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ملخ�ص
هدفت الدرا�سة �إلى التعرف على فجوة التوقعات بني مدققي احل�سابات اخلارجيني وم�سئويل االئتمان العاملني يف
البنوك التجارية الأردنية  ،فيما يتعلق مب�س�ؤولية املدقق حول �صحة الأرقام املحا�سبية  ،وا�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة
املدقق عليها  ،وتقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية  ،واكت�شاف الغ�ش واخلط�أ يف القوائم املالية  ،وم�ستوى الإف�صاح الواجب
توفره يف القوائم املالية  ،و�أثر �أتعاب و�أجور التدقيق على نوعية التدقيق .
ولتحقيق هذه الأه��داف  ،متت مراجعة الأدبيات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع فجوة التوقعات يف التدقيق ،ومت ت�صميم
�إ�ستبانة وتوزيعها على  100مدقق خارجي و 60م�سئول ائتمان يف البنوك التجارية الأردنية حيث مت ا�ستعادة  74و  52ا�ستبانه
على التوايل .ومت حتليل البيانات واختبار الفر�ضيات با�ستخدام الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وبا�ستخدام اختبار T
للمقارنات الثنائية بني عينتني م�ستقلتني  ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إلى النتائج التالية:
 وجود فجوة توقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان فيما يتعلق مب�س�ؤولية املدقق نحو �صحة الأرقام املحا�سبية الواردة يفالقوائم املالية.
َ
 وجود فجوة توقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان فيما يتعلق با�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة املدقق عليها.	ال توجد فجوة توقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان فيما يتعلق مب�سئولية املدقق عن تقييم ق��درة ال�شركة علىاال�ستمرارية .
 وجود فجوة توقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان فيما يتعلق مب�س�ؤولية املدقق عن اكت�شاف الغ�ش واخلط�أ يف القوائماملالية.
 وجود فجوة توقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان فيما يتعلق مب�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية. وجود فجوة توقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان فيما يتعلق ب�أثر �أتعاب و�أجور املدققني على نوعية التدقيق.الكلمات املفتاحية  :التدقيق ،فجوة التوقعات� ،صحة الأرقام املحا�سبية ،الغ�ش واخلط�أ ،اال�ستمرارية ،الإف�صــــــــــاح،
�أتعاب و�أجور املدقق
 -تاريخ ت�سلم البحث2009/9/3 :م		

 -تاريخ قبول البحث2010/9/29 :م
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Abstract
This study aimed at detecting the existence of the expectation gap between auditors

and credit officers in Jordanian commercial banks, with regard to the auditor’s responsibility

towards integrity of accounting numbers, independency and neutrality towards the entity
in question, the viability of the entity,

detection of error sand fraud in financial statements,

disclosure in the financial statements, and the effect of auditing fees and remuneration on the
quality of auditing .

To achieve the above mentioned objectives, the researchers made a thorough literature

review related to the expectation gap. A questionnaire was designed and distributed to 100

external auditors and 60 credit officers in Jordanian commercial banks; 74 and 52 questionnaires
were returned respectively. Means, standard deviations and two independent T-test samples
were used in analyzing data.

It was concluded that there is no expectation gap towards Auditor’s responsibility to

evaluate the entity’s viability, but there is an expectation gap between auditors and credit
officers regarding the following aspects:
•

Auditor’s responsibility towards integrity of accounting numbers

•

Auditor’s responsibility to detect fraud in financial statements

•
•

Auditor’s independence towards the entity subject to auditing.

Auditor’s responsibility about disclosure in the financial statements.

•

The effect of auditing fees and remuneration on auditing quality.

Key words: Auditing, Expectation Gap, Integrity of Accounting Numbers ,Errors and
Fraud, Viability, Disclosure, Auditing Fees & Remuneration
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مقدمة
بع ��د ازدياد م�س�ؤولي ��ة املدققني يف ال�سنوات الأخرية  ،على �أثر ازدياد الق�ضاي ��ا القانونية املقامة �ضد املدققني،
�شهد الكثري من مكاتب و�شركات التدقيق  ،انتقادات الذعة وذلك ب�سبب ف�شل بع�ض ال�شركات وانهيارها الحقا ً مثل
ان ��رون  Enronللطاقة و�شركة  WorldComثاين �أكرب �شركة ات�صاالت يف �أمريكا( ،)Handle & Li,2005وكذلك
انهي ��ار �شرك ��ة  Parmalatللأغذية يف ايطالي ��ا ()Benedetto & De Castri,2005مما �أدى �إلى حدوث فجوة يف
التوقعات بني اجلمهور (م�ستخدمي القوائم املالية) ومدققي احل�سابات ،ومما زاد الطني بلة  ،ظهور الأزمة العاملية
وما ترتب عليها من �إنهيار لل�شركات املختلفة يف �أمريكا والعامل.
�إن االنهي ��ار املفاجئ لعمالق الطاقة الأمريكي ��ة  Enronوتواط�ؤ �شركة �آرثر �أندر�س ��ون لتدقيق احل�سابات والتي
تعت�ب�ر من �أك�ب�ر �شركات تدقيق احل�ساب ��ات يف العامل مع م�سئويل �شركة ان ��رون للطاقة� ،أدى �إل ��ى �إدانة �شركة �آرثر
�أندر�سون وتوجيه �أ�صابع االتهام �إليها يف انهيار جمموعة انرون للطاقة  ،حيث قام مدققو احل�سابات من �شركة �آرثر
�أندر�سون ب�إتالف �أطنان من الوثائق تتعلق ب�شركة انرون للطاقة  ،وقد بني التحقيق يف انهيار انرون �أن م�سئولية �آرثر
�أندر�س ��ون تكمن يف جانبني ،الأول �أنها �ساهمت يف �إخفاء خ�سائر انرون عن طريق �إن�شاء �شركات وهمية على الورق،
والإدع ��اء �أن ان ��رون ت�ساهم فيها وحتقق منه ��ا �أرباحا وهمية،والثاين �أنها �أخفت ع ��ن املحققني حقيقة معامالتها �أو
معامالت انرون ،وعلى اثر ذلك اختفى ا�سم �شركة �آرثر �أندر�سون من ال�سوق (.)Handley & Li,2005
مل تتوق ��ف الف�ضائح املالي ��ة عند  Enronللطاقة و WorldComلالت�صاالت  ،بل ج ��اءت �آخر الف�ضائح  ،عندما
ح�صل ��ت الأزم ��ة العاملية اجلديدة عام  ، 2008ويف عز الركود االقت�ص ��ادي العاملي  ،ظهر �أن برنارد مادوف الرئي�س
ال�سابق لبور�صة نا�سداك االلكرتونية  ،قد احتال مببلغ  50بليون دوالر  ،وهو ما يعترب االحتيال الأكرب يف التاريخ من
�صنادي ��ق ا�ستثماري ��ة ت�ضم ا�ستثمارات كبار البنوك العاملية و�أكرثها ث ��راء وابرز امل�ستثمرين العامليني  ،حيث تبني �أن
م ��ادوف ميلك �شركة �أخرى تعمل مبنتهى ال�سرية يف م ��كان منف�صل من مبنى ال�شركة الأ�صلية وقد قال مادوف عند
ت�سليمه نف�سه لل�سلطات انه �أ�س�س �شركة موازية غري �شرعية و�أنه خ�سر كل �شيء ،وقد �أدت ف�ضيحة مادوف Madoff
� Scandalإلى تكبد �أكرب امل�ؤ�س�سات العاملية خ�سائر ب�سبب هذا االحتيال وخ�صو�صا بنك Hong-Kong Shanghai
)Banking Corporation (HSBCالربيط ��اين حي ��ث خ�س ��ر �أك�ث�ر من  1.5بليون دوالر  ،وبن ��ك Royal Bank of
 )Scotland (RBSخ�سر  400مليون جنيه ا�سرتليني ( ، )ar.wikipedia,2009حيث �أن حدوث مثل هذه الف�ضائح
املالي ��ة  ،يث�ي�ر الت�س ��ا�ؤل عن دور مدققي احل�سابات يف حماي ��ة امل�ستثمرين وم�ستخدمي البيان ��ات املالية ب�شكل عام ،
وذلك للف�شل يف �إعطائهم �إ�شارات حتذير بخ�صو�ص احلالة االقت�صادية لتلك ال�شركات .
م ��ن هن ��ا جاء مو�ضوع هذه الدرا�سة التي تتحدث عن فجوة التوقع ��ات بني مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتمان
يف البن ��وك التجاري ��ة الأردنية  ،وذلك باعتبار م�سئويل االئتمان احد الأط ��راف املهمة التي ت�ستخدم البيانات املالية
املدققة ،مل�ساعدتهم باتخاذ القرار مبنح االئتمان.
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وق ��د ع ��رف ( )McEnroe & Martens,2001فج ��وة التوقع ��ات � ،أنها االختالف يف التوقع ��ات بني م�ستخدمي
القوائم املالية ومدققي احل�سابات  ،حول واجبات وم�سئوليات املدققني التي ُيطلب منهم القيام بها.
م�شكلة الدرا�سة
تتج�سد م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 - 1هل توجد فجوة توقعات بني مدقق احل�سابات و م�سئويل االئتمان العاملني يف البنوك التجارية الأردنية فيما
يتعلق بـ :
�أ -م�س�ؤولية املدقق نحو �صحة الأرقام املحا�سبية ؟
ب -حياد وا�ستقاللية املدقق ؟
ج -م�س�ؤولية املدقق عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية ؟
د -م�س�ؤولية املدقق عن اكت�شاف الغ�ش والتالعب يف القوائم املالية ؟
هـ -م�ستوى الإف�صاح يف البيانات املالية ؟
 - 2هل لأجور و�أتعاب التدقيق �أثر على فجوة التوقعات ؟
�أهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة �إلى ما يلي :
 - 1التحق ��ق من وج ��ود فجوة للتوقعات بني مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتم ��ان العاملني يف البنوك التجارية
الأردنية ك�أحد الأطراف امل�ستخدمة للبيانات املالية املدققة وذلك فيما يتعلق بـ:
�أ -م�س�ؤولية املدقق نحو �صحة الأرقام املحا�سبية.
ب -مدى ا�ستقاللية وحياد املدقق.
ج -م�س�ؤولية املدقق عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية .
د -م�س�ؤولية املدقق عن اكت�شاف الغ�ش والتالعب يف القوائم املالية .
هـ -م�س�ؤولية املدقق حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف البيانات املالية .
حتديد اثر �أتعاب و�أجور التدقيق على فجوة التوقعات.
�أهمية الدرا�سة
تكمن �أهمية الدرا�سة مبا يلي :
 - 1معرفة مدى ت�أثر تنظيم وممار�سة مهنة التدقيق يف الأردن بالتحديات املعا�صرة.
 - 2معرف ��ة توقع ��ات م�سئويل االئتمان يف البنوك التجارية باعتبارهم �أحد الأطراف امل�ستخدمة للبيانات املالية
املدققة من ناحية مالئمتها للقرارات التي �سيتخذونها (منح االئتمان).
� - 3أهمية هذه الدرا�سة للعديد من الأطراف مثل:
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 امل�ستثمرين :وذلك باتخاذهم القرار باال�ستثمار من عدمه. املدقق�ي�ن  :حيث ي�ؤمل من ه ��ذه الدرا�سة التعرف على فجوة التوقعات �إن وجدت  ،وتعترب اخلطوة الأولى ل�سدهذه الفجوة من قبل اجلهات املعنية.
هيئ ��ة الأوراق املالي ��ة ووزارة التجارة وال�صناعة حيث ت�ساعد هذه الدرا�س ��ة يف مراجعة الت�شريعات وتطويرها ،
بحيث ت�أخذ بعني االعتبار العوامل التي ت�ساعد يف �سد الفجوة.
الدرا�سات ال�سابقة
�أظه ��رت درا�س ��ة ( )McEnroe & Martins,2001وجود فج ��وة توقعات بني املدقق�ي�ن وامل�ستثمرين فيما يتعلق
با�ستقاللية وحياد املدقق  ،وفيما يتعلق مب�س�ؤولية املدقق عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية على املدى القريب
 ،لكنها �أ�شارت �إلى عدم وجود فجوة توقعات بني املدققني وامل�ستثمرين فيما يتعلق مب�سئولية املدقق عن تقييم قدرة
ال�شركة على اال�ستمرارية على املدى البعيد  .وتو�صلت درا�سة (� )Almer & Brody,2002إلى نتيجة انه وعلى الرغم
من وجود فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق ومعرفة العديد من �أ�سباب ن�شوئها � ،إال �أن هناك م�سبب رئي�س �آخر حلدوث
فج ��وة التوقع ��ات ،وهو غمو� ��ض اللغة �أو غمو�ض بع� ��ض امل�صطلحات يف التدقي ��ق والتي تعمل عل ��ى اختالف توقعات
م�ستخدم ��ي القوائ ��م املالية  ،عم ��ا يفهمه �أو يعتقده املدققون نح ��و لغة التدقيق ومثال ذل ��ك م�صطلح Substantial
 . Doubtوبين ��ت درا�س ��ة ( )Lin & Chin,2004وج ��ود فجوة توقعات بني املدقق�ي�ن وامل�ستفيدين من التدقيق ،حيث
ارتب ��ط وج ��ود فجوة التوقعات يف التدقيق  ،مبدى الت ��زام املدققني بالتحقق من الغ� ��ش والت�ضليل  ،و�إهمال املدققني
�أو ف�شله ��م بالتدقيق  .كم ��ا �أبدى الكثري من امل�ستفيدين من التدقيق اعتقادهم ب�ض ��رورة حتميل امل�سئولية للمدققني
يف حال ��ة ح ��دوث خ�سائر ل ��دى ال�شركات املد َق ��ق عليها نتيجة لإهمال املدقق�ي�ن �أو ف�شلهم بالتدقي ��ق ،و�أكدت درا�سة
( )Carol & Evans,2004عل ��ى �أن ع ��دم فح� ��ص نظام الرقاب ��ة الداخلي يف ال�شركة من قب ��ل املدقق اخلارجي ،
ي� ��ؤدي �إل ��ى نق� ��ص يف م�صداقية البيانات املالية مما ي�ساع ��د على حدوث فجوة التوقعات ب�ي�ن املدققني وم�ستخدمي
البيان ��ات املالي ��ة ،كما �أن عدم ت�أكد املدق ��ق اخلارجي من م�ستوى الإف�صاح يف البيان ��ات املالية  ،ي�ؤدي �إلى نق�ص يف
اكتم ��ال البيان ��ات املالية  ،مما يعزز من حدوث فجوة توقعات بني املدقق�ي�ن وم�ستخدمي البيانات املالية �إ�ضافة �إلى
�أن ع ��دم ب ��ذل العناية املهنية الكافية من قبل املدقق  ،ي�ؤدي �إلى عدم ح�ص ��ول املدقق على الأدلة الكافية التي تعطي
املدق ��ق ت�أكيد معقول ب�صح ��ة البيانات املالية  ،وبالتايل ي�ؤدي �إلى حدوث فجوة التوقعات .وتو�صلت درا�سة (Fadzly
 )& Ahmad,2005الت ��ي �أجري ��ت يف ماليزيا �إلى وجود فج ��وة توقعات وخ�صو�ص ًا فيما يتعل ��ق مب�س�ؤولية املدقق من
التحق ��ق من الغ�ش ومنع ��ه و�إعداد القوائم املالية واالحتفاظ بال�سجالت املحا�سبية وم�س�ؤولية املدقق يف فح�ص نظام
الرقاب ��ة الداخل ��ي .و�أظهرت درا�سة ( )Alleyne & Howard,2005التي �أجري ��ت يف بربادو�س وجود اختالف كبري
ب�ي�ن ر�أي املدققني ح ��ول م�س�ؤولياتهم باكت�شاف الغ�ش  ،مقارنة مع ر�أي م�ستخدم ��ي القوائم املالية نحو دور املدققني
باكت�ش ��اف الغ� ��ش واالحتيال يف القوائم املالية  ،حيث ر�أى املدققون �أن اكت�شاف الغ�ش هو من م�س�ؤولية الإدارة  ،بينما
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ر�أى م�ستخدم ��و القوائ ��م املالية � ،أن اكت�ش ��اف الغ�ش والتالعب هو من م�س�ؤولية املدق ��ق � ،إال �أنه على الرغم من هذا
االخت�ل�اف  ،مل يت ��م اعتبار الغ�ش واالحتي ��ال يف القوائم املالية ل ��دى كل من املدققني وم�ستخدم ��ي القوائم املالية ،
م�شكل ��ة رئي�س ��ة يف بربادو� ��س  ،ب�سبب وجود مدققني داخلي�ي�ن ،و�سالمة نظام الرقابة الداخل ��ي ووجود جلان تدقيق
يف ال�ش ��ركات  ،مم ��ا يعمل على اكت�شاف ومنع الغ�ش والت�ضليل يف القوائ ��م املالية .و�أكدت درا�سة ( )Ojo,2006على
�ض ��رورة تثقيف املجتمع العام (م�ستخدمي البيانات املالية) بواجبات املدقق للتحقق من وجود الغ�ش واخلط�أ  ،حيث
�أن ذل ��ك يزي ��د من توقعاتهم املعقولة مبا يجب على املدققني القيام ب ��ه� ،إ�ضافة ل�ضرورة �إدراك م�ستخدمي البيانات
املالي ��ة للأهمي ��ة الن�سبية للأخطاء يف حال وجودها  ،لأن وجود بع�ض الأخطاء غ�ي�ر املهمة ن�سبي ًا ال تعني ب�أن املدقق
مل يتحق ��ق من �صحة البيانات املالية .وتو�صلت درا�س ��ة ( )Dixon & Woodhead,2006التي �أجريت يف م�صر �إلى
فج ��وة توقع ��ات وا�سعة بني املدققني وم�ستخدمي القوائم املالية  ،من موظفي البن ��وك وامل�ستثمرين وذلك فيما يتعلق
مب�سئولي ��ة املدققني مبنع الغ�ش والت�ضليل يف القوائم املالية ،واالحتفاظ بال�سجالت املحا�سبية  ،و�أ�سلوب العمل املتبع
لإج ��راء عملية التدقيق وتو�صلت درا�سة (� )Schelluch & Gay,2006إلى اعتقاد املدققني ب�أن م�ستوى م�س�ؤولياتهم
وحما�سبتهم عن �أعمالهم � ،أعلى من م�ستوى اعتقاد معدو القوائم املالية �أو امل�ستخدمون لها جتاههم� ،إ�ضافة �إلى �أن
توقعات الأطراف امل�ستخدمة للبيانات املالية تت�أثر بنوع التقرير الذي ي�صدره املدقق وذلك ح�سب احتوائه على ت�أكيد
ايجابي �أو �سلبي  ،حيث تعتقد الأطراف امل�ستخدمة للبيانات املالية ب�أن مدقق احل�سابات لديه م�س�ؤولية �أكرب يف حالة
كان تقري ��ره يحتوي على ت�أكيد ايجابي �أك�ث�ر من تقريره الذي يحتوي على ت�أكيد �سلبي  .وبينت درا�سة (& Haniffa
 )Hudaib,2007الت ��ي �أجري ��ت يف اململكة العربية ال�سعودية وجود فج ��وة توقعات يف التدقيق تتعلق ب�أداء املدققني -
والت ��ي تع ��رف بفجوة الأداء -حيث كانت توقعات م�ستخدمي القوائم املالي ��ة مل�سئوليات املدققني وواجباتهم بالتحقق
م ��ن الغ�ش والتالع ��ب املوجود يف القوائم املالية ت�شري �إلى �أن �أداء املدققني كان �أقل من امل�ستوى املطلوب  ،بينما عزا
املدققون ذلك الأمر �إلى عجز املعايري � ،إ�ضافة �إلى نق�ص الرقابة الداخلية املوجود يف كثري من ال�شركات ال�سعودية،
كم ��ا بين ��ت الدرا�سة �أن هن ��اك �أربعة �أ�سباب رئي�سة  ،م�سبب ��ة لن�شوء فجوة الأداء وهي � :سيا�س ��ة منح رخ�ص مزاولة
املهن ��ة للمدققني ،و�سيا�سة توظيف املدققني  ،والرتكيبة القانوني ��ة وال�سيا�سية والقيم االجتماعية ال�سائدة .وتو�صلت
درا�س ��ة (� )Sidani,2007إل ��ى وجود فجوة توقعات معقولة يف بيئة التدقيق اللبنانية (فجوة املعقولية) حيث �أظهرت
وج ��ود اختالف مه ��م يتعلق بدور املدقق�ي�ن باكت�شاف الغ�ش والت�ضلي ��ل يف القوائم املالية ،و�أظه ��رت درا�سة (Saha
 )& Bauah,2008وج ��ود فج ��وة التوقع ��ات ب�شكل كبري بني املدقق�ي�ن والأطراف امل�ستخدمة للقوائ ��م املالية يف بيئة
التدقي ��ق يف الهند ،وحتديدا فيما يتعلق بدور وم�س�ؤوليات املدقق باكت�شاف الت�ضليل يف القوائم املالية ،وقدرة املدقق
على التنب�ؤ با�ستمرارية ال�شركة ،وا�ستقاللية املدقق وكفاءته املهنية ،وقدرة املدقق على تقييم املخاطر وحاالت عدم
الت�أك ��د املحيطة بال�شركة ،فيما �أبرزت درا�س ��ة ( )Lee et al,2008التي �أجريت يف ماليزيا عدم معرفة م�ستخدمي
القوائ ��م املالي ��ة بطبيعة مهنة التدقيق ،ب�سبب �أن توقعاتهم جتاه م�س�ؤوليات املدقق�ي�ن بك�شف الغ�ش والت�ضليل  ،تفوق
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متطلبات معايري التدقيق  ،وعدم �إدراكهم لدور املدقق بك�شف الأخطاء.
فر�ضيات الدرا�سة
من خالل الرجوع �إلى الدرا�سات ال�سابقة والتي تناولت مو�ضوع فجوة التوقعات ،مت �صياغة الفر�ضيات التالية:
 :H 1ال توجد فجوة بني مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتمان حول واجبات مدقق احل�سابات وم�س�ؤولياته نحو �صحة
الأرقام املحا�سبية الواردة يف القوائم املالية .
 : H 2ال توج ��د فجوة توقع ��ات بني مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتمان حول ا�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة
املدقق عليها .
 : H 3ال توج ��د فج ��وة توقعات بني مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتمان نح ��و واجبات املدقق وم�س�ؤولياته عن تقييم
قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية .
 :H 4ال توج ��د فجوة توقعات ب�ي�ن مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتمان حول واجب ��ات وم�سئوليات املدقق باكت�شاف
الغ�ش واخلط�أ يف القوائم املالية .
 : H 5ال توج ��د فج ��وة توقع ��ات بني مدققي احل�سابات وم�سئ ��ويل االئتمان حول م�ستوى الإف�ص ��اح الواجب توفره يف
القوائم املالية .
 : H 6ال يوجد �أثر لأتعاب مدقق احل�سابات على فجوة التوقعات .
ويبني ال�شكل رقم ( )1منوذج الدرا�سة
O

O

O

O

O

O

�شكل رقم ( )1منوذج الدرا�سة
						
املتغريات امل�ستقلة

املتغري التابع

واجبات املدقق وم�س�ؤولياته نحو �صحة الأرقام املحا�سبية
درجة ا�ستقاللية املدقق وحياده
م�س�ؤولية املدقق عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية
م�س�ؤولية املدقق باكت�شاف الغ�ش واخلط�أ يف القوائم املالية
م�سئولية املدقق حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية
�أتعاب و�أجور ومدقق احل�سابات

منهجية الدرا�سة
�أ�ساليب جمع البيانات
لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت االعتماد على نوعية البيانات التالية :

فجوة التوقعات بني مدققي
احل�سابات وم�سئويل االئتمان يف
البنوك التجارية الأردنية
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 - 1بيانات ثانوية :من خالل مراجعة الكتب والأدبيات ال�سابقة واملقاالت ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة.
 - 2بيان ��ات �أولي ��ة  :حيث وزعت ا�ستبانه عل ��ى عينة م�ؤلفة من فئتني م�ستقلتني ذات عالق ��ة مبو�ضوع الدرا�سة وهما
املدققون وم�سئولو االئتمان يف البنوك التجارية الأردنية .
ق�سم ��ت الإ�ستبان ��ه �إلى جزئني ،اجلزء الأول يتعل ��ق باجلوانب ال�شخ�صية لكل من مدقق ��ي احل�سابات وم�سئويل
االئتمان� ،أما اجلزء الثاين فيتعلق بفجوة التوقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان يف البنوك التجارية الأردنية.
جمتمع وعينة الدرا�سة
يتكون جمتمع الدرا�سة من :
 - 1م�سئ ��ويل االئتمان العاملني يف الإدارات العامة لدى البنوك التجاري ��ة الأردنية  ،حيث بلغ عدد البنوك التجارية
الأردنية ( 15بنك ًا).
 - 2مدقق ��ي احل�سابات الأردنيني املرخ�صني الذين يحملون رخ�صة مزاولة تدقيق احل�سابات ،والذين يعملون فعلي ًا
يف مكات ��ب تدقيق مرخ�صة من قب ��ل جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني ،وبل ��غ عددهم  382مدقق ًا (ح�سب
جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني.)2008،
عينة الدرا�سة
مت توزيع ( )60ا�ستبانه على م�سئويل االئتمان العاملني يف الإدارات العامة لـِ ( )10بنوك جتارية �أردنية وبواقع
( )6ا�ستبان ��ات لكل بنك ،ا�سرتد منه ��ا (  ) 55ا�ستبانه ،ومت ا�ستبعاد (  ) 3ا�ستبانات لعدم اكتمال تعبئتها ،وبن�سبة
( )% 87من عدد اال�ستبانات املوزعة.
بخ�صو� ��ص عين ��ة املدققني ،مت توزي ��ع ( )100ا�ستبان ��ه ع�شوائي� � ًا  ،ا�سرتد منه ��ا ( )76ا�ستبان ��ه ومت ا�سـتبعاد
�إ�ستبانت�ي�ن لع ��دم اكتمال تعبئتهما� ،أي ما ن�سبته (  )% 19.3من جمتمع الدرا�سة  ،وهي م�ساوية تقريب ًا للحد الأدنى
لعينة جمتمع �صغري ن�سبي ًا ( )% 20يف الدرا�سات امل�سحية (النجار.)2007،
�أ�ساليب حتليل البيانات
مت ا�ستخ ��دام �أ�سل ��وب الإح�صاء الو�صفي ال�ستخ ��راج الو�سط احل�سابي واالنحراف املعي ��اري  ،كما مت ا�ستخدام
اختبار  Tللمقارنات الثنائية  ،لتحليل فر�ضيات هذه الدرا�سة.
�إن قاعدة القرار هي عدم امكانية قبول فر�ض العدم �إذا كانت درجة االحتمالية (� )P-valueأقل من α = 0.05
وه ��ي م�ست ��وى الداللة املطلوب� ،شريطة �أن يكون متو�سط ادراك م�سئ ��ويل االئتمان �أكرب من متو�سط توقعات مدققي
احل�ساب ��ات � ،أم ��ا اذا كان متو�س ��ط �إدراك م�سئويل االئتم ��ان �أقل من متو�سط توقعات مدقق ��ي احل�سابات فال توجد
فجوة ،لأن وجود الفرق يف هذا االجتاه ال يثري م�شكلة.
وحدًّد
مت �إحت�ساب  Tبني عينة املدققني وعينة م�سئويل االئتمان بافرتا�ض ت�ساوي التباين يف جميع الفر�ضياتَ ،
ذلك قيمة  Fاملوجودة يف .Levene›s Test for Equality of Variances
اختبار �صدق الأداة وثباتها
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مت عر� ��ض اال�ستبان ��ه عل ��ى عدد من اال�سات ��ذه اجلامعي�ي�ن املخت�صني للتحقق م ��ن �صدق اال�ستبان ��ه حيث �أبدو
جمموعة من املالحظات
مت احت�ساب معامل الثبات با�ستخدام (�ألفا كرونباخ) ،للتحقق من ال�صدق املنطقي للإ�ستبانه ،حيث بلغ معامل
ثب ��ات �إجابات املدقق�ي�ن ( )% 66فيما بلغ معامل ثبات �إجابات م�سئويل االئتمان (  ،)% 70وهي ن�سب جيدة كونها
�أعل ��ى م ��ن احلد الأدن ��ى والبالغة (  ،)% 60مم ��ا يعني توفر م�صداقي ��ة يف �إجابات فق ��رات اال�ستبانة (Sekaran
. )2003
حتليل البيانات والنتائج
حتليل البيانات
فيما يلي حتليال لبيانات الدرا�سة م�صنفة ح�سب فر�ضيات الدرا�سة كما يلي:
�أو ًال :فج ��وة التوقع ��ات حول واجب ��ات مدقق احل�سابات وم�س�ؤولياته نحو �صحة الأرق ��ام املحا�سبية الواردة يف
القوائم املالية:
فيما يلي جدول رقم ( )1الذي يبني �آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول واجبات مدقق احل�سابات وم�سئولياته
نحو �صحة الأرقام املحا�سبية الواردة يف القوائم املالية.
جدول رقم ()1
�آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول واجبات مدقق احل�سابات وم�سئولياته نحو �صحة الأرقام املحا�سبية الواردة
يف القوائم املالية حيث �س ترمز �إلى املتو�سط احل�سابي و ع �إلى االنحراف املعياري.
العبارة
-1على املدقق الت�أكد من �أن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لدى ال�شركة املد َقق
عليها تعك�س الواقع االقت�صادي لعملياتها التجارية والتي تبنى على �أ�سا�سها
القوائم املالية.
-2على املدقق الت�أكد من التزام �إدارة ال�شركة بتطبيق معايري املحا�سبة
الدولية .
 -3على املدقق التحقق من عدم وجود مغاالة من قبل �إدارة ال�شركة ب�إجراء
التقديرات املحا�سبية التي تنعك�س �إيجابا على القوائم املالية.
 -4على املدقق �أن يتحقق من مدى �سالمة وفاعلية النظم وال�سيا�سات
املحا�سبية امل�ستخدمة لدى ال�شركة املد َقق عليها.
 -5على املدقق �أن يتحقق من مدى عدالة ما تعك�سه القوائم املالية حول نتيجة
الن�شاط واملركز املايل لل�شركة املد َقق عليها.
 -6على املدقق �أن يقوم بتقومي ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة املد َقق عليها.
�-7إن التقرير النظيف الذي ي�صدره مدقق احل�سابات يعني �أن ال�شركة ناجحة
اقت�صادي ًا
الفا كرونباخ

مدققون

العدد=74

َ�س

ع

م�سئولو ائتمان
العدد=52
ع
َ�س

3.40

0.68

3.5

0.54

3.66

0.50

3.57

0.60

3.45

0.55

3.57

0.53

3.44

0.60

3.5

0.57

3.47

0.50

3.61

0.49

3.16

0.74

2.86

0.68

1.91

0.91

2.03

0.86

68%

72%
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يبني اجلدول رقم (� ، )1أن �أراء املدققني وم�سئويل االئتمان ايجابية (مبعنى املوافقة على هذه العبارات) حيث
كان ��ت ف ��وق املتو�سط  ،با�ستثناء �أراء املدقق�ي�ن وم�سئويل حول الفقرة ال�سابعة والتي تن� ��ص على �أن التقرير النظيف
الذي ي�صدره مدقق احل�سابات يعني �أن ال�شركة ناجحة �إقت�صادي ًا ،حيث انخف�ض املتو�سط عن . 2.5
يو�ض ��ح اجلدول رق ��م ( )2متو�سط �آراء املدقق�ي�ن وم�سئويل االئتم ��ان واالنحراف املعياري الجم ��ايل العبارات
م ��ن ( )7-1ودرج ��ة االحتمالية ( ، )P-valueوقيم ��ة  tاملح�سوبة عند م�ستوى الدالل ��ة الإح�صائية  α=0.05ونتيجة
الفر�ضي ��ة ،ح ��ول فجوة التوقعات فيم ��ا يتعلق بواجبات مدقق احل�ساب ��ات وم�سئولياته نحو �صح ��ة الأرقام املحا�سبية
الواردة يف القوائم املالية.
جدول رقم ()2
نتيجة اختبار الفر�ضية الأولى حول واجبات مدقق احل�سابات وم�سئولياته نحو �صحة الأرقام املحا�سبية
الواردة يف القوائم املالية
املتو�سط
احل�سابي

الإنحراف املعياري

املدققون

3.21

0.43

م�سئولو االئتمان

3.23

0.33

P-value Sig.
)(2-taliled

 Tاملح�سوبة

0.77

-0.29

الداللة
الإح�صائية
α
0.05

نتيجة
الفر�ضية
عدم امكانية قبول
فر�ض العدم

بل ��غ متو�س ��ط �إجاب ��ات املدققني  3.21وبانح ��راف منخف�ض  ، 0.43ومتو�س ��ط �إجابات م�سئ ��ويل االئتمان 3.23

وبانح ��راف منخف� ��ض  ، 0.33حيث يالحظ �أن االنحراف املعياري مل يتجاوز  % 50م ��ن املتو�سط احل�سابي لكل من
�إجاب ��ات املدقق�ي�ن وم�سئويل االئتمان  ،مما ي ��دل على عدم وجود ت�شتت كبري يف �إجاب ��ات كل من املدققني وم�سئويل
االئتمان حول هذه الفر�ضية.
ومب ��ا �أن متو�س ��ط ادراك املدقق�ي�ن لواجباتهم نحو �صحة الأرق ��ام املحا�سبية �أقل من متو�س ��ط توقعات م�سئويل
الإئتم ��ان  ،وعل ��ى الرغ ��م من �أن درجة االحتمالي ��ة ( )p-valueاكرب من م�ستوى الداللة الإح�صائي ��ة � ، αإال �أن هذا
ي ��دل عل ��ى عدم امكانية قبول فر�ض العدم وبالتايل ت�صبح الفر�ضي ��ة “ توجد فجوة توقعات بني مدققي احل�سابات
وم�سئ ��ويل االئتم ��ان حول واجبات مدقق احل�ساب ��ات وم�س�ؤولياته نحو �صح ��ة الأرقام املحا�سبية ال ��واردة يف القوائم
املالية” .
ثانياً :فجوة التوقعات حول ا�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة املدقق عليها :
فيما يلي جدول رقم ( )3الذي يبني �آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول واجبات مدقق احل�سابات وم�سئولياته
نحو ا�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة املدقق عليها.
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جدول رقم ()3
�آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول ا�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة املدقق عليها
مدققون العدد=74

العبارة
 -8على املدقق �أن يحافظ على ا�ستقالليته عن ال�شركة املد َقق عليها.
� -9إن ارتباط املدقق مع ال�شركة لفرتة طويلة ي�ؤثر على ا�ستقالليته وحياده .
� -10إن تغيري املدقق بعد فرتة زمنية يزيد من ا�ستقالليته عن ال�شركة املد َقق عليه .
 -11على مدقق احل�سابات �أن ال يقدم خدمات ا�ست�شارية لل�شركة املد َقق عليها .
 -12يجب �أن ال يكون هناك م�صلحة مادية للمدقق مع ال�شركة املد َقق عليها.
الفا كرونباخ

م�سئولو ائتمان العدد=52

َ�س

ع

َ�س

ع

3.70

0.51

3.82

0.38

2.35

0.80

3.07

0.65

2.43

0.77

3.03

0.65

2.41

0.77

2.92

0.81

3.41

0.61

3.75

0.55
% 73

% 63

يبني اجلدول رقم(� ، )3أن �أراء م�سئويل االئتمان ايجابية جتاه جميع العبارات ،حيث كانت فوق املتو�سط  ،بينما
انخف�ضت �أراء املدققني حول الفقرة التا�سعة والعا�شرة واحلادي ع�شرة عن املتو�سط وهو . 2.5
يو�ض ��ح اجلدول رق ��م ( )4متو�سط �آراء املدقق�ي�ن وم�سئويل االئتم ��ان واالنحراف املعياري الجم ��ايل العبارات
م ��ن ( )12-8ودرج ��ة االحتمالية ( ، )P-valueوقيمة  tاملح�سوبة عند م�ست ��وى الداللة الإح�صائية  α=0.05ونتيجة
الفر�ضية حول ا�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة املدقق عليها.
جدول()4
نتيجة اختبار الفر�ضية الثانية حول ا�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة املدقق عليها
املتو�سط

االنحراف

P-value Sig.

احل�سابي

املعياري

)(2-taliled

املدققون

2.86

0.40

م�سئولو االئتمان

3.32

0.33

0

الداللة الإح�صائية

T

املح�سوبة

6.67-

α

0.05

نتيجة الفر�ضية
عدم امكانية قبول
فر�ض العدم

بل ��غ متو�س ��ط �إجاب ��ات املدققني  2.86وبانح ��راف منخف�ض  ، 0.40ومتو�س ��ط �إجابات م�سئ ��ويل االئتمان 3.32

وبانحراف منخف�ض  ،0.33مما يدل على تقارب الآراء وعدم وجود ت�شتت كبري يف �إجابات كل من املدققني وم�سئويل
االئتمان حول هذه الفر�ضية.
ومب ��ا �أن متو�س ��ط ادراك املدققني ح ��ول ا�ستقاللية املدقق وحياده نح ��و ال�شركة املدقق عليه ��ا �أقل من متو�سط
توقع ��ات م�سئ ��ويل الإئتمان  ،ودرج ��ة االحتمالية (� )p-valueأقل من م�ستوى الدالل ��ة الإح�صائية  ، αفهذا يدل على
ع ��دم امكاني ��ة قبول فر�ض الع ��دم وبالتايل ت�صبح الفر�ضية “ توجد فجوة توقعات ب�ي�ن مدققي احل�سابات وم�سئويل
االئتمان حول ا�ستقاللية املدقق وحياده نحو ال�شركة املدقق عليها”.
ثالثاً :فجوة التوقعات حول واجبات املدقق وم�س�ؤولياته عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية :
فيما يلي جدول رقم ( )5الذي يبني �آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول واجبات مدقق احل�سابات وم�سئولياته

الزغــــول ومن�صــــور  -فجـــــوة التوقعـــــــات بني املدققــــــــــــــــني
وم�سئويل االئتمان العاملني يف البنوك التجارية الأردنية
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عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية.
جدول رقم ()5
�آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول واجبات مدقق احل�سابات وم�سئولياته عن تقييم قدرة ال�شركة على
اال�ستمرارية
مدققون

العبارة

م�سئولو ائتمان

\العدد=74

 -13على املدقق الت�أكد من �أن ال�شركة املد َقق عليها �سوف ت�ستمر يف �أعمالها يف امل�ستقبل القريب
عند �إ�صداره تقرير غري متحفظ .
َ
 -14على املدقق الت�أكد من �أن ال�شركة املدقق عليها �سوف ت�ستمر يف �أعمالها يف امل�ستقبل البعيد
عند �إ�صداره تقرير غري متحفظ .
 -15على املدقق �أن ي�شري يف تقريره �إلى �أي م�شاكل يف ا�ستمرارية ال�شركة املد َقق عليها .
 -16على املدقق احل�صول على امل�ؤ�شرات التي تفيد ب�أن ال�شركة م�ستمرة يف �أعمالها .
 -17على املدقق �أن يقدر �إذا كان هناك �شك جوهري حول قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية.
الفا كرونباخ

العدد=52

َ�س

ع

َ�س

ع

3.27

0.60

2.84

0.72

2.82

0.64

2.46

0.77

3.40

0.52

3.26

0.71

3.29

0.54

3.09

0.63

0.59

3.19

0.65

3.24

% 65

% 69

يب�ي�ن اجل ��دول رق ��م(� ، )5أن �أراء املدققني وم�سئويل االئتم ��ان ايجابية جتاه جميع العب ��ارات ،حيث كانت فوق
املتو�سط  ،با�ستثناء �أراء م�سئويل االئتمان حول العبارة الرابعة ع�شرة حيث انخف�ض املتو�سط عن . 2.5
يو�ض ��ح اجلدول رقم ( )6متو�سط �آراء املدققني وم�سئويل االئتم ��ان واالنحراف املعياري الجمايل العبارات من
( )17-13ودرج ��ة االحتمالي ��ة ( ، )P-valueوقيم ��ة  tاملح�سوبة عن ��د م�ستوى الداللة الإح�صائي ��ة  α=0.05ونتيجة
الفر�ضية حول واجبات املدقق وم�سئولياته عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية.
جدول()6
نتيجة اختبار الفر�ضية الثالثة حول واجبات املدقق وم�سئولياته عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية
املتو�سط

االنحراف

P-value Sig.

احل�سابي

املعياري

)(2-taliled

املدققون

3.20

0.38

م�سئولو االئتمان

2.97

0.56

0.006

 Tاملح�سوبة

2.77

الداللة

نتيجة

الإح�صائية α

الفر�ضية
عدم امكانية

0.05

رف�ض فر�ض
العدم

بل ��غ متو�س ��ط �إجابات املدقق�ي�ن  3.20وبانحراف منخف� ��ض  ، 0.38ومتو�سط �إجابات م�سئ ��ويل االئتمان 2.97

وبانح ��راف منخف� ��ض  ، 0.56حيث يالح ��ظ �أن االنحراف املعياري مل يتجاوز  50%م ��ن املتو�سط احل�سابي لكل من
�إجاب ��ات املدقق�ي�ن وم�سئويل االئتمان  ،مما ي ��دل على عدم وجود ت�شتت كبري يف �إجاب ��ات كل من املدققني وم�سئويل
االئتمان حول هذه الفر�ضية.
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ومبا �أن متو�سط ادراك املدققني حول واجبات املدقق وم�سئولياته عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية �أكرب
م ��ن متو�سط توقعات م�سئ ��ويل الإئتمان  ،وعلى الرغم من �أن درجة االحتمالي ��ة (� )p-valueأقل من م�ستوى الداللة
الإح�صائية � ، αإال �أن هذا يدل على امكانية رف�ض فر�ض العدم وتكون الفر�ضية” ال توجد فجوة توقعات بني مدققي
احل�سابات وم�سئويل االئتمان حول واجبات املدقق وم�س�ؤولياته عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية “.
رابعاً :فجوة التوقعات حول واجبات املدقق وم�سئولياته باكت�شاف الغ�ش واخلط�أ يف القوائم املالية:
فيما يلي جدول رقم ( )7الذي يبني �آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول واجبات املدقق وم�سئولياته باكت�شاف
الغ�ش واخلط�أ يف القوائم املالية.
جدول رقم ()7
�آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول واجبات مدقق احل�سابات وم�سئولياته باكت�شاف الغ�ش واخلط�أ يف
القوائم املالية
مدققون العدد=74

العبارة

م�سئولو ائتمان العدد=52

َ�س

ع

َ�س

ع

3.00

0.90

3.59

0.69

2.94

0.90

3.44

0.72

 -20على املدقق التحقق من عدم وجود عمليات غري قانونية مرتكبة من قبل ادارة ال�شركة .

3.27

0.55

3.19

0.65

 -21على املدقق احل�صول على ت�أكيد معقول بخلو القوائم املالية من الأخطاء املادية وحاالت الغ�ش .

3.68

0.46

3.46

0.64

� -22إن املدقق م�سئول عن التحقق من �سالمة نظام الرقابة الداخلي لل�شركة املد َققة.

3.29

0.65

3.23

0.73

� -23إن املدقق غري م�سئول عن منع حاالت الغ�ش واخلط�أ .

3.25

0.57

2.86

0.71

0.73

2.84

 -18على املدقق الت�أكد من �أن القوائم املالية خالية من اخلط�أ واالحتيال الناجت عن تالعب الإدارة .
 -19على املدقق الت�أكد من �أن القوائم املالية خالية من اخلط�أ واالحتيال الناجت عن تالعب موظفي
ال�شركة .

2.97

� -24إن املدقق م�سئول عن تقييم دور املدقق الداخلي.

% 67

الفا كرونباخ

0.60
% 70

يب�ي�ن اجل ��دول رق ��م (� ، )7أن �أراء املدققني وم�سئ ��ويل االئتمان ايجابية جتاه جميع العب ��ارات ،حيث كانت فوق
املتو�سط وهو . 2.5
يو�ض ��ح اجلدول رقم ( )8متو�سط �آراء املدققني وم�سئويل االئتم ��ان واالنحراف املعياري الجمايل العبارات من
( )24-18ودرج ��ة االحتمالي ��ة ( ، )P-valueوقيمة  tاملح�سوبة عند م�ستوى الدالل ��ة الإح�صائية  α=0.05ونتيجة
الفر�ضية حول واجبات املدقق وم�سئولياته باكت�شاف الغ�ش واخلط�أ يف القوائم املالية.
جدول()8
نتيجة اختبار الفر�ضية الرابعة حول واجبات املدقق وم�سئولياته باكت�شاف الغ�ش واخلط�أ يف القوائم املالية
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف املعياري

املدققون

3.20

0.32

م�سئولو االئتمان

3.23

0.39

P-value Sig.
)(2-taliled
0.655

 Tاملح�سوبة
0.44-

الداللة الإح�صائية
α
0.05

نتيجة الفر�ضية
عدم امكانية قبول
فر�ض العدم

الزغــــول ومن�صــــور  -فجـــــوة التوقعـــــــات بني املدققــــــــــــــــني
وم�سئويل االئتمان العاملني يف البنوك التجارية الأردنية
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 3.20وبانحراف منخف� ��ض  0.32ومتو�س ��ط �إجابات م�سئ ��ويل االئتمان 3.23

بل ��غ متو�س ��ط �إجاب ��ات املدقق�ي�ن
وبانحراف منخف�ض  ، 0.39مما يدل على تقارب الآراء وعدم وجود ت�شتت كبري يف �إجابات كل من املدققني وم�سئويل
االئتمان حول هذه الفر�ضية.
ومب ��ا �أن متو�س ��ط ادراك املدققني حول واجبات املدق ��ق وم�سئولياته باكت�شاف الغ�ش واخلط� ��أ يف القوائم املالية
�أق ��ل م ��ن متو�سط توقعات م�سئويل الإئتم ��ان  ،وعلى الرغم م ��ن �أن درجة االحتمالي ��ة (� )p-valueأكرب من م�ستوى
الدالل ��ة الإح�صائي ��ة � ، αإال �أن ه ��ذا ي ��دل على ع ��دم امكانية قبول فر�ض الع ��دم وبالتايل ت�صب ��ح الفر�ضية” توجد
فج ��وة توقعات بني مدققي احل�ساب ��ات وم�سئويل االئتمان حول واجبات وم�سئوليات املدق ��ق باكت�شاف الغ�ش واخلط�أ
يف القوائم املالية”.
خام�ساً :فجوة التوقعات حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية:
فيم ��ا يل ��ي جدول رقم ( )9الذي يبني �آراء املدققني وم�سئويل االئتم ��ان حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف
القوائم املالية.
جدول رقم ()9
�آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية
العبارة

 -25على املدقق الت�أكد ب�أنه مت الإف�صاح عن التغيري يف تطبيق ال�سيا�سات واملبادئ املحا�سبية.
 -26على املدقق الت�أكد ب�أنه مت الإف�صاح عن الأ�سباب التي �أدت �إلى تغيري يف تطبيق ال�سيا�سات
واملبادئ املحا�سبية.
 -27يلتزم املدقق بالتحقق من وجود �إف�صاح كاف عن البيانات املالية املهمة مل�ستخدم القوائم
املالية.
كاف عن م�شاكل اال�ستمرارية لل�شركة املد َقق عليها .
 -28يلتزم املدقق بالتحقق من وجود �إف�صاح ٍ
 -29على املدقق �أن يف�صح يف تقريره عن عمليات الغ�ش والت�ضليل الناجتة عن تالعب الإدارة
واملوظفني .
 -30على املدقق الإف�صاح عن عدم كفاءة نظام الرقابة الداخلي الالزم حلماية موجودات ال�شركة
مو�ضع التدقيق .
الفا كرونباخ

مدققون العدد=74

م�سئولو ائتمان العدد=52

َ�س

ع

َ�س

ع

3.56

0.52

3.65

0.48

3.33

0.78

3.48

0.57

3.40

0.52

3.46

0.60

3.39

0.54

3.13

0.68

3.21

0.62

3.40

0.60

3.01

0.76

3.28

0.57

% 70

% 68
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يب�ي�ن اجل ��دول رق ��م(� ، )9أن �أراء املدققني وم�سئويل االئتم ��ان ايجابية جتاه جميع العب ��ارات ،حيث كانت فوق
املتو�سط وهو . 2.5
يو�ض ��ح اجلدول رق ��م ( )10متو�سط �آراء املدققني وم�سئ ��ويل االئتمان واالنحراف املعي ��اري الجمايل العبارات
م ��ن ( )25-30ودرجة االحتمالي ��ة ( ، )P-valueوقيمة  tاملح�سوبة عند م�ستوى الداللة الإح�صائية  α=0.05ونتيجة
الفر�ضية حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية.
جدول()10
نتيجة اختبار الفر�ضية اخلام�سة حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املدققون

3.32

0.44

م�سئولو االئتمان

3.40

0.39

P-value Sig.

 Tاملح�سوبة

)(2-taliled

1.06-

0.28

الداللة

نتيجة

الإح�صائية α

الفر�ضية

0.05

عدم امكانية
قيول فر�ض
العدم

 3.32وبانحراف منخف� ��ض  0.44ومتو�س ��ط �إجابات م�سئ ��ويل االئتمان 3.40

بل ��غ متو�س ��ط �إجاب ��ات املدقق�ي�ن
وبانح ��راف منخف� ��ض ، 0.39حيث يالح ��ظ �أن االنحراف املعياري مل يتجاوز  % 50م ��ن املتو�سط احل�سابي لكل من
�إجاب ��ات املدقق�ي�ن وم�سئويل االئتمان  ،مما ي ��دل على عدم وجود ت�شتت كبري يف �إجاب ��ات كل من املدققني وم�سئويل
االئتمان حول هذه الفر�ضية.
ومبا �أن متو�سط ادراك املدققني حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية �أقل من متو�سط توقعات
م�سئويل الإئتمان  ،وعلى الرغم من ان درجة االحتمالية (� )p-valueأكرب من م�ستوى الداللة الإح�صائية � ، αإال �أن
هذا يدل على عدم امكانية قبول فر�ض العدم وبالتايل ت�صبح الفر�ضية “توجد فجوة توقعات بني مدققي احل�سابات
وم�سئويل االئتمان حول م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية”.
�ساد�ساً� :أثر �أتعاب و�أجور تدقيق احل�سابات على فجوة التوقعات:
فيم ��ا يلي جدول رقم ( )11الذي يبني �آراء املدققني وم�سئويل االئتمان حول �أثر �أتعاب و�أجور تدقيق احل�سابات
على فجوة التوقعات.
جدول رقم ()11
�آراء مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتمان حول �أثر �أتعاب و�أجور تدقيق احل�سابات على فجوة التوقعات
العبارة

مدققون العدد=74

م�سئولو ائتمان العدد=52

َ�س

ع

َ�س

ع

� -31إن ال�ضغط على �أتعاب و�أجور مدقق احل�سابات ت�ؤثر على نوعية التدقيق

2.51

0.83

3.00

0.76

 -32يجب �أن ال يقوم مدقق احل�سابات بتقدمي خدمته مقابل �أجر يتوقف على النتائج .

3.55

0.62

3.61

0.74

� -33إن ال�ضغط على �أجور املدققني ي�ؤدي �إلى �إنفاق وقت �أقل على عملية التدقيق .

2.45

0.77

2.86

0.79

� -34إن انت�شار املناف�سة بني مكاتب التدقيق للح�صول على العميل ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الأتعاب
املهنية للمدقق وانخفا�ض كفاءة التدقيق.

2.94

0.93

3.00

0.76

الفا كرونباخ

% 62

% 67

الزغــــول ومن�صــــور  -فجـــــوة التوقعـــــــات بني املدققــــــــــــــــني
وم�سئويل االئتمان العاملني يف البنوك التجارية الأردنية
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يب�ي�ن اجل ��دول رقم(� ، )11أن �أراء املدقق�ي�ن وم�سئويل االئتمان ايجابية جتاه جميع العب ��ارات ،حيث كانت فوق
املتو�سط  ،با�ستثناء �أراء املدققني حول الفقرة الثالثة والثالثون حيث انخف�ض املتو�سط عن . 2.5
يو�ض ��ح اجلدول رق ��م ( )12متو�سط �آراء املدققني وم�سئ ��ويل االئتمان واالنحراف املعي ��اري الجمايل العبارات
م ��ن ( )31-34ودرجة االحتمالي ��ة ( ، )P-valueوقيمة  tاملح�سوبة عند م�ستوى الداللة الإح�صائية  α=0.05ونتيجة
الفر�ضية حول �أثر �أتعاب و�أجور تدقيق احل�سابات على فجوة التوقعات.
جدول()12
نتيجة اختبار الفر�ضية ال�ساد�سة حول �أثر �أتعاب و�أجور تدقيق احل�سابات على فجوة التوقعات
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املدققون

2.92

0.54

م�سئولو االئتمان

3.11

0.49

P-value Sig.
)(2-taliled
0.03

 Tاملح�سوبة
2.09-

الداللة

الإح�صائية α
0.05

نتيجة الفر�ضية
عدم امكانية قبول فر�ض
العدم

بل ��غ متو�س ��ط �إجاب ��ات املدقق�ي�ن  2.92وبانحراف منخف� ��ض  0.54ومتو�س ��ط �إجابات م�سئ ��ويل االئتمان 3.11

وبانح ��راف منخف� ��ض  ، 0.49حيث يالحظ �أن االنحراف املعياري مل يتجاوز  % 50م ��ن املتو�سط احل�سابي لكل من
�إجابات املدققني وم�سئويل االئتمان  ،مما يدل على تقارب الآراء وعدم وجود ت�شتت كبري يف �إجابات كل من املدققني
وم�سئويل االئتمان حول هذه الفر�ضية.
ومبا �أن متو�سط ادراك املدققني �أثر �أتعاب و�أجور تدقيق احل�سابات على فجوة التوقعات �أقل من متو�سط توقعات
م�سئ ��ويل الإئتم ��ان  ،ودرج ��ة االحتمالي ��ة (� )p-valueأقل من م�ستوى الدالل ��ة الإح�صائية  ، αفه ��ذا يدل على عدم
امكانية قبول فر�ض العدم وبالتايل ت�صبح الفر�ضية” توجد فجوة توقعات بني مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتمان
حول �أثر �أتعاب و�أجور مدقق احل�سابات على فجوة التوقعات”.
�س��ابع ًا :ترتي��ب العوام��ل الأك�ثر ت�أث�ير ًا على فج��وة التوقعات ح�س��ب ر�أي املدققني وم�س��ئويل
االئتمان:
�أ -ح�سب ر�أي املدققني
مت ا�ستخ ��راج املتو�سط ��ات احل�سابي ��ة وذلك للتع ��رف على �أي م ��ن العوامل ه ��و الأكرث ت�أثريا عل ��ى وجود فجوة
التوقعات ،وذلك ح�سب ر�أي املدققني .
فيما يلي اجلدول رقم ( )13يو�ضح ترتيب العوامل الأكرث ت�أثريا على فجوة التوقعات ح�سب ر�أي املدققني :
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جدول رقم ()13
العوامل الأكرث ت�أثريا على وجود فجوة التوقعات وذلك ح�سب ر�أي املدققني
املتو�سط احل�سابي

ن�سبة الت�أثري

ا�ستقاللية املدقق وحياده

4.55

% 21.78

1

العامل

م�سئولية املدقق باكت�شاف الغ�ش والتالعب يف القوائم املالية

4.16

% 19.91

2

م�سئولية املدقق عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية

3.77

% 18.05

3

واجبات املدقق وم�س�ؤولياته نحو �صحة الأرقام املحا�سبية

3.36

% 16.08

4

م�س�ؤولية املدقق من حيث م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية

3.12

% 14.94

5

�أتعاب و�أجور مدقق احل�سابات

1.93

% 9.24

6

20.89

% 100

---

املجموع

2013

الرتتيب

ب -ح�سب ر�أي م�سئويل االئتمان
فيم ��ا يل ��ي اجلدول رق ��م ( )14يو�ضح ترتيب العوام ��ل الأكرث ت�أثريا على فج ��وة التوقعات ح�س ��ب ر�أي م�سئويل
االئتمان:
جدول رقم ()14
العوامل الأكرث ت�أثريا على وجود فجوة التوقعات وذلك ح�سب ر�أي م�سئويل االئتمان
العامل

املتو�سط احل�سابي

ن�سبة الت�أثري

الرتتيب

ا�ستقاللية املدقق وحياده

4.78

% 22.81

1

م�سئولية املدقق عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية

4.30

% 20.51

2

م�س�ؤولية املدقق من حيث م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية

3.59

% 17.13

3

�أتعاب و�أجور مدقق احل�سابات

3.26

% 15.55

4

م�سئولية املدقق باكت�شاف الغ�ش والتالعب يف القوائم املالية

3.11

% 14.84

5

واجبات املدقق وم�س�ؤولياته نحو �صحة الأرقام املحا�سبية

1.92

% 9.16

6

20.96

% 100

---

املجموع

يالح ��ظ �أن العامل املتعل ��ق با�ستقاللية املدقق وحياده هو �أكرث العوامل ت�أثري ًا عل ��ى وجود فجوة التوقعات ح�سب ر�أي
كل م ��ن املدقق�ي�ن و م�سئويل االئتمان حيث احتل املرتبة الأولى من حيث �أثره عل ��ى وجود فجوة التوقعات يف التدقيق
وبن�سبة  % 21.78للمدققني و  % 22.81للم�سئولني بينما كانت اقل العوامل ت�أثريا على فجوة التوقعات يف التدقيق
ح�سب ر�أي املدققني هو �أتعاب و�أجور مدقق احل�سابات � ،أما ح�سب ر�أي م�سئويل االئتمان ف�إن �أقل العوامل ت�أثريا هو
واجبات املدقق وم�سئولياته حول �صحة الأرقام املحا�سبية .

الزغــــول ومن�صــــور  -فجـــــوة التوقعـــــــات بني املدققــــــــــــــــني
وم�سئويل االئتمان العاملني يف البنوك التجارية الأردنية
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النتائج
بناء على حتليل البيانات فقد تو�صل الباحث �إلى النتائج التالية :
 - 1يوج ��د فج ��وة يف التوقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان حول واجب ��ات املدقق وم�سئولياته حول �صحة الأرقام
املحا�سبي ��ة ال ��واردة يف القوائ ��م املالية ،وهذا قد يعك�س ع ��دم معرفة م�سئويل االئتمان ب� ��أن املدقق يح�صل على
ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية ،ولي�س ان يقوم املدقق مبنع ح�صول �أخطاء.
 - 2هن ��اك فج ��وة يف التوقعات ب�ي�ن مدققي احل�سابات وم�سئويل االئتم ��ان يف البنوك التجاري ��ة الأردنية فيما يتعلق
با�ستقاللي ��ة املدقق وحياده ،وهذا قد يكون ب�سبب ان نظ ��ام جمعية املحا�سبني االردنيني يجيز ملدقق احل�سابات
بتق ��دمي اال�ست�ش ��ارة واخل�ب�رة املهنية يف املج ��االت املحا�سبي ��ة وال�ضريبية ،ا�ضاف ��ة لأعمال التدقي ��ق ،بينما ان
م�سئ ��ويل االئتمان يعتقدون بان قيام املدقق بتقدمي اال�ست�شارات واخلربة املهنية لل�شركة املدقق عليها ي�ؤثر على
ا�ستقالليته وحياده.
 - 3ال يوج ��د فج ��وة يف التوقع ��ات بني مدققي احل�سابات وم�سئ ��ويل االئتمان فيما يتعلق مب�سئولي ��ة املدقق عن تقييم
قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية ،وهذا قد يكون نابع من �إدراك م�سئويل االئتمان بانه يجب على املدقق ان ي�شري
ال ��ى ا�ستمراري ��ة ال�شركة لأكرث من اثنتي ع�شر �شهر ًا ،وهو ما ين�ص عليه معيار التدقيق الدويل رقم  570والذي
ي�شري الى «انه اذا كان تقييم االدارة لقدرة املن�شاة على اال�ستمرارية تغطي اقل من اثنتي ع�شر �شهر ًا من تاريخ
امليزاني ��ة العمومي ��ة ،فانه يجب على املدقق ان يطلب م ��ن االدارة متديد فرتة تقييمها الى اثنتي ع�شر �شهر ًا من
تاري ��خ امليزاني ��ة العمومية»� .إال انه يجب التنويه الى ان فرق املتو�سطات هو ذو داللة اح�صائية ( 2.92للمدققني
مقابل مل�سئويل االئتمان ، )3.11ولكن قد ال يعتد به عملي ًا.
 - 4يوج ��د فج ��وة توقع ��ات بني املدققني وم�سئ ��ويل االئتمان حول م�س�ؤولي ��ة املدقق عن اكت�ش ��اف الغ�ش والتالعب يف
القوائ ��م املالية ،ويجب التنويه الى ان فرق املتو�سط ��ات هو ذو داللة اح�صائية ( 3.20للمدققني مقابل مل�سئويل
االئتمان ، )3.23ولكن قد ال يعتد به عملي ًا.
 - 5يوجد فجوة توقعات بني املدققني وم�سئويل االئتمان فيما يتعلق م�ستوى الإف�صاح الواجب توفره يف القوائم املالية،
ويج ��ب التنويه الى ان فرق املتو�سطات هو ذو داللة اح�صائية ( 2.92للمدققني مقابل مل�سئويل االئتمان،)3.11
ولكن قد ال يعتد به عملي ًا.
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 - 6يوج ��د فج ��وة يف التوقعات بني املدقق�ي�ن وم�سئويل االئتمان فيما يتعلق ب�أثر �أتع ��اب و�أجور مدقق احل�سابات على
نوعي ��ة التدقيق ،وهذا قد يك ��ون باعتقاد م�سئويل االئتمان بانه اذا انخف�ضت �أتع ��اب و�أجور التدقيق للمدققني،
ف�سي�ؤث ��ر عل ��ى �أدائهم وعلى ع ��دم بذلهم العناية املهنية الكافي ��ة للقيام بواجباتهم .ويج ��ب التنويه الى ان فرق
املتو�سطات هو ذو داللة اح�صائية ( 3.2للمدققني مقابل مل�سئويل االئتمان ، )2.97ولكن قد ال يعتد به عملي ًا.
 - 7كان ��ت �أراء املدقق�ي�ن وم�سئويل االئتم ��ان متفقة على �أن �أك�ث�ر العوامل �أثر ًا على فجوة التوقع ��ات يف التدقيق هو
ا�ستقاللي ��ة املدقق وحي ��اده  ،بينما اختلفت �آرا�ؤهم حول اقل العوامل ت�أثريا عل ��ى فجوة التوقعات  ،كانت وجهة
نظ ��ر املدققني على �أن �أقل العوامل ت�أثري ًا عل ��ى فجوة التوقعات هي �أتعاب و�أجور مدقق احل�سابات  ،بينما كانت
م�سئولي ��ة املدق ��ق نحو �صحة الأرقم املحا�سبية هي �أقل العوامل ت�أث�ي�ر ًا ح�سب ر�أي م�سئويل االئتمان .وهذا ي�شري
الى ت�ضارب يف اجابات املدققني وم�سئويل االئتمان وعدم ات�ساقها.
 - 8كذل ��ك احلال يف جمال م�س�ؤولية املدققني ع ��ن اكت�شاف الغ�ش ،حيث ان انخفا�ض متو�سط اجابات املدققني عن
متو�س ��ط اجاب ��ات م�سئويل االئتم ��ان �أدى الى وجود فجوة ،حي ��ث كان متو�سط اجابات املدقق�ي�ن  3.2بينما كان
متو�س ��ط اجاب ��ات م�سئ ��ويل االئتمان  3.23على الرغم م ��ن �أن الفرق مل يكن ذا دالل ��ة اح�صائية ،ف�إن املدققني
و�ضع ��وا امل�سئولي ��ة ع ��ن اكت�شاف الغ�ش يف املرتب ��ة الثانية من حيث الت�أث�ي�ر على الفجوة ،بينم ��ا و�ضعها م�سئولو
االئتمان يف املرتبة اخلام�سة ،وهذا ي�شري اي�ض ًا الى ت�ضارب يف �آراء املدققني وم�سئويل االئتمان وعدم ات�ساقها.
اال�ستنتاجات
بنا ًء على نتائج الدرا�سة  ،ميكن التو�صل �إلى اال�ستنتاجات التالية :
 - 1كان ��ت توقعات م�سئ ��ويل االئتمان متيل �إلى عدم تق ��دمي مدققي احل�سابات ال�ست�شارات لل�ش ��ركات املدقق عليها
لأن ذل ��ك ي�ؤث ��ر على ا�ستقالليتهم وحيادهم  ،بينما مل يرى مدقق ��و احل�سابات ب�أن تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية
ي�ؤث ��ر عل ��ى حيادهم وا�ستقالليتهم  ،حيث �أن املادة (�6-أ) م ��ن نظام رقم ( )7ل�سنة  2006جلمعية املحا�سبني
القانوني�ي�ن الأردني�ي�ن جتيز ملزاول مهن ��ة املحا�سبة القانونية  ،تق ��دمي اال�ست�شارة واخل�ب�رة املهنية يف املجاالت
املحا�سبية وال�ضريبية �إ�ضافة لأعمال التدقيق.
 - 2ي ��رى مدقق ��و احل�سابات ب�أن قيامهم بالتدقي ��ق على ال�شركات لفرتة طويلة ال ي�ؤثر عل ��ى حيادهم ،كما �أن املادة
رق ��م ( )33م ��ن قانون مزاولة املهنة امل�ؤقت رقم ( )73ل�سنة  2003حددت للمدققني فرتة �أربع �سنوات متتالية
للتدقيق على ال�شركات امل�ساهمة على �أن ت�ؤخذ موافقة الهيئة العليا جلمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني على
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م ��ا زاد عل ��ى ذلك ،بينما يرى م�سئولو االئتمان ب�أن ارتباط املدققني لف�ت�رة زمنية طويلة ي�ؤثر على ا�ستقالليتهم
وحيادهم.
 - 3يرى املدققون ب�أن ال�ضغط على �أتعاب و�أجور التدقيق (تخفي�ض الأتعاب) ال ي�ؤدي �إلى �إنفاق وقت �أقل على عملية
التدقيق بخالف ر�أي م�سئويل االئتمان الذين يرون �أن ال�ضغط(تخفي�ض الأتعاب) على �أجور املدققني ي�ؤدي �إلى
�إنفاق وقت �أقل على عملية التدقيق  ،وت�ؤثر على نوعية التدقيق .
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