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 دور المدقق الخارجي في الحد من مخاطر التدقيق في البنوك التجارية األردنية

 عبد فرقد شاكر عبد : إعداد

 نس الشكبكي يك  :الدكتكر إشراؼ

 الممخص
تيدؼ الدراسة إلى بياف دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ في البنكؾ 
التجارية األردنية، كذلؾ مف خالؿ:تقييـ دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر اإلكتشاؼ 

د تـ إستخداـ كمخاطر المالزمة كمخاطر الرقابة كمخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية ، كق
المنيج الكصفي المسحي ككنو المنيج المالئـ ألغراض ىذه الدراسة في تحميؿ بيانات الدراسة، كقد 
تـ إختيار عينة عشكائية بسيطة مف المدققيف الخارجييف في البنكؾ التجارية كمكاتب التدقيؽ، حيث 

الجة اإلحصائية تـ ألغراض المع( إستمارة مف مجتمع الدراسة الكمي ، ك 71تـ تكزيع كجمع )
( لمعالجة البيانات، كالتي تـ إدخاليا إلى الحاسكب، إلستخراج SPSSإستخداـ حزمة برمجيات )

التكرارات، كالمتكسطات الحسابية، كاإلنحرافات المعيارية، كفقان ألسئمة الدراسة، كاألخذ بمستكل 
 (.α(0.05 ≥الدللة 

دكر لممدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر بينت الدراسة كتكصمت الدراسة الى نتائج منيا 
كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية كمخاطر الرقابة مخاطر المالزمة ك اإلكتشاؼ 

( في دكر المدقؽ الخارجي في الحد α≤0.05عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل )،ك 
ات الثالث تعزل إلى اإلختالؼ في المؤىؿ مف مخاطر التدقيؽ سكاء عمى الدرجة الكمية أك المتغير 

كجكد فركؽ في دكر المدقؽ الخارجي في ، ك عدد الدكرات التدريبيةك  سنكات الخبرةكالعمر ك  العممي
الحد مف مخاطر التدقيؽ )الدرجة الكمية، دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر الكتشاؼ 

مف مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ في  كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية،
البنكؾ التجارية األردنية( تعزل إلى إختالؼ في الشيادات المينية كلصالح الذيف ل يكجد لدييـ 

 .شيادات مينية
كأساليب عمميـ إلى في البنكؾ كتكصي الدراسة بإخضاع مدققي الحسابات الخارجييف 

لضعؼ في عمميـ كالعمؿ عمى تطكير خبراتيـ كمياراتيـ عممية تقكيـ مستمرة لتحديد نقاط القكة كا
كمساعدتيـ في اإلطالع عمى أساليب التدقيؽ الحديثة، كأف يقكـ المدقؽ الخارجي بتقكيـ المخاطر 

 المتالزمة كالكتشاؼ كالراقبة عند تنفيذ عممية التدقيؽ.

 .التجارية األردنيةالمدقؽ الخارجي، الحد مف مخاطر التدقيؽ، البنكؾ  الكممات المفتاحية:
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Abstract 
 

The study aims to indicate the role of the external auditor in reducing audit in 

Jordanian commercial banks risk، through: evaluation of the role of the external auditor 

in reducing the risk of discovery and the risks inherent in the risk control Kmkhatr audit 

in Jordanian commercial banks have been using the descriptive survey as the 

appropriate approach for the purposes of this study in the study data analysis، has been a 

simple random sample of external auditors in the commercial banks and the offices of 

audit selection، where the distribution and collection (71) form of the total study 

population, and for the purposes of statistical treatment has been used software package 

(SPSS) for the treatment of Data, which was entered into a computer, for the extraction 

of duplicates, and arithmetic averages, standard deviations, according to the study 

questions, and the introduction of the level of significance (α ≤ 0.05). 

The results of the study showed that the role of the external auditor in reducing 

the risks of discovery, inherent risks and control risks as one of the risks of auditing the 

Jordanian commercial banks, and the absence of significant differences at (α ≤ 0.05)On 

the total score or the three variables due to the difference in the academic qualification, 

age, years of experience and the number of training courses, and differences in the role 

of the external auditor in reducing audit risk (overall score, the role of the external 

auditor in reducing the risk of discovery as a risk of auditing commercial banks) 

Jordanian control of audit risk as the risk in the Jordanian commercial banks) due to the 

difference in professional certification for the benefit of those who do not have 

professional certificates. 

The study recommends that external auditors and their methods of work be 

subjected to an ongoing evaluation process to identify the strengths and weaknesses of 

their work, to develop their expertise and skills, and to assist them in reviewing the 

modern auditing methods. The external auditor should evaluate the risks involved in 

carrying out the audit process. In external audit quality. 

 

Keywords: External Auditor, Risk Reduction Audit, Jordanian Commercial Banks. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة: 1-1

ىامػػان فػػي المصػػارؼ بشػػكؿ خػػاص، كيضػػع المنظمػػكف متطمبػػات  تمعػػب رقابػػة المؤسسػػة دكران 

عمػػػى تمػػػؾ المصػػػارؼ، ليكػػػكف لػػػدييا ىياكػػػؿ رقابيػػػة فعالػػػة، كتبعػػػان لػػػذلؾ يػػػدرؾ المػػػدقؽ ىيكػػػؿ رقابػػػة 

المؤسسػػػػة المصػػػػرفية، ككيفيػػػػة قيػػػػاـ الجيػػػػات الرقابيػػػػة بػػػػأداء مسػػػػئكلياتيـ فػػػػي رقابػػػػة كضػػػػبط كتكجيػػػػو 

كاؿ المخػاطر المرتبطػة بأنشػطتيا كخػدماتيا، لػذا المصرؼ، حيػث تتعػرض المصػارؼ لمعديػد مػف أشػ

فػػإف فيػػـ المػػدقؽ لطبيعػػة ىػػذه المخػػاطر، كانعكاسػػاتيا عمػػى النػػكاحي اإلداريػػة كالماليػػة لممصػػرؼ بػػات 

أمػػران ضػػركريان، لنجػػاح ميمػػة التػػدقيؽ فػػي المصػػارؼ، كخاصػػة فػػي مرحمػػة التخطػػيط لعمميػػة التػػدقيؽ. 

المخاطر المالزمة لمختمؼ أكجو فعاليات المصرؼ، كمػا  حيث أف ىذا الفيـ يمّكف المدّقؽ مف تقييـ

تساعده في تحديد درجة العتماد عمى نظـ الرقابة الداخمية، كتحديد طبيعة كتكقيت كمدل إجػراءات 

 التدقيؽ.

مخػاطر التػدقيؽ كاألىميػة النسػبية إذ تمفػت ( أنػو  200كقد أشار معيار التدقيؽ الػدكلي رقػـ )

غيػر إلى مخاطرة التدقيؽ الناتجة عف إبداء مراقب الحسػابات رأيػان لحسابات مراقب ا عنايةىذه الفقره 

منسػػبان بشػػأف البيانػػات الماليػػة كالتػػي تقسػػـ إلػػى مخػػاطرة األخطػػاء الجكىريػػة كمخػػاطرة اإلكتشػػاؼ، إذ 

التػػدقيؽ، أم أنيػػا تحػػدد كاجبػػات يجػػب أف يخطػػط مراقػػب الحسػػابات عمميػػة التػػدقيؽ لتقميػػؿ مخػػاطرة 

 ((. 200)معيار التدقيؽ الدكلي رقـ )  كصعكبات كسمبيات عممو مراقب الحسابات

أصبحت مخاطر التدقيؽ التي تتضمنيا عممية تدقيؽ الحسابات مف العكامؿ الميمة التي 

تدقيؽ القكائـ المالية لعميؿ بعيف اإلعتبار سكاء عند قبكؿ يجب عمى مدقؽ الحسابات أف يأخذىا 
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ـ المالية لعميؿ سابؽ ككذلؾ عند تخطيط عممية التدقيؽ، كعند جديد أك اإلستمرار في تدقيؽ القكائ

لذلؾ أصبح لزامان عمى مدقؽ الحسابات البحث كالكشؼ عف ، التصميـ إجراءات تنفيذ عممية التدقيؽ

إذ أف عدـ الكشؼ كالتعرؼ عمى تمؾ األخطاء  ،األخطاء الجكىرية في السجالت المالية لممنشأة

 ،اجو العممية التدقيقية كتتركز ىذه المخاطر في مخاطر اإلكتشاؼيؤدم بالنتيجة إلى مخاطر تك 

مدقؽ الخارجي كمخاطر الرقابة كالتي سيتـ في ىذه الدراسة محاكلة بياف دكر ال ،كمخاطر المالزمة

 في الحد مف مخاطرىا في البنكؾ التجارية الردنية.

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:  1-2

الميف تعرضان لممخاطر إذا ما قكرنت بالميف األخرل، إذ  تعد ميمة التدقيؽ كاحدة مف أكثر

أف مراقب الحسابات يتعاطى كيتعامؿ مع الكحدة اإلقتصادية التي تعد ظاىرة شديدة التعقيد ككنيا 

تضـ بيف طياتيا كـ مف األحداث كالعمميات التي تككلد معمكمات تتدفؽ داخؿ الكحدة اإلقتصادية 

ل تتدفؽ مع عالقات مع أطراؼ خارجية ذات أىداؼ كدكافع سمككية أفقيان كراسيان كمعمكمات أخر 

ديناميكية الظاىرة التي تتعامؿ معيا مينة التدقيؽ تساىـ متبانية كمتناقضة كأحيانان متضاربة. كلعؿ 

في زيادة كتعاظـ مخاطرىا، كخطر التدقيؽ يعد كاحدان مف أىـ التحديات كالصعكبات التي تكاجو 

ت كالذم يامثؿ في المسؤكلية المينية كالقانكنية التي تقع عمى عاتؽ مراقب مينة تدقيؽ الحسابا

المتمثؿ في مستخدمي المعمكمات المحاسبية الذم يعتمدكف الحسابات في مكاجيتو لمطرؼ الثالث 

كعميو تتمثؿ مشكمة الدراسة، في بياف دكر عمى تقريرة كيثقكف بو في إتخاذ قراراتيـ اإلقتصادية. 

رجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ مف خالؿ إثارة التساؤؿ التالي: ما دكر المدقؽ المدقؽ الخا

الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ )مخاطر اإلكتشاؼ، المخاطر المالزمة، كمخاطر الرقابة( 

 ؟في البنكؾ التجارية األردنية



4 

 

 
 

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ التساؤلت الفرعية التالية :

 ؟في الحد مف مخاطر الكتشاؼ  في البنكؾ التجارية األردنية ما دكر المدقؽ الخارجي -

 ؟ما دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف المخاطر المالزمة في البنكؾ التجارية األردنية -

 ؟ما دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر الرقابة في البنكؾ التجارية األردنية -

 أىداف الدراسة:  1-3

ر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية تيدؼ الدراسة إلى بياف دك 

 األردنية، كذلؾ مف خالؿ:

تقييـ دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر اإلكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ في  -

 البنكؾ التجارية األردنية .

ي البنكؾ تقييـ دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ ف -

 التجارية األردنية.

تقييـ دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ  -

 التجارية األردنية.

 أىمية الدراسة: 1-4

أدل ذلؾ إلى تأثيرىا  ،لما كانت المخاطر التي تحيط بعمؿ المنشأة كثيرة كمتعددة الخطكرة

ستمراريتي ا، كمف ىذه المخاطر مخاطر التدقيؽ المتمثمة في اإلكتشاؼ عمى حياة المنشأة كا 

كالمالزمة كالرقابة، لذلؾ تكجب عمى المدقؽ الخارجي اإلىتماـ كبذؿ العناية المينية الكافية 

 ، كعميو تتمثؿ أىمية الدراسة مف خالؿ:المخاطرإلكتشاؼ تمؾ 

 رقابة. التعرؼ عمى مخاطر التدقيؽ المتمثمة في اإلكتشاؼ كالمالزمة كال -

 بياف دكر المدقؽ الخارجي في التعرؼ عمى تمؾ المخاطر ككذلؾ الحد مف آثارىا. -
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 فرضيات الدراسة: 1-5

 لإلجابة عف التساؤؿ الثاني سيتـ اختيار الفرضيات التالية: 

 الفرضية الرئيسية األولى:

H01:  دكريكجد ل ( 0.05ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥α )حد مف في ال ممدقؽ الخارجيل

 في البنكؾ التجارية األردنية. مخاطر التدقيؽ

 الفرضية الفرعية األولى:

Ho11:  دكرل يكجد ( 0.05ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥α )مف  ممدقؽ الخارجي في الحدل

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر اإلكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ 

 الفرضية الفرعية الثانية:

Ho12:  دكر ل يكجد( 0.05ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥α )مف  ممدقؽ الخارجي في الحدل

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 الفرضية الفرعية الثالثة:

Ho13: دكر يكجد  ل( 0.005ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥α )مف  ممدقؽ الخارجي في الحدل

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر التدقيؽ مخاطر الرقابة كأحد 

 الفرضية الرئيسية الثانية:

Ho2 : ل( 0.005يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ≥α في دكر )المدقؽ الخارجي 

المؤىؿ العممي، في البنكؾ التجارية األردنية باختالؼ المتغيرات  في الحد مف مخاطر التدقيؽ

سمى الكظيفي، كالعمر، كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ عمؿ التدقيؽ، كعدد كالشيادة المينية، كالم

 .الدكرات التدريبية في مجاؿ التدقيؽ
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 حدود الدراسة: 1-6

 تب التدقيؽ في األردف.االمدققيف الخارجييف العامميف في مك الحدود البشرية:

 في األردف.مكاتب التدقيؽ   الحدود المكانية:

 2017-2016لدراسية السنة ا الحدود الزمنية:

 مصطمحات الدراسة: 1-7

تقسـ إلى مخاطرة األخطاء  أفإلى ( 200كقد أشار معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) مخاطر التدقيق:

الجكىرية كمخاطرة اإلكتشاؼ، إذ يجب أف يخطط مراقب الحسابات عممية التدقيؽ لتقميؿ مخاطرة 

عكبات كسمبيات عممو  )معيار التدقيؽ الدكلي التدقيؽ، أم أنيا تحدد كاجبات مراقب الحسابات كص

 ((. 200رقـ )

بالدرجة التي سيتحصؿ عمييا المستجيب عمى استبانة مخاطر  مخاطر التدقيق إجرائيآكتعرؼ 

 التدقيؽ بمجالتيا كفقراتيا كالتي سيعدىا الباحث ألغراض ىذه الدراسة.

مراجعة قد تؤدم بالمراجع إلى نتيجة كىي المخاطر المتمثمة في أف إجراءات ال مخاطر اإلكتشاف:

مؤداىا عدـ كجكد خطأ في أحد األرصدة أك في نكع معيف مف المعامالت في الكقت الذم يككف 

فيو ىذا الخطأ مكجكدان كيككف جكىريان إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرل أك نكع آخر مف 

 مف خالؿ فقرات الستبياف . (، كتـ قياسو17: 2010 ،د الدكلي لممحاسبيفالمعامالت )التحا

 ،ىي قابمية تعرض فئة مف المعامالت أك رصيد حساب أك إفصاح لكجكد خطأ المخاطر المالزمة:

كذلؾ قبؿ النظر في أية أنظمة رقابة ذات عالقة  ،إما منفردان أك لدل مجتمع مع أخطاء أخرل

 ستبياف .( ، كتـ قياسو مف خالؿ فقرات ال2016 ،حاد الدكلي لممحاسبيف)الت
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تعرؼ مخاطر الرقابة عمى أنيا الخطر الناتج عف إحتمالية أف نظاـ الرقابة  مخاطر الرقابة:

لـ يكتشؼ أك يمنع حدكث أخطاء جكىرية في القكائـ المالية كمما زادت  بنؾالداخمية الحالي لم

قد يحدث في  فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية كاف خطر الرقابة منخفضان، كتتمثؿ في أف الخطأ الذم

إما  ،عممية تأكيد حكؿ فئة مف المعامالت أك رصيد حساب أك إفصاح كالذم قد يككف خطأن جكىريان 

لف يتـ منع حدكثو أك اكتشافو أك تصحيحو في الكقت  ،منفردان أك لدل جمعو مع األخطاء األخرل

، كتـ قياسو مف خالؿ  (2016 ،اد الدكلي لممحاسبيفالمحدد مف قبؿ الرقابة الداخمية لممنشأة )التح

 فقرات الستبياف.

خاللو كالمسجؿ لدل دائرة مراقب  فالمكتب الذم يزاكؿ مدقؽ الحسابات المينية م مكتب التدقيق:

  .(( المعدلة8قانكف األكراؽ المالية، مادة )الشركات في كزارة الصناعة كالتجارة )
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري 2-1

 الدراسات السابقة 2-2

 ما يميز ىذه الدراسة 2-3
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري: 2-1

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لإلطار النظرم المتعمؽ بمكضكع التدقيؽ الخارجي كمخاطر التدقيؽ  

 يف تاليان.مخاطر التدقيؽ كما ىك مبكدكر المدقؽ في الحد مف 

 :مفيوم التدقيق الخارجي 2-1-1

يساىـ التدقيؽ الخارجي في تكفير البيانات كالمعمكمات لمجيات ذات العالقة، حيث يقـك 

أك مف خارجو بمعمكمات مالية مناسبة  بنؾبتزكيد مستخدمي البيانات المالية سكاء كانكا مف داخؿ ال

ية المعمكمات المحاسبية، فالبد مف أف تصاغ بطريقة كمالئمة إلتخاذ القرارات المختمفة، كنظران ألىم

تستطيع مف خالليا جميع المستكيات اإلدارية أف تستفيد مف معمكماتيا كبياناتيا، كلذلؾ يجب أف 

 تخضع ىذه المعمكمات لعممية تدقيؽ كتنقيح لمتأكد مف عدالتيا كمكثكقيتيا.

 :تعريف التدقيق الخارجي 2-1-2

دقيؽ تصنؼ مف النشاطات الخدمية أم ضمف قطاع الخدمات إل كبالرغـ مف أف مينة الت

 Francis et) أننا نجد أف نشاط التدقيؽ ليختمؼ عف بقية األنشطة في القطاعات األخرل

al,2012.) 

الجمعية العمكمية  جية رقابية معينة مف قبؿ عمى أنو   التدقيق الخارجييعرؼ 

كتقديـ  ياقيدؼ إلى  فحص البيانات المالية كتدقي)المساىميف( تعطييا قدر كـ الستقاللية كت

عتماد البيانات المالية   .  (190: 2017  )عطية، رأياص مينيان كفنيان محايدان في القكائـ المالية كا 
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ت بأنيا  عممية منتظمة لمحصكؿ عمى القرائف المرتبطة بالعناصر الدالة عمى كعرف

ية لغرض مكضكعية لغرض التأكد مف درجك مسايرة األحداث اإلقتصادية، كتقييميا بطريقة مكضكع

 2012)الصباف،   ، ثـ تكصيؿ نتائج ذلؾ إلى األطراؼ المعنيةىذه العناصر لممعايير المكضكعية

:11.) 

ىية كالمستقبؿ لكفاءة التأكد كالتحقيؽ المكضكعي الحيادم النز  الخارجي  ؽكيعني التدقي

كمطابقتيا مع األىداؼ المكضكعية، كمف ثـ تبميغ ، بنؾالكضع اإلقتصادم كاإلدارم لعمميات ال

  )عثماف، شعت، الجيات المعنية في الكقت المناسب كبصيغة منطقية ىادفة بنتائج المراجعة

2016 :384.) 

 كمف التعاريؼ السابقة يتضح ما يمي:

أف التدقيؽ عممية منظمة تعتمد عمى الفكر كالمنطؽ، فيك نشاط يجب التخطيط لو كتنفيذه  .1

 مكب منيجي سميـ كليس بطريقة عشكائية.بأس

أف التدقيؽ الخارجي عممية منيجية كمكضكعية، فعمؿ المدقؽ الخارجي ليس ىدؼ ذاتي، بؿ  .2

 .البنؾىك ىدؼ مكضكعي، كالمتمثؿ في إعطاء صكرة حقيقية كصادقة عف عمؿ إدارة 

يو المدقؽ إف تجميع كتقييـ األدلة ىك جكىر عممية التدقيؽ كىك األساس الذم يعتمد عم .3

، فيذه األدلة تستخدـ لمتحقؽ مف مدل تطابؽ بنؾالخارجي إلبداء رأيو حكؿ القكائـ المالية لم

كمركزه  البنؾنتائج العمميات كاألحداث القتصادية التي حدثت كأثرت عمى نتائج عمميات 

 المالي كالمعايير المكضكعية.

معنية كيتحقؽ ىذا التصاؿ مف خالؿ يقكـ المدقؽ الخارجي بتكصيؿ نتائج التدقيؽ لألطراؼ ال .4

التقرير الذم يعده المدقؽ في نياية عممية التدقيؽ، كالذم يقكـ فيو بتقييـ القكائـ المالية المعدة 
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في ضكء تماشييا مع المعايير المكضكعة كىي مبادئ المحاسبة المقبكلة  البنؾمف قبؿ إدارة 

 قبكلن عامان.

 خصائص التدقيق الخارجي 2-1-3

السيد كالصحف كدركيش، ) كأىميا قيؽ الخارجي بمجمكعة مف الخصائصالتد يتصؼ

2000 :7-9:) 

 التدقيق الخارجي عممية مينية محايدة: .1

ييدؼ التدقيؽ الخارجي بصفة عامة إلى إبداء الرأم في القكائـ المالية التي يتـ تقديميا 

صية محدكدية السمطة فيما ، ىذه األطراؼ تتميز بخابنؾلألطراؼ الخارجية ذات المصمحة مع ال

يخص حصكليـ عمى احتياجاتيـ مف المعمكمات، كىك ما يجعميـ يعتمدكف بصكرة شبو كاممة عمى 

ما  كىذا، بما يضمف حياديتيا في البنكؾ التجارية القكائـ المالية التي تقدميا اإلدارة في تقييـ أدائيـ

لي سعي اإلدارة لتقديـ معمكمات يؤدم في كثير مف األحياف إلى تعارض في المصالح، كبالتا

مضممة مف خالؿ قكائميا المالية، كنظران لذلؾ فإف مستخدمي ىذه القكائـ مف األطراؼ الخارجية 

يحتاجكف لممدقؽ الخارجي بكصفو خبيران كمؤىالن مينيان كمحايدان إلبداء رأيو في مدل صدؽ القكائـ 

 المالية المقدمة ليـ .

 ة:التدقيق الخارجي عممية منظم .2

يتـ ممارسة التدقيؽ الخارجي كفؽ إطار منظـ مف الخطكات المنطقية المترابطة كالمنظمة، 

لستكشاؼ البيئة  البنؾحيث يبدأ المدقؽ الخارجي عممية التدقيؽ بجمع البيانات الالزمة المتعمقة ب

ديد نقاط القكة التي سيجرل فييا الفحص، ثـ يقكـ بعممية تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لدل العميؿ لتح

كالضعؼ فييا. كعمى ضكء ىذا التقييـ يقكـ المدقؽ بكضع برنامج لمتدقيؽ الخارجي، كيستكممو 



12 

 

 
 

بعمميات الفحص الميداني مع تجميع كتقييـ األدلة التي تؤكد رأيو، كينيي عممو بإعداد تقرير يشمؿ 

 .(2001، كالسيد)الدىراكم،  عمى رأيو في القكائـ المالية المعركضة عميو

 التدقيق الخارجي يمارسو مدقق مستقل: .3

تعتبر الحاجة إلستقالؿ المدقؽ الخارجي كليدة مسؤكلية اتجاه مستخدمي القكائـ المالية 

ألنيـ ل يممككف الكسائؿ المالئمة كالكافية التي تمكنيـ مف التحقؽ مف صدؽ ىذه القكائـ المالية، 

ؿ عف العميؿ، حيث ل تككف لو مصمحة مباشرة كلذلؾ فيـ يعتمدكف عمى ما يقكـ بو المدقؽ المستق

أك غير مباشرة معو، كعميو القياـ بعممو دكف الخضكع لضغكط الغير، كيمكف القكؿ أنو إذا لـ يكف 

المدقؽ مستقالن فيذا يجعؿ القكائـ المالية محؿ شؾ مف كجية نظر مستخدمييا، كبالتالي ل يمكف 

 العتماد عمى رأيو.

 ية إتصال متكاممة: التدقيق الخارجي عمم .4

بالنظر لعممية التدقيؽ الخارجي يتضح أنيا تستكفي بصفة عامة عمى مقكمات اإلتصاؿ، 

حيث أف الرسالة تتمثؿ في الرأم الميني الذم يبذلو المدقؽ الخارجي في تقريره، كيحمؿ في طياتو 

المستعممة  معمكمة جديدة حكؿ صدؽ كسالمة القكائـ المالية، كيتمثؿ المستقبؿ في األطراؼ

( مسؤكلية مراقب الحسابات تمامان 200كقد حدد المعيار التدقيؽ الدكلي رقـ ). لممعمكمات المالية

كتفصيميا عف مسؤكلية اإلدارة، أم أنيا تجنب المستفيديف الخمط بيف مسؤكليات مراقب الحسابات 

 ((.200كاإلدارة )المعيار التدقيؽ الدكلي رقـ )

 ارجي أىداف التدقيق الخ 2-1-4

 (:42: 2001تتمخص أىداؼ التدقيؽ الخارجي في اآلتي )البدكم كشحاتة، 

يككف اليدؼ مف التدقيؽ الخارجي في ىذه الحالة ىك التحقؽ مف الكجكد أك   الوجود والتحقق: .1

كالنقديات كاآللت مكجكدة المتداكلة كغير المتداكلة الحدكث، أم التأكد مف أف األصكؿ المختمفة 
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ميزانية التي يتـ تدقيقيا إلبداء الرأم عنيا، كأف العمميات المختمفة الظاىرة في القكائـ بالفعؿ في ال

 .شراء األسيـ القركض حجـ الكدائع تظير في الميزانية العامةك  المالية مثؿ بيع

التحقؽ مف اإلكتماؿ، أم أف كؿ ما في البنكؾ الى يدؼ التدقيؽ الخارجي ي الشمولية أو الكمال: .2

ظياره في القكائـ الماليةك ثناء السنة المالية مكضكع الفحص حدث ككقع أ  .لمبتؾ تـ تسجيمو كا 

 عممية إلى التحقؽ مف صحةفي البنكؾ التجارية ييدؼ التدقيؽ الخارجي  التقييم أو التخصص: .3

 مبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.كفقان لمكافية المخصصات كأنو قد تـ كضع ـ فصالتقيي

يسعى التدقيؽ الخارجي إلى التحقؽ مف الممكية كأف األصكؿ الظاىرة في  ة:الممكية والمديوني .4

 كأنو ل تكجد عمييا أية حقكؽ لمغير. بنؾالميزانية ىي ممؾ لم

، كذلؾ لمبنؾاليدؼ مف التدقيؽ الخارجي في ىذا اإلطار فحص القكائـ المالية  العرض واإلفصاح: .5

في تقاريره حكؿ األنظمة كاإلجراءات المعنية حتى يستطيع المدقؽ الخارجي إعطاء رأم مكضكعي 

، إضافة إلى التحقؽ مف سالمة كتبكيب كتصنيؼ الحسابات المختمفة البنؾبحماية ممتمكات 

 كاإلفصاح عف كؿ المعمكمات الالزمة.

ازداد الىتماـ مف قبؿ أصحاب األعماؿ كالباحثيف كالمجمعات المينية بإمكانية تطكير دكر 

 البنؾكلياتو ليقـك بدكر المنبو لما قد يحصؿ مف مخاطر قد تؤدم إلى فشؿ المدقؽ كزيادة مسؤ 

 كعدـ استمراريتو.

 أىمية التدقيق الخارجي : 2-1-5

 تبرز أىمية التدقيؽ الخارجي مما يمي : 

 والمساىمين:  البنكأىمية التدقيق الخارجي بالنسبة إلدارة  .1

ميف في تقديـ المدقؽ الخارجي لمبيانات كالمساى البنؾتبرز أىمية التدقيؽ الخارجي إلدارة 

إلتخاذ القرارات المناسبة التي تساىـ في تحسيف قدرة  البنؾالمالية التي يحتاجيا متخذم القرار في 
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 البنؾعمى تحقيؽ األرباح، ككذلؾ يحتاج المساىميف إلى تقرير المدقؽ في بياف كضع  البنؾ

)حسيف، كعبد كالمساىميف كما يمي  البنؾنسبة إلدارة المالي، كسيتـ بياف أىمية التدقيؽ الخارجي بال

 :(2005داؤد، 

 : البنكأىمية التدقيق الخارجي بالنسبة إلدارة  -أ

بالتخطيط، فإنيا تعتمد بدرجة كبيرة عمى المعمكمات الكاردة في تقارير  البنؾعند قياـ إدارة 

، كل يمكف الكثكؽ في بنؾمحددة  لمالمدقؽ التي يشترط فييا الصحة كالدقة، كىذا لتحقيؽ األىداؼ ال

ىذه المعمكمات بصفة مطمقة إل إذا كانت معتمدة كمصادؽ عمييا مف طرؼ شخص محايد، كذلؾ 

بإعطاء رأم محايد حكؿ صدؽ المعمكمات كالقكائـ المالية التي تساعد عمى إتخاذ القرارات المالية 

 (.18: 2000بكؿ دقة كمكضكعية )عبد اهلل، 

 قيق الخارجي بالنسبة لممساىمين:أىمية التد -ب

بالنسبة لممساىميف فإف التدقيؽ الخارجي يمّكنيـ مف الكقكؼ عمى ممتمكاتيـ، كضماف 

إستخداـ المكارد المتاحة إستخدامان أمثالن كبكفاءة عالية، فالمدقؽ الخارجي يقكـ بإعداد التقرير بعد 

دمو لمجمعية العامة لممساىميف، ىذا التقرير القياـ بفحص دقيؽ لمحسابات كأنظمة الرقابة الداخمة، يق

كنتائج الدكرة المالية، إذف  بنؾيتضمف رأيان سميمان حكؿ عدالة القكائـ المالية كتمثيميا لممركز المالي لم

)البدكم كشحاتة،  البنؾفالتدقيؽ الخارجي يساعد المساىميف في اإلطالع عمى كؿ ما يجرم داخؿ 

2001 :42.) 

 خارجي بالنسبة إلدارة الضرائب :أىمية التدقيق ال .2

 أىمية التدقيق الخارج بالنسبة إلدارة الضرائب: .أ 

حتساب الضريبة  تعمد إدارة الضرائب عمى التدقيؽ الخارجي في تحديد الكعاء الضريبي كا 

، فإذا المعمكمات غير صحيحة كالنتائج غير مبنية بشكؿ سميـ، البنؾالتي تحصؿ عمييا مف إدارة 
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تعمؿ عمى إخفاء الحقيقة عف إدارة الضرائب قصد التيرب أك التقميؿ مف مبمغ  بنؾالككانت إدارة 

الضريبة، فإف إدارة الضرائب ل يمكنو التعرؼ عمى ذلؾ إل إذا قاـ شخص مكثكؽ فيو كمستقؿ عف 

بفحص عممياتيا كنتائجيا، مما يعطي إلدارة الضرائب صكرة كاضحة عف المركز المالي  البنؾ

ا، مما يساعد عمى تحديد مبمغ الضريبة الحقيقي، باإلضافة إلى إطمئنانيا عمى صحة كنتائجي بنؾلم

 (.12: 2000الكعاء الضريبي ككذا مراقبة التصريحات )رضا، 

 أىمية التدقيق الخارجي بالنسبة لمموردين  .ب 

، مما يحدد بنؾيسمح التدقيؽ الخارجي لممكرديف باإلطالع عمى الكضعية المالية الحقيقية لم

كأنيا قادرة عمى  بنؾجة التعامؿ معيا، فإذا أتضح لممكرد أف الكضعية المالية جيدة بالنسبة لمدر 

، كتككف درجة البنؾالكفاء بإلتزاماتيا في آجاؿ إستحقاقيا، فإف المكرد سيكسع نطاؽ التعامؿ مع 

يعرؼ المدقؽ ك  .البنؾالثقة أكبر. أما إذا تبيف العكس، فإف المكرد سيككف أكثر حذران في تعاممو مع 

الخارجي عمى أنو الشخص المؤىؿ كالمجاز إلنجػاز تػدقيؽ البيانات المالية كتقديـ تقريره حكليا إلى 

الجية أك الجيات التي عينتو، فعمى سبيؿ المثاؿ )مػدقؽ حسابات الشركات المساىمة العامة( الذم 

ألردنية الياشمية أك إلى مجمس اإلدارة يقدـ تقريره إلى الييئة العامة التي عينتػو كمػا فػي المممكة ا

 (.65: 2004كالمساىميف في بعض البمداف األخرل )التميمي، 

إف لممدقؽ الخارجي الدكر الميـ في تحسيف نكعية الكشكفات المالية، حيث لبد لو مف 

ى مناقشة لجنة التدقيؽ في نكعية تمؾ الكشكفات، كمع تزايد التركيز عمى دكر مجالس اإلدارة، كعم

 Abbot كجو الخصكص لجنة التدقيؽ في إختيار المدقؽ الخارجي كاإلستمرار في تكميفو، إذ يرل

and Parker   إف لجاف التدقيؽ المستقمة كالنشيطة سكؼ تطمب تدقيقان ذا نكعية عالية، كبالتالي

 ,Abbott)  البنكؾإختيار المدققيف األكفاء كالمتخصصيف في حقؿ الصناعة الذم تعمؿ فيو 

Parker, 2000: 47) 
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فالمدققكف الخارجيكف يساعدكف ىذه الشركات عمى تحقيؽ المساءلة كالنزاىة كتحسيف 

العمميات فييا، كيغرسكف الثقة بيف أصحاب المصالح كالمكاطنيف بشكؿ عاـ. كيؤكد معيد المدققيف 

عمى إف دكر  Institute of Internal Auditiors (IIA) الداخمييف في الكليات المتحدة األمريكية

  Insight، التبصرOversightالتدقيؽ الخارجي يعزز مسؤكليات الحاكمية في اإلشراؼ 

. كينصب اإلشراؼ عمى التحقؽ مما إذا كانت الشركات المممككة لمدكلة تعمؿ  Foresightكالحكمة

يساعد ما يجب القياـ بو كأف يفيد في إكتشاؼ كمنع الفساد اإلدارم كالمالي. أما التبصر فإنو 

متخذم القرارات، كذلؾ بتزكيدىـ بتقكيـ مستقؿ لمبرامج كالسياسات، العمميات كالنتائج، كأخيران تحدد 

. كإلنجاز كؿ دكر مف ىذه األدكار يستخدـ البنكؾالحكمة التجاىات كالتحديات التي تكاجييا 

 The) تشاريةالمدققكف الخارجيكف التدقيؽ المالي، كتدقيؽ األداء، كالتحقؽ كالخدمات اإلس

Institute of Internal Auditors,2006:3).  

كعميو، فقد أشارت بعض المنظمات المينية كالييئات التنظيمية إلى أىمية أخذ كظيفة 

 التدقيؽ الداخمي بنظر اإلعتبار مف المدقؽ الخارجي. فعمى سبيؿ المثاؿ تطمب معيار التدقيؽ

SAS No. 65  حاسبيف القانكنييف مف المدقؽ الخارجي أف يأخذ الصادر عف المعيد األمريكي لمم

 SAS بعيف اإلعتبار كظيفة التدقيؽ الداخمي عند التخطيط لعممية التدقيؽ. أما معيار التدقيؽ

No.78   فقد عرؼ كظيفة التدقيؽ الداخمي كمصدر لممراقبة يجب عمى المدقؽ الخارجي أف يأخذه

 .البنؾاخمية في بنظر العتبار عند تقييمو لنظاـ الرقابة الد

 العالقة بين المدقق الداخمي والمدقق الخارجي :  2-1-6

تنشأ كظيفة المدقؽ الداخمي مع األعماؿ التي يقكـ بيا المدقؽ الخارجي المستقؿ، كيمكف 

القكؿ أف ىناؾ فكائد متبادلة بيف الطرفيف، حيث أف المدقؽ الخارجي أثناء قيامو بعمميات المراجعة 

ر عمى إبداء رأيو في مدل سالمة كصحة نظاـ الرقابة الداخمية، كمدل مالئمة بصفة مستقمة قاد
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السياسات كاإلجراءات المتبعة كالتي قد يككف المدقؽ الداخمي قد أغفؿ عنيا أك لـ يستطع إبداء رأيو 

فييا بصراحة ككضكح، باإلضافة إلى أف المدقؽ الداخمي يستفيد مف خبرة المدقؽ الخارجي، 

ع مف كفاءتو كخبرتو عف طريؽ تقديـ مساعدات كبيرة إلى المدقؽ الداخمي كبالتالي يرف

 :(129، 2007 ،)جربكعكأىميا

يقـك المدقؽ الخارجي بمراجعة كتقييـ نظـ الرقابة الداخمية )بما فييا كظيفة المدقؽ الداخمي(،  .1

بداء المالحظات عمييا، في ضكء المعرفة كالخبرة التي اكتسبكىا في   أخرل. بنكؾكا 

رشادات حكؿ محتكيات برامج تدريب المدقؽ الداخمي، كحكؿ محتكيات  .2 تقديـ مالحظات كا 

 كنطاؽ المراجعات التي أنجزكىا.

ظيار ىذه المكاطف مع اإلشارة إلى درجات الخطر  .3 التحقؽ مف مكاطف الخطر في المنشأة، كا 

 الكامنة فييا.

ة، تساعد في تدعيـ تجارب تقديـ مكاد كحالت تدريبية متطكرة في مجاؿ الرقابة الداخمي .4

 كخبرات المدققيف الداخمييف.

كقبؿ القياـ بدراسة العالقة بيف المدقؽ الداخمي كالمدقؽ الخارجي يجب تكضيح أكجو التشابو 

 (:115،  1998كاإلختالؼ بينيما، كيمكف بياف أكجو اإلختالؼ بالمجالت التالية )الخريسات، 

يعد مكظفان بالمشركع خاضعان بالتبعية إلدارتو، أما فالمدقؽ الداخمي ل درجة اإلستقالل:  .أ 

المدقؽ الخارجي، فاإلستقالؿ عف إدارة المشركع ىك أىـ صفاتو المينية، بؿ أحد المعايير 

 العامة الكاجب تكافرىا فيو.

بينما ييتـ المدقؽ الداخمي بإحتياجات اإلدارة كرغباتيا، فإف المدقؽ الفئات المخدومة:  .ب 

ياجات طكائؼ عدة منيا اإلدارة، كجميكر المساىميف كفئات الشعب الخارجي يخدـ إحت

 المختمفة كأجيزة الدكلة المتخصصة كغيرىا.
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لقد تطكرت عممية التدقيؽ الخارجي مف تفصيمية إلى إختيارية تقـك عمى أسمكب نطاق العمل :  .ج 

كمفة، كلكف العينة اإلحصائية، كذلؾ لعدة عكامؿ منيا: ضيؽ الكقت، ككثرة الجيد كضخامة الت

بما أف المدقؽ الداخمي يعمؿ بإستقرار طكاؿ العاـ لدل المشركع، فإف لديو مف الكقت ما يكفي 

 إلجراء فحص تفصيمي مكسع لمعمميات.

يأتي اإلختالؼ في طبيعة العمؿ بسبب الفئات المخدكمة، كبما أف المدقؽ طبيعة العمل :  .د 

ل دللة القكائـ المالية عف نتيجة الخارجي ييدؼ إلى الخركج برأم محايد مستقؿ عف مد

األعماؿ كالمركز المالي تستفيد منو عدة طكائؼ عدا إدارة المشركع، فإنو يكجو إىتمامو إلى 

العناصر التي تيتـ بيا تمؾ الفئات كىي عناصر المركز المالي كنتيجة األعماؿ. أما المدقؽ 

و إىتمامو إلى التدقيؽ في النظـ الداخمي فإنو يخدـ إدارة المشركع بصفة رئيسية، كلذلؾ يكج

المستعممة كالسياسات المرسكمة بقصد التأكد مف تػنفيذىا أك اكتشاؼ أم إنحراؼ كتعديمو. 

كىكذا فإف عمؿ كنشاط المدقؽ الداخمي ل ينحصر في نطاؽ المحاسبة كالقكائـ المالية 

نما يتعداه إلى جميع نشاطات   .البنؾكالمدقؽ الخارجي، كا 

إذ يقكـ المدقؽ الداخمي بدراسة كتقكيـ أنظمة الرقابة الداخمية لرقابة الداخمية : النظرة إلى ا .ق 

حكاميا، بينما ييدؼ المدقؽ الخارجي مف كراء ذلؾ إلى تقدير  بقصد العمؿ عمى تحسينيا، كا 

 نطاؽ عممية التدقيؽ كحجـ العينات ككمية الختبارات الالزمة طبقان لذلؾ.

المدققكف الداخمييكف مسؤكلياتيـ أماـ اإلدارة العميا لممنشأة التي  يتحمؿالمسؤولية والمؤىالت :  .ك 

يعممكف فييا، كتحديد مؤىالتيـ مف قبؿ اإلدارة. بينما يتحمؿ المدققكف الخارجيكف مسؤكلياتيـ 

كاممة أماـ الجمعية العمكمية )الييئة العامة( لممساىميف كتػتحدد مؤىالتيـ طبقان لدستكر مينة 

 كُيطمب منيـ دائمان أف يككنكا أعضاءن في ىذه المينة. تدقيؽ الحسابات،
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كعمى الرغـ مف نكاحي اإلختالؼ ىذه، فإف ىناؾ أكجو لمتشابو بيف المدققيف الداخمييف  

كالمدققيف الخارجييف، فكؿ جية تقكـ بعممية التدقيؽ بيدؼ التأكد مف سالمة البيانات كالمعمكمات 

ككفاءتو ككذلؾ فاعمية أنظمة الرقابة الداخمية كرفع الكفاية المحاسبية كالتأكد مف سالمة األداء 

اإلنتاجية، كلكف كؿ جية تقكـ بذلؾ منفردة عف األخرل بكسائميا كطرقيا الخاصة، فمثالن درجة 

اإلستقاللية، كعمى الرغـ مف أنيا تشكؿ اإلختالؼ األساسي بيف المدققيف الداخمييف كالمدققيف 

لداخمي يشترؾ مع المدقؽ الخارجي في ضركرة تكافر شرط اإلستقاللية الخارجييف، إل أف المدقؽ ا

في العمؿ عف بقية اإلدارات في المنشأة، كما أف اإلجراءات كاألساليب التي يطبقيا المدقؽ الداخمي 

ف كانت تفصيالن كشمكلن.  تشابو الكسائؿ كاإلجراءات التي يتبعيا المدقؽ الخارجي كا 

لمدقؽ الداخمي كالمدقؽ الخارجي يمكف تغطيتيا مف خالؿ تناكؿ كعميو، فإف العالقة بيف ا

 :(Fowzia, 2010 :22-35) الجكانب التالية

 التنسيؽ كالتعاكف بيف المدقؽ الداخمي كالمدقؽ الخارجي في الجيكد المبذكلة. .1

 التقكيـ المتبادؿ ألعماؿ المدقؽ الداخمي كالمدقؽ الخارجي. .2

 المدقؽ الداخمي كاإلستفادة منيا.اعتماد المدقؽ الخارجي عمى أعماؿ  .3

 الجكانب السمككية لمعالقة بيف المدقؽ الداخمي كالمدقؽ الخارجي. .4

 أىمية الرقابة الداخمية لمدقق الحسابات 2-1-7

يقكـ بفحص نظاـ الرقابة الداخمية في المشركع  ،قبؿ أف يبدأ مدقؽ الحسابات بعممية التدقيؽ

بحيث ل يككف  ،كفير رقابة محكمة عمى أصكؿ المشركعلمحكـ عمى مدل سالمة كدقة النظاـ كت

أك حدكث خطأ في الدفاتر. كحيث  ،ىناؾ ثغرات يمكف إستغالليا في إرتكاب الغش أك اإلختالس

خصكصان في  ،أف التدقيؽ الكامؿ لجميع عمميات المشركع أصبح أمران مف الصعب تنفيذه

ات يقكـ بتدقيؽ جزئي لممستندات كالدفاتر كبالتالي أصبح مدقؽ الحساب ،المشركعات كبيرة الحجـ
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فإنو  ،كذلؾ بإختيار عينات مختمفة يقـك بتدقيقيا، فإذا ثبت لديو سالمة كدقة ىذه العينات ،كالبيانات

قياسان عمى ذلؾ يقـك بالحكـ عمى صحة كسالمة العمميات األخرل التي لـ تشمميا عممية التدقيؽ 

 .(21: 2009إبراىيـ، ) الجزئي

مف مسؤكلية اإلدارة أف تقـك بتصميـ النظاـ الداخمي الذم يكفؿ رقابة دقيقة عمى  لذا فإف

 ،كأل تنتظر قياـ مدقؽ الحسابات بإكتشاؼ األخطاء أك الغش أك التزكير ،العمميات المالية لممشركع

. بمعنى أف النظاـ السميـ لمرقابة الداخمية ىدؼ يسعى إليو كؿ مف إدارة المشركع كمدقؽ الحسابات

أما إذا كجد المدقؽ ثغرات في نظاـ الرقابة الداخمية يمكف أف تككف سببان في حدكث األخطاء 

بالدفاتر أك الغش أك التزكير، فإنو في ىذه الحالة يقكـ بزيادة إختباراتو كتكسيع نطاؽ عممية التدقيؽ 

أىمية نظاـ الرقابة  حتى تتكفر لديو القناعة الكافية بصحة كسالمة البيانات المالية. لذا فإنو رغـ

كلتحديد  ،إلعتماده في تحديد كمية اختباراتو عمى فحصو ليذا النظاـ ،الداخمية لمدقؽ الحسابات

فإنو ليس مف مسؤكلية المدقؽ كضع نظاـ سميـ لمرقابة  ،مكاطف الضعؼ فيو لزيادة كمية إختباراتو

إل أف عمى المدقؽ أف يقـك  ،ارةفذلؾ مف مسؤكلية اإلد ،أك تعديؿ النظاـ المطبؽ فعالن  ،الداخمية

كقد يقكـ المدقؽ بكضع نظاـ  بإبالغ اإلدارة عف مكاطف الضعؼ في النظاـ لكي تػقكـ بمعالجتو.

كذلؾ بتكميؼ خاص مف  ،أك يقكـ بفحص النظاـ أك كتابة تقرير عنو ،الرقابة الداخمية في المشركع

كيعتبر المدقؽ في ىذه الحالة  ،يؽ ذاتيادكف أف يككف ذلؾ جزءان مف عممية التدق ،إدارة المشركع

ألنو الشخص المناسب القادر عمى القياـ بذلؾ إستنادان  ،مستشاران يقكـ بكظيفة إستشارية لممشركع

 عمى خبرتو في ىذا المجاؿ.

  مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي عن أنظمة الرقابة الداخمية:

رئيسية ىي: الرقابة اإلدارية كالرقابة المحاسبية  لقد تـ تقسيـ الرقابة الداخمية إلى ثالثة أشكاؿ

بفحص نظاـ الرقابة  ،كحيث أف مدقؽ الحسابات يقكـ قبؿ البداية بعممية التدقيؽ ،كالضبط الداخمي
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فإف التساؤؿ يمكف أف يثار عف مدل مسؤكلية مدقؽ  ،الداخمية الذم يتضمف األشكاؿ الثالثة السابقة

األشكاؿ الثالث المشار إلييا كالتي تشكؿ في مجمكعيا اإلطار  الحسابات عف فحص كدراسة كتقييـ

الكاسع لمرقابة الداخمية. إف اليدؼ مف عممية فحص نظاـ الرقابة الداخمية مف قبؿ مدقؽ الحسابات 

 ىك تقييـ النظاـ بيدؼ تحديد خطة برنامج التدقيؽ كتحديد كمية اإلختبارات التي سيقـك بيا المدقؽ.

التدقيؽ بمفيكميا الشامؿ إبداء رأم فني محايد عف مدل دللة قكائـ نتيجة كذلؾ تيدؼ عممية 

لذا عمؿ المدقؽ يتركز  ،األعماؿ عف ربح أك خسارة المشركع كمركزه المالي في نياية الفترة المالية

بصكرة أساسية عمى البيانات كالدفاتر كالسجالت المحاسبية كالتي تخضع لمرقابة المحاسبية كالضبط 

عبد اهلل، ) مي المذيف يشكالف عنصريف ىاميف مف العناصر الثالث لنظاـ الرقابة الداخميةالداخ

2000 :131- 132) 

 أسباب فحص وتقييم نظام الرقابة الداخمية 2-1-8

تعكد أسباب ضركرة قياـ مدقؽ الحسابات بفحص كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية إلى ما يمي 

(Boynton,2006:294:) 

 سميـ لمرقابة الداخمية يعتبر أحد أدلة اإلثبات في عممية التدقيؽ حيث يؤدم إلى  إف كجكد نظاـ

 إقناع المدقؽ بصحة كسالمة العمميات المالية لممشركع .

  يعتمد المدقؽ في تحديد نسب اإلختبارات التي يقكـ بيا عمى مدل سالمة أك ضعؼ نظاـ

ؽ في صحة المستندات كالدفاتر، كبالتالي فكجكد نظاـ سميـ يزيد مف ثقة المدق ،الرقابة الداخمية

أما إذا كاف النظاـ ضعيفان،  ،ل يحتاج إلى إجراء إختبارات مكسعة لمدفاتر كالمستندات كغيرىا

فإف المدقؽ يقكـ بتكسيع نطاؽ فحصو كاختباراتو، مما يؤدم إلى زيادة الجيد كالكقت المبذكؿ 

 في عممية التدقيؽ.
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 الداخمية عمى كمية كقرائف اإلثبات التي يقكـ المدقؽ بتجميعيا  يؤثر كجكد نظاـ سميـ لمرقابة

أما  ،مف أجؿ الحكـ عمى مدل صحة كسالمة العمميات المالية المثبتة في الدفاتر كالسجالت

إذا كاف النظاـ ضعيفان، فإنو يتعيف عمى المدقؽ جمع أكبر قدر ممكف مف أدلة اإلثبات لكي 

 تزيد مف درجة ثػقتو أثناء العمؿ.

 وسائل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخمية: 2-1-9

يعتمد مدقؽ الحسابات في فحص كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية عمى دراسة النظاـ الذم تـ 

إعداده مف قبؿ اإلدارة باإلطالع عمى المكائح كالتعميمات كالسياسات التي أقرتيا اإلدارة بيدؼ الحكـ 

ككذلؾ مدل مالئمة ىذا النظاـ لظركؼ  ،لمرقابة الداخميةعمى مدل كفايتيا إليجاد نظاـ سميـ 

المشركع كحاجاتو المختمفة. كبعد ذلؾ يقكـ المدقؽ بالفحص الميداني لمنظاـ لتقييـ مدل إتباع 

لمتأكد مف مطابقة التنفيذ الفعمي مع النظاـ  ،المكائح كالتعميمات كالسياسات مف الناحية العممية

كالحكـ عمى مدل  ،حراؼ عف النظاـ كاألسباب التي أدت إليياالمكضكع كتحديد مجالت اإلن

مالئمة النظاـ المكضكع لمتطمبات التنفيذ الفعمي لكي يتـ تنفيذ النظاـ المكضكع ليتالءـ مع ىذه 

المتطمبات. كىناؾ مجمكعة مف الكسائؿ التي يمجأ إلييا المدقؽ في فحصو كتقييمو لنظاـ الرقابة 

 (:132 -131:  2000كما يمي)عبد اهلل، الداخمية كيمكف تمخيصيا 

 أواًل : خرائط التتبع

تقـك عند البنؾ فإدارة  ،تعتبر خرائط التتبع إحدل الكسائؿ الفعالة لفحص نظاـ الرقابة الداخمية

كلذا  ،تصميميا نظاـ الرقابة الداخمية بتحديد خطكط سير المستندات منذ بدايتيا حتى يتـ حفظيا

خط سير ىذه المستندات في الكاقع العممي، قد يؤدم إلى تحديد نقاط  فإف قياـ المدقؽ بتتبع

أك إكتشاؼ عدـ اإللتزاـ  ،الضعؼ التي يمكف أف تؤدم إلى كقكع أخطاء أك غش أك إختالس

 الفعمي بالمكائح كالتعميمات المكضكعة مف قبؿ اإلدارة .
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 ثانيًا : اإلستفسار

عة مف األسئمة المكتكبة كيكزعيا عمى بمقتضى ىذه الكسيمة يقـك المدقؽ بإعداد مجمك 

عادتيا إليو مرة أخرل البنؾمكظفي  حيث يقكـ بدراستيا كيقكـ ببعض اإلختبارات  ،لإلجابة عمييا كا 

كبذلؾ يمكنو مف خالؿ دراسة ىذه القكائـ كالحكـ  ،التي تؤكد لو صحة كسالمة اإلجابات الكاردة لو

قد يجد المدقؽ أنو مف المالئـ أف تككف بعض ىذه  عمى درجة سالمة نظاـ الرقابة الداخمية. كما

كيتكقؼ نجاح  حيث أف اإلجابة عف األسئمة كتابة قد تختمؼ عف اإلجابة المباشرة.  ،األسئمة شفيية

حتكائيا عمى كافة المعمكمات التي يراىا المدقؽ ضركرية  ىذه الطريقة عمى كيفية صياغة األسئمة كا 

كتحقؽ ىذه الكسيمة جممة مف المزايا كمنيا؛ سيكلة التطبيؽ  ،مطبؽلتمكينو مف الحكـ عمى النظاـ ال

كعدـ تعطيؿ أعماؿ المكظفيف. كيؤخذ عمى ىذه الطريقة  ،كمركنة األسئمة كتكفير كقت كجيد كبيريف

كقد يتـ  ،البنكؾحيث أنيا قد تككف مكحدة لمختمؼ  ،عدـ مراعاتيا لظركؼ المشركع الخاصة

 .(21: 2009إبراىيـ، )ميان دكف إجراء أية اختبارات مؤيدة ليا العتماد عمى ىذه الكسيمة ك

 ثالثًا: التقرير الوصفي لمرقابة الداخمية

تعتمد ىذه الكسيمة عمى قياـ المدقؽ أك مساعديو بإعداد تقرير يصؼ اإلجراءات المتكاممة 

التسجيؿ كالتبكيب بحيث يضمف شرحان كافيان لمدكرة المستندية كعمميات  البنكؾلمرقابة الداخمية في 

كطريقة تنفيذ العمؿ . كبذلؾ يمكف لممدقؽ  ،كتكزيع السمطة كتحديد المسؤكلية ،في الدفاتر المحاسبية

فالنظاـ الضعيؼ يتصؼ بالغالب  ،تقييـ اإلجراءات كاألساليب المتبعة في نظاـ الرقابة الداخمية

يث يقكـ المكظؼ مثالن بكظيفة بعدـ تحديد المسؤكلية كالسمطة كعدـ كجكد تقسيـ سميـ لمعمؿ بح

أميف الصندكؽ باإلضافة إلى كظيفة إمساؾ الدفاتر المحاسبية، كىذا يؤدم إلى إحتماؿ حدكث 

ك يعاب عمى ىذه الطريقة صعكبتيا  ،عممية إختالس أك تزكير في المستندات كالدفاتر المحاسبية

 في تتبع جميع العمميات ككذلؾ إحتياجيا إلى كقت كجيد كبيريف.
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 ابعًا : المقارنة مع النظام النموذجير 

بمكجب ىذه الطريقة يتـ إعداد بياف عاـ بالطرؽ كالكسائؿ التي يتميز بيا النظاـ السميـ لمرقابة 

مع النظاـ النمكذجي لتحديد أّية إختالفات  البنكؾكيتـ بعد ذلؾ مقارنة النظاـ المطبؽ في  ،الداخمية

كالقكة في النظاـ الفعمي لمرقابة الداخمية. كتتميز ىذه كبذلؾ يمكف تحديد مكاطف الضعؼ  ،بينيا

الطريقة باختصار الكقت ك الجيد إل أنو يعاب عمييا عدـ التدكيف الكتابي لما ىك عميو نظاـ 

 . البنكؾالرقابة الداخمية باإلضافة إلى صعكبة تطبيؽ ىذه الكسيمة في بعض 

 خامسًا : دراسة النظام المحاسبي

حاسبي مجمكعة مف المستندات كالدفاتر كالسجالت التي يتـ فييا تدكيف يتضمف النظاـ الم

 ،كيمكف لممدقؽ الحصكؿ عمى بيانات كافية عف الدفاتر كالسجالت ،العمميات المحاسبية المختمفة

كيقارف البيانات التي تـ تجميعيا كيقـك بدراسة إنتػقادية ليا مف حيث  ،كاألشخاص القائميف بإمساكيا

كالقكة في الدكرات المستندية ككذلؾ مف حيث تكزيع الختصاصات كالمسؤكليات نقاط الضعؼ 

إل أنيا قد  ،كالفصؿ بينيا. كتتميز ىذه الطريقة بالسيكلة كمراعاتيا لظركؼ كؿ مشركع عمى حدا

كبيرة الحجـ التي تستخدـ مجمكعة كبيرة مف  البنكؾتستغرؽ كقتان طكيالن مف حالة تطبيقيا في 

 .(Boynton,2006:294)لدفاتر المحاسبيةالمستندات كا

مما سبؽ يمكف القكؿ، بأف لشخصية المدقؽ كخبرتو دكران كبيران في نجاح أك فشؿ عمميات 

كليذا فإف ىناؾ بعض النتقادات عمى طرؽ التقييـ السابقة تتمثؿ فيما يمي  فحص كتقييـ النظاـ،

(Boynton,2006:284:) 

الداخمية لممنشأة مف مدقؽ آلخر بسبب إختالؼ المقاييس إختالؼ نتائج تقييـ نظاـ الرقابة  -

ختالؼ كجيات نظر كؿ منيما في األىمية  ،المستخدمة مف كؿ منيا كأساس لمتقييـ كا 

 النسبية لعناصر نظاـ الرقابة الداخمية.
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كيعتمد ذلؾ عمى مدل العناية التي يكلييا المدقؽ  ،إختالؼ أسمكب التقييـ مف مدقؽ آلخر -

 فقد تستغرؽ العممية كقتان مف مدقؽ آلخر. ،حممو لذلؾ العمؿ الركتيني الممؿلعممو كمدل ت

إف تعقد كتشابؾ العالقات بيف األقساـ ككذلؾ إختالؼ الدكرات المحاسبية كالجيات التي  -

أك تعدد أقساـ  ،ككذلؾ تعدد الدفاتر المحاسبية ،تستخدميا أك األشخاص الذيف يعتمدكنيا

دم أحيانان إلى صعكبة الحكـ عمى درجة فعالية النظاـ في بعض كؿ ذلؾ يؤ  ،كفركع المشركع

 الحالت .

 مخاطر التدقيق 2-1-10

مفيكـ مخاطر التدقيؽ مستمد مف منطمؽ إحتماؿ كجكد حالت الغش كاألخطاء في 

، كبالتالي يجب اكتشافيا مف طرؼ المدقؽ، كل يزاؿ ىذا اليدؼ مكجكد بسبب بنؾالبيانات المالية لم

المدقؽ في التأكد مف صحة، المعمكمات المالية أمر غير مطمؽ نظران لعدة عكامؿ تعكد إلى  أف قدرة

ىناؾ عدة  .(151: 2007)ذنيبات،  طبيعة مينة التدقيؽ كالعكامؿ التي تؤثر عمى عممية التدقيؽ

 (:21: 2002تعاريؼ لمخاطر التدقيؽ يمكف ذكر ما يمي منيا )غالي، كطمبة، 

عمى أنيا   المخاطر المترتبة عمى احتماؿ قياـ المدقؽ بإبداء رأم تعرؼ مخاطر التدقيؽ 

غير سميـ عمى القكائـ المالية، بحيث قد تككف القكائـ المالية غير معبرة تعبيران صحيحان ككاضحان عف 

، كيفشؿ المدقؽ في اكتشاؼ ذلؾ كمف ثـ بنؾنتيجة األعماؿ كالمركز المالي كالتدفقات النقدية لم

عرؼ مجمع المحاسبيف القانكنييف األمريكي خطر التدقيؽ ك غير متحفظ )نظيؼ( . يصدر تقريران 

عمى أنو  الخطر الذم يؤدم إلى فشؿ مدقؽ الحسابات دكف أف يدرم كبدكف تحفظ في تقريره عندما 

يكجد خطأ جكىرم في القكائـ المالية  كتتضمف مخاطر التدقيؽ كذلؾ  احتماؿ إبداء مدقؽ 

ظ أك اإلمتناع عف إبداء الرأم أك إبداء رأم عكسي عندما ل تتماشى الحقائؽ الحسابات لرأم متحف



26 

 

 
 

القتصادية مع نتيجة عممية التدقيؽ، مما يؤدم إلى بعض اآلثار السمبية الناتجة عف النتيجة التي 

 .(66: 2007كصؿ إلييا مدقؽ الحسابات )نكر، 

مية كاختبارات الدقة، فإف المدقؽ ككنتيجة لمحصكؿ عمى فيـ لمنظاـ المحاسبي كالرقابة الداخ

ربما يصبح عمى إطالع عمى نقاط الضعؼ في ىذه األنظمة لذلؾ يجب عمى المدقؽ إبالغ اإلدارة 

عف نقاط الضعؼ الجكىرية كاإلجراءات المناسبة ليا سكاء في تصميـ أك في العمميات لكؿ مف 

قياـ المدقؽ بعد فيـ النظاـ النظاـ المحاسبي كالرقابة الداخمية، كأكد المجمس عمى ضركرة 

المحاسبي كنظاـ الرقابة الداخمي كالتخطيط لمتدقيؽ باستخداـ حكمة الميني لتقدير مخاطر التدقيؽ، 

كتصميـ إجراءات تدقيؽ لمتأكيد عمى تخفيض المخاطر إلى أدنى مستكل مقبكؿ، كما أكد المجمس 

ندما تككف القكائـ محّرفة ماديان عمى أف مخاطر التدقيؽ تعني إعطاء المدقؽ رأم غير مناسب ع

 (.118: 2009)جمعة، 

مما سبؽ يمكف القكؿ بأف مخاطر التدقيؽ ىك إحتماؿ إبداء رأم غير سميـ في القكائـ 

المالية محؿ الفحص، كذلؾ بسبب فشؿ مدقؽ الحسابات في إكتشاؼ األخطاء الجكىرية التي قد 

كالخاص بالرقابة الداخمية  400كأشار المعيار رقـ  .اتكجد في تمؾ القكائـ المالية التي يبدم رأيو فيي

إلى أف مخاطر  (IAASB) كتقييـ المخاطر كالصادر عف مجمس معايير التدقيؽ كالتأكيد الدكلية

 (:68: 2007التدقيؽ تتككف مما يمي)نكر، 

 المخاطر الضمنية ) أك المخاطر المالزمة أك الخطر الطبيعي(. -

 ابة الداخمية ) مخاطر الرقابة(.المخاطر المرتبطة بنظاـ الرق -

 المخاطر المرتبطة بإجراءات التدقيؽ )مخاطر الكتشاؼ(. -

 :المخاطر الضمنية 2-1-11

تعبر ىذه المخاطر عف قابمية حساب معيف لمتحريؼ بشكؿ جكىرم في ظؿ عدـ كجكد 

كفاءة  إجراءات خاصة بالرقابة أك كجكد جممة مف األخطاء المرتبطة بالنظاـ المحاسبي أك عدـ
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القائميف عمى تشغيمو، ففي ظؿ ىذا العنصر يمكف القكؿ بأف المخاطر الضمنية مرتبطة بطبيعة 

عناصر القكائـ المالية مف خالؿ إحتكائيا عمى أخطاء متعمدة أك غير متعمدة تؤثر سمبان عمى 

 كيرتبط حجـ ىذا النكع مف مخاطر التدقيؽ بعدد مف العكامؿ ىي كاآلتي .صدؽ ىذه القكائـ

 :(115: 2004)مسعكد، 

 .طبيعة العنصر -

 .الطرؽ المحاسبية -

 .المعالجة المحاسبية -

 .العكامؿ الخارجية -

طبيعة العنصر: إف بعض الحسابات تشكؿ أىمية كبيرة يجب عمى المدقؽ التركيز عمييا خالؿ 

عممية الفحص، كحساب مخصصات الديكف المشككؾ فييا أك حسابات النقدية أك حسابات 

إلىتالكات، إف بعض ىذه الحسابات عادة ما تخضع لمتقدير الشخصي مف قبؿ المؤكنات كا

، لذلؾ يككف الخطر فييا مالزمان لطبيعة التقديرات في ىذه بنؾالمحاسب أك أطراؼ أخرل داخؿ ال

 .الحسابات

دكف غيرىا مف شأنيا أف تككف غير  بنؾالطرؽ المحاسبية: إف تبني إحدل الطرؽ المحاسبية في ال

لطبيعة نشاطيا، لذلؾ فإف تبني طريقة معينة دكف غيرىا مف شأنو أف يكقع عناصر القكائـ مالئمة 

 .المالية في أخطاء تفسر بابتعاد معمكمات ىذا البند عف الكاقع الفعمي لو

المعالجة المحاسبية: مع تطكر التكنكلكجيا الحديثة أصبحت المنظمات تمجأ لممعالجة اآللية لمبيانات 

تـ المعالجة آليان بمجرد اإلدخاؿ ليذه األحداث في شكؿ قيكد محاسبية إلى غاية المالية، إذ ت

، إف ىذا األسمكب مف شأنو أف يكقع عناصر ىذه القكائـ بنؾالكصكؿ إلى القكائـ المالية الختامية لم

 :(120: 2009في أخطاء تتمثؿ في اآلتي )جمعة، 
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 .أخطاء في تصميـ كتشغيؿ البرنامج -

 .المعطياتأخطاء في إدخاؿ  -

العكامؿ الخارجية: إف لمعكامؿ الخارجية األثر الميـ عمى المعالجة المحاسبية مف خالؿ أىمية 

، كيؤثر التضخـ عمى بنؾمع الكاقع القتصادم الخارجي لم بنؾتكييؼ عناصر المركز المالي لم

يجعميا أكثر كالمخزكنات أك الستثمارات التي ينبغي إعادة تقييميا بشكؿ  بنؾىيكؿ مكجكدات ال

 .مالئمة لمكاقع القتصادم الفعمي

 :خطر الرقابة الداخمية  2-1-12

، لذا فالمخاطر الرقابية يقصد بيا خطكرة أك بنؾيرتبط ىذا الخطر بنظاـ الرقابة الداخمية لم

إحتمالية أف ل يتـ في الكقت المناسب منع أك اكتشاؼ كجكد غش أك أخطاء ميمة يمكف حدكثيا 

المراد إجراء عممية  بنؾالقكائـ المالية بسبب عدـ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية لم في أحد عناصر

التدقيؽ فييا، كما تنتج مخاطر الرقابة بسبب عدـ العتماد عمى دراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية 

ة تصميـ عند التخطيط إلجراء عممية التدقيؽ، فالمخاطر الرقابية ليا عالقة إرتباط مباشرة بفعالي

كالمتعمقة بإعداد القكائـ المالية، كيتحتـ دائمان  بنؾكتنفيذ نظاـ الرقابة الداخمية في تحقيؽ أىداؼ ال

 (.118: 2004كجكد بعض المخاطر الرقابية، نظران لمقيكد الالزمة لنظاـ الرقابة الداخمية )مسعكد، 

 (:2009كيرجع كقكع ىذه األخطار إلى األسباب التالية )البصيرم، 

 .بنؾدرجة فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في ال -

 .عدـ اإللتزاـ بإجراءات ىذا النظاـ -

 .فشؿ إجراءات ىذا النظاـ في الكشؼ عف األخطاء -

 .فشؿ العنصر البشرم في اإليفاء بإلتزاماتو الرقابية -

 .بنؾضعؼ مقكمات النظاـ في ال -
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 .عدـ التكافؽ بيف اإلجراء كالكاقع الفعمي لو -

 .صميـ الذم يعكد لطبيعة العنصر البشرمالخمؿ في الت -

 :المخاطر المرتبطة بإجراءات التدقيق 2-1-13

أف اعتماد اإلجراءات المختمفة في عممية التدقيؽ بأنكاعيا قد ل تمكف المدقؽ مف إكتشاؼ 

مكاطف التحريفات، لذا ظير ما يعرؼ باألخطار المرتبطة بإجراءات التدقيؽ التي تفسر عجز ىذه 

ت المعتمدة مف قبؿ المدقؽ في اكتشاؼ األخطاء في العمميات المالية كالحسابات اإلجراءا

-120: 2009كيرجع القصكر في اكتشاؼ ىذه األخطاء إلى األسباب التالية )جمعة،  .كاألرصدة

122:) 

 .الجيؿ بالمعايير المينية لتدقيؽ الحسابات -

ؽ )أم ل يككف لكجكدىا معنى إستعماؿ أدلة اإلثبات غير قائمة عمى فرض القابمية لمتدقي -

 .أك سبب(

 .إستعماؿ أدلة إثبات غير كافية كغير مالئمة -

 .اإلستعماؿ غير المالئـ إلجراءات التدقيؽ عند تطبيقيا -

 .اإلختيار السيئ لمعينة -

 .عدـ كفاية حجـ العينة -

 .التخمي عف إجراء مناسب لمتدقيؽ بسبب ضيؽ الكقت أك اعتبار التكمفة -

 ر التدقيقنموذج مخاط 2-1-14

يتعامؿ المدقؽ مع الخطر عند التخطيط لجمع أدلة اإلثبات في عممية التدقيؽ مف خالؿ 

تطبيؽ نمكذج مخاطر التدقيؽ، كيعد اإللماـ الكامؿ ليذا النمكذج أمر أساسي  لتخطيط عممية 
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 التدقيؽ كالتقدير الجيد لحجـ أدلة اإلثبات التي يجب جمعيا في كؿ دكرة مف دكرات العمميات

 :(333: 2009كيكتب نمكذج مخاطر التدقيؽ كما يمي )أرينز، كلكبؾ، .بنؾالمالية في ال

 خ.ـ.ؽ = خ.ؾ*خ.ط*خ.ر

 :حيث أف

 .خ.ـ.ؽ: خطر المراجعة الممكف قبكلو

 .خ.ؾ: خطر الكتشاؼ المخطط

(؛  خ.ط: الخطر الطبيعي )أك الخطر المالـز

 .خ.ر:  خطر الرقابة الداخمية

جعة الممكف قبكلو )خ.ـ.ؽ( مقياسان لمدل رغبة المدقؽ في قبكؿ كعميو، يعتبر خطر المرا

كجكد تحريؼ جكىرم في ضكء األىمية النسبية بالقكائـ المالية، كذلؾ بعد انتياء عممية التدقيؽ 

صدار تقرير نظيؼ  .كا 

 :كما يكتب البعض ىذا النمكذج كما يمي

 (2009خاطر الكتشاؼ)البصيرم، مخاطر التدقيؽ المقبكلة= المخاطر الالزمة*مخاطر الرقابة*م

 أىمية تقييم مخاطر التدقيق عند التخطيط لعممية التدقيق: 2-1-15

تصب معايير التدقيؽ إىتماميا نحك تحديد حٍد أقصى لمخاطر التدقيؽ كينبغي عمى 

المدققيف عدـ السماح لمخطر الفعمي، كأف يزيد عف ىذا الحد بغرض تفادم آثار غير مرغكب فييا 

كيعتبر تقييـ  .نتج مف احتكاء القكائـ المالية عمى أخطاء تتعدل حدكد األىمية النسبيةكالتي ت

مخاطر التدقيؽ مف الخطكات اليامة التي يجب أف يركز عمييا مدقؽ الحسابات كمرحمة مف مراحؿ 

ي التخطيط لعممية التدقيؽ، كعمى المدقؽ إستخداـ اجتياده الميني لتقييـ مخاطر التدقيؽ الكمية الت

كبالتالي يقكـ المدقؽ بتقييـ مستكل  .يككف مستعدان لقبكليا لكي يبدم رأيو حكؿ القكائـ المالية



31 

 

 
 

المخاطر المقبكلة، قبؿ دراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية، كيتـ تقييـ ىذه المخاطر بصكرة كمية أك 

يقع بيف حد غير كمية، حيث يتـ التعبير عف المخاطر بشكؿ كمي أك نسبي أك كمستكل معيف 

كيرتبط مستكل مخاطر الرقابة الداخمية بمدل فعالية أك عدـ فعالية نظاـ الرقابة . أقصى كحد أدنى

 أنو عمى المدقؽ الحصكؿ عمى فيـٍ كاٍؼ  400الداخمية، حيث نص المعيار الدكلي لمتدقيؽ رقـ 

مية، كتصميـ إجراءات لنظاـ الرقابة الداخمية مف أجؿ القدرة عمى تقييـ مستكل خطر الرقابة الداخ

التدقيؽ لمتأكد مف أف المخاطر قد تـ تخفيضيا إلى المستكل المقبكؿ كفي ظؿ قانكف األىمية 

 (.37: 2006النسبية  )المطارنة، 

 أنواع مخاطر التدقيق  2-1-16

تكمف مخاطر التدقيؽ في عدـ قدرة مدقؽ الحسابات عمى كشؼ األخطاء الجكىرية التي 

، (Knechel,Salterio, &Ballou,2007)أم خاطئ حكؿ القكائـ المالية أدت بو إلى إبداء ر 

فالتعرؼ عمى النظاـ المحاسبي كنظاـ الرقابة الداخمية، يعد مف أساسيات المدقؽ الخارجي ألجؿ 

التخطيط بصكرة فعالة، كتصميـ إجراءات تدقيؽ مناسبة لتخفيض مخاطر التدقيؽ لممستكل المقبكؿ، 

ني أف المدقؽ ربما يعطي رأيان غير مناسب حكؿ البيانات المالية كيتككف مف كأف مخاطر التدقيؽ تع

 (:57: 2009العناصر الثالثة التالية كىي)عرار، 

 .)المخاطر المالزمة )المكركثة أك المتأصمة 

 مخاطر الرقابة. 

 مخاطر اإلكتشاؼ. 

 المخاطر المتأصمة أو المالزمة أو الموروثة: 2-1-17

إنحراؼ مادم في بند أنيا المخاطر الناشئة عف إحتماؿ كجكد  تعرؼ ىذه المخاطر عمى

عت مع بعضيا معيف أك نشاط معيف، أك مجمكعة مف اإلنحرافات في بنكد معينة بحيث لك اجتم
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تصبح مادية في ظؿ عدـ كجكد رقابة داخمية أك بإفتراض عدـ كجكد رقابة داخمية، كىذه المخاطر 

ؽ كبيئتيا قبؿ البدء بعممية التدقيؽ أك بإفتراض عدـ كجكد مرتبطة بطبيعة المنشأة مكضع التدقي

 (.153: 2006ضكابط الرقابة الداخمية )الذنيبات، 

أما المخاطر المكركثة )المتأصمة(، فقد ُعرفت عمى أنيا قابمية رصيد حساب معيف أك 

مات مف المعامالت إلى أف تككف خاطئة بشكؿ جكىرم منفردة أك عندما تجمع مع المعمك  طائفة

الخاطئة في أرصدة حسابات أك في طكائؼ أخرل، مع إفتراض عدـ كجكد ضكابط داخمية. )التحاد 

 ( 141:  2007الدكلي لممحاسبييف، 

تعكد المخاطر إلى احتمالية أف إقراران مف إقرارات اإلدارة فيو أخطاء أك حذؼ، إما بمفرده ك 

بعدـ كجكد رقابة داخمية. أما المخاطر أك عند جمعو كالتي تمثؿ انحرافات مادية مع الفتراض 

كىناؾ عدة عكامؿ تساعد المدقؽ عمى  .المكركثة فربما يككف سببيا اإلدارة المنحرفة كغير النزيية

 :(Louwers, 2005 : 69)اكتشاؼ الخطأ أك الحتياؿ كمنيا

 الحاسبات الكبيرة عرضة لمخطأ أكثر مف الحسابات البسيطة. .1

 يا إلى نقدية أيضان أكثر عرضة لمتالعب كحدكث األخطاء.الحسابات التي يسيؿ تحكيم .2

الحسابات المقدرة أك التي يتـ تقديرىا ىي أيضان عرضة لمخطأ أك اإلحتياؿ مثؿ، مخصصات  .3

 الديكف المشككؾ فييا، كحساب صندكؽ النثرية.

 العمميات الحسابية األكثر تعقيدان ىي عرضة لمخطأ أكثر مف الحسابات البسيطة . .4

ا سبؽ، أف مدقؽ الحسابات ل يستطيع أف يغير المستكل الفعمي لممخاطر يتضح مم

ف الطرؽ المستخدمة مف  المالزمة أك المتأصمة كيستطيع تغيير مستكل التخميف ليذه المخاطر. كا 

قبؿ المدقؽ لتخميف المخاطر المتأصمة تككف في العادة نفس الطرؽ المتبعة لفيـ طبيعة المنشأة أك 



33 

 

 
 

ؽ في العادة يككف قادر عمى تقييـ أك تقدير عكامؿ العناصر المالزمة عف طريؽ الصناعة، كالمدق

 (:160: 2006فيـ دكرة األعماؿ لمعميؿ كالتي تتككف مف )الذنيبات، 

 .بنؾاإلدارة، أىداؼ اإلدارة، مكارد ال .1

  .منتجات المنشأة، الخدمات، السكؽ، الزبائف، المنافسة .2

 لتشغيمية لممنشأة.فيـ أساس عمميات المنشأة كالدكرة ا .3

 .الدخؿ الناتج مف العمميات األساسية .4

 .القرارات المالية كالستثمارية .5

كفي معظـ الحالت تككف تكمفة تخميف المخاطر المتالزمة منخفضة ألف المدقؽ يستخدـ 

نفس الطرؽ كاإلجراءات الالزمة إلتخاذ القرارات المتعمقة بالتخطيط لعممية التدقيؽ 

(Boynton,2006:296). 

 مخاطر الرقابة: 2-1-18

ترتبط مخاطر الرقابة بإحتمالية حدكث خطأ في إثبات حدث مالي يمكف أف يككف  

جكىريان، إما فرديان أك عند تجميعو مع أخطاء كلـ يتـ منعو مف إكتشافو كتصحيحو في الكقت 

مؿ الرقابة المناسب مف قبؿ الرقابة الداخمية لممنشأة، كتتعمؽ ىذه المخاطر بفاعمية تصميـ كع

الداخمية لتحقيؽ أىداؼ المنشأة المتعمقة بإعداد البيانات المالية لممنشػأة، كسيككف ىناؾ دائمان 

مخاطر رقابة بسبب التحديات الذاتية لمرقابة الداخمية، كتعد ىذه المخاطر دللة لفعالية إجراءات 

ية كاف ىناؾ إحتماؿ عدـ كجكد الرقابة الداخمية، حيث أنو كمما كانت الرقابة الداخمية أكثر فاعم

أخطاء كمف أف يككف معامؿ الخطر الذم يمكف تحديده لممخاطر الرقابية أقؿ. كنظران لمحدكد 
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الالزمة ألم نظاـ رقابة داخمية فإنو ل مفر مف كجكد ىذه المخاطر )التحاد الدكلي لممحاسبييف، 

2007 :221). 

قرار مف إقرارات اإلدارة أك في رصيد أك تعكد ىذه المخاطر إلى إحتمالية إنحرافات في إ

نشاط أما بمفرده أك عند جمعو كل يتـ إكتشافو أك منعو بكاسطة نظاـ الرقابة الداخمية كفي الكقت 

المناسب، كمف مخاطر الرقابة عدـ كجكد قرائف )أدلة( كافية كعدـ كجكد رقابة عمى النقدية أك 

ف تقدير ،البضاعة كعدـ الفصؿ بيف الكظائؼ المدقؽ ليذا النكع مف المخاطر يتكقؼ عمى قيامو  كا 

، كفي حاؿ عدـ ثبكت كجكد بنؾببعض اإلختبارات لمدل اإللتزاـ بنظاـ الرقابة الداخمية الخاص بال

مثؿ ىذا التقييـ فينبغي عمى المدقؽ أف يفترض أف مخاطر الرقابة مرتفعة. كمف ىنا فإف تقدير 

نما يتكقؼ أيضان عمى كفاءة المدقؽ لمخاطر الرقابة ل يتكقؼ عمى  الرقابة الداخمية فحسب، كا 

اختبارات مدل اإللتزاـ كعمى نتيجة تمؾ اإلختبارات، فإذا كانت النتائج إيجابية، فإف تقدير المدقؽ 

ذا كانت ضعيفة فإف تقدير المدقؽ لممخاطر الرقابية سكؼ يرتفع. كتشترؾ  لممخاطر الرقابية يقؿ، كا 

نما يعتمد عمى المخاطر الرقابية مع ال مخاطر المتأصمة في أف كمييما ل يتكقفاف عمى المدقؽ كا 

 :(Arens, 2006: 242)المنشأة محؿ التدقيؽ، كتبيف مخاطر الرقابة ما يمي 

 تخميف أك تقدير ما إذا كاف نظاـ الرقابة فّعالن أـ ل . .1

 قيؽ.% كجزء مف خطة التد100قصد المدقؽ لتقدير مخاطر الرقابة بمستكل أقؿ مف  .2

كتتشارؾ  مخاطر المتأصمة  كمخاطر الرقابة في أف المخاطر المتأصمة تتمثؿ بتكقع كجكد 

خطأ جكىرم قبؿ األخذ بعيف اإلعتبار نظاـ الرقابة الداخمية. أما مخاطر الرقابة، فتتمثؿ بتكقع 

 كجكد خطأ جكىرم بعد األخذ بعيف اإلعتبار نظاـ الرقابة الداخمية. 
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 شاف:مخاطر اإلكت 2-1-19

تتعمؽ مخاطر اإلكتشاؼ بفعالية إجراءات التدقيؽ كتطبيؽ المدقؽ ليا، كل يمكف تقميؿ 

مخاطرة الكتشاؼ إلى الصفر ألف المدقؽ ل يفحص جميع فئات المعامالت أك أرصدة الحساب أك 

اإلفصاحات، ككذلؾ ألسباب أخرل، كاحتماؿ أف يختار المدقؽ إجراءات تدقيؽ مناسبة أك تفسير 

ج التدقيؽ، كيمكف  تناكؿ ىذه العكامؿ األخرل مف خالؿ التخطيط المناسب كاإللحاؽ المناسب نتائ

لممكظفيف في فريؽ العممية كتطبيؽ الشؾ الميني كاإلشراؼ عمى عمؿ التدقيؽ الذم تـ أداؤه 

 (.222: 2007كمراجعتو )التحاد الدكلي لممحاسبييف، 

لرقابة مف جية، كبيف مخاطر اإلكتشاؼ مف أف العالقة بيف المخاطر المكركثة كمخاطر ا

جية أخرل ىي عالقة عكسية، كبعبارة أخرل إذا زاد أك نقص األكؿ )مكركثة كرقابية(، فإف الثاني 

كتتعمؽ ىذه المخاطر، أم مخاطر اإلكتشاؼ،  .(60: 2009)اإلكتشاؼ( سينقص أك يزيد )عرار، 

قميؿ مخاطر التدقيؽ إلى مستكل منخفض بطبيعة كتكقيت مدل إجراءات المدقؽ التي يحددىا  لت

بشكؿ مقبكؿ، كبالنسبة لمستكل معيف مف مخاطر التدقيؽ يككف لممستكل المقبكؿ مف مخاطر 

اإلكتشاؼ عمى عالقة عكسية مع تقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية عند مستكل اإلثبات، ككمما 

نخفض مخاطر اإلكتشاؼ التي زادت مخاطر األخطاء الجكىرية التي يعتقد المدقؽ أنيا مكجكدة ت

يمكف قبكليا، كبالعكس كمما إنخفضت مخاطر األخطاء الجكىرية التي يعتقد المدقؽ أنيا مكجكدة 

 (. 222: 2007تزيد مخاطر اإلكتشاؼ التي يمكف قبكليا )التحاد الدكلي لممحاسبييف، 

ثؿ )خطر كيمكف لمخاطر اإلكتشاؼ أف تتيح عف طريؽ الشؾ في طرؽ التدقيؽ المتبعة م

المعاينة( الذم ينتج عندما يعطي المدقؽ نتائج معينة عمى أساس العينات التي تـ إختيارىا، 
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 ,Eilifsen)كبالنتيجة النيائية تككف النتيجة مختمفة فيما لك كانت عممية التدقيؽ شاممة لممجتمع 

 . كعميو، يمكف تقسيـ مخاطر اإلكتشاؼ إلى ما يمي:(63 :2016

: كىك الخطر الناتج عف Analytical Review Risk (ARR))لتحميمية مخاطر المراجعة ا .1

 إحتماؿ عدـ تمكف إجراءات المراجعة التحميمية مف إكتشاؼ اإلنحرافات المادية.

: كىي المخاطر Substantive Tests Risk (STR) )مخاطر اإلختبارات الجكىرية  .2

 نحرافات المادية.الناتجة مف عدـ تمكف اإلختبارات التفصيمية مف إكتشاؼ اإل

: كىي المخاطر الناتجة عف إحتماؿ خركج المدقؽ Sampling Risk (SR)مخاطر العينات  .3

 بنتيجة مف العينة تختمؼ عف النتائج الممكف الخركج بيا فيما لك تـ تدقيؽ المجتمع كامالن.

: كىي المخاطر الناتجة Non- Sampling Risk (NSR)المخاطر غير المتعمقة بالعينات  .4

نما مرتبط ع ف إحتماؿ الخركج بنتيجة غير سميمة،  لكف ذلؾ ليس مرتبطان بعممية المعاينة، كا 

بقدرات ككفاءة المدقؽ في إختيار المفردات كتقكيـ نتائجيا، كعمى سبيؿ المثاؿ خركج المدقؽ 

برأم غير سميـ عف أحد البنكد المتضمنة في العينة نتيجة عدـ تمكف المدقؽ مف تنفيذ 

 (.153: 2006إلختبار عمى ىذا البند بشكؿ سميـ )الذنيبات، إجراءات ا

كلتخفيض الخطر الطبيعي أك المتأصؿ، كنظران ألف الخطر المتأصؿ يتـ تقييمو بناء عمى 

تقدير المدقؽ لمظركؼ الخاصة بالعميؿ، فإف ىذا التخفيض يتـ فقط خالؿ مرحمة التخطيط كعادة 

كتشافيا خالؿ عممية التدقيؽ، كلتخفيض خطر الرقابة. ل يتغير ما لـ تكجد حقائؽ جديدة يتـ إ

ختبارات المدقؽ ليذه الرقابة، كيمكف أف يخفض  كيتأثر خطر الرقابة بالرقابة الداخمية لمعميؿ كا 

المدققكف خطر الرقابة بإجراء المزيد مف اإلختبارات المكثفة لتقييـ ما إذا كاف لدل العميؿ رقابة 

ؼ المخطط يعمؿ المدقؽ عمى زيادة إختبارات التدقيؽ التفصيمية. فعالة، كلتخفيض خطر اإلكتشا

كيمكف أف يخفض المدققكف خطر اإلكتشاؼ المحقؽ عف طريؽ جمع األدلة بإستخداـ: اإلجراءات 
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التحميمية، اإلختبارات األساسية لمعمميات المالية، كاإلختبارات التفصيمية لألرصدة، كيمكف أف يؤدم 

ختيار أحجاـ أكبر لمعينات إلى تخفيض خطر تنفيذ إجراءات تدقيؽ إ ضافية بإفتراض أنيا فعالة، كا 

 (.351: 2009أرينز، كلكبؾ، اإلكتشاؼ المحقؽ )

كيقكـ المدقؽ عادة بتحديد مخاطر التدقيؽ المقبكلة حسب حكمو الميني كدرجة إستعداده 

ف تحمميا. كيمكف أف % كمعدؿ لممخاطر الممك5لتحمؿ المخاطر، كغالبان ما يستخدـ المدقؽ نسبة 

 (:154: 2006يأخذ العكامؿ التالية عند تحديده ليذا النكع مف الخاطر)الذنيبات 

درجة إعتماد المستخدميف الخارجييف عمى القكائـ المالية: عندما يتكقع المدقؽ إعطاء  .1

مخاطر  المستخدميف الخارجييف إىتمامان كبيران لمقكائـ المالية لمعميؿ، فإنو مف المالئـ أف تككف

 التدقيؽ المقبكلة منخفضة.

إحتمالية مكاجية العميؿ لصعكبات مالية بعد إصدار القكائـ المالية، حيث إف ىناؾ ميالن  .2

طبيعيان مف قبؿ الذيف يتعرضكف إلى اإلفالس أك مف قبؿ ممف تنعكس عمييـ آثاره بأف يقكمكا 

 بمقاضاة المدقؽ.

ستقامة اإلدارة: فإذا كانت نز  .3 اىة العميؿ مشكككان فييا فإف المدقؽ قد يقكـ بتقييـ تقييـ نزاىة كا 

 المخاطر بشكؿ منخفض ككذلؾ العكس. 

كعميو، يجب أف يككف ىناؾ معايير أكثر دقة إلكتشاؼ مخاطر التدقيؽ كضكابط تضبط 

عممية التدقيؽ، مثالن جيات قانكنية مختصة بمتابعة عمؿ المدققيف الخارجييف عف كثب. كبعد 

نكاع المخاطر، فإنو تقع عمى المدقؽ الداخمي مسؤكلية كبيرة في إكتشاؼ عرض ما سبؽ مف أ

األخطاء أك اإلحتياؿ لذلؾ يجب أف يككف ىناؾ تعاكف كبيريف بيف المدقؽ الخارجي كالداخمي، 

فكمما كاف عمؿ المدقؽ الداخمي دقيقان كحسب معايير التدقيؽ الدكلي سيؿ ذلؾ عمؿ المدقؽ 

                          ؿ التالي يبيف العالقة بيف األخطار كاألدلة.                                                                                   الحسابات الخارجي. كالجدك 
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 ( العالقة بين األخطار واألدلة1-2جدول )

مخاطر المراجعة  المكقؼ
 المقبكلة

مخاطر الخطر 
 الطبيعي

مخاطر 
 الرقابة

خاطر الكتشاؼ م
المخططة أك المرغكب 

 فييا مف قبؿ المدقؽ

حجـ األدلة 
 المطمكب

 منخفض مرتفع  منخفض منخفض مرتفع 1
 متكسط متكسط  منخفض منخفض منخفض 2
 مرتفع منخفض مرتفع مرتفع منخفض 3
 متكسط متكسط متكسط متكسط متكسط 4
 متكسط متكسط متكسط منخفض مرتفع 5

 دكؿ السابؽ:تكضيح لبيانات الج

إذا كاف  ( تشير إلى أنو عمى النحك التالي:1فمثالن بالنسبة لمعناصر المكجكدة تحت المكقؼ رقـ )

مستكل المخاطرة المقبكلة حاليان مف المدقؽ مرتفعان، ككانت المخاطر المتأصمة )كجكد تحريؼ في 

 ظاـ.القكائـ المالية( منخفضة، كما أف مخاطر الرقابة منخفضة بسبب فاعمية ن

 العالقة بين أنواع مخاطر التدقيق بعضيا البعض 2-1-20

تشير دراسة مجمع المحاسبيف القانكنييف األمريكي إلى أف المخاطر المالزمة كخطر الرقابة 

 بنؾيختمفاف عف خطر عدـ اإلكتشاؼ، حيث أف النكعيف األكليف مف المخاطر مصدرىا  مف ال

يجة طبيعة الحسابات كمدل فعالية أك عدـ فعالية نظاـ الرقابة محؿ التدقيؽ، كتكجد القكائـ المالية نت

الداخمية، بينما خطر عدـ اإلكتشاؼ يتـ إرجاعو إلى إجراءات التدقيؽ التي يقكـ بيا مدقؽ 

ف مخاطر التدقيؽ تتأثر فيما بينيا  .الحسابات مثؿ إستعمالو ألدلة إثبات غير كافية كغير مالئمة كا 

 بنؾاف، نتيجة عدة أسباب يككف مصدرىا ممارس مينة التدقيؽ أك إدارة السكاء بالزيادة أك بالنقص

(Eilifsen, 2016: 63). 
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 عالقة المخاطر المالزمة بمخاطر الرقابة الداخمية 2-1-21

ل يعتمد تقييـ مستكل المخاطر المالزمة بمخاطر الرقابة الداخمية عمى مدل الفحص الذم 

عالية تصميـ كتشغيؿ نظاـ الرقابة الداخمية، إنما يتعمؽ مصدر يقـك بو مدقؽ الحسابات حكؿ مدل ف

التقييـ ببنكد معينة في القكائـ المالية كالتي تككف عرضة لمتحريؼ دكف قدرة المحاسب التحكـ في 

ذلؾ، نظران لطبيعة العنصر أك الحساب المعني كبشرط أف يككف التحريؼ جكىريان لكحده أك عند 

األخرل كأف ل يككف ىذا التحريؼ راجعان إلى ضعؼ نظاـ الرقابة  جمعو مع العناصر المالية

كل تكجد عالقة بيف المخاطر الالزمة كمخاطر الرقابة سكاء كانت  .(73: 2007الداخمية )نكر، 

عكسية أـ طردية بسبب عدـ كجكد إرتباط بينيما بمعنى إذا ارتفعت المخاطر المالزمة ليس 

كيككف الخطر المتالـز كبيران كمما كاف الرصيد أك  .اطر الرقابةبالضركرة أف ترتفع أك تنخفض مخ

 .(69: 2007النكع المعيف مف العمميات أكثر تعرضان لمخطأ المقصكد أك غير المقصكد)نكر، 

 :العالقة بين المخاطر المالزمة ومخاطر عدم اإلكتشاف 2-1-22

قة عكسية بمعنى أنو إف العالقة بيف المخاطر الالزمة كمخاطر عدـ اإلكتشاؼ ىي عال

تخاذ  كمما كانت المخاطر المالزمة كبيرة سكؼ يمجأ المدقؽ إلى إستعماؿ أدلة إثبات بحجـ كبير كا 

إجراءات تدقيؽ مالئمة كىك ما ساعد عمى التخفيض  مف مخاطر عدـ اإلكتشاؼ، كلكف إذا 

مراد تدقيقيا استعمؿ المدقؽ أدلة إثبات بحجـ غير كاٍؼ أك بخصائص غير مالئمة لمعناصر ال

، رسكؼ تككف العالقة بيف المخاطر المالزمة كمخاطر عدـ اإلكتشاؼ عالقة طردية )القرا

2011). 

 العالقة بين مخاطر الرقابة الداخمية ومخاطر عدم اإلكتشاف 2-1-23

بناءن عمى المعمكمات التي يتحصؿ عمييا المدقؽ حكؿ نظاـ الرقابة الداخمية، يمكنو التعرؼ 

قابة الذم مف خاللو يعرؼ حجـ أدلة اإلثبات الكاجب إستعماليا في الفحص لمتحقؽ عمى خطر الر 
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مف ىذا الخطر كالعمؿ بتخفيضو إلى المستكل المقبكؿ، فإذا تـ تقييـ خطر الرقابة بشكؿ كبير سيتـ 

إستعماؿ أدلة إثبات كبيرة كىك ما يؤدم إلى اإلنخفاض في مخاطر اإلكتشاؼ، كبالتالي العالقة 

 .بيف مخاطر الرقابة كمخاطر اإلكتشاؼعكسية 

 :العالقة بين مخاطر التدقيق مع أدلة اإلثبات .أ 

بما أف نمكذج مخاطر التدقيؽ يتـ إستخدامو لتقدير حجـ األدلة التي يجب جمعيا إلجراء 

عممية التدقيؽ، فإف أدلة اإلثبات تعتبر كمتغير يمكف القبكؿ بأنو تابع لحسب مستكل مخاطر 

ة، كبالتالي فإف مستكل معيف مف مخاطر التدقيؽ يؤثر عمى قرار المدقؽ تجاه تحديد التدقيؽ المقدر 

 2009حجـ األدلة التي سيتـ تجميعيا، كيشكؿ ىذا التأثير عالقة طردية أك عكسية)أرينز، كلكبؾ، 

:334). 

 :العالقة بين مخاطر عدم اإلكتشاف مع أدلة اإلثبات .ب 

لمدقؽ لجمعيا، كيتناسب حجـ ىذه األدلة يحدد ىذا الخطر حجـ األدلة التي يخطط ا

عكسيان مع مستكل خطر اإلكتشاؼ، فإذا تـ تخفيض خطر عدـ اإلكتشاؼ المخطط يجب عمى 

 .المدقؽ أف يجمع أكبر قدر مف أدلة اإلثبات

 :العالقة بين المخاطر المالزمة مع أدلة اإلثبات .ج 

القة طردية، فمثالن إذا كاف يرتبط الخطر الطبيعي أك الخطر المتالـز مع أدلة اإلثبات بع

الخطر الطبيعي لتقادـ المخزكف كبير جدان بسبب التطكرات التكنكلكجية السريعة سيخصص المدقؽ 

 .(69: 2007إختبارات مكثفة لمدل تقادـ المخزكف )نكر، 

 :العالقة بين مخاطر الرقابة مع أدلة اإلثبات .د 

ت، بحيث كمما كاف نظاـ الرقابة تكجد عالقة طردية بيف خطر الرقابة كحجـ أدلة اإلثبا

الداخمية فّعاؿ يككف تقييـ المدقؽ لخطر الرقابة بمستكل منخفض، كبالتالي ل يحتاج ىذا األخير 
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ذا لـ يعتمد المدقؽ عمى نظاـ الرقابة الداخمية عند إجراء عممية  إلى حجـ كبير مف أدلة اإلثبات، كا 

ى، كبالتالي إستعماؿ حجـ كبير مف أدلة التدقيؽ سكؼ يتـ تحديد خطر الرقابة بمستكل أقص

جراء فحص شامؿ لمكشؼ عف مكاطف الخطر بشكؿ جيد  .اإلثبات كا 

 :توضيح العالقة بين مخاطر التدقيق وأدلة اإلثبات  2-1-24

إنو مف الطبيعي كجكد إختالفات بيف دكرات العمميات المختمفة في حجـ األخطاء أك 

 (:2011تضح ذلؾ كما يمي)القرا، التحريفات المتكقعة كمدل تكرارىا كي

ل يكجد أخطاء متكقعة في دكرة الركاتب كاألجكر مقارنة بالعديد مف األخطاء التي يمكف  .أ 

تكقعيا في دكرة المخزكف، كلعؿ ذلؾ يعكد إلى أف المعامالت المتعمقة بالركاتب كاألجكر ذات 

في معالجة عناصر دكرة درجة عالية مف الركتينية، بينما ىناؾ درجة كبيرة مف التعقيدات 

 .المخزكف

يمكف القكؿ أنو مف المتكقع إختالؼ الرقابة الداخمية في درجة فعاليتو بيف دكرات العمميات  .ب 

المختمفة، فعمى سبيؿ المثاؿ تككف الرقابة الداخمية في دكرة الركاتب كاألجكر ذات فعالية 

 .عالية، في حيف تعتبر غير فعالة في دكرة المخزكف

ؽ إستعدادان منخفضان لقبكؿ كجكد أخطاء أك تحريفات جكىرية بعد اإلنتياء مف يقرر المدق .ج 

تدقيؽ دكرات العمميات، كمف الشائع أف يككف لدل المدققيف نفس المستكل مف الرغبة في 

نتياء مف عممية التدقيؽ بالنسبة لكؿ دكرات العمميات، كىك قبكؿ أخطاء جكىرية بعد اإل

 .أم غير المتحفظاألمر الذم يسمح بتأكيد الر 

كل شؾ أف العتبارات السابقة )أ، ب، ج( تؤثر عمى قرارات المدقؽ عف المدل المالئـ  .د 

لتجميع أدلة اإلثبات )د(، كعمى سبيؿ المثاؿ، فنظران ألف المدقؽ يتكقع قميالن مف األخطاء في 
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المدقؽ يخطط  دكرة الركاتب كاألجكر )أ(، كأف الرقابة الداخمية ليذه الدكرة فعالة )ب(، فإف

ألدلة إثبات أقؿ مقارنة بدكرة المخزكف )د(، مع مالحظة أف المدقؽ لديو نفس المستكل مف 

الرغبة في قبكؿ أخطاء جكىرية بعد اإلنتياء مف عممية التدقيؽ لكؿ مف الدكرتيف عمى سبيؿ 

دمة المثاؿ. كيكضح الجدكؿ اآلتي اإلختالؼ بيف مخاطر التدقيؽ كحجـ أدلة اإلثبات المستخ

 .بيف كؿ مف دكرة األجكر كالعماؿ كبيف دكرة المخزكف كبيف دكرة المبيعات كالتحصيؿ

 كيكضح الجدكؿ التالي العالقة بيف مخاطر التدقيؽ كأدلة اإلثبات.

 ( توضيح العالقة بين مخاطر التدقيق وأدلة اإلثبات2-2جدول رقم )

دكرة األجكر  
 كالعماؿ

 صيؿدكرة المبيعات كالتح دكرة المخزكف

 متكسط مرتفع صغير )أ( تقييـ المدقؽ لمخطر الطبيعي
)ب( تقييـ مدل فعالية نظاـ الرقابة 

 الداخمية )خطر الرقابة(
 فعالية كبيرة
 )صغير(

فعالية 
 منخفضة
 )منخفض(

 فعالية متكسطة
 )متكسط(

)ج( الرغبة في تقييـ خطر التدقيؽ الممكف 
 قبكلو )خطر التدقيؽ الممكف قبكلو(

 فضةرغبة منخ
 )صغير(

 رغبة منخفضة
 )صغير(

 رغبة منخفضة
 )صغير(

)د( حجـ األدلة التي يخطط المدقؽ 
 لجمعيا )خطر الكتشاؼ(

مستكل 
 منخفض
 )مرتفع(

 مستكل كبير
 )صغير(

 متسكل متكسط
 )متكسط(

(. المراجعة مدخؿ متكامؿ، ترجمة، محمد محمد 2009أرينز، ألفيف؛ لكبؾ، جيمس ): المصدر

 .332، ص ديسطي ك أحمد حجاج، المممكة العربية السعكدية: دار المريخ لمنشرعبد القادر ال

 دور المدقق الخارجي في تقييم مخاطر التدقيق 

يرجع إبداء الرأم الخاطئ مف قبؿ المدقؽ حكؿ مدل تمثيؿ القكائـ المالية الختامية لممركز 

ذه القكائـ كالتي تعكد لطبيعة كؿ إلى األخطاء الضمنية التي تالـز عناصر ى بنؾالمالي الحقيقي لم



43 

 

 
 

كسيتـ تكضيح ىذا البند ، عنصر في القكائـ المالية، أك لألخطار المرتبطة بنظاـ الرقابة الداخمية 

 (:119: 2004بقياس اآلتي )مسعكد، 

 المخاطر المالزمة. -

 المخاطر المرتبطة بنظاـ الرقابة الداخمية. -

 المخاطر المرتبطة بإجراءات التدقيؽ . -

 تقييم المخاطر المالزمة 2-1-25

يعد تحديد طبيعة أركاف ىذه المخاطر أحد أىـ الخطكات الممكنة مف تقييميا كمف ثـ إبراز 

، ليذا ُيربط تقييميا بتحديد ىذه بنؾأثرىا عمى صدؽ الحسابات الكاردة في القكائـ المالية الختامية لم

 (:120: 2004األركاف كالتي ىي )مسعكد، 

كالتي تتأثر بالبيئة  (ظكمة المصرفية كالعمميات المصرفية التي يقكـ بيا البنؾالمن) بنؾبيئة ال -

 .اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية المحمية كالدكلية

، )الطرؽ المحاسبية، المعالجة المحاسبية، استخداـ اإلعالـ اآللي بنؾالنظاـ المحاسبي في ال -

 .(ي البنكؾ األردنيةتطبيؽ المعايير المحاسبية كالمعايير الدكلية فك 

 تقييم المخاطر المرتبطة بنظام الرقابة الداخمية  2-1-26

تتكقؼ األىداؼ المتكخاة مف نظاـ الرقابة الداخمية عمى تعبير عناصر القكائـ المالية 

عف الكاقع الفعمي ليا، لذا كبغية تحقيؽ ذلؾ ينبغي أف يتـ تشغيؿ النظاـ المحاسبي  بنؾالختامية لم

مف خالؿ اعتماد مقكماتو  بنؾفضالن عف تبني نظاـ مالئـ لمرقابة الداخمية في البشكؿ سميـ 

كاإللتزاـ بإجراءاتو، فالخمؿ في أم مف اإلثنيف يؤدم إلى تضميف ىذه العناصر أخطار ترتبط بنظاـ 

التيامي، ) الرقابة الداخمية، مف أجؿ تقييـ ىذه األخطار يعتمد المدقؽ عمى مدخميف أساسييف ىما

 :(1: 2003صديقي، كال
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مدخؿ اإلعتماد عمى اختبارات التحقيؽ بصكرة أساسية: المدقؽ في ىذا العنصر يقدر مخاطر نظاـ  -

 الرقابة الداخمية عند حدكدىا العميا، أم بتالفي تقييـ ىذا النظاـ كيستخدـ أدلة اإلثبات المختمفة.

ل فعالية نظاـ الرقابة الداخمية مدخؿ مخاطر نظاـ الرقابة الداخمية: يعتمد المدقؽ عمى تقييـ مد -

 كتقدير خطر الرقابة الداخمية بمستكيات نكعية كما يمي: )مرتفع، متكسط، منخفض(.

، بنؾيرجع اعتماد أحد المدخميف إلى تقييـ المدقؽ لنظاـ الرقابة الداخمية المعتمد مف قبؿ ال

كالتحقيؽ عمى مكطف الضعؼ  فإذا كاف التقييـ إيجابيان مف قبؿ المدقؽ يقكـ بتسميط عممية الفحص

ذا كاف التقييـ سمبيان يتالفى ىذا النظاـ بكاممو كيقكـ بجمع أدلة  فيو كالتأكد مف صحة نقاط القكة، كا 

 .بنؾاإلثبات المعممة لألحداث المالية ليفحصيا كيقرر بعدىا مدل سالمة القكائـ المالية الختامية لم

 تدقيق :تقييم المخاطر المرتبطة بإجراءات ال 2-1-27

إف النجاح في إبداء الرأم الفني المحايد مف قبؿ المدقؽ يككف مف خالؿ التتابع المنيجي 

كالسميـ في إجراءات عممية التدقيؽ الممكنة مف إكتشاؼ مخاطر التدقيؽ المرتبطة بقصكر إجراءاتيا 

رتبطة باآلتي في إكتشاؼ األخطاء كالغش، لذا كبغية تقييـ ىذه المخاطر ينبغي تكجيو األسئمة الم

 (:125: 2004)مسعكد، 

 كفاءة اإلجراءات المعتمدة مف قبؿ المدقؽ  -

 مالئمة اإلجراءات المعتمدة مف قبؿ المدقؽ. -

 تمثيؿ العينة لممجتمع مكضع الفحص. -

 إستقالؿ كحياد المدقؽ كمستكل تككينو العممي كالعممي. -

 مستكل تنظيـ مكتب التدقيؽ.  -

ذنبيات، ) يستخدميا المدقؽ في تنفيذه إلختبارات الرقابة كىيكىناؾ ثالث إستراتيجيات عادة ما 

2007 :279-281) : 

 



45 

 

 
 

 التخطيط لتقييـ مخاطر الرقابة بناءن عمى تقييـ رقابات المستخدـ.  -1

 التخطيط لتقييـ مخاطر الرقابة بشكؿ منخفض بناءن عمى رقابات التطبيؽ.  -2

جراءات المتابعة التخطيط لتقييـ مخاطر الرقابة بشكؿ مرتفع بن -3 اءن عمى الرقابات العامة كا 

 اليدكية. 

 كفي ما يمي بياٍف ليذه اإلستراتيجيات الثالثة: 

 أواًل: تقييم مخاطر الرقابة بناًء عمى تقييم رقابات المستخدم: 

يقكـ العميؿ في حالت كثيرة بتصميـ إجراءات رقابة يدكية مترافقة مع عمميات المعالجة 

لدل العميؿ بمقارنة مخرجات الحاسكب مع المستندات  األجيزةث يقكـ مستخدمك اإللكتركنية، بحي

ف تكفر ىذه اإلجراءات يساعد المدقؽ في إختبار الرقابة مباشرة كما  المؤيدة لتمؾ العمميات يدكيان، كا 

في النظاـ اليدكم، كىذا ما يطمؽ عميو التدقيؽ حكؿ الحاسكب. حيث أف المدقؽ ليس بحاجة إلى 

 .(69: 2007)نكر، بإجراءات الفحص المعقدة لبرامج الحاسكب كعمميات التشغيؿ القياـ

جراءات المتابعة  ثانيًا: التخطيط لتقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض بناء عمى الرقابات العامة وا 

 اليدوية:

في بعض الحالت يككف لدل الشركات مستكل مرتفع مف الرقابة اإلدارية يمكنيا مف 

المستكل قد ل يمّكف  ىذامرتفع مف تدقيؽ العمميات التي تخضع لمسؤكلياتيـ، لكف  تحقيؽ مستكل

المدقؽ مف تقييـ مخاطر الرقابة بشكؿ منخفض، ككنتيجة لذلؾ فإف المدقؽ قد يقكـ بالتخطيط 

إلستخداـ إستراتيجية لتقييـ مخاطر الرقابة بشكؿ منخفض بناءن عمى رقابات التطبيؽ، كىذا يتطمب 

 (: 125: 2004مسعكد، ؽ ثالثة أمكر تشمؿ )مف المدق
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 القيام بإختبار رقابات التطبيق: -1

أم أنو إذا رغب المدقؽ في اإلعتماد عمى رقابة تطبيقات الحاسكب، فإنو يتكجب عميو أف 

 يقكـ بإختبارىا مباشرة عف طريؽ إستخداـ كسائؿ تدقيؽ بإستخداـ الحاسكب.

 اسوب: إختبار الرقابات العامة عمى الح -2

تزكد الرقابات العامة المدقؽ بنكع مف الثقة مف أف التطبيقات مصممة بشكؿ مالئـ كأف أم تغييرات 

 تمت كما ىك مصرح بيا، كىذا يكفر مزيد مف الثقة لدل المدقؽ باألدلة التي سيحصؿ عمييا.

 اتإختبار إجراءات المتابعة اليدوية لإلستثناءات التي تمت مالحظتيا من خالل رقاب -3

 التطبيق. 

جراءات المتابعة:  ثالثًا: التخطيط لتقييم مخاطر الرقابة بشكل مرتفع بناًء عمى الرقابات العامة وا 

قد يخطط المدقؽ إلستراتيجية تعتمد عمى اإلجراءات التحميمية أك اإلختبارات التفصيمية، 

المدقؽ يعتمد كذلؾ في حالة التخطيط لعتماد مخاطر رقابة عالية، كفي ىذه الحالة، فإف 

جراءات المتابعة اليدكية كيستطيع  إستراتيجية تركز عمى أدلة تتعمؽ بفاعمية الرقابات العامة كا 

المدقؽ الحصكؿ عمى معمكمات عف فعالية رقابات التطبيقات مف خالؿ اإلستفسار مف األفراد الذيف 

 . (125: 2004مسعكد، كمكف بإجراءات المتابعة اليدكية )يق

 المخاطر إدارة 2-1-28

ىي عممية قياس كتقييـ لممخاطر كتطكير إستراتيجيات إلدارتيا، تتضمف  إدارة المخاطرإف 

ىذه اإلستراتيجيات نقؿ المخاطر إلى جية أخرل كتجنبيا كتقميؿ آثارىا السمبية كقبكؿ بعض أك كؿ 

التقميدية تركز عمى المخاطر الناتجة عف أسباب مادية أك قانكنية )مثؿ  إدارة المخاطرعاتيا. فإف تب

إدارة الحكادث، المكت كالدعاكل القضائية( كمف جية أخرل، فإف  الككارث الطبيعية، الحرائؽ،

المالية تركز عمى تمؾ المخاطر التي يمكف إدارتيا بإستخداـ أدكات المقايضة المالية،  المخاطر
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بغض النظر عف نكع إدارة المخاطر، فإف جميع المصارؼ الكبرل، ككذلؾ المجمكعات كالمصارؼ 

  .(70: 2007)نكر، ؽ مختص بإدارة المخاطر الصغرل لدييا فري

المثالية، تتبع عممية إعطاء األكلكيات، بحيث أف المخاطر ذات  إدارة المخاطرفي حالة  

، بينما المخاطر ذات الخسائر األقؿ الخسائر الكبيرة كتككف إحتمالية حدكثيا عالية فإنيا تعالج أكلن 

حتمالية حدكث أقؿ تعالج فيما بعد. فعمميان قد تككف ىذه العممية صعبة جدان، كما أف المكازنة ما  كا 

بيف المخاطر ذات اإلحتمالية العالية كالخسائر القميمة مقابؿ المخاطر ذات الحتمالية القميمة 

ف كالخسائر العالية قد تتـ إدارتيا بشكؿ غي غير المممكسة تعرؼ نكع  إدارة المخاطرر صحيح. كا 

 بنؾ% كلكف يتـ تجاىميا مف قبؿ ال100جديد مف المخاطر كىي تمؾ التي تككف إحتمالية حدكثيا 

كمثاؿ عمى ذلؾ، مخاطر  )129: 2004مسعكد، (كذلؾ بسبب الفتقار لمقدرة التعرؼ عمييا 

المعرفة كالتي تحدث عند تحقيؽ معرفة ناقصة، ككذلؾ مخاطر العالقات كتحدث عند كجكد تعاكف 

غير فعاؿ. إف ىذه المخاطر جميعيا تقمؿ بشكؿ مباشر مف إنتاجية العامميف في المعرفة كتقمؿ 

 إدارة المخاطر مكاسب. كذلؾ تكاجوفاعمية اإلنفاؽ كالربح كالخدمة كالنكعية كالسمعة كنكعية ال

صعكبات في تخصيص كتكزيع المصادر كىذا يكضح فكرة تكمفة الفرصة، حيث أف بعض 

)أبك  كاف مف الممكف أف تستغؿ في نشاطات أكثر ربحان  إدارة المخاطرالمصادر التي تنفؽ عمى 

  (.49: 2011كميؿ، 

 االتصال والتقرير 2-1-29

تؤثر تقارير المراجعة عمى العالقة بيف اإلدارة كفريؽ المراجعة الداخمية، حيث تؤدم تقارير 

نظران لتركيزىا عمى األخطاء كالجكانب السمبية  قةالعالالمراجعة الداخمية التقميدية إلى تكتر ىذه 

لألداء. كىك ما يزيد مف إحتماؿ عدـ تنفيذ اإلدارة لما يرد بيا مف تكصيات. كلمتغمب عمى تمؾ 

 :(285: 2007ذنبيات، )المشكمة يجب 
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أف تتضمف التقارير تعميقان عمى الجكانب اإليجابية في العممية التي تـ مراجعتيا، بما يؤدم  .1

ع مف التكازف بيف الجيكد الفّعالة لإلدارة كما حدث مف أخطاء. كمف ثـ تككف أكثر قبكلن لنك 

 كتحفيزان لتنفيذ ما كرد بيا مف تكصيات.

عقد كرشة عمؿ بيف المراجعيف القائميف بعممية المراجعة كاإلدارة المسئكلة عف العممية التي  .2

حة القضايا التي حددىا المراجعكف، تـ مراجعتيا قبؿ إعداد التقرير، بيدؼ التأكيد عمى ص

 كمناقشة الحمكؿ المقترحة مع اإلدارة بما يضمف قبكليا لنتائج المراجعة التي سترد بالتقرير.

يجب أف تككف التقارير معبرة باإلختيار كدقيقة عّما يريد فريؽ المراجعة تكصيمو لمجية  .3

 مستممة التقرير بما يضمف قراءتو كالعمؿ بما كرد فيو.

 الوسائل التي يستخدميا المدقق الخارجي في الحد من مخاطر التدقيق: 2-1-30

المعدؿ إلى أف  1997لسنة  22رقـ الردني ( مف قانكف الشركات 201أشارت المادة )

التي يقكـ بتدقيؽ حساباتيا سارية المفعكؿ أك  البنؾ يككف مدقؽ الحسابات مسئكلن تجاه كؿ مف 

المحاسبة كالتدقيؽ الدكلية المعتمدة أم بسبب إصدار بيانات مالية  كاجباتو التي تقتضييا معايير

غير مطابقة لمكاقع بشكؿ جكىرم أك عف مصادقتو عمى ىذه البيانات كيسأؿ المدقؽ عف تعكيض 

ذا كاف لم أكثر  بنؾالضرر الذم يمحقو بالمساىـ أك الغير حسف النية بسبب الخطأ الذم إرتكبو، كا 

كا في الخطأ كانكا مسؤكليف بالتضامف كفؽ أحكاـ ىذه المادة . كما مف مدقؽ حسابات، كاشترك

( مف قانكف الشركات األردني إلى أنو  يعاقب مدقؽ الحسابات الذم يصادؽ 278أشارت المادة )

كحسابات أرباحيا كخسائرىا بصكرة غير مطابقة لمكاقع أك تضميف  بنؾعمى تنظيـ ميزانية أم 

مدققي حساباتيـ بيانات غير صحيحة كاإلدلء إلى ىيئتيا العامة  تقرير مجمس إدارتيا أك تقرير

بمعمكمات غير صحيحة أك كتـ معمكمات إيضاحات يكجب القانكف ذكرىا، كذلؾ بقصد إخفاء حالة 

الشراكة الحقيقية عف المساىميف أك ذكم العالقة، باإلضافة إلى تكزيع أرباح صكرية مطابقة لحالة 
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ف سنة إلى ثالث سنكات كبغرامة ل تقؿ عف ألؼ دينار كل تزيد عمى الحقيقية بالحبس م البنؾ

 عشرة آلؼ دينار .

كتعديالتو إلى أف  1997سنة  22( مف قانكف الشركات رقـ 280كما أشارت المادة )

 مدقؽ الحسابات، الذم يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف بتقديـ تقارير أك بيانات ل تتفؽ ككاقع حسابات 

ـ بتدقيقيا، قد يعتبر أنو ارتكب جرمان كيعاقب عميو بالحبس مدة ل تقؿ عف ستة أشير التي قا البنؾ

كل تزيد عف ثالث سنكات أك بغرامة ل تقؿ عف ألؼ دينار أك كمتا العقكبتيف، إذا ارتكب عف قصد 

ثيقة أك نتيجة إىماؿ جسيـ أيان مف األفعاؿ التالية: دكف بيانات كاذبة في أم تقرير أك حسابات أك ك 

قاـ بإعدادىا أثناء مزاكلة المينة.  ككضع تقريران مغايران لمحقيقة أك في أم كثيقة متعمقة بمزاكلة 

 المينة.  

 2003لسنة  73( مف قانكف تنظيـ مينة المحاسبة القانكنية رقـ 35كما نصت المادة )

اـ القانكف كاألنظمة عمى اآلتي  عمى أنو إذا إرتكب المحاسب القانكني أك المتدرب أم مخالفة ألحك

الصادرة بمقتضاه أك أخؿ بكاجبات عممو أك بقكاعد السمكؾ الميني أثناء ممارسة المينة أك إرتكب 

أم تصرؼ يسيء إلى كرامتيا ككرامة العامميف فييا يحاؿ إلى المجنة التأديبية . كما أشارت المادة 

 بأف تكقع المجنة التأديبية  2003لسنة  73( مف قانكف تنظيـ مينة المحاسبة القانكنية رقـ 36)

 بالمحاسب القانكني المخالؼ أم مف العقكبات التالية:

 .التنبيو أك اإلنذار الخطي 

 .يقاؼ العمؿ بإجازة المزاكلة لمدة ل تزيد عمى سنتيف  تعميؽ التسجيؿ كا 

 . إلغاء إجازة المزاكلة كشطب أسـ المحاسب القانكني نيائيان مف سجؿ المزاكلة 

( بشأف مسؤكلية المدقؽ في إعتبار اإلحتياؿ 240ار التدقيؽ الدكلي رقـ )كينص معي

كتشاؼ الخطأ كاإلحتياؿ تقع عمى كؿ األشخاص المكمفيف  كالخطأ بأف المسؤكلية الرئيسية لمنع كا 
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دارتيا، كالمسؤكليات الخاصة بكؿ مف األشخاص المكمفيف بالرقابة كاإلدارة  بالرقابة في المنشأة كا 

مؼ حسب المنشأة كمف بمد آلخر، كتحتاج اإلدارة، كبإشراؼ األشخاص المكمفيف يمكف أف تخت

ستخراج مكازيف المراجعة  .بالرقابة، إلى كضع األسمكب الصحيح حيث إف إعداد القكائـ المالية كا 

نما مف مسئكلية اإلدارة ،ليس مف كظيفة المراجع لذلؾ فإف اإلدارة ىي المسئكلة عف الكشؼ عف  ،كا 

المدقؽ كما أف عمؿ  .كعرضيا عمى المراجع ،كعرض القكائـ المالية بصكرة صحيحة ،األخطاء

نما العمؿ عمى تقميؿ حدكثو تحديد مكاطف الضعؼ في  المدقؽفإذا استطاع  ،ليس اكتشاؼ الخطأ كا 

 كاقترح عالجيا فإف عممو يصبح أكثر فائدة لممشركع، أك األخطاء قبؿ أف ترتكب ،الرقابة الداخمية

 .(71: 2007)نكر، 

كذلؾ عمى الُمراجع أف يككف حريص عند تقديمو لكشؼ األخطاء عمى إظياره بأف أسباب 

األخطاء الكاردة في الكشؼ ىي أسباب ل تتعمؽ بسكء تقدير المكظؼ كغير مقصكدة كذلؾ لتسييؿ 

كأف ل يقكـ المراجع بتصحيح األخطاء كتسجيميا في الدفاتر،  .قبكليا مف قبؿ المكظؼ المختص

نما يقكـ بإقتراح التصحيح عمى مكظؼ الحسابات المختص. مع مراعاة عدـ فتح حسابات جديدة، ك  ا 

كعمى أل يتـ التصحيح مباشرة عمى حساب  ،بؿ اإلقتصار عمى الحسابات المكجكدة بالدفاتر

األرباح كالخسائر ألنو يستعمؿ فقط عند إقفاؿ الدفاتر، حيث أف جميع العمميات سبؽ كأف أثرت في 

حسابات المختمفة، كبالتالي أم تصحيح لمخطأ في عمميات سبؽ كسجمت يجب أف يؤثر في ىذه ال

 .الحسابات

 نطاق عممية التدقيق : 2-1-31

(، يشير إلى 200إف مصطمح )نطاؽ التدقيؽ( كما كرد في الفقرة السابعة مف المعيار رقـ )

ف إجراءات التدقيؽ التي تعتبر ضركرية في بعض الظركؼ لتحقيؽ ال يدؼ مف عممية التدقيؽ، كا 

اإلجراءات المطمكبة لتنفيذ عممية التدقيؽ تستند إلى المعايير الدكلية لمتدقيؽ يجب أف يحددىا 
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المدقؽ بعد أخذه بعيف اإلعتبار متطمبات ىذه المعايير، كالييئات المينية ذات الصمة بالمكضكع 

مبات تقديـ التقرير في الحالت المكجبة كالقكانيف كالتعميمات، كشركط عقد التكميؼ بالتدقيؽ كمتط

لذلؾ. كباإلضافة لذلؾ، يجب أف يتضمف تقرير المدقؽ بيانيان يكضح أف عممو قد خطط كتـ تنفيذه 

لمحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ بأف القكائـ المالية خالية مف األخطاء الجكىرية. كما يجب أف يذكر 

 (.2001يا تشمؿ ما يمي:)المجمع العربي، المدقؽ في تقريره بأف أعماؿ التدقيؽ التي تناكل

 الفحص اإلختبارم لمقرائف المؤيدة لممبالغ كالقيـ كاإلفصاحات الكاردة بالقكائـ المالية. .أ 

 تقكيـ المبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد القكائـ المالية. .ب 

 تقكيـ التقديرات المحاسبية التي قامت بيا اإلدارة إلعداد القكائـ المالية. .ج 

 كيـ العرض الشامؿ لمقكائـ المالية.تق .د 

تعد مسئكلية المراجع عف إكتشاؼ األخطاء المادية كالمخالفات المكجكدة في القكائـ المالية 

ىي الفجكة األساسية التي أثارت اىتماـ جميع الميتميف بمينة المحاسبة كالمراجعة نظران لتأثيرىا 

اجع كجكد تأكيد مطمؽ بعدـ كجكد خطر القرار، كيتكقع المجتمع مف المر  عمى عممية إتخاذ

يمكف عمميان تحقيؽ ذلؾ نظران لقيكد الكقت كالتكمفة المرتبطة بالحصكؿ عمى أدلة  المراجعة، بينما ل

اإلثبات كليذا تنحصر مسئكلية المراجع في إبداء رأم فني محايد عف عدالة القكائـ المالية كعدـ 

ان لمبدأ التأكد المعقكؿ، فإف إبداء المراجع لرأيو الفني إحتكائيا عمى أخطاء مادية أك مخالفات كفق

المحايد في عدـ إحتكاء القكائـ المالية عمى أخطاء مادية أك مخالفات يتضمف درجة مف المراجعة، 

كحتى أكائؿ القرف العشريف كاف اليدؼ األساسي مف عممية المراجعة ىك إكتشاؼ األخطاء المادية 

لتزاـ بالمعايير المحاسبية، حيث أف اقتصار عممية المراجعة عمى تحقيؽ كالمخالفات كالتحقؽ مف اإل

 ذلؾ اليدؼ في ذلؾ الكقت يرجع إلى األسباب اآلتية:
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لـ تكف ىناؾ قكانيف تنص عمى ضركرة إجراء المراجعة ، كما أف ىيئة سكؽ الماؿ لـ تكف  .1

 .مكجكدة، بالتالي فإف التقارير المالية لـ تكف في متناكؿ المساىميف

إستخداـ المراجع أدلة إثبات داخمية كأساس إلثبات صحة أرصدة العمميات الحسابية كلـ  .2

 يستخدـ أدلة إثبات خارجية نظران لعدـ كجكد خبرة في التعامؿ معيا.

عمميات المراجعة كانت تشمؿ إختبار كافة تفاصيؿ العمميات )مراجعة شاممة( بناءن عمى  .3

 كافي لعمميات المنشأة.رغبة اإلدارة بيدؼ تكفير الضماف ال

 التدقيق الخارجي في البنوك التجارية :  2-1-32

لقد إىتمت المعايير الدكلية بالدكر الذم يقكـ بو المدقؽ الخارجي لممصرؼ، كحدد اليدؼ 

الرئيس لعممية تدقيؽ البنؾ مف قبمو كىك:  تمكيف المدقؽ مف إبداء الرأم فيما إذا كانت البيانات 

لمبنؾ تعبر بصكرة حقيقية كعادلة عف المركز المالي لمبنؾ كنتائج نشاطو لمفترة المالية المنشكرة 

( مف 24(. كما أشارت الفقرة رقـ )2001التي أعدت ىذه البيانات ليا )معايير التدقيؽ الدكلية، 

( إلى أف المدقؽ لكي يككف رأيان حكؿ البيانات المحاسبية األساسية 1004البياف الدكلي رقـ )

لمعمكمات األخرل مكثكقة ككافية إلعداد البيانات المالية عمى أساسيا، كما أف المدقؽ كمصادر ا

 يسعى لتحقيؽ ىذا الغرض مف خالؿ:  

 دراسة كتقييـ النظاـ المحاسبي كنظاـ الرقابة المالية التي يرغب في اإلستناد إلييما. -

كقيت إجراءات التدقيؽ إختبار كتشغيؿ الضكابط الرقابية لممساعدة في تحديد طبيعة كمدل كت -

 األخرل.

القياـ باإلختبارات كاإلستفسارات كاإلجراءات األخرل لمتأكد مف صحة المعادلت المحاسبية  -

 كأرصدة الحسابات. 
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إف عممية المدقؽ الخارجي لمبنؾ يككف مركزان عمى التأكد مف صحة كعدالة المركز المالي 

يؿ بالنسبة لممدقؽ ذات أىمية بالغة، حيث يعتمد كنتائج عمميات البنؾ خالؿ فترة التدقيؽ، كالدل

عميو عند إصدار رأيو في عدالة القكائـ المالية، كالتي بدكرىا تعد مشكمة بالنسبة لممدقؽ فيي عبارة 

عف قيـ مالية بعضيا يمثؿ كقائع حدثت فعالن، كبالتالي فإف ليا درجة اليقيف، كبعضيا اآلخر عبارة 

طار قكاعد محاسبية متعارؼ عمييا، كىنا ل بد أف يدخؿ في عف تقديرات حكمية أعدت في إ

تقديرىا اإلعتبارات الشخصية كالحكـ الشخصي لمعدىا، كالذم يعتمد في صحة تقديره عمى درجة 

الكفاءة كالخبرة التي يتمتع بيا. كنظران ألف البنكؾ تتكلى معامالت ذات خكاص معقدة كميمة 

دخاليا في  ضمنيان، كالتي قد ل تككف ظاىرة في التكثيؽ المستعمؿ لمعالجة ىذه المعامالت كا 

سجالت البنؾ، كينتج عف ذلؾ مخاطر بأنو قد ل تككف كافة أكجو المعاممة قد سجمت كاممة أك 

المجمع العربي  صحيحة، كعميو فإف المدقؽ يحتاج إلى أف يمتمؾ فيمان جيدان لطبيعة المعامالت )

 (.2001، لممحاسبيف القانكنييف

ذلؾ، فإف ىذا ل يمنع كجكد بنكد ل تفصح عنيا القكائـ المالية لتعذر حصكؿ المدقؽ عمى  كمع

الدليؿ بكجكدىا، كبالتالي ربما يعرضو ذلؾ لممساءلة في حالة ما يثبت أنيا مكجكدة كلـ يبذؿ العناية 

 ، تتمثؿ في المينية الكافية إلثبات كجكدىا. كبالرغـ أنو مف المقبكؿ عمميان أف   عممية التدقيؽ

مراجعة إختبارية كليست شاممة لجميع العمميات، فإنو ل بد لممدقؽ أف يعتمد عمى نظاـ الرقابة 

الداخمية إلى درجة تجعمو يتأثر بيذا النظاـ عند كضعو خطة التدقيؽ، كمف البدييي أنو كمما كاف 

إختيار نكعية كحجـ العينات نظاـ الرقابة الداخمية فعالن، كمما زادت درجة إعتماد المدقؽ عميو في 

 التي يقـك بتدقيقيا.
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 الدراسات السابقة:  2-2

 مف أىـ الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ما يمي:

(، بعنوان: "مجاالت تطوير جودة 2016دراسة الشحادة، عبد الرزاق؛ وعبشو، عمران ) .1

دفت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي ى أداء مكاتب التدقيق الخارجي في بيئة األعمال األردنية"

إلى تحديد المجالت كالتي يمكف مف خالليا تحسيف جكدة التدقيؽ الخارجي في بيئة األعماؿ 

األردنية. أما أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فيي أف ىناؾ تأثير كاضح لمتغيرات 

قنية المعمكمات مف قبؿ الدراسة المتمثمة بكجكد نظاـ لمرقابة عمى جكدة األداء، كاستخداـ ت

مكاتب التدقيؽ عمى تحسيف جكدة خدمات التدقيؽ في بيئة األعماؿ األردنية. أما أىـ 

التكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة فيي ضركرة تفعيؿ كسائؿ الرقابة عمى األداء في 

 ة المعمكمات كنظـ المعمكمات الحديثة.يمكاتب التدقيؽ العتماد عمى تقن

راجع الخارجي في الحد م(، بعنوان: مسئولية ال2016خالد عبد العزيز ) دراسة صالح،  .2

، ىدفت ىذه الدراسة إلى )بالتطبيق عمى ديوان المراجعة القومي( من مخاطر المراجعة

معرفة المخاطر المحيطة بعمؿ المراجع الخارجي عند قيامو بتنفيذ المراجعة، كبياف 

تكضيح أثر تمؾ المخاطر عمى نمطية أداء عممية مسئكليات المراجع القانكنية كالمينية، ك 

المراجعة، كأتبع الباحث المنيج التاريخي في عرض الدراسات السابقة المرتبطة بمكضكع 

البحث، كذلؾ اعتمد المنيج اإلستنباطي. كمف النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، أف عممية 

يـ المخاطر الرقابية بكاسطة المراجع المراجعة تبدأ بتقدير المخاطر الرقابية، كأف عممية تقك 

الخارجي تحدد مسار المراجعة، كما أف الدعاكل المرفكعة ضد المراجع الخارجي أغمبيا نتاج 

ف تكقع المراجع بكجكد المخاطر  إبداء المراجع رأيو غير المتحفظ بالتحريفات الجكىرية، كا 

 المالية. المتالزمة يعتمد عمى عنصر األىمية النسبية لعناصر القكائـ
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(، بعنوان: العوامل المؤثرة في التدقيق القائم عمى 2015دراسة عاروري، إبراىيم محمود ) .3

. ىدفت مخاطر األعمال وأثرىا عمى جودة التدقيق الخارجي في البنوك التجارية األردنية

مى ىذه الدراسة التعرؼ إلى العكامؿ المؤثرة في التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ، كأثرىا ع

جكدة التدقيؽ الخارجي في البنكؾ التجارية األردنية، كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث بتصميـ 

استبانة تـ عرضيا عمى مختصيف في مجاؿ الدراسة كمف ثـ تحكيميا، كتككنت الستبانة في 

صكرتيا النيائية مف خمسة محاكر أساسية. كقد تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة، حيث تككف 

صدار القكائـ المالية لمبنكؾ  مجتمع الدراسة مف شركات تدقيؽ الحسابات المنتخبة لمتدقيؽ، كا 

التجارية األردنية البالغ عددىا أربع شركات، كتـ إختيار عينة قصدية مف مجتمع الدراسة 

%(، أم شركات التدقيؽ المعنية بالتدقيؽ عمى البنكؾ التجارية األردنية فقط، 75بنسبة )

( إستبانة صالحة لمتحميؿ 77تبانة عمى عينة الدراسة، كتـ إسترجاع )( إس80حيث تـ تكزيع )

اإلحصائي، كتـ إستبعاد خمس استبانات لعدـ صالحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي، كتـ إستخداـ 

. كقد أظيرت نتائج SPSSمجمكعة مف األساليب اإلحصائية المالئمة مف خالؿ برنامج 

ستكل تطبيؽ التدقيؽ القائـ عمى مخاطر الدراسة كجكد أثر ذك دللة إحصائية عمى م

األعماؿ في البنكؾ التجارية األردنية، كما أظيرت كضكح مفيكـ التدقيؽ القائـ عمى مخاطر 

 األعماؿ عمى جكدة التدقيؽ الخارجي في البنكؾ التجارية األردنية.

( ، بعنوان: "مخاطر التدقيق واثرىا عمى جودة االداء ومصداقية 2011دراسة جبار ) .4

ىدفت الدراسة إلى أف النتائج )دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمتجييزات الزراعية("، 

التطكر المتزايد أصبح أمران ييدد نتائج عمؿ مدقؽ الحسابات، لذا أستكجب األمر دراسة ىذه 

المخاطر كالعكامؿ المؤثرة فييا مف خالؿ تحديدىا كتقدير مستكياتيا كاحتمالت حدكثيا 

حسباف عند التخطيط كالتنفيذ إلجراءات التدقيؽ بيدؼ تقميؿ أثرىا، لذا ينبغي كأخذىا بال
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التعرؼ عمييا بفاعمية كدراسة العكامؿ المؤثرة فييا بغية تقدير درجات المخاطر كالتعرؼ عمى 

تخاذ كؿ ما مف شأنو  المجالت التي ترتفع فييا كأخذ المستكيات المقدرة ليا في اإلعتبار كا 

يرىا في القكائـ المالية كمف ثـ تقميص مخاطر إبداء رأم تدقيقي غير مناسب تخفيض حدة تأث

إلى أدنى مستكل ممكف كمقبكؿ، ذلؾ ألف رأم المدقؽ يتسـ باألىمية كالخطكرة، كلو تأثير 

في جيات عديدة، فعمى ضكئو تتخذ مكاقؼ كتتخذ قرارات، كليذا يجب أف يككف ىذا الرأم 

بات مستخدمي القكائـ المالية. كاف التعرؼ عمى تمؾ المخاطر بمستكل مف الجكدة ليفي بمتطم

كتقديرىا يعد أمران ميما لتعزيز فاعمية األداء كالكصكؿ إلى نتائج منطقية كبمستكل مف 

لذا يمكف تمخيص مشكمة البحث  بكجكد مخاطر لمتدقيؽ تؤثر عمى جكدة نتائج  ،الجكدة

أسيسػان عمى ذلؾ فإف ىذا البحث ييدؼ إلى األعماؿ كعدـ اإلىتماـ بتقدير تمؾ المخاطر كت

دراسة كتحديد مخاطر التدقيؽ بالشكؿ الذم يسيـ في بناء منيجية عممية كعممية سميمة كبما 

ينسجـ مع معايير جكدة الداء مف خالؿ الستعانة بالعديد مف الجراءات كالكسائؿ لمكصكؿ 

 الى جكدة اداء ميني.

5. Matarneh (2011), The Commitment of Jordanian Auditors to 

Assess Audit Risks. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل قياـ مدققي الحسابات في األردف بتقييـ المخاطر 

عتمدت الدراسة  المالزمة، كمخاطر الرقابة كمخاطر اإلكتشاؼ عند تدقيؽ القكائـ المالية، كا 

لجمع البيانات مف خالؿ تكزيعيا عمى المنيج التحميمي، كما اعتمد الباحث الستبانة كأداة 

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ التزامان مف قبؿ  .(  مدققان أردنيان 70عينة مككنة مف )

مدققي الحسابات في األردف في تطبيؽ إجراءات عممية التدقيؽ، كالقياـ باختبار كتقييـ نظاـ 

بة، كقدـ الباحث مجمكعة مف الرقابة الداخمية بشكؿ سميـ كذلؾ عند تقييـ مخاطر الرقا
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التكصيات أىميا أنو يجب أف يككف تعاكف كبير بيف المدقؽ الخارجي كالمدقؽ الداخمي خالؿ 

 عممية التدقيؽ، إذ يؤدم ىذا التعاكف إلى تخفيض خطر الغش في القكائـ المالية.

اطر (، بعنوان: أثر منيج التدقيق القائم عمى مخ2011دراسة عودة، عالء الدين صالح ) .6

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد آثار تطبيؽ منيج األعمال عمى جودة التدقيق الخارجي، 

التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ في شركات التدقيؽ األردنية عمى جكدة التدقيؽ 

الخارجي، كتقديـ التكصيات المفيدة لشركات التدقيؽ حكؿ إيجابيات كسمبيات تطبيؽ منيج 

( األكبر في 13مخاطر األعماؿ. كتككف مجتمع الدراسة مف المكاتب الػ)التدقيؽ القائـ عمى 

( مدققان كزعت 165األردف )كمعظميا لو إرتباط عالمي(، أما عينة الدراسة فقد بمغ حجميا )

%( مف 50( استبانة أم ما نسبتو )83عمييـ الستبانة بطريقة عشكائية، حيث تـ استرداد )

تخدمت الستبانة كأداة قياس تـ تصميميا لجمع البيانات مجمكع الستبانات المكزعة، أس

كالمعمكمات الالزمة لمدراسة، كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية المالئمة. كأظيرت نتائج 

الدراسة كجكد أثر لمفيـك التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ في تحقيؽ قيمة مضافة لعمالء 

في تكجيو إجراءات التدقيؽ الخارجي نحك أمكر التدقيؽ، كفي تخفيض مخاطر التدقيؽ، ك 

أكثر أىمية في التدقيؽ، كفي دعـ إستقاللية المدقؽ، كفي التطبيؽ الفعاؿ لرقابة الجكدة عمى 

أعماؿ التدقيؽ الخارجي، كىذا كبالرغـ مف كجكد األثر المشار إليو، إل أنو لـ يكف حسب 

الت دعـ إستقاللية المدقؽ كالتأثير في آراء عينة الدراسة كبيران بشكؿ عاـ، كخاصة في مج

 كؿ كمفة كأتعاب المدقؽ.

(، بعنوان: "مخاطر المراجعة ومجاالت مساىمة المراجع الخارجي 2008دراسة كرسوع ) .7

ىدفت ىذه الدراسة إلى في التخفيف من تأثيرىا عمى القوائم المالية في عممية المراجعة". 

قد يتعرض ليا المدقؽ الخارجي أثناء عممية المساىمة في تقميؿ مخاطر التدقيؽ التي 
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التدقيؽ، اعتمدت الباحثة الستبانة كأداة لمدراسة تـ تكزيعيا عمى مكاتب التدقيؽ في قطاع 

غزة، كتـ اعتماد المنيج التحميمي، الذم تكصمت الدراسة مف خاللو إلى أف إستخداـ العينة 

ؽ، كمف األمكر الميمة التي اإلحصائية بشكؿ صحيح، يؤدم إلى تخفيض مخاطر التدقي

تؤدم إلى تخفيض مخاطر التدقيؽ التأكد مف دقة كصحة التقديرات المحاسبية، كمف 

التكصيات التي خرجت بيا الباحثة أنو يتكجب عمى المدقؽ الخارجي تطبيؽ أساليب العينة 

 اإلحصائية بشكؿ سميـ، مف أجؿ تخفيض مخاطر التدقيؽ.

( بعنوان:" أىمية تطبيق إجراءات المراجعة التحميمية في 2007دراسة المخادمة والرشيد ) .8

ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى بعض العكامؿ  رفع كفاءة أداء عممية التدقيق"،

التي مف المتكقع أف تؤثر في كفاءة أداء عممية التدقيؽ في مكاتب التدقيؽ األردنية، كىذه 

جراءات المراجعة التحميمية، كالمعكقات التي العكامؿ تتضمف؛ أىداؼ المراجعة التحميمية ، كا 

تحد مف تطبيؽ إجراءات المراجعة التحميمية، كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة أسمكب 

الستبانة المكجية إلى المدققيف العامميف بمكاتب التدقيؽ باألردف كأعضاء جمعية المحاسبيف 

نتائج، أف مكاتب التدقيؽ ترتكز بشكؿ القانكنييف كأعضاء ىيئة التدريس. كقد أظيرت ال

أساسي عمى إجراءات المراجعة التحميمية في عممياتيا كتؤكد عمى اىميتيا في تعزيز نتائج 

جراءاتيا ككفاءة عممية التدقيؽ.   التدقيؽ، كأنو يكجد عالقة بيف أىداؼ المراجعة التحميمية كا 

9. Kotchetova, ,Kozloski,& Messier  (2006), "Linkages between 

Auditors Risk Assessment in A risk-Based Audit". 

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص تقييـ مخاطر التدقيؽ مف خالؿ منيج مخاطر التدقيؽ 

كالمعايير الخاصة بتقييـ مخاطر التدقيؽ، إذ قاـ الباحثكف بإختبار مجمكعة مف الفرضيات 

ـ مخاطر األخطاء الجكىرية عمى مستكل المتعمقة بتحديد المدققيف لمخاطر األعماؿ كتقيي

المنظمة كأدائيـ لمعمميات التحميمية كالعمميات المرتبطة بتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية 
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عمى مستكل الحسابات. كأظيرت النتائج أف تقييـ المدققيف لمخاطر كجكد أخطاء جكىرية 

خطاء الجكىرية عمى عمى مستكل الحسابات يرتبط مباشرة مع تقييـ المدققيف لمخاطر األ

مستكل المنظمة، كعندما يقيـ المدقؽ خطر كجكد أخطاء جكىرية عمى مستكل الحسابات، 

فإف حكـ المدقؽ يتأثر مف خالؿ تقييـ المخاطر عمى مستكل العمميات كليس عمى مستكل 

 تقييـ مخاطر المنظمة ككؿ.

10. Elder ,& Allen (2003)  A Longitudinal Field Investigation of 

Auditor Risk Assessment and Sample Size Decisions". 

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص التغيرات الحاصمة في تقييـ مخاطر التدقيؽ مف قبؿ مدققي 

الحسابات، ككذلؾ التغيرات الحاصمة في حجـ عينة أدلة التدقيؽ، كذلؾ باعتمادىا عمى 

ثالث شركات تدقيؽ (تـ جمعيا مف المنيج الكصفي التحميمي كمف خالؿ المعمكمات التي

(، كتكصمت الدراسة إلى أف مدققي الحسابات 1999الى  1994خالؿ خمس سنكات مف )

يعتمدكف عمى الرقابة كعمى تقييـ المخاطر المالزمة أقؿ مف المستكل المرتفع في معظـ 

عمميات تدقيؽ الحسابات كأف معدؿ أحجاـ العينات انخفض في الفترة التي قامت بيا 

الدراسة. بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة قكية بيف تقييـ المخاطر المالزمة كحجـ عينة 

األدلة المنكم جمعيا ككاف ىناؾ عالقة محددة كضعيفة بيف مخاطر الرقابة كحجـ عينة 

 األدلة.

(، بعنوان: "العوامل المؤثرة في تقييم المراجع الخارجي لمخطر 2002ري )قدراسة القري .11

، ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدل تأثير رغراض تخطيط عممية المراجعةالحتمي أل

عكامؿ محددة عمى تقييـ المدقؽ الخارجي لمستكل الخطر الحتمي، كذلؾ عند التخطيط 

( استبانة عمى 16لعممية التدقيؽ، كاعتمد الباحث الستبانة كأداة لمدراسة، إذ تـ تكزيع )

في مدينة جدة، كتـ العتماد عمى المنيج التحميمي، كالتي  مكاتب المحاسبة كالتدقيؽ العاممة
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تكصمت الدراسة مف خاللو إلى عدة نتائج أىميا، أف مدققي الحسابات في المممكة العربية 

السعكدية يقيمكف العكامؿ المؤثرة عمى الخطر الحتمي بشكؿ مناسب، كمف النتائج األخرل أف 

ي تقييـ مجمكعات العكامؿ األربعة، عمى عكس المؤىؿ العممي لممدققيف ليس لو تأثير ف

 المؤىؿ العممي الذم كاف لو تأثير عمى ىذه المجمكعات.

 ما يميز ىذه الدراسة: 2-3

لقد تبيف مف الدراسات السابقة أف بعضيا يركز عمى دكر المدقؽ الخارجي في التعرؼ 

بككنيا تناكلت   دراسة الحاليةعمى المخاطر التي تكاجو عممية التدقيؽ بشكؿ عاـ، بينما ما يميز ال

الخارجيف ككنيا تحاكؿ  فالميمة بالنسبة لمبنكؾ التجارية كمكاتب التدقيؽ كالمدقيأحد المكاضيع 

مف  الرقابة( ،المالزمة ،)اإلكتشاؼ مخاطر التدقيؽدراسة تحميؿ دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 

ز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في كجو نظر المدقييف الخارجييف في مكاتب التدقيؽ كتمتا

مجتمع كعينة الدراسة كالذم يتمثؿ في المدقييف الخارجييف في مكاتب التدقيؽ األردنية حيث أف 

 .األردنية البيئةدكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ في  لتكجد دراسة سابقة تناكلت
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات(منيجية الدراسة )الطريقة و 

 تمييد 3-1

 منيج الدراسة 3-2

 مجتمع الدراسة وعينتيا 3-3

 أداة الدراسة ومصادر جمع البيانات 3-4

 صدق أداة الدراسة وثباتيا 3-5

 تصحيح أداة الدراسة 3-6

 المعالجة اإلحصائية 3-7

 متغيرات الدراسة 3-8
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 الفصل الثالث

 منيجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 د:تميي 3-1

تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيجية الدِّراسة، إضافة إلى مجتمع الدِّراسة كعينتيا كأداتي ي

لمتحقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدِّراسة كاإلجراءات  الالزمةالدِّراسة التي تـ إستخداميا كاإلجراءات 

 ذه الدِّراسة.نات لمكصكؿ إلى معرفة نتائج ىاكالطرؽ اإلحصائية التي تـ إستخداميا في تحميؿ البي

 منيج الدراسة:  3-2

تـ إستخداـ المنيج الكصفي المسحي مف المنيج المالئـ ألغراض ىذه الدراسة في تحميؿ 

 بيانات الدراسة، كتـ إستخداـ المنيج الكصفي في تغطية الجانب النظرم مف ىذه الدراسة .

 مجتمع الدراسة وعينتيا: 3-3

التدقيؽ، حيث تـ تكزيع  مكاتبققيف الخارجييف في تـ إختيار عينة عشكائية بسيطة مف المد

 ( إستمارة مف مجتمع الدراسة الكمي. 71كجمع )
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 خصائص أفراد عينة الدراسة:

(: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي، الشيادة المينية، 1-3جدول )
دقيق، عدد الدورات التدريبية المسمى الوظيفي، العمر، عدد سنوات الخبرة في مجال عمل الت

 التي التحقت بيا في مجال التدقيق

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 المؤىل العممي
 45.1 32 ماجستير
 54.9 39 بكالكريكس
 100.0 71 المجمكع

 الشيادة المينية
 97.2 69 يكجد

 2.8 2 ل يكجد
 100.0 71 المجمكع

 العمر

 32.4 23 ةسن 30أقؿ مف 
 45.1 32 سنة 40أقؿ مف -30
 22.5 16 سنة 50أقؿ مف -40

 100.0 71 المجمكع

عدد سنوات الخبرة 
في مجال عمل 

 التدقيق

 29.6 21 سنكات 5أقؿ مف 
 39.4 28 سنكات 10أقؿ مف -5

 31.0 22 فأكثر كاتسن 10
 100.0 71 المجمكع

عدد الدورات 
التدريبية التي 
ي التحقت بيا ف

 مجال التدقيق

1-4 57 80.3 
5-8 6 8.5 

 11.3 8 8أكثر مف 
 100.0 71 المجمكع

( خصائص أفراد الدراسة، فيالحظ أف جميع أفراد الدراسة 1-3تكضح بيانات الجدكؿ رقـ )

مف حممة شيادتي البكالكريكس كالماجستير، ككانت النسبة األعمى لحممة شيادة البكالكريكس 
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%(، كمف حيث الشيادات 45.1) الماجستير، فيما بمغت نسبة حممة شيادة %(54.9كالبالغة )

 %(.97.2عمى شيادات مينية كبنسبة ) كاالمينية، يتضح أف األغمبية حصم

كما تكضح بيانات الجدكؿ تكزيع أفراد الدراسة حسب العمر، فيالحظ أف النسبة األعمى تقع  

%(، ثـ جاءت نسبة تمثيؿ األفراد 45.1البالغة )سنة ك  40كأقؿ مف  30أعمارىـ في الفئة العمرية 

%(، كمف حيث سنكات الخبرة في مجاؿ التدقيؽ، 32.4سنة كالبالغة ) 30في الفئة العمرية أقؿ مف 

 كالبالغة سنكات 10أقؿ مف  5خبرتيـ  كانت أفراد الدراسةالعمى مف  نسبةاليتضح أف 

%(. أما مف حيث عدد 31كالبالغة ) فأكثر سنكات 10، ثـ جاءت نسبة ذكم الخبرة %(39.4)

دكرات فأقؿ كالبالغة  4الدكرات التدريبية في مجاؿ التدقيؽ، فيالحظ أف النسبة األعمى حصمكا عمى 

%( حصمكا 8.5%(، فيما فقط )11.3دكرات بنسبة ) 8اكثر مف  %(، ثـ الحاصميف عمى 80.3)

 دكرات تدريبية. 8-5عمى 

 :ياناتومصادر جمع الب أداة الدراسة 3-4

 :إداة الدراسة

تـ إعداد الصكرة األكلية ألداة الدراسة باإلعتماد عمى األدبيات كالدراسات السابقة ذات 

 الصمة، كتـ تقسيميا إلى األقساـ التالية:

 الشيادة المينية، العمر، عدد سنكات الخبرة في مجاؿ عمؿ التدقيؽ،المؤىؿ العممي،  القسم األول:

 .التي التحقت بيا في مجاؿ التدقيؽعدد الدكرات التدريبية 

يقيس دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية  القسم الثاني:

 بثالثة مجالت ىي: 

 .15-1األسئمة مف كتـ قياسيا مف خالؿ  :مخاطر اإلكتشاف
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 .25-16كتـ قياسيا مف خالؿ األسئمة مف  مخاطر المالزمة:

 .37-26كتـ قياسيا مف خالؿ األسئمة مف  :لرقابةا مخاطر 

 .45-38كتـ قياسيا مف خالؿ األسئمة مف اإلجراءات التي يمكن اتبعيا لتقميل ىذه المخاطر: 

 مصادر جمع البيانات:

قاـ الباحث بالرجكع لجمعية المحاسبييف القانكنييف األردنييف لمحصكؿ عمى معمكمات مصادر أولية: 

في األردف، كتـ تكزيع اإلستمارة التي تـ إعدادىا لمحصكؿ عمى معمكمات مف عف مكاتب التدقيؽ 

 أفراد عينة الدراسة.

الكتب كالمراجع ذات الصمة بالمكضكع، كالدكريات العممية العالمية المتخصصة البيانات الثانوية: 

 كالنشرات كالرسائؿ العممية ذات الصمة بالمكضكع، كالمكاقع اإللكتركنية.

 داة الدراسة وثباتياصدق أ 3-5

لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة، تـ استخداـ صدؽ المحتكل مف خالؿ عرضيا عمى ستة مف 

جامعة الُمحكميف مف األساتذة المختصيف، كمف ذكم الخبرة كالكفاءة، مف أعضاء ىيئة التدريس في 

المغكية لمفقرات  . كذلؾ لمتأكد مف كضكح الصياغةجامعة اإلسراء الشرؽ األكسط، جامعة الزيتكنة،

كسالمتيا، كصالحيتيا لقياس ما صممت ألجمو، كقد طمب إلى الُمحّكميف الحكـ عمى جكدة محتكل 

الفقرات كدرجة انتماء كؿ فقرة لمُبعد الذم اندرجت تحتو، إضافة إلى تقديـ أية اقتراحات يركنيا 

ماء الُمحكميف. كقد اعتمد ( يكضح أس2مناسبة سكاء أكاف بالحذؼ أـ الدمج أـ اإلضافة، كالممحؽ )

الباحث مكافقة الُمحّكميف عمى محتكل الفقرات كانتمائيا لألبعاد، كلقد اقتصرت مالحظات الُمحّكميف 

عمى تعديؿ الفقرات مف حيث الصياغة المغكية، كتـ األخذ بتمؾ المالحظات، كعميو أخذت الستبانة 

 .( يبيف ذلؾ3بصيغتيا النيائية كالممحؽ )
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 اة:ثبات األد

( Cornobach Alphaلمتأكد مف ثبات أداة الدراسة تـ إستخداـ معادلة كركنباخ ألفا )

( الى اف  القيمة Hair et al, 1998كذىب ) ،إلختبار اإلتساؽ الداخمي ألداة الدراسة كمتغيراتيا

( فأشار الى القيمة Garson, 2006ىك الحد األدنى لقبكؿ كجكد مكثكقية. اما ) 0.7-0.6بيف 

كبمغت قيمة  .فما فكؽ كقيمة مؤكدة عمى ثبات اداة الدراسة 0.8لقبكليا كالقيمة  كحد الدنى 0.7

(، كعمى مستكل المتغيرات، يتضح أف 0.871معامؿ كركنباخ ألفا بيف جميع فقرات المقياس )

(، فيما بمغت ادنى قيمة 0.774كالتي بمغت )اإلجراءات أعمى قيمة لمعامؿ ألفا كركنباخ لمتغير 

دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر اإلكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ تغير لم

(، أم أف قيـ معامالت الثبات لجميع متغيرات كمجالت أداة 0.742كالبالغة ) التجارية األردنية

 ( يكضح ذلؾ.2-3الدراسة ىي مقبكلة ألغراض ىذه الدراسة، كالجدكؿ رقـ )

 اإلتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ( معامالت2-3جدول رقم  )

 

 

 معامل الفاكرونباخ عدد الفقرات المتغير

. دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر اإلكتشاؼ 1
 كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية

15 0.742 

. دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر المالزمة 2
 في البنكؾ التجارية األردنية كأحد مخاطر التدقيؽ

10 0.771 

. دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر الرقابة 3
 في البنكؾ التجارية األردنية الرقابةكأحد مخاطر 

12 0.748 

 0.774 8 اإلجراءات
 0.871 45 جميع فقرات المقياس



67 

 

 
 

 تصحيح أداة الدراسة: 3-6

سي بحيث تأخذ اإلجابات عمى الفقرات خمس تـ تصميـ المقاييس كفؽ مقياس ليكرت الخما

، 5درجات لمقياس كىي )مكافؽ بشدة، مكافؽ، محايد، معارض، معارض بشدة( كأعطيت األكزاف )

 ( عمى التكالي، كبيدؼ تحديد درجة المكافقة تـ ما يمي:1، 2، 3، 4

 4= 1-5إستخراج مدل المقياس= 

 كىك طكؿ الفئة. 1.33( كىي عدد المستكيات= 3قسمة مدل المقياس عمى )

 كاعتمدت الفئات التالية بناءن عمى متكسطات اإلجابات:

 درجة مكافقة منخفضة، درجة األثر.  :1.00-2.33

 درجة مكافقة متكسطة. درجة األثر.  : 2.34-3.67

 درجة مكافقة مرتفعة. درجة األثر.  :3.68-5.00

 المعالجة اإلحصائية: 3-7

كالتي  ،( لمعالجة البياناتSPSSتـ إستخداـ حزمة برمجيات )ألغراض المعالجة اإلحصائية     

كفقان  ،كاإلنحرافات المعيارية ،كالمتكسطات الحسابية ،إلستخراج التكرارات ،تـ إدخاليا إلى الحاسكب

(. كلإلجابة عف أسئمة الدراسة أستخدمت الطرؽ (a≤ 0.05كاألخذ بمستكل الدللة  ،ألسئمة الدراسة

 اإلحصائية التالية:

  إستخداـ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد الدراسة عمى فقرات

 المقياس كالمتغيرات الفرعية.

 .إستخداـ إختبار )ت( لمعينة الكاحدة 

 ( تـ إستخداـ تحميؿ التبايفANOVA،)  كاختبار شيفيو لالختبارات البعدية في حالة كجد

 بايف.فركؽ دالة احصائيا مف تحميؿ الت
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 .إستخداـ إختبار )ت( لمعينات المستقمة إلختبار الفركؽ الثنائية 

 .إستخداـ إختبار )ت( لمعينة الكاحدة إلختبار األثر 

 .إستخداـ إختبار الثبات بطريقة ألفا كركنباخ لإلتساؽ الداخمي 

 متغيرات الدراسة 3-8

 ستشمؿ الدراسة المتغيرات اآلتية:

 تكراه، ماجستير، بكالكريكس.دككلو مستكيات:  المؤىل العممي .1

المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف  ACPA  ،أمريكيػػة CPA: كيشػػمؿ عمػػى الشههيادة المينيههة .2

 ل يكجد  ،أخرل ،بريطانية JCPAD ، CMA،ACCA، CA،القانكنيف

 ،سػنة 50أقػؿ  -40 ،سػنة 40أقػؿ مػف -30 ،سػنة 30أقؿ مف  كلو مستكيات كىي: العمر .3

 سنة فأكثر 50

 -5 ،سػنكات 5: أقػؿ مػف كلػو مسػتكيات كىػي ي مجهال عمهل التهدقيقعدد سنوات الخبرة فه .4

سػػنكات  20 ،سػػنكات 20أقػػؿ مػػف  -15 ،سػػنكات15أقػػؿ مػػف  -10 ،سػػنكات 10اقػػؿ مػػف 

 فأكثر

 5، 4حتػى  1: كتشػمؿ عمػى عدد الدورات التدريبية التهي التحقهت بيها فهي مجهال التهدقيق .5

 لـ يمتحؽ بدكرات ،دكرات فأكثر 8 ،8إلى 
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70 

 

 
 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج

 تمييد 4-1

ختبار فرضيات الدراسة ككما ىك مبيف بالتالي:   يعرض ىذا الفصؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كا 

 النتائج الوصفية: 4-2

 اطر التدقيق.أواًل: دور المدقق الخارجي في الحد من مخ

يتككف دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ مف ثالث متغيرات ىي عمى  

 النحك التالي:

. دور المدقق الخارجي في الحد من مخاطر اإلكتشاف كأحد مخاطر التدقيق في البنوك 1

 التجارية األردنية.

ودرجة الموافقة  ،والرتبة ،واإلنحرافات المعيارية ،(: المتوسطات الحسابية1-4جدول رقم )

)التأثير( إلستجابات أفراد الدراسة عمى متغير دور المدقق الخارجي في الحد من مخاطر 

 االكتشاف كأحد مخاطر التدقيق في البنوك التجارية األردنية

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الموافقة/التأثير

خداـ إجػػػراءات تػػػدقيؽ سػػػميمة مػػػف قبػػػؿ التأكػػػد مػػػف إسػػػت  .1
 البنؾ يساعد في تخفيض مخاطر اإلكتشاؼ.

 مرتفعة 1 0.60 4.24

2.  
كضع إجراءات تدقيؽ سميمة يساعد فػي تػأميف مسػتكل 

 مرتفعة 3 0.53 4.03 دكر مخاطر اإلكتشاؼ.

التصنيؼ السميـ إلجػراءات التػدقيؽ يػؤمف مسػتكل آمػف   .3
 في الحد مف مخاطر اإلكتشاؼ.

 مرتفعة 4 0.68 4.03

تحديػػػد نطػػػاؽ عمميػػػة التػػػدقيؽ بشػػػكؿ دقيػػػؽ يسػػػاعد فػػػي   .4
 مرتفعة 9 0.54 3.86 تخفيض مخاطر اإلكتشاؼ.
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عمى متغير دكر المدقؽ ( كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة 1-4يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ )

الخارجي في الحد مف مخاطر اإلكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية، فقد 

نحراؼ معيارم )3.94بمغ متكسط اإلجابات الكمي ليذا المتغير ) (. كعمى مستكل فقرات 0.29( كا 

المكافقة عمى الفقرة  المتغير يتضح أف جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة، ككانت أعمى درجات

نحراؼ معيارم )4.24( بمتكسط إجابات )1رقـ ) التأكد مف إستخداـ ( كتنص عمى )0.60( كا 

5.  
العنايػػػػػػػػة كاإلىتمػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي إختيػػػػػػػػار أسػػػػػػػػاليب المعاينػػػػػػػػة 
اإلحصػػائية يسػػاعد فػػي تحقيػػؽ نتػػائج عمػػى مسػػتكل مػػف 

 الدقة.
 مرتفعة 8 0.56 3.90

6.  
مبنػػكؾ يسػػاعد مقارنػة بيانػػات البنػػؾ مػػع بيانػات النشػػاط ل

 مرتفعة 6 0.73 3.96 في زيادة دكر المدقؽ في تخفيض مخاطر اإلكتشاؼ.

مقارنػػة بيانػػات الفتػػرة الحاليػػة مػػع بيانػػات الفتػػرة السػػابقة   .7
 مرتفعة 11 0.60 3.85 يساعد في التعرؼ عمى مكامف المخاطر إف كجدت.

8.  
كجػػػكد نظػػػاـ محاسػػػبي متكامػػػؿ كفعػػػاؿ يزيػػػد فػػػي تقميػػػؿ 

 مرتفعة 12 0.59 3.83 األخطاء.

9.  
تػػؤثر خبػػرة المػػدققيف عمػػى مسػػتكل المخػػاطر مػػف خػػالؿ 

 مرتفعة 14 0.69 3.80 دقة تفسير النتائج.

10.  
معرفػػػة كميػػػارة المػػػدققيف بمخػػػاطر اإلكتشػػػاؼ ليػػػا دكر 

 مرتفعة 10 0.60 3.85 ميـ في تخفيض نسبة تمؾ المخاطر.

إبػػػػداء الػػػػرأم دكف اإلىتمػػػػاـ بعنصػػػػر األىميػػػػة النسػػػػبية   .11
 ان عمى مخاطر اإلكتشاؼ.يؤثر سمب

 مرتفعة 13 0.62 3.80

12.  
تقريػػػػػػر الػػػػػػتحفظ لممػػػػػػدقؽ دكف األىميػػػػػػة النسػػػػػػبية يعنػػػػػػي 

 مرتفعة 15 0.61 3.77 إحتماؿ كجكد مخاطر اإلكتشاؼ.

تعػػػد الخبػػػرة فػػػي مجػػػاؿ التػػػدقيؽ عامػػػؿ ميػػػـ فػػػي تقميػػػؿ   .13
 محاكلت غش اإلكتشاؼ.

 مرتفعة 2 0.66 4.23

14.  
طر الغػػش كالخطػػأ بػػذؿ العنايػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى مخػػا

 مرتفعة 7 0.69 3.94 يؤمف تدني نسبة تمؾ المخاطر.

تتناسػػػػػػػػب مخػػػػػػػػاطر اإلكتشػػػػػػػػاؼ المقبكلػػػػػػػػة عسػػػػػػػػيان مػػػػػػػػع   .15
 المخاطر األخرل )المالزمة كالرقابة(

 مرتفعة 5 0.73 3.99

 مرتفعة --- 0.29 3.94 الدرجة الكمية
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(. فيما كانت أدنى إجراءات تدقيؽ سميمة مف قبؿ البنؾ يساعد في تخفيض مخاطر اإلكتشاؼ

نحراؼ معيارم )3.77( بمتكسط إجابات )12درجات المكافقة عمى الفقرة رقـ ) ( كتنص 0.61( كا 

 (.تقرير التحفظ لممدقؽ دكف األىمية النسبية يعني إحتماؿ كجكد مخاطر اإلكتشاؼعمى )

. دور المدقق الخارجي في الحد من مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيق في البنوك التجارية 2

 األردنية.

الموافقة ودرجة  ،والرتبة ،واإلنحرافات المعيارية ،(: المتوسطات الحسابية2-4جدول رقم )

)التأثير( إلستجابات أفراد الدراسة عمى متغير دور المدقق الخارجي في الحد من مخاطر 

 المالزمة كأحد مخاطر التدقيق في البنوك التجارية األردنية

رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 الموافقة/التأثير

اب التقػػػػػػػديرات حسػػػػػػػف التخمػػػػػػػيف كالمعرفػػػػػػػة فػػػػػػػي إحتسػػػػػػػ  .16
 مرتفعة 6 0.72 3.93 المحاسبية يقمؿ مف مستكل أخطاء التدقيؽ.

17.  
المعمكمػػػات المحاسػػػبية الكاضػػػحة كالدقيقػػػة يخفػػػض مػػػف 

 مرتفعة 2 0.69 4.04 مستكل أخطاء التدقيؽ.

كثػػرة التغيػػر فػػي اإلجػػراءات المحاسػػبية يػػؤدم إلػػى فػػتح   .18
 مرتفعة 9 0.68 3.86 المجاؿ لمتالعب بالنتائج. 

19.  
ثػػػػرة تغيػػػػر أعضػػػػاء مجمػػػػس اإلدارة يػػػػؤثر سػػػػمبان عمػػػػى ك

 مرتفعة 4 0.65 3.94 إستقرار اإلجراءات بما يتي ح المجاؿ لألخطار.

مكسػػػػػمية النشػػػػػاط يسػػػػػاىـ فػػػػػي زيػػػػػادة مسػػػػػتكل أخطػػػػػاء   .20
 المالئمة.

 مرتفعة 5 0.65 3.94

21.  
كثػػػػػرة العمميػػػػػات الماليػػػػػة تػػػػػؤثر عمػػػػػى مسػػػػػتكل أخطػػػػػاء 

 مرتفعة 7 0.67 3.92 التدقيؽ.

22.  
خداـ التطػػػػػػكرات التكنكلكجيػػػػػػة يقمػػػػػػؿ مػػػػػػف مسػػػػػػتكل إسػػػػػػت

 أخطاء التدقيؽ.
 مرتفعة 1 0.67 4.08

23.  
النظػػػرة الشػػػػمكلية لمخػػػػاطر التػػػدقيؽ تسػػػػاىـ فػػػػي تحديػػػػد 

 مرتفعة 3 0.73 3.96 مستكل األخطار كالعمؿ عمى تجاكزىا.

الخبػػػرة المينيػػػة فػػػي مجػػػاؿ التػػػدقيؽ يسػػػاىـ فػػػي تحديػػػد   .24
 كتخفيض مستكل أخطار المالئمة.

 مرتفعة 10 0.69 3.85
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( كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى متغير دكر المدقؽ 2-4يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ )

خاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية، فقد بمغ الخارجي في الحد مف م

نحراؼ معيارم )3.94متكسط اإلجابات الكمي ليذا المتغير ) (. كعمى مستكل فقرات 0.39( كا 

المتغير يتضح أف جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة، ككانت أعمى درجات المكافقة عمى الفقرة 

نحراؼ معيارم )4.08ات )( بمتكسط إجاب22رقـ ) إستخداـ التطكرات ( كتنص عمى )0.67( كا 

(. فيما كانت أدنى درجات المكافقة عمى الفقرة رقـ التكنكلكجية يقمؿ مف مستكل أخطاء التدقيؽ

نحراؼ معيارم )3.85( بمتكسط إجابات )24) الخبرة المينية في مجاؿ ( كتنص عمى )0.69( كا 

 (.مستكل أخطار المالئمة التدقيؽ يساىـ في تحديد كتخفيض

. دور المدقق الخارجي في الحد من مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيق في البنوك التجارية 3

 األردنية

ودرجة الموافقة  ،والرتبة ،واالنحرافات المعيارية ،(: المتوسطات الحسابية3-4جدول رقم )

الخارجي في الحد من مخاطر الرقابة )التأثير( الستجابات أفراد الدراسة عمى متغير دور المدقق 

 كأحد مخاطر التدقيق في البنوك التجارية األردنية

كجػكد نظػاـ رقػابي جيػد يسػاعد بشػكؿ كبيػر عمػى تقميػػؿ   .25
 مستكل األخطار المتعمقة بالمالئمة.

 مرتفعة 8 0.63 3.87

 مرتفعة --- 0.39 3.94 الدرجة الكمية

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الموافقة/التأثير

المكازنػػػات التخطيطيػػػو المطبقػػػو بشػػػكؿ فعػػػاؿ تػػػؤثر فػػػي   .26
 .كشؼ الخمؿ كتجاكزه بالكقت المناسب

 رتفعةم 5 0.68 3.97

 مرتفعة 6 0.78 3.96 يستخدـ البنؾ التكاليؼ المعيارية بشكؿ كفؤ كفعاؿ.  .27

28.  
كفاءة كفاعمية المػدقؽ فػي إسػتخدامو لألسػاليب العمميػة 

 مرتفعة 1 0.61 4.21 في التدقيؽ لو األثر اإليجابي عمى تقميؿ المخاطر.

تكفر التقارير الدكريو بيانات تساعد عند تحميميا كشؼ   .29
 نحراؼ كتعديمو اكل باكؿ.مكاطف ال

 مرتفعة 3 0.51 4.00
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( كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى متغير دكر المدقؽ 3-4يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ )

طر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية، فقد بمغ الخارجي في الحد مف مخا

نحراؼ معيارم )3.94متكسط اإلجابات الكمي ليذا المتغير ) (. كعمى مستكل فقرات 0.34( كا 

المتغير يتضح أف جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة، ككانت أعمى درجات المكافقة عمى الفقرة 

نحراؼ معيارم )4.21)( بمتكسط إجابات 28رقـ ) كفاءة كفاعمية المدقؽ ( كتنص عمى )0.61( كا 

(. فيما كانت في إستخدامو لألساليب العممية في التدقيؽ لو األثر اإليجابي عمى تقميؿ المخاطر

نحراؼ معيارم )3.75( بمتكسط إجابات )36أدنى درجات المكافقة عمى الفقرة رقـ ) ( 0.63( كا 

 (.طأ كالغش يساعد في كضع خطة جيدة لممراجعةتقدير مخاطر الخكتنص عمى )

تػػؤدم المحافظػػة  عمػػى نظػػاـ مسػػتمر لمبػػرامج التدريبيػػة   .30
 لمعامميف إلى تدني مستكل حدكث األخطاء.

 مرتفعة 10 0.68 3.86

31.  
فعاليػػة ككفػػاءة إجػػراءات حمايػػة األصػػكؿ كضػػماف دقػػة 
كسالمة السجالت المحاسبية )الرقابػة المحاسػبية( يقمػؿ 

 خاط الرقابة.مستكل م
 مرتفعة 8 0.73 3.89

32.  
يسػػاىـ ارتفػػاع مسػػتكل فاعميػػة إجػػراءات أنظمػػة الضػػبط 
كالرقابػػػػػػػة عمػػػػػػػى عمميػػػػػػػات المنشػػػػػػػأة اليكميػػػػػػػة )الضػػػػػػػبط 

 الداخمي( تأميف مستكل عالة مف الدقة.
 مرتفعة 2 0.64 4.07

يؤثر نكع إجراءات التدقيؽ المطبقة في عمميػة الفحػص   .33
 في مستكل مخاطر الرقابة.

 مرتفعة 4 0.68 4.00

34.  
تحديػػد مسػػار لتػػدقيؽ جيػػد كمػػنظـ يحقػػؽ أىػػداؼ البنػػؾ 

 مرتفعة 9 0.63 3.87 المتعمقة بإعداد البيانات المالية.

ييػػتـ المػػدقؽ الخػػارجي بعمميػػة تقػػدير المخػػاطر الرقابيػػة   .35
 قبؿ الشركع في عممية التدقيؽ.

 مرتفعة 7 0.67 3.92

ة تقػػدير مخػػاطر الخطػػأ كالغػػش يسػػاعد فػػي كضػػع خطػػ  .36
 مرتفعة 12 0.63 3.75 جيدة لممراجعة.

كجكد نظاـ رقابة داخمي جيد يساىـ في تخطيط عمميػة   .37
 الرقابة.

 مرتفعة 11 0.63 3.83

 مرتفعة --- 0.34 3.94 الدرجة الكمية
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 ثانيًا: اإلجراءات التي يمكن إتباعيا لتقميل ىذه المخاطر

ودرجة الموافقة  ،والرتبة ،واالنحرافات المعيارية ،(: المتوسطات الحسابية4-4جدول رقم )

ي البنوك الستجابات أفراد الدراسة عمى اإلجراءات التي يمكن اتباعيا لتقميل ىذه المخاطر ف

 التجارية األردنية

( كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى اإلجراءات التي يمكف 4-4يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ )

ميؿ ىذه المخاطر في البنكؾ التجارية األردنية، فقد بمغ متكسط اإلجابات الكمي إتباعيا لتق

نحراؼ معيارم )3.85لإلجراءات ) (. كعمى مستكل اإلجراءات يتضح أف جميعيا جاءت 0.34( كا 

( 3.94( بمتكسط إجابات )42بدرجة مرتفعة، ككانت أعمى درجات المكافقة عمى اإلجراء رقـ )

رقم 
المتوسط  االجراء الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 درجة الموافقة الرتبة المعياري

التخطيط لعممية التدقيؽ بناءن عمى تقسيـ إجراءات الرقابة   .38
 مرتفعة 3 0.48 3.87 الخارجية .

التخطػػػػيط لعمميػػػػة التػػػػدقيؽ بنػػػػاءان عمػػػػى المعمكمػػػػات التػػػػي   .39
 مرتفعة 4 0.68 3.83 اؽ العمؿ لمسنكات السابقة.أحصؿ عمييا مف أكر 

40.  
التخطػػػػيط لعمميػػػػة التػػػػدقيؽ بنػػػػاءان عمػػػػى المعمكمػػػػات التػػػػي 
أحصػػؿ عمييػػا مػػف اإلدارة بخصػػكص المخػػاطر المرتبطػػة 

 بأنشطتيا.
 مرتفعة 7 0.63 3.79

تنفيػػػذ عمميػػػة التػػػدقيؽ كفقػػػان لبرنػػػامج تػػػدقيؽ يحتػػػكم عمػػػى   .41
 مرتفعة 2 0.61 3.94 معظـ إجراءات التدقيؽ الرئيسية.

 مرتفعة 1 0.65 3.94 استخداـ األساليب اإلحصائية في تحديد حجـ العينة.  .42

اسػتخدـ الحاسػػكب فػػي عممػػي كفػي تنفيػػذ معظػػـ إجػػراءات   .43
 مرتفعة 8 0.64 3.77 التدقيؽ.

أركز في تحديػد مخػاطر التػدقيؽ عمػى األنشػطة الرئيسػية   .44
 مرتفعة 5 0.59 3.83 لممشركع كاألنشطة التي حدثت بيا التغير.

أركػػز فػػي تحديػػد مخػػاطر التػػدقيؽ عمػػى األنشػػطة المنفػػذة   .45
 مرتفعة 6 0.59 3.82 مف قبؿ العامميف الجدد أك قميمي الخبرة. 

 مرتفعة --- 0.34 3.85 الدرجة الكمية
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نحراؼ معيارم ) فيما كانت (. استخداـ األساليب اإلحصائية في تحديد حجـ العينة( كينص عمى )0.65كا 

نحراؼ معيارم )3.77( بمتكسط إجابات )43ادنى درجات المكافقة عمى الجراء رقـ ) ( 0.64( كا 

 استخدـ الحاسكب في عممي كفي تنفيذ معظـ إجراءات التدقيؽ(.كينص عمى)

 إختبار فرضيات الدراسة: 4-3

 الرئيسية األولى:الفرضية 

H01:  ل( 0.05يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )في الحد مف  ممدقؽ الخارجي

 في البنكؾ التجارية األردنية. مخاطر التدقيؽ

إلختبار الفرضية الرئيسية األكلى كالفرضيات الفرعية المنبثقة عنيا، تـ إستخداـ إختبار )ت( لمعينة 

(، كذلؾ بإختبار دللة الفركؽ بيف متكسط اإلستجابات عمى One Sample T-testالكاحدة )

، كالذم يشير إلى محايد(. بحيث تككف قاعدة القرار 3المتغير كبيف متكسط المقياس اإلفتراضي )

في حاؿ كاف متكسط الستجابات أعمى مف المتكسط الفتراضي كيكجد فركؽ دالة إحصائيان بينيما 

 ير.فإف ذلؾ يشير إلى كجكد تأث

 (: نتائج إختبار )ت( لمعينة الواحدة5-4جدول رقم )

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

في الحد مف  المدقؽ الخارجيدكر 
في البنكؾ التجارية  مخاطر التدقيؽ

 األردنية
3.94 0.27 

29.624 70 0.000* 

 --- 3.00 تراضيالمتكسط الف

 (.α≤0.05* الفروق دالة احصائيا عند مستوى معنوية )
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يتضح مف نتائج إختبار )ت( لمعينة الكاحدة كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل معنكية 

(0.05≥α بيف متكسط اإلستجابات عمى دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ في )

حيث بمغت قيمة )ت(  (،3( كبيف المتكسط الفتراضي )3.94البالغ )البنكؾ التجارية األردنية ك 

كبما أف متكسط اإلستجابات أعمى مف (، 0.000( كالدللة الحصائية ليا )29.624المحسكبة )

 متكسط المقياس، ترفض فرضية الدراسة التي تنص عمى:

H01:  ل( 0.05يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )في الحد مف  رجيممدقؽ الخا

 في البنكؾ التجارية األردنية. مخاطر التدقيؽ

 كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى:

Ha1: ( 0.05يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )في الحد مف  ممدقؽ الخارجي

 في البنكؾ التجارية األردنية. مخاطر التدقيؽ

 الفرضية الفرعية األولى:

Ho11:  ل يكجد دكر( 0.05ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  ممدقؽ الخارجي في الحد

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر اإلكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ 

 (: نتائج إختبار )ت( لمعينة الواحدة6-4جدول رقم )

المتوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 الحصائيةا

دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 
مخاطر الكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ 

 في البنكؾ التجارية األردنية
3.94 0.29 

26.852 70 0.000* 

 --- 3.00 المتكسط الفتراضي
 (.α≤0.05* الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
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فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل معنكية يتضح مف نتائج إختبار )ت( لمعينة الكاحدة كجكد 

(0.05≥α بيف متكسط اإلستجابات عمى ) دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر اإلكتشاؼ

(، 3( كبيف المتكسط اإلفتراضي )3.94كالبالغ ) كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية

كبما أف متكسط (، 0.000ئية ليا )( كالدللة الحصا26.852حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )

 اإلستجابات أعمى مف متكسط المقياس، ترفض فرضية الدراسة التي تنص عمى:

Ho11: ( 0.05ل يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  ممدقؽ الخارجي في الحد

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر اإلكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ 

 البديمة التي تنص عمى:كتقبؿ الفرضية 

Ha11: ( 0.05ل يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  ممدقؽ الخارجي في الحد

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر اإلكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ 

 الفرضية الفرعية الثانية:

Ho12: ( 0.05ل يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  ارجي في الحدممدقؽ الخ

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 (: نتائج اختبار )ت( لمعينة الواحدة7-4جدول رقم )

المتوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 
لمالزمة كأحد مخاطر مخاطر ا

 التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية
3.94 0.39 

20.391 70 0.000* 

 --- 3.00 المتكسط الفتراضي
 (.α≤0.05* الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
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يتضح مف نتائج إختبار )ت( لمعينة الكاحدة كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل معنكية 

(0.05≥αبي ) دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر المالزمة ف متكسط اإلستجابات عمى

 (، 3( كبيف المتكسط الفتراضي )3.95كالبالغ ) كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية

كبما أف متكسط (، 0.000( كالدللة الحصائية ليا )20.391حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )

 مف متكسط المقياس، ترفض فرضية الدراسة التي تنص عمى: اإلستجابات أعمى

Ho12: ( 0.05ل يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  ممدقؽ الخارجي في الحد

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى:

Ha12: ل يكجد دكر ذك دل( 0.05لة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  ممدقؽ الخارجي في الحد

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 الفرضية الفرعية الثالثة:

Ho13: ل ( 0.005يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  ممدقؽ الخارجي في الحد

 في البنكؾ التجارية األردنية.قيؽ مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التد

 (: نتائج إختبار )ت( لمعينة الواحدة8-4جدول رقم )

المتوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

مف  المدقؽ الخارجي في الحد
مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 نيةفي البنكؾ التجارية األرد
3.94 0.34 

23.485 70 0.000* 

 --- 3.00 المتكسط الفتراضي
 (.α≤0.05* الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
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يتضح مف نتائج اختبار )ت( لمعينة الكاحدة كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل معنكية 

(0.05≥α بيف متكسط اإلستجابات عمى )ف مخاطر الرقابة كأحد دكر المدقؽ الخارجي في الحد م

حيث (، 3( كبيف المتكسط اإلفتراضي )3.95كالبالغ ) مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية

كبما أف متكسط (، 0.000( كالدللة الحصائية ليا )23.485بمغت قيمة )ت( المحسكبة )

 اإلستجابات أعمى مف متكسط المقياس، ترفض فرضية الدراسة التي تنص عمى:

Ho13: ل ( 0.005يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  ممدقؽ الخارجي في الحد

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى:

Ha13: ل ( 0.005يكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل ≥αل )مف  دممدقؽ الخارجي في الح

 في البنكؾ التجارية األردنية.مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 الفرضية الرئيسية الثانية:

Ho2 : ل( 0.005يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ≥α في دكر )المدقؽ الخارجي 

، المؤىؿ العمميفي البنكؾ التجارية األردنية بإختالؼ المتغيرات  في الحد مف مخاطر التدقيؽ

كالشيادة المينية، كالمسمى الكظيفي، كالعمر، كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ عمؿ التدقيؽ، كعدد 

 .الدكرات التدريبية في مجاؿ التدقيؽ
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 . الفروق حسب المؤىل العممي1

(: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ونتائج إختبار )ت( لمعينات 9-4جدول رقم )
 الفروق حسب المؤىل العمميالمستقمة إلختبار 

المؤىل  المتعير
 العممي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

دكر المدقؽ الخارجي في الحد 
مف مخاطر الكتشاؼ كأحد 
مخاطر التدقيؽ في البنكؾ 

 التجارية األردنية

 0.29 4.00 ماجستير

1.683 69 0.097 
 0.29 3.89 بكالكريكس

دكر المدقؽ الخارجي في الحد 
مف مخاطر المالزمة كأحد 
مخاطر التدقيؽ في البنكؾ 

 التجارية األردنية

 0.43 3.99 ماجستير

1.069 69 0.289 
 0.35 3.89 بكالكريكس

دكر المدقؽ الخارجي في الحد 
مف مخاطر الرقابة كأحد مخاطر 
ية التدقيؽ في البنكؾ التجار 

 األردنية

 0.38 3.96 ماجستير

0.387 69 0.700 
 0.30 3.93 بكالكريكس

 الدرجة الكمية
 0.31 3.99 ماجستير

1.327 69 0.189 
 0.23 3.90 بكالوريوس

 (.α≤0.05* الفركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل )

للة إحصائية عند يتضح مف نتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة عدـ كجكد فركؽ ذات د    

( في دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ سكاء عمى الدرجة α≤0.05مستكل )

إذ بمغت قيـ )ت( المحسكبة  ،الكمية أك المتغيرات الثالث تعزل إلى اإلختالؼ في المؤىؿ العممي

 (. 0.05( كالدللت اإلحصائية ليا جميعيا أعمى مف )1.327، 0.387، 1.069، 1.683)
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 . الفروق حسب الشيادات المينية2

(: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ونتائج إختبار )ت( لمعينات 10-4جدول رقم )

 المستقمة إلختبار الفروق حسب الشيادات المينية

الشيادات  المتعير
 المينية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

لداللة ا
 اإلحصائية

دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 
مخاطر الكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ 

 في البنكؾ التجارية األردنية

 0.29 3.92 يكجد
2.321 69 0.023* 

 0.19 4.40 ل يكجد

دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 
مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 في البنكؾ التجارية األردنية

 0.38 3.93 يكجد
1.532 69 0.130 

 0.35 4.35 ل يكجد

دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 
مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ في 

 البنكؾ التجارية األردنية

 0.33 3.93 يكجد
2.049 69 0.044* 

 0.24 4.42 ل يكجد

 الدرجة الكمية
 0.26 3.93 يكجد

2.513 69 0.014* 
 0.25 4.39 ل يكجد

 (.α≤0.05* الفركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل )

يتضح مف نتائج إختبار )ت( لمعينات المستقمة عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل 

(0.05≥α في دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ ) دكر المدقؽ المتغير )عمى

( تعزل مة كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنيةالخارجي في الحد مف مخاطر المالز 

اإلحصائية  ( كالدللة1.532إذ بمغت قيـ )ت( المحسكبة ) ،إلى اإلختالؼ في الشيادات المينية

(. فيما تظير نتائج إختبار )ت( لمعينات المستقمة كجكد فركؽ في دكر المدقؽ 0.05ليا أعمى مف )

لتدقيؽ )الدرجة الكمية، دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر ا الخارجي في الحد مف مخاطر

الكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية، مف مخاطر الرقابة كأحد مخاطر 

تعزل إلى إختالؼ في الشيادات المينية كلصالح الذيف ل  التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية(

 .يكجد لدييـ شيادات مينية
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 . الفروق حسب العمر3

(: نتائج تحميل التباين لبيان الفروق في دور المدقق الخارجي في الحد من 11-4جدول رقم )

 مخاطر التدقيق حسب العمر

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة )ف( المربعات

 اإلحصائية
دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 

الكتشاؼ كأحد مخاطر  مخاطر
التدقيؽ في البنكؾ التجارية 

 األردنية

 0.500 0.700 0.061 2 0.122 بيف المجمكعات
   0.087 68 5.943 داخؿ المجمكعات

    70 6.065 الكمي
دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 
مخاطر المالزمة كأحد مخاطر 
التدقيؽ في البنكؾ التجارية 

 األردنية

 0.587 0.537 0.082 2 0.164 تبيف المجمكعا
   0.153 68 10.385 داخؿ المجمكعات

    70 10.550 الكمي
دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف 
مخاطر الرقابة كأحد مخاطر 
التدقيؽ في البنكؾ التجارية 

 األردنية

 0.478 0.747 0.086 2 0.173 بيف المجمكعات
   0.115 68 7.852 داخؿ المجمكعات

    70 8.025 يالكم

 الدرجة الكمية
 0.699 0.361 0.026 2 0.053 بيف المجمكعات

   0.073 68 4.954 داخؿ المجمكعات
    70 5.006 الكمي

( في α≤0.05يتضح مف نتائج تحميؿ التبايف عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل )

المتغيرات الفعية مى الدرجة الكمية أك دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ سكاء ع

، 0.537، 0.700إذ بمغت قيـ )ؼ( المحسكبة ) ،تعزل إلى اإلختالؼ في العمر  الثالث

(. فيما تظير 0.05( كالدللت الحصائية ليا جميعيا أعمى مف )0.699، 0.478، 0.747

اطر الرقابة كأحد نتائج تحميؿ التبايف كجكد فركؽ في دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخ

 مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية تعزل إلى اإلختالؼ في العمر.
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 . الفروق حسب سنوات الخبرة4

(: نتائج تحميل التباين لبيان الفروق في دور المدقق الخارجي في الحد من 12-4جدول رقم )

 مخاطر التدقيق حسب سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين المتغير
متوسط  درجات الحرية لمربعاتا

الداللة  قيمة )ف( المربعات
 اإلحصائية

دكر المدقؽ الخارجي في 
الحد مف مخاطر الكتشاؼ 
كأحد مخاطر التدقيؽ في 

 البنكؾ التجارية األردنية

 0.669 0.404 0.036 2 0.071 بيف المجمكعات
     0.088 68 5.994 داخؿ المجمكعات

       70 6.065 الكمي

دكر المدقؽ الخارجي في 
الحد مف مخاطر المالزمة 
كأحد مخاطر التدقيؽ في 

 البنكؾ التجارية األردنية

 0.569 0.568 0.087 2 0.173 بيف المجمكعات
     0.153 68 10.376 داخؿ المجمكعات

       70 10.550 الكمي

دكر المدقؽ الخارجي في 
الحد مف مخاطر الرقابة 

في  كأحد مخاطر التدقيؽ
 البنكؾ التجارية األردنية

 0.586 0.539 0.063 2 0.125 بيف المجمكعات
     0.116 68 7.900 داخؿ المجمكعات

       70 8.025 الكمي

 الدرجة الكمية
 0.980 0.021 0.002 2 0.003 بيف المجمكعات

     0.074 68 5.003 داخؿ المجمكعات
       70 5.006 الكمي

 

( في α≤0.05ج تحميؿ التبايف عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل )يتضح مف نتائ

ء عمى الدرجة الكمية أك المتغيرات الثالث دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ سكا

، 0.568، 0.404إذ بمغت قيـ )ؼ( المحسكبة ) ،تعزل إلى اإلختالؼ في سنكات الخبرة الفرعية

 .(0.05صائية ليا جميعيا أعمى مف )لدللت اإلح( كا0.021، 0.539
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 . الفروق حسب عدد الدورات التدريبية5

(: نتائج تحميل التباين لبيان الفروق في دور المدقق الخارجي في الحد من 13-4جدول رقم )

 عدد الدورات التدريبيةمخاطر التدقيق حسب 

مجموع  مصدر التباين المتغير
وسط مت درجات الحرية المربعات

الداللة  قيمة )ف( المربعات
 اإلحصائية

دكر المدقؽ الخارجي في الحد 
مف مخاطر الكتشاؼ كأحد 
مخاطر التدقيؽ في البنكؾ 

 التجارية األردنية

 0.916 0.088 0.008 2 0.016 بيف المجمكعات
   0.089 68 6.050 داخؿ المجمكعات

    70 6.065 الكمي
دكر المدقؽ الخارجي في الحد 

ف مخاطر المالزمة كأحد م
مخاطر التدقيؽ في البنكؾ 

 التجارية األردنية

 0.842 0.173 0.027 2 0.053 بيف المجمكعات
   0.154 68 10.496 داخؿ المجمكعات

    70 10.550 الكمي
دكر المدقؽ الخارجي في الحد 
مف مخاطر الرقابة كأحد 
مخاطر التدقيؽ في البنكؾ 

 التجارية األردنية

 0.745 0.296 0.035 2 0.069 المجمكعاتبيف 
   0.117 68 7.955 داخؿ المجمكعات

    70 8.025 الكمي

 الدرجة الكمية
 0.966 0.035 0.003 2 0.005 بيف المجمكعات

   0.074 68 5.001 داخؿ المجمكعات
    70 5.006 الكمي

 

( في α≤0.05ائية عند مستكل )يتضح مف نتائج تحميؿ التبايف عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحص

دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ سكاء عمى الدرجة الكمية أك المتغيرات الثالث 

، 0.173، 0.088إذ بمغت قيـ )ؼ( المحسكبة ) ،تعزل إلى اإلختالؼ في عدد الدكرات التدريبية

 (.0.05( كالدللت اإلحصائية ليا جميعيا أعمى مف )0.035، 0.296
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 التوصيات  5-2
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة: 5-1

 خمصت الدراسة إلى النتائج التالية :

  بينت الدراسة كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى متغير دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف

كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية، فقد بمغ متكسط مخاطر اإلكتشاؼ 

نحراؼ معيارم )3.94اإلجابات الكمي ليذا المتغير )  .)0.29( كا 

  تكصمت الدراسة لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى متغير دكر المدقؽ الخارجي في الحد

األردنية، فقد بمغ متكسط  مف مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية

نحراؼ معيارم )3.94اإلجابات الكمي ليذا المتغير )   (.0.39( كا 

  اشارت نتائج الدراسة الى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى متغير دكر المدقؽ الخارجي

في الحد مف مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية، فقد بمغ 

نحراؼ معيارم )3.94جابات الكمي ليذا المتغير )متكسط اإل  (.0.34( كا 

  بينت الدراسة كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى اإلجراءات التي يمكف إتباعيا لتقميؿ ىذه

( 3.85المخاطر في البنكؾ التجارية األردنية، فقد بمغ متكسط اإلجابات الكمي لإلجراءات )

نحراؼ معيارم )  (.0.34كا 

 سة دكر لممدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنيةبينت الدرا. 

  اشارت نتائج الدراسة دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر اإلكتشاؼ كأحد مخاطر

 (3( كبيف المتكسط اإلفتراضي )3.94التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية كالبالغ )
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 اشارت نتائج الدراسة كجكد ف( 0.05ركؽ دالة إحصائيان عند مستكل معنكيةα≥)  بيف متكسط

اإلستجابات عمى دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ 

 (3( كبيف المتكسط الفتراضي )3.95في البنكؾ التجارية األردنية كالبالغ )

  ل بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستك(0.05≥αف ) ي دكر المدقؽ

الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ سكاء عمى الدرجة الكمية أك المتغيرات الثالث تعزل إلى 

 .اإلختالؼ في المؤىؿ العممي

  اشارت نتائج الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند( 0.05مستكل≥α في )

يؽ عمى المتغير )دكر المدقؽ الخارجي في المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقدكر 

الحد مف مخاطر المالزمة كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية( تعزل إلى 

 اإلختالؼ في الشيادات المينية

  اشارت نتائج الدراسة الى كجكد فركؽ في دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ

لخارجي في الحد مف مخاطر الكتشاؼ كأحد مخاطر التدقيؽ )الدرجة الكمية، دكر المدقؽ ا

في البنكؾ التجارية األردنية، مف مخاطر الرقابة كأحد مخاطر التدقيؽ في البنكؾ التجارية 

األردنية( تعزل إلى إختالؼ في الشيادات المينية كلصالح الذيف ل يكجد لدييـ شيادات 

 .مينية

 لة إحصائية عند مستكل بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات دل(0.05≥α في دكر ) المدقؽ

الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ سكاء عمى الدرجة الكمية أك المتغيرات الفعية الثالث  

تعزل إلى اإلختالؼ في العمر، فيما تظير نتائج تحميؿ التبايف كجكد فركؽ في دكر المدقؽ 

لتدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية تعزل الخارجي في الحد مف مخاطر الرقابة كأحد مخاطر ا

 .إلى اإلختالؼ في العمر
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  اشارات نتائج الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند( 0.05مستكل≥α في )

المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ سكاء عمى الدرجة الكمية أك المتغيرات  دكر

ي سنكات الخبرة، كالدللت اإلحصائية ليا جميعيا أعمى الثالث الفرعية تعزل إلى اإلختالؼ ف

 (.0.05مف )

 ( 0.05بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل≥α في دكر المدقؽ )

الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ سكاء عمى الدرجة الكمية أك المتغيرات الثالث تعزل إلى 

 (.0.05بية، كالدللت اإلحصائية ليا جميعيا أعمى مف )اإلختالؼ في عدد الدكرات التدري

 التوصيات : 5-2

 في ضوء نتائج الدراسة فأنيا توصي : 

كأساليب عمميـ إلى عممية في البنكؾ التجارية إخضاع مدققي الحسابات الخارجييف أىمية  .1

ياراتيـ تقكيـ مستمرة لتحديد نقاط القكة كالضعؼ في عمميـ كالعمؿ عمى تطكير خبراتيـ كم

 كمساعدتيـ في اإلطالع عمى أساليب التدقيؽ الحديثة.

العامميف في البنكؾ التجارية الردنية لبياف  ضركرة عقد دكرات تدريبية لممدققيف الخارجييف  .2

كتعريفيـ بالساليب الحديثة في الحد مف أىمية دكرىـ في الكشؼ عف مخاطر التدقيؽ 

 مخاطر التدقيؽ . 

في البنكؾ بيف التدقيؽ الداخمي كمجمس اإلدارة كالتدقيؽ الخارجي تفعيؿ جانب التنسيؽ  .3

مف أجؿ إدارة المخاطر كالرقابة عمييا كزيادة اإلىتماـ باإلقصاح عف طبيعة التجارية 

 المخاطر ككيفية التعامؿ معيا كمدل تأثيرىا عمى األداء المالي كاإلقتصادم لمبنؾ.
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احي األخالقية لدل المحاسبيف كمدققي الحسابات التكصية بإجراء دراسات تتعمؽ بتعزيز النك  .4

قامة دكرات تدريبيك لندققي الحسابات الخارجييف العاممييف في البنكؾ لزيادة  الخارجييف كا 

 قدرتيـ عمى الحد مف مخاطر التدقيؽ.

المخاطر  بالتعرؼ عمى الطرؽ الحديثة في تقكيـالمدقؽ الخارجي مف الىمية بمكاف أف يقـك  .5

في البنكؾ التجارية  عند تنفيذ عممية التدقيؽ مخاطر الكتشاؼ كمخاطر الرقابةك  المتالزمة

 .الردنية
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 قائمة المراجع والمصادر
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 قائمة المراجع والمصادر

 المراجع العربية:

 ( 2009إبراىيـ، إيياب نظمي .)التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال حداثة وتطور ،

 ر كالتكزيع.عماف: المجتمع العربي لمنش

 ( 2011أبك كميؿ، سعد محمد .) تطوير أدوات الرقابة الداخمية ليدف حماية المعمومات

 . . رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة القاىرة، القاىرةالمعدة الكترونيًا: دراسة تطبيقية

 مصر.

 ( 2010التحاد الدكلي لممحاسبيف .)قيق اصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتد

. ترجمة جمعية المجمع العربي والمراجعة وعمميات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

 لممحاسبيف القانكنييف.

 ( ،2007التحاد الدكلي لممحاسبيف ،) إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق

 القانكنييف. . ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيفوالتأكيد وقواعد أخالقيات المينة

 ( ،2016التحاد الدكلي لممحاسبيف ،) إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق

 . ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف.والتأكيد وقواعد أخالقيات المينة

 ( 2009أرينز، ألفيف؛ لكبؾ، جيمس .)ترجمة، محمد محمد عبد المراجعة مدخل متكامل ،

 .ر الديسطي كأحمد حجاج، المممكة العربية السعكدية: دار المريخ لمنشرالقاد

 ( 2001البدكم، منصكر أحمد؛ كشحاتة، السيد شحاتة .) دراسات في االتجاىات الحديثة

 ، السكندرية: الدار الجامعية.في المراجعة
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 ( مدققكا الحسابات كاألزمة المالية، 2009البصيرم، فييد محسف .) المالية مؤتمر االزمة

، جامعة لبناف، العالمية وكيفية عالجيا من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي

 مارس.

 ( 2004التميمي، ىادم .)مدخل متكامل إلى التدقيق: من الناحية النظرية والعممية .

 عماف: دار كائؿ لمنشر.

 ( 2003التيامي، محمد طكاىر، كالصديقي، مسعكد .)ساباتالمراجعة وتدقيق الح ،

 الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية.

 ( مخاطر التدقيؽ كاثرىا عمى جكدة الداء كمصداقية النتائج 2011جبار، ناظـ شعالف .)

مجمة المثنى لمعموم االدارية . )دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمتجييزات الزراعية(

 .147-111(، 1) 1، جامعة المثنى، بغداد واالقتصادية

 دور وظيفة التدقيق الداخمي في ضبط األداء المالي (. 2007، يكسؼ محمكد )جربكع

واإلداري )دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق فمسطين 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة. الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.لألوراق المالية(

 ( 2009جمعة، أحمد حممي .)عماف: يد الحديث، سمسمة الكتب التعميميةالتدقيق والتأك ،

 دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

 ( دكر النظـ الخبيرة في تحسيف قرارات 2005حسيف، ليث سعد اهلل، كعبد داؤد، سيير ،)

، كمية القتصاد كالعمـك المؤتمر العممي السنوي الخامسالمكارد البشرية: نمكذج مقترح، 

  . ، عماف، األردف28/4-27نية، األدارية ػ جامعة الزيتكنة األرد
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 ( 1998خريسات، حمداف فرحاف .) التدقيق الداخمي في الشركات دراسة ميدانية لفاعمية

. عماف: دار افاؽ التدقيق الداخمي في الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية

 لمنشر كالتكزيع. 

 ( 2001الدىراكم، كماؿ الديف مصطفى؛ كالسيد، سرايا كمحمد.)  دراسات متقدمة في

 ، بيركت: الدار الجامعية.المحاسبة والتدقيق

 ( 2007ذنبيات، عمي عبد القادر .) تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية

 . عماف: الجامعة األردنية.واألنظمة والقوانين المحمية

 ( دراسة تحميمية آلراء مديرم الشر 2006ذنيبات، عمي عبد القادر كآخركف .) كات

، دراساتالصناعية المساىمة العامة في األردف حكؿ التطبيؽ التشغيمي: الكاقع كالطمكح، 

 .33العمـك اإلدارية، المجمد 

 ( 2000رضا، خالصي .)رسالة ماجستير غير المراجعة الجنائية تقييميا ومنيجيتيا ،

 منشكرة، جامعة الجزائر، الجزائر.

  أصول (. 2000دركيش، محمكد ناجي )السيد، رجب كالصحف، عبد الفتاح محمد، ك

 ، اإلسكندرية: الدار الجامعية.المراجعة

 ( مجالت تطكير جكدة أداء مكاتب التدقيؽ 2016الشحادة، عبد الرزاؽ؛ كعبشك، عمراف .)

، عدد  حزيراف، مجمة البحوث اإلقتصادية والماليةالخارجي في بيئة األعماؿ األردنية، 

 الجزائر.
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  (. مسئكلية المراجع الخارجي في الحد مف مخاطر 2016يز )صالح، خالد عبد العز

، جامعة النيميف، مجمة الدراسات العمياالمراجعة )بالتطبيؽ عمى ديكاف المراجعة القكمي(، 

5 (15 ،)1-17. 

 ( 2012الصباف، محمد سمير .)السكندرية: دار التعميـ أصول المراجعة الخارجية .

 الجامعي.

 ( 2015عاركرم، إبراىيـ محمكد .) العوامل المؤثرة في التدقيق القائم عمى مخاطر

األعمال وأثرىا عمى جودة التدقيق الخارجي في البنوك التجارية األردنية )دراسة 

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الزرقاء، عماف، األردف. ميدانية(.

 ( 2000عبد اهلل، خالد أميف .) عماف: العمميةعمم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية و .

 دار كائؿ لمنشر. 

 ( الدكر الحككمي لممراجع 2016عثماف، عبد الرحمف عادؿ؛ شعث، أحمد محمد .)

، مجمة الدراسات العميادراسة ميدانية.  –الخارجي في ضماف لستمرارية المشركعات 

 . 405-378(، 25) 7جامعة النيميف 

 ( 2009عرار، شادف .)األردن بإجراءات واختبارات تقييم  مدى التزام المدقق الخارجي في

. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

 الشرؽ الكسط، عماف، الردف.

 ( 2017عطية، عبد اهلل .) المؤتمر السادس لمتدقيق الشرعي عمى البنوك والمؤسسات

 ؿ، تركيا.. اسطنبك 9/4/2017-7مف  المالية اإلسالمية
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 ( 2011عكدة، عالء الديف صالح محمكد .) أثر منيج التدقيق القائم عمى مخاطر

. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة الشرؽ األعمال عمى جودة التدقيق الخارجي

 األكسط، عماف، األردف.

 ( 2002غالي، جكرج دانياؿ؛ كطمبة، عمي ابراىيـ .) المفاىيم العممية واألساليب الفنية

 ، بدكف نشر.حديثة في المراجعةال

 ( لسنة 18قانكف األكراؽ المالية رقـ )2017. 

  المعدؿ  1997لسنة  22قانكف الشركات رقـ 

  2003لسنة  73قانكف تنظيـ مينة المحاسبة القانكنية رقـ  

 ( مخاطر التدقيؽ كتقييـ الرقابة الداخمية؟ عمى صفحة 2011القرا، محمد صالح .)

 /http://sqarra.wordpress.com التالي:  النترنت عمى المكقع

 ( 2002القريقرم، عبد الغني .) العوامل المؤثرة في تقييم المراجع الخارجي لمخطر الحتمي

. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة ألرغراض تخطيط عممية المراجعة: دراسة ميدانية

 ، السعكدية. الممؾ عبد العزيز، كمية القتصاد كاإلدارة، قسـ المحاسبة، جدة

 ( 2008كرسكع، أرزاؽ .) مخاطر المراجعة ومجاالت مساىمة المراجع الخارجي في

، رسالة ماجستير غير التخفيف من تأثيرىا عمى القوائم المالية في عممية المراجعة

 منشكرة، الجامعة السالمية، غزة.

 ( 2001المجمع العربي لممحاسبيف .)لعربي ، المجمع امفاىيم التدقيق المتقدمة

 لممحاسبيف، عماف، األردف.
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 ( أىمية تطبيؽ إجراءات المراجعة التحميمية في رفع 2007مخادمة، احمد، الرشيد، حاكـ .)

(، 4) 3، المجمة األردنية في أدارة األعههمالكفاءة أداء عممية التدقيؽ )دراسة مػػػػػيدانية(. 

402 – 484 

 ( 2004مسعكد، صديقي .)ة المالية في الجزائر عمى ضوء نحو إطار متكامل لممراجع

، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمكـ القتصادية، جامعة التجارب الدولية

 .الجزائر، الجزائر

 ( 2006المطارنة، غساف فالح .)عماف: دار المسيرة لمنشر تدقيق الحسابات المعاصر .

 كالتكزيع.

 ( 2001معايير التدقيؽ الدكلية .)ترجمة المجمع ي لممحاسبين القانونييناإلتحاد الدول .

 العربي لممحاسبيف القانكنييف. عماف، األردف. 

 ( 2007نكر، أحمد محمد .)اإلسكندرية: الدار الجامعية.مراجعة الحسابات . 
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 قبل التحكيم استبيانة الدراسة  (1ممحق رقم )
 أسماء محكمي أداة الدراسة.  (2ممحق رقم )
 بعد التحكيم استبيانة الدراسة  (3ممحق رقم )
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 حقالمال
 

 (1ممحق رقم )
 قبل التحكيم استبيانة الدراسة

 األخت المكظفة.....

 األخ المكظؼ....

 تحية طيبة كبعد،،،

دور المدقق الخارجي في الحد من مخاطر التدقيق بدراسة عنكانيا    فرقد شاكر عبديقـك الباحث 
ـّ اختياركـ عشكائيا ضمف عينة الدراسةفي البنوك التجارية األردنية ذ يضع الباحث ىذه   كقد ت . كا 

الستبانة بيف أيديكـ، فإنو ليأمؿ أف تككف إجاباتكـ بكؿ تجرد كصراحة كمكضكعية. عممان بأف 
المعمكمات ستعامؿ بسرية تامة كلغايات البحث العممي فقط كسكؼ يزكدكـ الباحث بنسخة مف 

 بشأنيا .الدراسة لمكقكؼ عمييا ألستطيع تعميـ النتائج كاتخاذ القرارات المناسبة 

 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ...

 

 الباحث
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 القسـ األكؿ: البيانات الشخصية.

 ( بجكار البديؿ المناسب لكؿ عبارة مف العبارات التالية:√يرجى التكـر بكضع )

 المؤىؿ العممي: .1

 □بكالكريكس                  □ماجستير               □دكتكراه 

 الشيادة المينية: .2

□ CPA    أمريكية                    □   ACPA المجمع العربي لممحاسبيف القانكنيف 

□ ACCA, CA            ل يكجد  □أخرل حددىا                           □بريطانية 

 المسمى الكظيفي: .3

     مدير تدقيؽ                        □مساعد مدقؽ               □مدقؽ  حسابات رئيسي                  □

 أخرل حددىا  □صاحب أك شريؾ مكتب تدقيؽ            □

 العمر: .4

   سنة 30أقؿ مف    30- سنة 40أقؿ مف 

  40-  سنة 50أقؿ   50 سنة فأكثر 

 عدد سنكات الخبرة في مجاؿ عمؿ التدقيؽ: .5

   سنكات 5أقؿ مف     5-  سنكات 10اقؿ مف 

  10-  سنكات15أقؿ مف  15-  تسنكا 20أقؿ مف   20 سنكات فأكثر 

   عدد الدكرات التدريبية التي التحقت بيا في مجاؿ التدقيؽ: .6

 1  4حتى       5  8إلى     

 8 دكرات فأكثر    لـ يمتحؽ بدكرات 
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 ( أماـ العبارة التي تناسبكـ:xالقسـ الثاني: دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ  الرجاء كضع إشارة )

رغير  واضحة العبارة الرقم
 التعديل واضحة

 المحور األول: دور المدقق الخارجي في الحد من المخاطر المالزمة

1.  
التغييػػػر فػػػي اإلجػػػراءات المحاسػػػبية داخػػػؿ البنػػػؾ يزيػػػد مػػػف احتماليػػػة حػػػدكث 

 المخاطر المالزمة.
   

    مكسمية النشاط في البنؾ تساىـ في حدكث المخاطر المالزمة.  .2
    لمخاطر المالزمة حسب طبيعة نشاط العميؿ.يتغير مستكل ا  .3
    يؤثر حجـ البنؾ في المخاطر المالزمة.  .4
    تؤثر طبيعة عمميات البنؾ في المخاطر المالزمة.  .5

6.  
تشػػكؿ طبيعػػة األخطػػاء التػػي يتكقػػع المػػدقؽ اكتشػػافيا عػػامالن مػػؤثران فػػي حجػػـ 

 المخاطر المالزمة.
   

7.  
كمعقكليػػػػة التقػػػػديرات المحاسػػػػبية  تأكػػػػد المػػػػدقؽ الخػػػػارجي مػػػػف صػػػػحة كدقػػػػة

 يخفض المخاطر المالزمة.
   

    يؤثر تغيير مجمس اإلدارة في مستكل المخاطر المالزمة بشكؿ ممحكظ.  .8
    يؤثر كضكح المعمكمات المحاسبية عمى مستكل مخاطر المالزمة.  .9

10.  
تزيػػد التطػػكرات التكنكلكجيػػة السػػريعة مػػف مسػػتكل المخػػاطر المالزمػػة بشػػكؿ 

 كاضح.
   

11.  
عنػػػػػد تقػػػػػدير المخػػػػػاطر المتأصػػػػػمة أك المالزمػػػػػة عمػػػػػى المراجػػػػػع أف يسػػػػػتخدـ 

 اجتياده الميني عمى مستكل البيانات المالية.
   

12.  
يدرس المدقؽ الخارجي التقدير األكلي لممخاطر المالزمة بالتزامف مع تقدير 

 مخاطر الرقابة لغرض تحديد مخاطر الكتشاؼ المالئمة.
   

    متالزمة يساعد في كضع الخطة لتنفيذ عممية المراجعة.تقدير المخاطر ال  .13

14.  
تعتمػػػد األىميػػػػة النسػػػػبية عمػػػى كميػػػػة كنػػػػكع التحفظػػػات المكجػػػػكدة فػػػػي تقريػػػػر 

 المدقؽ الخارجي عمى المخاطر المتالزمة .
   

 المحور الثاني: دور المدقق الخارجي في الحد من مخاطر الرقابة
    فاعمية ككفاءة.يستخدـ البنؾ المكازنات التخطيطية ب  .15
    يستخدـ البنؾ التكاليؼ المعيارية بشكؿ كفؤ كفعاؿ.  .16

17.  
يتػػأثر مسػػتكل مخػػاطر الرقابػػة بكفػػاءة كفعاليػػة المػػدقؽ الخػػارجي فػػي اسػػتخداـ 

 الرسـك البيانية كالخرائط في البنؾ.
   

    تساعد دراسة الكقت كالحركة في تخفيض مستكل مخاطر الرقابة.  .18

19.  
يانػػات التػػي تكفرىػػا التقػػارير الدكريػػة كمتابعتيػػا فػػي تخفػػيض يسػػاعد تحميػػؿ الب
 مخاطر الرقابة.
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20.  
تػػؤدم المحافظػػة  عمػػى نظػػاـ مسػػتمر لمبػػرامج التدريبيػػة لمعػػامميف إلػػى تػػدني 

 مستكل مخاطر الرقابة.
   

21.  
فعاليػػػة ككفػػػاءة إجػػػراءات حمايػػػة األصػػػكؿ كضػػػماف دقػػػة كسػػػالمة السػػػجالت 

    يقمؿ مستكل مخاط الرقابة. المحاسبية )الرقابة المحاسبية(

22.  
يساعد التأكد مف فاعمية إجراءات ضماف دقػة كسػالمة السػجالت المحاسػبية 

 )الرقابة المحاسبية( عمى تراجع مستكل مخاطر الرقابة.
   

23.  
يساىـ ارتفاع مستكل فاعمية إجراءات أنظمػة الضػبط كالرقابػة عمػى عمميػات 

 يض مستكل مخاطر الرقابة.المنشأة اليكمية )الضبط الداخمي( في تخف
   

24.  
يؤثر نكع إجراءات التدقيؽ المطبقػة فػي عمميػة الفحػص فػي مسػتكل مخػاطر 

 الرقابة.
   

25.  
التقػػػدير األكلػػػي لمخػػػاطر الرقابػػػة ىػػػك عمميػػػة تقيػػػيـ فعاليػػػة النظػػػاـ المحاسػػػبي 
كنظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة لممنشػػػأة بمنػػػع حػػػدكث معمكمػػػات خاطئػػػة أساسػػػية أك 

 مما يساعد عمى تخفيض مخاطر الرقابة. اكتشافيا كتصحيحيا
   

26.  
في حالة تقدير مخاطر الرقابة بأقؿ مف المستكل العالي، يجب عمى المدقؽ 

 الخارجي تكثيؽ األسس التي بنى عميو استنتاجاتو.
   

27.  
تقػػػكيـ المخػػػاطر الرقابيػػػة بكاسػػػطة المػػػدقؽ الخػػػاريج يػػػؤثر فػػػي تحديػػػد مسػػػار 

 التدقيؽ. 
   

28.  
ج بعممية تقدير المخػاطر الرقابيػة قبػؿ الشػركع فػي عمميػة ييتـ المدقؽ الخاري

 التدقيؽ.
   

    تكقع المدقؽ الخارجي بكجكد المخاطر المتالزمة يساىـ في جكدة التدقيؽ.  .29

30.  
تبدأ عممية التدقيؽ بتقدير المخاطر الرقابية الناتجة مف ضعؼ نظاـ الرقابػة 

 الداخمية.
   

 في الحد من مخاطر االكتشاف  المحور الثالث: دور المدقق الخارجي

31.  
يسػػػاعد التأكػػػد مػػػف اسػػػتخداـ إجػػػراءات تػػػدقيؽ سػػػميمة فػػػي تخفػػػيض مخػػػاطر 

 الكتشاؼ.
   

    يخفض التحقؽ مف التطبيؽ السميـ إلجراءات التدقيؽ مخاطر الكتشاؼ.  .32

33.  
تفػػػاكت مسػػػتكل الخبػػػرة بػػػيف المػػػدققيف يػػػؤثر فػػػي دقػػػة تفسػػػير نتػػػائج التػػػدقيؽ 

 الكتشاؼ. كبالتالي مستكل مخاطر
   

    يخفض التخطيط الجيد لعممية التدقيؽ مف مخاطر الكتشاؼ.  .34
    الدقة في تحديد نطاؽ عممية التدقيؽ يخفض مخاطر الكتشاؼ.  .35
    يؤثر اختيار مساعديف لممدقؽ الخارجي في مستكل مخاطر الكتشاؼ.  .36

37.  
اليب المعاينػػة يػػؤثر التأكػػد مػػف بػػذؿ العنايػػة الكافيػػة كالىتمػػاـ فػػي اختيػػار أسػػ

 اإلحصائية في مستكل مخاطر الكتشاؼ.
 

   



104 

 

 
 

38.  
اسػػتخداـ أسػػمكب مقارنػػة بيانػػات العميػػؿ مػػع بيانػػات النشػػاط الػػذم يعمػػؿ فيػػو 

 بفاعمية ككفاءة يقمؿ مف مخاطر الكتشاؼ.
   

39.  
مقارنة البيانػات الحاليػة ببيانػات الفتػرات السػابقة بشػكؿ جيػد كبكفػاءة كفعاليػة 

    تشاؼ.يخفض مف مخاطر الك

40.  
تكجػػػػد عالقػػػػة مباشػػػػرة بػػػػيف اكتشػػػػاؼ األخطػػػػاء بمقارنػػػػة بيانػػػػات العميػػػػؿ مػػػػع 

 تكقعات العميؿ كتخفيض مستكل مخاطر الكتشاؼ.
   

    تتأثر مخاطر الكتشاؼ بتحديد األخطاء المحاسبية بالختبارات التفصيمية.  .41

42.  
تجػػػرم اختبػػػارات الرقابػػػة لغػػػرض الحصػػػكؿ عمػػػى أدلػػػة إثبػػػات تخػػػص فعاليػػػة 

صػػػػػػميـ النظػػػػػػاـ المحاسػػػػػػبي بشػػػػػػكؿ مالئػػػػػػـ لمنػػػػػػع أك اكتشػػػػػػاؼ كتصػػػػػػحيح ت
 المعمكمات الخاطئة األساسية.

   

إف مسػػػتكل مخػػػاطر الكتشػػػاؼ يػػػرتبط مباشػػػرة بػػػإجراءات المػػػدقؽ الخػػػارجي   .43
 الجكىرية.

   

44.  
عنػػػػدما تكػػػػكف المخػػػػاطر المالزمػػػػة كمخػػػػاطر الرقابػػػػة مرتفعػػػػة، فػػػػإف مخػػػػاطر 

 الكتشاؼ المقبكلة تككف منخفضة .
   

45.  
مػػدل العنايػػة كالميػػارة فػػي تعػػرؼ المػػدقؽ الخػػاريج عمػػى مخػػاطر الكتشػػاؼ 

 يؤثر عمى مسؤكلية المدقؽ الخاريج.
   

46.  
فػػي ظػػؿ غيػػاب األىميػػة النسػػبية بيػػدم المػػدقؽ الخػػاريج تقريػػران متحفظػػان فػػي  

    حاؿ كجكد مخاطر الكتشاؼ.

47.  
ىميػػة النسػػبية تؤكػػد الجيػػات المنظمػػة لممينػػة األخػػذ فػػي العتبػػار عنصػػر األ

 كمخاطر الكتشاؼ عند إبداء الرأم.
   

 اإلجراءات التي يمكن اتبعيا لتقميل ىذه المخاطر:
    التخطيط لعممية التدقيؽ بناءن عمى تقسيـ إجراءات الرقابة الخارجية.  .48

49.  
التخطيط لعممية التدقيؽ بناءان عمى المعمكمات التي أحصؿ عمييا مف أكراؽ 

 بقة.العمؿ لمسنكات السا
   

50.  
التخطػػػيط لعمميػػػة التػػػدقيؽ بنػػػاءان عمػػػى المعمكمػػػات التػػػي أحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف 

 اإلدارة بخصكص المخاطر المرتبطة بأنشطتيا.
   

51.  
تنفيذ عممية التدقيؽ كفقان لبرنامج تدقيؽ يحتكم عمى معظـ إجراءات التػدقيؽ 

 الرئيسية.
   

    استخداـ األساليب اإلحصائية في تحديد حجـ العينة.  .52
    استخدـ الحاسكب في عممي كفي تنفيذ معظـ إجراءات التدقيؽ.  .53

54.  
أركز في تحديد مخاطر التدقيؽ عمػى األنشػطة الرئيسػية لممشػركع كاألنشػطة 

 التي حدثت بيا التغير.
   

55.  
أركػػز فػػي تحديػػد مخػػاطر التػػدقيؽ عمػػى األنشػػطة المنفػػذة مػػف قبػػؿ العػػامميف 

 الجد أك قميمي الخبرة. 
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 (2ممحق رقم )
 أسماء محكمي أداة الدراسة.

 الرقـ اسـ المحكـ الرتبة األكاديمية مكاف العمؿ

جامعة الشرؽ 
 األكسط

 1 محمد النعيميأ.د  أستاذ

 2   د مظير إبراىيـ  مشارؾأستاذ  جامعة الزيتكنة

جامعة الشرؽ 
 األكسط

 3 د عبد العزيز الصايمة أستاذ 

 4 د أحمد عادؿ أستاذ  جامعة الزيتكنة

جامعة الشرؽ 
 5 د عبد الرحيـ القدكمي أستاذ  األكسط

 6 د ىيثـ إدريس محمد المبيضيف أستاذ مشارؾ جامعة اإلسراء
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  (3ممحق رقم )
 بعد التحكيم استبيانة الدراسة 

 

 .....المحترمةالمدققة .............األخت 

 األخ المدقؽ  ...................المحتـر

 

 تحية طيبة كبعد،،،

دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخاطر التدقيؽ في ـك الباحث فرقد شاكر عبد بدراسة عنكانيا  يق

  كنظران لما تتمتعكف بو مف مكانة عممية كعممية مرمكقة في مجاؿ التدقيؽ البنكؾ التجارية األردنية

ذ يضع الباحث ىذه الستبانة بيف أيديكـ،  ـّ اختياركـ ضمف عينة الدراسة. كا  فإنو يأمؿ أف فقد ت

تككف إجاباتكـ بكؿ تجرد كصراحة كمكضكعية. عممان بأف المعمكمات ستعامؿ بسرية تامة كلغايات 

البحث العممي فقط كسكؼ يزكدكـ الباحث بنسخة مف الدراسة لمكقكؼ عمييا لتعميـ النتائج كاهلل مف 

 كراء القصد .

 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ...

 الباحث

 فرقد شاكر عبد 

0790891289 
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 القسـ األكؿ: البيانات الشخصية.

 ( بجكار البديؿ المناسب لكؿ عبارة مف العبارات التالية:√يرجى التكـر بكضع )

 المؤىؿ العممي: .1

 □بكالكريكس                  □ماجستير               □دكتكراه 

 الشيادة المينية: .2

□ CPA                    أمريكية□   ACPA لممحاسبيف القانكنيف المجمع العربي 

□ JCPAD                       □  CMA 

□ ACCA, CA            ل يكجد  □أخرل حددىا            □بريطانية 

 العمر: .3

   سنة 30أقؿ مف    30- سنة 40أقؿ مف 

  40-  سنة 50أقؿ   50 سنة فأكثر 

 عدد سنكات الخبرة في مجاؿ عمؿ التدقيؽ: .4

   سنكات 5أقؿ مف     5-  سنكات 10اقؿ مف 

  10-  سنكات15أقؿ مف  15-  سنكات 20أقؿ مف   20 سنكات فأكثر 

   عدد الدكرات التدريبية التي التحقت بيا في مجاؿ التدقيؽ: .5

 1  4حتى       5  8إلى     

 8 دكرات فأكثر    لـ يمتحؽ بدكرات 
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 ( أماـ العبارة التي تناسبكـ:xاطر التدقيؽ الرجاء كضع إشارة )دكر المدقؽ الخارجي في الحد مف مخ القسم الثاني:

مواافق   العبارة الرقم
 بشدة

 موافق 
 

معارض  معارض  محايد 
 بشدة

ي فػػػي الحػػػد مػػػف مخػػػاطر الخػػػارج المػػػدقؽ لػػػدكر( α≤ 0.005: ليكجػػػد أثػػػر ذك دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )HO1الفرضػػػية الفرعيػػػة األكلػػػى 
 لتدقيؽ في البنكؾ التجارية األردنية.الكتشاؼ كأحد مخاطر ا

1.  
التأكد مف إستخداـ إجراءات تدقيؽ سميمة مف قبؿ البنػؾ يسػاعد 

      في تخفيض مخاطر اإلكتشاؼ.

2.  
كضػػػع إجػػػراءات تػػػدقيؽ سػػػميمة يسػػػاعد فػػػي تػػػأميف مسػػػتكل دكر 

 مخاطر اإلكتشاؼ.
     

3.  
التصنيؼ السميـ إلجراءات التدقيؽ يؤمف مسػتكل آمػف فػي الحػد 

 مخاطر اإلكتشاؼ. مف
     

4.  
تحديػػػد نطػػػاؽ عمميػػػة التػػػدقيؽ بشػػػكؿ دقيػػػؽ يسػػػاعد فػػػي تخفػػػيض 

 مخاطر اإلكتشاؼ.
     

5.  
العناية كاإلىتماـ في إختيار أساليب المعاينة اإلحصائية يسػاعد 

 في تحقيؽ نتائج عمى مستكل مف الدقة.
     

6.  
ة مقارنة بيانات البنؾ مع بيانػات النشػاط لمبنػكؾ يسػاعد فػي زيػاد

 دكر المدقؽ في تخفيض مخاطر اإلكتشاؼ.
     

7.  
مقارنة بيانات الفترة الحالية مع بيانات الفترة السػابقة يسػاعد فػي 

 التعرؼ عمى مكامف المخاطر إف كجدت.
     

      كجكد نظاـ محاسبي متكامؿ كفعاؿ يزيد في تقميؿ األخطاء.  .8

ة تػػػػؤثر خبػػػػرة المػػػػدققيف عمػػػػى مسػػػػتكل المخػػػػاطر مػػػػف خػػػػالؿ دقػػػػ  .9
 تفسير النتائج.

     

10.  
معرفػػػة كميػػػارة المػػػدققيف بمخػػػاطر اإلكتشػػػاؼ ليػػػا دكر ميػػػـ فػػػي 

 تخفيض نسبة تمؾ المخاطر.
     

11.  
إبػػداء الػػرأم دكف اإلىتمػػاـ بعنصػػػر األىميػػة النسػػبية يػػؤثر سػػػمبان 

 عمى مخاطر اإلكتشاؼ.
     

12.  
تقرير الػتحفظ لممػدقؽ دكف األىميػة النسػبية يعنػي إحتمػاؿ كجػكد 

      اإلكتشاؼ.مخاطر 

13.  
تعػػد الخبػػرة فػػي مجػػاؿ التػػدقيؽ عامػػؿ ميػػـ فػػي تقميػػؿ محػػاكلت 

 غش اإلكتشاؼ.
     

14.  
بذؿ العناية في التعرؼ عمى مخاطر الغش كالخطػأ يػؤمف تػدني 

 نسبة تمؾ المخاطر.
     

15.  
تتناسب مخاطر اإلكتشاؼ المقبكلة عسيان مػع المخػاطر األخػرل 

 )المالزمة كالرقابة(
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 مخػػػاطر مػػػف الحػػػد فػػػي الخػػػارجي المػػػدقؽ لػػػدكر( α≤ 0.005: ليكجػػػد أثػػػر ذك دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )HO2ية الفرعيػػػة األكلػػػى الفرضػػػ
 .األردنية التجارية البنكؾ في التدقيؽ مخاطر كأحد المالزمة

16.  
حسف التخميف كالمعرفػة فػي إحتسػاب التقػديرات المحاسػبية يقمػؿ 

 مف مستكل أخطاء التدقيؽ.
     

17.  
لمعمكمػػػات المحاسػػػبية الكاضػػػحة كالدقيقػػػة يخفػػػض مػػػف مسػػػتكل ا

 أخطاء التدقيؽ.
     

18.  
كثػػرة التغيػػر فػػي اإلجػػراءات المحاسػػبية يػػؤدم إلػػى فػػتح المجػػاؿ 

 لمتالعب بالنتائج. 
     

19.  
كثػػػػرة تغيػػػػر أعضػػػػاء مجمػػػػس اإلدارة يػػػػؤثر سػػػػمبان عمػػػػى إسػػػػتقرار 

 اإلجراءات بما يتي ح المجاؿ لألخطار.
     

      لنشاط يساىـ في زيادة مستكل أخطاء المالئمة.مكسمية ا  .20
      كثرة العمميات المالية تؤثر عمى مستكل أخطاء التدقيؽ.  .21
      إستخداـ التطكرات التكنكلكجية يقمؿ مف مستكل أخطاء التدقيؽ.  .22

23.  
النظػػػػرة الشػػػػمكلية لمخػػػػاطر التػػػػدقيؽ تسػػػػاىـ فػػػػي تحديػػػػد مسػػػػتكل 

 األخطار كالعمؿ عمى تجاكزىا.
     

24.  
الخبػػرة المينيػػة فػػي مجػػاؿ التػػدقيؽ يسػػاىـ فػػي تحديػػد كتخفػػيض 

 مستكل أخطار المالئمة.
     

كجػػكد نظػػاـ رقػػابي جيػػد يسػػاعد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى تقميػػؿ مسػػتكل   .25
 األخطار المتعمقة بالمالئمة.

     

الخارجي في الحد مف مخاطر الرقابة كأحػد  ( لممدقؽα≤ 0.005: ليكجد دكر ذك دللة إحصائية عند مستكل )HO3الفرضية الفرعية األكلى 
 في البنكؾ التجارية األردنية. الرقابةمخاطر 

المكازنػػػػات التخطيطيػػػػو المطبقػػػػو بشػػػػكؿ فعػػػػاؿ تػػػػؤثر فػػػػي كشػػػػؼ   .26
 .الخمؿ كتجاكزه بالكقت المناسب

     

      يستخدـ البنؾ التكاليؼ المعيارية بشكؿ كفؤ كفعاؿ.  .27

28.  
مو لألسػػػػاليب العمميػػػػة فػػػػي كفػػػػاءة كفاعميػػػػة المػػػػدقؽ فػػػػي إسػػػػتخدا

 التدقيؽ لو األثر اإليجابي عمى تقميؿ المخاطر.
     

29.  
تكفر التقارير الدكريو بيانػات تسػاعد عنػد تحميميػا كشػؼ مػكاطف 

 النحراؼ كتعديمو اكل باكؿ.
     

تػػؤدم المحافظػػة  عمػػى نظػػاـ مسػػتمر لمبػػرامج التدريبيػػة لمعػػامميف   .30
 إلى تدني مستكل حدكث األخطاء.

     

31.  
فعاليػػة ككفػػاءة إجػػراءات حمايػػة األصػػكؿ كضػػماف دقػػة كسػػالمة 
السػػػجالت المحاسػػػبية )الرقابػػػة المحاسػػػبية( يقمػػػؿ مسػػػتكل مخػػػاط 

 الرقابة.
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32.  
يسػػاىـ ارتفػػاع مسػػتكل فاعميػػة إجػػراءات أنظمػػة الضػػبط كالرقابػػة 
عمػى عمميػات المنشػأة اليكميػة )الضػبط الػداخمي( تػأميف مسػتكل 

 عالة مف الدقة.
     

33.  
يػػػؤثر نػػػكع إجػػػراءات التػػػدقيؽ المطبقػػػة فػػػي عمميػػػة الفحػػػص فػػػي 

 مستكل مخاطر الرقابة.
     

34.  
تحديػػد مسػػار لتػػدقيؽ جيػػد كمػػنظـ يحقػػؽ أىػػداؼ البنػػؾ المتعمقػػة 

 بإعداد البيانات المالية.
     

35.  
ييػػػػتـ المػػػػدقؽ الخػػػػارجي بعمميػػػػة تقػػػػدير المخػػػػاطر الرقابيػػػػة قبػػػػؿ 

 الشركع في عممية التدقيؽ.
     

ير مخػػػػاطر الخطػػػػأ كالغػػػػش يسػػػػاعد فػػػػي كضػػػػع خطػػػػة جيػػػػدة تقػػػػد  .36
 لممراجعة.

     

      كجكد نظاـ رقابة داخمي جيد يساىـ في تخطيط عممية الرقابة.  .37
 اإلجراءات التي يمكن اتبعيا لتقميل ىذه المخاطر:

38.  
التخطػػػػيط لعمميػػػػة التػػػػدقيؽ بنػػػػاءن عمػػػػى تقسػػػػيـ إجػػػػراءات الرقابػػػػة 

      الخارجية .

39.  
يػػػة التػػػدقيؽ بنػػػاءان عمػػػى المعمكمػػػات التػػػي أحصػػػؿ التخطػػػيط لعمم

 عمييا مف أكراؽ العمؿ لمسنكات السابقة.
     

40.  
التخطػػػيط لعمميػػػة التػػػدقيؽ بنػػػاءان عمػػػى المعمكمػػػات التػػػي أحصػػػؿ 

 عمييا مف اإلدارة بخصكص المخاطر المرتبطة بأنشطتيا.
     

41.  
تنفيػػػذ عمميػػػة التػػػدقيؽ كفقػػػان لبرنػػػامج تػػػدقيؽ يحتػػػكم عمػػػى معظػػػـ 

 اءات التدقيؽ الرئيسية.إجر 
     

      استخداـ األساليب اإلحصائية في تحديد حجـ العينة.  .42
      استخدـ الحاسكب في عممي كفي تنفيذ معظـ إجراءات التدقيؽ.  .43

44.  
أركػػػػػز فػػػػػي تحديػػػػػد مخػػػػػاطر التػػػػػدقيؽ عمػػػػػى األنشػػػػػطة الرئيسػػػػػية 

 لممشركع كاألنشطة التي حدثت بيا التغير.
     

45.  
مخاطر التػدقيؽ عمػى األنشػطة المنفػذة مػف قبػؿ أركز في تحديد 

 العامميف الجدد أك قميمي الخبرة. 
     

 


