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 تقدير شكر و
 

العميا، ووفقني إلتمام ىذا  لمدراسات ساعدني لموصولدراستي الجامعية، و  يّسرالحمد اهلل الذي 
 العمل المتواضع.

يسعدني في ىذا المقام وبعد إتمام ىذه الدراسة أن أتوجو بأسمى آيات الشكر واالمتنان إلى 
ومنحي الكثير من وقتيا وجيدىا الدكتورة منى فرحات لتفضميا باإلشراف عمى ىذه الدراسة، 

رشاداتيا المفيدة، وتوجيياتيا الصائبة التي أ   رت ىذه الدراسة، وما كان منيا ث  ونصائحيا القّيمة، وا 
 فميا مني جزيل الشكر والتقدير. ،من تشجيع وصبر

 
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة الحكم لتكرميم بالمشاركة في تحكيم ىذه 

غنائيا بالمالحظات والنصائح القيّ الدراسة  مة التي ستكون ذخرًا لي في مسيرتي العممية.، وا 
 

كما أتوجو بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء الييئة التدريسية في جامعة دمشق الذين رافقوني في 
 والعميا. الجامعيةدراستي 

 
كانوا معي في بحموىا ومرىا و  رافقوني سنوات دارستي الذين أصدقائيالجزيل  الشكرب أخّص كما 

 .كل خطوة أخطوىا
 

من مساعدة ودعم، لكم مني  ا قدموه ليوأشكر من كل قمبي زمالئي في مرحمة الدراسات العميا لم
 جزيل الشكر وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم.

 
 

 .والتقديرفلكم مين كل العرفان                                                          
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 ممخص الدراسة
  –العوامل المؤثرة في كفاءة المدّقق لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة 

 دراسة ميدانية 
 

 الطالبة:  إعداد
 عبير أبوغيدا  

 
 بإشراف الدكتوره: 
 منى خالد فرحات

   
تيدف الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في كفاءة المدّقق لمكشف عن عدم التزام منشأة 

العميل بالقوانين واألنظمة بنوعييا القوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية،  
واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية، وذلك من خالل تقسيم ىذه والقوانين 

العوامل إلى مجموعتين: العوامل المرتبطة بالمدّقق ومنشأة التدقيق وفريق التدقيق، والعوامل المتعمقة 
 بعممية التدقيق.

 تدقيق الحساباتمكاتب تصميم استبيان وتوزيعو عمى عينة من  لتحقيق أىداف الدراسة تمّ 
"الحزمة . تم استخدام برنامج 102وبمغ عدد االستبيانات الصالحة لمتحميل  وريفيا، في مدينة دمشق

 تحميل النتائج.في اختبار الفرضيات و SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية" والمعروف باسم 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: 

  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين تو في كفاءمرتبطة بالمدّقق تؤثر العوامل ال
القوانين واألنظمة ، و القوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم الماليةبنوعييا  واألنظمة،

توافر الخبرة المينية  :، وأىم ىذه العواملاألخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية
التعميم والتطوير المستمر و ، ق في مجال المحاسبة والتدقيقالتأىيل العممي لممدقّ و ، لممدّقق الكافية
بذل العناية المينية الالزمة و، ق ومشاركتو في المحاضرات والندوات المينية المتخصصةلممدقّ 

 .أثناء عممية التدقيق



 ح
 

  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل ق عممية التدقيق في كفاءة المدقّ بتؤثر العوامل المتعمقة
القوانين و واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية، بنوعييا القوانين بالقوانين واألنظمة، 

: الحصول عمى ىذه العوامل واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية وأىم
الدراسة والفحص الفعال و  كل عممية تدقيق عمى حدة،وجود خطة واضحة لو ، أدلة وبراىين كافية

الجمع بين المصادر الداخمية والخارجية عند جمع أدلة و ، لنظام الرقابة الداخمية لمنشأة العميل
 .اإلثبات

  :وقد تم تقديم عدد من التوصيات، منيا

  ّلمكشف  ق ومنشأة التدقيق في كفاءتولممدقّ  قطاعيالتخصص ال دور ألىميةق رفع وعي المدق
 عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة.

 قين عمى أحدث القوانين واألنظمة والتعميمات التي تتعمق بنشاط منشأة طالع المدقّ ضرورة ا
قوانين خاصة  مكانت قوانين وأنظمة عامة عمى مستوى الدولة، أ العميل محل التدقيق سواءً 

 تدقيق.تتعمق بتنظيم نشاط منشأة العميل محل ال
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 مقدمة: -أولً 

، حيث يحكم في منشآت األعمال ةالقوانين والموائح التنظيمي بمخالفاتييتم المجتمع دائمًا 
ن نشاط المنشآت مجموعة من القوانين واأل ىذه القوانين واألنظمة وعدم االلتزام بيا  مخالفةنظمة، وا 

يكون لو آثاره عمى القوائم المالية، وتصنف ىذه القوانين واألنظمة إلى: قوانين وأنظمة مباشرة 
ضرائب قانون  :مثلاشر وجوىري عمى القوائم المالية )إلى التأثير بشكل مب وتؤدي مخالفتيا

 ارتباطيا األخرى التي ترتبط بالجوانب التشغيمية لممنشأة أكثر من ، والقوانين واألنظمة(الدخل
ري عمى إلى التأثير بشكل غير مباشر وجوى تؤدي مخالفتيا، والتي والمالية الجوانب المحاسبيةب

 . (حماية البيئةالقوانين المتعمقة ب :مثلالقوائم المالية لممنشأة )

ألنظمة إلى اإلضرار بالمتعاممين معيا من القوانين وابىذا ويؤدي عدم التزام المنشأة 
مساىمين ومستثمرين ودائنين ومصارف وأطراف أخرى ليم مصالح متباينة معيا، الذين يعتمدون 

عدم التزام حيث أنو قد يؤدي عمى المعمومات الواردة في القوائم المالية في اتخاذ القرارات الرشيدة، و 
 عمى عممية اتخاذىم لمقرار.تأثير إلى الالقوانين واألنظمة بمنشأة العميل 

حيث يعتبر تدقيق الحسابات من العموم دقيق دورًا ميمًا في ىذا المجال، يمعب الت
ضفاء المصداقية عمى القوائم، وحماية المستثمرين  االجتماعية التي تساعد عمى زيادة الثقة وا 

نة من المحافظة عمى مركزىا والمتعاممين في األوراق المالية، والجيات األخرى، لذلك ال بد لممي
المميز في المجتمع، وذلك بأن يتم تقديم الخدمة من قبل مدّققين أكفاء وحياديين يمارسون عمميم 
بموضوعية وكفاءة ونزاىة، وبذلك يطمئن جميع أطياف الطرف الثالث إلى أن المنشأة تسير حسب 

 األصول والمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا.

فإن المدّقق غير  نو في مجال الكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة،إال أ
القوانين واألنظمة  تعقيد أن حيث ،بكافة القوانين واألنظمةمسؤول عن الكشف عن عدم االلتزام 

العديد  مخالفاتوكثرة التعديالت التي تجرى عمييا، قد تجعل من الصعوبة بمكان تمييز وتشعبيا، 
 ن القوانين واألنظمة. م

 

 مشكمة الدراسة: -ثانياً 
أعماليا تحت سقف القوانين والتشريعات والموائح سارية المفعول، بما المنشآت ُتزاول 
 ، حيث أنو عدم التزاميا بالقوانين قد يؤدي إلىبحزم القوانين واألنظمة االلتزام الصارميتوجب عمييا 

معيا من مساىمين ومستثمرين ومالك وغيرىم. إال أن إلحاق الضرر بمصالح الجيات المتعاممة 
 ين واألنظمةالقوانبكافة  التزام منشآت عمالئوغير مسؤول عن الكشف عن عدم  مدّقق الحسابات
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يقدم نفسو كشخص  أن مدّقق الحسابات حيث، وال يتوقع منو ذلك، إال ما يتعمق منيا بالقوائم المالية
مّكنو من الكشف عن عدم ت التي الخبرة القانونيةوال يمتمك  ماىر ومختص في المحاسبة والتدقيق،

 .التزام عمالئو بالقوانين واألنظمة

بالرغم من ذلك ال بد لممدّقق من أداء عممو بكل عناية وكفاءة في كافة مراحل عممية 
فريق ومنشأة التدقيق و  بالمدّققوتتأثر كفاءة المدّقق بالعديد من العوامل منيا ما يتعمق  التدقيق،

 عممية التدقيق.بالتدقيق، ومنيا ما يتعمق 

لذلك تأتي ىذه الدراسة لمبحث في العوامل المؤثرة في كفاءة مدّقق الحسابات لمكشف عن 
ذات التأثير المباشر عمى  القوانين واألنظمة عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة بنوعييا

 خرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية.القوائم المالية، والقوانين واألنظمة األ

 بناًء عمى ذلك، يمكن صياغة مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤلت اآلتية:

منشأة العميل بالقوانين لمكشف عن عدم التزام تو في كفاء بالمدّقق المرتبطة ىل تؤثر العوامل .1
 واألنظمة؟

يق في كفاءة المدّقق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل عممية التدقبالمتعمقة ىل تؤثر العوامل  .2
 بالقوانين واألنظمة؟

 

 أىداف الدراسة: -ثالثاً 
 الدراسة تحقيق ما يأتي:تيدف 

 لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل  بالمدّقق المؤثرة في كفاءتو ةالمرتبط تحديد العوامل
التأثير المباشر عمى القوائم المالية،  بالقوانين واألنظمة بنوعييا القوانين واألنظمة ذات

  .والقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية
 لمكشف عن عدم التزام ة المدّقق المؤثرة في كفاءعممية التدقيق ب تحديد العوامل المتعمقة

لتأثير المباشر عمى القوائم منشأة العميل بالقوانين واألنظمة بنوعييا القوانين واألنظمة ذات ا
 المالية، والقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية. 
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  :أىمية الدراسة -رابعاً 

 تتركز أىمية الدراسة في النقاط اآلتية:

  العمل عمى إغناء المكتبة العربية والسورية بمثل ىذه الدراسات، حيث أن معظم الدراسات
 ، دون الخوض في كفاءتو لمكشف عنيا.مااللتزااول مسؤولية المدقق في الكشف عن عدم تتن

  تحديد أىم المواصفات الشخصية لممدّقق التي تنعكس عمى كفاءتو في الكشف عن عدم االلتزام
 بالقوانين واألنظمة.

  ءة المدقق في عممية التدقيق عمومًا التي تنعكس إيجابيًا عمى كفاالعوامل المتعمقة بتحديد أىم
 .الكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة

 

 :السابقة الدراسات -خامساً 

 الدراسات السابقة بالمغة العربية: -1
 1(:3112دراسة الفتالوي )
مراقب الحسابات في التحقق من امتثال المصارف لممتطمبات القانونية عمى  دور: عنوان الدراسة

 .(351وفق معيار التدقيق الدولي )
عرض وتحميل اإلصدارات المينية التي تناولت موضوع الخطأ والغش بشككل ىدفت الدراسة 

التعكرف عمكى  إضكافة إلكىعام، واإلصدارات الخاصة بعدم االلتزام بالقوانين واألنظمكة بشككل خكاص، 
المتطمبكككات والعوامكككل المكككؤثرة فكككي عكككدم االلتكككزام بكككالقوانين واألنظمكككة ومسكككؤولية مكككدّقق الحسكككابات عكككن 

مكدّققي الحسكابات فكي  . ودراسة واقع ومكدى إيفكاء(252معيار التدقيق الدولي رقم ) تشافو، بموجباك
 العراق بمتطمبات ذلك المعيار عند تدقيق البيانات المالية لقطاع المصارف في العراق.

لتحقيككق أىككداف الدراسككة تككم اختيككار عينككة مككن المصككارف التجاريككة العراقيككة تتكككون مككن أربعككة 
مكع تقكارير مكدّققي الحسكابات  التكي توصكل إلييكابدراسكة ومقارنكة المالحظكات الباحكث ام مصكارف، وقك

   الخاصة بالمصارف عينة البحث.

 :يةتوصمت الدراسة إلى النتائج األت

  تختمكككف مسكككؤولية مكككدّقق الحسكككابات عكككن اكتشكككاف حكككاالت عكككدم االلتكككزام بكككاختالف أثكككر القكككوانين
 واألنظمة عمى القوائم المالية.

                                                            
1
فق معيار التدقيق الدولي دور مراقب الحسابات في التحقق من امتثال المصارف للمتطلبات القانونية على و، 3102الفتالوي، علي،  

 ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية.جامعة بغداد، ، رسالة دكتىراه في المحاسبة(052)
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 صككككدارات المحميككككة الحاليككككة فككككي معالجككككة ومواكبككككة المتطمبككككات القانونيككككة الككككواردة فكككككي قصككككور اإل
تساع الفجكوة مكا بكين عمى ا م( والذي ألقى بظاللو 2223التشريعات القانونية الصادرة بعد عام )

اإلجككراءات الرقابيككة المعتمككدة مككن قبككل مككدّقق الحسككابات والمتطمبككات الصككادرة والمطموبككة مككن قبككل 
 شرافية كالبنك المركزي العراقي وىيئة األوراق المالية.الجيات اإل

 
 راسات السابقة بالمغة األجنيية:الد -2
Carolina ( 2013) دراسة -أ 

1
: 

 

لكل من استقالل المدقق، كفاءتو، ومدة خدمة التدقيق عمى  ميدانية: دراسة الدراسة عنوان
 دليل من شمال جاكارتا، أندونيسيا. –جودة التدقيق 
، ومدة خدمة التدقيق استقاللودليل حول تأثير كل من كفاءة المدّقق،  إيجاداسة ىدفت الدر 

 عمى جودة التدقيق في شمال جاكارتا بأندونيسيا.
 33تمثل مجتمع الدراسة في مكاتب المحاسبة العامة في شمال جاكارتا التي بمغ عددىا 

 89عبئة االستبيانات من قبل . حيث تم تصميم استبيان وتوزيعو عمى ىذه المكاتب، وتم تاً مكتب
 لتحميل النتائج. المتعدد تم استخدام تحميل االنحدار. و حسابات مدّقق

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 
  ومدة خدمة التدقيق بشكل جزئي عمى جودة التدقيق. لاالستقالكل من يؤثر 
 .ال تؤثر الكفاءة عمى جودة التدقيق 
 دة خدمة التدقيق )مجتمعة( عمى جودة التدقيق.تؤثر الكفاءة، واالستقالل، وم 

 
:) دراسة -ب 

2
Cardos (2011  

عنوان الدراسة: كيف يكتسب المدّققون الماليون والداخميون الرومانيون معرفة بنظام المعمومات 
 المحاسبي، ويحّسنون كفاءتيم.

عرفتيم بنظم قين الماليين والداخميين الرومانيين مكيفية اكتساب المدقّ  ىدفت الدراسة بيان
المعمومات المحاسبية وتطوير كفاءاتيم، وكيفية استخدام ىذه المعرفة في تحسين نشاطيم لتأدية 

 . وبة منيم وفقًا لممعايير المينيةالميام المطم

                                                            
1
 Carolina, Y., 2013, "An Empirical Study of Auditor Independence, Competence and Audit Tenure 

on Audit Quality – Evidence from North Jakarta, Indonesia”  The 2nd IBSM, International 

Conference of Business and Management, 2-4 October , Chiang Mai, Bangkok. 
2
 Cardos, V. D., 2011, "How Romanian Financial and Internal Auditors Acquire Accounting Information 

System Knowledge and Competences?", Economic Science Series, vol. 20, issue 1, pp. 545-551. 
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قين الماليين الكتروني ُأرسل إلى عينة من المدقّ  استبيانتم جمع البيانات من خالل 
قين الداخميين األعضاء في جمعة ن لرومانيا، وعينة من المدقّ قين الماليياألعضاء في مجمس المدقّ 

 قين الداخميين لرومانيا. المدقّ 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 يطورون كفاءاتيم و  معرفتيم بنظم المعمومات المحاسبيةيون الرومان ونالمالي ونقالمدقّ  يكتسب
 .سبية تنظميا منظماتيم المينيةبحضور فصول ودورات تتعمق بنظم المعمومات المحا

  ّىذه المعرفة ويطوروىا من خالل الفصول والدورات التي  الرومانيون الداخميون ونقيكتسب المدق
قين الداخميين في رومانيا ويعود ذلك إلى كون جمعية المدقّ  ،يحضرونيا بمبادرة خاصة منيم

 منظمة مينية جديدة. 
  أن الفصول والدورات التي تنظميا المنشآت التي يعممون  يونالرومان ونالمالي ونقالمدقّ يعتقد

رونيا بمبادرة خاصة يتبعيا الفصول التي يحض، بشكل كبير جدًا في تحسين نشاطيم يمبيا تس
 منيم.

  ّأن الفصول والدورات التي تنظميا المنظمات المينية التي ينتمون  ونالداخمي ونقيعتقد المدق
يتبعيا الفصول المنظمة من قبل المنشآت التي  ،شاطيمفي تحسين ن كبيربشكل  سيمإلييا ت

 يعممون بيا.
 
1: دراسة  -ج 

Moroney & Carey (2011) 

 عنوان الدراسة: الخبرة التي أساسيا الصناعة مقابل الخبرة التي أساسيا الميمة، وأداء المدّقق.
برة التي التأثير النسبي لكل من الخبرة التي أساسيا الصناعة، والخ بيانالدراسة ىدفت 

ق، وكذلك التحقيق فيما إذا كان التعامل المتزايد مع عمالء ينتمون أساسيا الميمة عمى أداء المدقّ 
 ق. ن من أداء المدقّ يحسّ  نفسيا إلى الصناعة

 يتنتمالمنشآت محاسبة عامة  ييا ثمانيف تالدراسة تم تصميم تجربة شارك لتحقيق أىداف
قون شائعة يقوم بيا المدقّ  اً وتتضمن ىذه الحالة التجريبية ميام إلى منشآت المحاسبة األربعة الكبار،

 93وبمغ عدد المشاركين في التجربة  ق عمالء ينتمون إلى نوعين مختمفين من الصناعات،بتدقي
 قين غير المختصين صناعيًا.من المدقّ  اً قمدقّ 

                                                            
1
 Moroney, R., & Carey, P., 2011, "Industry-versus Task- Based Experience and Auditor Performance", 

Auditing: A Journal of Practice and Theory, vol. 30, no. 2, pp. 1-18. 
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 :الدراسةأىم النتائج التي توصمت إلييا 

 الخبرة عمى ب مقارنةق لدييا تأثير جوىري كبير عمى أداء المدقّ  الخبرة التي أساسيا الصناعة إن
 مارف النظر عق بصأساس الميمة، كما أن الخبرة التي أساسيا الصناعة تؤثر عمى أداء المدقّ 

 ق خبرة عمى أساس الميمة. المدقّ  لدى إذا كان
  صناعة واحدة، التعامل المتزايد مع عمالء ينتمون إلى مجال  من خالل قأداء المدقّ يتحسن

 ق.كما أن تخصيص فريق التدقيق لعمالء عدد أقل من الصناعات ينعكس عمى أداء المدقّ 
 

1دراسة  -د 
Hudiwinarsih (2010): 

 كعوامل مؤثرة في المينية. معنوان الدراسة: خبرة المدّققين، وكفاءتيم، واستقاللي 
 قى الموقف الميني لممدقّ عم ق واستقاللو وكفاءتوالمدقّ  الدراسة تحديد تأثير خبرة ىدفت

 )مينيتو وميارتو(. 
قين العاممين في مكتب ُجمعت البيانات بواسطة توزيع استقصاء عمى عينة من المدقّ 

 المحاسبة العامة في سورابايا في أندونيسيا. وتم استخدام االنحدار الخطي لتحميل النتائج.
 إلييا الدراسة: توصمتأىم النتائج التي 

  قين المشاركين في غالبية المدقّ ويعود ذلك إلى أن  ق،الموقف الميني لممدقّ  فيال تؤثر الخبرة
 االستقصاء محدودي الخبرة. 

  ق، ويعود ذلك إلى أن غالبية إيرادات منشآت الموقف الميني لممدقّ ال يؤثر االستقالل في
لتدقيق التدقيق في سورابايا تأتي من خدمات بخالف التدقيق، وىذا يدل عمى تبعية منشآت ا

نلمعمالء  ق غير واضح بعد. دور االستقالل في تحسين الموقف الميني لممدقّ  ، وا 
  يجابي كفاءة المدقّ تؤثر ق، حيث أن الموقف الميني لممدقّ  فيق وتأىيمو وقدرتو بشكل جوىري وا 

ق التأىيل العممي الكافي واالشتراك في الحمقات الدراسة والندوات يمكن أن تزيد من معرفة المدقّ 
 .وبصيرتو وميارتو العممية

 

                                                            
1
Hudiwinarsih, G., 2010, "Auditors' Experience, Competency, and their Independency as the Influencial 

Factors in Professionalism", Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura, vol.13, no.3, 

pp. 253-264. 
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 Mansouri & Pirayesh & Salehi (2009) 1: دراسة -ه 
 .عنوان الدراسة: كفاءة التدقيق )قدرة التدقيق( وجودة التدقيق: حالة في القتصاد الناشئ

دة التدقيق في البيئة ىدفت الدراسة تحديد العالقة بين كفاءة التدقيق )قدرة التدقيق( وجو 
 اإليرانية.

القسم األول أسئمة تضمن تصميم استبيان يتكون من قسمين،  تمق أىداف الدراسة لتحقي
القسم الثاني أسئمة تتعمق بخبرة التدقيق والكشف وتضمن تتعمق بالمعمومات الشخصية لممشارك، 

كفاءة التدقيق )قدرة التدقيق( والكشف عن و فعالية التدقيق والكشف عن االحتيال، و عن االحتيال، 
والداخميين والمدراء الماليين  تم توزيع االستبيان عمى عينة من المدققين الخارجيين االحتيال.

 .  192بمغ عدد االستبيانات الصالحة لمتحميل و يران. طالب المحاسبة في إو 
 الدراسة: إليياأىم النتائج التي توصمت 

 كشف عن في الرتيم يؤثر تخصص أعضاء المجمع اإليراني لممحاسبين القانونيين عمى قد
 حاالت االحتيال الجوىرية.

  المجمع اإليراني لممحاسبين القانونيين في الكشف عن حاالت االحتيال تؤثر كفاءة أعضاء
 الجوىرية.

 .قد يتسبب استقالل المدّقق في الكشف عن االحتيال 
 يران ىو عدم وجود لجان تدقيق، حيث ف في بيئة المحاسبة والتدقيق في إالضع إحدى نقاط

 جي في الجوىر والمظير.افظ عمى استقالل المدقق الخار أنيا تح
 

:دراسة -و 
2
Reed & Turner & Mcconnell (2009)  

عنوان الدراسة: مسؤوليات المدّقق لمتحقيق والكشف عن أنشطة التوظيف غير القانوني لدى 
 عميل التدقيق.

ث عن ق الخارجي في التحقيق والبحمسؤولية المدقّ ىدفت الدراسة إلقاء الضوء عمى 
عتبر عمى أنو تصرف غير قانوني ارُتكب من الموظفين غير الشرعيين لدى عميل التدقيق، والذي يُ 

، حيث إن ىناك العديد من المياجرين غير الشرعيين يتم توظيفيم في المنشآت قبل العميل
 األمريكية بوثائق غير قانونية.

                                                            
1 Mansouri, A., Pirayesh, R., & Salehi, M., 2009, “Audit Competence and Audit Quality: Case in  

Emerging Economy”, International Journal of Business and Management, vol. 4, no. 2, pp. 17 – 25.  
2
 Reed, O. R., Turner, K., & McConnell, A., 2009, "Auditor's Responsibilities for Investigating and 

Detecting Illegal Employment Activities by Audit Clients", The Journal of Applied Business Research, 

vol. 25, no. 4, pp. 55- 66. 
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أثناء التدقيق،  في الحسبانذىا وناقشت الدراسة المعايير المينية التي يجب عمى المدقق أخ
التدقيق. وأوردت العديد من األمثمة  لشاطات توظيف غير قانونية لدى عميوالتي قد تشير إلى ن

عن استخدام المنشآت األمريكية لموظفين غير شرعيين بمعرفة مسبقة من قبميم أو بدون معرفة 
 مسبقة.

 الدراسة: إليياأىم النتائج التي توصمت 

 من الممكن أن يكون لديو التزام لتوسيع إجراءات التدقيق لمتحقيق في إمكان وجود ق المدقّ  إن
 . لدى العميل ممارسات توظيف غير قانونية

 يجب  ،الشرعييناستخدام الموظفين غير  عندما يعمل العميل في منطقة أو مجال يتم فيو عادة
رعيين. وقد يشير االستعالم ش استخدام العميل لموظفين غير انمن إمك اً حذر  أن يكون المدّقق

والمالحظة أيضًا إلى ممارسات توظيف غير قانونية محتممة، والنقاش مع اإلدارة والموظفين 
ف اإلجراءات المؤداة لمحصول قد ُتعرّ و وقراءة محاضر االجتماعات.  ،يجب أن ُيؤدى أيضاً 

ضمن إمكانية عمى فيم بالمنشأة وبيئتيا والبحث عن التصرفات غير القانونية حاالت تت
 استخدام موظفين غير شرعيين. 

 لكن من الصعب جعل المدّقق مسؤواًل يجب أن يسود موقف من الشك الميني أثناء التدقيق ،
، والحل لمشكمة اإلدارةعن الكشف عن الموظفين غير القانونيين، حيث إنيا من مسؤوليات 

مرير قانون في الحكومة توظيف موظفين غير القانونيين من المياجرين غير الشرعيين بت
 الفدرالية بخصوص ذلك.

 
Frazer & Lin (2004) دراسة -ز 

1: 

دراك المدّققين لمسؤولياتيم في الكشف والتقرير عن التصرفات غير  عنوان الدراسة: تصورات وا 
 القانونية لمعميل في كندا وانكمترا: دراسة مقارنة.  

الكنديين لمسؤولياتيم في الكشف عن قين االنكميز و مدى إدراك المدقّ بيان الدراسة ىدفت 
 التصرفات غير القانونية والتقرير عنيا.

وُطمب  ،حالة يصف كل منيا تصرف غير قانوني 15لتحقيق أىداف الدراسة تم تطوير 
قين الكنديين تسجيل مسؤولياتيم في مجال الكشف قين االنكميز وعينة من المدقّ من عينة من المدقّ 

 ية والتقرير عنيا.عن التصرفات غير القانون

                                                            
1 Fraser, A. I., & Lin, Z. K., 2004, "Auditors' Perceptions of Responsibilities to Detect and Report Client 

Illegal Acts in Canada and the UK: A Comparative Experiment", International Journal of Auditing, 

vol. 8, issue 2, pp. 165- 184. 
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 الدراسة: إليياأىم النتائج التي توصمت 

  ّق يأخذ ن المدقّ إق، حيث تؤثر تعميمات مينة التدقيق عبر معايير التدقيق عمى سموك المدق
ة لممعايير عند اعتبار مسؤولياتيم في الكشف عن التصرفات غير يالتعميمات التفصيمبالحسبان 
 القانونية.

  ين لمسؤولياتيم في مجال الكشف عن التصرفات غير ى إدراك المدق  تأثير المعايير عمإن
 القانونية ىي أوضح منيا في مجال التقرير عنيا.

  والتصرفات غير القانونية األخرى، وتحمميم  حتيالقين لمفرق الواضح بين االالمدقّ إدراك
 .احتياالً ات غير القانونية التي تتضمن مسؤولية أكبر فيما يتعمق بالتصرف

   الخطر  قين االنكميز والكنديين قادرين عمى تمييز األىمية النسبية لعواملكل من المدقّ كان
فيما  انكمتراقين في كندا و ة بين المدقّ درك. وكان ىناك اختالفات طفيفة مُ المتأصل، واالستمرارية

ر في المعيانسبيًا عمى التقرير  كبريتعمق بمسؤولياتيم المتعمقة بالتقرير بالرغم من التأكيد األ
، ومع ذلك في اً طفيف يبدوق عمى سموك المدقّ  االنكميزي التدقيق يارالبريطاني، كما أن تأثير مع
االنكميز مع تأكيدات المصمحة العامة خاصة المسمط عمييا  ونقبعض الحاالت تجاوب المدقّ 

 الضوء بموجب المعيار االنكميزي.
  ّبدرجة محدودة وبسيطة عن التصرفات غير مسؤوليتيم االنكميز والكنديون قون يدرك المدق

 القانونية التي ال تقع داخل نطاق معايير التدقيق.
  ّقون عند حكميم عمى التصرف غير القانوني بالطبيعة العامة لمتصرف غير القانوني يتأثر المدق

 التصرفات غير القانونية اإلطار المتبنى بواسطة معيار التدقيق المالئم. مدى مالءمةأكثر من 

 
في أنيا تبحث في العوامل المؤثرة في كفاءة  ىذه الدراسة عن الدراسات السابقةتتميز 

المدّقق لمكشف عن عدم التزام منشاة العميل بالقوانين واألنظمة، في حين أن معظم الدراسات 
السابقة تتناول مسؤولية المدّقق في الكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة دون الخوض في 

  .عوامل المؤثرة في كفاءتو وقدرتو لمكشف عنياال
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 الدراسة:  ياتفرض -سادساً 
 تسعى الدراسة لمتحقق من صحة الفرضيات اآلتية:

 األولى:  الرئيسيةالفرضية 
لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين  توفي كفاءبالمدّقق  مرتبطةالعوامل الال تؤثر 
 :اناآلتيت انالفرعيت تانالفرضيرضية ندرج تحت ىذه الفتو  واألنظمة.

  :لمكشف عن عدم التزام  توفي كفاءبالمدّقق  مرتبطةالعوامل الال تؤثر الفرضية الفرعية األولى
 منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية.

 :لمكشف عن عدم التزام  توي كفاءفبالمدّقق  مرتبطةالعوامل الال تؤثر  الفرضية الفرعية الثانية
 األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية. منشأة العميل بالقوانين واألنظمة

 : الثانية الرئيسيةالفرضية 
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل في كفاءة المدقّ عممية التدقيق بالمتعمقة العوامل ال تؤثر 

 تحت ىذه الفرضية الفرضيتان الفرعيتان اآلتيتان: ندرجوت بالقوانين واألنظمة.
  :ق لمكشف عن في كفاءة المدقّ  عممية التدقيقبالمتعمقة  العواملال تؤثر الفرضية الفرعية األولى

 .ثير المباشر عمى القوائم الماليةعدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأ
  :ق لمكشف عن في كفاءة المدقّ عممية التدقيق بالمتعمقة  عواملالال تؤثر الفرضية الفرعية الثانية

المباشر عمى القوائم  غير ذات التأثير األخرى عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة
 المالية.
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 الفصؿ الثاني
 والعوامؿ المؤثرة فيها ؽ الحساباتكفاءة مدق  

 
 

  .المرتبطة بالمدّقؽ العوامؿ: ألوؿالمبحث ا
  .المتعمقة بعممية التدقيؽ العوامؿ :نيالمبحث الثا
الث: دور معايير التدقيؽ في تحديد مسؤولية مدّقؽ الحسابات في الكشؼ المبحث الث

 .ظمة واإلبالغ عنهاالقوانيف واألنعف عدـ االلتزاـ ب
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 المبحث األوؿ
بالمدق ؽ  رتبطةالعوامؿ الم  

 
 

 

 مقدمة:
، ومػا يترتػب العمػال  يهدؼ التدقيؽ إلى إبػدا  الػر ف فػي مػدا عدالػة القػوااـ الماليػة لمنشػ ت

عمى ذلؾ مف إضفا  الثقة والمصداقية عمى المعمومات التي تتضمنها تمؾ القػوااـ، حيػث تعػد القػوااـ 
ات ػاذ القػرارات،  عمػى هػـ مصػادر المعمومػات لمسػت دمي القػوااـ الماليػة والتػي تسػاعدهـ  المالية مػف

المسػػػتثمريف الػػػذيف يعتمػػػدوف عمػػػى  :المتمثمػػػيف فػػػيلعمالاػػػ  ولمعامػػػة يقػػػدـ  دماتػػػ  لمػػػدّقؽ ف اإحيػػػث 
تت ػػذ المتعمقػػة باسػػتثماراتهـ، والبنػػوؾ التػػي  والبيػػ لماليػػة فػػي ات ػػاذ قػػرارات الشػػرا  معمومػػات القػػوااـ ا

قرارات إعطػا  القػروض، والػداانيف، والسػمطات الضػريبية التػي تسػت دـ هػذم المعمومػات فػي احتسػاب 
الػػػد ؿ ال اضػػػ  لمضػػػريبية ومبمػػػا الضػػػريبة، باإلضػػػافة إلػػػى الاهػػػات الحكوميػػػة والمنظمػػػات المهنيػػػة 

رم فاػات متعػددة ستفيد مف تقريتفي الماتم ، حيث  ا  و ساسي ا  هام ا  ؽ دور وغيرها. وبالتالي يمعب المدقّ 
ؽ بالكفػػا ة الالزمػػة لمقيػػاـ بعممػػ ، كمػػا ال بػػد لػػ  مػػف المحافظػػة . لػػذلؾ ال بػػد  ف يتمتػػ  المػػدقّ وم تمفػػة

، وتتػػػ ثر كفػػػا ة المػػػدّقؽ بالعديػػػد مػػػف العوامػػػؿ وقػػػد تػػػـ تقسػػػيمها فػػػي هػػػذم عمػػػى هػػػذم الكفػػػا ة وتعزيزهػػػا
كفا تػػ ، العوامػػؿ المتعمقػػة بعمميػػة الدارسػػة إلػػى مامػػوعتيف: العوامػػؿ المرتبطػػة بالمػػدّقؽ والمػػؤثرة فػػي 

 التدقيؽ. 
، والعوامؿ المرتبطػة ؽ الحساباتسيتـ في هذا المبحث التعرض لممفاهيـ المتعمقة بكفا ة مدقّ 

   :بياف ما ي تيمف  الؿ  بالمدّقؽ والمؤثرة في كفا ت 

   ؽ الحسابات.مفهـو كفاءة مدق 

 .العوامؿ المرتبطة بالمدقؽ والمؤثرة في كفاءته 
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 ؽ الحسابات:مفهـو كفاءة مدق   -أولً 

 تعددت التعاريؼ المتعمقة بالكفا ة في العمؿ، نذكر منها: 

 الشػ ص بكفػا ة عاليػة يعنػي ف تمتّػ الكفا ة في العمؿ بالعودة إلى المعاـ الغني التالي:  تعني  
1  بقدرة عمى العمؿ بادارة و همية.تمتع

 

 هميتػػ  لمقيػػاـ بعمػػؿ وحسػػف  ربيػػة المعاصػػر:تعنػػي كفػػا ة الشػػ ص بػػالعودة إلػػى معاػػـ المغػػة الع 
 2.تصرف  في 

 3: القدرة عمي  وحسف تصريف .المعاـ الوسيط تعني الكفا ة لمعمؿ بالعودة إلى
 

  القػػدرة عمػػى  :ب نهػػا تعنػػي الكفػػا ة 0991فػػي عػػاـ  المديريػػة العامػػة لمتعمػػيـ الكمػػالي الكنػػدفعرفػػت
مػػف التصػػرفات ماموعػػة  عمػػى الكفػػا ةشػػتمؿ تو  ،ؿبوظيفػػة عمػػالقيػػاـ بػػاألدوار والمهػػاـ المتعمقػػة 

ف مػف والحسػية الحركيػة التػي تمّكػ المهػارات النفسػية،و  ة،المهارات المعرفيػو ، االاتماعية العاطفية
 4.ؿ و مهمة بدراة مف اإلتقاف تناسب  دنى متطمبات سوؽ العم نشاط  و ممارسة وظيفة

 عػػرؼ Louis D'hainau االاتماعيػػة الوادانيػػة ماموعػػة مػػف التصػػرفات  :الكفػػا ة ب نهػػا
 مهمػة و  دور  و وظيفػة  و ف مػف ممارسػة نشػاطوالمهارات المعرفية، والنفسية الحركية التي تمكّ 

 5.وا   كمؿ و عمؿ معقد عمى 

  عرؼDe'Ketele  الكفا ة ب نهػا ماموعػة مػف المعػارؼ والقػدرات الداامػة، والمهػارات المكتسػبة
 6.ما بينها في مااؿ معيفعف طريؽ استيعاب معارؼ و برات مرتبطة في

 ؽ،وقػػػػد قػػػػاـ البػػػػاحثوف والكتّػػػػاب فػػػػي ماػػػػاؿ تػػػػدقيؽ الحسػػػػابات بمناقشػػػػة مفهػػػػـو كفػػػػا ة المػػػػدقّ 
 وتعددت التعاريؼ المتعمقة بها نذكر منها:

  ترا(De Angelo, 1981)  ف الكفا ة يمكػف النظػر إليهػا مػف واهػات نظػر م تمفػة، فالكفػا ة 
مػػػى قػػػدرة المػػػدّقؽ اؾ العديػػػد مػػػف العوامػػػؿ التػػػي تػػػؤثر عمػػف واهػػػة نظػػػر المػػػدّقؽ هػػػي القػػػدرة، وهنػػػ

ال بػػػد  ف يمتمػػػؾ المػػػدّقؽ المعرفػػػة فػػػي المحاسػػػبة والتػػػدقيؽ و نشػػػطة و ، وتتضػػػمف المعرفػػػة وال بػػػرة
7العميؿ، ويمتمؾ  برة عالية ومهارة.

 

                                                            
1 http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_nameٍعرت =&word= وفاءج 

2
 سابق.المرجع ال 
3
 المرجع السابق. 

4http://www.infpe.edu.dz/COURS/enseignants/Secondaire/psychopedagogie/kafaaat/_private/page2.htm   
5
 المرجع السابق. 
6
 المرجع السابق. 

7
Carolina, Y., op.cit., p. 4.   
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  عػػػّرؼ(Jarvis, 1983)  ّؽ ب نهػػػا: المعرفػػػة الكافيػػػة والمت صصػػػة فػػػي الكفػػػا ة المهينػػػة لممػػػدق
محاسبة والتدقيؽ، والمهارة في تطبيؽ تمؾ المعرفػة فػي الحػاالت والماػاالت والظػروؼ مااالت ال

   1.ؽ مف التعميـ والتدريب الكافيالم تمفة، وكذلؾ السموؾ الذف يكتسب  المدقّ 

  2عمى  دا  إنااز متفوؽ. ا  السمة الش صية لمعامؿ التي تاعم  قادر  :الكفا ة ب نهاُعّرفت  

  :رفة والمهارات والقدرات المرتبطة بالعمؿ، وتقاس الكفػا ة فػي ماػاؿ تػدقيؽ المعكما ُعّرفت ب نها
   3الحسابات بال برة.

  ؽ نتياػػة لمتعمػػيـ الرسػػمي والفحػػوص المهنيػػة بػػرة مهنيػػة امتمكػػت مػػف قبػػؿ المػػدقّ : ب نهػػاوُعّرفػػت، 
 4.الحمقات الدراسيةو واالشتراؾ في التدريب والندوات 

  ّالتحاد الػدولي لممحاسػبيفا ؼعر (IFAC)  التعمػيـ المحاسػبي الدوليػةمامػس معػايير مػف  ػالؿ 
(IAESB) في معيار التعميـ الدولي IES8  عمػى  دا   ا  قػادر  الفرد  ف يكوف :ب نها تعنيالكفا ة

وتشػػير الكفػػا ة إلػػى ، فػػي بياػػة العمػػؿ معقػػوؿ  و مسػػتوا متعػػارؼ عميػػ دورم فػػي العمػػؿ بمسػػتوا 
حسػػب المعيػػار المطمػػوب  و لموصػػوؿ إلػػػى  منػػ  طموبػػةمالمهػػاـ ال  دا عمػػى الظػػاهرة قػػدرة الفػػرد 

القدرات والصػفات التػي تمكنػ  مػف   فر في  ابد  ف تتو ا  الوليكوف الفرد كفو  5.المستوا المطموب
وتتضػػػمف: محتػػػوا  ،عمػػػى القػػػدرة لػػػءدا  بكفػػػا ة فػػػي مواقػػػ  العمػػػؿ مػػػف  دا  دورم، وتكػػػوف دلػػػيال  

 واأل الؽ والمواقؼ. ،والقيـ المهنية ،سموكيةالات مهار الوظيفية و التقنية و المهارات والالمعرفة، 

وتشػػػػتؽ الكفػػػػا ة مػػػػف مػػػػزيخ مػػػػف التعمػػػػيـ وال بػػػػرة، ويتطمػػػػب المحافظػػػػة عميهػػػػا وعيػػػػا  مسػػػػتمرا  
بػػالتطورات التااريػػة والمهنيػػة والفنيػػة ذات الصػػمة. وتعبػػر الكفػػا ة عػػف تحقيػػؽ مسػػتوا الفهػػـ والمعرفػػة 

 6والحفاظ عمى هذا المستوا. ولةؽ مف توفير ال دمات بسهف المدقّ التي تمكّ 
 

ؽ الحسػػػابات  مػػػ  أداء  ممػػػه قػػػدرة مػػػدق   :ؽ الحسػػػابات ب نهػػػاكفػػػا ة مػػػدقّ  وتعػػػرؼ الباحثػػػة
 المعرفػة مػف الػ ؿ امت كػه بالمطمػو  داءاأل، وقدرتػه  مػ  إنزػاز في بيئػة العمػؿ معقوؿبمستوى 

والقػػدرة  ،مػؿ وتالطيطػهالمهػارات والقػدرات واسػتالدامها بال ػكؿ المناسػب، كمػا تتظػمف تنظػيـ العو 
 مؿ مع الزم ء واإلدارة والعم ء.والتعا  م  البتكار
 

  

                                                            
1
Jarvis, P., 1983, Professional Education, Groom Helm, London, UK.  

2 Hudiwinarsih, G., op.cit., p. 253. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 International Federation of Accountants (IFAC), 2010, IES8, "Competence Requirements for Audit 

Professionals, Handbooks of International Education Pronouncements, p. 85. 
6
 .867ص  اإلصىٕذرَح، ، اٌذار اٌجاِعُح،أخالقٛاث ٔسهٕكٛاث يُٓت انًحاسبت ٔانًراجعت، 8118 ،شحاته، شحاتهو عٍٍ، عثذ اٌىهاب 
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 :العوامؿ المرتبطة بالمدق ؽ والمؤثرة في كفاءته -ثانياً 
 ،ؽ وفريػؽ التػدقيؽبالمواصفات الش صػية لممػدقّ  المؤثرة في كفا ة المدقؽ العوامؿ هذم تتعمؽ

واسػػػػتقالل  وبذلػػػػ  العنايػػػػة المهنيػػػػة  صصػػػػ  القطػػػػاعيؽ وت وتػػػػرتبط بالت هيػػػػؿ العممػػػػي والعممػػػػي لممػػػػدقّ 
ؽ الرايسػػػي بػػػؿ تػػػرتبط باميػػػ  ، وال تػػػرتبط هػػػذم العوامػػػؿ فقػػػط بمػػػدير منشػػػ ة التػػػدقيؽ  و المػػػدقّ ةالالزمػػػ
ؽ و برتػػػ  والتػػػدريب والتعمػػػيـ ويعتبػػػر الت هيػػػؿ العممػػػي لممػػػدقّ ققيف العػػػامميف فػػػي فريػػػؽ التػػػدقيؽ، المػػػد

 ؽ الحسابات. ة مدقّ المستمر مف المكونات األساسية لكفا

هػذا وتتػ ثر كفػػا ة مػدّقؽ الحسػػابات بعوامػؿ   ػػرا إال  نػ  تػـ ا تيػػار هػذم العوامػػؿ بنػا   عمػػى 
، والرتباطهػا بمعػايير التػدقيؽ العامػة بعد العودة إلى الدراسات السػابقة  هميتها مف واهة نظر الباحثة

 م العوامؿ: الصادرة عف المام  األمريكي لممحاسبيف القانونييف. وتتضمف هذ

 يتضمف:ؽ الحساباتلمدقّ  والعممي الت هيؿ العممي ، 

 .الت هيؿ العممي لممدقؽ في مااؿ المحاسبة والتدقيؽ 

 .المعرفة العامة في العمـو األ را 

  برة مدّقؽ الحسابات  

  المستمر لممدّقؽالتدريب والتطوير. 
 ممدّقؽل قطاعيالت صص ال. 

  ّاهت .وموضوعيت  ونز  ؽ الحساباتاستقالؿ مدق 

   والشؾ المهني العناية المهنية الالزمةبذؿ. 

 :ؽ الحساباتلمدق   والعممي التأهيؿ العممي -1

 يتضمف:

 في مزاؿ المحاسبة والتدقيؽ:  لممدق ؽ التأهيؿ العممي -أ 

ؽ ؽ الحسػػابات شػػرطا   ساسػػيا  لتحقيػػؽ كفا تػػ ، فحتػػى يكػػوف المػػدقّ يعتبػػر الت هيػػؿ العممػػي لمػػدقّ 
 ي المناسػب والمعرفػة العامػة المػذيفعناية وكفا ة ال بد  ف يمتمػؾ الت هيػؿ العممػقادرا  عمى  دا  عمم  ب

 1.يمّكنام مف  دا  عمم  بدراة عالية مف الكفا ة

                                                            
1

 .069، اٌّىتة اٌجاِعٍ اٌحذَث، اإلصىٕذرَح، ص أصٕل ٔقٕاعذ انًراجعت ٔانتذقٛق انشايم، 8117صراَا، ِحّذ،  
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ؽ دراػػػة مػػػف الت هيػػػؿ العممػػػي فػػػي ماػػػاؿ المػػػدقّ يعنػػػي الت هيػػػؿ العممػػػي ضػػػرورة  ف يكػػػوف لػػػدا 
األساسػية المػؤثرة فػي كفا تػ ، ويسػهـ  ؽ مػف العوامػؿيعد الت هيػؿ العممػي لممػدقّ و ، 1المحاسبة والتدقيؽ

حاطتػ  بػالتطورات في رف  وتنمية وتعزيز معرفػة المػدقّ  كمػا المسػتمرة عمػى صػعيد مهنػة التػدقيؽ. ؽ وا 
 ف واػػود مقػػدار  حيػػث 2.ؽ إلػى اانػػب ت هيمػػ  العممػػي ف الت هيػؿ العممػػي يػػؤدف إلػػى رفػػ  كفػػا ة المػػدقّ 

   3.وبصيرت  ومهارت  العممية د مف معرفة المدّقؽالمحاسبة والتدقيؽ يزي كاؼ مف التعميـ في مااؿ
إلػى  ف الكفػا ة المهينػة تتضػمف المعرفػة الكافيػة والمت صصػة فػي  (Jarvis, 1983) ويشػير

ماػػاالت المحاسػػبة والتػػدقيؽ، والمهػػارة فػػي تطبيػػؽ تمػػؾ المعرفػػة فػػي الحػػاالت والماػػاالت والظػػروؼ 
4التعميـ والتدريب الكافي.ؽ مف الم تمفة، وكذلؾ السموؾ الذف يكتسب  المدقّ 

  
يتضػػمف  8119( لمعػػاـ 33وفيمػػا يتعمػػؽ بالت هيػػؿ العممػػي لممػػدّقؽ فػػي سػػورية فػػ ف القػػانوف رقػػـ  

شروط مػن  شػهادة المحاسػب القػانوني فػي سػورية حيػث تمػن  الشػهادة لمػف تتػوفر فػيهـ  9في المادة 
 الشروط اآلتية:

  :مف حيث الشروط القانونية 
 و مف في حكم  منذ  كثػر مػف عشػر سػنوات  و مػف رعايػا الػدوؿ العربيػة  وريا  س ا   ف يكوف عربي -  

 05 و ال يقؿ عمرم عف  مس وعشريف سػنة ميالديػة و ال يزيػد عمػى ،الماازيف شرط المعاممة بالمثؿ
 دية.سنة ميال

 .غير محكـو ب حدا الارااـ التي تمس األمانة  و الشرؼ  و إحدا الارااـ االقتصادية -ب 
عمػػػى حكػػػـ قضػػػااي مكتسػػػب الدراػػػة  مسػػػرح لسػػػبب يمػػػس النزاهػػػة  و شػػػرؼ الوظيفػػػة بنػػػا    غيػػػر -ج

 ة.القطعي
إاازة اامعية مػف إحػدا كميػات االقتصػاد  و مػا يعادلهػا ا تصػاص محاسػبة  و   ف يكوف حاازا    -د

مامػػػس شػػػرط تػػػوافر عػػػدد معػػػيف مػػػف المقػػػررات فػػػي مػػػادة المحاسػػػبة يحػػػددها  ،ا تصاصػػػات   ػػػرا
مف اامعات الامهورية العربية السورية  و ما يعادلهػا وفػؽ قػرار التعػادؿ الصػادر  يؽالمحاسبة والتدق

  5.عف لانة تعادؿ الشهادات العممية لدا وزارة التعميـ العالي

 

                                                            
، رصاٌح ِاجضتُر فٍ اٌّحاصثح استقالنّ فٙ سٕرٚا""عٕايم اختٛار يراجع انحساباث انخارجٙ ٔأثرْا عهٗ ، 8119، ِحّذ، عّر،  1

 .30دِشك، وٍُح االلتظاد، ص جاِعح غُر ِٕشىرج، 
 انًرجع انسابق، َفس انصفحت. 2

3
 Hudiwinarsih, G., op.cit., p 261. 

4
 Jarvis, P., 1983, Professional Education, Groom Helm, London, UK. 

 
5
 . متواجد على2، المادة 1002ة، ، رئيس الجمهوري11القانون رقم  

 http://sana.sy/ara/2/2009/12/02/pr-258829.htm 
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  :مف حيث ااتياز االمتحاف 
ياػػػب  ف ياتػػػاز بناػػػاح امتحانػػػا  تاريػػػ  لانػػػة القبػػػوؿ وفقػػػا  لمشػػػروط والقواعػػػد التػػػي يحػػػددها مامػػػس 

 والتدقيؽ. المحاسبة
تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إال بعد إتمامه التدريب ( عمى  ف ال 71وتنص المادة  

، حيػث ف هذا القانوف مدة وشػروط التػدريب( م32وتتضمف المادة  . المنصوص عليه في هذا القانون
ة مهنيػة لتػدقيؽ ياب عمى المتدرب  ف يقضي مدة تدريب سنتاف في مكتب محاسب قػانوني  و شػرك

الحسابات مسػاميف  صػوال فػي سػاؿ المػزاوليف وبعػد مػرور سػنتيف عمػى تسػايؿ المكتػب  و الشػركة، 
وياػػػب عمػػػى المتػػػدرب  ف يػػػتـ فتػػػرة التػػػدريب فػػػي ماػػػاؿ تػػػدقيؽ الحسػػػابات بػػػدواـ كامػػػؿ، و ف يحضػػػر 

 برنامخ محاضرات التدريب ال اص بالمتدربيف الذف يعدم التنظيـ المهني سنويا .
 

 عرفة العامة في العموـ األالرى: الم -ب 
 ف  ال يقتصػػػر الت هيػػػؿ العممػػػي لممػػػدّقؽ عمػػػى ت هيمػػػ  فػػػي ماػػػاؿ المحاسػػػبة والتػػػدقيؽ، بػػػؿ ال بػػػد

 :المعرفة العامة بالعمـو األ راتتوافر لدي  

  ّإلمامػ  بعمػـ  لػذلؾ فػ فؽ عػف قػدرة اإلدارة، تعبر المعمومات المحاسبية التػي يفصػ  عنهػا المػدق
 . الة عنهسؤو عمى وض  إصبع  عمى الثغرات وتحديد الاهة اإلدارية الم اإلدارة يساعدم

  ّفػ ف  ،ؽ يدور حوؿ مس لة إثبات  صحة المعمومات الواردة في القوااـ الماليةلما كاف عمؿ المدق
صػػدار  حكامػػ  بنػػا     اسػتيعاب  لعمػػـ المنطػػؽ يمثػػؿ األداة األساسػػية التػػي تمكنػػ  مػػف القيػػاـ بعممػػ  وا 

 1.ناسبةعمى األدلة الم
 مال مػػةبعمػػـ االقتصػػاد لرفػػ  مسػػتوا  دماتػػ  المهنيػػة واعمهػػا  كثػػر  ال بػػد مػػف معرفػػة المػػدّقؽ 

 لحااات السوؽ. 

  ّإنػ  إذ  ،ؽ مف اإللمػاـ بعمػـ اإلحصػا  الػذف صػار يشػكؿ  داة  ساسػية لمعظػـ العمػـوال بد لممدق
اليب سػحب العينػة يعتمد عمى اإلحصا  في تقرير  طر التدقيؽ، وتحديد حاػـ اال تبػارات، و سػ

 2.مف الماتم  اإلحصااي

  ّؽ  ف يكوف عمى معرفة كافية بنظـ الحاسػوب، إف انتشار است داـ الحاسوب، استمـز مف المدق
مكانياتهػػػا التشػػػغيمية كػػػي يػػػتمكف مػػػف فهػػػـ وتقػػػويـ نظػػػاـ الرقابػػػة الدا ميػػػة  ،ومكوناتهػػػا ووظاافهػػػا وا 

الػػد وؿ إلػػى بػػرامخ العمػػال ، كػػذلؾ ال بػػد وتحديػػد حاػػـ اال تبػػارات وكيفيػػة امػػ   دلػػة اإلثبػػات، و 
اسػػػت داـ البػػػرامخ ال اصػػػة بتػػػدقيؽ  تدريبيػػػة مت صصػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى كيفيػػػة مػػػف د ولػػػ  دورات

                                                            
1
 .819 ص ، ِٕشىراخ جاِعح دِشك،(1) أصٕل انًراجعت ،8118 ،، وآخروٌْماضٍ، حضُٓا 
2
 .120ص  ،يرجع سبق ركرِ، (0)  أطىي اٌّراجعح ،8118 ،وآخروْاٌماضٍ،  
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، كػؿ ذلػؾ لمت كػد مػف عدالػة 1الحسابات التي يعػدها العميػؿ  و البػرامخ الاػاهزة ألغػراض التػدقيؽ
 2.إفصاح القوااـ المالية التي تمثؿ م راات الحاسب اإللكتروني

  ّف التػدقيؽ يتػرؾ اثػارا  سػموكي  إؽ  ف يكوف عمػى إلمػاـ ومعرفػة بػالعمـو السػموكية، إذ ال بد لممدق
معينػػة فػػي سػػموؾ العػػامميف فػػي المشػػروع الػػذيف تتفػػاوت مسػػتوياتهـ التعميميػػة و بػػراتهـ وتطمعػػاتهـ 

ف قياـ المدقّ  هموا فيهػا، ؽ بربط المعمومات االقتصادية بسموؾ األش اص الذيف ساواتااهاتهـ، وا 
العامميف في المشروع، ويتػرؾ التػدقيؽ ياعؿ مف التدقيؽ واحدة مف المؤثرات السموكية في سموؾ 

اثػػارا  مباشػػرة عػػف طريػػؽ اعػػؿ العػػامميف بمسػػتوياتهـ اإلداريػػة يحػػاولوف تقػػديـ المعمومػػات وات ػػاذ 
ة واسػػعة مػػف ؽ، نظػػرا  لمػػا يتمتػػ  بػػ  مػػف  بػػر اإلاػػرا ات المؤديػػة لالنسػػااـ مػػ  واهػػة نظػػر المػػدقّ 

اهػػػة، ول ػػػوؼ اإلدارة مػػػف تحفظاتػػػ  فػػػي التقريػػػر مػػػف اهػػػة   ػػػرا. كمػػػا  ف توقػػػ  كشػػػؼ الغػػػش 
 3.التدقيؽ بالعامميف في المشروع واالحتياؿ يعد  حد اآلثار المباشرة التي يحدثها

 
 :البرة مدق ؽ الحسابات -ج 

م  الت هيؿ  نبا  إلى انبؽ ويسير الكفا ة المدقّ  ا  مهم ؽ الحسابات عامال  تعد  برة مدقّ 
ب نها تتكوف مف المعرفة  ، وتعرؼ ال برة4ؽ الحسابات تشتؽ مف التعميـ وال برةفكفا ة مدقّ العممي، 

، فالبنود التي تتكوف المشكالتومهارات لحؿ بعض هذم  ،معينة بمشكالتفي مااؿ محدد والفهـ 
مف الممارسة في الحياة  منها ال برة لدا الفرد هي المعرفة والفهـ والمهارات التي يكتسبها الفرد

 5.العممية، ومف  الؿ الدراسات والدورات التعميمية
وتكتسب المعرفة الفعمية طرااؽ ام  األدلة مف المصادر كافة، تراكـ المعرفة و  وتمثؿ ال برة

ألف الزيادة في التعود عمى المهمة يؤدف إلى دراة  كبر مف  ،مف  الؿ الممارسة العممية لمتدقيؽ
تكتسب ال برة مف التعميـ و ؽ، لممارسة العممية والتاارب الش صية لممدقّ ا إلى ضافةال برة، باإل

  6.الرسمي وغير الرسمي والتدريب والندوات والحمقات الدراسية
بما  ف ال برة ال تتـ مالحظتها بشكؿ مباشر لذلؾ ال بد مف ربطها بمتغيرات لقياسها، و غمب 

وتعرؼ ال برة ب نها طوؿ المدة التي  .كمقياس لم برةالدراسات تست دـ عدد سنوات الممارسة 
تعتبر  ممارسة التدقيؽفي وظيفة مت صصة  و مهمة معينة، حيث  ف عدد سنوات  ديقضيها الفر 

 لم برة.  ا   ساسي ا  محدد

                                                            
1
 www.infotechaccountants.com  

2
 .120ص  ،يرجع سبق ركرِ، (0)  أطىي اٌّراجعح ،8118 ،وآخروْ ،اضٍ، حضُٓاٌم 
 .800، ص نًرجع انسابقا 3
 .86، ص يرجع سبق ركرِ ،8118عٍٍ، عثذ اٌىهاب وشحاته، شحاته،  4
ِاجضتُر فٍ ، رصاٌح دراست تطبٛقٛت فٙ انًًهكت انعربٛت انسعٕدٚت -أثر انخبرة عهٗ أداء انًراجع انخارجٙ ،8110فراط، رتاب، 5

 .03اٌّحاصثح  غُر ِٕشىرج، جاِعح اٌٍّه عثذ اٌعزَز، وٍُح االلتظاد واإلدارج، ص 
6 Hudiwinarsih, G., op.cit., p 256. 
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ؽ الحسابات مف المكونات األساسية لكفا ت ، إلى اانب ت هيم  العممي وبرامخ وتعد  برة مدقّ 
إلى  همية  IES8معيار التعميـ الدولي  االتحاد الدولي لممحاسبيف في ، ويشيرالتطوير والتدريب

ألمور الهامة ال برة مف اتعد ؽ بال برة العممية حتى يكوف قادرا  عمى  دا  عمم  بكفا ة، و تمت  المدقّ 
ـ اودة عالية، فالتعامؿ م  عدد كبير مف العمال  يوفر قدرة  كبر عمى القيا لموصوؿ إلى تدقيؽ ذف

 1. كبر ب ف التحريفات في القوااـ المالية سيتـ كشفها ا  بعممية تدقيؽ  كثر فعالية، ويقدـ ضمان
يمتمكها  التيتزيد ال برة مف كمية ونوعية المعرفة حيث ؽ عمى معرفت ، وتؤثر  برة المدقّ 

ي يعطيها مية التؽ بالمعرفة التي تساعدم عمى تحديد األهؽ وتنظمها وتطورها، وتزود المدقّ المدقّ 
                                2.المعرفةوتحسيف قدراتهـ عمى است داـ تمؾ  هـ عمى تطوير هياكؿ معرفة شاممةلءدلة ألنها تس
عامة تتكوف مف الحقااؽ والنظريات والتعريفات معرفة ؽ نوعيف مف المعرفة: المدقّ  ويكتسب

مف القوانيف ال اصة التي يكتشفها الفرد بنفس  ة تتكوف ومعرفة  اص مف الكتب الدراسية والدوريات،
 مف  الؿ ال برة، هذا وتؤثر ال برةمف  الؿ التاارب التي يمر بها في حيات  العممية، وتتطور 

 برة  كثر م زنة في ذاكرت  الذف يمتمؾ  الش ص ، حيث إفاوهريا  عمى عممية ات اذ القرارات
  3.يساعدم بشكؿ إياابي عمى ات اذ القرارات ممالءحداث،  ا  ايد ا  يمكف  ف يطور بسهولة فهم

ؽ ال بير يكوف  كثر قدرة عمى ، ف ف المدقّ تكالما يتعمؽ بدور ال برة في حؿ المش ما في
ة مما ياعم   كثر قدر  ،ومات المالامة وغير المالامةمالتفرقة بيف المعو تعريؼ المشكمة وتفهمها، 

 4. فضؿبصورة  تكالعمى تحديد استراتيايات حؿ المش
ؽ بالمعمومات التي تقدمها اإلدارة، حيث  ف اإلدارة تؤثر ال برة عمى مدا اقتناع المدقّ  كذلؾ

ؽ، ومف الممكف  ف يكوف لها دواف  ال تتفؽ م   هداؼ المدقّ ا  لممعمومات، موضوعي ا  ال تعتبر مصدر 
ي تقدمها اإلدارة والتي بالمعمومات الت ا  ؽ، كمما  صب   قؿ اقتناعحيث  ن  كمما ازدادت  برة المدقّ 
ؽ لالعتماد عمى المعمومات التي  تقمؿ ال برة مف اتاام المدقّ  .5تتفؽ م  مصالحها الش صية

 تقدمها اإلدارة التي تتفؽ م  مصالحها الش صية(.
 

 مما سبؽ، ترى الباحثة ما يأتي:
  والتدريب ال برة مف االندماج والتمازج بيف التعميـ الرسمي وغير الرسمي مف اهة، تنتخ

ؽ مف والمشاركة في الندوات والحمقات الدراسية، والممارسة العممية والتاارب الش صية لممدقّ 
 اهة   را. 

                                                            
 .88، ص ، يرجع سبق ركر8119ِِحّذ، عّر،  1

2 Kaplan, S. E., et al., 2008, “The Influence of Auditor Experience on the Persuasiveness of Information 

Provided by Management”, Auditing: A journal of Practice & Theory, vol.27, no.1, p 72. 
3 Hudiwinarsih, G., op.cit., p. 852.  

 .38ص  اٌذار اٌجاِعُح، اإلصىٕذرَح،دراساث يتقذيت فٙ يراجعت انحساباث، ، 8117ٔىر، أحّذ، وآخروْ،  4
5 Kaplan, S. E., et al., op.cit., p. 80. 
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  ّؽ الحسابات في زيادة كفا ت ، ال بد مف حرص منش ة نظرا  لمدور الذف تمعب   برة مدق
ف تمت  كؿ مف مدير التدالتدقيؽ عمى تعييف مدقّ  ؽ قيؽ والمدقّ قيف يتمتعوف ب برة عالية، وا 

 الرايس ب برة كبيرة ينعكس بشكؿ إياابي عمى كفا ة ال دمة المهنية المؤداة مف قبمهـ. 

 

 ؽ:التدريب والتطوير المستمر لممدق   -د 

ؽ الحسابات عمى الدراات العممية والشهادات األكاديمية في مااؿ إف مارد حصوؿ مدقّ 
بؿ ال بد مف ارتباط  بتعميـ وتدريب مستمر  ، ةبالكفا المدّقؽ المحاسبة والتدقيؽ ال يكفي حتى يتمت 

طالع عمى  حدث التطورات التي تؤثر عمى المهنة، وعمى اودة ال دمات التي لمدا الحياة لال
  1.تقدمها

ؽ وتطويرها، لممحافظة عمى كفا ة المدقّ  ا   ساسي ا  حيث يعد التعميـ والتدريب المستمر مطمب
ؽ  حد  هـ صور التطوير المهني التي تساعد عمى تمت  المدقّ  وتمثؿ برامخ التعميـ المهني المستمر

، وتضمف  ف يبقى عمى إطالع ب حدث األفكار والتقنيات في المحاسبة والتدقيؽ، 2بالكفا ة
نما يتكيؼ لموااهة حالة اديدة. لذلؾ ال  فالش ص الكؼ  ال يسم  لمتطور  ف يسبق  ويمر ب ، وا 

لتطورات الحديثة في مااؿ المحاسبة والتدقيؽ، واالطالع عمى ؽ مف اإلحاطة المستمرة بابد لممدقّ 
النظريات الحديثة، وما يصدر عف الماامي  العممية والمهنية في هذا المااؿ، فضال  عف اإلحاطة 
بكؿ التغيرات والتطورات في بياة العمؿ المحيطة في المااالت اإلدارية والقانونية واالقتصادية عمى 

  3.ية، وعمى مستوا العالـ مف ناحية   رامستوا الدولة مف ناح
  المدق ؽ يزب  مقواعد السموؾ األ القي عمى  ن  ينص االتحاد الدولي لممحاسبيف في 

المهارات المهنية بالمستوى المناسب لظماف حصوؿ العميؿ  م  المحافظة  م  المعرفة و 
ب و يًا مستمرًا وتفهمًا أف المحافظة  م  الكفاءة المهنية تتطمو ، وءةالالدمة المهنية الكف

لمتطورات المهنية والتزارية والفنية ذات الصمة، ويمك ف التطوير المهني المستمر المحاسب 
المهني مف تطوير القدرات التي تمكنه مف أداء مهامه بكفاءة في البيئات المهنية والمحافظة 

 4. ميها
يا المعمومات والحاسبات اآللية، ؽ مف اإللماـ بالتغيرات في مااؿ تكنولوابد لممدقّ  ال كذلؾ

في برامخ التطوير المهني،  ا   ساسي ا  ف  نظمة المعمومات وتكنولوايا المعمومات اعتبرت مكونإحيث 
ومات ليتعامموا م  التعقيد المتزايد منوا معرفتهـ ب نظمة وتكنولوايا المعقيف  ف يحسّ وياب عمى المدقّ 

                                                            
1
IFAC, 2010, IES8, op.cit., p.  87 . 

2
 .87صيرجع سبق ركرِ، ، 8117 ، ، وآخروْأحّذ ٔىر، 
3
 .069ص  يرجع سبق ركرِ، ،8117 صراَا، ِحّذ، 
4

جىدج واٌتذلُك، ٌرلاتح اٌ إطذاراخ اٌّعاَُر اٌذوٌُح، ٍانقإََٛٛ ٍقٕاعذ انسهٕك األخالقٙ نهًحاسبٛ، 1020الدولي للمحاسبين،  التحادا 

واٌّراجعح وعٍُّاخ اٌتأوُذ األخري واٌخذِاخ راخ اٌعاللح، ترجّح جّعُح اٌّجّع اٌعرتٍ ٌٍّحاصثُٓ اٌمأىُُٔٓ، ِجّىعح طالي أتى 

 .07ص غزاٌح، عّاْ، األردْ، 
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مف مواصمة التعميـ والتطوير المستمر  لهـعميؿ، وال بد ة ال نظمة المعمومات المحاسبية لمنش  في
فيما يتعمؽ باست داـ الحاسوب في مااؿ المحاسبة والتدقيؽ لمتعرؼ عمى  هـ التطورات في هذا 
المااؿ، و اصة  ف التطورات التي تحدث في مااؿ الحاسوب مستمرة ومتواصمة في امي  

 1.مااالت الحياة
اـ بكافة القواعد والمعايير المهنية المستحدثة الصادرة عف ؽ مف اإللمكذلؾ ال بد لممدقّ 

الهياات العممية والوطنية، وذلؾ باالطالع عمى التطورات في معايير التدقيؽ الدولية، والمعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية، والمعايير الدولية لرقابة الاودة، و ية معايير   را قابمة لمتطبيؽ 

ف ة، وال ضوع لدورات تدريبية لدراسة طرؽ تطبيقها وااللتزاـ بها. و دولية  و وطني برامخ التطوير ا 
 ا  تابع ا  متقدم ا  مهني ا  يها يمكف  ف تتضمف تعميممالمهني الالزمة الكتساب الكفا ة والمحافظة ع

لممؤسسات األكاديمية والمنظمات المهنية، وبرامخ تدريب تعتمد عمى العمؿ والممارسة وحضور 
  2.صوؿ الدراسيةالف

قيف عمى حضور الندوات وحمقات المناقشة المدقّ  وبالتالي ال بد لمنش ت التدقيؽ مف حثّ 
والفصوؿ الدراسية في مااؿ التدقيؽ لالستفادة مف األبحاث المطروحة، وكذلؾ عقد لقا ات دورية 

وحث بية، لعمؿ، وا  ضاعهـ لدورات تدريدا ؿ منش ة التدقيؽ لمناقشة  ساليب تطوير  سموب ا
  3.قيف الادد وتشايعهـ لتطوير  دااهـقيف القدامى عمى تدريب المدقّ المدقّ 

قيف عمى ال ضوع لدورات تدريبية مت صصة سوا  ال بد لمنش ت التدقيؽ مف تشاي  المدقّ و 
 نظمها المنش ت التي يعمموف بها،  ـالتي ت ـ التي تنظمها المنظمات المهنية التي ينتموف إليها، 

  اصة منهـ.  بمبادرة
قيف العامميف فيها االهتماـ بتدريب وتطوير موظفيها والمدقّ  مف وبالتالي ال بد لمنش ت التدقيؽ

 عمى ممارسة وااباتهـ بشكؿ صحي ، وتحسيف كفا اتهـ وتطويرها والمحافظة عميها. هـبما يساعد
تطوير لممدّقؽ عمى المهارات المطموبة ضمف برنامخ ال IES 8ويتضمف معيار التعميـ الدولي 

المهني والتي تتضمف  ف يطبؽ المهارات التالية في بياة التدقيؽ والتي تتمثؿ في: تعريؼ وحؿ 
المشكمة، وام  وتقييـ األدلة، وعرض اتاام مف الشؾ المهني، وتطبيؽ األحكاـ المهنية، وتطبيؽ 

 4معايير التدقيؽ المالامة، ومقاومة وحؿ النزاعات.
 

                                                            
1 Cardos, V. D., 2011, op.cit., p. 545. 
2IFAC, 2010, IES8, op.cit.,  p.  87 . 

 .096ص  يرجع سبق ركرِ،، 8117صراَا، ِحّذ،  3
4IFAC, 2010, IES8, op.cit.,   p.  90 . 
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 :ممدق ؽالتالصص القطا ي ل -2

إف النشاط التي تقـو ب  شركة ما يضفي عميها طبيعة  اصة، وحتى يكوف المدقؽ قادرا  عمى 
القياـ بالتدقيؽ ال بد مف إلمام  بالمعايير المحاسبية التي تطبقها المنش ة محؿ التدقيؽ، وكذلؾ ال بد 

ميؿ يؤدف إلى معا  عمى كيفية عمؿ هذم الشركات، فالت صص والمعرفة بنشاط الع ف يكوف مطّ 
 . 1اودة عالية ذفتدقيؽ 

كما  ف التطورات  .فكؿ صناعة لها عواممها ال اصة التي تميزها عف الصناعات األ را
عدد إلى والتغيرات السريعة والمتالحقة التي شهدتها مهنة المحاسبة  دت إلى لاو  منش ت التدقيؽ 

التدقيؽ. ويعتبر ت صص منش ة  مف االستراتيايات والوسااؿ ومنها الت صص الصناعي لمنش ة
التدقيؽ في طبيعة الصناعة التي ينتمي إليها نشاط العميؿ إحدا االستراتيايات التفاضمية التي 
تست دمها منش ت التدقيؽ لمتمايز فيما بينها لموفا  بمتطمبات العمال ، وتمكينها مف التنافس عمى 

  2. صااص غير السعر وحدم
ؽ اتاام حديث في ممارسة المهنة رغبة من  في زيادة كفا ت ، لممدقّ  ويعد الت صص القطاعي

وتحسيف اودة التدقيؽ. فالت صص هو نوع مف ال برة المت صصة، ويعّرؼ ب ن  امتالؾ مساحة 
عريضة مف المعرفة والمهارة العممية في مااؿ معيف، والمعرفة التي يكتسبها المدقؽ نتياة 

 3. و  دا  مهاـ محددةالت صص في تدقيؽ عمال  صناعة معينة، 
قد  شار االتحاد الدولي ت معايير التدقيؽ المهنية عمى  همية فهـ نشاط العميؿ، ّكد لقد 

بالمنش ة وبياتها بما  قيف  ف يمتمكوا فهـ تاـالمدقّ  ف عمى  305معيار التدقيؽ الدولي لممحاسبيف في 
ااـ المالية، وزيادة ثقة المستثمريف ، وهذا ينعكس في زيادة مصداقية القو في ذلؾ رقابتها الدا مية

كما  شار معيار التدقيؽ الدولي  ؽ.بها، واالعتماد عميها واذب العمال  وتحسيف سمعة المدقّ 
(  ف عمى المدّقؽ الحصوؿ عمى فهـ شامؿ باإلطار القانوني والتنظيمي لممنش ة، والصناعة 851 

فالمعرفة المتعمقة بالصناعة تزّود  ،4إلطاروكيفية التزاـ المنش ة بهذا ا والقطاع الذف تعمؿ ب ،
قيف بسياؽ يستطيعوف مف  الل   ف يؤدوا المهاـ غير الم لوفة بشكؿ  فضؿ نسبيا ، فهـ المدقّ 

يقضوف معظـ وقتهـ في تدقيؽ عمال  ينتموف لصناعة واحدة، ويكتسبوف  برة إما مف العمؿ  و 
 مف التدريب. 

                                                            
 .09، ص يرجع سبق ركرِ، 8119ِحّذ، عّر،  1

2 Habib, A., 2011, "Audit Firm Industry Specialization and Audit Outcomes: Insights from Academic 

Literature", Research in Accounting Regulation, vol.23, issue.2, p 114. 
يجهت جايعت ديشق نهعهٕو االقتصادٚت ، "أهُّح اٌتخظض اٌّهٍٕ ٌٍّراجع فٍ تحضُٓ تمذَر ِخاطر اٌّراجعح"، 8100اٌّمطرٌ، ِعار،  3

 .208، ص 2، اٌعذد 87اٌّجٍذ ٔانقإََٛت، 
4 International Federation of Accountants (IFAC), 2013, ISA (250), "Consideration of Laws and 

Regulation in an Audit of Financial Statement", Handbooks of International Quality Control' Auditing 

Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, volume 1, New York, USA, Paragragh 

12, p. 206.  
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 في النقاط اآلتية:  ؽلممدق   تتزم  أهمية التالصص القطا ي

والتدقيؽ، وتمّكن  مف ؽ بفهـ لمقضايا المتعمقة بالتقرير المالي تزود المدقّ المعرفة بالصناعة إف  -0
ضمنها المنش ة، وكذلؾ  ف يكوف عمى دراية كاممة بالقوانيف واألنظمة وبياة العمؿ التي تعمؿ 
مثؿ تفاصيؿ الصعوبات يكوف عمى دراية عالية بفهـ مؤشرات عدـ االستمرار في الصناعة 

المالية لمعميؿ، و ية عوامؿ   را يمكف  ف تكوف مواودة لمسماح ألحكاـ االستمرارية  ف تُّت ذ، 
 1.ألكثر شيوعا  في تمؾ الصناعةإللكترونية االؾ تاعؿ المدّقؽ عمى دراية بالنظـ وكذ

اصة بالصناعة قيف الم تصيف بالصناعة يكونوا قادريف عمى تطوير معرفة و برة  إف المدقّ  -8
عممهـ بشكؿ  ينازوفلذلؾ  ،وي لفوف  نفسهـ بشكؿ  سرع م  العمميات المتعمقة بعمؿ العميؿ

 ARLتقميؿ فترة تقرير التدقيؽ عمى قادريف  نظرااهـ غير اال تصاصييف، ويكونوف سرع مف 
م  لمعالـ التي تعتبر واحدة مف متغيرات ناتخ تقرير التدقيؽ الاديرة بالمالحظة القميمة التي تس

إصدار  فترة تقرير تدقيؽ  قؿ ألن  كمما تـ وفالمستثمر  ويفضؿال اراي بقياس كفا ة التدقيؽ، 
 وتفضيالتهـ فيما يتعمؽ ارااهـ تعديؿ مف  مكف المستثمريفتقرير التدقيؽ بشكؿ  سرع، 

 2.باستثماراتهـ

ويحققوف  عمى عمال   كثر،بتوزي  تكاليؼ ت صصهـ قيف لممدقّ  يسم  الت صص القطاعي -3
ؽ في صناعة معينة يعطي  القدرة عمى توفير ف ت صص المدقّ إ، حيث في التكاليؼ توفيرا  

عالية،  ا   دمات التدقيؽ لعمال  الصناعة بدراة عالية مف الكفا ة، دوف  ف يتكبد العميؿ  تعاب
 3.إلى عمميات تدقيؽ باست داـ  طوات  قؿ وموا   كثر لمهدؼ القطاعي ويؤدف الت صص

يعتبر  حد  إف الت صص القطاعياودة التدقيؽ، حيث  الت صص القطاعي مف فيحسّ و  هذا
  4. بعاد اودة التدقيؽ

إف المدقؽ الم تص في صناعة العميؿ يكوف  فضؿ في فهـ  ساس المشكالت ضمف  -2
يااد الحموؿ المناسبة لها، كما  ف الت صص يسم   الصناعة وقادرا   كثر عمى تحميمها وا 

  5الممارسات المحاسبية ال اطاة ويساعدم عمى حماية سمعت  واذب الزبااف.لممدقؽ باكتشاؼ 

                                                            
1 Moroney, R., & Carey, P., op.cit., p. 4. 
2 Habib, A., & Bhuiyan, B., 2011, "Audit Firm Industry Specialization and the Audit Report Lag", 

Journal of International Accounting , Auditing and Taxation, vol. 20, issue.1, p. 33.  
3 Moroney, R., 2007, "Does Industry Expertise Improve the Efficiency of Audit Judgement?", Auditing: 

A Journal of Practice and Theory, vol.26, no.2, p. 73.  
4 Habib, A., & Bhuiyan, B., loc.cit. 
5 Habib, A., op.cit., p. 125. 
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إف المنش ت التي يتـ تدقيقها بواسطة مدّقؽ م تص تتميز بواود تحّسف لاودة اإلفصاح  -5
وحاالت  قؿ إلعادة بياف الربحية، وتكوف  قؿ ميال  إلعادة صياغة حساباتها واالرتباط بسياسات 

ف  1تقرير احتيالية. المدّقؽ الم تص صناعيا  يكوف   كثر قدرة عمى حؿ القضايا المحاسبية وا 
المعقدة بسبب معرفتهـ المتعمقة بالصناعة، وكذلؾ يسم  الت صص الصناعي ب صدار  حكاـ 

  2مهنية  فضؿ.

ؽ مف  الؿ تحسيف كفا ت  في ؽ مف تحسيف  دا  المدقّ المدقّ  يمّكف الت صص القطاعي -6
ف إحيث  ،ااـ المالية، وكذلؾ تحسيف قرارات ت طيط عممية التدقيؽالكشؼ عف األ طا  في القو 

ارا ات ، وتدعيـ استقالؿ  عوامؿ الصناعة ياب  ف تؤ ذ بالحسباف عند ت طيط التدقيؽ وا 
ؽ في تدقيؽ صناعة معينة ؽ وت فيض االستعانة بال برا ، فال برات المتراكمة لدا المدقّ المدقّ 

 ،صصة المبنية عمى  ساس اإللماـ بطبيعة نشاطات العميؿفضال  عف المعرفة المهنية المت 
 3.تعمؿ عمى ت فيض حاالت االستعانة بال برا 

في تحسيف كفا ة تقدير م اطر التدقيؽ والمتمثمة ب طر  دورا  هاما   يمعب الت صص القطاعي -7
، وذلؾ مف  الؿ دقة تحديد ا تبارات االلتزاـ وا لحكـ الرقابة و طر االكتشاؼ وال طر المالـز

عمى فاعمية الرقابة الدا مية ومعرفة  ماكف تكرار األ طا  ودقة إارا ات الفحص التحميمي، 
، ومعرفة البنود والحسابات التي تمثؿ  طر بطبيعتها رفة العالقة بيف البنود المرتبطةومع

 4.وتسهيؿ تدقيؽ تقديرات اإلدارة، وبالتالي تقميؿ  طر التدقيؽ

 

 :موظو يته ونزاهتهو  ؽ الحساباتاستق ؿ مدق   -3
ؽ الحسػػابات العمػػود الفقػػرف فػػي ممارسػػة المهنػػة، ومػػف  هػػـ القواعػػد العامػػة يمثػػؿ اسػػتقالؿ مػػدقّ 

التي ياب توافرها حتى تتـ عممية الفحص والمرااعة بادية تامة، ودوف ضغوط مف  ف طرؼ عمى 
ريػػر المػػدقؽ الػػذف القػػااـ بهػػذم العمميػػة، والسػػبب فػػي ذلػػؾ رغبػػة عمػػال  متنػػوعيف فػػي االعتمػػاد عمػػى تق

ف مهنة التدقيؽ تهدؼ لتحقيؽ المصمحة العامػة. إيتضمف ر ف المدقؽ في عدالة القوااـ المالية حيث 
ؽ ب نػػ  ؼ اسػػتقالؿ المػػدقّ لمصػػداقية  ػػدمات التػػدقيؽ والت كيػػد. ويعػػرّ  ا  ؽ  ساسػػويعتبػػر اسػػتقالؿ المػػدقّ 

النتااخ  تقويـتبارات التدقيؽ و واود موقؼ معيف يتضمف إبدا  واهة نظر غير متحيزة  الؿ  دا  ا 
صدار تقرير التدقيؽ    5.وا 

                                                            
1
 Habib, A., & Bhuiyan, B., loc.cit.  

2 Ibid., p. 34. 
 .231، ص يرجع سبق ركرِ، 8100اٌّمطرٌ، ِعار،  3
 ، ٔفش اٌظفحح.انًرجع انسابق 4
 .887، اٌذار اٌجاِعُح، اإلصىٕذرَح، ص دراساث يتقذيت فٙ انًراجعت ٔخذياث انتأكٛذ، 8117، اٌضُذ أحّذ ٌطفٍ، أُِٓ 5
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ونػػػاف معػػػا  المفهػػػـو العػػػاـ السػػػتقالؿ ويكّ  ، يواػػػد نوعػػػاف السػػػتقالؿ المػػػدقؽ لكػػػؿ منهمػػػا مفهومػػػ
 المدقؽ وهما:

   االستقالؿ مف حيث المظهر: -  

نهػا الظروؼ التي تعتبػر اوهريػة، والتػي مػف المحتمػؿ  ف يسػتنتخ ميعني االبتعاد عف الوقاا  و 
   1.ؽ قد تـ المساومة والت ثير عميهاالشؾ المهني لممدقّ ثالث مّطم   ف النزاهة والموضوعية و  طرؼ

ؽ، وتحقيقػػا  فاالسػػتقالؿ مػػف حيػػث المظهػػر ينػػتخ مػػف  ػػالؿ تفسػػيرات اآل ػػريف السػػتقالؿ المػػدقّ 
عميػؿ ؽ  ف مصػمحة ماليػة مباشػرة  و غيػر مباشػرة مػ  لالستقالؿ فػي المظهػر ياػب  ال يكػوف لممػدقّ 

 2.يوحي لمامهور باالستقالؿال التدقيؽ ياعؿ سموك  

 االستقالؿ مف حيث الاوهر: -ب 

ضغوط قد تؤثر عمػى الحكػـ حالة مف صفا  الذهف التي تسم  بالتعبير عف الر ف بدوف يعني 
   3.القرار المهني( لمفردالمهني  

عمػى اتاػام غيػر متحيػز ؽ فعال  مػف الحفػاظ ويحدث االستقالؿ في الواق  عندما يتمكف المدقّ 
فر لػػدا اؽ وضػػميرم، وبموابػػ  يتعػػيف  ف يتػػو عنػػد  دا  التػػدقيؽ فػػي كافػػة مراحمػػ ، وي ضػػ  لقػػيـ المػػدقّ 

ناػػاز  ،ؽ النزاهػػة والموضػػوعية واألمانػػة وعػػدـ التحيػػز لطػػرؼ دوف ا ػػرالمػػدقّ  والحياديػػة عنػػد قبػػوؿ وا 
عداد تقرير التدقيؽ ، بؿ ياػب  ف ُيػدرؾ ؽ مستقال  المدقّ  فقط  ف يكوف إذا  ليس مف المهـ 4.التكميؼ وا 

 عمى  ن  مستقؿ.
المعيػػػار الثػػػاني مػػػف معػػػايير التػػػدقيؽ  المامػػػ  األمريكػػػي لممحاسػػػبيف القػػػانونييف فػػػي كمػػػا  ف

ؽ قواعػػد السػػموؾ األ القػػي نػػص عمػػى ضػػرورة حفػػاظ المػػدقّ ، واالتحػػاد الػػدولي لممحاسػػبيف فػػي العامػػة
ؽ قمػػب نزاهػػة التػػدقيؽ ، حيػػث يعتبػػر اسػػتقالؿ المػػدقّ عمػػى اسػػتقالل   ػػالؿ كافػػة مراحػػؿ عمميػػة التػػدقيؽ

 وتحسػػينها، ؽكفػػا ة المػػدقّ عمػػى فػػي الحفػػاظ  ا   ساسػػي لمقيػػاـ بػػ ، كمػػا  نػػ  يعتبػػر عػػامال   ا   ساسػػي ا  وشػػرط
ؽ المهني عمػى  نػ  ب بيػر مسػتقؿب وشػ ص ذكرم في تعريؼ المدقّ  ف متطمب االستقالؿ قد تـّ إحيث 

ؽ لممػػػدقّ  ا   ساسػػػي ا  . فاالسػػػتقالؿ يعتبػػػر مكونػػػنشػػػ ةليػػػة لمملمقػػػوااـ المامسػػػؤوؿ عػػػف فحػػػص موضػػػوعي 
 5. ف ُيصادؽممهنة ال يمكف المهني وفي غياب  االنتما  ل

                                                            
1 Mocanu, M., & Ionescu, I., 2010, "Independence and Professional Judgment- The Key Element for 

Reaching, Maintaining and Improving Professionalism in Financial Auditing", Journal Of Doctoral 

Research in Economics, vol. 2, no. 3, p. 9. 
 .806، ص ، يرجع سبق ركرِ(0، أطىي اٌّراجعح )8118، وآخروْاٌماضٍ، حضُٓ،  2

3 Mocanu, M., & Ionescu, I., loc.cit. 
 .833، ص يرجع سبق ركرِ، دراصاخ ِتمذِح فٍ اٌّراجعح وخذِاخ اٌتأوُذ، 8117ٌطفٍ، أُِٓ اٌضُذ أحّذ،  4

5
 Mocanu, M., & Ionescu, I., loc.cit. 
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إلناػػاز  الؿ والحيػػاد يعػػد مػػف األمػػور المهمػػةؽ بالدراػػة الكاممػػة مػػف االسػػتقف تمتػػ  المػػدقّ وا  
طػػراؼ الم تمفػػة التػػي وذلػػؾ ألف االسػػتقالؿ مبػػد  ضػػرورف لحمايػػة مصػػال  األ ،التػػدقيؽ بكفػػا ة عاليػػة

ؽ عمػػى يضػػيفهما المػػدقّ  عمػػى زيػػادة الثقػػة والتعزيػػز المػػذيف توّاػػ  لهػػا  ػػدمات التػػدقيؽ، كمػػا  نػػ  يعمػػؿ
 1.المعمومات التي تقدمها ل  الاهات المعنية بالتدقيؽ

ازدادت قدرتػػ  عمػػى ؽ  كثػػر اسػػتقالؿ وكفػػا ة كممػػا كػػاف المػػدقّ    نػػ (Lee, 1993)ويػػذكر 
ويتفاوت حاـ هػذا االحتمػاؿ طبقػا  لدراػة الكفػا ة  ،اإلدارة تسببت بهااذة التي اكتشاؼ الحسابات الش

   2.واالستقالؿ
التػػدقيؽ بعػػض الظػػروؼ واألحػػداث التػػي تمثػػؿ  لعمميػػةؽ الحسػػابات  ثنػػا   دااػػ  ويوااػػ  مػػدقّ 

لػػػذلؾ ال بػػػد مػػػف تحديػػػد األمػػػور التػػػي تهػػػدد اسػػػتقالل ، وتقيػػػيـ  هميػػػة هػػػذم  ،حقيقػػػا  السػػػتقالل  ا  تهديػػػد
مقبػوؿ، وعنػدما يكػوف  االتهديدات، وتطبيؽ اإلارا ات الوقااية لمقضا  عميها  و تقميصها إلػى مسػتو 

زالػة المدقّ  لتهديػدات  و تقميصػها، فػال بػد لػ  مػف اؽ غير قادر عمى تطبيػؽ هػذم اإلاػرا ات الوقاايػة وا 
 ط التدقيؽ. وتتمثؿ هذم التهديدات في اآلتي:االنسحاب مف ارتبا

ؽ مػف واػود ؽ: ينش  هذا التهديد عندما يمكػف  ف يسػتفيد المػدقّ ة لممدقّ واود مصمحة ش صي -7
مصمحة ش صػية مػ  عميػؿ التػدقيؽ  و تعػارض فػي المصػال  الش صػية مػ  العميػؿ، ومػف 
 مثمة هذم الحالة: واود مصمحة مالية مباشػرة  ممكيػة  سػهـ العميػؿ(  و مصػمحة ماليػة غيػر 

ف مقػدـ مػف  و إلػى عميػؿ  دمػة الت كيػد  و مباشرة م  عميػؿ الت كيػد، واػود قػرض  و ضػما
د  حػػػإامػػػالي األتعػػػاب مػػػف  مػػػف المػػػديريف لديػػػ ، اعتمػػػاد منشػػػ ة التػػػدقيؽ بشػػػكؿ  سػػػاس عمػػػى

   .مف إيرادات التدقيؽ ا  كبير  ا  العمال ، وذلؾ إذا كانت هذم األتعاب تحتؿ از 

اة التػدقيؽ  و التهديدات المتعمقة بالدفاع بتحيز عػف مصػال  العميػؿ، وذلػؾ عنػدما تقػـو منشػ -3
 حد  فراد فريؽ  دمة الت كد بالدفاع عػف موقػؼ  و ر ف عميػؿ  دمػة الت كػد،  و عنػدما ُيفهػـ 
ذلػػؾ بالدراػػة التػػي تشػػير إلػػى تفريطػػ  بػػااللتزاـ بالموضػػوعية، ومػػف  مثمػػة ذلػػؾ التعامػػؿ فػػي 

 3.األسهـ واألوراؽ المالية ال اصة بالعميؿ  و الترويخ لها

تػػـ إعػػدادم بمعرفػػة المػػدّقؽ: ينشػػ  هػػذا التهديػػد عنػػد قيػػاـ المػػدّقؽ تهديػػد الفحػػص الػػذاتي لمػػا  -2
ب عػػػادة تقيػػػيـ ر ف  و ت كيػػػد  و حكػػػـ ش صػػػي سػػػبؽ  ف  صػػػدرم عػػػف عمميػػػة ت كػػػد  و عمميػػػة 

ف عمميػػة الت كيػػد الحاليػػة، وكػػذلؾ عنػػدما يكػػوف  حػػد خ بشػػ   ػػرا، وذلػػؾ لموصػػوؿ إلػػى نتػػاا
سػيما إذا كػاف مػديرا ( فػي مركػز يسػتطي    عضا  فريؽ الت كد  حػد مػوظفي العميػؿ سػابقا   ال

 في  ممارسة ت ثير اوهرف عمى الموضوع محؿ الت كد.

                                                            
 .170ص  يرجع سبق ركرِ، ،8117صراَا، ِحّذ،  1

2Lee, T., 1993, Corporate Audit Theory, Chapman & Hall, London, Uk, p95.  
 .019، ص 018ص  ،اٌذار اٌجاِعُح، االصىٕذرَح ،نتطٕراث انحذٚثت فٙ انًراجعتا، 8117ٌطفٍ، أُِٓ اٌضُذ أحّذ،  3
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عنػػدما تكػػوف هنػػاؾ عالقػػة وثيقػػة مػػ  عميػػؿ  دمػػة الت كػػد بمػػا ياعػػؿ منشػػ ة التػػدقيؽ  و  حػػد  -4
 1. عضا  فريؽ الت كد متعاطفا  بصورة غير عادية م  مصال  العميؿ

 كد ويحدث عندما يتـ من   حد  فراد فريؽ الت كد مف تهديدات بضغوط العميؿ عمى فريؽ الت -0
التصػػرؼ بموضػػوعية وممارسػػة الشػػؾ المهنػػي نتياػػة تهديػػدم بشػػكؿ مباشػػر  و غيػػر مباشػػر 
بواسطة مديرف  و موظفي عميػؿ  دمػة الت كػد، ومػف  مثمػة ذلػؾ التهديػد بتغييػر المػدقؽ عنػد 

 ف تطبيؽ  حد المبادئ المحاسبية.ال الؼ بش 

ؽ، والتػي  ثػارت اػدال  فػي وسػط المهنػة ي تمثؿ تهديدا  محتمال  الستقالؿ المدقّ مف األمور الت -6
-Sarbans)ؽ ل ػػػدمات ب ػػػالؼ التػػػدقيؽ لعميػػػؿ التػػػدقيؽ، حيػػػث  ف قػػػانوف هػػػو تقػػػديـ المػػػدقّ 

Oxly, 2002)  ّؽ مػف تقػديـ ال ػدمات ب ػالؼ الصادر عف الكونغرس األمريكي يمن  المدق
لػػػؾ إلػػػى االعتقػػػاد بػػػ ف تقػػػديـ ال ػػػدمات ب ػػػالؼ التػػػدقيؽ ، و يعػػػود ذ2التػػػدقيؽ لعميػػػؿ التػػػدقيؽ

دارة العميؿ، ويقػوض ذلػؾ لعميؿ التدقيؽ يؤدف إلى زيادة االرتباط االقتصادف بيف المدقّ  ؽ وا 
ؽ، ويقمػػؿ مػػف اػػودة التػػدقيؽ، إال  ف مهنػػة التػػدقيؽ  الفػػت وعارضػػت واهػػة اسػػتقالؿ المػػدقّ 

ات ب ػػالؼ التػػدقيؽ لعميػػؿ التػػدقيؽ النظػػر هػػذم، بػػؿ عمػػى العكػػس ناقشػػت بػػ ف تقػػديـ ال ػػدم
ؽ ويزيد مف اودة التدقيؽ. وذلؾ ألف المعرفػة المتعمقػة بعميػؿ التػدقيؽ يحّسف مف  دا  المدقّ 

ف تقػػديـ ال ػػدمات ب ػػالؼ التػػدقيؽ  هػػي  سػػاس مشػػترؾ ألدا  كػػال النػػوعيف مػػف ال ػػدمات، وا 
عمػػى اػػودة التػػدقيؽ، ؽ بالعميػػؿ، و عمالػػ  التشػػغيمية ممػػا يػػنعكس ُيغنػػي ويعّمػػؽ معرفػػة المػػدقّ 

 3.ؽ لكال النوعيف مف ال دماتويحّسف مف  دا  المدقّ 
 

ينبغػي تحديػد  دوات الحمايػة الالزمػة واسػت داـ هػذم عند واود تهديػدات تهػدد اسػتقالؿ المػدّقؽ 
وتنقسػػػـ  دوات الحمايػػػة إلػػػى ثػػػالث  ،األدوات لمػػػت مص مػػػف التهديػػػد  و ت فيضػػػ  إلػػػى مسػػػتوا مقبػػػوؿ

 ماموعات:

متطمبات التعمػيـ والتػدريب : منها :ية التي ت مقها المهنة والتشريعات والمواا اليات الحما -7
 ومعايير األ القيات المهينة. ،ممارس لممهنة مؤهال   ا  مهني ا  وال برة حتى يصب  عضو 

 فمنهػػا  ف يكػػوف لػػدا عميػػؿ الت كػػد عػػامميف ذ :اليػػات الحمايػػة دا ػػؿ إطػػار نظػػـ العميػػؿ -3
 كفا ة كافية.

                                                            
1

 .823، ص 828، ص يرجع سبق ركرِ، دراصاخ ِتمذِح فٍ اٌّراجعح وخذِاخ اٌتأوذ، 8117ٌطفٍ، أُِٓ اٌضُذ أحّذ،  
2Knechel, w, & Sharma, D., "Auditor Provided Non Audit Services and Audit Effectiveness and 

Efficiency from Pre and Post SOX Audit Report  Lag", 2008, p. 1.  
3 Ibid, p 28. 
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منهػػػا تركيػػػز قيػػػادة : ا ػػػؿ الػػػنظـ واإلاػػػرا ات ال اصػػػة بمنشػػػ ة التػػػدقيؽاليػػػات الحمايػػػة د -2
 ف يقػػدـ  عضػػا  فريػػؽ  دمػػة الت كػػد العمػػؿ بمػػا التػػدقيؽ عمػػى  هميػػة االسػػتقالؿ، و  منشػػاة

 1.يحقؽ الصال  العاـ

 

 :وال ؾ المهني العناية المهنية ال زمةبذؿ  -4
ار الثالث مف معايير التدقيؽ العامة المعيالمام  األمريكي لممحاسبيف القانونييف في  يتطّمب

عداد التقريمف مدقّ  ر، حيث ؽ الحسابات بذؿ العناية المهنية الالزمة  ثنا   دا  عممية التدقيؽ، وا 
ياب عمى المدّقؽ المستقؿ  ف ي طط ويؤدف عمم  بعناية مهنية، وتفترض العناية المهنية  ف مف 

  2يدرؾ معايير العمؿ الميداني والتقرير.مسؤولية كؿ مدّقؽ مهني ضمف منش ة التدقيؽ  ف 
ؽ، وقد تـ ؽ العناية المهنية المعتادة مطمبا  وشرطا  هاـ لتحقيؽ كفا ة المدقّ يعتبر بذؿ المدقّ 

الام  بيف الكفا ة المهنية والعناية الالزمة في بند واحد في قواعد السموؾ األ القي الصادرة عف 
 3ف.االتحاد الدولي لممحاسبي

ؽ المستقؿ بعمم ، وكيؼ يقـو ب داا  بطريقة حسنة، عناية المهنية بما يقـو المدقّ وتتعمؽ ال
ؽ ت دية المهاـ بااتهاد وعناية وفقا  لممعايير األ القية والفنية وتتطمب العناية المهنية مف المدقّ 

ة ؽ  ف يقـو بالت طيط المناسب م  بذؿ ما في وسع  لدراسوالمهنية المعموؿ بها. فال بد لممدقّ 
بما يمكن  مف إعداد  طة التدقيؽ بالشكؿ المناسب،  ، حواؿ العميؿ وفهـ  مور المنش ة وظروفها

واإلشراؼ المالاـ عمى المساعديف، والقياـ بدراسة انتقادي  لامي  مستويات العمؿ المناز مف 
  4ـ.قبمه

 داا  لعممية  ثنا   د مف ممارسة اتاام مف الشؾ المهنيوكذلؾ لتحقيؽ العناية المهنية ال ب
ا  ألدلة اإلثبات، نقدي ا  ، وتقييما  شّكاك ا  التدقيؽ، وام  وتقييـ األدلة، والشؾ المهني يتطمب ذهن

ؽ  ف يكوف مؤهال  ت هيال  كافيا ، ويمتمؾ المهارة الالزمة لمقياـ تتطمب  يضا  العناية المهنية مف المدقّ و 
 .5بعمم 

 
 

 

 

 
                                                            

 .008ص  يرجع سبق ركرِ، ،، اٌتطىراخ اٌحذَثح فٍ اٌّراجعح8117ٌطفٍ، أُِٓ اٌضُذ أحّذ،  1
2 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 2012, SAS (1), AU Section 230, "Due 

Professional Care in the Performance of Work",  p. 57. 
 .07، ص يرجع سبق ركرِ، لىاعذ اٌضٍىن األخاللٍ ٌٍّحاصثُٓ اٌمأىُُٔٓ، 8101التحاد اٌذوٌٍ ٌٍّحاصثُٓ، ا  3
 .30وائً ٌٍٕشر، عّاْ، ص  ، اٌطثعح اٌثاٌثح، دار8116، يذخم إنٗ انتذقٛق يٍ انُاحٛت انُظرٚت ٔانعًهٛتاٌتٍُّّ، هادٌ،  4
5
 .30ص  ،انًرجع انسابق 
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 ث الثانيالمبح
  ية التدقيؽالمتعمقة بعمم العوامؿ

 
 مقدمة:

وقػػػؼ عمػػػى العوامػػػؿ ؽ وقدرتػػػ  عمػػػى القيػػػاـ بعممػػػ  ال تتإف العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي كفػػػا ة المػػػدقّ 
ؽ كفػا ة مػدقّ  تتػ ثر، حيػث بعممية التدقيؽ بحػد ذاتهػاؽ، بؿ تتعداها إلى عوامؿ تتعمؽ بالمدقّ  المرتبطة

التػي و  ، والقياـ باال تبػارات المالامػة،بكفا ة  داا  لعممية التدقيؽ وتنفيذ اإلارا ات الالزمةالحسابات 
تتحقؽ مف  الؿ بذلػ  العنايػة المهنيػة الكافيػة والمالامػة، التػي تتطمػب إدراؾ وااللتػزاـ بمعػايير العمػؿ 

ؽ  ف يقػػـو بػػالت طيط ، حيػػث  نػػ  ال بػػد لممػػدقّ التػػدقيؽ عمميػػةبػػالتالطيط السػػميـ لالمتعمقػػة  1الميػػداني
 حػػواؿ العميػػؿ وفهػػـ  مػػور المنشػػ ة وظروفهػػا بمػػا يمكنػػ  مػػف المناسػػب مػػ  بػػذؿ مػػا فػػي وسػػع  لدراسػػة 

إعػػداد  طػػة التػػدقيؽ بالشػػكؿ المناسػػب، واإلشػػراؼ المالاػػـ عمػػى المسػػاعديف، والقيػػاـ بدراسػػة انتقاديػػ  
لتحديػػد مػػدا  والتقيػػيـ الفعػػاؿ لنظػػاـ الرقابػػة الداالميػػةلاميػػ  مسػػتويات العمػػؿ المناػػز مػػف قػػبمهـ. 

وتقييمهػػا مػػ  ممارسػػة اتاػػام مػػف  اإلثبػػات الكافيػػة والم ئمػػة يػػع أدلػػةوتزمإمكانيػػة االعتمػػاد عميػػ ، 
الشػػؾ المهنػػي  ثنػػا   دا  عمميػػة التػػدقيؽ حيػػث يتطمػػب الشػػؾ المهنػػي ذهنػػا  شػػكاكا  وتقييمػػا  نقػػديا  ألدلػػة 

   اإلثبات.
هػذا وتتػ ثر كفػػا ة مػدّقؽ الحسػػابات بعوامػؿ   ػػرا إال  نػ  تػـ ا تيػػار هػذم العوامػػؿ بنػا   عمػػى 

، والرتباطها بمعايير العمؿ الميػداني بعد العودة إلى الدراسات السابقةا مف واهة نظر الباحثة  هميته
   الصادرة عف المام  األمريكي لممحاسبيف القانونييف.

 

 :اآلتية المؤثرة في كفا ة المدّقؽ والمتعمقة بعممية التدقيؽ يتضمف هذا المبحث العوامؿ

 ويتضمفيط الزيد لمتدقيؽ، التالط: 

 حصوؿ  م  معمومات  ف العميؿ.ال 

 .الحصوؿ  م  معمومات  ف اللتزامات القانونية لمعميؿ 

 .تنفيذ اإلزراءات التحميمية 

 .تقدير األهمية النسبية والطر التدقيؽ 
 الرقابة الداالمية لمن أة العميؿ التقييـ الفعاؿ لنظاـ.  

 .الحصوؿ  م  أدلة إثبات كافية وم ئمة 

                                                            
1
 AICPA , 2012 , SAS (1), AU sec. 230, op.cit., p. 57. 
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 متدقيؽ: التالطيط الزيد ل -أولً 

(، والمام  األمريكي 311االتحاد الدولي لممحاسبيف في معيار التدقيؽ الدولي   يتطمب
ؽ الحسابات مدقّ   ف يقـوالمعيار األوؿ مف معايير العميؿ الميداني لممحاسبيف القانونييف في 

لعممية التدقيؽ، ووض  نظاـ مناسب لإلشراؼ عمى المساعديف ومتابعتهـ  بت طيط فعاؿ وكاؼ
ؽ وقدرت  عمى لتحقيؽ  هداؼ التدقيؽ، حيث  ف الت طيط وتنظيـ العمؿ ينعكس عمى كفا ة المدقّ 

 القياـ بعمم . 
ؽ الت طيط لعممية التدقيؽ، وينص بعد االتفاؽ م  العميؿ وتوقي  رسالة االرتباط يبد  المدقّ 

 دا   كؿ يمكن  مفبشؽ ياب  ف ي طط عممية التدقيؽ ( عمى  ف المدقّ 311  معيار التدقيؽ الدولي
عممية التدقيؽ بطريقة فعالة، ويتضمف الت طيط لعممية التدقيؽ وض  استراتياية التدقيؽ الشاممة 

  1.ومنهخ تفصيمي لطبيعة وتوقيت ومدا إارا ات التدقيؽ المتوقعة
حيث تتراـ هذم االستراتياية إلى  طة التدقيؽ التي تتضمف ال طوات واإلارا ات الالزمة 

وتتضمف  طة التدقيؽ بياف طبيعة  2.المناسبؽ بيسر وسهولة وفي الوقت ية التدقيألدا  عمم
ونطاؽ إارا ات التدقيؽ يـ الم اطر الم طط لها، وطبيعة وتوقيت وتوقيت ونطاؽ إارا ات تقي

ارا ات التدقيؽ األ را المطموب تنفيذها امتثاال    لممعايير الدولية. اإلضافية عند مستوا اإلثبات، وا 
 ؽ عمى:التدقيؽ يساعد المدقّ  عمميةت طيط السميـ والمالاـ لإف ال

 الحصوؿ عمى  دلة كافية ومالامة. .0

 التحكـ في التكاليؼ. .8

 3.تانب سو  التفاهـ م  العميؿ .3

 التدقيؽ. عمميةتواي  اهتماـ المدقؽ إلى الاوانب الهامة ل .2

 4.ؽ في تحديد المشاكؿ المحتممة وحمها في الوقت المناسبمساعدة المدقّ  .5

دارة التدقيؽ بشكؿ مناسب ليتـ إاراؽ في تنظيـ و مساعدة المدقّ  .6  بطريقة فعالة.ا  ا 

المساعدة في ا تيار  عضا  فريؽ التدقيؽ بمستويات مالامة مف الكفا ة وتوزي  العمؿ بشكؿ  .7
 مالاـ عمى المساعديف.

 قيف اآل ريف وال برا . تنسيؽ العمؿ الذف تـ مف قبؿ المدقّ  .8

                                                            
 .308، ص (، يرجع سبق ركر1ِأصٕل انًراجعت )، 8118اٌماضٍ، حضُٓ، وآخروْ،  1
 .815، ص يرجع سبق ركرِ، 8117صراَا، ِحّذ،  2
، ترجّح ِحّذ ِحّذ عثذ اٌمادر اٌذَضطٍ، دار اٌّرَخ، اٌرَاع، ص جعت يذخم يتكايمانًرا، 8118أرُٔز، أٌفُٓ، ٌىَه، جُّش،  3

885. 
إطذاراخ اٌّعاَُر اٌذوٌُح "انتخطٛط نتذقٛق انبٛاَاث انًانٛت"،  ،333يعٛار انتذقٛق انذٔنٙ رقى ، 8101االتحاد اٌذوٌٍ ٌٍّحاصثُٓ،  4

خري واٌخذِاخ راخ اٌعاللح، ترجّح جّعُح اٌّجّع اٌعرتٍ ٌٍّحاصثُٓ اٌمأىُُٔٓ، ٌرلاتح اٌجىدج واٌتذلُك، واٌّراجعح وعٍُّاخ اٌتأوُذ األ

 .851ِجّىعح طالي أتى غزاٌح، عّاْ، األردْ، ص 
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تقرير إذا ما كاف سيتـ قبوؿ التعامؿ م  عميؿ اديد  و  :يدية لمت طيطتشمؿ األنشطة التمه
وؿ عمى الحصو التعرؼ عمى  هداؼ العميؿ مف التدقيؽ، ستمرار في التعامؿ م  عميؿ قديـ، و اال

ؽ إذا ما كاف سيتـ التعامؿ م  عميؿ اديد تشكيؿ فريؽ التدقيؽ. وعندما يقرر المدقّ رسالة االرتباط و 
 ذ إذف  و تر يص مف العميؿ في ف يتصؿ بالمدّقؽ السابؽ، وذلؾ بعد  المهمة  عمي  قبؿ قبوؿ 

ات اذ القرار المتعمؽ  عمىؽ السابؽ تساعدم ، وذلؾ لمحصوؿ عمى معمومات مف المدقّ 1االتصاؿ
 سباب عدـ إعادة التعييف، و : سمعة إدارة العميؿ، وتشمؿ هذم المعموماتة  و رفضها. بقبوؿ المهم

ف واود  القات حوؿ مبادئ المحاسبة  و إارا ات التدقيؽ،  و  تعاب التدقيؽ. وبعد االستعالـ عو 
ذا ما قرر المدقؽ قبوؿ المهمة ف ن  يتصؿ بالمدقّ  ؽ السابؽ  ثنا  التدقيؽ لالستعالـ القياـ بذلؾ وا 

 ، واالطالع عمى  وراؽ العمؿ السابقة. ؿ الاوانب التي تتطمب عناية  اصةعف  مور إضافية مث
فر لدا  عضا  اا عند تشكيؿ فريؽ التدقيؽ ياب  ف تحرص منش ة التدقيؽ عمى  ف يتو  م

نساـ م  المعايير المهنية قيف بما يالتدريب المالاـ والمهارة لمعمؿ كمدقّ التدقيؽ القدرة و فريؽ 
. كذلؾ ياب  ف يكوف لدا  عضا  فريؽ التدقيؽ إلماـ بالنشاط الذف تعمؿ ب  منش ة لمتدقيؽ

وكذلؾ يفضؿ تغيير عناصر هذا الفريؽ مف عاـ إلى عاـ ا ر في حاؿ استمرار منش ة العميؿ، 
  2.التدقيؽ في االرتباط م  العميؿ ألكثر مف سنة

 : ما ي تي وتشمؿ  نشطة الت طيط
 عف العميؿ. الحصوؿ عمى معمومات 

  عف االلتزامات القانونية لمعميؿ.الحصوؿ عمى معمومات 

 يذ اإلارا ات التحميميةتنف. 

 يؽ.تقدير األهمية النسبية و طر التدق 

 فهـ الرقابة الدا مية. 

 .تقدير  طر الرقابة وصوال  لوض   طة التدقيؽ  

 ونبيف فيما ي تي هذم األنشطة ب يااز:

 الحصوؿ  م  معمومات  ف العميؿ:  .1

ؽ مػػػػف التحميػػػػؿ الايػػػػد لطبيعػػػػة نشػػػػاط العميػػػػؿ والصػػػػناعة التػػػػي يعمػػػػؿ بهػػػػا يمّكػػػػف المػػػػدقّ  إف
تحديػػد  عمػػى ؽى فهػػـ ايػػد لمنشػػ ة العميػػؿ والنشػػاط الػػذف يشػػتغؿ بػػ ، وهػػذا يسػػاعد المػػدقّ الحصػػوؿ عمػػ

   3.المعامالت األكثر تعرضا  لمتحريفات الاوهرية

                                                            
 .62، ص يرجع سبق ركرِ، 8116اٌتٍُّّ، هادٌ،  1
 .303، ص ، يرجع سبق ركرِ(0، أطىي اٌّراجعح )8118اٌماضٍ، حضُٓ، وآخروْ، 2
3
 .838، ص 3، اٌضٕح 5اٌعذد يجهت انساتم، ، "إطار ِمترح ٌتمُُُ عٕاطر خطر اٌّراجعح "، 8118خرواط، عظاَ اٌذَٓ،  
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حيث يحدد هذا المعيار اإلطار الذف فػي ظمػ   305وهذا ما تضمن  المعيار الدولي لمتدقيؽ 
يػػيـ م ػػاطر األ طػػا  الاوهريػػة لمقػػوااـ ؽ بػػالت طيط وممارسػػة حكمػػ  المهنػػي المتعمػػؽ بتقيقػػـو المػػدقّ 

   :ؽ مف الحصوؿ عمى فهـ لكؿ مفمعيار ال بد لممدقّ ال هذا بمواب. و المالية

عوامؿ الصناعة ذات العالقة والعوامؿ التنظيمية والعوامؿ ال اراية األ را بما فيها إطار  -  
لعميؿ حيث  ف كؿ ؽ مف تفهـ صناعة ان  ال بد لممدقّ إإعداد التقارير المالية المطبؽ، حيث 

صناعة تنطوف عمى م اطر  اصة تنش  نتياة لطبيعة األعماؿ واألعراؼ المحاسبية، وتنظيـ 
ؽ  ف يام  الصناعة ذاتها وتؤدف إلى حدوث تحريفات اوهرية في القوااـ المالية. فعمى المدقّ 

منش ة، معمومات حوؿ الظروؼ الدا مية وال اراية لكؿ عميؿ، و ف يحصؿ عمى معرفة ببياة ال
، وتشمؿ عوامؿ 1وهذم المعرفة هي األساس لت طيط التدقيؽ وستؤثر عمى القرار المهني ل 

الصناعة ذات العالقة ظروؼ الصناعة مثؿ البياة التنافسية، وعالقة العميؿ والمورد والتطورات 
   2.التكنولواية

و ف البياة التنظيمية، ؽ مف فهـ العوامؿ التنظيمية ذات العالقة التي تتضمف كما ال بد لممدقّ 
التي تعمؿ بها المنش ة  واالقتصادية البياة القانونية والسياسية فعمى معمومات ع يحصؿ

عمميات المنش ة،  فيوالمبادئ المحاسبية والتشريعات واألنظمة التي تؤثر بشكؿ كبير 
  .والضرااب والسياسات الحكومية التي تتعمؽ بعمؿ المنشاة

ش ة  مثؿ: طبيعة مصادر اإليرادات، اإلدارف، وممكيتها وعمميات المن وهيكمها طبيعة المنش ة -ب 
ف، ومواق  المستودعات والمكاتب، ، والمورديف الرايسييوال دمات، والعمال  ،والمنتاات

وترتيبات التوظيؼ، وترتيبات مكاف ت الحوافز(، وكذلؾ  نواع االستثمارات التي تقـو بها 
 رصدة دف ذلؾ إلى فهـ فاات المعامالت و ويؤ  ،ر التمويؿالمنش ة، وهيكؿ ر س الماؿ ومصاد

 الحسابات واإلفصاحات التي ستكوف متوقعة في القوااـ المالية.

المتبعة  يـ إذا ما كانت السياسات المحاسبيةي، وتقالمتبعة في المنش ةسياسات المحاسبية ال -ج 
ياسات المحاسبية المست دمة مناسبة لعممها وتتفؽ م  إطار إعداد التقارير المالية المطبؽ والس

فهـ األساليب المست دمة لممحاسبة عف المعامالت عمى  في القطاع المناسب، ويساعد ذلؾ
 الهامة وغير العادية.

                                                            
1 Granberg, L., & Hoglund, L., 2011, "The Auditors 'Way to Acquire Knowledge about a Company's 

Environment", Master Thesis, Kristianstal University, p. 2. 
2 International Federation of Accountants (IFAC), 2012, ISA (315), "Identifying and Assessing the 

Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its environment", 

Handbooks of International Quality Control' Auditing Review, Other Assurance and Related Services 

Pronouncements, volume 1, New York, USA, p. 279. 
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تؤدف إلى   طا  اوهرية األعماؿ المتعمقة بها والتي قد   هداؼ واستراتيايات المنش ة وم اطر -د 
ا  مهما  في عممية التدقيؽ ويؤثر في  طر المالية، إذ يعد  طر األعماؿ مكون في القوااـ
وقد تنتخ م اطر األعماؿ مف فشؿ تطوير منتاات و دمات اديدة،  و سوؽ غير  1التدقيؽ.

 .ى التزامات قانونية زاادة و عيوب في المنتخ قد تؤدف إل ،مناسب لدعـ المنتخ  و ال دمة

 ؽ عمى المعمومات عف العميؿ مف  الؿ:ويحصؿ المدقّ 

 ؽ مػػػ  المنشػػػ ة، والمناقشػػػة مػػػ  مػػػوظفي التػػػدقيؽ الػػػدا مي لمعميػػػؿ، وااللتقػػػا  سػػػابقة لممػػػدقّ ال بػػػرة ال
والتحديػػد المبكػػر  ،حيػػث تمكنػػ  مػػف وضػػ  يػػدم عمػػى مواقػػ  ال طػػر ،بالكػػادر المحاسػػبي واإلدارف

ؽ وبالتػػالي يسػػتطي  المػػدقّ  ،لمعمميػػات والحسػػابات التػػي تتسػػـ بالتعقيػػد وبدراػػة عاليػػة مػػف ال طػػر
 2.لتدقيؽتعديؿ  طة ا

  ّنشػػػ ة، ؽ لػػػإلدارة والمػػػوظفيف اآل ػػػريف العػػػامميف ضػػػمف الماالستفسػػػارات المواهػػػة مػػػف قبػػػؿ المػػػدق
 ،كاالستفسػػػارات المواهػػػة لممػػػوظفيف المشػػػاركيف فػػػي معالاػػػة المعػػػامالت المعقػػػدة غيػػػر العاديػػػة

ي واالستفسػػارات المواهػػة لممستشػػار القػػانونمواهػػة لمػػوظفي البيػػ   و التسػػويؽ، واالستفسػػارات ال
 ،ؽ بمعمومػػات تتعمػػؽ بػػ مور كالمقاضػػاة، وااللتػػزاـ بػػالقوانيف واألنظمػػةحيػػث تػػزود المػػدقّ  ،الػػدا مي

   3اؿ الذف قد يؤثر عمى المنش ة.واالشتبام باالحتي

 زيارة المصان  والمكاتب حيث تساعد عمى تطوير فهـ  فضؿ لنشػاط العميػؿ وعمميػات التشػغيؿ، 
والتعرؼ عمػى األ طػار الطبيعيػة المتعمقػة بالمنشػ ة،  ،ؿوتمّكف مف اإللماـ بوسااؿ حماية األصو 

   4.محتممة تتعمؽ بتعطؿ األصوؿ  و تقادمها لمشكالتورؤية العالمات التي تشير 

  االسترشػػػاد بػػػر ف مستشػػػار قػػػانوني  ػػػاراي عػػػف المنشػػػ ة، ومػػػف البيانػػػات المتاحػػػة مػػػف مصػػػدر
مصػػػػػادر اإلعػػػػػالـ دّقؽ، و رير المحممػػػػػيف، ودوريػػػػػات الصػػػػناعة، وزمػػػػػال  المػػػػتقػػػػا :مثػػػػػؿ ، ػػػػاراي
 .واإلحصػػػاايات الحكوميػػػة والدراسػػػات المسػػػحيةوالصػػػحؼ والماػػػالت  االنترنػػػت :مثػػػؿ ،الم تمفػػػة

واهات نظر م تمفة تزيد مف ؽ عمى حيث  ن  مف  الؿ هذا النوع مف المعمومات يحصؿ المدقّ 
   5.لمعميؿ وبياة الصناعة معرفت  وفهم 

 الموازنػػات التقديريػػة،  :مثػػؿف اإلدارة، ارير الصػػادرة عػػالمناقشػػة مػػ  ال بػػرا  واالطػػالع عمػػى التقػػ
 .غيرهاو  ،محاضر ااتماعات مامس اإلدارةو والتقارير اإلدارية الدا مية، 

                                                            
1
 Granberg, L., & Hoglund, L., op.cit., p. 7. 

 
 .837، ص يرجع سبق ركرِ، 8118خرواط، عظاَ اٌذَٓ،  2

3IFAC, 2012,  ISA (315), op.cit., P. 276.  
 .880، ص يرجع سبق ركرِ ، اٌتطىراخ اٌحذَثح فٍ اٌّراجعح،8117ٌطفٍ، أُِٓ اٌضُذ أحّذ،  4

5 Granberg, L., & Hoglund, L., op.cit., p. 28. 
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ؽ عمػػػى تحديػػػد الم ػػػاطر المالزمػػػة وم ػػػاطر الرقابػػػة، إف فهػػػـ نشػػػاط العميػػػؿ يسػػػاعد المػػػدقّ 
وتقػويـ  دلػة  ،رنػامخ التػدقيؽودراسة م اطر العمؿ ورد فعػؿ اإلدارة تااههػا، ووضػ   طػة التػدقيؽ وب

يضػػػػاحات اإلدارة اإلثبػػػػات ومػػػػدا مال نحػػػػو  ؽوتوايػػػػ  انتبػػػػام المػػػػدقّ  ،متهػػػػا، والتقػػػػديرات المحاسػػػػبية وا 
 1.الغش، وعدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة( :مثؿالظروؼ غير العادية  

 

 الحصوؿ  م  معمومات  ف اللتزامات القانونية لمعميؿ:  .2
 يعػػػة منشػػػ ة العميػػػؿ مػػػف الممكػػػف  ف تتػػػ ثر باالعتبػػػارات القانونيػػػةإف العديػػػد مػػػف اوانػػػب طب

التػدقيؽ بدراسػة الوثػااؽ القانونيػة المتضػمنة  عمميػةؽ في بدايػة لذلؾ مف المهـ  ف يقـو المدقّ  لمعميؿ،
لهػػػػا، ومحاضػػػػر ااتماعػػػػات مامػػػػس اإلدارة والمسػػػػاهميف،  يعقػػػػد ت سػػػػيس الشػػػػركة والنظػػػػاـ األساسػػػػ

والسػػػاالت  ف معرفػػػة هػػػذم المسػػػتندات والوثػػػااؽإحيػػػث ، المنشػػػاةرمػػػة مػػػ  باإلضػػػافة إلػػػى العقػػػود المب
 ،عمػػى تفسػػير األدلػػة المرتبطػػة بهػػا  ػػالؿ مراحػػؿ التػػدقيؽ تسػػاعد المػػدّقؽالقانونيػػة فػػي بدايػػة التػػدقيؽ 

 2.والت كد مف اإلفصاح المالاـ في القوااـ المالية
عتػراؼ بهػا كوحػدة اقتصػادية يمثؿ عقد ت سيس الشركة المستند القانوني الهاـ والضػرورف لال

األنشػػػطة المػػػر ص و ،  سػػػهـ ر س المػػػاؿ نػػػواع و تػػػارين إنشػػػااها، و  اسػػػـ المنشػػػ ة، :ويتضػػػمف ،مسػػػتقمة
القيمػػػة االسػػػمية لمسػػػهـ، و حقػػػوؽ التصػػػويت لكػػػؿ فاػػػة مػػػف فاػػػات حممػػػة األسػػػهـ، و لممنشػػػ ة القيػػػاـ بهػػػا، 

صػػػػفية.  مػػػػا النظػػػػاـ األساسػػػػي ل اصػػػػة بالتااالمتيػػػػازات والحػػػػاالت الضػػػػرورية لمتوزيعػػػػات، والحقػػػػوؽ و 
ويػػتـ فيػػ  تحديػػد السػػنة  ،القواعػػد واإلاػػرا ات التػػي سػػيتبعها المسػػاهموف فػػي الشػػركة: لمشػػركة فيشػػمؿ

طرؽ التصويت في مامس اإلدارة، والواابػات و عدد ااتماعات مامس اإلدارة والمساهميف، و المالية، 
   3.والسمطات ال اصة بمديرف الشركة

تحديػد فيمػا  عمػىلمتطمبات الواردة في عقد الشركة ونظامهػا األساسػي ؽ بايساعد إلماـ المدقّ 
إذا كانػػػػت القػػػػوااـ الماليػػػػة قػػػػد تػػػػـ إعػػػػدادها عمػػػػى نحػػػػو مالاػػػػـ، حيػػػػث يتوقػػػػؼ اإلفصػػػػاح عػػػػف حقػػػػوؽ 

 4.المساهميف بما في ذلؾ سداد التوزيعات لهـ عمى هذم المتطمبات بشكؿ  ساسي
لسػػاالت الرسػػمية الاتماعػػات مامػػس افػػي تتمثػػؿ  ، مػػا محاضػػر ااتماعػػات مامػػس اإلدارة

ألهػػـ المسػػااؿ التػػي تػػـ مناقشػػتها والقػػرارات التػػي تػػـ ات اذهػػا  ا  اإلدارة والمسػػاهميف، وتتضػػمف مم صػػ
ؽ بواسطة  عضا  مامس اإلدارة والمساهميف، وتمّكف قرا ة محاضر ااتماعػات مامػس اإلدارة المػدقّ 

الثابتة، والقروض وسػداد التوزيعػات، ومكافػ ت  حيازة األصوؿو مف معرفة العقود واالتفاقات الاديدة، 
ؽ  ف يػػدرج هػػذم المعمومػػات فػػي  وراؽ العمػػؿ مػػف  ػػالؿ الحصػػوؿ عمػػى المػػديريف، وياػػب عمػػى المػػدقّ 

نسن مف األازا  األساسية منها، وياب متابعة هذم المعمومات قبؿ االنتها  مف التدقيؽ لمتحقػؽ مػف 
                                                            

 .305، ص ، يرجع سبق ركرِ(0، أطىي اٌّراجعح )8118وآخروْ، ، اٌماضٍ، حضُٓ 1
 .311، ص 895، ص يرجع سبق ركرِ، 8118أرُٔز، أٌفُٓ، وٌىَه، جُّش،  2
 .306، ص جع سبق ركرِ(، ير0، أطىي اٌّراجعح )8118اٌماضٍ، حضُٓ، وآخروْ،  3
 .311، ص يرجع سبق ركرِ، 8118أرُٔز، أٌفُٓ، وٌىَه، جُّش،  4
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تقػػػدير  عمػػػىرة والمسػػػاهميف، وتسػػػاعد هػػػذم المعمومػػػات  ف اإلدارة قػػػد اسػػػتاابت لقػػػرارات مامػػػس اإلدا
 1.ال طر المت صؿ  الطبيعي(، وتحديد اإلارا ات المالامة ألدا  التدقيؽ

 :وتشػمؿ هػذم العقػود ،ؽكما  ف العميؿ يوق  العديد مف العقود التي تكوف محؿ اهتماـ المػدقّ 
 قاعد المعاشػػػات(، وعقػػػود مػػػ و طػػػط الت ،و يػػػارات األسػػػهـ ، وراؽ الػػػدف ، والسػػػندات طويمػػػة األاػػػؿ

، 2البااعيف لمتسميـ المستقبمي، وعقود االستثمار، وعقود حكومية لالنتها  مف تسميـ منتاات صػناعية
ويػتـ ت صػيص اهتمػاـ  ػاص  ،وياب االنتبام لكؿ عقد مف هذم العقػود لوحػدم  ػالؿ مراحػؿ التػدقيؽ

 .قود في تقدير ال طر المت صؿلها  الؿ مرحمة تنفيذ اإلارا ات الاوهرية، ويؤثر واود الع

 :ةتنفيذ اإلزراءات التحميمي .3

االتحػػػػاد الػػػػدولي  وقػػػػد عرفهػػػػا ،مػػػػف عمميػػػػة التػػػػدقيؽ ا  هامػػػػ ا  تعتبػػػػر اإلاػػػػرا ات التحميميػػػػة اػػػػز 
ومػػات الماليػػة مػػف  ػػالؿ تحميػػؿ م( ب نهػػا تقييمػػات لممع581المعيػػار الػػدولي لمتػػدقيؽ  لممحاسػػبيف فػػي 

انػػػػات الماليػػػػة والبيانػػػػات غيػػػػر الماليػػػػة، وتشػػػػمؿ تحمػػػػيال  لتحديػػػػد العالقػػػػات المقبولػػػػة بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف البي
التقمبػػات، والعالقػػات التػػي ال تتفػػؽ مػػ  المعمومػػات األ ػػرا ذات العالقػػة  و التػػي ت تمػػؼ عػػف القػػيـ 

 3.المتوقعة بمقدار اوهرف  كبير(
قػات ؽ مف تحديد المااالت عالية ال طورة عف طريؽ العالالمدقّ  ةف اإلارا ات التحميميوتمكّ 

ؽ عمى عمـ بهػا، وتحديػد تحديد اوانب المنش ة التي لـ يكف المدقّ ، وتهدؼ إلى 4غير العادية والشاذة
إلػى  األحداث غير العادية والمبالا والنسب واالتااهات التي قد تشػير إلػى  مػور لهػا دالالت بالنسػبة

عمػػػى تحديػػػد  بتحديػػػدهاقؽ ؽ. وتسػػػاعد العالقػػػات غيػػػر العاديػػػة وغيػػػر المتوقعػػػة التػػػي قػػػاـ المػػػدّ لمػػػدقّ ا
 .  ، و اصة م اطر التحريفات الاوهرية بسبب ال داعالاوهريةم اطر التحريفات 

وتتػػدرج اإلاػػرا ات التحميميػػة مػػف المقارنػػات البسػػيطة إلػػى اسػػت داـ نمػػاذج معقػػدة واسػػت داـ 
 .5 ساليب إحصااية متقدمة تتضمف العالقات والعناصر الكثيرة لمبيانات المالية

مراحػػؿ مػػف عمميػػة التػػدقيؽ، وهػػي مرحمػػة الت طػػيط  فػػي ثػػالث ةرا ات التحميميػػوتسػػت دـ اإلاػػ
 7ونبّيف في هذا المااؿ اآلتي:، 6ومرحمة اال تبارات والمرحمة النهااية

                                                            
 .307، ص ، يرجع سبق ركرِ(0، أطىي اٌّراجعح )8118ٌماضٍ، حضُٓ، وآخروْ،  1
 .888، ص يرجع سبق ركرِ، اٌتطىراخ اٌحذَثح فٍ اٌّراجعح، 8117ٌطفٍ، أُِٓ اٌضُذ أحّذ،  2

3International Federation of Accountants (IFAC), 2012, ISA(520),"Analytical Procedures", Handbooks 

of International Quality Control' Auditing Review, Other Assurance and Related Services 

Pronouncements, volume 1, New York, USA, p. 436.    
4

 .835، ص يرجع سبق ركرِ، 8118خرواط، عظاَ اٌذَٓ،  
5 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 2012, SAS (56), AU sec. 329, “Analytical 

Procedures”, p333. 
 .821، ص يرجع سبق ركرِ، 8118خرواط، عظاَ اٌذَٓ،  6

7 AICPA, 2012, SAS (56), AU sec. 329, op.cit., p 337. 
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 فػػػي مرحمػػػة الت طػػػيط عمػػػى تحديػػػد طبيعػػػة وتوقيػػػت ومػػػدا  ةيسػػػاعد اسػػػت داـ اإلاػػػرا ات التحميميػػػ
العاديػة كيز عمػى األرصػدة والعمميػات المهمػة غيػر إارا ات التدقيؽ الوااب القياـ ب ، وعمى التر 

ؽ عػف طريػؽ والتػي يوااههػا المػدقّ  ، ثنػا  الفحػص ا   اصػ ا  مػب اهتمامػ و غير المتوقعػة التػي تتط
 ت الفحص لهذم العمميات واألرصدة.توسي  إارا ا

  تسػػػػت دـ اإلاػػػػرا ات التحميميػػػػة فػػػػي مرحمػػػػة التحقػػػػؽ والفحػػػػص كػػػػ ارا ات اوهريػػػػة عنػػػػدما يكػػػػوف
 طػر االكتشػاؼ ألدنػى امها ذات ت ثير وفعاليػة  كثػر مػف اال تبػارات التفصػيمية لت فػيض است د

 حد ممكف.

  التػدقيؽ، وهػي بمثابػة النظػرة  عمميةاإلارا ات التحميمية في مرحمة المرااعة النهااية مف تست دـ
اخ تقيػػػػػيـ النتػػػػػا عمػػػػػىوتسػػػػػاعدم  ،ؽ عمػػػػػى القػػػػػوااـ الماليػػػػػةالموضػػػػػوعية األ يػػػػػرة والشػػػػػاممة لممػػػػػدقّ 

ذا ما كانت القوااـ المالية تتسؽ م  معرفة المدقّ   .ؽالمست مصة والعرض العاـ لمقوااـ المالية، وا 
ؽ حيث تساعد المدقّ  ،لإلارا ات التحميمية يكوف في مرحمة الت طيط األعظـلكف االست داـ 

مػػدقؽ عمػػى تحديػػد طبيعػػة وتوقيػػت ومػػدا إاػػرا ات التػػدقيؽ الوااػػب القيػػاـ بهػػا مػػف  ػػالؿ مسػػاعدة ال
   1:عمى

   تفهـ مزاؿ  مؿ العميؿ والن اط الذي يعمؿ به وفهـ  مميات الم روع: -  

مػف  ػالؿ مقارنػة المعمومػات  ،وض  يدم عمػى التغيػرات عمىؽ المدقّ اإلارا ات التحميمية تساعد 
ها والتػػي ت ػػص العػػاـ الحػػالي مػػ  ذات المعمومػػات التػػي تػػـ تػػدقيقها فػػي العػػاـ التػػي لػػـ يػػتـ تػػدقيقُ 

تتمثػػؿ هػػذم التغيػػرات فػػي  حػػداث محػػددة  و اتااهػػات هامػػة تػػؤثر فػػي ت طػػيط عمميػػة الماضػػي، و 
 التدقيؽ.

 ن اطها:  مارسةتقدير قدرة من أة العميؿ  م  الستمرار في م  -ب 
تسػػت دـ اإلاػػرا ات التحميميػػة كمؤشػػر لمصػػعوبات الماليػػة الشػػديدة واإلعسػػار المػػالي الػػذف تعػػاني 

ؽ  ف ي  ػذ الفشػؿ المػالي باالعتبػار عنػد تقػديرم مى المػدقّ عميؿ التدقيؽ، حيث ياب ع من  منش ةُ 
   .ل طر التدقيؽ، وتساعدم اإلارا ات التحميمية في ذلؾ

 اإل ارة إل  تحريفات محتممة في القوائـ المالية:  -ج 
 لػـ يػتـ تػدقيقها فػي العػاـ الحػالي يشار إلى الفروؽ الكبيرة غيػر المتوقعػة بػيف القػوااـ الماليػة التػي

وتحػدث هػذم التقمبػات عنػد  ،المسػت دمة فػي إاػرا  المقارنػات بالتقمبػات غيػر العاديػة م  البيانات
ويشػػير هػػذا إلػػى  طػػر متزايػػد يتعمػػؽ بالتحريفػػات الاوهريػػة.  ،واػػود فػػروؽ اوهريػػة غيػػر متوقعػػة

السػتعالـ مػف اإلدارة حيػث  ف اؽ عمى السبب عف طريؽ وفي هذم الحالة ياب  ف يتعرؼ المدقّ 
ؽ  ف يعمػػؿ عمػػى  دا  إاػػرا ات تفصػػيمية فػػي هػػذا الماػػاؿ، وكػػذلؾ ال بػػد لممػػدقّ  ردود اإلدارة تفيػػد

                                                            
 .855ص يرجع سبق ركرِ،  ،8118ش، أرُٔز، أٌفُٓ، وٌىَه، جُّ 1
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لمحصػػوؿ عمػػى  دلػػة إثبػػات كافيػػة ومالامػػة إلقنػػاع نفسػػ  فيمػػا يتعمػػؽ ب صػػوص اال تالفػػات فيمػػا 
 1.محتمال   ا  إذا كانت تشكؿ تحريف

  تالفيض الالتبارات الزوهرية التفصيمية: -د 
عػف  اوهريػةنطقيػة رصػيد حسػاب مػا وعػدـ واػود فػروؽ عندما تشير اإلارا ات التحميميػة إلػى م

فهػػػذا يشػػػير إلػػػى ان فػػػاض احتمػػػاؿ واػػػود تحريػػػؼ  و م الفػػػة، عنػػػدها تعػػػد مػػػف  ،القػػػيـ المتوقعػػػة
ويمكػف إاػرا   ،لتوسػي  اال تبػارات اال تبارات األساسية لمعمميات واألرصدة، وبالتالي ال ضػرورة  

 ات التحميميػػػة  قػػػؿ تكمفػػػة مػػػف اال تبػػػارات ا تبػػػارات تحقػػػؽ تفصػػػيمية  قػػػؿ. وعػػػادة تكػػػوف اإلاػػػرا
 فصيمية كمما كاف ذلؾ ممكف.ؽ إحاللها محؿ اال تبارات التلذلؾ يفضؿ المدقّ  ،التفصيمية

 

 تقدير األهمية النسبية والطر التدقيؽ:  .4

يمثػػػؿ كػػػػؿ مػػػف األهميػػػػة النسػػػبية و طػػػػر التػػػػدقيؽ مفهػػػوميف  ساسػػػػييف فػػػي ت طػػػػيط التػػػػدقيؽ 
ؽ ياػػب  ف ي  ػػذ األهميػػة النسػػبية باالعتبػػار عنػػد الت طػػيط ف المػػدقّ إوتصػػميـ مػػنهخ التػػدقيؽ، حيػػث 

ف دا  التػػػدقيؽ لت فػػػيض  طػػػر التػػػدقيؽ إلػػػى  دنػػػى مسػػػتوا مقبػػػوؿ. و و  ؽ القػػػرار الػػػذف يت ػػػذم المػػػدقّ  ا 
   2.ؽ في المراحؿ األ را لمتدقيؽالمتعمؽ بمستوا األهمية النسبية ل  ت ثير هاـ عمى عمؿ المدقّ 

مقػػػػدار الحػػػػذؼ  و  :محاسػػػػبة الماليػػػػة األهميػػػػة النسػػػػبية ب نهػػػػاوقػػػػد عػػػػرؼ مامػػػػس معػػػػايير ال
 ، الػذف يػؤدف إلػى تغييػر قػرار المسػت دـلمحاسبية في ضو  الظػروؼ المحيطػةالتحريؼ لممعمومات ا

   3. و الت ثير في قرارم مف  الؿ الحذؼ  و التحريؼ(الذف يعتمد عمى هذم المعمومات  
الػػذف يعتمػػػد عمػػػى القػػػوااـ الماليػػػة فػػػي ات ػػػاذ ويؤكػػد هػػػذا التعريػػػؼ عمػػػى المسػػػت دـ المناسػػػب 

ؽ معرفػػػة المسػػػت دميف المحتممػػػيف لمقػػػوااـ الماليػػػة والقػػػرارات التػػػي قراراتػػػ ، وبالتػػػالي ياػػػب عمػػػى المػػػدقّ 
   4.يقوموف بات اذها

: هياػة وعػرض القػوااـ الماليػة كػاآلتيبينما عرفتها لانة معايير المحاسػبة الدوليػة فػي إطػار ت
عرضها بصورة  اطاػة(، بمفردهػا  و سبية إذا كاف حذفها  و تحريفها  همية نتكوف المعمومات ذات  

عمػػى القػػوااـ المعتمػػدة القػػرارات االقتصػػادية لممسػػت دميف  فػػيعنػػد امعهػػا مػػ  عناصػػر   ػػرا تػػؤثر 
الظػػروؼ ُيحكػػـ فػػي ضػػو   فالماليػػة، وتعتمػػد األهميػػة النسػػبية عمػػى حاػػـ ال طػػ  المقػػدر وطبيعتػػ  الػػذ

تشمؿ األهمية النسبية عمى  حكاـ كمّية ونوعية فالعنصر قد يكوف غير ريف . و ال اصة بحذف   و تح
ؽ لمقيػاـ بالمزيػد مػف البحػث لمعرفػة مهـ مف الناحية الكمّية، لكف طبيعة الموضوع هامة وتدعو المدقّ 

مػػدا انتشػػار المشػػكمة وتحديػػد مػػدا فاعميػػة اإلاػػرا ات الرقابيػػة وتبميػػا المسػػتويات اإلداريػػة الالزمػػة 

                                                            
1 AICPA, 2012, SAS (56), AU sec. 329, loc.cit. 
2
 Granberg, L., & Hoglund, L., op.cit., p. 5. 

 .383، ص ، يرجع سبق ركرِ(0، أطىي اٌّراجعح )8118وآخروْ،  ،اٌماضٍ، حضُٓ 3
 .066، ص يرجع سبق ركرِ، اٌتطىراخ اٌحذَثح فٍ اٌّراجعح، 8117ٌطفٍ، أُِٓ اٌضُذ أحّذ،  4
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واػػػود مػػػدفوعات غيػػػر قانونيػػػة،  :مثمػػػة عػػػف االعتبػػػارات النوعيػػػة لءهميػػػة النسػػػبيةمػػػف األو  ،نتػػػااخبال
 حدوث م الفات  و تصرؼ غير نظامي مف قبؿ العميؿ. و 

 :  ف يمارس  حكاـ األهمية النسبية عند مستوييف هما ؽالمدقّ وياب عمى 
الماليػة  متد إلػى القػوااـيثيؿ والعرض عف عدالة التم ؽالمدقّ  ف ر فإمستوا القوااـ المالية: حيث  -0

 كوحدة واحدة.
 مػػف  رصػػدة الحسػػابات بغيػػة التوصػػؿ إلػػى نتياػػة ؽالمػػدقّ : حيػػث يتحقػػؽ مسػػتوا رصػػيد الحسػػاب -8

 الة تمثيؿ وعرض القوااـ المالية.شاممة عف عد

لاوانب الهامة واستبعاد ؽ عمى ايساعد تحديد تقديرات األهمية النسبية عمى تركيز المدقّ 
غير الهامة، وبالتالي تحسيف اودة التدقيؽ، كذلؾ يساعد عمى ت طيط طريقة ام  األدلة عناصر ال

 1، كما يؤثر تقدير األهمية النسبية عمى عمؿ المدّقؽ في المراحؿ األ را لعممية التدقيؽ.المناسبة

 ف عمى المدقؽ قبوؿ مسػتوا مػف عػدـ الت كػد عنػد تنفيػذ  Audit Risk طر التدقيؽ يعني 
ف المػػػدقؽ يعمػػػـ  ف هنػػػاؾ عػػػدـ ت كػػػد ب صػػػوص: صػػػالحية األدلػػػة، فعاليػػػة الرقابػػػة إتػػػدقيؽ، حيػػػث ال

ذا ما كانػت القػوااـ الماليػة التػي يػتـ تػدقيقها تتسػـ بالعدالػة ؽ عمػى المػدقّ و  2.الدا مية بمنش ة العميؿ، وا 
ر  ف يتعامػػػؿ مػػػ  هػػػذا ال طػػػر عمػػػى نحػػػو مالاػػػـ مػػػف  ػػػالؿ اسػػػت داـ ااتهػػػادم المهنػػػي لتقػػػدير  طػػػ

  3.تمّكف مف ت فيض  طر التدقيؽ ألدنى حد مقبوؿصميـ إارا ات التدقيؽ التي وت ،التدقيؽ
ؽ لػػر ف غيػػر مناسػػب عنػػدما عرفػػت معػػايير التػػدقيؽ الدوليػػة  طػػر التػػدقيؽ ب نػػ  إبػػدا  المػػدقّ 

ف و ا . تكوف البيانات المالية تتضمف  ط  اوهري  طػر التػدقيؽ هػو دالػة م ػاطر األ طػا  الاوهريػة ا 
 :العناصر اآلتيةالتدقيؽ  ويشمؿ  طراالكتشاؼ.  و طر

 

 الم ـز  الالطر المتأصؿ أوInherent Risk (IR): 

يعكػػػػػس قابميػػػػػة حػػػػػدوث   طػػػػػا  اوهريػػػػػة فػػػػػي القػػػػػوااـ الماليػػػػػة بحكػػػػػـ طبيعػػػػػة نشػػػػػاط الوحػػػػػدة 
إمكانيػػة حػػدوث  . وعرفتػػ  المعػػايير الدوليػػة ب نػػ 4االقتصػػادية بػػافتراض عػػدـ واػػود نظػػاـ رقابػػة دا ميػػة

في اإلثبات حوؿ صػنؼ مػف المعػامالت،  و رصػيد حسػاب،  و إفصػاح والػذف يمكػف  ف يكػوف   ط 
 .إما بشكؿ فردف  و عند تاميع  م  البيانات ال اطاة األ را ا   ط  اوهري

                                                            
1
 Blokdijk et al., 2003, "Factors Affecting Auditors Assessments of Planning Materiality", Auditing: A 

journal of Practice & Theory, vol.22, no.2, p. 300. 

 .079، ص يرجع سبق ركرِ، اٌتطىراخ اٌحذَثح فٍ اٌّراجعح، 8117ٌطفٍ، أُِٓ اٌضُذ أحّذ،  2
 .330، ص ، يرجع سبق ركرِ(0، أطىي اٌّراجعح )8118اٌماضٍ، حضُٓ، وآخروْ، 3
، اٌعذد اٌضاتع، اٌضٕح اٌثاٌثح، ص يجهت انساتم، "إدارج اٌّراجعح عًٍ أصاس اٌخطر: ّٔىرج ِمترح"، 8119خرواط، عظاَ اٌذَٓ،  4

052. 



 كفاءة يذقّق انحساباث ٔانعٕايم انًؤثرة فٛٓا  –انفصم انثاَٙ 

 

10 
 

 الطر الرقابة Control Risk (CR)  : 

احتمػػاؿ واػػود   طػػا  اوهريػػة فػػي القػػوااـ الماليػػة لػػـ ُتمنػػ   و ُتكشػػؼ بواسػػطة نظػػاـ يعكػػس 
 ف ال تمن   و تكشؼ  و تصح   نظمة الرقابػة   طر وعرفت  المعايير الدولية ب ن ، 1الرقابة الدا مية

 و  يمكػػف  ف يقػػ  فػػي اإلثبػػات حػػوؿ صػػنؼ مػػف المعػػامالت ا   اطاػػ ا  الدا ميػػة فػػي الوقػػت المحػػدد بيانػػ
إمػػػا بشػػػكؿ فػػػردف  و عنػػػد تاميعػػػ  مػػػ   ا  والػػػذف يمكػػػف  ف يكػػػوف اوهريػػػ ،رصػػػيد حسػػػاب  و إفصػػػاح
 البيانات ال اطاة األ را. 

 الطر الكت اؼ Detection Risk (DR)   : 

ؽ عمى اكتشاؼ   طا  اوهريػة فػي القػوااـ هو ال طر الذف يعكس عدـ قدرة إارا ات المدقّ 
لمتقميػؿ مػف  ؽ، وعرفت  المعايير الدولية ب ن   طر  ف ال تكشؼ اإلارا ات التي يتبعهػا المػدقّ 2المالية

والتػػي تكػػوف مواػػودة وقػػد  ، طػػر التػػدقيؽ إلػػى  دنػػى مسػػتوا مقبػػوؿ عػػف األ طػػا  فػػي القػػوااـ الماليػػة
 تكوف اوهرية بشكؿ فردف  و عند تراكمها م    طا    را.

ؽ عنػد الت طػيط لعمميػة التػدقيؽ  ف يتعامػؿ مػ   طػر التػدقيؽ ويعمػؿ عمػى ياب عمى المػدقّ 
ذج المام  األمريكي لممحاسػبيف القػانونييف الػذف تػـ اإلشػارة إليػ  فػي تقديرم، ويتـ ذلؾ مف  الؿ نمو 

عػػف األهميػػة  017 رقػػـ مػػف معػػايير التػػدقيؽ ال اصػػة بالمعاينػػة فػػي التػػدقيؽ، والنشػػرة 39 رقػػـ النشػػرة
 وتمثػؿ هاتػاف النشػرتاف المصػدر األهػـ لنمػوذج ال طػر فػي األدب المهنػي لمتػدقيؽ. .النسبية وال طر

ف و     3.حتى يتـ الت طيط لمتدقيؽ بشكؿ فعاؿ ا   ساسي ا  ذج  طر التدقيؽ يعد  مر اإللماـ بنمو ا 
ل طػػػر التػػػدقيؽ  ا  ؽ تحديػػػد مسػػػتوا من فضػػػ نػػػ  ياػػػب عمػػػى المػػػدقّ  017 رقػػػـ ف المعيػػػاربػػػيّ و 

 ، كبػر عنػد  دا  التػدقيؽ ا  ؽ ويبػذؿ اهػد ف يمػارس المػدقّ  ، والسبب فػي ذلػؾألغراض ت طيط التدقيؽ
التػػػدقيؽ،  عمميػػػةبػػػيف مسػػػتويات ال طػػػر ومقػػػدار الاهػػػد المبػػػذوؿ فػػػي  ف هنػػػاؾ عالقػػػة عكسػػػيةإحيػػػث 

بشػػكؿ  ا  ل طػػر التػػدقيؽ يعنػػي ذلػػؾ  نػػ  يرغػػب  ف يكػػوف مت كػػد ا  من فضػػ وعنػػدما يقػػرر المػػدقؽ مسػػتوا  
 كبر مف عدـ واود   طا  اوهرية في القوااـ المالية. ويساعد هذا النموذج عمى تحديد حاـ األدلة 

حيػث يتناسػب حاػـ األدلػة عكسػيا  مػ   ،معها إلبدا  ر ي  في القوااـ الماليػةؽ االتي ياب عمى المدقّ 
  طر التدقيؽ.

ؽ لعممية التدقيؽ بما يتضمن  مف الحصوؿ عمى معمومات  ف ت طيط المدقّ مما سبؽ، ترى الباحثة 
 طر عف العميؿ، وعف التزامات  القانونية، وتنفيذ اإلارا ات التحميمية، وتقدير األهمية النسبية و 

التدقيؽ، يعد مف العوامؿ الهامة التي تؤثر في كفا ت  لمكشؼ عف عدـ التزاـ منشاة العميؿ بالقوانيف 
 واألنظمة.

                                                            
 ، ٔفش اٌظفحح.انًرجع انسابق 1
2
 ، نفس الصفحة.المرجع السابق 
3
 .212 ، صيرجع سبق ركرِ، اٌتطىراخ اٌحذَثح فٍ اٌّراجعح، 8117، اٌضُذ أحّذ ٌطفٍ، أُِٓ 
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 التقييـ الفعاؿ لنظاـ الرقابة الداالمية لمن أة العميؿ: -ثانياً 
نظاـ الرقابة الدا مية في  ف منش ة مف النظـ األساسية والهامة التي يعتمد عميها  يعد

المدّقؽ  ؽ ال اراي في تحديد ال طوات األساسية لبرنامخ التدقيؽ، وتحديد نطاؽ عمؿالمدقّ 
ؽ الحسابات بتقييـ نظاـ الرقابة الدا مية لمنش ة العميؿ مف وطبيعت  وتوقيت ، لذلؾ يعتبر قياـ مدقّ 

اؿ وسميـ ويق  عمى عاتؽ إدارة المنش ة إقامة نظاـ فع ؽ عمم .المهاـ الرايسية التي يبد  بها المدقّ 
1النظاـ والت كد مف سالمة تطبيق . لمرقابة الدا مية، كما  ف مف مسؤوليتها المحافظة عمى هذا

  
( إلى  ف مف مسؤولية 851ويشير االتحاد الدولي لممحاسبيف في معيار التدقيؽ الدولي  

ف عدـ إدارة المنش ة تصميـ وتشغيؿ نظاـ مناسب لمرقابة الدا مية بما يسهـ في من  والكشؼ ع
 2االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة.

المعيار الثاني مف معيار العمؿ المام  األمريكي لممحاسبيف القانونييف في  ويتطمب
ؽ  ف يقـو بدراسة مف المدقّ  305معيار التدقيؽ الدولي االتحاد الدولي لممحاسبيف في الميداني، و 

مكف مف تقرير مدا إمكانية االعتماد يتلومفصؿ  وفهـ وتقويـ نظاـ الرقابة الدا مية بشكؿ واؼ  
 ،م اطر األ طا  الاوهرية فيعمي ، وتحديد  نواع األ طا  المحتممة، والعوامؿ التي تؤثر 

 تحديد نوعية اال تبارات الالزمة عند تطبيؽ إارا ات التدقيؽ وتوقيتها ومداها. عمىومساعدت  
لواليات المتحدة األمريكية ( مف لانة تردواف في اCOSO عرفت لانة رعاية المنظمات و 
الرقابة الدا مية هي العممية التي  ب ف إطار متكامؿ" -الرقابة الداالمية"في تقرير 0998في عاـ 

تناز مف قبؿ مامس اإلدارة واإلدارة والموظفيف، والتي صممت مف  اؿ توفير ضمانة معقولة 
 :اآلتيةتتعمؽ بتحقيؽ األهداؼ 

 االعتماد عمى التقارير المالية 

 كفا ة العمميات وفعاليتها 

 3التوافؽ واالنسااـ م  القوانيف واألنظمة
 

 

ب نها العممية التي يقوـ  305 رقـ كما تـ تعريؼ الرقابة الدا مية في معيار التدقيؽ الدولي
المكمفوف بالحوكمة، واإلدارة، وغيرهـ مف الموظفيف بتصميمها وتطبيقها والمحافظة عميها مف  اؿ 

وؿ حوؿ تحقيؽ  هداؼ المنشاة فيما يتعمؽ بموثوقية التقارير المالية، وفعالية وكفا ة توفير ت كيد معق
 4.العمميات، واالمتثاؿ لمقوانيف والمواا  التنظيمية المطبقة

                                                            
1
 ، يذٖ انتزاو يذققٙ انحساباث انخارجٍٛٛ بذراست ٔتقٕٚى َظاو انرقابت انذاخهٛت فٙ انبُٕك انتجارٚت انعايهت ف8112ٙاٌىحٍىخ، خاٌذ،  

 .37صالُِح تززج، وٍُح اٌتجارج، ص ، رصاٌح ِاجضتُر فٍ إدارج األعّاي، اٌجاِعح االفهسطٍٛ
2  IFAC, 2013, ISA(250), op.cit., Paragraph A2, p. 209. 
3 Ratcliffe, A. T., & Landes, E. C., 2009, "Understanding Internal Control and Internal Control 

Services", AICPA, New York, p 2. 
4
IFAC, 2012, ISA (315), op.cit., p 267. 
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 :اآلتي تتمثؿ  هداؼ الرقابة الدا مية فيو
يقصد بها كؿ وسااؿ المحافظة عمى األصوؿ ضد األمور غير المرغوب بها حماية األصوؿ:  .1

الحرااؽ، وغيرها.  ما   طارمثؿ الغش واال تالس، والسرقة، واأل طا  وسو  االست داـ و 
األصوؿ المقصود حمايتها تتضمف األصوؿ الثابتة كالعقارات والتاهيزات، ويتـ حمايتها 
بصيانتها والمحافظة عميها، واألصوؿ المتداولة كالنقدية والم زوف، ويتـ حمايتها بالمحافظة 

لسرقة واال تالس والغش واألمور األ را غير المرغوب فيها، وتق  المسؤولية عمى عميها ضد ا
 1.اإلدارة في المحافظة عمى األصوؿ

وما تتضمن  مف معمومات، وبالتالي زيادة االعتماد عمى هذم  زيادة موثوقية التقارير المالية .2
  2.المعمومات في ات اذ القرارات

مف  الؿ تعزيز االست داـ الفعاؿ والكؼ  لمموارد فعاليتها تحقيؽ كفاءة العمميات الت غيمية و  .3
  3.المتاحة، بما في ذلؾ الموارد البشرية لتحقيؽ  هداؼ المنش ة

تهدؼ الرقابة الدا مية إلى تحقيؽ  اللتزاـ بالقوانيف والقوا د التنظيمية والسياسات اإلدارية: .4
قيؽ االلتزاـ بالقوانيف والقواعد التنظيمية، إلى تح تهدؼ كما، التزاـ العامميف بالسياسات اإلدارية

حيث يواد العديد مف القوانيف التي ياب عمى المنش ة  ف تذعف لها سوا  ما يرتبط منها بشكؿ 
غير مباشر بالاوانب المحاسبية  مثؿ: قوانيف حماية البياة والحقوؽ المدنية(،  ـ القوانيف التي 

  4القواعد التنظيمية لضرااب الد ؿ(.ترتبط مباشرة بالاوانب المحاسبية  مثؿ: 
تباع امي  القوانيف واألنظمة والتعميمات التي  وبذلؾ تساعد الرقابة الدا مية عمى مراقبة وا 
تضعها الحكومة، وتانب العواقب القانونية، وتقميؿ التكاليؼ التي قد تتحممها المنش ة في حاؿ عدـ 

 5.إتباع هذم القوانيف واألنظمة

لرقابة الدا مية المدقؽ عمى تقدير مستوا  طر الرقابة وتقرير المستوا يساعد تقويـ او 
، كما يمكن  مف معرفة عمميات التدقيؽ المقبوؿ مف  طر االكتشاؼ في ظؿ مستوا مقبوؿ ل طر

التصري  بها وتنفيذها ومعالاتها بما يساعد في ت طيط برنامخ التدقيؽ الذف يسير  ةالمنش ة، وكيفي
 6.عمي 

 :يمكف إياازها باآلتي المدقؽ لمرقابة الدا مية بعدد مف ال طوات ويمر تقويـ

                                                            
 .71، ِٕشىراخ جاِعح دِشك، ص انتذقٛق انذاخهٙ، 8118اٌماضٍ، حضُٓ، وآخروْ،  1
، رصاٌح ِاجضتُر فٍ اٌّحاصثح غُر ِٕشىرج، جاِعح دِشك، دٔر نجاٌ انًراجعت فٙ تفعٛم َظاو انرقابت انذاخهٛت، 8101شاوشٍ، وهُٕه،  2

 .27وٍُح االلتظاد، ص 
 .379, ص سبق ركرِ يرجع، 8118أرُٔز، أٌفُٓ؛ ٌىَه، جُّش، 3
 ، ٔفش اٌظفحح.انًرجع انسابق  4

5http://www.buzzle.com/articles/objectives-of-internal-control.html 

 .76، ص يرجع سبق ركرِ، 8112اٌىحٍىخ، خاٌذ،  6
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 فهـ هيكؿ نظاـ الرقابة الداالمية:  -1

ؽ في هذم ال طوة عمى فكرة  ولية ونظرة عامة وشاممة عف الرقابة الدا مية يحصؿ المدقّ 
  1.في المنش ة، حيث يحصؿ عمى معمومات عف المنش ة ونظاـ الرقابة الدا مية فيها ومكونات 

العميؿ  اصة  ؽ عمى هذم المعمومات عف طريؽ النقاش م  موظفيويحصؿ المدقّ 
، وفحص المستندات والساالت والوثااؽ الم تمقة بما فيها ال رااط التنظيمية، المدّققيف الدا مييف

وتوصيؼ الوظااؼ، و رااط التدفؽ وتقارير المرااعة الدا مية، ومف مالحظة الموظفيف  ثنا   دا  
ودراسة تتاب  اإلارا ات المست دمة في معالاة العمميات الرايسة لممنش ة، وال برة السابقة  2،عممهـ

 م  العميؿ، ومرااعة نتااخ التدقيؽ لمعاـ الماضي. 
 

 توثيؽ المعرفة والفهـ لمرقابة الداالمية:  -2

ؽ  ف يوثؽ فهم  لنظاـ الرقابة الدا مية، وذلؾ مف  الؿ است داـ ينبغي عمى المدقّ 
 قوااـ االستقصا ، التقارير الوصفية،  رااط التدفؽ. ساليب الشااعة اآلتية:األ

 

 : )االتبارات الرقابة( االتبارات اللتزاـ -3

الهدؼ مف ا تبارات االلتزاـ الت كد مف التزاـ المنش ة  ثنا  تنفيذ عممياتها ب ارا ات 
و ف  ،التي وضعت بهاو ف  ساليب الرقابة تطبؽ بنفس الطريقة ، وسياسات الرقابة الدا مية

 ساليب الرقابة،  ف الت كد  ف اإلارا ات لمنش ة ممتزموف بتطبيؽ إارا ات و الموظفيف في ا
الموصوفة تست دـ بشكؿ فعمي. فقد يواد بنية ايدة لمرقابة الدا مية مف الناحية النظرية، ولكف قد 

ؽ هذم اال تبارات باألسامة وتتعم في التطبيؽ ألف إارا اتها ال يتـ االلتزاـ بها. تكالتظهر مش
 آلتية:ا

 هؿ تـ تنفيذ اإلارا ات الرقابية؟ - 

 يؼ يتـ تنفيذ اإلارا ات الرقابية؟ك -ب

 3؟مف نفذ هذم اإلارا ات الرقابية -ج

وهػػػي االستفسػػػار مػػػف  ،ؽ ماموعػػػة مػػػف اإلاػػػرا ات لتنفيػػػذ ا تبػػػارات االلتػػػزاـويسػػػت دـ المػػػدقّ 
المسػػػػتندات والسػػػػاالت والتقػػػػارير، ومالحظػػػػة عػػػػادات  ، وفحػػػػصؿالعػػػػامميف عػػػػف كيفيػػػػة  دا  األعمػػػػا

عػػادة ت ديػػة اإلاػػرا ات الرقابيػػة، ويفضػػؿ تنفيػػذ ا تبػػارات االلتػػزاـ عمػػى العمميػػات التػػي تنفػػذ  العمػػؿ، وا 

                                                            
 .089ِٕشىراخ جاِعح دِشك، ص  ، يراجعت انحساباث )اإلجراءاث(،8116اٌماضٍ، حضُٓ ولرَط، عظاَ،  1
اٌجاِعح اإلصالُِح يذٖ اعتًاد انًذققٍٛ انخارجٍٛٛ عهٗ انًذققٍٛ انذاخهٍٛٛ فٙ تقٛٛى َظاو انرقابت انذاخهٛت، ، 8100، ِحّىد، ِحضٓ 2

 .60تززج، وٍُح اٌتجارج، ص 
 .396، ص يرجع سبق ركرِ(، 0، أطىي اٌّراجعح )8118اٌماضٍ، حضُٓ، وآخروْ،  3
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 الؿ السنة ب كممها، وذلػؾ لكػي تمثػؿ العينػة الم تػارة الماتمػ   فضػؿ تمثيػؿ، ويتوقػؼ مػدا تطبيػؽ 
ؽ بتقدير  طر الرقابة عنػد ف ذا رغب المدقّ  ،ة المقدر المرغوب في ا تبارات الرقابة عمى  طر الرقاب

 فال بد  ف يقـو با تبارات التزاـ مكثفة. ،مستوا من فض
 

  التقويـ النهائي لمرقابة الداالمية: -4

مػف سياسػات  ؽ رؤية واضػحة لمػا يطبػؽ فعػال  بعد االنتها  مف ا تبارات االلتزاـ يمتمؾ المدقّ 
اػػرا ات رقابيػػة تياػػة لػػذلؾ يعيػػد تقػػويـ  طػػر الرقابػػة الػػذف سيسػػت دـ فػػي الت طػػيط لال تبػػارات ون ،وا 

 يعة اإلارا ات األساسية الم ططة وتوقيتها ومداها.يقـو بتعديؿ طب، و 1الاوهرية
وال بد مف اإلشارة إلى  ف المدّقؽ الدا مي يمثؿ  حد المقومات األساسية والهامة في نظاـ 

التدقيؽ الدا مي بمثابة إدارة لمرقابة الدا مية تهتـ بتنفيذ فروع الرقابة الرقابة الدا مية، حيث يعد قسـ 
دارية وضبط دا مي، بما يحقؽ  هداؼ المشروع وينساـ م   كافة وتطويرها، مف رقابة محاسبية وا 

وتتطمب العناية المهنية الالزمة تحقيؽ التعاوف الفمسفة اإلدارية التي تديف بها اإلدارة العميا، 
بيف المدّقؽ الدا مي والمدّقؽ ال اراي، حيث إف كثيرا  مف اوانب عمؿ التدقيؽ الدا مي قد  والتنسيؽ

  2تكوف مفيدة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدا إارا ات التدقيؽ ال اراية.
ويعتمد المدّقؽ ال اراي في كثير مف األحياف عمى ما يقـو ب  المدّقؽ الدا مي مف 

ف واود نظاـ فعاؿ  لمتدقيؽ الدا مي يؤدف إلى توفير في الاهد وكمية اال تبارات التي ا تبارات، وا 
االعتماد عمى المدّقؽ الدا مي في معرفة إذا ما كاف  لقياـ بها، ويمكف ل يق  عمى المدّقؽ ال اراي ا

نظاـ الرقابة الدا مية ينفذ بطريقة مرضية، وفي تقييـ البيانات المحاسبية المسامة بالدفاتر ودراة 
، ف ن  يستطي   ف يقمؿ االعتما ذا اطم ف المدّقؽ ال اراي إلى  ف التدقيؽ الدا مي كاؼ  د عميها، وا 

ف التشاور بيف المدّققيف يوّفر عميهـ الكثير مف العمؿ.    3مف مدا فحص  لمتفاصيؿ، وا 
ؽ الحسابات وفهم  لهيكؿ الرقابة الدا مية لمنش ة دراسة مدقّ  مما سبؽ ترى الباحثة أف

يم  لها، يمعب دورا  مهما  في الت ثير في كفا ت  لمكشؼ عف عدـ االلتزاـ بالقوانيف العميؿ وتقو 
 واألنظمة.
 

 الحصوؿ  م  أدلة إثبات كافية وم ئمة: -ثالثاً 
هدؼ عممية التدقيؽ إبدا  الر ف في عدالة المعمومات الواردة في القوااـ المالية، وال ت

قـو بام   دلة إثبات كافية ومالامة وتقييمها بشكؿ ؽ القياـ بذلؾ إال بعد  ف ييستطي  المدقّ 
والمام   (511معيار التدقيؽ الدولي  االتحاد الدولي لممحاسبيف في   موضوعي، وهذا ما  كد عمي 

                                                            
1
 .036ص  ،ق ركرِيرجع سب، 8116اٌماضٍ، حضُٓ ولرَط، عظاَ،  
 .23ص يرجع سبق ركرِ،  ،8100ِحضٓ، ِحّىد،  2
 .33 ص ،انًرجع انسابق 3
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حيث  ،في المعيار الثالث مف معايير العمؿ الميداني AICPAاألمريكي لممحاسبيف القانونيف 
 ةؽ ر ف التدقيؽ، كما تمثؿ  دلة اإلثبات  داة رايسلمدقّ تعتبر األدلة األساس الذف يبني عمي  ا

ؽ وتمكين  مف تقييـ موضوعية المعمومات التي يقـو بتدقيقها بما يؤدف إلى زيادة لتبصير المدقّ 
  .الوثوؽ بها

ومات مالمع :ب نها دلة اإلثبات  (511  المعيار الدوليعّرؼ االتحاد الدولي لممحاسبيف في 
  1ؽ لمتوصؿ إلى استنتااات يبني عمى  ساسها ر ي  المهني.مدقّ التي يحصؿ عميها ال

وتشمؿ  دلة التدقيؽ المعمومات المحاسبية األساسية التي تتضمف كافة البيانات المتعمقة 
بالدفاتر المحاسبية ب نواعها والساالت الرسمية الم تمفة لدا العميؿ، باإلضافة إلى معمومات   را 

ؽ عمى  دلة اإلثبات عند القياـ با تبارات الرقابة، وعند ية، ويحصؿ المدقّ الزمة لدعـ القوااـ المال
المعامالت، تنفيذ اإلارا ات الاوهرية، وهي عمى نوعيف: ا تبارات التحقؽ التفصيمية لءرصدة و 

 واإلارا ات التحميمية.
الم ءمة. الكفاية و ال بد  ف تتصؼ بها  دلة اإلثبات هي  اف ساسيت وهناؾ  اصتاف

وتقاس الكفاية بصورة  2.: حاـ  و كمية األدلة التي يحصؿ عميها المدقؽبكفاية األدلةقصد وي
  .ؽ الحسابات ساسية بمقدار حاـ العينة التي ي تارها مدقّ 

ؽ، وقد في تحديد حاـ األدلة التي سيامعها المدقّ  ا  وهناؾ عدد مف العوامؿ التي تمعب دور 
  همها: ، تابرم عمى تضييؽ حاـ األدلة  و توسيع

األهمية النسبية لمعنصر موض  الفحص: كمما ازدادت األهمية النسبية لمعنصر، كاف مف  .0
 3.الضرورف الحصوؿ عمى عدد  كبر مف األدلة

مدا توق  المدقؽ لء طا  والتالعب في العناصر محؿ الفحص: كمما كاف احتماؿ حدوث  .8
 لة.، كاف ال بد مف ام  كمية  كبر مف األدا  غش وتالعب كبير 

التكمفة والمنفعة عند ام   دلة اإلثبات: ياب  ال تزيد تكمفة  دلة اإلثبات عف منافعها  .3
 المتوقعة.

ذلؾ  دعافعالية نظاـ الرقابة الدا مية: كمما كاف نظاـ الرقابة الدا مية لمعميؿ  كثر فاعمية،  .2
 4.ؽ إلى تقميؿ كمية األدلة التي يقـو بامعهاالمدقّ 

                                                            
1
International Federation of Accountants ) IFAC(, 2013,  ISA(500), "Audit Evidence", Handbook of 

International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Srvices Pronouncements, 

volume  1, New york, USA, Paragragh 5,  p 390.      
2
Idem.  

 .232، ص ، يرجع سبق ركرِ(0، أطىي اٌّراجعح )8118، وآخروْ ،اٌماضٍ، حضُٓ 3
4
 .81، اٌّىتة اٌجاِعٍ اٌحذَث، اإلصىٕذرَح، صأسس انًراجعت انخارجٛت، 8117اٌظحٓ، عثذ اٌفتاح، وآخروْ،  
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مناسبتها وصمتها بتوكيد مال متها  مدا و  قياس اودة  دلة التدقيؽ :األدلة بم ءمةويقصد 
في توفير الدعـ لالستنتااات التي  ومدا إمكاف االعتماد عميها ومصداقيتها  موثوقيتها((، معيف

 . يبني عميها المدقؽ ر ف التدقيؽ
نما تت ثر با تيار المدّقؽ إلارا ات معينة تساعدم عم ى تحقيؽ وال تت ثر بحاـ العينة، وا 
  صااص الدليؿ المالاـ، ولكي يتصؼ الدليؿ بالمالامة ياب  ف تتوافر في  الشروط اآلتية:

 ياب  ف يكوف الدليؿ وثيؽ الصمة ومناسبّا م  هدؼ مف  هداؼ التدقيؽ. .0

استقاللية المصدر: إف الدليؿ الذف يتـ الحصوؿ عمي  مف مصدر  اراي  كثير مال مة  .8
مكانية لالعتماد عمي  مف  1األدلة التي يكوف مصدرها دا ؿ المنش ة.وا 

 

فاعمية نظاـ الرقابة الدا مية لمعميؿ: إف األدلة المحددة في ظؿ نظاـ فعاؿ لمرقابة الدا مية  .3
  كثر مالامة مف األدلة المحددة في ظؿ نظاـ ضعيؼ لمرقابة الدا مية.

دّقؽ مباشرة دوف  ف يحصؿ المدّقؽ عمى المعمومات مباشرة: فاألدلة التي يحصؿ عميها الم .2
 وسيط تكوف  كثر صالحية مف األدلة التي يحصؿ عميها بشكؿ غير مباشر.

  ف يكوف مصدر األدلة مف قبؿ  ش اص مؤهميف. .5

دراة موضوعية الدليؿ: يقصد بموضوعية الدليؿ  ن  إذا تـ فحص  بواسطة  كثر مف  .6
 ش ص محايد ف ن  يصؿ لنفس النتياة.

لة مالاـ، فاألدلة المرتبطة بعناصر الميزانية تكوف  كثر  ف يكوف توقيت الحصوؿ عمى األد .7
2مالامة كمما  مكف الحصوؿ عميها في ت رين  قرب لتارين الميزانية. 

 

 
 :اآلتيةيحصؿ المدقؽ عمى  دلة اإلثبات بواسطة واحد  و  كثر مف اإلارا ات و 
لعميؿ، اإلارا ات الفحص المادف، الفحص المستندف، المصادقات، المالحظة، االستفسار مف ا 

عادة الحساب.   3التحميمية، وا 
 

 
 
 

                                                            
 " دٔر انًراجع انخارجٙ فٙ تقٛٛى أدنت  اإلثباث إلبذاء انرأ٘ عهٗ انقٕائى انًانٛت ٔفقاً نًعاٚٛر انًراجعت، 8116زاَغ، هأٍ، اٌ 1

 . 35رصاٌح ِاجضتُر فٍ اٌّحاصثح غُر ِٕشىرج، اٌجاِعح اإلصالُِح تززج، ص  انذٔنٛت"،
 .81، ص يرجع سبق ركرِ، 8117اٌظحٓ، عثذ اٌفتاح، وآخروْ،  2

3 Florea, R., & Florea, R., 2011, "Audit Techniques and Audit Evidence", Economy Transdisciplinarty 

Cognition, vol.14, issue.1, p. 354 
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 المبحث الثالث 
سابات في الك ؼ  ف مدق ؽ الحدور معايير التدقيؽ في تحديد مسؤولية 

 غ  نها بالقوانيف واألنظمة واإلب  دـ اللتزاـ 
 

 عف طريؽ مامس معايير التدقيؽ والت كيد الدولية  (IFAC)االتحاد الدولي لممحاسبيف يبيف
(IAASB)  مسؤولية المدّقؽ في مراعاة القوانيف واألنظمة عند ( 305، في معيار التدقيؽ الدولي

بمواب نشرة  (AICPA) المام  األمريكي لممحاسبيف القانونيف كذلؾ يصؼتدقيق  لمقوااـ المالية، 
طبيعة  271 القسـات غير القانونية لعميؿ التدقيؽ، ( بعنواف التصرف04معايير التدقيؽ األمريكية  

ومدا االعتبار الذف ياب  ف يعطي  المدّقؽ المستقؿ لمتصرفات غير القانونية لعميؿ التدقيؽ في 
بيف ، وتفرؽ هذم المعايير تدقيق  القوااـ المالية بالتوافؽ م  معايير التدقيؽ المقبولة عموما  
نظمة: القوانيف واألنظمة التي مسؤوليات المدّقؽ المتعمقة بااللتزاـ بفاتيف م تمفتيف مف القوانيف واأل

لها ت ثير مباشر عمى القوااـ المالية، والقوانيف واألنظمة األ را التي ليس لها  ثر مباشر عمى 
 .في القوااـ الماليةالقياس واإلفصاح المحاسبي 

 ويتضمف هذا المبحث اآلتي:

 .مقدمة 
 .مراعاة المدّقؽ لاللتزاـ بالقوانيف واألنظمة 
 لتزاـ بالقوانيف واألنظمة.المسؤولية عف اال 
 .إارا ات تحديد حاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة األ را 
 .مؤشرات عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة 
 . إارا ات التدقيؽ عند تحديد عدـ االلتزاـ  و الشؾ ب 
 .تقييـ انعكاسات عدـ االلتزاـ عمى الاوانب األ را لمتدقيؽ 
  .االنسحاب مف االرتباط 
 . اإلبالغ عف عدـ االلتزاـ المحدد  و المشكوؾ ب 
 .التوثيؽ 
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 مقدمة:
تشكؿ القوانيف واألنظمة التي ت ض  لها المنش ة اإلطار القانوني والتنظيمي لها، وي تمؼ 
 ثر القوانيف واألنظمة عمى القوااـ المالية، وعالقتها بالقوااـ المالية إلى حد كبير. حيث  ف  حكاـ 

بالا التي األنظمة يكوف لها ت ثير مباشر عمى القوااـ المالية حيث  نها تحدد المبعض القوانيف و 
، ويؤدف انتهاكها إلى الت ثير بشكؿ في القوااـ المالية لممنش ةُيقرر عنها، واإلفصاح المحاسبي 
. باإلضافة لذلؾ هناؾ قوانيف و نظمة   را ينبغي عمى اإلدارة مباشر واوهرف في القوااـ المالية

اللتزاـ بها، وتحدد األحكاـ التي ُيسم  لممنش ة ممارسة  عمالها بموابها، ولكف ليس لها ت ثير ا
  1مباشر عمى القوااـ المالية.

حيث تعمؿ بعض المنش ت  مثؿ: المصارؼ، والمنش ت الكيميااية( في صناعات منظمة 
 ض  لمعديد مف القوانيف بشدة يحكـ  عمالها نظـ و طر قانونية صارمة. بينما هناؾ منش ت   را ت

واألنظمة التي تتعمؽ بشكؿ عاـ بالنواحي التشغيمية لممنش ة  مثؿ: قوانيف السالمة المهنية والصحة، 
(، ويؤدف عدـ االلتزاـ بمثؿ هذم القوانيف واألنظمة إلى غرامات وعقوبات وتكافؤ فرص العمؿ

 عمى القوااـ المالية.ومقاضاة وتبعات   را عمى المنش ة قد يكوف لها ت ثير اوهرف 
وبالتالي ال بد لممدّقؽ مف الحصوؿ عمى فهـ لمقوانيف واألنظمة التي لها ت ثير مباشر عمى 
القوااـ المالية لمنش ة العميؿ، والقوانيف واألنظمة األ را. ويفرؽ هذا المعيار بيف مسؤوليات المدّقؽ 

 المتعمقة بااللتزاـ بهاتيف الفاتيف مف القوانيف.
ف واألنظمة المعترؼ بها بشكؿ عاـ  ف لها ت ثير مباشر عمى تحديد المبالا الاوهرية القواني .  

 في القوااـ المالية: واإلفصاح المحاسبي 
تكوف هذم القوانيف راس ة بشكؿ ايد ومعروفة لممنش ة، وضمف صناعتها وفي القطاع الذف 

تتضمف القوانيف المتعمقة باألمور تنتمي إلي ، وُتؤ ذ بعيف االعتبار عند إصدار القوااـ المالية و 
 اآلتية: 

  محتوا القوااـ المالية. شكؿ و 
 .قضايا إعداد تقارير مالية  اصة بالصناعة 
 .المحاسبة عف الصفقات والمعامالت المتعمقة بعقود حكومية 
 .2االستحقاؽ  و االعتراؼ بمصروفات ضريبة الد ؿ،  و تكاليؼ التقاعد  

                                                            
1
 International Federation of Accountants (IFAC), 2013, ISA (250), "Consideration of Laws and 

Regulation in an Audit of Financial Statement", Handbooks of International Quality Control' Auditing 

Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, volume 1,  New York, USA, Paragraph 

2, p. 203. 
2
 Ibid., Paragraph A8, p. 211. 
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الت ثير المباشر عمى المبالا المستحقة وغير إلى  اابقانوف الضر  انتهاؾحيث يؤدف 
انتهاؾ وكما سبؽ وذكر إف المدفوعة، وعمى المبما المعترؼ بها كمصروؼ في الفترة المحاسبية، 

 .1بعض القوانيف واألنظمة المطبقة قد يؤثر عمى مبالا اإليرادات المستحقة بمواب عقود حكومية
يق  ُيطمب من  بمواب شروط عقدم االلتزاـ بتعميمات مثال  إذا كاف العميؿ الذف يتـ تدق

حكومية معينة، مثؿ تعميمات وزارة الدفاع واإليرادات المكتسبة مف هذا العقد اوهرية، عندها عمى 
المدّقؽ ا تبار االلتزاـ بهذم التعميمات حيث إف إ فاؽ العميؿ في االلتزاـ بمثؿ هذم التعميمات سوؼ 

 2عاـ، ويمكف  ف يؤدف إلى العقوبات والغرامات.يؤثر عمى اإليرادات بشكؿ 
 

 القوانيف واألنظمة األ را:  . ب

األ را التي ليس لها ت ثير مباشر عمى تحديد المبالا  واألنظمةالقوانيف تتمثؿ في 
في القوااـ المالية لممنش ة، إال  ف عدـ االلتزاـ بها قد يكوف ل   ثر اوهرف واإلفصاح المحاسبي 

لية، ويكوف االلتزاـ بهذم القوانيف واألنظمة  ساسيا  لمنواحي التشغيمية لممنش ة مثؿ عمى القوااـ الما
لقدرة تكافؤ فرص العمؿ، كما  ف االلتزاـ بها  ساسيا  القوانيف المتعمقة بالسالمة المهنية والصحة، 

المنش ة، ، وقد يتسبب عدـ االلتزاـ بها إلى توقؼ نشاط مزاولة نشاطهاالمنش ة عمى االستمرار في 
وياعؿ استمرارها كمنش ة نااحة موض  شؾ وتساؤؿ  مثؿ: االلتزاـ بشروط ر صة التشغيؿ، 

، كما  ف االلتزاـ بالقوانيف ات كفاية ر س الماؿ  و االستثمار(وبالنسبة لممصارؼ االلتزاـ بمتطمب
البياة واألنظمة  واألنظمة األ را يكوف  ساسيا  لتانب عقوبات اوهرية، مثؿ: االلتزاـ بقانوف حماية

 3البياية.
:  عماؿ الحذؼ  و  دـ اللتزاـ بالقوانيف واألنظمة( 305عّرؼ معيار التدقيؽ الدولي  

التكميؼ  التفويض( المتعمدة  و غير المتعمدة التي قامت بها المنش ة، والتي تتعارض م  القوانيف 
بها المنش ة،  و باسمها،  و واألنظمة الساادة، وتتضمف هذم التصرفات معامالت وصفقات د مت 

نيابة عنها مف قبؿ المكمفيف بالحوكمة  و اإلدارة  و الموظفيف، وال يشمؿ عدـ االلتزاـ سو  التصرؼ 
الش صي  غير المرتبط ب نشطة عمؿ المنش ة( ألولاؾ المكمفيف بالحوكمة  و اإلدارة  و موظفي 

  4المنش ة.

                                                            
1
 American Institute of Certified Public Accountants  (AICPA), 2013, SAS (54), AU Section 317, 

"Illegal Acts by Clients",  Paragraph 5, p. 1771. 
2
 Georgiades, G., 2004, " Practice Alert: Illegal Acts", Miller GAAS Update Service, vol.4, issue. 24, p 

2.   
3
  IFAC, 2013, ISA (250), op.cit., Paragragh 6, p. 204. 

4 Ibid., Paragraph 11, p. 205. 
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( ب ف التصرفات غير القانونية 04كية رقـ  في حيف عرفت  نشرة معايير التدقيؽ األمري
هي انتهاكات و رؽ القوانيف والقواعد التنظيمية، والتعميمات الحكومية، وهي لعميؿ التدقيؽ 

ارة تصرفات منسوب  إلى المنش ة التي يتـ تدقيؽ قواامها المالية،  و التصرفات التي تقـو بها إد
وال تتضمف سو  التصرؼ الش صي لموظفي المنش ة عف المنش ة،  المنش ة  و الموظفيف بالنيابة

    1غير المرتبط باألنشطة التاارية لها.
 

 مرا اة المدق ؽ ل لتزاـ بالقوانيف واألنظمة: -أولً 

حتى يكوف المدقؽ قادرا  عمى القياـ بمسؤوليت  فيما يتعمؽ بالكشؼ عف عدـ االلتزاـ 
لممنش ة  يهـ شامؿ لإلطار القانوني والتنظيمبالقوانيف واألنظمة، ال بد ل  مف الحصوؿ عمى ف

والصناعة والقطاع الذف تعمؿ ب ، وكيفي  التزاـ المنش ة بهذا اإلطار، وهذا ما ورد في معيار 
 2الذف يتطمب مف المدّقؽ الحصوؿ عمى فهـ بالمنش ة وبياتها. 270التدقيؽ الدولي 

طار وكيفية االلتزاـ ب ، فهذا يساعدم إذا  ال بد  ف يتوفر لدا المدّقؽ دراية كاممة بهذا اإل
، ويتـ ذلؾ مف 3عمى إدراؾ  همية بعض القوانيف واألنظمة، وما لها مف اثار عمى عمميات المنش ة

  الؿ:
  است داـ المعرفة الحالية والمعمومات المتوفرة لصناعة المنش ة، والعوامؿ التنظيمية، والعوامؿ

 ال اراية األ را.
  في القوااـ القياس واإلفصاح المحاسبي واألنظمة التي تؤثر مباشرة عمى تحديث فهم  لمقوانيف

 المالية.
  االستفسار مف اإلدارة عف القوانيف واألنظمة األ را التي مف المتوق   ف يكوف لها ت ثير

  ساسي عمى عمميات المنش ة.
 ارا ات المنش ة المتعمقة بااللتزاـ بال  قوانيف واألنظمة.االستفسار مف اإلدارة بش ف سياسات وا 
  النقاش م  اإلدارة واالستفسار منها بش ف السياسات واإلارا ات المتبناة المتعمقة بتحديد وتقييـ

  4والمحاسبة عف الدعاوا القضااية  مطالبات المقاضاة(.
 

                                                            
1
AICPA, 2013, SAS (54), AU Sec. 317, op.cit., Paragraph 2, p. 1771.  

2
 IFAC, 2013, ISA (250), op.cit., Paragraph 12, p. 206. 

3
 .785، ص اإلصىٕذرَح، اٌذار اٌجاِعُح، (1يٕسٕعت يعاٚٛر انًراجعت )، 8118حّاد، طارق،  

4IFAC, 2013, ISA (250), op.cit., Paragraph A7, p. 210. 
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 المسؤولية  ف اللتزاـ بالقوانيف واألنظمة: -ثانياً 
 نظمة:مسؤولية اإلدارة  ف اللتزاـ بالقوانيف واأل  -1

إف مف مسؤولية اإلدارة، تحت إشراؼ المكمفيف بالحوكمة، ضماف  ف عمميات المنش ة يتـ 
وقد تؤثر القوانيف واألنظمة عمى القوااـ المالية لممنش ة بطرؽ  ت ديتها وفقا  لمقوانيف واألنظمة السارية،

المطموب مف  بيإلفصاح المحاسعنها وابشكؿ مباشر وتحدد المبالا المقرر م تمقة، حيث تؤثر 
، كما  ف القوانيف واألنظمة قد تنشئ حقوقا  والتزامات معينة سيتـ 1في القوااـ المالية المنش ة

االعتراؼ يبعضها في القوااـ المالية لممنش ة، كما تفرض القوانيف واألنظمة عقوبات في حاالت عدـ 
 لتزاـ بالقوانيف واألنظمة.االمتثاؿ، ويق  عمى عاتؽ اإلدارة مسؤولية من  والكشؼ عف عدـ اال

هناؾ ماموعة مف السياسات واإلارا ات التي يمكف  ف تطبقها إدارة المنش ة لمساعدتها 
 :2من  والكشؼ عف عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة، وتشمؿ عمى
  متابعة المتطمبات القانونية، وضماف  ف اإلارا ات التشغيمية مصممة لتمبية والوفا  بهذم

، وتعييف مستشاريف قانونييف لممساعدة عمى متابعة تنفيذ هذم المتطمبات ومراقبة مدا المتطمبات
 االلتزاـ بها.

 .تصميـ وتشغيؿ نظاـ مناسب لمرقابة الدا مية 
  تطوير قواعد لمسموؾ األ القي، واإلعالف عنها واتباعها، ومتابعة االلتزاـ بها، وات اذ

 موظفيف الذيف ال يمتثموف.اإلارا ات الت ديبية المالامة لمعاقبة ال
  .الت كد مف تدريب العامميف في المنش ة بشكؿ ايد، وتفهمهـ لقواعد السموؾ األ القي 
  االحتفاظ بساؿ لمقوانيف واألنظمة الهامة التي ياب عمى المنش ة االلتزاـ بها ضمف صناعتها

 المحددة، وساؿ لمشكاوا.
 الكبيرة بت صيص مسؤوليات مناسبة لكؿ  يتـ إكماؿ هذم السياسات واإلارا ات في المنش ت

  .مف قسـ: التدقيؽ الدا مي، لانة التدقيؽ، مهمة امتثاؿ
 

              مسؤولية المدقؽ  ف اللتزاـ بالقوانيف واألنظمة: -3
ف المدّقؽ غير مسؤوؿ عف من  عدـ االلتزاـ، وال يمكف  ف يتوق  من   ف يكتشؼ عدـ إ

ألنظمة. وال تق  عمي  مسؤولية تانب عدـ االلتزاـ، وم  ذلؾ ف ف  دا  االلتزاـ بكافة القوانيف وا
 3عممية التدقيؽ قد يكوف رادعا  لم الفة القوانيف واألنظمة.

                                                            
1
 Ibid., Paragraph 3, p. 203. 

2
 Ibid., Paragraph A2, p. 209. 

3
 .782، ص ِيرجع سبق ركر، 8118حّاد، طارق،  
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إف المدقؽ مسؤوؿ عف الحصوؿ عمى ت كيد معقوؿ ب ف القوااـ المالية ككؿ  الية مف 
فنا  ن  عند إارا  تدقيؽ التحريفات الاوهرية سوا  سببها الغش  ـ ال ط ، وكما سبؽ و سم

لمقوااـ المالية ياب عمى المدقؽ  ف ي  ذ باعتبارم اإلطار القانوني والتنظيمي المطبؽ. وبسبب 
الطبيعة ال اصة لمتدقيؽ، والتقييدات المت صمة في  ف ف هناؾ  طر ال يمكف تانب  ب ف بعض 

ارا  عممية التدقيؽ التحريفات في القوااـ المالية قد ال يتـ الكشؼ عنها حتى لو تـ ت  طيط وا 
بشكؿ صحي  ومالاـ وفقا  لمعايير التدقيؽ الدولية. في سياؽ القوانيف واألنظمة، ف ف الت ثيرات 
المحتممة لممحددات الذاتية عمى قدرة المدقؽ عمى كشؼ التحريفات الاوهرية هي  عظـ، 

ذلؾ لعدد مف يرا  و والم اطر التي يتعرض لها نتياة واود التحريفات الاوهرية هي  كبر، 
 1العوامؿ:

  واود العديد مف القوانيف واألنظمة التي ترتبط بشكؿ  ساسي بالنواحي التشغيمية، والتي ال تؤثر
 عمى القوااـ المالية، وال تكوف مواودة ضمف  نظمة معمومات المنش ة المتعمقة بالتقرير المالي.

  :التواطؤ، والتزوير، وعدـ التسايؿ قد يتضمف عدـ االلتزاـ سموكا  مصمما  إل فاا ، مثؿ
المتعمد لمعمميات،  و تااوز اإلدارة العميا لنظاـ الرقابة الدا مية، والتالعب المقصود في 

 البيانات التي ستقدـ لممدقؽ.
  تحديد فيما إذا كاف التصرؼ يشكؿ عدـ التزاـ بالقوانيف واألنظمة هو  مر يعود لمحسـ القانوني

اال تصاص المهني لممدّقؽ، لكف تدريب المدّقؽ و برت  المهنية لممحكمة، وعادة يتااوز 
وتفهم  لممنش ة وصناعتها والقطاع الذف تنتمي إلي  يوفر قاعدة و ساسا  قويا  لمعرفة إذا كانت 

 2التصرفات التي تصؿ إلى عمم  تشكؿ عدـ التزاـ بالقوانيف واألنظمة.
ث والعمميات التي تعكسها القوااـ المالية كاف وعادة، كمما كاف عدـ االلتزاـ بعيدا  عف األحدا

 االحتماؿ  قؿ  ف يصب  المدّقؽ عمى عمـ بعدـ االلتزاـ ومعرفت .
 

ت تمؼ مسؤولية المدّقؽ بالكشؼ عف عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة با تالؼ نوع هذم و 
 (7وذلؾ كما هو موض  في الادوؿ رقـ   القوانيف واألنظمة.

 
 
 
 
 

                                                            
1
IFAC, 2013, ISA (250), op.cit., Paragraph 5, p. 204. 

2 Ibid., Paragraph A4, p. 209. 
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 (7ادوؿ رقـ  
 مسؤولية المدقؽ في الكشؼ عف عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة ذات الت ثير المباشر والاوهرف عمى القوااـ المالية

 

  م  القوائـ الماليةوالزوهري  مسؤولية المدق ؽ في الك ؼ  ف  دـ اللتزاـ بالقوانيف واألنظمة ذات التأثير المبا ر

ISA (250) SAS (54) – AU 317 

ؿ عمى  دلة تدقيؽ كافية ومناسبة فيما يتعمؽ بااللتزاـ الحصو 
وياب  ف يكوف المدّقؽ عمى  1ب حكاـ هذم القوانيف واألنظمة.

دراية كاممة وفهـ تاـ لهذم القوانيف واألنظمة و حكامها، وذلؾ 
لمراعاتها عند الحصوؿ عمى  دلة التدقيؽ المتعمقة بالمبالا 

 2المسامة واإلفصاحات المطبقة.

فس المسؤولية لمكشؼ والتقرير عف التحريفات التي سببها الغش هي ن
بمسؤوليات ووظااؼ المدّقؽ  775وال ط  الذف تـ شرح  في القسـ 

حيث عمى المدّقؽ تصميـ التدقيؽ لتزويد ت كيد معقوؿ  3.المستقؿب
ب مو القوااـ المالية مف التحريفات الاوهرية الناتاة عف الت ثير 

 ر القانونية. المباشر لمتصرفات غي

 

 إزراءات تحديد حالت  دـ اللتزاـ بالقوانيف واألنظمة األالرى: -ثالثاً 

 مقوانيف واألنظمةلالمنش ة  م الفةمسؤوؿ عف الكشؼ واإلفصاح عف غير المدّقؽ إف 
، لّكن  ياب  ف 4إلدراؾ ومعرفة الظروؼ والعمميات المعقدةة القانوني ال برةال يمتمؾ   ، ألناأل را
 .مدركا  إلمكاف حدوث مثؿ هذم التصرفاتواعيا  و   ف يكوف

 ( إارا ات تحديد حاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف والحاالت األ را.3ويبيف الادوؿ رقـ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1
 Ibid., Paragraph 13, p. 206. 

2
 .787، ص يرجع سبق ركرِ، 8118حّاد، طارق،  

3
AICPA, 2013, SAS (54), AU sec. 317, op.cit., Paragraph 5, p. 0772. 

4 Neebes, L .D., Guy, M. D., & Whittington., R. O., 1991, "Illegal Acts: What are the Auditor's 

Responsibilities? ", Journal of Accountancy, vol. 171, p. 83.  



 كفاءة يذقّق انحساباث ٔانعٕايم انًؤثرة فٛٓا  –انفصم انثاَٙ 

 

11 
 

 (3ادوؿ رقـ  

 إارا ات تحديد حاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة األ را
 نظمة األالرىإزراءات تحديد حالت  دـ اللتزاـ بالقوانيف واأل 

ISA (250) SAS (54) – AU 317 

إف مسؤولية المدّقؽ المتعمقة بالكشؼ عف عدـ االلتزاـ بالقوانيف 
واألنظمة األ را محددة بات اذ إارا ات تدقيؽ محددة تساعدم عمى 
تميز حاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة األ را التي مف الممكف 

وتتمثؿ هذم اإلارا ات  .القوااـ المالية ف يكوف لها ت ثير اوهرف عمى 
 في اآلتي:

 االستفسار مف اإلدارة، وعندما يكوف مناسبا  مف المكمفيف بالحوكمة- 
 عف إذا ما كانت المنش ة تمتـز بهذم القوانيف واألنظمة.

فحص المراسالت الاارية م  السمطات التر يصية والتنظيمية. -ب
  1العمؿ،  و المنظمة ل (.  السمطات التي تمن  التر يص إلاازة

ينبغي عمى المدّقؽ  ف يستفسر مف اإلدارة ب صوص التزاـ منش ة العميؿ 
بالقوانيف واألنظمة، حيث يستعمـ منها لتعريؼ القوانيف واألنظمة التي إذا 

، وحيف 2انُتهكت يمكف  ف تؤدف إلى تحريفات اوهرية في القوااـ المالية
 مف اإلدارة حوؿ األمور التالية:  يكوف ذلؾ ممكنا  ياب  ف يستفسر

 .سياسات العميؿ المتصمة بمن  التصرفات غير القانونية 

  التوايهات واإلرشادات الصادرة مف العميؿ. واإلقرارات
 الت كيدات( الدورية التي يحصؿ عميها العميؿ مف اإلدارة 

  3ب صوص االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة.

 

بمواػػػب  لمهنػػػي طيمػػة عمميػػػة التػػػدقيؽالمحافظػػة عمػػػى اتاػػػام مػػف الشػػػؾ ا
، حيػث يعتبػر  مػرا  مهمػا  فػي هػذا السػياؽ  (355معيار التػدقيؽ الػدولي  

  4.إذا ما   ذ في الحسباف القوانيف واألنظمة التي تؤثر في المنش ة

 

ـ المالية قد تمفت انتبام المدّقؽ إلى حاالت عدـ وياب  ف يبقى المدّقؽ متيقظا  إلى  ف إارا ات التدقيؽ األ را التي ُتؤدا بهدؼ إبدا  ر ف في القواا
 تتضمف هذم اإلارا ات: [rااللتزاـ بالقوانيف واألنظمة،  و الشؾ في عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة و

  ،حيث  ف محاضر ااتماعات مامس اإلدارة، وااتماعات لااف مامس اإلدارة قد تكشؼ معمومات قرا ة محاضر االاتماعات
سامة التي تتعمؽ بالتصرفات غير القانونية المحتممة، وقد تتضمف معمومات تتعمؽ بالصفقات الاوهرية، والعمميات األانبية وتثير األ

 5وتقارير القسـ القانوني،  و إشارة إلى مناقشات   را قد تاعؿ المدّقؽ يقـو بتحريات   را.

 القانوني ال اراي بش ف المقاضاة والدعاوف القضااية  المطالبات  االستفسار مف اإلدارة والمستشار القانوني الدا مي والمستشار
 والتقييمات  التقديرات((.

 .6 دا  ا تبارات تحقؽ لتفاصيؿ المعامالت  و  رصدة الحسابات  و اإلفصاحات 

ية يتـ اإلفصاح بموابها عف امي  ياب عمى المدّقؽ  ف يطمب مف اإلدارة، وعندما يكوف مناسب مف المكمفيف بالحوكمة،  ف تقدـ ل  إقرارات كتاب
حيث تقدـ اإلقرارات 7حاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة المعروفة  و المحتممة، والتي ياب  ف تؤ ذ اثارها باالعتبار عند إعداد القوااـ المالية.

لذف يكوف ل  ت ثير اوهرف عمى القوااـ المالية، إال  ف الكتابية لممدقؽ  دلة ضرورية حوؿ معرفة اإلدارة بعدـ االلتزاـ المحدد  و المشكوؾ ب ، وا
  8ها.اإلقرارات الكتابية ال توفر دليال  كافيا  ومناسبا ، وبالتالي ال تؤثر عمى طبيعة ومدا  دلة التدقيؽ األ را التي سيقـو المدقؽ بامع

 

                                                            
1
IFAC, 2013,  ISA (250), op.cit., Paragraph 02, p. 206. 

2 Fraser, A.I., & Lin, Z.K, op.cit., p. 166.  
3
AICPA, 2013, SAS (54), AU sec. 317, op.cit., Paragraph 8, p. 0773. 

4
 IFAC, 2013,  ISA (250), op.cit., Paragraph 8, p. 205. 

5
 Georgiades., G., op.cit., p 3. 

6
IFAC, 2013, ISA (250), op.cit., Paragraph A11, p. 212. 

7
 Ibid., Paragraph 16, p. 206. 

8
 Ibid., Paragraph A 12, p. 212. 
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 :مؤ رات  دـ اللتزاـ بالقوانيف واألنظمة -رابعاً 

معمومات ب صوص األمور اآلتية، يكوف ذلؾ داللة عمى واود إذا توافرت لدا المدّقؽ 
 1عدـ التزاـ بالقوانيف واألنظمة:

  التحقيؽ مف قبؿ المنظمات التنظيمية،  و إحدا الاهات الحكومية،  و دف  غرامات،  و فرض
 عقوبات.

  مدفوعات عف تقديـ  دمات غير محددة  غير واضحة(،  و من  قروض إلى مستشاريف
  و  طراؼ ذف عالقة،  و موظفيف  و موظفيف حكومييف.قانونييف، 

  انتهاكات لمقوانيف واألنظمة المذكورة في تقارير  عماؿ الفحص المؤداة مف قبؿ الوكاالت
 2التنظيمية التي تـ توفيرها لممدقؽ.

 .الشرا  ب سعار  عمى  و  قؿ مف سعر السوؽ بدراة كبيرة 
 ت عمى شكؿ شيكات صراؼ تدف  إلى الحامؿ، واود مدفوعات نقدية غير عادية،  و مشتريا

  و تحويالت إلى رقـ حساب في بنؾ. 
  مقارنة بالمبالا التي تدفعها المنش ة مبالا بها عموالت مبيعات  و رسـو وكال  والتي تبدو

 عادة،  و التي ُتدف  ضمف الصناعة،  و التي تدف  مقابؿ ال دمات التي اسُتممت بالفعؿ.
 ية م  شركات معفاة مف الضريبة. المعامالت غير العاد 
 تي نش ت منها البضاا  دفعات مقابؿ بضاا   و  دمات ُتسدد إلى دولة غير الدولة ال

 تمت لغير البمد الذف هو مصدرها(. وال دمات  
 سداد مبالا دوف مستندات مؤيدة لعممية  رقابة مناسب عمى الصرؼ. دفعات بدوف توثيؽ 

 التسديد(.
   فة في توفير مسار تدقيؽ مناسب،  ـبالمصاد سوا  بسبب تصميم   ـ المعموماتفشؿ نظاـ 

  دلة تدقيؽ كافية.
 .واود معامالت وصفقات غير مصرح بها،  و مسامة بشكؿ غير مناسب 
 اإلعالـ. تعميقات عكسية مف وسااؿ 
 

                                                            
1
 Ibid., Paragraph A 13, p. 212. 

2
 AICPA, 2013, SAS (54), AU sec. 317, op.cit., Paragraph 9, p. 0773. 
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 إزراءات التدقيؽ  ند تحديد  دـ اللتزاـ أو ال ؾ به:  -الامساً 

د هذم المعمومات التي تتعمؽ بعدـ االلتزاـ  و الشؾ في عدـ بواود  حعمـ المدّقؽ إذا 
 1االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة، فعمي  الحصوؿ عمى معمومات عف كؿ مما ي تي:

 .فهـ طبيعة الفعؿ، والظروؼ التي حدث فيها 
  :معمومات إضافية لتقييـ األثر المحتمؿ لعدـ االلتزاـ عمى القوااـ المالية وتتضمف 

 تبعات المالية المحتممة لعدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة عمى القوااـ اآلثار وال
المالية، وتتضمف عمى سبيؿ المثاؿ: فرض غرامات وعقوبات عمى منش ة 
العميؿ، ومطالبت  بالتعويض عف األضرار، والتهديد بمصادرة األصوؿ، 

 واإليقاؼ القسرف لنشاط المنش ة، وموااهة المنش ة لممقاضاة.
 ذا كانت هذم التبعات المالية المحتممة تتطمب إفصاح.فيما إ 
  فيما إذا كانت هذم التبعات المالية المحتممة ادية و طيرة بحيث تؤدف إلى

  2الشؾ في عدالة القوااـ المالية.
إذا شؾ المدّقؽ بعدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة، عمي  مناقشة األمر م  اإلدارة،  و عندما 

، حيث يمكف ل  مناقشة النتااخ التي توصؿ إليها م  المكمفيف 3مكمفيف بالحوكمةيكوف مناسب م  ال
بالحوكمة، حيث ب مكانهـ تقديـ  دلة تدقيؽ إضافية  يمكف  ف يؤكد المدّقؽ  ف المكمفيف بالحوكمة 
لهـ نفس الفهـ لمحقااؽ والظروؼ المتعمقة بالمعامالت واألحداث التي  دت إلى إمكانية حدوث عدـ 

  4اـ بالقوانيف واألنظمة(.التز 
إذا لـ تزود اإلدارة  و المكمفيف بالحوكمة المدّقؽ بمعمومات كافية تدعـ التزاـ المنش ة 
ذا اعتقد المدّقؽ  ف  ثر عدـ االلتزاـ المشكوؾ ب  اوهرف عمى القوااـ المالية،  بالقوانيف واألنظمة، وا 

المستشار القانوني لمنش ة العميؿ،  و مستشارها يمكف لممدّقؽ  ف ي  ذ باعتبارم إمكانية التشاور م  
ال اراي بش ف مدا تطبيؽ المنش ة لمقوانيف واألنظمة حسب الظروؼ، واحتماؿ االحتياؿ واآلثار 
ذا لـ يكتؼ المدّقؽ بر ف المستشار القانوني لمعميؿ، ولـ يقتن  ب   المحتممة عمى القوااـ المالية. وا 

وني ال اص ب  لمنظر فيما إذا كاف هناؾ انتهاكات لمقوانيف ياوز ل  استشارة المستشار القان
 5واألنظمة والعواقب القانونية المحتممة بما في ذلؾ االحتياؿ، واإلارا ات المستقبمية التي سيت ذها.

إذا لـ يكف ممكنا  الحصوؿ عمى معمومات كافية بالنسبة لعدـ االلتزاـ المشكوؾ ب ، ف ف 
 6.واود  دلة تدقيؽ كافية ومالامة عمى ر ف التدقيؽ عمى المدّقؽ تقييـ  ثر نقص

                                                            
1IFAC, 2013,  ISA (250), op.cit., Paragraph 18, p. 207. 
2 Ibid., Paragraph A14, p. 213. 
3 Ibid., Paragraph 19, p. 207. 
4
 Ibid., Paragraph A15, p. 213.  

5
 Ibid., Paragraph A16, p. 214.  

6 Ibid., Paragraph 20, p. 207. 
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 تقييـ انعكاسات  دـ اللتزاـ  م  الزوانب األالرى لمتدقيؽ:  -سادساً 
عدـ االلتزاـ فيما يتعمؽ بالاوانب األ را لمتدقيؽ، انعكاسات ينبغي عمى المدّقؽ تقييـ 

ة  صحة إقرارات اإلدارة(، و ف يت ذ والتي تتضمف تقييـ المدّقؽ لم طر، وموثوقية اإلقرارات الكتابي
 1اإلارا ات المناسبة.

وتعتمد انعكاسات حاالت معينة مف عدـ االلتزاـ المحددة بواسطة المدّقؽ عمى العالقة بيف 
ارا ات رقابة معينة، ومستوا اإلدارة والموظفيف المشاركيف، و اصة  ارتكاب وا  فا  الفعؿ، وا 

  2ة العميا في المنش ة.االنعكاسات الناتاة مف تورط اإلدار 
  

 النسحاب مف الرتباط: -سابعاً 

قد يقرر المدّقؽ  ف االنسحاب مف مهمة التدقيؽ ضروريا ، في حاالت استثنااية حيف يكوف 
االنسحاب ممكنا  بمواب القوانيف واألنظمة المطبقة، وذلؾ عندما ال تقـو اإلدارة  و المكمفيف 

حية المناسبة وفقا  لمظروؼ، وذلؾ حتى إذا كانت حاالت عدـ بالحوكمة بات اذ اإلارا ات التصحي
 االلتزاـ غير مؤثرة بشكؿ اوهرف بالنسبة لمقوااـ المالية. 

يمكف لممدّقؽ طمب المشورة القانونية، عندما يت ذ قرارا  فيما إذا كاف االنسحاب مف االرتباط 
ذا لـ يكف االنسحاب مف االرتباط ممكنا ، يمكف ل  النظر في ات اذ إارا ات بديمة، بما  ضروريا ، وا 

  3في ذلؾ بياف عدـ االلتزاـ في فقرة األمور ال اصة في تقرير المدقؽ.
 

 اإلب غ  ف  دـ اللتزاـ المحدد أو الم كوؾ به: -ثامناً 
 

 إب غ  دـ اللتزاـ لممكمفيف بالحوكمة:  -1
مى عمـ باألمور المتعمقة بعدـ ما لـ يكف المكمفيف بالحوكمة مشاركوف في إدارة المنش ة، وع

االلتزاـ المحدد  و المشكوؾ ب  التي قاـ المدّقؽ باإلبالغ عنها مسبقا ، عندها ينبغي عمي  إبالغ 
المكمفيف بالحوكمة باألمور المتعمقة بعدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة التي تصؿ إلى عمم   ثنا  

  .ور التي ليس لها ت ثير،  و األمور غير الهامة، وال يحتاج إلى القياـ بذلؾ في األم4التدقيؽ
إذا اعتقد المدّقؽ ب ف عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة متعمد وذو ت ثير اوهرف، فعمي   ف 
يبما عف األمر إلى المكمفيف بالحوكمة ب سرع ما يمكف عمميا  دوف ت  ير  حيف يكوف ذلؾ ممكف 

 مف الناحية العممية(. 

                                                            
1 Ibid., Paragraph 21, p. 817. 
2 Ibid., Paragraph A17, p. 214. 
3 Ibid., Paragraph A 18, p 214. 
4 Ibid., Paragraph 22, p. 207. 
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ف اإلدارة  و المكمفيف بالحوكمة متورطوف في عدـ االلتزاـ بالقوانيف إذا شؾ المدّقؽ  
واألنظمة، ف ف عمي  إبالغ األمر إلى مستوا السمطة األعمى في المنشاة، إذا كانت مواودة  مثؿ: 
ذا اعتقد ب ن  لف يتـ ات اذ  لانة التدقيؽ  و مامس إشرافي(، وفي حاؿ عدـ واود سمطة  عمى، وا 

إلي  وعدـ الثقة ب ، فعمي   صاؿ،  و عدـ ت كدم مف الش ص الذف يوا  التقريرإارا  بش ف االت
 1النظر في الحصوؿ عمى مشورة قانونية.

 
 اإلب غ  ف  دـ اللتزاـ في تقرير المدقؽ حوؿ القوائـ المالية: -2

ـ إذا توصؿ المدّقؽ إلى  ف عدـ االلتزاـ ل  ت ثير هاـ واوهرف عمى القوااـ المالية، ولـ يت
إبدا  ر ف  1502إظهارم بشكؿ مالاـ، ف ف عمي  في هذم الحالة بمواب معيار التدقيؽ الدولي

  3متحفظ  و ر ف سمبي في القوااـ المالية.
وفي حاؿ قياـ إدارة المنش ة،  و المكمفيف بالحوكمة بمن  المدّقؽ مف الحصوؿ عمى دليؿ 

تزاـ قد حدث،  و يحتمؿ حدوث ، ف ف عمي  إبدا  اإلثبات الكافي والمناسب لتقييـ إذا ما كاف عدـ االل
ر ف متحفظ  و  ف يمتن  عف إبدا  ر ي  في القوااـ المالية بنا   عمى تحديد نطاؽ التدقيؽ حسب 

 . 150معيار التدقيؽ الدولي 
وفي حاؿ عدـ قدرة المدّقؽ عمى تحديد إذا ما كاف عدـ االلتزاـ قد حدث نتياة محددات 

مف قبؿ إدارة المنش ة،  و المكمفيف بالحوكمة فعمي  تقييـ  ثر ذلؾ عمى ر ف  فرضتها الظروؼ وليس
  150.4 المدقؽ وفقا  لمعيار التدقيؽ الدولي

 

 اإلب غ  ف  دـ اللتزاـ لمسمطات التنظيمية والتنفيذية:  -3
 إذا حدد المدّقؽ عدـ التزاـ بالقوانيف واألنظمة،  و شؾ بعدـ االلتزاـ ف ف عمي  مسؤولية
اإلبالغ عف عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة إلى  طراؼ  ارج المنش ة، إال  ف مسؤولية المدّقؽ 
المهنية المتعمقة بالمحافظة عمى سرية معمومات العمال  قد تعيؽ وتحوؿ دوف اإلبالغ عف عدـ 

لمدّقؽ ، لكف مسؤولية ا5االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة المحدد  و المشكوؾ في  إلى  طراؼ   را
القانونية ت تمؼ حسب اال تصاص  السمطة القضااية(، لكف في ظروؼ معينة يمكف تااوز 

  6وااب السرية بالتشري   و القانوف  و المحاكـ.
                                                            

1
 Ibid., Paragraph 24, p. 207. 

2International Federation of Accountants (IFAC), 2013, ISA (705)," Modifications to the Opinion in 

the Independent Auditor's Report", Handbooks of International Quality Control' Auditing Review, 

Other Assurance and Related Services Pronouncements, volume1, New york, USA, Paragraph 7, 

Paragraph 8, p. 715. 
3 IFAC, 2013, ISA (250), op.cit., Paragraph 25, p. 208. 
4 Ibid., Paragraph 27, p. 208. 
5
 Ibid., Paragraph 28, p. 208. 

6
 Ibid., Paragraph A19, p. 214. 
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عمى المدّقؽ وااب قانوني باإلبالغ عف حدوث  و يكوف في بعض اال تصاصات 
رافية  في بعض الدوؿ قد الشؾ في حدوث عدـ التزاـ بالقوانيف واألنظمة إلى السمطات اإلش

يمتـز المدقؽ ب عداد تقرير عف عدـ التزاـ المؤسسات المالية لمسمطات اإلشرافية مثؿ البنؾ 
اإلبالغ عف األ طا   واابعمى المدّقؽ  يكوفوفي بعض اال تصاصات،  1المركزف(.

حوكمة واالنحرافات إلى السمطات في الحاالت التي ال تت ذ فيها اإلدارة  و المكمفيف بال
عمى مشورة   ف يحصؿالمدّقؽ  ن  مف المالاـ  ارا ات التصحيحية المالامة، وقد يرااإل

 2قانونية لتحديد اإلارا ات المالامة ا ذا  في اعتبارم مسؤوليت  تاام المصمحة العامة.
 ما بالنسبة لمقطاع العاـ، فقد يضطر المدّقؽ لإلبالغ عف عدـ االلتزاـ إلى السمطة 

  و الاهاز الحاكـ،  و تضمينها في تقرير المدقؽ.التشريعية، 
 

 التوثيؽ: -تاسعاً 

ياب عمى المدّقؽ  ف يضمف وثااؽ التدقيؽ عدـ االلتزاـ المحدد  و المشكوؾ لمقوانيف واألنظمة، 
ومف الممكف  ف تشمؿ وثااؽ المدّقؽ ال اصة المتعمقة بالنتااخ التي تـ التوصؿ إليها بش ف عدـ 

 بعدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة:  االلتزاـ  و الشؾ

 .نسن مف ساالت المنش ة ووثااقها 
  محاضر المناقشات التي تـ عقدها م  إدارة المنش ة  و المكمفيف بالحوكمة  و  طراؼ  ارج

 3المنش ة.

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                            
1
 .110، ص مرجع سبق ذكره، 1001حماد، طارق،  
2
 .112، ص المرجع السابق 

3
IFAC, 2013, ISA (250), op.cit., Paragraph A21, p. 215. 
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 الميدانية الدراسة

 

 

 

  منيجية الدراسة.  المبحث األول:
ختبار الفرضيات.المبحث الثاني: ا  

 المبحث الثالث: النتائج والتوصيات.
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لمبحث األولا  

 منهجية الدراسة 

 
 أواًل: مجتمع وعينة الدراسة:

ة في مدينة دمشق يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب التدقيق المرخص ليم مزاولة المين
( مكتبًا من 535( مكتبًا، وقد تم انتقاء عينة عشوائية مكونة من )426وريفيا والبالغ عددىا )

 %( من مكاتب التدقيق في دمشق وريفيا.32المكاتب المرخصة، أي ما نسبتو )
 

 ثانيًا: أداة الدراسة:
ياغتو باالستعانة تم جمع البيانات الالزمة إلجراء ىذا البحث من خالل استبيان تمت ص

وقد تم تحكيم االستبيان من قبل عدد من  وذلك في سبيل تحقيق أىداف البحث.السابقة بالدراسات 
 (.2ق اسبة في جامعة دمشق. )انظر الممحاألساتذة في اختصاص المح

 قسمين: من االستبيان يتكون
  :القسم األول

المؤىل العممي، المركز  :مثل ،يانباالستب توضح البيانات الشخصية لممشارك أسئمة من يتكون
  الخبرة.الوظيفي، وعدد سنوات 

 : القسم الثاني
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل العوامل المؤثرة في كفاءة المدق  تتعمق بيتكون من محورين 
 بالقوانين واألنظمة.

 :مينيتكون من قس المحور األول: -5
  لمكشف عن  توفي كفاءالمرتبطة بالمدق ق العوامل  تأثيرب تتعمقفقرات  9القسم األول من يتكون

 .عمى القوائم المالية عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر
  تأثير العوامل ب تتعمق ياالقسم األول، ولكنمشابية لفقرات فقرات  9القسم الثاني من يتكون

 األخرى التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمةلمكشف عن عدم  توفي كفاء المرتبطة بالمدق ق
 (.5المباشر عمى القوائم المالية، )انظر الممحق غير ذات التأثير

 :يتكون من قسمين المحور الثاني: -2
 ق عممية التدقيق في كفاءة المدق  بتأثير العوامل المتعمقة ب تتعمقفقرة  53القسم األول من  يتكون

لعميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم لمكشف عن عدم التزام منشأة ا
 المالية، 
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  تأثير العوامل ب تتعمق يافقرات القسم األول، ولكنل مشابية فقرة 53القسم الثاني من يتكون
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين عممية التدقيق في كفاءة المدق  بالمتعمقة 
 (.5المباشر عمى القوائم المالية، )انظر الممحق غير التأثيرذات  األخرى واألنظمة

 
 أسلوب تحليل البيانات: ثالثاً 

( استبيانًا، 535)تم توزيع االستبيانات عمى عينة عشوائية من مكاتب التدقيق بمغ عددىا 
تم و  المكاتب، عمى الموزعة اناتياالستب من%( 85) نسبتو ما أي منيا اناً ياستب (551) استالم تمو 

لعدم صالحياتيا لمدراسة، وبذلك يبمغ عدد االستبيانات الصالحة لمتحميل  ياناتب( است8استبعاد )
 استبيانًا. 512

االستبيان،  أسئمة عن لإلجابة الخماسي ليكرت مقياس استخدام تم البحث أىداف ولتحقيق
 (2 ) والرقم ،لى حد ماموافق إ (3 ) والرقم موافق، (4 ) والرقم ،بشدة موافق إلى( 5) رقم يشير إذ

 .بشدة موافق غير( 1 )  والرقم موافق، غير
 SPSSاستخدام برنامج "الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية" والمعروف باسم وتم 
في تحميل البيانات التي تم  ،Statistical Package for the Social Sciencesاختصارًا لـ: 

 :اآلتيةالختبارات والمعالجات اإلحصائية وذلك بالمجوء إلى المعامالت وا جمعيا
 .التكرارات البسيطة والنسب المئوية 
 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
  الوزن المرجح الذي يحسب بضرب التكرارات بوزن معين يقرره الباحث بناًء عمى عدد

زان كل بند لمحصول عمى مجموع األو النقاط التي يحصل المراتب في السؤال، ثم تجمع 
 المرجحة وتحسب النسب المئوية لبنود السؤال كميا.

 اآلتية الوزن النسبي )أو المئوي( والذي يحسب من المعادلة: 
 الدرجة العظمى لإلجابة على العبارة.÷  011× المتوسط الحسابي 

  معامل ألفا كرونباخ(Alpha Cronbach)  لتحميل ثبات المقاييس(Reliability 

Analysis) تساق الداخمي بين العبارات المكونة لممقياس عن طريق حساب بتقدير اال
 متوسط االرتباطات بين عبارات المقياس وبعضيا.

  معامل ارتباط بيرسون(Pearson Correlation Coefficient)  لدراسة شدة واتجاه
. (Interval Or Ratio)االرتباطية بين متغيرين من مستوى المسافة أو النسبة  العالقة

، ومتوسطة ما بين 1.31ت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة المعامل أقل من اعتبر و 
 .1.71، وقوية جدًا إذا زادت عن 1.71-1.51، وقوية ما بين 1.31-1.51
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  اختبار )ت( لمجموعة واحدة(One Samples T-Test)  لدراسة الداللة اإلحصائية
حد متغيرات المسافة أو لمفرق بين متوسط حسابي مقرر مسبقًا مع المتوسط الحسابي أل

 في المجموعة. (Interval Or Ratio)النسبة 
  اختبار )ت( لممجموعات المرتبطة(Paired Samples T-Test ) لدراسة الداللة

اإلحصائية لمفروق بين متوسطين حسابيين لمجموعتين مرتبطتين من المبحوثين في أحد 
 .(Interval Or Ratio)المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة 

  تحميل التباين ذو البعد الواحد(Oneway Analysis of Variance)  المعروف
لدراسة الداللة اإلحصائية لمفروق بين المتوسطات الحسابية  ANOVAاختصارًا باسم 

ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة 
(Interval Or Ratio). 

  البعدية االختبارات(Post Hoc Tests)  بطريقة أقل فرق معنوي(LSD: Least 
Significance Difference)  جراء المقارنات الثنائية بين لمعرفة مصدر التباين وا 

 وجود فروق دالة إحصائيًا بينيا. ANOVAالمجموعات التي يثبت 
عناد مساتو  % فاكثثر، أ  55وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصاائية عناد درجاة ثقاة 

 .فكقل 1.15 داللة
 

 : اختبار االعتمادية:رابعاً 
ىو مقياس أو مؤشر لثبات و  ،يتم ىذا االختبار من خالل استخدام معامل ألفا كرونباخ

)االستبيان(، ويقيس قدرة أداة االستبيان عمى إعطاء نفس النتائج إذا تم تكرار القياس عمى  االختبار
فترات متباعدة، ويعتمد الثبات عمى االتساق  عمىوف نفس الشخص عدة مرات في نفس الظر 

 الداخمي، ويعطي فكرة عن اتساق األسئمة مع بعضيا البعض، ومع كل األسئمة بشكل عام.
 للفرضية الرئيسية األولى وفرضياتيا الفرعية:  اختبار ألفا ثرونباخ  -5

 

 (3) رقم جدول
 الفرعية لمفرضية الرئيسية األولى وفرضياتيااختبار االعتمادية 

 معامل الثبات ألفا ثرونباخ

 ألفا ثرونباخ عدد العبارات المحور األول

 1.76 9 الفرضية الفرعية األولى

 1.62 9 الفرضية الفرعية الثانية

 1.79 58 الفرضية الرئيسة األولى
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 (: 3نالحظ من الجدول رقم )
 لمفرضية الفرعية األولى  معامل االعتمادية إن =α 1.76 بعد األخذ  بول إحصائياً وىو مق

بعين االعتبار حجم العينة واالنحراف المعياري لمعينة والوزن النسبي واعتماد اإلجابة عمى 
 مقياس ليكرت الخماسي.

  لمفرضية الفرعية الثانية  معامل االعتماديةإن =α 0.62  ًبعد األخذ بعين  وىو مقبول إحصائيا
معينة والوزن النسبي واعتماد اإلجابة عمى مقياس االعتبار حجم العينة واالنحراف المعياري ل

  ليكرت الخماسي.
 لمفرضية الرئيسية األولى معامل االعتمادية إن =α 1.79  ًبعد األخذ بعين  وىو مقبول إحصائيا

االعتبار حجم العينة واالنحراف المعياري لمعينة والوزن النسبي واعتماد اإلجابة عمى مقياس 
 ي.ليكرت الخماس

 
  للفرضية الرئيسية الثانية وفرضياتيا الفرعية: بار ألفا ثرونباخاخت -2

 
 (4) رقم جدول

 الرئيسة الثانية وفرضياتيا الفرعيةختبار االعتمادية لمفرضية ا

 معامل الثبات ألفا ثرونباخ

 ألفا ثرونباخ عدد العبارات المحور الثاني 

 1.85 52 الفرضية الفرعية األولى

 1.89 52 انيةالفرضية الفرعية الث

 1.95 24 الفرضية الرئيسة الثانية

 
 (: 4نالحظ من الجدول رقم )

 لمفرضية الفرعية األولى معامل االعتمادية أن =α 1.85  ًبعد األخذ بعين  وىو مقبول إحصائيا
االعتبار حجم العينة واالنحراف المعياري لمعينة والوزن النسبي واعتماد اإلجابة عمى مقياس 

 سي.ليكرت الخما
 لمفرضية الفرعية الثانية معامل االعتمادية إن =α1.89  ًبعد األخذ بعين  وىو مقبول إحصائيا

االعتبار حجم العينة واالنحراف المعياري لمعينة والوزن النسبي واعتماد اإلجابة عمى مقياس 
 ليكرت الخماسي.
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 لمفرضية الرئيسية الثانية  معامل االعتمادية إن=α 1.95 بعد األخذ بعين  ائياً وىو مقبول إحص
االعتبار حجم العينة واالنحراف المعياري لمعينة والوزن النسبي واعتماد اإلجابة عمى مقياس 

 ليكرت الخماسي.
 

 عينة الدراسة: ل الشخصية خصائصال: خامساً 

 المؤىل العلمي:  -0
 ( 5) رقم جدول

 توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي

  المئوية لنسبةا التثرار العلمي المؤىل

 >.9 : دثتوراه

 2.>4 03 ماجستير

 >.9 :  دبلوم

 >.89 ;8 بثالوريوس

 233 234  المجموع

 

( أن معظم أفراد العينة من الحاصمين عمى مؤىل بكالوريوس بنسبة 5يبين الجدول رقم )
عمى  ون%(، ثم الحاصم29.4عمى مؤىل الماجستير بنسبة ) ون%(، يمييم الحاصم56.9)

وىذا يدل عمى التأىيل %(، 6.5) ( ونسبة كل منيم7توراه والدبموم إذ بمغ عدد كل منيم )الدك
 ، واإلجابة عمييا بموضوعية.االستبيانالعممي الكافي لمعينة، وبالتالي قدرتيم عمى فيم أسئمة 

 

 المرثز التنظيمي في منشكة التدقيق:  -2
 (6) رقم جدول

 يمي في منشأة التدقيق توزيع أفراد العينة حسب المركز التنظ
 النسبة المئوية التثرار المرثز التنظيمي

 6.9 7 شريك في منشكة تدقيق

 51.8 55 مدير تدقيق

 43.5 44 مدّقق حسابات رئيسي

 39.2 41 مدّقق

 511 512 المجموع
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( الذي يوضح توزيع العينة حسب المركز التنظيمي أن أغمب أفراد 6يبين الجدول رقم )
%(، 43.5( بنسبة )44قين الرئيسين )إذ بمغ عدد المدق  ، قينقين الرئيسين والمدق  من المدق  العينة ىم 

( ونسبة 55%(، ومن ثم مدراء التدقيق بعدد )3992( بنسبة )41قين )في حين بمغ عدد المدق  
 %(.6.9( بنسبة )7%(، وأخيرًا شركاء التدقيق إذ بمغ عددىم )51.8)

 عدد سنوات الخبرة :   -3
 (7رقم ) جدول

 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة 

 النسبة المئوية  التثرار عدد سنوات الخبرة

 35.3 36 سنوات 5أقل من 

 35.3 36 سنوات  01 – 5من 

 29.4 31 سنوات فما فوق   01

 511 512 المجموع 

 

ن نسبة أفراد ( الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة أ7يبين الجدول رقم )
%(، وبمغت نسبة أفراد العينة الذين 29.4العينة الذين تزيد خبرتيم عن عشر سنوات بمغت نحو )

%(، وكذلك أفراد العينة الذين تقل خبرتيم عن خمس 35.3سنوات ) 51و  5تتراوح خبرتيم بين 
قين دق  %(، نالحظ من خالل ىذه النسب أن الدراسة اعتمدت عمى م35.3سنوات بمغت نسبتيم )

%(، وبالتالي فإن 67.4تزيد سنوات مزاولتيم لمينة التدقيق عن خمس سنوات حيث بمغت نسبتيم )
 .المستجيبين عمى االستبيان يمتمكون خبرة جيدة

 

 اإلحصاء الوصفي:وصف البيانات و  :سادساً 
الوسط الحسابي، مثل: التوزيع التكراري، و  الوصفية أدوات اإلحصاءاستخدمت بعض 

التجاه العام إلجابات وذلك لوصف البيانات التي تم الحصول عمييا، وتحديد ا ف المعياري،واالنحرا
 المبحوثين.
 

 تحليل فقرات الفرضية الفرعية األولى من المحور األول: -0
لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين تو كفاءمرتبطة بالمدق ق في تؤثر العوامل الال 

 المباشر عمى القوائم المالية. واألنظمة ذات التأثير
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من المحور  ولىالتكرارات لإلجابة عمى فقرات الفرضية الفرعية األ( 8رقم )يبين الجدول 
 .األول والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل منيا

 
 (8) رقم جدول

لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل تو اءفي كفمرتبطة بالمدق ق نتائج تحميل آراء العينة بشأن تأثير العوامل ال
 بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية

 الموافقة درجة

 

 الفقرات

 موافق بشدة موافق
 حد إلى موافق

 ما
 موافق غير

 موافق غير
 بشدة

 

 المتوسط
 الحسابي

 

 االنحراف
 المعيار 

 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 % التثرار % التثرار % التثرار % التثرار % التثرار

 مجـــــال فـــــي قلممـــــدق   العممـــــي التأىيـــــل
 والتدقيق المحاسبة

92 94.: 0; 0:.0 - - - - - - 2.90 3.2< <4.88 4 

 مـن األخـرى العموم في العامة المعرفة
دارة اقتصــــــــاد حصــــــــاء وا   وحاســــــــوب وا 
 العموم من وغيرىا

40 

 

44.8 

 

8; 

 

89.< 

 

42 

 

43.9 

 

- 

 

- 

 
- - 2.34 3.99 ;3.0< ; 

 2 0.22> 3.88 2.99 - - - - >.0 2 49.8 :4 9.>9 2: لممدقق الكافية المينية الخبرة توافر

ــــــيم  قلممــــــدق   المســــــتمر والتطــــــوير التعم
 والنـــدوات المحاضـــرات فـــي ومشـــاركتو

 ةالمتخصص المينية

84 82 22 20.2 9 8.< - - - - 2.28 3.92 ;<.34 0 

 نــــــوع فــــــي التــــــدقيق منشــــــأة تخصــــــص
 إلييــا وتنتمــي تمارســيا التــي لصــناعةا

 التدقيق محل العميل منشاة

02 

 

00.0 

 

22 

 

23.4 

 

49 

 
48.8 2 2 - - 2.39 3.:< ;2.2; : 

 8 ;;.8; :;.3 >2.4 - - >.0 2 :.28 29 8.:4 ;4 >.84 82 ونزاىتو وموضوعيتو قالمدق   استقالل

 بقواعـد والتـزاميم وفريقو قالمدق   معرفة
 مينةال وسموكيات وآداب

09 08.0 20 24.4 2< 2;.9 0 4.< 2 2 2.3; 3.;9 ;2.8: 9 

ـــــذل ـــــة العنايـــــة ب  أثنـــــاء الالزمـــــة الميني
 التدقيق عممية

80 84 0< 0;.4 ; :.; 4 4 - - 2.23 3.:4 ;;.32 2 

 الشــــــك مــــــن مالئمــــــة درجــــــة ممارســــــة
 الميني

40 

 

44.8 

 
82 

84.< 

 

42 

 

43.9 

 

2 

 

0.< 

 
- - 0.<2 3.:: :;.;4 < 
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  ( ما يأتي:8رقم )الجدول  نالحظ من
 تتجو األوزان النسبية لجميع و ، 3.94و  4.66الوسط الحسابي لإلجابات يتراوح بين  إن

%(، 81%(، حيث أن غالبية الفقرات حصمت عمى وزن نسبي يتجاوز )61الفقرات لتتجاوز )
  .وىذا يدل عمى تجاوب أفراد العينة مع فقرات الفرضية

 لحسابية واألوزان النسبية لكل من الفقرات اآلتية: توافر الخبرة الميينة الكافية كانت األوساط ا
ق ق، ثم التأىيل العممي في مجال المحاسبة والتدقيق، ثم التعميم والتطوير المستمر لممدق  لممدق  

ومشاركتو في المحاضرات والندوات المينية المتخصصة، وثم بذل العناية المينية الالزمة ىي 
 .ى قيمة بين الفقرات التسعةاألعم

  المعرفة العامة في العموم األخرى من إدارة تيتينالفقرتين اآلمن كانت األوساط الحسابية لكل :
حصاء وحاسوب وغيرىا من العموم، وممارسة درجة مالئمة من الشك الميني ىي  واقتصاد وا 

ة كبيرة عمى تأثير جر األقل قيمة، وىذا يدل عمى ميل عينة الدراسة لمموافقة ولكن ليس بد
ذات التأثير مكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة ل ق قكفاءة المد فيالمعرفة العامة 

، وىذا يدل عمى تأكيدىم إلى أن الدور الذي يمعبو التأىيل العممي في المحاسبة المباشر
المعارف العامة  والتدقيق لمكشف عن عدم االلتزام  بالقوانين ذات التأثير المباشر يفوق دور

ممارسة اتجاه من وكان عامل ومع ذلك فإنيم ال ينفون الدور الذي تمعبو في ىذا المجال، 
 األقل أىمية من وجية نظر أفراد العينة. الشك الميني 

 
 تحليل فقرات الفرضية الفرعية الثانية من المحور األول:  -2

عن عدم التزام منشأة العميل  لمكشفالمرتبطة بالمدق ق في كفاءتو تؤثر العوامل ال  
 . بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية

من المحور  ثانيةالتكرارات لإلجابة عمى فقرات الفرضية الفرعية ال (9رقم )يبين الجدول 
 .األول والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل منيا
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 (9) رقم ولجد
عن عدم التزام منشأة العميل  مرتبطة بالمدق ق في كفاءتو لمكشفنتائج تحميل آراء العينة بشأن تأثير العوامل ال

 بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية

 

 الموافقة درجة                 

 الفقرات

 

 موافق بشدة موافق
 حد إلى موافق

 ما
 موافق غير

 موافق غير
  بشدة

 المتوسط
 الحسابي

 

 االنحراف
 المعيار 

 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 % التثرار % التثرار % التثرار % التثرار % التثرار

 مجـــــال فـــــي قلممـــــدق   العممـــــي التأىيـــــل
 والتدقيق المحاسبة

82 83 82 83 - - - - - - 2.83 3.83 <3 4 

 مـن األخـرى العموم في العامة المعرفة
دارة اقتصــــــــاد حصــــــــاء وا   وحاســــــــوب وا 
 العموم من وغيرىا

49 48.8 8; 89.< 2; 2:.9 - - - - 2.3; 3.99 ;2.8: : 

 2 0.00> 3.82 :2.9 - - - - 4 4 2.>4 03 9.;9 3: قلممدق   الكافية المينية الخبرة توافر

ــــــيم  قلممــــــدق   المســــــتمر والتطــــــوير التعم
 والنـــدوات المحاضـــرات فـــي ومشـــاركتو

 المتخصصة لمينيةا

2: 29.2 2< 2; 8 2.< 2 2 - - 2.0< 3.90 ;:.;2 2 

 نــــــوع فــــــي التــــــدقيق منشــــــأة تخصــــــص
 إلييــا وتنتمــي تمارســيا التــي الصــناعة

 التدقيق محل العميل منشاة

03 4<.2 22 20.2 4: 49.8 2 2 - - 2.32 3.:; ;3.43 ; 

 8 48.:; :;.3 2.09 2 2 2 2 :.29 :2 40.8 42 ;.:8 >8 ونزاىتو وموضوعيتو قالمدق   استقالل

 بقواعـد والتـزاميم وفريقو قالمدق   معرفة
 المينة وسموكيات وآداب

02 00.0 2: 29.2 2< 2;.9 2 2 2 2 2.23 3.;3 ;2.<9 9 

ـــــذل ـــــة ب ـــــة العناي ـــــاء الالزمـــــة الميني  أثن
 التدقيق عممية

80 84 24 22.4 8 2.< 4 4 - - 2.20 3.9; ;;.90 0 

 الشــــــك مــــــن مالئمــــــة درجــــــة ممارســــــة
 الميني

42 40.8 2< 2; 48 42.8 2 0.< - - 0.<2 3.;3 :;.42 < 

  234 ن

 

  ما يأتي: (9رقم )الجدول  نالحظ من
  كما تتجو األوزان النسبية لجميع 3.95و  4.67الوسط الحسابي لإلجابات يتراوح بين إن ،

%(، 81) %(، حيث أن غالبية الفقرات حصمت عمى وزن نسبي يتجاوز61الفقرات لتتجاوز )
 .وىذا يدل عمى تجاوب أفراد العينة مع فقرات الفرضية
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  كانت األوساط الحسابية واألوزان النسبية لكل من الفقرات اآلتية: توافر الخبرة المينية الكافية
ق، ثم التأىيل العممي في مجال المحاسبة والتدقيق، ثم بذل العناية الميينة الالزمة أثناء لممدق  

ق ومشاركتو في المحاضرات والندوات المينية لتعميم والتطوير المستمر لممدق  التدقيق، ثم ا
 .المتخصصة، ىي األعمى قيمة بين الفقرات التسعة

  كانت األوساط الحسابية لكل من تخصص منشأة التدقيق في نوع الصناعة التي تمارسيا
شك الميني ىي األقل وممارسة درجة مالئمة من ال ،وتنتمي إلييا منشاة العميل محل التدقيق

%(، وانحراف 81.21بنسبة ) 4.15 القطاعيقيمة، حيث بمغ الوسط الحسابي لمتخصص 
كبيرة عمى تأثير  جةوىذا يدل عمى ميل عينة الدراسة لمموافقة ولكن ليس بدر  ،1.78معياري 

عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة األخرى،  لمكشفق كفاءة المدق  في  القطاعيالتخصص 
دراكيم أىمية التخصص و  ق في الكشف لممدق   القطاعيىذا دليل عمى عدم وعي أفراد العينة وا 

كما بمغ الوسط الحسابي لممارسة اتجاه من الشك  عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة األخرى،
، وكان ىذا العامل األقل أىمية من 1.81%(، وانحراف معياري 78.24بنسبة ) 3.95الميني 

 أفراد العينة.  وجية نظر
 

 تحليل فقرات الفرضية الفرعية األولى من المحور الثاني: -3
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل عممية التدقيق في كفاءة المدق  بتؤثر العوامل المتعمقة  ال

 بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية.
من المحور  ولىجابة عمى فقرات الفرضية الفرعية األالتكرارات لإل (51رقم )يبين الجدول 

 .الثاني والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل منيا
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 (51) رقم جدول
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة عممية التدقيق في كفاءة المدق  بنتائج تحميل آراء العينة بشأن تأثير العوامل المتعمقة 

 ليةواألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم الماالعميل بالقوانين 

 
 الموافقة درجة              
 
 الفقرات

 موافق بشدة موافق
 حد إلى موافق

 ما
 موافق غير

 موافق غير
 بشدة

 
 المتوسط
 الحسابي

 
 االنحراف
 المعيار 

 
 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 % التثرار % التثرار % التثرار % التثرار % التثرار

 تــــدقيق عمميــــة لكــــل واضــــحة خطــــة وجــــود
 المنشأة بيا تقوم

22 23.4 8; 89.< 2 2 4 4 - - 2.08 3.92 ;:.39 4 

 التـدقيق أثنـاء السـابق قالمدق   مع االتصال
 تتطمــــــب وجوانــــــب أمــــــور عــــــن لالســــــتعالم

 خاصة عناية

28 22.: 88 80.< 49 48.8 8 2.< 2 2 0.:9 3.;3 :8.4< 24 

 ومستشــــــــــاره لالعميــــــــــ إدارة مــــــــــع النقــــــــــاش
 القانوني

48 42.8 83 2< 49 48.8 2 2 - - 0.<: 3.:2 :<.22 23 

ـــل مـــوظفي مـــع النقـــاش  األقســـام فـــي العمي
 أثنــــاء وتســــويق وبيــــع إنتــــاج مــــن المختمفــــة
 التدقيق لعممية التخطيط

4: 49.8 82 83 42 40.8 - - - - 2.30 3.:2 ;3.8< ; 

ــــــــة اإلجــــــــراءات اســــــــتخدام  بشــــــــكل التحميمي
 لعمميــــة التخطـــيط أثنــــاء ةوخاصـــ مســـتمر،
 التدقيق

02 00.0 83 2< 2: 29.: 2 2 - - 2.22 3.:9 ;4.:8 9 

 : 9:.2; 9:.3 >2.3 2 2 2 2 :.28 29 >.84 82 2.>4 03 العميل ومواقع لمكاتب الميدانية الزيارة

ـــــــــة المتعمقـــــــــة قالمـــــــــدق   اعتبـــــــــارات  باألىمي
 الخطـــر وخاصـــة التـــدقيق، وخطـــر النســـبية
 المتأصل

0< 0;.4 29 28.2 28 22.: 4 4 - - 2.43 3.:9 ;0.<4 8 

 الرقابـــــة لنظـــــام الفع ـــــال والفحـــــص الدراســـــة
 العميل لمنشأة الداخمية

24 22.4 2: 29.2 20 24.: - - - - 2.4; 3.9; ;8.9< 0 

 قوالمـــــدق   الخـــــارجي قالمــــدق   بـــــين التعــــاون
 عنــد وخاصــة التــدقيق، أداء أثنــاء الــداخمي

 الداخمية الرقابة تقويم

48 42.8 22 20.2 4: 49.8 9 8.< - - 0.;9 3.;9 ::.48 22 

 > 3;.>: ;3.9 >>.0 - - >.4 0 :.22 28 :.94 92 9.>2 43 الرقابة اختبارات وتوسيع أداء

 2 ;>.3> 3.83 2.88 - - - - - - 28.2 29 >.82 89  كافية وبراىين أدلة عمى الحصول

 والخارجيـــة الداخميــة المصــادر بــين الجمــع
 اإلثبات لةأدجمع  عند

02 03.2 99 92.: 8 2.< - - - - 2.48 3.82 ;8.23 2 

  234 ن
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  ما يأتي: (51رقم )الجدول  نالحظ من

 كما تتجو األوزان النسبية لجميع  3.76و  4.55الوسط الحسابي لإلجابات يتراوح بين  إن ،
%( 81)%(، حيث أن غالبية الفقرات حصمت عمى وزن نسبي يتجاوز 61الفقرات لتتجاوز )

  .منيا، وىذا يدل عمى تجاوب أفراد العينة مع فقرات الفرضية أو تقترب
  :وبراىين أدلة عمى الحصولكانت األوساط الحسابية واألوزان النسبية لكل من الفقرات اآلتية 

 الفع ال والفحص الدراسة ثم المنشأة، بيا تقوم تدقيق عممية لكل واضحة خطة وجود ثم كافية،
 أدلة جمع عند والخارجية الداخمية المصادر بين الجمع ثم العميل، لمنشأة الداخمية الرقابة لنظام

 .ىي األعمى قيمة بين الفقرات االثنتي عشر اإلثبات،
  قوالمدق   الخارجي قالمدق   بين لتعاون: ااآلتيتينالفقرتين من كانت األوساط الحسابية لكل 

 السابق قالمدق   مع االتصالو ، الداخمية الرقابة تقويم عند وخاصة التدقيق، أداء أثناء الداخمي
 .ىي األقل قيمة خاصة عناية تتطمب وجوانب أمور عن لالستعالم التدقيق أثناء

  كانت األوساط الحسابية لإلجراءات التي تمكن المدق ق من فيم منشأة العميل وبيئتو تتجاوز
مع إدارة العميل ومستشاره  لمنقاش حيث بمغ الوسط الحسابي%(، 61(، وبوزن نسبي يفوق )3)

لمنقاش مع ، والوسط الحسابي 1.74%(، وانحراف معياري 79.45بنسبة ) 3.97 القانوني
، 1.75%(، وانحراف معياري 81.59بنسبة ) 4.13 موظفي العميل في األقسام المختمقة

 %(، وانحراف معياري82.75بنسبة ) 2.22 الستخدام اإلجراءات التحميمية والوسط الحسابي
%(، وانحراف 85.76بنسبة ) 4.19لمزيارة الميدانية لمواقع العميل  والوسط الحسابي ،1.76
، وىذا يدل عمى تجاوب أفراد العينة مع أىمية وتأثير ىذه العوامل )التي تساعد 1.76 معياري

المدق ق في فيم المنشأة وبيئتيا( في كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين ذات التأثير 
 مباشر.ال

   ق لمكشف عن عدم التزام ترتيب إجراءات جمع األدلة اآلتية حسب األكثر تأثيرًا في كفاءة المدق
  .منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية

 

إجراءات جمع األدلة اآلتية حسب األكثر تأثيرًا في كفاءة ( ترتيب 55يبين الجدول رقم )
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المدق  
 .المالية
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 (55جدول رقم )
ترتيب إجراءات جمع األدلة حسب األكثر تأثيرًا في كفاءة المدق ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين 

 الماليةواألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم 

 الترتيب

 اجراءات جمع

 األدلة

 7ت 6ت 5ت 4ت 3ت 2ت 0ت

 الوزن المرجح

 النسبة المئوية النقاط الترجيحية

 59.89 568 3 2 55 51 9 26 45 الفحص المستندي

 57.27 492 6 7 7 58 27 55 22 الفحص المادي

 55.86 453 5 7 58 58 26 58 51 اإلجراءات التحميمية

 55.21 434 55 53 57 51 55 25 55 المصادقات

 55.53 358 29 25 54 52 51 5 55 المالحظة

 51.78 318 24 21 22 53 54 7 2 إعادة الحساب

 9.95 283 24 32 53 25 5 51 5 االستفسار من العميل

 511 2856 مجموع األوزان المرجحة 512 ن

 
 ما يأتي: (55رقم )الجدول  نالحظ من

 ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل في كفاءة المدق   اً ع األدلة تأثير ن أكثر إجراءات جمإ
الفحص  :أفراد العينة ىيرأي بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية حسب 

يميو  ،%(59.89من مجموع النقاط الترجيحية بنسبة ) 568حيث حاز عمى  ،المستندي
 %(،57.27من مجموع النقاط الترجيحية بنسبة ) 492الفحص المادي الذي حاز عمى 

  ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين في كفاءة المدق   اً أقل إجراءات جمع األدلة تأثير
أفراد العينة ىو االستفسار من رأي واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية حسب 

ق ذلك لعدم الثقة باإلجابات التي سيحصل عمييا المدق  وربما يعود  ،%(9.95العميل بنسبة )
خفائو معمومات عن المدقق.  من قبل العميل بسبب احتمال تحيز العميل وا 
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 تحليل فقرات الفرضية الفرعية الثانية من المحور الثاني: -4
العميل  ق لمكشف عن عدم التزام منشأةعممية التدقيق في كفاءة المدق  بتؤثر العوامل المتعمقة ال 

 بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية.
من المحور ثانية التكرارات لإلجابة عمى فقرات الفرضية الفرعية ال (52رقم )يبين الجدول 

 .الثاني والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل منيا
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 (52) رقم جدول
عممية التدقيق في كفاءة المدقق لمكشف عن عدم التزام منشأة براء العينة بشأن تأثير العوامل المتعمقة نتائج تحميل آ

 ليةالمباشر عمى القوائم الماغير ذات التأثير األخرى العميل بالقوانين واألنظمة 
 

 الموافقة درجة            
 

  الفقرات         

 موافق بشدة موافق
 حد إلى موافق

 ما
 موافق غير

 موافق غير
 بشدة

 
 المتوسط
 الحسابي

 
 االنحراف
 المعيار 

 
 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 % التثرار % التثرار % التثرار % التثرار % التثرار

ــــة لكــــل واضــــحة خطــــة وجــــود ــــدقيق عممي  ت
 المنشأة بيا تقوم

02 
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8< 
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2.< 
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ــــــب أمــــــور عــــــن لالســــــتعالم ــــــب وجوان  تتطم

 خاصة عناية
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  ما يأتي: (52رقم )الجدول  مننالحظ 

 كما تتجو األوزان النسبية لجميع 3.56و  4.45الوسط الحسابي لإلجابات يتراوح بين  إن ،
%( 81%(، حيث أن غالبية الفقرات حصمت عمى وزن نسبي يتجاوز )61الفقرات لتتجاوز )

 .أو تقترب منيا، وىذا يدل عمى تجاوب أفراد العينة مع فقرات الفرضية

  وبراىين أدلة عمى الحصولاألوساط الحسابية واألوزان النسبية لكل من الفقرات اآلتية: كانت 
 خطة وجود ثم اإلثبات، أدلة جمع عند والخارجية الداخمية المصادر بين الجمع ثم كافية،
 الداخمية الرقابة لنظام الفع ال والفحص الدراسة ثم المنشأة، بيا تقوم تدقيق عممية لكل واضحة
 .ىي األعمى قيمة بين الفقرات االثنتي عشر العميل ةلمنشأ

  قوالمدق   الخارجي قالمدق   بين لتعاون: اتيتينالفقرتين اآلمن كانت األوساط الحسابية لكل 
 السابق قالمدق   مع االتصالو ، ةالداخمي الرقابة تقويم عند وخاصة التدقيق، أداء أثناء الداخمي

 .ىي األقل قيمة ةخاص عناية تتطمب جوانبو  أمور عن لالستعالم التدقيق أثناء

  كانت األوساط الحسابية لإلجراءات التي تمكن المدق ق من فيم منشأة العميل وبيئتو تتجاوز
لمنقاش مع إدارة العميل ومستشاره  بمغ الوسط الحسابي%(، حيث 61(، وبوزن نسبي يفوق )3)

لمنقاش مع الوسط الحسابي ، و 1.84%(، وانحراف معياري 77.65بنسبة ) 3.88القانوني 
، 1.85%(، وانحراف معياري 78.24بنسبة ) 3.95 موظفي العميل في األقسام المختمقة

%(، وانحراف معياري 77.45بنسبة ) :;.0 الستخدام اإلجراءات التحميمية والوسط الحسابي
حراف %(، وان85.96بنسبة ) 4.51 لمزيارة الميدانية لمواقع العميل ، والوسط الحسابي1.85
، وىذا يدل عمى تجاوب أفراد العينة مع أىمية وتأثير ىذه العوامل )التي تساعد 1.74 معياري

 المدقق في فيم المنشأة وبيئتيا( في كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين األخرى.
 
   زام الت ق لمكشف عن عدمترتيب إجراءات جمع األدلة اآلتية حسب األكثر تأثيرًا في كفاءة المدق

 ة:منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالي
جمع األدلة اآلتية حسب األكثر تأثيرًا في كفاءة ترتيب إجراءات  53يبين الجدول رقم 

ر ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشالمدق  
 ة.عمى القوائم المالي
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 (53جدول رقم )
ترتيب إجراءات جمع األدلة حسب األكثر تأثيرًا في كفاءة المدق ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين 

 واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية

 الترتيب

 اجراءات جمع األدلة

 

 0ت

 

 2ت

 

 3ت

 

 4ت

 

 5ت

 

 6ت

 

 7ت

 الوزن المرجح

 النسبة المئوية النقاط الترجيحية

 21.45 583 3 - 55 51 8 23 47 الفحص المستندي

 57.82 519 2 5 56 55 23 25 21 الفحص المادي

 54.14 415 8 53 21 27 53 53 8 اإلجراءات التحميمية

 53.83 395 54 9 25 21 21 6 52 المالحظة

 52.78 365 56 27 53 9 54 55 52 المصادقات

 52.55 346 25 59 8 54 54 25 5 االستفسار من العميل

 9 257 34 29 53 55 51 3 2 إعادة الحساب

 511 2856 مجموع األوزان المرجحة 512 ن

 
 ما يأتي: (53رقم )نالحظ من الجدول 

   أة العميل ق لمكشف عن عدم التزام منشأن أكثر إجراءات جمع األدلة تأثيرًا في كفاءة المدق
 :بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية حسب أفراد العينة ىي

 ،%(21.45من مجموع النقاط الترجيحية بنسبة ) 583حيث حاز عمى  ،الفحص المستندي
 .%(57.82من مجموع النقاط الترجيحية بنسبة ) 519يميو الفحص المادي الذي حاز عمى 

  ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين إجراءات جمع األدلة تأثيرًا في كفاءة المدق  أقل
واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية حسب أفراد العينة ىي إعادة 

 %(. 9من مجموع النقاط الترجيحية بنسبة ) 257حيث حاز عمى  ،الحساب
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 المبحث الثاني

 بار الفرضياتاخت
 

 ( (One Sample T- Testأواًل: اختبار )ت( لمجموعة واحدة: 
بعد تحميل وعرض نتائج الدراسة يتم اختبار فرضياتيا وذلك بالتحقق من أن الوسط 

أكبر بدرجة جوىرية من وسط أداة القياس، وقد تم  وأالحسابي الذي أبداه المبحوثون من العينة أقل 
وسيتم قبول الفرضية إذا كانت قيمة الوسط  ،%(61( ويمثل نسبة )3اعتماد الوسط الحسابي )

 (.3الحسابي أكبر وذات داللة إحصائية من قيمة أداة القياس )
( لدراسة وجود  (One Sample T- Testوتم استخدام اختبار )ت( لمجموعة واحدة

الل حساب مستوى (، وذلك من خ3فروقات بين الوسط الحسابي لمعينة والوسط الحسابي لممجتمع )
ىناك فرق جوىري بين الوسط  (، ويكون1.15الداللة اإلحصائية )مستوى داللة )ت( ومقارنتيا مع 

أقل من مستوى الداللة  كان مستوى داللة )ت(الحسابي لمعينة والوسط الحسابي لممجتمع إذا 
سابي لممجتمع (، وال يوجد فرق جوىري بين الوسط الحسابي لمعينة والوسط الح1.15اإلحصائية )

 (.1.15أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ) مستوى داللة )ت(إذا كانت 
 

 اختبار الفرضية الرئيسية األولى وفرضياتيا الفرعية:  -0
a)  تتضمن ىذه الفرضية:)المحور األول(:  ألولىاختبار الفرضية الفرعية ا 

التزام منشأة العميل بالقوانين لمكشف عن عدم تو في كفاءمرتبطة بالمدق ق العوامل الال تؤثر 
 واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية.

 

 (54جدول رقم )
 ( لمفرضية الفرعية األولى من المحور األول Tاختبار )

 العدد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 3قيمة االختبار= 

 درجة الحرية Tقيمة 
 مستو  الداللة

(sig) 

512 4.28 1.42 31.887 515 1.111 
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وىو أكبر من وسط  4.28فرضية بمغ لم ( أن الوسط الحسابي54الجدول رقم ) نالحظ من
، وعند ىذه القيمة كان 515درجة حرية عند  31.887( T( كما بمغت قيمة )3أداة القياس )

بين الفرق جوىري  ، إذاً 1.15وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  1.111مستوى الداللة 
نرفض فرضية  وبالتالي (،3الوسط الحسابي لمعينة والوسط الحسابي لممجتمع )القيمة المعيارية 

لمكشف عن عدم تو في كفاء مرتبطة بالمدق قالعوامل التؤثر نقبل الفرضية البديمة القائمة و  العدم،
 لية.التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم الما

 

b) تتضمن ىذه الفرضية:)المحور األول(:  ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال 
لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين  توفي كفاء لمرتبطة بالمدق قالعوامل اال تؤثر 

 واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية.
 

 (55جدول رقم )
 فرعية الثانية من المحور األول ( لمفرضية الTاختبار )

الوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 3قيمة االختبار= 

 درجة الحرية Tقيمة 
 مستو  الداللة

(sig) 

512 4.27 0.32 41.521 515 1.111 

 
وىو أكبر من وسط  4.27مفرضية بمغ ل( أن الوسط الحسابي 55الجدول رقم ) نالحظ من

، وعند ىذه القيمة كان 515درجة حرية عند  41.521( Tا بمغت قيمة )( كم3أداة القياس )
الفرق جوىري بين  ، إذاً 1.15وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  1.111مستوى الداللة 

نرفض فرضية  (، وبالتالي3الوسط الحسابي لمعينة والوسط الحسابي لممجتمع )القيمة المعيارية 
لمكشف عن عدم  توفي كفاء مرتبطة بالمدق قالعوامل التؤثر مة القائمة نقبل الفرضية البديالعدم، و 

 التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية.
 

c)  الفرضية ىذه تتضمن :األولى الرئيسية الفرضية اختبار: 
 بالقوانين العميل منشأة التزام عدم عن شفلمك كفاءتو في بالمدق ق المرتبطة العوامل تؤثر ال
  .واألنظمة
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 (56جدول رقم )
 (3( لمفرضية الرئيسية األولى )قيمة االختبار Tاختبار )

الوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 3قيمة االختبار= 

 درجة الحرية Tقيمة 
 مستو  الداللة

(sig) 

512 4.28 1.33 38.778 515 1.111 

 

وىو  4.28( أن الوسط الحسابي لمفرضية الرئيسية األولى بمغ 56الجدول رقم ) من نالحظ
، وعند ىذه 515عند درجة حرية  38.778( T(، كما بمغت قيمة )3أكبر من وسط أداة القياس )
الفرق  ، إذاً 1.15وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  1.111القيمة كان مستوى الداللة 

نرفض  (، وبالتالي3لحسابي لمعينة والوسط الحسابي لممجتمع )القيمة المعيارية جوىري بين الوسط ا
لمكشف عن تو في كفاء المرتبطة بالمدق ق العواملتؤثر نقبل الفرضية البديمة القائمة فرضية العدم، و 

 عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة. 
 

 الفرعية: اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفرضياتيا -2
a)   تتضمن ىذه الفرضية:)المحور الثاني(:  األولىاختبار الفرضية الفرعية 

ق لمكشف عن عدم التزام منشأة عممية التدقيق في كفاءة المدق  بالعوامل المتعمقة ال تؤثر 
 ير المباشر عمى القوائم المالية.العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأث

 

 (57جدول رقم )
 (3رضية الفرعية األولى من المحور الثاني )قيمة االختبار ( لمفTاختبار )

 العدد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 3قيمة االختبار= 

 درجة الحرية Tقيمة 
 مستو  الداللة

(sig) 

512 4.52 1.43 26.344 515 1.111 
 

ن وسط وىو أكبر م 4.52مفرضية بمغ ل( أن الوسط الحسابي 57من الجدول رقم ) نالحظ
، وعند ىذه القيمة كان 515درجة حرية عند  26.344( T( كما بمغت قيمة )3أداة القياس )

الفرق جوىري بين  ، إذاً 1.15وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  1.111مستوى الداللة 
نرفض فرضية  ( ، وبالتالي3الوسط الحسابي لمعينة والوسط الحسابي لممجتمع )القيمة المعيارية 
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ق لمكشف عممية التدقيق في كفاءة المدق  بالعوامل المتعمقة  تؤثرنقبل الفرضية البديمة القائمة و  لعدم،ا
 عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية.

 

b) وتتضمن ىذه الفرضية:)المحور الثاني(:  لثانيةاختبار الفرضية الفرعية ا 
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة عممية التدقيق في كفاءة المدق  بالعوامل المتعمقة ال تؤثر 

 العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية.
 

 (58جدول رقم )
 (3( لمفرضية الفرعية الثانية من المحور الثاني )قيمة االختبار Tاختبار )

ط الوس العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 3قيمة االختبار= 

 درجة الحرية Tقيمة 
 مستو  الداللة

(sig) 

512 4 1.54 58.716 515 1.111 
 

وىو أكبر من وسط أداة  4مفرضية بمغ ل( أن الوسط الحسابي 58الجدول رقم ) نالحظ من
ىذه القيمة كان مستوى  ، وعند515درجة حرية عند  58.716( Tكما بمغت قيمة ) ،(3القياس )
الفرق جوىري بين الوسط  ، إذاً 1.15وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  1.111الداللة 

 نرفض فرضية العدم، وبالتالي ـ(،3الحسابي لمعينة والوسط الحسابي لممجتمع )القيمة المعيارية 
ق لمكشف عن يق في كفاءة المدق  عممية التدقبالعوامل المتعمقة تؤثر نقبل الفرضية البديمة القائمة و 

 عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية.
 

c)  :تتضمن ىذه الفرضية:اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 
شأة ق لمكشف عن عدم التزام منعممية التدقيق في كفاءة المدق  بالعوامل المتعمقة ال تؤثر 

 العميل بالقوانين واألنظمة. 
 

 (59جدول رقم )
 (3( لمفرضية الرئيسية الثانية )قيمة االختبار Tاختبار )

 
 العدد

 
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعيار 

 3قيمة االختبار= 

 درجة الحرية Tقيمة
 مستو  الداللة

(sig) 

512 4.16 1.43 25.558 515 1.111 
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وىو  4.16مفرضية الرئيسية الثانية بمغ لأن الوسط الحسابي ( 59رقم )الجدول  نالحظ من
، وعند ىذه 515عند درجة حرية  25.558( T(، كما بمغت قيمة)3أكبر من وسط أداة القياس )
الفرق  ، إذاً 1.15وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  1.111القيمة كان مستوى الداللة 

نرفض  (، وبالتالي3وسط الحسابي لممجتمع )القيمة المعيارية جوىري بين الوسط الحسابي لمعينة وال
عممية التدقيق في كفاءة المدقق بالعوامل المتعمقة تؤثر نقبل الفرضية البديمة القائمة و  فرضية العدم،

 لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة.
 

 (Pearson Correlation Coefficient)ثانيًا: معامل االرتباط بيرسون: 
يتم في المجموعة األولى قياس االرتباط بين تأثير العوامل المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو 
لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية، 

نظمة األخرى ذات التأثير وتأثيرىا في كفاءتو لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واأل
 غير المباشر عمى القوائم المالية. 

يتم في المجموعة الثانية قياس االرتباط بين تأثير العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في كفاءة 
المدق ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم 

ا في كفاءتو لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات المالية، وتأثيرى
 التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية. 

يتم في المجموعة الثالثة قياس االرتباط بين تأثير العوامل المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو 
أثير العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة، وت

اعتبرت العالقة ضعيفة إذا و كفاءة المدق ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة. 
-1.51، وقوية ما بين 1.51-1.31، ومتوسطة ما بين 1.31كانت قيمة المعامل أقل من 

 .1.71، وقوية جدًا إذا زادت عن 1.71
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 (21جدول رقم )
 اختبار االرتباط بين متغيرات الدراسة

 االرتباط م
قيمة معامل 
 بيرسون

مستو  
 الداللة

5 
 x تـأثير العوامـل المرتبطـة بالمـدق ق فـي الكشـف عـن عـدم االلتـزام بـالقوانين المباشـرة 

 تأثيرىا في الكشف عن عدم االلتزام بالقوانين األخرى
 
1.65 

 
1.111 

2 
 مية التدقيق في الكشف عن عدم االلتزام بالقوانين المباشرةتأثير العوامل المتعمقة بعم

  xتأثيرىا في الكشف عن عدم االلتزام بالقوانين األخرى 
 
1.54 

 
1.111 

3 
   تأثير العوامـل المرتبطـة بالمـدق ق فـي الكشـف عـن عـدم االلتـزام بـالقوانين واألنظمـة

xم االلتــــزام بــــالقوانين تــــأثير العوامــــل المتعمقــــة بعمميــــة التــــدقيق فــــي الكشــــف عــــن عــــد
 واألنظمة

 
1.48 

 
1.111 

 

 ما يأتي:( 21الجدول رقم ) نالحظ من
  لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين تو في كفاء مرتبطة بالمدق قارتباط بين تأثير العوامل اليوجد

 مةوتأثيرىا في كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظ واألنظمة ذات التأثير المباشر،
مستوى  وىو أقل من 1.111ومستوى الداللة  1.65، حيث بمغت قيمة معامل بيرسون األخرى

 ، وبالتالي يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية، وىو ارتباط قوي. 1.15 الداللة اإلحصائية
  ق لمكشف عن عدم عممية التدقيق في كفاءة المدق  بيوجد ارتباط بين تأثير العوامل المتعمقة

، وتأثيرىا في كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام ذات التأثير المباشر لقوانين وألنظمةااللتزام با
 1.111ومستوى الداللة  1.54، حيث بمغت قيمة معامل بيرسون األخرىبالقوانين واألنظمة 

، وبالتالي يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية، وىو 1.15 مستوى الداللة اإلحصائية وىو أقل من
 ارتباط قوي.

  في عممية التدقيق ب، والعوامل المتعمقة مرتبطة بالمدق قجد ارتباط بين تأثير كل من العوامل اليو
ق لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة، حيث بمغت قيمة معامل بيرسون كفاءة المدق  

، وبالتالي يوجد 1.15 مستوى الداللة اإلحصائية وىو أقل من  1.111ومستوى الداللة  1.48
 .تباط ذو داللة إحصائية، وىو ارتباط متوسطار 
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  (Paired Samples T-Test) ثالثًا: اختبار )ت( للمجموعات المرتبطة:

حيث إنو  يقوم بمقارنة متوسطي المجموعتين لمعرفة إذا كان الفرق بينيما جوىري أم ال. 
مدق ق في كفاءتو لمكشف في المجموعة األولى يتم المقارنة بين متوسط تأثير العوامل المرتبطة بال

عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية، ومتوسط 
تأثير العوامل المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة 

 الية. األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم الم
وفي المجموعة الثانية يتم المقارنة بين متوسط تأثير العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في 
كفاءة المدق ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى 

دق ق لمكشف عن عدم القوائم المالية، ومتوسط تأثير العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في كفاءة الم
 التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية. 

في المجموعة الثالثة يتم المقارنة بين متوسط تأثير العوامل المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو 
أثير العوامل المتعمقة بعممية لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة، ومتوسط ت

 التدقيق في كفاءة المدق ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة. 
 

 (25جدول رقم )
( لممجموعات المرتبطة الختبار الفروق حول العوامل المؤثرة في كفاءة المدق ق لمكشف عن عدم التزام Tاختبار )

 منشأة العميل بالقوانين واألنظمة
الوسط  المجموعات المرتبطة م

 الحسابي
االنحراف 
مستو   Tقيمة  المعيار 

 الداللة 

5 
 

تأثير العوامل المرتبطة بالمدق ق في الكشف عن عدم 
 االلتزام بالقوانين المباشرة

4.28 1.42 
-

2.610 
 

1.795 
تأثير العوامل المرتبطة بالمدق ق في الكشف عن عدم 

 االلتزام بالقوانين األخرى
4.27 

1.32 

2 

تأثير العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في الكشف عن 
 عدم االلتزام بالقوانين المباشرة

4.52 1.43 
-

2.692 

 
1.118 

تأثير العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في الكشف عن 
 عدم االلتزام بالقوانين األخرى

4 1.54 

3 

عن عدم تأثير العوامل المرتبطة بالمدق ق في الكشف 
واألنظمة االلتزام بالقوانين  

4.28 1.33 
5.525 

 

 
1.111 

تأثير العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في الكشف عن 
 عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة

4.16 1.43 

 515 درجات الحرية 512 ن
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 ( ما يأتي:25نالحظ من الجدول رقم )
  إ ،المجموعة األولى بالنسبة إلى( ن قيمةT ) أن مستوى و ، 2.61-ىي  515عند درجة حرية

مستوى الداللة  وىو أكبر من 1.1795الداللة لمفرق بين متوسطتي المجموعتين ىو 
إحصائيًا، وبالتالي ال يوجد فروق جوىرية )ذات داللة  ، فيو غير دال1.15 اإلحصائية

االلتزام بالقوانين  لمكشف عن عدم توفي كفاءمرتبطة بالمدق ق العوامل الإحصائية( بين تأثير 
، وتأثيرىا في كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشرواألنظمة 
 األخرى.

  ة، إالمجموعة الثانيبالنسبة إلى( ن قيمةT عند درجة حرية )وأن مستوى 2.692-ىي  515 ،
، فيو دال إحصائيًا، 1.15وىو أقل من  1.118الداللة لمفرق بين متوسطتي المجموعتين ىو 

عممية التدقيق بوبالتالي يوجد فروق جوىرية )ذات داللة إحصائية( بين تأثير العوامل المتعمقة 
، وتأثيرىا في ذات التأثير المباشرق لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة في كفاءة المدق  

ن تأثيرىا في كفاءتو لمكشف إ، حيث ىألخر كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة ا
 عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر ىو أكبر.

  إ ،المجموعة الثالثةبالنسبة إلى( ن قيمةT عند درجة حرية )وأن مستوى 5.525ىي  515 ،
، ، فيو دال إحصائياً 1.15وىو أقل من  1.111الداللة لمفرق بين متوسطتي المجموعتين ىو 

، وتأثير مرتبطة بالمدق قٌ وبالتالي يوجد فروق جوىرية )ذات داللة إحصائية( بين تأثير العوامل ال
 ،ق لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمةعممية التدقيق في كفاءة المدق  بالعوامل المتعمقة 
 ىو األكبر. المرتبطة بالمدق قوتأثير العوامل 

 
 :(Oneway Anova) لبعد الواحدرابعًا: تحليل التباين ذو ا

يعمل تحميل التباين األحادي عمى دراسة وتحميل أثر متغير وصفي عمى متغير كمي، 
ويعمل عمى مقارنة متوسطات مجموعات ىذا المتغير الوصفي لمعرفة إذا كان ىناك فروق جوىرية 

ذا تم التوصل أن ىناك فرق جوىري بين المتوسطات عندىا يجب ا لقيام بإجراء فيما بينيا، وا 
اختبارات إضافية لمتعرف عمى المجموعة التي تسبب ىذا الفرق، وبالتالي يستخدم تحميل التباين 
األحادي لمتحقق من معنوية الفروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين 

 يستخدمالخبرة. حيث بالنسبة لمتغير المؤىل العممي، ومن ثم المركز الوظيفي، ومن ثم عدد سنوات 

 :اآلتية األسئلة عن لإلجابة االختبار هذا
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 ىل للمؤىل العلمي الذ  يتمتع بو المبحوثون أثر على اإلجابة من ناحية: -1
  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو أثر العوامل

 المالية. واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم
  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو أثر العوامل

 المباشر عمى القوائم المالية. غير ذات التأثير األخرى واألنظمة
  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو أثر العوامل

 واألنظمة. 
  ق لمكشف عن عدم التزام منشاة العميل التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةامل المتعمقة أثر العو

 التأثير المباشر عمى القوائم المالية. ذات بالقوانين واألنظمة
  ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةأثر العوامل المتعمقة

 المباشر عمى القوائم المالية. غير تأثيرذات ال األخرى بالقوانين واألنظمة
  ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةأثر العوامل المتعمقة

 بالقوانين واألنظمة.
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(66) رقم جدول  
 تحميل التباين األحادي الخاص بالمؤىل العممي

 
 

 المتغيرات

المؤهل 
 العلمي

 

 العدد

الوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

درجات 
 الحرية

 

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 

 

 

 

المحور 
 األول

 المرتبطة بالمدقق تأثير العوامل 
في الكشف عن عدم االلتزام 
بالقوانين المباشرة )الفرضية 

(األولى  الفرعية  

 3.03 2.42 : دكتوراه

0 

3.0;3 3.:9; 

 3.24 2.44 03 ماجستير

 3.24 :2.0 : دبلوم

 3.20 2.02 ;8 بكالوريوس
<; 

 3.24 ;2.4 234 المجموع

 

 مرتبطة بالمدقق تأثير العوامل ال
في الكشف عن عدم االلتزام 

)الفرضية  خر بالقوانين األ
 الفرعية الثانية(

.3.40 2.44 : دكتوراه  
 

0 
3.209 3.:4; 

 3.22 2.40 03 ماجستير

 3.48 :2.0 : دبلوم

يوسبكالور  8; 2.4< 3.4< <; 

 3.04 :2.4 234 المجموع 

 

 مرتبطة بالمدقق تأثير العوامل ال
في الكشف عن عدم االلتزام 
بالقوانين واألنظمة )الفرضية 

 الرئيسية األولى(

 3.43 2.40 : دكتوراه
 

0 

3.2<2 3.9;< 

 3.23 2.40 03 ماجستير

 ;3.4 :2.0 : دبلوم

 ;> 3.04 2.03 ;8 بكالوريوس

 

 

 

 3.00 ;2.4 234 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

المحور 
 الثاني 

عملية بتأثير العوامل المتعلقة 
التدقيق في الكشف عن عدم 

 لمباشرةااللتزام بالقوانين ا
 )الفرضية الفرعية األولى(

 3.09 2.24 : دكتوراه

 

0 

3.899 3.90< 

 :3.0 2.43 03 ماجستير

 ;3.0 ;2.2 : دبلوم

 ;> :3.2 ;2.3 ;8 بكالوريوس

 

 
 3.09 2.24 234 المجموع

عملية بتأثير العوامل المتعلقة 
التدقيق في الكشف عن عدم 

 خر االلتزام بالقوانين األ
 )الفرضية الفرعية الثانية(

 ;3.2 2.22 : دكتوراه

3 

3.442 3.;:< 

 >3.8 2.32 03 ماجستير

 3.20 2.32 : دبلوم

 ;> 3.88 :>.0 ;8 بكالوريوس

 

 
 3.82 2 234 المجموع

عملية بتأثير العوامل المتعلقة 
التدقيق في الكشف عن عدم 
االلتزام بالقوانين واألنظمة 
 )الفرضية الرئيسية الثانية(

 3.48 2.20 : دكتوراه

 

0 

3.04< 3.;32 

 3.20 2.22 03 ماجستير

 3.02 2.23 : دبلوم

 ;> 3.28 2.34 ;8 بكالوريوس

 

 
 3.20 2.39 234 المجموع
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 ما يأتي: (22الجدول رقم ) نالحظ منبالنسبة لمتغير المؤىل العممي، 
 إن ( قيمة فيشرF ) من المحور األول مساوية  ولىلمفرضية الفرعية األلمتغير المؤىل العممي

وتعني قيمة  ،1.15 وى الداللة اإلحصائيةمست وىي أكبر من 1.768ومستوى داللة  1.381
مستوى الداللة قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير المؤىل العممي 

لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين  المرتبطة بالمدق ق في كفاءتوفي تأثير العوامل 
 الية. واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم الم

 إن ( قيمة فيشرFلمفرضية الفرعية ال )مستوى داللة و  1.436من المحور األول مساوية  ثانية
، وتعني قيمة مستوى الداللة قبول 1.15وىي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  1.728

عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير المؤىل العممي في تأثير العوامل 
لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى  تبطة بالمدق ق في كفاءتوالمر 

 ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية.
 إن ( قيمة فيشرF لمفرضية الرئيسية األولى مساوية )وىي  1.689ومستوى داللة  1.495

بين المبحوثين بالنسبة لمتغير  وبالتالي قبول عدم وجود اختالف باآلراء ،1.15أكبر من 
لمكشف عن عدم التزام منشأة  ل المرتبطة بالمدق ق في كفاءتوالمؤىل العممي في تأثير العوام

 العميل بالقوانين واألنظمة.
 اآلتي: بالنسبة لفرضيات المحور الثاني، نالحظ

 إن ( قيمة فيشرF ) الثاني مساوية  من المحور ولىلمفرضية الفرعية األلمتغير المؤىل العممي
وبالتالي قبول  ،1.15 مستوى الداللة اإلحصائية كبر منأىي  1.639ومستوى داللة  1.566

عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير المؤىل العممي في تأثير العوامل 
قوانين ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالعممية التدقيق في كفاءة المدق  بالمتعمقة 

 واألنظمة ذات التأثير المباشر عل القوائم المالية. 
 إن ( قيمة فيشرFلمفرضية الفرعية ا )و مستوى داللة  1.224من المحور الثاني مساوية  لثانية

وتعني قيمة مستوى الداللة قبول عدم وجود اختالف باآلراء  ،1.15وىي أكبر من  1.879
عممية التدقيق في بالعممي في تأثير العوامل المتعمقة بين المبحوثين بالنسبة لمتغير المؤىل 

ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير كفاءة المدق  
 المباشر عمى القوائم المالية. 

 إن ( قيمة فيشرF لمفرضية الرئيسية الثانية مساوية )وىي أكبر  1.814ومستوى داللة  1.329
وبالتالي قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير المؤىل  ،1.15من 

ق لمكشف عن عدم التزام عممية التدقيق في كفاءة المدق  بالعممي في تأثير العوامل المتعمقة 
 منشأة العميل بالقوانين واألنظمة.
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أثر على اإلجابة من ناحية: ىل للمرثز التنظيمي الذ  يشغلو المبحوث في منشكة التدقيق -2  

  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو أثر العوامل
 واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية.

  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو أثر العوامل
 المباشر عمى القوائم المالية. غير ذات التأثير رىاألخ واألنظمة

  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو أثر العوامل
 واألنظمة. 

  ق لمكشف عن عدم التزام منشاة العميل التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةأثر العوامل المتعمقة
 ير المباشر عمى القوائم المالية.بالقوانين واألنظمة ذات التأث

  ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةأثر العوامل المتعمقة
 المباشر عمى القوائم المالية. غير ذات التأثير األخرى بالقوانين واألنظمة

  لتزام منشأة العميل ق لمكشف عن عدم االتدقيق في كفاءة المدق   بعمميةأثر العوامل المتعمقة
 بالقوانين واألنظمة.
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(23جدول رقم )  

 تحميل التباين األحادي الخاص بالمركز التنظيمي

  
 المتغيرات

المركز 
 التنظيمي

 
 العدد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 
قيمة 

F 

مستوى 
 الداللة

 
 
 
 

المحور 
 األول

فأأي  المرتبطأأة بالمأأدقق  تأأأثير العوامأأل
ين كشأأأف عأأأن عأأأدم االلتأأأزام بأأأالقوانال

  المباشرة)الفرضية الفرعية األولى(

 3.40 2.22 : شريك

0 

3.238 3.:2< 

مدير 
 تدقيق

22 2.48 3.2< 

ق مدق  
 رئيسي

22 2.04 3.22 

قمدق    23 2.4: 3.29 
<; 

 3.24 ;2.4 234 المجموع

فأأي  ل المرتبطأأة بالمأأدقق تأأأثير العوامأأ
عأأأدم االلتأأأزام بأأأالقوانين  الكشأأأف عأأأن

)الفرضية الفرعية الثانية( خر األ    

 3.42 :2.2 : شريك

0 

4.:24 3.32< 

مدير 
 تدقيق

22 2.28 3.4; 

ق مدق  
 رئيسي

22 2.0: 3.4< 

قمدق    23 2.42 3.08 <; 

 3.04 :2.4 234 المجموع 

فأأي  مرتبطأأة بالمأأدقق تأأأثير العوامأأل ال
االلتأأأزام بأأأالقوانين  الكشأأأف عأأأن عأأأدم

   واألنظمة )الفرضية الرئيسية األولى(
 

 3.28 2.29 : شريك

0 

2.4:0 3.4;; 

مدير 
 تدقيق

22 2.43 3.42 

ق مدق  
 رئيسي

22 2.08 3.00 

قمدق    23 2.42 3.0: 
<; 

 3.00 ;2.4 234 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

المحور 
 الثاني 

 
يأأة التأأدقيق عملبتأأأثير العوامأأل المتعلقأأة 

في الكشف عأن عأدم االلتأزام بأالقوانين 
  األولى()الفرضية الفرعية  مباشرةال

 3.08 :2.3 : شريك

0 

3.3:; 3.<:4 

مدير 
 تدقيق

22 2.29 3.4; 

ق مدق  
 رئيسي

22 2.22 3.24 

قمدق    23 2.22 3.83 
<; 

 3.20 2.24 234 المجموع

ليأأة التأأدقيق عمبتأأأثير العوامأأل المتعلقأأة 
في الكشف عأن عأدم االلتأزام بأالقوانين 

  )الفرضية الفرعية الثانية( خر األ

 3.42 :2.3 : شريك

0 

3.484 3.;93 

مدير 
 تدقيق

22 2.3: 3.49 

ق مدق  
 رئيسي

22 0.<8 3.80 

قمدق    23 2.34 3.90 
<; 

 3.82 2 234 المجموع

التأأدقيق  عمليأأةبتأأأثير العوامأأل المتعلقأأة 
في الكشف عأن عأدم االلتأزام بأالقوانين 
 واألنظمة )الفرضية الرئيسية الثانية( 

 :3.4 :2.3 : شريك

0 

3.282 3.<4: 

مدير 
 تدقيق

22 2.22 3.49 

ق مدق  
 رئيسي

22 2.30 3.22 

ق مدق    23 2.3; 3.83  

 3.20 2.39 234 المجموع  ;>
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  ما يأتي: (23الجدول رقم ) نالحظ منالتنظيمي الذي يشغمو المدقق، بالنسبة لمتغير المركز 
 إن ( قيمة فيشرF) من المحور األول مساوية  ولىلمفرضية الفرعية األ لمتغير المركز التنظيمي

وتعني قيمة  ،1.15 مستوى الداللة اإلحصائية وىي أكبر من 1.749ومستوى داللة  1.415
ختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير المركز التنظيمي مستوى الداللة قبول عدم وجود ا

لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين  المرتبطة بالمدق ق في كفاءتوفي تأثير العوامل 
 واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية. 

 إن ( قيمة فيشرFلمفرضية الفرعية ا )ومستوى داللة  2.752ساوية من المحور األول م لثانية
، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات 1.15وىي أقل من  1.149

الحسابية لممبحوثين واختالف باآلراء بينيم بالنسبة لمتغير المركز التنظيمي في تأثير العوامل 
ين واألنظمة األخرى لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوان المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو

ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية. لمعرفة مصدر ىذا التباين سيتم إجراء 
 .LSD)( بطريقة أقل فرق معنوي )Post Hoc Testsاالختبارات البعدية )

 إن ( قيمة فيشرF لمفرضية الرئيسية األولى مساوية )وىي  1.288، ومستوى داللة 5.273
بالتالي قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير و  ،1.15أكبر من 

لمكشف عن عدم التزام منشأة المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو المركز التنظيمي في تأثير العوامل 
 العميل بالقوانين واألنظمة.

 ( ما يأتي:23من الجدول رقم ) بالنسبة لفرضيات المحور الثاني، نالحظ
 قيمة فيش إن( رF) من المحور الثاني مساوية  ولىلمفرضية الفرعية األ لمتغير المركز التنظيمي

وبالتالي قبول  ،1.15 مستوى الداللة اإلحصائية كبر منأىي  1.972ومستوى داللة  1.178
عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير المركز التنظيمي في تأثير العوامل 

ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين ة التدقيق في كفاءة المدق  عمميبالمتعمقة 
 واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية. 

 إن ( قيمة فيشرFلمفرضية الفرعية ال )و مستوى داللة  1.252من المحور الثاني مساوية  ثانية
ف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة وتعني قيمة مستوى الداللة قبول عدم وجود اختال 1.861

ق لمكشف عممية التدقيق في كفاءة المدق  بلمتغير المركز التنظيمي في تأثير العوامل المتعمقة 
عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم 

 المالية. 
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  إن(قيمة فيشرFلمفرضية الرئيسية الثا ) وىي أكبر  1.927، ومستوى داللة 1.554نية مساوية
وبالتالي قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير المركز  ،1.15من 

ق لمكشف عن عدم التزام عممية التدقيق في كفاءة المدق  بالتنظيمي في تأثير العوامل المتعمقة 
 منشأة العميل بالقوانين واألنظمة.

 
بالنسبة لمتغير  LSD)( بطريقة أقل فرق معنو  )Post Hoc Testsارات البعدية )االختب

 المرثز التنظيمي:
أظير تحميل التباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية 

المرتبطة العوامل  لممبحوثين واختالف باآلراء بينيم بالنسبة لمتغير المركز الوظيفي في تأثير
لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير  المدق ق في كفاءتوب

غير المباشر عمى القوائم المالية، ولمعرفة مصدر ىذا التباين سيتم إجراء االختبارات البعدية 
بية بطريقة أقل فرق معنوي التي تعمل عمى إجراء المقارنات الثنائية بين المتوسطات الحسا

 لممجوعات لمعرفة أي ىذه األوساط الحسابية يختمف جوىريًا عن األخرى.
 

(24جدول رقم )  

 االختبارات البعدية بالنسبة لمتغير المركز التنظيمي

الفرق بين  المجموعة المقارنة المجموعة األولى المتغير
 مستو  الداللة المتوسطين

 
أثر العوامل 

المرتبطو بالمدق ق 
م في الكشف عن عد
االلتزام بالقوانين 

 األخرى

 
 شريك

 1.879 1.12 مدير تدقيق

 1.525 0.20- مدق ق رئيسي

 1.761 0.04- مدقق

 1.141 0.22- مدق ق رئيسي مدير تدقيق

 1.559 0.06- مدق ق

 1.123 1.56 مدق ق مدق ق رئيسي
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  ما يأتي: (24الجدول رقم ) نالحظ من

 ئية بين المتوسط الحسابي لمدير التدقيق والمتوسط الحسابي وجود فروق ذات داللة إحصا
مستوى الداللة  وىي أقل من 1.141حيث بمغت قيمة مستوى الداللة  ،ق الرئيسيلممدق  

 .1.15 اإلحصائية

   ق الرئيسي والمتوسط الحسابي يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لممدق
مصدر إن وبالتالي  ،1.15وىي أقل من  1.123الداللة  حيث بمغت قيمة مستوى ،قلممدق  

 ق الرئيسي. باآلراء ىو المدق   واالختالفالتباين 
 

 ىل لعدد سنوات الخبرة للمبحوثين أثر على اإلجابة من ناحية: -3

  لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو أثر العوامل
 أثير المباشر عمى القوائم المالية.واألنظمة ذات الت

  كشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو لمأثر العوامل
 المباشر عمى القوائم المالية. غير ذات التأثير األخرى واألنظمة

  انين لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقو المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو أثر العوامل
 واألنظمة. 

  ق لمكشف عن عدم التزام منشاة العميل التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةأثر العوامل المتعمقة
 بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية.

  ق لمكشف عن عدم التزام منشاة العميل التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةأثر العوامل المتعمقة
 المباشر عمى القوائم المالية. غير ذات التأثير األخرى ن واألنظمةبالقواني

  ق لمكشف عن عدم التزام منشاة العميل التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةأثر العوامل المتعمقة
 بالقوانين واألنظمة.
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(25جدول رقم )  

عدد سنوات الخبرةب الخاص تحميل التباين األحادي  

 

 
 المتغيرات

سنوات 
 الخبرة

 
 العدد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 
 Fقيمة 

مستوى 
 الداللة

المحور 
 األول

 المرتبطة بالمدقق تأثير العوامل 
في الكشف عن عدم االلتزام 

)الفرضية  مباشرةبالقوانين ال
 الفرعية األولى(

 5أقل من 
 سنوات

09 2.40 3.29 

4 

2.292 3.40: 

 01-5من 
 سنوات

09 2.0; 3.22 

سنوات  01
 فما فوق

03 2.40 3.0: 
<< 

 3.24 ;2.4 234 المجموع

 ل المرتبطة بالمدقق تأثير العوام
في الكشف عن عدم االلتزام 

)الفرضية  خر بالقوانين األ
 الفرعية الثانية(

 5أقل من 
 سنوات

09 2.43 3.08 

4 

2.223 3.42< 

 01-5من 
 سنوات

09 2.02 3.02 

سنوات  01
 فما فوق

03 2.02 3.42 
<< 

 3.04 :2.4 234 المجموع

 
 مرتبطة بالمدقق تأثير العوامل ال

في الكشف عن عدم االلتزام 
بالقوانين واألنظمة )الفرضية 

 الرئيسية األولى(
 

 5أقل من 
 سنوات

09 2.44 3.09 

4 

2.0<; 3.484 

 01-5من 
 سنوات

09 2.08 3.09 

سنوات  01
ا فوقفم  

03 2.4: 3.42 << 

 
 3.00 ;2.4 234 المجموع

المحور 
 الثاني

 
عملية بتأثير العوامل المتعلقة 

التدقيق في الكشف عن عدم 
مباشرةااللتزام بالقوانين ال    

 )الفرضية الفرعية األولى(

 5أقل من 
 سنوات

09 2.20 3.2; 
4 

3.422 3.:;2 

 01-5من 
 سنوات

09 2.29 3.22 

سنوات  01
 فما فوق

03 2.3; 3.09 
<< 

 3.20 2.24 234 المجموع

 
عملية بتأثير العوامل المتعلقة 

التدقيق في الكشف عن عدم 
 خر االلتزام بالقوانين األ

 )الفرضية الفرعية الثانية(
 

 5أقل من 
 سنوات

09 2.3< 3.22 
4 

3.148 0.047 

 01-5من 
 سنوات

09 0.;4 3.:2 

وات سن 01
 فما فوق

03 2.3< 3.4< 
<< 

 3.82 2 234 المجموع

 
عملية بتأثير العوامل المتعلقة 

التدقيق في الكشف عن عدم 
 األنظمةو االلتزام بالقوانين

 )الفرضية الرئيسية الثانية(

 5أقل من 
 سنوات

09 2.22 3.22 

4 

3.;0< 3.208 

 01-5من 
 سنوات

09 0.<< 3.84 

سنوات  01
ا فوقفم  

03 2.3< 3.03 
<< 

 3.20 2.39 234 المجموع
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  ما يأتي: (25) رقم الجدول نالحظ منبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة، 
 إن (قيمة فيشرF) من المحور األول  ولىلمفرضية الفرعية األ لمتغير عدد سنوات الخبرة

 ،1.15 لة اإلحصائيةمستوى الدال وىي أكبر من 1.237ومستوى داللة  5.465مساوية 
وتعني قيمة مستوى الداللة قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير 

عن عدم التزام  المرتبطة بالمدق ق في كفاءتو لمكشفالعوامل  عدد سنوات الخبرة في تأثير
 . منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية

 إن ( قيمة فيشرFلمفرضية الفرعية ال )ومستوى  5.451من المحور األول مساوية  ثانية
، مما يعني قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين 1.15وىي أكبر من 1.249داللة 

المرتبطة بالمدق ق في العوامل  تأثير المبحوثين بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة في
م منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير لمكشف عن عدم التزاكفاءتو 

 المباشر عمى القوائم المالية. 
 إن (قيمة فيشرF لمفرضية الرئيسية األولى مساوية )وىي  1.252ومستوى داللة  5.398

وبالتالي قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير  ،1.15أكبر من 
لمكشف عن عدم التزام  توفي كفاءمرتبطة بالمدق ق خبرة في تأثير العوامل العدد سنوات ال

 منشأة العميل بالقوانين واألنظمة.
 

  ( ما يأتي:25من الجدول رقم ) بالنسبة لفرضيات المحور الثاني، نالحظ
  إن( قيمة فيشرF) من المحور الثاني  ولىلمفرضية الفرعية األ لمتغير عدد سنوات الخبرة

 ،1.15 مستوى الداللة اإلحصائية كبر منأىي  1.748مستوى الداللة و  1.244ة مساوي
وبالتالي قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة 

ق لمكشف عن عدم التزام منشأة عممية التدقيق في كفاءة المدق  بفي تأثير العوامل المتعمقة 
 األنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية. العميل بالقوانين و 

 إن (قيمة فيشرFلمفرضية الفرعية ال )ومستوى  3.548من المحور الثاني مساوية  ثانية
مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ،1.15وىي أصغر من   1.147داللة 

ة لمتغير عدد سنوات الخبرة المتوسطات الحسابية لممبحوثين واختالف باآلراء بينيم بالنسب
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة عممية التدقيق في كفاءة المدق  بفي تأثير العوامل المتعمقة 

العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية. لمعرفة 
( بطريقة أقل فرق Post Hoc Testsمصدر ىذا التباين سيتم إجراء االختبارات البعدية )

                   .معنوي
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  إن( قيمة فيشرF لمفرضية الرئيسية الثانية مساوية )وىي  1.435ومستوى داللة  1.839
وبالتالي قبول عدم وجود اختالف باآلراء بين المبحوثين بالنسبة لمتغير  ،1.15أكبر من 

ق لمكشف عن قيق في كفاءة المدق  عممية التدبعدد سنوات الخبرة في تأثير العوامل المتعمقة 
 عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة.

 
بالنسبة لمتغير عدد  LSD)( بطريقة أقل فرق معنو  )Post Hoc Testsاالختبارات البعدية )

 سنوات الخبرة:
أظير تحميل التباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية 

ين واختالف باآلراء بينيم بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة في تأثير العوامل المتعمقة لممبحوث
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى عممية التدقيق في كفاءة المدق  ب

الختبارات ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية، ولمعرفة مصدر ىذا التباين سيتم إجراء ا
 البعدية بطريقة أقل فرق معنوي.

 

(26جدول رقم )  

 االختبارات البعدية بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة

الفرق بين  المجموعة المقارنة المجموعة األولى المتغير
 مستو  الداللة المتوسطين

أثر العوامل المتعمقة بعممية 
التدقيق في الكشف عن 
عدم االلتزام بالقوانين 

خرىاأل  

سنوات 5أقل من  تسنوا 51-5من    1.28 1.129 

سنوات فما فوق 51  1.11 1.981 

سنوات 51-5من  سنوات فما فوق 51   -0.27 1.139 

 

  ما يأتي: (26الجدول رقم ) نالحظ من
   5قين الذين تقل خبرتيم عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لممدق 

حيث  ،سنوات 51إلى  5قين الذين تتراوح خبرتيم بين سابي لممدق  سنوات والمتوسط الح
 .1.15 مستوى الداللة اإلحصائية وىي أقل من 1.129بمغت قيمة مستوى الداللة 

    قين الذين تتراوح خبرتيم بين يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لممدق
سنوات حيث  51لذين تزيد خبرتيم عن قين اسنوات والمتوسط الحسابي لممدق   51إلى  5

مصدر التباين إن وبالتالي  ،1.15وىي أقل من  1.139بمغت قيمة مستوى الداللة 
 .سنوات 51إلى  5قين الذين تتراوح خبرتيم بين باآلراء ىو المدق   واالختالف
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 الثالث المبحث

 النتائج والتوصيات
 

 النتائج: -أوالً 

 ة:توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتي

لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل تو في كفاءمرتبطة بمدقق الحسابات تؤثر العوامل ال .5
القوانين ، و القوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم الماليةبنوعييا  بالقوانين واألنظمة،

توافر الخبرة  :ل، وأىم ىذه العوامواألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية
التعميم والتطوير و ، ق في مجال المحاسبة والتدقيقالتأىيل العممي لممدق  و ، لممدق ق المينية الكافية
بذل العناية المينية و، ق ومشاركتو في المحاضرات والندوات المينية المتخصصةالمستمر لممدق  

 .الالزمة أثناء عممية التدقيق

ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل تدقيق في كفاءة المدق  عممية البتؤثر العوامل المتعمقة  .2
القوانين و واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية، بنوعييا القوانين بالقوانين واألنظمة، 

: الحصول ىذه العوامل واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية وأىم
الدراسة والفحص و  وجود خطة واضحة لكل عممية تدقيق عمى حدة،و ، افيةعمى أدلة وبراىين ك

الجمع بين المصادر الداخمية والخارجية عند جمع و ، الفعال لنظام الرقابة الداخمية لمنشأة العميل
 .أدلة اإلثبات

بالنسبة لمتغير المؤىل العممي حول العوامل  في عينة الدراسةيوجد اختالف وتباين باآلراء  ال .3
 ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة.لمؤثرة في كفاءة المدق  ا

بالنسبة لمتغير المركز التنظيمي الذي يشغمو  في عينة الدراسةال يوجد اختالف وتباين باآلراء   .4
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين ق حول العوامل المؤثرة في كفاءة المدق  المدق  

 توفي كفاء مرتبطة بالمدق قألنظمة، باستثناء تباينيم واختالفيم بالرأي حول تأثير العوامل الوا
لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى 

 ق الرئيسي.القوائم المالية، ومصدر ىذا التباين ىو المدق  

بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة حول  في عينة الدراسةراء ال يوجد اختالف وتباين باآل .5
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة، العوامل المؤثرة في كفاءة المدق  

ق عممية التدقيق في كفاءة المدق  بباستثناء تباينيم واختالفيم بالرأي حول تأثير العوامل المتعمقة 
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نشأة العميل بالقوانين واألنظمة األخرى ذات التأثير غير المباشر لمكشف عن عدم التزام م
 سنوات. 51و  5ق الذي تتراوح خبرتو بين ومصدر ىذا التباين ىو المدق  

 توفي كفاء مرتبطة بالمدق قالعوامل الال يوجد فروق جوىرية )ذات داللة إحصائية( بين تأثير  .6
ذات التأثير المباشر عمى القوائم  واألنظمةلمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين 

 ذات التأثير األخرى المالية، وتأثيرىا في كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة
 .المباشر عمى القوائم المالية غير

عممية التدقيق في كفاءة بيوجد فروق جوىرية )ذات داللة إحصائية( بين تأثير العوامل المتعمقة  .7
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى المدق  

ذات  األخرى القوائم المالية، وتأثيرىا في كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة
ن تأثيرىا في كفاءتو لمكشف عن عدم االلتزام إالمباشر عمى القوائم المالية، حيث  غير التأثير

 كبر.األلقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية ىو با

، وتأثير العوامل مرتبطة بالمدق قيوجد فروق جوىرية )ذات داللة إحصائية( بين تأثير العوامل ال .8
ق لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين التدقيق في كفاءة المدق   بعمميةالمتعمقة 
 .ىو األكبر مرتبطة بالمدق قر العوامل الوتأثي ،واألنظمة

 التوصيات: -ثانياً 

 بناًء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، توصي الباحثة باآلتي:

ق ومنشأة التدقيق في لممدق   قطاعيق بأىمية الدور الذي يمعبو التخصص الرفع وعي المدق   .5
 نظمة.كفاءتو لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واأل

قين عمى أحدث القوانين واألنظمة والتعميمات التي تتعمق بنشاط منشأة إطالع المدق  ضرورة  .2
قوانين خاصة  مكانت قوانين وأنظمة عامة عمى مستوى الدولة، أ العميل محل التدقيق سواءً 

 تتعمق بتنظيم نشاط منشأة العميل محل التدقيق.

م لتطوير أدائيم من خالل المشاركة في قين نحو السعي المستمر والدائتشجيع المدق   .3
طالع عمى كل ما ىو جديد المحاضرات والندوات وورشات العمل والحمقات الدراسية، واال

في ىذا  دورىادولية، وأن تأخذ منشآت التدقيق والجمعيات المينية و  وطنية من معايير
 المجال.

شأة العميل محل التدقيق في القيام بالدراسات واألبحاث حول تأثير العوامل المتعمقة بمن .4
 كفاءة المدق ق لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة.
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 المالحق
 (: استمارة االستبيان1ممحق رقم )

 جامعة دمشق 
  كمية االقتصاد

 قسم المحاسبة 
  حساباتالماجستير مراجعة 

 

 قي الحسابات الكرامالسادة مدق  

 تحية طيبة وبعد 

تقوم الباحثة بإعداد دراسة حول خدمات المراجعة والتدقيق في سوريا، وذلك استكمااًل لبرنامج 
 محاسبة )تدقيق الحسابات( بعنوان:الماجستير في ال

دراسة  :العوامل المؤثرة في كفاءة المدق ق لمكشف عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة
 ميدانية

ولغرض إكمال البحث نأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة عمى األسئمة التي يحتوييا االستبيان 
 بالنتائج والتوصيات المناسبة. المرفق بدقة، لما إلجاباتكم وآرائكم من أىمية لمخروج

نؤكد لكم أن أية معمومات سوف نحصل عمييا منكم محاطة بالسرية، ولن تستخدم إال ألغراض 
 البحث العممي فقط.

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير 

غيدا الباحثة: عبير أبو                                                
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 حات المستخدمة:أهم المصم

  :القوانين واألنظمة المباشرة 
ىي القوانين واألنظمة المعترف بيا بشكل عام أن ليا تأثير مباشر عمى تحديد المبالغ الجوىرية 

 في القوائم المالية، مثل قوانين الضرائب والتقاعد.واإلفصاح المحاسبي 
 

 المباشر عمى القوائم المالية(:  القوانين واألنظمة األخرى )ذات التأثير غير 
تتمثل في القوانين واألنظمة األخرى التي ليس ليا تأثير مباشر عمى تحديد المبالغ  -

واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية لممنشأة، إال أن عدم االلتزام بيا قد يكون لو أثر 
 جوىري عمى القوائم المالية.

يعد أساسيًا لمنواحي التشغيمية لممنشأة )مثل: القوانين إن االلتزام بيذه القوانين واألنظمة  -
المتعمقة بالسالمة المينية والصحة، وتكافؤ فرص العمل(، وقدرة المنشأة عمى االستمرار في 

 مزاولة نشاطيا.
إن عدم االلتزام بيذه القوانين واألنظمة قد يتسبب بتوقف نشاط المنشأة، ويجعل استمرارىا  -

وتساؤل، مثل: عدم االلتزام بشروط رخصة التشغيل، وعدم  كمنشأة ناجحة موضع شك
 االلتزام بمتطمبات كفاية رأس المال أو االستثمار بالنسبة إلى المصارف.

إن االلتزام بالقوانين واألنظمة األخرى يعد أساسيًا لتجنب عقوبات جوىرية، مثل: االلتزام  -
 بقانون حماية البيئة واألنظمة البيئية. 
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 ( أمام اإلجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال مما يمي:√شارة )رجى وضع إي

 القسم األول: معمومات عامة

 المؤهل العممي:

  دكتوراه            ماجستير               
 بكالوريوس         دبموم  

 

 لمركز التنظيمي في منشأة التدقيق: ا

 مدير تدقيق                شريك في منشأة تدقيق             

 مدّقق                     مدّقق حسابات رئيسي      

 

 سنوات الخبرة :

 سنوات  01-5من       سنوات          5أقل من     

       سنوات فما فوق  01    
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 القسم الثاني: 

مدق ق لمكشف عن عدم والعوامل المتعمقة بعممية التدقيق في كفاءة الالمرتبطة بالمدق ق، العوامل تأثير 
 التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة.

تؤثر العوامل المرتبطة بالمدّقق في كفاءتو لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين  المحور األول:
 واألنظمة

 القسم األول:     

 السؤال م
موافق 

 موافق بشدة
موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

العوامل المرتبطة بالمدّقق في كفاءتو لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة  تؤثر
 المباشر عمى القوائم المالية التأثير ذات

      ق في مجال المحاسبة والتدقيقالتأىيل العممي لممدقّ  1

2 
دارة  المعرفة العامة في العموم األخرى من اقتصاد وا 

حصاء وحاسوب وغير   ىا من العموموا 
     

      لممدّققتوافر الخبرة المينية الكافية  3

4 
ق ومشاركتو في المحاضرات التعميم والتطوير المستمر لممدقّ 
 والندوات المينية المتخصصة

     

5 
تخصص منشأة التدقيق في نوع الصناعة التي تمارسيا 

 وتنتمي إلييا منشأة العميل محل التدقيق
     

      ق وموضوعيتو ونزاىتوالمدقّ استقالل  6

7 
سموكيات و ق وفريقو والتزاميم بقواعد وآداب معرفة المدقّ 

 المينة
     

      بذل العناية المينية الالزمة أثناء عممية التدقيق  8

      ممارسة درجة مالئمة من الشك الميني  9
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 القسم الثاني: 

 السؤال م
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ام

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

المرتبطة بالمدّقق في كفاءتو لمكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة العوامل تؤثر 
 المباشر عمى القوائم المالية التأثير غير األخرى ذات

      ق في مجال المحاسبة والتدقيقالتأىيل العممي لممدقّ  1

2 
دارة  المعرفة العامة في العموم األخرى من اقتصاد وا 

حصاء وحاسوب وغيرىا من العموم  وا 
     

       لممدّققتوافر الخبرة المينية الكافية  3

4 
ق ومشاركتو في المحاضرات التعميم والتطوير المستمر لممدقّ 
 والندوات المينية المتخصصة

     

5 
تخصص منشأة التدقيق في نوع الصناعة التي تمارسيا 

 يا منشأة العميل محل التدقيقوتنتمي إلي
     

      ق وموضوعيتو ونزاىتواستقالل المدقّ  6

7 
سموكيات و ق وفريقو والتزاميم بقواعد وآداب معرفة المدقّ 

 المينة
     

      بذل العناية المينية الالزمة أثناء عممية التدقيق  8

      ممارسة درجة مالئمة من الشك الميني  9
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تؤثر العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في كفاءة المدّقق لمكشف عن عدم التزام  اني:المحور الث
 منشأة العميل بالقوانين واألنظمة

 القسم األول:

 السؤال م
موافق 

 موافق بشدة
موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق 

غير 
موافق 

 بشدة

دم التزام منشأة العميل تؤثر العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في كفاءة المدقق لمكشف عن ع
 ذات التأثير المباشر عمى القوائم الماليةبالقوانين واألنظمة 

      وجود خطة واضحة لكل عممية تدقيق تقوم بيا المنشأة 1

2 
االتصال مع المدّقق السابق أثناء التدقيق لالستعالم عن 

 أمور وجوانب تتطمب عناية خاصة
     

      ستشاره القانونيمالنقاش مع إدارة العميل و  3

4 
النقاش مع موظفي العميل في األقسام المختمفة من إنتاج 

 وبيع وتسويق أثناء التخطيط لعممية التدقيق 
     

5 
بشكل مستمر، وخاصة أثناء  ةاستخدام اإلجراءات التحميمي

 التخطيط لعممية التدقيق 
     

      الزيارة الميدانية لمكاتب ومواقع العميل 6

7 
اعتبارات المدّقق المتعمقة باألىمية النسبية وخطر التدقيق، 

 وخاصة الخطر المتأصل
     

8 
الدراسة والفحص الفّعال لنظام الرقابة الداخمية لمنشأة 

 العميل 
     

9 
التعاون بين المدّقق الخارجي والمدّقق الداخمي أثناء أداء 

 التدقيق، وخاصة عند تقويم الرقابة الداخمية
     

      أداء وتوسيع اختبارات الرقابة  11

      الحصول عمى أدلة وبراىين كافية   11

12 
الجمع بين المصادر الداخمية والخارجية عند جمع أدلة 

 اإلثبات
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الرجاء ترتيب إجراءات جمع األدلة اآلتية حسب األكثر تأثيرًا في كفاءة المدّقق لمكشف عن عدم التزام منشأة  -01
 العميل بالقوانين واألنظمة ذات التأثير المباشر عمى القوائم المالية؟

 لألقل تأثيرًا( 7لألكثر تأثيرًا، ونتدرج حتى الرقم  0)يعطى الرقم            

الفحص 
 المصادقات  المادي

الفحص 
 المالحظة المستندي

االستفسار 
 من العميل 

إعادة 
 الحساب

اإلجراءات 
 التحميمية 

       

 

 القسم الثاني:

 السؤال م
موافق 

 موافق بشدة
موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

منشأة العميل تؤثر العوامل المتعمقة بعممية التدقيق في كفاءة المدّقق لمكشف عن عدم التزام 
 األخرى ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية بالقوانين واألنظمة

      وجود خطة واضحة لكل عممية تدقيق تقوم بيا المنشأة 1

2 
االتصال مع المدّقق السابق أثناء التدقيق لالستعالم عن 

 أمور وجوانب تتطمب عناية خاصة
     

      مستشاره القانونيالنقاش مع إدارة العميل و  3

4 
النقاش مع موظفي العميل في األقسام المختمفة من إنتاج 

 وبيع وتسويق أثناء التخطيط لعممية التدقيق 
     

5 
بشكل مستمر، وخاصة أثناء  ةاستخدام اإلجراءات التحميمي

 التخطيط لعممية التدقيق 
     

      الزيارة الميدانية لمكاتب ومواقع العميل 6

7 
اعتبارات المدّقق المتعمقة باألىمية النسبية وخطر التدقيق، 

 وخاصة الخطر المتأصل
     

8 
الدراسة والفحص الفّعال لنظام الرقابة الداخمية لمنشأة 

 العميل 
     

9 
التعاون بين المدّقق الخارجي والمدّقق الداخمي أثناء أداء 

 التدقيق، وخاصة عند تقويم الرقابة الداخمية
     



 

551 
 

      أداء وتوسيع اختبارات الرقابة  11

      الحصول عمى أدلة وبراىين كافية   11

12 
الجمع بين المصادر الداخمية والخارجية عند جمع أدلة 

 اإلثبات
     

 

 الرجاء ترتيب إجراءات جمع األدلة اآلتية حسب األكثر تأثيرًا في كفاءة المدّقق لمكشف عن عدم التزام منشأة -01
 العميل بالقوانين واألنظمة األخرى  ذات التأثير غير المباشر عمى القوائم المالية؟

 لألقل تأثيرًا( 7لألكثر تأثيرًا، ونتدرج حتى الرقم  0)يعطى الرقم            

الفحص 
 المادي

الفحص  المصادقات
 المستندي

االستفسار  المالحظة
 من العميل

إعادة 
 الحساب

اإلجراءات 
 التحميمية
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 (: أسماء المحكميه لالستبيان2ملحق رقم )

 

 جهة العمل االسم الرقم

 كلية االقتصاد  –جامعة دمشق  أ.د. عطا هللا خليل 1

 كلية االقتصاد -جامعة دمشق د. رياض عبد الرؤوف 2

 كلية االقتصاد –جامعة دمشق  د. طالب العلي    3
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Abstract 

The Factors Influencing Auditor's Competence to 
Detect the Non-Compliance with Laws and Regulations 

- Field study 

 
 

Prepared by: 

Abeer Mahmoud Abu Gheida 

  
Superviced by: 

Dr. Mona Khaled Farhat  

 
This study aims to specify the affecting factors in the auditor’s 

competence to detect the non-compliance of the client’s firm with laws and 

regulations with their both types: the laws and regulations which have a 

direct effect on the financial statements, and other laws and regulations 

which have an indirect effect on the financial statements, and that by 

dividing these factors into two groups: the factors associated with the 

auditor, the audit firm, and the audit team, and the factors related to the 

audit process. 

 

To achieve the objectives of the study a questionnaire was designed 

and distributed to a sample of audit firms existing in Damascus and its 

countryside. The number of questionnaires suitable for analysis were 102. 

To test the hypotheses and analyze the results “Statistical Package for the 

Social Sciences” program known as “SPSS” was used. 

 

The most important results of the study: 

 The factors associated with the auditor affect in his competence to 

detect the non-compliance of the client’s firm with laws and 

regulations with their both types, the laws and regulations which 

have a direct effect on the financial statements, and other laws and 

regulations which have an indirect effect on the financial statements. 

The most important of these factors are: the availability of sufficient 

professional experience of the auditor, degree of the auditor in the 

field of accounting and auditing, continuous learning and 

development of the auditor and his participation in lectures and 
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specialized professional seminars, and due professional care required 

during the audit process. 

 

 The factors related to the audit process affect in the auditor’s 

competence to detect the non- compliance of the client’s firm with 

laws and regulations with their both types, the laws and regulations 

which have a direct effect on the financial statements, and other laws 

and regulations which have an indirect effect on the financial 

statements. The most important of these factors are: obtaining 

adequate evidences and proofs, the existence of a clear plan for each 

audit separately, the study and the effective testing of the internal 

control system of the client’s firm, and combining internal and 

external sources when gathering evidences. 

 

Some recommendations have been submitted:  

 Raising the awareness of the auditor to the importance of the 

industry specialization of the auditor and the audit firm in his 

competence to detect the non- compliance of the client’s firm 

with laws and regulations.   

  

 Auditors need to acquaint with the latest laws, regulations and 

instructions related to the activity of the client’s firm whether the 

laws and regulations are general at the state level, or special laws 

related to organize the activity of the client’s firm. 
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