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قياس فهم المديرين والمدققين وحملة األسهم للمسؤولية عن 
 فشل التدقيق/ الشركة في بيئة األعمال األردنية

 

 أحمد حلمي جمعة دكتورال
 ستاذ مشارك في قسم المحاسبةأ

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 جامعة الزيتونة ـ األردن

 زياد أحمد الزعبي دكتورال
 بةفي قسم المحاس محاضر متفرغ

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 جامعة الزيتونة ـ األردن

 ملخصال
ـــة لقـــد جـــذب موضـــود فشـــش التدقيباالشـــركة انتبـــا  األدب المحاســـبي  منـــذ نةاي

تجريبيـة السـابقة الدراسـا  الورغم أن  ومع بداية القرن الحادي والعشرين القرن العشرين،
أنةـــا تجا لـــ  البحـــث  ـــن نتيجـــةا  ، إالقـــد ركـــز   لـــي مـــا يســـمي ت بفجـــو  التوقعـــا  ت

ســــبب الفجــــو  و ــــي فشــــش التدقيباالشــــركة، وفــــي المقابــــش تعتبــــر  ــــذ  الدراســــة امتــــداد 
 للدراســــــا  الســــــابقة مــــــن شــــــ ش  مــــــش مقارنــــــة مباشــــــر  بــــــين أرا  المــــــديرين المــــــاليين

 )ممثش اإلدار ( والمدققين الشارجيين وحملة األسةم في بيئة األ ماش األردنية. 
قمنــا فــي  ــذ  الدراســـة بتحديــد األبعــاد المشتلفــة للفشــش مــن أســـباب و ليــل لقــد 

بـــين األفـــرا   ا  تاريشيـــ ا   حـــن مـــن الدراســـة التحليليـــة أن  نـــاك صـــرا يومعـــايير، وقـــد 
الث ثـــة مجتمـــع الدراســـة، كمـــا أن مةنـــة المحاســـبة تقـــوم بتـــوفير معـــايير مناســـبة لنجـــا  

لى أن حملة األسةم أكثـر فةـم للمسـيولية التدقيباالشركة، كما أشار  الدراسة الميدانية إ
 ن.و ن الماليو ن ثم المدريالشارجيو ن و  ن فشش التدقيباالشركة يليةم المدقق

 –فشــش التدقيباالشــركة  -حملــة األســةم -ن و المــدقق –ن و المــدير : مصططحلحاا الدراسططة
 المسيولية.

 ن.يللحصوش  لى قائمة االستبيان يرجي مراجعة الباحث البياناا المتاحة:
 

 022ورد  ذا البحث للنشر في المجلة بتاريخ ـا   ا  ا
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 المقدمة( 1)
تتزايد اليوم تسايال  المجتمع المالي العالمي  ن أسـباب الفضـائو واالنةيـارا  

؟ أو االثنـــين  وضـــياد أمـــواش المســـتثمرين فةـــش تعـــود إلـــى فشـــش التـــدقيب أم فشـــش اإلدار 
ن يــرون أن فشـــش )إفـــ  ( و تثمر معــا ؟، وبمعنـــي أشــر مـــن المســيوش  ـــن الفشــش؟ المســـ

المننمة معنا  فشش التدقيب، بينما يري المـدققون أن فشـش التـدقيب يعـود إلـى  ـدم إتبـاد 
 ن للمعايير المةنية، وأن فشش المننمة يعود إلى سو  اإلدار  والمنافسة.يالمدقق

مـن شـ ش مجلـ  معـايير التـدقيب والضـمان  IFACما تقدم قـام ى لإواستجابة 
أيضــا  كمــا شــةد  ، (1) 5440فــي نســشة  ــام بالعديــد مــن التعــدي    AASBIالــدولي 

أيضـــــا  تفـــــورا   5440فـــــي نســـــشة  IASBمعـــــايير المحاســـــبة الدوليـــــة الصـــــادر   ـــــن 
 .IFRSsمعايير اإلب غ المالي الدولية شمولةا لتضمن  

 وننـــرا  ألن الفكـــر والتفبيـــب المحاســـبي  ـــاد  مـــا يفـــرب بـــين  مـــش المحاســـب
رقــم  ISA)تــدقيب البيانــا  الماليــة( ولــذلك يعبــر  نــا  الماليــة( و مــش المــدقب)إ ــداد البيا

( مــن شــ ش الــن  15مــن معــايير التــدقيب الدوليــة  ــن  ــذ  التفرقــة فــي الفقــر  ) 544
بينمـــا يكـــون المـــدقب مســـيوال  ـــن تكـــوين وبيـــان رأيـــل المةنـــي حـــوش البيانـــا  ت:(5)التـــالي

  الماليــة  ــي مــن واجــب إدار  المننمــة وأن الماليــة فــسن مســيولية إ ــداد و ــر  البيانــا
  ذ  ت. اتدقيب البيانا  المالية ال يعفي اإلدار  من مسيولياتة

 مشكلة الدراسة
 التـي تواجةةـالشركة من أ م التحديا  المعاصر  يعتبر موضود فشش التدقيباا

البيانـا  المةنة في األلفية الثالثة والتي تشير إلى التباين بـين فةـم المجتمـع ومسـتشدمي 
المالية اآلشرين لمسيوليا  المدققين التـي يجـب أن تكـون وا تقـاد المـدققين لمسـيولياتةم 
ال زمـــة  نـــد إصـــدار م للتقـــارير الننيفـــة قبـــش اإلفـــ  ، ولقـــد جـــذب  ـــذا التبـــاين انتبـــا  

 وتزايــد مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرينمنــذ نةايــة القــرن العشــرين، األدب المحاســبي 
 الميـا   ىو المالية للشركا  األمريكيـة وانةيـار شـركة التـدقيب المصـنفة األولـبعد الفضائ

 أرثر أندرسون، وشركة أنرون للفاقة.
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ولذلك تتمثـش المشـكلة الرئيسـية لفجـو  التوقعـا  التـي تـم تناولةـا فـي العديـد مـن 
الدراســا  فــي النتيجــة المتوقعــة لةــا والتــي تكمــن فــي فشــش التدقيباالشــركة وليســ  فــي 

ن  نــاك أفــرب بــين التوقــع واإلدراك النــاتا  ــن إصــدار المــدقب لتقريــر ننيــ   لمــا  بــال
يمكـن تيدي إلى إف   العميش ولكنةـا كانـ  شافيـل  ـن المـدقب وكـان  ا  أو نروف ا  أحداث

 .للمدقب أن يكون  لى  لم بةا
ـــك للمـــدقب فـــي   ـــتلش  أســـباب ذل ـــة المـــدقب بفبيعـــة  مـــش  ـــدم مع (1)وت رف
بــف  االســتجابة فــى ( 5؛ )ا ا  التــدقيب الواجــب أداي ــا فــي الشــركةإجــر مــد  الشــركة، و 

 ــدم معرفــة ( 1) فــىأمــا للشــركة فتــتلش  ، و حــاال  الــرد  لــى الشــكاو  واالستفســارا 
سـيفر  الشـعور  (5) ،تـي يمكـن أن تحصـش  ليةـا مـن المـدقبالشركة بحجـم الشـدما  ال

 دققي الحسابا .بعدم الرضا لدي إدارا  الشركا  وحملة األسةم  ن أدا  م

 أهمية الدراسة 
محاولــة التوصــش إلــى نتــائا إضــافية تفيــد فــى إثــرا  نتــائا الجةــود البحثيــة الحاليــة  -1

حــــوش المســــيولية  ــــن فشــــش التدقيباالشــــركة مــــن شــــ ش بيــــان األبعــــاد المشتلفــــة 
 .للمسيولية  ن الفشش

ولية  ــن فشــش مراجعــة التفــورا  فــي معــايير التــدقيب الدوليــة ذا  الع قــة بالمســي  -5
التدقيباالشــــــــركة، وتقــــــــديم االقتراحــــــــا  المناســــــــبة بشــــــــأن  ــــــــ   مشــــــــكلة فشــــــــش 

 التدقيباالشركة.
دارا -3 فـي األردن  الشـركا   جذب انتبا  الممارسين والتننيمـا  المةنيـة المشتصـة وار

والمسـيولية  ـن فشـشا التـدقيب  مـدقب  نـد تـدقيب البيانـا  الماليـةإلى معرفـة دور ال
 .الشركة
  :لدراسةهدف ا

 يتمثش الةد  الرئيسي للدراسة في قيا  درجة فةم المديرين الماليين والمـدققين

وحملة األسةم للمسيولية  ـن فشـش التدقيباالشـركة فـي بيئـة األ مـاش األردنيـة، ويتحقـب 
  ذا الةد  من ش ش:
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  ن فشش التدقيباالشركة من شـ ش مقارنـة أرا  المـديرين ةفةم المسيولي  تقييم مد -1
المـــاليين والمـــدققين الشـــارجيين وحملـــة األســـةم والكشـــ   ـــن مجـــاال  التفـــابب أو 

 االشت   بينةما. 

فعاليـة التفـورا  فـي معـايير التـدقيب والضـمان الدوليـة فـي نجـا  مـد  التحقب من  -5
 التدقيباالشركة.
 :فرضياا الدراسة

 صحة الفرضيا  الث ثة التالية:   ذ  الدراسة الشتبار مدتقوم 
يوجــد اشــت   فــي الفةــم لــدي المــديرين المــاليين والمــدققين  :ىلفرضططية الرئيسططية األولططا

الشـــارجيين وحملـــة األســـةم بشـــأن المســـيولية  ـــن فشـــش التدقيباالشـــركة؛ والشتبـــار  ـــذ  
 الفرضية فقد تم تقسيمةا إلى الفرضيا  الفر ية التالية:

ـــة األولـــ - ـــدي اىالفرضـــية الفر ي لمـــديرين المـــاليين بشـــأن : يوجـــد اشـــت   فـــي الفةـــم ل
 المسيولية  ن فشش التدقيباالشركة  ند إ داد البيانا  المالية.

الفرضـــية الفر يـــة الثانيـــة: يوجـــد اشـــت   فـــي الفةـــم لـــدي المـــدققين الشـــارجيين بشـــأن  -
 المسيولية  ن فشش التدقيباالشركة  ند تدقيب البيانا  المالية.

في الفةـم لـدي حملـة األسـةم بشـأن المسـيولية  الفرضية الفر ية الثالثة: يوجد اشت   -
  ن فشش التدقيباالشركة  ند است م البيانا  المالية المدققة.

  ال توجــد فــروب ذا  داللــة إحصــائية بشــأن اشــت   مــد الفرضططية الرئيسططية الةانيططة:
فةـــــم المـــــديرين المـــــاليين والمـــــدققين الشـــــارجيين وحملـــــة األســـــةم للمســـــيولية  ـــــن فشـــــش 

التشصــ ، والشبــر  العمليــة؛ وتنقســم  ــذ  و إلــى التأ يــش العلمــي،   ركة تعــز التدقيباالشــ
 الفرضية الرئيسية الثانية إلى الفرضيا  الفر ية التالية:

  : ال توجــد فــروب ذا  داللــة إحصــائية بشــأن اشــت   مــدىالفرضــية الفر يــة األولــ -
ية  ـــــن فشـــــش فةـــــم المـــــديرين المـــــاليين والمـــــدققين الشـــــارجيين وحملـــــة األســـــةم للمســـــيول

 إلى التأ يش العلمي.  التدقيباالشركة تعز 
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فةـم   الفرضية الفر ية الثانية:ال توجد فروب ذا  داللة إحصـائية بشـأن اشـت   مـد -
ـــــــة األســـــــةم للمســـــــيولية  ـــــــن فشـــــــش  المـــــــديرين المـــــــاليين والمـــــــدققين الشـــــــارجيين وحمل

 إلى التشص .تعز  التدقيباالشركة 

فةـم   توجد فروب ذا  داللة إحصـائية بشـأن اشـت   مـدالفرضية الفر ية الثالثة:ال  -
ـــــــة األســـــــةم للمســـــــيولية  ـــــــن فشـــــــش  المـــــــديرين المـــــــاليين والمـــــــدققين الشـــــــارجيين وحمل

 إلى الشبر  العملية.تعز  التدقيباالشركة 
ــــروب بشــــأن  :الفرضططططية الرئيسططططية الةالةططططة فةــــم المســــيولية  ــــن فشــــش مــــد  تميــــش الف

 شارجيين.التدقيباالشركة لصالو المدققين ال
 مجتمع الدراسة والعينة 

ن المــــاليين والمــــدققين الشــــارجيين وحملــــة يتكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن المــــدري
ـــة و ـــم مـــن ذوي الشبـــر  فـــي الممارســـة  األســـةم فـــي الشـــركا  المســـا مة العامـــة األردني
العمليــة  ــ و   لــى إلمــامةم بمشــاكش الممارســة المةنيــة، أمــا  ينــة الدراســة فقــد تكونــ  

المجتمع و م األفراد الذين وز    ليةم قائمة االستبيان وفلب منةم الـرد  لـى  ذا من 
فةـم المسـيولية  ـن   ما ورد فيةـا مـن أسـئلة و بـارا  بةـد  اسـتف د رأيةـم فـي مسـتو 

 فشش التدقيباالشركة. 
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محـاور قائمـة لدراسـة واشـتمل  المناقشـا   لـى  ينـة القد تمـ  المقـاب   مـع 
، بحيث يقوم المستقصي منل بتحديد درجـة األ ميـة النسـبية مـن شـ ش إ فـا  االستبيان

 .(1) إلى غير متأكد تماما   (2) وزن نسبي لكش  بار  و ي متأكد تماما  
صدب قائمة االستبيان بعرضةا  لى بع  من أ ضا  مد  ولقد تم اشتبار 

ثبا  األدا  من ش ش مد  دريسية في أقسام المحاسبة، كما تم اشتبار الةيئة الت
حيث بلغ معامش الثبا  لكافة أسئلة و بارا   )كرونباخ ألفا( حساب معامش الثبا 

 . %14االستبيان لعينة الدراسة أكثر من
ســــــتشدم الباحثــــــان بعــــــ  األســــــاليب اولتحليــــــش واشتبــــــار نتــــــائا الفرضــــــيا  

كمــا تــم اســتشدام  ،نحــرا  المعيــاريدم الوســف الحســابي واالســتشااإلحصــائية حيــث تــم 
لمعرفة مـا إذا كانـ   نـاك  Mann-Whitney Testو Kruskal -Wallis Testاشتبار 

إلـــى المتايـــرا  المســـتقلة التــــي عـــز  ت  فـــروب ذا  داللـــة إحصـــائية بـــين  ينـــة الدراســــة 
 تتضمن المي ش العلمي والتشص  والشبر .

 اسة( اإلحار النظري للدر 2)
 عرض وتحليل ألهم أدبياا الدراسة

مشـــــكلة فشـــــش التدقيباالشـــــركة ا تمامـــــا متزايـــــد مـــــن قبـــــش البـــــاحثين و  ىتلقـــــ
التننيما  المسئولة  ن المةنة مع تزايد الد او  القضائية المرفو ـة ضـد المـدققين فـي 
ة كثير مـن الـدوش مثـش الواليـا  المتحـد ، بريفانيـا، اسـتراليا، كنـدا، وبعـ  الـدوش العربيـ

   من تنود وتعدد أسباب  ذ  القضايا.وذلك  لى الرغم 
ـــة فـــي  ـــذا الصـــدد: دراســـة   McEnroe andومـــن أ ـــم الدراســـا  األجنبي

Martens 5441(3) والتـــي شـــمل   ينـــة مـــن البنـــوك والمـــدققين ومـــن أ ـــم  ةفـــي أمريكـــ
المســتثمرين   النتــائا التــي توصــل  لةــا  ــذ  الدراســة  ــي وجــود فجــو  التوقعــا  وأن لــد

ن كمـــا أكـــد  الدراســـة أيضـــا   لـــى أن مةنـــة و للضـــمان الـــذي يقدمـــل المـــدقق ا   اليـــ ا  وقعـــت
 المحاسبة يجب أن تضع المعايير المناسبة لتشفي  فجو  التوقعا .

أيضــا  فقــد ركــز   ةفــي أمريكــKinney and Nelson 1111(0 )وأمــا دراســة 
سـائر أو االلتزامـا  مـة و ـي الفجـو  المتعلقـة بالمحاسـبة  ـن الشمة لى أحـد الجوانـب ال



   5442لعام  04  العددالعلوم االقتصادية والقانونية   مجلة بحوث جامعة حلب      سلسلة 

 5 

الشــرفية وذلــك للتمييــز بــين الفجــو  المرتبفــة بتقريــر المــدقب  ــن األحــداث الفعليــة وتلــك 
 المرتبفة بالتقرير  ن األحداث المحتملة.

 لـــى المســـتويا   Epsterin and Geider 1110(2)دراســـة ركـــز  بينمـــا 
ن، في حـين أن دراسـة يالمشتلفة للتأكيد الذي يوفر  التدقيب من ش ش  ينة من المستثمر 

Porter  ربف  بين ما تتعر  لل مةنة التدقيب مـن نقـد ومقاضـا  وفجـو   (1)1113 ام
 يـةفـى بريفان (5)1115 ـام  Humphrey, et alتوقعـا  األدا ، وأيضـا  نجـد أن دراسـة 

ـــدقيب و مـــش المـــدققين بـــين  قـــد توصـــل  إلـــى وجـــود اشت فـــا  حـــوش فبيعـــة  مليـــة الت
 المعنية بالتقارير المالية.المدققين واألفرا  

 al Sikka etدراســة  فةــيوأمــا الدراســا  التــي ركــز   لــى  ــ   المشــكلة 
 Geigerدراسة  -مثش –وغير ذلك من الدراسا   Jekins 1114(1)، ودراسة (8)1115

and Raghunandan 5445 (14) والتــي تناولـــ  الع قـــة بــين فـــوش فتـــر   ةفـــي أمريكـــ
تقريــر التــدقيب ومــن أ ــم النتــائا التــي توصــل  اليةــا  ــذ   المــدقب وفشــش Tenureتثبيــ  

 الدراسة وجود   قة  كسية بين تثبي  المدقب وفشش تقرير التدقيب. 
فـــــي  (11)1115العربـــــي دراســـــة ت الســـــقات    لـــــى المســـــتو أ ـــــم الدراســـــا  أمـــــا 

 ، ومــن أ ــم نتــائاافتراضــيا   مةمــة و ــام    11، وقــد تضــمن  الدراســة الميدانيــة الســعودية
 حتميـا   بـر أمـرا  تالتي توصل  اليةا  ذ  الدراسـة أن الجوانـب المشتلفـة لفجـو  التوقعـا  تع

لمزيـد مـن التأصـيش وتـوفير دالئـش تجريبيـة أو ى الـإفي مةنة التـدقيب إال أنةـا فـي حاجـة 
 ميدانية فى  دد أكبر من الدوش.

ير و ـي دراسـة ننريـة ا تمـد   لـى مقارنـة معـاي (15) 5444ت  ةودراسة تجمع
، وبعـد تحليـش معـايير مريكية المتعلقة بفجـو  التوقعـا التدقيب الدولية بمعايير التدقيب األ

توصـل  الدراسـة إلـى  1115فجو  التوقعـا  وفقـا  لمعـايير التـدقيب الدوليـة الصـادر   ـام 
ــــر المــــتحفن تقــــدر  أن مســــيولية اإلدار   ــــن فجــــو  التوقعــــا   نــــد إصــــدار التقريــــر غي

كمــــا تبــــين أيضــــا  أن  نــــاك   قــــة ، %22ة المــــدقب تقــــدر ب، بينمــــا مســــيولي%54ب
 .ومسيولية اإلدار   كسية متوسفة بين مسيولية المدقب
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فـي مصـر قـد تناولـ  قيـا  الع قـة  (13) 5444في حين نجد أن دراسـة فلبـة 
حــــ ش  ــــدقيب وار ــــي  Switchingبــــين فشــــش الت ــــائا الت المــــدقب الشــــارجي، ومــــن أ ــــم النت

 ـن  ا  يجب  دم إح ش المدقب إذا كان فشش التدقيب ناتجـ (1)ة توصل  إليةا  ذ  الدراس
 ا  يجب إح ش المدقب إذا كان فشـش التـدقيب ناتجـ (5)؛ لشفأ العشوائي فى الفتر  القصير ا

 ــن التحيــز مــن المــدقب مــع االدار  فــى الفتــر  الفويلــة ألن فــوش فتــر  التــدقيب  ــاد  مــا 
 .تجعش المدقب يميش إلى إرضا  االدار 

 وم فشل التدقيق/الشركةمفه
 لـــى أن فشـــش التـــدقيبا  (10)، وفلبـــة ، زيـــنSticeيتفـــب العديـــد مـــن البـــاحثين 

الشركة يحدث نتيجة إغفاش بيانا  جو رية أو وقود تحريفا  ميثر  فـي البيانـا  الماليـة 
، و ليــــل يــــرتبف فشــــش أو لــــم يحصــــلواســــوا  حصــــش المــــدققون  لــــى أدلــــة تــــدقيب كافيــــة 

بــــا  بسصــــدار بيانــــا  ماليــــة شافئــــة، إال أن مجــــرد وجــــود شفــــأ فــــي التدقيباالشــــركة غال
البيانــا  الماليــة ال يعــد شــرفا  كافيــا  لفشــش التــدقيب حيــث أن  نــاك العديــد مــن العوامــش 
المتعلقة بفشش التدقيباالشركة تعود لـددار ، وأشـر  تعـود للمـدقب ومـن العوامـش المتعلقـة 

تصـــــــميم ننــــــــام الرقابــــــــة  (5، )(11)و (21) مشــــــــافر البنـــــــود المحاســــــــبية( 1) بـــــــاإلدار :
 .(11)مشاكش السيولة( 0، )(18)الحالة المالية للشركة  (3، )(15)الداشلية

أما العوامش المتعلقة بالمدقب فتعود إلى تنود مستويا  الجود  التي تقدمةا 
مكاتب التدقيب والموارد المتاحة في تيار التقاضي، وقدر  المدقب  لى إجرا  تقدير 

فبيعة وشصائ  العميش وأدا  إجرا ا  تدقيب كافية  لى احتماال  األشفا  سليم ل
أن العم   يستنتجون جود  التدقيب من  Simunic & Stein (54)لذلك ير  ، المكتشفة

أن  Palmrose (51)كما تر  ، االسم البراب والسمعة التي يتمتع بةا مكتب التدقيب
دال  وقود حاال  تقاضي أ لى من مكاتب التدقيب الصاير  والمتوسفة بةا مع

 .المكاتب الكبر 

ـــدقيب مـــد  وال   واســـتقرار   قـــة ومـــن العوامـــش المشـــاركة فـــي وقـــود فشـــش الت
أن الـتعلم يحـدث للمـدقب  St. Pierre & Anderson (55)، ولـذا يـر  المـدقباالعميش، 

   مع تزايد الشبر  مع العميش ومن ثم تحقب كفاية أكبر في جمع وتقييم األدلة.
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ةــو مــد  قــدر  المــدقب الشــارجي فوأمــا العامــش األشيــر المــرتبف بفشــش التــدقيب 
 ذا العامـش  Watts & Zimmerman (53) لى اإلفصا   ن أشفا  مكتشفة، وينسب 

   .الستق ش المدقبإلى ا
ن ينةـــران فشـــش ين قـــوييومـــن العـــر  المتقـــدم يـــري الباحثـــان أن  نـــاك دافعـــ

وفيمـــا يتعلـــب بالـــدافع ، ي للشـــركة ومقاضـــا  المـــدقبالتدقيباالشـــركة و مـــا العســـر المـــال
 : العسر المالي: فقد أشار  العديد من الدراسا  وجـود   قـة إيجابيـة بـين العسـراألوش

، ودراســة Krishnan and Krishnan  1115(50)المــالي وفشــش التــدقيب منةــا دراســة
Kinney and McDaniel 1181(52) ودراسـة ،Schwartz and Soo (51) وجـد  حيـث

أن  ناك   قة إيجابية بين استقالة المدقب واالف سـا  ال حقـة، بينمـا أشـار  دراسـا  
 Carcelloأشر  إلى وجود   قة سالبة بين العسر المالي وفشـش التـدقيب و ـي دراسـة 

and Palmrose 1110(55) ودراسة ،Lys and Watts 1110(58.) 
فقد أثب  بعـ  الدراسـا  باألدلـة  وفيما يتعلب بالدافع الثاني: مقاضا  المدقب:

ــــــــــــين فشــــــــــــش األ مــــــــــــاش ومقاضــــــــــــا  المــــــــــــدققين و ــــــــــــي دراســــــــــــة ــــــــــــاف ب  وجــــــــــــود ارتب
St. Pierre and Anderson 1180(51) ودراســــــة ،Palmrose 1185(34)، 

Stice 1111(31) وقـد أشـار  دراسـةSullivan  1115(35)  ضـد   إلـى أن  ـدد الشـكاو
أضــعا   ةالشــركا  العامــة يصــش إلــى ث ثــالكبــر  المرفو ــة مــن  ةمكاتـب التــدقيب الســت

فقـد  Albrecht and Willingham  1113(33)دراسـةأمـا العـدد الفعلـي لفشـش التـدقيب 
أشـــار  إلـــى أن  ـــدد القضـــايا المرفو ـــة ضـــد المـــدققين فـــي تزايـــد مســـتمر فـــي الســـنوا  

أن أزمــة المقاضــا  ضــد  Frantz 1111 ،Heninger 5441 (30)  األشيــر ، ولــذلك يــر 
ليسـ  بمنـأ   ـن  ـذ  األزمــة،  ةن بريفانيـأو  ةفـي أمريكـ قين أصـبح  تمثـش  مقـا  المـدق

كمــا أن  ــدد القضــايا ضــد المــدققين تتزايــد مــع تزايــد األحــداث الشــاذ  فــي تقريــر الشــركة 
مثــش زيـــاد  الـــدشش و ـــذ  النتيجــة تتســـب مـــع ا تقـــاد أصــحاب المصـــالو الشـــارجيين  ـــن 

  لعــر  تقــارير ماليــة كــبو جمــا  اإلدار  مســيولية المــدقب  ــن الفشــش ألنــل قــادر  لــى
 أكثر صحة. 
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ن أن مشـافر التقاضـي ضـد المـدقب تكـون أ لـى فـي يومما تقـدم يتضـو للبـاحث
أن السبب الرئيسـي فـي رفـع الـد او  القضـائية السنوا  األولى لع قة المدقباالشركة، و 

لفـرب بـين فشـش ضد المدققين يعود إلى  دم استيعاب مستشدمي القـوائم الماليـة المدققـة ل
يعنــي: أدا  التــدقيب بــدون  Audit Failureأن فشــش التــدقيب  إذالتــدقيب وفشــش الشــركة 

ـــــــــــــــــــدقيب المقبولـــــــــــــــــــة، أمـــــــــــــــــــا فشـــــــــــــــــــش الشـــــــــــــــــــركة  توافـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــع معـــــــــــــــــــايير الت
Business Failure يعنـــي اإلفـــ   بســـبب  ـــدم كفـــا   اإلدار ، المنافســـة، النـــرو  ف

ــاين بــين ا تقــاد غيــر المتوقعــة، أمــا فجــو  فشــش التــدقيبا الشــركة فسن ةــا تعنــي: وجــود تب
مســتشدمي البيانــا  الماليــة المدققــة حــوش مســيوليا ا واجبــا  المــدققين التــي يجــب أن 
تكون، وا تقاد المدققين لمسـيولياتةما وواجبـاتةم ال زمـة  نـد إصـدار م التقـارير الننيفـة 

 .لدف  في الفتر  السابقة 
 مدقق الخارجي وحملة األسهمالتأصيل التاريخي للعالقة بين اإلدارة وال

يعـد التــدقيب  ــد  كـش ممــار  للمةنــة، وال يمكـن ألي ممــار  أن يرغــب  ــن 
قصــــــد فــــــي أدا  ســــــيم، ولكــــــن  نــــــاك كثيــــــر مــــــن العوامــــــش التــــــي تــــــيدي إلــــــى فشــــــش 
التدقيباالشـــركة ومـــن ثـــم زيـــاد   ـــدم ثقـــة ورضـــا المجتمـــع  ـــن أدا  مـــدققي الحســـابا ، 

أدا  شـدما  و المنافسـة، و  ،قبوش أتعـاب منشفضـةأ( ) :(32)ومن أ م  ذ  العوامش ما يلي
وجـــود مـــا يســـمى تبفجـــو  التوقعـــا   (ب؛ و )ســـتمرارية، و ـــدم الـــتحفن بشـــأن اال أشـــر 
 ت. Expectation Gapت

يين النـود أن فجو  التوقعا  تتكون مـن نـو ين أساسـPorter 1113 (31 )ويري 
ن أالمجتمـع المـالي   ولةـذا يـر ، ا و  األدفجـف، وأمـا النـود الثـاني: األوش: فجو  المعقولية

دور اإلدار  من مننور ننرية الوكالـة با تبار ـا مجمو ـة مـن التعاقـدا  الرسـمية وغيـر 
ي  لــى ســبيش ىــالرســمية لــل انعكاســا   لــى  مــش كــش مــن المحاســب والمــدقب حيــث ير 

أن دور المحاسـب المسـا د  فـي إتمـام  Watts and Zimmerman  1181(35)المثـاش
قــدا  بشــكش يشفــ  مــن تكــالي  الوكالــة الناتجــة  ــن  ــذ  العقــود ولكــن الحــب  ــذ  التعا

 لــى  Monitoringأن دور المحاســب لــن يكــون فعــاال  إال إذا كانــ   نــاك رقابــة جيــد  
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 ذ  الع قا  التعاقدية لمنع قيام الوكيش بتعنيم دالة منفعتل  لى حساب المنعـة الذاتيـة 
   .لألصيش و ذا  و دور التدقيب الشارجي

أن تحقيــب  ــذا الةــد  يــتم  ــن فريــب تضــمين  Rick 1185(38)و ليــل أشــار 
إبــدا  رأي فنــي محايــد  مــا إذا كانــ  السياســا  التــي تتبعةــا  )أ(دور المــدقب الشــارجي 

الرقابــة  لــى  (ب)؛ واإلدار  العليــا تتفــب مــع المبــادب المحاســبية المتعــار   ليةــا أم ال
 ــن المســـا مين ومـــن ثــم منعةـــا مــن تعنـــيم دالـــة  ســلوك اإلدار  العليـــا با تبار ــا وكـــي   
 منفعتةا  لى حساب منفعة األصيش.

أن المشكلة الرئيسية في الع قـا  التعاقديـة  ـي  ـدم  (31)1110ويقرر تسالمت 
تماثش المعلوما  فلي  مـن شـك فـي أن الوكيـش لديـل شبـر  ومعلومـا  أفضـش مـن حيـث 

إلـى العمـش  لـى  المدقب(قد يدفع الوكيش ) صيش األمر الذيالكم والكي   ما يمتلكل األ
استا ش ما لديل مـن المعلومـا  فـي تننـيم منفعتـل وبالتـالي يحـدث مـا يسـمى بالتشلشـش 

 ذ  المشكلة البد أن يلجـأ األصـيش )حملـة األسـةم(   ولتشفي Moral Hazardالشلقي 
رجي يتمثـش إلى المدقب الشارجي للرقابة  لى تصـرفا  الوكيـش أي أن دور التـدقيب الشـا

 في تشفي  التشلشش الشلقي.

لفبيعـــة الع قـــة بـــين اإلدار  والمـــدقب الشـــارجي  ةمـــاوبتحليلن يباســـتقرا  البـــاحث
 :األتيوحملة األسةم يتضو 

يوجد صراد بين اإلدار  وحملة األسةم مـن ناحيـة وحملـة األسـةم مـن ناحيـة أشـري،  -1
مي البيانـا  الماليـة المدققـة  ذا الصراد إلى تزايد اإلدراك من قبش مستشد  وقد أد

وليتةا ي لمســيوليا  المــدققين الشــارجيين، وتزايــد ا تمــام  يئــة ســوب المــاش بتنفيــذ مســ
 الشاصة بحماية المستثمرين.

لقــد د ــ  كــش مــن الصــرا ا  والتعارضــا  إلــى التــدشش التشــريعي مــن قبــش الــدوش  -5
ود  معلومـــا  تحســـين جـــلوالتـــدشش المةنـــي مـــن قبـــش المننمـــا  المةنيـــة المشتلفـــة 

البيانــا  الماليــة وزيــاد  قــدر  المــدقب فــى مواجةــة األصــيش واألفــرا  األشــر  ذوي 
أن بيئـة التـدقيب تنفـوي  لـى العديـد  إذ ،الع قة والحد من مشـكلة التشلشـش الشلقـي

   .من التعارضا 
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نتيجـة للصــرا ا  والتعارضــا  بــين اإلدار  والمـدقب الشــارجي وحملــة األســةم و ــدم  -3
لــدور يجــب  لــى اإلدار  والمــدققين إدراك أن بعــ  الــد او  القضــائية قــد وضــو  ا

ترفـع  لـى أمـش أن يحصـش األفـراد الـذين لحقـ  بةـم شسـائر  لـى تعـوي  مـن أي 
مصدر باـ  الننـر  مـا إذا كـان المصـدر قـد أرتكـب أشفـا  أم ال، وذلـك بسـبب 

فيــز لــدي د تحو وجــ( و 5؛ )وجــود قبــوش  ــام فــي المجتمــع برفــع د ــاو  قضــائية( 1)
ـــة وفقـــا   ( 3؛)ألســـا  األتعـــاب المشـــروفة المحـــامين  لـــى تـــوفير الشـــدما  القانوني

العديــد مــن الصــعوبا  التــي تواجــل القضــا  فــي تفســير الجوانــب الفنيــة فــي وجــود 
 ــدم وضــو  التفســير الشــا  بالمســيولية القانونيــة  نــد قيــام ( 0؛ )مةنــة المحاســبة

 مكاتب التدقيب بالممارسة المةنية.
 في تحوير دور ومسؤولية المدقق/اإلدارة لنجاح التدقيق IFACدور 

اإلشــار  إلــى أنــل  لــى الــرغم ممــا تقــدم يوجــد اتفــاب  -بــادب ذي بــد  -يجــدر 
 لــــى أن فشــــش التــــدقيبا الشــــركة يعــــود إلــــى مةنــــة  (04) ــــالمي بــــين الكتــــاب والبــــاحثين

ة فشــش دراســة وفحــ  مشــكلمنــذ منتصــ  الســبعينيا   AICPAيحــاوش لــذلك ، التــدقيب
 التدقيباالشــــــــركة وتفــــــــوير مســــــــيوليا  المــــــــدققين وقــــــــد شــــــــكش لــــــــذلك لجنــــــــة تعــــــــر 

Chen Commission  وقـــد قـــدم   ـــذ  اللجنـــة  ـــد  توصـــيا  متنو ـــة إل ـــاد  ثقـــة
 Treadwayتعــر   1182تشــكيش لجنــة  ــام  كمــا تــم المجتمــع فــي شــدما  التــدقيب،

Commission  أو لجنــة حمايــة التننيمــا  اإلداريــةCOSO
راســة   قــة اإلدار  لد (01)

بـالا  ودور المــدققين الشــارجيين فــي اكتشــا  األنــواد المشتلفــة مــن الاــ ، وقــد قــدم  
بشـأن  ا  تقريـر  5443، كما أصدر  فـي نةايـة  ـام 1185 ذ  اللجنة أوش تقرير لةا  ام 

اإلفار المتكامش للرقابة الداشلية وال تزاش تقـارير  ـذ  اللجنـة مسـتمر  حتـى اآلن لتفـوير 
نشا  لجان للتدقيب واإلفصا  فى الشركا الر   .(05)قابة الداشلية وار

ركـــز   الشـــركةو ليـــل ففـــي إفـــار المحـــاوال  التـــي اســـتةدف  نجـــا  التـــدقيبا 
 لــــى إصـــــدار  IFAC –IAASBالجةــــود مــــن جانـــــب المننمــــا  المةنيــــة وشصوصـــــا  

نــل بعــام ، مقار 5440، وأســفر  الجةـود الحاليــة لعــام فـوير المعــايير والبيانــا  المةنيــةوت
تعلقــــــة بمشــــــكلة فشــــــش  ــــــن حــــــدوث العديــــــد مــــــن التفــــــورا  فــــــي المعــــــايير الم 1115
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، وفيما يلي تحليش موجز أل م التفورا  في معـايير التـدقيب الدوليـة كمـا التدقيباالشركة
 يلي:

    :(03)مسؤولية المدقق في اعتبار الغش والخحأ عند تدقيق البياناا المالية
 واإلدار  ( بتوســيع مســيوليا  المــدقب504ولي رقــم )تــم تعــديش معيــار التــدقيب الــد

التعــدي   قــد زاد  مــن واجبــا  ومســيوليا  أن بشــأن الاــ  والشفــأ و لــى الــرغم مــن 
المدقب بشأن تقديمل الضمان المناسب بـأن األشفـا  والاـ  ذا  التـأثير  لـى البيانـا  

ا المعيـار نجـو فـي تفـوير المالية سيتم اكتشافةا وفقا  لمفةوم التأكيد المعقوش، إال أن  ذ
 أدا  المدقب بالفعالية المفلوبة لتوفير مبدأ التأكيد المعقوش.

 :(00)استمرارية الشركة
( بشــأن اســتمرارية 254تــم إجــرا  تعــديش شــامش فــي معيــار التــدقيب الــدولي رقــم )

بتوســـــيع مســـــيوليا  اإلدار  والمــــــدقب مـــــن شـــــ ش زيــــــاد   IAASBالشـــــركة مـــــن قبــــــش 
مـد   ـن الننـر فـى  أن المـدقب مسـيوشوأكـد المعيـار ، و  يقوم بةـااإلجرا ا  التي س
 ـن تقيـيم القـدر   لـى  لفر  استمرارية الشـركة وال يعـد مسـيوال   اإلدار م  مة استشدام 

 .اتةااالستمرارية في حد ذ
 االتصاالا بشأن أمور التدقيق مع المكلفين بالتحكم:

الموســـوم: االتصـــاال  مـــع 1445تـــم إلاـــا  البيـــان الـــدولي لمةنـــة التـــدقيب رقـــم 
بتوسـيع  (02) (514معيار التـدقيب الـدولي رقـم ) IAASB، وأصدر 5441ا1اإلدار  فى 

فـي المعيـار  د، ولعش أ ـم مـا ور تصاش مع أولئك المكلفين بالتحكممسيوليا  المدقب باال
بشأن أمور التدقيب اآلثار المادية للتاير في السياسـا  المحاسـبية، ومشـافر التقاضـي، 
واألحـــداث أو النـــرو  المتعلقـــة بقـــدر  الشـــركة  لـــى االســـتمرارية، ونقـــاف الضـــع  فـــي 

 الرقابة الداشلية، وأشيرا  نزا ة االدار  والا  الذي لددار    قة بل.
معــايير التــدقيب  يفــ ا  ملموســ ا  الباحثــان أن  نــاك تفــور   نف قــا  ممــا تقــدم يــر ا

 إذ، ميــــش اإلدار  مســــيوليا   اليــــةولكــــن تتجــــل التفــــورا  نحــــو تح ،والضــــمان الدوليــــة
التأكيـــد  لـــى قيـــام  504لمعـــدش رقـــم مـــن معيـــار التـــدقيب الـــدولي ا 21تضـــمن  الفقـــر  

وليتةا  ـن وضـع وتفبيـب تعتـر  بمسـي  اإلدار  بأنةـا المدقب بالحصوش  لى إقرارا  من
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، فضـ   ــن أننمـة المحاسـبة والرقابـة الداشليـة المصـممة لمنـع واكتشـا  الاـ  والشفـأ
 .(01)فصا   ن جميع الحقائب المةمةاإل
 ( الدراسة الميدانية8)

( شصائ  مفردا  العينة المشتار  5) الجدوش رقم يوضو: خصائص عينة الدراسة
 التشص ، والشبر  العملية كما يلي:و وفقا  للمي ش العلمي، 

 الخبرة العملية( يوضح تصنيف مفرداا العينة المختارة وفقًا للمؤهل العلمي، التخصص، و 2جدول رقم )
 حملة األسهم المدققين المدريين الماليين المؤهل العلمي -1

 % العدد % العدد % العدد 

 8868 25 1560 0 2068 15 أقل من جامعي

 0060 05 3.60 80 0860 23 جامعي

 155 05 155 83 155 83 المجموع

    التخصص  -2

       

 20 10 155 83 0068 .2 المحاسبة

 00 00 صفر صفر 2860 . ىأخر 

 155 05 155 83 155 83 المجموع

    الخبرة العملية -8

       

 2868 10 8062 18 0060 10 سنواا 15أقل من 

 0868 20 8063 10 0060 13 سنة25 -15أكةر من 

 20 10 .236 11 068 2 سنة 85 -25أكةر من 

 368 0 صفر صفر 260 1 سنة 85أكةر من 

 155 05 155 83 155 83 المجموع

 نتائج تحليل اتجاهاا عينة الدراسة نحو أسئلة وعباراا االستبيان
من ش ش تحليش نتائا  ينة الدراسـة نحـو أسـئلة و بـارا  االسـتبيان اتضـو أن 

يتــراو  مــا بــين مفــرد   131ا   ينــة البحــث البالاــة ( التجا ــM) قيمــة الوســف الحســابي
لمقيـا  ليكـر  و ـذا  كـد ومتأكـد تمامـا ( فبقـا  متأ) ( أي بين متوسف األ مية09133945)

يدش  لى وجود اتفاب بين ما وصش إليـل الباحثـان فـي اإلفـار الننـري مـن  ـذ  الدراسـة 
 فشش التدقيباالشركة. في لى األ مية النسبية لةذ  العوامش فى التأثير 
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 نتائج التحليل المقارن ألراء مجتمع الدراسة 
حسابي لأل مية المعفا  بشصو  أسباب ( الوسف ال0يوضو الجدوش رقم )

من قبش  ينة البحث المدرين الماليين والمدققين  اش فشش البيانا  المالية المدققةاحتم
 الشارجيين وحملة األسةم وترتيبةا من وجةة ننر م  كما يلي:

 فهم عينة الدراسة لألسباب المحتملة لفشل البياناا المالية المدققةمدى ( يوضح 0جدول رقم )

 السؤال/ العبارة
المدريين 
 الماليين

 حملة األسهم المدققين

 M R M R M R 

 1 063 2 .26 8 260 هل تعتقد أن هناك احتمال فشل في البياناا المالية المدققة؟. -1

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى عدم  -2
 8 062 0 861 0 .26 فهم مسؤولياا المدقق؟.

هل تعتقد أن فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى عدم فهم  -8
 8 062 1 860 1 061 مسؤولياا اإلدارة؟.

هل تعتقد أن احتمال فشل  البياناا المالية المدققة يعود إلى عدم  -0
 1 060 0 260 2 860 الةقة في مهنة التدقيق؟.

ة يعود إلى عدم هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدقق -0
 0 061 8 862 0 .26 الةقة في اإلدارة؟.

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى عدم  -0
 2 068 15 268 3 261 مالءمة المعايير المهنية للبيئة؟.

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى  -0
 3 860 0 865 0 262 م بالتشريعاا المحلية؟.متابعة االلتزا مغياب أو عد

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى  -3
 . 860 0 865 0 260 الفضائح المالية في  الشركاا العالمية؟.

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى  -.
 0 .86 . 260 0 262 لتدقيقاستخدام أسلوب العيناا اإلحصائية في ا

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى  -15
ضعف أنظمة الرقابة الداخلية أو عدم اإليمان بها من قبل 

 اإلدارة؟.
262 0 868 2 068 2 

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى -11
 0 065 0 861 0 260 ية؟.انتشار ظاهرة الشركاا العائل

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى  -12
 0 065 3 260 0 260 وجود أسواق المال والرغبة في التالعب في األرباح؟.
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هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى  -18
 0 061 2 868 . .16 قصر فترة التدقيق وعدم تغيير المدقق؟.

هل تعتقد أن احتمال فشل البياناا المالية المدققة يعود إلى  -10
 0 863 0 .26 8 862 ارتفاع أعداد غير المتخصصين في المحاسبة؟.

 ( السابب يتضو ما يلي:0وباستقرا  بيانا  الجدوش رقم )
ليلـة األ ميـة فيما يتعلب بأن  ناك احتماش فشـش البيانـا  الماليـة المدققـة نجـد أنةـا ق -1

من وجةة ننر المديرين الماليين والمدققين الداشليين ولكنةا  لى درجة  اليـة جـدا  
 من األ مية من وجةة ننر حملة األسةم. 

إن أســـباب احتمـــاش فشـــش البيانـــا  الماليـــة المدققـــة األكثـــر أ ميـــة مـــن وجةـــة ننـــر  -2
 ـدم فةـم  -أالمالية المدققة تعود إلى  وامش أ مةـا:  رين الماليين في البيانا يالمد

ن أسـباب احتمـاش فشـش أ؛ كمـا  دم الثقة فـي مةنـة التـدقيب -بمسيوليا  اإلدار . 
الماليـــة المدققـــة األكثـــر أ ميـــة مـــن وجةـــة ننـــر المـــدققين الشـــارجيين فـــي  البيانـــا 

، يا  اإلدار  ــدم فةــم مســيول -:أ وامــش أ مةــا ليــة المدققــة تعــود إلــىالبيانــا  الما
 ضع  أننمة الرقابة الداشلية أو  دم اإليمان بةا من قبش اإلدار . -ب

إن أسباب احتماش فشش البيانا  المالية المدققة األكثر أ مية من وجةة ننر حملـة  -3
 ــدم الثقــة فـــي  -أامـــش أ مةــا: و  األســةم فــي البيانــا  الماليـــة المدققــة تعــود إلــى 

 ابة الداشلية أو  دم اإليمان بةا من قبش اإلدار .ضع  أننمة الرق -اإلدار .  ب
معفـا  بشصـو  ( التالي الوسف الحسـابي لأل ميـة ال2) كما يوضو الجدوش رقم

  ينة البحث في التقرير النني  وترتيبةا من وجةة ننر م كما يلي:ا تقاد مد  
 الخارجيين  ن الماليين والمدققينيريعينة الدراسة من المد فهممدى ( يوضح 0جدول رقم )

 وحملة األسهم لمعاني التقرير النظيف

 حملة األسهم المدققين المدريين الماليين السؤال/ العبارة

 M R M R M R 

هل تعتقد أن التقرير النظيف يعني أن التدقيق تم أداؤه  -10
 1 063 1 860 1 065 باستقاللية وموضوعية ونزاهة؟.

اكتشاف المدقق األخحاء  هل تعتقد أن التقرير النظيف يعني -10
 1 063 8 .26 1 065 والغش المتعمد وغير المتعمد؟.
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هل تعتقد أن التقرير النظيف يعني منع المدقق إصدار قوائم  -10
 1 063 0 263 1 065 مالية مضللة؟.

هل تعتقد أن التقرير النظيف يعني استخدام المدقق مدخل  -13
 0 863 0 268 0 260 ة اإلدارة؟.الشك المهني عند التدقيق بداًل من نزاه

هل تعتقد أن التقرير النظيف يعني قيام المدقق بالتحقق من  -.1
 2 060 2 865 2 860 عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة؟.

هل تعتقد أن التقرير النظيف يعني التزام المدقق بتقديم  -25
 8 068 1 860 8 860 مقترحاا وتوصياا بشأن البياناا المالية وحريقة عرضها؟.

 ( السابب يتضو ما يلي:2وباستقرا  بيانا  الجدوش رقم )
ارجيين ين المــاليين والمــدققين الشــير يوجــد اتفــاب بــين مفــردا   ينــة البحــث مــن المــد

التقرير النني ، ولكـن تشتلـ  األ ميـة النسـبية المعفـا  لةـا وحملة األسةم ِبشأن معنى 
أن التـدقيب تــم أداي   -أ مـة:مةالمعـاني التاليـة  مـن وجةـة ننـر المـديرين المـاليين تعتبـر

اكتشــا  المــدقب األشفــا  والاــ  المتعمــد وغيــر  -ب، باســتق لية وموضــو ية ونزا ــة
مـــة مةتعتبـــر المعـــاني التاليـــة فمـــن وجةـــة ننـــر المـــدققين الشـــارجيين ، أمـــا مـــن المتعمـــد
م المــدقب بتقــديم التــزا -ب، أن التــدقيب تــم أداي  باســتق لية وموضــو ية ونزا ــة -و ــي:أ

ــة  ، ومــنمقترحــا  وتوصــيا  بشــأن البيانــا  الماليــة وفريقــة  رضــةا وجةــة ننــر حمل
ــــــة  ــــــر المعــــــاني التالي ــــــم أ -أ مــــــة و ــــــي:مةاألســــــةم تعتب ــــــدقيب ت داي  باســــــتق لية أن الت

 اكتشا  المدقب األشفا  والا  المتعمد وغير المتعمد. -بوموضو ية ونزا ة، 
 ميـــــة المعفـــــا  الي الوســـــف الحســـــابي لأل( التـــــ1كمـــــا يوضـــــو الجـــــدوش رقـــــم )

 ينــــة البحــــث للمســــيولية  ــــن منــــافب فشــــش التدقيباالشــــركة ا تقــــاد مــــد  بشصــــو  
 وترتيبةا من وجةة ننر م كما يلي:

 فهم عينة الدراسة للمسؤولية عن فشل التدقيق/ الشركةمدى ( يوضح 0جدول رقم )
 همحملة األس المدققين المدريين الماليين السؤال/ العبارة

 M R M R M R 

تعتبطططر اإلدارة مسطططؤولة عطططن منطططع واكتشطططاف وتصطططحيح عطططدم االلتطططزام  -21
 بالقوانين واألنظمة.

862 8 061 2 068 1 

عطن اكتشططاف مطا يططرد إلطى انتباهططم بشطأن عططدم  يعتبطر المطدقق مسططؤوالً  -22
 االلتزام بالقوانين واألنظمة.

860 8 863 2 060 1 

منع واكتشاف وتصحيح نقطاح الضطعف فطي تعتبر اإلدارة مسؤولة عن  -28
ICS. 

860 8 062 2 063 1 

 8 860 1 061 2 863عن الحصطول علطي الفهطم وتقيطيم واكتشطاف مطا  مسؤوالً يعتبر المدقق  -20
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 وتقدير المخاحر. ICSيرد إلى انتباهم من نقاح الضعف في 
ال تعتبططططر اإلدارة مسططططؤولة بشططططأن تططططوفير البيانططططاا الالزمططططة لتحبيططططق  -20

 1 068 8 868 2 860 إلجراءاا التحليلية عند التدقيق.ا

بشأن عدم استخدام اإلجراءاا التحليلية فطي  مسؤوالً ال يعتبر المدقق  -20
 التدقيق.

862 2 865 8 062 1 

 1 060 2 860 8 263 تعتبر اإلدارة مسؤولة عن عمل التقديراا المحاسبية. -20

رافططاا عنططد تططدقيق التقطططديراا عططن منططع االنح مسططؤوالً يعتبططر المططدقق  -23
 المحاسبية.

26. 8 860 2 060 1 

 1 063 8 860 2 860 تعتبر اإلدارة مسؤولة عن منع واكتشاف وتصحيح الخحأ والغش. -.2

عططططن تحبيططططق المبططططادت األساسططططية للتططططدقيق  مسططططؤوالً يعتبططططر المططططدقق  -85
 1 065 1 065 2 063 واكتشاف ما يرد إلى انتباهم بشأن الخحأ والغش.

 1 065 1 065 2 068 تعتبر اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على األستمراريم. -81

تعتبر مسؤولية المدقق هي النظطر فطى مطدى مالءمطة اسطتخدام االدارة  -82
 1 065 1 065 2 060 لفرض استمرارية الشركة فى إعداد البياناا المالية.

 اا المالية وتقديمها للمدقق.تعتبر اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيان -88
868 2 065 1 065 1 

عططن تططدقيق البيانططاا الماليططة المعططدة بمعرفططة  مسططؤوالً يعتبططر المططدقق  -80
عداد تقرير بشأنها للمساهمين.  اإلدارة على أساس اختباري وا 

065 1 065 1 065 2 

تعتبططر اإلدارة مسططؤولة عططن قبططول أو رفططض المقترحططاا أو التوصططياا  -80
مططن المططدقق سططواء شططفويا أو كتابيططا بشططان أمططور التططدقيق  المقدمططة

 الهامة بالنسبة للتحكم المؤسسي.
263 8 060 2 063 1 

عططن االتصططال مططع اإلدارة فططي حينططم شططفويا أو مسططؤواًل يعتبططر المططدقق  -80
 1 060 2 061 8 860 مة بالنسبة للتحكم المؤسسي.مهكتابيا بشان أمور التدقيق ال

 ( السابب يتضو ما يلي:1الجدوش رقم )وباستقرا  بيانا  
ننمة والقوانين: تبين أن  ينة الدراسة مـن حملـة األسـةم لـديةم فةـم ى األلبالنسبة إل -1

 ن.و ن الماليو ن ثم المدير و ن الشارجو قيليةم المدق( 55-51) للعبارا   اش  
م لــديةم ننــام الرقابــة الداشليــة: تبــين أن  ينــة الدراســة مــن حملــة األســةإلــى بالنســبة  -5

بينمــا نجــد أن  ينــة الدراســة مــن ، ثــم المــديرين المــاليين (53للعبــار  رقــم ) فةــم  ــاش  
ن ثـم و ن المـاليو ، يلـيةم المـدير (50للعبـار  رقـم ) المدققين الشارجيين لـديةم فةـم  ـاش  

 حملة األسةم.
بالنســبة لدجــرا ا  التحليليــة: تبــين أن  ينــة الدراســة مــن حملــة األســةم لــديةم فةــم  -3

 ن. و ن الشارجيو ثم المدقق المديرون الماليونيليةم ، (51-52للعبارا  ) اش   
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بالنســبة للتقــديرا  المحاســبية: تبــين أن  ينــة الدراســة مــن حملــة األســةم لــديةم فةــم  -0
م ن بمستو  أ لى مـن المتوسـف ثـو ن الشارجيو يليةم المدق (58-55للعبارا  )  اش  

 ن بمستو  قليش.و ن الماليو المدير 
 لنسبة للشفأ والا : قد تبين أن  ينة الدراسة من حملـة األسـةم لـديةم فةـم  ـالي  با -2

بينمـــا نجـــد أن ،  نو ن الشـــارجيو ثـــم المـــدقق المـــديرون المـــاليون، يلـــيةم (51للعبـــار  )
، (34للعبـار  )  ينة الدراسة من حملة األسةم والمدققين الشارجيين لـديةم فةـم  ـاش  

 ن.و ن الماليو يليةم المدير 
لنســبة لتقيــيم قــدر  الشــركة  لــى االســتمرارية: تبــين أن  ينــة الدراســة مــن المــدققين با -1

ن و يلـــيةم المـــدير ، (35-31للعبـــارا  ) الشـــارجيين وحملـــة األســـةم لـــديةم فةـــم  ـــاش  
 ن.و المالي

ـــة األســـةم والمـــدققين الشـــارجيين  -5 ـــة الدراســـة مـــن حمل ـــر: تبـــين أن  ين بالنســـبة للتقري
بينما نجـد أن  ينـة الدراسـة ، نو ن الماليو ، يليةم المدير (33للعبار  ) لديةم فةم  اش  

، يلـــيةم (30للعبـــار  ) مــن المـــديرين المــاليين والمـــدققين الشـــارجيين لــديةم فةـــم  ــاش  
 حملة األسةم.

بالنسبة ل تصاش بشأن التحكم الميسسي: تبـين أن  ينـة الدراسـة مـن حملـة األسـةم  -8
ن بمسـتو  أ لـى مـن و ن الشـارجيو ةم المـدققييلي( 31-32للعبارا  ) لديةم فةم  اش  

 ن.و ن الماليو المتوسف ثم المدير 

 تحليل ومناقشة نتائج اختبار فرضياا الدراسة
تقـــوم  ـــذ  الدراســـة الشتبـــار مـــد  صـــحة ثـــ ث فرضـــيا  رئيســـية، وفيمـــا يلـــي 

 تحليش نتائا اشتبار كش فرضية رئيسية وفرضياتةا الفر ية كما يلي:
 فرضية األولىتحليل نتائج اختبار ال

ـــجـــش التعـــر  مـــن أ ى مســـتو  فةـــم المـــديرين المـــاليين والمـــدققين الشـــارجيين إل
وحملة األسةم بشأن المسيولية  ن فشـش التـدقيب ا الشـركة بشـكش  ـام وفـي كـش مرحلـة 
مــن المراحــش التــي تمــر بةــا البيانــا  الماليــة مــن إ ــداد وتــدقيب واســت م، فقــد تــم حســاب 
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لمعيــاري إلجابــا  أفــراد العينــة  لــى كــش فقــر  مــن فقــرا  الوســف الحســابي واالنحــرا  ا
 ( التالي:5االستبيان كما يوضحةا الجدوش رقم )

 مستوي االختالف ( يوضح نتائج تحليل 0جدول رقم )
 في فهم المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة لعينة الدراسة

 النتيجة االنحراف المعياري الوسح الحسابي الفرضية

 يوجد فهم عام 56.833 863832 الرئيسية

 يوجد فهم لدى المديرين الماليين .16150 .8602 الفرعية األولى

 يوجد فهم لدى المدققين الخارجيين 560011 062200 الفرعية الةانية

 يوجد فهم لدى حملة األسهم 560050 .06833 الفرعية الةالةة

  الحسـابية أكبـر ( السابب يتضو أن المتوسفا5وباستقرا  نتائا الجدوش رقم )
( ويدش ذلـك  لـى وجـود فةـم لـد  كـش مـن المـديرين المـاليين 3) من متوسف أدا  القيا 

والمـــدققين الشـــارجيين، وحملـــة األســـةم بشـــكش  ـــام وبشـــكش شـــا   نـــد إ ـــداد وتـــدقيب 
واست م البيانا  المالية المدققة، كما يوجد اشت   فى الفةم حيـث أن الوسـف الحسـابي 

بــر مــن الوســف الحسـابي للمــدققين الشــارجيين والمــديرين المــاليين؛ و ــذا لحملـة األســةم أك
 .لفرضية األولى وفرضياتةا الفر يةييكد صحة ا

 تحليل نتائج اختبار الفرضية الةانية وفرضياتها الفرعية
لمعرفة ما إذا كان   ناك فـروب ذا  داللـة إحصـائية بـين  ينـة الدراسـة حـوش 

م تعـــز  إلـــى المتايـــرا  لتدقيباالشـــركة بشـــكش  ـــامســـتو  فةـــم المســـيولية  ـــن فشـــش ا
الشبــــر ( للدراســــة لــــذلك تــــم اســــتشدام اشتبــــار  -التشصــــ  -المي ــــش العلمــــيالمســــتقلة )

Mann-Whitney واشتبـــــــارKruskal-Wallis  الشتبـــــــار الفرضـــــــية الثانيـــــــة الرئيســـــــية
م وفرضــياتةا الفر يــة، وبعــد التحليــش تــم التوصــش إلــى النتــائا الموضــحة فــى الجــدوش رقــ

 ( التالي:8)
 ( يوضح نتائج تحليل أةر المتغيراا المستقلة في فهم المسؤولية 3جدول رقم )

 عن فشل التدقيق/الشركة لعينة الدراسة
 النتيجة Mann-Whitney Kruskal-Wallis المتغير

  Sig  2قيمة كا Z  Sigقيمة 

 توجد فروق - - صفر 0658- المؤهل العلمي

 وجد فروقت - - صفر 36122- التخصص

 توجد فروق صفر 6082.. - - الخبرة



   5442لعام  04  العددالعلوم االقتصادية والقانونية   مجلة بحوث جامعة حلب      سلسلة 

 51 

ممــا  4942أقــش مــن  Sig( الســابب يتضــو أن قيمــة 8الجــدوش رقــم ) وباســتقرا 
يــدش  لــى وجــود فــرب ذا  داللــة إحصــائية بشــأن اشــت   فةــم العينــة للمســيولية  ــن 

شصــ  والشبــر ، و ــذا ييكــد  ــدم فشــش التــدقيبا الشــركة تعــز  إلــى المي ــش العلمــي والت
 انية الرئيسية وفرضياتةا الفر ية.الفرضية الث صحة

 تحليل نتائج اختبار الفرضية الةالةة
ولمعرفة اتجا  الفروب لنتائا تحليش أثر المتايـرا  المسـتقلة فـي فةـم المسـيولية 

يميـــش لصـــالو المـــديرين المـــاليين أم المـــدققين أ ـــن فشـــش التدقيباالشـــركة لعينـــة البحـــث 
قد تم اسـتشرا  الوسـف الحسـابي واالنحـرا  المعيـاري لعينـة الشارجيين أم حملة األسةم ف

 ( التالي:1الدراسة كما يوضحةا الجدوش رقم )
 ( يوضح اتجاهاا الفروق لنتائج تحليل أةر .جدول رقم )

 المتغيراا المستقلة في فهم المسؤولية عن فشل التدقيق/الشركة لعينة الدراسة
 لنتيجةا االنحراف المعياري الوسح الحسابي بيان

 الةالث 08..56 868550 نون الماليوالمدير 

 الةاني 165503 860500 نون الخارجيقوالمدق

 األول 560050 .06833 حملة األسهم

( الســابب يتضــو أن الفــروب بــين  ينــة الدراســة بشــأن 1الجــدوش رقــم )باســتقرا  
ييكـد  ــدم األسـةم، و ــذا  فةـم المسـيولية  ــن فشـش التـدقيبا الشــركة تميـش لصــالو حملـة

 .للدراسةالفرضية الثالثة صحة 
ويمكن تفسير اتجا  الفروب لصالو حملة األسةم حيـث أنةـم يمتلكـون مـي    

تضـو مـن اجامعية، كما أن لديةم العديد من التجارب والشبرا  المشتلفة بوجل  ام كما 
شصائ   ينة الدراسة السابب ذكر ـا، وبـ  شـك يصـحب ذلـك نمـو إيجـابي فـي فةمةـم 

أنةــم مــن المســتثمرين الرئيســين والسـيما سـباب والمســيولية  ــن فشــش التدقيباالشــركة، لأل
 .%2في الشركا  المسا مة العامة األردنية حيث تزيد مسا متةم  ن 

 ا  باإلضــافة إلــى مــا تقــدم فــسن النتــائا الســابقة تيكــد أن لــد  حملــة األســةم فةمــ
األكبـر  نـد فشـش التـدقيب،  ةالمسـيولي تحمشيممثش اإلدار ( ) بأن المديرين الماليين ا   الي

و ــو مــا ييكــد أيضــا صــحة مــا توصــش إليــل الباحثــان فــي اإلفــار الننــري للدراســة ومــا 
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فــي دراســتل الننريــة للمســيولية  ــن فجــو  التوقعــا   5444توصــش إليــل ت جمعــة ت  ــام 
 .1115 ند تفبيب معايير التدقيب الدولية الصادر   ام 

فـي األردن  5443الدراسة مع دراسة الـذنيبا   ـام و ليل تتفب بع  نتائا  ذ  
، ممــا يشــير إلــى ممـن حيــث  ــدم وجــود اتفــاب بــين المــدققين الشــارجيين حــوش مســيولياتة

ـــد  بعـــ  المـــدققين، وي حـــن الشـــي  نفســـل بالنســـبة  ـــة ل ـــإوجـــود نقـــ  فـــي المعرف ى ل
م  ـــن فشـــش )ممثـــش اإلدار ( وبالتـــالي  ـــدم الفةـــم الكامـــش لمســـيولياتة لمـــديرين المـــاليينا

الـــذنيبا  ت جو ريـــة بـــين  ـــذ  الدراســـة ودراســـة تالتدقيباالشـــركة، مـــع مرا ـــا  الفـــروب ال
أن  ذ  الدراسـة تركـز  لـى المسـيوليا  الحاليـة وفقـا  لمعـايير التـدقيب والضـمان  والسيما

 .  5445، والمعتمد  في األردن 5440الدولية الصادر  في 
 قبلية المقترحة( النتائج والتوصياا والدراساا المست0)

 نتائج الدراسة
 ــذ  الدراســة تحقيــب  ــد  رئيســي يتمثــش فــى قيــا  فةــم  يحــاوش الباحثــان فــ

المــدققين الشــارجيين، وحملــة األســةم للمســيولية  ــن و )ممثــش اإلدار (،  المــديرين المــاليين
توصـل  الدراسـة  المتقـدمعـر  الفشش التدقيباالشركة في بيئـة األ مـاش األردنيـة، وبعـد 

 لعديد من النتائا أ مةا: إلى ا
ــــة الصــــادر   ــــن  :أوال   ــــي اإلصــــدارا  المةني  IFACلتــــابع ا IAASBيوجــــد تفــــوير ف

وليا  االدار ا المـــدقب بشـــأن مســـي  1ا0فـــي ثـــ ث منـــافب أساســـية تشـــمش: وشصوصـــا  
االتصـــاال  بـــين  3ا0؛ ومســـيوليا  االدار  ا المـــدقب بشـــأن االســـتمرارية 5ا0الاـــ ؛ و

 سسياالمدقب.المكلفين بالتحكم المي 

ن فـــي الدراســـة الميدانيــة أن  وامـــش فشـــش التدقيباالشـــركة األكثـــر و : أكـــد المشـــاركثانيــا    
 ــدم  5ا2؛ و ــدم فةــم مســيوليا  االدار  1ا2التاليــة أ مةــا:أ ميــة تعــود إلــى األســباب 

 مضـــع  أننمـــة الرقابـــة الداشليـــة أو  ـــد 3ا2؛ والثقـــة فـــي اإلدار  والمـــدققين الشـــارجيين
؛  ـــد إدراك المجتمـــع المـــالي لمســـيوليا  المـــدققين الشـــارجيين 0ا2؛ و  بةـــاإيمـــان اإلدار 

 ـدم متابعـة االلتـزام  1ا2؛ ووجود أسواب الماش والرغبة في الت  ـب فـي األربـا  2ا2و
 بالتشريعا  المحلية.
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الدراســة الميدانيــة  لــى أن معنــى التقريــر الننيــ  يعنــي ن فــي و لقــد اتفــب المشــارك ثالثــا :
باســــتق لية وموضــــو ية ونزا ــــة، والتــــزام المــــدقب بتقــــديم مقترحــــا    م أداي أن التــــدقيب تــــ

ن حــــوش و وتوصـــيا  بشــــأن البيانـــا  الماليــــة وفريقــــة  رضـــةا، بينمــــا اشتلـــ  المشــــارك
اكتشـا  المـدقب لألشفـا  والاـ  المتعمـد وغيــر المتعمـد، ومنـع المـدقب إصـدار بيانــا  

تــزام بـــالقوانين واألننمــة، واســـتشدام ماليــة مضــللة، وقيـــام المــدقب بــالتحقب مـــن  ــدم االل
 المدقب مدشش الشك المةني  ند التدقيب بدال  من نزا ة اإلدار .

 لى زياد  و ي حملة األسةم في الشركا  المسـا مة : لقد أكد  الدراسة الميدانية رابعا  
إلـــى ( 1رقـــمنتائا تحليـــش الجـــدوش أن المســـيوليا  المشتلفـــة الميديـــة)العامـــة األردنيـــة بشـــ

ــــدريبالتدقيبا فشــــش ــــة تأ يــــش وت المــــدققين الشــــارجيين والمــــديرين  الشــــركة، و لــــى أ مي
المــاليين بمــا يتناســب مــع التفــورا  فـــي المســيوليا  الحاليــة والجديــد  بموجــب تفبيـــب 

 معايير التدقيب والضمان الدولية المعتمد  في األردن.
 التوصياا

 بنا   لى النتائا السابقة يوصي الباحثان:
عايير التدقيب والضمان الدولية الشارجيين بضرور  العمش  لىااللتزام بم المدققين -1
القيام بسجرا  فح  دقيب للعم   و قوا د السلوك المةني  ند القيام بواجباتةم المةنية و 

دارتةم قبش إبرام التعاقد النةائي معةم،  جرا  تحليش مستفي  للقضايا المرتقبين وار وار
الننر في تعيين مستشار و ، ل ستفاد  مما جا  بةاالتي  رض   لى المحاكم وذلك 

قانوني دائم بمكاتب التدقيب وذلك إذا كان حجم  ملياتةا ونشافةا ومشاكلةا القانونية 
 ع العم   و األفرا  األشر  يبرر ذلك.م
جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين بضرور  التأكـد مـن التـزام المـدققين باأل مـاش  -5

( وتننـيم دورا  تدريبيـة للمـدققين والمـدريين المـاليين فـي 1 ـا )التوصـية رقـم السابب ذكر 
الشركا  لتعريفةم بمسيولياتةم  ند تفبيب معـايير التـدقيب والضـمان الدوليـة والتفـورا  

 للمسيولية  ن الا  واالستمرارية.  والسيمافي  ذ  المعايير 
التــزام مــدققي الحســابا  القــانونيين بضــرور  مراقبــة  بورصــة األوراب الماليــة األردنيــة -3

المقيـد  فـي بورصـة  مـان، للشركا  األردنيين بتفبيب معايير التدقيب والضمان الدولية 
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والتأكــد مــن حصــولةم  لـــى دورا  تدريبيــة بالتنســيب مـــع جمعيــة المحاســبين القـــانونيين 
زام جميــع لــإل بيــب، والتنســيب مــع مراقبــة الشــركا األردنيــين لمتابعــة التفــورا  فــي التف

المـــدقب  فـــيالشـــركا  األردنيـــة ببـــدائش محاســـبية ملزمـــة وذلـــك للحـــد مـــن تـــأثير اإلدار  
لكفــا   كــش وكيــش  لــى حــد   أنةــا تمثـش مقياســا   إذصــيش وتحقيـب التــوازن بــين الوكيــش واأل

 مل في تحقيب الةد .اةإسبمقدار 

بيــة بضــرور  أ ضــا   يئــة التــدري  فــي أقســام المحاســبة بالجامعــا  األردنيــة والعر  -0
شفـف مسـاقا  التـدقيب والعمـش  لـى  والسـيماإ اد  الننر فـي شفـف التعلـيم المحاسـبي 

تفوير ـــا لتشـــمش التفـــورا  الجديـــد  فـــي موضـــود الـــتحكم الميسســـي، ومعـــايير التـــدقيب 
 والضمان الدولية السابب ذكر ا في مقدمة  ذ  الدراسة.

 :الدراساا المستقبلية المقترحة
 للوصـوش الية  لى قائمـة اسـتبيان وكـان حجـم البيانـا  كافيـا  ا تمد  الدراسة الح

إلــى نتــائا قويــة  لــى الــرغم مــن وجــود شــبل إجمــاد  لــى أن اســتشدام أســلوب االســتبيان 
اســتشدام أســاليب  دراســة رضــة للتحيــز الششصــي، ولتــد يم نتــائا  ــذ  الدراســة يمكــن 
ى يمكـن تعمـيم النتـائا بحث أشر  مثـش دراسـة الحالـة أو  مـش الدراسـا  المعمليـة، وحتـ

يجــب تكــرار دراســة الموضــود والحصــوش و التــي تــم التوصــش اليةــا لتشــمش بقيــة المجتمــع 
 لــى ردود فئــا  أشــر  مــن المحاســبين والمــدققين الــداشليين وحملــة اإلســناد وغيــر م فــي 

 األردن وفي دوش  ربية أشر .
ير كشـــف  الدراســـة الحاليـــة  ـــن وجـــود تفـــورا  فـــي منـــافب مشتلفـــة مـــن معـــاي

التدقيب والضمان الدولية لذا يقتر  الباحثان  مش دراسا  ميدانية مسـتقبلية لقيـا  مـد  
دار  الشــركا  بواجبــاتةم بشــأن الاــ  واالســتمرارية  قيــام كــش مــن المــدققين الشــارجيين وار
وكــذلك  مــش دراســا  ننريــة مقارنــة لمــا شــةدتل مســيوليا  المــدققين الشــارجيين واإلدار  

 .  من تفورا 
 

 والمراجع مرتبة كما وردا في الدراسةة الهوامش قائم
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