتيباستقراء وبتحليل الباحثان لطبيعة العالقة بين اإلدارت والمدقق الخارجي وحملة األسهم يتضا 
أخبري  بسببب تعقبد  يوجد صراع بين اإلدارت وحملة األسبهم مبن ناحيبة وحملبة األسبهم مبن ناحيبة -1

ممارسة مهنة المحاسبة في ضبوء زيبادت حجبم الشبركا  وا تجباه نحبو العولمبة  وتعقبد العمليبا  التشبغيلية  
وقببد أدي هببذا الصببراع  لببم تزايببد اإلدراك مببن قبببل مسببتخدمي البيانببا  الماليببة المدققببة لمسببؤوليا  المببدققين 

 ئوليتها الخاصة بحماية المستثمرين.الخارجيين  وتزايد اهتمام هيئة سوق المال بتنويذ مس
أن معمم الباحثين في نمرية الوكالة قد اتوقوا علم أن مهنة التدقيق الخبارجي تلعبب دوراً جوهريباً  -4

 في التخويف من حده الصراعا  والتعارضا .
لقد دع  كل من الصراعا  والتعارضا   لم التدخل التشريعي من قبل الدول والتدخل المهنبي مبن  -3

بل المنمما  المهنية المختلوة من تحسين جودت معلوما  البيانا  المالية وزيادت قبدرت المبدقق فبم مواجهبة ق
األصيل واألطراف األخرى ذوي العالقة والحد من مشكلة التخلخل الخلقي حيث أن بيئة التبدقيق تنطبوي علبم 

 العديد من التعارضا  التي يمكن صياغتها في العالقا  التالية 
 لتعارع بين اإلدارت وحملة األسهم من ناحية والمدقق من ناحية أخري.ا 3/1
 التعارع بين حملة األسهم واإلدارت. 3/4

 التعارع بين المصالا المادية للمدقق والمعايير المهنية للتدقيق. 3/3
نتيجة للصراعا  والتعارضا  بين اإلدارت والمدقق الخارجي وحملبة األسبهم وعبدم وضبوح البدور  -2

ب علم اإلدارت والمدققين  دراك أن بعبع البدعاوى القضبائية قبد ترفب  علبم أمبل أن يحصبل األفبراد البذين يج
لحق  بهم خسائر علم تعويع من أي مصدر بغع النمر عما  ذا كان المصدر قد أرتكب أخطاء أم    وذلبك 

 بسبب ما يلي 
 وجود قبول عام في المجتم  برف  دعاوى قضائية. 2/1
 ويز لدي المحامين علم توفير الخدما  القانونية وفقا ألساس األتعاب المشروطة.يوجد تح 2/4
 توجد العديد من الصعوبا  التي تواجه القضاء في توسير الجوانب الونية في مهنة المحاسبة. 2/3
 عدم وضوح التوسير الخاص بالمسؤولية القانونية عند قيام مكاتب التدقيق بالممارسة المهنية. 2/2

 في تطوير دور ومسؤولية المدقق/اإلدارت لنجاح التدقيق IFACدور 
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اإلشببارت  لببم أنببه علببم الببرغم ممببا تقببدم يوجببد اتوبباق عببالمي بببين الكتبباب  -بببادئ ذي بببدء -يجببدر 
علم أن فشل التدقيق/ الشركة يعبود  لبم مهنبة التبدقيق  لبذلك منبذ منتصبف السببعينيا  يحباول  (20)والباحثين
AICPA ة فشبل التدقيق/الشبركة وتطبوير مسبؤوليا  المبدققين وقبد شبكل لبذلك لجنببة دراسبة وفحبص مشبكل

وقد قدم  هذه اللجنة عدت توصيا  متنوعة إلعادت ثقة المجتم  فبي خبدما   Chen Commissionتعرف 
التدقيق  فضالً عن ذلك تشهد مهنة المحاسبة في الو يبا  المتحبدت خاصبة وغيرهبا مبن البدول منبذ أكثبر مبن 

يرا  كثيرت  ومنذ حوالي عشرين عبام شبهد  الكثيبر مبن التغيبرا  نتيجبة لوشبل التدقيق/الشبركة مائة عام تغ
وهذا الوشل قد تطور جزئياً بسبب الوشل المالي للبيانا  المالية للشركا   كما ترتبب علبم ذلبك تطبوير العديبد 

 من معايير التدقيق.
قبد تنببه أخيبراً  لبم دور  دارت الشبركا     أن المجتم  العالمًي وخاصة أعضاء الكبونجرس األمريكبي 

 Treadwayتعرف  1135بتشكيل لجنة عام  AICPAفي موضوع فشل التدقيق  وم  ذلك أيضاً يستجيب 

Commission  أو لجنبببة حمايبببة التنميمببببا  اإلداريبببةCOSO(21)  لدراسببببة عالقبببة اإلدارت بببببالغش ودور
لغببش  وقببد قببدم  هببذه اللجنببة أول تقريببر لهببا عببام المببدققين الخببارجيين فببي اكتشبباف األنببواع المختلوببة مببن ا

تقرير بشثن اإلطار المتكامل للرقابة الداخليبة و  تبزال تقبارير هبذه  4003  كما أصدر  في نهاية عام 1135
 .(24)اللجنة مستمرت حتم انن لتطوير الرقابة الداخلية و نشاء لجان للتدقيق واإلفصاح فم الشركا 

المبدقق عبن اكتشباف  ةتقد الباحثان أن توقعا  المجتم  المالي تجباه مسبؤوليوتثسيساً علم ما تقدم يع
األخطبباء الماديببة والمخالوببا  الموجببودت بالبيانببا  الماليببة هببي قلببب مشببكلة فشببل التدقيق/الشببركة  كمببا تعتبببر 

القبرارا   القضية األساسية التي أثار  اهتمام جمي  المهتمين بثمور المهنة نمراً لتثثيرها علبم عمليبة اتخباذ
حيث يتوق  المجتم  المالي وجود تثكيد مطلق مبن المبدقق بعبدم وجبود أخطباء جوهريبة بينمبا   يمكبن عمليباً 

 تحقيق ذلك نمراً لقيود الوق  والتكلوة المرتبطة بالحصول علم أدلة اإلثبا .
وائهبا علبم المدقق فبي  ببداء رأي فنبي فبي عدالبة البيانبا  الماليبة وعبدم احت ةولهذا تنحصر مسؤولي 

أخطاء ماديبة أو مخالوبا  وفقباً لمببدأ التثكيبد المعقبول؛ كمبا تعتببر توقعبا  المجتمب  تجباه مسبؤوليا  المبدقق 
بشببثن اسببتمرارية الشببركة هببي عقببل مشببكلة فشببل التدقيق/الشببركة وعببين وأذن المجتمبب  المببالي تجبباه دور 

جببببذرياً لعمليببببة ا تصببببال بببببين  اإلدارت/المببببدققين التببببي يجببببب أن تكببببون  و شببببك أن هببببذا يتطلببببب تطببببويراً 
 المدقق/الشركة. 

وعليه فوي  طار المحاو   التي استهدف  نجاح التدقيق/ اإلدارت ركبز  الجهبود مبن جانبب المنممبا  
مجلببببس معببببايير التببببدقيق والضببببمان  – IFACالمهنيببببة وخصوصبببباً مجلببببس ا تحبببباد الببببدولي للمحاسبببببين

يانبا  المهنيبة ودسبتور السبلوك األخالقبي بهبدف تطبوير علم  صبدار وتطبوير المعبايير والب  IAASBالدولي
مسببؤوليا  وواجبببا  المببدقق وتحقيببق فهببم كامببل لمضببمون عمليببة التببدقيق  وأسببور  الجهببود الحاليببة لعببام 

عببببن حببببدوث العديببببد مببببن التطببببورا  فببببي المعببببايير المتعلقببببة بمشببببكلة فشببببل 1115  مقارنببببه بعببببام 4002
رية وا تصال ومخاطر التدقيق من جانب وعدم حدوث تطورا  في الغش  وا ستمرا -مثل  -التدقيق/الشركة 

المعايير المتعلقة باألنممة والقوانين  الرقابة الداخليبة  التقبديرا  المحاسببية  واإلجبراءا  التحليليبة وأخيبراً 
ح التقريببر عببن البيانببا  الماليببة  وفيمببا يلببي تحليببل مببوجز ألهببم التطببورا  فببي معببايير التببدقيق الدوليببة لنجببا

 التدقيق/الشركة كما يلي 

 (23)مسؤولية المدقق في اعتبار الغش والخطث عند تدقيق البيانا  المالية
( بتوسي  مسبؤوليا  المبدقق بشبثن الغبش والخطبث ولعبل 420لقد تم تعديل معيار التدقيق الدولي رقم )

يكبون دلبيال علبم وجبود  أنأهم ما تضمنته التعديال  موضوعا  تتعلق باعتبار ما  ذا كبان خطبث محبدد يمكبن 
غببش  وتقببدير األخطبباء والتصببرف بشببثنها وأثرهببا علببم تقريببر المببدقق  والتوثيببق  والحصببول علببم  قببرارا  
ا دارت باإلضببافة  لببم ملحببق يتضببمن أمثلببة علببم عوامببل المخبباطرت المتعلقببة بالبيانببا  المحرفببة الناتجببة عببن 

وروده فبي  قوامل الغش وذلك باإلضافة  لبم مبا سببالغش  وأمثلة علم تعديال   جراءا  ا ستجابة لتقدير ع
 في المعيار بشثن مسؤوليا  المدقق/اإلدارت ما يلي  دالمعيار قبل التعديل  ولعل أهم ما ور

التثكيببد علببم أن المسببؤولية الرئيسببية لخشببخاص المكلوببين بببالتحكم  14-10لقببد تضببمن  الوقببرا   -1
التثكيببد علببم أن المببدقق    21-13كمببا تضببمن  الوقببرا   المؤسسببي والرقابببة منبب  واكتشبباف الخطببث والغببش 

 يتحمل مسؤولية من  الغش أو الخطث و  يمكن أن يكون كذلك؛ و
تببم توسببي   جببراءا  التببدقيق لتشببمل القيببام بببالتخطيط وأداء عمليببة التببدقيق باتخبباذ موقببف الحببذر  -4

ن اإلدارت  والمناقشا  مب  األشبخاص المهني  والمناقشا  م  فريق التدقيق  والحصول علم ا ستوسارا  م
المكلوين بالتحكم المؤسسي  ومخاطر التدقيق  وعند مواجهة المروف التي تشير  لم وجود تحريف محتمبل  
و النمر فيما  ذا كان التحريف المحدد قد يكون دليال علبم وجبود غبش  وتقيبيم التحريوبا  والتصبرف بشبثنها 
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ورد فعله تجاهها واإلبالا عنها لإلدارت والمكلوين ببالتحكم المؤسسبي والتوثيق لعوامل مخاطر الغش المحددت 
 والسلطا  التنويذية والتشريعية أحياناً.

يعتمد رأي المدقق حول البيانا  المالية علم موهوم الحصول علبم تثكيبد معقبول ولبذلك   يضبمن   -3
ة للغبش أو لخطبث وتبعبا لبذلك فبان المدقق فم عملية التدقيق أن يكتشف أي تحريوا  ماديبة سبواء كانب  نتيجب

 3/1اكتشاف وجود تحريوا  مادية فم البيانا  المالية ناتجة عن غش أو خطث   يضمن في حد ذاته مبا يلبي 
عبدم وجبود  3/3التخطيط أو األداء أو الحكم الشخصي غير المالئبم؛و  3/4عدم الحصول علم تثكيد معقول؛و 
 عدم ا متثال لمعايير التدقيق والضمان الدولية. 3/2الكواءت المهنية والعناية الالزمة؛ 

وعلم الرغم من التعديال  السابقة قبد زاد  مبن واجببا  ومسبؤوليا  المبدقق بشبثن تقديمبه الضبمان 
المناسب بثن األخطاء والغش ذا  التثثير علم البيانا  المالية سبيتم اكتشبافها وفقباً لموهبوم التثكيبد المعقبول  

جا في تطوير أداء المدقق بالوعالية المطلوبة لتوفير مبدأ التثكيد المعقول  حيث يشير  لم    أن هذا المعيار ن
أن األخطبباء والمخالوببا  الناتجببة عببن الغببش المعتمببد صببعبة ا كتشبباف  وأن المببدقق مسببؤو  عببن اكتشبباف 

فبر المعيبار األخطاء المادية الناتجة عن وجود غش و  يعد مسؤو  عبن اكتشباف الغبش فبي حبد ذاتبه  كمبا و
اإلرشادا  الالزمة  كتشباف الغبش المبؤثر علبم البيانبا  الماليبة حيبث تضبمن المعيبار  رشبادا  مقسبمة فبي 
ثالث مجموعا  ليسترشد بها المدقق لتحديد األخطاء المادية الناتجة عن الغش المتعمد األمر الذي يؤدي  لم 

 نجاح مهمة التدقيق ومن ثم تخويع احتمال الوشل.

 (44)ة الشركةاستمراري
( بشثن استمرارية الشركة من قبل 550لقد تم  جراء تعديل شامل في معيار التدقيق الدولي رقم )

IAASB  بتوسي  مسؤوليا  اإلدارت والمدقق من خالل زيادت اإلجراءا  التي سوف يقوم بها ولعل أهم ما
التخطيط  وكيوية تقييم المدقق لتقدير  تضمنته التعديال   براز مسؤوليا  اإلدارت والمدقق م  بيان اعتبارا 

اإلدارت  وا ستوسار عن الوترت خارج نطاق تقييم اإلدارت  و جراءا  التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو 
المروف التي يكون لها تثثير هام علم قدرت الشركة علم ا ستمرارية باإلضافة  لم موقف المدقق من 

اعتماد البيانا  المالية  وذلك باإلضافة  لم سبق وروده في المعيار المعدل  ولعل  التثخير الكبير فم توقي  أو
 في المعيار بشثن مسؤوليا  المدقق/اإلدارت ما يلي  دأهم ما ور
تق  علم اإلدارت مسؤولية تقييم قدرت الشركة علم ا ستمرارية حتم ولو كان  طار تقديم التقارير   -1

 صريحة للقيام بذلك. المالية   يتضمن مسؤولية 
 ن مسؤولية المدقق هي النمر فم مدي مالءمة استخدام ا دارت لورع استمرارية الشركة فم  -4

 عداد البيانا  المالية  والنمر ما  ذا كان  هناك شكوك مادية تحتاج لإلفصاح عنها حول قدرت الشركة علم 
ا دارت لورع ا ستمرارية حتم ولو كان  طار ا ستمرارية  وعلم المدقق النمر فم مدي مالءمة استخدام 

تقديم البيانا  المالية المستخدم فم أعداد البيانا  المالية   يتضمن متطلبا صريحا بثن تقوم ا دارت بثجراء 
 تقييم محدد للقدرت علم ا ستمرارية.

تتوقف الشركة    يستطي  المدقق التنبؤ باألحداث أو المروف المستقبلية التي قد تسبب فم أن -3
عن ا ستمرارية  وتبعا لذلك فإن عدم وجود  شارت  لم الشك فم ا ستمرارية في تقرير المدقق   يمكن 

 النمر  ليه كضمان لقدرت الشركة علم ا ستمرارية.
علم المدقق تقييم تقديرا  ا دارت لقدرت الشركة علم ا ستمرارية م  مراعات أن التقييم يغطي  -2

عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي  وا ستوسار من ا دارت عن معرفتها بثحداث أو فترت اثني 
مروف خارج نطاق فترت التقييم التي استخدمتها ا دارت والتي قد تثير شكا كبيرا حول القدرت علم 

 لتدقيق.ا ستمرارية  و ذا رفض  ا دارت يعتبر ذلك قيد علم نطاق عمل المدقق يتطلب تعديل تقرير ا
وعلم الرغم من التعديال  السابقة قد زاد  من واجبا  ومسؤوليا  اإلدارت بشثن تقديم قدرت الشركة 
علم ا ستمرارية     أن هذا المعيار نجا في تطوير أداء المدقق بالوعالية المطلوبة لتوفير مبدأ التثكيد 

عبة وأكثر تعقيداً  وأن المدقق مسؤو  عن المعقول حيث أن عملية تقييم القدرت علم ا ستمرارية عملية ص
النمر فم مدي مالءمة استخدام ا دارت لورع استمرارية الشركة و  يعد مسؤو  عن تقييم القدرت علم 
ا ستمرارية في حد ذاتها  كما وفر المعيار اإلجراءا  واإلرشادا  الالزمة لمساعدت المدقق فم التقييم) فقرت 

 الذي يؤدي  لم المساعدت علم نجاح مهمة التدقيق ومن ثم تخويع احتمال الوشل.( ليسترشد بها األمر 3

 ا تصا   بشثن أمور التدقيق م  المكلوين بالتحكم
ومن أجل المساعدت في نجاح مهمة التدقيق وتخويع احتمال فشل التدقيق/الشركة لقد تم  لغاء البيان 

معيار  IAASB  وأصدر 1/4001  م  اإلدارت فم الموسوم  ا تصا 1005الدولي لمهنة التدقيق رقم 
 Communications of Audit Matters With Those   (25)(الموسوم410التدقيق الدولي رقم )
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Charged With Governance  بتوسي  مسؤوليا  المدقق با تصال م  أولئك المكلوين بالتحكم وقد
مور التدقيق الهامة بالنسبة للرقابة التي سيتم ا تصال تضمن المعيار تحديد من هم األشخاص المناسبون  وأ

بشثنها  وتوقي  وأشكال ا تصال والعوامل المؤثرت فيه م  مراعات السرية والقوانين واألنممة المنممة 
في المعيار بشثن أمور التدقيق انثار المادية للتغير في السياسا  المحاسبية   دلذلك  ولعل أهم ما ور

ضي  واألحداث أو المروف المتعلقة بقدرت الشركة علم ا ستمرارية  ونقاط الضعف في ومخاطر التقا
 الرقابة الداخلية  وأخيراً نزاهة ا دارت والغش الذي لإلدارت عالقة به.

 نطالقاً مما تقدم وبعد عبرع أهبم التطبورا  فبم مسبؤولية المبدقق بشبثن الغبش والخطبث وتقيبيم قبدرت 
طببوير ا تصببا   بببين المببدقق واإلدارت ) المكلوببين بببالتحكم المؤسسببي(  يببري الشببركة علببم ا سببتمرار وت

الباحثان أن هناك تطبور ملمبوس فبي  جبراءا  التبدقيق وا تصبا   وفقباً لمعبايير التبدقيق والضبمان الدوليبة 
ولكبن المسبؤولية بشبثن الغبش  - IAASBمجلس معبايير التبدقيق والضبمان البدولي – IFACالصادرت عن 

 وتقييم قدرت الشركة علم ا ستمرار تق  علم  دارت الشركة.والخطث 
التثكيبد علبم  420من معيار التدقيق الدولي المعبدل رقبم  51وللتدليل علم ما سبق فقد تضمن  الوقرت 

  (21)قيام  المدقق بالحصول علم  قرارا  من  اإلدارت بثنها
ابة الداخلية المصممة لمن  واكتشاف تعترف بمسئوليتها عن وض  وتطبيق أنممة المحاسبة والرق -1

 الغش والخطث.
تعتقبد أن انثبار الناجمبة عبن التحريوبا  غيبر المصبححة فبي البيانبا  الماليبة التبي جمعهبا المببدقق  -4

أثناء عملية التدقيق غيبر ماديبة منوبردت ومجتمعبة وبالنسببة للبيانبا  الماليبة كبل ويجبب  رفباق ملخبص لهبذه 
 ية.البنود م  اإلقرارا  الخط

أفصح  للمدقق عن جميب  الحقبائق المهمبة التبي تتعلبق بوجبود أي غبش أو شبك فبي وجبود غبش  -3
 تعلم به اإلدارت ومن المحتمل أن يكون قد اثر علم الشركة.

أفصح  للمدقق عن نتائج تقييمها للمخاطر بثن البيانا  المالية قد تكون حرف  مادياً نتيجة   -2
 للغش.

 
 ( الدراسة الميدانية3) 

  خصائص عينة الدراسة

( التالي يوضا خصائص موردا  4لقد تم تبويب عينة الدراسة  لم ثالث مجموعا  والجدول رقم)
 العينة المختارت وفقاً للمؤهل العلمي  التخصص  والخبرت العملية كما يلي 

 ( يوضا تصنيف موردا  العينة المختارت4جدول رقم )
 رت العمليةوفقاً للمؤهل العلمي  التخصص  والخب 

 حملة األسهم المدققين المدريين الماليين المؤهل العلمي -1

 % العدد % العدد % العدد 

 3393 40 1095 2 4193 10 أقل من جامعي

 1195 20 3195 32 5395 43 جامعي

 100 10 100 33 100 33 المجموع

    التخصص  -4

       

 45 15 100 33 5193 41 المحاسبة

 55 25 صور صور 43.5 1 أخري

 100 10 100 33 100 33 المجموع

    الخبرت العملية -3

       

 4393 12 3294 13 2295 15 سنوا  10أقل من 

 2393 41 3193 12 2592 13 سنة40 -10أكثر من 

 45 15 4391 11 593 4 سنة 30 -40أكثر من 

 393 5 صور صور 491 1 سنة 30أكثر من 

 100 10 100 33 100 33 المجموع

 نتائج تحليل اتجاها  عينة الدراسة نحو أسئلة وعبارا  ا ستبيان
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من خالل تحليل نتائج عينة الدراسة نحو أسئلة وعبارا  ا ستبيان اتضا أن قيمة الوسط 
( أي بين متوسط 29133904موردت  يتراوح ما بين )131(  تجاها  عينة البحث البالغة Mالحسابي)

تثكد تماماً( طبقا لمقياس ليكر  وهذا يدل علم وجود اتواق بين ما وصل  ليه الباحثان في األهمية) متثكد وم
 اإلطار النمري من هذه الدراسة علم األهمية النسبية لهذه العوامل فم التثثير علم فشل التدقيق/الشركة.

 نتائج التحليل المقارن ألراء مجتم  الدراسة 
لخهمية المعطات بخصوص أسباب احتمال فشل البيانا   ( الوسط الحسابي2يوضا الجدول رقم )

المالية المدققة  من قبل عينة البحث المدرين الماليين والمدققين الخارجيين وحملة األسهم وترتيبها من 
 وجهة نمرهم  كما يلي 

 
 
 
 

 ( يوضا مدي فهم عينة الدراسة 2جدول رقم )
 ةلخسباب المحتملة لوشل البيانا  المالية المدقق

المدريين  السؤال/ العبارت
 الماليين

 حملة األسهم المدققين

 M R M R M R 

هل تعتقد أن هناك احتمال فشل في البيانا  المالية  -1
 المدققةال.

495 3 491 4 293 1 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  الماليبة المدققبة  -4
 يعود  لم عدم فهم مسؤوليا  المدققال.

491 2 391 2 294 3 

هببل تعتقببد أن فشببل البيانببا  الماليببة المدققببة يعببود  -3
  لم عدم فهم مسؤوليا  اإلدارتال.

291 1 391 1 294 3 

هل تعتقد أن احتمال فشل  البيانا  المالية المدققة  -2
 يعود  لم عدم الثقة في مهنة التدقيقال.

392 4 495 5 295 1 

قبة هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  الماليبة المدق -5
 يعود  لم عدم الثقة في اإلدارتال.

491 2 394 3 291 2 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  الماليبة المدققبة  -1
 يعود  لم عدم مالءمة المعايير المهنية للبيئةال.

491 3 493 10 293 4 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  الماليبة المدققبة  -5
ام بالتشببريعا  متابعببة ا لتببز ميعببود  لببم غيبباب أو عببد

 المحليةال. 

494 5 390 5 391 3 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  الماليبة المدققبة  -3
 يعود  لم الوضائا المالية في  الشركا  العالميةال.

495 5 390 5 395 1 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  الماليبة المدققبة  -1
 يعببود  لببم اسببتخدام أسببلوب العينببا  اإلحصببائية فببي

 التدقيق 

494 5 492 1 391 1 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  المالية المدققة  -10
يعبببود  لبببم ضبببعف أنممبببة الرقاببببة الداخليبببة أو عبببدم 

 اإليمان بها من قبل اإلدارتال.

494 5 393 4 293 4 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  المالية المدققبة -11
 ائليةال.يعود  لم انتشار ماهرت الشركا  الع

495 5 391 2 290 5 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  المالية المدققة  -14
يعود  لم وجود أسواق المال والرغبة في التالعب في 

 األرباحال.

491 1 491 3 290 5 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  المالية المدققة  -13
 يعود  لم قصر فترت التدقيق وعدم تغيير المدققال.

1.1 1 393 4 291 2 

هل تعتقد أن احتمال فشل البيانا  المالية المدققة  -12
يعببببود  لببببم ارتوبببباع أعببببداد غيببببر المتخصصببببين فببببي 

394 3 491 1 393 5 
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 المحاسبةال. 

 ( السابق يتضا ما يلي 2وباستقراء بيانا  الجدول رقم )
هبا قليلبة األهميبة مبن وجهبة نمبر فيما يتعلق بثن هناك احتمال فشل البيانا  المالية المدققة نجبد أن -1

المببديرين المبباليين والمببدققين الببداخليين ولكنهببا علببم درجببة عاليببة جببداً مببن األهميببة مببن وجهببة نمببر حملببة 
 األسهم. 
األكثر أهمية من وجهة نمر المدرين الماليين في   ن أسباب احتمال فشل البيانا  المالية المدققة -4

 م األتي البيانا  المالية المدققة تعود  ل
 عدم فهم مسؤوليا  اإلدارت. -أ
 عدم الثقة في مهنة التدقيق. -ب
 ارتواع أعداد غير المتخصصين في المحاسبة والتدقيق. -ج

األكثر أهمية من وجهة نمر المدققين الخارجيين   ن أسباب احتمال فشل البيانا  المالية المدققة -3
 في البيانا  المالية المدققة تعود  لم األتي 

 عدم فهم مسؤوليا  اإلدارت. -أ
 ضعف أنممة الرقابة الداخلية أو عدم اإليمان بها من قبل اإلدارت. -ب
 قصر فترت التدقيق وعدم تغيير المدقق. -ج
 عدم الثقة في اإلدارت. -د
 عدم  دراك المجتم  المالي لمسؤوليا  المدقق. -ه
 انتشار ماهرت الشركا  العائلية. -و

األكثر أهمية من وجهة نمر حملة األسهم في  فشل البيانا  المالية المدققة  ن أسباب احتمال -2
 البيانا  المالية المدققة تعود  لم األتي 

 عدم الثقة في اإلدارت. -أ
 ضعف أنممة الرقابة الداخلية أو عدم اإليمان بها من قبل اإلدارت. -ب
 عدم مالءمة المعايير المهنية للبيئة. -ج
 ليا  المدقق.عدم فهم  مسؤو -د
 عدم فهم مسؤوليا  اإلدارت. -ه
 عدم الثقة في المدققين الخارجيين. -و
 قصر فترت التدقيق وعدم تغيير المدقق. -ز
 انتشار ماهرت الشركا  العائلية. -ح
 وجود أسواق المال والرغبة في التالعب في األرباح. -ط
 استخدام أسلوب العينا  اإلحصائية في التدقيق. -ى
 اع أعداد غير المتخصصين في المحاسبة والتدقيق.ارتو -ك
 عدم متابعة ا لتزام  بالتشريعا  المحلية. -ل
 الوضائا المالية في  الشركا  العالمية. -م

( التببالي الوسببط الحسببابي لخهميببة المعطببات بخصببوص مببدي اعتقبباد  عينببة 5كمببا يوضببا الجببدول رقببم)
 رهم كما يلي البحث في التقرير النميف وترتيبها من وجهة نم

 (  يوضا مدي فهم  عينة الدراسة من المدريين الماليين 5جدول رقم )
 والمدققين الخارجيين وحملة األسهم لمعاني التقرير النميف

المدريين  السؤال/ العبارت
 الماليين

 حملة األسهم المدققين

 M R M R M R 

هل تعتقد أن التقرير النميبف يعنبي أن التبدقيق  -15
 باستقاللية وموضوعية ونزاهةال. تم أداؤه

290 1 395 1 293 1 

هببل تعتقببد أن التقريببر النميببف يعنببي اكتشبباف  -11
 المدقق األخطاء والغش المتعمد وغير المتعمدال.

290 1 491 3 293 1 

هل تعتقد أن التقرير النميف يعني من  المبدقق  -15
  صدار قوائم مالية مضللةال.

290 1 493 2 293 1 

تقببد أن التقريببر النميببف يعنببي اسببتخدام هببل تع -13
المببدقق مببدخل الشببك المهنببي عنببد التببدقيق بببد ً مببن 

495 2 493 5 393 2 
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 نزاهة اإلدارتال.

هل تعتقد أن التقرير النميف يعني قيام المبدقق  -11
 بالتحقق من عدم ا لتزام بالقوانين واألنممةال.

395 4 390 4 295 4 

ف يعنبببي التبببزام هبببل تعتقبببد أن التقريبببر النميببب -40
المبدقق بتقببديم مقترحببا  وتوصبيا  بشببثن البيانببا  

 المالية وطريقة عرضهاال.

395 3 395 1 293 3 

 ( السابق يتضا ما يلي 5وباستقراء بيانا  الجدول رقم )
يوجد اتواق بين موردا  عينة البحث من المبدريين المباليين والمبدققين الخبارجيين وحملبة األسبهم  -1

 تقرير النميف  ولكن تختلف األهمية النسبية المعطات لها كما يلي بِشثن معنم  ال
 من وجهة نمر المديرين الماليين تعتبر المعاني التالية هامة وهي  1/1

 أن التدقيق تم أداؤه باستقاللية وموضوعية ونزاهة. -أ
 اكتشاف المدقق األخطاء والغش المتعمد وغير المتعمد. -ب
 م مالية مضللة.من  المدقق  صدار قوائ -ج
 قيام المدقق بالتحقق من عدم ا لتزام بالقوانين واألنممة. -د
 التزام المدقق بتقديم مقترحا  وتوصيا  بشثن البيانا  المالية وطريقة عرضها. -ه

 من وجهة نمر المدققين الخارجيين تعتبر المعاني التالية هامة وهي  1/4
 عية ونزاهة.أن التدقيق تم أداؤه باستقاللية وموضو -أ
 التزام المدقق بتقديم مقترحا  وتوصيا  بشثن البيانا  المالية وطريقة عرضها. -ب

 من وجهة نمر حملة األسهم تعتبر المعاني التالية هامة وهي  1/3
 أن التدقيق تم أداؤه باستقاللية وموضوعية ونزاهة. -أ
 اكتشاف المدقق األخطاء والغش المتعمد وغير المتعمد. -ب
 ن  المدقق  صدار قوائم مالية مضللة.م -ج
 قيام المدقق بالتحقق من عدم ا لتزام بالقوانين واألنممة. -د
 التزام المدقق بتقديم مقترحا  وتوصيا  بشثن البيانا  المالية وطريقة عرضها. -ه
 استخدام المدقق مدخل الشك المهني عند التدقيق بد ً من نزاهة اإلدارت.  -و

( التبالي الوسبط الحسبابي لخهميبة المعطبات بخصبوص مبدي اعتقباد  عينبة 1ل رقبم )كما يوضا الجدو
 البحث للمسؤولية عن مناطق فشل التدقيق/الشركة وترتيبها من وجهة نمرهم كما يلي 

 (  يوضا مدي فهم عينة الدراسة للمسؤولية عن فشل التدقيق/ الشركة1جدول رقم )
المدريين  السؤال/ العبارت

 الماليين

حملة  دققينالم
 األسهم

 M R M R M R 

تعتبببببر اإلدارت مسببببؤولة عببببن منبببب  واكتشبببباف  -41
 وتصحيا عدم ا لتزام بالقوانين واألنممة.

394 3 291 4 293 1 

يعتبر المبدقق مسبؤول عبن اكتشباف مبا يبرد  لبم  -44
 انتباهه بشثن عدم ا لتزام بالقوانين واألنممة.

395 3 393 4 295 1 

رت مسببببؤولة عببببن منبببب  واكتشبببباف تعتبببببر اإلدا -43
 .ICSوتصحيا نقاط الضعف في 

391 3 294 4 293 1 

يعتبر المبدقق مسبؤول عبن الحصبول علبي الوهبم  -42
وتقييم واكتشاف ما يرد  لم انتباهه من نقباط الضبعف 

 وتقدير المخاطر. ICSفي 

393 4 291 1 395 3 

  تعتبببر اإلدارت مسببؤولة بشببثن تببوفير البيانببا   -45
 مة لتطبيق اإلجراءا  التحليلية عند التدقيق.الالز

395 4 393 3 293 1 

  يعتبببر المببدقق مسببؤول بشببثن عببدم اسببتخدام  -41
 اإلجراءا  التحليلية في التدقيق.

394 4 390 3 294 1 

تعتبببببر اإلدارت مسببببؤولة عببببن عمببببل التقببببديرا   -45
 المحاسبية.

493 3 395 4 295 1 

  ا نحرافبا  عنبد يعتبر المدقق مسبؤول عبن منب -43
 تدقيق التقديرا  المحاسبية.

491 3 395 4 295 1 
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تعتبببببر اإلدارت مسببببؤولة عببببن منبببب  واكتشبببباف  -41
 وتصحيا الخطث والغش.

395 4 395 3 293 1 

يعتببببر المببببدقق مسببببؤول عبببن تطبيببببق المبببببادئ  -30
األساسية للتدقيق واكتشاف ما يرد  لبم انتباهبه بشبثن 

 الخطث والغش.

293 4 590 1 590 1 

تعتبببر اإلدارت مسببؤولة عببن تقيببيم قببدرت الشببركة  -31
 علم األستمراريه.

293 4 590 1 590 1 

تعتببببر مسبببؤولية المبببدقق هبببي النمبببر فبببم مبببدى  -34
مالءمة استخدام ا دارت لورع استمرارية الشركة فم 

  عداد البيانا  المالية.

292 4 590 1 590 1 

لبيانا  الماليبة تعتبر اإلدارت مسؤولة عن  عداد ا -33
 وتقديمها للمدقق.

393 4 590 1 590 1 

يعتبر المدقق مسؤول عن تدقيق البيانا  الماليبة  -32
المعببدت بمعرفببة اإلدارت علببم أسبباس اختببباري و عببداد 

 تقرير بشثنها للمساهمين.

590 1 590 1 290 4 

تعتبببببر اإلدارت مسببببؤولة عببببن قبببببول أو رفببببع  -35
دمببة مببن المببدقق سببواء المقترحببا  أو التوصببيا  المق

شببوويا أو كتابيببا بشببان أمببور التببدقيق الهامببة بالنسبببة 
 للتحكم المؤسسي.

493 3 295 4 293 1 

يعتبر المدقق مسؤول عن ا تصال م  اإلدارت في  -31
حينببه شببوويا أو كتابيببا بشبببان أمببور التببدقيق الهامبببة 

 بالنسبة للتحكم المؤسسي.

395 3 291 4 295 1 

 ( السابق يتضا ما يلي 1الجدول رقم ) وباستقراء بيانا 
بالنسبة لخنممة والقوانين  فقد عرع الباحثان العبارا  رقم واحد وعشرون واثنان وعشرون   -1

 وقد تبين أن عينة الدراسة من حملة األسهم لديهم فهم عالي للعبارا  التالية وهي 
 بالقوانين واألنممة.أن اإلدارت مسؤولة عن من  واكتشاف وتصحيا عدم ا لتزام  -أ
 المدقق مسؤول عن اكتشاف ما يرد  لم انتباهه بشثن عدم ا لتزام بالقوانين واألنممة.  -ب

 يليهم المدققين الخارجيين ثم المديرين الماليين.
بالنسبببة لنمببام الرقابببة الداخليببة  فقببد عببرع الباحثببان العبببارا  رقببم ثالثببة وعشببرون وأربعببة   -4

عينببة الدراسببة مببن حملببة األسببهم لببديهم فهببم عببالي بببثن اإلدارت مسببؤولة عببن منبب  وعشببرون وقببد تبببين أن 
 واكتشاف وتصحيا نقاط الضعف في أنممة الرقابة الداخلية  يليهم المدققين الخارجيين ثم المديرين الماليين. 
بينمببا نجببد أن عينببة الدراسببة مببن المببدققين الخببارجيين لببديهم فهببم عببالي بببثن المببدقق مسببؤول عببن 

صول علي الوهم وتقييم واكتشاف ما يرد  لم انتباهه من نقباط الضبعف فبي نمبام الرقاببة الداخليبة وتقبدير الح
 المخاطر  يليهم المديرين الماليين ثم حملة األسهم.

بالنسببببة لإلجبببراءا  التحليليبببة  فقبببد عبببرع الباحثبببان العببببارا  رقبببم خمسبببة وعشبببرون وسبببتة   -3
 ن حملة األسهم لديهم فهم عالي لختي وعشرون وقد تبين أن عينة الدراسة م

 أن اإلدارت مسؤولة بشثن توفير البيانا  الالزمة لتطبيق اإلجراءا  التحليلية عند التدقيق.  -أ
 أن المدقق مسؤول بشثن عدم استخدام اإلجراءا  التحليلية في التدقيق. -ب

 يليهم المديرين الماليين ثم المدققين الخارجيين. 
تقببديرا  المحاسبببية  فقببد عببرع الباحثببان العبببارا  رقببم سبببعة وعشببرون وثمانيببة بالنسبببة لل  -2

وعشرون وقد تبين أن عينة الدراسة من حملة األسهم لديهم فهم عبالي يلبيهم المبدققين الخبارجيين بمسبتوى 
 أعلم من المتوسط ثم المديرين الماليين بمستوى قليل لختي 

 محاسبية. اإلدارت مسؤولة عن عمل التقديرا  ال -أ
 المدقق مسؤول عن من  ا نحرافا  عند تدقيق التقديرا  المحاسبية. -ب

بالنسبة للخطث والغش  فقد عرع الباحثان العبارا  رقم تسعة وعشبرون وثالثبون وقبد تببين أن   -5
عينة الدراسة مبن حملبة األسبهم لبديهم فهبم عبالي ببثن اإلدارت مسبؤولة عبن منب  واكتشباف وتصبحيا الخطبث 

 ش  يليهم المديرين الماليين ثم المدققين الخارجيين. والغ
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بينمببا نجببد أن عينببة الدراسببة مببن حملببة األسببهم والمببدققين الخببارجيين لببديهم فهببم عببالي بببثن المببدقق 
مسببؤول عببن تطبيببق المبببادئ األساسببية للتببدقيق واكتشبباف مببا يببرد  لببم انتباهببه بشببثن الخطببث والغببش  يلببيهم 

 المديرين الماليين.
سبة لتقييم قدرت الشركة علم ا ستمرارية  فقد عرع الباحثبان العببارا  رقبم واحبد وثالثبون بالن  -1

 واثنان وثالثون وقد تبين أن عينة الدراسة من المدققين الخارجيين وحملة األسهم لديهم فهم عالي لختي 
 أن اإلدارت مسؤولة عن تقييم قدرت الشركة علم ا ستمرارية. -أ
دقق هي النمر فم مدى مالءمة استخدام ا دارت لورع استمرارية الشركة فم  عداد أن مسؤولية الم -ب

 البيانا  المالية. 
بينمببا نجببد أن عينببة الدراسببة مببن حملببة األسببهم والمببدققين الخببارجيين لببديهم فهببم عببالي بببثن المببدقق 

ث والغببش  يلببيهم مسببؤول عببن تطبيببق المبببادئ األساسببية للتببدقيق واكتشبباف مببا يببرد  لببم انتباهببه بشببثن الخطبب
 المديرين الماليين.

بالنسبة للتقرير  فقد عرع الباحثان العبارا  رقم ثالثة وثالثون وأربعة وثالثون وقد تبين أن   -5
عينة الدراسة من حملة األسهم والمدققين الخارجيين لديهم فهم عالي بثن اإلدارت مسؤولة عن  عداد 

 المديرين الماليين.  البيانا  المالية وتقديمها للمدقق  يليهم
بينما نجد أن عينة الدراسة من المديرين الماليين والمدققين الخارجيين لبديهم فهبم عبالي ببثن المبدقق 
مسببؤول عببن تببدقيق البيانببا  الماليببة المعببدت بمعرفببة اإلدارت علببم أسبباس اختببباري و عببداد تقريببر بشببثنها 

 للمساهمين  يليهم حملة األسهم.
شثن التحكم المؤسسي  فقد عرع الباحثان العبارا  رقم خمسة وثالثون بالنسبة لالتصال ب  -3

وستة وثالثون وقد تبين أن عينة الدراسة من حملة األسهم لديهم فهم عالي يليهم المدققين الخارجيين 
 بمستوى أعلم من المتوسط ثم المديرين الماليين بمستوى قليل لختي 

لمقترحا  أو التوصيا  المقدمة من المدقق سواء شوويا أو كتابيا  ن اإلدارت مسؤولة عن قبول أو رفع ا -أ
 بشان أمور التدقيق الهامة بالنسبة للتحكم المؤسسي.

المدقق مسؤول عن ا تصال م  اإلدارت في حينه شوويا أو كتابيا بشان أمور التدقيق الهامة بالنسبة  -ب
 للتحكم المؤسسي.

 دراسة تحليل ومناقشة نتائج اختبار فرضيا  ال
تقوم هذه الدراسة  ختبار مدى صحة ثالثة فرضيا  رئيسية  وفيما يلي تحليل نتائج اختبار كل 

 فرضية رئيسية وفرضياتها الورعية كما يلي 

 تحليل نتائج اختبار الورضية األولم 
مببن اجببل التعببرف علببم مسببتوى فهببم المببديرين المبباليين والمببدققين الخببارجيين وحملببة األسببهم بشببثن 

ؤولية عن فشل التدقيق / الشركة بشكل عام وفي كل مرحلة من المراحل التبي تمبر بهبا البيانبا  الماليبة المس
من  عداد وتدقيق واستالم  فقد تم حساب الوسط الحسابي وا نحراف المعياري إلجابا  أفراد العينة علم كبل 

 ( التالي 5فقرت من فقرا  ا ستبيان كما يوضحها الجدول رقم )
 (  يوضا نتائج تحليل  مستوي ا ختالف 5م )جدول رق

 في فهم المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة لعينة الدراسة

 النتيجة ا نحراف المعياري الوسط الحسابي الورضية

 يوجد فهم عام 091333 393334 الرئيسية

يوجببببببد فهببببببم لببببببدى المببببببديرين  191051 39541 الورعية األولم
 الماليين

يوجببببببد فهببببببم لببببببدى المببببببدققين  095511 294425 الورعية الثانية
 الخارجيين

 يوجد فهم لدى حملة األسهم 092205 293331 الورعية الثالثة

 
( السببابق يتضببا أن المتوسببطا  الحسببابية أكبببر مببن متوسببط أدات 5وباسببتقراء نتببائج الجببدول رقببم )

ن الخبارجيين  وحملبة األسبهم ( ويدل ذلك علم وجود فهم لبدى كبل مبن المبديرين المباليين والمبدققي3القياس)
بشكل عام وبشكل خاص عند  عبداد وتبدقيق واسبتالم البيانبا  الماليبة المدققبة  كمبا يوجبد اخبتالف فبم الوهبم 

؛ حيث أن الوسط الحسابي لحملة األسهم أكبر مبن الوسبط الحسبابي للمبدققين الخبارجيين والمبديرين المباليين
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يوجبد اخبتالف فبي الوهبم لبدي  :ها الورعيبة والتبي تشبير  لبموهذا يؤكد علم صحة الورضية األولبم وفرضبيات
 المديرين الماليين والمدققين الخارجيين وحملة األسهم بشثن المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة.

 تحليل نتائج اختبار الورضية الثانية وفرضياتها الورعية 
سة حبول مسبتوى فهبم المسبؤولية لمعرفة ما  ذا كان  هناك فروق ذا  د لة  حصائية بين عينة الدرا

الخببرت(  -التخصبص -عن فشل التدقيق/الشركة بشبكل عبام تعبزى  لبم المتغيبرا  المسبتقلة ) المؤهبل العلمبي
 ختببار الورضبية الثانيبة  Kruskal-Wallisواختبار Mann-Whitneyللدراسة لذلك تم استخدام اختبار 

 ( التالي 3التوصل  لم النتائج الموضحة فم الجدول رقم ) الرئيسية وفرضياتها الورعية  وبعد التحليل فقد تم
 ( يوضا نتائج تحليل أثر المتغيرا  المستقلة 3جدول رقم )

 في فهم المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة لعينة الدراسة

 النتيجة Mann-Whitney Kruskal-Wallis المتغير

  Sig  4قيمة كا Z  Sigقيمة 

 توجد فروق - - رصو 5903- المؤهل العلمي

 توجد فروق - - صور 39144- التخصص

 توجد فروق صور 119234 - - الخبرت

مما يدل علم وجود فرق ذا   0905أقل من  Sig( السابق يتضا أن قيمة 3وباستقراء  الجدول رقم )
العلمبي د لة  حصائية بشبثن اخبتالف فهبم العينبة للمسبؤولية عبن فشبل التبدقيق/ الشبركة تعبزى  لبم المؤهبل 

والتخصص والخبرت  وهذا يؤكد علم عدم  صحة الورضية الثانيبة الرئيسبية وفرضبياتها الورعيبة التبي تشبير 
 لببم األتبببي    توجبببد فبببروق ذا  د لبببة  حصبببائية بشببثن اخبببتالف مبببدى فهبببم المبببديرين المببباليين والمبببدققين 

 -التخصبص -من التثهيل العلمبي الخارجيين وحملة األسهم للمسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة تعزى  لم كل
 الخبرت العملية.

 تحليل نتائج اختبار الورضية الثالثة 
ولمعرفبببة اتجببباه الوبببروق لنتبببائج تحليبببل أثبببر المتغيبببرا  المسبببتقلة فبببي فهبببم المسبببؤولية عبببن فشبببل 

د تبم التدقيق/الشركة لعينة البحث يميل لصبالا المبديرين المباليين أم المبدققين الخبارجيين أم حملبة األسبهم فقب
 ( التالي 1استخراج الوسط الحسابي وا نحراف المعياري لعينة الدراسة كما يوضحها الجدول رقم )

 ( يوضا اتجاها  الوروق لنتائج تحليل أثر 1جدول رقم )
 المتغيرا  المستقلة في فهم المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة لعينة الدراسة

 نتيجةال ا نحراف المعياري الوسط الحسابي بيان

 الثالث 091113 393002 المديرين الماليين

 الثاني 190053 395011 المدققين الخارجيين

 األول 092205 293331 حملة األسهم

( السابق يتضا أن الوبروق ببين عينبة الدراسبة بشبثن فهبم المسبؤولية عبن 1باستقراء  الجدول رقم )
يؤكد علم عدم صحة  الورضية الثالثة التي تشبير  لبم فشل التدقيق/ الشركة تميل لصالا حملة األسهم  وهذا 

 تميل الوروق بشثن مدى فهم المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة لصالا المدققين الخارجيين. :األتي
ويمكن توسير اتجاه الوروق لصالا حملة األسهم حيث أنهم يمتلكون مبؤهال  جامعيبة  كمبا أن لبديهم 

ختلوة بوجه عام كما أتضا من خصائص عينة الدراسة السابق ذكرها  وببال العديد من التجارب والخبرا  الم
شك يصحب ذلك نمو  يجابي في فهمهبم لخسبباب والمسبؤولية عبن فشبل التدقيق/الشبركة  خاصبة وأنهبم مبن 

وفقبباً لببدليل  %5المسببتثمرين الرئيسببين فببي الشببركا  المسبباهمة العامببة األردنيببة حيببث تزيببد مسبباهمتهم عببن 
 كما سبق القول. 4003ادر عن بورصة عمان عامالشركا  الص

باإلضافة  لم ما تقدم فإن النتائج السبابقة تؤكبد علبم أن لبدى حملبة األسبهم فهبم عبالي ببثن المبديرين 
األكبر عند فشل التدقيق  وهو ما يؤكد أيضبا صبحة مبا توصبل  ليبه  ةالماليين) ممثل اإلدارت( تتحمل المسؤولي

فبي دراسبته النمريبة للمسبؤولية  4000للدراسة وما توصل  ليه ا جمعبة ا عبام الباحثان في اإلطار النمري 
 .1115عن فجوت التوقعا  عند تطبيق معايير التدقيق الدولية الصادرت عام 

مبن حيبث عبدم  (25)فبي األردن 4003وعليه تتوق بعع نتائج هذه الدراسة مب  دراسبة البذنيبا  عبام 
  مما يشير  لبم وجبود نقبص فبي المعرفبة لبدى بعبع مول مسؤولياتهوجود اتواق بين المدققين الخارجيين ح

المبببدققين  ويالحبببم الشبببيء نوسبببه بالنسببببة للمبببديرين الماليين)ممثبببل اإلدارت( وبالتبببالي عبببدم الوهبببم الكامبببل 
لمسؤولياتهم عن فشل التدقيق/الشركة  م  مراعات الوروق الجوهرية بين هبذه الدراسبة ودراسبة ا البذنيبا  
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ذه الدراسة تركز علم المسؤوليا  الحالية وفقاً لمعايير التدقيق والضمان الدولية الصبادرت فبي ا خاصة أن ه
  وقانون الشبركا  53/4003  والمعتمدت في األردن بموجب قانون مهنة المحاسبة القانونية رقم 1/4/4002

بموجبب قبانون  4002  وتعديالته  وتعليما  مجلس مووضي هيئبة األوراق الماليبة الصبادرت عبام 44/1115
 . 51/4004األوراق المالية رقم 

 ( النتائج والتوصيا  والدراسا  المستقبلية المقترحة2)
حاول الباحثان فبم هبذه الدراسبة تحقيبق هبدف رئيسبي يتمثبل فبم قيباس فهبم المبديرين الماليين)ممثبل 

كة في بيئة األعمال األردنية  اإلدارت(  المدققين الخارجيين  وحملة األسهم للمسؤولية عن فشل التدقيق/الشر
 3 وبعد عرع الباحثان للجانبين النمري والميداني فقد توصل  الدراسة  لم العديد من النتائج أهمها

أو ً  اقتصبببر  الدراسبببا  السبببابقة علبببم فجبببوت التوقعبببا  بثنواعهبببا المختلوبببة مبببن فجبببوت األداء  لبببم 
لمعرفبة لبدى األطبراف المختلوبة مبن المجتمب  المبالي المعقولية ثم أخيراً الجهل وأكد  علم وجود نقص فبي ا

حول مهام وواجبا  المدققين الحالية والمتوقعة  ولكنهبا تجاهلب  األسبباب والمعبايير المتعلقبة بالوشبل  وهبذا 
يدعوا  لم أهمية البحث الحالي الذي أمتد ليشمل المسؤولية عن فشل التدقيق/الشبركة )أو مبا يمكبن تسبميتها 

 األصيل( باعتبارها سبب/نتيجة فجوت التوقعا .   –ين طرفي العالقة )الوكيل بوجوت الوشل( ب
 ثانياً  تعود مشكلة فشل التدقيق/الشركة  لم عاملين أساسيين هما 

 غش اإلدارت. 1/1
 اإلفالس بعد  صدار المدقق لتقريره النميف. 1/4

القببرارا  وبببث روح مببن الثقببة فببي ثالثبباً  تعتبببر البيانببا  الماليببة المدققببة ذا  أهميببة كبيببرت فببي صببن  
أسواق المال  ونمرا لعدم تماثل المعلوما  بين ا دارت من ناحية وحملة األسهم من ناحية ثانية والمدقق مبن 
ناحية أخرى فإن ذلك يتطلب وض  الضوابط الالزمة لتنميم العالقا  بينهم وذلبك مبن خبالل ا لتبزام بالمعبايير 

قيق التوازن بين أطراف الصراع والحبد مبن قبدرت  دارت الشبركا  فبي التبثثير المهنية لتوحيد الممارسا  وتح
 علم المدقق الخارجي لمخالوة المعايير المهنية.

رابعبباً  يوجببد تطببوير فببي اإلصببدارا  المهنيببة الصببادرت عببن مجلببس معببايير التببدقيق والضببمان الببدولي 
 ق أساسية تشمل التاب  لمجلس ا تحاد الدولي للمحاسبين وخصوصا في ثالث مناط

 مسؤوليا  ا دارت/ المدقق بشثن الغش. 2/1
 مسؤوليا  ا دارت / المدقق بشثن ا ستمرارية. 2/4

 ا تصا   بين المكلوين بالتحكم المؤسسي/المدقق. 2/3
خامساُ  لقد أكد المشاركين في الدراسة الميدانيبة علبم أن عوامبل فشبل التدقيق/الشبركة األكثبر أهميبة 

 ألسباب التالية تعود  لم ا
 عدم فهم مسؤوليا  ا دارت. 5/1
 عدم الثقة في اإلدارت والمدققين الخارجيين. 5/4
  يمان اإلدارت بها. مضعف أنممة الرقابة الداخلية أو عد 5/3
 عد  دراك المجتم  المالي لمسؤوليا  المدققين الخارجيين. 5/2
 ح.وجود أسواق المال والرغبة في التالعب في األربا 5/5
 عدم متابعة ا لتزام بالتشريعا  المحلية. 5/1

سادساً  لقد اتوق المشاركين في  الدراسة الميدانية علم أن معنم التقرير النميف يعني أن التبدقيق تبم 
باسببتقاللية وموضببوعية ونزاهببة  والتببزام المببدقق بتقببديم مقترحببا  وتوصببيا  بشببثن البيانببا  الماليببة  هأداؤ

اختلبف المشبباركين حببول اكتشباف المببدقق لخخطبباء والغبش المتعمببد وغيببر المتعمببد  وطريقبة عرضببها  بينمببا 
ومنبب  المببدقق  صببدار بيانببا  ماليببة مضببللة  وقيببام المببدقق بببالتحقق مببن عببدم ا لتببزام بببالقوانين واألنممببة  

 واستخدام المدقق مدخل الشك المهني عند التدقيق بد ً من نزاهة اإلدارت.
ًً  لقد أكد  الدر اسة الميدانية  علم زيبادت وعبي حملبة األسبهم فبي الشبركا  المسباهمة العامبة سابعاً

(   لبم فشبل التدقيق/الشبركة  وعلبم 1األردنية بشثن المسؤوليا  المختلوة المؤدية) نتائج تحليل الجدول رقبم
ليا  أهمية تثهيل وتبدريب  المبدققين الخبارجيين والمبديرين المباليين بمبا يتناسبب مب  التطبورا  فبي المسبؤو

 الحالية والجديدت بموجب تطبيق معايير التدقيق والضمان الدولية المعتمدت في األردن.
 وبناء علم النتائج السابقة يوصي الباحثان بما يلي 

 يوصي الباحثان المدققين الخارجيين بضرورت العمل علم األتي  -1
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مهني عنبد القيبام بواجبباتهم المهنيبة ا لتزام بمعايير التدقيق والضمان الدولية و قواعد السلوك ال 1/1
و جراء تحليل مستويع للقضايا التي عرض  علم المحاكم و األحكام التبي صبدر  مبن تلبك المحباكم بشبثنها 

 وذلك لالستوادت مما جاء بها.
النمببر فببي تعيببين مستشببار قببانوني دائببم بمكاتببب التببدقيق وذلببك  ذا كببان حجببم عملياتهببا ونشبباطها  1/4

م  مستشار قانوني خارجي للحصول  قنية م  العمالء و األطراف األخرى يبرر ذلك أو ا تواومشاكلها القانو
علم المشورت القانونية السليمة بشثن جمي  المواقف التي تحمل معها أخطار محتملة  فضالً عن عمل تغطيبة 

 تثمينية كافية للمخاطر المهنية المحتملة.
رتقبين و دارتهببم قبببل  بببرام التعاقببد النهببائي معهببم وذلببك القيببام بببإجراء فحببص دقيببق للعمببالء المبب 1/3

لتجنب التورط في تعاقدا  ذا  مخاطر قد تجلب معها مشاكل للمدققين بسبب عبدم اسبتقامة العميبل أو  دارتبه 
من خالل الحصول علم معلومبا  دقيقبة عبن نشباط العميبل و الصبناعة التبي ينتمبي  ليهبا ومبدى تعبرع هبذا 

 عة لمخاطر. النشاط أو تلك الصنا
ضرورت استخدام رسالة ا رتباط  في جمي  الخدما  المهنية المتوق علبم تقبديمها للعميبل ولبيس  1/2

علم مهمة التدقيق فقط  علم أن يوضا بهذه الرسالة األمور األساسية التبي قبد تكبون محبل خبالف فيمبا ببين 
مدقق الخارجي  والوترت المطلوب استكمال المدقق والشركة  ومنها  الخدما  المتعاقد علم تقديمها بمعرفة ال

المهام خاللها و الموعد النهائي لالنتهاء منهبا  وأسبس تحديبد أتعباب تلبك الخبدما   وحبدود المسبئولية التبي 
يتحملها المدقق الخارجي تجاه العميل  فا تواق علم مثبل تلبك األمبور فبي رسبالة ا رتبباط ومبن بدايبة عالقبة 

دنم حد ممكن الخالفا  التي قد تثور مستقبال وتهدد هذه العالقة خاصة في  طبار عقبد العميل/ بالمدقق يقلل أل
 مكتوب يشير صراحة  لم أن التدقيقا  المعتادت لم تصمم أساسا لكشف الغش والتالعب واستمرارية الشركة.

مسبتثمرين ممارسة العناية الوائقة عند التعاقد م  عمالء يعانون من مصاعب مالية  فالدائنين وال 1/5
وحملة األسهم وغيرهم في شركا  متعسرت أو مولسة قد يبحثون عن كبش فداء يحملونبه خسبائرهم  خاصبة 
وأن اسببتعراع القضببايا التببي عرضبب  علببم المحبباكم واألحكببام التببي صببدر  بشببثنها تشببير  لببم أنهببا شببمل  

تجنبب التعاقبد مب  هبؤ ء مدققين تعاقدوا م  عمالء أصبحوا فيمبا بعبد مولسبين  وعلبم المبدقق الحبريص أن ي
 العمالء حتم   يجد نوسه في موقف يجلب عليه العديد من المشاكل وعلم رأسها مشاكل التقاضي.

يوصببي الباحثببان جمعيببة المحاسبببين القببانونيين األردنيببين بضببرورت التثكببد مببن التببزام المببدققين  -4
مبدققين والمبدريين المباليين فبي الشبركا  ( وتنميم دورا  تدريبية لل1باألعمال السابق ذكرها )التوصية رقم 

لتعريوهم بمسبؤولياتهم عنبد تطبيبق معبايير التبدقيق والضبمان الدوليبة والتطبورا  فبي هبذه المعبايير وخاصبة 
 بالنسبة للمسؤولية عن الغش وا ستمرارية. 

 يوصي الباحثان بورصة األوراق المالية األردنية بمايلم  -3 
ققي الحسبابا  القبانونيين األردنيبين بتطبيبق معبايير التبدقيق والضبمان بضرورت مراقبة التزام مبد 3/1

الدوليببة عنببد تببدقيق البيانببا  الماليببة للشببركا  المسبباهمة العامببة المقيببدت فببي بورصببة عمببان  والتثكببد مببن 
حصولهم علبم دورا  تدريبيبة بالتنسبيق مب  جمعيبة المحاسببين القبانونيين األردنيبين لمتابعبة التطبورا  فبي 

 سالوة الذكر. 2يق  والتنسيق م  مراقبة الشركا  بشثن التوصية رقم التطب
 -بإلزام جمي  الشركا  األردنية ببدائل محاسبية ملزمة تسبتخدم كثسباس إلعبداد البيانبا  الماليبة  3/4

وتوفر أساسا للمقارنبة ببين البيانبا  الماليبة  -وليس فقط بمعايير محاسبية دولية ألنها تتضمن أكثر من بديل 
للشركا  للحد من البدائل من الطرق المحاسبية التي تسبتخدمها الشبركا  للبتحكم فبي المركبز المبالي ونتيجبة 
األعمال التي تمهرها البيانا  المالية مما قد يؤدي  لم تضليل مسبتخدمي هبذه البيانبا  وذلبك للحبد مبن تبثثير 

ا تمثل مقياسا لكواءت كبل وكيبل علبم حبدت اإلدارت علم المدقق وتحقيق التوازن بين الوكيل واألصيل  حيث أنه
 بمقدار مساهمته في تحقيق الهدف.

يوصي الباحثان أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بالجامعا  األردنيبة والعربيبة بضبرورت  -2
 عببادت النمببر فببي خطببط التعلببيم المحاسبببي وخاصببة خطببط مسبباقا  التببدقيق والعمببل علببم تطويرهببا لتشببمل 

يبدت فبي معبايير التبدقيق والضبمان الدوليبة ومعبايير اإلببالا المبالي الدوليبة السبابق ذكرهبا فبي التطورا  الجد
 مقدمة هذه الدراسة.

 الدراسا  المستقبلية المقترحة
لقد اعتمد  الدراسة الحالية علم قائمبة اسبتبيان وكبان حجبم البيانبا  كافيبا للوصبول  لبم نتبائج قويبة 

أن اسبتخدام أسبلوب ا سبتبيان عرضبة للتحيبز الشخصبي  ولتبدعيم علم البرغم مبن وجبود شببه  جمباع علبم 
نتببائج هببذه الدراسببة يمكببن للدراسببا  المسببتقبلية اسببتخدام أسبباليب بحببث أخببرى مثببل دراسببة الحالببة أو عمببل 
الدراسا  المعملية  وحتم يمكن تعميم النتائج التي تم التوصل اليها لتشمل بقية المجتم  يجبب تكبرار دراسبة 
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حصول علم ردود فئا  أخرى من المحاسبين والمدققين الداخليين وحملة اإلسبناد وغيبرهم فبي الموضوع وال
 األردن وفي دول عربية أخرى.

لقببد كشببو  الدراسببة الحاليببة عببن وجببود تطببورا  فببي منبباطق مختلوببة مببن معببايير التببدقيق والضببمان 
مببدققين الخببارجيين و دارت الدوليببة ولعببل أهمهببا منطقتببي الغببش وا سببتمرارية بشببثن مسببؤوليا  كببل مببن ال

الشركا  لذا يقترح الباحثان عمل دراسبا  ميدانيبة مسبتقبلية لقيباس مبدى قيبام كبل مبن المبدققين الخبارجيين 
و دارت الشركا  بواجباتهم بشثن الغش من ناحية وا ستمرارية من ناحية أخرى وكذلك عمل دراسا  نمرية 

ن واإلدارت من تطورا  بعد ما شهدته المعايير المتعلقة بهما مقارنة لما شهدته مسؤوليا  المدققين الخارجيي
   وما بعد.4002  ونسخة 1115  1131،1114من تطورا  عن نسخة

 ( قائمة الهوامش والمراج  مرتبة كما ورد  في البحث5) 
 (1) IFAC, Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics 

Pronouncements, The International Federation of Accountants, 

http://www.ifac.org., January 1, 2004. 

(2) Ibid, p.p.178-88. 

(3) McEnroe, John, E. and Martens, Stanley C., Auditors` and Investors` 

Perception of the “ Expectation Gap “, Accounting Horizons, http://www.aaa.org., 

November 16, 2001. 

(4) Geiger, Marshall A. and Raghunandan, K., Auditor Tenure and Audit 

Reporting Failures, AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 

http://www.aaa.org., March 14, 2002. 

(5) Kinney, W. R. and Nelson, M. W., Outcome Reporting and the “ 

Expectation Gap “: The Case of  Loss Contingencies, , Journal of Accounting 

Research, Vol.34, No.2, Autumn, 1996, p. 281. 

(6) Epsterin, M. J. and Geiger, Marshall A., Investor View of Audit Assurance: 

Recent Evidence of the Expectation Gap, Journal of Accountancy, January 1994, 

p.60. 

(7) Porter, B., An Empirical Study of the Audit Expectation- Performance Gap, 

Accounting and Business Research, Vol.24, No.93, Winter 1993, p.p.49-68. 

(8) Humphrey, C. G., Moizer, P. and Turley, S., The Audit Expectation Gap in 

the UK, The Research Board, ICAEW, London, 1992. 

(9) Sikka, B. A., Puxty, H. W. and Cooper, C., Eliminating the Expectation 

Gap, Chartered Association of Certified Accountants, 1992. 

(10) Jekins, B., An Auditor’s Guide to Bridging the Gap, Accountancy, 

October 1990, p.22.   

و لمساق أاحق إسحذعا  لمسالذ،  جل  لمال وذا  ي  الو لمح لجوو: ق لسو حاقلةاو  تي لمحاتاط لمحهةتي 33) 
، لمجحواتتو لمستتولقاو ملحاذستت و، لمحجلتتق لدل ، لموتتقق حببوث المحاسبببيةمجلببة الب تتي لمححلكتتو لمو  اتتو لمستتولقاو، 

 .401، ص3881لم ذحف، س اح   
و أاحتتق الحتتي جحوتتو، حستتؤلماو لمحتتق ل عتتب  جتتل  لمال وتتذا عةتتق اط اتتل حوتتذاا  لماتتق ال لمقلماتتو، 30)

 ، ص.0222، كلاو لماجذ  ، جذحوو عاب كحف، لموق لم ذةي، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارت
و علي إ  لباا طل تو، ةحتل م حالات ق مالاتذف لموال تو  تاب  كت لةجذق لمح لجوتو لل اتال  )لماتقلا و 31)

، كلاتو لماجتذ  ، جذحوتو عتاب كتحف، المجلبة العلميبة لالقتصباد والتجبارتل ج ذ ي ملح لجع )ق لسو اج ا اتوو، 
 .318، ص0222لموق لم ذةي، 

 و ملحياق حب لمافذاا :34)
A- Stice, James D., Using Financial and Market Information to Identify Pre-

Engagement Factors Associated With Lawsuits Against Auditors, The Accounting 

Review, Vol.66, No. 3, July 1991, p.516. 

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
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B- واب لم ذ جااب، علي لاحق ياب، ق لسو االالاو محكذك  لماالذضي  ي حجذ  لمححذ سو لمحهةاو ملح لج
-، كلاو لماجذ  ، جذحوتو لمحةاتل  ، لمحجلتق لم تذحف عكت ، لموتقق لم تذحفالمجلة المصرية لدراسا  التجارية

 .180، ص393883
C- 363، صمرج  سابق ذكرهطل و،  اعلي إ  لبا. 
 و ملحياق حب لمافذاا :31)

A - Loebbecke, J. K,  Eining M. M. and Willingham, J. J., auditors` Experience 

With Material Irregularities: Frequency, Nature and Detectability, ADITING: A 

Journal of Practice & theory , No.9,Fall, 1989, p.p.1-28.  

B- 391، صمرج  سابق ذكرهطل و،  اعلي إ  لبا.  
C-  ،189، صمرج  سابق ذكرهعلي لاحق ياب. 

(16) Simunic, D., The Pricing OF Audit Services: Theory and Evidence, 

Journal of Accounting Research, Spring, 1980, p. 173. 

(17) Hall, William D. and Renner, Arthur J., Lessons That Auditors Ignore at 

Their Own Risk, Journal of Accountancy, July 1988,p.p. 50-58. 

(18) Kinney, W. B. and Mc Daniel, L., Characteristics of Firms Correcting 

Previously Reported Quarterly Earnings, Journal of Accounting & Economics, 

No.11, February 1989, p.74. 

(19) Kreutzfeldt, R. and Wallace, W., Error Characteristics in  Audit 

Populations: Their Profile and Relationships to Environmental Factors, ADITING: A 

Journal of Practice & theory, Fall 1986, p.p. 20-43. 

(20) Simunic, D. and Stain, M., Product Differentiation in Auditing: A Study of 

Auditor Choice in the Market for New Issues, Canadian Certified General 

Accountant’s Research Foundation, 1987. 

(21) Palmrose, Zoe-Vonna, An Analysis of Auditor Litigation and Audit 

Service Quality, The Accounting Review, Vol. LXIII, No.1., January 1988, p.56. 

(22) St. Pierre, Kent and Anderson, James A., An Analysis of  the Factors 

Associated With Lawsuits Against Public Accountant’s, The Accounting Review, 

April 1984, p.p.246-47. 

(23) Watts, R. and Zimmerman, J., Positive Accounting Theory, Prentice-

Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986, p.92. 

(24) Krishnan and Krishnan, J., The Role of Economic Trade Offs  in the Audit 

Opinion Decision: An Empirical Analysis, Journal of Accounting, Auditing& 

Finance, No.11, Fall 1996, 560-86. 

(25)  Kinney, W. B. and Mc Daniel, L., Op. Cit, p.p.71-93.   

(26) Schwartz, K. B. and Soo, B. S., An Analysis of  Form 8-K Disclosures of 

Auditor Changes by Firms Approaching Bankruptcy, ADITING:A Journal of 

Practice & theory, No.14, Spring 1995, p.p.125-36. 

(27) Carcello, J. V. and ) Palmrose, Zoe-Vonna, Auditor Litigation and 

Modified Reporting  on Bankrupt Clients, Journal of Accounting Research, No.32 

Supplement, 1994, p.p. 1-30. 

(28) Lys, T. and Watts, R. L., Lawsuits  Against Auditors, Journal of 

Accounting Research, No.32 Supplement, 1994, p.p. 65-93. 

(29) St. Pierre, Kent and Anderson, James A., Op. Cit., p.p.246-47. 

(30) Palmrose, Zoe-Vonna, Litigation and Independent Auditor: The Role of 

Business Failures and Management Fraud, ADITING: A Journal of Practice & 

theory, Spring 1987, p.p. 90-103. 

(31) Stice, James D., Op. Cit., p.p.535-40. 
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(32) Sullivan, J. D.,  Litigation Risk  broadly Considered in Auditing, 

Symposium XI: Proceedings of the 1992 Deloitte& Touche, Symposium on 

Auditing Problems, University of Kansas, School of  Business, 1992, p.p.49-59. 

(33) Kinney, W. B., Auditor’s  Liability: Opportunities Research, Journal of 

Economics& Management Strategy, Fall 1993, p.p.349-60. 

(34) See: 
A- Frantz, Pascal, Auditor’s Skill, Auditing Standards, Litigation and Audit Quality, 

British Accounting Review, No. 31, 1999, p.p.151-83. 

B- Heninger, W. G., The Association Between Auditor Litigation and Abnormal 

Accruals, The Accounting Review, Vol.76, No.1, January 2001. p.124. 
و كل ي لمساق  لقف، االا  لموللح  لمحؤ     ي جلق   قحذا حهةو لمحاذست و للمح لجوتو لأ ت   مت  11)

، كلاتو مجلة آفاق جديبدتلمحةكل    ذماللللا لمحذماو: ق لسو ةظ او لحاقلةاو، على حاقل او لمحوللحذا لمحاذس او 
 .318، ص0220لم ل ع،  –لماجذ  ، جذحوو لمحةل او، لمحجلق لم ل ع عك ، لموقق لم ذم  

(36) Porter, B., Op. Cit., p.50.  
(37) Watts, R. and Zimmerman, J., Op. Cit., p.92.   
(38) Antle, R., The Auditor as Economic Agent , Journal of Accounting 

Research, Autumn, 1982. 

مجلبة و حاحق السف سذما، لسا قلا ةظ او اكلفو لملكذمتو  تي االات  لمطلتو علتى جتلق  لمح لجوتو، 18)
 .36، ص3884، كلاو لماجذ  ، جذحوو لمحةل او، لمحجلق لمسذقف، لموقق لم ل ع، آفاق جديدت

(40) See: 
A- Taylor, D.H. and Glezen, G. W., Auditing: Integrated Concepts and Procedures, 

6th ED, John Wiley& Sons, Inc., USA, 1994, p.p.58-59.   

B- Cupta, K., Contemporary Auditing, 5th, ED., Tata McGraw- Hill Publishing 

Company Limited, New Delhi, 1999, p.p.918-19. 

C- Konrath, Larry F., Auditing Concepts and Applications: A Risk Analysis 

Approach, 4th ED., South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 1999, p.p.61-63. 
(41) Taylor, D.H. and Glezen, G. W., Op. Cit., p.p.57-58.   

(42) ) See: 
A-Roth, James and Espersen, Donald, Internal Auditor’s Role in Corporate 

Governance: El Paso Internal Control Assessment Survey, IIA Research Foundation, Inc., 

Altamonte, Springs, Florida, USA, 2002, p.p.1-26. 

B-Roth, James and Espersen, Donald, Internal Auditor’s Role in Corporate 

Governance: Alltel Control and Risk Self-Assessment Process, IIA Research Foundation, 

Inc., Altamonte, Springs, Florida, USA, 2003, p.p.1-12. 

C-Roth, James and Espersen, Donald, Internal Auditor’s Role in Corporate 

Governance: Implementation Guide Series, Section 302-CEO/CFO Certification of 

Disclosure Controls, IIA Research Foundation, Inc., Altamonte, Springs, Florida, USA, 

2003, p.p.1-18. 

D-Roth, James and Espersen, Donald, Internal Auditor’s Role in Corporate 

Governance: Implementation Guide Series, Section 404-Organization`s Assessment of 

Internal Control, IIA Research Foundation, Inc., Altamonte, Springs, Florida, USA, 2003, 

p.p.1-16. 

E-Roth, James and Espersen, Donald, Internal Auditor’s Role in Corporate 

Governance: Sample Audit Committee Charter, IIA Research Foundation, Inc., Altamonte, 

Springs, Florida, USA, 2003, p.p.1-6. 

F-Roth, James and Espersen, Donald, Internal Auditor’s Role in Corporate 

Governance: Audit Committee Charter Issues Matrix, IIA Research Foundation, Inc., 

Altamonte, Springs, Florida, USA, 2003, p.p.1-8. 



 01 

G-Roth, James and Espersen, Donald, Internal Auditor’s Role in Corporate 

Governance: Sample Disclosure Committee Charter, IIA Research Foundation, Inc., 

Altamonte, Springs, Florida, USA, 2003, p.p.1-3. 
(43) IFAC, Op. Cit., p.p.252-61. 

(44) Ibid, p.p.483-494. 

(45) Ibid, p.p.262-68. 

(46) Ibid, p.p.213-14. 

مجلببة و علتتي ع تتق لمالتتذق  لمتت ةا ذا،  ةاتتو  جتتل  لمال وتتذا  تتي لماتتق ال لأستت ذ هذ: قماتت  حتتب لد قب، 47)
، 0221ذةلب لم تذةي، كت3، لموتقق 12، لموللا ل قل او، عحذق  لم ا  لمولحي، لمجذحوتو لد قةاتو، لمحجلتق دراسا 
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 البحث  ملحق

 استبيان قائمة
   معلوما  عامةاألول القسم

  الحالية الوميوة   أو ً 

 العلمي  المؤهل ثانياً 

                          جامعي. ب  . أقل من جامعي                    أ

 العلمي  التخصص ثالثاً 

                          أخري. ب  محاسبة                        . ال أ

   الخبرت العملية )بالسنوا (  رابعا

(  لي 10. من )ب                      10 من. أقل   أ
(40    ) 

 

  (           30. اكثر من ) د    (       30(  لي)40. من )ج

 
 …التالية يرجي اختيار اإلجابا  المناسبة   بعد قراءت األسئلة الثاني القسم

 درجة التثكد - العبارت/ السؤال
 متثكد

 تماماً 

  لم متثكد
حد 
 ما

 غير
 متثكد 

  غير
 متثكد 
 تماماً 

فشببل فببي البيانببا   احتمببالهببل تعتقببد أن هنبباك  -1
 المالية المدققةال.

     

الماليببببة  البيانببببا هببببل تعتقببببد أن احتمببببال فشببببل  -4
 عدم فهم مسؤوليا  المدققال. المدققة يعود  لم

     

الماليببببة  البيانببببا هببببل تعتقببببد أن احتمببببال فشببببل  -3
 المدققة يعود  لم عدم فهم مسؤوليا  اإلدارتال.

     

الماليببببة  البيانببببا هببببل تعتقببببد أن احتمببببال فشببببل  -2
 المدققة يعود  لم عدم الثقة في مهنة التدقيق ال.

     

 الماليببببةهببببل تعتقببببد أن احتمببببال فشببببل البيانببببا   -5
 المدققة يعود  لم عدم الثقة في اإلدارتال.

     

الماليببببة  البيانببببا هببببل تعتقببببد أن احتمببببال فشببببل  -1
المدققببة يعببود  لببم عببدم مالءمببة المعببايير المهنيببة 

 للبيئةال.

     

الماليببببة  البيانببببا هببببل تعتقببببد أن احتمببببال فشببببل  -5
المدققة يعود  لم غياب التشبريعا  المحليبة أو عبدم 

 بالتشريعا  المحليةال. لتزاما متابعة 

     

الماليببببة  البيانببببا هببببل تعتقببببد أن احتمببببال فشببببل  -3
 الشببركا المدققببة يعببود  لببم الوضببائا الماليببة فببي  

 العالميةال.

     

الماليببببة  البيانببببا هببببل تعتقببببد أن احتمببببال فشببببل  -1
المدققبببببة يعبببببود  لبببببم اسبببببتخدام أسبببببلوب العينبببببا  

 . التدقيقالاإلحصائية في 

     

الماليبببة  البيانبببا تعتقبببد أن احتمبببال فشبببل  هبببل-10
المدققة يعود  لبم ضبعف أنممبة الرقاببة الداخليبة أو 

 من قبل اإلدارتال. بهاعدم اإليمان 
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البيانبببا  الماليبببة  فشبببلهبببل تعتقبببد أن احتمبببال  -11
 المدققة يعود  لم انتشار ماهرت الشركا  العائليةال.

     

ا  الماليبببة البيانببب فشبببلهبببل تعتقبببد أن احتمبببال  -14
المدققة يعود  لبم وجبود أسبواق المبال والرغببة فبي 

 .األرباحالالتالعب في 

     

البيانبببا  الماليبببة  فشبببلهبببل تعتقبببد أن احتمبببال  -13
المدققببة يعببود  لببم قصببر فتببرت التببدقيق وعببدم تغييببر 

 المدققال.

     

البيانبببا  الماليبببة  فشبببلهبببل تعتقبببد أن احتمبببال  -12
عببداد غيببر المتخصصببين المدققببة يعببود  لببم ارتوبباع أ

 .والتدقيقالفي المحاسبة 

     

يعني أن التدقيق تم  نميفهل تعتقد أن التقرير  -15
 أداؤه باستقاللية وموضوعية ونزاهةال.

     

يعنبببي اكتشببباف  نميبببفهبببل تعتقبببد أن التقريبببر  -11
 المدقق األخطاء والغش المتعمد وغير المتعمدال.

     

يعنبي منب  المبدقق  نميبفهل تعتقد أن التقريبر  -15
  صدار قوائم مالية مضللةال.

     

يعنبببي أسبببتخدم  نميبببفهبببل تعتقبببد أن التقريبببر  -13
مببدخل الشببك المهنببي عنببد التببدقيق بببد ً مببن نزاهببة 

 اإلدارتال.

     

يعنبي قيبام المبدقق  نميبفهل تعتقد أن التقريبر  -11
 بالتحقق من عدم ا لتزام بالقوانين واألنممةال.

     

يعني التزام المبدقق  نميفتقد أن التقرير هل تع -40
بتقببديم مقترحببا  وتوصببيا  بشببثن البيانببا  الماليببة 

 .عرضهاالوطريقة 

     

منببب  واكتشببباف  عبببنتعتببببر اإلدارت مسبببؤولة  -41
 وتصحيا عدم ا لتزام بالقوانين واألنممة.

     

ما يبرد  لبي  اكتشافيعتبر المدقق مسؤول عن  -44
 تزام بالقوانين واألنممة.انتباهه بشثن عدم ا ل

     

 واكتشبببافتعتببببر اإلدارت مسبببؤولة عبببن منببب   -43
 .ICSوتصحيا نقاط الضعف في 

     

 الوهبميعتبر المدقق مسؤول عن الحصول علي  -42
وتقيبببيم واكتشببباف مبببا يبببرد  لبببي انتباهبببه مبببن نقببباط 

 المخاطر. وتقدير ICSالضعف في 

     

تبوفير البيانبا  بشبثن  مسبؤولة  تعتبر اإلدارت  -45
 الالزمة لتطبيق اإلجراءا  التحليلية عند التدقيق.

     

عببدم اسببتخدام  بشببثن  يعتبببر المببدقق مسببؤول  -41
 اإلجراءا  التحليلية في التدقيق.

     

عمبببل التقبببديرا   عبببنتعتببببر اإلدارت مسبببؤولة  -45
 المحاسبية.

     

ا نحرافا  عنبد  من يعتبر المدقق مسؤول عن  -43
 قيق التقديرا  المحاسبية.تد
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منببب  واكتشببباف  عبببنتعتببببر اإلدارت مسبببؤولة  -41
 وتصحيا الخطث والغش. 

     

المببببادئ  تطبيبببقيعتببببر المبببدقق مسبببؤول عبببن  -30
األساسببية للتببدقيق واكتشبباف مببا يببرد  لببي انتباهببه 

 بشثن الخطث والغش.

     

تقيبيم قبدرت الشبركة  عبنتعتبر اإلدارت مسؤولة  -31
 األستمراريه.علم 

     

النمببر فببي مببدي  هببييعتبببر مسببؤولية المببدقق  -34
الشبركة  اسبتمراريةمالئمة استخدام اإلدارت لورع  

 في  عداد البيانا  المالية.

     

أعبببداد البيانبببا   عبببنتعتببببر اإلدارت مسبببؤولة  -33
 المالية وتقديمها للمدقق .

     

البيانبببا   تبببدقيقيعتببببر المبببدقق مسبببؤول عبببن  -32
لمالية المعدت بمعرفبة اإلدارت علبي أسباس اختبباري ا

 للمساهمين. بشثنهاو عداد تقرير 

     

قببببول أو رفبببع  عبببنتعتببببر اإلدارت مسبببؤولة  -35
المقترحا  أو التوصيا  المقدمة من المبدقق سبواء 

أمور التبدقيق الهامبة بالنسببة  بشانشوويا أو كتابيا 
 للتحكم المؤسسي.

     

مب  اإلدارت  ا تصبالمسؤول عبن يعتبر المدقق  -31
في حينه شوويا أو كتابيا بشان أمور التدقيق الهامة 

 المؤسسي. للتحكمبالنسبة 

     

 
 لسيادتكم تعاونكم الصادق معنا ....          ونشكر

 
 ولي التوفيق وهللا

 
 


