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   تـفـویــض

 أفوض جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا       ) شادن هاني عرار   (أنا الموقعة أدناه    

ـ               ين بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات الجامعية أو المؤسسات أو الهيئـات أو األشـخاص المعني

  . والدراسات العلمية عند طلبهاباألبحاث

  
   عرار هانيشادن :االسم

  :التوقيع

 2009 / 1  /١٨  :التاريخ
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  رـدیـقـر وتـشك
  

  

األب  إلـى  بالشكر الجزيل    أتقدم أن إال ال يسعني    ،أنهيت والحمدهللا هذه الدراسة   بعد أن         

 بدايـة  ذ يد المساعدة والعون لي من    مد  لم يتوان أبدا في    ي الذ مطراألستاذ الدكتور محمد    الفاضل  

األكبر فـي إنجـاز هـذه     الفضل  له ن وكا،ياالعلجامعة الشرق األوسط للدراسات   مشواري في   

 هيئـة  أعـضاء  كافـة    إلى بالشكر   أتقدمو . مرة أخرى كل الشكر لهذا األستاذ الفاضل       ،الدراسة

األسـتاذ الـدكتور    األعمالن عميد كلية  كما أوجه شكري وتقديري إلى كل م  ،التدريس بالجامعة 

 ر والـدكتو  ،تاذ الدكتور كامـل المغربـي     األس رئيس قسم إدارة األعمال      وكذلك نورصر  اعبدالن

، مهايوتقي رسالتيمناقشة  ب تفضلهمعلى  وكذلك أشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة        عبداهللا دعاس 

 قـد    ومـا  ظاتهم التي ستكون من شأنها أن تساهم في تصويب أخطائها         حوتزويدي بآرائهم ومال  

  .ها من أسباب الخلل والنقصييعتر

  .إتمام هذا العمل من كانت له مساهمة في ألصدقائي ولكل الجزيلكما أتقدم بالشكر       

   نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم،،،وصلى اهللا على

                                             

  الباحثة                                                             

                         شادن عرار                                        
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  اإلهـــــــــــــداء

  
  

  :إلى نبراسي حياتي ونهري روحي     

  أبي وأمي                                              

  :وإلى من ينبض بحبهم قلبي 

  وأختي....ينإخوا....خطيبي                                       

  والعلميوإلى الذي قدم لي كل الدعم المعنوي 

   الدكتور محمد مطر األستاذاألب                                     

  جميعا أهدي هذا الجهد المتواضعإليهم 

  
  

                                              شادن 
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  قائمة المحتویات 
  

  الصفحة            الموضوع 

  ب  التفويض

  ج  قرار لجنة المناقشة 

  د  تقديرشكر و

  هـ  اإلهداء

  و  قائمة المحتويات 

  ط  قائمة الجداول 

  ل  الملخص باللغة العربية

  س  الملخص باللغة اإلنجليزية

  ١  اإلطار العام للدراسة : الـفـصل األول

  ٢   المقدمة١,١       

  ٣   مشكلة الدراسة وأسئلتها١,٢       

  ٥   فرضيات الدراسة١,٣       

  ٦  اسة وأهميتها أهداف الدر١,٤       

  ٦   محددات الدراسة١,٥       

  ٧   نموذج الدراسة١,٦       

  ٧   التعريفات اإلجرائية١,٧       

  ١١  اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني

  ١٢   المقدمة٢,١        

  ١٣   مفهوم المدقق الخارجي المستقل٢,٢        
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 ز 

  الصفحة            الموضوع 

  ١٤  مدقق الخارجي مفهوم استقاللية ال٢,٢,١     

  ١٥   أهمية استقالل مدقق الحسابات الخارجي٢,٢,٢     

  ١٧   مخاطر التدقيق٢,٣

  ١٧  يقمفهوم مخاطر التدق 2.3.1     

  ١٩   أنواع مخاطر التدقيق٢,٣,٢             

  ١٩  المخاطر المتأصلة أو المالزمة أو الموروثة2.3.2.1 

  ٢١   مخاطر الرقابة 3.2.2٢.

 ٢٣ مخاطر االكتشاف.2.3.2  ٣

  ٢٧  األهمية النسبية ومخاطر التدقيق ٢,٤

  ٢٧   مفهوم األهمية النسبية٢,٤,١     

  ٢٨   العالقة بين األهمية النسبية ومخاطر التدقيق٢,٤,٢     

  ٢٩   مسؤولية المدقق عن اكتشاف األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال٢,٥        

 واختبارات بإجراءاتي في األردن  عناصر التزام المدقق الخارج٢,٦

  تقييم مخاطر األخطاء المادية
٣٦  

  ٣٦  فهم طبيعة نشاط المنشأة وبيئتها الداخلية ٢,٦,١     

  ٤١   فهم نظام الرقابة الداخلية٢,٦,٢             

  ٤٨   فهم مخاطر االحتيال المادي٢,٦,٣             

  ٤٩  كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات  ٢,٦,٤     

  ٥٥  وثيق أدلة اإلثبات ت ٢,٦,٥     
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  الصفحة            الموضوع 

  ٥٨   الدراسات السابقة العربية واألجنبية٢,٧

  ٧٣  ما يميز الدراسة الحالية ٢,٨

  ٧٤  منهجية الدراسة : الـفـصل الثالث

  ٧٥   المقدمة٣,١

  ٧٥   تصميم الدراسة٣,٢

  ٧٦   مصادر الحصول على البيانات٣,٣

  ٧٦  مجتمع الدراسة وعينتها ٣,٤

  ٨٢  راحل تطوير أداة القياس م٣,٥

  ٨٢  )االستبيان(  االختبارات الخاصة بأداة القياس ٣,٥,١

  ٨٤   توزيع االستبيانإجراءات  ٣,٥,٢

  ٨٤  . األساليب اإلحصائية المستخدمة٣,٦

  ٨٥  مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات : الفـصل الرابع

  ٨٦   المقدمة٤,١

  ٨٦  ستبيان اختيار مقياس اال٤,٢

  ٨٨   عرض بيانات عينة الدراسة٤,٣

  ١٢٠   اختبار فرضيات الدراسة٤,٤

  ١٣٢  االستنتاجات والتوصيات : الفـصل الخامس

  ١٣٣   المقدمة٥,١

  ١٣٣    االستنتاجات٥,٢
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 ط 

  الصفحة            الموضوع 

  ١٣٧   التوصيات٥,٣

  ١٣٩  قائمة المراجع

  ١٣٩  .المراجع العربية: أوال

  ١٤١  المراجـع األجنبيـة: ثانيا

  ١٤٤  مة المالحققائ
  ١٤٥  االستبانة) ١(ملحق 

  ١٥٥  البيانات األولية اإلحصائية) ٢( ملحق
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  الجداولقائمة 
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم
 16  أوجھ االختالفات بین التدقیق الداخلي والخارجي  1
  26  العالقات بين األخطار واألدلة 2
  54  ربط الوسائل بالقرائن: أدلة وقرائن اإلثبات 3
  ٥٥  توضيح اختالف األدلة بين الدوائر  4
  ٧٧  الجهات التي تنتمي إليها عينة الدراسة من المدققين الخارجيين ٥

  ٧٨  الجهات التي تنتمي إليها عينة الدراسة من المدققين الداخليين ٦

  ٧٩  عینة الدراسة ٧

  ٨٠  وصف أفراد عينة الدراسة ٨

  ٨٣  معامالت الثبات ألداة الدراسة ٩

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة المت  ١٠
  عن  فهم طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الداخلية) المدققين الخارجيين( الدراسة

٨٩ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة   ١١
 ٩٠   عن  فهم طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الداخلية)المدققين الداخليين( الدراسة

١٢  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة 

 واالختبارات الالزمة لفهم اإلجراءاتعن تطبيق  جميعها كوحدة واحدة الدراسة 
  .طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الداخلية

٩٢ 

حسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد المتوسطات ال  ١٣
  عن  فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأة )المدققين الخارجيين(عينة الدراسة 

٩٤ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد   ١٤
   الرقابة الداخلية في المنشأةعن  فهم بيئة)المدققين الداخليين(عينة الدراسة

٩٥ 

١٥  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد 

 المدققين المدققين الخارجيين و( جميعها كوحدة واحدةعينة الدراسة 
 واالختبارات الالزمة لفهم بيئة الرقابة اإلجراءاتعن تطبيق )الداخليين

٩٧ 
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 ك 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  الداخلية في المنشأة

١٦  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد 

عن اإلجراءات واالختبارات المناسبة ) المدققين الخارجيين(عينة الدراسة 
  لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية

٩٩ 

١٧  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد 

عن اإلجراءات واالختبارات المناسبة لتقييم  )المدققين الداخليين(ينة الدراسة ع
  مخاطر األخطاء الجوهرية

١٠١ 

١٨  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد 

عن  )المدققين الداخليين والخارجيين ( جميعها كوحدة واحدة عينة الدراسة
  الختبارات المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وااإلجراءات

١٠٣ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد   ١٩
  عن كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات)المدققين الخارجيين(عينة الدراسة 

١٠٦ 

إلجابات أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة   ٢٠
  ١٠٧  عن كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات)المدققين الداخليين(عينة الدراسة 

٢١  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد 

عن تطبيق )ارجيين والداخليينخالمدققين ال( كوحدة واحدةعينة الدراسة 
  م كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات واالختبارات الالزمة لتقيياإلجراءات

١١٠ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد   ٢٢
  .عن توثيق أدلة اإلثبات )المدققين الخارجيين(عينة الدراسة 

١١٢ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد   ٢٣
 ١١٤  .عن توثيق أدلة اإلثبات)المدققين الداخليين (عينة الدراسة

٢٤ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد 

 عن توثيق )المدققين الخارجين والداخلين( جميعها كوحدة واحدة عينة الدراسة
  .أدلة اإلثبات

١١٦ 

 عليها تقييم المدقق الخارجي  األهمية النسبية للمحاور الخمسة التي يقوم  ٢٥
  وذلك من وجهة نظر المدققين الخارجيينللمخاطر المادية 

١١٨ 

األهمية النسبية للمحاور الخمسة التي يقوم عليها تقييم المدقق الخارجي   ٢٦
  لمخاطر األخطاء المادية

١١٩ 
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 ل 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
المحور  لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tنتائج االختبار التائي   ٢٧

  اإلجابة وبين متوسط مدى فهم طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الداخلية: األول
١٢٢ 

المحور  لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tنتائج االختبار التائي   ٢٨
  اإلجابة وبين متوسط مدى فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأة: الثاني

١٢٣ 

٢٩ 
المحور  لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tي نتائج االختبار التائ

  واالختبارات المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهريةاإلجراءات: الثالث
  اإلجابةوبين متوسط مدى 

١٢٥ 

المحور  لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tنتائج االختبار التائي   ٣٠
  اإلجابة وبين متوسط مدى  اإلثباتكفاية ومناسبة أدلة: الرابع

١٢٧ 

المحور  لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tنتائج االختبار التائي   ٣١
  اإلجابة وبين متوسط مدى توثيق أدلة اإلثبات: الخامس

128 

إليجاد داللة الفروق بين رتب متوسطات درجات " مان وتني " نتائج اختبار  ٣٢
  يين،  والمدققين الداخليينالمدققين الخارج

130 

٣٣  
 المدققين الخارجيين،  آراءلداللة الفروق بين   )  t-test(  نتائج اختبار 

مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين في األردن  بشأنوالمدققين الداخليين 
   واختبارات تقييم المخاطر الماديإجراءاتبتطبيق 

١٣١ 
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 م 

  یةالملخص باللغة العرب
  

ختبارات تقییم ا المدقق الخارجي في األردن بإجراءات والتزاممدى 
  مخاطراألخطاء المادیة عند تدقیق البیانات المالیة

  

  شادن عرار إعــداد
  مطرمحمد  األستـاذ الدكتـور المشــرف

  
 األردن مـدقق الحـسابات الخـارجي فـي          التـزام هدفت الدراسة الحالية إلى بيان مدى                   

ولتحقيق أهـداف  ، تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات الماليـة واختباراتجراءات  بإ

  . أسئلة)١٠(  منهاكل يحوي  محاورة مكونة من خمساستبانة الدراسة تم تصميم

  . وبيئتها الداخليةالمحور األول يتعلق بفهم طبيعة نشأة المنشأة

  .المنشأةة في والثاني يتعلق بفهم بيئة الرقابة الداخلي

  .المادي االحتيال  المناسبة لتقييم مخاطراالختباراتوالثالث يتعلق باإلجراءات و

  .والرابع يتعلق بكفاية ومناسبة أدلة اإلثبات

  .أدلة اإلثبات بتوثيق والخامس يتعلق 
  

) ٥٠( مقـسمة إلـى      ،مدقق) ١٠٠( على عينة الدراسة المكونة من       ستبانةوقد تم توزيع اال        

  .تخص المدقق الخارجي) ٥٠(،و تخص المدقق الداخليبانةاست
  

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة مايلي

 أن المدقق الخـارجي فـي األردن يطبـق االجـراءات        بينت نتائج التحليل اإلحصائي    .١

إذ  واالختبارات الالزمة لفهم المنشأة وبيئتها الداخلية لتقييم مخاطر األخطـاء الماديـة،           

لمدقق لبيئة المنشأة وبين قدرته على تقييم مخاطر األخطاء المادية   توجد عالقة بين فهم ا    
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  .عد تدقيق البيانات المالية 

وقد أثبتت النتائج أن المدقق يلتزم بتطبيق االجراءات واالختبارات الالزمة الختبار نظام  .٢

 .الرقابة الداخلية عند تقييمه لمخاطر األخطار المادية عند تدقيق البيانات المالية

تبين من خالل التحليل اإلحصائي أن المدقق الخارجي في األردن يطبق االجـراءات             و .٣

 .واالختبارات المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند تدقيق البيانات المالية

تبين من خالل القيام بالتحليل اإلحصائي أن المـدقق الخـارجي فـي األردن يلتـزم                 .٤

تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبـات لتقيـيم مخـاطر          باالجراءات واالختبارات الالزمة ل   

 .األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

وبينت النتائج أيضا أن المدقق الخارجي في األردن يلتزم باالختبـارات واالجـراءات              .٥

 .لتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

حصائي أنه التوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين        وأخيرا بينت النتائج من التحليل اإل      .٦

آراء مدققي الحسابات الداخليين ووالخارجيين  في مدى التـزام كـٍل مـنهم بتطبيـق                

 .اجراءات واختبارات تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

  

 باسـتخدام االسـاليب      الدراسة واختبار فرضياتها قامت الباحثة     أسئلة عن   ولإلجابة      

  : االحصائية المناسبة التي تتالف مما يلي

 .المتوسطات الحسابية لتحديد معدل استجابة أفراد العينة لمتغيرات الدراسة §

 االنحرافات المعيارية لقياس درجة التشتت المطلق لقيم اإلجابـات عـن وسـطها              §

 . الحسابي
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 ).(One Sample T-Test لعينة واحدة )(Tاختبار  §

 مـان وتنـي  " اختبـار : ختبار الفرضية السادسة من الفرضيات تم استخدام أوال     وال §

"Mann-WhitneyTest "          لحساب داللة الفروق بين مجموعتين مـستقلتين وغيـر

 .لعينتين مستقلتين T testاستخدام :وثانيا.مرتبطتين
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The current study aims to demonstrate the commitment of external 

auditors in Jordan, with the procedures and risk assessment tests of 

Fundamental Errors in auditing the financial statements. 

To achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed 

to assess the risk of material misstatement. The questionnaire contains five 

sections where each section is related to a particular issue. Each issue in the 

questionnaire consists of ten questions, the first issue is understanding the 

entity and its environment, the second issue is related to understanding the 

internal control environment, the third issue is the procedures and tests to 

assess the fundamental risks of fraud, the fourth issue is evaluating the 

audit evidence obtained, and the fifth issue is the proof of audit evidence. 

The questionnaire was distributed to a sample of (100) auditors, (50) for the 

external auditors and (50) for the internal auditors. The results of the study 

as follow: 

§ The results of statically analysis  showed that: 
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1. The external auditors in Jordan committed to the application 

procedures and tests required to understanding the entity and its 

environment to assess the risk of material misstatement in auditing 

financial statements. 

2. The external auditors in Jordan committed to the application 

procedures and tests required to understanding the internal control 

environment, to assess the risk of misstatement in auditing 

financial statements. 

3. The external auditors in Jordan applied the procedures and tests 

required to assess the fundamental of fraud, to assess the risk of 

material misstatement in auditing financial statements. 

4. The external auditors in Jordan committed to the application 

procedures and tests required to evaluate the audit evidence 

obtained, to assess the risk of material misstatement in auditing 

financial statements. 

5. The external auditors in Jordan committed to the application of 

procedures and tests required to proof the audit evidence, to assess 

the risk of misstatement in auditing financial statements. 

6. Finally the result showed that there are no significant differences 

between the opinions of external auditors and internal auditors to 

comply with Tests and Procedures in evaluating risks of 

fundamental errors in auditing financial. 
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  .المقدمة ١,١
  

ية للمنشأة هو الخروج برأي فني محايد حـول         إن الهدف األساسي من تدقيق البيانات المال      

  .عدالة القوائم المالية،  ومسؤولية مدقق الحسابات هو تكوين رأيه المهني حول البيانات المالية

وتشمل عملية التدقيق ممارسة الحكم المهني عند تصميم أسلوب التدقيق من خالل التركيز             

اءات التدقيق استجابة للمخـاطر المقيمـة   على ما يمكن أن يحدث من خطأ ، وتصميم وتنفيذ اجر  

  .من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

فعلى المنشآت اتباع إستراتيجيات لتحقيق أهدافها، واعتمادا على طبيعة عملياتها وقطاعهـا      

والبيئة التنظيمية التي تعمل بها وحجمها وتعقيدها فإنها تواجه مخاطر عمـل متنوعـة، واإلدارة               

تتعلق كافة المخاطر بإعداد البيانات      ة عن تحديد هذه المخاطر واالستجابة لها، غير أنه ال         مسؤول

  .في البيانات المالية المالية، والمدقق في النهاية معني فقط بالمخاطر التي قد تؤثر

أو ببـساطة  (إن مخاطرة التدقيق لها عالقة باألخطاء الجوهريـة فـي البيانـات الماليـة        

أي المخاطرة بأن البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية قبل          " طاء الجوهرية مخاطرة األخ "

، ويقوم المدقق بـأداء     "مخاطرة االكتشاف "والمخاطرة بأالّ يكتشف المدقق هذه األخطاء       التدقيق،    

 التدقيق لتقييم مخاطرة األخطاء الجوهرية ويحاول أن يحد مـن مخـاطرة االكتـشاف               إجراءات

االتحـاد الـدولي للمحاسـبين،    .( التدقيق بنـاء علـى ذلـك التقيـيم        إجراءاتن  بإجراء مزيد م  

٢١٩:٢٠٠٧.(  
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  .مشكلة الدراسة وأسئلتها ١,٢

  
إن البيانات المالية التي يتم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي المستقل تعد أساسـاً               

  )"مستخدمي القوائم المالية(موثوقاً لكثير من األطراف الخارجية

ك أن متخذ القرار االقتصادي الذي يعتمد على معلومات مقدمة من جهة أخـرى              ويعني ذل 

يواجه مخاطر تتعلق بمدى االعتماد على هذه المعلومات، وهو بالتالي يسعى الى استخدام وسائل              

معينة لتخفيض خطر المعلومات، وأيضا تزويد مـستخدمي البيانـات المحاسـبية ببيانـات ذات               

خطر المعلومات، وهذا يؤدي بالتالي إلى إمكانية الحـصول علـى           مصداقية يؤدي إلى تخفيض     

إذن تقع على المدقق مسؤولية كبيرة وهي تقييم مخـاطر األخطـاء            . قروض بمعدالت فائدة أقل   

المادية عند تدقيق البيانات المالية، ألن رأي مدقق الحسابات الخارجي في البيانات المالية المدققة              

ووفقا لمعايير التدقيق الدولية ومن أجل تقليـل مخـاطر          . لخارجيةفي كثير من األطراف ا     يؤثر

التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول على المدقق تحديد االستجابات العامة للمخاطر المقيمة             

 . التدقيق لالستجابة للمخاطر   إجراءاتعند مستوى البيانات المالية، وعليه تصميم وأداء مزيد من          

  .)٣٠: ٢٠٠٦الذنيبات، (

، )٢٠٠٣عام  ( إلى أن التقرير الصادر عن هيئة األوراق المالية       ) ٢٠٠٨المومني،  ( وأشار

بلغ  ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٠يوضح  أن عدد الشركات التي تم تصفيتها في األردن خالل األعوام من              

 شركة، كما بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد مدققي الحسابات القـانونيين األردنيـين خـالل                ١٩

منها ضد المدققين بـسبب      %١٠ قضية تم رفع     ٢٦حوالي  ) ٢٠٠٣و ٢٠٠٢(يين  العامين الماض 

ولـذا  .لعمليات اختالس لم يستطع مدققو الحسابات اكتشافها      ) عمالء المدققين ( اكتشاف الشركات 
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 المادية عنـد    األخطاء واختبارات تقييم مخاطر     بإجراءاتستبين هذه الدراسة مدى التزام المدقق       

  .يةتدقيق البيانات المال

في ضوء أهمية تقييم مخاطر التدقيق فإن مشكلة هذه الدراسة تتعلق بشكل محـدد              و    

  :باإلجابة على األسئلة التالية

 واالختبارات الالزمة لفهم المنشأة وبيئتها      اإلجراءاتهل يطبق المدقق الخارجي في األردن        _١

  .نات المالية؟الداخلية من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيا

 واالختبارات الالزمة الختبار نظام الرقابة      اإلجراءاتهل يطبق المدقق الخارجي في األردن        _٢

  .الداخلية من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية؟

 واالختبارات الالزمـة لتقيـيم مخـاطر        اإلجراءاتهل يطبق المدقق الخارجي في األردن       _ ٣

  .حتيال المادي من أجل تقييم األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية؟اال

 واالختبارات الالزمة لتقييم كفاية ومناسبة      اإلجراءاتهل يطبق المدقق الخارجي في األردن        _٤

  .أدلة اإلثبات من أجل تقييم األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية؟

 واالختبارات الالزمة لتوثيق أدلة اإلثبـات  اإلجراءاتي األردن هل يطبق المدقق الخارجي ف  _٥

  .من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالي؟

المـدققين   آراء   المـدققين الخـارجيين،   آراء  هل توجد فروقات ذات  داللة إحصائية بـين           _٦

 إجـراءات األردن بتطبيـق    الداخليين بشأن مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين فـي          

    واختبارات تقييم المخاطر المادية عند تدقيق البيانات المالية عند مـستوى داللـة معنويـة       

  .؟ 0.0) ٥(
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   فرضيات الدراسة1.3

سـيجرى   التـي  الرئيسة التاليـة؛  الفرضيات صياغة تم الدراسة وأسئلتها مشكلة ضوء في

  : والتوصيات  النتائج واستخالص اختبارها، 

HO1 :واالختبارات الالزمة لفهـم المنـشأة       اإلجراءاتيطبق المدقق الخارجي في األردن       ال 

  .وبيئتها الداخلية من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

HO2 :واالختبارات الالزمة الختبـار نظـام   اإلجراءاتيطبق المدقق الخارجي في األردن   ال 

  . من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات الماليةالرقابة الداخلية

HO3 :واالختبارات الالزمة لتقييم مخـاطر      اإلجراءاتيطبق المدقق الخارجي في األردن       ال 

  .االحتيال المادي من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

HO4 :واالختبارات الالزمة لتقيـيم وكفايـة       اإلجراءاتألردن  يطبق المدقق الخارجي في ا     ال 

  .ومناسبة أدلة اإلثبات من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

 HO5 :واالختبارات الالزمة لتوثيـق أدلـة       اإلجراءاتيطبق المدقق الخارجي في األردن       ال 

  .ة عند تدقيق البيانات الماليةاإلثبات من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادي

HO6  : المـدققين  بين آراء المدققين الخـارجيين، وآراء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 واختبـارات  إجراءاتالداخليين بشأن مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين في األردن بتطبيق    

  .؟)0.05 (داللة معنويةتقييم المخاطر المادية عند تدقيق البيانات المالية عند مستوى 
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  أهداف الدراسة وأهميتها 1.4

الكشف عن مدى التزام مدققي الحسابات  محاولة في يتمثل الدراسة لهذه األساسي الهدف إن

 واختبارات تقييم المخاطر المادية عند تـدقيق البيانـات          إجراءاتالخارجيين في األردن بتطبيق     

  .المالية

لية مدقق الحسابات هي إعطاء رأي فني محايـد فيمـا           تعود أهمية الدراسة إلى أن مسؤو     

يتعلق بعدالة وصدق عرض القوائم المالية، ألن هناك أطرافا عديدة تعتمد علـى هـذه البيانـات          

  ).إلخ....اإلدارة، المساهمين، المستثمرين، متخذي القرار(

المخالفات وللوفاء بهذه المسؤولية فإنه على المدقق أن يبحث بجدية عن كل من األخطاء و             

  .التي تؤثر بشكل جوهري في صدق وعدالة البيانات التي تتضمنها القوائم المالية

 اختبارات تقييم مخاطر    إجراءاتفكلما كان التزام مدقق الحسابات الخارجي كبيرا بتطبيق         

    .األخطاء المادية كلما كانت درجة االعتماد على القوائم المالية أكثر موثوقية

  

  اسة محددات الدر1.5

  :تتمثل  محددات الدراسة بالنقاط التالية      

  .بتفاوت  حجم مكاتب التدقيق التي يتكون منها مجتمع الدراسة. ١

  .الخارجيين تفاوت خبرات ومؤهالت المدققين.  ٢
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وكذلك التعاون المحدود الذي أبدته مكاتب التدقيق عند توزيع االستبانات إمـا لعـدم              .  ٣

العلمي، أو لضيق وقتهم كونهم في هذه الفترة منـشغلين بإنجـاز            اهتمامهم بعملية البحث    

  .مهام التدقيق في نهاية السنة المالية

  .ولندرة الدراسات  السابقة حول  هذا الموضوع. ٤
  

  نموذج الدراسة 1.6
  

  

  

  

  

  

 )1(شكل              
  

  

   التعريفات اإلجرائية7.1

 :المدقق الخارجي المستقل

ص الذي يمارس المهنة كعضو في شركة أو مكاتب مرخصة تقوم بتقديم خدمات             هو الشخ       

 العلمي والعملي واستقالليتهم الذهنيـة والفعليـة، ويقـوم        بتأهيلهمويتميز هؤالء المدققون     .مهنية

هؤالء المدققون بالتدقيق المالي بناء على معايير التدقيق الدولية أو معـايير التـدقيق المقبولـة                

   المدقق الخارجيالتزامعناصر 
   

  .فهم بيئة المنشأة الداخلية. ١
  .ة الداخليةفهم نظام الرقاب. ٢
فهم إجراءات واختبارات تقييم مخاطر . ٣

  .االحتيال المادي
  .كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات. ٤
 توثيق أدلة اإلثبات.٥

  
  

تقييم مخاطر 
األخطاء المادية 

عند تدقيق 
 .البيانات المالية
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  ).٥٥: ٢٠٠٦ذنيبات، ال( .عموما

 : المدقق الداخلي

هو شخص يقوم بوظيفة تدقيق داخلية مستقلة ضمن جهاز من داخل المنشأة من أجل خدمة                     

اإلدارة عن طريق التأكد من أن كافة أنظمة الرقابة الداخلية تعمل بشكل كفـي وفعـال لتحقيـق              

دقيق الـداخلي أحـد مقومـات الرقابـة     ويعد الت.جميع أهداف النظام الرقابي كما حددتها اإلدارة      

  ).٥٥: ٢٠٠٦الذنيبات، .(الداخلية

 :مخاطر التدقيق

هي المخاطر التي تؤدي إلى قيام المراجع بإبداء رأي غير مناسب عندما تكـون البيانـات                  

  ). ١٤٠: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، . (المالية خاطئة بشكل جوهري

 :االكتشافمخاطرة 

المخاطرة بأن تحتوي البيانات المالية على أخطاء جوهرية قبل التـدقيق والمخـاطرة             أي         

 ).١٤٠: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، . (يكتشف المدقق هذه األخطاء بأن ال

  :المخاطر الموروثة

هي قابلية رصيد أو حساب معين أو طائفة من المعامالت إلـى أن تكـون خاطئـة بـشكل                      

أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة حـسابات أو فـي طوائـف               جوهري منفردة   

  ).١٤١: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، . (أخرى،مع إفتراض عدم وجود ضوابط داخلية
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 :مخاطر الرقابة

هي مخاطر المعلومات الخاطئة،والتي تحدث في رصيد حساب أو طائفة مـن المعـامالت                   

رية بمفردها أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة فـي أرصـدة أو             والتي يمكن أن تكون جوه    

وقـت المناسـب بواسـطة      ال أو تصحيحها في     اكتشافهايمكن منعها أو     والتي ال  طوائف أخرى، 

  .النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية

 :الغش

دارة يشير مصطلح الغش إلى فعل مقصود من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص مـن اإل                     

االتحـاد الـدولي   . (أو الموظفين أو أطراف أخرى، الذي ينتج عنه تحريف في البيانات الماليـة           

  ). ١٤٨: ٢٠٠٧للمحاسبين، 

 :الرقابة الداخلية

العملية المصممة والمنفذة من قبل أولئك المكلفين بالرقابة واإلدارة والمـوظفين اآلخـرين                  

المنشأة فيما يتعلق بموثوقية تقديم التقارير المالية وفعالية        لتوفير تأكيد معقول بشأن تحقيق أهداف       

  ).٢٠٠٨جمعة، .(وكفاءة العمليات واالمتثال للقوانين واألنظمة المطبقة

 :أدلة اإلثبات

مطارنـة،  . (المعلومات والحقائق التي يستند إليها المدقق لتكوين رأيه حول البيانات المالية                

١٧٧: ٢٠٠٦.(  

 :اسبةأدلة كافية ومن

الكفاية مقياس لكمية األدلة التدقيقية التي تم الحصول عليها، ومناسبة ومالئمة تتعلق بكونهـا        
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  ).١٠٤: ٢٠٠٤التميمي، .(موثوق بها وذات عالقة

 : معايير التدقيق

هي مستويات لألداء المهني وضعت من قبل الجهات المنظمة للمهنة تهـدف إلـى تـوفير                     

وابط التي تضبط عملية التدقيق وتحدد نوعاً من اإلطـار الـذي يعمـل              مستوى معقول من الض   

  .)٧٥: ٢٠٠٦الذنيبات، .(المدقق ضمنه
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  المقدمة 2.1

هو معروف فإن الهدف األساسي من مهنة تدقيق الحسابات هو تقديم رأي فني                  كما ما 

للمـساهمين،   (يم هذا الرأي عن طريق تقريـر يقدمـه   محايد حول عدالة القوائم المالية ويتم تقد      

  .، أو ألي جهة تهتم بنتيجة أعمال المنشأة المدققة) إلخ...لإلدارة، للموظفين، للحكومة،

من هنا،  فإن هناك عدة أطراف تعتمد على تقرير مدقق الحسابات، وبالتالي قرارات تلـك           

ه، لذلك يجب على المـدقق بـذل العنايـة          سيقدمه المدقق في تقرير    األطراف تكون بناء على ما    

قد يحدث من غش أو احتيال، ويخلـي المـدقق           المهنية الالزمة عند تدقيق البيانات الكتشاف ما      

 لألطراف المعنية أنـه بـذل   يؤكدعند التدقيق، وحتى   المعقولةمسؤوليته عند بذل العناية المهنية      

 واإلجـراءات عليه االلتزام بتطبيق االختبـارات      العناية المهنية الواجبة أثناء عملية التدقيق فإن        

  .الالزمة لكشف األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

 اإلجـراءات  مدقق الحسابات بااللتزام بتطبيق تلـك        ضوابط تلزم  وبالرغم من عدم وجود   

 تاإلجـراءا واالختبارات، وأيضا عدم وجود جهة رقابية معينة للتأكد من قيـام المـدقق بتلـك            

واالختبارات، فإن المدقق عند تطبيقه لها يحمي نفسه من خطر المساءلة القانونية فيما لو أكتشف               

  .الخطأ أو االحتيال بعد عملية إصدار تقرير نظيف مثال

وقد أصدرت معايير التدقيق الدولية إرشادات لمدقق الحسابات تمثلت فـي المعـايير             

  :التدقيق التالية

  . االحتيال عند تدقيق البيانات الماليةفيما يتعلقلية المدقق  مسؤو٢٤٠المعيار رقم  .١

  . مراعاة القوانين واألنظمة٢٥٠المعيار رقم  .٢
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١٣ 

  . فهم المنشأة وبيئتها الداخلية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية٣١٥المعيار  .٣

  .في التدقيق) المادية( األهمية النسبية٣٢٠المعيار  .٤

  . للمخاطر المقيمةاجراءات المدقق استجابة .٥

  . أدلة التدقيق٥٠٠المعيار  .٦

  .وغيرها من المعايير التي تنظم عمل المدقق 

إذن يجب على مدقق الحسابات االلتزام بتطبيق االختبارات واالجراءات المختلفـة حتـى             

 ويقصد بمخاطر التدقيق احتمال إعطاء المدقق رأيا نظيفا فـي           ،يتمكن من  تقييم مخاطر التدقيق     

  .ات مالية تحتوي على أخطاء جوهريةبيان

وستتناول هذه الدراسة مفهوم مخاطر التدقيق وأنواعها،واالختبارات واالجراءات الالزمـة         

  .لتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

  مفهوم المدقق الخارجي المستقل 2.2

ل والمجاز إلنجـاز تـدقيق        المدقق الخارجي المستقل هو ذلك الشخص المؤهل والمستق       

مـدقق  (البيانات المالية وتقديم تقريره حولها إلى الجهة أو الجهات التي عينته وعلى سبيل المثال               

الذي يقدم تقريره إلى الهيئة العامة التي عينتـه كمـا فـي             ) حسابات الشركات المساهمة العامة   

التميمي، .(في بعض البلدان األخرى   المملكة األردنية الهاشمية أو إلى مجلس اإلدارة والمساهمين         

٦٥: ٢٠٠٤.(  

  إن مدقق الحسابات الخارجي يعين من قبل الهيئة العمومية للمساهمين، و يكون مسؤوالً             

  :عن األهداف التالية 
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١٤ 

  . التخطيط لعملية التدقيق-

  . عمل اختبارات لفحص القوائم المالية والتأكد من عدالتها-

  .لية للتأكد من أن التدقيق كامل ودقيق فحص جودة نظام الرقابة الداخ-

  ).Pickett, 2005 :10.( وفي بالنهاية وضع التقرير النهائي-

  

  مفهوم استقاللية المدقق الخارجي 2.2.1

  من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها مدقق الحسابات هي االستقاللية وقـد عرفتهـا                

  .)٨٦: ٢٠٠٦مطارنة، (هيئة األوراق المالية األمريكية

 Mental Independenceاالستقالل الذهني  :المفهوم األول

    يعني االستقالل الذهني أن يتجرد المدقق من أي دوافع أو ضغوط أو مصالح خاصـة عنـد                 

إبداء رأيه الفني المحايد،  حيث إن ذلك سينسجم مع النظرية الذاتية الشخـصية فهـي تـرى أن            

 واضحة لها أو مقاييس محددة ألن هذه المعـايير قـد   االستقالل حالة ذهنية اليمكن وضع معايير    

تتغير،  ولكن االستقالل الذهني اليتغير مفهومه حيث يجب على المدقق أن يكون أمينـا ونزيهـا         

  .يلتزم الصدق في شهادته ويكشف عن الحقيقة في تقريره

 Appearance Independenceاالستقالل الظاهري :المفهوم الثاني 

ل الظاهري أن يكون هناك أعراف وقواعد مهنية تضمن عدم الـسيطرة              يقصد باالستقال 

وهـذا  .من قبل إدارة الشركة على المدقق وعدم وجود أي ارتباط لمصالحه مـع إدارة الـشركة               

ماتنظر له النظرية الموضوعية على أنه مسألة موضوعية بعيدة عن شخصية المـدقق وتفكيـره            
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١٥ 

ه على أنها مسألة ذهنية يترك الحكم فيها للمدقق نفـسه  واليجب أن ينظر إلى استقالل المدقق نفس     

  .وإنما يجب النظر لها على أنها مسألة موضوعية تحكمها قواعد ومعايير محددة

  : من التعرفيين السابقين نستنج أن االستقالل يتكون من شقين

شتراك في  االلتزام باتباع معايير وقواعد موضوعية تحظر على المدقق الجمع بين عمله واال           ) أ (

تأسيس الشركة أو عضوية مجلس اإلدارة أو أن يكون موظفا فيها كذلك أن يكـون لـه أو        

 .ألحد أقاربه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة التي يقوم بتدقيق أعمالها

أنه مسألة ذهنية مرتبطة بشخصية المدقق واستقالله وأمانتـه وأن يكـون المـدقق نزيهـا              ) ب(

نى القدرة على اتخاذ القرارات األخالقيـة الـصعبة حـول الخطـأ أو              وموضوعيا،  بمع  

الصواب عن طريق تطبيق قواعد السلوك المهني وأخالقيات المهنة على الحاالت المختلفة            

كذلك القدرة على وزن األمور بدون تحيز من وجهة نظر جميع األطراف التي تتأثر بهذه               

  ).٨٦: ٢٠٠٦مطارنة، .(القرارات

  

  ة استقالل مدقق الحسابات الخارجيأهمي 2.2.2

  تنطوي البيئة الخاصة بعملية التدقيق على العديد من العالقات والمصالح المختلفـة            

  :التي يمكن صياغتها في العالقات التالية. أحيانا  والمتعارضة في كثير من األحيان

 .التعارض بين اإلدارة والمالك من ناحية والمدقق من ناحية أخرى .١

 .تعارض بين المالك واإلدارةال .٢
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١٦ 

: ٢٠٠٥جمعـة،   .(التعارض بين المصالح المادية للمدقق والمعايير المهنية للتـدقيق         .٣

٦٥.( 

وبالطبع فإن هذا التعارض يؤثر في استقاللية مدقق الحـسابات ويعـد اسـتقالل مـدقق                

نـشأة كونـه    الحسابات بصفته نائبا عن العمالء والمالك ويعمل لمصلحتهم ويقرر مدى نجاح الم           

  . وكيال عن المالك في إدارة المنشأة والعالقة بين المدقق والمالك تمثل أساس مهنة التدقيق

ومن هنا تأتي أهمية استقالل مدقق الحسابات فاالستقاللية تمكن المدقق من القيام بواجبـه              

يق  التـدق  وإجراءات وطرق   .على الوجه المطلوب وتمكنه من أن يبدي رأيه مطمئنا بدون خوف          

الخارجي الموثوقة أو األكثر ثقة هي تلك التي تتضمن فحصا دقيقا وصارما للقوائم المالية وهـي            

 .تعتبر حجر األساس للثقة التي تعطى للمدقق الخارجي من أجـل دعـم الوضـع االقتـصادي    

Pickett, 2005:12).(  

اخلي أوجه االختالفات بين التدقيق الد) ١( جدول رقم ) ١٨: ٢٠٠٥جمعة، (وقد وضح 

  :والخارجي

  التدقيق الخارجي  التدقيق الداخلي  بيان  م
تحقيق أعلى كفاية إدارية وإنتاجية من  .١  الهدف  ١

خالل القضاء على اإلسراف واكتشاف 
  .األخطاء والتالعب في الحسابات

التأكد من صحة المعلومات المقدمة  .٢
لإلدارة لالسترشاد بها في رسم الخطط 

  .واتخاذ القرارات وتنفيذها

داء الرأي الفني المحايد عن مدى إب
صدق وعدالة التقارير المالية عن فترة 

محاسبية معينة وتوصيل النتائج إلى 
  .الفئات المستفيدة منها

عالقة القائم بعملية   ٢
  التدقيق بالمنشأة

شخص طبيعي أو معنوي مهني من   )تابع(موظف من داخل المنشأة
  )مستقل( خارج المنشأة

نطاق وحدود   ٣
  قيقالتد

تحدد اإلدارة نطاق عمل المدقق، كما أن 
طبيعة عمل المدقق الداخلي يسمح له 

بتوسيع عمليات الفحص واالختبارات لما 
لديه من وقت وامكانات تساعده على تدقيق 

  .جميع عمليات المنشأة

يتحدد نطاق وحدود العمل وفقا للعقد 
الموقع بين المنشأة والمدقق الخارجي، 

عايير التدقيق والعرف السائد، وم
المتعارف عليها، وماتنص عليه 

القوانين المنظمة لمهنة التدقيق وغالبا 
مايكون التدقيق الخارجي تفصيلياً أو 
اختبارياً وفقا لطبيعة وحجم عمليات 

  .المنشأة محل التدقيق
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  مخاطر التدقيق ٢,٣

  2.3.1  مفهوم مخاطر التدقيق        

 الحصول على نتيجة سيئة أو خسارة أو غير ذلك بـسبب            احتمالإلى  ) Risk(كلمة  تشير  

إن المدقق مطلوب منـه أن     وشركات التدقيق تواجه أخطارا ولكن من نوع آخر، ف؟        .عدم التأكد 

 وهناك عدة طرق للوصول إلى هذا الرأي،       يصدر تقريرا يضمنه رأيه حول عدالة القوائم المالية،       

ــن ال ــم ولك ــد أي ض ــر   يوج ــور غي ــسبب أم ــاطئ ب ــر خ ــدقق غي ــأن رأي الم ان ب

  ).٢٠٠٦:١٥١الذنيبات،.(مكتشفة

 القوائم المالية المدققة  علـى خطـأ ؟أو          احتواء احتمال: إذن تعرف مخاطر التدقيق بأنها    

ــشف،أو   ــم يكت ــادي ول ــف م ــالتحري ــبة احتم ــر مناس ــة غي ــدقق بنتيج ــروج الم .  خ

  ).٢٠٠٦:١٥١الذنيبات،(

أيـا مـضلال حـول القـوائم الماليـة نـاتج عـن األخطـاء                و احتمال إعطاء المدقق ر    

التي فشل المدقق في اكتشافها،  ويمكن اختصار مفهوم مخاطر التدقيق بالنقاط            ) الجوهرية(المادية

  :التالية

التوقيت المناسب   ٤
  لألداء

يتم الفحص بصورة مستمرة طوال  -١
  .السنة المالية

  .م المنشأةاختيارية وفقا لحج -٢

أو ) نهائية(يتم الفحص مرة واحدة -١
خالل فترة دورية أو غير دورية 

  ).مستمرة(طوال السنه المالية
  . قد يكون كامالً أو جزئياً-٢
  

  الحكومة/الموظفون/المساهمون/اإلدارة  إدارة المنشأة  المستفيدون  ٥
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  ).الموروثة/  المتأصلة المخاطر(الخطأ أو االحتيال الذي يحدث .١

مخـاطر  .(بة الداخليـة للعميـل    الخطأ أو االحتيال الناتج عن عدم كفاءة نظام الرقا        . ٢

  )الرقابة

مخـاطر  . (يتم اكتشافه مـن قبـل مـدقق الحـسابات          الخطأ أو االحتيال الذي ال     .٣

  ).(Louwers, 2005: 68   ).االكتشاف

و أيضا هي المخاطر الناتجة عن فشل المدقق في تعديل رأيه بشكل مالئـم بخـصوص                 

  .قوائم مالية بها أخطاء جوهرية

  :ء الجوهرية عنصرانولمخاطرة األخطا

 أما مخاطرة االكتشاف هي المخاطرة بـأن ال  ).المتأصلة و مخاطر الرقابة   المخاطر(  هما

 المدقق خطأ جوهريا في إثبات  يمكن أن يكون جوهريا، إمـا فرديـا أو عنـد      إجراءاتتكتشف  

  :هذا ويمكن تحليل مخاطر التدقيق بالمعادلة التالية.جمعه مع أخطاء أخرى

 مخـاطر االكتـشاف     x مخـاطر الرقابـة      x) الذاتية( مخاطر المتأصلة =دقيق المقبولة مخاطر الت 

 المخططة

 

وهدف هذه المعادلة هو تحديد خطر االكتشاف حتى تساعد المـدقق فـي تقـدير  حجـم                  

و يجب على المدقق أن يدرك أنه توجـد عالقـة عكـسية بـين        . االختبارات الجوهرية الالزمة  

نسبية وتوجد أيضا،عالقة عكسية بين مستوى مخاطر التدقيق وكميـة          مخاطر التدقيق واألهمية ال   

  ).(Eilifsenp, 2006:62 .األدلة والقرائن التي يجب على المدقق تجميعها

لذلك يجب على المدقق أن يسعى للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لكـي يخفـض                
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١٩ 

ـ            ة بالمخـاطر المتأصـلة     مخاطر األخطاء المادية إلى أدنى حد ممكن، خصوصا تلـك المرتبط

ومخاطر الرقابة، كما يجب عليه تطبيق اجراءات واختبارات تدقيقية فاعلة ومناسبة مـن أجـل               

األدنـى  تخفيض مخاطر األخطاء الماديـة ذات العالقـة بمخـاطر االكتـشاف إلـى حـدها                 

)com.IFACNAT.www.(  

  يق أنواع مخاطر التدق٢.٣.٢

  :تقسم مخاطر التدقيق إلى ثالثة أنواع هي

 Inherent Risks .الموروثة/المخاطر المتأصلة 2.3.2.1 
                 Control Risks.مخاطر الرقابة 2.3.2.2
 Discovery Risks.          مخاطر االكتشاف 2.3.2.3

  

  المخاطر المتأصلة أو المالزمة أو الموروثة2.3.2.1 

 مادي في بند معين أو نـشاط معـين،أو          انحراف وجود   تمالحالناشئة عن   هي المخاطر ا  

 مع بعضها تصبح مادية في ظل عـدم  اجتمعت في بنود معينة بحيث لو االنحرافاتمجموعة من  

 عدم وجود رقابة داخلية،وهذه المخاطر مرتبطة بطبيعة المنـشأة  بافتراضوجود رقابة داخلية أو     

 عـدم وجـود ضـوابط الرقابـة         بـافتراض دء بعملية التدقيق أو     موضع التدقيق وبيئتها قبل الب    

  ).١٥٣: ٢٠٠٦الذنيبات،.(الداخلية

على أنها قابلية رصـيد حـساب معـين أو    ) المتأصلة(   وقد عرفت  المخاطر الموروثة    

طائفة من المعامالت إلى أن تكون خاطئة بشكل جوهري منفردة أو عندما تجمع مع المعلومـات                

. ة حسابات أو في طوائف أخرى، مع افتراض عدم وجود ضـوابط داخليـة             الخاطئة في أرصد  
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  ).١٤١: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، (

 علـى أخطـاء مـن        فعلى سبيل المثال الحسابات المعقدة أكثر احتماال ألن تكون تحتوي         

وهـي    والحسابات التي تتكون من مبالغ مشتقة مـن التقـديرات المحاسـبية      الحسابات البسيطة، 

عرضة لشك كبير في القياس تشكل مخاطر أكبر من الحسابات المكونة مـن بيانـات روتينيـة                 

وخفيفة نسبيا، وقد تؤثر كذلك الظروف الخارجية التي تتسبب في نشوء مخاطرة األعمـال فـي                

المخاطرة المتأصلة فعلى سبيل المثال، قد تجعل التطورات التقنية  منتجا معينـا قـديما وباطـل             

باإلضافة إلى هذه الظروف  التـي   .ما يتسبب في أن يصبح المخزون عرضة للتقادم      االستعمال م 

لـق بعـدة أو جميـع فئـات         هي  غريبة بالنسبة إلثبات محدد قد تؤثر في المنشأة وبيئتهـا تتع            

 أو أرصدة الحسابات، أو اإلفصاحات على المخاطر الذاتية المتعلقة بإثبـات محـدد،              المعامالت،

 الـنقص فـي رأسـمال العامـل الـذي يكفـي              األخيرة على سبيل المثال،   لعوامل  وتشمل هذه ا  

  .لالستمرار في العمليات أو صناعة متراجعة فيها عدد كبير من حاالت الفشل في األعمال

  :وهناك عدة عوامل تساعد المدقق على اكتشاف الخطأ أو االحتيال

  .الحسابات الكبيرة عرضة للخطأ أكثر من الحسابات البسيطة .١

  .الحسابات التي يسهل تحويلها إلى نقدية أيضا أكثر عرضة للتالعب وحدوث األخطاء .٢

الحسابات المقدرة أو التي يتم تقديرها هي أيضا عرضة للخطـأ أو االحتيـال مثـل،       .٣

  ).مخصصات الديون المشكوك بها، وحساب صندوق النثرية(

.   مـن الحـسابات البـسيطة      العمليات الحسابية األكثر تعقيدا هي عرضة للخطأ أكثر        .٤

Louwers, 2005:69).(  

يستطيع أن يغيـر المـستوى الفعلـي للمخـاطر المالزمـة أو                 إن مدقق الحسابات ال   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

٢١ 

وإن الطرق المستخدمة من قبل المدقق      .المتأصلة، ويستطيع تغيير مستوى التخمين لهذه  المخاطر       

عة لفهم طبيعة المنشأة أو الـصناعة،  لتخمين المخاطر المتأصلة تكون في العادة نفس الطرق المتب   

والمدقق في العادة يكون قادراً على تقييم أو تقدير عوامل العناصر المالزمة عن طريـق فهـم                 

  :دورة األعمال للعميل والتي تتكون من

  .اإلدارة، أهداف اإلدارة، موارد المنظمة .١

  .منتجات المنشأة، الخدمات، السوق، الزبائن، المنافسة .٢

  . أساس عمليات المنشأة والدورة التشغيلية للمنشأةفهم .٣

  .الدخل الناتج من العمليات األساسية .٤

  .القرارات المالية واالستثمارية .٥

 وفي معظم الحاالت تكون تكلفة تخمين المخاطر المتالزمة منخفـضة ألن المـدقق          

تخطيط لعمليـة   الالزمة التخاذ القرارات المتعلقـة بـال  واإلجراءاتيستخدم نفس الطرق    

  ).Boynton, 2001:296(التدقيق 

   مخاطر الرقابة 3.2.2٢.

  هي المخاطرة المرتبطة  باحتمال حدوث خطأ في إثبات حدث مـالي يمكـن أن يكـون           

جوهريا، إما فرديا أو عند تجميعه مع أخطاء أخرى ولم يتم منعه أو اكتـشافه وتـصحيحه فـي         

للمنشأة، و تتعلق هذه المخاطرة بفاعلية تـصميم وعمـل   الوقت المناسب من قبل الرقابة الداخلية      

الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف المنشأة المتعلقة بإعداد البيانات المالية للمنشأة، وسـيكون هنـاك              

: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين،    .(دائما مخاطرة رقابة بسبب التحديدات الذاتية للرقابة الداخلية       

٢٢١.(  
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 الرقابة الداخلية، حيث إنه كلمـا كانـت الرقابـة    إجراءاتدالة لفاعلية وتعد هذه المخاطر  

الداخلية أكثر فاعلية كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء ومن أن يكون معامـل الخطـر الـذي     

مفر من   ونظرا للحدود الالزمة ألي نظام رقابة داخلية فإنه ال        .يمكن تحديده للمخاطر الرقابية أقل    

  .وجود هذه المخاطر

يتوقف تقدير المدقق لهذا النوع من المخاطر على قيامه باختبارات مدى االلتزام بنظـام              و

وفي حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التقييم فينبغي         .الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل التدقيق     

  .على المدقق أن يفترض أن مخاطر الرقابة مرتفعة

يتوقف على الرقابة الداخلية فحسب، وإنمـا        ومن هنا فإن تقدير المدقق لمخاطر الرقابة ال       

فإذا كانت النتـائج  . يتوقف أيضا على كفاءة اختبارات مدى االلتزام، وعلى نتيجة تلك االختبارات 

إيجابية فإن تقدير المدقق للمخاطر الرقابية يقل، وإذا كانت ضعيفة فإن تقدير المـدقق للمخـاطر              

  .الرقابية سوف يرتفع

يتوقفان علـى المـدقق      قابية مع المخاطر المتأصلة في أن كليهما ال       وتشترك المخاطر الر  

  :يلي ومخاطر الرقابة تبين ما. وإنما يعتمد على المنشأة محل التدقيق

  .تخمين أو تقدير ما إذا كان نظام الرقابة فعاالً أم ال .١

 .كجزء مـن خطـة التـدقيق      % ١٠٠قصد المدقق لتقدير مخاطر الرقابة بمستوى أقل من          .٢

ومخاطر الرقابة في أن المخاطر المتأصلة تتمثل بتوقع وجـود          " مخاطر المتأصلة "وتتشارك  

أما مخاطر الرقابة فتتمثل بتوقع     .خطأ جوهري قبل األخذ بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية        

  ).Arens,2006:242.(وجود خطأ جوهري بعد األخذ بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية
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   االكتشافرمخاط.2.3.2  ٣

يكتشف المدقق خطأ موجودا في إثبات قد يكون جوهريا، سواء فرديـا             هي المخاطر بأن ال        

 التدقيق وتطبيـق    إجراءاتأو عند تجميعه مع أخطاء أخرى، ومخاطرة االكتشاف تتعلق بفاعلية           

ـ   يمكن تقليل مخاطرة االكتشاف إلى الصفر ألن المدقق ال         المدقق لها، وال    فئـات   عيفحص جمي

 أو اإلفصاحات، وكذلك ألسباب أخرى، وتـشمل هـذه األسـباب            المعامالت أو أرصدة الحساب   

 تدقيق مناسبة أو تفسير نتائج التدقيق، ويمكـن تنـاول هـذه             إجراءاتاحتمال أن يختار المدقق     

العوامل األخرى من خالل التخطيط المناسب واإللحاق المناسب للموظفين فـي فريـق العمليـة             

االتحـاد الـدولي    .(الشك المهني واإلشراف على عمل التدقيق الذي تم أداؤه ومراجعته         وتطبيق  

  ).٢٢٢: ٢٠٠٧للمحاسبين، 

 المدقق التي يحـددها لتقليـل       إجراءاتوتتعلق مخاطر االكتشاف بطبيعة وتوقيت ومدى              

تـدقيق  مخاطرة التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول، وبالنسبة لمستوى معين من مخاطر ال            

االكتشاف على عالقة عكسية مع تقيـيم مخـاطر األخطـاء           يكون للمستوى المقبول من مخاطر    

الجوهرية عند مستوى اإلثبات ، وكلما زادت مخاطر األخطاء الجوهرية التي يعتقد المدقق أنهـا              

االكتشاف التي يمكن قبولها، وبالعكس كلما انخفضت مخاطر األخطـاء         موجودة تنخفض مخاطر  

االتحـاد  .(ية التي يعتقد المدقق أنها موجودة تزيد مخاطرة االكتشاف التي يمكن قبولهـا            الجوهر

  ).٢٢٢: ٢٠٠٧الدولي للمحاسبين، 

  

خطـر  (  ويمكن أن تنتج مخاطر االكتشاف عن طريق الشك في طرق التدقيق المتبعة مثل                 

نات التـي تـم اختيارهـا       الذي ينتج عندما يعطي المدقق نتائج معينة على أساس العي          ):المعاينة
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 ,Eilifsen .( وبالنتيجة النهائية تكون النتيجة مختلفة فيما لو كانت عملية التدقيق شاملة للمجتمع

2006:63.(  

  :ويمكن تقسيم مخاطر االكتشاف إلى نوعين يتعلقان باالجراءات التحليلية واالختبارات التفصيلية

وهو الخطر الناتج عـن   :ARR (Analytical Rrview Risk(مخاطر المراجعة التحليلية  .١

 . المراجعة التحليلية من اكتشاف االنحرافات الماديةإجراءاتاحتمال عدم تمكن 

 :Substantive Tests Risk (STR)مخاطر االختبارات الجوهرية  .٢

  .الناتج من عدم تمكن االختبارات التفصيلية من اكتشاف االنحرافات المادية وهي المخاطر    

 :SR (Sampling Risk(مخاطر العينات  .٣

وهي المخاطر الناتجة عن احتمال خروج المدقق بنتيجة من العينة تختف عن النتائج                 

  .الممكن الخروج بها فيما لو تم تدقيق المجتمع كامال

 :Non- Sampling Risk (NSR)لمخاطر غير المتعلقة بالعينات ا4.  

 الخروج بنتيجة غير سليمة، لكن ذلك ليس مرتبطا         وهي المخاطر الناتجة عن احتمال        

بعملية المعاينة، وإنما مرتبط بقدرات وكفاءة المدقق في اختبار المفـردات وتقـويم             

نتائجها، وعلى سبيل المثال خروج المدقق برأي غير سليم عن أحد البنود المتـضمنة         

ى هذا البند بـشكل      االختبار عل  إجراءاتفي العينة نتيجة عدم تمكن المدقق من تنفيذ         

  ).١٥٣: ٢٠٠٦الذنيبات، .(سليم

فنظرا ألن الخطر المتأصل يتم تقييمه بناء علـى         :و لتخفيض الخطر الطبيعي أو المتأصل     

المدقق للظروف الخاصة بالعميل، فإن هذا التخفيض يتم فقط خالل مرحلة التخطيط وعادة              تقدير
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ولتخفـيض خطـر    . ل عمليـة التـدقيق    لم توجد حقائق جديدة يتم اكتـشافها خـال         يتغير ما  ال

ويمكـن  . يتأثر تقدير خطر الرقابة بالرقابة الداخلية للعميل واختبارات المدقق لهذه الرقابة        :الرقابة

أن يخفض المدققون خطر الرقابة بإجراء المزيد من االختبارات المكثفة لتقييم ما إذا كـان لـدى         

ط يعمل المدقق علـى  زيـادة اختبـارات         ولتخفيض خطر االكتشاف المخط   . العميل رقابة فعالة  

يمكن أن يخفض المدققون خطر االكتشاف المحقق عن طريـق جمـع األدلـة        .التدقيق التفصيلية 

 التحليلية، االختبارات األساسية للعمليات المالية، واالختبـارات التفـصيلية          اإلجراءات :باستخدام

تراض أنها فعالة، واختيـار أحجـام        تدقيق إضافية باف   إجراءاتويمكن أن يؤدي تنفيذ     .لألرصدة

  ).٣٥١: ٢٠٠٢أرينز، .(أكبر للعينات إلى تخفيض خطر االكتشاف المحقق

ويقوم المدقق عادة بتحديد مخاطر التدقيق المقبولة حسب حكمـه المهنـي ودرجـة              

كمعدل للمخاطر الممكن %  ٥يستخدم المدققون نسبة      لتحمل المخاطر، وغالبا ما    استعداده

  : أن يأخذ العوامل التالية عند تحديده لهذا النوع من المخاطرويمكن.تحملها

عندما يتوقـع المـدقق      :درجة اعتماد المستخدمين الخارجيين على القوائم المالية       .١

 كبيرا للقوائم المالية للعميـل فإنـه مـن          اهتماماإعطاء المستخدمين الخارجيين    

 .المالئم أن تكون مخاطر التدقيق المقبولة منخفضة

لية مواجهة العميل لصعوبات مالية بعد إصدار القوائم المالية، حيث إن هناك           احتما .٢

ميالً طبيعياً من قبل الذين يتعرضون إلى اإلفالس أو من قبل ممن تنعكس عليهم     

 .أثاره بأن يقوموا بمقاضاة المدقق

فإذا كانت نزاهة العميل مشكوكاً فيها فإن المدقق قد         :تقييم نزاهة واستقامة اإلدارة    .٣

  ).١٥٤: ٢٠٠٦الذنيبات، .(يقوم بتقييم المخاطر بشكل منخفض، وكذلك العكس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

٢٦ 

وبرأي الباحثة إنه يجب أن يكون هناك معايير أكثر دقة الكتشاف مخـاطر التـدقيق               

وضوابط تضبط عملية التدقيق، مثال جهات قانونية مختـصة بمتابعـة عمـل المـدققين          

مخاطر باعتقادي أنـه تقـع علـى     سبق من أنواع ال وبعد عرض ما.الخارجيين عن كثب 

المدقق الداخلي مسؤولية كبيرة في اكتشاف األخطاء أو االحتيال لذلك يجب أن يكون هناك 

 كان عمل المدقق الداخلي دقيقا وحسب       ماتعاون كبير بين المدقق الخارجي والداخلي، فكل      

  .   معايير التدقيق الدولية سهل ذلك عمل مدقق الحسابات الخارجي

  

  العالقات بين األخطار واألدلة ):٢(رقمجدول 

  
  الموقف

مخاطر 
المراجعة 
  المقبولة

  

مخاطر الخطر 
  الطبيعي

  
  مخاطر الرقابة

مخاطر االكتشاف 
المخططة أو المرغوب 
  فيها من قبل المدقق

  

حجم األدلة 
  المطلوب

  منخفض  مرتفع منخفض  منخفض  مرتفع  ١
  متوسط  متوسط منخفض  منخفض  منخفض  ٢
  مرتفع  منخفض  مرتفع  فعمرت  منخفض  ٣
  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  ٤
  متوسط  متوسط  متوسط  منخفض  مرتفع  ٥

  ).٣٤٦: ٢٠٠٢أرينز، ( المصدر

  :توضيح لبيانات الجدول السابق

تشير إلى أنه على النحو ) ١( فمثال بالنسبة للعناصر الموجودة تحت الموقف رقم1.  

  :التالي

 وجود(بولة حاليا من المدقق مرتفعا،وكانت المخاطر المتأصلة إذا كان مستوى المخاطرة المق

كما أن مخاطر الرقابة منخفضة بسبب فاعليـة نظـام           منخفضة،) تحريف في القوائم المالية   
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٢٧ 

فإن حجـم أدلـة اإلثبـات        ،أيضاالرقابة الداخلية،كما أن مستوى المخاطر المخطط مرتفعا        

  .المطلوبة تكون مرتفعة

  :إلى أنه )٣( لك يشير الموقف رقموعلى العكس من ذ2.  

أي أنه متشدد وتوجد مخاطر متأصـلة       ( إذا كان المستوى المقبول حاليا من المدقق منخفضا       

 وجود تحريف في القوائم المالية كما توجد مخاطر رقابة عاليـة بـسبب      احتمالعالية بسبب   

 أكثر أي أنه يخفـض      عدم فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفي الوقت نفسه يطمح المدقق تشدد          

  .حجم األدلة المطلوبة) يرفع( ينئذ أن يزيدحفإن عليه  مستوى المخاطر المقبولة،

  األهمية النسبية ومخاطر التدقيق2.4 

   مفهوم األهمية النسبية2.4.1

سب القانوني قوائم مالية دقيقة جدا، فهناك من األحكام           ليس من المتوقع أن يعرض المحا     

 التي يمكن أن تؤثر في عناصر معينة من عناصر القوائم المالية ومن ثـم               الشخصية والتقديرات 

، أكثر من هذا فإن المنافع مـن تحقيـق     المهنية   تجعلها تختلف باختالف هذه األحكام والتقديرات     

 Principle of(تكون قليلة، ومن هنا تبنى المحاسبون مبدأ األهميـة النـسبية   دقة عالية غالبا ما

Meteriality).(٤٢: ٢٠٠٣وماس، ت .(  

  :من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية بما يلي) األهمية النسبية( وتم تعريف 

تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة يـؤثر فـي                "

 فـي ظـل الظـروف    القرارات االقتصادية لمستخدمي المعلومات المأخوذة من البيانات الماليـة   

وتعتمد األهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر في الظروف الخاصة بحذفـه أو   .المحيطة
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٢٨ 

  ).٣٩٤: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، ".(في حال كونها مفيدة. تقديمه بصورة خاطئة

  :في التدقيق) المادية(ويستخدم المدققون األهمية النسبية

  .كأساس للتخطيط لعملية التدقيق .١

  . أساس لتقييم أدلة اإلثباتكموجه أو .٢

  ).(Louwers, 2005:74. كأساس التخاذ القرارات عند إعداد التقرير .٣

  

  :العالقة بين األهمية النسبية ومخاطر التدقيق ٢.٤.٢

فالخطر . بينهما يمكن الفصل  يعد كل من األهمية النسبية والخطر مفهومين مرتبطين وال        

ويؤخـذ  كـّل  مـن         .نسبية تمثل مقياسا للمقدار أو الحجم     مقياسا لعدم التأكد، واألهمية ال    يمثل  

  . في االعتبار، ويتم قياس عدم التأكد  للقيم وفقا لمقدار معينالمفهومين

يخطط المدقق لجمع أدلة التـدقيق       :فعلى سبيل المثال، تعد الجملة التالية جملة دقيقة ذات معنى          

للفشل في اكتشاف التحريفات التـي      ) لهخطر التدقيق الممكن قبو   ( %٥بحيث يوجد خطر مقداره     

أرينـز،  ( )مستوى األهميـة النـسبية    ( $٢٥٠٠٠تزيد على التحريفات المحتملة التي تبلغ قيمتها        

٣٤٩: ٢٠٠٢.(  

عند التخطيط لعملية التدقيق، على المدقق األخذ بعين االعتبار ماهية األمور التي تجعـل              

لمدقق للمنشأة وبيئتها يحدد إطارا مرجعيا يخطط        وإن فهم ا  .البيانات المالية خاطئة بشكل جوهري    

المدقق ضمنه لعملية التدقيق ويمارس الحكم المهني بشأن تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية فـي               

البيانات المالية واالستجابة لتلك المخاطر طوال عملية التدقيق، كما أنه يساعد المدقق في تحديـد               
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٢٩ 

ن الحكم بشأن األهمية النـسبية يبقـى مناسـبا أثنـاء سـير              األهمية النسبية وفي تقييم ما إذا كا      

إن تقدير المـدقق    .التدقيق،وتقييم المدقق لألهمية النسبية المتعلقة بفئات تساعد المدقق في تقريره         

لألهمية النسبية المتعلقة بأرصدة حسابات معينة أو بمجموعة من المعامالت، تساعده على اتخـاذ     

إن .وهل سيقوم باستعمال العينات وإجراء التحليـل      ) تي سيقوم بفحصها  البنود ال (قرار بمسائل فيها  

 التدقيق، والتي بمجموعها، يتوقع أن تؤدي إلى تخفيض         إجراءاتذلك يساعد المدقق على اختبار      

  ).     ٣٩٥: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، .(مخاطر التدقيق إلى مستوى منخفض مقبول

  

  . األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال مسؤولية المدقق عن اكتشاف2.5

مسؤولية المدقق في اعتبار االحتيال والخطأ عنـد تـدقيق البيانـات          ٢٤٠حسب المعيار الدولي    (

  .)٢٧٦:المالية،

على المدقق الذي يقوم بأداء التدقيق حسب معايير التدقيق الدولية الحصول علـى تأكيـد               

 األخطاء الجوهريـة، سـواء كانـت بـسبب          معقول بأن البيانات المالية مأخوذة ككل خالية من       

  يستطيع المدقق الحصول على تأكيد مطلق بأنه سيتم اكتشاف  االحتيال أو الخطأ، وال

     األخطاء الجوهرية في البيانات المالية وذلك بسبب عوامـل مثـل اسـتخدام الحكـم               

لكثير من أدلة التدقيق    الشخصي واستخدام الفحص والتحديدات الذاتية للرقابة الداخلية وحقيقة أن ا         

  .المتوفرة للمدقق هي إقناعية وليست قاطعة بطبيعتها

عند الحصول على تأكيد معقول على المدقق اتخاذ موقف الشك المهني أثناء عملية التدقيق              

 التـدقيق الفعالـة     إجـراءات واعتبار احتمال تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة وإدراك حقيقـة أن           
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  .تكون مناسبة في سياق مخاطرة محددة لألخطاء الجوهرية بسبب االحتيال الكتشاف الخطأ قد ال

كما يجب عليه اتخاذ موقف الشك المهني عند أداء عملية التدقيق وذلك لمراعاة أنـه مـن            

وتم تعريف الشك المهني حسب معـايير  . الممكن أن تحتوي البيانات المالية على أخطاء جوهرية      

 يتضمن عقال متسائال وتقييما ناقدا ألدلة التـدقيق، كمـا يتطلـب    موقف( التدقيق الدولي على أنه 

الشك المهني تساؤال مستمرا ما إذا كانت المعلومات وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها توحي               

  ).بأنه قد توجد أخطاء جوهرية بسبب االحتيال

 تدقيق البيانـات     مسؤولية المدقق في اعتبار االحتيال عند      ٢٤٠إن معيار التدقيق الدولي      (

  :يلي يتوجب على المدقق القيام بما يلي  يشير إلى ما)٢٤٠المالية، ص 

 للحصول على معلومات الستخدامها في تحديد مخـاطر األخطـاء           بإجراءاتالقيام   .١

  .الجوهرية بسبب االحتيال

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال عند مستوى البيانات المالية           .٢

ومستوى اإلثبات، وبالنسبة للمخاطر المقيمة التي يمكـن أن يـنجم عنهـا أخطـاء       

جوهرية بسبب االحتيال تقييم تصميم أنظمة الرقابة ذات العالقة للمنشأة، بما في ذلك 

  .إذا تم تنفيذها أنشطة الرقابة المناسبة، وتحديد ما

 بسبب االحتيـال عنـد      تحديد االستجابات العامة لتناول مخاطر األخطاء الجوهرية       .٣

مستوى البيانات المالية، واعتبار تعيين المـوظفين واإلشـراف عليـه، واعتبـار             

السياسات المحاسبية التي  تستخدمها المنشأة، وإدخال عنصر عدم تنبؤ في اختيـار             

  . التدقيق التي سيتم أداؤهاإجراءاتطبيعة وتوقيت ومدى 
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٣١ 

  .لمخاطرة تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة التدقيق لالستجابة إجراءاتتصميم وأداء  .٤

  .تحديد االستجابات لتناول المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب االحتيال .٥

  .تم تحديده يدل على وجود احتيال إذا كان خطأ ما اعتبار ما .٦

  . كتابية من اإلدارة فيما يتعلق باالحتيالتإقراراالحصول على  .٧

 .والمكلفين بالرقابةاالتصال مع اإلدارة  .٨

عند تخطيط وأداء التدقيق لتقليل مخاطرة التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول علـى              

  .المدقق األخذ بعين االعتبار مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بسبب االحتيال

 PCAOB (Public( )بكاوب(وحسب ملخص مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة

Company Accounting Oversight Board:  

اإلشراف على تطبيق المدققين لمعايير بكاوب المتعلقة بمسؤولية المدققين تجاه "عن تقرير 

  : ٢٠٠٧كانون الثاني عام ٢٢الذي صدر في "االحتيال

 هو منظمة غير هادفة للربح تـم   PCAOB مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة       :أوال

 إثر انهيـار بعـض      ٢٠٠٢لعام  ) SOX( سربينز أوكسلي إنشاؤها بناء على مرسوم     

 ,Enron,Tyco international)الشركات في الواليـات المتحـدة األمريكيـة مثـل    

peregrine systems,World com)   وذلك لمراقبة مدققي حسابات الشركات العامـة

من أجل حماية مصالح المستثمرين وتحري المصلحة العامة عند إعداد تقارير تتـسم             

 .باالستقاللية، العدالة وكفاية المعلومات
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٣٢ 

 تقريرا يلقي الـضوء علـى تطبيـق         ٢٠٠٧ كانون الثاني    ٢٢أصدر المجلس في    : ثانيا

وفي التقرير لم يقم    .المدققين لمعايير المجلس والمتعلقة بمسؤولية المدققين تجاه االحتيال       

يعـن التقريـر أيـضا      المجلس بتغيير أو اقتراح تغيير أي من المعايير الموجودة، ولم           

وقد طرح المجلس بعـض  .بتزويد أي تفسير جديد بأي شكل ألي من المعايير الموجودة       

 .المالحظات الهامة وتزويد لجان التدقيق بالمعلومات ذات الفائدة والصلة بعملهم

  

يركز عليـه    إن مسؤولية المدقق فيما يتعلق باكتشاف خطأ جوهري نتيجة االحتيال هو ما           

 معايير المجلس بأن المدقق لديه مسؤولية تخطيط تنفيذ التدقيق بغرض الوصـول        توضح.المجلس

إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية بمـا فـي ذلـك        إلى تأكيد معقول حول ما    

رغم أن أي تدقيق للبيانات المالية يتضمن بعض المخاطر حيث إن           .األخطاء الناتجة عن االحتيال   

فـإن  .شف األخطاء الجوهرية حتى وإن تمت عملية التدقيق وفقا لمعايير المجلـس           المدقق لن يكت  

مخاطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن االحتيال هي أكبر من مخـاطر األخطـاء               

حيث إن االحتيال عادة يرتبط بإخفاء متعمد يمكن أن         .الجوهرية الناتجة عن الخطأ غير المقصود     

 المالئمة اإلجراءاتلذلك على المدقق أن يقدر المخاطر ويطبق        .ارجيينتج عن تآمر مع طرف خ     

ملخـص  .(التي قد تؤدي إلى اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن االحتيال في البيانات المالية            

  ).٢٠٠٧، )PCAOB(مجلس مراقبة الشركات العامة

  :لالحتيالمدقق  الباعتباراتوناقش التقرير األشكال التالية لإلجراءات المتعلقة     

  جلسات العصف الذهني ومناقشة مؤشرات االحتيال

يجب أن تراعي خطة المدقق أن البيانات الماليـة يمكـن أن تكـون عرضـة لألخطـاء                
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الجوهرية الناجمة عن االحتيال وكيف يمكن لإلدارة أن تخفي أو تغير أي معلومات مالية بهـدف         

فإن فريق التدقيق يجب    . تدقيق متعددة األشخاص  وفي عمليات التدقيق التي تشمل فرق        .االحتيال

حيث يسهم هذا النقاش فـي      .لمناقشة هذه المواضيع  " العصف الذهني "أن يكون على دراية بمعيار    

تعزز جلسة العصف الذهني أيضا مفهوم       .إلقاء الضوء على كيفية حدوث وإخفاء عملية االحتيال       

لناجمة عن االحتيال باعتبارها عنـصرا أساسـيا   اكتشاف األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ا     

  .في عملية التدقيق

وليكون أكثر فاعلية، فإن العصف الذهني من قبل فريق التدقيق يجـب أن يكـون خـالل               

المراحل األولى من التدقيق ليتمكن المدققون من األخذ بعين االعتبار مؤشرات عمليـة احتيـال               

  .مة لعملية التدقيقوذلك في مرحلة تطوير اإلستراتيجية العا

وبالرغم من أهمية تلك المراحل للوصول إلى عملية تدقيق فعالة، الحظت فرق المراقبـة              

وعليه قام فريق    .للمجلس حاالت عدم االلتزام بهذه المتطلبات في مرحلة التخطيط لعملية التدقيق          

  :يلي  في بكاوب بماةالمراقب

  .التدقيق فيها إلى جلسات العصف الذهنيتحديد عمليات التدقيق التي لم يلجأ فريق )  أ

تحديد عمليات التدقيق التي قامت فرق التدقيق فيها بجلسات العصف الذهني لكن في ) ب

  .مرحلة تلي التخطيط وبدء العمل الميداني

تحديد عمليات التدقيق التي لم يحضر فيها األعضاء الرئيسيون في فريـق التـدقيق         ) ج

  .جلسات العصف الذهني
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٣٤ 

  بة المدقق لعوامل مخاطر االحتيالاستجا

يجب على المدقق أن يقيم إمكانية ربط مخاطر االحتيال بحسابات فردية أو عمليات ماليـة               

الحظ فريق المراقبة في بكاوب أمثلة على وجود حـاالت          . تدقيق مالئمة  إجراءاتبهدف تصميم   

  .عدم استجابة المدققين بطريقة مالئمة لمؤشرات مخاطر االحتيال

  :طاء الجوهرية في البيانات الماليةاألخ

 المدقق األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، يجب عل المـدقق           إجراءاتوعندما تعزز   

أن يوثق طبيعة وتأثير األخطاء الجوهرية واعتبار فيما إذا كان من المحتمل أن تكون األخطـاء                

شرات عملية االحتيـال يمكـن أن       إذ إن االعتبارات النوعية لمؤ    .الجوهرية مؤشرا لعملية احتيال   

  : تجعل من األخطاء غير الجوهرية أخطاء جوهرية بسبب نوعيتها، وذلك كما في الحاالت التالية

أو الحد النسبي لقيود التعديل المقترحة، ونتيجة        /  عدم احتساب األهمية النسبية في التخطيط و       -أ

ييمها أو أنه قد تم تقييمها بـشكل     لذلك فإن بعض األخطاء الجوهرية غير المصححة لم يتم تق         

  .غير مالئم على أساس فردي أو تجميعي مع األخطاء الجوهرية األخرى

يقوم بعض المدققين بمسئولياتهم بالشكل المالئم للتحقق من عدم التزام الشركات بالمبادئ              ال -ب

  .لإذا كان عدم االلتزام يعد مؤشرا لعملية احتيا المحاسبية المتعارف عليها وما

أمثلة على عدم ترحيل المدققين لكل قيود التعديل المقترحة التي يتجـاوز مجموعهـا الحـد            -ج

  .النسبي المقبول للتعديل

 قيام المدققين بتسوية أثر األخطاء المكتشفة التي تقع ضمن الحد النـسبي المقبـول للتعـديل                 -د

القيـود التعديليـة    "يلها وبالتالي لم تظهر هذه األخطاء بشكل واضح كما لوتم تجميعها وترح         
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٣٥ 

وعليه فإن هذه األخطاء تم استثناؤها بطريقة غير صحيحة         .ليظهر تأثيرها مجتمعة  " المقترحة

  .عند تقييم األخطاء الجوهرية المحتملة

من التعديالت األخيرة التي تم اقتراحهـا مـن قبـل    ) بشكل كاف( ال يتحقق بعض المدققين   -ـه

لى النتائج المالية والتي تلغي بدورها سواء بصورة جزئية         اإلدارة التي تؤثر بصورة كبيرة ع     

  .أو كلية التعديالت المقترحة مسبقا من قبل المدققين

  :مخاطر تجاوز اإلدارة لنظام الرقابة الداخلية

 من خالل الوصول للسجالت     االحتياليكون لدى اإلدارة القدرة على القيام بعمليات         عادة ما    

و غير مباشر وتعديلها وتقديم معلومان مالية غيـر صـحيحة وتجـاوز    المحاسبية بشكل مباشر أ 

  .نظام الرقابة الداخلية الذي قد يكون نظاما فعاال لوال هذه الممارسات

  :وقد الحظ فريق المراقبة أمثلة على

أمثلة على عدم قيام المدقق بتنفيذ اإلجراءات المالئمة لتقييم مخـاطر تجـاوز اإلدارة لنظـام                ) أ

  .الداخليةالرقابة 

 وعدالة مجتمع المعاينة الذي تـم      اكتمالفي بعض عمليات التدقيق لم يستطع المدققون إثبات         ) ب

 . عينات القيود اليومية منهاختيار

أمثلة على عدم وجود دليل توثيق التدقيق وعدم وجود أدلة أخرى مقتعة بأنه قـد تـم تنفيـذ              )ج

  . وتقييم مالئم للقيود اليوميةاختبار

 مخـاطر األخطـاء   اكتشاف مما يؤدي إلى عدم      االختبارء القيود ذات المبالغ القليلة من       إقصا )د

  .المتكرر للقيود ذات المبالغ القليلة االستخدام عن لتي قد تنتج وااالحتيالعن  الناتجة
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٣٦ 

 التي تستخدمها اإلدارة عند وضـع       االفتراضات أو توثيق    اختبارلم يقم بعض المدققين في       )ـه

كما لم يستطع بعض المدققين الحصول على دليل حول مـدى عدالـة التقـديرات      التقديرات  

  .المحاسبية التي تستخدمها اإلدارة

 التحليلية تصلح ألن تكون أداة تشخيصية فعالة علـى مـدى            اإلجراءاتوحسب التقرير ومع أن     

االحتيـال  تكفي وحدها ألن تكشف عـن عمليـة       مصداقية البيانات المستخدمة، إال أنها أحيانا ال      

  :لألسباب التالية

  . التحليليةاإلجراءاتعدم التحقق من البيانات المستخدمة في ) أ 

 التحليلية في الحاالت التي يكون فيها هذا        اإلجراءاتعدم تحليل البيانات من أجل تحسين دقة        ) ب

  .التحليل مالئما

 بعض المدققين في تحليل     لم يقم . التحليلية اختبارات جوهرية   اإلجراءاتعندما كان القصد من     ) ج

  . التحليليةاإلجراءاتوتفسير االنحرافات بين النتائج الفعلية ونتائج 

  . التي تتجاوز قيمتها الحد النسبي المقبولتللفروقاعدم التحقق من صحة تفسيرات اإلدارة ) د
  

 واختبـارات   بـإجراءات  عناصر التزام المدقق الخارجي في األردن        2.6
  : الماديةتقييم مخاطر األخطاء

عددا من العناصر التي يجب على مدقق الحسابات االلتزام بها حتى يستطيع تقييم             إن هناك   

  :مخاطر األخطاء الجوهرية أولها

  فهم طبيعة نشاط المنشأة وبيئتها الداخلية 2.6.1 

فإنـه فهـم      فهم طبيعة نشاط المنشأة وبيئتها الداخليـة       ٣١٥وحسب المعيار الدولي رقم       
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٣٧ 

  :بيعة نشاط المنشأة وبيئتها النواحي التاليةالمدقق  لط

  .ظروف القطاع العام  -أ

  . البيئة التنظيمية للمنشأة-ب

  .السياسات المحاسبية للمنشأة وتطبيقاتها -ج

 ومخاطر العمل المتعلقة بذلك التي يمكن أن تـؤدي إلـى أخطـاء              تواالستراتجيااألهداف   -د

 .جوهرية

  :يلي  الظروف ما ظروف القطاع العامة وتشمل هذه-أ

السوق والمنافسة، الذي تعمل فيه ودرجة المنافسة بما في ذلك الطلـب والقـدرة               §

 .وتنافس األسعار

 .تقنية المنتجات الخاصة §

 .نوعية العمالء §

 ).التشريعات واألنظمة الحكومية(البيئة القانونية  §

 .السياسات الحكومية الضريبية والجمركية §

  :يلي تشمل ماو البيئة التنظيمية للمنشأة -ب

 .الهيكل التنظيمي للمنشأة §

 .التشريعات واألنظمة الداخلية §

 .أنشطة اإلشراف المباشرة §

 .والمكافآتسلم الرواتب  §

 .معايير التعيين والترقية §
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٣٨ 

  :يلي السياسات المحاسبية للمنشأة وتطبيقاتها وتشمل ما-ج

 .النظام المحاسبي §

 .السياسات المحاسبية لالعتالاف §

 .ية للقياسالسياسات المحاسب §

 .السياسات المحاسبية لإلفصاح §

 .السياسات المتبعة في توحيد البيانات §

 .التقارير المالية المرحلية §

 .األطراف ذات العالقة §

 

إلى   ومخاطر العمل المتعلقة بذلك التي يمكن أن تؤدي        تواالستراتجيا األهداف   -د

  .جوهرية في البيانات المالية أخطاء

لى فهم ألهداف واستراتيجيات المنـشأة ومخـاطر العمـل    يجب على المدقق أن يحصل ع   

  . المتعلقة بذلك التي من الممكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية

إن مخاطرة العمل أوسع من مخاطرة األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بـالرغم مـن       

لتغيير أو التعقيد، بالرغم مـن أن      أنها تشمل األخيرة، وقد تنجم مخاطرة العمل بشكل خاص من ا          

عدم إدراك الحاجة للتغيير قد يتسبب أيضا في نشوء مخاطرة، وقد ينشأ التغيير على سبيل المثال                

من تطوير منتجات جديدة قد تفشل، أو من سوق غير مناسب حتى لو تم تطويره بنجاح، أو مـن          

ل تزيد من احتمال تحديد مخاطر      إن فهم أخطاء العم   .عيوب ينجم عنها التزامات ومخاطر السمعة     

تقع على المـدقق مـسؤولية تحديـد أو تقيـيم كافـة أخطـاء                األخطاء الجوهرية، على أنه ال    
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٣٩ 

  ).  ٣٥٣: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، .(العمل

ومعظم مخاطر العمل سيكون لها في النهاية نتائج مالية، ولذلك لهـا أثـر فـي البيانـات              

يع مخاطر العمل تؤدي إلى حدوث مخاطر أخطاء جوهريـة، ومـن            المالية، على أنه ليست جم    

الممكن أن يكون لمخاطرة عمل نتيجة فورية بحدوث مخاطرة أخطاء في المعـامالت وأرصـدة            

الحسابات واإلفصاحات عند مستوى اإلثبات أو البيانات المالية ككل،  فعلى سبيل المثال قد تزيـد     

مقاولين بسبب توحيد القطاع مـن مخـاطرة األخطـاء        مخاطرة العمل الناجمة من قاعدة عمالء       

 مـع   باالشتراكالجوهرية المرتبطة بتقييم الذمم المدينة، على أن نفس المخاطرة، وبشكل خاص            

اقتصاد مقاوالت قد يكون لها نتيجة على مدى أطول، وعلى المدقق أن يأخذها في االعتبار عنـد        

  ).٧٨٥: ٢٠٠٧لدولي للمحاسبين، االتحاد ا.(االستمراريةفرض تقييم مدى مناسبة 

تشمل األمثلة على األمور التي يمكن للمدقق أن يأخذها في االعتبار خسب معيار التـدقيق                     

  :يلي  ما٣١٥الدولي 

أي كيف تتناول المنشأة القطاعات والعوامـل التنظيميـة والعوامـل      (وجود أهداف    .١

 :ليي المتعلقة على سبيل المثال بما) الخارجية األخرى

قد تكون هناك مخاطر محتملة متعلقة بالعمل، على سبيل (التطورات في القطاعات  - 

 ).المثال،  ليس لدى المنشأة الموظفون أو الخبرة للتعامل مع التغيرات في القطاع

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل، على        (المنتجات والخدمات الجديدة     - 

 ). على المنتجاتسبيل المثال وجود التزامات زائدة

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمـل، علـى سـبيل    (التوسع في العمل     - 
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٤٠ 

 ).    ٣٨٠ص:٢٠٠٧اإلتحاد الدولي للمحاسبين، ). (المثال لم يتم تقدير الطلب بدقة

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل، على سبيل  (متطلبات محاسبية جديدة   - 

 ).أو غير مناسب، أو تكاليف زائدةالمثال تنفيذ غير مكتمل 

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل، على سبيل المثال (متطلبات تنظيمية  - 

 ).وجود مخاطرة قانونية زائدة

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمـل،        (متطلبات تمويل حالية ومتوقعة      - 

 ).على تلبية المتطلباتعلى سبيل المثال خسارة تمويل بسبب عدم قدرة المنشأة 

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمـل، علـى          (استخدام تقنية المعلومات     - 

 ).سبيل المثال عدم توافق األنظمة والعمليات

  

قد ( ، وبشكل خاص أية أثار تؤدي إلى متطلبات محاسبية جديدةإستراتيجيةآثار تنفيذ   .٢

لى سبيل المثال تنفيذ غير مكتمـل أو      تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل، ع      

 ).    ٣٨٠ص:٢٠٠٧اإلتحاد الدولي للمحاسبين، ).(غير مناسب

 

في تقييم المخاطر ذات العالقة بطبيعة نشاط المنشأة وبيئتها الداخلية يجـب علـى               .٣

  : التاليةباإلجراءاتالمدقق القيام 

  . من اإلدارة وآخرين داخل المنشأةاستفسارات .١

 .ليلية التحاإلجراءات .٢

 .المالحظة والتفتيش .٣
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٤١ 

 تدقيق أخرى حيث قد تساعد المعلومات التي        إجراءاتوإلى جانب ذلك يقوم المدقق بأداء        

يتم الحصول عليها في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية، فعلى سبيل المثال قد ينظر المدقق فـي    

 التقييم الذين استخدمتهم     من المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أو من خبراء        استفساراتإجراء  

المنشأة، كما أن مراجعة المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية مثل تقارير مـن     

قبل المحللين أو البنوك أو وكاالت التقييم أو المجالت التجاريـة واالقتـصادية أو المنـشورات                

  . خاصة بالمنشأةالتنظيمية أو المالية قد تكون أيضا نافعة في الحصول على معلومات

  

  .فهم نظام الرقابة الداخلية  2.6.2

  مفهوم الرقابة الداخلية2.6.2.1

وذلك لتحديد أنـواع  .يجب على المدقق الحصول على فهم للرقابة الداخلية المتعلقة بالتدقيق      

الجوهرية وتـصميم وتوقيـت    األخطاء المحتملة واعتبار العوامل التي تؤثر في مخاطر األخطاء   

  . التدقيقإجراءاتد من ومدى مزي

بأنها العملية المصممة والمنفذة من قبل أولئك المكلفين بالرقابـة           :الرقابة الداخلية وتعرف  

واإلدارة والموظفين اآلخرين لتوفير تأكيد معقول بشأن تحقيق أهـداف المنـشأة فيمـا يتعلـق                

للقوانين واألنظمـة المطبقـة،     بموثوقية تقديم التقارير المالية وفاعلية وكفاءة العمليات واالمتثال         

ويتبع ذلك أن الرقابة الداخلية يتم تصميمها وتنفيذها لتناول مخاطر العمل المحـددة التـي تهـدد         

  .تحقيق أي من هذه األهداف
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٤٢ 

  مكونات الرقابة الداخلية 2.6.2.2

  :يلي وتشمل الرقابة الداخلية ما

 .بيئة الرقابة.١

 اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابـة فيمـا        راءاتوإج    وتشمل بيئة الرقابة مواقف ووعي      

تشمل بيئة الرقابـة كـذلك مهـام الرقابـة          .يتعلق بالرقابة الداخلية للمنشأة  وأهميتها في المنشأة       

 العام للمنظمة الذي يؤثر في وعي أفرادها بالرقابة، إنها قاعـدة الرقابـة              االتجاهواإلدارة وتحدد   

  .هيكلالداخلية، التي توفر االنضباط وال

  :، تشمل بيئة الرقابة العناصر التالية٣١٥وحسب المعيار الدولي

عن النزاهة والقـيم     ال تستطيع فاعلية عناصر الرقابة أن تعلو      .إيصال وتنفيذ والقيم األخالقية   ) أ(

األخالقية لألفراد الذين يضعونها ويديرونها ويتابعونها، والنزاهة والقـيم األخالقيـة  هـي              

ئة الرقابة التي تؤثر في فاعلية تصميم وإدارة ومتابعة العناصر األخـرى             عناصر أساسية لبي  

إن النزاهة والسلوك األخالقي هما نتاج المعايير األخالقية والسلوكية         .المكونة للرقابة الداخلية  

 اإلدارة  إجـراءات للمنشأة، وكيف يتم إيصالها وكيف يتم تعزيزها في الممارسة، وهي تشمل            

 غيـر   إجراءاتالدوافع واإلغراءات التي قد تدفع الموظفين إلى الدخول في          إلزالة أو تقليل    

شريفة وغير قانونية وغير أخالقية، كما أنها تشمل إيصال القيم ومعايير السلوك للمنشأة إلى              

 .الموظفين من خالل بيانات السياسة وقواعد السلوك واألمثلة

ارات الالزمة إلنجاز األعمال التي تحدد وظيفـة  الكفاءة هي المعرفة والمه .االلتزام بالكفاءة ) ب (

الفرد، ويشمل االلتزام بالكفاءة اعتبار اإلدارة لمستويات الكفاءة لوظائف معينة وكيف تترجم            
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٤٣ 

  .هذه المستويات إلى مهارات ومعرفة الزمة

 يتأثر بالوعي بالرقابة في المنشأة إلى حـد كبيـر بأولئـك           .مشاركة أولئك المكلفين بالرقابة   ) ج(

المكلفين بالرقابة، وتشمل الصفات المميزة ألولئك المكلفين بالرقابة االسـتقالل عـن اإلدارة             

وخبرتهم ومركزهم ومشاركتهم في فحص األنشطة وكون أعمالهم مناسبة والمعلومات التـي       

يستلمونها والدرجة التي تتأثر إليها األسئلة الصعبة وتتم متابعتها مع اإلدارة وتفـاعلهم مـع               

إن أهمية مسؤوليات أولئك المكلفين بالرقابة معترف بها فـي          .قين الداخيلين والخارجين  المدق

تشمل .قواعد الممارسة واألنظمة واإلرشادات األخرى المقدمة لمنفعة أولئك المكلفين بالرقابة         

المسؤوليات األخرى ألولئك المكلفين بالرقابة اإلشراف علـى التـصميم والعمـل الفعـال              

ال بشأن األفعال غير القانونية وعملية مراجعة فاعليـة الرقابـة الداخليـة             الجراءات االتص 

  .للمنشأة

تشمل فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي سلسلة واسـعة مـن   .فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي   ) د(

أسلوب اإلدارة في تلقي ومتابعـة المخـاطر،        :الخصائص، وهذه الخصائص قد تشمل مايلي     

اختيار محافظ أو جرئ من المبادئ      ( اإلدارة بشأن إعداد التقارير المالية     ومواقف واجراءات   

المحاسبية البديلة والقيام بالواجب على الوجه األكمل واألسلوب المحافظ الذي يتم من خاللـه    

وموقف اإلدارة تجاه معالجة المعلومـات والمهـام المحاسـبية          ) تطوير التقديرات المحاسبية  

  .والموظفين

يوفر الهيكل التنظيمي للمنشأة اإلطار الذي يتم من خالل تخطيط وتنفيـذ            .ل التنظيمي الهيك) ـه(

ومراقبة ومراجعة أنشطتها لتحقيق األهداف الواسعة للمنشأة، ويتضمن إقامة هيكل تنظيمـي            

مناسب اعتبار النواحي الرئيسية للصالحيات والمـسؤوليات والخطـوط مناسـبة إلعـداد             
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٤٤ 

طوير هيكل تنظيمي مناسب الحتياجاتهـا، ويعتمـد كـون الهيكـل            تقوم المنشأة بت  .التقارير

  .التنظيمي مناسبا جزئيا على حجمها وطبيعة أنشطتها

يشمل هذا العامـل كيـف يـتم تفـويض الـصالحيات            .تفويض الصالحيات والمسؤوليات  ) و(

والمسؤوليات لألنشطة التشغيلية، وكيف تـتم إقامـة هرميـات عالقـات إعـداد التقـارير        

ض، كما يشمل السياسات الخاصة بممارسـات العمـل المناسـبة ومعرفـة وخبـرة             والتفوي

إضافة إلى ذلك تـشمل الـسياسات       .الموظفين الرئيسيين والموارد المتوفرة للقيام بالواجبات     

واالتصاالت الموجهة نحو ضمان فهم جميع الموظفين ألهداف المنشأة ومعرفة كيف توجـد             

دية ومساهمتها في هذه األهداف، وإدراك كيف ومن أجـل          عالقة متبادلة بين إجراءاتها الفر    

  .مسئولينماذا سوف يتم اعتبارهم 

تتعلق سياسات وممارسات الموارد البشرية بـالتعيين       .سياسات وممارسات الموارد البشرية   ) ز (

 التـصحيحية،  واإلجراءاتوالتوجيه والتدريب والتقييم وتقديم المشورة والترقية والتعويض       

مع التركيز علـى الخلفيـة التعليميـة     -المثال معايير تعيين أكثر األفراد تأهيال     فعلى سبيل   

 تظهر التـزام    -وخبرة العمل السابقة واإلنجازات السابقة وأدلة النزاهة والسلوك األخالقي        

إن سياسات التـدريب التـي توصـل        .المنشأة باألشخاص األكفاء الذين يمكن الوثوق بهم      

تظهر الترقيات التي تتم من خالل تقييم       .قعة من األداء والسلوك   األدوار والمسؤوليات المتو  

  .األداء الدوري التزام المنشأة بتقدم الموظفين المؤهلين إلى مستويات أعلى من المسؤولية

 إن تقسيم الرقابة الداخلية إلى خمسة عناصر يوفر إطارا مفيدا للمدققين العتبـار كيـف               

يعكس التقسيم بالضرورة    الداخلية لمنشأة على التدقيق، وال    يمكن أن تؤثر مختلف نواحي الرقابة       

إذا كان عنـصر   كيف تعتبر وتنفذ المنشأة الرقابة الداخلية، كذلك االعتبار الرئيسي للمدقق هو ما           
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٤٥ 

رقابة داخلي يمنع أو يكتشف ويصحح األخطاء الجوهرية فـي فئـات المعـامالت أو أرصـدة                 

خاصة بها وكيف يتم ذلك، وليس تصنيفها إلى أي عنـصر         الحسابات أو اإلفصاحات واإلثباتات ال    

معين، وتبعا لذلك يمكن للمدققين استخدام مصطلحات أو إطارات مختلفة لبيان مختلـف نـواحي          

  ).٣٥٦: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، .(الرقابة الداخلية وتأثيرها في التدقيق

ية فيها حسب حجم وتعقيـد المنـشأة،        تختلف الطريقة التي يتم تصميم وتنفيذ الرقابة الداخل       

 أبـسط   وإجـراءات  األصغر استخدام وسائل رسمية بشكل أقل وأساليب         للمنشأةوبالتحديد يمكن   

 األصغر التي تشارك إدارتها بشكل ما       المنشأةيوجد لدى    لتحقيق أهدافها، فعلى سبيل المثال قد ال      

التدقيق أو سياسات مفـصلة مكتوبـة،        إلجراءاتفي عملية تقديم التقارير المالية أوصاف شاملة        

كـأداء المهـام التـي        الصغيرة جدا، يمكن للمال    المنشأة، وبشكل خاص    المنشأةوبالنسبة لبعض   

تكـون   تعتبر في منشأة أكبر أنها تخص العديد من عناصر الرقابة الداخلية، وبناء على ذلك قد ال   

ألصغر، إال أن أغراضها األساسـية       ا المنشأةعناصر الرقابة الداخلية مميزة بشكل واضح ضمن        

 .صحيحة بنفس المقدار

 .أنشطة الرقابة.٢

على المدقق الحصول على فهم كاف ألنشطة الرقابة لتقييم أخطار األخطاء الجوهرية عند             

إن أنشطة الرقابـة  . التدقيق تستجيب للمخاطر المقيمةإجراءاتمستوى اإلثبات وتصميم مزيد من     

لتي تساعد في ضمان أن تعليمات اإلدارة يتم تنفيذها، علـى سـبيل              ا واإلجراءاتهي السياسات   

إن . الالزمة لتناول المخاطر التي تهدد تحقيـق أهـداف المنـشأة           اإلجراءاتالمثال إنه يتم اتخاذ     

أنشطة الرقابة، سواء ضمن تقنية المعلومات أو األنظمة اليدوية لها أهداف متنوعة وتطبق عنـد               

  :تشمل األمثلة على أنشطة الرقابة المحددة تلك الخاصة.ة أو الوظيفيةالمستويات التنظيميمختلف 
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٤٦ 

 التفويض •

 عمليات مراجعة األداء •

 معالجة المعلومات •

  الماديةعناصر الرقابة  •

 فصل المهام •

 

        على المدقق الحصول على فهم لكيفية استجابة المنشأة للمخاطر الناجمة من تقنيـة             

المعلومات يؤثر في الطريقة التي يتم بها تنفيـذ أنـشطة الرقابـة،             إن استخدام تقنية    . المعلومات

وعلى المدقق اعتبار ما إذا كانت المنشأة قد استجابت بالشكل المناسب للمخاطر الناجمة من تقنية               

المعلومات بفرض عناصر رقابة عامة على تقنية المعلومات وعناصر رقابة علـى التطبيقـات،              

ابة على أنظمة تقنية المعلومات فعالة عندما تحافظ علـى نزاهـة            ومن منظور المدقق تكون الرق    

 ).٣٦٩: ٢٠٠٧االتحاد الدولي للمحاسبين، .(المعلومات وأمن البيانات التي تعالجها هذه األنظمة

 .متابعة أساليب الرقابة.٣

 يجب على المدقق أن يحصل على فهـم لألنـواع الرئيـسية             ٣١٥حسب المعيار الدولي    

ستخدمها المنشأة لمتابعة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، بما في ذلـك             لألنشطة التي ت  

تلك المتعلقة بأنشطة الرقابة الخاصة بعملية التدقيق، وكيف تباشر المنشأة االجراءات التصحيحية            

  .لعناصر رقابتها

  .تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية .٤

 الجوهرية عند مستوى البيانات الماليـة وعنـد         على المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء     
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٤٧ 

ولهذا الغرض يقوم المـدقق      مستوى اإلثبات لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاخات،      

  :يلي بما

فـي ذلـك     بمـا  تحديد المخاطر طيلة عملية الحصول على فهم المنشأة وبيئتها،         •

 فئـات   اعتبـار عناصر الرقابة الخاصة بذلك التي تتعلق بالمخاطر،ومن خـالل          

 .المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات في البيانات المالية

 .ربط المخاطر المحددة مع األخطاء التي قد تحدث عند مستوى اإلثبات •

 البيانـات إذا كانت المخاطر كبيرة بحيث تؤدي إلى خطأ جوهري فـي         ام اعتبار •

 .المالية

اإلتحـاد  .( البيانات المالية   أن ينجم عن المخاطر خطأ جوهري في       تمالحا اعتبار •

 ).٣٧٣ :٢٠٠٧الدولي للمحاسبين،

  :في نظام الرقابة الداخلية )القصور(محددات 

الرقابة الداخلية توفر ضماناً معقوالً من أن أغراض اإلدارة قد تم الوصول إليها، ولكن أي نظام                

  :بيعمل بصورة مرضية ألسباب عدة، ومن هذه األسبا للرقابة الداخلية ربما ال

إمكانية الخطأ اإلنساني الناتج من عدم االنتباه، غياب الذهن، الخطأ في التقدير أو إسـاءة    .١

 .فهم التعليمات

 مع جهات من خارج المؤسسة أو       االتفاقاحتماالت تخطي التعليمات الرقابية عن طريق        .٢

 .مع الموظفين من داخل المؤسسة

 بإساءة استعمال سـلطتها وتخطـي       إمكانية أن شخصا مسؤوال أو أن اإلدارة العليا تقوم         .٣

 . الرقابة الداخليةإجراءات
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٤٨ 

 الرقابية غير كافية للغرض نظرا للتغير فـي الظـروف،           اإلجراءاتإمكانية أن تصبح     .٤

 ).٨٨ص:٢٠٠٤التميمي، .(وتوسيع نشاط الشركة

  

  .فهم مخاطر االحتيال المادي 2.6.3

تيال أو الخطأ، والعامل الذي يميز      من الممكن أن تنشأ األخطاء في البيانات المالية من االح         

بين االحتيال والخطأ هو ما إذا كان اإلجراء الناجم عن الخطأ في البيانات الماليـة مقـصوداً أو                  

  .غير مقصود

إلى التحريفات غير المقصودة في البيانات المالية، بما فـي ذلـك            " الخطأ"ويشير مصطلح   

  :حذف مبلغ أو إيضاح مثل

  .و معالجتها والتي تعد البيانات المالية منهاخطأ في جمع بيانات أ -

 .تقدير محاسبي غير صحيح ناتج عن السهو أو تفسير خاطئ للحقائق -

خطأ في تطبيق  المبادئ المحاسبية المتعلقة بالقيـاس أو االعتـراف أو التـصنيف أو        -

 .العرض أو اإلفصاح

لفين بالرقابة أو الموظفين    إلى فعل متعمد من قبل اإلدارة أو المك       " االحتيال"يشير مصطلح   

أو أطراف أخرى، وهذا الفعل يتضمن استخدام الخداع للحصول على ميزة غير عادلة أو غيـر                

قانونية، وبالرغم من أن االحتيال هو مفهوم قانوني واسع ألغراض معيار التدقيق الـدولي هـذا               

يقوم المدققون   الية، وال فإن المدقق معني باالحتيال الذي يتسبب في خطأ جوهري في البيانات الم           

يتم اإلشارة إلـى االحتيـال الـذي        .بعمل تحديدات قانونية لما إذا كان االحتيال قد حصل بالفعل         

، ويـشار  "احتيال اإلدارة"يتورط به عضو واحد أو أكثر من اإلدارة أو المكلفين بالرقابة على أنه         
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٤٩ 

، وفي أي من هاتين     "تيال الموظفين اح"إلى االحتيال الذي يتورط به موظفو المنشأة فقط على أنه           

  .الحالتين قد يكون هناك تواطؤ داخل المنشأة أو مع أطراف أخرى خارج المنشأة

التحريفـات  -وهناك نوعان من التحريفات المقصودة لها عالقة باعتبار المدقق لالحتيـال          

  . لألصولاستخدامالناتجة عن تقرير مالي احتيالي، وتحريفات ناتجة عن سوء 

 التقرير المالي االحتيالي تحريفات مقصودة، أو حذف مبالغ، أو إفـصاحات فـي              يتضمن

البيانات المالية من أجل خداع مستخدمي البيانات المالية، ويمكن أن يتضمن تقديم التقارير المالية              

  :يلي االحتيالية ما

الخداع كالتالعب أو التزوير أو إجراء تغيير في السجالت المحاسبية أو الوثـائق              •

 .المدعمة التي أعدت منها البيانات المالية

التمثيل الخاطئ للبيانات المالية، أو الحذف المتعمد لألحداث وعمليات أو معلومات       •

 .جوهرية أخرى منها

سوء استعمال متعمد للمبادئ المحاسبية المتعلقة بالقياس أو االعتراف أو التصنيف           •

 ).٢٧٢ :٢٠٠٧،يناالتحاد الدولي للمحاسب.(أو العرض، أو اإلفصاح

  

  .كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات 2.6.4 

بأنها جميع المعلومـات التـي    ": أدلة التدقيق " تم تعريف    ٥٠٠ ووفقا لمعيار التدقيق الدولي   

يستخدمها المدقق للوصول إلى االستنتاجات التي يبني عليها المدقق رأي التدقيق، وهـي تـشمل               

 التي ترتكز عليهـا البيانـات الماليـة والمعلومـات           المعلومات الواردة في السجالت المحاسبية    
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٥٠ 

يتوقع من المدققين تناول جميع المعلومات التي قد تكون موجـودة وتـشمل أدلـة         وال ".األخرى

 التدقيق التي   إجراءاتالتدقيق التي هي تراكمية بطبيعتها أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من             

من الممكن أن تشمل أدلة التدقيق التي تم الحـصول عليهـا   تم أداؤها أثناء سير عملية التدقيق، و     

 الرقابة المهنية للمنشأة من أجل قبـول      وإجراءاتمن مصادر أخرى مثل عمليات التدقيق السابقة        

  .واستمرار العميل

واإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية بناء علـى الـسجالت المحاسـبية للمنـشأة،               

لة التدقيق من خالل اختبار السجالت المحاسـبية ، علـى سـبيل             ويحصل المدقق على بعض أد    

 المتبعة في عمليـة تقـديم التقـارير         اإلجراءاتالمثال من خالل التحليل والمراجعة وإعادة أداء        

 إجـراءات المالية ومطابقة األنواع والتطبيقات ذات العالقة لنفس المعلومات و مـن خـالل أداء    

 أن السجالت المحاسبية متـسقة داخليـا وتتفـق مـع البيانـات             التدقيق هذه يمكن للمدقق تحديد    

توفر أدلة تدقيق كافية يبنى عليهـا        المحاسبية، على أنه نظرا ألن السجالت المحاسبية لوحدها ال        

 .رأي التدقيق حول البيانات المالية فإن على المدقق الحصول على أدلة تدقيق أخرى

  

  ة أدلة التدقيق الكافية والمناسب.١2.6.4

الكفاية هي مقياس كمية أدلة التدقيق، والمناسبة هي مقياس نوعية أدلة التدقيق، أي صلتها              

وموثوقيتها في توفير الدعم أو اكتشاف األخطاء الجوهرية فـي فئـات المعـامالت وأرصـدة                

الحسابات واإلفصاحات واإلثباتات المتعلقة بذلك و تتأثر كمية أدلة التـدقيق الالزمـة مخـاطرة               

، وكـذلك   )كلما زادت المخاطرة فإن المحتمل أن تزيد كمية أدلة التدقيق التـي تطلـب             (ءاألخطا

، وتبعا لـذلك  )كلما ارتفع مستوى النوعية فقد تكون األدلة المطلوبة أقل       (بنوعية أدلة التدقيق هذه     
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هناك عالقة متبادلة بين كفاية ومناسبة أدلة التدقيق، على أن مجرد الحصول على مزيد من أدلة                

  .يعوض عن نوعيتها الضعيفة التدقيق قد ال

تتأثر موثوقية أدلة التدقيق بمصدرها وبطبيعتها، وهي تعتمد على الظروف الفردية التي تم             

إذ من الممكن إجراء تعميمات حول موثوقية مختلف أنواع أدلـة التـدقيق،          . فيها الحصول عليها  

ندما يتم الحصول على أدلة تدقيق من        هامة، وحتى ع   الستثناءاتعلى أن هذه التعميمات خاضعة      

مصادر خارجية عن المنشأة من الممكن أن توجد ظروف قد تؤثر في موثوقية المعلومات التـي                

تكون األدلة التي تم الحصول عليهـا مـن مـصدر     يتم الحصول عليها، فعلى سبيل المثال قد ال       

 يمكـن   االستثناءاتراف بأن   مستقل خارجي موثوقة إذا لم يكن المصدر مطلعا، وبينما هناك اعت          

  :أن توجد فقد تكون التعميمات التالية حول موثوقية أدلة التدقيق نافعة

تكون أدلة التدقيق موثوقة أكثر عندما يتم الحصول عليها من مـصادر مـستقلة               •

 .خارج المنشأة

تكون أدلة التدقيق المنتجة داخليا موثوقة أكثر عندما تكون عناصر الرقابـة ذات             

 . المفروضة من قبل المنشأة فعالةالعالقة

على سبيل المثال مالحظـة     ( تكون أدلة التدقيق التي يحصل المدقق عليها مباشرة        •

موثوقة أكثر من أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها بشكل ) تطبيق عناصر الرقابة

 ).على سبيل المثال االستفسار عن تطبيق عنصر رقابة(غير مباشر أو باالستدالل 

 

 تدقيق فإنه يجب على     إجراءاتدما يستخدم المدقق المعومات التي تنتجها المنشأة ألداء         وعن

  .المدقق الحصول على أدلة تدقيق بشأن دقة واكتمال المعلومات
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ومن أجل أن يستطيع المدقق الحصول على أدلة تدقيق موثوقة فإن المعلومات التي تكـون       

ن مكتملة ودقيقة بشكل كاف، فعلى سبيل المثال عند          التدقيق مبنية عليها بحاجة ألن تكو      إجراءات

تدقيق اإليراد بتطبيق أسعار موحدة على سجالت حجم المبيعات على المدقق النظـر فـي دقـة                 

إن الحصول على أدلة تدقيق بـشأن       .المعلومات الخاصة باألسعار واكتمال ودقة بيانات المبيعات      

ات المنشأة من الممكن إجـراؤه بـالتزامن مـع          اكتمال ودقة المعلومات التي ينتجها نظام معلوم      

 التدقيق الفعلية المطبقة على المعلومات عند الحصول على أدلة التدقيق هذه، وهو جزء              إجراءات

 التدقيق نفسها، وفي حاالت أخرى قد يكون المدقق قد حصل علـى أدلـة             إجراءاتيتجزأ من    ال

لرقابة  على إنتاج المعلومـات والمحافظـة        تدقيق لدقة واكتمال هذه المعلومات باختبار عناصر ا       

 تـدقيق  إلجـراءات عليها، على أنه في بعض الحاالت يمكن أن يحدد المدقق أن هنـاك حاجـة    

 اإلضافية أساليب تدقيق بمساعدة     اإلجراءاتإضافية، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تشمل هذه          

  ).٤٢٨-٤٢٧، ٢٠٠٧:محاسبيناالتحاد الدولي لل.(الحاسب اآللي إلعادة حساب المعلومات

  

   التدقيق للحصول على أدلة التدقيقإجراءات 6.4.2٢.

فإن المدقق يحصل على أدلة تـدقيق مـن أجـل            : أدلة التدقيق  ٥٠٠وفقا للمعيار الدولي    

  : تدقيق من أجل إجراءاتالتوصل إلى استنتاجات معقولة يبني عليها رأيه، وذلك بأداء 

وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية، وذلك لتقييم مخاطر األخطاء          الحصول على فهم للمنشأة      )أ(

 التـدقيق التـي يـتم       إجراءاتيشار إلى    (واإلثباتالجوهرية عند مستويات البيانات المالية      

  ". تقييم المخاطرإجراءات" أداؤها لهذا الغرض في المعايير الدولية للتدقيق على أنها

ندما يحدد المدقق أنه سيقوم بذلك،  إجراء اختبار للفاعليـة           عندما يكون ذلك ضروريا أو ع      )ب(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

٥٣ 

التشغيلية لعناصر الرقابة لمنع أو اكتشاف وتصحيح األخطـاء الجوهريـة عنـد مـستوى               

 التدقيق التي يتم أداؤها لهذا الغرض في المعايير الدولية للتـدقيق       إجراءاتيشار إلى   (اإلثبات

  ".اختبارات عناصر الرقابة"على أنها 

 أداؤها التدقيق التي يتم     إجراءاتيشار إلى   ( اكتشاف األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات      )ج(

، وتـشمل اختبـارات     " أساسـية  إجراءات" لهذا الغرض في المعايير الدولية للتدقيق على أنه       

  ).  األساسية التحليليةواإلجراءاتلتفاصيل فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات 

   التدقيقوإجراءاتأنواع أدلة 2.6.4.2 

  ).المشاهدة والجرد( أدلة فعلية .١

  .التأييدات .٢

  .المستندات .٣

  .االحتساب .٤

  .تحليليةل ااإلجراءات .٥

  ).١٠٦: ٢٠٠٤التميمي، ( الشفوية اإلجراءات .٦
 

بعض أدلة التدقيق بقرائنها غلى النحو الموضـح فـي          ) ١٤٣ :٢٠٠٤اهللا،   عبد(وقد ربط   

  :الي الجدول الت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

٥٤ 

  ربط الوسائل بالقرائن : أدلة وقرائن اإلثبات)٣( جدول رقم

  القرائن  الوسائل

ال توجد أدلة أو قرائن معينة، إنما ينتج عن هـذه الوسـيلة               .فحص نظام الرقابة الداخلية .١
إمكان االعتماد على انتظام الدفاتر وخلوهـا مـن األخطـاء            

ريـر مـدى    والتالعب وعلى استيفاء المستندات وإمكـان تب      
  .االختبار الذي قرره المراجع

  صحة جميع األرصدة من الناحية المحاسبية  المراجعة المحاسبية .٢
  المستندات حقيقية وتؤيد القيود الواردة بالدفاتر  المراجعة المستندية .٣
  الوجود الفعلي أو المادي لألصل  المعاينة والجرد الفعلي .٤

  ي لصحة العمليات واألرصدةتأييد إضاف  االستفسار والتتبع .٥
طلب الشهادات واإلقرارات    .٦

  من داخل المنشأة
تنتج أدلة أو قرائن، إنما يترتب على الوسيلة تأييد          ال

استنتاجات المدقق وتغطيـة موقفـه خـارج نطـاق          
  .اإلجراءات

طلب الشهادات واإلقرارات    .٧
  من خارج المنشأة

ـ       ات أو  تأييد إضافي لوجود وملكية األصول والمطلوب
  .تقويمها

الــتمعن بقــصد اكتــشاف  .٨
األمور الشاذة والربط بـين      

  .المعلومات والمقارنات

تنتج أدلة أو قرائن، إنما قد تكشف هاتان  ال
الوسيلتان عن أمور يترتب عليها التوسع في الفحص 

  .للحصول على قرائن إضافية
  

  :في المنشأةووضح أرينز بالجدول التالي بعض أنواع األدلة لبعض األقسام 
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  توضيح اختالف األدلة بين الدوائر ):٤(جدول رقم

  الدورة
  البيان

دائرة 
المبيعات 
  والتحصيل

دائرة الحيازة 
  والمدفوعات

دائرة 
األجور 
  واألفراد

  
دائرة المخزون 
  والمستودعات

دائرة الحيازة 
الرأسمالية 
  وإعادة الدفع

تقــدير المــدقق لتوقعــات التحريــف . أ
ذ الرقابة الداخليـة فـي      الجوهري قبل أخ  

  ).الخطر المتأصل(االعتبار

توقع بعض 
  من التحريفات

  )متوسط(

توقع العديد من 
  التحريفات

  )مرتفع(

توقع القليل 
من 

  التحريفات
  )صغير(

توقع العديد من 
  التحريفات

  )مرتفع(

توقع القليل من 
  التحريفات

  )صغير(

تقدير المدقق لمدى فعاليـة الرقابـة       . ب
منــع أو اكتــشاف  يــة فــي  لالداخ

  ).خطر الرقابة(التحريفات

فعالية 
متوسطة 

  )متوسط(

  فعالية كبيرة
  )صغير(

فعالية 
  كبيرة

  )صغير(
  

  فعالية
  منخفضة

  )مرتفع(

  فعالية متوسطة
  )متوسط(

رغبة المدقق فـي الـسماح بوجـود        . ج
تحريفات جوهرية بعـد انتهـاء التـدقيق        

  ).خطر المراجعة الممكن قبوله(

رغبة 
منخفضة 

  )رصغي(

  رغبة منخفضة
  )صغير(

رغبة 
 منخفضة

  )صغير(

  رغبة منخفضة
  )صغير(

  رغبة منخفضة
  )صغير(

حجــم األدلــة التــي يخطــط المــدقق .د
  ).خطر االكتشاف(لتجميعها

مستوى 
متوسط 

  )متوسط(

مستوى 
  متوسط

  )متوسط(

مستوى 
 نخفض

  )مرتفع(

  مستوى كبير
  )صغير(

مستوى 
 متوسط

  )متوسط(

  )٣٣٢: ٢٠٠٢أرينز، :(المصدر

  

  وثيق أدلة اإلثباتت 2.6.5 

 المـدقق اسـتجابة للمخـاطر المقيمـة         إجراءات (٣٣٠حسب معيار التدقيق الدولي رقم      

على المدقق توثيق االستجابات العامة لتناول المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهريـة           "،  )٤١٩:ص

 وصـلة هـذه      التـدقيق اإلضـافية،    إجراءاتعند مستوى البيانات المالية وطبيعة وتوقيت مدى        

إلى جانب ذلك إذا    ". التدقيق إجراءات مع المخاطر المقيمة عند مستوى اإلثبات ونتائج         اإلجراءات

خطط المدقق الستخدام أدلة التدقيق الخاصة بفاعلية عمل عناصر الرقابة التي تم الحصول عليها              

لها فيمـا يتعلـق     في عمليات تدقيق سابقة فإن على المدقق توثيق االستنتاجات التي يتم التوصل             

ويجب أن تبـين    .باالعتماد على عناصر الرقابة هذه التي تم اختبارها في عمليات التدقيق السابقة           
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  .وثائق المدقق أن البيانات المالية تتفق أو تتطابق مع السجالت المحاسبية

  :يلي ويجب على المدقق أن يعد في الوقت المناسب وثائق التدقيق التي توفر ما

  .فيا ومناسبا ألساس تقرير المدققسجال كا) أ(

أدلة بأنه تم إجراء التدقيق حسب معايير التدقيق الدولية والمتطلبـات القانونيـة             ) ب(

  .والتنظيمية المطبقة

إن إعداد وثائق تدقيق كافية ومناسبة في الوقت المناسب يساعد في تحسين نوعية التـدقيق        

التي تم الحصول عليهـا واالسـتنتاجات التـي تـم           ويسهل التدقيق والتقييم الفعال ألدلة التدقيق       

التوصل إليها قبل إكمال تقرير المدقق، والوثائق الي يتم إعدادها فـي وقـت أداء العمـل مـن                   

  .المحتمل أن تكون أكثر دقة من الوثائق التي يتم إعدادها فيما بعد

  :إلى جانب هذه األهداف تخدم وثائق التدقيق عددا من األغراض، بما في ذلك

  .مساعدة فريق التدقيق في تخطيط وإجراء التدقيق) أ(

مساعدة أعضاء فريق التدقيق المسئول عن اإلشراف في توجيه واإلشراف علـى            ) ب(

  .عمل التدقيق، وأداء مسؤولياتهم الخاصة بالمراجعة

  .تمكين فريق التدقيق من أن يكون مسئوال عن عمله) ج(

  .المستمرة بالنسبة لعمليات التدقيق المستقبليةاالحتفاظ بسجل لألمور ذات األهمية ) د(

االتحاد الـدولي   (تمكين المدقق الخبير من إجراء عمليات ضبط جودة والفحص          ) ـه(

 ).٢٦١: ٢٠٠٧للمحاسبين، 

من الممكن تسجيل وثـائق التـدقيق علـى    ": وثائق التدقيق "٢٣٠و حسب المعيار الدولي    
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رى، وهي تشمل على سبيل المثال بـرامج التـدقيق   الورق أو في وسائط إلكترونية أو وسائط أخ      

والتحليالت والمذكرات والمواضيع وملخصات لألمور الهامة وكتب التأكيـد واإلقـرار وقـوائم             

الخاصة باألمور الهامة، ومن الممكن إدخال      )بما في ذلك البريد اإللكتروني    (الفحص والمراسالت 

 الهامة المعينة كجزء    واالتفاقياتال العقود   ملخصات أو نسخ من سجالت المنشأة، على سبيل المث        

 مناسبة، غير أن وثائق التدقيق ليست بديال للـسجالت المحاسـبية            اعتبرتمن وثائق التدقيق إذا     

  .للمنشأة، ويتم تجميع وثائق التدقيق لعملية تدقيق محددة في ملف تدقيق

ـ              دعم المعلومـات   يتمثل التوثيق في قيام المدقق بفحص مستندات ودفاتر العمـل التـي ت

ويشمل التوثيق الذي يقوم بفحصه المدقق كافة السجالت التي يـستخدمها          .المدرجة بالقوائم المالية  

أرينـز،  .(العميل لتقديم المعلومات التي تشير إلى أن أداء العمل قد تـم فـي صـورة منظمـة                 

  ).٢٤٨ص:٢٠٠٢
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   الدراسات السابقة العربية واألجنبية7٢.
  

 استعراض عدد من الدراسات الـسابقة ذات العالقـة بموضـوع            يهدف هذا الجزء إلى     

  :الدراسة

دراسة علـى مـدققي      :تقييم مخاطر التدقيق   " :بعنوان )١٩٩٤القرم،  ( دراسة   -

  ".الحسابات في األردن

يتفق مـع   يقصد بمخاطر التدقيق ألغراض هذه الدراسة احتمال إبداء المدقق رأي مهنيا ال          

ة ومدى سالمة البيانات المالية، بالرغم من إبدائه رأيه بنـاء علـى             المستوى الحقيقي لمدى عدال   

 التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها أو وفقـا لمعـايير التـدقيق        إلجراءاتنتائج تطبيقه   

الدولية، واستهدفت هذه الدراسة استقراء مدى قدرة مدققي الحسابات فـي األردن علـى إدراك                

تم إجراء الدراسة الميدانية باستطالع آراء عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها           وتقييم هذه المخاطر، و   

 فردا، حيث تضمن الدراسة قياس العالقة المفترضة بين قدرة المدقق على تقيـيم المخـاطر                ٧٤

المدركة في البيانات المالية قيد التدقيق كمتغير تابع، وبين كل من قدرته على تشخيص األخطـاء    

عمله ومستوى تعاون مكتبه مع مكاتب تدقيق أجنبية، وأظهرت نتـائج التحليـل             المحاسبية وبيئة   

اإلحصائي أن هناك عالقة إيجابية ذات مغزى إحصائي بين المتغير التابع وبـين القـدرة علـى             

تشخيص األخطاء المحاسبية، إال أنه لم يثبت إحصائيا في هذه الدراسة وجود مثل هـذه العالقـة       

مذكور وبين المتغيرين اآلخرين، وتضمنت الدراسة أيـضا قيـاس العالقـة            بين المتغير التابع ال   

المفترضة بين قدرة المدقق على اختيار دليل التدقيق عند تقييمه لخطر نظـام الـضبط الـداخلي      

كمتغير تابع وبين خبرته الكلية في التدقيق، وقد كشفت  الدراسة عن أن هناك عالقة إيجابية بين                 

بين الخبرة، كذلك درس الباحث العالقة المفترضـة بـين المتغيـر التـابع              هذا المتغير التابع و   
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٥٩ 

ومستوى المخاطر المقبول عند إعطاء الحكم المهني وبين كل من بيئة عمل المـدقق ومـستوى                

رضاه عن أتعابه ومستوى تعاون مكتبه مع مكاتب تدقيق أجنبيـة، ومـع أن نتيجـة االختبـار                  

على دليل ذي مغزى إحصائي فيما يتعلق بوجود عالقـة          اإلحصائي للبيانات مكنت من الحصول      

بين هذا المتغير التابع وبين بيئة عمل المدقق، إال أنه لم يتم الحصول في هذه الدراسة على مثـل        

هذا الدليل حول وجود عالقة مع المتغيرين اآلخرين، كذلك تمت دراسة العالقة المفترضة بـين               

ط الداخلي للمنشأة االقتصادية عند كل عملية تدقيق تتعلق        قدرة المدقق على تقييم خطر نظام الضب      

بسنة مالية جديدة كمتغير مستقل، حيث أظهر التحليل اإلحصائي للبيانات أن هناك عالقة إيجابية              

وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها ضرورة تزويـد المـدققين          .ذات مغزى بين هذين المتغيرين    

 أنواع األخطاء التي من الممكن أن تتواجد في البيانات         حديثي العهد بمعارف تدقيق تفصيلية حول     

المالية قيد التدقيق وحول تأثير هذه األخطاء على مستوى األهمية النسبية، وقد بـين الباحـث أن        

عدم تمكنه من الحصول على دليل ذي مغزى إحصائي حول بعض العالقـات المفترضـة بـين      

مفترضة غير موجودة، بل يعني الحاجة إلى إجراء        يعني أن هذه العالقات ال     متغيرات الدراسة ال  

مزيد من الدراسات حول هذه العالقات، خاصة فيما يتعلق بأثر المنافسة  فسوق خدمات التـدقيق             

  .على مستوى المخاطر المقبول عند إعطاء الحكم المهني

  

 The effect of conditioning":بعنـوان  )Donegan, 1995( دراسـة  - 

evidence on auditor evidence sufficiency assessments" 

األول ، يتضمن بشكل عام تعبيرين لمدقق الحـسابات ) AICPA 1988( إن تقرير  المدقق

هو إعطاء رأي نظيف في حالة خلو البيانات المالية من األخطاء المادية أو الجوهرية، أما الرأي                

فـإذا قـرر    .المبادئ المحاسـبية الثاني فيعد كتأكيد على أن المدقق يعمل على تأكيد رأيه حسب          
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٦٠ 

المدقق أو كان حكمه على البيانات المالية متحفظا يجب عليه حينئذ أن يؤكد هـذا الـتحفظ عـن     

 .طريق أدلة إثبات مقنعة، وإال فال يجب عليه أن يعطي رأياً ويظهر ذلك في التقرير

وأيـضا   .رهـا إن األبحاث المعنية الموجودة تظهر معرفة المدقق بمسببات األخطاء وتكرا     

بالمقارنة، هناك القليل من المعلومات عن أحكـام        .العوامل اإلدراكية التي تؤثر في تقييم األخطاء      

وقد فحصت هذه الدراسة العالقة بـين  . كفاية أدلة اإلثبات وتأثيرها في عملية إعطاء رأي المدقق  

كمـا   .Waller and felix (1984)مخاطر التدقيق وأحكام كفاية أدلة اإلثبات التي افترضها 

  .فحصت  تأثير األدلة المترابطة وغير المترابطة على كفاية أدلة اإلثبات

  

 Big Accounting Firms Weed Out":بعنـوان ) Lee,1995 (دراسة -

Risky Clients" 

بينت هذه الدراسة األمريكية أن الخسائر الناجمة من المديرين تفوق بحوالي سـتة عـشر               

الموظفين،األمر الذي حدا بالمعهد األمريكي للمحاسبين القـانونيين أن       ضعفا الخسائر الناجمة من     

 ومتطلبات عمليات الكشف عن     إلجراءاتيغير من متطلباته لعملية التدقيق بأن يعطي أهمية أكبر          

 إلى أن الشركات الـستة      Leeوأشارت دراسة    الغش والخداع في كل عملية تدقيقية يقومون بها       

-٥٠( ترفض حـوالي  ٢٠٠٤التي قل عددها إلى أربع شركات في عام الكبرى في عالم التدقيق     

حيث أصبحت الـشركات تنتقـي      .عميل جديد كل سنة بعد التأكد من سمعة هؤالء العمالء         )١٠٠

  .عمالءها خوفا على سمعتها وعلى عالقتها مع العمالء القدامى والجدد
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٦١ 

 An empirical investigation" :بعنوان) Abdelsayed, 1996( دراسة - 

of internal and external auditors judgments and decisions 

concerning detailed audit testing"                                                

تقارن هذه الدراسة، عدة أحكام وقرارات تدقيق متنوعة بين الرقابـة الداخليـة والرقابـة                     

  : الشبه األربعة التاليةوقد كشفت عن أوجه.الخارجية

عندما يظهر تغيير سلبي في التأثير العلمي للتحكمات الداخلية، فإن كال من الرقابتين الداخلية               )١

  .والخارجية تعمالن على توسيع نطاق االختبار الجوهري المفصل

عند تحديد نطاق االختبار الجوهري المفصل لم يكن هناك بشكل عام أي تغيير عميـق فـي                  )٢

  .DR أو مخاطر االكتشاف ARوى مخاطر التدقيق مست

هناك بعض الـدالئل الـضعيفة والتـي أظهـرت أن           ): الداخلية والخارجية (ولكال الرقابتين   ) ٣

  .مستوى مخاطر االكتشاف كان له تأثير كبير في نطاق االختبار الجوهري المفصل

داخلية والخارجيـة وأظهـرت     تم عمل المقارنات اإلحصائية العامة لإلجماع بين الرقابتين ال         )٤

  .نسبة تأييد متساوية بين االثنتين

  :وقد كشفت الدراسة سبعة فروقات

تقلل الرقابـة الداخليـة مـن      .العملي للتحكمات الداخلية   عندما يظهر تغيير إيجابي في التأثير      )١

  .نطاق الفحص الجوهري المفصل بعكس الرقابة الخارجية

ات العمليات التحليلية، توسع الرقابـة الخارجيـة نطـاق          عندما يظهر تغيير سلبي في مؤشر      )٢

  .الفحص الجوهري المفصل الخاص بها بعكس الرقابة الداخلية
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٦٢ 

 تخفض الرقابة الخارجيـة بـشكل       يجابي في مؤشرات عمليات التحليل،    عندما يحدث تغيير إ    )٣

  .كبير نطاق الفحص الجوهري المفصل بعكس الرقابة الداخلية

 لتكـاليف  الخارجية اهتماما كبيرا ل لمخاطر التدقيق، تعطي الرقابةوى المقبوعند تحديد المست   )٤

  .التدقيق أكثر من الرقابة الداخلية

 مخاطر االكتشاف عند تحديـد التغييـر فـي نطـاق الفحـص              إن أهمية التغيير في مرحلة     )٥

  .الجوهري المفصل كانت أعلى لدى الرقابة الخارجية منها لدى الرقابة الداخلية

  .كثيرا في الرقابة الداخلية منها في الرقابة الخارجية  إن عدد ساعات التدقيق كانت أكبر)٦

كان اإلجماع أكثر على الرقابة الخارجية من الرقابة الداخلية وتم األخذ بعين االعتبار عـدد                )٧

  . والعكس لكميات التشويهات المحتملة للحقائق التدقيق ومراحل مخاطر االكتشاف،ساعات

 

 UK Auditiors:بعنوان Helliar,Lyon,Ng,Woodliff) ,١٩٩٦( دراسة  -

Perceptions  of Inherent Risk"   

المحاسبة وأنظمة التحكم   " ).SAS300( ٣٠٠هدفت هذه الدراسة  إلى بيان معايير التدقيق         

 تعرف هذه المعايير المخاطر الموروثة على أنهـا واحـدة مـن    ".وتقييم مخاطر التدقيق   الداخلية

قابليـة رصـيد    " :لقد تم تعريف المخاطر الموروثة علـى أنهـا        .عناصر مخاطر التدقيق الثالثة   

إذا كانت المخاطر الموروثـة منخفـضة،        ".الحساب أو مجموعة من المعامالت لألخطاء المادية      

  علـى اسـتبانه هذا البحث يركز على المخاطر المتأصلة وتم توزيع .يقل طلب الفحص الجوهرية   

وكانت النتـائج أن    .تحقق من إدراكهم ألهمية العوامل التي تحدد المخاطر المتأصلة        مدقق لل  ١٠٠
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٦٣ 

المدققين يعطون أهمية كبيرة للقيم ذات الخطورة العالية أكثر من القيم ذات الخطورة المنخفـضة               

 صعوبة في التفرقة    هواجهووأخيرا، أظهرت الدالئل أن المدققين       .في تقييميهم للمخاطر المتوارثة   

  .المخاطرة المتوارثة وعوامل التحكم بالمخاطربين 

  

ــة- ــوان) Moyes and Hasan,1996 (  دراس  An Empirical" :بعن

Analysis of Fraud Detection Liklihood"                                       

كشفت هذه الدراسة عن أهم العوامل التي تزيد من إمكانية الكشف عن الغش عند تـدقيق                

 مدققا،وقد وجد الباحثان أن خبرة المدقق ونجاح مكتب         ٣٧٥انات المالية خالل مسح عينة من       البي

التدقيق في الكشف سابقا عن الغش،هما متغيران مهمان في الكـشف سـابقا عـن الغـش فـي              

المدقق القانوني ومراجعة األقران وحجـم المؤسـسة   CPAكما وجدا أن متغيرات شهادة    .التدقيق

  .عمليات التدقيقتؤثر فقط في بعض 

  

 ,The impact of experience:بعنـوان ) Makkawi,(1998 دراسـة  -

industry" characteristics, and individual differences on audit 

risk and the extent of testing decisions: An empirical 

investigation" 

خاطر الصناعية المرئية على مخـاطر      يفحص الجزء األول من الدراسة تأثير تغيرات الم             

التدقيق في مرحلة البيانات المالية وإذا كانت هذه التغيرات تعتمد علـى االختالفـات المـستقلة                

 مدققا من مكاتب تدقيق مختلفـة مـن     ٤٨شارك حوالي   .كالخبرة واحتمالية الغموض أو االلتباس    

تأثير المخـاطر    ANOVA دعمت نتائج  .في العالم في هذه الدراسة     CPAأكبر خمس شركات    
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٦٤ 

لقد تشابهت مخاطر الصناعة     .الصناعية على تقييمات مخاطر التدقيق في مرحلة البيانات المالية        

إن احتمالية االلتباس كانت ضرورية جدا في الشرح عـن التغييـرات التـي     .مع مخاطر التدقيق  

خاطر تدقيق أقل بـين  يرى المدققون ذو االحتمالية الكبيرة لاللتباس م.حصلت في مخاطر التدقيق 

 لم تجد أن الخبـرة ذات       ANOVAومع أن نتائج     .لاللتباسالمدققين ذوي االحتمالية المنخفضة     

 أنها ذات أهمية محدودة ولها عالقة عكسية  مع مخاطر           T-Testأهمية كبيرة، فقد أظهرت نتائج      

ت في مخاطر التـدقيق  إذا كانت االختالفا الثاني من هذه الدراسة، فيفحص ما      أما الجزء .التدقيق  

 مخططـات   إجـراءات في مرحلة البيانات المالية قـد غيـرت النطـاق، طبيعـة أو توقيـت                

تدقيق في مرحلـة البينـات       لمخاطر ال  اإلجمالي التأثير   ANOVAوكشفت نتائج تحليل    .التدقيق

 حيث كانت مخاطر التدقيق ذات أهمية في شرح التنوع في عـدد الـساعات المخططـة         المالية،

 .ة كاملة وعدد الساعات المخططة الختبارات التوازن والتفاصيلللدور

  

 The effect of audit review":بعنوان) Mertzlufft,2000 (دراسة -

and audit risk on auditors justifications and judjments" 

مراحـل  ( و )اختبارات التـدقيق  (   هذه الدراسة تجربة تداخل عنصرين هما      استخدمتلقد  

كتب كبار موظفي ومديري التدقيق وعـددهم       .عن طريق تصميم مشترك بينهما    )  التدقيق مخاطر

أعذارهم وتبريراتهم وتم عمل المراجعات لـساعات الموازنـة علـى منطقـة التـدقيق         ) ١١٢(

دلت النتائج أن تأثير نتائج االختبارات تكون مختلفة على آراء التدقيق والمبررات خالل             .الحاسمة

فعندما كانت مخاطر التدقيق كبيرة رفع المدققون عدد ساعات الموازنـة         . دقيقالت مراحل مخاطر 

بشكل أكبر منها عندما كانت مخاطر التدقيق أقل، وعندما رفع المدققون عدد ساعات الموازنـة                

أكثر، تم كتابة األعذار والمبررات بشكل أكثر تعقيدا وأقل توازنا والذي يتـضمن حججـا أكثـر     
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٦٥ 

دقيق، وكتب المدققون الذين توقعوا أن يتم فحصهم ولكـنهم لـم يرفعـو عـدد     متعلقة بفاعلية الت  

ساعات الموازنة  لمنطقة التدقيق الحاسمة ، كتبوا أعذاراً بشكل متوازن ولكن أكثر تعقيدا ومـع                

  .حجج أكثر متعلقة بفاعلية التدقيق

  

 The effects of feedback on audit" :بعنوان) Leung,2002( دراسة -

judgment performance under different levels of task     

complexity" 

تفحص هذه الدراسة فاعلية عدة أنواع مختلفة مـن الراجعـة المرتـدة لتطـوير أداء رأي                         

وقـد تـم اختبـار أداء       . المحاسب القانوني لدى المدققين في مهمة التدقيق في مراحله المختلفة         

دى خمسة أنواع من التغذية الراجعة، وكانت حصيلة التغذية الراجعة فعالة           المحاسبين القانونيين ل  

في تطوير أداء آراء المحاسبين القانونيين في المهمات ذات التعقيد المنخفض وليس في المهمات              

وبالمقارنة مع الدراسات السابقة  تم الكشف عن أن التغذية الراجعة الممزوجة            .ذات التعقيد العالي  

 في تطوير أداء رأي المحاسب القانوني لكـل مـن المهمـات ذات التعقيـد العـالي          ذات فاعلية 

وبينت النتائج أن التغذية المرتدة قادرة على تطوير أداء رأي المحاسب القانوني فـي   . والمنخفض

  .العملية للتدقيق. مهمة عالية التعقيد وليس في مهمة ذات تعقيد منخفض

  

العوامل المؤثرة في تقييم المراجع الخارجي " :بعنوان) ٢٠٠٣القريري، (دراسة  -

  ".للخطر الحتمي ألغراض تخطيط عملية المراجعة

يهدف هذا البحث إلى اختبار مدى تأثير عوامل محددة للخطر الحتمي على تقييم المـدقق               
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إذا كان لعـدد مختـار مـن     الخارجي لمستوى الخطر الحتمي عند التخطيط لعملية التدقيق، وما        

وقد .ديموغرافية للمدققين أثر على هذا التقييم في بيئة التدقيق بالمملكة العربية السعودية           العوامل ال 

تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات لهذه الدراسة، عن طريق االختبار من بين عدة إجابـات   

 اسـتمارة علـى مكاتـب المحاسـبة     ١٦٠ولقد تم توزيع  .وفق مقياس ليكرت ذي التسع درجات     

وكانـت النتيجـة أن     %.٧٤,٦٣اسـتمارة بنـسبة     ١١٩راجعة في مدينة جدة وتم الرد على        والم

 باسـتثناء المدققين في المملكة السعودية يقيمون عوامل الخطر الحتمي عند المستوى المناسـب             

إذا كان العميل شركة مملوكة عامة،  والقوانين الحكومية المؤثرة على العميـل أو              : عاملين هما   

  .الصناعة

  

ــركة - ــة ش  ASPEN publishers,Miller GAAS Update)،دراس

Service,2003) ــوان  Emerging Practice Issues and":بعنـ

Commonly Asked Questions Regarding the Implementation 

of SAS-99,Considration of Fruad in afinancial Statement 

Audit" 

لية أثناء التدقيق على إعطاء مـدققي الحـسابات         تؤكد الدراسة أن الغش في القوائم الما         

وتترشد الدراسـة   .األدلة على خلو القوائم المالية من األخطاء الجوهرية المؤدية إلى خطر الغش           

  :الذي يؤكد وجوب تطبيق بعض الخطوات التالية عند القيام بالتدقيق) (SAS-99 بالمعيار رقم

 أن يقوم فريق التدقيق بالعصف الذهني عند        ويجب.٢.يجب أن يمارس المدقق الشك المهني       .١

إيجاد ردود فعل مناسبة لتعريـف      .٣.قيامه بعمله الكتشاف األخطاء الجوهرية المؤدية للغش      

 .مخاطر وجود الغش
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٦٧ 

 The effect of inherent": بعن  وان )Al-Harshani,2003 ( دراس  ة-

risk,and litigation risk on external auditors reliance 

knowledge on clients internal audit functions"                            

إن الهدف من هذه لدراسة هو التحري عن تأثير المخاطر المتأصلة ومخـاطرة المقاضـاة      

وكـشفت  .على اعتماد المدقق الخارجي على وظيفة المدقق الخارجي الخاص بزبـائن التـدقيق            

على وظيفة المدقق الداخلي تتصل بـشكل هـام وإيجـابي           الدراسة أن اعتماد المدقق الخارجي      

وفـشلت هـذه    . بالوضع المالي لزبائن التدقيق، وهذا يعد مؤشرا على مخاطر المقاضاة المحتملة          

الدراسة في تزويد الدعم لوجود عالقة بين االعتماد على وظيفة المـدقق الـداخلي والمخـاطر                

وقد تم اسـتخدام  .رجي على وظيفة المدقق الداخليالمتأصلة ، وهذا يؤدي إلى اعتماد المدقق الخا       

 .نموذج تحليلي تم تطويره لوصف العالقة بين اتكال المدقق الخارجي والمخاطر المتأصلة

  

 Auditors Perceptions of": بعنوان)Ian and Kenny,2004 (دراسة -

Responsibilities to Detect and Report Client Illegal Facts 

IN canda and the UK:A comparative Experiment" 

قام هذا الباحث بدراسة دور معايير التدقيق وتأثيرها في ممارسته من خالل حالة مقارنـة               

للمعايير البريطانية والكندية المتبعة للكشف عن الممارسات غيـر القانونيـة للعمـالء والتبليـغ               

سة غير قانونيـة حـسب معـايير        سيناريو يصف كل منها ممار    ١٥الباحثان بكتابة    وقد قام .عنها

وقد كشفت الدراسة عن أثر أكيد لمعايير التدقيق على سلوك المدققين إال أنها             .لعالقة ا التدقيق ذات 

كشفت أيضا أن آراء المدققين حول مسؤولياتهم في الكشف عن الممارسات غير القانونية أكثـر               

 أظهـرت الدراسـة أن هـؤالء        كما.وضوحا لديهم من تلك الخاصة بالتبليغ عن هذه الممارسات        
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٦٨ 

المدققين يميزون بين الغش وغيره من الممارسات غير القانونية حيث يتحملون مـسؤولية أكبـر         

للكشف عن الممارسات غير القانونية التي تتأثر بحكمهم الذاتي أكثر مـن معيـار التـدقيق ذي                 

  .العالقة

  

 Three essays on auditors risk":بعنوان) Sun,2004( دراسة -

assessment"    
، الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تطوير وتحسين نمـاذج تقيـيم مخـاطر التـدقيق              إن  

تنقسم هذه الدراسـة إلـى ثالثـة        .والمتعلقة تحديدا بآراء المهتمة ومجال أمان أنظمة المعلومات       

لقـسم  أقسام، يعالج القسم األول ويقترح الطرق البديلة لتحليل مخاطر أمان أنظمـة المعلومات،وا            

تعـرض  .الثاني تقويم األداء المتصل بآراء المدققين المعنية والنماذج اإلحصائية للتنبؤ بـاإلفالس   

 عن طريق مـساهمة  Hopwood et al)، (1994هذه الدراسة تطوير نموذج إحصائي موجود 

تقول النتائج إنـه مـن      .بعض عوامل المحاسبة غير المالية وإيجاد معيار أفضل لتعريف اإلجهاد         

حتمل استخدام نموذج إحصائي معين ونسبة تكلفة معينة لعمل مقارنة، ويمكن آلراء المـدققين              الم

يزود القسم الثالث اإلرشـاد     . المعنية أن تكون أفضل أو متشابهة، أو أقل من النماذج اإلحصائية          

في تنبؤات . (BNs)(naïve Bayesian Networks)العملي الستخدام شبكات باسيان البسيطة 

تقترح الدراسة طريقة تجريبية التي تساعد على  اختيار تنبؤات اإلفالس من عـدة              :أوال.ساإلفال

 أن توزيعات المتغيرات المجتمعة واسـتخدام       افتراضتعتمد هذه الطريقة على     .متغيرات محتملة 

 البسيطة قد تـم     Bayesianإن نموذج شبكة    .أكثر من متغير في نموذج التنبؤات هو أمر طبيعي        

تحلـل  :ثانيـا . Ten-foldخدام الطريقة التجريبية والتي وجدت ألداء جيد في تحليل         تطويره باست 

الدراسة ماإذا كان عدد المراحل التي تم تمييز المتغيرات المتتابعة لها تـأثير فـي  أداء شـبكة                   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

٦٩ 

وأخيرا، كشفت الدراسة عن أن نمذجة المتغيرات المتتابعـة مـع التوزيعـات             .بايسيان البسيطة 

  .ان البسيطةيأداء شبكة بايس. يطور أو يحسن من ال من تمييزها الالمتتابعة بد

  

ــة - ــوان) Fukukawa, Mock, Wright 2006, (دراس  Audit" :بعن

rograms and Audit Risk:Astudy of Japanese Practice"             

                

مـوذج مخـاطر التـدقيق       إن النموذج الحالي في تدريب التدقيق لتخطـيط ألدلـة هـو ن                   

ARM))(Audit Risk Model.(   مع ذلك، إن إشارة المخاطر المترابطة قد اتسعت مع تبنـي

السنوات السابقة في األعمال الشاملة لطرق التدقيق ومخاطر العمليات والتركيـز العـالي علـى            

  .مخاطر االحتيال

ن طريق اسـتخدام    ضبط المخاطر ع  " وقد تركز هذه الدراسة على أن تخطيط التدقيق هو          

 ٤تـم عنونـة     . موظف من شركات تدقيق منشأة بشكل جيد في اليابـان          ٢٣٥معلومات أرشيفية   

واختبار مخاطر متنوعة أكثر    ) فريق العمل /نطاق التوقيت /الطبيعة(وجهات نظر لتخطيط التدقيق     

لنتـائج  إن ا .للزبائن من الدراسات األرشيفية السابقة النعكاس طرق التدقيق للـشركات العالميـة           

األساسية تظهر أنه بالرغم من أن تخطيطاً مبنياً على مرحلة معنية يتغير في التقييمات الخاصـة                

 بين مخـاطر الزبـائن ومخططـات التـدقيق نـسبته            االشتراكإن   .بمتغيرات مخاطر التدقيق  

متواضعة، عند هذه النقطة تثبت االكتشافات مع هذه المخاطر المؤثرة على تخطيط التدقيق فـي               

وأخيرا تم تسجيل بعض النتائج التي تقترح تأثير التبديل بأحكام تخطيط التـدقيق    . عض النطاقات ب

بالتجاوب مع أخطار الزبائن العالية مثل توسيع نطاق صالحية االختبارات وفـي نفـس الوقـت         

  .تغيير نطاق التأكيدات
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٧٠ 

: بعنوان) Kozloski, Messier jr ,Kotchetova 2006, (دراسة  -

"Linkages between Auditors Risk Assessment in Arisk-Based 

Audit "       
وقد تم اختبار سلـسلة     . تفحص هذه الدراسة تقييمات مخاطر التدقيق المبني على المخاطر              

من الفرضيات المتعلقة بتعريف المدقق لمخاطر األعمال وتقييمه لمخاطر البيانات الكاذبـة فـي              

 المنفصلة، وأدائهم في عملية تحليل األعمال وتقييمات مخاطر مرحلـة         مرحلة الوحدة االقتصادية  

وقد . المعالجة المترابطة وتقييماتهم النهائية لمخاطر البيانات الكاذبة في  مرحلة إعداد الحسابات           

كشفت الدراسة عن عدد من النتائج الهامة حول عالقة تقييمات مخاطر المدققين في تدقيق مبنـي   

منها مثال أنه كلما كان عدد المخاطر المعرفة من قبل المدققين كبيـرا زاد عـدد                .على المخاطر 

التقارير المتضمنة لتلك المخاطر، ومنها أيضا أن تقييم المدقق لمخاطر البيانـات الكاذبـة فـي                

مرحلة إعداد الحسابات تتصل مباشرة مع تقييمه لمخاطر البيانات الكاذبة فـي مرحلـة الوحـدة            

منفصلة، كما أن مخاطر البيانات الكاذبة في مرحلة إعداد الحسابات تتـأثر بتقيـيم              االقتصادية ال 

  .المدقق لمخاطر األعمال في مرحلة المعالجة
  

 The" :بعنوان) D.Blay, Sneathen, Kizirian، , 2007  (دراسة -

Effect of Fraud and Goining -Concern Risk on Auditors 

Assessments of the Risk of Material Misstatement and 

Resulting Audit Procedures"                                              
 ملفات تدقيق كبيرة للتحقق من الترابط والتشارك بـين التقييمـات            ٤تستخدم هذه الدراسة    

 البيانـات   األولية للمدققين الخاصة بمصارد العمل ومخاطر االحتيال والتخطيط وبين أداء تدقيق          

المالية، وتحديدا عملية إثبات الدالئل الخاصة بالتدقيق، وتوقيت مجموعة األدلة الخاصة بالتـدقيق   
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٧١ 

تدعم هذه الدراسة الفرضـيات التـي تقـول إن          .و نطاق األدلة الخاصة بالتدقيق التي تم جمعها       

أخـذ مخـاطرة   مخاطرة العمل ومخاطرة االحتيال لها عالقة مع إقناع وتوقيت األدلة، كما يجب             

وكـشفت  RMM) (العمل ومخاطرة االحتيال بعين االعتبار في التقييم األولي لمخاطرة التحريف 

النتائج عن  أن كال من مخاطر االحتيال ومخـاطرة العمـل مرتبطـان بـشدة مـع مخـاطر                    

ويتم إعادة التحكم في التحليل األولي لتقييم المدقق لمخاطر التحريف مع دورة الـدخل،              .التحريف

  . تأثير مخاطرة االحتيال ومخاطرة العمل أستمرفحص ما إذا و

  

 Meeting Challenges":بعنوان) Hui Du, Roohani, 2007 (دراسة -

and  Expectations of Continuous Auditing in the Context Of 

Independent Audit Financial Ststements" 

مر الذي يزود المدققين الخارجيين بالفرصة      هدفت هذه الدراسة إلى تقديم نموذج تدقيق مست       

هذا النموذج يتطلب فصل أدوات التدقيق الخـارجي        .لتدقيق البيانات المالية للزبائن بشكل مستمر     

إن .يتداخل كال النظامين ببعضهما الـبعض  عن نظام الخدمات االستشارية لشركة التدقيق حتى ال 

 يخفض من احتمالية انخفاض اسـتقاللية       شاراتاالستالحد من التفاعل بين أدوات المدقق ونظام        

يمنع المدققين الخارجيين من تصميم أنظمـة  ) Sarbanes-Oxley 2002(ومع ان قانون .المدقق

يعني منعهم من القيام بذلك من خالل إدارات مستقلة عن           المعلومات لزبائن التدقيق،إال أن ذلك ال     

سلسة توفر البيانات المالية الخاصة للمدقق عند       إدارة التدقيق وذلك من أجل توفير قنوات فعالة و        

  .طلبها وبشكل يكفل استمرارية العالقة بين المدقق والعميل
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٧٢ 

مدى التزام مدققي : "بعنوان) ٢٠٠٨المومني، منذر، بدور جمال، ( دراسة -

والخاص بمسؤولية ) ٢٤٠(الحسابات في األردن بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 

 ".لغش ومنعهالمدقق عن كشف ا

 مـدققي الحـسابات األردنيـين       إتباع     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى        

 الالزمة للكشف عن الغـش، بمـا يتماشـى مـع معيـار التـدقيق الـولي                  لإلجراءات

وقد قام الباحثان باختيار . الواجب اتخاذها للكشف عن الغش    باإلجراءاتالمتعلق  )٢٤٠(رقم

ي الحسابات األردنيين المرخصين والمزاولين للمهنـة فـي          بسيطة من مدقق   قصديهعينة  

تدقيق يعمل فيها أكثر من مدقق حسابات واحد في العاصمة عمان، وبعد            ) شركات(مكاتب

 ٦٩ مدققا، تم استرداد     ١٤٨استبانة على العينة أصل المجتمع اإلحصائي البالغ        ٨٩توزيع  

 النتائج أن مدققي حسابات عينـة  وبالنهاية قد أظهرت%.٧٧منها، أي بمعدل استجابة بلغ      

، )٢٤٠( الالزمة الكتشاف الغش كما يحددها المعيـار رقـم           اإلجراءاتالدراسة يتبعون   

 الالزمة عند ظهور دالئل على وجود الغـش كمـا يحـددها    اإلجراءات بإتباعويلتزمون  

ـ     اإلجراءات بإتباع، ويلتزمون أيضا    )٢٤٠(معيار التدقيق الدولي     ن  الالزمة لإلبـالغ ع

الغش لإلدارة والجهات المستفيدة والجهات النظامية والقـضائية كمـا يحـددها المعيـار      

  .المذكور
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٧٣ 

  ما يميز الدراسة الحالية 2.8 

يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات المحلية السابقة هو أنها من الدراسـات               إن ما 

 فـي األردن بـااللتزام بتطبيـق        القليلة التي تناولت موضوع التزام مدقق الحسابات الخـارجي        

ولقـد تـم إجـراء    . تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية        وإجراءاتاختبارات  

وقد كان المعيار اللتزام المدقق من عدمه  .الدراسة على كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي       

وغيره من المعـايير  ) ٢٤٠(معيار رقمهو الرجوع إلى نصوص معايير التدقيق الدولية بما فيها ال    

    :األخرى ذات العالقة مثل المعايير 

  . مسؤولية المدقق في اعتبار االحتيال٢٤٠ .١

 . وثائق التدقيق٢٣٠ .٢

  فهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية٣١٥ .٣

 في التدقيق) المادية( األهمية النسبية ٣٢٠ .٤

 . المقيمة المدقق استجابة للمخاطرإجراءات ٣٣٠ .٥

 . أدلة التدقيق٥٠٠ .٦

دراسـة علـى مـدققي      :تقييم مخاطر التدقيق    ): " ١٩٩٤القرم،(وبالنسبة لدراسة      

 بين دراستي ودراسته أوال كانت الدراسـة        اختالففقد كان هناك    ".الحسابات في األردن  

 إلـى  ١٩٩٤( بين معايير التـدقيق مـن عـام      اختالفوبالتالي هناك   ١٩٩٤السابقة عام   

  .وكانت المتغيرات في دراسته مختلفة عن المتغيرات في دراستي) ٢٠٠٩
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٧٤ 
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٧٥ 

 المقدمة 3.1

الكشف عن مدى التزام مدققي الحسابات  محاولة في يتمثل الدراسة لهذه األساسي الهدف إن

ـ         إجراءاتالخارجيين في األردن بتطبيق      ات  واختبارات تقييم المخاطر المادية عند تـدقيق البيان

المالية، ومن ثم البحث عن المعوقات األساسية التي تمنع مدقق الحسابات الخارجي فـي األردن               

،  ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير أداة السـتطالع           واختبارات تقييم المخاطر   إجراءاتمن تطبيق   

عينـة  فقرة،  وتم توزيع أداة الدراسة على  ) ٥٠(  من   األداةآراء أفراد عينة الدراسة،  وتكونت       

 تـصحيح   إجراءات،  ومن ثم تمت       وهم المدققون الخارجيون والداخليون    ممثلة لمجتمع الدراسة  

األداة وإدخال البيانات إلى الحاسوب وتم إجراء التحليل اإلحصائي المناسب الختبـار فرضـيات          

  .الدراسة 

ـ : لدراسة حيث تبـين ستتناول الباحثة في هذا الفصل المنهجية المطبقة في إجراء ا       صميم ت

  متغيـرات الدراسـة  الدراسة، مصادر الحصول على المعلومات، مجتمـع الدراسـة وعينتهـا،    

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فـي إيجـاد العالقـة بـين            ونموذجها، مراحل تطوير القياس،   

  .متغيرات الدراسة،  محددات الدراسة

  

   تصميم الدراسة3.2

لمنهج التحليلي في تحليـل نتائجـه الـذي     وا المنهج الوصفي في عرض البيانات،إتباعتم  

 واختبارات تقيـيم مخـاطر   بإجراءاتمدى التزام المدقق الخارجي في األردن إلى معرفة  يهدف

  . وذلك باستخدام األسلوب التطبيقي،األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية
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٧٦ 

  مصادر الحصول على البيانات 3.3

  :يب مختلفة،  حيث أسالبإتباعلقد تم جمع البيانات 

 تم تحديد اإلطار النظري للدراسة باالعتماد على المراجع والدوريات والتقارير والدراسـات        .١

 .الجامعية ذات الصلة بالموضوع

 وهي أداة القياس الرئيسية والمعول عليها في هذه الدراسة لجمع البيانـات وقـد                االستبانة، .٢

ة محاور كـل محـور مقـسم إلـى          خمسصممت لتغطي جميع متغيرات األنموذج،  ضمن        

 :أسئلة ووجهت إلى المدقق الداخلي والخارجي)١٠(

  .فهم بيئة المنشأة وبيئتها الداخلية :المحور األول

  .فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأة :المحور الثاني

  . واالختبارات المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهريةاإلجراءات :المحور الثالث

  .كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات :الرابعالمحور 

  .توثيق أدلة اإلثبات :المحور الخامس

  
 

   مجتمع الدراسة وعينتها3.4

 .يتكون مجتمع الدراسة من جميع مدققي الحسابات الخارجيين  والداخليين في األردن           

 من بـين المـدققين الخـارجيين        اختيارها فقد تم    ١٠٠أما عينة الدراسة  وعدد أفرادها       

من مكاتب التدقيق،وكذلك مـن بـين المـدققين الـداخليين العـاملين             ) ١٨(ملين في العا

  :وفقا لبيانات الجدول التالي.منشأة)١٧(في
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٧٧ 

  )٥(جدول رقم

  الجهات التي تنتمي إليها عينة الدراسة من المدققين الخارجيين

  جهات العمل  
  )المدققين الخارجيين(

عدد اإلستبانات 
  الموزعة

عدد اإلستبانات 
  تردةالمس

  ٢  ٢  المدققون المعتمدون_ الصرح العالمية  .١
  ٣  ٣  شركة تجمع إتحاد المحاسبين القانونيين  .٢
  ٢  ٤  إبراهيم العباسي وشركاه  .٣
  ٣ ٤  المؤسسة العربية للتدقيق والمحاسبة  .٤
  ٢ ٢  جبر وعتمة للتدقيق  .٥
  ٢ ٥  مؤسسة القمة للتدقيق  .٦
  ١ ١  بات  لتدقيق الحسامكتب زهير الحوامدة  .٧
  ١ ١  الخالق وشركاه شركة جميل أخمد فارس عبد  .٨
  ٢ ٥  مكتب الصفدي للمحاسبة والتدقيق  .٩
  ٤ ٥  المهنيون العرب  .١٠
  ١ ٢  مؤسسة أحمد دودين للتدقيق  .١١
  ٢ ٤  المتحدة لتدقيق الحسابات  .١٢
  ١ ١  مكتب أبو بكر لتدقيق الحسابات  .١٣
  ٢ ٣  طالل أبو غزالة وشركاه  .١٤
  ٣ ٣  سابا وشركاهم  .١٥
  ١ ١  ماجودي لتدقيق الحسابات  .١٦
  ٣ ٣  آرنست ويونج  .١٧
  ١ ١  واالستشاراتالفني للتدقيق   .١٨
  ٣٦  ٥٠  المجموع  
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٧٨ 

  

  )٦(جدول رقم

  الجهات التي تنتمي إليها عينة الدراسة من المدققين الداخليين

  جهات العمل  
  )المدققين الداخليين(

عدد اإلستبانات 
  الموزعة

 اإلستبانات عدد
  المستردة

  ٣  ٤  طالل أبو غزالة وشركاه  .١
  ١  ١  جمعية صعوبات التعلم  .٢
  ٢  ٢  مصنع سوفت  .٣
  ٣ ٥  البنك العربي  .٤
  ٢ ٢  بنك القاهرة  .٥
  ٥ ٥  شركة إبراهيم العباسي  .٦
  ١ ١  البنك األهلي  .٧
  ١ ٤  آرنست ويونج  .٨
  ١ ٢  جامعة عمان األهلية  .٩
  ١ ٤  ردنيةشركة الكهرباء األ  .١٠
  ١ ٢  الشركة العالمية ألنظمة التحكم  .١١
  ١ ١  كلية األميرة ثروت  .١٢
  ١ ٤  كلية القدس  .١٣
  ٢ ٣  الكلية العربية  .١٤
  ٢ ٢  البنك األردني الكويتي  .١٥
  ٢ ٤  الشرقية للرخام والحجر  .١٦
  ١ ٤  مستشفى اإلسراء  .١٧
  ٣٠  ٥٠  المجموع  
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٧٩ 

  

  )٧( جدول رقم

  عينة الدراسة

 تاالستبياناعدد   نات العينةمكو
  الموزعة

 تاالستبياناعدد 
  المستردة

  % النسبة المئوية

  %٧٢  ٣٦  ٥٠  المدققون الخارجييون
  %٦٠  ٣٠  ٥٠  المدققون الداخلييون

  %٦٦  ٦٦  ١٠٠  المجموع
                                             

ـ           ث المؤهـل العلمـي،    يتم التطرق في هذا الجزء إلى خصائص عينة الدراسـة مـن حي

والتخصص الدراسي،  نوع الشهادة المهنية،  وعدد سنوات الخبرة العملية في مهنـة التـدقيق،                 

  تلك الخصائص) ٨(ويظهر الجدول . ونوع التدقيق

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

٨٠ 

  ة الدراسةنوصف أفراد عي )٨(جدول 

  

 وأن   من حملة البكـالوريوس،    )%87.9(فيما يتعلق بالمؤهل العلمي أن      ) ٨(يبين الجدول   

) %٠( وأن ما نـسبته      من حملة الدبلوم،  ) %1.5( وأن   من حملة الماجستير،  ) %10.6(ما نسبته   

،  وأن للمحاسـبة %) 90.9( أما فيما يتعلق بالتخصص الدراسي فقد تبين أن       من حملة الدكتوراه،  

تعلـق ببنـوع الـشهادة     أما مـا ي  للمالية،%)3(،    لالقتصاد %)٣ (،اإلعمالكانت إلدارة   %) 3(

  (%)النسبة المئوية   التكرار  الفئة  المتغير  الرقم
  87.9 58  سبكالوريو

 1.5 1  دبلوم عالي

 10.6 7  ماجستير
  المؤهل العلمي ١

 ٠ ٠  دكتوراه

 90.9 60 محاسبة

 3.0 2 أعمال إدارة

 3.0 2 اقتصاد
التخصص   ٢

  الدراسي
 3.0 2 مالية

CIA42.4 28  المحاسب الداخلي المعتمد 

CPA3.0 2  المحاسب القانوني المعتمد 

JCPAاسب األردني  المح
  القانوني المعتمد

نوع الشهادة   ٣ 22.7 15
  المهنية

 31.8 21 أخرى

  48.5 32 ١٠اقل من-٣من 

الخبرة العملية في   ٤ 39.4 26 ٢٠اقل من-١٠من 
  مهنة التدقيق

 12.1 8 فأكثر ٢٠من

 54.5 36 خارجي
  نوع التدقيق  ٥

  45.5 30 داخلي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

٨١ 

 وأن،   ،)المحاسـب الـداخلي المعتمـد     CIA(هم من حملـة شـهادة       ) %42.4(المهنية تبين أن    

، وشـكل حملـة     )المحاسب القانوني األردني المعتمـد     (JCPA هم من حملة شهادة   ) 22.7%(

CPA)   هـم مـن حملـة الـشهادات        ) %42.4 (،  %)٣( نسبته ما )المحاسب القانوني المعتمد

هـم  %) 48.5(أما ما يتعلق بعدد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق فقد تبين أن              ،    األخرى

 ١٠هم ممن لديهم خبرة بـين       %) 39.4( سنوات،  وأن     ١٠ إلى أقل من     ٣ممن لديهم خبرة بين     

 سنة فأكثر،  أما بالنسبة إلـى        ٢٠هم ممن لديهم خبرة من      %) 12.1( سنه، وأن    ٢٠إلى أقل من    

في التدقيق الخارجي،  وأن مـن       ) %54.5(ي يعمل به أفراد العينة فقد تبين بأن         نوع التدقيق الذ  

  %).45.5(يعملون في التدقيق الداخلي شكلوا ما نسبته 

أن النسبة األكبر من المـدققين الـذين شـاركو فـي تعبئـة        ) ٨(نالحظ من الجدول رقم     

ماجستير ومن ثـم الـدبلوم ولـم     كانوا حملة شهادة البكالوريوس تليهم حملة شهادة ال     تاالستبيانا

، أما بالنسبة لحملة الشهادات المهنيـة فكانـت         الدكتوراهيحمل أي مدقق من الذين شاركو شهادة        

 المحاسب  JCPA المحاسب الداخلي المعتمد، تليهم حملة شهادة        CIAالنسبة األكبر لحملة شهادة     

وبالنـسبة   ).لقانوني المعتمـد  المحاسب ا ( CPAالقانوني األردني المعتمد، ومن ثم حملة شهادة        

) ١٠ إلـى    ٣(لعدد سنوات الخبرة فكانت النسبة األكبر للمدققين الذين لديهم خبرة تتراوح مابين             

 سـنة  ٢٠(ومن ثم المدققون الذين لديهم خبـرة      )٢٠ إلى   ١٠( سنوات تليهم أصحاب الخبرة من    

وبـذلك نـستطيع أن      %.٤٥,٥، والـداخليين    %٥٤,٥وكانت نسبة المدققين الخارجيين      ).فأكثر

 على دراية ومعرفة جيدة   تاالستبيانانستنتج بعد هذه الدراسة أن المدققين الذين شاركوا في تعبئة           

 واالختبارات الالزمـة لتقيـيم مخـاطر        باإلجراءاتبمعايير التدقيق الدولية  ولديهم خبرة جيدة        

  .األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية
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٨٢ 

  أداة القياس  مراحل تطوير 3.5

بعد أن تم تحديد مشكلة الدراسة،  وأسئلتها وفرضياتها،  قامت الباحثة بتطوير وصـياغة               

فقرات االستبانة بما يعكس متغيرات الدراسة،  واحتوى االستبيان في صـورته النهائيـة علـى                

  :األجزاء اآلتية

 

  :المتغيرات المستقلة والمتمثلة ب

 .فهم بيئة المنشأة الداخلية .١

 . الرقابة الداخليةنظام  .٢

 .مخاطر االحتيال المادي .٣

 .كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات .٤

 .توثيق أدلة اإلثبات .٥

  

  : المتغير التابع والمتمثل ب

  .تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

  

  )االستبيان(  االختبارات الخاصة بأداة القياس  3.5.1

  ):Content Validity(صدق المحتوى 

قامت الباحثة بصياغة االستبانة وإرشاداته وتم تحكيمها من خالل عرضها على عدد مـن              

المختصين والمهتمين بالبحث العلمي، وقد تم أخذ مالحظاتهم حولها، حيث تم تعـديل االسـتبانة               
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٨٣ 

  .بناء على هذه المالحظات إلى أن وصلت إلى صيغتها النهائية

  :   ثبات األداة

ن إحيـث  ). Cronbach Alpha(ات بتطبيق معادلـة كرونبـاخ ألفـا    تم التحقق من الثب  

أسلوب كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى،  وهو يـشير إلـى قـوة                    

يـزود بتقـدير جيـد    ) Alpha(التماسك بين فقرات المقياس،  إضافة لذلك فإن معامل  ط و رتبااال

  . للثبات

   )٩(الجدول
  الدراسةداةألمعامالت الثبات 

  عدد الفقرات  قيمة كرونباخ الفا  المحور
  ١٠  ٠,٧٧  األول

  ١٠  ٠,٨٢  الثاني     
  ١٠  ٠,٨٤  الثالث    
  ١٠  ٠,٨٢  الرابع    
  ١٠  ٠,٨٦  الخامس     

  ٥٠  ٠,٩١  الدرجة الكلية      
  

على تمتع األداة بصورة عامة ) ٩(المبينة أعاله في جدول رقم تدل معامالت الثبات 

  . عن قدرة األداة على تحقيق أغراض الدراسةعامل ثبات عاٍلبم
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٨٤ 

    توزيع االستبيانإجراءات    3.5.2

 وكـان  بعد إكمال االستبيان والتأكد من صدقه وثباته،  تم توزيعه على أفراد عينة الدراسة           

 يوضح فيـه الهـدف مـن الدراسـة وأن         ستبانةيسبق عملية التوزيع لقاء مع المعنيين بتعبئة اال       

المعلومات التي يتم جمعها من أفراد العينة تم معاملتها بسرية تامة وهي لغايات البحـث العلمـي      

 الباحثة أسلوب االتصال المباشر بتسليم كل مـستجيب نـسخة بيـده،  وبعـد                واستخدمت. فقط

أسبوعين من تاريخ التوزيع تم جمعها بالطريقة نفسها،  ثم القيام بتحليل البيانـات عـن طريـق                 

  . بصيغة إيجابيةستبانةوقد صيغت جميع فقرات اال. )SPSSبرنامج  (ام الحاسوباستخد

  

  األساليب اإلحصائية المستخدمة3.6

 األسـاليب  الدراسة واختبار فرضياتها قامت الباحثـة باسـتخدام          أسئلة عن   لإلجابة

  :  مما يليتتألف المناسبة التي اإلحصائية

 . أفراد العينة لمتغيرات الدراسةالمتوسطات الحسابية لتحديد معدل استجابة §

 االنحرافات المعيارية لقياس درجة التشتت المطلق لقيم اإلجابات عـن وسـطها             §

 . الحسابي

 ).(One Sample T-Testلعينة واحدة ) (Tاختبار  §

مـان  " اختبـار : والختبار الفرضية السادسة من الفرضـيات تـم اسـتخدام أوال           §

 الفروق بين مجموعتين مستقلتين وغيـر       لحساب داللة " Mann-WhitneyTest"وتني

 . لعينتين مستقلتينT testاستخدام :وثانيا.مرتبطتين
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٨٥ 

  عـل الرابـالفـص

  مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

  
  

   المقدمة4.1

   اختيار مقياس االستبيان4.2

  عرض بيانات عينة الدراسة4.3 

   اختبار فرضيات الدراسة4.4
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٨٦ 

  مقدمةال 4.1
 تبـإجراءا  بقصد التحقق من مدى التزام مـدققي الحـسابات الخـارجيين فـي األردن               

تكونـت أداة الدراسـة     واختبارات تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانـات الماليـة،            

 قـسمت   فقرة) ٥٠( عينة الدراسة من     لمدققي الحسابات في األردن   بصورتها النهائية والموجهة    

اور بعدد المجاالت التي يتوجب على مدقق الحسابات الخـارجي جعلهـا مجـاال              إلى خمسة مح  

 واالختبارات الالزمة لتقييم مخاطر األخطاء المادية التي عليه مراعتها خالل عمليـة             لإلجراءات

   .التدقيق

  :وهذه المحاور هي

  .فهم بيئة المنشأة وبيئتها الداخلية :المحور األول

  . الرقابة الداخلية في المنشأةفهم بيئة  : المحور الثاني

  . واالختبارات المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهريةاإلجراءات :المحور الثالث

  ..كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات :الرابع المحور 

  . توثيق أدلة اإلثبات :المحور الخامس

  .حورفقرات فرعية حسب طبيعة كل م) ١٠(وقد اشتمل كل محور من هذه المحاور على 

  

   اختيار مقياس االستبيان4.2 

ـ       الخماسي،   Likertلقد تم اختيار مقياس ليكرت        مـن أكثـر     دوالسبب في ذلك أنـه يع

المقاييس استخداماً لقياس اآلراء لسهولة فهمه وتوازن درجاتـه،  حيـث يـشير أفـراد العينـة           
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٨٧ 

كـون منهـا مقيـاس    الخاضعة لالختبار على مدى موافقتهم على كل عبارة من العبارات التي يت       

  :وقد ترجمت االستجابات على النحو التالي ، االتجاه المقترح

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  أوافق  موافق جدا

)5(  

  درجات

)4(  

  درجات

)3(  

  درجات

)2(  

  درجة

)١(  

  درجة
  

بناء ) مرتفعة،  متوسطة،  ومنخفضة    (ولتحديد درجة الموافقة حددت ثالث مستويات هي          

  :دلة اآلتيةعلى المعا

  
  

  
  2.33 أقل من – 1وبذلك تكون الدرجة المنخفضة من 

  3.66 – 2.33والدرجة المتوسطة من 

  فأكثر 3.67والدرجة المرتفعة من 
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٨٨ 

   عرض بيانات عينة الدراسة4.3

وللتعرف على مدى التزام مدقق الحسابات الخارجي والـداخلي فـي األردن بـإجراءات              

من وجهة نظر المـدقق     ء الجوهرية عند تدقيق البيانات المالية         واختبارات تقييم مخاطر األخطا   

 فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ودرجة أهميـة           والداخلي الخارجي

المدقق الخـارجي والمـدقق الـداخلي       (وستكون الجداول على التوالي     . الفقرة ومستوى الموافقة  

  .)والمدقق الخارجي والداخلي معا

من وجهة نظر المـدقق      فهم طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الداخلية     : ففيما يتعلق بالمحور األول   

  : الخارجي

حقق وسطاً حسابياً عامـاً بلـغ       ) ١٠( فقد تبين أن هذا المحور وكما هو موضح بالجدول          

ـ      ). 0.37( معياري عام بلغ     وبانحراف) 4.23( ط أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت قيم الوس

 المعيـاري   االنحرافحيث كان    " طبيعة النشاط االقتصادي للمنشأة   "  لـ   )4.42(الحسابي بين   

" التقنيات اإلنتاجية المستخدمة في المنـشأة   "  وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة         ،)0.65(

   ).1.10( معياري بلغ وبانحراف) 3.64(بلغت 

ن هذا المحور وكما هو موضح بالجـدول      ، فقد تبين أ   ومن وجهة نظر المدقق الداخلي    أما  

 أمـا علـى  ). 0.39( معياري عـام بلـغ   وبانحراف) 4.03(حقق وسطاً حسابياً عاماً بلغ     ) ١١(

 السياسات المحاسبية التـي     " لـ   )4.30(بين  مستوى الفقرات فقد تراوحت قيم الوسط الحسابي        

وبين أقل قيمة وسـط حـسابي        ،)0.54( المعياري   االنحرافحيث كان    "  تتبناها إدارة المنشأة  

 معياري بلـغ    وبانحراف )3.53(بلغت  " التقنيات اإلنتاجية المستخدمة في المنشأة    " حققتها فقرة   

)0.86.(   
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٨٩ 

  )10(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة 

  نشأة وبيئتها الداخليةعن  فهم طبيعة نشأة الم) المدققين الخارجيين(الدراسة
  

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

درجة 
  الموافقة

  مرتفعة  ١ 0.65 4.42  . طبيعة النشاط االقتصادي للمنشأة  1

2 
السياسات المحاسبية التي تتبناها إدارة 

  . المنشأة
  مرتفعة  ٢ 0.49 4.39

  مرتفعة  ٣ 0.49 4.36  . نشأةالمصادر الرئيسية إليرادات الم ٣

المعامالت مع أطراف ذات صلة أو   ٤
  . عالقة

  مرتفعة  ٤ 0.63 4.33

  مرتفعة  ٥ 0.45 4.28  . العمالء والموردون الرئيسيون ٥
  مرتفعة  ٦ 0.65 4.25  . أهداف وإستراتيجيات المنشأة 6

7 
السياسات الحكومية التي تؤثر على 

  ةمرتفع  ٦ 0.73 4.25  . نشاط المنشأة

  مرتفعة  ٨ 0.68 4.22  . البيئة القانونية للمنشأة ٨

9 
المنافسة السوقية في القطاع الذي تعمل 

  . فيه المنشأة
  مرتفعة  ٩ 0.75 4.19

التقنيات اإلنتاجية المستخدمة في   ١٠
  . المنشأة

  متوسطة  ١٠ 1.10 3.64

  مرتفعة   0.37 4.23   المعياري العامواالنحرافالمتوسط الحسابي 
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٩٠ 

  )١١(ل جدو
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة 

  عن  فهم طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الداخلية) المدققين الداخليين(الدراسة
  

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

درجة 
  الموافقة

١ 
تي تتبناها إدارة السياسات المحاسبية ال

  . المنشأة
  مرتفعة  ١ 0.54 4.30

  مرتفعة  ٢ 0.45  4.27  . طبيعة النشاط االقتصادي للمنشأة ٢
  مرتفعة  ٣ 0.55 4.20  . المعامالت مع أطراف ذات صلة أو عالقة  ٣
  مرتفعة  ٤ 0.57 4.13  . البيئة القانونية للمنشأة ٤
  مرتفعة  ٥ 0.66 4.10  . المصادر الرئيسية إليرادات المنشأة ٥
  مرتفعة  ٦ 0.64 4.07  . العمالء والموردون الرئيسيون ٦

٧ 
السياسات الحكومية التي تؤثر على نشاط 

  . المنشأة
  مرتفعة  ٧ 0.85 4.03

  مرتفعة  ٨ 0.53 4.00  . أهداف وإستراتيجيات المنشأة ٨

٩ 
المنافسة السوقية في القطاع الذي تعمل فيه 

  . المنشأة
  متوسطة  ٩ 0.85 3.63

  متوسطة  ١٠ 0.86 3.53  . التقنيات اإلنتاجية المستخدمة في المنشأة  ١٠
  مرتفعة   0.39 4.03   المعياري العامواالنحرافالمتوسط الحسابي 

    

  :يلي يتضح ما) ١٠،١١(وبمطالعة بيانات الجدولين السابقين

جي أن الفئتين تتفقان وبدرجة عالية أو مرتفعة على أهمية أن يتفهم المدقق الخـار           .١

إذ بلغ  .طبيعة نشاط المنشأة وبيئتها الداخلية من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية          

 .على التوالي)4.03، ٤,٢٣( الوسطان الحسابيان لإلجابة

 بوجه عام على أهمية تفهم المدقق الخارجي لطبيعة نشاط المنشأة اتفاقهمالكن ومع  .٢
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٩١ 

ييم كل من الفئتين لهذا المحور إذ  بسيط بين تقاختالفوبيئتها الداخلية إال أنه يوجد 

 .أعطى المدققون الخارجيون له أهمية أكبر مما أعطاه المدققون الداخليون

 المعيارية لألوساط الحسابية في     لالنحرافات النسبي   االنخفاضمن جانب آخر فإن      .٣

كل من الجدولين يؤشر على أن آراء أفراد العينة من كل من الفئتين كانت متسقة               

سواء في تقييم األهمية النسبية لهذا المحور جميعه كوحدة واحدة أو في             إلى حد ما  

  .تقييم األهمية النسبية للعناصر الفرعية التي يتكون منها هذا المحور
  

علـى  ) المدققين الخارجيين والداخليين  (وبإخضاع االستجابات التي قدمها أفراد عينة الدراسة       -

محاور الخمسة للتحليل اإلحصائي، كانت النتـائج  األسئلة المستخدمة في كل محور من تلك ال     

  :المحققة على النحو التالي

  : حقق )١٢( كما هو موضح بالجدول

 واالختبارات الالزمة لفهم نـشأة المنـشأة        اإلجراءاتتطبيق  " المحور األول    : أوال

ياً  قد حقق هذا المحور  وسطاً حساب       :،من وجهة نظر العينة كوحدة واحدة     "وبيئتها الداخلية 

أما على مستوى الفقرات فقـد تراوحـت   ). 0.39(وبانحراف معياري عام بلغ     )4.14(عاماً بلغ   

لــفهم  " و  "لـفهم طبيعـة النـشاط االقتـصادي للمنـشأة          )  " 4.35(قيم الوسط الحسابي بين     

،  و   )0.57(حيث كان االنحـراف المعيـاري       "  السياسات المحاسبية التي تتبناها إدارة المنشأة       

التقنيات اإلنتاجية المـستخدمة    " على التوالي،  وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة           ) 0.51(

  ).0.99(وبانحراف معياري بلغ ) 3.59(بلغت " في المنشأة
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٩٢ 

  )١٢(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة 
 واالختبارات الالزمة لفهم طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها اإلجراءاتيق عن تطبجميعها كوحدة واحدة 

  .الداخلية

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

درجة 
  الموافقة

  مرتفعة  ١ 0.57 4.35  .  فهم طبيعة النشاط االقتصادي للمنشأة 1

2 
فهم السياسات المحاسبية التي تتبناها 

 مرتفعة  ١ 0.51 4.35  . المنشأةإدارة 

3 
فهم المنافسة السوقية في القطاع الذي 

  . تعمل فيه المنشأة
 مرتفعة  ٩ 0.84 3.94

 مرتفعة  ٨ 0.60 4.14  . فهم أهداف واستراتيجيات المنشأة 4

5 
فهم السياسات الحكومية التي تؤثر على 

  . نشاط المنشأة
 مرتفعة  ٧ 0.79 4.15

 مرتفعة  ٥ 0.63 4.18  . ة للمنشأةفهم البيئة القانوني ٦

٧ 
فهم المصادر الرئيسية إليرادات 

  . المنشأة
 مرتفعة  ٤ 0.58 4.24

 مرتفعة  ٥ 0.55 4.18  . فهم العمالء والموردين الرئيسيين  ٨

فهم المعامالت مع أطراف ذات صلة   ٩
  . أو عالقة

 مرتفعة  ٣ 0.60 4.27

فهم التقنيات اإلنتاجية المستخدمة في   ١٠
 متوسطة  ١٠ 0.99 3.59  . منشأةال

  مرتفعة   0.39 4.14  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
       

  :يلي بمطالعة بيانات الجدول السابق يتضح ما

أن مجمل هذا المحور وهو ضرورة فهم المدقق الخارجي والداخلي لبيئة المنشأة قد حقق  .١

كما أن االنخفاض النسبي لالنحراف .ةوبدرجة موافقة مرتفع) ٤,١٤(وسطا حسابيا قدره
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٩٣ 

 .يشير إلى إتساق آراء أفراد العينة حول أهمية هذا المحور) ٠,٣٩(المعياري وهو 

) ٤,٣٥(أما على مستوى العناصر الفرعية لهذا المحور فقد تراوحت درجة الموافقة بين  .٢

بية التي فهم السياسات المحاس(ولعنصر) فهم طبيعة النشاط االقتصادي للمنشأة(لعنصر 

فهم التقنيات (لعنصر ) ٣,٥٩(وبين .اللذين احتال المرتبة األولى) تتبناها إدارة المنشأة

 .الذي احتل المرتبة األخيرة) اإلنتاجية المستخدمة في المنشأة

على % ٩٠من بين العناصر العشرة المستخدمة في هذا المحور حاز تسعة منها وبنسبة  .٣

 .على درجة موافقة متوسطة% ١٠بنسبة درجة موافقة مرتفعة، وواحد فقط 

  

 واالختبارات الالزمة لفهم بيئـة الرقابـة        اإلجراءاتتطبيق  " المحور الثاني : ثانيا

 ".الداخلية في المنشأة

فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأة ومـن        : أما فيما يتعلق بالمحور الثاني    

حقق ) ١٣(ا هو موضح بالجدول      فقد تبين أن هذا المحور وكم      ،وجهة نظر المدقق الخارجي   

أما على مستوى الفقـرات     ). 0.38( معياري عام بلغ     وبانحراف) 4.06(وسطاً حسابياً عاماً بلغ     

اإلجـراءات الخاصـة بـالجرد الـدوري        " لـ    ) 4.31(فقد تراوحت قيم الوسط الحسابي بين       

 أقـل قيمـة وسـط     ، وبين )0.47( المعياري   االنحرافحيث كان   "  والمفاجئ للنقدية والبضاعة    

) 3.25(بلغـت   " السياسات المتبعة فـي التعيـين والتوجيـه والتـدريب           " حسابي حققتها فقرة    

   ).0.91( معياري بلغ وبانحراف

د تبين أن هذا المحور وكما هو موضح بالجـدول          ،فقومن وجهة نظر المدقق الداخلي      أما       

أمـا علـى   ). 0.32(ياري عـام بلـغ    معوبانحراف) 4.13(حقق وسطاً حسابياً عاماً بلغ     ) ١٤(
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٩٤ 

قق مـن الفـصل بـين       التح" لـ  ) 4.23(مستوى الفقرات فقد تراوحت قيم الوسط الحسابي بين         

 المعيـاري   االنحـراف حيث كـان    " الرقابات الخاصة لحماية الموجودات     " و " المهام الوظيفية 

السياسات المتبعـة    " ، على التوالي، وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة         )0.50(، و   )0.43(

  ).0.80( معياري بلغ وبانحراف) 3.67(بلغت " في التعيين والتوجيه والتدريب

  )١٣(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة 

  عن  فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأة)المدققين الخارجيين(

  المتوسط   ةالفقر  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
   الموافقة

اإلجراءات الخاصة بالجرد الدوري   1
  .والمفاجئ للنقدية والبضاعة

  مرتفعة  ١ 0.47 4.31

حدود الصرف المسموح بها للمسؤولين   ٢
  . عن عملية الصرف

  مرتفعة  ٢ 0.51 4.28

  مرتفعة  ٣ 0.44 4.25  . الرقابات الخاصة لحماية الموجودات ٣
  مرتفعة  ٤ 0.49 4.22  . التحقق من الفصل بين المهام الوظيفية ٤
  مرتفعة  ٥ 0.59 4.14  . موقع وصالحيات لجنة التدقيق في المنشأة 5
  مرتفعة  ٥ 0.72 4.14  . الرقابات الخاصة بحماية اإللكترونية ٦
  مرتفعة  ٧ 0.53 4.06  . الهيكل التنظيمي للمنشأة 7

8 
إدارة التدقيق الداخلي في الهيكل موقع 

  . التنظيمي
  مرتفعة  ٨ 0.74 4.03

9 
السياسات المتبعة في تفويض الصالحيات 

  . والمسؤوليات
  مرتفعة  ٩ 0.51 3.97

10 
السياسات المتبعة في التعيين والتوجيه 

 متوسطة  ١٠ 0.91 3.25  . والتدريب

 مرتفعة   0.38 4.06   المعياري العامواالنحرافالمتوسط الحسابي 
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٩٥ 

  )١٤(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة

   فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأةعن)المدققين الداخليين(

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
   الموافقة

  مرتفعة  ١ 0.43 4.23  . الفصل بين المهام الوظيفيةالتحقق من  ١
  مرتفعة  ١ 0.50 4.23  . الرقابات الخاصة لحماية الموجودات ٢
  مرتفعة  ٣ 0.41 4.20  . موقع وصالحيات لجنة التدقيق في المنشأة ٣

حدود الصرف المسموح بها للمسؤولين عن   ٤
  . عملية الصرف

  مرتفعة  ٣ 0.41 4.20

٥ 
ة في تفويض الصالحيات السياسات المتبع
  مرتفعة  ٥ 0.53 4.17  . والمسؤوليات

٦ 
موقع إدارة التدقيق الداخلي في الهيكل 

  . التنظيمي
  مرتفعة  ٥ 0.46 4.17

  مرتفعة  ٥ 0.46 4.17  . الرقابات الخاصة بحماية اإللكترونية ٧

اإلجراءات الخاصة بالجرد الدوري   ٨
  .والمفاجئ للنقدية والبضاعة

  مرتفعة  ٥ 0.59 4.17

  مرتفعة  ٩ 0.43 4.13  . الهيكل التنظيمي للمنشأة ٩

١٠ 
السياسات المتبعة في التعيين والتوجيه 

  . والتدريب
  مرتفعة  ١٠ 0.80 3.67

  مرتفعة   0.32 4.13   المعياري العامواالنحرافالمتوسط الحسابي 
 :يلي يتضح ما) ١٣،١٤(وبمطالعة الجداول السابقة -

ة عالية على أهمية أن يتفهم المدقق الخارجي بيئة الرقابة الداخليـة            أن الفئتين تتفقان وبدرج    .١

) 4.13 ،٤,٠٦(من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية إذ بلغ الوسطان الحـسابيان لإلجابـة   

 .على التوالي
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٩٦ 

 بوجه عام على أهمية تفهم المدقق الخارجي لبيئة الرقابة الداخلية إال أنـه              اتفاقهمالكن ومع    .٢

 بسيط بين تقييم كل من الفئتين لهذا المحور إذ أعطى المدققون الداخليون لـه               اختالفيوجد  

 .أهمية أكبر مما أعطاه المدققون الخارجيون

 المعيارية لألوساط الحسابية في كل مـن        لالنحرافات النسبي   االنخفاضمن جانب آخر فإن      .٣

قة إلى حد ما سـواء       يؤشر على أن آراء أفراد العينة من كل من الفئتين كانت متس            الجدولين

في تقييم األهمية النسبية لهذا المحور جميعه كوحدة واحدة أو في تقيـيم األهميـة النـسبية                 

 .منها هذا المحور للعناصر الفرعية التي يتكون

 التي قدمها أفراد عينة الدراسة على األسئلة المستخدمة في كل محور            االستجاباتوبإخضاع   -

 : اإلحصائي،كانت النتائج المحققة على النحو التاليمن تلك المحاور الخمسة للتحليل

حقق وسطاً حسابياً عامـاً بلـغ       ) ١٥( فقد تبين أن هذا المحور وكما هو موضح بالجدول          

أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت قيم الوسـط         ). 0.35(وبانحراف معياري عام بلغ     ) 4.10(

حدود الصرف المـسموح    " و  "الموجودات  الرقابات الخاصة لحماية    " لـ  ) 4.24(الحسابي بين   

 الخاصة بالجرد الدوري والمفاجئ للنقدية      اإلجراءات" ،  و    . "بها للمسؤولين عن عملية الصرف    

علـى التـوالي،     ) 0.53(،    )0.47(،  و    )0.47(حيث كان االنحراف المعيـاري      "  والبضاعة    

" ي التعيين والتوجيـه والتـدريب       السياسات المتبعة ف  " وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة        

  ). 0.88(وبانحراف معياري بلغ ) 3.44(بلغت 
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٩٧ 

  )١٥(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة 

 اإلجراءاتعن تطبيق )الداخليين المدققين المدققين الخارجيين و(جميعها كوحدة واحدة
  الالزمة لفهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأةواالختبارات 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
   الموافقة

 مرتفعة  ٧ 0.49 4.09  . الهيكل التنظيمي للمنشأة 1

2 
السياسات المتبعة في تفويض الصالحيات 

 مرتفعة  ٩ 0.52 4.06  . والمسؤوليات

3 
لمتبعة في التعيين والتوجيه السياسات ا
  . والتدريب

 متوسطة  ١٠ 0.88 3.44

4 
موقع إدارة التدقيق الداخلي في الهيكل 

  . التنظيمي
 مرتفعة  ٧ 0.63 4.09

 مرتفعة  ٥ 0.51 4.17  . موقع وصالحيات لجنة التدقيق في المنشأة 5

 مرتفعة  ٤ 0.46 4.23  . التحقق من الفصل بين المهام الوظيفية ٦

 مرتفعة  ١ 0.47 4.24  . قابات الخاصة لحماية الموجوداتالر ٧

 مرتفعة  ٦ 0.61 4.15  . الرقابات الخاصة بحماية اإللكترونية ٨

حدود الصرف المسموح بها للمسؤولين عن   ٩
  . عملية الصرف

 مرتفعة  ١ 0.47 4.24

 الخاصة بالجرد الدوري والمفاجئ اإلجراءات  ١٠
  .للنقدية والبضاعة

 مرتفعة  ١ 0.53 4.24

  مرتفعة   0.35 4.10  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

  

  :يلي وبمطالعة الجدول السابق يتبين ما

أن مجمل هذا المحور وهو ضرورة فهم المدقق لبيئة الرقابة الداخلية في المنشأة قد حقق                .١
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٩٨ 

اف  وكما أن االنخفـاض النـسبي لالنحـر    .وبدرجة موافقة مرتفعة  ) ٤,١٠(وسطا حسابيا 

 .يشير إلى اتساق آراء أفراد العينة حول أهمية هذا المحور) ٠,٣٥(المعياري وهو 

 )٤,٢٤(أما على مستوى العناصر الفرعية لهذا المحور فقد تراوحت درجة الموافقة بـين       .٢

وحـدود الـصرف    (  )الرقابات الخاصـة لحمايـة الموجـودات      ( :لفهم العناصر التالية  

 الخاصة بـالجرد الـدوري     واإلجراءات)( ة الصرف المسموح بها للمسؤولين عن عملي    

لعنـصر  ) ٣,٤٤( التي احتلت المرتبـة األولـى، وبـين          )والمفاجئ للنقدية والبضاعة  

 .الذي احتل المرتبة األخيرة) السياسات المتبعة في التعيين والتوجيه والتدريب(

 %٩٠ من بين العناصر العشرة المستخدمة في هذا المحور حازت تسعة منها وبنسبة .٣

 . على درجة موافقة متوسطة%١٠على درجة موافقة مرتفعة، وواحد فقط بنسبة 

  

 واالختبـارات المناسـبة لتقيـيم مخـاطر األخطـاء           اإلجراءات:" المحور الثالث 

  ".الجوهرية

فقد تبين أن هذا المحور ومن وجهة نظر المدققين الخارجيين وكما هو موضح بالجـدول               

أمـا علـى   ). 0.47( معياري عـام بلـغ   وبانحراف) 4.18( بلغ  حقق وسطاً حسابياً عاماً   ) ١٦(

يراعـون فعـال تطبيـق      " لــ   ) 4.42(مستوى الفقرات فقد تراوحت قيم الوسط الحسابي بين         

. "  إجراءات تدقيق مفصلة لقيود التسويات المحاسبية التي تتم في المنشأة قبيل نهاية الفترة المالية             

يراعون فعال  "  وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة         ،)0.50( المعياري   االنحرافحيث كان   

االستعانة بتقديرات الخبراء المعتمدين للتحقق من صحة وموضـوعية تقـديرات اإلدارة للقيمـة          

) 3.61(بلغـت   ." العادلة للعقارات والموجودات األخرى من تلك التي ال توجد لها سوق نـشطة            
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٩٩ 

 ).1.18( معياري بلغ وبانحراف

فقد تبين أن هذا المحـور وكمـا هـو موضـح     : هة نظر المدققين الداخليين  ومن وج  أما

أمـا  ). 0.32( معياري عام بلـغ      وبانحراف) 4.15(حقق وسطاً حسابياً عاماً بلغ      ) ١٧(بالجدول  

يراعون فعـال تطبيـق   " لـ ) 4.40(على مستوى الفقرات فقد تراوحت قيم الوسط الحسابي بين       

. "  تسويات المحاسبية التي تتم في المنشأة قبيل نهاية الفترة المالية         إجراءات تدقيق مفصلة لقيود ال    

يراعـون  " ، وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقـرة          ) 0.50( المعياري   االنحرافحيث كان   

فعال التحقق لدى العمالء والموردين من شروط عقود معينة للتأكد من عدم وجود اتفاقيات جانبية               

  .)0.86( معياري بلغ وبانحراف )3.77(بلغت . " بشأنها

  )١٦(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة 
  عن اإلجراءات واالختبارات المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية) المدققين الخارجيين(

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

درجة 
  الموافقة

1 
يراعون فعال تطبيق إجراءات تـدقيق مفـصلة        
لقيود التسويات المحاسبية التي تتم في المنـشأة        

  . قبيل نهاية الفترة المالية
  مرتفعة  ١  0.50 4.42

٢ 
يراعون فعال اسـتخدام إجـراءات المراجعـة        
التحليلية مثل مقارنة المبيعات وتكلفة المبيعـات       

  . تلك التي كان قد توقعها المدققالفعلية ب
  مرتفعة  ٢ 0.55 4.39

٣ 
يراعون فعال إجراء االختبارات الالزمة لفحص      
مدى وصحة عينـة مناسـبة مـن المعـامالت       

  . المحوسبة
  مرتفعة  ٣ 0.54 4.36

  مرتفعة  ٤ 0.48 4.33يراعون فعال الحصول  من اإلدارة على خطاب         ٤
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١٠٠ 

تمثيل يحدد مسؤوليتها عـن تـصميم وتنفيـذ          
ة المناسـبة لمنـع واكتـشاف       الرقابات الداخلي 

  . األخطاء الجوهرية

يراعون فعال مراجعة وفحـص المـصروفات         ٥
  الكبيرة وغير العادية

  مرتفعة  ٥ 0.60 4.25

٦ 
يراعون فعال تحديد المصادر المتوقعة للمخاطر 

مخاطر متأصلة، أم مخاطر رقابة، (الجوهرية 
  ). أم مخاطر اكتشاف

  مرتفعة  ٦ 0.72 4.22

٧ 
يراعون فعال التحقق لدى العمالء والمـوردين       
من شروط عقود معينة للتأكد من عـدم وجـود     

  . اتفاقيات جانبية بشأنها
  مرتفعة  ٧ 0.69 4.08

يراعون فعال مراجعة التفويض والقيم الدفتريـة         ٨
  لقروض اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة

  مرتفعة  ٧ 0.69 4.08

٩ 
جراء مقابالت مع الموظفين ممن     يراعون فعال إ  

هم في مواقع يحتمل نشوء فيهـا  تحريفـات أو    
  . أخطاء جوهرية

  مرتفعة  ٩ 0.74 4.03

١٠ 

يراعون فعال االسـتعانة بتقـديرات الخبـراء        
المعتمدين للتحقـق مـن صـحة وموضـوعية      
ــارات  ــة للعق ــة العادل ــديرات اإلدارة للقيم تق

 لها  والموجودات األخرى من تلك التي ال توجد      
  .سوق نشطة

  متوسطة  ١٠ 1.18 3.61

 مرتفعة   0.47 4.18  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام
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  )١٧(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة 

  طر األخطاء الجوهريةعن اإلجراءات واالختبارات المناسبة لتقييم مخا)المدققين الداخليين(

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
  الموافقة

١ 
يراعون فعال تطبيق إجراءات تـدقيق مفـصلة      
لقيود التسويات المحاسبية التي تتم في المنـشأة        

  . قبيل نهاية الفترة المالية
  مرتفعة  ١ 0.50 4.40

المـصروفات  يراعون فعال مراجعة وفحـص        ٢
  الكبيرة وغير العادية

  مرتفعة  ٢ 0.49 4.37

٣ 
يراعون فعال تحديد المصادر المتوقعة للمخاطر 

مخاطر متأصلة، أم مخاطر رقابة، (الجوهرية 
  ). أم مخاطر اكتشاف

  مرتفعة  ٣ 0.48 4.33

٤ 
يراعون فعال إجراء االختبارات الالزمة لفحص      
مدى وصحة عينة مناسـبة مـن المعـامالت         

  . حوسبةالم
  مرتفعة  ٤ 0.45 4.27

٥ 
يراعون فعال اسـتخدام إجـراءات المراجعـة        
التحليلية مثل مقارنة المبيعات وتكلفة المبيعـات       

  . الفعلية بتلك التي كان قد توقعها المدقق
  مرتفعة  ٥ 0.50 4.23

٦ 

يراعون فعال الحـصول  مـن اإلدارة علـى          
خطاب تمثيل يحدد مـسؤوليتها عـن تـصميم         

قابات الداخلية المناسبة لمنع واكتشاف     وتنفيذ الر 
  . األخطاء الجوهرية

  مرتفعة  ٦ 0.57 4.13

يراعون فعال مراجعة التفويض والقيم الدفترية        ٧
  لقروض اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة

  مرتفعة  ٦ 0.43 4.13

يراعون فعال االسـتعانة بتقـديرات الخبـراء         ٨
 المعتمدين للتحقق مـن صـحة وموضـوعية       

  مرتفعة  ٨ 0.46 4.00
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١٠٢ 

ــة للعقــارات  تقــديرات اإلدارة للقيمــة العادل
والموجودات األخرى من تلك التي ال توجد لها        

  .سوق نشطة

٩ 
يراعون فعال إجراء مقابالت مع الموظفين ممن       
هم في مواقع يحتمل نشوء فيها  تحريفـات أو          

  . أخطاء جوهرية
  مرتفعة  ٩ 0.53 3.83

١٠ 
ى العمالء والمـوردين    يراعون فعال التحقق لد   

من شروط عقود معينة للتأكد من عدم وجـود         
  . اتفاقيات جانبية بشأنها

  مرتفعة  ١٠ 0.86 3.77

 مرتفعة   0.32 4.15   المعياري العامواالنحرافالمتوسط الحسابي 

  
  :يلي يتضح ما) ١٦،١٧( السابقين الجدولينوبمطالعة  -

ى أهمية أن يتفهم المدقق الخارجي أن الفئتين تتفقان وبدرجة عالية أو مرتفعة عل .١

 الجوهرية من أجل تقييم مخاطر األخطاء المناسبة لتقييم مخاطر واالختباراتاإلجراءات 

 .على التوالي) ٤,١٥، ،٤,١٨(إذ بلغ الوسطان الحسابيان لإلجابة األخطاء المادية،

 المناسبة تواالختبارا بوجه عام على أهمية تفهم المدقق لإلجراءات اتفاقهمالكن ومع  .٢

 بسيط بين تقييم كل من الفئتين اختالف الجوهرية إال أنه يوجد األخطاءلتقييم مخاطر 

لهذا المحور إذ أعطى المدققون  الخارجيون له أهمية أكبر مما أعطاه المدققون 

 .الداخليون

 المعيارية لألوساط الحسابية في كل لالنحرافات النسبي االنخفاضمن جانب آخر فإن  .٣

دوليين يؤشر على أن آراء أفراد العينة من كل من الفئتين كانت متسقة إلى حد من الج

ما سواء في تقييم األهمية النسبية لهذا المحور جميعه كوحدة واحدة أو في تقييم األهمية 

 .النسبية للعناصر الفرعية التي يتكون منها هذا المحور
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 على األسئلة المستخدمة في كل  التي قدمها أفراد عينة الدراسةاالستجاباتوبإخضاع  §

  :محور من تلك المحاور الخمسة للتحليل اإلحصائي،كانت النتائج المحققة على النحو التالي

حقق وسطاً حسابياً عامـاً بلـغ       ) ١٨( فقد تبين أن هذا المحور وكما هو موضح بالجدول          

راوحت قـيم   أما على مستوى الفقرات فقد ت     ). 0.41(وبانحراف معياري عام بلغ     ) 4.16(

 تـدقيق مفـصلة لقيـود       إجراءاتيراعون فعال تطبيق    " لـ  ) 4.41(الوسط الحسابي بين    

حيث كان االنحـراف    . "  التسويات المحاسبية التي تتم في المنشأة قبيل نهاية الفترة المالية         

يراعـون فعـال االسـتعانة    "  وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة      ،)0.50(المعياري  

الخبراء المعتمدين للتحقق من صحة وموضوعية تقديرات اإلدارة للقيمة العادلـة           بتقديرات  

) 3.79(بلغـت   ." للعقارات والموجودات األخرى من تلك التي ال توجد لها سوق نـشطة           

  ).0.94(وبانحراف معياري بلغ 

  ).١٨(جدول 
 عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد 

 واالختبارات المناسبة اإلجراءاتعن  )المدققين الداخليين والخارجيين (جميعها كوحدة واحدة 
  لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
  الموافقة

1 
خاطر يراعون فعال تحديد المصادر المتوقعة للم

 أم مخاطر رقابة، أم مخاطر متأصلة،(رية الجوه
  ). مخاطر اكتشاف

 مرتفعة  ٥ 0.62 4.27

2 
يراعون فعال الحصول  من اإلدارة علـى خطـاب          
تمثيل يحدد مسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ الرقابـات        
  . الداخلية المناسبة لمنع واكتشاف األخطاء الجوهرية

 مرتفعة  ٦ 0.53 4.24
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١٠٤ 

3 
 تدقيق مفصلة لقيـود     ءاتإجرايراعون فعال تطبيق    

التسويات المحاسبية التي تتم في المنشأة قبيل نهايـة         
  . الفترة المالية

 مرتفعة  ١ 0.50 4.41

يراعون فعال إجراء االختبارات الالزمة لفحص مدى        4
  . وصحة عينة مناسبة من المعامالت المحوسبة

 مرتفعة  ٢ 0.50 4.32

5 
 التحليليـة    المراجعة إجراءاتيراعون فعال استخدام    

مثل مقارنة المبيعات وتكلفة المبيعات الفعليـة بتلـك       
  . التي كان قد توقعها المدقق

 مرتفعة  ٢ 0.53 4.32

٦ 
يراعون فعال إجراء مقابالت مع الموظفين ممن هـم     
في مواقع يحتمل نشوء  تحريفات أو أخطاء جوهرية         

  . فيها
 مرتفعة  ٨ 0.65 3.94

٧ 
الء والمـوردين مـن     يراعون فعال التحقق لدى العم    

شروط عقود معينة للتأكد من عدم وجـود اتفاقيـات       
  . جانبية بشأنها

 مرتفعة  ٨ 0.78 3.94

٨ 

يراعون فعال االستعانة بتقديرات الخبراء المعتمـدين   
للتحقق من صحة وموضوعية تقديرات اإلدارة للقيمة       
العادلة للعقارات والموجودات األخرى من تلك التي       

  . نشطةال توجد لها سوق

 مرتفعة  ١٠ 0.94 3.79

يراعون فعال مراجعة وفحص المصروفات الكبيـرة         ٩
  وغير العادية

 مرتفعة  ٤ 0.55 4.30

يراعون فعال مراجعة التفـويض والقـيم الدفتريـة           ١٠
  لقروض اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة

 مرتفعة  ٧ 0.59 4.11

  مرتفعة   0.41 4.16  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
  

  :يلي وبمطالعة الجدول السابق يتبين ما

 واالختبارات المناسبة لتقييم مخاطر اإلجراءاتأن مجمل هذا المحور وهو ضرورة تطبيق  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

١٠٥ 

كما .وبدرجة موافقة مرتفعة) ٤,١٦( األخطاء الجوهرية، قد حقق وسطا حسابيا قدره

 إلى اتساق آراء أفراد العينة حول يشير) ٠,٤١(االنخفاض النسبي لالنحراف المعياري وهو

 .أهمية هذا المحور

) ٤,٤١(أما على مستوى العناصر الفرعية لهذا المحور فقد تراوحت درجة الموافقة بين  .٢

 تدقيق مفصلة لقيود التسويات المحاسبية التي إجراءاتيراعون فعال تطبيق :( للعنصر التالي

 )٣,٧٩(لذي احتل المرتبة األولى، و ا)تتم في المنشأة قبيل نهاية الفترة المالية

 بتقديرات الخبراء المعتمدين للتحقق من صحة وموضوعية االستعانةيراعون فعال (لعنصر

تقديرات اإلدارة للقيمة العادلة للعقارات والموجودات األخرى من تلك التي التوجد لها سوق 

 . الذي احتل المرتبة األخيرة)نشطة

خدمة في هذا المحور حاز العناصر العشرة كلها وبنسبة من بين العناصر العشرة المست .٣

 .على درجة موافقة مرتفعة% ١٠٠

  

  ".كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات" المحور الرابع

فيما يتعلق بالمحور الرابع كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات ومن وجهة نظر المـدققين     

حقق وسطاً حسابياً   ) ١٩( فقد تبين أن هذا المحور وكما هو موضح بالجدول           الخارجيين،

أما على مـستوى الفقـرات فقـد        ). 0.34( معياري عام بلغ     وبانحراف) 4.19(عاماً بلغ   

يراعون فعال الحرص على تطبيق أساليب      " لـ  ) 4.33(تراوحت قيم الوسط الحسابي بين      

حيـث  " التحقق الفعلي من وجود األصول بدالً من االعتماد على أرصدتها الدفترية فقط             

يراعـون  " ، وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة         ) 0.48( المعياري   نحرافاالكان  
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١٠٦ 

فعال الحرص على الموازنة بين تكلفة الحصول على أدلة اإلثبات والفائـدة المعلوماتيـة              

 ).0.77( معياري بلغ وبانحراف) 3.97(بلغت " المحققة منها 

  
 المحور وكما هو موضح بالجدول      فقد تبين أن هذا   من وجهة نظر المدققين الداخليين،      أما  

أمـا علـى   ). 0.28( معياري عـام بلـغ   وبانحراف) 4.17(حقق وسطاً حسابياً عاماً بلغ     ) ٢٠(

يراعون فعال الحرص علـى  " لـ ) 4.30(مستوى الفقرات فقد تراوحت قيم الوسط الحسابي بين       

 االنحـراف حيـث كـان     " أن يتوفر في أدلة اإلثبات الداخلية عنصرا الدقة واكتمال المعلومات           

يراعون فعـال الحـرص علـى       " ، وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة         ) 0.47(المعياري  

) 3.87(بلغـت   " الموازنة بين تكلفة الحصول على أدلة اإلثبات والفائدة المعلوماتية المحققة منها            

  .)0.78( معياري بلغ وبانحراف

  )١٩(جدول 
لمعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

  عن كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات)المدققين الخارجيين(

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

درجة 
  الموافقة

١ 
يراعون فعال الحرص على تطبيق أسـاليب التحقـق         

عتمـاد علـى    الفعلي من وجود األصول بدالً مـن اال       
  . أرصدتها الدفترية فقط

  مرتفعة  ١ 0.48 4.33

٢ 
يراعون فعال الحرص علـى الحـصول علـى أدلـة           
المكتوبة أو المسجلة إلكترونياً بدالً من أدلـة اإلثبـات          

  . الشفهية
  مرتفعة  ٢ 0.45 4.28

يراعون فعال الحرص على أن يتوفر في أدلة اإلثبـات      ٣
  . لمعلوماتالداخلية عنصرا الدقة واكتمال ا

  مرتفعة  ٢ 0.45 4.28
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١٠٧ 

يراعون فعال الحرص على المشاركة في عملية الجرد         ٤
  . الفعلي للمخزون

  مرتفعة  ٤ 0.60 4.25

يراعون فعال الحرص على مراعاة األهميـة النـسبية           ٥
  . لمخاطر التدقيق في تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات

  مرتفعة  ٤ 0.44 4.25

على ممارسة الشك المهني فـي    يراعون فعال الحرص      ٦
  .تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات

  مرتفعة  ٦ 0.42 4.22

يراعون فعال الحرص على الحصول على أدلة اإلثبات         ٧
  . الخارجية ومن جهات مستقلة ما أمكن ذلك

  مرتفعة  ٧ 0.42 4.14

يراعون فعال الحرص على الحصول على أدلة اإلثبات         ٨
  .  المباشرةالمباشرة بدالً من غير

  مرتفعة  ٨ 0.52 4.11

٩ 
يراعون فعال الحرص على اسـتخدام االستقـصاءات        
المناسبة ومن الموظفين المعنيين بالعمليات التي يقـوم        

  . بفحصها
  مرتفعة  ٩ 0.63 4.06

١٠ 
يراعون فعال الحرص علـى الموازنـة بـين تكلفـة           
الحصول على أدلة اإلثبات والفائدة المعلوماتية المحققة       

  . امنه
  مرتفعة  ١٠ 0.77 3.97

 مرتفعة   0.34 4.19  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام

  
  )٢٠(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة 
  عن كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات)المدققين الداخليين(

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  ابيالحس

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
   الموافقة

يراعون فعال الحرص على أن يتوفر في أدلة اإلثبات           ١
  . الداخلية عنصرا الدقة واكتمال المعلومات

  مرتفعة  ١ 0.47 4.30

  مرتفعة  ٢ 0.52 4.27يراعون فعال الحرص علـى الحـصول علـى أدلـة            ٢
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المكتوبة أو المسجلة إلكترونياً بدالً من أدلـة اإلثبـات          
  . لشفهيةا

يراعون فعال الحرص على المشاركة في عملية الجرد         ٣
  . الفعلي للمخزون

  مرتفعة  ٢ 0.52 4.27

٤ 
يراعون فعال الحرص على تطبيق أسـاليب التحقـق         
الفعلي من وجود األصول بدالً مـن االعتمـاد علـى           

  . أرصدتها الدفترية فقط
  مرتفعة  ٤ 0.43 4.23

ال الحرص على الحصول على أدلة اإلثبات       يراعون فع  ٥
  . الخارجية ومن جهات مستقلة ما أمكن ذلك

  مرتفعة  ٥ 0.41 4.20

يراعون فعال الحرص على مراعاة األهميـة النـسبية           ٦
  . لمخاطر التدقيق في تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات

  مرتفعة  ٥ 0.41 4.20

ني فـي  يراعون فعال الحرص على ممارسة الشك المه    ٧
  .تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات

  مرتفعة  ٧ 0.46 4.17

يراعون فعال الحرص على الحصول على أدلة اإلثبات         8
  . المباشرة بدالً من غير المباشرة

  مرتفعة  ٨ 0.35 4.13

٩ 
يراعون فعال الحرص على اسـتخدام االستقـصاءات        
المناسبة ومن الموظفين المعنيين بالعمليات التي يقـوم        

  . بفحصها
  مرتفعة  ٩ 0.48 4.10

١٠ 
يراعون فعال الحرص علـى الموازنـة بـين تكلفـة           
الحصول على أدلة اإلثبات والفائدة المعلوماتية المحققة       

  . منها
  مرتفعة  ١٠ 0.78 3.87

     0.28 4.17  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام  
  

  : مايلييتضح) ١٩،٢٠(وبمطالعة بيانات الجدولين السابقين 

أن الفئتين تتفقان وبدرجة عالية أو مرتفعة على أهمية أن يراعي المدقق الخارجي كفاية               .١
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ومناسبة أدلة اإلثبات من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية،إذ بلغ الوسطان الحـسابيان             

 .على التوالي) 4.17 ،٤,١٩(لإلجابة 

الخارجي كفاية ومناسبة أدلـة     بوجه عام على أهمية أن يراعي المدقق         اتفاقهمالكن ومع    .٢

 بسيط بين تقييم كل من الفئتين لهـذا المحـور إذ أعطـى              اختالفاإلثبات إال أنه يوجد     

 .المدققون الخارجيون له أهمية أكبر مما أعطاه المدققون الداخليون

 المعيارية لألوساط الحسابية في كـل       لالنحرافات النسبي   االنخفاضمن جانب آخر فإن      .٣

ؤشر على أن آراء أفراد العينة من كل من الفئتين كانت متسقة إلى حد ما               من الجدولين ي  

لهذا المحور جميعه كوحدة واحدة أو في تقيـيم األهميـة            سواء في تقييم األهمية النسبية    

 .النسبية للعناصر الفرعية التي يتكون منها هذا المحور

 

سئلة المستخدمة في كل محور  التي قدمها أفراد عينة الدراسة على األاالستجاباتوبإخضاع  §

  :من تلك المحاور الخمسة للتحليل اإلحصائي،كانت النتائج المحققة على النحو التالي

) 4.18(حقق وسطاً حسابياً عاماً بلـغ       )٢١( فقد تبين أن هذا المحور كما هو موضح بالجدول          

الوسـط  أما على مستوى الفقرات فقـد تراوحـت قـيم           ). 0.31(وبانحراف معياري عام بلغ     

يراعون فعال الحرص على تطبيق أساليب التحقق الفعلي من وجود          " لـ  ) 4.29(الحسابي بين   

يراعون فعال الحـرص علـى أن   " و " األصول بدالً من االعتماد على أرصدتها الدفترية فقط   

حيـث كـان االنحـراف      " يتوفر في أدلة اإلثبات الداخلية عنصرا الدقة واكتمال المعلومـات           

يراعون فعال الحـرص علـى   " ،  وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة  ) 0.46 (المعياري

بلغـت  " الموازنة بين تكلفة الحصول على أدلة اإلثبات والفائدة المعلوماتيـة المحققـة منهـا               

 ).0.77(وبانحراف معياري بلغ ) 3.92(
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  )٢١(جدول 
  إلجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة

 واالختبارات الالزمة لتقييم اإلجراءاتعن تطبيق )ارجيين والداخليينخالمدققين ال(كوحدة واحدة
  كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
   الموافقة

 أدلـة اإلثبـات     يراعون فعال الحرص على الحصول علـى        1
  . الخارجية ومن جهات مستقلة ما أمكن ذلك

 مرتفعة  ٧ 0.41 4.17

يراعون فعال الحرص على الحصول علـى أدلـة اإلثبـات            2
  . المباشرة بدالً من غير المباشرة

 مرتفعة  ٨ 0.45 4.12

يراعون فعال الحرص على الحصول على أدلة المكتوبـة أو           3
  . لة اإلثبات الشفهيةالمسجلة إلكترونياً بدالً من أد

 مرتفعة  ٣  0.48 4.27

يراعون فعال الحرص على استخدام االستقصاءات المناسـبة         4
  . ومن الموظفين المعنيين بالعمليات التي يقوم بفحصها

 مرتفعة  ٩ 0.56 4.08

5 
يراعون فعال الحرص على تطبيق أساليب التحقق الفعلي من         

ـ        دتها الدفتريـة   وجود األصول بدالً من االعتماد على أرص
  . فقط

 مرتفعة  ١ 0.46 4.29

يراعون فعال الحرص على المشاركة في عملية الجرد الفعلي          ٦
  . للمخزون

 مرتفعة  ٤ 0.56 4.26

يراعون فعال الحرص على أن يتـوفر فـي أدلـة اإلثبـات             ٧
  . الداخلية عنصرا الدقة واكتمال المعلومات

 مرتفعة  ١ 0.46 4.29

لى الموازنة بين تكلفة الحصول على      يراعون فعال الحرص ع    ٨
  . أدلة اإلثبات والفائدة المعلوماتية المحققة منها

 مرتفعة  ١٠ 0.77 3.92

يراعون فعال الحرص على مراعاة األهمية النسبية لمخـاطر          ٩
  . التدقيق في تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات

 مرتفعة  ٥ 0.42 4.23

 مرتفعة  ٦ 0.44 4.20لشك المهني في تقيـيم     يراعون فعال الحرص على ممارسة ا       ١٠
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١١١ 

  .كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات

  مرتفعة  0.31 4.18  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
 

  :يلي وبمطالعة الجدول السابق يتبين ما

أن مجمل هذا المحور وهو تقييم كفاية مناسبة أدلة اإلثبات قد حقق وسطا حسابيا قدره  .١

ة موافقة مرتفعة، كما أن االنخفاض النسبي لالنحراف المعياري وهو وبدرج) ٤,١٨(

 .يشير إلى اتساق آراء أفراد العينة حول أهمية هذا المحور) ٠,٣١(

) ٤,٢٩(أما على مستوى العناصر الفرعية لهذا المحور فقد تراوحت درجة الموافقة بين  .٢

لتحقق الفعلي من وجود يراعون  فعال الحرص على تطبيق أساليب ا:(للعناصر التالية

يراعون فعال الحرص على أن )( األصول بدال من االعتماد على أرصدتها الدفترية فقط

 اللذان احتال المرتبة )يتوفر في أدلة اإلثبات الداخلية عنصرا الدقة واكتمال المعلومات

يراعون فعال الحرص على الموازنة بين تكلفة الحصول على ( لعنصر )٣,٩٢(األولى، و

 . الذي احتل المرتبة األخيرة)دلة اإلثبات والفائدة المعلوماتية المحققة منهاأ

العشرة كلها وبنسبة  من بين العناصر العشرة المستخدمة في هذا المحور حازت العناصر .٣

 .على درجة موافقة مرتفعة% ١٠٠

  

  ".توثيق أدلة اإلثبات"  :المحور الخامس

 لة اإلثبات ومن وجهة نظر المدققين الخارجيين      وفيما يتعلق بالمحور الخامس، توثيق أد     

) 4.21(حقق وسطاً حسابياً عاماً بلغ      ) ٢٢(، فقد تبين أن هذا المحور وكما هو موضح بالجدول           

أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت قيم الوسط الحـسابي  ). 0.42( معياري عام بلغ     وبانحراف

م أوراق عمل كاملـة ومفـصلة لتوثيـق         يراعون فعال الحرص على استخدا    " لـ  ) 4.39(بين  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

١١٢ 

، وبين  ) 0.55( المعياري   االنحرافحيث كان    " . عملية التدقيق والنتائج التي يتوصلون إليها     

يراعون فعال الحرص على توثيق مراسالتهم مع األطـراف  " أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة  

  ).0.81( معياري بلغ وبانحراف) 4.03(بلغت  " . الخارجية

، فقد تبين أن هذا المحور وكما هو موضح بالجدول           من وجهة نظر المدققين الداخليين     أما

أما على مستوى   ). 0.37( معياري عام بلغ     وبانحراف) 4.15(حقق وسطاً حسابياً عاماً بلغ      )٢٣(

يراعون فعال الحرص على استخدام     " لـ  ) 4.33(الفقرات فقد تراوحت قيم الوسط الحسابي بين        

حيث كـان   " . املة ومفصلة لتوثيق عملية التدقيق والنتائج التي يتوصلون إليها       أوراق عمل ك  

يراعون فعال الحـرص  " ، وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة     ) 0.48( المعياري   االنحراف

) 3.87(بلغـت    " على تجميع النتائج النهائية لعملية التدقيق في ملف نهائي بعد كتابة التقرير           

  ).0.94(ري بلغ  معياوبانحراف

  )٢٢(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة 

  .عن توثيق أدلة اإلثبات )المدققين الخارجيين(

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

درجة 
  الموافقة

١ 
ـ   تخدام أوراق يراعون فعال الحرص على اس

عمل كاملة ومفصلة لتوثيق عملية التـدقيق       
  . والنتائج التي يتوصلون إليها

  مرتفعة  ١ 0.55 4.39

٢ 
يراعون فعال الحرص على توثيق اتصاالتهم      
مع اإلدارة بشأن معالجة األخطاء الجوهرية      

  . التي يكتشفونها
  مرتفعة  ٢ 0.59 4.33

  مرتفعة  ٣ 0.67 4.31  بنسخ  مـن األوراق     االحتفاظيراعون فعال    ٣
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١١٣ 

المهمة لبيان أنهم بـذلوا العنايـة المهنيـة         
  . الالزمة أمام القضاء

يراعون فعال الحرص على حفـظ وثـائق          ٤
  . التدقيق في المكان المناسب وللمدة المناسبة

  مرتفعة  ٣ 0.53 4.31

يراعون فعال الحرص على الحفـاظ علـى          ٥
  . سرية المعلومات

  مرتفعة  ٥ 0.49 4.22

٦ 
راعون فعال الحرص على تضمين الملـف       ي

النهائي في فهم المنـشأة وبيئتهـا وبـصفة         
  . خاصة مخاطر األخطاء الجوهرية

  مرتفعة  ٦ 0.53 4.19

٧ 
يراعــون فعــال الحــرص علــى توثيــق 
المعلومات التي تتعـارض مـع االسـتنتاج        

  . النهائي ألرائهم حول عملية التدقيق
  مرتفعة  ٧ 0.76 4.14

٨ 
لحرص على تجميع النتـائج     يراعون فعال ا  

النهائية لعملية التدقيق في ملف نهائي بعـد        
  . كتابة التقرير

  مرتفعة  ٨ 0.62 4.11

٩ 
يراعون فعال الحرص علـى توثيـق أيـة         
عمليات تحدث في المنشأة بعد تاريخ تقريـر        

  . التدقيق
  مرتفعة  ٩ 0.72 4.06

يراعــون فعــال الحــرص علــى توثيــق  ١٠
  . لخارجيةمراسالتهم مع األطراف ا

  مرتفعة  ١٠ 0.81 4.03

 مرتفعة   0.42 4.21  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام  
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١١٤ 

  )٢٣(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة 

  .عن توثيق أدلة اإلثبات)المدققين الداخليين(

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  سابيالح

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
  الموافقة

1 
يراعون فعال الحرص على استخدام أوراق عمـل        
كاملة ومفصلة لتوثيق عملية التدقيق والنتائج التي       

  . يتوصلون إليها
  مرتفعة  ١ 0.48 4.33

2 
يراعون فعال الحرص على توثيق اتصاالتهم مـع        

ـ     ة التـي  اإلدارة بشأن معالجة األخطـاء الجوهري
  . يكتشفونها

 مرتفعة  ٢ 0.52 4.27

يراعون فعال الحرص على توثيق مراسالتهم مـع       3
  . األطراف الخارجية

 مرتفعة  ٣ 0.48 4.20

٤ 
يراعون فعال الحرص على تضمين الملف النهائي       
في فهم المنشأة وبيئتها وبصفة خاصـة مخـاطر         

  . األخطاء الجوهرية
 مرتفعة  ٣ 0.48 4.20

 الحرص على حفظ وثائق التدقيق في       يراعون فعال   ٥
  . المكان المناسب وللمدة المناسبة

 مرتفعة  ٣ 0.48 4.20

يراعون فعال الحرص على توثيق أيـة عمليـات          ٦
  . تحدث في المنشأة بعد تاريخ تقرير التدقيق

 مرتفعة  ٦ 0.53 4.17

٧ 
يراعون فعال الحرص على توثيق المعلومات التي       

نهائي ألرائهم حول عملية    تتعارض مع االستنتاج ال   
  . التدقيق

 مرتفعة  ٧ 0.48 4.10

٨ 
 بنسخ  من األوراق المهمة      االحتفاظيراعون فعال   

لبيان أنهم بذلوا العنايـة المهنيـة الالزمـة أمـام       
  . القضاء

 مرتفعة  ٧ 0.48 4.10
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١١٥ 

يراعون فعال الحرص على الحفاظ علـى سـرية           ٩
  . المعلومات

 مرتفعة  ٩ 0.45 4.07

ن فعال الحرص على تجميع النتائج النهائية       يراعو ١٠
  . لعملية التدقيق في ملف نهائي بعد كتابة التقرير

 مرتفعة  ١٠ 0.94 3.87

 مرتفعة   0.37 4.15   المعياري العامواالنحرافالمتوسط الحسابي 

 

  :يلي يتضح ما) ٢٢،٢٣( وبمطالعة بيانات الجدولين السابقين 

 على أهمية أن يراعي المدقق الخارجي توثيق أدلة اإلثبات أن الفئتين تتفقان وبدرجة عالية .١

) ٤,١٥، ،٤,٢١(من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية،إذ بلغ الوسطان الحسابيان لإلجابة 

 .على التوالي

 بوجه عام على أهمية أن يراعي المدقق الخارجي توثيق أدلة اإلثبات إال اتفاقهمالكن ومع  .٢

 تقييم كل من الفئتين لهذا المحور إذ أعطى المدققون الخارجيون  بسيط بيناختالفأنه يوجد 

 .له أهمية أكبر مما أعطاه المدققون الداخليون

 المعيارية لألوساط الحسابية في كل من لالنحرافات النسبي االنخفاضمن جانب آخر فإن  .٣

سواء في الجدولين يؤشر على آراء أفراد العينة م كل من الفئتين كانت متسقة إلى حد ما 

 .تقييم األهمية النسبية للعناصر الفرعية التي يتكون منها هذا المحور

 التي قدمها أفراد عينة الدراسة على األسئلة المستخدمة في كل محور االستجاباتوبإخضاع  §

 :من تلك المحاور الخمسة للتحليل اإلحصائي،كانت النتائج المحققة على النحو التالي

حقق وسطاً حسابياً عاماً بلـغ      ) ٢٤(ر وكما هو موضح بالجدول       فقد تبين أن هذا المحو    

أما على مستوى الفقرات فقد تراوحـت قـيم         ). 0.40(وبانحراف معياري عام بلغ     ) 4.18(

يراعون فعال الحرص على استخدام أوراق عمل كاملـة         " لـ  ) 4.36(الوسط الحسابي بين    
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١١٦ 

حيـث كـان االنحـراف     " .ن إليهـا والنتائج التي يتوصـلو   التدقيق   ومفصلة لتوثيق عملية  

يراعون فعال الحرص علـى     " ، وبين أقل قيمة وسط حسابي حققتها فقرة         ) 0.52(المعياري  

) 4.00(بلغـت    " تجميع النتائج النهائية لعملية التدقيق في ملف نهائي بعد كتابة التقريـر           

 .)0.78(وبانحراف معياري بلغ 

  

  )٢٤(جدول 
 ات المعيارية ومستوى الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحراف

  . عن توثيق أدلة اإلثبات)المدققين الخارجين والداخلين(جميعها كوحدة واحدة 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

درجة 
  الموافقة

1 
يراعون فعال الحرص على اسـتخدام أوراق       

صلة لتوثيق عمليـة التـدقيق   عمل كاملة ومف  
  . والنتائج التي يتوصلون إليها

 مرتفعة  ١ 0.52 4.36

2 
يراعون فعال الحرص على توثيق اتصاالتهم      
مع اإلدارة بشأن معالجة األخطاء الجوهرية       

  . التي يكتشفونها
 مرتفعة  ٢ 0.55 4.30

يراعون فعال الحرص على توثيق مراسالتهم       3
  . مع األطراف الخارجية

 مرتفعة  ٨ 0.68 4.11

4 
يراعون فعال الحرص على توثيق المعلومات      
التي تتعارض مع االستنتاج النهائي آلرائهـم       

  . حول عملية التدقيق
 مرتفعة  ٧ 0.64 4.12

5 
يراعون فعال الحرص علـى توثيـق أيـة         
عمليات تحدث في المنشأة بعد تاريخ تقريـر        

  . التدقيق
 مرتفعة  ٨ 0.64 4.11

 مرتفعة  ٤ 0.60 4.21 بنسخ  مـن األوراق      االحتفاظيراعون فعال    ٦
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المهمة لبيان أنهـم بـذلوا العنايـة المهنيـة          
  . الالزمة أمام القضاء

٧ 
يراعون فعال الحرص على تضمين الملـف       
النهائي في فهم المنـشأة وبيئتهـا وبـصفة         

  . خاصة مخاطر األخطاء الجوهرية
 مرتفعة  ٥ 0.50 4.20

٨ 
جميـع النتـائج   يراعون فعال الحرص على ت    

النهائية لعملية التدقيق في ملف نهـائي بعـد        
  . كتابة التقرير

 مرتفعة  ١٠ 0.78 4.00

يراعون فعال الحرص علـى حفـظ وثـائق           ٩
  . التدقيق في المكان المناسب وللمدة المناسبة

 مرتفعة  ٣ 0.51 4.26

يراعون فعال الحرص على الحفـاظ علـى          ١٠
  . سرية المعلومات

 تفعةمر  ٦ 0.47 4.15

  مرتفعة   0.40  4.18  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
  

  :يلي وبمطالعة الجدول السابق يتبين ما

) ٤,١٨(توثيق أدلة اإلثبات، قد حقق وسطا حـسابيا قـدره          أن مجمل هذا المحور وهو       .١

) ٠,٤٠(وبدرجة موافقة مرتفعة، كما أن االنخفاض النسبي لالنحراف المعيـاري وهـو           

 . إلى اتساق أفراد العينة حول أهمية هذا المحوريشير

 )٤,٣٦(درجة الموافقة بين    أما على مستوى العناصر الفرعية لهذا المحور فقد تراوحت           .٢

يراعون فعال الحرص على استخدام أوراق عمل كاملة ومفصلة لتوثيق عمليـة      (لعنصر

ـ     )التدقيق والنتائج التي يتوصلون إليها      لعنـصر ) ٤,٠٠(وى،   الذي احتل المرتبة األول

يراعون فعال الحرص على تجميع النتائج النهائية لعملية التدقيق في ملف نهائي بعـد      (

 .الذي احتل المرتبة األخيرة) كتابة التقرير
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من بين العناصر العشرة المستخدمة في هذا المحور حازت العناصر العشرة كلها   .٣

 .على درجة موافقة مرتفعة% ١٠٠وبنسبة 

  

  )٢٥(جدول رقم
األهمية النسبية للمحاور الخمسة التي يقوم عليها تقييم المدقق الخارجي  للمخاطر المادية 

  وذلك من وجهة نظر المدققين الخارجيين
    

  المحور
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الموافقة

ترتيب مستوى 
  األهمية

  ١  مرتفعة  .٣٧  ٤,٢٣  فهم طبيعة المنشأة ورقابتها الداخلية  ١
  ٥  مرتفعة  .٣٨  ٤,٠٦  فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأة  ٢
 المناسبة لتقييم مخاطر واالختباراتاإلجراءات   ٣

  .األخطاء الجوهرية
  ٤  مرتفعة  .٤٧  ٤,١٨

  ٣  مرتفعة  .٣٤  ٤,١٩  كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات  ٤
  ٢  مرتفعة  .٤٢  ٤,٢١  توثيق أدلة اإلثبات  ٥

  

  :يلي أعاله ما) ٢٥(وتوضح بيانات الجدول رقم 

 مدققي الحسابات الخارجيين في التزامحازت جميع المحاور الخمسة الالزمة لتقييم مدى  .١

 تفعةرماألردن بتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية على درجة موافقة 
 ).٤,٠٦_ ٤,٢٣(  بينتتراوحوبأوساط حسابية 

 أتفاقعيارية لألوساط الحسابية لهذه المحاور يشير إلى  الملالنحرافات النسبي االنخفاضإن  .٢

آراء أفراد عينة الدراسة على األهمية النسبية لهذه المحاور مجتمعة على مدار كل محور 

 .فيها على حدى

فهم بيئة الرقابة " المرتبة األولى و"  فهم طبيعة المنشأة ورقابتها الداخلية"  كل من أحتل .٣

  .مرتبة األخيرةال" الداخلية في المنشأة
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  )٢٦(جدول رقم 
األهمية النسبية للمحاور الخمسة التي يقوم عليها تقييم المدقق الخارجي لمخاطر األخطاء 

  المادية
العينة جميعها   المدققون الداخليون  المدققون الخارجيون

  كوحدة واحدة
    

  المحور
الوسط 
  الحسابي

درجة 
  األهمية

الوسط   الترتيب
  الحسابي

درجة 
  ةاألهمي

الوسط   الترتيب
  الحسابي

  الترتيب

فهم طبيعة المنشأة   .١
  ورقابتها الداخلية

  ٤  ٤,١٤  ٤ مرتفعة  ٤,٠٣  ١  مرتفعة  ٤,٢٣

فهم بيئة الرقابة   .٢
  الداخلية في المنشأة

  ٥  ٤,١٠  ٣ مرتفعة  ٤,١٣  ٥  مرتفعة  ٤,٠٦

اإلجراءات   .٣
واإلختبارات 

المناسبة لتقييم 
مخاطر األخطاء 

  .الجوهرية

  ٣  ٤,١٦  ٢ مرتفعة  ٤,١٥  ٤  تفعةمر  ٤,١٨

كفاية ومناسبة أدلة   .٤
  اإلثبات

  ١  ٤,١٨  ١  مرتفعة  ٤,١٧  ٣  مرتفعة  ٤,١٩

  ١  ٤,١٨  ٢ مرتفعة  ٤,١٥  ٢  مرتفعة  ٤,٢١  توثيق أدلة اإلثبات  .٥
  

  :يلي أعاله ما) ٢٦(توضح بيانات الجدول رقم

افقة مرتفعة بالنسبة أن المحاور الخمسة حازت على درجة مو) ٢٦(قابنالحظ من الجدول الس .١

 .للمدقق الخارجي والداخلي على حد سواء

 على المرتبة فهم طبيعة المنشأة ورقابتها الداخليةبالنسبة للمدقق الخارجي حاز المحور  .٢

 على كفاية ومناسبة أدلة اإلثباتاألولى بينما بالنسبة للمدقق الداخلي حاز المحور الرابع 

 .المرتبة األولى
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  بالنسبة للمدقق الخارجي على المرتبة الثانية بينما توثيق أدلة اإلثباتمسوحاز المحور الخا .٣

اإلجراءات  والمحور الثالث   توثيق أدلة اإلثباتبالنسبة للمدقق الداخلي فحاز المحور الخامس

 .أيضا على المرتبة الثانية . المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهريةواالختبارات

 على المرتبة الثالثة بالنسبة للمدقق الخارجي اية ومناسبة أدلة اإلثباتكفحاز المحور الرابع  .٤

 . على المرتبة الثالثةفهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأةأما الداخلي فقد حاز المحور الثاني  

 المناسبة لتقييم واالختباراتاإلجراءات أما المرتبة الرابعة فقد حاز عليها المحور الثالث  .٥

فهم بالنسبة للمدقق الخارجي أما الداخلي فقد حاز المحور األول   خطاء الجوهريةمخاطر األ

 . على المرتبة الرابعةطبيعة المنشأة ورقابتها الداخلية

 بالنسبة فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأةأما في المرتبة الخامسة فقد حاز المحور  الثاني  .٦

 .للمدقق الخارجي 

  

  :لدراسة اختبار فرضيات ا 4.4

 من أجل اختبار فرضيات الدراسة الخمس األولى، تم إخضاع إجابات أفراد عينة الدراسة             

 ) ٠,٠٥(وذلـك بمـستوى معنويـة       ) t(في المحاور الخمسة المشمولة باستبانة الدراسة الختبار      

  :وبموجب قاعدة القرار التالية لهذا االختبار

أو  .لمحسوبة أكبر من قيمتها الجدوليـة اt) ( إذا كانت قيمة Hoترفض الفرضية الصفرية 

إذا )أي تقبـل (Ho ترفض الفرضية الـصفرية   وعلى العكس ال .٠,٠٥≤)Sig(إذا كانت الداللة 

  .٠,٠٥≥)Sig(أصغر من قيمتها الجدولية، أو إذا كانت الداللة  المحسوبة) t(كانت قيمة 

  :لى النحو التاليبناء على ما  تقدم كانت نتائج اختبار الفرضيات الخمس األولى ع
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  :الفرضية األولى

HO1 -1 :واالختبارات الالزمة لفهم المنـشأة  اإلجراءاتيطبق المدقق الخارجي في األردن  ال 

  .وبيئتها الداخلية من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

أكبـر مـن    ) ٢٣,٦٧٣( المحسوبة وهـي  ) t(بأن قيمة    )٢٧( توضح بيانات الجدول رقم   

 وبهذه النتيجـة  ،  ٠,٠٥ أقل من    )0.000(   وهي )(Sigكما أن الداللة    ).١,٩٩٧( الجدولية وهي 

 اإلجـراءات يطبق المـدقق الخـارجي فـي األردن     ال: يتم رفض الفرضية التي تنص على انه   

ـ             ة عنـد   واالختبارات الالزمة لفهم المنشأة وبيئتها الداخلية من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادي

يعني أن مدققي الحسابات فـي األردن         مما Ha1تدقيق البيانات المالية،  وقبول الفرضية البديلة        

 واالختبارات الالزمة لفهم المنشأة وبيئتها الداخلية من أجـل تقيـيم مخـاطر           اإلجراءاتيطبقون  

  .األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

وسطات الحسابية،  واالنحرافات المعيارية لتقـديرات       تم حساب المت  الختبار هذه الفرضية    

 لعينة test - Tكما تم استخدام االختبار ،  األولى على الفقرات الخاصة بالفرضية الدراسة عينة

تطبيـق  واحدة من اجل اختبار الفرضية والتأكد من وجود فرق بين بين تقديرات العينـة بـشأن       

الختبارات الالزمة لفهم المنشأة وبيئتها الداخليـة مـن    وا اإلجراءاتالمدقق الخارجي في األردن     

 من جهـة، وبـين متوسـط مـدى     أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية      

  .يبين النتائج) ٢٨(، والجدول)٣(وهو على فقرات االستبانة اإلجابة
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   )٢٧(جدول 
فهم : المحور األولبين تقديرات العينة  لعينة واحدة للفرق test - Tنتائج االختبار التائي 

  اإلجابة وبين متوسط مدى طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الداخلية

 المتوسط الحسابي
) t(قيمة 

  المحسوبة
  )t(قيمة 

  المجدولة
  مستوى الداللة

Sig)( 

  4.14  لتقديرات العينة

  ٣  اإلجابةلمدى 
١,٩٩٧  ٢٣,٦٧٣  *  

0.000  

   ).٠,٠٥≤α ( معنوية   دال إحصائيا عند مستوى(*) 

 بين المتوسطات الحسابية  إحصائية وجود فرق ذي داللة )٢٧(      و يتضح من الجدول 

 بشأن تطبيق المدقق الخارجي في األردن بين تقديرات الفئات المشمولة بالدراسة

 واالختبارات الالزمة لفهم المنشأة وبيئتها الداخلية لتقييم مخاطر األخطاء اإلجراءات

  مادية عند تدقيق البيانات الماليةال
  

) t( اسـتناداً إلـى قيمـة       على فقـرات االسـتبانة،       اإلجابةمن جهة وبين متوسط مدى       

الن متوسـط   . فأقـل ) ٠,٠٥( عند مـستوى   إحصائياوهي دالة   ) ٢٣,٦٧٣(المحسوبة،  إذ بلغت     

  .اإلجابةتقديرات العينة أعلى من متوسط مدى 

  

  :الفرضية الثانية

HO2 -2 :واالختبارات الالزمة الختبار نظام اإلجراءاتيطبق المدقق الخارجي في األردن  ال 

  .الرقابة الداخلية من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

أكبر من  ) ٢٥,٢٢٨( المحسوبة وهي  )t(بأن قيمة   )٢٨(توضح بيانات الجدول الالحق رقم    
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وبهذه النتيجة   ، ٠,٠٥ أقل من  )0.000(  وهي )(Sigن الداللة   كما أ  ).١,٩٩٧( الجدولية وهي 

 اإلجـراءات يطبق المدقق الخـارجي فـي األردن         ال: يتم رفض الفرضية التي تنص على انه      

واالختبارات الالزمة الختبار نظام الرقابة الداخلية لتقييم مخاطر األخطاء المادية عنـد تـدقيق               

يعني أن مدققي الحسابات في األردن يطبقون         مما Ha2لبديلة  البيانات المالية،  وقبول الفرضية ا     

 واالختبارات الالزمة الختبار نظام الرقابة الداخلية من أجل تقييم مخـاطر األخطـاء             اإلجراءات

تـم حـساب المتوسـطات الحـسابية،          الختبار هذه الفرضية     .المادية عند تدقيق البيانات المالية    

كما تـم    على الفقرات الخاصة بالفرضية الثانية،         الدراسة ت عينة واالنحرافات المعيارية لتقديرا  

 لعينة واحدة من اجل اختبار الفرضية  والتأكد  من وجود فرق بـين  test - Tاستخدام االختبار 

 واالختبـارات الالزمـة   اإلجـراءات تطبيق المدقق الخارجي فـي األردن     تقديرات العينة بشأن    

  من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات الماليـة           الختبار نظام الرقابة الداخلية   

  .يبين  النتائج) ٢٩(والجدول) ٣(وهو على فقرات االستبانة اإلجابةمن جهة وبين متوسط مدى 

  )٢٨( جدول 
فهم : المحور الثاني لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tنتائج االختبار التائي 

  اإلجابة وبين متوسط مدى ة الداخلية في المنشأةبيئة الرقاب

 المتوسط الحسابي
) t( قيمة 

  المحسوبة
  )t( قيمة 

  المجدولة
  مستوى الداللة

Sig)(  

  ٤,١٠  لتقديرات العينة

  ٣  اإلجابةلمدى 
١,٩٩٧  ٢٥,٢٢٨  

*  
٠,٠٠٠  
  

     ).٠,٠٥≤α (دال إحصائيا عند مستوى معنوية   (*)  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

١٢٤ 

 بـين   بين المتوسطات الحسابية     إحصائيةوجود فرق ذي داللة     ) ٢٨(       يتضح من الجدول    

 اإلجـراءات تطبيـق المـدقق الخـارجي فـي األردن     بشأن  تقديرات الفئات المشمولة بالدراسة 

واالختبارات الالزمة الختبار نظام الرقابة الداخلية لتقييم مخاطر األخطاء المادية عنـد تـدقيق               

 )t( استناداً إلى قيمـة       على فقرات االستبانة،     اإلجابةتوسط مدى    من جهة وبين م    البيانات المالية 

فأقل،  وكـان الفـرق   ) ٠,٠٥( عند مستوىإحصائياوهي دالة ) ٢٥,٢٢٨(المحسوبة،  إذ بلغت     

 اإلجـراءات تطبيق المدقق الخارجي في األردن      بشأن   تقديرات الفئات المشمولة بالدراسة   لصالح  

م الرقابة الداخلية لتقييم مخاطر األخطاء المادية عنـد تـدقيق           واالختبارات الالزمة الختبار نظا   

  .اإلجابةالبيانات المالية،  الن متوسط تقديرات العينة أعلى من متوسط مدى 
  

  :الفرضية الثالثة

HO3 -3 :واالختبارات الالزمة لتقييم مخاطر اإلجراءاتيطبق المدقق الخارجي في األردن  ال 

  .ييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات الماليةاالحتيال المادي من أجل تق

أكبر من  ) ٢٣,٢٨٦(المحسوبة وهي ) t(بأن قيمة    )٢٩(توضح بيانات الجدول الالحق رقم    

 وبهذه النتيجـة    ، ٠,٠٥ أقل من    )0.000(   وهي )(Sigكما أن الداللة     ).١,٩٩٧(الجدولية وهي 

 اإلجـراءات لمـدقق الخـارجي فـي األردن    يطبق ا ال: يتم رفض الفرضية التي تنص على انه   

واالختبارات الالزمة لتقييم مخاطر االحتيال المادي لتقييم مخاطر األخطاء المادية عنـد تـدقيق              

يعني أن مدققي الحسابات في األردن يطبقون         مما Ha3البيانات المالية،  وقبول الفرضية البديلة       

حتيال المادي من أجل تقييم مخاطر األخطـاء         واالختبارات الالزمة لتقييم مخاطر اال     اإلجراءات

  .المادية عند تدقيق البيانات المالية

تم حساب المتوسطات الحسابية،  واالنحرافات المعيارية لتقـديرات         الختبار هذه الفرضية    
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 test - Tكما تم استخدام االختبار التائي  على الفقرات الخاصة بالفرضية الثالثة،  عينة الدراسة

تطبيـق  حدة من اجل اختبار الفرضية  والتأكد  من وجود فرق بين تقديرات العينة بشأن                لعينة وا 

 واالختبارات الالزمة لتقييم مخـاطر االحتيـال المـادي    اإلجراءاتالمدقق الخارجي في األردن    

 على اإلجابة من جهة وبين متوسط مدى       لتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية       

  .يبين النتائج) ٢٩(والجدول ) ٣(ت االستبانة وهو فقرا

  )٢٩(جدول 
: المحور الثالث لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tنتائج االختبار التائي 

  اإلجابة وبين متوسط مدى  واالختبارات المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهريةاإلجراءات

 المتوسط الحسابي
) t( قيمة 

  بةالمحسو
  )t( قيمة 

  المجدولة
  مستوى الداللة

(Sig) 

  4.16  لتقديرات العينة

  ٣  اإلجابةلمدى 
١,٩٩٧  ٢٣,٢٨٦  

*  
٠,٠٠٠  
  

     ).٠,٠٥≤α (دال إحصائيا عند مستوى معنوية   (*) 

 بين المتوسطات الحـسابية     إحصائيةوجود فرق ذي داللة     ) ٢٩(       يتضح من الجدول    

 اإلجـراءات تطبيق المدقق الخارجي فـي األردن       بشأن   ولة بالدراسة بين تقديرات الفئات المشم   

واالختبارات الالزمة لتقييم مخاطر االحتيال المادي لتقييم مخاطر األخطاء المادية عنـد تـدقيق              

) t( استناداً إلى قيمـة       على فقرات االستبانة،     اإلجابة من جهة وبين متوسط مدى       البيانات المالية 

فأقل،  وكـان الفـرق      ) ٠,٠٥( عند مستوى  إحصائياوهي دالة   ) ٢٣,٢٨٦ (المحسوبة،  إذ بلغت   

 اإلجـراءات تطبيق المدقق الخارجي في األردن      بشأن   تقديرات الفئات المشمولة بالدراسة   لصالح  

واالختبارات الالزمة لتقييم مخاطر االحتيال المادي من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عنـد              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

١٢٦ 

  .اإلجابة ،  الن متوسط تقديرات العينة أعلى من متوسط مدى تدقيق البيانات المالية

  

  :الفرضية الرابعة

HO4 -4 :واالختبارات الالزمة لتقيـيم  اإلجراءاتيطبق المدقق الخارجي في األردن  ال 

  .وكفاية ومناسبة أدلة اإلثبات لتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

أكبر مـن  ) ٣٠,٦٠٢(المحسوبة وهي) t(بأن قيمة  )30(الالحق رقمتوضح بيانات الجدول   

 وبهـذه النتيجـة   ، ٠,٠٥ أقل من   )0.000(  وهي )(Sigكما أن الداللة     ).١,٩٩٧(الجدولية وهي 

 اإلجـراءات يطبق المـدقق الخـارجي فـي األردن     ال: يتم رفض الفرضية التي تنص على انه   

ة أدلة اإلثبات لتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق         واالختبارات الالزمة لتقييم وكفاية ومناسب    

يعني أن مدققي الحسابات في األردن يطبقون         مما Ha4البيانات المالية،  وقبول الفرضية البديلة       

 واالختبارات الالزمة لتقييم وكفاية ومناسبة أدلة اإلثبات مـن أجـل تقيـيم مخـاطر                اإلجراءات

  .يانات الماليةاألخطاء المادية عند تدقيق الب

تم حساب المتوسطات الحسابية،  واالنحرافات المعيارية لتقـديرات        الختبار هذه الفرضية     

 لعينة test - Tكما تم استخدام االختبار  على الفقرات الخاصة بالفرضية الرابعة،  عينة الدراسة

تطبيق المـدقق  أن واحدة من اجل اختبار الفرضية  والتأكد من وجود فرق بين تقديرات العينة بش  

 واالختبارات الالزمة لتقييم وكفاية ومناسبة أدلة اإلثبات لتقيـيم          اإلجراءاتالخارجي في األردن    

 علـى  اإلجابـة  من جهة وبين متوسط مـدى     مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية      

  .يبين النتائج ) ٣٠(والجدول ) ٣(فقرات االستبانة وهو 
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١٢٧ 

   )٣٠( جدول 
كفاية : المحور الرابع لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tائج االختبار التائي نت

   وبين متوسط مدى االجابةومناسبة أدلة اإلثبات

 المتوسط الحسابي
) t( قيمة 

  المحسوبة
  )t( قيمة 

  المجدولة
  مستوى الداللة

(Sig) 

  ٤,١٨  لتقديرات العينة

  ٣  إلجابةالمدى 
١,٩٩٧  ٣٠,٦٠٢  

*  
٠,٠٠٠  
  

     ).٠,٠٥≤α (دال إحصائيا عند مستوى معنوية   (*) 

  

 بـين  بين المتوسطات الحـسابية   إحصائيةوجود فرق ذي داللة     ) ٣٠(يتضح من الجدول    

 اإلجـراءات تقديرات الفئات المشمولة بالدراسة بشأن تطبيـق المـدقق الخـارجي فـي األردن      

ة أدلة اإلثبات لتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق         واالختبارات الالزمة لتقييم وكفاية ومناسب    

 )t( على فقرات االستبانة،  استناداً إلى قيمـة          اإلجابةالبيانات المالية من جهة وبين متوسط مدى        

 وكـان الفـرق    ،فأقـل ) ٠,٠٥(  عند مستوى  إحصائياوهي دالة   ) ٣٠,٦٠٢(إذ بلغت    المحسوبة،

 اإلجـراءات دراسة بشأن تطبيق المدقق الخارجي في األردن        لصالح تقديرات الفئات المشمولة بال    

اديـة  واالختبارات الالزمة لتقييم وكفاية ومناسبة أدلة اإلثبات من أجل تقييم مخاطر األخطاء الم            

  .اإلجابة الن متوسط تقديرات العينة أعلى من متوسط مدى عند تدقيق البيانات المالية،

  

  :الفرضية الخامسة

HO5 -5 :واالختبارات الالزمة لتوثيق اإلجراءاتالمدقق الخارجي في األردن يطبق  ال 

  .أدلة اإلثبات  من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية
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١٢٨ 

أكبر مـن   ) ٢٤,٢١٥(المحسوبة وهي ) t(بأن قيمة   )٣١(توضح بيانات الجدول الالحق رقم    

 وبهذه النتيجة يتم    ، ٠,٠٥ أقل من    )0.000( هي و )(Sigكما أن الداللة    ).١,٩٩٧(الجدولية وهي 

 اإلجـراءات يطبـق المـدقق الخـارجي فـي األردن           ال: رفض الفرضية التي تنص على انه     

واالختبارات الالزمة لتقييم لتوثيق أدلة اإلثبات لتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات             

 مـدققي الحـسابات فـي األردن يطبقـون          يعنـي أن    مما ٥Haوقبول الفرضية البديلة    .المالية

 واالختبارات الالزمة لتوثيق أدلة اإلثبات من أجل تقييم مخاطر األخطاء المادية عنـد          اإلجراءات

  .تدقيق البيانات المالية

تم حساب المتوسطات الحسابية،  واالنحرافات المعيارية لتقـديرات         الختبار هذه الفرضية    

 test - Tكما تم اسـتخدام االختبـار   صة بالفرضية الخامسة،   على الفقرات الخاعينة الدراسة

تطبيـق  لعينة واحدة من اجل اختبار الفرضية  والتأكد من وجود فرق بين تقديرات العينة بشأن                

 واالختبارات الالزمة لتوثيق أدلة اإلثبات لتقييم مخـاطر         اإلجراءاتالمدقق الخارجي في األردن     

 علـى فقـرات     اإلجابـة  من جهة وبين متوسط مدى       بيانات المالية األخطاء المادية عند تدقيق ال    

  .يبين النتائج) ٣١(والجدول ) ٣(االستبانة وهو 

   )٣١( جدول 
: المحور الخامس لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tنتائج االختبار التائي 

  اإلجابة وبين متوسط مدى توثيق أدلة اإلثبات

 المتوسط الحسابي
) t(ة قيم

  المحسوبة
  )t( قيمة 

  المجدولة
  مستوى الداللة

Sig 

  ٤,١٨  لتقديرات العينة

  ٣  اإلجابةلمدى 
١,٩٩٧  ٢٤,٢١٥  

*  
٠,٠٠٠  
  

   ).٠,٠٥ ≤α  (دال إحصائيا عند مستوى معنوية   (*) 
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١٢٩ 

 بـين  بين المتوسطات الحـسابية   إحصائيةوجود فرق ذي داللة     ) ٣١(يتضح من الجدول    

 اإلجـراءات تطبيـق المـدقق الخـارجي فـي األردن     بشأن  مشمولة بالدراسةتقديرات الفئات ال 

واالختبارات الالزمة لتوثيق أدلة اإلثبات لتقييم مخاطر األخطاء المادية عنـد تـدقيق البيانـات               

المحسوبة،  ) t( استناداً إلى قيمة      فقرات االستبانة،    عن اإلجابة من جهة وبين متوسط مدى       المالية

تقديرات فأقل،  وكان الفرق لصالح      ) ٠,٠٥( عند مستوى  إحصائياوهي دالة   ) ٢٤,٢١٥(إذ بلغت   

 واالختبـارات   اإلجـراءات تطبيق المدقق الخارجي في األردن      بشأن   الفئات المشمولة بالدراسة  

الالزمة لتوثيق أدلة اإلثبات لتقييم مخاطر األخطاء المادية عند تـدقيق البيانـات الماليـة ،  الن          

  .اإلجابةالعينة أعلى من متوسط مدى متوسط تقديرات 

  

  :الفرضية السادسة

HO6-6 :  وآراء   المدققين الخارجيين،    آراء داللة إحصائية بين     توجد فروقات ذات    ال 

مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين فـي األردن بتطبيـق     بشأنالمدققين الداخليين   

  .البيانات المالية واختبارات تقييم المخاطر المادية عند تدقيق إجراءات

لحـساب  Mann-Whitney Test   مان وتني " الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

مـدى التـزام   داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين وغير مرتبطتين وذلك بين رتب متوسطات  

عنـد   واختبارات تقييم المخاطر المادية      إجراءاتمدققي الحسابات الخارجيين في األردن بتطبيق       

 حجم العينة في كال     إن،  حيث    )داخلي،  خارجي    (  في ضوء نوع التدقيق      تدقيق البيانات المالية  

  .النتائج) ٣٢( ويبين جدول )  ٣٠(النوعين قريب من 
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١٣٠ 

  )٣٢( جدول 
إليجاد داللة الفروق بين رتب متوسطات درجات المدققين " مان وتني " نتائج اختبار 

  ليينالخارجيين،  والمدققين الداخ

متوسط   العدد النوع 
  الرتب

  الداللة مستوى  U Zقيمة   مربع الرتب
Sig  

 1292.50 35.90 36  مدقق خارجي

 918.50 30.62 30 مدقق داخلي

   66  المجموع

٠,٢٦٥  ١,١١٥- ٤٥٣,٥٠٠* 

   ).٠,٠٥≤α (دال إحصائيا عند مستوى معنوية    (*) 

  

وذلـك عنـد درجـة      ) ١,١١٥-(بة بلغت   المحسو) Z(أن قيمة   ) ٣٢(يتضح من الجدول    

يمكن  ال وعليه يتم    فأقل،  ) ٠,٠٥( عند مستوى  إحصائياوهي غير دالة     ،     ٦٤ = ٢ – ٦٦حرية  

 آراء داللة إحصائية بـين      توجد فروقات ذات    ال  :  الصفرية التي تنص على انه     )أي قبول (رفض

م مدققي الحـسابات الخـارجيين   مدى التزا ن بشأنالمدققين الداخليي  وآراءالمدققين الخارجيين،    

  . واختبارات تقييم المخاطر المادية عند تدقيق البيانات الماليةإجراءاتفي األردن بتطبيق 

تـم   )(HO6بشأن الفرضية ) مان وتني(كذلك وللتأكد من صحة النتائج التي كشف عنها اختبار 

  : التاليلعينتين مستقلتين  كما في التحليل  )   t-test(  استخدام اختبار 

داللة الفروق بـين   لعينتين مستقلتين  )  t-test(اختبار الختبار هذه الفرضية تم استخدام 

مـدى التـزام مـدققي الحـسابات     مجموعتين مستقلتين وغير مرتبطتين وذلك بين متوسـطات       

 واختبارات تقييم المخاطر المادية عند تـدقيق البيانـات          إجراءاتالخارجيين في األردن بتطبيق     

  .) خارجي داخلي،(  في ضوء نوع التدقيق ماليةال
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١٣١ 

  )٣٣(جدول
 المدققين الخارجيين،  والمدققين الداخليين آراءلداللة الفروق بين   )  t-test(  نتائج اختبار 

 واختبارات تقييم إجراءاتمدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين في األردن بتطبيق  بشأن
  المخاطر المادية

  العدد النوع
متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 t)(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة
Sig 

 0.28 4.17 36  مدقق خارجي

 0.23 4.13 30 مدقق داخلي

   66  المجموع

٠,٤٥٥*  ٠,٧٥٢ 

   ).٠,٠٥ ≤α (دال إحصائيا عند مستوى معنوية   (*) 

بين متوسطات الحسابية   بين ال عدم وجود  فروق ذات داللة       ) ٣٣(     يتضح من الجدول    

آراء  مدققي الحسابات الخارجيين وآراء المدققين الداخليين بشأن مدى التزام مدققي الحـسابات               

 تبعاً لمتغيـر نـوع    واختبارات تقييم المخاطر المادية عند تدقيق البيانات المالية       إجراءاتبتطبيق  

وهي غير دالـة   )٠,٧٥٢(ة إذ كانت المحسوب ) t(  استناداً إلى قيمة )داخلي،  خارجي  (  التدقيق

وجد فـرق   ت ال :وبهذه النتيجة يتم قبول الفرضية التي تنص على انه        . فأقل) ٠,٠٥(عند مستوى   

مدى التزام مدققين داللة إحصائية بين درجات المدققين الخارجيين،  والمدققين الداخليين في           ذات  

ات تقييم المخاطر المادية عند تـدقيق        واختبار إجراءاتالحسابات الخارجيين في األردن بتطبيق      

  .البيانات المالية
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١٣٢ 

  الفـصل الخامس

  االستنتاجات والتوصيات
  

  

  

  

   المقدمة5.1

   االستنتاجات 5.2

   التوصيات5.3
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١٣٣ 

   المقدمة5.1

 مدى التزام مـدققي الحـسابات فـي األردن الـداخليين            إلى بيان هدفت الدراسة الحالية    

ختبارات تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية، وقـد          وا بإجراءاتوالخارجيين  

أثارت الدراسة جملة من التساؤالت وقدمت أيضا فرضيات تعلقت بطبيعة العالقة بين متغيـرات              

،  وتوصلت إلى عدة استنتاجات ساهمت في حـل مـشكلة الدراسـة واإلجابـة عـن        الدراسة  

  :ييكما يلفتساؤالتها وفرضياتها، و

  

  :االستنتاجات 5.2
 واالختبـارات  اإلجراءاتبينت نتائج التحليل اإلحصائي أن المدقق الخارجي في األردن يطبق          -

الالزمة لفهم المنشأة وبيئتها الداخلية لتقييم مخاطر األخطاء المادية، إذ توجد عالقة بين فهـم                

 .ة عد تدقيق البيانات الماليـة المدقق لبيئة المنشأة وبين قدرته على تقييم مخاطر األخطاء المادي   

وكي يفهم المدقق طبيعة المنشأة وبيئتها الداخلية  يتوقع منه  أن يكون على معرفة تامة بطبيعة               

النشاط االقتصادي للمنشأة وسياستها المحاسبية وحجم المنافسة السوقية للقطاع الذي تعمل بـه             

مية التي من الممكن أن تـؤثر فـي         المنشأة وأهداف واستراتيجيات المنشأة، والسياسات الحكو     

نشاط المنشأة وأيضا يجب أن يكون على دراية بالبيئة القانونية للمنشأة والمـصادر الرئيـسية               

لإليرادات والعمالء والموردين الرئيسيين الذين تتعامل معهم المنشأة، وأخيرا يجب أن يكـون             

تقنيات اإلنتاجية المستخدمة فـي  على علم بالمعامالت مع األطراف ذات الصلة أو العالقة  وبال  

 . اإلنتاج
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١٣٤ 

 واالختبارات الالزمة الختبـار نظـام       اإلجراءاتوقد أثبتت النتائج أن المدقق يلتزم بتطبيق         -

ويتضمن نظـام  .الرقابة الداخلية عند تقييمه لمخاطر األخطار المادية عند تدقيق البيانات المالية     

شأة، والسياسات المتبعة في تفـويض الـصالحيات        الهيكل التنظيمي للمن  (الرقابة الداخلية من    

والمسؤوليات، والسياسات المتبعة في التعيين والتوجيه والتدريب، وموقع إدارة التدقيق الداخلي           

في  الهيكل التنظيمي، والتحقق من الفصل بين المهام الوظيفية، والرقابات الخاصـة بحمايـة               

ترونيـة، وحـدود الـصرف المـسموح بهـا          الموجودات، والرقابات الخاصة بالحماية اإللك    

 الخاصة بـالجرد الـدوري والمفـاجئ للنقديـة          واإلجراءاتللمسؤولين عن عملية الصرف،     

إذ بينت النتائج أن المدقق الخارجي في األردن يراعي كل العناصر السابقة عنـد              ) والبضاعة

 .تقييمه لمخاطر األخطاء المادية

 

 اإلجـراءات المدقق الخـارجي فـي األردن يطبـق         وتبين من خالل التحليل اإلحصائي أن        -

 .واالختبارات المناسبة لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند تدقيق البيانات المالية

  :يلي ويتضمن تحديد األخطاء الجوهرية ما -

أن يراعي المدقق تحديد المصادر المتوقعة للمخاطر الجوهريـة وتحديـد نـوع هـذه                .١

  .أم مخاطر اكتشاف / اطر رقابةأم مخ / مخاطر متأصلة(المخاطر

أن يحصل من اإلدارة على خطاب تمثيل يحدد مسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ الرقابـات               .٢

  .الداخلية المناسبة لمنع واكتشاف األخطاء الجوهرية

 تدقيق مفصلة لقيود التسويات المحاسبية التي تـتم فـي           إجراءاتأن يراعي فعال تطبيق      .٣

  .ماليةالمنشأة قبل نهاية الفترة ال

أن يراعي فعال إجراء االختبارات الالزمة لفحص مدى وصـحة عينـة مناسـبة مـن                 .٤
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١٣٥ 

  .المعامالت المحوسبة

مقارنـة المبيعـات وتكلفـة      ( المراجعة التحليلية مثل     إجراءاتأن يراعي فعال استخدام      .٥

  .المبيعات تلك التي كان قد توقعها المدقق

هم في مواقع يحتمل نشوء تحريفـات     أن يراعي فعال إجراء مقابالت مع الموظفين ممن          .٦

  .أو أخطاء جوهرية فيها

أن يراعي فعال التحقق لدى العمالء والموردين من شروط عقود معينة للتأكد من عـدم                .٧

  . جانبية بشأنهااتفاقياتوجود 

 للتحقق من صـحة وموضـوعية       المعتمدينأن يراعي فعال االستعانة بتقديرات الخبراء        .٨

توجـد   لعادلة للعقارات والموجودات األخرى من تلك التـي ال تقديرات اإلدارة للقيمة ا 

  .لها سوق نشطة

  .العادية أن يراعي فعال مراجعة وفحص المصروفات الكبيرة وغير .٩

 .يراعي فعال مراجعة التفويض والقيم الدفترية لقروض اإلدارة العليا ذات العالقة .١٠

 

 بـاإلجراءات جي في األردن يلتزم     تبين من خالل القيام بالتحليل اإلحصائي أن المدقق الخار         -

واالختبارات الالزمة لتقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات لتقييم مخاطر األخطاء الماديـة عنـد              

 :وحتى يستطيع تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات يجب عليه.تدقيق البيانات المالية

  .الحصول على أدلة إثبات خارجية من جهات مستقلة .١

  . األدلة المباشرة من غير المباشرةالحصول على .٢

 االستقصاءات المناسبة وبالذات من الموظفين المعنيين بالعمليات التـي يقومـون            استخدام .٣

  .بفحصها
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تطبيق أساليب التحقق الفعلي من وجود األصول بدال من االعتماد على أرصدتها الدفتريـة             .٤

  .فقط

  .كترونيا بدال من أدلة اإلثبات الشفهيةالحصول على األدلة المكتوبة أو المسجلة إل .٥

  .المشاركة في عملية الجرد الفعلي للمخزون .٦

  .التأكد من أن أدلة اإلثبات التي حصل عليها دقيقة وكاملة .٧

  .مراعاة الموازنة بين تكلفة الحصول على أدلة اإلثبات والفائدة المعلوماتية المحققة منها .٨

  .طر التدقيق في تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثباتتحديد األهمية النسبية لمخا .٩

  .قييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثباتتالحرص على ممارسة الشك المهني في  .١٠

  

 لتقيـيم   واإلجـراءات وبينت النتائج أيضا أن المدقق الخارجي في األردن يلتزم باالختبارات            -

 :يلي ر التزام المدقق ماوعناص.مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

الحـرص  /استخدام أوراق عمل كاملة ومفصلة لتوثيق عملية التدقيق والنتائج التي يتوصلون لها           (

الحرص على  / مع اإلدارة بشأن معالجة األخطاء الجوهرية التي يكتشفونها        اتصاالتهمعلى توثيق   

الحرص على   / لية التدقيق  النهائي ألرائهم حول عم    االستنتاجتوثيق المعلومات لتي تتعارض مع      

 بنسخ مـن األوراق المهمـة إلخـالء          االحتفاظ / توثيق العمليات التي تحدث بعد إعداد التقرير      

الحرص على تجميع النتائج النهائية لعملية التدقيق في ملف نهـائي بعـد             /المسؤولية أمام القضاء  

 ) .ى سرية المعلوماتالحرص على الحفاظ عل/الحرص على حفظ وثائق التدقيق/كتابة التقرير

توجد فروقات ذات داللة إحـصائية بـين         وأخيرا بينت النتائج من التحليل اإلحصائي أنه ال        -

 إجـراءات آراء مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين  في مدى التزام كٍل مـنهم بتطبيـق      

 .واختبارات تقييم مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية
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  ياتالتوص 5.3
  

وفقاً لالستنتاجات التي تم التوصل إليها من اإلطار النظري للدراسة وكذلك النتائج التـي                

  :تم الحصول عليها من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات،  تم الخروج بالتوصيات اآلتية

االهتمام بإلحاق مدققي الحسابات حديثي العهد بمهنة التدقيق بدورات محاسبية مختصة بتقييم             .١

 .اطر األخطاء الماديةمخ

 

 بعقد دورات متخصصة لمدققي الحسابات الخارجيين تتعلق بمعايير التدقيق          االهتمامضرورة   .٢

 الالزمة للكـشف عـن   االختباراتالدولية وكيفية تطبيقها خصوصا ما يتعلق منها بتصميم     

مثل هذه  األخطاء المادية والتالعب في القوائم المالية المنشورة، وفي رأيي يجب أن تكون             

 .الدورات إلزامية وليست اختيارية

  

ضرورة الحصول من المدققين ذوي الخبرة في المهنة على األخطاء األكثر شيوعا في كـل                .٣

نوع من أنواع المهن والصناعات عن طريق منشورات معينة،لتوثيق وتوطيد التعاون بين            

ل مهامهمـا مـن حيـث     المدقق الخارجي والمدقق الداخلي أثناء عملية التدقيق نظرا لتكام        

 .تقليص مخاطر الغش والتحريف في البيانات المالية إلى حدها األدنى

  

  ضرورة أن تكون هناك رقابة على مـدققي الحـسابات           -فيما أرى –وفي النهاية فإن األهم      .٤

 واالختبارات لتقيـيم مخـاطر األخطـاء        لإلجراءاتالخارجيين فيما يتعلق بمدى تطبيقهم      

 .بيانات المالية ومعايير التدقيق بشكل عامالمادية عند تدقيق ال
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 نحو وضع   االهتمامضرورة أن تولي جهات الرقابة واإلشراف على مهنة التدقيق مزيدا من             .٥

 واجبـاتهم المهنيـة خـالل       أداءوتطبيق العقوبات الرادعة على المدققين المقصرين فـي         

 واالختباراتجراءات  ممارسة التدقيق من ناحية تخطيط عملية التدقيق وتضمين الخطة اإل         

رات الشركات عند إعـداد     ا الذي قد تمارسه بعض إد     واالحتيالالكفيلة والكشف عن الغش     

 .البيانات المالية المنشورة لتلك الشركات
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  قائمة المراجع

  :المراجع العربية: أوال

، ترجمة محمد محمد    مدخل متكامل  :، المراجعة )٢٠٠٢(أرينز، ألفين وجيمس لوبك    .١

دار المريخ للنشر، الريـاض، المملكـة       .لديسطى وأحمد حامد حجاج   القادر ا  عبد

 .العربية السعودية

إصدارات المعايير الدولية لممارسـة أعمـال التـدقيق         "االتحاد الدولي للمحاسبين   .٢

 ".٢٠٠٧والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة 

مـن الناحيـة النظريـة      :، مدخل متكامل إلـى التـدقيق      )٢٠٠٤ (التميمي، هادي  .٣

 .دار وائل للنشر:عمان.ليةوالعم

ترجمة ، المراجعة بين النظرية والتطبيق،      )٢٠٠٣( توماس، وليم وأمرسون هنكي    .٤

دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية      .أحمد حامد حجاج وكمال الدين سعيد     

 .السعودية

مجلـة  "تطور الرقابة الداخلية وتدقيقها على الحبل المـشدود       " .جمعة، أحمد حلمي   .٥

 .٢٩_٢٨ :٢٠٠٨، أذار )٧٦_ ٧٥( العددقالمدق

 .دار الصفاء:عمان.المدخل إلى التدقيق الحديث، )٢٠٠٥(جمعة، أحمد حلمي،  .٦

تدقيق الحسابات فـي ضـوء معـايير        ،  )٢٠٠٦(الذنيبات، علي عبدالقادر حسن،      .٧

 .المؤلف:عمان.نظرية وتطبيق:التدقيق الدولية واألنظمة والقوانين المحلية

 .دار وائل للنشر:عمان.علم تدقيق الحسابات، )١٩٩٩(، عبداهللا، خالد أمين .٨
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دراسة على مدققي الحسابات    :تقييم مخاطر التدقيق  ) " ١٩٩٤(القرم، ناصر محمد   .٩

 .رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية". في األردن

العوامل المؤثرة في تقيـيم المراجـع الخـارجي         " ،  )٢٠٠٣(القريري، عبد الغني   .١٠

جامعة الملـك   ."دراسة ميدانية : ألغراض تخطيط عملية المراجعة    للخطر الحتمي 

 .www.kau.edu.sa.عبدالعزيز

 .دار المسيرة:عمان.تدقيق الحسابات المعاصر، )٢٠٠٦(مطارنة غسان فالح  .١١

اإلشراف على  " ،  )٢٠٠٧()بكاوب(ملخص مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة        .١٢

، "سؤولية المدققين إتجـاه االحتيـال     المدققين لمعايير بكاوب المتعلقة بم    تطبيق  

 .org.ascasociety.www://http/ .إصدارات طالل أبو غزالة

مدى التزام مدققي الحسابات الخـارجيين      " ،  )٢٠٠٨(المومني، منذر، بدور جمال      .١٣

بمسؤولية المـدقق   والخاص  )٢٤٠(في األردن بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم        

، ١، العـدد ٣٥مجلة دراسات الجامعة األردنية، المجلد ، "عن كشف الغش ومنعه  

 .األردن_عمان.)٦١ص_٣٩ص(
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  قائمة المالحق
  

  

  االستبانة) ١(ملحق 

  البيانات األولية اإلحصائية) ٢( ملحق
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  استبانه الدراسة

  )١(نموذج 

 

  :السيد المحترم مدقق الحسابات الخارجي

  تحية طيبة وبعد، 

 مدى التزام مدقق الحسابات الخـارجي فـي األردن بـإجراءات          "تجري الباحثة دراسة بعنوان     
وذلـك اسـتكماالً    ". واختبارات تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند تدقيق البيانـات الماليـة          

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الشرق األوسـط للدراسـات              
  . العليا

ونظراً ألهمية دوركم في توفير عنصر المصداقية للبيانات المالية التي تتولـون فحـصها، فـإن         
ألخطاء المادية التي قد توجد في تلك البيانات سيترتب عليها فيما لو لم يتم كـشفها ومعالجتهـا                  ا

  . أضرار اجتماعية جسمية تصيب جمع الفئات المستخدمة لتلك البيانات
على مجموعة  ) ٤٩٩ - ٣٠٠(من هنا نصت معايير التدقيق الدولية ضمن مجموع التقارير من             

التي يسترشد بها المدقق الخارجي من أجـل تقيـيم مخـاطر تلـك          من اإلجراءات واالختبارات    
  . األخطاء وذلك من أجل الحد منها أو على األقل تقليصها إلى المستوى المقبول

ضمن هذا اإلطار ترجو الباحثة الوقوف على رأيكم الموضوعي حول مـدى التـزامكم الفعلـي              
نية وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة       بتطبيق تلك اإلجراءات واالختبارات خالل ممارستكم المه      

االستبانة المرفقة بكل دقة وصراحة لما في ذلك من أهمية في الوصول إلى النتائج المتوخاة مـن         
البحث وذلك من أجل رفع سوية مهنة التدقيق الخارجي في األردن وتحسين فاعليتها في خدمـة                

أرجـو العلـم بـأن المعلومـات التـي          وأنا إذ أشكر لكم سلفاً تعاونكم  الصادق معي          . المجتمع
  .ستقدمونها لي ستبقى سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  
  من أجل االستفسار عن أي معلومة يرجى االتصال بالباحثة شادن عرار: مالحظة

ــاتف ــى الهــ ــي  ٠٧٧٧١٧٠٨٢٢:  علــ ــد اإللكترونــ ــى البريــ   أو علــ
Email:shadenarar@hotmail.com  

 

  شادن عرار:                                                    الباحثة               
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  : معلومات شخصية

   :العمر -١

   ٣٥ أقل من – ٣٠     ٣٠ أقل من – ٢٥     ٢٥     أقل من 

  :  المؤهل العلمي-٢

  دكتوراه    ماجستير     بكالوريوس       دبلوم   

  ): رئيسي( التخصص الدراسي -٣

  مالية      اقتصاد     دارة أعمال إ     محاسبة  

  :  الوظيفة الحالية-٤

  شريك    مدير تدقيق     مدقق رئيسي     مدقق  

  :  نوع الشهادة المهنية التي حصلت بموجبها على الترخيص بممارسة المهنة-٥

       JCPA                CPA             CA    أخـرى اذكرهـا مـن                    

  فضلك

  :دد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق  ع-٦

   فأكثر٢٠     ٢٠ أقل من – ١٠     ١٠ أقل من – سنوات ٣  

  هل لمكتب التدقيق الذي تمارس عملك من خالله عالقة تمثيل أو تعاون مع أحـد مكاتـب                 -٧

  . التدقيق األجنبية

  ال       نعم            

  :إذا كانت اإلجابة نعم أذكره من فضلك

..............................................................................  
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  استبانه الدراسة

  )٢(نموذج 

  :السيد المحترم مدقق الحسابات الداخلي

  : تحية طيبة وبعد

مدى التزام مدقق الحسابات الخارجي في األردن بإجراءات        "      تجري الباحثة دراسة بعنوان     

وذلـك اسـتكماالً    ". مخاطر األخطاء الجوهرية عند تدقيق البيانـات الماليـة        واختبارات تقييم   

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الشرق األوسـط للدراسـات              

  . العليا

      ونظراً لعالقة التعاون المشترك بينكم وبين مدقق الحسابات الخارجي خالل قيامـه بعمليـة       

 وكذلك ما يجمعكم معه من معارف وخبرة مهنية في نفس المجال مـن جهـة                التدقيق من جهة،  

أخرى، ترجو الباحثة الوقوف على رأيكم الموضوعي والمحايد حول مدى االلتزام الفعلي للمدقق             

الخارجي باإلجراءات واالختبارات الالزمة لتقييم مخاطر األخطار الجوهريـة لـدى ممارسـته             

  . الفعلية لمهمة التدقيق

     وأنا إذ أشكر لكم سلفاً تعاونكم الصادق معي، أرجو التكرم باإلجابة عن أسئلة االسـتبانة                  

المرفقة بكل دقة وصراحة لما في ذلك من أهمية في الوصول إلى النتائج المتوخاه مـن البحـث               

وذلك من أجل رفع سوية مهنة التدقيق الخارجي في األردن وتحسين فاعليتها في خدمة المجتمع               

  . لماً بأن المعلومات التي ستقدمونها لي ستبقى سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلميع

من أجل االستفسار عن أي معلومة يرجى االتـصال بالباحثـة شـادن عـرار علـى            : مالحظة
  Email:shadenarar@hotmail.com  أو على البريد اإللكتروني ٠٧٧٧١٧٠٨٢٢:الهاتف

                                                                         

  شادن عرار: الباحثة
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  : معلومات شخصية

   :العمر -١

   ٣٥ أقل من – ٣٠        ٣٠ أقل من – ٢٥         ٢٥        أقل من 

  :  المؤهل العلمي-٢

    دكتوراه                ماجستير         بكالوريوس        دبلوم   

  ): رئيسي(راسي  التخصص الد-٣

       مالية          اقتصاد       إدارة أعمال       محاسبة  

  :  الوظيفة الحالية-٤

       مدقق داخلي          مدير تدقيق  داخلي  

  :  نوع الشهادة المهنية التي حصلت بموجبها على الترخيص بممارسة المهنة-٥

     CIA                    CPA           JCPAأخرى اذكرها من فضلك              

  : عدد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق -٦

 ٢٠           ٢٠ أقل من – ١٠          ١٠ أقل من – سنوات ٣        

  فأكثر
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  : مالحظات ترجو الباحثة قراءتها قبل الشروع في اإلجابة عن أسئلة االستبانة* 

  : وهو بعنوان) ٣١٥ (وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم

  ". فهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية"

يتوجب على مدقق الحسابات الخارجي في سعيه لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية التي قـد تقـع      

  : في البيانات المالية التي يتولى تدقيقها مراعاة االعتبارات التالية

  . يئتها الداخلية أن يتفهم طبيعة نشاط المنشأة وب-١

  .  أن يتفهم بيئة الرقابة الداخلية للمنشأة-٢

 أن يقوم بتطبيق اإلجراءات واالختبارات الالزمة لتقييم مخاطر االحتيال المادي واألخطـاء             -٣

  . الجوهرية

  .  أدلة اإلثباتومالئمة أن يتأكد من كفاية -٤

  .  أن يقوم بتوثيق أدلة اإلثبات-٥

واحد من تلك االعتبارات الخمسة محوراً خاصاً به يحوي مجموعـة           وقد خصصت الباحثة لكل     

  . من األسئلة ذات الصلة

أرجو التكرم باإلجابة على هذه األسئلة بكل دقة وموضوعية وذلك بقصد الوصول إلـى النتـائج            

  . المتوخاة من الدراسة

  

  شاكراً لطف تعاونكم
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  .اخلية فهم طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الد:المحور األول

بين وجهة نظرك حول مدى مراعاة مدققي الحسابات الخارجيين لما يلي خالل ممارستهم الفعليـة                    
  .لعملية التدقيق من أجل تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية

   

  رةـقـالف  الرقم
موافق 
  محايدموافق  جداً

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

            . دي للمنشأةطبيعة النشاط االقتصا  ١
            . السياسات المحاسبية التي تتبناها إدارة المنشأة  ٢
ـ       السوقيةالمنافسة    ٣  ه في القطاع الذي تعمـل في

  . المنشأة
          

            . ستراتيجيات المنشأةاأهداف و  ٤
 نـشاط   فـي السياسات الحكومية التـي تـؤثر         ٥

  . المنشأة
          

            . البيئة القانونية للمنشأة  ٦
            . المصادر الرئيسية إليرادات المنشأة  ٧
            . العمالء والموردون الرئيسيون  ٨
            . ةقالمعامالت مع أطراف ذات صلة أو عال  ٩
            . التقنيات اإلنتاجية المستخدمة في المنشأة  ١٠
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   فهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأة:المحور الثاني

ما يلي خالل ممارستهم    لحول مدى مراعاة مدققي الحسابات الخارجيين       بين وجهة نظرك         
  .  الجوهرية في البيانات الماليةاألخطاءالفعلية لعملية التدقيق من أجل مخاطر 

  

  رةـقـالف  الرقم
موافق 
  محايدموافق  جداً

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

            . الهيكل التنظيمي للمنشأة  ١
ـ      ٢ ي تفـويض الـصالحيات     السياسات المتبعـة ف

  . والمسؤوليات
          

             .والتدريبالسياسات المتبعة في التعيين والتوجيه   ٣
            . موقع إدارة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي  ٤
            . موقع وصالحيات لجنة التدقيق في المنشأة  ٥
            . وظيفية المهام البينالتحقق من الفصل   ٦
            . لخاصة لحماية الموجوداتالرقابات ا  ٧
            .  اإللكترونيةبحمايةالرقابات الخاصة   ٨
حدود الصرف المسموح بها للمسؤولين عن عملية         ٩

  . الصرف
          

اإلجراءات الخاصة بالجرد الـدوري والمفـاجئ         ١٠
  .بضاعةللنقدية وال
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  . مخاطر األخطاء الجوهرية اإلجراءات واالختبارات المناسبة لتقييم :المحور الثالث
بين وجهة نظرك بشأن مدى االلتزام الفعلي لمـدققي الحـسابات الخـارجيين بتطبيـق اإلجـراءات                      

  . واالختبارات التالية خالل ممارساتهم الفعلية من أجل تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية

  رةـقـالف  الرقم
موافق 
  محايد  موافق  جداً

غير 
  وافقم

غير موافق 
  بشدة

تحديد المصادر المتوقعة للمخاطر الجوهريـة      يراعون فعال     ١
  ). مخاطر متأصلة، أم مخاطر رقابة، أم مخاطر اكتشاف(

          

حـدد  يحصول  من اإلدارة على خطاب تمثيل    يراعون فعال ال    ٢
مسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ الرقابات الداخلية المناسـبة        

  . ء الجوهريةلمنع واكتشاف األخطا

          

 التسويات   لقيود تطبيق إجراءات تدقيق مفصلة   يراعون فعال     ٣
  . ة التي تتم في المنشأة قبيل نهاية الفترة الماليةيالمحاسب

          

إجراء االختبارات الالزمة لفحص مدى وصحة      يراعون فعال     ٤
  .  من المعامالت المحوسبة مناسبةعينة

          

جراءات المراجعة التحليليـة مثـل      استخدام إ يراعون فعال     ٥
 المبيعات الفعلية بتلك التي كان قـد        ةمقارنة المبيعات وتكلف  

  . توقعها المدقق

          

إجراء مقابالت مع الموظفين ممـن هـم فـي     يراعون فعال     ٦
  .  تحريفات أو أخطاء جوهريةفيها مواقع يحتمل نشوء 

          

 مـن شـروط      لدى العمالء والموردين   يراعون فعال التحقق    ٧
  .  بشأنهاجانبيةعقود معينة للتأكد من عدم وجود اتفاقيات 

          

يراعون فعال االستعانة بتقديرات الخبراء المعتمدين للتحقق         ٨
من صحة وموضوعية تقـديرات اإلدارة للقيمـة العادلـة          
للعقارات والموجودات األخرى من تلك التي ال توجـد لهـا           

  .سوق نشطة

          

مراجعة وفحص المصروفات الكبيـرة وغيـر       يراعون فعال     ٩
  العادية

          

يراعون فعال مراجعة التفويض والقيم الدفتريـة لقـروض           ١٠
  اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة
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   كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات:المحور الرابع
السعي للحـصول   مدققي الحسابات الخارجيين ب   لبين وجهة نظرك بشأن مدى االلتزام الفعلي           

  . على أدلة اإلثبات التالية من أجل تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية

  رةـقـالف  الرقم
موافق 
  محايد  موافق  جداً

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

الحرص على الحصول على أدلـة اإلثبـات        يراعون فعال     ١
  . الخارجية ومن جهات مستقلة ما أمكن ذلك

          

الحرص على الحصول على أدلـة اإلثبـات        راعون فعال   ي  ٢
  . دالً من غير المباشرةبالمباشرة 

          

الحرص على الحصول على أدلة المكتوبة أو       يراعون فعال     ٣
  . المسجلة إلكترونياً بدالً من أدلة اإلثبات الشفهية

          

الحرص على استخدام االستقصاءات المناسبة   يراعون فعال     ٤
  . ين المعنيين بالعمليات التي يقوم بفحصهاومن الموظف

          

 أساليب التحقق الفعلـي      تطبيق الحرص على يراعون فعال     ٥
من وجود األصول بدالً من االعتماد على أرصدتها الدفترية     

  . فقط

          

الحرص على المشاركة في عمليـة الجـرد        يراعون فعال     ٦
  . الفعلي للمخزون

          

لى أن يتوفر فـي أدلـة اإلثبـات         الحرص ع يراعون فعال     ٧
  . الداخلية عنصرا الدقة واكتمال المعلومات

          

الحرص على الموازنة بين تكلفة الحـصول       يراعون فعال     ٨
  . على أدلة اإلثبات والفائدة المعلوماتية المحققة منها

          

الحرص على مراعاة األهمية النسبية لمخاطر  يراعون فعال     ٩
  . فاية ومناسبة أدلة اإلثباتالتدقيق في تقييم ك

          

الحرص على ممارسة الشك المهني في تقييم       يراعون فعال     ١٠
  .كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات
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  .  توثيق أدلة اإلثبات:المحور الخامس

بين وجهة نظرك بشأن مدى االلتزام الفعلي لمدققي الحسابات الخارجيين بتوثيق أدلة اإلثبات             
  .  مخاطر األخطاء الجوهرية خالل ممارساتهم المهنيةالخاصة بتقييم

  رةـقـالف  الرقم
موافق 
  محايد  موافق  جداً

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

الحرص على استخدام أوراق عمـل كاملـة        يراعون فعال     ١
 ون التي يتوصـل   والنتائجومفصلة لتوثيق عملية التدقيق     

  . إليها

          

 مـع اإلدارة  متـصاالته الحرص على توثيق ا يراعون فعال     ٢
  . فونهابشأن معالجة األخطاء الجوهرية التي يكتش

          

 مع األطراف   مالحرص على توثيق مراسالته   يراعون فعال     ٣
  . الخارجية

          

تعارض تالحرص على توثيق المعلومات التي    يراعون فعال     ٤
  .  حول عملية التدقيقألرائهممع االستنتاج النهائي 

          

الحرص على توثيق أية عمليات تحدث فـي        فعال  يراعون    ٥
  . المنشأة بعد تاريخ تقرير التدقيق

          

يراعون فعال اإلحتفاظ بنسخ  من األوراق المهمـة لبيـان       ٦
   .أنهم بذلوا العناية المهنية الالزمة أمام القضاء

          

 فهمالحرص على تضمين الملف النهائي في       يراعون فعال     ٧
  . مخاطر األخطاء الجوهرية خاصة بصفةمنشأة وبيئتها وال

          

الحرص على تجميع النتائج النهائية لعمليـة       يراعون فعال     ٨
  . التدقيق في ملف نهائي بعد كتابة التقرير

          

الحرص على حفظ وثائق التدقيق في المكان       يراعون فعال     ٩
  . سب وللمدة المناسبةاالمن

          

            . ظ على سرية المعلوماتالحرص على الحفايراعون فعال   ١٠

  

  هل لديك مقترحات أخرى تود مشاركتها مع الباحثة؟: ثالثا

  

  

...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
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)٢(ملحق  
 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

66 100.0
0 .0

66 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.773 10

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

66 100.0
0 .0

66 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.822 10

Cronbach's
Alpha N of Items
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

66 100.0
0 .0

66 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.841 10

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

66 100.0
0 .0

66 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.815 10

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 

١٥٧ 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

66 100.0
0 .0

66 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.860 10

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

66 100.0
0 .0

66 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.911 50

Cronbach's
Alpha N of Items
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Frequency Table 

  
 نوع التدقیق

 
  
  
  
  
  
  
  

 المؤھل العلمي
2س

1 1.5 1.5 1.5
58 87.9 87.9 89.4
7 10.6 10.6 100.0

66 100.0 100.0

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
                       

                      التخصص الدراسي
 

3س

60 90.9 90.9 90.9

2 3.0 3.0 93.9

2 3.0 3.0 97.0

2 3.0 3.0 100.0

66 100.0 100.0

محاسبة

ادارة اعمال

اقتصاد

مالية

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  

  نوع الشهادة المهنية

5س

28 42.4 42.4 42.4
2 3.0 3.0 45.5

15 22.7 22.7 68.2
21 31.8 31.8 100.0
66 100.0 100.0

CiA

CPA
JCPA
اخرى

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

   مهنة التدقيقالخبرة العملية في
 
 

النوع

36 54.5 54.5 54.5
30 45.5 45.5 100.0
66 100.0 100.0

خارجي
داخلي
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

6س

32 48.5 48.5 48.5

26 39.4 39.4 87.9
8 12.1 12.1 100.0

66 100.0 100.0

10اقل من-3من 

20اقل من-10من 
 فاكثر20من

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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66 4.35 .568 .070
66 4.35 .511 .063
66 3.94 .839 .103

66 4.14 .605 .074
66 4.15 .789 .097
66 4.18 .630 .078
66 4.24 .583 .072

66 4.18 .552 .068
66 4.27 .596 .073
66 3.59 .992 .122
66 4.09 .488 .060

66 4.06 .523 .064
66 3.44 .879 .108
66 4.09 .626 .077
66 4.17 .514 .063

66 4.23 .457 .056
66 4.24 .466 .057
66 4.15 .614 .076
66 4.24 .466 .057

66 4.24 .528 .065
66 4.27 .621 .076
66 4.24 .528 .065
66 4.41 .495 .061

66 4.32 .501 .062
66 4.32 .531 .065
66 3.94 .653 .080
66 3.94 .782 .096

66 3.79 .937 .115
66 4.30 .554 .068
66 4.11 .585 .072
66 4.17 .414 .051

66 4.12 .448 .055
66 4.27 .482 .059
66 4.08 .563 .069
66 4.29 .456 .056

66 4.26 .563 .069
66 4.29 .456 .056
66 3.92 .771 .095
66 4.23 .422 .052

66 4.20 .437 .054
66 4.36 .515 .063
66 4.30 .554 .068
66 4.11 .682 .084

66 4.12 .645 .079
66 4.11 .636 .078
66 4.21 .595 .073
66 4.20 .503 .062

66 4.00 .784 .097
66 4.26 .506 .062
66 4.15 .472 .058
66 4.14 .391 .048
66 4.10 .353 .043

66 4.16 .406 .050
66 4.18 .314 .039
66 4.18 .396 .049

1االول

2االول
3االول
4االول
5االول

6االول
7االول
8االول
9االول

10االول
1الثاني
2الثاني
3الثاني

4الثاني
5الثاني
6الثاني
7الثاني

8الثاني
9الثاني
10الثاني
1الثالث

2الثالث
3الثالث
4الثالث
5الثالث

6الثالث
7الثالث
8الثالث
9الثالث

10الثالث
1الرابع
2الرابع
3الرابع

4الرابع
5الرابع
6الرابع
7الرابع

8الرابع
9الرابع
10الرابع
1الخامس

2الخامس
3الخامس
4الخامس
5الخامس

6الخامس
7الخامس
8الخامس
9الخامس

10الخامس
االول
الثاني
الثالث

الرابع
الخامس

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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١٦٠ 

T-Test 
 

One-Sample Statistics

66 4.14 .391 .048
66 4.10 .353 .043
66 4.16 .406 .050
66 4.18 .314 .039
66 4.18 .396 .049

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

23.673 65 .000 1.139 1.04 1.24
25.228 65 .000 1.095 1.01 1.18
23.286 65 .000 1.164 1.06 1.26
30.602 65 .000 1.182 1.10 1.26
24.215 65 .000 1.182 1.08 1.28

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 3

 
 
 
T-Test 
 

Group Statistics

36 4.1744 .28084 .04681

30 4.1260 .23384 .04269

النوع
خارجي

داخلي

مدى إلتزام مدققين الحسابات
الخارجيين في األردن بتطبيق
إجراءات وإختبارات تقييم المخاطر
المادية عند تدقيق البيانات المالية

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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١٦١ 

Independent Samples Test

.060 .807 .752 64 .455 .04844 .06442 -.08025 .17714

.765 64.000 .447 .04844 .06335 -.07812 .17501

Equal
variances
assumed

Equal
variances not
assumed

مدى إلتزام
مدققين الحسابات
الخارجيين في
األردن بتطبيق
إجراءات
وإختبارات تقييم
المخاطر المادية
عند تدقيق
البيانات المالية

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means

 
 
NPar Tests 
 
 
Mann-Whitney Test 
 
 Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks النوع 
 األردن في الخارجيين الحسابات مدققين إلتزام مدى
 المادية المخاطر تقييم وإختبارات إجراءات بتطبيق
 المالية البيانات تدقيق عند

 خارجي
36 35.90 1292.50 

 918.50 30.62 30 داخلي  
  Total 66     

 
 

 
 
 

 
 

Test Statisticsa

453.500

918.500
-1.115

.265

Mann-Whitney U

Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

مدى إلتزام مدققين الحسابات الخارجيين في األردن بتطبيق إجراءات وإختبارات
تقييم المخاطر المادية عند تدقيق البيانات المالية

Grouping Variable: النوعa. 
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