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  أثرتزويد المدقق الخارجي في األردن بمعلومات عن توقعات مقدري 

  ضريبة الدخل على إدراكه لواجباته 
  )دراسة تجريبية(

  
  * سهمحمد ابراهيم النواي

  

  صـلخم

تهدف الدراسة الى اختبار أثر تزويد المدقق الخارجي بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة الدخل في األردن على إدراكه 
 t-testه، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضية استخدم مجموعة من األساليب اإلحصائية، مثل الوسط الحسابي، لواجبات

Paired Sample وتم تصميم استبانة تتكون من جزأين، وذلك بعد الرجوع الى الدراسات السابقة ومعايير التدقيق الدولية ،
تكونت العينة النهائية والمعتمدة ألغراض البحث والتحليل من . 2003لسنة  73وقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 

مفردة لكل منهما، وقد اختتمت الدراسة ببعض التوصيات  60عينة عشوائية من المدققين ومقدري ضريبة الدخل بلغت 
ما بين المدققين ومستخدمي الموجهة الى جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين والمدققين أنفسهم بهدف تضييق الفجوة 

  .القوائم المالية المدققة

 .تدقيق الحسابات، فجوة التوقعات، فجوة الجهل، فجوة األداء: الكلمات الدالة

  

  

  مقدمـةال.  1
  

يعد تقرير مدقق الحسابات الخارجي ملخصا الى ما تم 
التوصل اليه أثناء مهمة التدقيق، وتعتمد هذه المهمة في كثير 

على حكم المدقق الشخصي، األمر الذي قد يؤدي من مراحلها 
أحيانا الى قراءة تقرير التدقيق من قبل الجهات المستفيدة منه 
والخروج بمفاهيم وتفسيرات تتفاوت من جهة الى أخرى، 

اختالف المصالح، عدم تفهم : وذلك ألسباب متعددة منها
بعض مستخدمي التقارير لمجال وأهداف التدقيق، مسؤوليات 

قق وواجباته، باإلضافة الى التعدد والتفاوت في تطبيق المد
بعض المفاهيم والمصطلحات المتبعة في المحاسبة والتدقيق، 
كما ان المدقق الخارجي يقوم أيضا بإعطاء الرأي الفني 
المحايد حول صدق وعدالة القوائم المالية التي تعبر عن 

قات المركز المالي ونتيجة األعمال، باإلضافة الى التدف
النقدية، من خالل التعبير عن رأيه الذي يعتمد بالدرجة 
األولى على مخرجات عملية التدقيق نفسها والتي تختلف 
طبيعتها باختالف حجم وطبيعة نشاط العميل، التعاون ما بين 

الخ، هذا التعبير يجب أن ...الطرفين، أنظمة الرقابة الداخلية،
مدة ومعايير التدقيق يتفق مع كل من معايير المحاسبة المعت

المتعارف عليها من أجل أن يحافظ المدقق على ثقة 
  .المستفيدين من خدماته

ولكل ما تقدم، يسعى المدقق دوما الى تعزيز عالقته 
باألطراف األخرى من أجل إضفاء طابع المصداقية لتقاريره 
لدى هذه األطراف، على اعتبار أن االهتمام بهؤالء األطراف 

كيد لرغبة الطرفين على تطوير مهنة التدقيق ما هو األ تأ
  .بالرغم من تنوع رغباتهم وتناقضها أحيانا

 ,Liggio)لقد تم استخدام مصطلح فجوة التوقعات من قبل 

الذي أشار الى أنها تمثل الفرق ما بين مستوى أداء  (1974
المدقق المتوقع كما يتصوره المدقق نفسه، وكما يتصوره 

  .ماليةمستخدمو البيانات ال
الى أن ) Sikka et al., 1992(كما أشار العديد من الباحثين 

رغبات الجمهور متغيرة ومن الصعوبة تلبية هذه الرغبات، 
الن البيئة التي تعيشها المجتمعات الرأسمالية أو المشابهة لها 
هي بيئة متغيرة أيضا، كما أن جهل مستخدمي التقارير المالية 

لخارجي تمثل السبب األساسي بطبيعة وواجبات المدقق ا
لوجود ما يسمى بفجوة التوقعات بحسب رأي البعض 
(ICAEW. 1986, Sikka et al., 1992 and Humphrey et al., 

تاريخ . قسم المحاسبة، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، االردن*  
 . 10/1/2007، وتاريخ قبوله 10/8/2006استالم البحث 
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1992b)  باإلضافة الى أن القائمين على مهنة التدقيق لن
ينشدوا تطورها بدون مراعاة الجانب السلوكي لها مع تطبيق 

  .ي هذا المجالالمعايير المهنية الالزمة ف
  

  مشكلة الدراسة
برزت مشكلة الدراسة من خالل وجود انتقادات تجاه مهنة 
التدقيق فيما يتعلق بما يتوقعه المستخدمون الخارجّيون على 
إدراك المدقق لواجباته، كما أنه ال يوجد اتفاق فيما بين 
المدققين أنفسهم حول الواجبات والمسؤوليات التي يجب أن 

اه الجمهور بسبب عدم إدراكهم الهتمامات يقوموا بها تج
وتوقعات الجمهور حول ما هو مطلوب منهم، إذ يسعى 
الجمهور الى الحصول على خدمات التدقيق، كما أن المدققين 
أيضا يسعون الى تلبية رغبات المستفيدين وبما يتماشى مع 
كافة المحددات المهنية المرتبطة بمعايير التدقيق وقواعد 

قيات المهنة نفسها ومع ذلك تستمر االنتقادات، السلوك وأخال
لكن توقعات الجمهور من عملية التدقيق ومسؤوليات المدققين 
متفاوتة أيضا إما بسبب تنوع رغباتهم أوبسبب طبيعة فهم كل 

  . منهم لمهمة التدقيق وأداء المدقق
  

  أهمية الدراسة
  : تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل ما يلي

 مستخدمين الخارجيين للقوائم المالية المدققةتعزيز ثقة ال )1
من خالل إدراك المدقق لواجباته وفي ضوء ما هومتوقع 

 .منه
تخفيف المبالغة حول تحميل المدقق لواجبات أكثر من  )2

المعقول، إذ تنعكس نتائج هذه الدراسة على مختلف الفئات 
 .المستفيدة من تقرير المدقق

ات المتكررة للمهنة نفسها المساهمة في التقليل من االنتقاد )3
بقصور خدماتها لعمالئها عن توقعاتهم منها وذلك من 
خالل التغلب على بعض مواطن الضعف ما بين فهم 
المدققين وإدراكهم لتوقعات المستخدمين الخارجيين منهم 

 . بهدف النهوض بمهنة التدقيق
من خالل ما سيتم التوصل اليه من نتائج وتوصيات،  )4

اسة شيئا جديدا الى البحث العلمي ستضيف هذه الدر
وتوجه أنظار الباحثين الى ضرورة اإلهتمام بتضييق 

 .فجوة التوقعات ما بين المدققين واألطراف األخرى
  

  هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة الى بيان ما يتركه تزويد المدقق 
الخارجي بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة الدخل على 

  :ك من خالل األهداف الفرعية التاليةإدراكه لواجباته، وذل
التعرف إلى توقعات المستخدمين الخارجيين ومنهم مقدرو  )1

ضريبة الدخل من خالل اإلتصال بهم، ألجل تطوير دور 
  .مدقق الحسابات لمقابلة هذه التوقعات

العمل على تعزيز النقاط اإليجابية المتعلقة بواجبات  )2
لخدمة المهنة المدقق ومسؤولياته بشكل منطقي وواقعي 

 .والمستفيدين منها بشكل عام
توعية المجتمع المالي في األردن، وإثارة اهتمام جمعية  )3

المحاسبين القانونيين وكافة الجهات المهتمة بتقرير المدقق 
الخارجي بمسؤوليات وواجبات المدقق، إذا ما علمنا أن 

انعكاس لسالمة هي قوة االقتصاد وسالمته في أي بلد إنما 
  . يعات ودرجة تطبيقهاالتشر

  
  الدراسات السابقة. 2

  
  :تناولت الدراسات التالية الموضوع كما يلي

 The Audit": بعنوان) Porter, 1990(دراسة ) 1

Expectation- Performance Gap and the Role of the External 

Auditors in Society"،  وهدفت الدراسة الى تحليل بنية فجوة
زيلندا من وجهة نظر مدققي الحسابات التوقعات في نيو

وبعض الفئات األخرى فيما يتعلق بواجبات المدققين ودرجة 
أدائهم لهذه الواجبات والواجبات التي يتوجب على المدققين أن 

  .يقوموا بها
وخلصت الدراسة الى أن فجوة التوقعات موجودة، وأنها 

تعود التي  )Reasonableness Gap(تتألف من فجوة المعقولية 
الى وجود بعض التوقعات غير المعقولة من قبل المجتمع، 

والتي تنتج عن عدم  )Performance Gap(وفجوة األداء 
وصول أداء المدققين الى المستوى المنشود وعدم كفاية 
المعايير وعجزها عن توفير األساس الالزم لتحسين ذلك 

  .ألداء
 The": بعنوان) Holt and Moizer,1990(دراسة ) 2

Meaning of Audit Reports"  
هدفت الدراسة الى تحديد مشاكل إعداد تقارير التدقيق، 
وقام الباحثون بتقسيم األبحاث المتعلقة بمشاكل إعداد التقارير 

 Reaction(دراسات عن ردود األفعال : الى نوعين هما

Studies(  التي تهتم بشكل عام بردود أفعال سوق األوراق
لفة من تقارير التدقيق التي تتضمن المالية ألنواع مخت

تحفظات، مع إعطاء أهمية ألثر التقارير التي تحتوي على 
تحفظات على تقييم األفراد ألداء اإلدارة وغيرها، بينما تركز 

على معنى  )Interpretation Studies(الدراسات التفسيرية 
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وأهمية التنوع في الصيغ التي ترد في تقارير التدقيق، حيث 
الدراسة بشكل عام الى أن المعاني المختلفة ترتبط  توصلت

بأنماط مختلفة من تقارير التدقيق النظيفة أوالتي تحتوي على 
تحفظات، كما أنها تعطي الجهات المستفيدة من هذه التقارير 

  .معاني مختلفة لها
 The": بعنوان) Hatherly et al., 1991(دراسة ) 3

Expanded Audit Report-An Empirical Investigation" ،
استهدفت الدراسة فحص ما اذا كان التوسع في تقرير المدقق 
يؤدي الى التعديل في إدراك قارئ التقرير ويساعده على فهم 
مجال وطبيعة التدقيق بشكل أفضل، حيث تم إجراء الدراسة 

طالبا من ) 140(على ) Experimental Study(التجريبية 
ة أدنبره البريطانية، يمثلون بديل طالب الدراسات العليا بجامع

لقارئ تقرير التدقيق الذكي ذو الخبرة اإلدارية ولكن ليس 
لديهم التدريب الكافي في مجال التدقيق، حيث تم تقسيم العينة 
الى مجموعتين، أعطي كل فرد من المجموعة األولى قوائم 
وتقارير مالية لشركة وهمية باإلضافة الى تقرير تدقيق 

حين أعطي كل فرد من المجموعة الثانية نفس  مختصر، في
مجموعة القوائم والتقارير المالية مع تقرير تدقيق تفصيلي، 
وطلب من هؤالء دراسة التقارير ثم اإلجابة عن مجموعة من 
األسئلة التي تم تزويدهم بها، ولقد أظهرت النتائج أن التقرير 

ق ودور المطول أدى الى تغيير إدراك الطلبة لعملية التدقي
المدقق، أي أن الدراسة قدمت دليال على أن التوسع في تقرير 
التدقيق أثر على إدراك قارئ التقرير، وهذا يعني أن لتقرير 

األول يتمثل : التدقيق التفصيلي تأثيرين على فجوة التوقعات
في إحداث تغيير في إدراك قارئ التقرير، والثاني يتمثل في 

ق لما هو مطلوب منه، مما يؤثر إحداث تغيير في إدراك المدق
  .بشكل غير مباشر على جودة عمل المدقق

 The Audit": بعنوان (Humphrey et al., 1992)دراسة ) 4

Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation". ،
وكان من أهدافها بيان فيما اذا كان هناك تفسيرات لوجود 

لى مدار فترة طويلة من فجوة التوقعات بشكل مستمر وع
الزمن، عدا عن أنها دراسة نقدية لسلوك المهنة في بريطانيا 
خالل العقدين الماضيين والمتمثل في النشرات والمعايير 
والمقترحات والنقاش الصادر عن المجمعات المهنية المختلفة 

  .هناك
وخلص الباحثون الى أن توقعات المستفيدين من خدمات 

تتناسب مع طبيعة وأهداف وظيفة التدقيق،  التدقيق كثيرة وال
كما أن فجوة التوقعات ربما تكون بسبب القصور في نظام 
الرقابة الذاتية لمهنة التدقيق، إذ إن فاعلية أي نظام تقاس 
بمدى فهم المجتمع لذلك النظام، وليس فقط بفهم وإدراك 

المدققين أنفسهم لطريقة تطبيق النظام بشكل ال يتم اإلعالن 
ه الى جمهور المستفيدين بحجة المحافظة على سرية عن

المعلومات، حيث تقل الثقة في خدمات التدقيق، مما يعني 
تزايد فجوة التوقعات التي تعكس أمورا خطيرة عن أخالقيات 
المهنة، كما أشار الباحثون الى أن هناك استراتيجيتين ركزت 

 Defensive(عليهما المهنة هما االستراتيجية الدفاعية 

approach(  التي تدعو الى تثقيف المجتمع حول طبيعة مهنة
التدقيق ودور المدقق في طمأنة جمهوره حول فاعلية التدقيق، 

فركزت  )Constructive approach(أما االستراتيجية البناءة 
على إظهار رغبة المدققين في تغيير أنشطة التدقيق من أجل 

  .تلبية رغبات الجمهور
: بعنوان) 1992ود، قاقيش ورمضان، الحم(دراسة ) 5

هدفت هذه ". المشاكل التي تواجه مدققي الحسابات في األردن"
الدراسة الى تحديد المشاكل التي تواجه مدققي الحسابات في 
األردن، وخلصت الى وجود عدد من المشاكل منها عدم 
وجود وعي كامل من قبل المدققين بأخالقيات المهنة، ومشكلة 

ين المتعلقة بالمهنة، اال أنهم لم يتطرقوا الى غموض القوان
فجوة التوقعات بشكل مباشر بالرغم من أن هذه المشاكل قد 

  .يكون لها تأثير على فجوة التوقعات
نحو تضييق فجوة : " بعنوان) 1994حامد، (دراسة ) 6

". التوقعات في مهنة المراجعة، دراسة تحليلية نقدية مقارنة 
اقشة مفهوم فجوة التوقعات، وأوضح تضمنت هذه الدراسة من

الباحث بأن هناك خمس قضايا تتعلق بإثبات فجوة التوقعات 
المدقق كضامن لدقة القوائم المالية ومقدرة المنشأة على : وهي

تسديد التزاماتها، التنبؤ المبكر بفشل وإنهيار المنشأة، اكتشاف 
فصاح الغش والتقرير عنه، اكتشاف التصرفات غير القانونية واإل

  .عنها، وواجب المدقق نحو إبالغ السلطات التشريعية
لقد خلصت الدراسة الى وجود فجوة ما بين توقعات 
المجتمع من المدقق وأداء المدقق نفسه، وذلك من خالل كل 
من فجوة المعقولية واألداء، كما أشارت الدراسة أيضا الى 
ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية من المنظمات المهنية 

  .ضييق فجوة التوقعاتنحوت
استخدام نظرية : "بعنوان) 1999الباز، (دراسة ) 7

السببية في التنبؤ بفجوة التوقعات بين مدققي الحسابات 
  ".ومستخدمي التقارير المالية، دراسة ميدانية 

حيث استخدم الباحث المدخلين الكمي والسيكولوجي 
قي لنظرية السببية للتنبؤ بدرجة فجوة التوقعات بين مدق

الحسابات ومستخدمي التقارير المالية ومعرفة األسباب 
مفردة ) 200(الحقيقية للفجوة، وتم اختيار الباحث لعينة من 

من مستخدمي ) 120(من مدققي الحسابات، ) 80(منها 
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التقارير المالية، وتوصلت الدراسة الى أن فجوة التوقعات في 
هذه الفجوة مجال التدقيق موجودة، كما أن السببب الحقيقي ل

من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية يكمن في القصور 
في أداء مدققي الحسابات، أما من وجهة نظر مدققي 
الحسابات فهو القصور في معايير التدقيق، األمر الذي يترتب 
عليه اختالف بين آراء المدققين ومستخدمي الحسابات فيما 

  .يتعلق باألسباب الحقيقية لفجوة التوقعات
مدخل التوصيل : "بعنوان) 1999عشماوي، (دراسة ) 8

  ".الفعال كأساس لتضييق فجوة التوقعات في التدقيق 
هدفت الدراسة الى اختبار وجود فروق جوهرية في تغيير 
إدراك المستخدمين بين تقارير التدقيق األمريكية، أو الدولية 
أو المصرية الواردة في المعايير الصادرة عن المعهد 

صري للمحاسبين والمراجعين وبين التقرير المقترح الم
بواسطة ذلك الباحث، ولغايات تحقيق هذا الهدف تم إجراء 
دراسة تجريبية شملت عينة من طالب السنة الثانية والثالثة 
والرابعة بكلية تجارة جامعة القاهرة، وأسفرت هذه الدراسة 

يير عن أن التقرير المقترح من الباحث أدى الى إحداث تغ
  .جوهري في اإلدراك لصالح تضييق فجوة التوقعات

تضييق فجوة : "بعنوان) 2001غالي، (دراسة ) 9
  ".دراسة انتقادية: التوقعات في المراجعة

استهدفت الدراسة بحث سبل تضييق فجوة التوقعات في 
التدقيق، لزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة، ولتحقيق هذا 

وم ومكونات فجوة التوقعات، الهدف تعرض الباحث الى مفه
كما تناول دراسة انتقادية لبعض معايير التدقيق التي أصدرت 
بهدف تضييق فجوة التوقعات مع عرضه إلطار مقترح 

  .لتضييق هذه الفجوة
فجوة التوقعات : "بعنوان) 2001حجير، (دراسة ) 10

، "ومسؤوليات المدققين من وجهة نظر المستثمرين في األردن
سة الى التحقق بشكل رئيس من وجود فجوة هدفت الدرا

التوقعات بين مدققي الحسابات والمستثمرين والتعرف إلى 
العوامل المؤثرة في وجود هذه الفجوة وتحديد األهمية النسبية 
لتلك العوامل، وقد استخدم الباحث الوسط الحسابي 

واإلنحدار البسيط وتحليل ) t(واإلنحراف المعياري واختبار 
وخلصت الدراسة الى أن هناك فجوة توقعات بين  التباين،

مدققي الحسابات وبين المستثمرين، كما أن التوقعات غير 
المعقولة من المستثمرين هي أحد أسباب هذه الفجوة، مثلها 
في ذلك مثل كفاءة المدقق ومستوى أدائه المهني ودرجة 
استقالليته لما لهما من تأثير على وجود فجوة التوقعات، لكن 
التأثير األكبر على فجوة التوقعات يعود الى مستوى األداء 
المهني للمدقق وكفاءته، بينما شكلت التوقعات غير المعقولة 

  .من قبل المستثمرين التأثير األضعف
بنية فجوة : "بعنوان) 2003ذنيبات، (دراسة ) 11

  ".التوقعات في التدقيق وأسبابها 
مجموعة تساؤالت هدفت الدراسة الى محاولة اإلجابة عن 

تتعلق بوجود فجوة توقعات في األردن فيما يتعلق بعملية 
  .التدقيق وما هي طبيعة وأسباب وجود هذه الفجوه ؟

خلصت الدراسة الى وجود فروقات ذات داللة إحصائية 
بين آراء المدققين ومديري الشركات فيما يتعلق ببعض 

المدققين،  الواجبات غير الحالية التي يرون إضافتها لواجبات
كما أن المدققين ومديري الشركات يؤيدون تحميل المدققين 
ببعض الواجبات اإلضافية والتي قد تبدو معقولة، اال أنها 
ليست من ضمن الواجبات الحالية للمدققين، وهذا يعني أن 
جزءاً من فجوة التوقعات يتعلق بضعف أداء المدققين والذي 

  .زا غير حقيقيقد يكون عجزا فعليا أو قد يكون عج
 An Empirical": بعنوان (Lin et al., 2004): دراسة) 12

Study of Audit Expectation Gap in The People's Republic of 

China" هدفت الدراسة الى قياس مدى إدراك المستفيدين من ،
في  –تقرير التدقيق بأهمية تضييق فجوة التوقعات لما لها 

تطوير االقتصاد في الصين،  من دور في –نظر الباحثين
وخلصت الدراسة الى وجود فجوة كبيرة ما بين المدققين 
ومستخدمي التقارير المالية المدققة وتعود بالدرجة األولى الى 
ضعف أداء المدقق الخارجي هناك، كما أوصت هذه الدراسة 
بضرورة السماح بدخول مكاتب تدقيق عالمية الى السوق في 

لوجود قيود من قبل الحكومة على  جمهورية الصين نظرا
  .دخول هذه المكاتب الى السوق

دراسة : "بعنون) 2006صبحي وذنيبات، (دراسة ) 13
تحليلية آلراء المدققين والمحامين حول المسؤولية القانونية 

  ".للمدقق الخارجي تجاه الطرف الثالث
هدفت الدراسة الى التعرف إلى مدى مسؤولية المدقق 

الطرف الثالث من وجهة نظر المحامين الخارجي تجاه 
والمدققين، وتوصلت الى وجود درجة عالية من التأييد لدى 
المحامين لجعل المدقق مسؤوال تجاه الطرف الثالث المستفيد في 
حالة ارتكاب المدقق للغش، والى درجة منخفضة في حال تعثر 
المنظمة في ظل االلتزام بمعايير التدقيق والمستوى المهني 

مطلوب، ومن أهم توصيات تلك الدراسة، ضرورة اإلستمرار ال
في صياغة المعايير وتقييمها لكي تتفق مع المتطلبات المتغيرة 
للتدقيق وبخاصة فيما يتعلق بمسؤولية المدقق تجاه الطرف 
الثالث، كما يجب إصدار نشرات معايير التدقيق بما يتفق مع 

نولوجية الحديثة التي إحتياجات المجتمع المتغيرة والوسائل التك
  . يتم التعرف إليها من خالل الممارسة والبحوث
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بعد مراجعة أدبيات الدراسات السابقة، يمكن تلخيص أهم 
  :نتائجها كما يلي

اتفاق الدراسات السابقة حول أهمية تضييق فجوة  )1
  .التوقعات

حامد، (، )Porter, 1990(التأكيد على وجود فجوة التوقعات  )2
 ).2001حجير، (، )1994

 ,Porter(من مكونات فجوة التوقعات المعقولية واألداء  )3

 ).2001حجير، (، )1990
توقعات المستفيدين من خدمات التدقيق كبيرة ومتزايدة  )4

)Humphrey et al., 1992( ،) ،2003ذنيبات.( 
القصور في نظام : من أهم أسباب ظهور فجوة التوقعات )5

، )Humphrey et al., 1992(الرقابة الذاتية لمهنة التدقيق 
، القصور )Hatherly et al., 1991(تقرير التدقيق التفصيلي 

 ,.Lin et al(، )1999الباز، (في أداء مدققي الحسابات 

ودرجة استقاللية ) 1999الباز، (، معايير التدقيق )2004
 ).2001حجير، (المدقق 

الدعوة الى تثقيف المجتمع حول طبيعة مهنة التدقيق  )6
)Humphrey et al., 1992( ،) ،2006صبحي وذنيبات.( 

يمكن إحداث تغييرات جوهرية في اإلدراك لصالح  )7
تضييق فجوة التوقعات عن طريق إتخاذ خطوات إيجابية 

حامد، (، )1999عشماوي، (من خالل المنظمات المهنية 
1994.( 

يبدو من مراجعة أدبيات الدراسات السابقة أن جميع هذه 
ثر الذي يتركه أثر تزويد المدقق الدراسات لم تتطرق الى األ

الخارجي بمعلومات عن توقعات المستخدمين الخارجيين 
على ) مقدري ضريبة الدخل في األردن في هذه الحالة(

إدراكه لواجباته كدراسة تجريبية، وهذا ما تناوله موضوع 
هذه الدراسة، تاركا المجال لباحثين آخرين لتكرار الدراسة 

ر تجريبي يعبر عن توقعات مجموعات الحالية مع تقديم متغي
متنوعة من المستخدمين الخارجيين، إذ تم االعتماد في 
الدراسة الحالية على توقعات مجموعة واحدة من المستخدين 

  . الخارجيين فقط
  

  فرضية الدراسة. 3
  

تم صياغة فرضية البحث بشكلها العدمي لبيان اختبار أثر 
قعات مقدري ضريبة توفير معلومات للمدقق الخارجي عن تو

  :الدخل على إدراكه لواجباته كما يلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ادراك 
المدقق الخارجي للواجبات التي يجب على المدققين القيام بها 

قبل تزويده بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة الدخل 
وا ومتوسط ادراكه للواجبات التي يجب على المدققين أن يقوم

بها بعد تزويده بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة الدخل 
 . منه

  
  أسلوب الدراسة. 4

  
  :مجتمع الدراسة والعينة

تكون مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات العاملين في 
مكاتب التدقيق والمسجلين لدى جمعية المحاسبين القانونيين 

كما  2004لغاية نهاية عام ) 314(األردنيين والبالغ عددهم 
، باإلضافة الى مقدري ضريبة الدخل في )1(جدول رقم الفي 

عمان، وقد تم أخذ آراء مقدري الضريبة في هذه الدراسة 
نظرا لكون هذه الفئة من الفئات المستخدمة للبيانات المالية 
المدققة، كما أن عدم شمول الدراسة الحالية لفئات أخرى غير 

ا، تاركين المجال مقدري الضريبة قد يجعلها أقل تعقيد
  .لدراسات أخرى أكثر شموال

مدقق حسابات  92لقد تم اختيار عينة عشوائية عددها 
خارجي، بحيث سلمت استبانة واحدة في كل مرحلة لكل 

استبانة بسبب  )32(استبعاد مفردة من مفردات العينة، وتم 
 ، وقد تم استخدام االسلوب المباشر فيكامالعدم تعبئتها 

، حيث بلغت نسبة العينة المستردة ستردادإلع واالتوزي
، أما فيما يتعلق بمقدري ضريبة الدخل الذين هم من %)65(

الفئات التي يفترض أن يكون لديها خبرات جيدة في التدقيق 
والمحاسبة، فقد تكونت عينة الدراسة من مجتمع المقدرين 

مقدرا بحسب  560العاملين في المملكة والبالغ عددهم 
ية ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية حزيران سجالت مدير

منهم، وتم  اًمقدر 92، لقد تم توزيع استبانة على 2006
استبانة، وبنسبة  32استبانة فقط بعد حذف  60استرداد 

  %.65استرداد بلغت 
  

  تصميم الدراسة وأداتها
لقد تم إجراء تجربة معملية على عينة من مدققي 

ة ومقدري ضريبة الدخل، من الحسابات الخارجيين في المملك
أجل محاولة تضييق فجوة التوقعات عن طريق االتصال بين 

مقدرو ضريبة (المدقق الخارجي والمستخدم الخارجي 
، وقد استند الباحث إلى تصميم التجربة الى المدخل )الدخل

الذي يعتمد على مجموعة واحدة بحيث يتم قياس المتغيرات 
متغير التجريبي، ثم يتم القياس الخاصة بالدراسة قبل إدخال ال

مرة أخرى بعد إدخال المتغير التجريبي بهدف تحديد أثره 
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، ومن أجل ذلك تم تطويراستبانة من جزأين )1996بدر، (
تشتمل على مجموعة من األسئلة تتعلق بواجبات المدقق 
ومسؤولياته سواء الحالية منها أو المتوقعة وذلك بعد تفحص 

لسنة ) 7(نة المحاسبة القانونية رقم كل من نظام مزاولة مه
وتعديالته، ) 22(، وقانون الشركات األردني رقم 2006

ومعايير التدقيق الدولية وبعض الدراسات السابقة وبخاصة 
، وذلك من أجل المساعدة في اختبار )Porter,1993(دراسة 

  . فرضية الدراسة
تضمنت هذه االستبانة جميع واجبات المدقق ومسؤولياته 

واء منها الحالية أو المتوقعة، وسواء أكانت هذه الواجبات س
معقولة تتفق مع معايير التدقيق الدولية أو القوانين واألنظمة 
المحلية المنظمة للمهنة أو غير معقولة، وتكونت مراحل هذه 

  : التجربة مما يلي
  

  :المرحلة األولى - أ 
من مفردات عينة ) مدقق حسابات(طلب من كل مفردة 

، اإلجابة عن أسئلة الجزء الثاني من االستبانة التي التجربة
المستخدم الخارجي لقيام مدقق تتعلق في تحديد مدى حاجة 

مقياس مكون  وذلك على ،ت الحاليةالحسابات بأداء الواجبا
، )3أعطيت وزن (من أربع نقاط تتراوح ما بين حاجة كبيرة 

، غير )1وزن (، حاجة منخفضة )2وزن (حاجة متوسطة 
  ). وزن صفر(أكد مت

  :المرحلة الثانية -ب 
تضمنت هذه المرحلة التعرف إلى رأي عينة من مقدري 
ضريبة الدخل في المملكة بالنسبة للواجبات المطلوب من 
المدقق الخارجي القيام بها كما وردت في الجزء الثاني من 
االستبانة التي تم استيفاؤها في المرحلة األولى من التجربة، 

هذه العينة الذن قبلوا التعاون، قراءة هذه  وطلب من أفراد
  . االستبانة بدقة مع إبداء آرائهم بالنسبة لكل واجب

  :المرحلة الثالثة - ج 
فور االنتهاء من المرحلة الثانية من التجربة مباشرة، 
طلب من عينة المدققين قراءة المتغير التجريبي ثم اإلجابة 

توزيعها في عن استبانة مماثلة لنفس االستبانة التي تم 
المرحلة األولى من مراحل التجربة، وذلك بهدف التعرف 
على أثر تقديم المتغير التجريبي على إدراك عينة المدققين 

تبلغ وبالنسبة لدرجة الحاجة لقيامهم بنفس الواجبات السابقة 
  .أربعين واجبا

  
  صدق أداة الدراسة وثبات المقياس

تبانة وذلك من تم التحقق من الصدق الظاهري لبنود االس

خالل عرضها على عدد من المحكمين المختصين من أعضاء 
هيئة التدريس في بعض الجامعات األردنية وعلى بعض 
المدققين، وقد تم تعديلها على ضوء مقترحاتهم، ولقياس مدى 
ثبات األداة، تم استخدام مقياس كرونباخ الفا لقياس االتساق 

إلجابات %) 78(ي بلغ الداخلي لجميع أسئلة االستبانة، الذ
في المرحلة %) 70(عينة المدققين في المرحلة األولى و

الثالثة، بينما معامل ثبات إجابات مقدري ضريبة الدخل 
والمدققين معا على واجبات المدققين التي ينبغي أن يقوموا 

يمكن االعتماد على نتائج  ، وهذا يعني أنه%)86(بها فبلغت 
على يزيد المعامل ألن قيتها طمئنان الى مصداالبحث واال

  ).Sekaran، 2003(،%) 60) النسبة المقبولة
  

  األساليب اإلحصائية المستخدمة
المتوسط الحسابي، : األساليب اإلحصائية الوصفية )1

اإلنحراف المعياري، التوزيعات التكرارية، النسب المئوية 
لرأي المفردات التي شاركت في التجربة بالنسبة الى درجة 

ل تقديم المتغير التجريبي للقيام بكل واجب قبالحاجة 
 .وبعده
 Paired – Samples T) لعينتين مترابطتين) ت(اختبار  )2

test)  وذلك لتحديد معنوية الفروق بين األوساط الحسابية
بغرض بيان أثر تقديم المتغير التجريبي وبهدف قياس مدى 
 وجود فروقات في متوسط وجهة النظر بين اإلجراءين القبلي

 . والبعدي
ولها عالقة بالوسط : نسبة التأثير أو درجة األهمية )3

 :الحسابي، ويعبر عنها رياضيا بالصيغة
  الوسط الحسابي= نسبة التأثير 
  أعلى وزن للسؤال             

سئلة وذلك كي األعن جابة وقد تم وضع معيار لإل
يسترشد به المستجيب عند قيامه بتعبئة أسئلة االستبانة، وهذا 

  : لمعيار هوا
 

  الى       :        من    الوصف
  %100 :  %76  كبير

  %75 :  %51  متوسط
  %50 :  %26  ضعيف

  %25  :  0  غير متأكد
  

  محددات الدراسة
توفير معلومات  تقتصر الدراسة الحالية على أثر )1
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للمدقق الخارجي عن توقعات مقدري ضريبة الدخل في 
دة من أجل أن تكون المملكة على إدراكه لواجباته، كفئة واح

الدراسة أكثر تركيزا، ألن شمول أكثر من فئة قد يجعل 
 .الدراسة أكثر تشعبا

لم يتمكن الباحث من تقديم مجموعتين من المدققين  )2
أحدهما متغير تجريبي واآلخر ضابط مع إدخال توقعات أكثر 
من طرف من المستخدمين الخارجيين مثل المقترضين من 

السوق المالية والمحللين  البنوك والمستثمرين في
 .الخ...الماليين

هذه الدراسة غير معنية بمعرفة الفروقات في  )3
التوقعات داخل فئة المدققين وال داخل فئة مقدري ضريبة 
الدخل، وعلى أساس ذلك لم تتعرض فرضية الدراسة لهذه 

  .المسألة
  

 خصائص عينة الدراسة تحليل 
من الجزء على جزأين رئيسين، تض ستبانةشتملت االا
ول معلومات شخصية من خالل ستة متغيرات يوضحها األ

شتمل على مجموعة إ، أما الجزأ الثاني فقد )2(الجدول رقم 
سئلة الخاصة بكل من المتغيرات المستقلة التي أفرزتها من األ

والتي  ،مجموعة من الدراسات واالبحاث المرجعية السابقة
يلي تحليل خصائص  متغيرا مستقال، وفيما أربعينبلغ عددها 

  : المتغيرات الديموغرافيه
لى أن إ) 2(يشير الجدول رقم : المستوى التعليمي )1

مستوى أغلبية أفراد عينة الدراسة من حملة الشهادة الجامعية 
ولى، مما يدل على أن الغالبية العظمى من عينة المدققين األ

 هم من حملة الشهادة الجامعية االولىومقدري ضريبة الدخل 
قل، وبالتالي يتمتع أفراد العينة بمستوى مناسب من على األ

  .التأهيل العلمي لالجابة عن أسئلة االستبانة
أن ) 2(نالحظ من الجدول رقم : المهنيةالشهادة ) 2

من عينة مدققي الحسابات يحملون شهادة محاسب  )70%(
من عينة الدراسة يحملون  )%15(قانوني أردني، في حين أن 

سب قانوني أميركي فقط، أما الذين يحملون كال شهادة محا
من شهادة محاسب قانوني أردني وشهادة محاسب قانوني 

 %)1.7( ، في حين أن%)13.3(أميركي معا، فبلغت نسبتهم 
يحملون شهادة محاسب قانوني عربي، مما يعني أن أفراد 

أما عينة  ،العينة على قدر عال في مهنة التدقيق والمحاسبة
ريبة فال يحملون أية شهادات مهنية، نظرا لعدم مقدري الض

إشتراط الحصول على هذه المؤهالت عند التوظيف، اال أن 
منهم متخصصون في المحاسبة كما يشير بند رقم % 68.3

  ).2(من الجدول رقم ) 4(

، سنوات الخبرة )2(يبين الجدول رقم: سنوات الخبرة) 3
سابات خبرتهم من مدققي الح% 61.7ألفراد العينة، حيث أن 

كثر، أما خبرة عينة مقدري ضريبة سنوات فأ 10العملية 
 ،%66.7سنوات فبلغت نسبتهم  10الدخل الذين يزيدون على 

قدرة كافية لفهم  وأنهم ذوأنه يفترض مر الذي يدل على األ
وهذا مفيد في االجابة عن  واجبات ومسؤوليات المدققين،

أن خبرات الطرفين  بسببأسئلة الجزء الثاني من االستبانة 
تمكنهم من إعطاء آراء ناتجة عن حكم مهني له خبرة 

  .معقولة
الى أن ) 2(يشير الجدول رقم : التخصص العلمي) 4

% 68.3 ،% 90.32المتخصصين في المحاسبة بلغت نسبتهم 
لكل من عينة المدققين ومقدري ضريبة الدخل على التوالي، 

انة كون معظم أفراد وهذا مفيد في اإلجابة عن أسئلة االستب
  ..عينة الدراسة يتمتعون بخلفية محاسبية

  
  ةتحليل نتائج البيانات واختبار الفرضي

H0:  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
ادراك المدقق الخارجي للواجبات التي يجب على المدققين 
القيام بها قبل تزويده بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة 

سط ادراكه للواجبات التي يجب على المدققين أن الدخل، ومتو
يقوموا بها بعد تزويده بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة 

  .الدخل منه
  :عرض البيانات

) 1(تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على األسئلة من 
التي يمكن من أسئلة القسم الثاني من االستبانة ) 40(ولغاية 

  ): 4(، )3(ام تلخيصها كما في الجداول أرق
قيم كل من الوسط الحسابي، ) 4(يوضح الجدول رقم 

المحسوبة وقيمة مستوى ) t(، قيمة نحراف المعيارياال
   :وكانت النتائج كما يلي ،)Sig.2-tailed(المعنوية 

تبين النتائج اإلحصائية عدم وجود إجماع بين آراء  -
بآراء مفردات العينة بعد إدخال أثر المتغير التجريبي مقارنة 

العينة قبل إدخال أثر المتغير التجريبي فيما يتعلق بأثر تزويد 
المدقق الخارجي بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة 
الدخل على إدراكه لمدى الحاجة للقيام بواجباته كما يتضح 

، ويمكن مالحظة أيضا أن أثر تزويد )3(من الجدول رقم 
ريبة الدخل، المدقق الخارجي بمعلومات عن توقعات مقدر ض

ترتب عليه تغير في إدراك المدقق الخارجي لدى الحاجة 
لقيامه بغالبية الواجبات الواردة في االستبانة، حيث زادت 
الحاجة للقيام بالواجبات ذوات األرقام التالية والبالغ عددها 

واجبا كما وردت في االستبانة ) 40(من بين ) 20(
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 ):أ/ 1(والموضحة في الجدول التالي رقم 
وفي نفس الوقت يتضح أيضا أن تزويد المدقق بمعلومات 
عن توقعات مقدري ضريبة الدخل ترتب عليه إنخفاض في 

) 20(درجة الحاجة للقيام بالواجبات التالية والبالغ عددها 
  ): ب/ 1(واجبا أيضا والموضحة في الجدول التالي رقم 

  
  )أ/  1(الجدول رقم 

  باته التي ازدادت بعد إدخال أثر المتغير التجريبيمدى إدراك المدقق الخارجي لواج
  

  الواجب أو المسؤولية التي زادت الحاجة اليها بعد إدخال أثر المتغير التجريبي  الرقم
 ).910معيار تدقيق (دراسة مبلغ الضريبة وعالقته بإيراد الشركة خالل الفترة   1
معيار (م في عدم مقدرة الشركة على االستمرارية التنبؤ باألحداث أو الظروف المستقبلية التي قد تساه  2

  ).570تدقيق دولي 
/ 7، نظام المهنة رقم 400معيار (فحص األنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة للتدقيق  3

2006(.  
نظام (م تدقيقها التأكد من أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع الحسابات التي ت   4

  ).المهنة
، نظام المهنة 910معيار (االطالع على قرارات مجلس اإلدارة وأية بيانات يجد ضرورة الحصول عليها   5

  ).2006/ 7رقم 
نظام (اإلفصاح والتقرير لدى اكتشافه ألية تصرفات غير قانونية بواسطة اإلدارة العليا ذات أثر مالي مباشر  6

  ).المهنة
معيار تدقيق (االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات الحكومية المتعلقة بالجهة الخاضعة للتدقيق  التأكد من  7

  ).250دولي 
  ).570معيار تدقيق دولي (اإلفصاح في حالة وجود شكوك مادية بشأن مقدرة الشركة على اإلستمرارية   9
  .اإلفصاح عن أية تحريفات سواء أكانت مادية أم غير مادية  12
  ).أساسية(التخطيط من أجل اكتشاف أية تحريفات مادية   15
  ).700معيار (التأكد من أن البيانات المالية المعدة تتفق مع سجالت الشركة وحساباتها   21
  ).240معيار (إبالغ اإلدارة عن نقاط الضعف في الرقابة الداخلية للشركة   22
  .المجتمع التقرير عن أثر الشركة الخاضعة للتدقيق على  23
  .التقرير عن كفاءة كل من إدارة الشركة واألقسام والفروع  24
معياردولي (التأكد من مدى مالءمة تطبيق اإلدارة لفرض استمرارية الشركة في اعداد البيانات المالية   27

570.(  
  ).قانون الشركات(مراقبة أعمال الشركة   29
  .لرقابة الداخليةاإلفصاح عن أية نقاط ضعف وردت في أنظمة ا  30
  ).610معيار (التقرير عن أساليب الرقابة الداخلية لدى الشركة   37
  .اكتشاف أنواع الغش ذات األثر غير المادي  38
  .مراجعة تقارير الشركة نصف السنوية المنشورة  39

  
  



  2008، 1، العدد 35، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 9 -  

  )ب/ 1(الجدول رقم 
  تغير التجريبيمدى إدراك المدقق الخارجي لواجباته التي انخفضت بعد إدخال أثر الم

  الواجب أو المسؤولية التي إنخفضت الحاجة اليها بعد إدخال أثر المتغير التجريبي  البند
  ).قانون الشركات(حضور إجتماع الهيئة المساهمة العامة عند مناقشة الحسابات الختامية المدققة أو من ينيبه   8

  .حكوميةالى الجهات ال) خطأ وغش(التقرير عن أية تحريفات ماديه   10
  ).قانون الشركات(التقرير للجهات الحكومية عن سرقة موظفي الشركة ألصولها   11
  ).540وكذلك  100معيار (التأكد من كفاية األدلة والقرائن الالزمة لإلثبات في التدقيق   13
  .ضمان دقة القوائم المالية المدققة  14
  .إعداد القوائم المالية للشركة الخاضعة للتدقيق  16
  .اإلفصاح في تقرير المدقق عن سرقة أصول الشركة بواسطة موظفيها  17
  ).200معيار (التأكد من االلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما والمعايير المحاسبية الدولية   18
  .اكتشاف التصرفات غير القانونية لإلدارة ذات األثر المباشر على الحسابات والتقرير عنها  19
  .التقرير عن أية اختالسات قام بها موظفو الشركة من غيرأعضاء اإلدارة العليا  20
  .التقرير عن التصرفات غير القانونية التي ليس لها أثر مباشر على حسابات الشركة  25
  ).540معيار (فحص التقديرات المحاسبية والتقرير عنها   26
  .دم مقدرة الشركة على االستمراريةالتقرير للجهات الحكومية عن أية شكوك حول ع  28
  ).810معيار (مدى عدالة التقديرات المحاسبية الخاصة ببعض بنود القوائم المالية   31
  .بيان مدى عدالة المركز المالي ونتيجة األعمال والتدفقات النقدية لواقع الشركة  32
  .إعطاء رأي عن كافة محتويات التقرير السنوي الصادر عن الشركة  33
  .التأكد من كفاءة العمليات التشغيلية  34
  .اكتشاف أية تحريفات متعمدة في البيانات المالية  35
  .اكتشاف أية أخطاء مادية غير مقصودة  36
  .ضمان توافر السيولة في الشركة  40

 
 

تبين النتائج اإلحصائية آلراء فئة المدققين المشمولة  -
اجة لتطبيق كل بالدراسة، عدم وجود اتفاق حول درجة الح

من الواجبات المقترحة الواردة ضمن االستبانة، فيما يتعلق 
بأثر تزويد المدقق الخارجي بمعلومات عن توقعات مقدري 
ضريبة الدخل على إدراكه لمدى الحاجة للقيام بواجباته كما 

، أي أن درجة التطبيق من )4(، )3(يتضح من الجداول أرقام 
فيما %) 100(ن لم تصل الى وجهة نظر أفراد عينة المدققي

يتعلق بتطبيق أو الحاجة الى تطبيق كل من الواجبات 
المقترحة الواردة ضمن االستبانة، مما يدل على أنه ال يوجد 
اتفاق فيما بين المدققين أنفسهم حول الواجبات التي يجب أن 
يقوموا بها بسبب النقص الحاصل في معرفة المدققين 

  .توقعةلواجباتهم الحالية أو الم
يمكن مالحظة أن كثيرا من الواجبات اعتبرها ما يزيد  -
من المدققين قبل إدخال أثر المتغير التجريبي %) 50(على 

جزءاً من واجبات المدقق وهي في معظمها في الواقع ليست 
جزءاً من واجباته األساسية، كما هي مبينة في جدول رقم 

، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3: والتي تحمل األرقام) 3(
13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،
26 ،28 ،30 ،31 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،39 ،40 ،

فمثال كيف يكون البند المتعلق بضمان دقة القوائم المالية 
هو أحد واجبات المدقق التي ) 14(المدققة والذي يحمل الرقم 

هذا البند من المفترض أن يمارسها ؟ علما بأن اإلجابة حول 
من قبل عينة الدراسة، وكيف يضمن المدقق % 100كانت 

صحة هذه القوائم المالية المدققة وبخاصة اذا ما كان يمارس 
التدقيق الذي يقوم به على أساس اختباري؟ وبناء على هذا 
التصنيف يمكن القول إن هناك تضارباً وخلطاً في تحديد 

ذ أثر توقعات الواجبات المعقولة وغير المعقولة قبل أخ
مقدري الضريبة على رأي المدقق الخارجي فيما يتعلق 
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بواجباته التي من المفترض أن يقوم بها، مما يعني أن هناك 
 . مؤشرات تدل على جهل المدقق مرة أخرى بواجباته الحالية

يمكن أيضا مالحظة أن كثيرا من الواجبات المقترحة  -
من المدققين قبل إدخال أثر %) 50(اعتبرها ما يزيد على 

المتغير التجريبي ليست جزءاً من واجبات المدقق وهي في 
معظمها في الواقع واجبات أساسية أو واجبات معقولة أو غير 

والتي تحمل ) 3(معقولة، كما هي مبينة في الجدول رقم 
، وهذه 38، 32، 29، 27، 12،24، 9، 2، 1: األرقام

النتيجة تؤكد الجهل الذي يعاني منه بعض المدققين، إذ 
اعتبرت مثال نسبة معينة من عينة الدراسة أن بيان مدى 
عدالة المركز المالي ونتيجة األعمال والتدفقات النقدية لواقع 
ن الشركة هي ليست جزءاً من واجبات المدقق بالرغم من أ

 . هذا الواجب يمثل أحد الواجبات الحالية األساسية له
بالرجوع الى آراء المدققين بعد األخذ بالحسبان  -

توقعات مقدري ضريبة الدخل على آرائهم حول القيام 
بواجبات التدقيق، فإنه يمكن مالحظة أن ما يزيد على 

من عينة المدققين إعتبروا أن الواجبات التالية هي %) 50(
وكانت ) 3(سؤولياتهم والواردة ضمن جدول رقم جزء من م
، 15، 14، 13، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1: كما يلي

16 ،18 ،21 ،22 ،23 ،24 ،27 ،29 ،30 ،31 ،35 ،37 ،
، كما يالحظ من هذه الواجبات أن منها ما هو 39، 38

التأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة : واجبات أساسية مثل
لحكومية المتعلقة بالجهة الخاضعة للتدقيق، التأكد والتعليمات ا

من االلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما والمعايير 
المحاسبية الدولية، التأكد من أن البيانات المالية المعدة تتفق 
مع سجالت الشركة وحساباتها، وهي البنود ذوات األرقام 

ولة مثل الواجبات من االستبانة، وأخرى معق) 21، 18، 7(
) 14(وغير معقولة مثل بند رقم ) 13، 8، 5، 4، 3(أرقام 

والذي يتعلق بضمان دقة القوائم المالية المدققة، إذ إن هذا 
الواجب ليس من الواجبات األساسية للمدقق، وذلك كون 
المدقق غير ضامن لصحة هذه القوائم المالية بالرغم من 

عطي شهادة حول صحة أو دقة تدقيقه لها، كما أن المدقق ال ي
القوائم المالية، وإنما يقوم بإعطاء تأكيد معقوٍل وليس مطلقا 
فيما يتعلق برأيه حول مدى عدالة هذه القوائم المالية، كما أنه 
غير مسؤول عن عدم اكتشاف أية أخطاء أو تحريفات مادية 

ألنه يقوم بتخطيط عملية التدقيق ليس بهدف ) 15بند رقم (
ية تحريفات جوهرية، وانما من أجل الحكم على اكتشاف أ

درجة متانة نظام الرقابة الداخلية، كما انّه ليس من واجباته 
) 23بند رقم (األساسية التقرير عن أثر الشركة على المجتمع 

ألن ذلك قد يتطلب منه مهارة خاصة وتكليفاً من الجهة 

ءة الخاضعة للتدقيق، مثله في ذلك، واجب التأكد من الكفا
 ).40بند رقم (وضمان توافر السيولة ) 34بند رقم (التشغيلية 

الواجبات التي تعتبر من وجهة نظر عينة المدققين  -
جزءاً من واجبات المدققين سواء أكانت قبل أم بعد أخذ أثر 
المتغير التجريبي بالحسبان، والتي اعتبرها ما يزيد على 

ت معقولة من هذه العينة بغض النظر عن كونها واجبا% 50
واجبا، وكانت ) 19(إضافية أو غير معقولة، بلغ عددها 

، 15، 14، 13، 8، 7، 6، 5، 4، 3: ذوات األرقام التالية
، كما ان 39، 37، 35، 31، 30، 23، 22، 21، 18، 16

 : معظم هذه الواجبات هي واجبات معقولة وتشمل
فحص األنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية للجهة  .1

/ 7، نظام المهنة رقم 400معيار (عة للتدقيق الخاض
  .من االستبانة) 3(بند رقم  )2006

التأكد من أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس  .2
اإلدارة متفقة مع الحسابات التي تم تدقيقها، بند رقم 

)4.(  
االطالع على قرارات مجلس اإلدارة وأية بيانات يجد  .3

  ).5(م ضرورة الحصول عليها، بند رق
اإلفصاح والتقرير لدى اكتشافه ألية تصرفات غير  .4

قانونية بواسطة اإلدارة العليا ذات أثر مالي مباشر، بند 
  ).6(رقم 

التأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات  .5
الحكومية المتعلقة بالجهة الخاضعة للتدقيق، بند رقم 

  .وهذا البند يعتبر واجباً أساسّياً) 7(
إجتماع الهيئة المساهمة العامة عند مناقشة  حضور .6

  ).8(الحسابات الختامية المدققة أو من ينيبه، بند رقم 
التأكد من كفاية األدلة والقرائن الالزمة لإلثبات في  .7

  ).13(التدقيق، بند رقم 
وهو ) 14(ضمان دقة القوائم المالية المدققة، بند رقم  .8

  .واجب غير معقول
أية تحريفات مادية  التخطيط من أجل اكتشاف .9

  ).15(، بند رقم )أساسية(
إعداد القوائم المالية للشركة الخاضعة للتدقيق، بند رقم  .10

)16.(  
التأكد من االلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال  .11

وهو ) 18(عاما والمعايير المحاسبية الدولية، بند رقم 
  .واجب أساسي

تتفق مع سجالت التأكد من أن البيانات المالية المعدة  .12
  ).21(الشركة وحساباتها، بند رقم 

إبالغ اإلدارة عن نقاط الضعف في الرقابة الداخلية  .13
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  ).22(للشركة، بند رقم 
التقرير عن أثر الشركة الخاضعة للتدقيق على المجتمع،  .14

  ).23(بند رقم 
اإلفصاح عن أية نقاط ضعف وردت في أنظمة الرقابة  .15

  ).30(الداخلية، بند رقم 
دالة التقديرات المحاسبية الخاصة ببعض بنود مدى ع .16

  )31(القوائم المالية، بند رقم 

اكتشاف أية تحريفات متعمدة في البيانات المالية، بند  .17
  ).35(رقم 

التقرير عن أساليب الرقابة الداخلية لدى الشركة، بند  .18
  ).37(رقم 

مراجعة تقارير الشركة نصف السنوية المنشورة، بند  .19
 ).39(رقم 

  
  )2(دول رقم جال

  والممارسين داخل أو خارج المملكةالنسب المئوية للمدققين غير الممارسين للمهنة أ
  التكرار النسبي  التكرار  البيــــان

  %20.1  94 جازة وغير الممارسين للمهنةن على اإلون الحاصلولمدققا
  %12.8  60  ن للمهنة خارج المملكةووالممارس اإلجازةن على ون الحاصلولمدققا
  %67.1  314  ن للمهنة داخل المملكةووالممارس اإلجازةن على ون الحاصلولمدققا

  %100  468 المجموع
  2004لعام  األردنيينسجالت جمعية المحاسبين القانونيين : المصدر

  
  )3(جدول رقم ال

  توزيع أفراد العينة بحسب المتغيرات الديموغرافية

  المتغير  الرقم
  الضريبةعينة مقدري   عينة المدققين

  %  التكرار  % التكرار
  10.0  6  - -  دبلوم متوسط  المستوى التعليمي 1

 90.0 54 81.6  49  بكالوريوس
 0 0 15.0  9  ماجستير
 0 0 3.4  2  دكتوراه
  %100  60  %100 60 المجموع

 0 0 70.0 42  فقط JCPA الشهادة المهنية  2
CPA  0 0 15.0 9  فقط 

 JCPA+CPA  0  0  13.3  8  معا  
  ACPA( 1  1.7  0  0( أخرى

  0  0  %100 60 المجموع
  33.3  20  38.3  23   10أقل من  سنوات الخبرة  3

10 – 15  32  53.3  37  61.7  
  5.0  3  8.4  5  سنة فأكثر  15

  100  60  %100 60 المجموع
  68.3  41  90.0 54  محاسبة  التخصص العلمي  4

  20  12  5.0 3  إدارة
  6.7  4  5.0 3  اقتصاد
  5.0  3  -  -  قانون
  -  -  -  -  أخرى

  %100  60  %100 60 المجموع



  محمد ابراهيم النوايسة                                                                         ...                أثر تزويد المدقق الخارجي 

- 12 -  

  )4(الجدول رقم 
  تحليل آراء العينة حول مدى إدراك المدقق الخارجي لواجباته قبل وبعد تزويده بمعلومات 

  عن توقعات مقدري ضريبة الدخل منه
  

  بند
  المتغير

  )الواجب أو المسؤولية(

  بعد إدخال المتغير التجريبي  تجريبيقبل إدخال المتغير ال

 غيرمتأكد منخفض  متوسط  كبير  غير متأكد منخفض متوسط كبير

3 2 1 0  3  2  1  0  

دراسة مبلغ الضريبة وعالقته بإيراد   1
  )910معيار تدقيق (الشركة خالل الفترة 

5  13  16  26  26  5  27  2  

8.3%  21.7%  26.7%  43.4%  43.3%  8.3%  45%  3.3%  

نبؤ باألحداث أو الظروف المستقبلية الت  2
ساهم في عدم مقدرة الشركة على التي قد ت

  )570معيار تدقيق دولي (ستمرارية اال

4  18  18  20  29  1  30  -  

7%  30%  30%  33.3  48.3  1.7%  50%  -  

فحص األنظمة المالية وأنظمة الرقابة   3
معيار ( الداخلية للجهة الخاضعة للتدقيق

  )2006/ 7رقم ، نظام المهنة 400

19  20  11  10  53  6  -  1  

31.7  33.3  18.3  16.7  88.3  10  -  1.7  

التأكد من أن البيانات المالية الواردة في   4
تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع 

  )نظام المهنة(الحسابات التي تم تدقيقها 

30  16  12  2  39  7  6  8  

50%  26.7  20%  3.3  65%  11.7  10%  13.3  

رارات مجلس اإلدارة وأية طالع على قاال  5
معيار (بيانات يجد ضرورة الحصول عيها 

  )2006/ 7، نظام المهنة رقم 910

8  29  22  1  34  18  5  3  

13%  48.3  36.7  1.7  56.7  30%  8%  5%  

اإلفصاح والتقرير لدى اكتشافه ألية   6
تصرفات غير قانونية بواسطة اإلدارة العليا 

  )نظام المهنة(ذات أثر مالي مباشر

4  32  16  8  55  5  -  -  

6.7  53.3  27%  13%  92%  8%  -  -  

التأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة   7
والتعليمات الحكومية المتعلقة بالجهة 

  )250معيار تدقيق دولي (الخاضعة للتدقيق 

36  18  4  2  47  8  3  2  

60%  30%  6.7%  3.3%  78.3  13.3  5%  3.4%  

لعامة حضور اجتماع الهيئة المساهمة ا  8
عند مناقشة الحسابات الختامية المدققة 

  )قانون الشركات(أو من ينيبه 

49  10  1  0  52  5  -  3  

81.7  16.7  %1.7  -  86.7  8.3%  -  5%  

مادية  اإلفصاح في حالة وجود شكوك  9
ستمرارية بشأن مقدرة الشركة على اال

  )570معيار تدقيق دولي (

11  18  11  20  56  4  -  -  

18.3  30%  18.3  33.4  93.3  6.7  -  -  

خطأ (التقرير عن أية تحريفات مادية   10
  إلى الجهات الحكومية) وغش

44  9  6  1  7  21  24  8  

73.3  15%  10%  1.7  11.7  35%  40%  13.3  

التقرير للجهات الحكومية عن سرقة   11
  )قانون الشركات(موظفي الشركة ألصولها 

8  26  23  3  12  14  25  9  

13.3  43.3  38.3  5%  20%  23.3  41.7  15%  

اإلفصاح عن أية تحريفات سواء أكانت   12
  مادية أم غير مادية

7  16  19  18  19  17  18  6  

11.7  26.7  31.6  30%  31.7  28.3  30%  10%  

التأكد من كفاية األدلة والقرائن الالزمة   13
وكذلك  100معيار (لإلثبات في التدقيق 

540 (  

38  13  6  3  20  22  17  1  

63.3  21.7  10%  5%  33.3  36.7  28.3  1.7  
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  -  1  2  57  -  -  1  59  ضمان دقة القوائم المالية المدققة  14

98.3  1.7  -  -  95%  3.3%  1.7  -  

التخطيط من أجل اكتشاف أية تحريفات   15
  .مادية

43  6  -  11  57  1  1  1  

72%  10%  -  18%  95  1.7%  1.7%  1.7%  

إعداد القوائم المالية للشركة الخاضعة   16
  للتدقيق

42  3  8  7  22  21  14  3  

70%  5%  13.3  11.7  36.7  35%  23.3  5%  

اإلفصاح في تقرير المدقق عن سرقة   17
  أصول الشركة بواسطة موظفيها

10  26  19  5  10  14  26  10  

17%  43%  32%  8%  17%  23%  43%  17%  

التأكد من االلتزام بالمبادئ المحاسبية   18
بية المقبولة قبوال عاما والمعايير المحاس

  )200معيار (الدولية 

49  8  3  -  50  4  1  5  

81.7  13% 5%  -  83%  6.7%  1.7%  8%  

اكتشاف التصرفات غير القانونية   19
لإلدارة ذات األثر المباشر على 

  الحسابات والتقرير عنها

33  16  5  6  13  16  30  1  

55%  27%  8%  10%  21.6  26.7  50%  1.7%  

موظفو  ختالسات قام بهااالتقرير عن أية   20
  الشركة من غيرأعضاء اإلدارة العليا

17  22  10  11  6  15  28  11  

28.3  37  17%  18%  10%  25%  46.7  18.3  

التأكد من أن البيانات المالية المعدة تتفق مع   21
  )700معيار (سجالت الشركة وحساباتها 

40  11  5  4  50  5  5  -  

67%  18%  8%  7%  83.3  8.3%  8.3%  -  

عن نقاط الضعف في إبالغ اإلدارة   22
  )240معيار (الرقابة الداخلية للشركة 

11  32  16  1  27  21  8  4  

18.3  53.3  26.7  1.7%  45%  35%  13.3  7%  

التقرير عن أثر الشركة الخاضعة   23
  للتدقيق على المجتمع

16  16  15  13  55  1  -  4  

26.7  26.7  25%  21.6  91.6  1.7%  -  6.7%  

ارة الشركة التقرير عن كفاءة كل من إد  24
  واألقسام والفروع

12  15  18  15  20  20  19  1  

20%  25%  30%  25  33.3  33.3  31.7  1.7  

التقرير عن التصرفات غير القانونية   25
التي ليس لها أثر مباشر على حسابات 

  .الشركة

11  26  22  1  6  23  24  7  

18.3  43.3  36.7  1.7%  10%  38.3  40%  11.7  

ة والتقرير فحص التقديرات المحاسبي  26
  )540معيار (عنها 

9  26  12  13  1  6  31  22  

15%  43.3  20%  21.7  1.7  10%  51.7  36.6  

التأكد من مدى مالءمة تطبيق اإلدارة   27
لفرض استمرارية الشركة في اعداد 

  )570معياردولي (البيانات المالية 

12  16  16  16  24  20  16  -  

20%  26.6  26.7 26.7 40%  33.3  26.7  -  

التقرير للجهات الحكومية عن أية   28
شكوك حول عدم مقدرة الشركة على 

  االستمرارية 

8  26  23  3  8  19  17  16  

13.3  43.3  38.4  5%  13.3  31.7  28.3  26.7  

  5  -  1  54  15  15  16  14  )قانون الشركات(مراقبة أعمال الشركة   29

23.3  26.7  25%  25%  90%  1.7  -  8.3  

ضعف وردت اإلفصاح عن أية نقاط   30
  في أنظمة الرقابة الداخلية

12  25  19  4  45  11  3  1  

20%  41.7  31.7  6.6  75%  18.3  5%  1.7  

مدى عدالة التقديرات المحاسبية الخاصة   31
  )810معيار (ببعض بنود القوائم المالية 

21  23  15  1  5  31  15  9  

35%  38.3  25%  1.7  8.3  51.7  25%  15%  
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المالي ونتيجة بيان مدى عدالة المركز   32
  األعمال والتدفقات النقدية لواقع الشركة

9  20  17  14  20  7  28  5  

15%  33.3  28.3  23.4  33.3  11.7  46.7  8.3  

إعطاء رأي عن كافة محتويات التقرير   33
  السنوي الصادر عن الشركة

17  22  10  11  8  22  14  16  

28.3  36.7  16.7  18.3  13.3  36.7  23.3  26.7  

  15  17  22  6  4  15  30  11  كفاءة العمليات التشغيلية التأكد من  34

18.3  50%  25.5  6.7  10%  36.7  28.3  25%  

اكتشاف أية تحريفات متعمدة في   35
  .البيانات المالية

41  10  3  6  23  21  15  1  

68.3  16.7  5%  10%  38.3  35%  25%  1.7  

  15  34  10  1  1  4  26  29  اكتشاف أية أخطاء مادية غير مقصودة  36

48.3  43.3  6.7  1.7  1.7  16.7  56.6  25%  

التقرير عن أساليب الرقابة الداخلية لدى   37
  ) 610معيار (الشركة 

7  29  23  1  20  22  17  1  

11.7  48.3  38.3  1.7  33.3  36.7  28.3  1.7  

اكتشاف أنواع الغش ذات األثر غير   38
  المادي

2  19  34  5  24  19  15  2  

3.3%  31.7  56.7  8.3  40%  31.6  25%  3.4  

مراجعة تقارير الشركة نصف السنوية   39
  المنشورة

12  29  18  1  22  21  16  1  

20%  48.3  30%  1.7  36.7  35%  26.7  1.7  

  15  16  21  8  4  22  26  8  ضمان توافر السيولة في الشركة  40

13.3  43.3  36.7  6.8  13.3  35%  26.7  25%  

  
الواجبات ويمكن االستنتاج مما سبق أن درجة الحاجة الى 

المعقولة، والتي لم يتغير إدراك المدقق لدرجة الحاجة الى 
العمل بها بعد تزويده بمعلومات عن توقعات مقدر ضريبة 
الدخل، يرجع الى أنها إما تعتبر واجبات أساسية حالية، كما في 
حالة التأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات الحكومية 

، والتأكد من )7بند رقم (اضعة للتدقيق المتعلقة بالجهة الخ
االلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما وكذلك المعايير 

، التأكد من أن البيانات المالية )18بند رقم (المحاسبية الدولية 
، أو )21(المعدة تتفق مع سجالت الشركة وحساباتها، بند رقم 

اح والتقرير لدى واجبات معقولة إضافية كما في حالة اإلفص
اكتشافه ألية تصرفات غير قانونية بواسطة اإلدارة العليا ذات 

، كما نالحظ من التحليل )6(أثر مالي مباشر، بند رقم 
اإلحصائي أن درجة الحاجة الى اكتشاف التحريف المتعمد في 

، زادت )35(المعلومات المالية بسبب الخطأ والغش بند رقم 
ود بمعلومات تتعلق بأهميته من وجهة الحاجة للعمل به بعد التز

نظر مقدر الضريبة تجاه واجبات المدقق الخارجي، كما أن 
، ازدادت الحاجة )37(فحص أساليب الرقابة الداخلية بند رقم 

اليها وذلك باإلفصاح عن أية نقاط ضعف وردت في أنظمة 
الرقابة الداخلية والتقرير عن أساليب الرقابة الداخلية لدى 

لكن هناك واجبات تعتبر غير معقولة وتدل على  الشركة،
الجهل أو عدم المعرفة من قبل أفراد عينة الدراسة وذلك بسبب 

  : التوقعات غير المعقولة من قبل المجتمع مثل
من ) 14(ضمان دقة القوائم المالية المدققة، بند رقم ) 1

  االستبانة 
قم التخطيط من أجل اكتشاف أية تحريفات مادية، بند ر) 2

)15(  
إعداد القوائم المالية للشركة الخاضعة للتدقيق، بند رقم ) 3

)16.(  
من ناحية أخرى، يمكن مالحظة أن درجة الحاجة الى  - 

واجب اإلفصاح في حالة وجود شكوك مادية بشأن مقدرة 
قد ارتفعت بعد أخذ أثر ) 9بند رقم (الشركة على االستمرارية 

خال أثره، وذلك بسبب المتغير التجريبي مقارنة بما قبل إد
رغبة أفراد العينة في التعامل مع تقييم مقدرة الشركة على 
االستمرارية في المستقبل القريب، وكما يتطلبه معيار التدقيق 

، اال أن ذلك يتطلب جوانب فنية متعددة قد )570(الدولي رقم 
يصعب على المدقق التعامل معها باإلضافة الى تخوفه من 

يق ليشمل التنبؤ باالستمرارية، مما يترتب توسيع نطاق التدق
عليه احتمالية نشوء العديد من الدعاوى والمنازعات القضائية 
ضده، أما التقرير للجهات الحكومية عن أية شكوك حول عدم 

مما ) 28بند رقم (مقدرة الشركة على االستمرارية فانخفضت 
ن يدلل على أن هناك فجوة في األداء، إضافة الى أن من يرو
 .عدم أداء هذا الواجب يأخذون جوانب المنفعة والكلفة بالحسبان
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لقد إنخفضت درجة الحاجة الى القيام بواجب ضمان  -
، التأكد من كفاءة )40(توافر السيولة في الشركة، بند رقم 

، إعداد القوائم المالية )34(العمليات التشغيلية، بند رقم 
ال، حيث إن هذا مث) 16(للشركة الخاضعة للتدقيق، بند رقم 

االنخفاض ربما يرجع بالدرجة األولى الى ما يتعلق بفجوة 
الالمعقولية، إذ إن المدقق ال يضمن أن تتوفر السيولة لدى 
الجهة التي يدقق حساباتها، كما أنه لكي يقوم بإعطاء حكم 
معين يتعلق بدرجة كفاءة عمليات الشركة، ال بد من أن يكون 

ة بالجوانب المالية والتشغيلية، على درجة عالية من المعرف
باإلضافة الى الخبرة في التنظيم واإلدارة، األمر الذي يخرج 
هذه الواجبات عن نطاق المعقولية، كما أنه ليس من 

 .مسؤولياته إعداد الحسابات الختامية
وعموما يمكن القول إن نتائج االستبانة أظهرت دليال  - 

يتعلق ببعض الواجبات  على عدم واقعية آراء أفراد العينة فيما
الحالية وهي في الحقيقة ليست واجبات، وتعود الى فجوة الجهل 

)Porter, 1993(، إعداد القوائم المالية، ضمانه لسيولة : والتي منها
الشركة، مسؤوليته تجاه اكتشاف التحريفات المتعمدة أو غير 
المقصودة باإلضافة الى التقرير عن كفاءة اإلدارة والتخطيط 

يات اكتشاف أية تحريفات مادية، كما أن هناك واجبات لغا
أساسية مثل بيان مدى عدالة المركز المالي ونتيجة األعمال 
والتدفقات النقدية لواقع الشركة، حيث انخفض إدراك المدققين 

بعد إدخال المتغير التجريبي مقارنة مع %) 45(لهذا البند الى 
ي، بالرغم من أن هذا قبل إدخال أثر المتغير التجريب%) 48.3(

الواجب أساسي، وهذا دليل على جهل جزء من المدققين تجاه 
 . واجباتهم األساسية أيضا

يالحظ من النتائج اإلحصائية السابقة، والواردة في كل  - 
 –المتغير التجريبي  أن تقديم) 4(، )3(من الجداول أرقام 

لم يؤد الى حدوث تغير معنوي  - توقعات مقدري ضريبة الدخل
) 10(في إدراك المدقق الخارجي لدرجة الحاجة للقيام بعشرة 

واجبا مقترحا في االستبانة، ) 40(واجبا ت من بين أربعين 
وبناء على ذلك يتم قبول الفرضية العدمية لمجموعة من 

 . الواجبات، ورفضها فيما يتعلق بمجموعة أخرى من الواجبات
الباحث وللتأكد من اختبار الفرضية العدمية، استخدم  - 
لعينتين مترابطتين لتحديد معنوية ) Paired Sample T-test(اختبار

الفروق بين األوساط الحسابية بغرض بيان أثر تقديم المتغير 
، إذ نجد من مطالعة )4(التجريبي، كما يتضح من الجدول رقم 

نتائج الحاسوب في الجدول السابق أن مستوى الداللة المحسوب 
: ، وبما أن قاعدة القرار هي% 5قل من يكون أحيانا أكبر أو أ

إذا كانت قيمة مستوى الداللة (H0)تقبل الفرضية العدمية 
رفض (، ويتم قبول الفرضية البديلة % 5المحسوبة أكبر من 

عندما تكون قيمة مستوى الداللة المحسوبة أقل من )العدمية
) 4(، وبناء على القاعدة السابقة، نالحظ من الجدول رقم 5%

لبعض الواجبات، وهذا يعني  0.05أكبر من  )P- Value(أن 
قبول الفرضية العدمية المتعلقة بهده الواجبات، واستنتاج أنه ال 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ادراك المدقق 
الخارجي للواجبات التي يجب على المدقق القيام بها قبل تزويده 

متوسط ادراكه بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة الدخل و
للواجبات التي يجب على المدقق أن يقوم بها بعد تزويده 
بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة الدخل منه، أي أنه ليس 
هناك أي أثر معنوي على إدراك المدقق الخارجي لدرجة 
الحاجة الى عشرة واجبات وردت ضمن بنود االستبانة، وهذه 

، 18، 8، 7(أرقام  الواجبات هي إما أساسية كما في واجبات
، 4(أو واجبات معقولة إضافية كما في الواجبات أرقام ) 32
وواجبات أخرى تبدو غير معقولة ومبالغاً فيها ) 35، 17، 11

والتي ) 33، 14(ويصعب مطالبة المدقق بها كما في الواجبات 
 : يمكن توضيحها جميعا كما يأتي

ير مجلس التأكد من أن البيانات المالية الواردة في تقر -
، )نظام المهنة(اإلدارة متفقة مع الحسابات التي تم تدقيقها 

 .من االستبانة) 4(بند رقم 
التأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات الحكومية  -

معيار تدقيق دولي (المتعلقة بالجهة الخاضعة للتدقيق 
 ).7(، بند رقم )250

مناقشة  حضور إجتماع الهيئة المساهمة العامة عند -
، )قانون الشركات(الحسابات الختامية المدققة أو من ينيبه 

 ).8(بند رقم 
التقرير للجهات الحكومية عن سرقة موظفي الشركة  -

 ).11(، بند رقم )قانون الشركات(ألصولها 
 ).14(ضمان دقة القوائم المالية المدققة، بند رقم  -
اإلفصاح في تقرير المدقق عن سرقة أصول الشركة  -

 ).17(طة موظفيها، بند رقم بواس
اكتشاف التصرفات غير القانونية لإلدارة ذات األثر  -

 ).18(المباشر على الحسابات والتقرير عنها، بند رقم 
بيان مدى عدالة المركز المالي ونتيجة األعمال والتدفقات  -

 ).32(النقدية لواقع الشركة، بند رقم 
لصادر إعطاء رأي عن كافة محتويات التقرير السنوي ا -

 ).33(عن الشركة، بند رقم 
اكتشاف أية تحريفات متعمدة في البيانات المالية، بند رقم  -

)35(. 
أما رفض فرضية العدم المتعلقة بهذه الواجبات، فإنها 
تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ادراك 
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المدقق الخارجي للواجبات التي يجب على المدقق القيام بها 
بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة الدخل  قبل تزويده

ومتوسط ادراكه للواجبات التي يجب على المدقق أن يقوم بها 
بعد تزويده بمعلومات عن توقعات مقدري ضريبة الدخل منه، 

لبقية الواجبات البالغ  0.05أقل من  )P- Value(وبما أن 
) H0(واجبا، فإنه يتم رفض الفرضية العدمية ) 30(عددها 

يتعلق بهذه الواجبات، وهذا يعني أنه يوجد أثر معنوي فيما 
على إدراك المدقق لدرجة الحاجة لهذه الواجبات، وقد بلغت 
نسبة المدققين الذين يعتبرون هذه الواجبات من واجبات 
المدققين بالرغم من معقوليتها أو عدمها، وذلك بحسب 
تصورات المدققين قبل وبعد توقعات مقدري الضريبة 

  : ت المدققين كما هو مدون تاليا بإزاء كل واجبلواجبا
دراسة مبلغ الضريبة وعالقته بإيراد الشركة خالل  -

الفترة، حيث بلغت نسبة المدققين الذين يعتبرون هذا الواجب 
قبل المتغير %) 30(جزءاً من واجبات المدققين 

  .بعد المتغير التجريبي%) 51.6(التجريبي،
لمستقبلية التي قد تساهم في التنبؤ باألحداث أو الظروف ا -

عدم مقدرة الشركة على االستمرارية، ونسبة الذين 
يعتبرون أهمية هذا الواجب قبل أثر المتغير التجريبي 

 %).50(وبعده %) 37(
فحص األنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية للجهة  -

على %) 98(،%)65(الخاضعة للتدقيق وبلغت النسب
 .لمتغير التجريبي وما بعدهالتوالي لما قبل أثر ا

االطالع على قرارات مجلس اإلدارة وأية بيانات يجد  -
%) 87(، %)61(ضرورة الحصول عليها، وبلغت النسب 

 .على التوالي
اإلفصاح والتقريرلدى اكتشافه ألية تصرفات غير قانونية  -

) نظام المهنة(بواسطة اإلدارة العليا ذات أثر مالي مباشر 
  .على التوالي%) 100(، %)60(بالنسب 

اإلفصاح في حالة وجود شكوك مادية بشأن مقدرة الشركة  -
على %) 92( ،%)90(على االستمرارية، والنسب هي 

 .التوالي
الى الجهات ) خطأ وغش(التقرير عن أية تحريفات مادية  -

 %).47(،%)88(الحكومية بالنسب 
اإلفصاح عن أية تحريفات سواء أكانت مادية أم غير  -

 %).60(، %)38(سب مادية بالن
التأكد من كفاية األدلة والقرائن الالزمة لإلثبات في  -

 %).70(، %)85(التدقيق بالنسب 
) أساسية(التخطيط من أجل اكتشاف أية تحريفات مادية  -

%) 96(قبل إدخال أثر المتغير التجريبي، %) 82(بنسبة 

 .بعد إدخال أثر المتغير التجريبي
 %).72(،%)75(ب إعداد القوائم المالية، بالنس -
اكتشاف التصرفات غير القانونية لإلدارة ذات األثر  -

، %)82(المباشر على الحسابات والتقرير عنها، بالنسب 
)48.(% 

التقرير عن أية اختالسات قام بها موظفو الشركة من  -
 %).35(، %)65(غيرأعضاء اإلدارة العليا، بالنسب 

مع سجالت التأكد من أن البيانات المالية المعدة تتفق  -
 %).92(، %)85(الشركة وحساباتها، والنسب 

إبالغ اإلدارة عن نقاط الضعف في الرقابة الداخلية  -
 %).80(، %)72(للشركة، والنسب هي 

التقرير عن أثر الشركة الخاضعة للتدقيق على المجتمع،  -
 %).93(، %)53(والنسب هي 

التقرير عن كفاءة كل من إدارة الشركة واألقسام  -
 %).67(، %)45(والنسب  والفروع،

التقرير عن التصرفات غير القانونية التي ليس لها أثر مباشر  - 
 %).48(، %)62(على حسابات الشركة، وبلغت النسب 

فحص التقديرات المحاسبية والتقرير عنها، والنسب هي  -
)58(% ،)12.(% 

التأكد من مدى مالءمة تطبيق اإلدارة لفرض استمرارية  -
، %)47(يانات المالية، والنسب هي الشركة في اعداد الب

)73 .(% 
التقرير للجهات الحكومية عن أية شكوك حول عدم مقدرة  -

 %). 45(،%)48(الشركة على اإلستمرارية بنسب بلغت
مراقبة أعمال الشركة، وبلغت النسبة قبل توقعات مقدري  -

أما بعد إدخال التوقعات فبلغت النسبة %) 50(الضريبة 
)92.(% 

ية نقاط ضعف وردت في أنظمة الرقابة اإلفصاح عن أ -
 .على التوالي%) 93(، (%)62الداخلية وبنسبة 

مدى عدالة التقديرات المحاسبية الخاصة ببعض بنود  -
 %).60(،%)73(القوائم المالية،

، %)68(التأكد من كفاءة العمليات التشغيلية وبنسب  -
)48.(% 

 اكتشاف أية أخطاء مادية غير مقصوده ونسبها بلغت قبل -
 %). 73(، %)85(وبعد المتغير التجريبي 

التقرير عن أساليب الرقابة الداخلية لدى الشركة وبنسب  -
)60(% ،)70.(% 

اكتشاف أنواع الغش ذات األثر غير المادي وبنسب مئوية  -
 %).72(، %)35(بلغت 

مراجعة تقارير الشركة نصف السنوية المنشورة وبنسب  -
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)68(% ،)72.(% 
ي الشركة وبنسب قبل وبعد أخذ أثر ضمان توافر السيولة ف - 

على %) 48(، %)57(المتغير التجريبي بالحسبان بلغت 
التوالي، ومن الجدير بالذكر أن اإلنحراف المعياري فيما 

يتعلق بمعظم إجابات أفراد العينة الواردة في االستبانة هي 
أقل من نصف المتوسط الحسابي، مما يشير الى انخفاض 

راد العينة، وهذا يدل أيضا على نوع من التباين بين آراء أف
  . االنسجام في اإلجابة عن أسئلة االستبانة

  
  )5(الجدول رقم 

  

رقم 
  السؤال

قبل إدخال المتغير
 التجريبي

بعد إدخال المتغير
 التجريبي

  %درجة الحاجة للتطبيق 
T 

Val. 
Sig. 

2 - tailed الوسط  
  الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوسط
 الحسابي

  نحرافاال
 المعياري

قبل إدخال 
  المتغير

بعد إدخال 
 المتغير

1  0.95  1.00  1.91  1.01  31.7 63.7 5.872  0.000  
2  1.10  0.95  1.98  1.00  36.7 66.0 6.665  0.000  
3  1.80  1.07  2.85  0.48  60.0 95.0 6.704  0.000  
4  2.23  0.89  2.28  1.10  74.3 76.0 0.254  0.800  
5  1.73  0.70  2.38  0.84  57.7 79.3 5.184  0.000  
6  1.53  0.81  2.91  0.28  51.0 97.0 12.672  0.000  
7  2.47  0.76  2.67  0.72  82.3 89.0 1.845  0.070  
8  2.80  0.44  2.76  0.70  93.3 92.0 0.405  0.687  
9  1.33  1.12  2.93  0.25  44.3 97.7 10.617  0.000  

10  2.60  0.74  1.45  0.87  86.7 48.3 8.319  0.000  
11  1.65  0.77  1.48  0.98  55.0 49.3 1.080  0.285  
12  1.20  1.01  1.81  1.00  40.0 60.3 3.741  0.000  
13  2.43  0.87  2.02  0.83  81.0 67.3 2.910  0.000  
14  2.98  0.13  2.93  0.31  99.3 97.7 1.351  0.182  
15  2.35  1.16  2.90  0.48  78.3 96.7 3.259  0.002  
16  2.33  1.09  2.03  0.90  77.7 67.7 2.256  0.028  
17  1.68  0.85  1.40  0.96  56.0 46.7 1.907  0.061  
18  2.77  0.53  2.65  0.88  92.3 88.3 0.980  0.331  
19  2.26  0.98  1.68  0.83  75.3 56.0 4.131  0.000  
20  1.75  1.06  1.26  0.88  58.3 42.0 2.494  0.015  
21  2.45  0.91  2.75  0.60  81.7 91.7 2.221  0.030  
22  1.88  0.71  2.18  0.91  62.7 72.7 2.256  0,.028  
23  1.58  1.11  2.78  0.76  52.7 92.7 7.015  0.000  
24  1.40  1.08  1.98  0.85  46.7 66.0 2.927  0.005  
25  1.78  0.76  1.47  0.83  59.3 49.0 2.302  0.025  
26  1.52  1.00  0.77  0.69  50.7 25.7 4.671  0.000  
27  1.40  1.09  2.13  0.81  46.7 71.0 3.831  0.000  
28  1.65  0.77  1.32  1.01  55.0 44.0 2.532  0.014  
29  1.48  1.11  2.73  0.84  49.3 91.0 6.395  0.000  
30  1.75  0.85  2.67  0.65  58.3 89.0 6.894  0.000  
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رقم 
  السؤال

قبل إدخال المتغير
 التجريبي

بعد إدخال المتغير
 التجريبي

  %درجة الحاجة للتطبيق 
T 

Val. 
Sig. 

2 - tailed الوسط  
  الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوسط
 الحسابي

  نحرافاال
 المعياري

قبل إدخال 
  المتغير

بعد إدخال 
 المتغير

31  2.07  0.82  1.53  0.85  69.0 51.0 3.822  0.000  
32  1.40  1.01  1.70  1.03  46.7 56.7 1.586  0.118  
33  1.75  1.07  1.37  1.02  58.3 45.7 1.874  0.066  
34  1.80  0.82  1.32  0.96  60.0 44.0 3.366  0.001  
35  2.43  0.98  2.10  0.83  81.0 70.0 1.914  0.060  
36  2.38  0.69  0.95  0.70  79.3 31.7 11.322  0.000  
37  1.70  0.70  2.02  0.83  56.7 67.3 2.094  0.041  
38  1.30  0.67  2.08  0.89  43.3 69.3 6.452  0.000  
39  1.87  0.74  2.07  0.84  62.3 69.0 3.227  0.002  
40  1.63  0.80  1.37  1.01 54.3 45.7 3.403  0.001  

 

  
  ستنتاجات والتوصياتاال. 5

  
يمكن تلخيص أهم االستنتاجات التي توصلت اليها هذه 

  :الدراسة بما يلي
  .يوجد فجوة في مجال تدقيق الحسابات في األردن )1
 :ة في التدقيق ما يليمن أسباب وجود الفجو  )2

 .الجهل بطبيعة عملية التدقيق - أ 
هناك قصور لدى بعض الجهات المشرفة على تنظيم  -ب 

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين، (مهنة التدقيق 
في تثقيف مستخدمي البيانات ) وزارة الصناعة والتجارة

 . المالية المدققة بواجبات ومسؤوليات المدققين
 .دققين بواجباتهم ومسؤولياتهمجهل الكثير من الم -ج 
المبالغة في بعض واجبات ومسؤوليات المدققين أكثر  - د 

 .من الالزم
عدم مالءمة بعض معايير التدقيق الدولية لواقع البيئة  )3

األردنية، كما أنها لم تتضمن بعض الواجبات التي أظهرتها 
عتبار أنها واجبات إضافية معقولة، ولكنها ليست االدراسة ب
  .ات الحالية للمدققينمن الواجب

مهمة فحص األنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية  )4

للجهة الخاضعة للتدقيق تمثل أحد واجبات المدققين التي لم 
 .تتأثر سواء قبل أو بعد أخذ أثر المتغير التجريبي بالحسبان

بناء على ما تقدم من نتائج، فإنه يمكن تقديم التوصيات 
  :التالية
المحاسبين القانونيين ام جمعية ضرورة اهتم) 1

بالعمل على تعريف المجتمع بكل من ) جهة مشرفة(األردنيين
  . واجبات المدقق وأهمية التدقيق ودوره في خدمة االقتصاد

إعادة النظر ببعض معايير التدقيق والعمل على ) 2
 .تطويرها بما يتناسب والبيئة المحلية

ابات في الجامعات تطوير المواّد المتعلقة بتدقيق الحس) 3
وكليات المجتمع بحيث تتضمن واجبات المدقق الحالية 

  .والواجبات التي يفترض أن يؤديها المدقق
عقد دورات تدريبية من قبل جمعية المحاسبين ) 4

القانونيين األردنيين للمدققين لرفع كفاءتهم واطالعهم على أية 
  .تطورات تتعلق بالمهنة

ية من قبل الباحثين تشجيع الدراسات المستقبل) 6
والمهتمين بمهنة التدقيق بحيث تتناول جهات متعددة مستفيدة 
من تقرير المدقق من أجل المساهمة في تضييق فجوة 

  . التوقعات
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The Effect of Providing an External Auditors with Information Resulting from the 
Expectation of Income Tax Assessors on the Auditors' Perception of their Duties. 

(Experimental Study) 
 
 

Mohammad. I. Nawaiseh * 

 

ABSTRACT 
This study aims to investigate the effect of providing an external auditors with information resulting from the 
expectation of income tax assessors on the auditors' perception of their duties. 

To achieve this aim, a sample study consisted of questionnaire was designed and circulated by hand to a sample 
of auditors and to a sample of income tax assessors and 60 questionnaires from both had been considered usable 
for the purpose of analysis. The study was carried out with reference to the International Auditing Standards, in 
addition to the law that organizes the profession of certified accounting no.73 for the year of 2003. 

 Descriptive statistical techniques were used in analyzing the data and testing the hypothesis such as frequencies, 
percentages, standard deviation, means and paired – sample T- test.  

The study was concluded with some recommendations of concern to the society of Jordanian Certified Public 
Accountants and auditors, these recommendations aimed at narrowing the gap between the auditors and the users 
of the audited financial statements.  

Keywords: Audit, Expectation Gap, Ignorance Gap, Performance Gap. 
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