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المعدل والخاص بتقرير المدقق على تضييق فجوة التوقعات ) 700(أثر تعديالت معيار التدقيق الدولي رقم 

آلراء مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية في شركات القطاع المالي والمستثمرين : دراسة ميدانية
  المؤسسيين واألكاديميين  

 
   محمود نصار، براهيم سليمان عمر الزويإ، حسام الدين خداش

  
  صـلخم

  
المعدل والخاص ومدى ) 700(تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية التعديالت على معيار التدقيق الدولي رقم 

مساهمتها في تحسين مستوى اإلبالغ في تقرير مدقق الحسابات، مما يؤدي الى تقليل فجوة التوقعات، وذلك من وجهة نظر 
وهدفت الدراسة ايضاً إلى معرفة أهمية . دي البيانات المالية، والمستثمرين، واألكاديميينكل من مدققي الحسابات، ومع

وقانون ) 700(إضافة بعض المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق الحسابات و مدى وجود توافق بين متطلبات المعيار رقم 
  .م وتعديالته1997لسنة ) 22(الشركات األردني رقم 
دراسة تم تصميم استبانة وجهت إلى عينة الدراسة وتم تحليل البيانات التي جمعت من خالل ولتحقيق أهداف هذه ال

) ت(االستبانات باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المالئمة المتمثلة في األساليب اإلحصائية الوصفية، واختبار 
  . للمقارنات البعدية) Tukey(ر توكي ، واختبا)ANOVA One Way(للعينة الواحدة، وتحليل التباين األحادي 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات ساهمت من وجهة نظر الفئات التي 
كما أظهرت . شملتها الدراسة في تضييق فجوة التوقعات، وأدت إلى تحسين مستوى اإلبالغ في تقرير مدقق الحسابات

 هذه التعديالت تعد مهمة من وجهة نظر الفئات التي شملتها الدراسة، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن الفئات النتائج أيضاً أن
المشمولة بالدراسة أبدت رغبتها في إضافة معلومات عن نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية ومدى اعتماد المدقق عليه، 

لية التدقيق، ومستوى الحاكمية المؤسسية، والتالعب في إدارة األرباح، ومستوى المادية الذي اعتمده المدقق أثناء قيامة بعم
) 700(كما بينت الدراسة أن هناك تعارضاً بين متطلبات كل من معيار التدقيق الدولي رقم . إلى تقرير مدقق الحسابات

 حول ما يجب  وتعديالته1997لسنة ) 22(رقم المعدل والخاص بتقرير مدقق الحسابات ومتطلبات قانون الشركات األردني 
  .أن يشمله تقرير مدقق الحسابات

  .، فجوة التوقعات، تقرير مدقق الحسابات، المستثمرالمؤسسي) 700(معيار التدقيق الدولي رقم : الدالةالكلمات 

  
  مقدمـةال

  
يمثل تقرير مدقق الحسابات محصلة عملية التدقيق التي 

 التكليف بالقيام قام بها المدقق من لحظة حصوله على خطاب
بمهمة التدقيق حتى لحظة تكوين الرأي الفني عن القوائم 

ويعد تقرير مدقق الحسابات إضافة ذات قيمة للقوائم . المالية

المالية المنشورة، إذ يعطي معلومة لقارئي القوائم المالية بأن 
تلك القوائم قد خضعت للفحص والتحقق من جانب مدقق 

أخرى، فإن وجود التدقيق في ومن ناحية . خارجي مستقل
حد ذاته يقلل إلى حد كبير من دوافع ارتكاب األخطاء 
والتالعب في األرقام المحاسبية من جانب أطراف داخل 

ويمكن النظر لتقرير مدقق الحسابات بأنه وسيلة . المنشأة
السقا وابو (االتصال األولى بين المدقق واألطراف الخارجية 

  . )2002الخير، 
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لفهم أو التفسير الخاطئ لرسالة التدقيق مرتبط إن سوء ا
بشكل أساسي بلغة التقرير ، فالتقرير يتكون من مجموعة من 
الكلمات التي تتصف بما تتصف به أي لغة من رمزية 
المعنى للكلمات، حيث إن اللغة تتكون من مجموعة من 
الرموز التي قد تفسر بأشكال مختلفة من قبل أشخاص 

ر التفسيرات المختلفة لتقرير مدقق وان ظهو. مختلفين
الحسابات ولمفاهيم ومصطلحات التدقيق ومن ضمنها تلك 
المفاهيم الخاصة بواجبات المدققين ومسؤولياتهم تساهم في 
حدوث فجوة في عملية التفسير، وكذلك في توقعات 

 بفجوة ى إلى ما يسمدمستخدمي تقرير المدقق، وهذا ما يقو
  ).2002يبات، ذن(التوقعات في التدقيق 

وحرصاً على المحافظة على حقوق األطراف المختلفة 
المستخدمة للقوائم المالية المدققة، فقد أولت جهات مهنية 
وفي فترات مختلفة مثل المعهد األمريكي للمحاسبين 
القانونيين واالتحاد الدولي للمحاسبين وغيرها من الجهات 

يث قامت ح. األخرى أهمية خاصة بتقرير مدقق الحسابات
هذه الجهات بإصدار العديد من المعايير المتعلقة بتقرير 
مدقق الحسابات و إجراء العديد من التعديالت على تلك 

وجاء ذلك من . المعايير، والتي تتعلق بشكل التقرير ومحتواه
أجل الحصول على تقرير يمكّن المدقق من توصيل نتائج 

التعديالت هو عملية التدقيق بشكل واضح وسهل، وآخر هذه 
التعديل الذي أجراه االتحاد الدولي للمحاسبين على معيار 

الخاص بتقرير المدقق والذي ) 700(التدقيق الدولي رقم
. م2006 كانون األول 31أصبح ساري المفعول اعتباراً من 

  هل حققت هذه التعديالت الهدف المطلوب؟: ويبقى السؤال
 :مشكلة الدراسة .2

 النهائي لعملية التدقيق جحسابات المنتيمثل تقرير مدقق ال
والذي يهدف المدقق من خالله إلى إبالغ المستثمرين برأيه 

 Gupta and(حول مدى تمثيل القوائم المالية لواقع المنشأة 
Aurora, 1996, p. 163 .( ويعد تقرير مدقق الحسابات

أيضا أحد المراجع الرئيسة التي يتم االعتماد عليها لتحديد 
الصبان ( المدقق، سواء منها المدنية أم الجنائية تامسؤولي

  ).2005وسليمان، 
ولقد شهد تقرير مدقق الحسابات تطوراً متسارعاً عبر 
التاريخ من حيث الشكل والمحتوى، وذلك من أجل الحصول 

على تقرير يمكن المدقق من توصيل نتائج عملية التدقيق 
مي بشكل واضح وسهل ومفهوم وكذلك لتعريف مستخد

التقرير بدور المدقق ومسؤولياته وطبيعة عملية التدقيق من 
فقد أشارت دراسة . أجل تضييق فجوة التوقعات

)Humphrey et. al, 1992 ( إلى أن محاوالت المهنة
لتضييق فجوة التوقعات في مختلف الفترات كانت تركّز على 

  .تقرير مدقق الحسابات
بدأت المهنة  من القرن الماضي تففي أواخر الثمانينا

تولي اهتماماً أكبر لتقرير مدقق الحسابات، وذلك لتحسين 
مستوى اإلبالغ في التقرير، من أجل تعريف المجتمع بعملية 
. التدقيق وأهدافها وطبيعة عمل المدقق ومسؤولياته وواجباته

وكان ذلك من خالل تقرير المدقق ذي الثالث فقرات بدال 
إال أن العديد من . ن فقرتينمن التقرير السابق الذي يتكون م

ودراسة ) Porter, 1993(الدراسات مثل دراسة 
)Humphrey et. al, 1992 ( أشارت إلى أن هذا األسلوب

لم يساعد في حل هذه المشكلة، إال أن محاوالت المهنة لحل 
هذه المشكلة لم تتوقف، فقد قام االتحاد الدولي للمحاسبين 

والمتعلق بتقرير ) 700(م بتعديل معيار التدقيق الدولي رق
مدقق الحسابات، األمر الذي أدى إلى تغيير شكل ومحتوى 
وعدد فقرات هذا التقرير لتصبح اربع فقرات رئيسة ويعتبر 

  .م2006 كانون األول 31هذا التقرير نافذا اعتبارا من 
وتأسيساً على ما ذكر أعاله من تعديالت قامت بها 

الحسابات ونتائج تلك الهيئات المهنية على تقرير مدقق 
التساؤالت  مشكلة الدراسة في التعديالت، فقد تم صياغة

  : التالية
هل تُعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق  .1

الحسابات مهمة من وجهة نظر الفئات التي شملتها الدراسة 
مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين (

  ؟)واألكاديميين 
ت التي شملتها الدراسة بأن التعديالت هل ترى الفئا .2

التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات أدت إلى تحسين 
مستوى اإلبالغ عن مسؤوليات وواجبات المدقق ومسؤوليات 
اإلدارة وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق في تقرير 

 مدقق الحسابات؟
هل هناك أثر للتعديالت التي أجريت على تقرير  .3
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بات والمتعلقة بمسؤوليات وواجبات المدقق مدقق الحسا
ومسؤوليات اإلدارة وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق، 

  على تضييق فجوة التوقعات؟
ما مدى التوافق بين متطلبات كل من معيار التدقيق  .4

المعدل والخاص بتقرير مدقق الحسابات ) 700(الدولي رقم 
 1997 لسنة )22(رقم ومتطلبات قانون الشركات األردني 

  حول ما يجب أن يشمله تقرير مدقق الحسابات ؟وتعديالته
 هل ترى الفئات التي شملتها الدراسة بأنه من المفيد .5

 مدقق الحسابات ؟ تقرير إلى أخرى معلوماتإضافة 
ضمن هذا البحث سيتم اإلشارة إلى معلومات أخرى قد 
ئج يكون من المفيد اإلشارة إليها في تقرير المدقق مثل نتا

فحص نظام الرقابة الداخلية ومدى اعتماد المدقق عليه 
ومستوى المادية الذي اعتمده المدقق واإلشارة إلى مستوى 

  .الحاكمية المؤسسية والتالعب في إدارة األرباح
  :أهمية الدراسة وأهدافها.3

تنبع أهمية تقرير مدقق الحسابات من اعتباره وسيلة 
التي تستخدم القوائم المالية تخدم الكثير من الفئات المختلفة 

المدققة، حيث تولي هذه الفئات تقرير مدقق الحسابات عناية 
 ورسم افائقة، وذلك بسبب اعتمادها عليه في اتخاذ قراراته

 ).2004عبداهللا، (سياستها وخططها الحالية والمستقبلية 
وعند اعداد هذه التقارير يلتزم مدققو الحسابات بموجب 

القوانين الناظمة للمهنة من أجل إيصال معايير التدقيق و
  .نتائج عملهم إلى المستخدمين المهتمين

فقد اهتمت العديد ونظراً ألهمية تقرير مدقق الحسابات، 
 سنأتي –وفي فترات مختلفة مختلفة بيئات من الدراسات في 

 بدراسة تقرير مدقق الحسابات -على ذكرها الحقا
ختبرت تلك الدراسات ا ثوالتعديالت التي أجريت عليه، حي

أثر التعديالت في تقرير مدقق الحسابات على زيادة مستوى 
اإلبالغ في تقرير المدقق، وهل أدت تلك التعديالت إلى 
زيادة فهم وإدراك مستخدمي التقرير بالهدف من التدقيق 
ومسؤوليات وواجبات المدقق وطبيعة ونطاق ومحددات 

ل كان لتلك ومسؤوليات اإلدارة ؟ وه عملية التدقيق
 تضييق فجوة التوقعات وتصحيح الفهم التعديالت أثر على

   ودوره؟ المدققالخاطئ لعمل
لم تكن هناك أي دراسة  -الباحثين إطالعوحسب -ولكن 

التعديالت الجديدة على تقرير مدقق الحسابات والتي حول 
 والمتعلق بتقرير 700جاء بها معيار التدقيق الدولي رقم 

 والتي أصبحت ملزمة التطبيق ي األردنفمدقق الحسابات 
تكمن أهمية هذه الدراسة لذلك  . م31/12/2006اعتبارا من 

على آراء مدققي الحسابات ومعدي  محاولتها التعرففي 
 التعديالت لالقوائم المالية والمستثمرين واألكاديميين  حو

) 700 الدولي رقم قمعيار التدقي(الجديدة على ذلك المعيار 
 وتعتبر هذه الدراسة مهمة لكونها تقدم مقترحات .ن األردفي

من واقع البيئة المطبقة للتعديالت الجديدة والمستفيدة من 
نتائجها بما يخدم االطراف ذات العالقة من مدققي الحسابات، 
ومنتجي ومستخدمي القوائم المالية بمختلف أطيافهم، 

ن وبيا. والمستثمرين وجهات الرقابة واإلشراف في االردن
مااذا كانت هذه التعديالت تخدم حاجاتهم المشتركة وتناسب 

 هذه الدراسة عتوبالتالي س. البيئة االردنية وبيئتها التشريعية
  :إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في

التعرف على مدى أهمية التعديالت التي أجريت  .1
على تقرير مدقق الحسابات والتي جاء بها معيار التدقيق 

، من وجهة نظر كل من مدققي الحسابات )700(قم الدولي ر
 .ومعدي القوائم المالية والمستثمرين واألكاديميين 

التعرف على أثر التعديالت التي أجريت على  .2
تقرير مدقق الحسابات في تحسين مستوى اإلبالغ عن 
مسؤوليات وواجبات المدقق ومسؤوليات اإلدارة وطبيعة 

  .ونطاق ومحددات عملية التدقيق
التعرف على أثر التعديالت التي أجريت على  .3

تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة بمسؤوليات وواجبات المدقق 
ومسؤوليات اإلدارة وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق 

  .في تضييق فجوة التوقعات
التعرف على آراء مدققي الحسابات ومعدي القوائم  .4

إذا كان من المفيد المالية والمستثمرين واألكاديميين  فيما 
 .إضافة بعض المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق الحسابات

التعرف على مدى التوافق بين متطلبات كل من  .5
المعدل والخاص بتقرير ) 700(معيار التدقيق الدولي رقم 

رقم مدقق الحسابات ومتطلبات قانون الشركات األردني 
 تقرير  حول ما يجب أن يشمله وتعديالته1997لسنة ) 22(

 .مدقق الحسابات
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  : والدراسات السابقةاإلطار النظري. 4
  .مفهوم تقرير مدقق الحسابات وأهميته. 1 . 4

يعمل مدققو الحسابات على إيصال نتائج عملهم إلى 
المستخدمين المهتمين في نهاية عملية التدقيق من خالل 
صياغة آرائهم على شكل تقرير كتابي إلرفاقه مع القوائم 

وسيلة االتصال األولى ويعد تقرير مدقق الحسابات . المالية
السقا (وربما الوحيدة بين المدقق واألطراف الخارجية 

و يستطيع مستخدمو القوائم المالية من . )2002وابوالخير، 
كما يعد تقرير . خالل التقرير اإلطالع على رأي المدقق

  .قالمدقق المنتج الملموس والمحصلة النهائية لعملية التدقي
ويمكن تعريف تقرير المدقق بشكل مبسط على أنه وسيلة 
اتصال بين المدقق ومستخدمي التقارير المالية وبشكل وثيقة 
مكتوبة يبين فيها المدقق ما قام به من إجراءات وما توصل 
إليه من أحكام ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائم 

  .)2002السقا وابوالخير، (المالية 
 التي ةة تقرير مدقق الحسابات من كونه الوسيلوتنبع أهمي

 المدقق من خاللها التعبير عن رأيه حول عدالة عيستطي
 يعد تقرير المدقق أحد المراجع الرئيسه كما. القوائم المالية

 المدقق سواء منها تالتي يتم االعتماد عليها لتحديد مسؤوليا
  ).2005الصبان وسليمان، (المدنية أم الجنائية 

  
 والخاص بتقرير 700التعديل على معيار رقم . 2 .4

  :مدقق الحسابات
شهد تقرير مدقق الحسابات تطورات مختلفة عبر التاريخ 
من حيث شكله ومضمونه، وذلك نتيجة لتطور مهنة التدقيق 
ومحاولة الجمعيات والمجالس المهنية إيجاد نموذج يلقى 

ية التدقيق القبول العام ويمكّن المدقق من توصيل نتائج عمل
ففي أواخر القرن الثامن عشر كان . بشكل واضح وسهل

تقرير مدقق الحسابات يتكون من فقرة واحدة ويسمى شهادة، 
يشهد فيه المدقق بان البيانات المالية وباألخص الميزانية 
تعطي صورة حقيقية وعادلة لحسابات المنشأة بنهاية الفترة 

دف من التدقيق في وقد كان هناك انسجام بين اله. المالية
ذلك الوقت وبين طبيعة التقرير ومحتواه، حيث كان الهدف 
األساسي للتدقيق هو اكتشاف الغش والخطأ، وكان المدقق 
يقوم بتدقيق جميع العمليات دون استخدام العينات، لذلك يشهد 

وفي العام ). 2004الذنيبات، (أن البيانات المالية صحيحة 
لتنميط تقرير مدقق الحسابات  بدأت أولى المحاوالت 1917

في الواليات المتحدة، إذ أصدر مجمع المحاسبين القانونيين 
األمريكيين مذكرة تضمنت النموذج التالي لتقرير مدقق 

  ):2005الصبان وسليمان، (الحسابات 
 
 

                                                تقرير مدقق الحسابات

وإننا نشهد بأن الميزانيـة     ............ إلى  .......... عن الفترة من    ..............  الخاصة بالشركة  قمنا بتدقيق الحسابات  " 

...........................  قد أعدت طبقاً للخطة الموضوعة والمتفق عليهـا مـع          – الموضحة أعاله    –وقائمة األرباح والخسائر    

  ".ونتائج العمليات عن هذه الفترة__ / __/ __وفي رأينا أنها تمثل المركز المالي للمنشأة في 

  
 أعدت اللجنة المشكّلة من ممثلي مجمع 1934وفي العام 

المحاسبين القانونيين األمريكيين وممثلي بورصة األوراق 
المالية تقريراً نمطياً أوصت باستخدامه، ويعد هذا النموذج 

خذ وقد أ. أول األشكال التي حازت القبول العام من المهنة
  :هذا النموذج الشكل التالي
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                                               تقرير مدقق الحسابات                                                            

. ن السنة المنتهية في ذلـك التـاريخ       وكذلك قائمة األرباح والخسائر ع      xx19ديسمبر  / 31في  .......... قمنا بفحص الميزانية العمومية للشركة      "

وفي سبيل هذا الغرض أجرينا االختبارات الالزمة للسجالت المحاسبية للشركة وبعض األدلة اإلضافية األخرى، وحصلنا على المعلومات واإليضاحات                  

ح عن الفترة، ولم نقم بإجراء مراجعـة تفـصيلية      والرب) العمليات(وقمنا أيضا بدراسة عامة للطرق المحاسبية، وحسابات التشغيل       . من العاملين بالشركة  

  "للعمليات

/ 31إن الميزانية العمومية المرفقة وقائمة األرباح والخسائر تعبر بوضوح وصدق عن مركز الـشركة فـي                 . وفي رأينا المبني على هذا الفحص     "

سبية المقبولة والتي جرت الشركة على أتباعها بثبات خالل الفترة          المحا) المبادئ(وعن نتائج عملياتها عن تلك السنة، وذلك وفقاً للقواعد          xx19ديسمبر  

  ".محل الفحص

  
ومن خالل المقارنة بين هذا النموذج لتقرير المدقق 

، نجد أنه تم استبعاد 1917والنموذج الذي ظهر في العام 
من التقرير، وجعل نطاق عمل المدقق هو " الشهادة"لفظ 

 من مراجعة فحص القوائم المالية للعميل بدالً
  ).2005الصبان وسليمان، (الحسابات

 وبعد دراسة مستفيضة لمعايير التدقيق 1947وفي العام 
المتعارف عليها من قبل مجمع المحاسبين القانونيين 

األمريكيين أوصى باتباع صيغة معدلة للتقرير النمطي  
تعكس هذا االتجاه، ويالحظ في هذا النموذج أن اإلجراءات 

ت التي يقوم بها المدقق هي التي يكون ملزماً واالختبارا
بتطبيقها طبقاً للظروف المحيطة به، وبذلك أصبحت عبارة 

تعود على اإلجراءات ) تعتبر ضرورية في هذه الظروف (
وليس على المعايير، كما تم إضافة جملة جديدة وهي 

ولقد استخدمت هذه ). إجراءات المراجعة األخرى(.....
اإلجراءات التي يتبعها المدقق تتعلق فقط الجملة لبيان أن 

بمراجعة الحسابات وليس لها عالقة بأي نواٍح أخرى، وبذلك 
  ):2005الصبان وسليمان، (اتخذ تقرير المدقق الشكل التالي 

 

  تقرير مدقق الحسابات

وقد تـم   . خسائر عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ       وقائمة األرباح وال   xx19ديسمبر  / 31في  .......... قمنا بفحص الميزانية العمومية للشركة      " 

 قبوالً عاماً، وتبعاً لذلك فقد تضمن الفحص تلك االختبارات الالزمة للسجالت المحاسبية، وكـذلك إجـراءات                 ةهذا الفحص وفقاً لمعايير التدقيق المقبول     

  .التدقيق األخرى التي نعتبرها ضرورية في هذه الظروف

 وعن نتائج أعمالها ---- -ة العمومية المرفقة وقائمة األرباح والخسائر تعبر بصدق ووضوح عن المركز المالي للشركة فيوفي رأينا أن الميزاني

المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً، والتي جرت الشركة على اتباعها بثبات إذا ما قورنت بتلك التي طبقت فـي                  ) القواعد(وذلك وفقاً للمبادئ    . للسنة المالية 

  ".ام الماضيالع

  
ولم تطرأ أي تغييرات جوهرية بعد ذلك على نموذج 

، حيث أصدر 1988تقرير مدقق الحسابات حتى العام 
 تسع 1988المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين في عام 

نشرات لمعايير المراجعة بهدف تضييق فجوة التوقعات، 
وكان من ضمن هذه النشرات نشرة معايير التدقيق رقم 

والتي أدت إلى تعديل تقرير المدقق، وحددت المكونات ) 58(
األساسية للتقرير، بحيث أصبح تقرير المدقق يتكون من 

ثالث فقرات وهي فقرة المقدمة وفقرة النطاق وفقرة الرأي 
  .    بدالً من فقرتين

 وقد اعتمدت دول عديدة هذا التقرير مثل ألمانيا وكندا، 
حدة، وكذلك انجلترا، إال أن باإلضافة إلى الواليات المت

االختالف الوحيد في التقرير االنجليزي يرجع إلى قانون 
 والذي يحبذ استخدام لفظ الصورة 1981الشركات لسنة 

الصادقة والعادلة بدالً من الصيغة األمريكية يمثل بعدالة 
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  ).2000جمعة، (
وعلى الصعيد الدولي قام االتحاد الدولي للمحاسبين 

 بإصدار أول دليل يتعلق 1977يسه في أكتوبر والذي تم تأس
 وهو الدليل رقم 1983بتقرير مدقق الحسابات في أكتوبر 

، والذي "تقرير المدقق عن البيانات المالية " بعنوان ) 13(
قدم اإلرشادات للمدققين بشأن شكل ومحتوى التقرير، 
وأصبح تقرير المدقق وفق هذا الدليل يتكون من فقرتين 

  :شمالن ما يليرئيسيتين ت
ويبين المدقق في هذه الفقرة البيانات المالية : فقرة المقدمة

التي تم تدقيقها واسم الشركة وتاريخ البيانات المالية 
والفترات المالية التي تغطيها هذه البيانات، كما يتم اإلشارة 
إلى قواعد أو ممارسات التدقيق التي اتبعت في تنفيذ عملية 

ارة إلى أدلة التدقيق الدولية أو القواعد التدقيق، إما باإلش
  .والممارسات الصادرة محلياً

يبين المدقق في هذه الفقرة رأيه في البيانات : فقرة الرأي
أو تظهر (المالية، وما إذا كانت تعطي صورة حقيقية وعادلة 

( ، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو القواعد المحلية )بعدالة
  ). 1989اسبين القانونيين، المجمع العربي للمح

كما قام االتحاد الدولي للمحاسبين بتبني التعديل الذي قام 
 1988به المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين في عام 

في ) 13(وذلك من خالل إصداره لمعيار التدقيق الدولي رقم 
 والخاص بتقرير مدقق الحسابات، بحيث أصبح 1994يوليو 

لنظيف وفق هذا المعيار يتكون من ثالث التقرير المعياري ا
  :فقرات رئيسة كما هو موضح في الشكل التالي

 

  تقرير مدقق الحسابات

  الفقرة التمهيدية 

 وبياني األرباح الخسائر  والتدفقات النقدية المتعلقة بها للـسنة           xx19ديسمبر  / 31كما في   .......... لقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية للشركة       " 

  .إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي على هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا. إن البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة. المنتهية في ذلك التاريخ

  فقرة النطاق

تدقيق للحصول على تأكيد معقول حـول مـا إذا          لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها، تتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ال               

إن التدقيق يشمل فحصاً على أساس اختباري، لألدلة المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات              . كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري       

وفي . هامة التي قامت بها اإلدارة وتقييم للعرض العام للبيانات المالية         المالية، كما يشتمل التدقيق على تقييم لألصول المحاسبية المستخدمة وللتقديرات ال          

  .    اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساساً معقوالً نستند إليه في إبداء رأينا على تلك البيانات المالية

  فقرة الرأي

 xx19ديسمبر / 31كما في ........وهرية، المركز المالي لشركةوفي رأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعاله تمثل بعدالة، من كافة النواحي الج         

  . قبوالً عاماًةونتيجة عملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المقبول

  
 Sarbanes- Oxley صدر قانون 2002وفي عام 

Act)  (عل ى هذا في الواليات المتحدة األمريكية، وبناء
القانون تم تشكيل مجلس مراقبة المحاسبة الخاص بالشركات 

 PACOB (Public Company(المساهمة العامة 
Accounting Oversight Board)  .( وقد أسهب هذا

القانون في شرح مسؤوليات اإلدارة ودور المدقق في التحقق 
من مدى قيامها بهذه المسؤوليات التي تتعلق بالبيانات 

وبناء على هذا . ومدى تأثير ذلك على تقرير المدققالمالية، 

القانون فإن مدقق الحسابات في الواليات المتحدة أصبح 
مطالباً بتقويم كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والتقرير 
عن ذلك للمساهمين ضمن تقريره عن البيانات المالية، حيث 
رة أصبح تقرير المدقق يتكون من خمس فقرات تشمل فق

المقدمة وفقرة النطاق وفقرة محددات نظام الرقابة الداخلية 
 ).   2006الذنيبات، (وفقرة الرأي 

 قام االتحاد الدولي للمحاسبين بإصدار 2006وفي العام 
تقرير :  " بعنوان700تعديالت لمعيار التدقيق الدولي رقم 
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مدقق الحسابات المستقل عن مجموعة متكاملة من البيانات 
، وأصبح هذا المعيار ساري " ذات الهدف العام المالية

، حيث تم في هذا المعيار 31/12/2006المفعول اعتباراً من 
تعديل شكل تقرير المدقق النظيف، وذلك بحذف كل من 
مسؤولية اإلدارة ومسؤولية المدقق من  فقرة المقدمة، وإفراد 
فقرة خاصة لمسؤوليات اإلدارة، وفقرة خاصة لمسؤوليات 

والتالي شرح ). IFAC, 2005, pp. 590-599(ق المدق
  :لهذه التعديالت

 تقسيم تقرير مدقق الحسابات إلى أربع فقرات رئيسة -1
وهي فقرة المقدمة، فقرة مسؤولية اإلدارة عن البيانات 
المالية، فقرة مسؤولية المدقق، فقرة الرأي، في حين كان 

المقدمة التقرير القديم يتكون من ثالث فقرات، هما فقرة 
  .وفقرة النطاق وفقرة الرأي

 حذف كل من مسؤولية اإلدارة ومسؤولية المدقق من -2
فقرة المقدمة وإفراد فقرة خاصة لمسؤولية اإلدارة وفقرة 
أخرى لمسؤولية المدقق، حيث تضم فقرة مسؤولية المدقق، 
حسب التعديالت، فقرة النطاق معها من حيث المفهوم، لكنها 

  .كل من فقرتينتتكون من حيث الش
 تشتمل فقرة مسؤولية اإلدارة على البيانات المالية، -3

وفق التعديل الجديد لتقرير المدقق بعض المسؤوليات والتي 
  : لم يحتويها التقرير القديم وأهم هذه المسؤوليات ما يلي

مسؤولية اإلدارة عن تصميم وتنفيذ والمحافظة على   .أ 
ض العادل للبيانات نظام الرقابة الداخلية بما يحقق العر

المالية الخالية من األخطاء الجوهرية سواء بسب الغش أم 
  .الخطأ
مسؤولية اإلدارة عن اختيار وتطبيق السياسات   .ب 

 .المحاسبية المناسبة
مسؤولية اإلدارة عن إعداد التقديرات المحاسبية   .ج 

 .المعقولة في ظل ظروف المنشأة
الجديد  تشتمل فقرة مسؤولية المدقق، وفق التعديل -4

 عليها قق، بعض المسؤوليات والتي لم يحتولتقرير المد
  :التقرير القديم وأهم هذه المسؤوليات ما يلي

اإلشارة إلى أن التدقيق تم وفقاً لمعايير التدقيق   .أ 
الدولية، وأن هذه المعايير تتطلب أن يلتزم المدقق بالمتطلبات 

 .األخالقية

لألدلة، وتتضمن عملية التدقيق فحصاً "حذف عبارة   .ب 
 ".بناء على أساس اختباري

اإلجراءات المختارة تعتمد على حكم المدقق   .ج 
المهني، بما في ذلك تقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في 

وعند . البيانات المالية سواء أكانت بسبب الغش أو الخطأ
إجراء المدقق لهذه التقييمات للمخاطر، على المدقق األخذ 

 المالية تداخلية الخاصة بإعداد البيانابعين االعتبار الرقابة ال
والعرض العادل لهذه البيانات من أجل تصميم إجراءات 

 .التدقيق المناسبة في ظل الظروف الخاصة بالمنشأة
في فقرة الرأي بعبارة " نتائج أعمالها" استبدال عبارة -5

 ".وأدائها المالي"
مقارنة بين متطلبات كل من معيار التدقيق . 3 . 4
رقم المعدل و قانون الشركات األردني ) 700(لي رقم الدو

 حول ما يجب أن يشمله تقرير  وتعديالته1997لسنة ) 22(
   :مدقق الحسابات

بما أن نطاق هذه الدراسة يشمل البيئة األردنية، وبما أن 
مهنة المحاسبة والتدقيق تحكمها مجموعة من التشريعات 

الى التشريعات النافذة، لذا وجدنا من الضروري التطرق 
األردنية ذات العالقة بمهنة المحاسبة والتدقيق للبحث عن 
. التشريعات القانونية التي تناولت تقرير مدقق الحسابات

ونتيجة البحث في هذا الموضوع تبين أن هناك نصوصاً 
تشريعية تحكم تقرير مدقق الحسابات في قانون الشركات 

 بإجراء مقارنة بين  وعليه فانه من الضرورة القيام.األردني
المعدل ) 700(متطلبات كل من معيار التدقيق الدولي رقم 

والخاص بتقرير مدقق الحسابات ومتطلبات قانون الشركات 
 حول ما يجب أن  وتعديالته1997لسنة ) 22(رقم األردني 

  :يشمله تقرير مدقق الحسابات وعلى النحو التالي
انون الشركات من ق) أ(فقرة ) 195( المادة أشارت: أوال

األردني إلى أن تقرير مدقق الحسابات يجب أن يتضمن  
  : المعلومات التالية

على المعلومات اإلشارة إلى أن المدقق قد حصل  -1
عند . والبيانات واإليضاحات التي رآها ضرورية ألداء عمله

من معيار التدقيق الدولي رقم ) 60-18(مراجعة الفقرات 
بالعناصر التي يجب أن يشملها المعدل والمتعلقة ) 700(

تقرير مدقق الحسابات لم يظهر ما يشير إلى ضرورة 
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تضمين مثل هذه الفقرة في تقرير مدقق الحسابات، لذا 
نستنتج أن هذه الفقرة تعد نقطة من متطلبات القانون وليس 
من متطلبات المعيار فيما يتعلق بمشتمالت تقرير مدقق 

  .الحسابات
أن الشركة تمسك حسابات وسجالت اإلشارة إلى : ثانيا

 عند مراجعة الفقرات المتعلقة بالعناصر .ومستندات منظمة
التي يجب أن يحتويها تقرير مدقق الحسابات من معيار 

المعدل لم يظهر لنا ما يشير إلى ) 700(التدقيق الدولي رقم 
ضرورة تضمين مثل هذه الفقرة في تقرير مدقق الحسابات 

  .ايضا
أن إجراءات التدقيق التي قام بها رة إلى اإلشا : ثالثا

المدقق لحسابات الشركة تعد كافية برأيه لتشكل أساساً 
معقوالً إلبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج األعمال 

ومن خالل مراجعة فقرات معيار . ًوالتدفقات النقدية للشركة
والمتعلقة بالعناصر التي يجب أن ) 700(التدقيق الدولي رقم 

أشارت ) 38(تويها تقرير مدقق الحسابات تبين أن الفقرة يح
إلى أن المدقق يعتقد بأن أدلة التدقيق التي قام بجمعها كافية 

، لذا يرى الباحثين أن هذه ومناسبة لتشكل أساساً إلبداء رأيه
الفقرة تعتبر من متطلبات القانون و متطلبات معيار التدقيق 

  ). 700(الدولي رقم 
بيانات المالية الواردة في تقرير مجلس ن الأ: رابعا

اإلدارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة 
ومن خالل مراجعة فقرات المعيار المتعلقة . وسجالتها

بالعناصر التي يجب أن يحتويها تقرير مدقق الحسابات لم 
يظهر ما يشير إلى ضرورة تضمين هذه مثل هذه الجملة في 

  .تتقرير مدقق الحسابا
بين نصوص  اختالفاً على ما تقدم نستنتج أن هناك بناء

 بمشتمالت تقرير مدقق المعيار ونصوص القانون فيما يتعلق
  . الحسابات

  
 :الدراسات السابقة.4 . 4

العديد من الدراسات السابقة التي تناولت تقرير  هناك
  :مدقق الحسابات نذكر اهمها كما يلي

 هدفت الى بيان اثر والتي) Gold et al, 2011(دراسة 
 على تضيق فجوة 700تقرير مدقق الحسابات المعدل رقم 

وهي دراسة اجريت على مدققي حسابات ، التوقعات 
واستنتجت الدراسة ان . ومستخدمي قوائم مالية في المانيا

هناك فجوة توقعات مؤكدة فيما يخص مسؤوليات مدقق 
ت الحسابات وفجوة توقعات مقبولة فيما يخص مسؤوليا

كما استنتجت الدراسة ان معيار التدقيق الدولي . االدارة
 لم يؤد الى فجوة توقعات اقل مقارنة 700المعدل رقم 

  . بالوضع السابق اي قبل صدور المعيار المعدل
وتناولت الفرق بين ) (Butler, et al, 2010دراسة 

وجهة نظر المدققين والمستثمرين بالنسبة لتعريفات محددة 
واظهرت الدراسة ان . حديد مسؤوليات المدققاستخدمت لت

هناك اختالفات في وجهتي نظر المدققين والمستثمرين في 
كما بينت . االتفاق على تعريفات محددة لمسؤولية المدقق

الدراسة ان تقرير مدقق الحسابات له دور واضح في تقليل 
  .فجوة التوقعات لدى المستثمرين الحاليين والمحتملين

 والتي تناولت تحليل) 2008، يبات واخرونالذن(دراسة 
 الشركات في الماليين والمديرين القانونيين المحاسبين آراء

 التي للتعديالت قبولهم حول مدى األردن في العامة المساهمة
 تقرير على "المعدل 700 رقم الدولي التدقيق معيار أدخلها

 فجوة على هذه التعديالت تأثير ومدى القانوني، المحاسب
 المحاسب ومسؤوليات التدقيق نتيجة توصيل وعملية التوقعات
 بدرجات قبوالً وجدت قد وتبين أن التعديالت القانوني،
 وأن الماليين، والمديرين القانونيين المحاسبين قبل من متفاوتة
 .المتوسط حدود في هي وإنما ليست مرتفعة القبول درجات
 آراء بين يةإحصائ داللة ذات فروقات توجد ال أنه وتبين

 بقبول يتعلق فيما الماليين القانونيين والمديرين المحاسبين
 إحصائية داللة ذات فروقات توجد عام، بشكل وأنه التعديالت،

 فجوة على التعديالت هذه يتعلق بتأثير فيما آرائهم بين
 توصيل عملية تحسين في بتأثيرها يتعلق وفيما التوقعات،

 توجد ال وأنه انات المالية،البي لمستخدمي التدقيق نتيجة
 بتأثير يتعلق فيما أرائهم بين إحصائية داللة ذات فروقات
   .المحاسبين القانونيين مسؤوليات حجم في التعديالت

هدفت هذه الدراسة إلى  و) (Peter et al, 2001دراسة 
معرفة فيما إذا كان تبني تقرير مدقق الحسابات المطول في 

. لى تضييق فجوة التوقعاتسنغافورة يمكن أن يؤدي إ
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانه وجهت إلى عينة 
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وقد . من مدققي الحسابات والمستثمرين وموظفي البنوك
خلصت الدراسة إلى أن هناك فجوة في التوقعات بدرجة 

 كما بينت الدراسة أن تبني تقرير متوسطة في سنغافورة،
ؤدي إلى تضييق هذه يمكن أن يمدقق الحسابات المطول 

الفجوة، و أن يؤدي لفهم أفضل لدى المستخدمين لطبيعة 
    .التدقيق والهدف منه

  دراسة )(Manson & Zaman, 1999 وقد أجرى
آراء مدققي الحسابات ومعدي القوائم  ىهدفت للتعرف عل
مدقق  تقرير  تلك القوائم، حول مدى نجاحيالمالية ومستخدم

 مستوى اإلبالغ عن العديد من ةزياد في المطول الحسابات
المعلومات بنجاح، كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية (آراء الفئات الثالثة 
لبيان ما إذا كان من المفيد إضافة ) ومستخدمي القوائم المالية

أشارت نتائج هذه . معلومات إلى تقرير مدقق الحسابات
إلى أن مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية الدراسة 

تقرير المدقق المطول قد نجح في اإلبالغ عن كل  أنوجدوا 
من الهدف من التدقيق ومسؤوليات المدقق ومسؤوليات 
اإلدارة، أما بالنسبة لفئة المستثمرين فقد وجدت الدراسة أنهم 
راضون عن نجاح تقرير المدقق المطول في اإلبالغ عن 

 من التدقيق، إال أن التقرير لم يشر بوضوح إلى الهدف
 أما فيما يتعلق بإضافة بعض .مسؤوليات المدقق واإلدارة

المعلومات الجديدة إلى تقرير مدقق الحسابات فقد تفاوتت 
آراء الفئات الثالث حيث يرى كل من معدي القوائم المالية  

دقق والمستخدمين أنه من المفيد إضافة معلومات إلى تقرير م
الحسابات، مثل إحتمالية استمرار شركة العميل في المستقبل 
و الغش والتصرفات غير القانونية للعميل ونتائج فحص 
 .نظام الرقابة الداخلية، أما فئة المدققون فكانوا رافضين لذلك

  )(Manson & Zaman, 1996وفي دراسة اخرى لـ
 ممارسات تحليل التعليقات المكتوبة التي تلقاها مجلسهدفت ل
من  في بريطانيا  (Auditing Practice Board)التدقيق 
مدقق طراف على المقترحات الخاصة بتقرير ألامختلف 
 كان الهدف األساسي من عملية التحليل.  المطولالحسابات

 لزيادة نصوصمعرفة ما إذا كانت المقترحات المقدمة هو
وقعات تقرير مدقق الحسابات تسهم فعالً في تضييق فجوة الت

 إلى عدم وجود تجانس في نتائج هذه الدراسة تأشار. أم ال

طراف التي قامت بالتعليق على المقترحات، ألا مختلف آراء
. نها من الصعب تحقيق الهدف الرئيسي مأنهمما يشير إلى 

 أشار عدد من المعلقين على المقترحات إلى عدم مناسبة كما
مع حول طبيعة  كأداة لتثقيف المجتمدقق الحساباتتقرير 

 من المعلقين باإلضافة إلى أن البعض اآلخرفجوة التوقعات، 
على المهنة أن تسعى لتضييق فجوة التوقعات يجب  أنه رأى

 بشكل بواجباتهمعن طريق التأكد من أن المدققين يقومون 
 تلبية التوقعات المعقولة لمستخدمي تقرير أجلمناسب من 

  .المدقق
ميدانيه على دراسة   )(Miller et al, 1993أجرى و 

 الختبار ، وذلك في البنوكاإلقراض نمديري مجموعة من
مدقق تصوراتهم حول عدد من القضايا التي تتعلق بتقرير 

موظفي البنوك إلى حيث تم تقسيم .  المطولالحسابات
مجموعتين، المجموعة األولى أعطيت نموذج عن تقرير 

بناء على و. قترحالمالمدقق القديم واألخرى أعطيت النموذج 
خاصة ال على عدد من األسئلة اإلقراض مديريإجابات 

ن أن التقرير الجديد أدى إلى وبتقارير التدقيق، استنتج الباحث
تحسين قدرة موظفي البنك لتحديد مسؤوليات المدققين 

   .واإلدارة عن القوائم المالية
إلى معرفة  ) (Hatherly et al, 1991وهدفت دراسة 

قرير مدقق الحسابات المطول في بريطانيا على اثر تبني ت
تضييق فجوة التوقعات، وتصحيح الفهم الخاطئ لعملية 

وقد قام الباحثان بإجراء دراسة ميدانية . التدقيق ودور المدقق
على مائه وأربعين طالباً من طلبة الدراسات العليا في العلوم 
ر اإلدارية، وأشارت نتائج تلك الدراسة، إلى أن التقري

المطول أدى إلى تغيير إدراك الطلبة لعملية التدقيق ودور 
المدقق، ولكن الدراسة أشارت إلى وجود قضايا هامة لم يتم 
معالجتها في التقرير المطول مثل دور ومسؤلية االدارة، كما 
أشارت أيضاً إلى أن العبارات المضافة للتقرير يمكن أن 

الفجوة الخاصة تؤدي إلى نتائج سلبية خاصة فيما يتعلق ب
  . ربأداء المدقق والتوقعات المعقولة لمستخدمي التقري

  )(Kelly & Mohrweis, 1989وايضاً دراسة 
 المطول مدقق الحساباتإذا كان تقرير وهدفت لمعرفة فيما 

والمستثمرين  البنوك يإدراك موظف فهم وةزيادأدى إلى قد 
ق للتقرير، كما هدفت إلى معرفة هل أدى تقرير المدق
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ولتحقيق . المطول إلى تغيير مستوى مسؤوليات المدقق
تم تصميم استبانه وجهت إلى عينة من دراسة أهداف هذه ال

، حيث اشتملت عينة الدراسة  البنوكيالمستثمرين وموظف
 كالً من على مائتي شخص، وخلصت الدراسة إلى أن

مدقق  اعتبروا أن تقرير ، البنوكيالمستثمرين وموظف
 ،طول أصبح أكثر فهماً من التقرير القصير المالحسابات

ومع ذلك فإن شكل تقرير المدقق المطول ال يبدو أنه أثر في 
تصورات المستثمرين حول مسؤوليات المدققين، ولكن 

 المطول كأنه مدقق الحسابات البنوك فهموا أن تقرير يموظف
أقلبلغ أن المدققين يتحملون مسؤولية ي.   

، دهمش و حجير( دراسة ومن الدراسات العربية 
ق من وجود فجوة التوقعات قالى التحوالتي هدفت ) 2001

بين مدققي الحسابات والمستثمرين، كما هدفت للتعرف على 
 في وجود فجوة التوقعات وتحديد األهمية ةالعوامل المؤثر

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة وجه . النسبية لتلك العوامل
ن األفراد المتواجدين في سوق الباحث استبانه إلى المستثمري

. عمان لألوراق المالية وعلى شركات الوساطة في السوق
وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى إن هناك فجوة توقعات 
بين مدققي الحسابات وبين المستثمرين، ومن أسباب وجود 
هذه الفجوة هو وجود توقعات غير معقولة من قبل 

يضاً إلى أن كفاءة المدقق المستثمرين، كما توصلت الدراسة أ
ومستوى أدائه المهني لها تأثير على وجود فجوة التوقعات، 
وأن هناك عالقة بين درجة استقاللية المدقق وفجوة 
التوقعات، وأن مستوى اإلفصاح عن البيانات والحقائق 

    .المالية من قبل المدقق له تأثير على فجوة التوقعات
التي هدفت التعرف  ) 2002ذنيبات، ( دراسة واخيرا

  بنية فجوة التوقعات في مجال التدقيق وطبيعتها على
وأسبابها، وذلك من وجهة نظر مدققي الحسابات ومديري 

 أظهرت نتائج هذه  .الشركات المساهمة العامة في األردن
الدراسة أنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسط 

ما يتعلق بتحديد آراء مدققي الحسابات ومديري الشركات في
بعض الواجبات الحالية للمدققين وبعض الواجبات التي يمكن 
أن يتحملها المدققون، وكذلك فيما يتعلق بتقييم أداء المدققين 

كذلك بينت الدراسة أنه توجد بعض . لبعض الواجبات
التوقعات المعقولة وغير المعقولة لكل من المدققين ومديري 

ى وجود ما يسمى بفجوة الشركات، وأن هناك دالئل عل
الجهل والتي تتعلق بالتوقعات غير المعقولة، وفجوة األداء 
التي تتعلق بالعجز في أداء المدققين والعجز في معايير 

   .التدقيق
  
  منهجية الدراسة. 5
  :فرضيات الدراسة. 1. 5

لغايات تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، تم 
  : يةصياغة فرضيات الدراسة التال

  :المجموعة األولى من الفرضيات
Ho1 ": ال تُعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق

) 700(الحسابات والتي وردت في معيار التدقيق الدولي رقم 
  ".   مهمة من وجهة نظر مدققي الحسابات 

Ho2 ": ال تُعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق
) 700(لتدقيق الدولي رقم الحسابات والتي وردت في معيار ا
  ".  مهمة من وجهة نظر المستثمرين 

Ho3 ": ال تُعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق
) 700(الحسابات والتي وردت في معيار التدقيق الدولي رقم 

  ".   مهمة من وجهة نظر معدي القوائم المالية 
Ho4 " : ال تُعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق

) 700(الحسابات والتي وردت في معيار التدقيق الدولي رقم 
  ".  مهمة من وجهة نظر األكاديميين 

  : المجموعة الثانية من الفرضيات
Ho5 " : ال يرى مدققو الحسابات أن التعديالت التي

أجريت على تقرير مدقق الحسابات قد حسنت من مستوى 
يات اإلبالغ عن مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤول

  ".اإلدارة، وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق 
Ho6 " : ال يرى المستثمرون أن التعديالت التي أجريت

على تقرير المدقق قد حسنت من مستوى اإلبالغ عن 
مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة 

  ".ونطاق ومحددات عملية التدقيق 
Ho7 " :لمالية أن التعديالت التي ال يرى معدو القوائم ا

أجريت على تقرير المدقق قد حسنت من مستوى اإلبالغ عن 
مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة 

  ".ونطاق ومحددات عملية التدقيق 
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Ho8 " : ال يرى األكاديميون المتخصصون أن التعديالت
التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات قد حسنت من 

توى اإلبالغ عن مسؤوليات وواجبات المدقق، مس
يعة ونطاق ومحددات عملية ومسؤوليات اإلدارة، وطب

  ". التدقيق
  :المجموعة الثالثة من الفرضيات

تهدف هذه المجموعة من الفرضيات الختبار أثر 
التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات، 

ليات اإلدارة، والمتعلقة بمسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤو
وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق في تضييق فجوة 

 وقد وتحتوي هذه المجموعة على ثالث فرضيات،. التوقعات
   :صيغت فرضيات هذه المجموعة على النحو التالي

Ho9 " : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء
ستثمرين مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والم

حول مدى إشارة تقرير مدقق واألكاديميين 
  ".بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة ) المعدل(الحسابات

Ho10 " : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء
مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين 
واألكاديميين  حول مدى إشارة تقرير مدقق 

ات وواجبات لى مسؤوليبوضوح إ) المعدل(الحسابات
  ". المدقق

Ho11 " : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء
مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين 
واألكاديميين  حول مدى إشارة تقرير مدقق 

بوضوح إلى طبيعة ونطاق ومحددات ) المعدل(الحسابات
  ". عملية التدقيق 

  :المجموعة الرابعة من الفرضيات
Ho12 ": ال يرى مدققو الحسابات أن من المفيد إضافة

  ".بعض المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق الحسابات 
Ho13 ": ال يرى المستثمرون أن من المفيد إضافة بعض

  ".المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق الحسابات 
Ho14 ": ال يرى معدو القوائم المالية أن من المفيد

خرى إلى تقرير مدقق إضافة بعض المعلومات األ
  ".الحسابات

Ho15 ": ال يرى األكاديميون المتخصصون أن من

المفيد إضافة بعض المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق 
  ".الحسابات 

  
  :مجتمع الدراسة وعينتها. 2. 5

نظراً لوجود العديد من األطراف التي تهتم بتقرير مدقق 
بع فئات الحسابات، فقد اشتمل مجتمع الدراسة على أر

  :أساسية وهي
 مدققو الحسابات لدى مكاتب التدقيق المرخصة في -1

األردن والتي تقوم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة 
تم استهداف هذه الفئة ألنها : المدرجة ببورصة عمان

المسؤولة عن إعداد تقارير مدققي الحسابات، واقتصرت 
في أكبر عشرة مدققي الحسابات العاملين الدراسة على 

مكاتب لتدقيق الحسابات تم اختيارها وفق معيار المكاتب 
التي تدقق شركات مساهمة عامة وهي الشركات التي تم 
استهدافها في فئة معدي القوائم المالية وفئة المستثمرين 

 األمر الذي من شأنه institutional investorsالمؤسسيين 
قد تم استهداف توفير نوع من التناسق في المعلومة، و

  .مدققاً يعملون في هذه المكاتب) 120(
 معدو القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة -2

وجهت االستبانة : المدرجة ببورصة عمان لألوراق المالية
للمديرين الماليين أو األشخاص المسؤولين عن إعداد القوائم 

أهم الفئات المالية، وتم استهداف هذه الفئة ألنها تعتبر من 
المهتمة بتقرير مدقق الحسابات، نظراً الن تقرير مدقق 
الحسابات يحتوي على رأي مدقق الحسابات في القوائم 

وقد تم استهداف . المالية التي تم إعدادها من قبل هذه الفئة
الشركات المصنفة تحت بند شركات القطاع شركة من ) 80(

شركة حتى ) 91(المالي في بورصة عمان والتي بلغ عددها 
من إجمالي عدد %) 38( أي ما نسبته 2007منتصف عام 

الشركات المدرجة بالبورصة لغاية نفس التاريخ وهذه 
الشركات توزعت بين البنوك، وشركات التأمين، وشركات 

إن هذه ). شركات الوساطة المالية(الخدمات المالية المتنوعة 
ة السوقية من إجمالي القيم%) 74(الشركات تشكل ما نسبته 

، وكذلك اختيرت 2007لبورصة عمان حتى منتصف العام 
 Ministry of )(لوجود مديرين محافظ استثمارية فيها 

Planning Report, 2007.  



،א א א   2011، 4العدد ، 7المجلّد א

- 605  -  

 المستثمرون من المؤسسات في أسهم الشركات -3
تم استهداف هذه : المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان

اً للتقارير المالية المدققة الفئة ألنها في الغالب أكثر استخدم
من المستثمرين األفراد، ولتوفر الخبرة والقدرة لديها في 

وقد تم اختيار عينة عشوائية ، اإلجابة عن أسئلة االستبانة
الشركات المصنفة تحت بند شركة من ) 80(تتكون من 

شركات القطاع المالي في بورصة عمان والبالغ عددها 
الستبانة إلى قسم االستثمار في  حيث تم توجيه ا.شركة) 91(

المؤسسات ليتم اإلجابة عن أسئلتها من قبل الشخص 
 .المسؤول عن إدارة محفظة األوراق المالية للمؤسسة

اقتصرت هذه الفئة على :  األكاديميون المتخصصون-4
أساتذة مادة التدقيق بأقسام المحاسبة في الجامعات األردنية، 

جامعات من ) 10(مكونة من وقد تم اختيار عينة عشوائية 
الجامعات األردنية التي تمنح درجة البكالوريوس في 

  .جامعة) 19(المحاسبة والبالغ عددها 
عدد االستبانات المرسلة ) 1-5(ويعرض الجدول 
  .والمستلمة من كل فئة

  

  
  :أسلوب جمع البيانات. 3. 5

تم تجميع بيانات الدراسة من خالل استبانة تم تصميمها 
انة تم اعدادها باستخدام مقاييس ليكرت  االستب.لهذه الغاية

 وتم تبني اسئلة الدراسات السابقة في تصميم االستبانة

  :وقد تضمنت سبعة أقسام كما يلي. )2001،دهمش(كدراسة 
وهدف إلى استقصاء البيانات الديموغرافية : القسم األول

ألفراد عينة الدراسة مثل التخصص والمؤهل العلمي 
  .وسنوات الخبرة

هدف إلى استقصاء بيانات الزمة لمعرفة :  الثانيالقسم
مدى أهمية التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق 
الحسابات، واحتوى هذا القسم على قائمة تشتمل على اثنى 
عشر تعديالً على تقرير مدقق الحسابات، وقد تم اعتماد 

مهم جداً، مهم، متوسط (مقياس ليكرت بدرجاته الخمس 
لتحديد أهمية هذه ) األهمية، غير مهماألهمية، قليل 

  .التعديالت
فقد هدف إلى جمع البيانات الالزمة لقياس : القسم الثالث 

أثر التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات في 
تحسين مستوى اإلبالغ، واحتوى هذا القسم على قائمة تشتمل 

  .على اثنى عشر تعديالً على تقرير مدقق الحسابات
وهدف هذا إلى جمع البيانات الالزمة  :سم الرابعالق 

لقياس أثر التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق 
الحسابات والمتعلقة بمسؤوليات وواجبات المدقق في تضييق 
فجوة التوقعات، واحتوى هذا القسم على قائمة تشتمل سبعة 

  . وواجبات المدققتبنود تتعلق بمسؤوليا
 جمع البيانات الالزمة لقياس هدف إلى: القسم الخامس 

أثر التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات 
والمتعلقة بمسؤوليات اإلدارة في تضييق فجوة التوقعات، 
واحتوى هذا القسم على قائمة تشتمل على سبعة بنود تتعلق 

  . اإلدارةتبمسؤوليا
 وهدف هذا القسم إلى جمع البيانات :القسم السادس 

لقياس أثر التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الالزمة 
الحسابات والمتعلقة بطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق 
في تضييق فجوة التوقعات، واحتوى هذا القسم على قائمة 
تشتمل على تسعة بنود تتعلق بطبيعة ونطاق ومحددات 

  .عملية التدقيق
زمة   وقد هدف إلى جمع البيانات الال:القسم السابع

لمعرفة فيما إذا كان من المفيد إضافة بعض المعلومات إلى 
تقرير مدقق الحسابات، واحتوى هذا القسم على قائمة تشتمل 

  .   على أربعة بنود سنأتي على تفصيلها فيما بعد

 االستبانات المرسلة والمستلمة) 1-5(الجدول رقم

  الفئة
عدد 

االستبانات 
  المرسلة

عدد 
بانات االست

  المستلمة

نسبة 
  الردود

مدققو 
  %68  82  120  الحسابات

معدو القوائم 
  %68  55  80  المالية

  %67  54  80  المستثمرون
  %80  24  30  األكاديميون
المجموع 

  %69  215  310 الكلي
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  أساليب تحليل البيانات. 4 . 5
اإلحصاء الوصفي لقد استخدم في تحليل البيانات 

االنحراف المعياري والنسب الستخراج الوسط الحسابي و
 One(و اختبار تي  المئوية لوصف متغيرات الدراسة 

Samples–T-test ( وذلك لقياس مدى وجود اختالفات
 وتحليل التباين الدراسةجوهرية بين متوسطات إجابات عينة 

وذلك من أجل قياس مدى وجود ) ANOVA(األحادي 
راسة و اختالفات جوهرية بين متوسطات إجابات عينة الد

بغية التعرف على مصدر الفروقات ) Tukey(اختبار توكي 
  . بين متوسطات إجابات عينة الدراسة

  
  نتائج الدراسة واختبار الفرضيات  . 6

 أهم النتائج  التي تم التوصل إليها في الجزءيعرض هذا 
هذه الدراسة، وتم عرض هذه النتائج ضمن مجموعتين، 

صفياً لنتائج إجابات عينة المجموعة األولى عرضاً وتتضمن 
الدراسة عن أسئلة االستبانه، أما المجموعة الثانية فتعرض 

  . نتائج اختبار فرضيات الدراسة
  نتائج الدراسة: أوالً. 1. 6
 المتعلقة بخصائص عينة النتائج اإلحصائية.  1 .1. 6

  الدراسة
تم تخصيص الجزء األول من االستبانة للتعرف على أهم 

يالحظ من الجدول  ووغرافيه لعينة الدراسةالخصائص الديم

أن غالبية عينة الدراسة هم من حملة درجة ) 6-1(
، يلي ذلك نسبة %)71.63(البكالوريوس إذ بلغت نسبتهم 

، ثم %)16.28(أفراد العينة من حملة الماجستير والبالغة 
، %)10.23(نسبة أفراد العينة من حملة الدكتورة والبالغة 

راد العينة من حملة الدبلوم والبالغة وأخيراً نسبة أف
، وعلية فإن غالبية أفراد العينة تتوفر لديهم %)1.86(

الخلفية العلمية لإلجابة عن أسئلة الدراسة، مما سيضفي على 
كما يشير الجدول  .  نتائج الدراسة نوعاً من الثقة والمصداقية

إلى أن  النسبة األغلب من عينة الدراسة هم من أصحاب 
،  يلي ذلك %)85.12(  المحاسبة حيث بلغتتخصص

، ثم تخصص %)8.37(تخصص اإلدارة المالية، حيث بلغ 
، ثم يلي ذلك تخصص %)4.18(إدارة األعمال بنسبة 

، وأخيراً تأتي تخصصات أخرى %)1.86(االقتصاد بنسبة 
ويالحظ أن التخصصات العلمية ألفراد %). 0.47( بنسبة 

 أن ونة أعمالهم، ويرى الباحثعينة الدراسة تتناسب مع طبيع
النسبة المرتفعة ألصحاب تخصص المحاسبة سيسهم في 
فهمهم لموضوع الدراسة مما ينعكس على دقة نتائج 

يالحظ من الجدول  إن غالبية عينة الدراسة هم و.  الدراسة
ممن تزيد خبرتهم العلمية عن خمس سنوات فقد بلغت 

 مستوى الخبرة ، وهذا يشير إلى ارتفاع%)75.82(نسبتهم 
  . العملية لديهم اآلمر الذي يخدم أهداف الدراسة إلى حد كبير

  
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل والتخصص العلمي) 1-6(الجدول 

 اإلجمالي األكاديميون المستثمرونمعدو القوائم المالية المدققون  

دد 
الع

 

%
دد 
الع

 

%
دد 
الع

 

%
دد 
الع

 

%
دد 
الع

 

%
 

 :علمي المؤهل الا

 %1.86 4 0 0  %3.7 2 0 0 %2.44 2  دبلوم عالي-أ
  %1541.86 0 0  %83.3 45 %76.4 42%81.71 67  بكالوريوس-ب

  %71.63 35  %16.6 4  %13 7 %23.6 13%13.41 11  ماجستير-ج

  %16.28 22  %83.4 20 0 0 0 0 %2.44 2  دكتوراه-د

 :التخصص
 %18385.12 %100 24  %72.22 39  %81.82 45%91.46 75  محاسبة-أ

 %8.37 18 0 0  %12.96 7  %14.55 8 %3.66 3  إدارة مالية-ب
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 اإلجمالي األكاديميون المستثمرونمعدو القوائم المالية المدققون  

دد 
الع

 

%
دد 
الع

 

%
دد 
الع

 

%
دد 
الع

 

%
دد 
الع

 

%
 

 %4.18 9 0 0  %9.26 5  %3.63 2 %2.44 2  إدارة أعمال-ج
 %1.86 4 0 0  %3.71 2 0 0 %2.44 2  اقتصاد-د
 %0.47 1 0 0  %1.85 1 0 0 0 0  أخرى-ه

  :سنوات الخبرة

  %10.23  22  %4.17  1  %12.96  7  %9.09  5  %11  9  3 أقل من -أ

  %13.95  30  %8.33  2  %16.67  9  %12.72  7  %14.63  12 5 أقل من -3 -ب

  %35.35  76  %37.50  9  %29.63  16  %30.91  17  %41.46  34 10 أقل من -5 -ج

  %40.47  87  %50  12  40.74  22  %47.28  26  %32.91  27  فما فوق10 -د

  
تعلقة  النتائج اإلحصائية الوصفية الم.2. 1. 6

  :بمتغيرات الدراسة
 تخصيص الجزء الثاني من االستبانه لمعرفة مدى تم

أهمية التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات، 

يعرض النتائج الوصفية لهذا الجزء من ) 2-6(والجدول 
وجهة نظر كل من مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية 

  . والمستثمرين واألكاديميين 

  
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى أهمية التعديالت التي أجريت على تقرير المدقق ) 2-6(دول رقم الج

  اإلمجايل  األكادمييون  املستثمرون  معدو القوائم املالية  مدققو احلسابات  

 املتوسط  التعديالت
االحنراف 
  املعياري

 املتوسط
االحنراف 
  املعياري

  املتوسط
االحنراف 

  عياريامل
  املتوسط

االحنراف 
  املعياري

 املتوسط
االحنراف 
  املعياري

 652 4.44 509 4.54 816 4.22 564 4.4 587 4.59 . إضافة فقرة مستقلة عن مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية-1
 أن اإلدارة مسؤولة عن تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام -2

يانات المالية الخالية من رقابة داخلية يحقق العرض العادل للب

 697 4.37 761 4.33 833 4.15 685 4.29 522 4.57 .التحريفات المادية سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

 بيان بأن اإلدارة مسؤولة عن اختيار وتطبيق السياسات -3

 820 4.17 550 3.96 955 3.74 704 4.2 724 4.49 .المحاسبية المناسبة
 اإلدارة مسؤولة عن إعداد تقديرات محاسبية معقولة  بيان بأن-4

 742 4.27 495 4.38 863 3.83 627 4.4 685 4.43 .في ظل ظروف المنشأة
 859 4.23 780 4.5 964 3.7 615 4.25 805 4.48 . إضافة فقرة مستقلة عن مسؤوليات المدقق-5
 الصلة  بيان بأن المدقق يأخذ بعين االعتبار الرقابة الداخلية ذات-6

 859 4.07 1.09 4.17 1.053 3.8 666 4.24 720 4.11 .بالبيانات المالية والعرض العادل لها
 996 3.95 1.373 3.83 913 3.81 858 4.07 1.012 3.99 . بيان بأن المعايير تتطلب االلتزام بالمتطلبات األخالقية-7
تصميم  بيان بأن المدقق يقوم باختبار الرقابة الداخلية من اجل -8

إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف وليس من أجل إعطاء 

 1.032 4.01 1.393 3.88 1.254 3.56 719 4.24 823 4.2 .رأى في مدى فاعليتها
 921 4.21 761 4.67 1.23 3.81 573 4.31 832 4.27 . بيان بأن المدقق يقوم بتقييم مخاطر وجود تحريفات مادية-9
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  اإلمجايل  األكادمييون  املستثمرون  معدو القوائم املالية  مدققو احلسابات  

 املتوسط  التعديالت
االحنراف 
  املعياري

 املتوسط
االحنراف 
  املعياري

  املتوسط
االحنراف 

  عياريامل
  املتوسط

االحنراف 
  املعياري

 املتوسط
االحنراف 
  املعياري

راءات التي قام بتنفيذها المدقق تعتمد على حكم  بيان بأن اإلج- 10

 942 4.03 989 3.75 1.197 3.67 744 4.24 766 4.21 .المدقق المهني
 في حاالت تكليف المدقق بإبداء رأيه في أمر آخر، يقوم ببيان -11

 830 4.11 702 4.17 915 3.74 762 4.29 786 4.22 .رأيه في هذا األمر بفقرة خاصة بعد فقرة الرأي

وأدائها "في فقرة الرأي بعبارة " نتائج أعمالها" استبدال عبارة -12

 1.127 3.48 780 2.5 1.288 3.24 981 3.76 1.007 3.73 ".المالي
  0.913  4.11  1.038  4.06  0.730  4.22  1.056  3.77  0.818  4.27  اإلجمالي

  
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما يشير إليها الجدول 

ميع الفئات التي شملتها الدراسة ترى أن أن ج) 6-2(
التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات تعد 
مهمة، ولكن بدرجات متفاوتة نسبياً، فقد تجاوز المتوسط 

حيث بلغ ) 3(العام آلراء الفئات األربع المتوسط الفرضي 
المتوسط العام آلراء فئة المدققين حول ، بينما بلغ )4.11(

 التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق مدى أهمية
، وبلغ )0.818(بانحراف معياري ) 4.27(الحسابات 

بانحراف ) 4.22(المتوسط العام لفئة معدي القوائم المالية 
، أما فئة المستثمرين فقد بلغ المتوسط العام )0.730(معياري 

، وبلغ المتوسط العام )1.056(بانحراف معياري ) 3.77(
، )1.038(بانحراف معياري ) 4.06(ميين لفئة األكادي

باستثناء آراء حول الفقرة الثانية عشر من التعديالت، حيث 
  . )3(انخفض المتوسط العام لهذه الفقرة عن 

تم تخصيص الجزء الثالث من االستبانه لمعرفة أثر و

في التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات 
ات وواجبات المدقق، تحسين مستوى اإلبالغ عن مسؤولي

ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة ونطاق ومحددات عملية 
وقد أظهرت النتائج الوصفية كما يظهرها  الجدول . التدقيق

إن الفئات األربع التي غطتها الدراسة ترى أن ) 6-3(
التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات أدت إلى 

وسط العام آلراء تجاوز المت، حيث تحسين مستوى اإلبالغ
، )4.07(حيث بلغ ) 3(الفئات األربع المتوسط الفرضي 

) 4.22(بلغ المتوسط العام آلراء فئة مدققي الحسابات بينما 
، وبلغ المتوسط العام لفئة معدي )0.823(بانحراف معياري 

، أما فئة )0.715(بانحراف معياري ) 4.19(القوائم المالية 
بانحراف معياري ) 3.78(العام المستثمرين فقد بلغ المتوسط 

) 3.89(، وبلغ المتوسط العام لفئة األكاديميين )1.038(
  ).0.991(بانحراف معياري 
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 في تقرير مدقق الحسابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى التحسن في مستوى اإلبالغ) 3-6(الجدول رقم 

  نتيجة للتعديالت التي أجريت على تقرير المدقق
  اإلجمالي  األكاديميون  المستثمرون  معدو القوائم المالية  المدققون  

  المتوسط  التعديالت
االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

نحراف اال

  المعياري

 إضافة فقرة مستقلة عن مسؤولية اإلدارة عن -1

 727 4.28 823 4.09 706 4.46 823 4.09 706 4.46 .البيانات المالية

 أن اإلدارة مسؤولة عن تصميم وتطبيق -2

والمحافظة على نظام رقابة داخلية يحقق العرض 

 العادل للبيانات المالية الخالية من التحريفات المادية

 781 4.25 .593. 4.38 639 4.37 .593. 4.38 639 4.37 .سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

 بيان بأن اإلدارة مسؤولة عن اختيار وتطبيق -3

 840 4.2 875 4.22 785 4.41 875 4.22 785 4.41 .السياسات المحاسبية المناسبة

 بيان بأن اإلدارة مسؤولة عن إعداد تقديرات -4

 795 4.16 .610. 4.33 778 4.29 .610. 4.33 778 4.29 .ية معقولة في ظل ظروف المنشأةمحاسب

 826 4.07 607 4.24 833 4.18 607 4.24 833 4.18 . إضافة فقرة مستقلة عن مسؤوليات المدقق-5

 بيان بأن المدقق يأخذ بعين االعتبار الرقابة -6

 العادل الداخلية ذات الصلة بالبيانات المالية والعرض

 918 4.14 742 4.31 829 4.17 742 4.31 829 4.17 .لها

 بيان بأن المعايير تتطلب االلتزام بالمتطلبات -7

 917 4 793 4.24 861 4 793 4.24 861 4 .األخالقية

 بيان بأن المدقق يقوم باختبار الرقابة الداخلية من -8

اجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل 

يس من اجل إعطاء رأى في مدى الظروف ول

 949 3.96 640 4.13 840 4.1 640 4.13 840 4.1 .فاعليتها

 بيان بأن المدقق يقوم بتقييم مخاطر وجود -9

 880 4.1 712 4.22 836 4.28 712 4.22 836 4.28 .تحريفات مادية

 بيان بأن اإلجراءات التي قام بتنفيذها المدقق - 10

 871 4.05 579 4.33 857 4.13 579 4.33 857 4.13 .هنيتعتمد على حكم المدقق الم

 في حاالت تكليف المدقق بإبداء رأيه في أمر -11

أخر، يقوم ببيان رأيه في هذا األمر بفقرة خاصة بعد 

 1.02 4.03 610 4.33 821 4.28 610 4.33 821 4.28 .فقرة الرأي

في فقرة الرأي " نتائج أعمالها" استبدال عبارة -12

 1.03 3.61 772 3.82 936 3.96 772 3.82 936 3.96 ".وأدائها المالي"رة بعبا

  0.898  4.07  0.991  3.89  1.038  3.78  0.715  4.19  0.823  4.22  اإلجمالي

  
 تخصيص الجزء الرابع من االستبانة لمعرفة أثر تمو

التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة 
ي تضييق فجوة التوقعات، ويعرض بمسؤوليات اإلدارة ف

 من وجهة نظر لهذا الجزءالنتائج الوصفية ) 4-6(الجدول 
  .الفئات األربع التي شملتها الدراسة
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بوضوح ) المعدل(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول مدى إشارة تقرير مدقق الحسابات) 4-6(الجدول رقم 
  إلى مسؤوليات اإلدارة

  اإلجمالي  األكاديميون  المستثمرون  معدو القوائم المالية  المدققون  

  المتوسط  البند
االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن اإلدارة هي -1

 840 4.26 612 3.88 933 4.13 669 4.18 878 4.5 .بيانات الماليةالمسؤولة عن إعداد ال

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى إن اإلدارة هي -2

 837 4.17 751 3.96 961 3.98 744 4.04 771 4.44 .المسؤولة عن العرض العادل للبيانات المالية

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن اإلدارة هي -3

م وتنفيذ والمحافظة على نظام المسؤولة عن تصمي

 820 4.23 751 4.04 929 4.07 782 4.02 707 4.52 .الرقابة الداخلية

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن اإلدارة يجب -4

أن تصمم وتنفذ الرقابة الداخلية لمنع أو اكتشاف أو 

 771 4.18 442 4.25 1.014 3.91 590 4.2 735 4.32 .تصحيح األخطاء بسبب االحتيال أو الخطأ

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى إن اإلدارة هي -5

المسؤولة عن اختيار تطبيق السياسات المحاسبية 

 866 4.08 532 3.75 1.051 3.63 674 4.09 741 4.48 .المناسبة

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى إن اإلدارة هي -6

 899 4.01 359 4.04 .974 3.65 896 3.89 861 4.33 .المسؤولة عن إعداد التقديرات المحاسبية المعقولة

 يشير تقرير المدقق إلى إن المسؤولية األساسية عن -7

منع واكتشاف وتصحيح األخطاء بسبب االحتيال أو 

 919 4.03 654 3.92 1.083 3.81 731 4.05 961 4.2 .الخطأ تقع على عاتق اإلدارة

  0.854  4.14 .609  3.98 1.002  3.88 .733  4.07 .816  4.40  اإلجمالي

  
إلى أن المتوسطات الحسابية ) 4-6( نتائج الجدول تشير

آلراء الفئات األربع التي شملتها الدراسة جاءت إيجابية تجاه 
 فقد بلغ المتوسط جميع البنود المتعلقة بمسؤوليات اإلدارة

ولكن بدرجات متفاوتة ، )4.14(العام آلراء الفئات األربع 
آلراء فئة المدققين حول مدى  المتوسط العام نسبياً، فقد بلغ

بوضوح إلى ) المعدل(إشارة تقرير مدقق الحسابات 
، )0.816(بانحراف معياري ) 4.40(مسؤوليات اإلدارة 

) 4.07(بينما بلغ المتوسط العام لفئة معدي القوائم المالية 
، أما فئة المستثمرين فقد بلغ )0.733(بانحراف معياري 

، وبلغ )1.002(بانحراف معياري ) 3.88 (المتوسط العام
بانحراف معياري ) 3.98(المتوسط العام لفئة األكاديميين 

وبالرغم من وجود تفاوت في آراء الفئات األربع ). 0.609(
التي غطتها الدراسة حول مدى إشارة تقرير مدقق الحسابات 

بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة، مما قد يشير إلى ) المعدل(
وة في التوقعات حيال هذه المسؤوليات، إال أن هذه وجود فج

اآلراء جاءت إيجابية مما يشير إلى أن التعديالت التي 
أجريت على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة بمسؤوليات 

  .  اإلدارة ساهمت في تضييق فجوة التوقعات
تم تخصيص الجزء الخامس من االستبانه لمعرفة أثر و

على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة التعديالت التي أجريت 
بمسؤوليات وواجبات المدقق في تضييق فجوة التوقعات، 

 من لهذا الجزءالنتائج الوصفية ) 5-6(ويعرض الجدول 
تشير نتائج . وجهة نظر الفئات األربع التي شملتها الدراسة

 آلراء فئة المدققينالمتوسط العام إلى أن ) 5-6(الجدول 
بوضوح ) المعدل(رير مدقق الحسابات حول مدى إشارة تق

بانحراف ) 4.42( بلغ إلى مسؤوليات وواجبات المدقق
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، بينما بلغ المتوسط العام لفئة معدي )0.757(معياري 
، أما فئة )0.648(بانحراف معياري ) 4.12(القوائم المالية 

بانحراف معياري ) 3.75(المستثمرين فقد بلغ المتوسط العام 
) 3.67(متوسط العام لفئة األكاديميين ، وبلغ ال)1.149(

 بينما بلغ المتوسط العام لجميع ،)0.971(بانحراف معياري 
، يالحظ من النتائج السابقة أن آراء الفئات )4.09(الفئات 
تجاه جميع البنود المتعلقة بمسؤوليات وواجبات األربع 

مما يشير إلى أن التعديالت التي   جاءت إيجابية،المدقق
ى تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة بهذه أجريت عل

، كما يالحظ المسؤوليات ساهمت في تضييق فجوة التوقعات
وجود فجوة  مما قد يشير إلى أن هذه اآلراء جاءت متباينة،

هذه في توقعاتهم حيال قدرة هذا التقرير في اإلشارة إلى 
   . المسؤوليات

  

بوضوح ) المعدل(ات المعيارية حول مدى إشارة تقرير مدقق الحساباتالمتوسطات الحسابية واالنحراف) 5-6(الجدول رقم 
  إلى مسؤوليات وواجبات المدقق

  اإلجمالي  األكاديميون  المستثمرون  معدو القوائم المالية  المدققون  

  المتوسط  البند
االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  معياريال
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى إن مسؤولية المدقق -1

 701 4.44 338 4.13 955 4.26 552 4.35 573 4.72 .تنحصر في إبداء رأي حول البيانات المالية

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى التزام المدقق بالمتطلبات -2

 846 4.15 881 3.58 996 4.09 714 4.16 741 4.34 .لتدقيقاألخالقية أثناء قيامة بعملية ا

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن المدقق يجب أن يخطط -3

بان ) مناسب(وينفذ عملية التدقيق للحصول على تأكيد معقول 

 886 4.15 947 3.88 1.127 3.7 519 4.09 685 4.57 .البيانات المالية خالية من تحريفات جوهرية

ير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام المدقق بتقييم مدى  يش-4

مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومعقولية التقديرات 

 1.063 4 1.404 3.33 1.276 3.65 800 4.09 762 4.37 .المحاسبية التي أجرتها اإلدارة

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام المدقق بجمع األدلة -5

 959 3.96 761 3.33 1.141 3.41 617 4.09 785 4.41 .ة لتشكل أساساً إلبداء رأيهالكافية والمناسب

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام المدقق بتقييم مخاطر -6

وجود تحريفات مادية في البيانات المالية سواء كانت ناتجة عن 

 878 3.98 504 3.92 1.144 3.56 650 4.05 802 4.22 .االحتيال أو الخطأ

 يشير تقرير المدقق إلى أن مسؤولية المدقق عن اكتشاف -7

االحتيال والخطأ تقتصر في تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بشكل 

مناسب من اجل الحصول على تأكيد معقول بان البيانات المالية 

 995 3.97 1.285 3.5 1.188 3.61 623 4.02 830 4.32 .خالية من األخطاء الجوهرية

  0.923  4.09  0.971  3.67  1.149  3.75  0.648  4.12  0.757  4.42  اإلجمالي

  
 تخصيص الجزء السادس من االستبانه لمعرفة أثر تمو

التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة 
بطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق في تضييق فجوة 

 النتائج الوصفية لهذا) 6-6(التوقعات، ويعرض الجدول 
  .الجزء من وجهة نظر الفئات األربع التي شملتها الدراسة
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بوضوح ) المعدل(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول مدى إشارة تقرير مدقق الحسابات) 6-6(الجدول رقم 
  إلى طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق

  
  إلجماليا  األكاديميون  المستثمرون  معدو القوائم المالية  المدققون

  المتوسط  البند
االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى قيام المدقق بتنفيذ -1

إجراءات التدقيق للحصول على أدلة بشأن المبالغ 

 844 4.38 1.445 4 738 4.28 534 4.42 820 4.52 .لبيانات الماليةواإلفصاحات في ا

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن إجراءات -2

التدقيق التي نفذها المدقق تعتمد على الحكم المهني بما 

في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات 

 846 4.09 1.274 3.67 839 3.89 567 4.11 787 4.33 . المالية

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن المدقق يأخذ -3

بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية عند تصميمه 

 835 4.22 1.022 4 937 4.09 617 4.09 789 4.46 .إلجراءات التدقيق المناسبة

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن المدقق ال يقوم -4

 من اجل إعطاء رأي بتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية

 901 4.04 1.09 3.83 922 3.59 678 4.2 850 4.28 .فيه، ولكن من اجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى دور الحكم المهني -5

 829 4 963 3.67 959 3.8 488 4.05 833 4.18 .للمدقق في تكوين رأي التدقيق

وح إلى إن الهدف الرئيسي  يشير تقرير المدقق بوض-6

لعملية التدقيق هو تدقيق البيانات المالية إلعطاء رأي في 

 880 4.14 590 4 1.071 3.72 707 4.02 757 4.54 .مدى عدالتها

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى أن المدقق قام -7

بعملية التدقيق للحصول على تأكيد معقول بان البيانات 

 971 4.13 702 4.17 1.17 3.63 795 4.13 876 4.44 .فات الماديةالمالية خالية من التحري

 يشير تقرير المدقق بوضوح إلى إن التدقيق تم -8

 891 4.27 482 4.67 1.029 3.81 668 4.13 878 4.54 .إجراءه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

 تقرير التدقيق يلخص بشكل واضح مدى وطبيعة -9

 1.07 4 1.09 3.83 1.28 3.72 731 4.15 1.079 4.15 .ن اجل تكوين رأي المدققاألدلة التي تم جمعها م

 0.906  4.14 1.030  3.98 1.020  3.84 .653  4.14 .864  4.38  اإلجمالي

  
إلى أن المتوسطات الحسابية ) 6-6(تشير نتائج الجدول 

آلراء الفئات األربع التي شملتها الدراسة جاءت إيجابية تجاه 
 المتعلقة بطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق جميع البنود
، ولكن بدرجات متفاوتة نسبياً، بينما بلغ )4.14(حيث بلغ 

المتوسط العام آلراء فئة المدققين حول مدى إشارة تقرير 
بوضوح إلى طبيعة ونطاق ) المعدل(مدقق الحسابات 

بانحراف معياري ) 4.38(ومحددات عملية التدقيق 
لمتوسط العام لفئة معدي القوائم المالية ، وبلغ ا)0.864(
، أما فئة المستثمرين فقد )0.653(بانحراف معياري ) 4.14(

، )1.020(بانحراف معياري ) 3.84(بلغ المتوسط العام 
بانحراف ) 3.98(وبلغ المتوسط العام لفئة األكاديميين 

ويالحظ من النتائج السابقة وجود تباين ). 1.030(معياري 
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فئات األربع التي غطتها الدراسة، مما قد يشير في آراء ال
إلى وجود فجوة في توقعاتهم حيال قدرة هذا التقرير في 
اإلشارة إلى طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق، إال أن 
هذه اآلراء جاءت إيجابية مما يشير إلى أن التعديالت التي 
 أجريت على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة بطبيعة ونطاق

ومحددات عملية التدقيق اإلدارة ساهمت في تضييق فجوة 
  . التوقعات

تم تخصيص الجزء السابع من االستبانة لمعرفة واخيراً 
فيما إذا كان من المفيد إضافة بعض المعلومات إلى تقرير 
مدقق الحسابات، من وجهة الفئات األربع التي شملتها 

هرها الجدول وتشير نتائج التحليل الوصفي كما يظ. الدراسة
إلى أن جميع الفئات التي شملتها الدراسة ترى أنه ) 6-7(

من المفيد إضافة معلومات عن نتائج فحص نظام الرقابة 
 الداخلية ومدى اعتماد المدقق عليه، ومستوى المادية الذي

اعتمده المدقق أثناء قيامه بعملية التدقيق، ومستوى الحاكمية 
ألرباح إلى تقرير مدقق المؤسسية، والتالعب في إدارة ا

، فقد تجاوز المتوسط العام آلرائهم المتوسط الحسابات
المتوسط العام ، بينما بلغ )4.02(حيث بلغ ) 3(الفرضي 

، )0.953(بانحراف معياري ) 3.84(آلراء فئة المدققين 
) 4.20(وبلغ المتوسط العام لفئة معدي القوائم المالية

المستثمرين فقد بلغ ، أما فئة )0.719(بانحراف معياري 
، وبلغ )1.010(بانحراف معياري ) 3.95(المتوسط العام 

بانحراف معياري ) 4.08(المتوسط العام لفئة األكاديميين 
)0.959.(   

  
  النتائج اإلحصائية الوصفية حول مدى الفائدة من إضافة بعض المعلومات إلى تقرير مدقق الحسابات) 7-6(الجدول رقم 

  
 اإلجمالي األكاديميون المستثمرون لقوائم الماليةمعدو ا المدققون

 المتوسط اإلضافات

االنحراف 

 المتوسط المعياري

االنحراف 

 المتوسط المعياري

االنحراف 

 المتوسط المعياري

االنحراف 

 المتوسط المعياري

االنحراف 

 المعياري

 اإلشارة في تقرير المدقق إلى نتائج 1

عتماد فحص نظام الرقابة الداخلية ومدى ا

 757 4.25 482 4.33 824 4.33 620 4.36 824 4.01 .المدقق عليه

 اإلشارة في تقرير المدقق إلى مستوى -2

المادية الذي اعتمده المدقق أثناء قيامة 

 936 3.95 1.09 3.83 971 3.96 590 4.2 1.03 3.82 . بعملية التدقيق

 اإلشارة في تقرير المدقق إلى مستوى -3

 902 3.92 482 4.33 1.06 3.5 730 4.15 870 3.7 .سيةالحاكمية المؤس

 اإلشارة في تقرير المدقق إلى التالعب -4

 1.045 3.95 1.373 3.83 1.019 4.02 888 4.09 1.06 3.85 .في إدارة األرباح

 925 4.02 0.959 4.08 1.01 3.95 0.719 4.2 0.953 3.84 اإلجمالي

  
  :اختبار الفرضيات .2 . 6

Ho1:" تعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق  ال
الحسابات والتي وردت في معيار التدقيق الدولي رقم 

   ".مهمة من وجهة نظر مدققي الحسابات) 700(
كما ) One Sample T-test(تشير نتائج اختبار 

إلى أن المتوسط العام آلراء ) 8-6(يظهرها الجدول رقم 
 التي أجريت على مدققي الحسابات حول أهمية التعديالت

، )3(تقرير مدقق الحسابات أكبر من المتوسط الفرضي 
وقد بلغت ) 0.818(بانحراف معياري ) 4.27(حيث بلغ 

، وهي ذات داللة إحصائية عند درجة )t) 48.820قيمة 
وهو مستوى الداللة المستخدم في ) 0.05(أقل من معنوية 

لتعديالت  لذا ترفض هذه الفرضية ونستنتج أن اهذه الدراسة،
 تعد مهمة من وجهة التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات

   .نظر مدققي الحسابات
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  للمجموعة األولى من الفرضيات) One Sample T-test(نتائج اختبار ) 8-6(جدول رقم 
  مستوى الداللة  ت المحسوبة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفئة
  0.000  48.820  0.818  4.27  مدققو حسابات
  0.000  18.635  1.056  3.77  المستثمرون

  0.000  43.107  0.730  4.22  معدوا القوائم المالية
  0.000  17.261  1.038  4.06  األكاديميون المتخصصون

  %5 ≤مستوى المعنوية *

  
Ho2:" ال تعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق 

م الحسابات والتي وردت في معيار التدقيق الدولي رق
   ".مهمة من وجهة نظر المستثمرين) 700(

أن المتوسط العام آلراء ) 8-6(يتبين من الجدول رقم 
المستثمرين حول أهمية التعديالت التي أجريت على تقرير 

، حيث بلغ )3(مدقق الحسابات أكبر من المتوسط الفرضي 
 tوقد بلغت قيمة ) 1.056(بانحراف معياري ) 3.77(
أقل لة إحصائية عند درجة معنوية ، وهي ذات دال)18.635(

 .وهو مستوى الداللة المستخدم في هذه الدراسة) 0.05(من 
 ونستنتج أن. وعليه فإن هذه الفرضية ترفض أيضاً

التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات تعد مهمة 
  .من وجهة نظر المستثمرين

Ho3:"ال تعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق  
الحسابات والتي وردت في معيار التدقيق الدولي رقم 

   ".مهمة من وجهة نظر معدي القوائم المالية) 700(
تشير نتائج التحليل اإلحصائي كما يظهرها الجدول رقم 

إلى أن المتوسط العام آلراء معدي القوائم المالية ) 6-8(
حول أهمية التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق 

، حيث بلغ )3(كبر من المتوسط الفرضي الحسابات أ
 tوقد بلغت قيمة ) 0.730(بانحراف معياري ) 4.22(
أقل ، وهي ذات داللة إحصائية عند درجة معنوية )43.107(

. وهو مستوى الداللة المستخدم في هذه الدراسة) 0.05(من 
أن التعديالت التي وهذا يعني رفض فرضية العدم واستنتاج 

دقق الحسابات تعد مهمة من وجهة نظر أجريت على تقرير م
   .معدي القوائم المالية

  
  للمجموعة الثانية من الفرضيات) One Sample T-test(نتائج اختبار ) 9-6(جدول رقم 

  ت المحسوبة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفئة
مستوى 
  الداللة

  0.000  46.544  0.823  4.22  مدققو الحسابات
  0.000  19.107  1.038  3.78  المستثمرون

  0.000  42.881  0.715  4.19  معدي القوائم المالية
  0.000  15.287  0.991  3.89  األكاديميون المتخصصون

  
Ho4:"  ال تعد التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق 

الحسابات والتي وردت في معيار التدقيق الدولي رقم 
   ".مهمة من وجهة نظر األكاديميين) 700(

من النتائج اإلحصائية كما يظهرها الجدول رقم  حظيال
أن المتوسط العام آلراء األكاديميين  حول أهمية ) 6-8(

التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات أكبر من 
بانحراف معياري ) 4.06(، حيث بلغ )3(المتوسط الفرضي 

، وهي ذات داللة )17.261 (tوقد بلغت قيمة ) 1.038(
وهو مستوى ) 0.05(أقل من  عند درجة معنوية إحصائية

وهذا يعني رفض فرضية الداللة المستخدم في هذه الدراسة، 
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العدم وقبول الفرضية  البديلة، وبالتالي، نستنتج أن 
 تعد مهمة التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات

   .من وجهة نظر األكاديميين 
Ho5 " : التي التعديالت اليرى مدققو الحسابات أن

مستوى أجريت على تقرير مدقق الحسابات قد حسنت من 
اإلبالغ عن مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات 

  ".التدقيق  اإلدارة، وطبيعة ونطاق ومحددات عملية
كما ) One Sample T-test(تشير نتائج اختبار 

إلى أن المتوسط العام آلراء ) 9-6(يظهرها الجدول رقم 
حسابات حول أثر التعديالت التي أجريت على مدققي ال

تقرير مدقق الحسابات في تحسن مستوى اإلبالغ، أكبر من 
بانحراف معياري ) 4.22(، حيث بلغ )3(المتوسط الفرضي 

، وهي ذات داللة )46.544 (tوقد بلغت قيمة ) 0.823(
وهو مستوى ) 0.05(أقل من إحصائية عند درجة معنوية 

وهذا يقودنا إلى رفض  هذه الدراسة، الداللة المستخدم في
فرضية العدم وقبول الفرضية  البديلة، واستنتاج أن 
التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات أدت إلى 
تحسين مستوى اإلبالغ عن مسؤوليات وواجبات المدقق، 
ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق 

  . لحساباتمن وجهة نظر مدققي ا
Ho6 " : التي أجريت ال يرى المستثمرون بأن التعديالت

مستوى اإلبالغ عن على تقرير المدقق قد حسنت من 
مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة 

  ".التدقيق  ونطاق ومحددات عملية
تشير نتائج التحليل اإلحصائي، كما يظهرها الجدول رقم 

سط العام آلراء المستثمرين حول أثر إلى أن المتو) 6-9(
التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات في 

، )3(تحسن مستوى اإلبالغ أكبر من المتوسط الفرضي 
وقد بلغت ) 1.038(بانحراف معياري ) 3.78(حيث بلغ 

، وهي ذات داللة إحصائية عند درجة )t) 19.107قيمة 
لداللة المستخدم في وهو مستوى ا) 0.05(أقل من معنوية 

وهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول هذه الدراسة، 
الفرضية  البديلة، واستنتاج أن التعديالت التي أجريت على 
تقرير مدقق الحسابات أدت إلى تحسين مستوى اإلبالغ عن 
مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة 

  .  نظر المستثمرينونطاق ومحددات عملية التدقيق من وجهة
Ho7 " : التي ال يرى معدو القوائم المالية بأن التعديالت

مستوى اإلبالغ أجريت على تقرير المدقق قد حسنت من 
عن مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات اإلدارة، 

  ".التدقيق  وطبيعة ونطاق ومحددات عملية
إلى أن المتوسط العام ) 9-6(يتبين من الجدول رقم 

ء معدي القوائم المالية حول أثر التعديالت التي أجريت آلرا
على تقرير مدقق الحسابات في تحسن مستوى اإلبالغ أكبر 

بانحراف ) 4.19(، حيث بلغ )3(من المتوسط الفرضي 
، وهي ذات )42.881 (tوقد بلغت قيمة ) 0.715(معياري 

وهو ) 0.05(أقل من داللة إحصائية عند درجة معنوية 
وهذا يعني رفض لة المستخدم في هذه الدراسة، مستوى الدال

فرضية العدم وقبول الفرضية  البديلة، واستنتاج أن معدي 
القوائم المالية يرون أن التعديالت التي أجريت على تقرير 
مدقق الحسابات أدت إلى تحسين مستوى اإلبالغ عن 
مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة 

  . ددات عملية التدقيقونطاق ومح
Ho8 " : ال يرى األكاديميون المتخصصون أن التعديالت

التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات قد حسنت من 
مستوى اإلبالغ عن مسؤوليات وواجبات المدقق، 
 ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة ونطاق ومحددات عملية

  ".التدقيق 
جدول رقم تشير نتائج التحليل اإلحصائي كما يظهرها ال

إلى أن المتوسط العام آلراء األكاديميين  حول أثر ) 6-9(
التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات في 

، )3(تحسن مستوى اإلبالغ أكبر من المتوسط الفرضي 
وقد بلغت ) 0.991(بانحراف معياري ) 3.89(حيث بلغ 

، وهي ذات داللة إحصائية عند درجة )t) 15.287قيمة 
وهو مستوى الداللة المستخدم في ) 0.05(أقل من وية معن

وهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول هذه الدراسة، 
الفرضية  البديلة، واستنتاج أن التعديالت التي أجريت على 
تقرير مدقق الحسابات أدت إلى تحسين مستوى اإلبالغ عن 
مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة 

  .ومحددات عملية التدقيق من وجهة نظر األكاديميين ونطاق 
إلى أن الفئات األربع التي أشارت نتائج هذه المجموعة 
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غطتها الدراسة أجمعت على أن التعديالت التي أجريت على 
تقرير مدقق الحسابات أدت إلى تحسين مستوى اإلبالغ عن 
مسؤوليات وواجبات المدقق، ومسؤوليات اإلدارة، وطبيعة 

ويرى الباحثين أن السبب . اق ومحددات عملية التدقيقونط
في ذلك يعود إلى أن هذه التعديالت ساهمت في إزالة 
الغموض الذي كان يحيط بتقرير مدقق الحسابات، وذلك من 
خالل ما تم إحداثه من تغييرات على شكل ومحتوى ولغة 

إفراد فقرة خاصة تقرير مدقق الحسابات، والمتمثلة في 
اإلدارة وفقرة أخرى لمسؤولية المدقق، وإضافة لمسؤولية 

، إذ إن بعض المسؤوليات والتي لم يحتويها التقرير القديم
مثل هذه التعديالت من شأنها تسليط الضوء على المسؤوليات 
والواجبات الملقاة على عاتق كل من المدقق واإلدارة بشكل 

  . يساهم في وضوح وسهولة فهم تقرير مدقق الحسابات
Ho9: "  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء

مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين 

واألكاديميين  حول مدى إشارة تقرير مدقق 
  ".بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة ) المعدل(الحسابات

تشير نتائج التحليل اإلحصائي كما يظهرها الجدول رقم 
 داللة إحصائية بين آراء إلى وجود فروقات ذات) 6-10(

كل من مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين 
واألكاديميين  حول مدى إشارة تقرير مدقق الحسابات 

 ف قيمة فقد بلغت بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة،) المعدل(
أقل وهي ذات داللة إحصائية عند درجة معنوية ) 33.733(

لة المستخدم في هذه الدراسة، وهو مستوى الدال) 0.05(من 
وهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة 
واستنتاج أنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء 

  .  الفئات األربع
وللتعرف على مصدر الفروقات بين آراء الفئات األربع، 

للمقارنات البعدية ) Tukey(استخدم الباحثون اختبار توكي 
  . ايضاً نتائج هذا االختبار) 10-6(لجدول ويبين ا

  
  ةللفرضية الحادية عشر) ANOVA One Way(نتائج تحليل التباين األحادي ) 10-6(الجدول رقم 

  مجموع المربعات  مصدر التباين
متوسط 
  المربعات

 قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  23.114  69.341  بين المجموعات
  0.685  1028.463  داخل المجموعات

    1097.803  المجموع
33.733  0.000  

  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية آلراء الفئات األربع) Tukey(نتائج اختبار توكي 

  مدققو حسابات  الفئات
معدو القوائم 

  المالية
  األكاديميون المتخصصون  مستثمرون

  *0.421  *0.514  *0.330    مدققو الحسابات
  0.091  *0.184      معدو القوائم المالية

  0.093        مستثمرون

  %5 ≤مستوى المعنوية *

  
أن مصدر ) 10-6(يتضح من خالل الجدول رقم 

الفروقات التي أظهرها التحليل كانت بين فئة المدققين وفئة 
معدي القوائم المالية، وبين فئة المدققين وفئة المستثمرين، 

قوائم وبين فئة المدققين وفئة األكاديميين، وبين فئة معدي ال

المالية وفئة المستثمرين، في حين ال توجد فروقات بين فئة 
معدي القوائم المالية وفئة األكاديميين، وفئة المستثمرين وفئة 

  ).0.05(األكاديميين، عند درجة معنوية أقل من 
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بوضوح ) المعدل(ت المتوسطات الحسابية آلراء الفئات األربع حول مدى إشارة تقرير مدقق الحسابا) 11-6(الجدول رقم 
  إلى مسؤوليات اإلدارة

  أكاديميون  مستثمرون  معدو القوائم المالية  مدققو حسابات  الفئات
  3.98  3.88  4.07  4.40  المتوسط الحسابي

  
أن المتوسطات الحسابية ) 11-6(ويالحظ من الجدول رقم 

تجاه جميع البنود المتعلقة بمسؤوليات آلراء الفئات األربع 
 إيجابية، وهذا يعني أن تقرير مدقق الحسابات  جاءتاإلدارة

  .قد أشار بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة) المعدل(
بناء على النتائج السابقة يتضح  وجود فروقات ذات و

مدى إشارة حول داللة إحصائية بين آراء الفئات األربع 
بوضوح إلى مسؤوليات ) المعدل(تقرير مدقق الحسابات 

ود فجوة في توقعاتهم حيال قدرة هذا ، وهذا يعني وجاإلدارة
التقرير في اإلشارة إلى هذه المسؤوليات،  إال أن هذا 
االستنتاج ال يعني بأي حال من األحوال بأن التعديالت التي 
أجريت على تقرير مدقق الحسابات لم تسهم في تضييق 

أن المتوسطات فجوة التوقعات، فقد أظهرت النتائج السابقة 
 الفئات األربع التي شملتها الدراسة جاءت الحسابية آلراء

في ) المعدل(إيجابية حيال قدرة تقرير مدقق الحسابات 
كما أن نتائج . اإلشارة بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة

اختبار فرضيات المجموعة الثانية من هذه الدراسة أشارت 
إلى أن التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات 

 مستوى اإلبالغ عن مسؤوليات اإلدارة في أدت إلى تحسين

تقرير مدقق الحسابات، وعليه فإن التعديالت التي أجريت 
على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة بمسؤوليات اإلدارة قد 

  . ساهمت في تضييق فجوة التوقعات
Ho10 " : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء

لمالية والمستثمرين مدققي الحسابات ومعدي القوائم ا
واألكاديميين  حول مدى إشارة تقرير مدقق 

ضوح إلى مسؤوليات وواجبات بو) المعدل(الحسابات
     ".المدقق

تظهر نتائج التحليل اإلحصائي كما يشير إليها الجدول 
أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ) 12-6(رقم 

م المالية كل من مدققي الحسابات ومعدي القوائمتوسط آراء 
والمستثمرين واألكاديميين  حول مدى إشارة تقرير مدقق 

بوضوح إلى مسؤوليات وواجبات ) المعدل(الحسابات 
وهي ذات داللة ) 59.571 (ف قيمة فقد بلغت المدقق،

، وهو مستوى )0.05(أقل من إحصائية عند درجة معنوية 
وهذا يعني رفض فرضية الداللة المستخدم في هذه الدراسة، 

لعدم وقبول الفرضية البديلة واستنتاج أنه توجد فروقات ذات ا
  . داللة إحصائية بين آراء الفئات األربع

  
  ةللفرضية الثانية عشر) ANOVA One Way(نتائج تحليل التباين األحادي ) 12-6(الجدول رقم 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

 قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  45.430  136.290  اتبين المجموع
  0.763  1144.687  داخل المجموعات

    1280.977  المجموع
59.571  0.000  

  
ولفحص مصدر الفروقات بين آراء الفئات األربع، قام 

للمقارنات البعدية ) Tukey(الباحثين باستخدام اختبار توكي 
  . نتائج هذا االختبار) 13-6(ويبين الجدول 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية آلراء كل من مدققي الحسابات ) Tukey(ئج اختبار توكي نتا) 13-6(الجدول رقم 
  ومعدي القوائم المالية والمستثمرين واألكاديميين

  أكاديميون  مستثمرون  معدو القوائم المالية  مدققو حسابات  الفئات
  *0.755  *0.668  *0.300    مدققو الحسابات

  *0.455  *0.368      ةمعدو القوائم المالي
  0.087        مستثمرون

  %  5 ≤مستوى المعنوية *

  

أن مصدر ) 13-6(يتضح من خالل الجدول رقم 
الفروقات التي أظهرها التحليل كانت بين فئة المدققين وفئة 
معدي القوائم المالية، وبين فئة المدققين وفئة المستثمرين، 

فئة معدي القوائم وبين فئة المدققين وفئة األكاديميين، وبين 
المالية وفئة المستثمرين، وبين فئة معدي القوائم المالية وفئة 
األكاديميين، في حين ال توجد فروقات بين فئة المستثمرين 

  ).0.05(وفئة األكاديميين، عند درجة معنوية أقل من 
  

المتوسطات الحسابية آلراء الفئات ) 14-6(الجدول رقم 
) المعدل(ر مدقق الحسابات األربع حول مدى إشارة تقري

  بوضوح إلى مسؤوليات وواجبات المدقق

  الفئات
مدققو 
  حسابات

معدو 
القوائم 
  المالية

 أكاديميون مستثمرون

المتوسط 
  الحسابي

4.42  4.12  3.75  3.67  

  
يتضح أن المتوسطات ) 14-6(ومن خالل الجدول رقم 

ة تجاه جميع البنود المتعلقالحسابية آلراء الفئات األربع 
 جاءت إيجابية وهذا يشير إلى بمسؤوليات وواجبات المدقق

أن تقرير مدقق الحسابات أشار بوضوح إلى مسؤوليات 
وبناء على النتائج السابقة يتضح  وجود . وواجبات المدقق

حول فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات األربع 
بوضوح إلى ) المعدل(مدى إشارة تقرير مدقق الحسابات 

، وهذا يعني وجود فجوة في سؤوليات وواجبات المدققم
توقعاتهم حيال قدرة هذا التقرير في اإلشارة إلى هذه 

  . المسؤوليات
Ho11 " : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء

مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين 
واألكاديميين  حول مدى إشارة تقرير مدقق 

بوضوح إلى طبيعة ونطاق ومحددات ) المعدل(الحسابات
     ".عملية التدقيق 

تظهر نتائج التحليل اإلحصائي كما يشير إليها الجدول 
وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسط ) 15-6(رقم 

كل من مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية آراء 
قق واألكاديميين  حول مدى إشارة تقرير مدوالمستثمرين 

 طبيعة ونطاق ومحددات بوضوح إلى) المعدل(الحسابات
وهي ذات ) 40.169(، فقد بلغت قيمة ف عملية التدقيق
وهو ) 0.05(أقل من  عند درجة معنوية داللة إحصائية

وفي ضوء ما . مستوى الداللة المستخدم في هذه الدراسة
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة، سبق 

لك وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين ونستنتج من ذ
  .  آراء الفئات األربع

نتائج تحليل التباين األحادي ) 15-6(الجدول رقم 
)ANOVA One Way (ةللفرضية الثالثة عشر  

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
  الداللة

بين 
  المجموعات

93.181  31.060  

داخل 
  مجموعاتال

1493.144  0.773  

    1586.326  المجموع

40.169  0.000  
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وايضاً للتعرف على مصدر الفروقات بين آراء كل من 
مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين 

) Tukey(واألكاديميين ، استخدم الباحثون اختبار توكي 
  .نتائج هذا االختبار) 16-6(للمقارنات البعدية ويبين الجدول 

  
للمقارنات ) Tukey(نتائج اختبار توكي ) 16-6(دول رقم الج

البعدية بين المتوسطات الحسابية آلراء كل من مدققي 
  الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين واألكاديميين

مدققو   الفئات
 حسابات

معدو 
القوائم 
  المالية

 أكاديميون مستثمرون

مدققو 
  الحسابات

  0.239*  0.545*  0.401*  

عدو م
القوائم 
  المالية

  
  0.306*  0.162  

  0.144        مستثمرون

  %5 ≤مستوى المعنوية *

  

إن مصدر الفرق ) 16-6(يتضح من خالل الجدول رقم 
التي أظهرها تحليل التباين األحادي كانت بين فئة المدققين 
وفئة معدي القوائم المالية، وفئة المدققين وفئة المستثمرين،  

األكاديميين، وفئة معدي القوائم المالية وفئة المدققين وفئة 
وفئة المستثمرين، في حين ال توجد فروقات بين فئة معدي 
القوائم المالية وفئة األكاديميين، وفئة األكاديميين 

  ).0.05(والمستثمرين، عند درجة معنوية أقل من 
  

المتوسطات الحسابية آلراء الفئات ) 17-6(الجدول رقم 
) المعدل(ة تقرير مدقق الحسابات األربع حول مدى إشار

  بوضوح إلى طبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق

مدققو   الفئات
  حسابات

معدو 
القوائم 
  المالية

 أكاديميون مستثمرون

المتوسط 
  3.98  3.84  4.14  4.38  الحسابي

أن المتوسطات ) 17-6(ويالحظ من الجدول رقم 
نود المتعلقة تجاه جميع البالحسابية آلراء الفئات األربع 

 جاءت إيجابية، وهذا يشير إلى أن تقرير بمسؤوليات اإلدارة
 طبيعة ونطاق ومحدداتمدقق الحسابات أشار بوضوح إلى 

  .عملية التدقيق
وبناء على النتائج السابقة يتضح  وجود فروقات ذات 

مدى إشارة حول داللة إحصائية بين آراء الفئات األربع 
بوضوح إلى طبيعة ونطاق ) دلالمع(تقرير مدقق الحسابات 

 عملية التدقيق، وهذا يعني وجود فجوة في ومحددات
توقعاتهم حيال قدرة هذا التقرير في اإلشارة إلى طبيعة 
ونطاق ومحددات عملية التدقيق، إال أن هذا االستنتاج ال 
يعني بأي حال من األحوال بأن التعديالت التي أجريت على 

م في تضييق فجوة التوقعات تقرير مدقق الحسابات لم تسه
  . كما ذكرنا سابقا

Ho12 ": ال يرى مدققو الحسابات بأنه من المفيد إضافة
   ".بعض المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق الحسابات

كما يظهرها ) One Sample T-test(تشير نتائج اختبار 
إلى أن المتوسط العام آلراء مدققي ) 18-6(الجدول رقم 

ى الفائدة من إضافة معلومات أخرى إلى الحسابات حول مد
، حيث )3(تقرير مدقق الحسابات أكبر من المتوسط الفرضي 

 tوقد بلغت قيمة ) 0.953(بانحراف معياري ) 3.84(بلغ 
أقل ، وهي ذات داللة إحصائية عند درجة معنوية )16.047(

 وهو مستوى الداللة المستخدم في هذه الدراسة،) 0.05(من 
 فرضية العدم وقبول الفرضية  البديلة، وهذا يعني رفض

واستنتاج أن مدققي الحسابات يرون أنه من المفيد إضافة 
معلومات عن نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية ومدى اعتماد 
المدقق عليه، ومستوى المادية الذي اعتمده المدقق أثناء قيامة 
 بعملية التدقيق، ومستوى الحاكمية المؤسسية، والتالعب في

   .إدارة األرباح إلى تقرير مدقق الحسابات
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-One Sample T(نتائج اختبار) 18-6(جدول رقم 
test (للمجموعة الرابعة من الفرضيات  

  الفئة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ت 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.000  16.047  0.953  3.84  مدققون
  0.000  13.871  1.010  3.95  مستثمرون

معدو 
القوائم 
  المالية

4.20  0.719  24.757  0.000  

  0.000  15.092  0.959  4.08  أكاديميون

  
Ho13:" ال يرى المستثمرون بأنه من المفيد إضافة 

   ".بعض المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق الحسابات
إن المتوسط العام آلراء ) 18-6(يتبين من الجدول رقم 

إضافة معلومات أخرى إلى المستثمرين حول مدى الفائدة من 
، حيث )3(تقرير مدقق الحسابات أكبر من المتوسط الفرضي 

 tوقد بلغت قيمة ) 1.010(بانحراف معياري ) 3.95(بلغ 
أقل ، وهي ذات داللة إحصائية عند درجة معنوية )13.871(

 وهو مستوى الداللة المستخدم في هذه الدراسة،) 0.05(من 
وقبول الفرضية  البديلة، وهذا يعني رفض فرضية العدم 

واستنتاج أن المستثمرين يرون أنه من المفيد إضافة معلومات 
عن نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية ومدى اعتماد المدقق 
عليه، ومستوى المادية الذي اعتمده المدقق أثناء قيامة بعملية 
التدقيق، ومستوى الحاكمية المؤسسية، والتالعب في إدارة 

   .ى تقرير مدقق الحساباتاألرباح إل
Ho14:" ال يرى معدو القوائم المالية بأنه من المفيد 

إضافة بعض المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق 
  ".الحسابات

أن المتوسط العام آلراء ) 18-6(يظهر الجدول رقم 
معدي القوائم المالية حول مدى الفائدة من إضافة معلومات 

أكبر من المتوسط الفرضي أخرى إلى تقرير مدقق الحسابات 
وقد ) 0.719(بانحراف معياري ) 4.20(، حيث بلغ )3(

، وهي ذات داللة إحصائية عند )t) 24.757بلغت قيمة 
وهو مستوى الداللة المستخدم ) 0.05(أقل من درجة معنوية 

 وهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول في هذه الدراسة،
قوائم المالية يرون الفرضية  البديلة، واستنتاج أن معدي ال

أنه من المفيد إضافة معلومات عن نتائج فحص نظام الرقابة 
الداخلية ومدى اعتماد المدقق عليه، ومستوى المادية الذي 
اعتمده المدقق أثناء قيامه بعملية التدقيق، ومستوى الحاكمية 
المؤسسية، والتالعب في إدارة األرباح إلى تقرير مدقق 

  .الحسابات
Ho15:" يرى األكاديميون المتخصصون بأنه من  ال

المفيد إضافة بعض المعلومات األخرى إلى تقرير مدقق 
   ".الحسابات
إلى أن المتوسط العام آلراء ) 18-6(الجدول رقم  يظهر

األكاديميين  حول مدى الفائدة من إضافة معلومات أخرى 
، )3(إلى تقرير مدقق الحسابات أكبر من المتوسط الفرضي 

وقد بلغت ) 0.959(بانحراف معياري ) 4.08(حيث بلغ 
، وهي ذات داللة إحصائية عند درجة )t) 15.092قيمة 

وهو مستوى الداللة المستخدم في ) 0.05(أقل من معنوية 
 وهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول هذه الدراسة،

الفرضية  البديلة، واستنتاج أن األكاديميين  يرون أنه من 
ات عن نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية المفيد إضافة معلوم

ومدى اعتماد المدقق عليه، ومستوى المادية الذي اعتمده 
المدقق أثناء قيامه بعملية التدقيق، ومستوى الحاكمية 
المؤسسية، والتالعب في إدارة األرباح، إلى تقرير مدقق 

  .الحسابات
  :  نتائج الدراسة والتوصيات. 7

راسة واختبار الفرضيات يمكن في ضوء تحليل بيانات الد
  :تلخيص نتائج الدراسة بما يلي

 تُعتبر التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق -1
) 700(الحسابات والتي جاء بها معيار التدقيق الدولي رقم 

مدققي الحسابات (مهمة من وجهة نظر الفئات األربع 
رت واشا) ومعدي القوائم المالية والمستثمرين واألكاديميين 

النتائج السابقة الى بعض االختالفات في االهمية النسبية 
 .لبنود هذه التعديالت من وجهة نظر كل فئة على حدة

 أجمعت الفئات األربع التي غطتها الدراسة على أن -2
التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات أدت إلى 
تحسين مستوى اإلبالغ عن مسؤوليات وواجبات المدقق، 
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مسؤوليات اإلدارة، وطبيعة ونطاق ومحددات عملية و
 .التدقيق

 تبين وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء - 3
معدي القوائم المالية (فئة المدققين وجميع الفئات األخرى 

مدى إشارة تقرير مدقق حول ) والمستثمرين واألكاديميين
، بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة) المعدل(الحسابات 

ؤوليات وواجبات المدقق، وطبيعة ونطاق ومحددات ومس
عملية التدقيق، وهذا يعني وجود فجوة في توقعاتهم حيال 
قدرة هذا التقرير في اإلشارة إلى مسؤوليات اإلدارة، 
ومسؤوليات وواجبات المدقق، وطبيعة ونطاق ومحددات 

  .عملية التدقيق
المتوسطات الحسابية آلراء الفئات  تبين أن - 4
ع جاءت إيجابية حيال قدرة تقرير مدقق الحسابات األرب

في اإلشارة بوضوح إلى مسؤوليات اإلدارة، ) المعدل(
ومسؤوليات وواجبات المدقق، وطبيعة ونطاق ومحددات 

كما أن نتائج اختبار فرضيات المجموعة عملية التدقيق، 
الثانية من هذه الدراسة أشارت إلى أن التعديالت التي 

ر مدقق الحسابات أدت إلى تحسين أجريت على تقري
 ومسؤوليات مستوى اإلبالغ عن مسؤوليات اإلدارة،

وواجبات المدقق، وطبيعة ونطاق ومحددات عملية 
 في تقرير مدقق الحسابات، وعليه فإن التعديالت التدقيق،

التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات والمتعلقة 
 .توقعاتبمسؤوليات اإلدارة ساهمت في تضييق فجوة ال

أنه من  ترى الفئات األربع التي شملتها الدراسة - 5
المفيد إضافة معلومات عن نتائج فحص نظام الرقابة 
الداخلية ومدى اعتماد المدقق عليه، ومستوى المادية 
الذي اعتمده المدقق أثناء قيامة بعملية التدقيق، ومستوى 
الحاكمية المؤسسية، والتالعب في إدارة األرباح، إلى 

 .تقرير مدقق الحسابات

 تبين من خالل المقارنة بين كل من متطلبات - 6
قانون الشركات المتعلقة بمشتمالت تقرير مدقق 

، )700(الحسابات ومتطلبات معيار التدقيق الدولي رقم 
والمتعلقة بالعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير مدقق 

بين كل من متطلبات تبين وجود تعارض الحسابات، 
) 22(ار ومتطلبات قانون الشركات األردني رقم المعي

 وتعديالته فيما يتعلق بمشتمالت تقرير م1997لسنة 
  . مدقق الحسابات

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها انتهت 
الدراسة بتوصيات تتمثل بضرورة العمل على توحيد 
متطلبات قانون الشركات األردني والمتعلقة بمشتمالت 

متطلبات معيار التدقيق الدولي الحسابات مع تقرير مدقق 
والمتعلقة بالعناصر التي يجب أن يتضمنها ) 700(رقم 

من ) 45(وايضا ألن الفقرة . تقرير مدقق الحسابات
والخاص بتقرير مدقق ) 700(معيار التدقيق الدولي رقم 

الحسابات إلى إمكانية قيام المدقق بإبداء رأيه في فقرة 
لرأي عن أية أمور أخرى إذا سمحت مستقلة بعد فقرة ا

المعايير أو القوانين ذات االختصاص في بلده بذلك، 
أنه ونظراً ألن الفئات األربع التي شملتها الدراسة ترى 

من المفيد إضافة معلومات عن نتائج فحص نظام الرقابة 
الداخلية ومدى اعتماد المدقق عليه، ومستوى المادية 

قيامه بعملية التدقيق، ومستوى الذي اعتمده المدقق أثناء 
الحاكمية المؤسسية، والتالعب في إدارة األرباح، إلى 

الجهات ذات   يوصى الباحثونتقرير مدقق الحسابات،
العالقة العمل على إضافة هذه المعلومات إلى تقرير 
مدقق الحسابات، وذلك من خالل إضافة فقرة مستقلة إلى 

ي، والشكل التالي تقرير مدقق الحسابات بعد فقرة الرأ
يوضح نموذج مقترح لتقرير مدقق الحسابات بعد إضافة 

  :هذه الفقرة
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   منوذج مقترح لتقرير مدقق احلسابات

مللكية  وقائمة الدخل وقائمة التغيريات يف حقوق ا20×× كانون األول 31لقد قمنا بتدقيق البيانات املرفقة لشركة أ ب ج واليت تشمل قائمة امليزانية كما يف 
  .وقائمة التدفقات النقدية عن نفس الفترة، باإلضافة إىل ملخص السياسات احملاسبية املهمة، واإليضاحات التفسريية األخرى
 وتنفيذ واحملافظة وتشمل هذه املسؤولية تصميم. إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل هلذه البيانات املالية حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

على الرقابة الداخلية لغرض إعداد وعرض البيانات املالية بصورة عادلة، خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء كانت بسبب االحتيال أو اخلطأ، وتشمل مسؤولية اإلدارة 
  .اختيار وإتباع سياسات حماسبية مناسبة والقيام بعمل تقديرات حماسبية معقولة حسب الظروف

سؤوليتنا هي إبدا رأي حول هذه البيانات املالية استناداً إىل تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء التدقيق حسب معايري التدقيق الدولية، وتتطلب تلك املعايري أن نتقيد إن م
  .خالية من األخطاء اجلوهريةمبتطلبات قواعد السلوك املهين، وأن خنطط وجنري التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية 

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشأن املبالغ واإلفصاحات يف البيانات املالية، تعتمد اإلجراءات املختارة على حكم املدقق املهين، مبا 
ومن أجل قيام املدقق بعملية تقييم هذه املخاطر فإنه يأخذ بعني .  أو اخلطأيف ذلك تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية، سواء كانت بسبب االحتيال

ويشمل التدقيق . االعتبار الرقابة الداخلية للشركة واملتعلقة باإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف
  .ية املستخدمة، ومعقولية التقديرات اليت أجرا اإلدارة، وكذلك تقييما للعرض الشامل للبيانات املاليةكذلك تقييم مالءمة السياسات احملاسب

  
  .نعتقد أن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأينا

 كانون األول 31عن املركز املايل لشركة أ ب ج كما يف ) ع النواحي اجلوهريةأو تعرب بعدالة من مجي(يف رأينا، أن البيانات املالية تعرب بصورة حقيقية وعادلة 
  . وعن أدائها املايل وتدفقاا النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية20××

وبرأينا كذلك فإن مستوى احلاكمية بالشركة . 20×× كانون األول 31 كما يف ويف رأينا فإن الشركة حتتفظ برقابة داخلية فعالة على البيانات املالية*
  .20×× كانون األول 31ويف رأينا كذلك فإن الشركة مل تقم بالتالعب يف إدارة أرباحها كما يف . 20×× كانون األول 31مرتفع كما يف 

  

  )المحاسب القانوني(    )مكان إصدار التقرير(

  )رقم إجازته(    )تاريخ إصدار التقرير(
  

  . الفقرة بالخط المائل هي الفقرة التي يقترح الباحثين إضافتها إلى تقرير مدقق الحسابات*
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The Effect of ISA 700 (Revised) “The Independent Auditor’s Report on Narrowing the Audit 
Expectations Gap”: An Empirical Investigation from the Perspectives of Auditors, Preparers of 

Financial Statements, Investors and Academicians 
 

Husam Khadash, Ibrahim Al-Zoy, Mahmoud Nassar 

ABSTRACT 
This study aims at determining the effect of amendments to audit report on narrowing the audit 
expectations gap. It also aims at investigating the importance of these amendments and their contribution 
in improving disclosure level in the audit reports and that from the perspectives of auditors, preparers of 
financial statements, investors and academicians. The study also aims at identifying the extent to which 
these four groups consider that it would be useful for additional information to be added to the audit report. 
Moreover, this study aims at identifying the extent of homogeneity between the requirements of amended 
ISA 700 (Revised) and Jordanian Corporate law No. 22 for the year 1997 and its amendments.  
To achieve the objectives of this study a questionnaire was developed and distributed to a sample of the 
four specified groups. The researchers used a set of statistical techniques such as descriptive statistics, one 
sample T-test, one way ANOVA, and Tukey test to describe the variables and to test the hypotheses.  
Results show that the amendments to the audit report have contributed in narrowing the audit expectations 
gap and improving disclosure. These amendments were considered very important according to the four 
groups. This study also shows that the four groups consider that it would be useful for additional issues, 
including the results of examining the internal control system, the extent to which they relied on the 
internal controls, the materiality level that auditors use, corporate governance, and earnings management, 
to be reported by the auditor. The study also shows that there are contradictions between the requirements 
of amended ISA No. 700 and the Jordanian corporate law No. 22, issued in 1997 and its amendments 
relating to the content of the audit report. 
 KEYWORDS: ISA 700, Expectations Gaps, Auditors, Institutional Investor. 
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