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 شك  وتقدك  
 

بسـ هللا الرحمف الرحيـ 
 
َياَدِة َفُيَنبُِّئُكـ ِبَما ) ـْ َكَرُسكُلُو َكاْلُمْؤِمُنكَف َكَسُتَردُّكَف ِإَلى َعاِلـِ اْلَغْيِب َكالشَّ َكُقِؿ اْعَمُمكْا َفَسَيَرل اّلّلُ َعَمَمُك

ـْ َتْعَمُمكفَ     105 التكبة (ُكنُت
 صدؽ هللا العظيـ 

 
كال تطيب المحظات إال ..  إليي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ كال يطيب النيار إال بطاعتؾ

كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ فمؾ الحمد كالشكر عمى ما .. كال تطيب اآلخرة إال بعفكؾ .. بذكرؾ 

 .أنعمت عمينا نعما ال تعد كال تحصى كنسألؾ عكنا عمى شكرؾ كذكرؾ كحسف عبادتؾ

إلى مف عمماني العطاء بدكف .. كالشكر كالثناء إلى مف كمميما هللا بالييبة كالكقار 

 .إلى كالدم العزيزيف كؿ الشكر كالتقدير.. انتظار 

 عبد المطيؼ الذم قبؿ اإلشراؼ عمى  عميكالشكر كالثناء إلى أستاذم الدكتكر مضر

رسالتي فكاف قبكال حسنا كأشرؼ فكاف إشرافا أمينا كعمـ فكاف تعميما متقنا كجزاه هللا عنا خير 

 بقبكؿ لتفضميما  األستاذ الدكتكر يكسؼ سعادة كالدكتكر إسماعيؿ أحمركالجزاء، كالشكر إلى

.  ككذلؾ الشكر مكصكؿ لجميع أساتذتي في جامعة الشرؽ األكسطمناقشة الرسالة

 كالشكر لخبراء التدقيؽ في األردف السيد فرنسيس البكاب كالسيد إبراىيـ حمكدة كالسيد 

عمراف التالكم كالدكتكر رفيؽ الدكيؾ عمى ما قدمكا مف معمكمات قيمة أغنت الدراسة فميـ جزيؿ 

 .الشكر كعظيـ االمتناف

كالشكر مكصكؿ إلى زمالئي كزميالتي في جامعة الشرؽ األكسط الذيف قدمكا لي كؿ 

رشاد كتكجيو كأخص بالذكر الزمالء يكسؼ عبد الجابر كعامر  مساعدة طمبت منيـ مف نصح كا 

 . العرمكطي كرشا قاسـ كلكؿ مف مد لنا يد العكف كالمساعدة
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مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات واألصوؿ المحتممة وااللتزامات المحتممة في  
 الشركات األردنية

 
إعداد 

 زيد أحمد بطماف الشػوابكة
 إشراؼ

 الدكتور مضر عمي عبد المطيؼ
 

ىدفت الدراسة إلى اكتشاؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف بإجراءات 

بالتدقيؽ عمى المخصصات  (540)التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة ككذلؾ مدل التزاميـ باإلجراءات المنصكص عمييا في 

فيما يتعمؽ بالمشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى المخصصات  (540)معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية ككذلؾ مدل اعترافيـ بالمشكالت 

. المقترحة مشكالت كاقعية

كلتحقيؽ ىذا الغرض تـ تصميـ استبانة كقد تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة المككنة مف 

مكتبا مكزعة بيف مكاتب متكسطة ككبيرة الحجـ في األردف،  (18)مدققا خارجيا مف  (181)

كإلجابة أسئمة الدراسة قاـ الباحث باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة كالتي تمثمت في 

 كركسكاؿ كالس كاختبار ماف كتني كاختبار رالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبا

One Sample T Testلتحميؿ بيانات االستبانات المستردة  .

لقد أظيرت النتائج أف المدققيف الخارجييف ممتزمكف إلى حد ما بمتطمبات معيار التدقيؽ 

كأنو ال تكجد مشكالت كاقعية بدرجة كبيرة عمى ما يبدك تكاجو المدققيف  (540)الدكلي رقـ 



 س

الخارجييف عند تدقيقيـ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة، كقد تبيف 

كذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بشكؿ عاـ بيف إجابات أفراد العينة تعكد لمخمفية 

الشخصية لكؿ منيـ، إال أف الدراسة كجدت بأف مدل التزاـ المدققيف بمسؤكلياتيـ تجاه 

المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كاف محدكدا عمى الرغـ مف عدـ كجكد 

. عكائؽ تمنع عمميـ

لقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات منيا ضركرة عقد دكرات متخصصة في 

خاصة  مجاؿ تطبيؽ معايير التدقيؽ الدكلية كبياف أىميتيا في التدقيؽ عمى التقديرات المحاسبية

في مجاالت المخصصات ك األصكؿ المحتممة ك االلتزامات المحتممة لتخفيض احتماالت الخطأ 

. ك االحتياؿ في القكائـ المالية
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This study aimed to discover the extent of compliance of external 

auditors with audit procedures required by the International Standard of 

Auditing no.540 (ISA540) in the audit of provisions, contingent assets 

and contingent liabilities, as well as their compliance with audit 

procedures of ISA540 with respect to problems proposed in the areas of  

audit provisions, contingent assets and contingent liabilities in Jordanian 

companies, as well as the recognition of the proposed problems as  actual 

problems. 

 To achieve this goal, a questionnaire was distributed to the study 

sample which consisted of (181) external auditors from (18) audit firms 

of medium and large sizes.  

 To analyze the data gathered, the researcher used statistical 

techniques including arithmetic means, standard deviations, one-sample t-

test, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests. The results showed that the 

external auditors comply with the requirements of ISA540 and that the 

proposed problems probably do not limit this compliance to a high extent. 

However, the results show a concern that the level of compliance with the 

requirements of ISA540 regarding provisions, contingent assets and 

contingent liabilities was limited, despite the apparent lack of severe 

problem facing that compliance. 



 ط

Finally, personal backgrounds of participants in the study generally 

did not have a significant effect on their responses. 

The study proposed a range of recommendations, including holding 

specialized courses in the field of application of International Standards 

on Auditing, and the emphasis on its importance in the audit of 

accounting estimates and specifically provisions, contingent assets and 

contingent liabilities to reduce possibilities of errors and financial fraud in 

the financial statements. 
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الفصؿ األوؿ 
مقدمة عامة لمدراسة 

   تمهيد1-1
إف التدقيؽ ىك الفحص أك البحث عف األدلة كتقييـ ىذه األدلة بشكؿ مكضكعي كاليدؼ 

مف ذلؾ ىك الخركج برأم عف مدل مصداقية البيانات المالية كغير المالية كيتكلى ميمة التدقيؽ 

شخص مؤىؿ كمستقؿ عف اإلدارة كعف الجيات المستفيدة مف ىذه البيانات ثـ يصدر المدقؽ 

تقريرا ن حكؿ ىذه البيانات ىادفا ن بذلؾ إلى زيادة مصداقيتيا ك بالتالي زيادة فائدتيا كدرجة 

( ,Gray and Manson 2011). االعتماد عمييا

يستند المدقؽ أثناء أدائو لعممية التدقيؽ مف خالؿ الفحص أك البحث عف األدلة إلى 

معايير التدقيؽ الدكلية كالتي ىي مستكيات لألداء الميني كضعت مف قبؿ الجيات المنظمة 

لممينة بيدؼ تكفير مستكل معقكؿ مف الضكابط التي تضبط عممية التدقيؽ كتحدد نكعان مف 

.   اإلطار الذم يعمؿ المدقؽ ضمنو كبالتالي فيي تكفر مستكل مف الثقة بأداء المدقؽ

ال يمكف قياس التقديرات المحاسبية بدقة بؿ يمكف تقديرىا فقط كتختمؼ طبيعة كمكثكقية 

المعمكمات المتكفرة لإلدارة مف أجؿ دعـ إعداد تقدير محاسبي عمى نطاؽ كاسع مما يؤثر عمى 

درجة شككؾ التقدير كتؤثر درجة شككؾ التقدير بدكرىا عمى مخاطر الخطأ الجكىرم في 

 ).التقديرات المحاسبية بما في ذلؾ قابمية تعرضيا لتحيز مقصكد أك غير مقصكد مف قبؿ اإلدارة

( 11أ-1، الفقرات أ2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف، 

كلتككف المعمكمات مفيدة فإنيا يجب أف تككف مكثكقة ، كتمتمؾ المعمكمات خاصية 

كيمكف  (الحياد  )كالتحيز  (التمثيؿ الصادؽ  )المكثكقية إذا كانت خالية مف األخطاء اليامة 

 ( 28، ص2011نكر ك إبراىيـ،  ).االعتماد عمييا مف قبؿ المستخدميف 
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كبما أف األردف مف الدكؿ المتبنية لتطبيؽ المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية فقد 

قرر الباحث معرفة المشكالت التي تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف في التدقيؽ عمى 

المخصصات ك األصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة، كىي مف األمكر التي تغطييا معايير 

(. 540)التدقيؽ الدكلية بشيء مف التفصيؿ مف خالؿ معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

لقد سعى الباحث لمتعرؼ عمى أىـ المشكالت التي تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف 

في األردف في تدقيقيـ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كالتي تتنكع 

أسبابيا مف صعكبة تقدير المخصصات إلى إمكانية احتياؿ الشركات في تقدير المخصصات 

. كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة التي قد تؤدم إلى تخفيض األرباح

   مشكمة الدراسة1-2

تتركز مشكمة الدراسة حكؿ تحديد المشكالت التي تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف  

بالتدقيؽ عمى قياس المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات  

األردنية ك التي قد ينتج عنيا تحريفات جكىرية في البيانات المالية ناتجة عف االحتياؿ بسبب 

تحيز اإلدارة أك الخطأ غير المقصكد ألسباب عديدة األمر الذم يؤدم في النياية إلى الخطأ 

في إظيار صافي الربح كبالتالي تضميؿ مستخدمي القكائـ المالية مف المستثمريف الحالييف 

كالمحتمميف كالمكظفيف كالمكرديف كالدائنيف التجارييف كالعمالء كالمقرضيف كالحككمة كدكائرىا 

.  المختمفة كالجيات المنظمة ألعماؿ المنشآت 

كما كتتركز مشكمة الدراسة في معرفة مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف 

األردنييف بمعايير التدقيؽ الدكلية في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة 
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كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية، ككاقع ما يكاجيكنو مف مشكالت عند قياميـ 

. بالتدقيؽ عمى ىذه البنكد

  هدؼ الدراسة1-3

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكالت التي تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف 

األردنييف بالتدقيؽ عمى تقدير المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في 

الشركات األردنية، كبياف الفركؽ ذات الداللة المعنكية التي تعكد لمخمفية الشخصية ألفراد العينة 

ككذلؾ معرفة مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف بمعايير التدقيؽ . إف كجدت

الدكلية بالتدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات 

. األردنية

إف استخداـ الشركات األردنية لممخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة  

زادت مف رغبة الباحث بمعرفة المشكالت التي تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف بالتدقيؽ عمى 

تقدير ىذه المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كالخركج بتكصيات مناسبة 

ليأخذ بيا أصحاب الشأف كخصكصا ن المدققيف ليعكا مسبقا ن ىذه المشكالت كيعرفكا كيفية 

مكاجيتيا كأال يككف ليا أثر سمبي عمى نتائج أعماليـ ألف ىذه المخصصات كاألصكؿ المحتممة 

كااللتزامات المحتممة تؤثر تأثيرا ن كبيرا ن في البيانات المالية ك تؤدم إلى إظيارىا بصكرة غير 

عادلة إذا تـ قياسيا بصكرة غير صحيحة إما بسبب االحتياؿ أك الخطأ غير المقصكد كبالتالي 

تضميؿ مستخدمي البيانات المالية ك اإلضرار بالمساىميف كبمكاتب التدقيؽ ك بالنياية إلى 

. اإلضرار بمصمحة االقتصاد الكطني
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 أهمية الدراسة  1-4

يتميز عمؿ الشركات بأف المعالجة المحاسبية لو قد تحتكم عمى االستخداـ لممخصصات 

زاء ذلؾ فقد أفردت معايير المحاسبة كاإلبالغ المالي . ك األصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كا 

لممعالجات المحاسبية ليذه  (37خاصة معيار المحاسبة الدكلي رقـ )الدكلية العديد مف أجزائيا 

األمكر، حيث أف مف الميـ احتساب ىذه المبالغ بشكؿ صحيح ك عادؿ، ألف عدـ فعؿ ذلؾ قد 

يؤدم إلى االحتياؿ المالي مف قبؿ الشركات، حيث مف المعركؼ أف  االحتياؿ المالي أسيؿ 

 ,Gramling))تتفيذا في حالة التقديرات المحاسبية منو في حالة المبالغ المقاسة بدقة

Rittenberg & Johnstone(2012); Stuart(2012) مف ىنا كاف البد مف دراسة ،

المشكالت التي تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف بالتدقيؽ عمى المخصصات 

كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كمدل التزاميـ بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

كنظرا لقمة الدراسات العربية التي بحثت في مكضكع التدقيؽ عمى المخصصات  (540)

كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كالمشكالت التي قد تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف 

عند تدقيقيـ عمى ىذه البنكد قاـ الباحث بإجراء مقابالت شخصية مع ثالثة مف خبراء التدقيؽ 

األردنييف كالذيف ليـ خبرة طكيمة في مجاؿ التدقيؽ عمى الشركات كىـ شركاء في شركات تدقيؽ 

ليا ارتباطات عالمية كأحدىـ عمؿ مع إحدل شركات التدقيؽ العالمية مف األربعة الكبار لفترة 

زمنية طكيمة فقد أجمعكا عمى عدد مف المشكالت التي كاجيتيـ بالتدقيؽ عمى البنكد سابقة الذكر 

كالتي تشكؿ سببا رئيسا مف األسباب التي تجعؿ مف القكائـ المالية تعطي بيانات مالية مضممة 

لمستخدمييا األمر الذم ينعكس سمبا عمى مستخدمي البيانات المالية كفي النياية عمى االقتصاد 

الكطني كلذلؾ قاـ الباحث بتصميـ استبانة لبياف مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف 
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كمدل اعترافيـ بككف المشكالت المقترحة مشكالت  (540)بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

. كاقعية كذلؾ لمتكصؿ إلى أسباب المشكالت كتقديـ التكصيات بالحمكؿ المقترحة

لقد قاـ الباحث بإجراء مقابالت مع ثالثة مف كبار خبراء التدقيؽ في األردف كىـ شريكاف 

في شركتي تدقيؽ عالميتاف تعمالف في األردف مف خارج األربعة الكبار كشريؾ آخر متقاعد كاف 

يعمؿ في شركة تدقيؽ عالمية في األردف مف األربعة الكبار، كقد تكصؿ الباحث إلى األمكر 

التالية كانت حسب رأم المدققيف المشار إلييـ سابقا مف المشكالت التي يكاجييا المدققكف 

الخارجيكف في األردف بخصكص مكضكع التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة 

كااللتزامات المحتممة ، كبالتالي سيتـ بناء أداة الدراسة عمى األمكر التالية ، عمما بأف الدراسة 

تنكم تغطية مدل ككف ىذه األمكر تعتبر مشكالت بالنسبة لممدققيف ككذلؾ مدل قياـ المدققيف 

.   تجاه ىذه األمكر (540)بمسؤكلياتيـ بااللتزاـ بمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

كتتمخص المشكالت التي تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف عند التدقيؽ عمى 

المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية في األمكر التالية 

.  حسب ما أكرد الخبراء في مجاؿ التدقيؽ الذيف تمت مقابمتيـ

  Sales Tax: مشكالت تدقيؽ ضريبة المبيعات1-4-1

عدـ تكفر المعمكمات مف الجيات المسؤكلة عف تقدير قيمة المخصص في (1

. حالة رفع دعكل قضائية كالمتمثمة في المحاميف كالقضاة كالمستشاريف

إيعاز مف اإلدارة لممحاميف بعدـ اإلفصاح عف المبمغ الذم سكؼ تحكـ بو (2

. المحكمة كبالتالي عدـ كجكد االستقاللية كالنزاىة أحيانا
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عدـ كجكد أسس ثابتة يستند إلييا القاضي عند البت في القضية كبالتالي (3

 .يعتمد عمى الحكـ الشخصي

ضغكط إدارة الشركة عمى جميع الجيات التي مف الممكف أف يستفيد منيا (4

 . المدقؽ في تقدير قيمة المخصص

  Maintenance Warranty : مشكالت تدقيؽ ضماف الصيانة واإلصالح 1-4-2

عدـ تكفر المعمكمات كالخبرة الكافية لدل المدقؽ لحساب المخصص بطريقة  (1

. مكضكعية في الشركات التي تمنح الضماف

عدـ تكفر دراسات فنية مف أجؿ تقدير مخصص االدعاءات كالمخصصات  (2

. الفنية

. إخفاء العقكد كتقديـ عقكد مزكرة أحيانا لتضميؿ المدقؽ (3

عدـ كجكد أشخاص مؤىميف كذكم خبرة طكيمة لعمؿ دكرات متخصصة  (4

. لممدققيف لتقدير المخصصات

عدـ كجكد دكر حقيقي لمجيات الرقابية كجمعية مدققي الحسابات في الرقابة  (5

. عمى عمؿ المدقؽ 

: Future Contracts  مشكالت تدقيؽ العقود المستقبمية 1-4-3

محاكلة إقناع المدقؽ أف المبمغ يتمثؿ في التزاـ محتمؿ كيتطمب اإلفصاح  (1

. فقط كأنو ال يصؿ لدرجة عمؿ مخصص كأنو سكؼ يتحكط لممبمغ الحقا

عدـ التعاكف مع المدقؽ بأم شكؿ مف األشكاؿ التي مف الممكف أف تقكد  (2

 .المدقؽ لمكصكؿ إلى ما يريد مف معمكمات بخصكص العقكد المستقبمية
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مخالفة المعايير الدكلية كالتحايؿ عمييا مف أجؿ الكصكؿ إلى أىداؼ اإلدارة  (3

 .المتمثمة أحيانا في زيادة األرباح أك تخفيضيا

 Depreciation of  مشكالت تدقيؽ استهالؾ األصوؿ القابمة لالستهالؾ 1-4-4

Depreciable Assets                  : 

عدـ الثبات في حساب نسب االستيالؾ كتخفيض نسبة االستيالؾ دكف  (1

. أساس عممي

 .عدـ تكفر الخبرة الكافية لدل المدقؽ في الحكـ عمى مثؿ ىذه األمكر (2

 Doubtful receivables : مشكالت تدقيؽ الذمـ المشكوؾ فيها 1-4-5

ف تكفر يكجد فيو أخطاء (1 . عدـ تكفر كشؼ تعمير الذمـ كا 

. عدـ كجكد سياسة معتمدة لتقدير قيمة المخصص (2

 .عدـ تكفر النسب لمذمـ المتأخرة (3

 .تترؾ المجاالت كاسعة أماـ اإلدارة لمتالعب في حساب الذمـ المشككؾ فييا (4

عدـ استقاللية المدقؽ إذ أف قرار تعييف المدقؽ بيد مجمس اإلدارة ككنو  (5

 .يحمؿ النسبة الكبيرة كالمسيطرة مف المساىميف

إخفاء األكراؽ الثبكتية أك المماطمة في تكفيرىا كالتي مف الممكف أف تساىـ  (6

 .في كشؼ الحقائؽ أماـ المدقؽ
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 أسئمة الدراسة وفرضياتها 1-5

: كيمكف صياغة أسئمة الدراسة بالتالية 

ىؿ يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (1

فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة  (540)

كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية؟  

ىؿ يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (2

فيما يتعمؽ بالمشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى المخصصات  (540)

كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية؟  

ىؿ تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف فيما يتعمؽ بالتدقيؽ  (3

عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات 

األردنية؟ 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة تعكد  (4

لمخمفية الشخصية لكؿ منيـ؟ 

: كيمكف صياغة فرضيات الدراسة بالشكؿ التالي 

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار   : HO1الفرضية الرئيسة األولى 

: ، كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية(540)التدقيؽ الدكلي رقـ  

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (1

. فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات (540)



11 

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (2

. فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى األصكؿ المحتممة (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (3

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار   : HO2الفرضية الرئيسة الثانية

، فيما يتعمؽ بالمشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى المخصصات (540)التدقيؽ الدكلي رقـ 

 :كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (1

.   فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى ضريبة المبيعات (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (2

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى ضماف الصيانة كاإلصالح (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (3

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى العقكد المستقبمية (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (4

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (5

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى الذمـ المشككؾ فييا (540)
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ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف : HO3الفرضية الرئيسة الثالثة

فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كيتفرع عف ىذه 

 :الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (1

. ضريبة المبيعات

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (2

. ضماف الصيانة كاإلصالح

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (3

 .العقكد المستقبمية

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (4

 .استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى الذمـ  (5

 .المشككؾ فييا

ال تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف إجابات : HO4الفرضية الرئيسة الرابعة

أفراد عينة الدراسة تعكد لمخمفية الشخصية لكؿ منيـ كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات 

 :الفرعية التالية

 

 



13 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لعمر  (1

. المستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لمرتبة  (2

. الكظيفية لممستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لممؤىؿ  (3

. العممي لممستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لعدد سنكات  (4

.  الخبرة لممستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لمحصكؿ  (5

. عمى الشيادات المينية لممستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لالرتباط  (6

. بمكتب تدقيؽ عالمي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لعدد  (7

 . المدققيف الممارسيف في مكتب التدقيؽ

 حدود الدراسة 1-6

 .لقد شممت الدراسة مكاتب التدقيؽ األردنية المتكسطة كالكبيرة: الحدكد التنظيمية
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  المصطمحات اإلجرائية 1-7

التزاـ حالي لممنشأة ينشأ عف أحداث سابقة، يتكقع أف تؤدم تسكيتو إلى : Liability االلتزاـ

تدفؽ صادر مف المكارد التي تمثؿ منافع اقتصادية كىذا االلتزاـ قد يككف مؤكدا مف ناحية 

 ( Alfredson et al, 2009 ). التكقيت أك ال يككف

التزاـ مشككؾ في تكقيتو أك مبمغو، كعدـ التأكد ىذا ىك ما يميز  Provision:المخصص 

المخصص عف غيره مف االلتزامات، كيمكف أف ينتج المخصص عف التزامات قانكنية أك 

( Alfredson et al, 200 9 ). استنتاجيو

 أصؿ ينشأ مف أحداث سابقة كيتـ تأكيد كجكده فقط :Contingent Assetاألصؿ المحتمؿ 

بكقكع أك عدـ كقكع حدث مستقبمي غير مؤكد كاحد أك أكثر ال يخضع لسيطرة المنشأة بشكؿ 

  (2010مجمس معايير المحاسبة الدكلية،  ). كامؿ

 التزاـ ينتج عف أحداث حصمت في السابؽ لكف :Contingent Liabilityااللتزاـ المحتمؿ 

تنفيذه مرتبط بحدكث أك عدـ حدكث أمر ما غير مؤكد الحدكث في المستقبؿ ك ليس تحت 

سيطرة المنشأة، أك التزاـ حالي ناتج عف أحداث حصمت في الماضي لكف مف غير المتكقع أف 

 ,Alfredson et al 9 ). يؤدم إلى تضحية بمكارد اقتصادية أك ال يمكف قياسو بمكثكقية كافية

200 )
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الفصؿ الثاني 

اإلطار النظري والدراسات السابقة 

بالمخصصات واألصوؿ المحتممة وااللتزامات   المبادئ المحاسبية ذات الصمة2-1

 المحتممة

  مفهـو المخصصات واألصوؿ المحتممة وااللتزامات المحتممة2-2

(  37) معيار المحاسبة الدولي رقـ 2-3

( 540) معيار التدقيؽ الدولي رقـ 2-4

 الدراسات السابقة 2-5

 مميزات الدراسة عف الدراسات السابقة 2-6
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الفصؿ الثاني 

اإلطار النظري والدراسات السابقة 

بالمخصصات واألصوؿ المحتممة وااللتزامات   المبادئ المحاسبية ذات الصمة2-1

  المحتممة

عند البحث في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة البد 

: مف التطرؽ لممبادئ المحاسبية ذات الصمة بالمكضكع كىي

 Accrual Basis  أساس االستحقاؽ المحاسبي2-1-1

يتطمب إعداد القكائـ المالية االلتزاـ بأساس االستحقاؽ المحاسبي كيتطمب ىذا المبدأ 

االعتراؼ بالمصركفات التي تخص الفترة المالية سكاء تـ دفعيا أك لـ يتـ ككذلؾ االعتراؼ 

باإليرادات المكتسبة كالمكاسب األخرل سكاء تـ قبضيا أـ لـ يتـ، أم بغض النظر عف كاقعة 

 ( 2010أبك نصار ك حميدات، ).الدفع أك القبض النقدم

إف أساس االستحقاؽ ىك األساس الرئيس المتبع في إعداد القكائـ المالية ، كعمى الرغـ 

مف أىمية القياس باستخداـ أساس االستحقاؽ إال أف ذلؾ ال ينفي أىمية مراقبة كتحميؿ التدفقات 

كقد ذكر العديد مف الباحثيف كالممارسيف بأف التدفقات النقدية ىامة في التحميؿ . النقدية

 (Petersen & Plenborg, 2012).المالي
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كتكمف عالقة مكضكع البحث بأساس االستحقاؽ المحاسبي أف المخصصات ىي مبالغ 

مقتطعة مف األرباح لمقابمة التزامات أك انخفاض في قيمة األصكؿ قد تحصؿ في المستقبؿ 

القريب، كأما األصكؿ المحتممة فيي أصكؿ لـ تتحقؽ في الفترة الحالية لكف مف المحتمؿ 

الحصكؿ عمييا في فترة الحقة،  كأما االلتزامات المحتممة فيي التزامات محتممة في المستقبؿ أم 

أنيا جميعا مبالغ داخمة أك خارجة في المستقبؿ أم أنيا تسجؿ عمى أساس االستحقاؽ 

. المحاسبي

 of Revenues and Expenses  Matching مقابمة اإليرادات بالمصروفات2-1-2

إف مبدأ مقابمة اإليرادات بالمصركفات يتطمب تطبيؽ المحاسبة عمى أساس االستحقاؽ 

كىذا األساس يقـك عمى فكرة أف القكائـ المالية التي تخص فترة مالية معينة يجب أف تشمؿ كافة 

المصركفات المتعمقة بتمؾ الفترة سكاء دفعت أـ لـ تدفع ككذلؾ بالنسبة لإليرادات كالتي يجب أف 

 (79، ص1996مطر، ).تشمؿ جميع اإليرادات المكتسبة سكاء حصمت أـ لـ تحصؿ

دع " عند االعتراؼ بالمصركفات يسعى المحاسبكف إلى إتباع المدخؿ الذم يقكؿ 

فالمصركفات نظريا ال ُيعترؼ بيا عند سداد األجكر أك عند أداء " المصركفات تتبع اإليرادات 

العمؿ أك عند إنتاج المنتج، كلكف عندما يساىـ ىذا العمؿ أك ىذه الخدمة أك ىذا المنتج في 

تحقيؽ اإليراد كبذلؾ يرتبط االعتراؼ بالمصركفات باالعتراؼ باإليرادات، حيث تعرؼ ىذه 

الممارسة بمبدأ المقابمة ألنيا تتضمف مقابمة المصركفات باإليرادات بشكؿ مباشر عندما يككف 

كبالنسبة لمتكاليؼ التي يصعب إيجاد رابط معقكؿ بينيا . مف المناسب إجراء ذلؾ بصكرة عممية

كبيف اإليرادات، فإنو يجب تطبيؽ أحد المداخؿ األخرل حيث يجب عمى المحاسب كضع سياسة 

تكزيع معقكلة كمنتظمة لتطبيؽ مبدأ المقابمة كيتضمف ىذا النكع مف االعتراؼ بالمصركفات 
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افتراضات متعمقة بالمنافع التي يتـ الحصكؿ عمييا كالتكاليؼ المرتبطة بيذه المنافع كالمدة التي 

ككذلؾ يتـ تحميؿ بعض التكاليؼ عمى الفترة الحالية كمصركفات . يتكقع أف تتحقؽ فييا المنافع

أك خسائر ألنو ببساطة ال يمكف تحديد أم عالقة كاضحة بينيا كبيف اإليرادات، كبصفة عامة 

يمكف القكؿ أف التكاليؼ يتـ تحميميا لتحديد مدل كجكد عالقة بينيا كبيف اإليرادات، فعند كجكد 

مثؿ ىذه العالقة يتـ استنفاد التكاليؼ كمقابمتيا باإليرادات في الفترة التي يعترؼ فييا باإليرادات، 

ذا لـ تكجد عالقة مباشرة بيف التكاليؼ كاإليرادات يككف مف المناسب تكزيع التكمفة باستخداـ  كا 

 (Spiceland, Sepe & Nelson, 2011) .أساس معقكؿ كمنطقي

كقد كاف ىناؾ خالؼ حكؿ مدل الصحة النظرية لمبدأ المقابمة، حيث ذكر البعض أف 

مبدأ المقابمة يسمح بتأجيؿ تكاليؼ معينة كمعالجتيا كأصكؿ في الميزانية في حيف أف ىذه 

يسمح بجعؿ – إذا أسيء استخدامو - فيذا المبدأ . التكاليؼ قد ال تككف ليا منافع في المستقبؿ

 & ,Kieso, Weygandt ).الميزانية مجمع لمتكاليؼ التي لـ تتـ مقابمتيا باإليرادات

Warfield,2011  ) 

أما عالقة ىذا مبدأ المقابمة بمكضكع البحث فيكمف في أف المخصصات ك االلتزامات 

المحتممة تشترؾ في دفع مبالغ معينة مستقبال أما األصكؿ المحتممة فتتمثؿ في استالـ مبالغ 

 .معينة مستقبال كبالتالي البد مف مقابمة اإليرادات بالمصركفات بشكؿ سميـ محاسبيا
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 Full Disclosure  اإلفصاح التاـ2-1-3

عند تحديد المعمكمات التي يتـ التقرير عنيا، يتبع المحاسبكف الممارسة العامة التي 

تقضي بتقديـ المعمكمات التي ليا أىمية كافية لمتأثير عمى األحكاـ الشخصية كالقرارات التي 

يتخذىا المستخدـ الكاعي كيشار إلى ذلؾ عادة بمبدأ اإلفصاح التاـ كالذم يعترؼ بأف طبيعة 

كمقدار المعمكمات التي تتضمنيا التقارير المالية تعكس سمسمة مف المبادالت التي تستند لمحكـ 

: الشخصي حيث تسعى ىذه المبادالت إلى 

.  تقديـ التفصيالت الكافية لإلفصاح عف الجكانب التي تؤثر عمى المستخدميف .1

االىتماـ بجعؿ المعمكمات قابمة لمفيـ مع األخذ باالعتبار تكاليؼ إعدادىا  .2

. كاستخداميا

كيمكف لممحاسبة كضع المعمكمات المتعمقة بالمركز المالي كالدخؿ كالتدفقات 

النقدية كاستثمارات المالؾ كالتكزيعات عمييـ في صمب القكائـ المالية أك في المالحظات 

 . عمى ىذه القكائـ أك كمعمكمات إضافية

كتمثؿ القكائـ المالية الكسائؿ الرسمية كالنمطية لمتكصيؿ، كحتى يمكف االعتراؼ 

مثال األصؿ  )ببند معيف في صمب القكائـ المالية فأنو يجب أف يستكفي تعريؼ العنصر

كيككف قابال ن لمقياس بدرجة كافية  (أك االلتزاـ أك حؽ الممكية أك اإليراد أك المصركؼ 

مف التأكد كيككف مالئما ن كقابال ن لالعتماد عميو كبصفة عامة فإنو يجب االعتراؼ في 

القكائـ المالية بالمعمكمات األكثر إفادة عف األصكؿ كااللتزامات كحقكؽ الممكية 

كاإليرادات كالمصركفات التي تحقؽ أفضؿ مزيج مف المالءمة كالمكثكقية حيث أف ىذا 
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العنصر يككف قد خضع لمقياس كالتسجيؿ في السجالت كمر عبر نظاـ القيد المزدكج 

 (  (Kieso,Weygandt, & Warfield, 2011. في المحاسبة

 كتقـك المالحظات عمى القكائـ المالية عادة بشرح أك تكضيح البنكد المعركضة 

في صمب القكائـ المالية، فإذا كانت المعمكمات المعركضة في صمب القكائـ المالية 

تعطي صكرة غير كاممة عف أداء المنشأة كمركزىا المالي فإنو يجب إدراج المعمكمات 

اإلضافية الالزمة إلكماؿ ىذه الصكرة في المالحظات، كال يمـز أف تككف المعمكمات 

الكاردة في المالحظات قابمة لمقياس الكمي أك مستكفية لتعريؼ أحد العناصر السابقة 

حيث يمكف أف يككف بعض أك كؿ المالحظات كصفية، كبشكؿ عاـ فإف المعمكمات 

الكاردة في المالحظات تتبع نفس المعايير المحاسبية التي تتبعيا القكائـ المالية بحيث 

. تفصؿ ما كرد مجمال في القكائـ المالية

كقد تتضمف المعمكمات اإلضافية تفاصيؿ أك قيـ تعرض كجية نظر مختمفة عف 

تمؾ المعركضة في القكائـ المالية فقد تككف في شكؿ معمكمات كمية ذات درجة عالية 

مف المالءمة كلكف يمكف االعتماد عمييا بدرجة منخفضة، أك معمكمات مساعدة كلكنيا 

كقد تتضمف المعمكمات اإلضافية أيضا تكضيح اإلدارة لممعمكمات المالية . ليست حيكية

 ( Kieso,Weygandt, & Warfield, 2011 ).كمناقشتيا ألىمية ىذه المعمكمات

أما عالقة ىذا المبدأ بمكضكع البحث فتكمف في أنو البد مف تقديـ المعمكمات 

الظاىرة عف المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة عمى شكؿ إيضاحات 

كىي تساىـ في  (كقد يمـز تسجيؿ البند في القكائـ المالية نفسيا)مرفقة بالبيانات المالية 

. إيضاح ك فيـ حقيقة المركز المالي كنتيجة أعماؿ المنشأة لفترة مالية معينة
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 Conservatism(prudence) (التحفظ  ) الحيطة والحذر 2-1-4

إف ىناؾ القميؿ مف األعراؼ في المحاسبة التي تعرضت لمثؿ سكء الفيـ الذم تعرض 

فالتحفظ يعني أنو إذا كنت في حالة تشكؾ فعميؾ أف تختار الحؿ الذم يككف احتماؿ . لو التحفظ

حيث يالحظ أف التحفظ ال يتضمف أم شيء يدعك . زيادتو لألصكؿ كالدخؿ أقؿ ما يمكف

المحاسب ألف يقدر األصكؿ أك الدخؿ بأقؿ مف قيمتيا، كلقد فسره بعض المحاسبيف عمى أنو 

ىك أنو يرشد المحاسب – عند تطبيقو بصكرة صحيحة - يعني ذلؾ فقط، فكؿ ما يفعمو التحفظ 

ابتعد عف المغاالة في : في المكاقؼ الصعبة كيتمثؿ ىذا اإلرشاد في قاعدة معقكلة تماما ن مؤداىا 

كبالتالي فعند كجكد شؾ في قضية معينة فإف التحفظ . تقدير صافي الدخؿ أك صافي األصكؿ

في التقدير يككف أفضؿ مف المغاالة فيو كبالطبع عند عدـ كجكد شؾ لف تكجد حاجة لتطبيؽ ىذا 

 (   Kieso,Weygandt, & Warfield,2011). المبدأ

كيالحظ أف المعايير الدكلية لإلبالغ المالي قممت مف التركيز عمى أىمية التحفظ 

(Prudence )الصادر عف مجمس معايير المحاسبة الدكلية  إلى درجة إلغائو مف اإلطار النظرم

(IASB ) ـ بحجة أنو ينافي مفيـك الحياد2010منذ عاـ  .(Nobes & Parker, 2012) 

 مفهـو المخصصات واألصوؿ المحتممة وااللتزامات المحتممة 2-2

كينبغي " مخصصات"تعتبر االلتزامات التي ال يككف ليا تكقيت أك مبمغ مؤكديف بمثابة 

أف يتـ االعتراؼ بالمخصصات إذا، كفقط إذا ، تـ استيفاء جميع الشركط الخاصة بذلؾ كىي 

عندما يككف لدل المنشأة التزاـ تعاقدم حالي ناجـ عف حدث سابؽ كأف يككف مف المحتمؿ أف 

يطمب تدفؽ صادر مف المكارد التي تمثؿ منافع اقتصادية لتسكية االلتزاـ التعاقدم ككذلؾ إذا كاف 

. مف الممكف تقدير مبمغ االلتزاـ التعاقدم بمكثكقية
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بؿ أف االلتزامات . ال تمـز كافة االلتزامات التعاقدية المنشأة باالعتراؼ بمخصص معيف 

التعاقدية الحالية الناتجة عف حدث ممـز سابؽ ىي التي تؤدم فقط إلى نشكء مخصص معيف، 

.      كيمكف أف يككف االلتزاـ التعاقدم إما التزاما تعاقديا قانكنيا أك التزاما تعاقديا استنتاجيا

تنشأ األصكؿ المحتممة عادة مف أحداث غير مرسكمة أك أحداث أخرل غير متكقعة 

تتسبب في إمكانية تدفؽ كارد لممنافع االقتصادية، كمثاؿ ذلؾ مطالبة يتابعيا المشركع مف خالؿ 

.  عممية قانكنية حيث تككف النتيجة غير مؤكدة

بشكؿ عاـ تعتبر كافة المخصصات محتممة ألنيا غير مؤكدة مف ناحية التكقيت كالمبمغ 

لاللتزامات التي ال تمبي مقاييس " االلتزامات المحتممة"إضافة إلى ذلؾ يستعمؿ المصطمح 

( 2010المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية  ). االعتراؼ

(  37) معيار المحاسبة الدولي رقـ 2-3

إلى تحديد مقاييس االعتراؼ كأسس االعتراؼ  (37)ييدؼ معيار المحاسبة الدكلي رقـ 

المناسبة عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كضماف تطبيقيا ككذلؾ 

كيطبؽ . تنظيـ كتحديد متطمبات اإلفصاح عف معمكمات كافية في اإليضاحات لمبيانات المالية

المعيار عمى جميع المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة ما عدا تمؾ الناجمة 

المعايير الدكلية إلعداد ).عف العقكد التنفيذية ما لـ تكف قد تمت تغطيتيا في معايير أخرل

 (2010التقارير المالية،  
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 Provisions المخصصات 2-3-1

تعرؼ معايير اإلبالغ الدكلية االلتزاـ بأنو التزاـ حالي عمى المنشأة ناتج عف أحداث 

حصمت في الماضي يتكقع أف ينتج عف تسكيتيا تدفؽ خارج مف مكارد المنشأة يؤدم إلى 

. التضحية بمنافع اقتصادية كىذا االلتزاـ قد يككف مؤكدا مف ناحية التكقيت كالمبمغ أك ال يككف

كبناء عميو يعرؼ المخصص بأنو التزاـ مشككؾ في تكقيتو أك مبمغو، كعدـ التأكد ىذا 

ىك ما يميز المخصص عف غيره مف االلتزامات، كيمكف أف ينتج المخصص عف التزامات 

ك مف المخصصات مخصص الديكف .  Alfredson et al, 2009)).قانكنية أك استنتاجيو

 .المشككؾ في تحصيميا

يتـ االعتراؼ بقيمة المخصص مف خالؿ تحديد أفضؿ تقدير لمنفقات المطمكبة لتسكية 

االلتزاـ التعاقدم الحالي بتاريخ إعداد القكائـ المالية مف خالؿ االعتماد عمى الخبراء الفنييف 

كالقانكنييف أك الخبرة السابقة ، أما إذا كانت عممية تحديد القيمة المطمكبة لتسديد االلتزاـ غير 

نما يتـ اإلفصاح عف التزامات محتممة  مكثكقة ففي ىذه الحالة ال يتـ االعتراؼ بمخصص كا 

طارئة، آخذيف بعيف االعتبار األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي كقبؿ إصدار القكائـ 

 (2010أبك نصار كحميدات، ).المالية 

ينبغي مراجعة التغيرات في المخصصات في تاريخ كؿ ميزانية عمكمية، كينبغي كذلؾ 

كعندما يككف مف غير المحتمؿ . تعديؿ مبمغ المخصص كفقا ن لذلؾ ليعكس أفضؿ تقدير حالي

. طمب تدفؽ صادر مف المكارد االقتصادية لتسكية االلتزاـ التعاقدم، ينبغي عكس المخصص
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المعايير  ).كينبغي استخداـ المخصص فقط لمغرض الذم تـ مف أجمو أصال ن االعتراؼ بو

( 2010الدكلية إلعداد التقارير المالية، 

 Contingent Assets األصوؿ المحتممة 2-3-2

يتطمب المعيار عدـ االعتراؼ باألصؿ المحتمؿ كيجب اإلفصاح عف األصؿ المحتمؿ 

حيث يككف التدفؽ الكارد لممنافع االقتصادية محتمال، كمثاؿ ذلؾ مطالبة يتابعيا المشركع مف 

خالؿ عمميات قانكنية حيث تككف النتيجة غير مؤكدة أما إذا كاف تحقيؽ الدخؿ مؤكدا بالفعؿ ال 

 (2010أبك نصار كحميدات، ).يككف األصؿ محتمال كيككف االعتراؼ بو مناسبا 

 Contingent Liabilities  االلتزامات المحتممة 2-3-3

االلتزامات المحتممة التزامات تنتج عف أحداث حصمت في الماضي لكف تنفيذ االلتزاـ 

مرتبط بحدكث أك عدـ حدكث أمر ما غير مؤكد الحدكث في المستقبؿ، كليس تحت سيطرة 

المنشأة، أك التزامات حالية ناتجة عف أحداث حصمت في الماضي لكف مف غير المتكقع أف 

 ,Alfredson et al)). تؤدم إلى تضحية بمكارد اقتصادية أك ال يمكف قياسيا بمكثكقية كافيو

كمف االلتزامات المحتممة القضايا المرفكعة عمى المنشأة ك كفاالت البضائع التي يتـ  . 2009

  .بيعيا كالكفاالت الشخصية

 Disclosures اإلفصاحات2-3-4

 :ينبغي أف تفصح المنشأة لكؿ فئة مف المخصصات عما يمي
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 مبمغ التعكيضات المتكقعة .

  المخصصات اإلضافية في الفترة، بما في ذلؾ الزيادة عمى المخصصات

. القائمة

  إشارة إلى الشككؾ في مبمغ كتكقيت تمؾ التدفقات الصادرة كتكضيح

 .االفتراضات الرئيسة الخاصة باألحداث المستقبمية

 (مكاسب تخفيض المخصص)المبالغ غير المستخدمة المعككسة لبياف الدخؿ 

 .خالؿ الفترة

 أبك  ). .المبالغ المستخدمة التي قيدت عمى حساب المخصص خالؿ الفترة

  (2010نصار ك حميدات، 

 (540) معيار التدقيؽ الدولي رقـ 2-4

يتناكؿ المعيار مسؤكليات المدقؽ المتعمقة بالتقديرات المحاسبية، بما في ذلؾ التقديرات 

كما ك يشمؿ . المحاسبية لمقيمة العادلة ك اإلفصاحات ذات العالقة بعممية تدقيؽ البيانات المالية

رشادات حكؿ أخطاء التقديرات المحاسبية المختمفة كالمؤشرات عمى كجكد تحيز  متطمبات كا 

(  1،  فقرة 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف، ).محتمؿ مف قبؿ اإلدارة

يتـ تقدير بعض بنكد البيانات المالية بسبب عدـ إمكانية قياسيا بالدقة المرجكة ك يشار 

إلى ىذه البنكد لمبيانات المالية بالتقديرات المحاسبية كتختمؼ طبيعة كمكثكقية المعمكمات المتكفرة 

لإلدارة مف أجؿ دعـ إعداد تقدير محاسبي عمى نطاؽ كاسع مما يؤثر عمى درجة شككؾ التقدير 

كبالتالي التأثير عمى مخاطر الخطأ الجكىرم في التقديرات المحاسبية، بما في ذلؾ قابمية 
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، 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف،  ).تعرضيا لتحيز مقصكد أك غير مقصكد مف قبؿ اإلدارة

 ( 2فقرة 

:- ييدؼ المدقؽ إلى الحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ كافيو كمناسبة حكؿ ما إذا

كانت التقديرات المحاسبية، بما في ذلؾ التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة  ( أ

. في البيانات المالية، سكاءن تـ االعتراؼ بيا أك اإلفصاح عنيا، معقكلة أـ ال

كانت اإلفصاحات ذات العالقة بالبيانات المالية مالئمة أـ ال ، في سياؽ  ( ب

االتحاد الدكلي لممحاسبيف،  ).إطار عمؿ إعداد التقارير المالية المعمكؿ بو

 ( 6، فقرة 2010

  إجراءات تقييـ المخاطر في التقديرات المحاسبية2-4-1

مف أجؿ تكفير أساس لتحديد كتقييـ مخاطر األخطار الجكىرية في التقديرات المحاسبية 

: يتعيف عمى المدقؽ الحصكؿ عمى فيـ لما يمي

متطمبات إطار عمؿ إعداد التقارير المالية ذك العالقة بالتقديرات المحاسبية،  ( أ

. بما في ذلؾ اإلفصاحات ذات العالقة

كيفية تحديد المنشأة ليذه المعامالت كاألحداث كالحاالت التي قد تؤدم إلى  ( ب

الحاجة إلى االعتراؼ أك اإلفصاح عف التقديرات المحاسبية في البيانات 

. المالية

 كيفية إعداد اإلدارة لمتقديرات المحاسبية كالحصكؿ عمى فيـ لمبيانات التي        (ج
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 (     8، فقرة 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف،  ).          تستند إلييا ىذه التقديرات

عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية يقيـ المدقؽ درجة شككؾ التقدير 

( 10، فقرة 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف، ). المرتبطة بتقدير محاسبي معيف

حسب تقدير المدقؽ فإنو يحدد ما إذا كانت أم مف ىذه التقديرات المحاسبية 

االتحاد الدكلي ).التي تـ التحديد عمى أنيا تنطكم عمى شككؾ تؤدم إلى مخاطر ىامو

( 11، فقرة 2010لممحاسبيف، 

: يحدد المدقؽ استنادا ن إلى مخاطر األخطاء الجكىرية المقيمة ما يمي

ما إذا قامت اإلدارة بتطبيؽ متطمبات إطار عمؿ إعداد التقارير المالية  ( أ

. المعمكؿ بو المتعمؽ بالتقدير المحاسبي المناسب

ما إذا كانت الطرؽ المستخدمة في إعداد التقديرات المحاسبية مالئمة كتـ  ( ب

تطبيقيا بانتظاـ كما إذا كانت التغييرات إف كجدت الحاصمة في التقديرات 

. المحاسبية أك في طريقة إعدادىا مف فترة سابقة مناسبة في الظركؼ القائمة

 ( 12، فقرة 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف، )   

 معايير االعتراؼ والقياس 2-4-2

بالنسبة لمتقديرات المحاسبية التي تؤدم إلى مخاطر ىامة، يتعيف عمى المدقؽ الحصكؿ 

:- عمى أدلة كافية كمناسبة حكؿ ما إذا كاف
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قرار اإلدارة باالعتراؼ أك عدـ االعتراؼ بالتقديرات المحاسبية في البيانات المالية  ( أ

. كفقا ن لمتطمبات إطار إعداد التقارير المالية المعمكؿ بو

أساس القياس المختار لمتقديرات المحاسبية كفقا ن لمتطمبات إطار إعداد التقارير  ( ب

( 17، فقرة 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف،  ).المالية المعمكؿ بو

  تقييـ معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد األخطاء2-4-3

بناء عمى أدلة التدقيؽ فإنو يتعيف عمى المدقؽ تقييـ ما إذا كانت التقديرات 

المحاسبية في البيانات المالية إما معقكلة في سياؽ إطار عمؿ إعداد التقارير المالية 

، فقرة 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف،  ).المعمكؿ بو أك تـ التعبير عنيا بشكؿ خاطئ

18 )

 اإلفصاحات المتعمقة بالتقديرات المحاسبية 2-4-4

يتعيف عمى المدقؽ الحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ كافيو كمناسبة حكؿ ما إذا كانت 

اإلفصاحات في البيانات المالية المتعمقة بالتقديرات المحاسبية مبنية عمى متطمبات إطار 

( 19، فقرة 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف،  ).عمؿ إعداد التقارير المالية

يتعيف عمى المدقؽ تقييـ مدل مالءمة اإلفصاح حكؿ شككؾ التقدير في البيانات 

االتحاد الدكلي  ).المالية بناء عمى إطار عمؿ إعداد التقارير المالية المعمكؿ بو

 (20، فقرة 2010لممحاسبيف، 
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 مؤشرات عمى تحيز محتمؿ مف قبؿ اإلدارة 2-4-5

يتكجب عمى المدقؽ مراجعة األحكاـ كالقرارات الصادرة مف قبؿ اإلدارة لدل 

إعداد التقديرات المحاسبية مف أجؿ تحديد ما إذا كانت ىناؾ مؤشرات عمى كجكد تحيز 

كال تشكؿ المؤشرات عمى كجكد تحيز محتمؿ مف قبؿ اإلدارة . محتمؿ مف قبؿ اإلدارة

بحد ذاتيا أخطاء مقصكدة ألىداؼ التكصؿ إلى استنتاجات حكؿ معقكلية التقديرات 

(. 21، فقرة 2010االتحاد الدكلي لممحاسبيف،  ).المحاسبية المختمفة

 التوثيؽ 2-4-6

:        يجب عمى المدقؽ أف ُيضمف في كثائؽ التدقيؽ ما يمي

أساس استنتاجات المدقؽ حكؿ معقكلية التقديرات المحاسبية، كاإلفصاح  ( أ

. عنيا الذم يؤدم إلى مخاطر ىامة

االتحاد  ).المؤشرات إلى كجكد تحيز محتمؿ مف قبؿ اإلدارة، إف كجدت ( ب

( 23، فقرة 2010الدكلي لممحاسبيف، 

كبالتالي يتضح أف مف أىـ مسؤكليات المدقؽ بخصكص تعميمات معيار التدقيؽ الدكلي 

 : ىي 540رقـ 
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فيـ متطمبات التقديرات المحاسبية - 

فصاح-   تقييـ كيفية اختيار اإلدارة لمعمميات التي تحتاج إلى اعتراؼ كا 

 تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء التقديرات المحاسبية- 

 مراجعة تقديرات السنكات السابقة- 

 تقييـ مخاطر كجكد خطأ في التقدير المحاسبي- 

 تقييـ مدل االلتزاـ بمتطمبات المعيار الخاص بالتقديرات المحاسبية- 

 متابعة األحداث الالحقة كتكفيرىا ألدلة تدقيؽ- 

 تقييـ كاختبار أنظمة الرقابة المعنية - 

 في 540كبالتالي تـ اعتماد ىذه المسؤكليات المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 .استبانة ىذه الدراسة كالسؤاؿ عنيا بالتفصيؿ
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:  الدراسات السابقة 2-5

 Loss contingency reports" بعنواف( Frost, 1991 )دراسة. 1

and stock prices: A replication and extension of Banks and 

Kinney " شركة تعرضت إلى االلتزامات المحتممة 72 شممت ىذه الدراسة عينة مف 

 شركة حصمت عمى تقرير متحفظ مف مدقؽ 28 منيا 1985 إلى 1976خالؿ األعكاـ 

ك قد تـ اختبار أثر متغيرات االقتصاد . 1984 إلى 1969حساباتيا خالؿ الفترة مف 

الكمي ك حجـ العميؿ ك األرباح غير المتكقعة عمى قرار المدقؽ، حيث تبيف انيا جميعا 

. ذات أثر ىاـ

 Outcome"بعنواف (Kinney & Nelson, 1996 )دراسة . 2

information and the expectation gap" The case of loss 

contingencies"  

ىدفت ىذه الدراسة إلى استطالع مدل كجكد فجكة تكقعات بيف مدققي الحسابات 

كغيرىـ مف الفئات األخرل نحك الخسائر المحتممة في الشركات األمريكية فيما يتعمؽ 

بتقييـ األسمكب المناسب لإلفصاح أك اإلشارة إلى االلتزامات المحتممة في تقرير المدقؽ 

 مدقؽ 70كذلؾ قبؿ معرفة النتائج الفعمية ليذه االلتزامات المحتممة فتـ أخذ عينة مف 

 مف غير مدققي الحسابات كخرجت الدراسة بنتيجة أف المدققيف أكثر 69حسابات ك 

تحفظا مف غيرىـ فيما يتعمؽ باإلشارة إلى االلتزامات المحتممة في تقرير المدقؽ كذلؾ 

 .  الفعمية لاللتزامات مستقبالقبؿ التكصؿ إلى النتائج
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 The Effect of"  بعنواف (Nelson & Kinney, 1997 )دراسة . 3

ambiguity on loss contingency reporting judgments" 

قامت ىذه الدراسة بفحص تأثير عدـ التأكد في تقدير الخسائر المحتممة في الشركات 

األمريكية عمى حكـ كؿ مف مدققي الحسابات كمستخدمي القكائـ المالية حيث أخذت 

 مستخدما لمقكائـ المالية كبينت الدراسة أف كال مف 79 مدقؽ حسابات ك 92عينة مف 

مدققي الحسابات كمستخدمي القكائـ المالية ليما نفس ردة الفعؿ بشأف تككيف المخصص 

أك اإلفصاح عف الخسائر المحتممة عندما تككف احتمالية كقكع الخسارة في المستقبؿ إما 

منخفضة أك مرتفعة ككجد أف مدققي الحسابات أقؿ تحفظا مف مستخدمي القكائـ المالية 

في حالة عدـ التأكد مف كقكع الخسائر المحتممة بمعنى عندما تككف احتمالية كقكع 

الخسارة المستقبمية متكسطة كأعادكا ذلؾ إلى رغبة المدققيف في اإلبقاء عمى عالقاتيـ مع 

. عمالئيـ جيدة

المعالجة المحاسبية " بعنواف  ( 2000أبو نصار و لطفي ، )دراسة . 4

" لاللتزامات الطارئة في الشركات المساهمة العامة األردنية 

غطت الدراسة كيفية معالجة الشركات المساىمة العامة األردنية لاللتزامات  

. الطارئة محاسبيا ك احتماؿ أف تقكـ ىذه الشركات بكضع مخصص لاللتزامات المحتممة

ك أظيرت .  شركة105 مدقؽ حسابات ك مدراء مف 100أخذت الدراسة  عينة مف 

نتائج الدراسة كجكد تكافؽ عاـ في معالجة االلتزامات المحتممة بيف مختمؼ المدراء 

كمف النتائج التي كجدتيا الدراسة أف  . كمدققي الحسابات باستثناء شركات التأميف

المدققيف أقؿ تحفظا مف المدراء في عممية تككيف المخصص كاإلفصاح ، ربما بسبب 
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رغبة المدققيف في عدـ تشكيش عالقاتيـ مع عمالئيـ إذا ما تـ اإلفصاح عف خسائر 

 . محتممة

  Materiality بعنواف ( Gleason & Mills, 2002 )دراسة . 5

and contingent tax liability reporting"  

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ التي تفسر قرارات الشركة فيما 

 100يتعمؽ باالعتراؼ كتسجيؿ االلتزامات الضريبية المحتممة حيث أخذت عينة مف 

 فخرجت النتائج أف احتمالية 1995 إلى عاـ 1987شركة صناعية أمريكية مف عاـ 

اإلفصاح تزيد نسبيا بزيادة احتمالية كقكع خسارة مستقبمية كمف النتائج أيضا أف احتمالية 

االعتراؼ بااللتزامات المحتممة أك تككيف مخصص االلتزامات المحتممة يزيد بزيادة 

. األىمية النسبية لمبمغ الخسارة المحتممة مستقبال

 How are loss" بعنكاف ( Hoffman & Patton, 2002)دراسة . 6

contingency accruals affected by alternative reporting criteria 

and incentives?"  

تعرضت ىذه الدراسة إلى الفرؽ بيف معيار احتماؿ الحدكث كمعيار االحتمالية 

في االعتراؼ بالخسائر المحتممة في التقارير المالية لمككاالت الفيدرالية األمريكية كذلؾ 

 مكظؼ مالي فيدرالي كخرجت النتائج أف حجـ االعتراؼ 151مف خالؿ عينة مف 

بالخسائر المحتممة  يككف أكبر عندما يككف احتماؿ الحدكث أكبر مف عدمو ككجدكا أف 

معيار احتماؿ الحدكث يتأثر بدكافع أخرل مثؿ التحيز كالتقدير أكثر مف معيار 

 . االحتمالية 
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 A comparative" بعنكاف ( Aharony & Dotan, 2004)دراسة . 7

analysis of auditor, manager and financial analyst 

interpretations of SFAS (5) disclosure guidelines"  

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ االختالفات بيف كؿ مف المدقؽ كالمدير المالي 

كالذم يعالج  ( 5)كالمحمؿ المالي حكؿ تفسيرىـ لممعيار المحاسبي األمريكي رقـ 

االلتزامات المحتممة كتـ تقسيـ مستكيات االحتمالية إلى ثالثة مستكيات ىي المستكل 

البعيد الحدكث كالمستكل الممكف الحدكث كالمستكل المحتمؿ الحدكث ككانت الدراسة قد 

 محمؿ مالي كجرت عمى 1000 مدير مالي ك 796 مدقؽ ك 86أخذت عينة مف 

الشركات الكبيرة المتداكلة في السكؽ المالي األمريكي ككانت النتائج أف ىناؾ اختالفات 

ذات داللة بيف المحمميف المالييف كالمديريف المالييف في كال المستكييف بعيد الحدكث 

كمحتمؿ الحدكث ككجد كذلؾ كجكد تكافؽ عاـ في مستكل االحتمالية سكاء عند تككيف 

مخصص أك عند اإلفصاح بيف المدققيف كالمديريف المالييف ككاف المدققكف أكثر حذرا 

 .   عند كقكع الخسارة

 :Warranty reserve"بعنكاف ( Cohen et al, 2011 )دراسة . 8

contingent liability, informational signal or earnings 

management tool"  

ىدفت الدراسة إلى اختبار دكر المعمكمات المحاسبية في اإلفصاح عف األمكر 

المتعمقة بالكفاالت كمدل مالءمة السياسات التي تتبعيا المنشأة لتصكيب منتجاتيا 

 شركة أمريكية تفصح عف التزاماتيا في كفاالت السمع 800كأخذت الدراسة عينة مف 

كخرجت نتائج الدراسة إلى أف عممية اإلفصاح عف ىذا النكع مف االلتزامات يؤدم إلى 
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ابتعاد الشركة عف إدارة أرباحيا األمر الذم يؤدم إلى تأكيد الثقة لدل مستخدمي 

معمكماتيا المحاسبية مف جية كزبائنيا مف جية أخرل ككذلؾ يؤدم اإلفصاح إلى منح 

 . الشركة كفاءة أكبر في تسكيؽ منتجاتيا كبذلؾ تحقيؽ أرباح حقيقية 

مدى التزاـ الشركات األردنية المساهمة  "بعنكاف ( 2011الحجوج،)دراسة . 9

العامة باإلفصاح عف المخصصات والموجودات المحتممة والمطموبات المحتممة 

وأثر ذلؾ عمى موثوقية  (37)المنصوص عميها في المعيار المحاسبي الدولي رقـ 

" قوائمها المالية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ الشركات المساىمة العامة  

األردنية التي تقدـ كفاالت ما بعد البيع أك عركض بيعيو لتسييؿ شراء منتجاتيا بتطبيؽ 

كتكصؿ الباحث إلى أف ىناؾ عدـ التزاـ ممحكظ . (37)معيار المحاسبة الدكلي رقـ 

(. 37)بتطبيؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

 : مميزات الدراسة عف الدراسات السابقة 2-6

ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ىك التعرؼ عمى المشكالت التي 

تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف في األردف بالتدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ 

المحتممة كااللتزامات المحتممة كمدل قياـ مدققي الحسابات الخارجييف بمسؤكلياتيـ  في 

بالتدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ  (540)االلتزاـ بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ

. المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية 

كيرل الباحث أف الدراسات السابقة في األردف عمى محدكدية عددىا لـ تقـ 

بتغطية ىذه المشكالت بالتفصيؿ كبالتالي فإف ىذه الدراسة يتكقع أف تقدـ إضافة عممية 

. مميزة في ىذا المجاؿ
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أضؼ إلى ذلؾ أف الدراسة السابقة في البيئة األردنية التي قاـ بيا الباحث 

كانت قد ىدفت إلى دراسة مدل التزاـ الشركات الصناعية األردنية  (2011)الحجكج 

باإلفصاح عف المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة المنصكص عمييا 

، بينما ىدفت ىذه الدراسة الى تغطية مشكالت (37)في معيار المحاسبة الدكلي رقـ 

التدقيؽ عمى ىذه البنكد كمدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف في األردف بمتطمبات 

. عند تدقيقيـ عمى ىذه البنكد في الشركات األردنية (540)معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
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الفصؿ الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

:  منهجية الدراسة 3-1

إف المنيجية التي أتبعت مف قبؿ الباحث ىي المنيج الكصفي في البحث العممي مف 

خالؿ دراسة مسحية ميدانية حكؿ المشكالت المحتممة التي تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف 

األردنييف في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات 

الصناعية األردنية، كمدل قياـ المدققيف الخارجييف بااللتزاـ بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات 540

.   الصناعية األردنية

:  مجتمع وعينة الدراسة 3-2

. إف مجتمع الدراسة يتككف مف جميع مكاتب التدقيؽ المتكسطة كالكبيرة الحجـ في األردف

كتعرؼ المكاتب المتكسطة بأنيا التي يعمؿ لدييا ما بيف ستة إلى عشريف مدققا في حيف تككف 

ك قد تـ . مكاتب التدقيؽ الكبيرة ىي التي يعمؿ لدييا عدد مف المدققيف يزيد عف عشريف مدققا

اختيار عينة مف ثمانية عشر مكتبا تشمؿ جميع مكاتب التدقيؽ العالمية مف األربعة الكبار 

ككذلؾ عدد مف المكاتب ذات االرتباط  (باستثناء أحد المكاتب الذم رفض المشاركة في الدراسة)

.   بمكاتب عالمية ككذلؾ المكاتب المحمية األردنية

مدققا كقد تـ تحديد حجـ عينة الدراسة بناء عمى  (181)كقد تككنت عينة الدراسة مف 

عدد المؤىميف كمدققي حسابات في تمؾ المكاتب كذلؾ بعد مقابمة الشخص المسؤكؿ في تمؾ 

. المكاتب
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استبانة  (100)استبانة عمى أفراد عينة الدراسة كاستعادة  (181)لقد قاـ الباحث بتكزيع 

 )، ك ىي نسبة معقكلة في البيئة األردنية  %55صالحة لمتحميؿ كذلؾ بنسبة استعادة بمغت 

see Abdullatif, 2013). 

 : أدوات الدراسة و مصادر الحصوؿ عمى البيانات 3-3

:  مصادر الحصوؿ عمى البيانات3-3-1

: لقد تمثمت مصادر الحصكؿ عمى البيانات في نكعيف مف المصادر ىما

: مصادر البيانات األولية

لقد كانت االستبانة أداة القياس الرئيسة التي تـ تصميميا لجمع البيانات التي تحتاجيا 

ىذه الدراسة إذ تـ تكزيعيا عمى أفراد عينة الدراسة كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى إجابات أفراد 

العينة حكؿ التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات 

األردنية كالمشكالت التي قد تكاجو مدققي الحسابات عند تدقيقيـ عمى ىذه البنكد، حيث قاـ 

الباحث بتكزيع االستبانات عمى أفراد العينة شخصيا كقد تمت استعادة االستبانات الحقا ، كيتكقع 

مف ىذا األسمكب إستعادة أكبر عدد ممكف مف االستبانات مقارنة بالتكزيع االلكتركني أك البريدم 

 ,Abdullatif & Kawuq).دكف المساس بمكثكقية النتائج إذ أف الباحث ال يتدخؿ في اإلجابة

2012)   

: مصادر البيانات الثانوية

صدارات  تـ تحديد اإلطار النظرم اعتمادا عمى المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية كا 

المعايير الدكلية لرقابة الجكدة كالتدقيؽ كالمراجعة كعمميات التأكيد األخرل كالخدمات ذات العالقة 

. كالدراسات السابقة 
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:  أدوات الدراسة3-3-2 

لقد تـ تصميـ االستبانة آخذيف بعيف االعتبار األدبيات كالدراسات السابقة ذات الصمة 

بالمكضكع كاستشارة عدد مف ذكم الخبرة كاالختصاص في ىذا المجاؿ كلقد تككنت االستبانة مف 

: جزأيف ىما

: الجزء األوؿ

 المختص بتجميع البيانات الشخصية عف أفراد مجتمع الدراسة مف حيث العمر كالرتبة 

الكظيفية كالمؤىؿ العممي كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ تدقيؽ الحسابات كالحصكؿ عمى 

الشيادات المينية أضؼ إلى ذلؾ بيانات خاصة بمكتب التدقيؽ مف حيث االرتباط بمكتب تدقيؽ 

. عالمي كعدد المدققيف الممارسيف في مكتب التدقيؽ

  :الجزء الثاني

 سؤاال تتعمؽ بالفرضية األكلى الخاصة بالتزاـ مدققي الحسابات 24الذم يحتكم عمى 

  أثناء 540الخارجييف األردنييف باإلجراءات المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 سؤاؿ تتعمؽ 40التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة ككذلؾ عمى 

بالفرضية الثانية الخاصة بالتزاـ مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف باإلجراءات المنصكص 

 فيما يتعمؽ بالمشكالت المقترحة أثناء التدقيؽ عمى 540عمييا في معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

 سؤاال تتعمؽ بالفرضية 17المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة  ككذلؾ عمى 

الثالثة الخاصة برأم مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف بخصكص المشكالت المقترحة أثناء 

ك . التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية

بالنسبة لمفرضية األكلى ك الثانية فقد تـ في كؿ مرة السؤاؿ عف مدل تطبيؽ ثمانية إجراءات 

 عمى تدقيؽ المخصصات ك األصكؿ المحتممة ك 540تتعمؽ بمعيار التدقيؽ الدكلي رقـ 
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االلتزامات المحتممة ك المشكالت الخمس المقترحة، ك ىذه اإلجراءات تكرر ذكرىا في كؿ مرة 

في أسئمة الفرضية األكلى ك الثانية ألجؿ إمكانية المقارنة بيف اإلجابات، ك ىذه اإلجراءات 

أما بالنسبة لألسئمة الخاصة بالفرضية الثالثة فقد تـ اختيارىا . 31 ك 30مذككرة في الصفحتيف 

.  مف بيف المشكالت التي أشار إلييا المدققكف الخبراء الذيف تمت مقابمتيـ مف قبؿ الباحث

كىي ضعيؼ جدا  (عمى مقياس ليكرت  )كقد تـ عرض خمس استجابات محتممة 

( 5)إلجابة ضعيؼ جدا كقيمة  (1)كضعيؼ كمتكسط كمرتفع كمرتفع جدا، حيث تـ إعطاء قيمة 

. إلجابة مرتفع جدا

 (االستبانة  ) االختبارات الخاصة بأداة القياس 3-3-3

: صدؽ المحتوى

لقد قاـ الباحث بصياغة االستبانة بمساعدة كتكجيو مف المشرؼ كعرضت عمى عدد مف 

كقد تـ األخذ  (2الممحؽ رقـ )المتخصصيف  كمف ليـ خبرة كاسعة في البحث العممي 

. بمالحظاتيـ كتعديؿ االستبانة إلى أف كصمت إلى شكميا النيائي

: ثبات األداة

 لمتحقؽ مف مكثكقية النتائج إذ أنو يعتمد Cronbach's Alphaلقد تـ تطبيؽ مقياس 

عمى اتساؽ أداء الفرد مف فقرة إلى أخرل كالذم يشير إلى قكة االرتباط كالتماسؾ بيف فقرات 

ك نتائج . ( 2009عرار،  ). المقياس أضؼ إلى ذلؾ فإف معامؿ ألفا يزكد بتقدير جيد لمثبات

 .ىذا المقياس معركضة في الفصؿ الرابع
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:   المعالجة اإلحصائية3-4

القياـ بإحصاءات كصفية لكؿ سؤاؿ إليجاد الكسط الحسابي ككذلؾ االنحراؼ المعيارم . 1

: كدرجة األىمية حيث استخدـ المقياس التالي العتماد درجة األىمية

مقياس األىمية  (1-4-3)جدكؿ 

 درجة األىمية الفترة

 منخفضة 2.99 – 1.00

 متكسطة 3.74 – 3.00

 مرتفعة 4.49 – 3.75

 مرتفعة جدا 5.00 – 4.50

  

 لمقارنة الكسط الحسابي لكؿ مجمكعة مف إجابات t-test  One sampleتطبيؽ اختبار. 2

كتـ استخداـ ىذا االختبار لمفرضيات . (3)األسئمة مع الكسط الحسابي االفتراضي لإلجابات كىك 

. الثالث األكلى

 لعمؿ االختبارات اإلحصائية  Kruskal-Wallisك  Mann-Whitneyتطبيؽ اختبارات . 3

 .كتـ استخداـ ىذيف االختباريف لمفرضية الرابعة.الخاصة بالخمفية الشخصية لممستجيبيف
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:  المقدمة: 4-1
 

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لمدراسة التي تـ التكصؿ إلييا، 

كسكؼ يتـ في ىذا الفصؿ كصؼ لخصائص أفراد عينة الدراسة كعرض ألسئمة الدراسة كاختبار 

. لفرضيات الدراسة

: وصؼ خصائص عينة الدراسة: 4-2

يظير تحميؿ النتائج المتعمؽ بالجزء األكؿ مف االستبانة الخاص بالبيانات الشخصية 

 (. 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2، 1-2 -4 )لعينة الدراسة كالمكضحة في الجداكؿ رقـ 

 فيما يتعمؽ بالعمر فقد تـ تقسيـ ىذا المتغير إلى فئات مختمفة الحجـ بناءن عمى أف 

المستجيبيف مف الفئات العمرية األصغر أكثر عددان كذلؾ ألف مكاتب التدقيؽ تحتكم عمى عدد 

.  أكبر مف المدققيف مف الفئات العمرية األصغر سنا كاألقؿ خبرة مقارنة باألكثر سنا كخبرة

تكزيع العينة حسب العمر  ( 1-2-4 )جدكؿ رقـ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 %37 37  سنة25أقؿ مف  العمر
 30 و 25بيف 
 سنة

42 42% 

 40 و 31بيف 
 سنة

17 17% 

 50 و 41بيف 
 سنة

3 3% 

 %1 1  سنة50أكثر مف 
 %100 100 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

أف عدد المستجيبيف مف الفئة  (1-2-4)لقد أظيرت النتائج المعركضة في الجدكؿ 

في حيف بمغ عدد المستجيبيف مف الفئة  % 37 مستجيبا كبنسبة 37 سنة 25العمرية األقؿ مف 

بينما بمغ عدد المستجيبيف مف الفئة  % 42 مستجيبا كبنسبة 42 سنة 30 ك 25العمرية بيف 
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أما عدد المستجيبيف مف الفئة العمرية  % 17 مستجيبا كبنسبة 17 سنة 40 ك 31العمرية بيف 

 سنة فقد 50أما مف ىـ أكثر مف  %. 3 مستجيبيف فقط كبنسبة مئكية 3 سنة 50 ك 41بيف 

 %. 1بمغ العدد مستجيبا كاحد فقط كبنسبة 

كما أظيرت النتائج أف عدد المستجيبيف مف الفئات األصغر سنا أكثر مف الفئات 

العمرية األكبر سنا كىذا يعكد إلى أف مكاتب التدقيؽ تمتمؾ عددا أكبر مف المدققيف األصغر سنا 

مقارنة بالمدققيف األكبر سنا، أضؼ إلى ذلؾ أف عدـ تساكم الفئات العمرية طكال يعكد إلى أف 

الفرد في الفئات العمرية األصغر سنا يحتمؿ أف يغير رأيو أكثر مف الفرد في الفئات العمرية 

.  األكبر 

( 2012الخطيب،  )

تكزيع العينة حسب الرتبة الكظيفية  (2-2-4)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 %31 31 مساعد مدقؽ الرتبة الوظيفية

 %26 26 مدقؽ
 %11 11 مدقؽ رئيس

 %14 14 مشرؼ تدقيؽ 
 %17 17 مدير تدقيؽ

 %1 1 شريؾ
 %100 100 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

(  2-2-4)أما فيما يتعمؽ بالرتبة الكظيفية فمقد أظيرت النتائج المعركضة في الجدكؿ 

أما مف فئة مدقؽ فقد بمغ  % 31 مستجيبا كبنسبة 31أف عدد المستجيبيف مف فئة مساعد مدقؽ 

 مستجيبا كبنسبة 11أما مف فئة مدقؽ رئيس  % 26 مستجيبا كبنسبة مئكية 26عدد المستجيبيف 

 مستجيبا 17أما مدير تدقيؽ  % 14 مستجيبا كبنسبة 14أما مف فئة مشرؼ تدقيؽ  % 11

 %. 1في حيف بمغ عدد المستجيبيف مف فئة شريؾ مستجيبا كاحد فقط كبنسبة  % 17كبنسبة 
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كمف الطبيعي أنو كمما انخفضت الرتبة الكظيفية زاد عدد األفراد ضمف ىذه الرتبة ككمما 

. زادت الرتبة الكظيفية انخفض عدد األفراد ضمف ىذه الرتبة

تكزيع العينة حسب المؤىؿ العممي  (3-2-4)جدكؿ رقـ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 %12 12 دبموـ كمية مجتمع المؤهؿ العممي

 %75 75 بكالوريوس
 %1 1 دبمـو دراسات عميا

 %12 12 ماجستير
 0 0 دكتوراه

 %100 100 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
(  3-2-4)أما فيما يتعمؽ بالمؤىؿ العممي فمقد أظيرت النتائج المعركضة في الجدكؿ 

أما عدد المستجيبيف  % 12 مستجيبا كبنسبة 12أف عدد المستجيبيف مف فئة دبمكـ كمية مجتمع 

أما مف فئة دبمـك دراسات عميا فكاف ىناؾ  % 75 مستجيبا كبنسبة 75مف فئة بكالكريكس 

 مستجيبا 12أما مف فئة ماجستير فمقد بمغ عدد المستجيبيف  % 1مستجيبا كاحد فقط كبنسبة 

. في حيف لـ يكف ىناؾ مستجيبا مف فئة الدكتكراه % 12كبنسبة مئكية 

تظير النتائج أف نسبة مف يحممكف درجة البكالكريكس تفكقت عمى بقية النسب ممف 

يحممكف الدرجات العممية األخرل كيرل الباحث أف السبب قد يعكد إلى ككف المدقؽ الذم يحمؿ 

درجة البكالكريكس أكثر تحصيال عمميا ككفاءة مف الذم يحمؿ درجة دبمكـ كمية المجتمع كبنفس 

الكقت أقؿ تكمفة مف الذم يحمؿ الدرجات العممية األعمى أم أنو الشخص المناسب الذم يؤدم 

الغرض بكفاءة عالية كتكمفة قميمة نسبيا إضافة إلى اىتماـ مكاتب التدقيؽ بالشيادات المينية 

. أكثر مف اىتماميا بالدرجات العممية العميا
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تكزيع العينة حسب سنكات الخبرة  (4-2-4)جدكؿ رقـ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 %59 59  سنوات5أقؿ مف  سنوات الخبرة

 10 و 5بيف 
 سنوات

30 30% 

 15 و 11بيف 
 سنة

8 8% 

 20 و 16بيف 
 سنة

2 2% 

 %1 1  سنة20أكثر مف 
 %100 100 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

أف   (4-2-4)أما فيما يتعمؽ بسنكات الخبرة فمقد أظيرت النتائج المعركضة في الجدكؿ 

أما مف الفئة بيف  % 59 مستجيبا كبنسبة 59عدد المستجيبيف مف فئة األقؿ مف خمس سنكات 

 15 ك 11بينما بمغ عدد المستجيبيف مف الفئة بيف  % 30 مستجيبا كبنسبة 30 سنكات 10 ك 5

 2 سنة مستجيبيف اثنيف فقط كبنسبة 20 ك 16أما مف الفئة بيف  % 8 مستجيبيف كبنسبة 8سنة 

 %.  1 سنة مستجيبا كاحد فقط كبنسبة 20في حيف بمغ عدد المستجيبيف مف الفئة أكثر مف % 

تظير النتائج أف النسبة األكبر لمف يمتمككف خبرة أقؿ مف خمس سنكات كىذا متكقع 

.  لكثرة نسبة ىؤالء في مكاتب التدقيؽ مقارنة بمف ىـ أكثر خبرة

تكزيع العينة حسب الشيادات المينية  (5-2-4)جدكؿ رقـ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 %30 30 نعـ الشهادات المهنية
 %70 70 ال

 %100 100 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
(  5-2-4)أما فيما يتعمؽ بالشيادات المينية فمقد أظيرت النتائج المعركضة في الجدكؿ 

بينما بمغ عدد المستجيبيف مف  % 30 مستجيبا كبنسبة 30 نعـأف عدد المستجيبيف مف الفئة 

مما يظير تفاكتا كبيرا بيف عدد مف يحممكف الشيادات  %  70 مستجيبا كبنسبة 70 الالفئة 

.  المينية كمف ال يحممكنيا 
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تظير النتائج أف نسبة مف ال يحممكف الشيادات المينية أكبر بكثير مف نسبة مف 

يحممكف الشيادات المينية كيعكد ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى أف الحصكؿ عمى ىذه 

الشيادات المينية مكمؼ نسبيا ككذلؾ يحتاج إلى المزيد مف الكقت كالتفرغ العممي أضؼ إلى ذلؾ 

أف قسما مف المدققيف غير مؤىميف التأىيؿ الكافي لمحصكؿ عمى مثؿ ىذه الشيادات المينية 

.  عالية المستكل

 تكزيع العينة حسب ارتباط مكتب التدقيؽ مع مكتب تدقيؽ عالمي (6-2-4)جدكؿ رقـ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
ارتباط مكتب 

التدقيؽ مع مكتب 
 تدقيؽ عالمي

نعـ و مف األربعة 
 الكبار

61 61% 

نعـ وليس مف 
 األربعة الكبار

32 32% 

 %7 7 ال
 %100 100 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

أما فيما يتعمؽ بارتباط مكتب التدقيؽ مع مكتب تدقيؽ عالمي فمقد أظيرت النتائج 

 61 نعـ كمف األربعة الكبارأف عدد المستجيبيف مف الفئة   (6-2-4)المعركضة في الجدكؿ 

 مستجيبا كبنسبة 32 فكاف نعـ كليس مف األربعة الكبارأما مف الفئة  % 61مستجيبا كبنسبة 

  %.  7 مستجيبيف كبنسبة مئكية 7 الفي حيف بمغ عدد المستجيبيف مف الفئة  % 32

تظير النتائج أف النسبة األكبر مف المستجيبيف مف مكاتب ليا ارتباط مع مكتب تدقيؽ 

عالمي كمف األربعة الكبار أما النسبة التي تمييا فميا ارتباط مع مكتب تدقيؽ عالمي كلكف ليس 

كما أف عدد المدققيف . مف األربعة الكبار كيرل الباحث أف ىذه نقاط قكه في عينة الدراسة

العامميف في المكاتب األربعة الكبار في األردف بشكؿ عاـ أكثر عددا مف سكاىـ في المكاتب 

.        المتكسطة
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تكزيع العينة حسب عدد المدققيف الممارسيف في مكتب التدقيؽ   (7-2-4)جدكؿ رقـ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
عدد المدققيف 
الممارسيف في 
 مكتب التدقيؽ

 %0 0  مدققيف6أقؿ مف 
 10 إلى 6مف 

 مدققيف
8 8% 

 20 إلى 11مف 
 مدقؽ

19 19% 

 50 إلى 21مف 
 مدقؽ

26 26% 

 %47 47  مدقؽ50أكثر مف 
 %100 100 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 6أما فيما يتعمؽ بعدد المدققيف في مكتب التدقيؽ فمقد بمغ عدد المستجيبيف مف الفئة مف 

 مستجيبا 19 مدقؽ 20 إلى 11كمف الفئة مف  % 8 مستجيبيف كبنسبة 8 مدققيف 10إلى 

في حيف بمغ عدد  % 26 مستجيبا كبنسبة 26 مدقؽ 50 إلى 21كمف الفئة  % 19كبنسبة 

كىذا يدؿ عمى  %. 47 مستجيبا كبنسبة مئكية 47 مدقؽ 50المستجيبيف مف الفئة األكثر مف 

 ُيحتمؿ أف يككف ليا الخبرة في التعامؿ مع محاسبة  مكاتب  أف جميع المدققيف المذككريف مف

. المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة

نستنتج مما سبؽ أف عينة الدراسة مؤىمة إلى حد ما لإلجابة عف أسئمة االستبانة كلدييا 

معرفة جيدة كنقاط قكة تمكنيا مف دراسة مشكالت التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة 

كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية إذ أف عينة الدراسة تكزعت بشكؿ معقكؿ عمى 

 .المتغيرات الخاصة بالخمفية الشخصية مما يقكم كيدعـ جكدة نتائج الدراسة
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 :استعراض نتائج الدراسة: 3- 4
 

فيما يمي يتـ استعراض نتائج االستبانة حيث أف كؿ قسـ سيعرض نتيجة جزء مف 

االستبانة مف خالؿ عرض المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالتعميؽ عمى النتائج 

. التي تـ الحصكؿ عمييا

تحتكم عمى مجمكعة أسئمة متشابيو  (ح/1-3-4 ←أ /1-3-4)إف الجداكؿ مف 

حيث تـ اختيار ىذه . (540)لكؿ جدكؿ كىي مف أىـ ما يتطمبو معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

المكضكعات عمى أنيا تشير بشكؿ معقكؿ إلى درجة تطبيؽ ىذا المعيار مف قبؿ مدققي 

الحسابات في األردف في تدقيقيـ بشكؿ عاـ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة 

كااللتزامات المحتممة كبشكؿ خاص عمى المشكالت المشار إلييا في الجداكؿ مف جدكؿ رقـ 

إف مف شأف تكرار نفس األسئمة أف يسيؿ مف مقارنة  . (ق/2-3-4 ←أ /4-3-2)

اإلجابات لمعرفة أم النكاحي يتـ التركيز عمييا أكثر في تدقيؽ المخصصات كاألصكؿ 

المحتممة كااللتزامات المحتممة ككذلؾ مدل التدقيؽ عمى كؿ بند مختمؼ مف البنكد الكاردة في 

. (ح/1-3-4 ←أ /1-3-4)الجداكؿ مف 

:  القياـ بإجراءات التدقيؽ4-3-1

: القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى المخصصات  أ/4-3-1

لكصؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات بإجراءات التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار 

 فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات تـ سؤاليـ عف عدد مف 540التدقيؽ الدكلي رقـ 

.  نتائج ىذه األسئمة (أ/1-3-4)المسؤكليات الكاردة في المعيار، كيمخص الجدكؿ 
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المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند التدقيؽ عمى  (أ/1-3-4)جدكؿ رقـ 
المخصصات   

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ
 األهمية

فهـ متطمبات التقديرات  1
 المحاسبية

 مرتفعة 0.783 3.85

 تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  2
لمعمميات التي تحتاج إلى اعتراؼ 

فصاح  وا 

 متوسطة 0.850 3.62

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  3
 التقديرات المحاسبية

 متوسطة 0.826 3.62

 متوسطة 0.870 3.51 مراجعة تقديرات السنوات السابقة 4
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  5

 التقدير المحاسبي
 متوسطة 0.822 3.46

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  6
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

 متوسطة 0.853 3.60

متابعة األحداث الالحقة و  7
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

 متوسطة 0.824 3.74

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  8
 المعنية

 متوسطة 0.935 3.43

 متوسطة  3.60 المتوسط الحسابي لممجموعة 
لقد أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ أعاله فيما يتعمؽ في التدقيؽ عمى 

عمى المرتبة األكلى " فيـ متطمبات التقديرات المحاسبية" المخصصات حصكؿ الفقرة 

تقييـ كاختبار أنظمة " بينما حصمت الفقرة 0.783 كانحراؼ معيارم 3.85كبمتكسط حسابي 

 . 0.935 كانحراؼ معيارم 3.43عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " الرقابة المعنية

كربما يعكد ذلؾ إلى امتالؾ المدقؽ المعرفة كالفيـ المناسب لمتطمبات إطار عمؿ 

إعداد التقارير المالية ذك العالقة بالتقديرات المحاسبية كصعكبة تقييـ كاختبار أنظمة الرقابة 

. المعنية
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يالحظ انخفاض معدؿ االلتزاـ بجميع المكضكعات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عند 

التدقيؽ عمى المخصصات بحيث كاف االلتزاـ متكسطا تقريبا مما يدؿ عمى أف المدققيف ال 

بالقدر الكافي، كىذا يتفؽ مع نتائج بعض  (540)يمتزمكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

ذنيبات  ).الدراسات السابقة حكؿ عدـ التزاـ المدققيف بمعايير التدقيؽ الدكلية بالقدر الكافي

(. Abdullatif, 2013، 2008، مكمني كبدكر، 2006كشناؽ، 

: القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى األصوؿ المحتممة  ب/4-3-1    

لكصؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات بإجراءات التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ 

 فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى األصكؿ المحتممة تـ سؤاليـ عف عدد مف المسؤكليات 540الدكلي رقـ 

. نتائج ىذه األسئمة (ب/1-3-4)الكاردة في المعيار، كيمخص الجدكؿ 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند التدقيؽ عمى األصكؿ  (ب/1-3-4)جدكؿ رقـ 
 المحتممة  

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ
 األهمية

فهـ متطمبات التقديرات  9
 المحاسبية

 متوسطة 0.987 3.43

 تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  10
لمعمميات التي تحتاج إلى 

فصاح  اعتراؼ وا 

 متوسطة 0.914 3.35

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  11
 التقديرات المحاسبية

 متوسطة 0.942 3.39

 متوسطة 1.035 3.33 مراجعة تقديرات السنوات السابقة 12
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  13

 التقدير المحاسبي
 متوسطة 0.938 3.36

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  14
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

 متوسطة 0.969 3.36

متابعة األحداث الالحقة و  15
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

 متوسطة 1.020 3.52
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تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  16
 المعنية

 متوسطة 1.020 3.30

    متوسطة  3.38 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى األصكؿ المحتممة فمقد أظيرت النتائج المكضحة في 

عمى المرتبة " متابعة األحداث الالحقة كتكفيرىا ألدلة تدقيؽ"الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرة 

تقييـ كاختبار " بينما حصمت الفقرة 1.020 كانحراؼ معيارم 3.52األكلى كبمتكسط حسابي 

 كانحراؼ معيارم 3.30عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " أنظمة الرقابة المعنية

1.020 . 

كيعكد ذلؾ إلى اىتماـ المدقؽ في البحث عف أدلة تدقيؽ مف خالؿ متابعة األحداث 

. الالحقة التي تكفر أدلة تدقيؽ مناسبة أكثر مف غيرىا مف اإلجراءات

يالحظ ىنا أف معدؿ االلتزاـ بجميع المكضكعات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عند 

التدقيؽ عمى األصكؿ المحتممة أقؿ منو عند التدقيؽ عمى المخصصات كمف الممكف أف 

يعكد ذلؾ إلى عدـ إدراؾ المدققيف في األردف ماىية األصكؿ المحتممة بسبب قمة التعامؿ 

 . معيا مقارنة بالمخصصات

 :القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة  ج/4-3-1    

لكصؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات بإجراءات التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ 

 فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة تـ سؤاليـ عف عدد مف 540الدكلي رقـ 

 .نتائج ىذه األسئمة (ج/1-3-4)المسؤكليات الكاردة في المعيار، كيمخص الجدكؿ 
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المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند التدقيؽ عمى االلتزامات  (ج/1-3-4)جدكؿ رقـ 
 المحتممة
درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ

 األهمية
فهـ متطمبات التقديرات  17

 المحاسبية
 متوسطة 0.912 3.58

 تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  18
لمعمميات التي تحتاج إلى 

فصاح  اعتراؼ وا 

 متوسطة 0.948 3.49

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  19
 التقديرات المحاسبية

 متوسطة 0.909 3.61

 متوسطة 0.877 3.59 مراجعة تقديرات السنوات السابقة 20
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  21

 التقدير المحاسبي
 متوسطة 0.795 3.57

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  22
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

 متوسطة 0.726 3.67

متابعة األحداث الالحقة و  23
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

 متوسطة 0.811 3.64

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  24
 المعنية

 متوسطة 0.893 3.47

 متوسطة  3.58 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة فمقد أظيرت النتائج المكضحة في 

" تقييـ مدل االلتزاـ بمتطمبات المعيار الخاص بالتقديرات المحاسبية" الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرة 

تقييـ " بينما حصمت الفقرة 0.726 كانحراؼ معيارم 3.67عمى المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي 

 كانحراؼ معيارم 3.47عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " كاختبار أنظمة الرقابة المعنية

0.893.  
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: القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى ضريبة المبيعات  د/4-3-1    

لكصؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات بإجراءات التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ 

 فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى ضريبة المبيعات تـ سؤاليـ عف عدد مف المسؤكليات 540الدكلي رقـ 

 .نتائج ىذه األسئمة (د/1-3-4)الكاردة في المعيار، كيمخص الجدكؿ 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند التدقيؽ عمى ضريبة  (د/1-3-4)جدكؿ رقـ 
 المبيعات
درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ

 األهمية
فهـ متطمبات التقديرات  25

 المحاسبية
 متوسطة 0.979 3.48

 تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  26
لمعمميات التي تحتاج إلى 

فصاح  اعتراؼ وا 

 متوسطة 0.863 3.39

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  27
 التقديرات المحاسبية

 متوسطة 0.831 3.42

 متوسطة 0.877 3.41 مراجعة تقديرات السنوات السابقة 28
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  29

 التقدير المحاسبي
 متوسطة 0.890 3.34

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  30
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

 متوسطة 0.943 3.40

متابعة األحداث الالحقة و  31
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

 متوسطة 0.898 3.39

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  32
 المعنية

 متوسطة 1.022 3.31

 متوسطة  3.39 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى ضريبة المبيعات فمقد أظيرت النتائج المكضحة في 

عمى المرتبة األكلى " فيـ متطمبات التقديرات المحاسبية" الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرة 

تقييـ مخاطر كجكد " بينما حصمت الفقرة 0.979 كانحراؼ معيارم 3.48كبمتكسط حسابي 
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 كانحراؼ معيارم 3.34عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " خطأ في التقدير المحاسبي

0.890 . 

كيالحظ انخفاض معدؿ االلتزاـ بجميع المكضكعات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عند 

. التدقيؽ عمى ضريبة المبيعات عمى الرغـ مف أف المكضكع ىاـ كيمس جميع الشركات تقريبا

: القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى ضماف الصيانة واإلصالحىػ  /4-3-1    

لكصؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات بإجراءات التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ 

 فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى ضماف الصيانة كاإلصالح تـ سؤاليـ عف عدد مف 540الدكلي رقـ 

 .نتائج ىذه األسئمة (ىػ/1-3-4)المسؤكليات الكاردة في المعيار، كيمخص الجدكؿ 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند التدقيؽ عمى ضماف  (ىػ/1-3-4)جدكؿ رقـ 
 الصيانة كاإلصالح

الفقرة  الرقـ
 

 

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي
 األهمية

فهـ متطمبات التقديرات  33
 المحاسبية

 متوسطة 1.000 3.30

 تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  34
لمعمميات التي تحتاج إلى 

فصاح  اعتراؼ وا 

 متوسطة 0.886 3.32

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  35
 التقديرات المحاسبية

 متوسطة 0.886 3.32

 متوسطة 0.863 3.39 مراجعة تقديرات السنوات السابقة 36
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  37

 التقدير المحاسبي
 متوسطة 0.924 3.43

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  38
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

 متوسطة 0.933 3.28

متابعة األحداث الالحقة و  39
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

 متوسطة 0.891 3.21
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تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  40
 المعنية

 متوسطة 0.908 3.06

 متوسطة  3.29 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى ضماف الصيانة كاإلصالح فمقد أظيرت النتائج 

" تقييـ مخاطر كجكد خطأ في التقدير المحاسبي" المكضحة في الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرة 

 بينما حصمت الفقرة 0.924 كانحراؼ معيارم 3.43عمى المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي 

 كانحراؼ 3.06عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " تقييـ كاختبار أنظمة الرقابة المعنية"

. 0.908معيارم 

كقد يعكد ذلؾ إلى اعتقاد المدقؽ بأف اإلجراء المتعمؽ بتقييـ مخاطر كجكد خطأ في 

التقدير المحاسبي أكثر جدكل ككفاية مف اإلجراء المتعمؽ بتقييـ كاختبار أنظمة الرقابة 

المعنية إضافة إلى إمكانية سيكلة القياـ بتقييـ مخاطر كجكد خطأ في التقدير المحاسبي 

.  مقارنة مع تقييـ كاختبار أنظمة الرقابة المعنية

كيالحظ ىنا انخفاض معدؿ االلتزاـ بجميع المكضكعات الكاردة في الجدكؿ السابؽ 

 تبيع منتجاتيا  قد عند التدقيؽ عمى ضماف الصيانة كاإلصالح عمما بأف الشركات الصناعية

. بكفالة مما يجعؿ ىذا البند رئيسا بالنسبة ليا كىنا تبدك المشكمة كاضحة

: القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى العقود المستقبمية  و/4-3-1    

لكصؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات بإجراءات التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ 

 فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى العقكد المستقبمية تـ سؤاليـ عف عدد مف المسؤكليات 540الدكلي رقـ 

 .نتائج ىذه األسئمة (ك/1-3-4)الكاردة في المعيار، كيمخص الجدكؿ 
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المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند التدقيؽ عمى العقكد  (ك/1-3-4)جدكؿ رقـ 
 المستقبمية

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ
 األهمية

فهـ متطمبات التقديرات  41
 المحاسبية

 متوسطة 0.960 3.26

 تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  42
لمعمميات التي تحتاج إلى 

فصاح  اعتراؼ وا 

 متوسطة 0.842 3.33

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  43
 التقديرات المحاسبية

 متوسطة 0.869 3.35

 متوسطة 0.906 3.37 مراجعة تقديرات السنوات السابقة 44
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  45

 التقدير المحاسبي
 متوسطة 0.892 3.35

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  46
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

 متوسطة 0.855 3.42

متابعة األحداث الالحقة و  47
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

 متوسطة 0.943 3.33

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  48
 المعنية

 متوسطة 0.971 3.19

 متوسطة  3.33 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى العقكد المستقبمية فمقد أظيرت النتائج المكضحة في 

تقييـ مدل االلتزاـ بمتطمبات المعيار الخاص بالتقديرات " الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرة 

 بينما 0.855 كانحراؼ معيارم 3.42عمى المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي " المحاسبية 

عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي     " تقييـ كاختبار أنظمة الرقابة المعنية"حصمت الفقرة 

 0.971 كانحراؼ معيارم 3.19
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: القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى استهالؾ األصوؿ القابمة لالستهالؾ  ز/4-3-1    

لكصؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات بإجراءات التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ 

 فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ تـ سؤاليـ عف 540الدكلي رقـ 

 .نتائج ىذه األسئمة (ز/1-3-4)عدد مف المسؤكليات الكاردة في المعيار، كيمخص الجدكؿ 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند التدقيؽ عمى استيالؾ  (ز/1-3-4)جدكؿ رقـ 
 األصكؿ القابمة لالستيالؾ

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ
 األهمية

فهـ متطمبات التقديرات  49
 المحاسبية

 مرتفعة 0.918 3.84

 تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  50
لمعمميات التي تحتاج إلى اعتراؼ 

فصاح  وا 

 مرتفعة 0.829 3.86

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  51
 التقديرات المحاسبية

 مرتفعة 0.854 3.91

 مرتفعة 0.790 3.96 مراجعة تقديرات السنوات السابقة 52
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  53

 التقدير المحاسبي
 مرتفعة 0.774 3.92

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  54
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

 مرتفعة 0.947 3.95

متابعة األحداث الالحقة و  55
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

 مرتفعة 0.935 3.79

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  56
 المعنية

 مرتفعة 0.929 3.81

 مرتفعة  3.88 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ فمقد أظيرت النتائج 

كبمتكسط " مراجعة تقديرات السنكات السابقة " المكضحة في الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرتيف 

تقييـ مدل االلتزاـ بمتطمبات المعيار "  ك الفقرة0.790  كانحراؼ معيارم 3.96حسابي 
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 عمى 0.947 كانحراؼ معيارم 3.95كبمتكسط حسابي " الخاص بالتقديرات المحاسبية

" متابعة األحداث الالحقة ك تكفيرىا ألدلة تدقيؽ " المرتبة األكلى، بينما حصمت الفقرة 

.  عمى المرتبة األخيرة0.935  كانحراؼ معيارم 3.79كبمتكسط حسابي  

كقد يعكد ذلؾ إلى أف اإلجراء المتعمؽ بمراجعة تقديرات السنكات السابقة يمكف 

المدقؽ مف التدقيؽ عمى استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ بإحكاـ مف خالؿ حساب قسط 

االستيالؾ السنكم كتقدير القيمة المتبقية مف عمر األصؿ كمعرفة طرؽ االستيالؾ المتبعة 

.  في السنكات السابقة

كيالحظ ىنا االرتفاع النسبي في معدؿ االلتزاـ بجميع المكضكعات الكاردة في 

الجدكؿ السابؽ عند التدقيؽ عمى استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ كربما يعكد ذلؾ إلى 

اعتياد الشركات الصناعية كمكاتب التدقيؽ عمى ممارسة محاسبة استيالؾ األصكؿ الثابتة 

. كعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف درجة االلتزاـ تبدك متكسطة

: القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى الذمـ المشكوؾ فيها ح/ 4-3-1    

لكصؼ مدل التزاـ مدققي الحسابات بإجراءات التدقيؽ المنصكص عمييا في معيار التدقيؽ 

 فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى الذمـ المشككؾ فييا تـ سؤاليـ عف عدد مف 540الدكلي رقـ 

 .نتائج ىذه األسئمة (ح/1-3-4)المسؤكليات الكاردة في المعيار، كيمخص الجدكؿ 
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المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند التدقيؽ عمى الذمـ  (ح/1-3-4)جدكؿ رقـ 
 المشككؾ فييا

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ
 األهمية

فهـ متطمبات التقديرات  57
 المحاسبية

 مرتفعة 0.911 3.91

 تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  58
لمعمميات التي تحتاج إلى اعتراؼ 

فصاح  وا 

 مرتفعة 0.914 3.95

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  59
 التقديرات المحاسبية

 مرتفعة 0.868 3.88

 مرتفعة 0.937 3.90 مراجعة تقديرات السنوات السابقة 60
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  61

 التقدير المحاسبي
 مرتفعة 0.917 3.87

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  62
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

 مرتفعة 0.895 3.87

متابعة األحداث الالحقة و  63
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

 مرتفعة 0.886 3.89

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  64
 المعنية

 مرتفعة 0.853 3.83

 مرتفعة  3.88 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى الذمـ المشككؾ فييا فمقد أظيرت النتائج المكضحة في 

كبمتكسط حسابي " فيـ متطمبات التقديرات المحاسبية " الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرتيف 

تقييـ كيفية اختيار اإلدارة لمعمميات التي تحتاج إلى "  كالفقرة 0.911 كانحراؼ معيارم 3.91

فصاح  عمى المرتبة األكلى، 0.914 كانحراؼ معيارم 3.95كبمتكسط حسابي " اعتراؼ كا 

 كانحراؼ 3.83كبمتكسط  حسابي " تقييـ كاختبار أنظمة الرقابة المعنية"بينما حصمت الفقرة 

.  عمى المرتبة األخيرة0.853معيارم 
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:  االعتراؼ بمشكالت التدقيؽ4-3-2   

: االعتراؼ بمشكالت تدقيؽ ضريبة المبيعات  أ/4-3-2

لكصؼ مدل ككف المشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى ضريبة المبيعات حقيقية في الكاقع تـ 

.  (أ/2-3-4 )سؤاؿ مدققي الحسابات عنيا كقد كانت إجاباتيـ كما في الجدكؿ 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند االعتراؼ بمشكالت  (أ/2-3-4)جدكؿ رقـ 
التدقيؽ عمى ضريبة المبيعات 

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ
 األهمية

عدـ توفر المعمومات مف الجهات  65
المسؤولة عف تقدير قيمة 

المخصص في حالة رفع دعوى 
 قضائية 

 متوسطة 0.971 3.08

 ضغوط إدارة الشركة عمى جميع  66
الجهات التي مف الممكف أف 

يستفيد منها المدقؽ في تقدير 
 قيمة المخصص

 متوسطة 0.882 3.10

عدـ وجود أسس ثابتة يستند  67
إليها القاضي عند البت في 
القضية وبالتالي يعتمد عمى 

 الحكـ الشخصي

 متوسطة 1.073 3.00

 متوسطة  3.06 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بمشكالت ضريبة المبيعات فمقد أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ 

ضغكط إدارة الشركة عمى جميع الجيات التي مف الممكف أف يستفيد منيا " أعاله حصكؿ الفقرة 

 كانحراؼ معيارم 3.10عمى المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي " المدقؽ في تقدير قيمة المخصص

عدـ كجكد أسس ثابتة يستند إلييا القاضي عند البت في القضية "  بينما حصمت الفقرة 0.882

 كانحراؼ 3.00عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " كبالتالي يعتمد عمى الحكـ الشخصي

 . 1.073معيارم 
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كيبدك مف الجدكؿ السابؽ أف المدققيف ال يركف أف األمكر الكاردة في الجدكؿ ىي ذات 

أىمية عالية بؿ فقط أىمية متكسطة عمى الرغـ مف أف قضايا ضريبة المبيعات في المحاكـ ربما 

. تككف كثيرة

: االعتراؼ بمشكالت تدقيؽ ضماف الصيانة واإلصالح  ب/4-3-2    

لكصؼ مدل ككف المشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى ضماف الصيانة كاإلصالح حقيقية في 

.  (ب/2-3-4 )الكاقع تـ سؤاؿ مدققي الحسابات عنيا كقد كانت إجاباتيـ كما في الجدكؿ 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند االعتراؼ بمشكالت  (ب/2-3-4)جدكؿ رقـ 
 التدقيؽ عمى ضماف الصيانة كاإلصالح

الفقرة  الرقـ
 

 

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي
 األهمية

عدـ توفر المعمومات والخبرة  68
الكافية أماـ المدقؽ لحساب مبمغ 

 الضماف بطريقة موضوعية 

 منخفضة 0.950 2.87

 عدـ توفر دراسات فنية لتقدير  69
مخصص اإلدعاءات والمخصصات 

 الفنية

 منخفضة 0.797 2.97

إخفاء العقود وتقديـ عقود مزورة  70
 أحيانا لتضميؿ المدقؽ

 منخفضة 1.035 2.98

 منخفضة  2.94 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بمشكالت ضماف الصيانة كاإلصالح فمقد أظيرت النتائج المكضحة في 

عمى " إخفاء العقكد كتقديـ عقكد مزكرة أحيانا لتضميؿ المدقؽ " الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرة 

عدـ "  بينما حصمت الفقرة 1.035 كانحراؼ معيارم 2.98المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي 

عمى " تكفر المعمكمات كالخبرة الكافية أماـ المدقؽ لحساب مبمغ الضماف بطريقة مكضكعية 

 . 0.950 كانحراؼ معيارم 2.87المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي 
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كقد يعكد ذلؾ إلى اعتقاد المدقؽ أف لديو المعرفة الكاممة لحساب مبمغ الضماف بطريقة 

مكضكعية كأف المشكمة تنبع مف إخفاء اإلدارة لمعقكد كتقديميا لعقكد مزكرة أحيانا لتضميؿ المدقؽ 

. كأنو ما مف طريقة أماـ اإلدارة لتضميؿ المدقؽ سكل ىذه الطريقة

: االعتراؼ بمشكالت تدقيؽ العقود المستقبمية  ج/4-3-2    

لكصؼ مدل ككف المشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى العقكد المستقبمية حقيقية في الكاقع تـ 

.  (ج/2-3-4 )سؤاؿ مدققي الحسابات عنيا كقد كانت إجاباتيـ كما في الجدكؿ 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند االعتراؼ بمشكالت  (ج/2-3-4)جدكؿ رقـ 
 التدقيؽ عمى العقكد المستقبمية

الفقرة  الرقـ
 

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي
 األهمية

االحتياؿ عمى المدقؽ بأف المبمغ  71
يتطمب اإلفصاح فقط و ليس 

 تسجيؿ قيد

 منخفضة 1.029 2.95

 عدـ التعاوف مع المدقؽ مف  72
أجؿ الوصوؿ إلى ما يريد مف 
معمومات بخصوص العقود 

 المستقبمية

 متوسطة 0.993 3.06

عدـ وضوح تعميمات معايير  73
المحاسبة الدولية حوؿ العقود 

 المستقبمية 

 منخفضة 1.043 2.77

 منخفضة  2.93 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بمشكالت العقكد المستقبمية فمقد أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ 

عدـ التعاكف مع المدقؽ مف أجؿ الكصكؿ إلى ما يريد مف معمكمات " أعاله حصكؿ الفقرة 

 كانحراؼ معيارم 3.06عمى المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي " بخصكص العقكد المستقبمية 

عدـ كضكح تعميمات معايير المحاسبة الدكلية حكؿ العقكد "  بينما حصمت الفقرة 0.993

. 1.043 كانحراؼ معيارم 2.77عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " المستقبمية 
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كقد يعكد ذلؾ إلى اعتقاد المدقؽ أف تعميمات معايير المحاسبة الدكلية التي كضعت مف 

قبؿ أشخاص أكفاء كذكم خبرة طكيمة كاضحة فيما يتعمؽ بالعقكد المستقبمية كغيرىا أك قد يككف 

. السبب ضعؼ إلماـ المدققيف بمعايير العقكد المستقبمية

: االعتراؼ بمشكالت تدقيؽ استهالؾ األصوؿ القابمة لالستهالؾ  د/4-3-2    

لكصؼ مدل ككف المشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ 

حقيقية في الكاقع تـ سؤاؿ مدققي الحسابات عنيا كقد كانت إجاباتيـ كما في الجدكؿ  

.  (د/4-3-2) 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند االعتراؼ بمشكالت  (د/2-3-4)جدكؿ رقـ 
 التدقيؽ عمى استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ
 األهمية

عدـ الثبات في حساب نسب  74
 االستهالؾ 

 منخفضة 1.126 2.62

اختيار أسموب االستهالؾ دوف  75
 أساس عممي

 منخفضة 1.215 2.72

 تحديد قيمة الخردة دوف أساس  76
 عممي

 منخفضة 1.295 2.83

تخفيض نسب االستهالؾ دوف  77
 أساس عممي

 منخفضة 1.220 2.84

 منخفضة  2.75 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بمشكالت استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ فمقد أظيرت النتائج 

عمى " تخفيض نسب االستيالؾ دكف أساس عممي " المكضحة في الجدكؿ أعاله حصكؿ الفقرة 

عدـ "  بينما حصمت الفقرة 1.220 كانحراؼ معيارم 2.84المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي 

 كانحراؼ 2.62عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " الثبات في حساب نسب االستيالؾ 

 .1.126معيارم 
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: االعتراؼ بمشكالت تدقيؽ الذمـ المشكوؾ فيهاىػ  /4-3-2    

لكصؼ مدل ككف المشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى الذمـ المشككؾ فييا حقيقية في الكاقع تـ 

.  (ىػ/ 2-3-4 )سؤاؿ مدققي الحسابات عنيا كقد كانت إجاباتيـ كما في الجدكؿ 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد العينة عند االعتراؼ بمشكالت  (ىػ/2-3-4)جدكؿ رقـ 
 التدقيؽ عمى الذمـ المشككؾ فييا

درجة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقـ
 األهمية

 متوسطة 1.197 3.04 عدـ استخداـ كشؼ تعمير الذمـ  78
 متوسطة 1.181 3.09  عدـ توفر النسب لمذمـ المتأخرة 79
عدـ توفر المعمومات الكاممة عف  8

 الذمـ المدينة
 متوسطة 1.149 3.05

عدـ تعاوف اإلدارة مع المدقؽ  81
فيما يتعمؽ بمصادقات الذمـ 

 المدينة

 متوسطة 1.132 3.18

 متوسطة  3.09 المتوسط الحسابي لممجموعة 
ك فيما يتعمؽ بمشكالت الذمـ المشككؾ فييا فمقد أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ 

عمى " عدـ تعاكف اإلدارة مع المدقؽ فيما يتعمؽ بمصادقات الذمـ المدينة " أعاله حصكؿ الفقرة 

عدـ " بينما حصمت الفقرة 1.132 كانحراؼ معيارم 3.18المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي 

 كانحراؼ معيارم 3.04عمى المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي " استخداـ كشؼ تعمير الذمـ 

1.197 .

إف عدـ تعاكف اإلدارة مع المدقؽ فيما يتعمؽ بمصادقات الذمـ المدينة قد يؤدم إلى 

تضميؿ المدقؽ كبالتالي كقكع الغش المقصكد كاالحتياؿ المالي كاإلضرار بالمساىميف كمستخدمي 

 .البيانات المالية
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كالخالصة أنو عمى ما يبدك ال يرل مدققك الحسابات الخارجيكف األردنيكف بأف 

كيمكف االستخالص مف نتائج . المشكالت المقترحة في ىذه الدراسة ىامة كتعيؽ جكدة عمميـ

الدراسة بأف مدققي الحسابات ال يمتزمكف بالقدر الكافي بمتطمبات معايير التدقيؽ الدكلية فيما 

يتعمؽ بالمخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة عمى الرغـ مف احتماؿ محدكدية 

كىذا األمر يثير االنتباه كيستدعي مزيدا مف الجيد مف قبؿ . المشكالت التي قد تعيؽ ذلؾ 

 .المدققيف كالجيات التشريعية مف أجؿ زيادة التزاـ مدققي الحسابات بمسؤكلياتيـ المينية
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 :اختبار فرضيات الدراسة: 4-4
 
:  اختبار فرضيات الدراسة الثالث األولى4-4-1
 

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار    :HO1الفرضية الرئيسة األولى

: ، كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية(540)التدقيؽ الدكلي رقـ 

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (4

. فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (5

. فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى األصكؿ المحتممة (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (6

 .فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار    :HO2الفرضية الرئيسة الثانية

، فيما يتعمؽ بالمشكالت المقترحة بالتدقيؽ عمى المخصصات (540)التدقيؽ الدكلي رقـ 

 :كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (6

.   فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى ضريبة المبيعات (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (7

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى ضماف الصيانة كاإلصالح (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (8

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى العقكد المستقبمية (540)
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ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ  (9

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ (540)

ال يمتـز مدققك الحسابات الخارجيكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي  (10

 .  فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى الذمـ المشككؾ فييا (540)رقـ 

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف  :HO3الفرضية الرئيسة الثالثة

فيما يتعمؽ بالتدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة كيتفرع عف ىذه 

 :الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (6

. ضريبة المبيعات

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (7

. ضماف الصيانة كاإلصالح

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (8

 .العقكد المستقبمية

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (9

 .استيالؾ األصكؿ القابمة لالستيالؾ

ال تكجد مشكالت تكاجو مدققي الحسابات الخارجييف عند التدقيؽ عمى  (10

 .الذمـ المشككؾ فييا

الختبار مدل قبكؿ أك رفض فرضيات الدراسة الثالث األكلى، قاـ الباحث بعمؿ اختبار 

حيث  (One sample t-test  )لفرضيات الدراسة الرئيسة كالفرعية مف خالؿ استخداـ اختبار

 المحسكبة أكبر مف قيمتيا الجدكلية ، ك إذا كانت tأنو ترفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 
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كقد تـ في جميع ىذه االختبارات مقارنة متكسط إجابات كؿ فرضية فرعية مع  . 0.05 ≤الداللة 

نتائج اختبار الفرضيات  (1-4-4)كيكضح الجدكؿ . (3)المتكسط االفتراضي لإلجابات كىك 

. الفرعية الممحقة لمفرضيات الثالث الرئيسة األكلى

 .لتحميؿ االستبانات المستردة One sample t-testنتائج اختبار  (1-4-4)جدكؿ رقـ 

اسـ 
 الفرضية

البياف 
 

 

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

t 
 المحسوبة

t 
الجدولية
* 

p 
value 

 النتيجة

 1الرئيسة

 1الفرعية   

القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى 

 المخصصات

 رفض 0.00 1.984 9.487 0.636 3.604

 1الرئيسة 

 2الفرعية   

القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى 

 األصوؿ المحتممة

 رفض 0.00 1.984 4.710 0.807 3.380

 1الرئيسة 

 3الفرعية   

القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى 

 االلتزامات المحتممة

 رفض 0.00 1.984 9.213 0.627 3.578

 2الرئيسة 

 1الفرعية   

القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى 

 ضريبة المبيعات

 رفض 0.00 1.984 5.422 0.724 3.393

 2الرئيسة 

 2الفرعية   

القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى 

 ضماف الصيانة واإلصالح

 رفض 0.00 1.984 3.987 0.724 3.289

 2الرئيسة 

  3الفرعية   

القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى العقود 

 المستقبمية

 رفض 0.00 1.984 4.598 0.707 3.325

 2الرئيسة 

 4الفرعية   

القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى 

 استهالؾ األصوؿ القابمة لالستهالؾ

 رفض 0.00 1.984 12.418 0.709 3.880

 2الرئيسة 

 5الفرعية   

القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى الذمـ 

 المشكوؾ فيها

 رفض 0.00 1.984 11.378 0.780 3.888

 3الرئيسة 

 1الفرعية   

االعتراؼ بمشكالت ضريبة 

 المبيعات

 قبوؿ 0.462 1.984 0.738 0.813 3.060
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 3الرئيسة 

  2الفرعية   

االعتراؼ بمشكالت ضماف الصيانة 

 واإلصالح

 قبوؿ 0.422 1.984 -0.807 0.744 2.940

 3الرئيسة 

  3الفرعية   

االعتراؼ بمشكالت العقود 

 المستقبمية

 قبوؿ 0.409 1.984 -0.829 0.885 2.927

 3الرئيسة 

 4الفرعية   

االعتراؼ بمشكالت استهالؾ 

 األصوؿ القابمة لالستهالؾ

 رفض 0.027 1.984 -2.239 1.105 2.753

 3الرئيسة 

 5الفرعية   

االعتراؼ بمشكالت الذمـ المشكوؾ 

 فيها

 قبوؿ 0.389 1.984 0.864 1.041 3.090

 (Lind, Marchal, & Wathen  (2010) ) 99 = 1 – 100 الجدولية عند درجات الحرية tتـ اعتماد *

فإف الفرضية العدمية الرئيسة األكلى ترفض  (1-4-4)بناء عمى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

بما معناه أف مدققي الحسابات  (حيث كاف ىناؾ رفض لجميع الفرضيات الفرعية المتعمقة بيا  )

 إلى حد ما عند التدقيؽ 540الخارجييف األردنييف يمتزمكف بمتطمبات المعيار الدكلي لمتدقيؽ رقـ 

. عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة بشكؿ عاـ

حيث كاف ىناؾ رفض لجميع  )كبالنسبة لمفرضية العدمية الرئيسة الثانية فإنيا ترفض 

بما معناه أف مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف يمتزمكف  (الفرضيات الفرعية المتعمقة بيا 

 إلى حد ما عند التدقيؽ عمى مكضكعات المشكالت 540بمتطمبات المعيار الدكلي لمتدقيؽ رقـ 

. المتعمقة بالمخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة 

حيث كاف ىناؾ عدـ رفض لمعظـ  )كبالنسبة لمفرضية العدمية الرئيسة الثالثة فإنيا تقبؿ 

لـ تكف لترفض إذا - الفرضيات الفرعية المتعمقة بيا باستثناء كاحدة رفضت بمعدؿ منخفض جدا 

كىذا معناه أف المشكالت المقترحة ليست ذات أثر ىاـ يعيؽ عممية  (%1كاف مستكل المعنكية 

. التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الممارسة العممية
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:  اختبار فرضية الدراسة الرابعة4-4-2

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات : HO4 الفرضية الرئيسة الرابعة

أفراد عينة الدراسة تعكد لمخمفية الشخصية لكؿ منيـ كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات 

: الفرعية التالية

. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لعمر المستجيب (1

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لمرتبة الكظيفية  (2

. لممستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لممؤىؿ العممي  (3

. لممستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لعدد سنكات الخبرة  (4

.  لممستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لمحصكؿ عمى  (5

. الشيادات المينية لممستجيب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لالرتباط بمكتب تدقيؽ  (6

. عالمي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تبعا لعدد المدققيف الممارسيف  (7

.  في مكتب التدقيؽ

-MannكKruskal-Wallis الختبار ىذه الفرضيات تـ استخداـ اختبارم 

Whitney كذلؾ لمقارنة متكسطات إجابات الفئات المختمفة في متغيرات الخمفية الشخصية 
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عند المقارنة بيف ثالث فئات فأكثر كاختبار  Kruskal-Wallisحيث ُيستخدـ اختبار 

Mann-Whitney كقد اضطر الباحث إلى دمج بعض الفئات معا . لممقارنة بيف فئتيف

 .بسبب انخفاض تكرارات بعض الفئات بشكؿ كبير مما يعيؽ تنفيذ االختبارات المذككرة

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد : الفرضية الفرعية األولى

 .العينة تبعا لعمر المستجيب

كذلؾ مف أجؿ  Kruskal-Wallis الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة 

 50 كالفئة 50 – 41 كالفئة 40 – 31تبعا لمعمر كلقد قاـ الباحث بدمج فئات األعمار 

 (. 2-4-4 )فأكثر لقمة عدد المدققيف نسبيا في ىذه الفئات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

المتكسط الحسابي لكؿ فئة مف فئات متغير العمر كذلؾ لمجمؿ  (2-4-4)كيكضح الجدكؿ

التي أظير االختبار أنو يكجد فييا فركؽ ذات داللة إحصائية ميمة عند مستكل معنكية 

 كقد عمؿ الباحث عمى استثناء الجمؿ التي ال ينتج عنيا فرؽ إحصائي ميـ كذلؾ 0.05

. لعدـ أىمية عرضيا كحجـ المعمكمات الكبير الذم سيتـ عرضو إف لـ تستثف
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 .التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة تبعا الختالؼ العمر (2-4-4)جدكؿ رقـ 
رقـ 
الجممة 
 

 

رقـ 
 المجموعة

أقؿ  الجممة
مف 
25 
 سنة

25 - 
30 
 سنة

31 
سنة 
 فأكثر

P 
value 

تقييـ مخاطر وجود خطأ في التقدير  و/4-3-1 45
 المحاسبي

3.27 3.57 3.05 0.049 

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات المعيار  و/4-3-1 46
 الخاص بالتقديرات المحاسبية

3.35 3.67 3.05 0.027 

متابعة األحداث الالحقة و توفيرها ألدلة  و/4-3-1 47
 تدقيؽ

3.08 3.74 2.95 0.002 

 0.007 2.76 3.52 3.05 تقييـ واختبار أنظمة الرقابة المعنية و/4-3-1 48
تقييـ مخاطر وجود خطأ في التقدير  ز/4-3-1 53

 المحاسبي
3.68 4.07 4.05 0.048 

 0.005 3.57 4.17 3.54 تقييـ واختبار أنظمة الرقابة المعنية ز/4-3-1 56
تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات المعيار  ح/4-3-1 62

 الخاص بالتقديرات المحاسبية
3.62 4.07 3.90 0.019 

متابعة األحداث الالحقة و توفيرها ألدلة  ح/4-3-1 63
 تدقيؽ

3.70 4.10 3.81 0.041 

 0.014 3.71 4.12 3.57 تقييـ واختبار أنظمة الرقابة المعنية ح/4-3-1 64

فإف الجمؿ الكاردة فيو ىي التي كجد  (2-4-4)بالنظر إلى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

فييا اختالفات ميمة إحصائيا بيف أفراد العينة تعكد إلى العمر كيظير الجدكؿ السابؽ بأنو 

 جمؿ أظيرت فركؽ ذات أىمية إحصائية كأف الغالبية العظمى لـ ينتج عنيا اختالفات 9فقط 

إحصائية ميمة تعكد إلى العمر كيالحظ أف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ مكزعة بشكؿ 

. شبو عشكائي بيف مجمكعات األسئمة كعميو ال ترفض الفرضية العدمية 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد : الفرضية الفرعية الثانية

. العينة تبعا لمرتبة الكظيفية لممستجيب
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 كذلؾ مف أجؿ  Kruskal-Wallisالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة 

تبعا لمرتبة الكظيفية كلقد قاـ الباحث بدمج رتبة مدير تدقيؽ مع رتبة شريؾ لقمة عدد مف 

 (. 3-4-4 )يحممكف رتبة شريؾ نسبيا في ىذه الرتبة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

المتكسط الحسابي لكؿ رتبة مف رتب متغير الرتبة الكظيفية كذلؾ  (3-4-4)كيكضح الجدكؿ

لمجمؿ التي أظير االختبار أنو يكجد فييا فركؽ ذات داللة إحصائية ميمة عند مستكل 

  . كقد عمؿ الباحث عمى استثناء الجمؿ التي ال ينتج عنيا فرؽ إحصائي ميـ0.05معنكية 

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة تبعا الختالؼ الرتبة  (3-4-4)جدكؿ رقـ 
 .الكظيفية
رقـ 
 الجممة

رقـ 
 المجموعة

مساعد  الجمؿ
 مدقؽ

مدقؽ  مدقؽ
 رئيس

مشرؼ 
 تدقيؽ

مدير 
أو 
 شريؾ

P 
value 

تقييـ واختبار أنظمة  أ/4-3-1 8
 الرقابة المعنية

3.58 3.50 3.73 3.64 2.72 0.012 

متابعة األحداث  د/4-3-1 31
الالحقة و توفيرها 

 ألدلة تدقيؽ

3.35 3.23 3.82 3.93 3.00 0.017 

عدـ التعاوف مع  ج/4-3-2 72
المدقؽ مف أجؿ 

الوصوؿ إلى ما يريد 
مف معمومات 

بخصوص العقود 
 المستقبمية

2.97 3.54 2.73 2.71 3.00 0.041 

اختيار أسموب  د/4-3-2 75
االستهالؾ دوف 
 أساس عممي

2.58 3.46 2.45 2.79 2.00 0.003 
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فإف الجمؿ الكاردة فيو ىي التي كجد  (3-4-4)بالنظر إلى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

فييا اختالفات ميمة إحصائيا بيف أفراد العينة تعكد إلى الرتبة الكظيفية كيظير الجدكؿ 

 جمؿ أظيرت فركؽ ذات أىمية إحصائية كأف الغالبية العظمى لـ ينتج 4السابؽ بأنو فقط 

عنيا اختالفات إحصائية ميمة تعكد إلى الرتبة الكظيفية كيالحظ أف المتكسطات الحسابية 

في الجدكؿ مكزعة بشكؿ شبو عشكائي بيف مجمكعات األسئمة كعميو ال ترفض الفرضية 

.  العدمية

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة : الفرضية الفرعية الثالثة

 .تبعا لممؤىؿ العممي لممستجيب

 كذلؾ مف أجؿ  Kruskal-Wallisالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة 

تبعا لممؤىؿ العممي كلقد قاـ الباحث بدمج المؤىالت دبمـك عالي كماجستير كدكتكراه لقمة 

 (. 4-4-4 )عدد مف يحممكف ىذه المؤىالت نسبيا كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

المتكسط الحسابي لكؿ مؤىؿ مف مؤىالت متغير المؤىؿ العممي  (4-4-4)كيكضح الجدكؿ

كذلؾ لمجمؿ التي أظير االختبار أنو يكجد فييا فركؽ ذات داللة إحصائية ميمة عند مستكل 

 كقد عمؿ الباحث عمى استثناء الجمؿ التي ال ينتج عنيا فرؽ إحصائي ميـ 0.05معنكية 

. كذلؾ لعدـ أىمية عرضيا
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التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة تبعا الختالؼ المؤىؿ  (4-4-4)جدكؿ رقـ
 .العممي
رقـ 
 الجممة

رقـ 
 المجموعة

دبموـ  الجمؿ
كمية 
 مجتمع

دبمـو عالي  بكالوريوس
 أو ماجستير

P 
value 

 0.033 2.77 3.44 3.00 فهـ متطمبات التقديرات المحاسبية هػ/4-3-1 33
تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  هػ/4-3-1 34

لمعمميات التي تحتاج إلى اعتراؼ 
فصاح  وا 

3.08 3.45 2.77 0.022 

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  هػ/4-3-1 35
 التقديرات المحاسبية

3.00 3.45 2.85 0.044 

 0.044 3.00 3.52 3.00 مراجعة تقديرات السنوات السابقة هػ/4-3-1 36
تقييـ مخاطر وجود خطأ في  هػ/4-3-1 37

 التقدير المحاسبي
2.83 3.60 3.00 0.014 

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  هػ/4-3-1 38
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

2.67 3.41 3.08 0.022 

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  ح/4-3-1 64
 المعنية

3.58 3.77 4.38 0.030 

ضغوط إدارة الشركة عمى جميع  أ/4-3-2 66
الجهات التي مف الممكف أف 

يستفيد منها المدقؽ في تقدير 
 قيمة المخصص

2.50 3.13 3.46 0.015 

فإف الجمؿ الكاردة فيو ىي التي كجد  (4-4-4)بالنظر إلى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

فييا اختالفات ميمة إحصائيا بيف أفراد العينة تعكد إلى المؤىؿ العممي كيظير الجدكؿ 

 جمؿ أظيرت فركؽ ذات أىمية إحصائية كأف الغالبية العظمى لـ ينتج 8السابؽ بأنو فقط 

عنيا اختالفات إحصائية ميمة تعكد إلى المؤىؿ العممي كيالحظ أف المتكسطات الحسابية 

في الجدكؿ مكزعة بشكؿ شبو عشكائي بيف مجمكعات األسئمة كعميو ال ترفض الفرضية 

.  العدمية
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد : الفرضية الفرعية الرابعة

.  العينة تبعا لعدد سنكات الخبرة لممستجيب

كذلؾ مف أجؿ  Kruskal-Wallis الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة 

 ك 16 سنة كالفئة بيف 15 ك 11تبعا لعدد سنكات الخبرة كلقد قاـ الباحث بدمج الفئات بيف 

(. 5-4-4) سنة كما ىك مكضح في الجدكؿ 20 سنة كالفئة أكثر مف 20

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة تبعا الختالؼ عدد  (5-4-4)جدكؿ رقـ
 .سنكات الخبرة

رقـ 
 الجممة

رقـ 
 المجموعة

 5أقؿ مف  الجممة
 سنوات

5 – 10 
 سنوات

 11أكثر مف 
 سنة

P value 

مراجعة تقديرات  د/4-3-1 28
 السنوات السابقة

3.54 3.40 2.73 0.029 

فإف الجممة الكاردة فيو ىي التي كجد  (5-4-4)بالنظر إلى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

فييا اختالفات ميمة إحصائيا بيف أفراد العينة تعكد إلى عدد سنكات الخبرة لممستجيب 

كيظير الجدكؿ السابؽ بأنو فقط  جممة كاحدة أظيرت فركؽ ذات أىمية إحصائية كأف 

الغالبية العظمى لـ ينتج عنيا اختالفات إحصائية ميمة تعكد إلى عدد سنكات الخبرة 

. لممستجيب كعميو ال ترفض الفرضية العدمية 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد : الفرضية الفرعية الخامسة

. العينة تبعا لمحصكؿ عمى الشيادات المينية لممستجيب

  كذلؾ مف أجؿ Mann-Whitneyالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة 
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المتكسط الحسابي لكؿ  (6-4-4)كيكضح الجدكؿ. تبعا لمحصكؿ عمى الشيادات المينية

إجابة مف إجابات متغير الشيادات المينية كذلؾ لمجمؿ التي أظير االختبار أنو يكجد فييا 

 كقد عمؿ الباحث عمى استثناء 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية ميمة عند مستكل معنكية 

. الجمؿ التي ال ينتج عنيا فرؽ إحصائي ميـ كذلؾ لعدـ أىمية عرضيا

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة تبعا الختالؼ  (6-4-4)جدكؿ رقـ 
 .الشيادات المينية

رقـ 
 الجممة

رقـ 
 المجموعة

 P ال نعـ الجمؿ
value 

 0.048 3.56 3.13 فهـ متطمبات التقديرات المحاسبية ب/4-3-1 9
 0.006 3.47 2.90 تقييـ واختبار أنظمة الرقابة المعنية ب/4-3-1 16
تقييـ كيفية اختيار اإلدارة لمعمميات التي تحتاج  د/4-3-1 26

فصاح  إلى اعتراؼ وا 
3.10 3.51 0.043 

 0.042 3.46 3.07 تقييـ مخاطر وجود خطأ في التقدير المحاسبي د/4-3-1 29
 0.038 3.44 3.00 تقييـ واختبار أنظمة الرقابة المعنية د/4-3-1 32
 0.037 2.77 2.27 عدـ الثبات في حساب نسب االستهالؾ د/4-3-2 74
 0.021 3.21 2.63 عدـ استخداـ كشؼ تعمير الذمـ ح/4-3-1 78
 0.003 3.31 2.57 عدـ توفر النسب لمذمـ المتأخرة ح/4-3-1 79

فإف الجمؿ الكاردة فيو ىي التي كجد  (6-4-4)بالنظر إلى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

فييا اختالفات ميمة إحصائيا بيف أفراد العينة تعكد إلى الشيادات المينية كيظير الجدكؿ 

 جمؿ أظيرت فركؽ ذات أىمية إحصائية كأف الغالبية العظمى لـ ينتج 8السابؽ بأنو فقط 

عنيا اختالفات إحصائية ميمة تعكد إلى الشيادات المينية كيالحظ أف المتكسطات الحسابية 

في الجدكؿ مكزعة بشكؿ شبو عشكائي بيف مجمكعات األسئمة كعميو ال ترفض الفرضية 

. العدمية 
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد : الفرضية الفرعية السادسة

. العينة تبعا لالرتباط بمكتب تدقيؽ عالمي

  كذلؾ مف أجؿ Kruskal-Wallisالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة 

المتكسط الحسابي لكؿ إجابة  (7-4-4)كيكضح الجدكؿ. تبعا لالرتباط بمكتب تدقيؽ عالمي

مف إجابات متغير االرتباط بمكتب تدقيؽ عالمي كذلؾ لمجمؿ التي أظير االختبار أنو يكجد 

 كقد عمؿ الباحث عمى 0.05فييا فركؽ ذات داللة إحصائية ميمة عند مستكل معنكية 

 .استثناء الجمؿ التي ال ينتج عنيا فرؽ إحصائي ميـ كذلؾ لعدـ أىمية عرضيا

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة تبعا الختالؼ  (7-4-4)جدكؿ رقـ 
 .االرتباط بمكتب تدقيؽ عالمي

رقـ 
 الجممة

رقـ 
 المجموعة

نعـ مف  الجمؿ
األربعة 
الكبار 
 

 

نعـ ليس 
مف األربعة 

 الكبار

 P ال
value 

تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  ب/4-3-1 10
لمعمميات التي تحتاج إلى 

فصاح  اعتراؼ وا 

3.44 3.34 2.57 0.046 

تقييـ مخاطر وجود خطأ في  ب/4-3-1 13
 التقدير المحاسبي

3.44 3.41 2.43 0.016 

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  ب/4-3-1 14
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

3.43 3.41 2.57 0.038 

متابعة األحداث الالحقة و  ب/4-3-1 15
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

3.46 3.84 2.57 0.005 

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  ب/4-3-1 16
 المعنية

3.16 3.69 2.71 0.025 
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تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  ج/4-3-1 18
لمعمميات التي تحتاج إلى 

فصاح  اعتراؼ وا 

3.54 3.63 2.43 0.003 

تقييـ مخاطر وجود خطأ في  ج/4-3-1 21
 التقدير المحاسبي

3.61 3.66 2.86 0.030 

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  ج/4-3-1 22
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

3.77 3.66 2.86 0.003 

تقييـ مخاطر وجود خطأ في  و/4-3-1 45
 التقدير المحاسبي

3.48 3.31 2.43 0.030 

تقييـ مدى االلتزاـ بمتطمبات  و/4-3-1 46
المعيار الخاص بالتقديرات 

 المحاسبية

3.52 3.44 2.43 0.021 

متابعة األحداث الالحقة و  و/4-3-1 47
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

3.43 3.34 2.43 0.017 

مراجعة تقديرات السنوات  ز/4-3-1 52
 السابقة

4.07 3.91 3.29 0.039 

متابعة األحداث الالحقة و  ز/4-3-1 55
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

4.00 3.59 2.86 0.005 

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  ز/4-3-1 56
 المعنية

3.97 3.66 3.14 0.025 

تقييـ كيفية اختيار اإلدارة  ح/4-3-1 58
لمعمميات التي تحتاج إلى 

فصاح  اعتراؼ وا 

4.18 3.75 2.86 0.002 

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  ح/4-3-1 59
 التقديرات المحاسبية

4.05 3.75 3.00 0.024 

مراجعة تقديرات السنوات  ح/4-3-1 60
 السابقة

4.00 3.94 2.86 0.038 

تقييـ مخاطر وجود خطأ في  ح/4-3-1 61
 التقدير المحاسبي

4.03 3.75 3.00 0.049 

متابعة األحداث الالحقة و  ح/4-3-1 63
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

4.07 3.72 3.14 0.026 

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  ح/4-3-1 64
 المعنية

4.03 3.56 3.29 0.005 
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عدـ استخداـ كشؼ تعمير  هػ/4-3-2 78
 الذمـ

2.74 3.63 3.00 0.001 

 0.000 3.43 3.81 2.67 عدـ توفر النسب لمذمـ المتأخرة هػ/4-3-2 79
عدـ تعاوف اإلدارة مع المدقؽ  هػ/4-3-2 81

فيما يتعمؽ بمصادقات الذمـ 
 المدينة

2.87 3.69 3.57 0.001 

فإف الجمؿ الكاردة فيو ىي التي كجد  (7-4-4)بالنظر إلى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

فييا اختالفات ميمة إحصائيا بيف أفراد العينة تعكد إلى االرتباط بمكتب تدقيؽ عالمي 

 جممة أظيرت فركؽ ذات أىمية إحصائية كأف الغالبية 23كيظير الجدكؿ السابؽ بأنو فقط 

العظمى لـ ينتج عنيا اختالفات إحصائية ميمة تعكد إلى االرتباط بمكتب تدقيؽ عالمي 

كيالحظ أف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ مكزعة بشكؿ شبو عشكائي بيف مجمكعات 

. األسئمة كعميو ال ترفض الفرضية العدمية 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد : الفرضية الفرعية السابعة

.  العينة تبعا لعدد المدققيف الممارسيف في مكتب التدقيؽ

  كذلؾ مف أجؿ  Kruskal-Wallisالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  

التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة 

المتكسط الحسابي لكؿ فئة مف  (8-4-4)كيكضح الجدكؿ. تبعا لعدد المدققيف الممارسيف

فئات متغير عدد المدققيف الممارسيف كذلؾ لمجمؿ التي أظير االختبار أنو يكجد فييا فركؽ 

 كقد عمؿ الباحث عمى استثناء الجمؿ 0.05ذات داللة إحصائية ميمة عند مستكل معنكية 

 .التي ال ينتج عنيا فرؽ إحصائي ميـ كذلؾ لعدـ أىمية عرضيا
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التحقؽ مف الفركؽ في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة تبعا الختالؼ عدد  (8-4-4)جدكؿ رقـ 
 .المدققيف الممارسيف

رقـ 
 الجممة

رقـ 
 المجموعة

 الجمؿ
 

 

6 – 
10 

11 - 
20 

21 - 
50 

أكثر 
 50مف 

P 
value 

متابعة األحداث الالحقة و  أ/4-3-1 7
 توفيرها ألدلة تدقيؽ

3.50 4.16 3.92 3.51 0.015 

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  ب/4-3-1 16
 المعنية

3.75 3.79 3.42 2.96 0.013 

فهـ متطمبات التقديرات  هػ/4-3-1 33
 المحاسبية

4.00 3.68 2.85 3.28 0.007 

تقييـ كيفية قياـ اإلدارة بإجراء  هػ/4-3-1 35
 التقديرات المحاسبية

4.13 3.47 2.96 3.32 0.013 

 0.031 3.49 3.15 3.21 4.00 مراجعة تقديرات السنوات السابقة هػ/4-3-1 36
تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  ز/4-3-1 56

 المعنية
2.88 3.95 3.92 3.85 0.027 

تقييـ واختبار أنظمة الرقابة  ح/4-3-1 64
 المعنية

3.25 3.58 4.08 3.89 0.024 

عدـ توفر المعمومات مف  أ/4-3-2 65
الجهات المسؤولة عف تقدير 
قيمة المخصص في حالة رفع 

 دعوى قضائية

2.63 3.32 3.35 2.91 0.040 

عدـ الثبات في حساب نسب  د/4-3-2 74
 االستهالؾ

2.63 2.16 3.12 2.53 0.036 

اختيار أسموب االستهالؾ دوف  د/4-3-2 75
 أساس عممي

3.63 2.11 3.35 2.47 0.000 

تحديد قيمة الخردة دوف أساس  د/4-3-2 76
 عممي

3.75 2.32 3.31 2.62 0.009 

تخفيض نسب االستهالؾ دوف  د/4-3-2 77
 أساس عممي

3.38 2.42 3.54 2.53 0.002 

 0.003 2.64 3.27 3.32 4.00 عدـ استخداـ كشؼ تعمير الذمـ هػ/4-3-2 78
 0.000 2.51 3.42 3.58 4.25  عدـ توفر النسب لمذمـ المتأخرة هػ/4-3-2 79
عدـ توفر المعمومات الكاممة عف  هػ/4-3-2 80

 الذمـ المدينة
3.88 2.95 3.46 2.72 0.005 
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عدـ تعاوف اإلدارة مع المدقؽ  هػ/4-3-2 81
فيما يتعمؽ بمصادقات الذمـ 

 المدينة

3.88 3.53 350 2.74 0.002 

فإف الجمؿ الكاردة فيو ىي التي كجد  (8-4-4)بالنظر إلى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

فييا اختالفات ميمة إحصائيا بيف أفراد العينة تعكد إلى عدد المدققيف الممارسيف، كيظير 

 جممة أظيرت فركؽ ذات أىمية إحصائية كأف الغالبية العظمى 16الجدكؿ السابؽ بأنو فقط 

لـ ينتج عنيا اختالفات إحصائية ميمة تعكد إلى عدد المدققيف الممارسيف في مكتب التدقيؽ 

كيالحظ أف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ مكزعة بشكؿ شبو عشكائي بيف مجمكعات 

.  األسئمة كعميو ال ترفض الفرضية العدمية

بناء عمى ما سبؽ فإف الفرضية العدمية الرابعة تقبؿ بشكؿ عاـ كبالتالي فإف الخمفية 

. الشخصية لممستجيبيف ال تؤثر في إجاباتيـ عف أسئمة االستبانة

 اختبار موثوقية النتائج  4-5

يبيف  (5-4)لمتحقؽ مف مكثكقية النتائج تـ إجراء اختبار كركنباخ ألفا، كالجدكؿ 

 0.96نتائج كركنباخ ألفا كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة كركنباخ ألفا لجميع األسئمة معا كانت 

كىذه األرقاـ أعمى مف الحد األدنى  . 0.714كما لـ تقؿ ألم مجمكعة مف األسئمة عف 

كبذلؾ يمكف القكؿ  (Saunders, Lewis & Thornhill 2012 .)0.70المقبكؿ كىك 

 .بمكثكقية نتائج الدراسة
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 ( : اختبار كركنباخ ألفا ) اختبار مكثكقية النتائج  ( 5-4جدكؿ )

 قيـ كرونباخ ألفا البياف
 0.890 القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى المخصصات

 0.932 القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى األصوؿ المحتممة
 0.873 القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى االلتزامات المحتممة
 0.915 القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى ضريبة المبيعات
القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى ضماف الصيانة 

 واإلصالح
0.916 

 0.908 القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى العقود المستقبمية
القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى استهالؾ األصوؿ 

 القابمة لالستهالؾ
0.925 

 0.953 القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى الذمـ المشكوؾ فيها
 0.776 االعتراؼ بمشكالت ضريبة المبيعات

 0.714 االعتراؼ بمشكالت ضماف الصيانة واإلصالح
 0.833 االعتراؼ بمشكالت العقود المستقبمية

االعتراؼ بمشكالت استهالؾ األصوؿ القابمة 
 لالستهالؾ

0.930 

 0.916 االعتراؼ بمشكالت الذمـ المشكوؾ فيها
 0.960 جميع األسئمة
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: المقدمة: 5-1
 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف في األردف 

في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة  (540)بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

كااللتزامات المحتممة في الشركات األردنية كالمشكالت التي قد تكاجييـ عند تدقيقيـ عمى ىذه 

البنكد، كلقد كضع الباحث عددا مف األسئمة كالفرضيات التي تتعمؽ بالدراسة كتكصؿ إلى عدة 

: استنتاجات ساىمت في اإلجابة عف أسئمة كفرضيات الدراسة، ككما يمي

:  االستنتاجات: 5-2

أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف ىناؾ التزاما إلى حد ما مف قبؿ مدققي الحسابات 

في التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ  (540)الخارجييف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ

المحتممة كااللتزامات المحتممة ككذلؾ التزاما بمعيار التدقيؽ المذككر فيما يتعمؽ بالمشكالت 

المقترحة في التدقيؽ عمى المخصصات ك األصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة في الشركات 

األردنية أضؼ إلى ذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تعكد 

لمخمفية الشخصية لكؿ منيـ كلقد كانت ىذه الفركؽ مشتتة نسبيا كال تتبع تكجيا معينا كمف ىنا 

. كانت النتيجة عدـ كجكد فركؽ ميمة

في  (540)عمى الرغـ مف أف المدققيف ممتزمكف بمتطمبات معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

التدقيؽ عمى المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة إال أف المتكسطات الحسابية 

 تجعؿ مف ىذا االلتزاـ التزاما نسبيا مما 3.50 – 3.00الصغيرة نسبيا كالتي تتراكح معظميا بيف 

. يعطي االنطباع بكجكد مشكمة

كقد تعكد أسباب االلتزاـ النسبي مف قبؿ المدققيف تجاه التدقيؽ عمى المخصصات 

كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات المحتممة إلى قمة إدراكيـ لممسؤكلية كاألىمية لمبنكد التي يدققكف 
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عمييا ككذلؾ اعتقادىـ بعدـ كجكد محاكمات رادعة كعدـ تأثير ذلؾ في خسارتيـ لزبائنيـ 

كسمعتيـ، أضؼ إلى ذلؾ انخفاض األتعاب التي يتمقكنيا لقاء تدقيقيـ عمى ىذه البنكد كغيرىا، 

. كمف الممكف أف يككف أحد األسباب عدـ اإللماـ الكافي بمتطمبات معايير التدقيؽ الدكلية

لقد أيدت دراسات سابقة بعض أك كؿ ىذه االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا في االلتزاـ 

ذنيبات ك ). النسبي لمدققي الحسابات الخارجييف األردنييف بمتطمبات معايير التدقيؽ الدكلية

 Abdullatif & Al-khadash, 2010,، 2008 ، مكمني كبدكر،  2006شناؽ ،

Abdullatif, 2013) 

أما عدـ اعتبار المشكالت المقترحة مشكالت حقيقية إلى حد ما فمف الممكف أف يعكد 

دراؾ إدارات الشركات كالتزاميـ بمتطمبات معايير المحاسبة الدكلية المعنية ،  ذلؾ إلى كعي كا 

أضؼ إلى ذلؾ الكضكح النسبي لمعايير المحاسبة  الدكلية كقانكف ضريبة الدخؿ في معالجة ىذه 

األمكر أك أف ىذه األمكر ال تشكؿ مشكالت حقيقية في األردف، لكف ىناؾ عدـ إدراؾ مف قبؿ 

. المدققيف لذلؾ

: التوصيات: 5-3

استنادا إلى نتائج التحميؿ اإلحصائي كاالستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا خرجت الدراسة 

: بالتكصيات التالية

أف ييتـ المدققكف بااللتزاـ بمتطمبات معايير التدقيؽ الدكلية في التدقيؽ عمى  (1

التقديرات المحاسبية كتحديدا المخصصات كاألصكؿ المحتممة كااللتزامات 

المحتممة لما لذلؾ مف أىمية كبيرة في سد باب مف أبكاب االحتياؿ المالي 

الذم يؤدم إلى عرض قكائـ مالية مضممة لمستخدمي ىذه القكائـ المالية مف 

. المساىميف كالمستثمريف كغيرىـ
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ضركرة قياـ الجيات المعنية كالمختصة بعقد دكرات متخصصة في معايير  (2

التدقيؽ الدكلية كأف يككف االلتحاؽ بيذه الدكرات إلزاميا كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ 

اليدؼ األسمى مف التدقيؽ كىك تفادم كقكع االحتياؿ أك الخطأ غير 

المقصكد في البيانات المالية كبالتالي ُتظير القكائـ المالية البيانات المالية 

بعدالة األمر الذم يجعؿ مف قرارات مستخدمي البيانات المالية أكثر رشدا ك 

مبنية عمى بيانات مالية عادلة األمر الذم يعكد عمى االقتصاد الكطني 

. بالتقدـ كاالزدىار

أف تقكـ الجيات الرقابية كجمعية المحاسبيف القانكنييف األردنييف بزيادة  (3

 .الرقابة عمى التزاـ مكاتب التدقيؽ بمتطمبات معايير التدقيؽ الدكلية 

أف تعمؿ مكاتب التدقيؽ عمى تشجيع المدققيف العامميف لدييا عمى الحصكؿ  (4

عمى الشيادات المينية المحمية كالعالمية لما في ذلؾ مف أثر كنتيجة إيجابية 

كبيرة في االلتزاـ بمتطمبات معايير التدقيؽ الدكلية كفيميا بالشكؿ الذم 

يمكف مف تطبيقيا بالشكؿ الصحيح كذلؾ مف خالؿ زيادة المكافآت المالية 

كغير المالية عند حصكؿ المدقؽ عمى إحدل تمؾ الشيادات المينية المحمية 

 .  كالعالمية المرمكقة
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قائمة المراجع 

 المراجع العربية: أوال

معايير المحاسبة واإلبالغ المالي ( 2010)أبك نصار، محمد كحميدات، جمعة  (1

.  الجامعة األردنيةالدولية، 

المعالجة المحاسبية لاللتزامات الطارئة  " (2000)أبك نصار، محمد كلطفي، منير  (2

 ص، (2)27  دراسات العمـو اإلدارية "في الشركات المساىمة العامة األردنية

283-295. 

إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيؽ   " االتحاد الدكلي لممحاسبيف (3

، ترجمة جمعية (2010)"والمراجعة وعمميات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

. (األردف)المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف

مدى التزاـ الشركات األردنية المساهمة العامة " ( 2011)الحجكج، يكسؼ  (4

باإلفصاح عف المخصصات والموجودات المحتممة والمطموبات المحتممة 

وأثر ذلؾ عمى موثوقية  (37)المنصوص عميها في المعيار المحاسبي الدولي رقـ 

 .، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األكسط"قوائمها المالية

مدى التزاـ مكاتب التدقيؽ في األردف بنموذج  "( 2012)الخطيب، رائد صالح  (5

 .، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األكسط "دراسة ميدانية: مخاطر التدقيؽ

 تقكيـ مدقؽ الحسابات "( 2006)ذنيبات، عمي عبد القادر كشناؽ، باسؿ خالد  (6

الخارجي لكظيفة التدقيؽ الداخمي في ظؿ تطبيؽ معيار التدقيؽ الدكلي ذم الرقـ 

دراسة تحميمية مف كجية نظر مدققي الحسابات الخارجييف كالداخمييف في  : (610)

 .212 – 187، ص 2 عدد2، مجمدالمجمة األردنية في إدارة األعماؿ "األردف 
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مدى التزاـ المدقؽ الخارجي في األردف بإجراءات   "(2009)عرار، شادف،  (7

، رسالة "واختبارات تقييـ مخاطر األخطاء المادية عند تدقيؽ البيانات المالية

 .ماجستير، جامعة الشرؽ األكسط

، (2010)" المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"مجمس معايير المحاسبة الدكلية  (8

 .(األردف)ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف

نظرية المحاسبة واقتصاد  ("1996)مطر،محمد كالحيالي، كليد، كالراكم، حكمت (9

 . دار حنيف"  المعمومات

مدل التزاـ مدققي " ( 2008)مكمني، منذر طالؿ كبدكر، جماؿ إبراىيـ  (10

كالخاص  (240)الحسابات الخارجييف في األردف بتطبيؽ معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

، 1 رقـ35، مجمد دراسات العمـو اإلدارية " بمسؤكلية المدقؽ في كشؼ الغش كمنعو

 . 62 – 39ص 

 دار المسيرة "المحاسبة المتوسطة"( 2011)نكر، عبد الناصر ك إبراىيـ، إيياب (11

 .لمنشر كالتكزيع كالطباعة
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: قائمة المالحؽ

نمكذج االستبانة  (1)ممحؽ رقـ 

 أسماء محكمي االستبانة (2)ممحؽ رقـ 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 (1) عحق رقم

 جك لة اإشكق األ  ط
  علة األ لكل  
 قسم اإلحك سة

 
اٌّحزشِخ /اٌغ١ذح ِذلك اٌحغبثبد اٌّحزشَ/اٌغ١ذ

 

رح١خ ط١جخ، 

 اعزىّبال ٌّزطٍجبد زدق أحلق اإشصابشةاالعزجبٔخ اٌّشفمخ ٟ٘ خضء ِٓ ثحث ٠مَٛ ثٗ اٌجبحث 

اٌحصٛي عٍٝ دسخخ  

اإلققلق  عل اإللخخكا  ٠زٕبٚي اٌجحث . اٌّبخغز١ش فٟ اٌّحبعجخ ِٓ خبِعخ اٌششق األٚعظ 
 األوصل اإلحللعة  ااإلعا كا اإلحللعة  ن اإشك كا األرردلة  اإلششكا اإلن قق وصاجي  ققتن  

 .اإحسكبكا  مق وققلتهم  عل هذه اإسمصر
 

ٌمذ رُ اخز١بسن ضّٓ ِدّٛعخ ِٓ ِذلمٟ اٌحغبثبد اٌز٠ٓ ٠ز١ّضْٚ ثذسخخ عب١ٌخ ِٓ اٌزأ١ً٘ 

اٌعٍّٟ ٚإٌّٟٙ ٌٍّشبسوخ فٟ ٘زٖ االعزجبٔخ ، ٚ ٠شخٛ اٌجبحث أْ رزىشَ ثّٕحٗ ثعضب ِٓ ٚلزه 

اٌث١ّٓ ٌٍّشبسوخ ثزعجئخ ٘زٖ االعزجبٔخ ِؤوذا ٌىُ ثأْ خ١ّع اٌج١بٔبد اٌزٟ عزذٌْٛ ثٙب عٛف 

ٚفٟ حبٌخ ٔشش . عٛف رعبًِ ثغش٠خ ربِخ رغزعًّ ٌغب٠بد اٌذساعخ ٚاٌجحث اٌعٍّٟ فمظ ٚأٔٙب

اٌجحث أٚ رمذ٠ّٗ فٟ ِؤرّش عٍّٟ عزىْٛ إٌزبئح اٌّزوٛسح ِدّعخ ٚال رزعٍك ثّذلك ِحذد أٚ 

. ِىزت رذل١ك ثع١ٕٗ

 

٘زٖ االعزجبٔخ رطشذ ِدّٛعخ ِٓ األعئٍخ اٌّزعٍمخ ثبٌخٍف١خ اٌع١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٌّذلك اٌحغبثبد ثُ 

ِدّٛعخ ِٓ األعئٍخ اٌّزعٍمخ ثّّبسعبد ِذلمٟ اٌحغبثبد فٟ األسدْ عٕذ رذل١ك اٌّخصصبد 

ٚاألصٛي اٌّحزٍّخ ٚاالٌزضاِبد اٌّحزٍّخ فٟ اٌششوبد األسد١ٔخ ٚ اٌّشىالد اٌزٟ ٠ٛاخٙٛ٘ب عٕذ 

. رذل١مُٙ عٍٝ ٘زٖ اٌجٕٛد

 

فٟ حبي سغجذ فٟ االعزفغبس عٓ أٞ شٟء ٚسد فٟ االعزجبٔخ سخبء ال رزشدد فٟ االرصبي 

 ( 0775579086 )ثبٌجبحث عٍٝ اٌشلُ اٌزبٌٟ

 

                                                                       .ٚشىشا ٌىُ حغٓ رعبٚٔىُ

 اإسكحث                                                                    
                                                                                    زدق أحلق اإشصابشة
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:- اٌج١بٔبد اٌشخص١خ :- أٔال

:-  عٕذ االخز١بس إٌّبعت)×(أسخٛ ِٕىُ اٌزىشَ ثٛضع إشبسح * 

 :- انعًز( 1

□ عٕخ  40 ٚ 31ث١ٓ -  ج□ عٕخ      30 ٚ 25ث١ٓ -    ة□ عٕخ     25ألً ِٓ - أ

□ عٕخ     50أوثش ِٓ - ىػ□ عٕخ 50 ٚ 41ث١ٓ - د
 :- انزذثحانٕظٛفٛح( 2     

 □  Semi-Seniorِذلك -ة□       Juniorِغبعذ ِذلك - أ

 □Senior     ِذلك سئ١غٟ - ج

□   Supervisor or Assistant Managerِششف رذل١ك أٚ ِغبعذ ِذ٠ش رذل١ك - د

 □         Partnerشش٠ه -     ٚ□   Managerِذ٠ش رذل١ك - ىػ
 

---------------------------------------------------------- أخشٜ اٌشخبء روش٘ب - ص

 :-  انًؤْمانعهًٙ( 3    

  □دثٍَٛ دساعبد ع١ٍب   - ج□ثىبٌٛس٠ٛط    -     ة□دثٍَٛ و١ٍخ ِدزّع فألً  - أ

  □دوزٛساٖ   - ىػ    □ِبخغز١ش   - د
 :- عذدطُٕاخانخثزجفٙيجالذذقٛقانحظاتاخ( 4

  □ عٕخ  15 ٚ 11ث١ٓ -      ج□ عٕٛاد   10 ٚ 5ث١ٓ -     ة□ عٕٛاد   5دْٚ - أ

  □ عٕخ   20أوثش ِٓ - ىػ□ عٕخ   20 ٚ 16ث١ٓ - د
 ( CMAأٔ CPA أٔ JCPA يثال)انحظٕلعهٗانشٓاداخانًُٓٛح( 5

 □ال   -     ة□ٔعُ   -أ
: ِعٍِٛبد خبصخ ثّىزت اٌزذل١ك اٌزٞ رعًّ ٌذ٠ٗ :- ثاَٛا

 :-  االرذثاطتًكرةذذقٛقعانًٙ (1

□ال    - ج□ٔعُ ١ٌظ ِٓ األسثعخ اٌىجبس  - ة□ٔعُ ِٓ األسثعخ اٌىجبس - أ
 . عذدانًذققٍٛفٙيكرةانرذقٛقانذ٘ذعًمنذّٚحانٛا( 2

 □ ِذلك20 إٌٝ 11ِٓ -    ج□ ِذلم١ٓ 10 إٌٝ 6ِٓ -  ة□ألً ِٓ عزخ ِذلم١ٓ - أ

 □ ِذلك      50أوثش ِٓ - ىػ    □ ِذلك   50 إٌٝ 21ِٓ -      د
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: ٠شخٝ اٌزىشَ ثمشاءح ٘زٖ اٌزعش٠فبد لجً رعجئخ االعزجبٔخ

 

التزاـ مشككؾ في تكقيتو أك مبمغو، كعدـ التأكد ىذا ىك ما يميز :  Provisionاإللخخ( 1
المخصص عف غيره مف االلتزامات، كيمكف أف ينتج المخصص عف التزامات قانكنية أك 

 .استنتاجيو
أصؿ لـ يتحقؽ في الفترة الحالية لكف مف المحتمؿ : Contingent Assetاألوك اإلحللك  ( 2

كال يتـ االعتراؼ باألصؿ المحتمؿ في . الحصكؿ عميو في فترة الحقة في حالة كقكع حدث معيف
. القكائـ المالية 

التزاـ محتمؿ في المستقبؿ اعتمادا عمى نتيجة :  Contingent Liabilityااإلعام اإلحللك( 3
. (مثؿ قضية مرفكعة عمى المنشأة)حدث معيف 

ضريبة تستكفى كنسبة مئكية مف سعر البيع بالتجزئة لمبضائع :  Sales Taxضكدسة اإلسللكا( 4
أك السعر المستكفى مف الجميكر مقابؿ خدمات كىي تككف عادة ضريبة عامة عمى سمسمة 

. كاسعة مف السمع كالخدمات الضركرية كغير الضركرية
تعيد أك تأكيد مطمؽ بأف يقـك البائع : Maintenance Warranty ضلكن اإخلكدة  اإلوكال  ( 5

.  لسمعة أك خدمة معينة بتقديـ خدمة الصيانة أك اإلصالح ليا لفترة محددة في العقد
اتفاقيات لشراء أك بيع مقدار معيف مف السمع أك :  Future Contractsاإلتصر اإلسلتسعلة( 6

. األدكات المالية بسعر معيف كبتاريخ مستقبمي محدد
تكزيع :  Depreciation of Depreciable Assetsا لهكك األوصل اإت كبعة إك لهكك( 7 

. التكمفة الخاضعة لالستيالؾ ألصؿ عمى مدل عمره اإلنتاجي بطريقة منتظمة
حسابات قد ال يتـ تحصيميا كيتـ عادة تككيف :  Doubtful debtsذ م  ششصك  لهك( 8

.  مخصص لمقابمة الحسابات المشككؾ فييا
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أِبَ وً عجبسح رعجش عٓ سأ٠ه فٟ ِذٜ رطج١ك ِذلمٟ  (×)٠شخٝ ٚضع إشبسح  :-ثانثا

 ٌإلخشاءاد اٌّزوٛسح أثٕبء اٌزذل١ك عٍٝ اٌّخصصبد ثشىً عبَاٌحغبثبد فٟ األسدْ 

إْ اٌّطٍٛة ٘ٛ ِب . ٚاألصٛي اٌّحزٍّخ ٚاالٌزضاِبد اٌّحزٍّخ فٟ اٌششوبد األسد١ٔخ

٠مَٛ ثٗ اٌّذلمْٛ فٟ األسدْ ثشىً عبَ ِٓ خالي ِعٍِٛبرىُ اٌعبِخ عٓ رٌه، ٚ ١ٌظ 

ِب ٠مَٛ ثٗ ِىزجىُ ثشىً خبص  ٚ ١ٌظ وزٌه ثبٌضشٚسح ِب ٚسد فٟ ِعب١٠ش اٌزذل١ك 

 .اٌذ١ٌٚخ ٚ اٌزشش٠عبد األسد١ٔخ

 
   ٍٝثشىً عبَ فئْ اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ ٠مِْٛٛ انًخظظاخف١ّب ٠زعٍك ثبٌزذل١ك ع 

: ثبإلخشاءاد اٌزب١ٌخ ثذسخخ

 

 
يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 فٓىيرطهثاخانرقذٚزاخانًحاطثٛح 1
ذقٛٛىكٛفٛحاخرٛاراإلدارجنهعًهٛاخانرٙذحراجإنٗ 2

 اعرزافٔإفظاح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ذقٛٛىكٛفٛحقٛاواإلدارجتئجزاءانرقذٚزاخانًحاطثٛح 3
 5 4 3 2 1 يزاجعحذقذٚزاخانظُٕاخانظاتقح 4
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىيخاطزٔجٕدخطأفٙانرقذٚزانًحاطثٙ 5
ذقٛٛىيذٖاالنرشاوتًرطهثاخانًعٛارانخاص 6

 تانرقذٚزاخانًحاطثٛح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يراتعحاألحذازانالحقحٔذٕفٛزْاألدنحذذقٛق 7
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىٔاخرثارأَظًحانزقاتحانًعُٛح 8

 

 

  ٍٝثشىً عبَ فئْ اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ ٠مِْٛٛ األطٕلانًحرًهحف١ّب ٠زعٍك ثبٌزذل١ك ع 

 :ثبإلخشاءاد اٌزب١ٌخ ثذسخخ

 

 
يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 فٓىيرطهثاخانرقذٚزاخانًحاطثٛح 9
ذقٛٛىكٛفٛحاخرٛاراإلدارجنهعًهٛاخانرٙذحراجإنٗ 10

 اعرزافٔإفظاح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ذقٛٛىكٛفٛحقٛاواإلدارجتئجزاءانرقذٚزاخانًحاطثٛح 11
 5 4 3 2 1 يزاجعحذقذٚزاخانظُٕاخانظاتقح 12
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىيخاطزٔجٕدخطأفٙانرقذٚزانًحاطثٙ 13
ذقٛٛىيذٖاالنرشاوتًرطهثاخانًعٛارانخاص 14

 تانرقذٚزاخانًحاطثٛح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يراتعحاألحذازانالحقحٔذٕفٛزْاألدنحذذقٛق 15
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىٔاخرثارأَظًحانزقاتحانًعُٛح 16
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  ٍٝثشىً عبَ فئْ اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ ٠مِْٛٛ االنرشاياخانًحرًهحف١ّب ٠زعٍك ثبٌزذل١ك ع 

 :ثبإلخشاءاد اٌزب١ٌخ ثذسخخ

 
يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 فٓىيرطهثاخانرقذٚزاخانًحاطثٛح 17
ذقٛٛىكٛفٛحاخرٛاراإلدارجنهعًهٛاخانرٙذحراجإنٗ 18

 اعرزافٔإفظاح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ذقٛٛىكٛفٛحقٛاواإلدارجتئجزاءانرقذٚزاخانًحاطثٛح 19
 5 4 3 2 1 يزاجعحذقذٚزاخانظُٕاخانظاتقح 20
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىيخاطزٔجٕدخطأفٙانرقذٚزانًحاطثٙ 21
ذقٛٛىيذٖاالنرشاوتًرطهثاخانًعٛارانخاص 22

 تانرقذٚزاخانًحاطثٛح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يراتعحاألحذازانالحقحٔذٕفٛزْاألدنحذذقٛق 23
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىٔاخرثارأَظًحانزقاتحانًعُٛح 24

 
  ٍٝثشىً عبَ فئْ اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ ٠مِْٛٛ ضزٚثحانًثٛعاخ ف١ّب ٠زعٍك ثبٌزذل١ك ع 

: ثبإلخشاءاد اٌزب١ٌخ ثذسخخ

 
يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 فٓىيرطهثاخانرقذٚزاخانًحاطثٛح 25
ذقٛٛىكٛفٛحاخرٛاراإلدارجنهعًهٛاخانرٙذحراجإنٗ 26

 اعرزافٔإفظاح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ذقٛٛىكٛفٛحقٛاواإلدارجتئجزاءانرقذٚزاخانًحاطثٛح 27
 5 4 3 2 1 يزاجعحذقذٚزاخانظُٕاخانظاتقح 28
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىيخاطزٔجٕدخطأفٙانرقذٚزانًحاطثٙ 29
ذقٛٛىيذٖاالنرشاوتًرطهثاخانًعٛارانخاص 30

 تانرقذٚزاخانًحاطثٛح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يراتعحاألحذازانالحقحٔذٕفٛزْاألدنحذذقٛق 31
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىٔاخرثارأَظًحانزقاتحانًعُٛح 32



  ٍٝفئْ اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ ٠مِْٛٛ ضًاٌانظٛاَحٔاإلطالح ف١ّب ٠زعٍك ثبٌزذل١ك ع 

:  ثبإلخشاءاد اٌزب١ٌخ ثذسخخثشىً عبَ

 
يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 فٓىيرطهثاخانرقذٚزاخانًحاطثٛح 33
ذقٛٛىكٛفٛحاخرٛاراإلدارجنهعًهٛاخانرٙذحراجإنٗ 34

 اعرزافٔإفظاح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ذقٛٛىكٛفٛحقٛاواإلدارجتئجزاءانرقذٚزاخانًحاطثٛح 35
 5 4 3 2 1 يزاجعحذقذٚزاخانظُٕاخانظاتقح 36
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىيخاطزٔجٕدخطأفٙانرقذٚزانًحاطثٙ 37
ذقٛٛىيذٖاالنرشاوتًرطهثاخانًعٛارانخاص 38

 تانرقذٚزاخانًحاطثٛح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يراتعحاألحذازانالحقحٔذٕفٛزْاألدنحذذقٛق 39
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىٔاخرثارأَظًحانزقاتحانًعُٛح 40
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  ٍٝثشىً عبَ فئْ اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ ٠مِْٛٛ انعقٕدانًظرقثهٛحف١ّب ٠زعٍك ثبٌزذل١ك ع 

: ثبإلخشاءاد اٌزب١ٌخ ثذسخخ
 

يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 فٓىيرطهثاخانرقذٚزاخانًحاطثٛح 41
ذقٛٛىكٛفٛحاخرٛاراإلدارجنهعًهٛاخانرٙذحراجإنٗ 42

 اعرزافٔإفظاح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ذقٛٛىكٛفٛحقٛاواإلدارجتئجزاءانرقذٚزاخانًحاطثٛح 43
 5 4 3 2 1 يزاجعحذقذٚزاخانظُٕاخانظاتقح 44
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىيخاطزٔجٕدخطأفٙانرقذٚزانًحاطثٙ 45
ذقٛٛىيذٖاالنرشاوتًرطهثاخانًعٛارانخاص 46

 تانرقذٚزاخانًحاطثٛح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يراتعحاألحذازانالحقحٔذٕفٛزْاألدنحذذقٛق 47
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىٔاخرثارأَظًحانزقاتحانًعُٛح 48





  ٍٝفئْ اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ اطرٓالكاألطٕلانقاتهحنالطرٓالكف١ّب ٠زعٍك ثبٌزذل١ك ع 

:  ثبإلخشاءاد اٌزب١ٌخ ثذسخخثشىً عب٠َمِْٛٛ 

 
يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 فٓىيرطهثاخانرقذٚزاخانًحاطثٛح 49
ذقٛٛىكٛفٛحاخرٛاراإلدارجنهعًهٛاخانرٙذحراجإنٗ 50

 اعرزافٔإفظاح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ذقٛٛىكٛفٛحقٛاواإلدارجتئجزاءانرقذٚزاخانًحاطثٛح 51
 5 4 3 2 1 يزاجعحذقذٚزاخانظُٕاخانظاتقح 52
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىيخاطزٔجٕدخطأفٙانرقذٚزانًحاطثٙ 53
ذقٛٛىيذٖاالنرشاوتًرطهثاخانًعٛارانخاص 54

 تانرقذٚزاخانًحاطثٛح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يراتعحاألحذازانالحقحٔذٕفٛزْاألدنحذذقٛق 55
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىٔاخرثارأَظًحانزقاتحانًعُٛح 56

 



  ٍٝثشىً عبَ فئْ اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ ٠مِْٛٛ انذيىانًشكٕكفٛٓاف١ّب ٠زعٍك ثبٌزذل١ك ع 

: ثبإلخشاءاد اٌزب١ٌخ ثذسخخ
 

يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 فٓىيرطهثاخانرقذٚزاخانًحاطثٛح 57
ذقٛٛىكٛفٛحاخرٛاراإلدارجنهعًهٛاخانرٙذحراجإنٗ 58

 اعرزافٔإفظاح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ذقٛٛىكٛفٛحقٛاواإلدارجتئجزاءانرقذٚزاخانًحاطثٛح 59
 5 4 3 2 1 يزاجعحذقذٚزاخانظُٕاخانظاتقح 60
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىيخاطزٔجٕدخطأفٙانرقذٚزانًحاطثٙ 61
ذقٛٛىيذٖاالنرشاوتًرطهثاخانًعٛارانخاص 62

 تانرقذٚزاخانًحاطثٛح
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يراتعحاألحذازانالحقحٔذٕفٛزْاألدنحذذقٛق 63
 5 4 3 2 1 ذقٛٛىٔاخرثارأَظًحانزقاتحانًعُٛح 64
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أِبَ وً عجبسح رعجش عٓ سأ٠ه فٟ ِذٜ وْٛ األِٛس  (×)٠شخٝ ٚضع إشبسح -:راتعا

اٌزب١ٌخ ِشىالد فع١ٍخ ٚالع١خ رٛاخٗ ِذلمٟ اٌحغبثبد فٟ األسدْ أثٕبء اٌزذل١ك عٍٝ 

إْ . اٌّخصصبد ٚاألصٛي اٌّحزٍّخ ٚاالٌزضاِبد اٌّحزٍّخ فٟ اٌششوبد األسد١ٔخ

 ِٓ خالي ِعٍِٛبرىُ اٌعبِخ ثشىً عبَاٌّطٍٛة ٘ٛ ِب ٠ٛاخٙٗ اٌّذلمْٛ فٟ األسدْ 

.   عٓ رٌه، ٚ ١ٌظ ِب ٠ٛاخٙٗ ِىزجىُ ثشىً خبص


  إٌٝ أٞ دسخخ رعزجش األِٛس اٌزب١ٌخ ِشىالد حغت ٚخٙخ تضزٚثحانًثٛعاخف١ّب ٠زعٍك 

: ٔظش اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ

 
يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
عذوذٕفزانًعهٕياخيٍانجٓاخانًظؤٔنحعٍ 65

 ذقذٚزقًٛحانًخظضفٙحانحرفعدعٕٖقضائٛح
1 2 3 4 5 

ضغٕطإدارجانشزكحعهٗجًٛعانجٓاخانرٙيٍ 66

فٙذقذٚزقًٛح انًًكٍأٌٚظرفٛذيُٓاانًذقق

 انًخظض

1 2 3 4 5 

عذؤجٕدأطضثاترحٚظرُذإنٛٓاانقاضٙعُذانثد 67

 انشخظٙ فٙانقضٛحٔتانرانٙٚعرًذعهٗانحكى
1 2 3 4 5 





  إٌٝ أٞ دسخخ رعزجش األِٛس اٌزب١ٌخ ِشىالد حغت تضًاٌانظٛاَحٔاإلطالحف١ّب ٠زعٍك 

: ٚخٙخ ٔظش اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ
 



يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
عذوذٕفزانًعهٕياخٔانخثزجانكافٛحأياوانًذقق 68

 نحظابيثهغانضًاٌتطزٚقحيٕضٕعٛح
1 2 3 4 5 

عذوذٕفزدراطاخفُٛحنرقذٚزيخظضاإلدعاءاخ 69

 ٔانًخظظاخانفُٛح
1 2 3 4 5 

إخفاءانعقٕدٔذقذٚىعقٕديشٔرجأحٛاَانرضهٛم 70

 انًذقق
1 2 3 4 5 





  إٌٝ أٞ دسخخ رعزجش األِٛس اٌزب١ٌخ ِشىالد حغت ٚخٙخ تانعقٕدانًظرقثهٛحف١ّب ٠زعٍك 

: ٔظش اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ

 
يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
فقظ االحرٛالعهٗانًذققتأٌانًثهغٚرطهةاإلفظاح 71

 ٔنٛضذظجٛمقٛذ
1 2 3 4 5 

عذوانرعأٌيعانًذققيٍأجمانٕطٕلإنٗيا 72

 ٚزٚذيٍيعهٕياختخظٕصانعقٕدانًظرقثهٛح
1 2 3 4 5 

عذؤضٕحذعهًٛاخيعاٚٛزانًحاطثحانذٔنٛححٕل 73

 انعقٕدانًظرقثهٛح
1 2 3 4 5 
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  إٌٝ أٞ دسخخ رعزجش األِٛس اٌزب١ٌخ تاطرٓالكاألطٕلانقاتهحنالطرٓالكف١ّب ٠زعٍك 

:-  ِشىالد حغت ٚخٙخ ٔظش اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ


يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 عذوانثثاخفٙحظابَظةاالطرٓالك 74
 5 4 3 2 1 اخرٛارأطهٕباالطرٓالكدٌٔأطاصعهًٙ 75
 5 4 3 2 1 ذحذٚذقًٛحانخزدجدٌٔأطاصعهًٙ 76
 5 4 3 2 1 دٌٔأطاصعهًٙ ذخفٛضَظةاالطرٓالك 77





  إٌٝ أٞ دسخخ رعزجش األِٛس اٌزب١ٌخ ِشىالد حغت تانذيىانًشكٕكفٛٓاف١ّب ٠زعٍك 

 :-ٚخٙخ ٔظش اٌّذلم١ٓ فٟ األسدْ


يُخفضح انفقزج انزقى

 جذا

يزذفعح يزذفعح يرٕططح يُخفضح

 جذا
 5 4 3 2 1 عذواطرخذاوكشفذعًٛزانذيى 78
 5 4 3 2 1 عذوذٕفزانُظةنهذيىانًرأخزج 79
 5 4 3 2 1 عذوذٕفزانًعهٕياخانكايهحعٍانذيىانًذُٚح 80
عذوذعأٌاإلدارجيعانًذققفًٛاٚرعهقتًظادقاخ 81

 انذيىانًذُٚح
1 2 3 4 5 
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(2)يهحقرقى



 

 أ لكء  حشلن اا لسكدة


لبَ اٌجبحث ثزحى١ُ اعزجبٔٗ اٌذساعخ ِٓ خالي عشضٙب عٍٝ ِدّٛعخ ِٓ رٚٞ االخزصبص 

: ٚاٌخجشح اٌط٠ٍٛخ فٟ ِدبي اٌجحث اٌعٍّٟ ُٚ٘

 

اإجك لة اإكوسة اا م

 

 اٌذوزٛس أعبِخ عّش

 

اٌذوزٛس دمحم اٌشٛسٖ     

                

 اٌذوزٛس ٠ٛٔظ اٌشٛثىٟ     

 ِحبعجخ/أعزبر ِشبسن

 

إداسح أعّبي /أعزبر ِشبسن

 

 ِحبعجخ/أعزبر ِغبعذ

 خبِعخ اٌششق األٚعظ

 

خبِعخ اٌششق األٚعظ 

 

 خبِعخ اٌششق األٚعظ

   

   

 

                
 
 
 
 

 ٚآخش دعٛاُ٘ أْ اٌحّذ هلل سة اٌعب١ٌّٓ

 
 
 
 
 





















 


