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 جامعة العلوم التطبيقية

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 الملخص 
هدفت هذه الدراسةة لل  الوقو  لل  مد  التاام المحاس  القانون  ارردن  ف  اتتاا  االططا  الجوهرية ف  القوامم 

د  توافر ؤوليتهم المهنية، ومالمالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وذلك من طالل تقييم مد  التاام مدقق  الحسةةةةةةةةةةةةابات لمسةةةةةةةةةةةة
ومد  التاامهم بتططيط لملية التدقيق وقدرتهم ف  اتتاةةةةةةةةةةةةةةا  مطاطر  ش   التفةا ة العلميةة والعمليةة والطبرة المهنيةة لةديهم

 ، وانتها  بالمعوقات الت  تؤثر لل  قدرة المدقق ف  أدا  مسؤوليته المهنية، وتتون مجتمع الدراسة من االفراد العامليناإلدارة
مكات  مدقق  الحسةابات القانونيين، أما لينة الدراسة فقد تم اطتيارها بطريقة لاوامية من مجتمع الدراسة حي  تم توايع  ف 
( استبانة و توصل البح  لل  لدة نتامج أهمها بأن مدقق  الحسابات المااولين للمهنة ف  230( اسةتبانة اسةترد منها )250)

المةةاليةةة وفق معةةايير التةةدقيق الةةدوليةةة ويبةةذلون العنةةايةةة المهنيةةة الالامةةة   مون بتةةدقيق القواممالمملتةةة ارردنيةةة الهةةااةةةةةةةةةةةةةةميةةة يلتا 
ينبغ  لل  المنظمات المهنية القيام بتحديد  التتاةةةةةةا  ارططا  الجوهرية واالحتيال، وقدمت الدراسةةةةةةة لدة توصةةةةةةيات أهمها

 تتاةةةةةةةا  ارططا  الجوهرية واالحتيال ف  التقاريرمسةةةةةةةؤوليات المدققين باةةةةةةةكل دقيق ووضةةةةةةةع القوالد والضةةةةةةةوابط المتعلقة با
 ة.وبعدالة هذه التقارير ف  التعبير لن المراتا المالي قارير المالية ان يثقوا بآرامهمالمالية، حت  يتمكن لمستطدم  الت

يق الدول  رقم ، معيار التدق240: الططأ، الغش، معايير التدقيق الدولية، معيار التدقيق الدول  رقم الكلمات المفتاحية
 ، المحاسبين القانونين ارردنيين، مكات  التدقيق ارردنية.315

 المقدمة
ملية ل المراحل المتعددة الت  تمر بها مر بديه  بسةةةةب أبالمسةةةةتندات والسةةةةجالت المحاسةةةةبية  أططا وجود  احتمالن ل
م القوام اً  بإلدادانته، و جرا  تسةةويات الجردا  راجعة، و لداد مياان الما  والترصةةيد و والترحيل بالتسةةجيل  ً ا، بدلماليةا القوامم للداد

 يتوج   الت ش مادي ف  البيانات المحاسةةةةةةةةةةةةبية  أووجود ططأ  لل قد تؤدي  الت رات ثوهناك بعض المؤ  المالية. والتقارير
 . (ISA, 240: 34):ومنها ،لند لمله وتنفيذه لططة التدقيق اللتباراطذها بعين ألل  مدقق الحسابات 

                                                 

 .2105ديسمبر وُقبل للنار ف   ،2105أ سطس تم تسلم البح  ف   *
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 ات ف  الحصول لل  قرامن التدقيق الالامة.صعوب 

  ة.دار إلامجمولة قليلة من اراطاص لل   أوسيطرة اطص واحد 

 حاالت الفال. اادياد منها ،ضغوط  ير طبيعية تعان  منها الاركة داطليا 

  (.المقدمةلمليات  ير طبيعية مثل )دفعات للمحامين تبدو لالية مقارنة بالطدمات 
االطتبارات  ذهه مر تحديدأويترك  ارات التدقيق،بباطتسةةةةةةةةةةةةةاس القيام أتةدقيق هةذه ارططةا  تتم لادة لل  ن لمليةة إوبةالتةال  فة

 ،  كل ارططا واتتاةةةات االعمليو  اةةةامل لفحص كل القيود تدقيق يوجد برنامج والالتدقيق، ل  المدقق الذي يحدد ذلك ف  برنامج ل
نتامج و  كا المال ر الم حولي فن  محايد أبدا  ر إلهد  تبل ، ا  والغشل  اتتاةةةةةةةةةا  ارططلهد  ت التدقيق ال لملية نأطاصةةةةةةةةةة و 

 .م بها المدققيقو  الت  نطاق االطتبارات قليوبالتال   ،ت ارططا قل ،ان نظام الرقابة الداطلية ف  الماروع قويً اكلما كاإللمال، و 
من اإلدارة بأن البيانات المالية ككل  لل  تأتيد معقولأن يحصةةةةةةةةةةةةةةل لةذا لل  المةدقق لندما يقوم بأدا  لملية التدقيق 

الططأ، ولل  المدقق اتطاذ موقف الاةةةك المهن  أثنا  لملية أو  ت بسةةةب  االحتيالسةةةوا  أتان ،الجوهرية ارططا طالية من 
لجرا ات التدقيق الفعالة التتاةةةةةةا  ، وكذلك وضةةةةةةع احتمال رن تتون تجاوا اإلدارة أنظمة الرقابةلاحتمال ، ووضةةةةةةع التدقيق

لبيانات ااحتمال احتوا  كما يج  للية اتطاذ موقف الاك المهن  لند أدا  لملية التدقيق وذلك لمرالاة  ،مناسبة ير لططأ ا
ما لذا كانت المعلومات وأدلة التدقيق الت  تم لا مسةةةةةةةةةةةةتمرً  المالية لل  أططا  جوهرية، كما يتطل  الاةةةةةةةةةةةةك المهن  تسةةةةةةةةةةةةاؤالً 

 ة بسب  االحتيال.الحصول لليها توح  بوجود أططا  جوهري

 :وأسئلتهامشكلة الدراسة 
ما  دةوالت  لا وحدودها، اتتاا  ارططا  والغش الحسابات ف  ليات مدققمسمو و يدور نقاش مستمر حول طبيعة 

ان  نظرة المجتمع ج لل بظهور حاالت الفال المؤسس   ليات المدققمسةمو  حي  تتأثر ق،بالبيمة الت  يعمل بها المدقترتبط 
هتمةةة بعمليةةة الفمةةات الم حيةة  تنظر ،ليةةات الت  يتوقعهةةا المجتمع من المةةدققين والمنتظمين للمهنةةةمسةةةةةةةةةةةةةةمو لتةةدقيق واللعمليةةة ا
ذلك ، و غشططا  والالناتج لن ار لية التاملة لن الفاةةةةلمسةةةةمو تحميل المدققين ال لل نظرة الناقد الدال   المدقق لل التدقيق 

تقادي منظم فحص ان بإجرا القيام  بل ،اتتاةةا  ارططا  تليسةةلية المدقق سةةمو م نأيطالف وجهة النظر المهنية الت  تعتبر 
 :التساؤالت اآلتي  اجاة  ن البحث يحاول اإلفإن  لذا ،فن  محايد رأي للطا للبيانات المالية بهد  

 ؟الجوهرية مسموليته ف  اتتاا  ارططا  ارردنهل يدرك المحاس  القانون  ف   -لا و أ
 ؟رططا  والغشاف  تحديد  والطاصة معايير التدقيق الدوليةن ف  ارردن بتطبيق يو ن القانونو المحاسب هل يلتام -اثانيا 

 :أهداف الدراسة
 :اآلتية ارهدا تحقيق لل  تهد  الدراسة 

 .الغشو  التعر  لل  وجهة نظر المحاسبيين القانونيين الطارجيين ف  ارردن حول مسموليتهم لن كاف ارططا  الجوهرية -0
 .الدوليةتطبيق معايير التدقيق ب ارردن لتعر  لل  مد  التاام المحاسبيين القانونيين ف ا -2

 أهمية البحث:
 الططأ اطرمط تحديد ف  ارردنيين نيالقانوني نيالمحاسةةةةةةةةةةةةب التاام مد  لل حقيقة التعر  من البح   أهميةتنبثق 
 حي  يعد ،  لضةةةةفا  الثقة لل  الرأي الفن  المحايد للمدققوذا أهمية ف ا،ويرجع تحديد هذا المجال لتونه أسةةةةاسةةةةيً  ،الجوهري 

الية ا بعد سةةلسةةلة الفضةةامت المتتوطصةةوصةةً  ،ق ف  الوقت الحاضةةريهذا الموضةةوع من الموضةةولات الت  تحتاى لل  بح  لم
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المهنة  هلتبر  اةةةةركات التدقيق والمحاسةةةةبة ف  العالم، لضةةةةافة لل  تنام  الطل  من المجتمع لل  الطدمات الت  تقدمها هذ
نتيجة للماةكالت االقتصةةادية والمالية الت  يواجهها المجتمع، ومما يعاا أهمية الموضةوع تعدد الجهات المسةةتفيدة من نتامجه 

 والجهات المنظمة للمهنة. ،والجهات الطاضعة للتدقيق ،والت  تتمثل بمكات  التدقيق

 :فرضيات الدراسة
 .الجوهرية اتتاا  ارططا  لنن ف  ارردن مسموليتهم و ين القانونو : ال يدرك المحاسباألولىالفرضية 

 الجوهرية.( والطاص بارططا  315معيار التدقيق الدول  رقم )بن ف  ارردن و ن القانونيو : ال يلتام المحاسبالفرضية الثانية

تقديرات أفراد لينة  ( بينα =0.05اإلحصةةةةامية )لند مسةةةةتو  الداللة  لحصةةةةاميةال توجد فروق ذات داللة  :الفرضيييية الثالثة
ُتعا  لمتغير العمر، والاةةةةةةةةةةةهادة العلمية،  ،(315الدراسةةةةةةةةةةةة لل  بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم )

 .والمؤهل العلم ، ولدد سنوات الطبرة، والاهادة المهنية

 :الدراسات السابقة
 :الدراسات العربية -1

 أنواعد ا وتحدييً للتترونت ف  معالجة البيانات آالت  تسةةةةةتطدمها المناةةةةة مةارنظتوضةةةةةيت  لل هدفت و  (2003 ،أحمد)دراسيييية 
ية للبيانات والتعر  لل  طرق التدقيق المسةةةةةةةةةةتطدمة ف  ظل البيمة لتترونالمعالجة اإل أنظمةترتت  ف   أنوالغش الممكن  ارططا 

ريقة من طرق المستطدمة ف  كل ط ارططا ف  اتتاةا  فعالية  ارتثرالفنية  ارسةالي وكذلك تحديد  ،ية لمعالجة البياناتلتتروناإل
  ظل ف ارططا طرق التدقيق ف  اتتاةةةةةا   أهممن  اآلل طريقة التدقيق من طالل الحاسةةةةة   نأ لل  وتوصةةةةةلت الدراسةةةةةة .التدقيق
 .ج التدقيق العامةامف  ظل هذه الطريقة ه  بر  ارططا الفنية ف  اتتاا   ارسالي  وأتثر ،ية لمعالجة البياناتلتترونالبيمة اإل

 ،ةالتقارير المالي ف مدقق الحسةةةةةابات لن اتتاةةةةةا  التضةةةةةليل  ليةمسةةةةةمو تحليل  لل هدفت و ( 2006 ،دراسيييية )دحدو 
لعوامل حي  تعد ماكلة التضليل ف  التقارير المالية وتحديد ا ،ثرة ف  اتتاافه من قبل مدقق  الحساباتؤ وتحديد العوامل الم

ت آاةةةةةةمن ياتمن كبر  مالية ف  لدد ماةةةةةةكالتوذلك بعد ظهور  ،طاصةةةةةةة ف  الوقت الحال  ميةأه تذا ثرة ف  اتتاةةةةةافهؤ الم
 بالعديد من العوامل المرتبطة تتأثرلملية اتتاةةةةةةا  التضةةةةةةليل  نأ لل وطلصةةةةةةت الدراسةةةةةةة  .لل  المسةةةةةةتو  العالم  لمالار

دارتهاوكذلك بالمناةةةاة  بالمدقق، للعوامل  أثيرتوليس هناك  ،مهنيةات الباإلصةةةدار  يتأثراتتاةةةا  التضةةةليل  أنلن  الً فضةةة ،وا 
 .االجتمالية ف  لملية اتتاا  التضليل ف  التقارير المالية

التعر  لل  مةد  اتبةةاع مةدقق  الحسةةةةةةةةةةةةةةابةات ارردنيين القةةانونيين  لل  هةدفةتو ( 2008، المومني والبيدور)دراسييييييييية 
الواج  اتطاذها  جرا اتالمتعلق باإل 240رقم الالامة للتاةةةةةف لن الغش بما يتمااةةةةة  مع معيار التدقيق الدول   جرا اتلإل

من  240ن مدقق  الحسةةةةابات ارردنيين ملتامون بتطبيق معيار التدقيق الدول  رقم أ الدراسةةةةةلتاةةةف الغش، وقد بينت نتامج 
لن  غباللإلالالامة  جرا اتالالامة لند ظهور دالمل ارططا  والغش، وكذلك التاامهم باتباع اإل جرا اتطالل التاامهم بةاإل
والجهات المسةةةةةةةةةتفيدة والجهات النظامية، وقدمت الدراسةةةةةةةةةة توصةةةةةةةةةيات لالسةةةةةةةةةتفادة من تجار  مدقق   دارةلإلارططا  والغش 

وضةةرورة لقد ورش لمل وندوات مهنية متطصةةصةةة  ،الحسةةابات ارردنيين الذين لهم لالقة تمثيل مع اةةركات تدقيق طارجية
 الالامة للتاف لن ارططا  والغش.اتباع اإلجرا ات سابات مدقق  الح  لل  جيوكذلك  ،بمعايير التدقيق
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مدقق  الحسةةةةةةةةةابات لن التحريف والتالل  ف  القوامم المالية  ليةمسةةةةةةةةةمو تحديد  لل هدفت و  (2009 ،دراسيييييية )النزلي
ع هذا نليتها لن توفير الوسةةةةةامل التفيلة لممسةةةةةمو وكذلك تحديد  ،ارردنية العامةالمناةةةةورة الصةةةةةادرة لن الاةةةةةركات المسةةةةةاهمة 

ن مجتمع الدراسةةةةةةةةةة من الفمات ذات العالقة بالبيانات المالية المناةةةةةةةةةةورة الصةةةةةةةةةةادرة لن الاةةةةةةةةةةركات و  وتت  . التحريف والتالل 
 ل ل وتوصلت الدراسة .واإلارا وجهات الرقابة  ،ومدققو الحسابات ،الاركات لدارةوه  مجالس  ،المسةاهمة العامة ارردنية

تلك الاركات  ف ن مد  االلتاام الفعل  لمدقق  الحسةابات أتلك الفمات باة آرا صةامية بين معنوية ذات داللة لح فروق وجود 
 ناورة لتلك الاركات.ملمنع التحريف والتالل  ف  القوامم المالية ال امةالالواالطتبارات  جرا اتبتطبيق اإل

ما في دارةاإلتقييم واتتاةةا   ش و  ةاتهم المهنيلمسةةمولي ينالمدقق لدراكقياس مد   لل هدفت و (2010، الوشييلي)دراسيية 
اللبها ف  وت دارةطصةةةةةةةةةةةامص المراجعين ومكات  المراجعة ف  فعالية اتتاةةةةةةةةةةةا   ش اإلأثر  ارططا  الجوهرية، وتقييمب يتعلق

اطتبارات المراجعة العادية ال يمكنها اتتاةةةةةا   ش لل  أن  وتوصةةةةةلت الدراسةةةةةة .ارططا  الجوهرية من طالل الوضةةةةةع الوظيف 
تفعة المر  دارةممارسةةة الاةةك المهن ، واالسةةتجابة لمطاطر  ش اإل :دارة ش اإل لنالمراجع  ليةمسةةمو ل، كما كانوا مدركين دارةاإل

مرتبطة  إلدارةاالمراجع نحو  ش  ليةمسةةةمو  أنوباةةةكل مناقض للنتيجة السةةةابقة التبروا لتنهم  بتصةةةميم وتعديل برنامج المراجعة،
كامل لد  المراجعين لمطتلف جوان  مسةةةةمولية المراجع  لدراكوجود لبس ولدم  لل  مما ياةةةةيراطتبارات المراجعة العادية،  أدا ب

 ف  ضو  ما تقتضيه متطلبات معايير المراجعة الحديثة. دارةنحو اتتاا   ش اإل
 :الدراسات األجنبية -2

 الت  تاةا  الاركاتالتاةف لن فعالية تقنيات البح  لن البيانات ف  ات لل هدفت و (Kirkos et. al, 2007دراسية )
 76))لينة مكونة من  طذأوذلك من طالل  .وتتعامل مع العناصةةةةةةر المرتبطة بالقوامم المالية المضةةةةةةللة ةتصةةةةةةدر قوامم مالية مضةةةةةةلل
سبة ومن بين هذه الاركات كان هناك مؤار بالن ،فحص كل الاةركات المامولة ف  لينة الدراسةتم  حي  ،اةركة صةنالية يونانية

يقوم  ال كان أممضةةةللة  أنهاقاممة مالية لل   ةيأتصةةةنيف  لنحي   ،قوامم مالية مضةةةللة لصةةةدارالماةةةاركة ف   ( اةةةركة لل 38ل)
 :ا للمعايير التاليةوفقً 
يما يتعلق مالحظات السةةلطات الضةةريبية فأو  ن تتون تقارير المدققين متضةةمنة لاةةكوك ططيرة فيما يتعلق بدقة الحسةةاباتأ -0

 .العموميةة كقاممة الدطل والميااني ،باكل كبير ف  تغيير القوامم المالية للاركة ثرتأ الت بعدم التسوية الضريبية 
 .ن تتون تقارير المدققين متضمنة لاكوك ططيرة فيما يتعلق بتطبيق التاريع اليونان أ -2

ة مملن ذلك فإن قا الً فضةةةةةو  ،البيانات المالية المناةةةةةورة تحتوي لل  مؤاةةةةةرات مضةةةةةللة أننتامج الدراسةةةةةة  وأظهرت 
طالل البيانات  من تحتوي قوامم مالية مضةةللة أنهالل  تحديد نتامج تصةةنيف الاةةركات لل   ضةةميلة من النسةة  المالية قادرة

 .تقدم نماذى قادرة لل  تحقيق دقة تصنيفية كبيرة أنتقنية البح  لن البيانات يمكن  أن أظهرتكما  ،ال أم المناورة
ط وتسةلي ،النظر ف  مثل  الغش واالحتيال للادةهذه الدراسةة لل   تقتصةر او  (, Dorminey et. al 2012دراسية )

 ،بيةوذلك من طالل البحو  المحاسةةةة ،والتفكير المعاصةةةةر ف  المجتمع لمكافحة الغش واالحتيال ارطيرةالضةةةو  لل  النتامج 
تدقيق ل ططة الذلك من طالو صةةةوره، مثل  الغش باةةةكل طاص كنموذى لتقييم مطاطر االحتيال بكل صةةةورة من  أهميةتبدو 

لن الغش  النةةااةةةةةةةةةةةةةةمةةةليةةة مةةدقق الحسةةةةةةةةةةةةةةابةةات ف  تحةةديةةد مطةةاطر ارططةةا  الجوهريةةة مسةةةةةةةةةةةةةةمو  لل  تاةةةةةةةةةةةةةةير الت الاةةةةةةةةةةةةةةاملةةة 
ALCPA(2010)، نموذى يعكس التفكير الحال  لحدو  وضةةةةةةةةةةةةةةع ويتطلة  ذلةك  ،وفيهةا تحةديةد مطةاطر ارططةا  الجوهريةة

والباحثين ف   قينللمدق ارسةاسةيةضةةرورة توفير الموارد  لل  لدراسةةوتوصةلت ا .االحتيال لتعايا فهمنا لدوافع االحتيال والغش
 .لحساباتالمهنية ف  تدقيق ا والطبرةالتعليمية للفصول الدراسية  الفامدةة ذات رميسالغش واالحتيال لمعرفة الجوان  ال
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 :الجانب النظري للدراسة
 مفهوم الخطأ: -أولا 

 (53(، من معيةةار التةةدقيق ارمريك  رقم )2الططةةأ ف  الفقرة ) AICPAن لّر  المعهةةد ارمريك  للمحةاسةةةةةةةةةةةةةةبين القةةانونيي
دقيق . ولر  الططأ ضةةةةمن معايير الت"بما ف  ذلك ل فال مبالغ أو ليضةةةةاحات ،"تحريفات  ير مقصةةةةودة ف  القوامم المالية بأنه:

غ بما ف  ذلك حذ  مبل ،البيانات المالية"التحريفات  ير المقصةةةةةودة ف  بأنه: ( 5(، الفقرة )240الدولية ف  معيار التدقيق رقم )
أو تقدير محاسةةةةةةةةب   ير صةةةةةةةةحيت ناتج لن السةةةةةةةةهو أو تفسةةةةةةةةير طاط   ،. مثل ططأ ف  جمع بيانات أو معالجتها"أو ليضةةةةةةةةا 

ا . العرض أو لال فصةةةةةةةةةةأو  التصةةةةةةةةةةنيف،أو  االلترا ،أو  أو ططأ ف  تطبيق المبادئ المحاسةةةةةةةةةةبية المتعلقة بالقياس، ،للحقامق
لر  هذا كما (، 01: 2101القانونيين  الدول  للمحاسةةةةةةةةةةةةبين تحاد)اال ،(220: 2112دول  للمحاسةةةةةةةةةةةةبين القانونيين تحاد ال)اال
(Arens, 2000: 145) مثل:  ،""تحريفات  ير مقصةةةةةةودة ف  البيانات المالية، بما ف  ذلك حذ  مبلغ أو ليضةةةةةةا بأنه  الططأ

تعمد من م أو لجرا  القيام بعمل" :بأنه الجوهري  الططأولر  المالية. البيةانةات منهةا والت   ،ططةأ ف  جمع بيةانةات أو معةالجتهةا
 .(2102 ،)ذنيبات "طر  ثال  بهد  تحريف البيانات الماليةدارة أو من قبل اإلأو  مجمولة منهمأو  الموظفينأحد  قبل

أن احتمال و  ،المالية التقاريرأو السةةةةةةةةةةةةةةابقةة ير  البةاحة  أن الططةأ تحريف  ير متعمةد ف  القوامم  تعريفةاتمن طالل ال
من المراحل الت  تمر بها لملية للداد التقارير المالية، وقد يكون بأحد  أية مرحلة وف  ،نظام محاسب أي  حدوثه موجود ف 
النسيان و أ التفسةير والتطبيق المغلوط للسةياسةات المحاسبية، أططا  حسةابية أو كتابية ف  السةجالت المالية، الصةور التالية:

أو  هد  تغييرب ؛التقارير الماليةأو الجوهري هو تحريف متعمد ف  القوامم  الططأبينما  .لمعرفة بارصول المحاسبيةلدم ا أو
 .ارصولاستطدام  لسا ةبهد  أو  تاويد الدفاتر والسجالت،

 .(500: 2101، 503)معيار تدل لل  وجود مطاطر أططا  جوهريةلظرو  وارحدا  الت  قد لفيما يل  أمثلة و 
  ًتصةةةةةةةةةاداتاق، لل  سةةةةةةةةةبيل المثال بلدان بها تطفيض كبير للعملة أو المليات ف  مناطق  ير مسةةةةةةةةةتقرة اقتصةةةةةةةةةادي 

 تضطمية باكل مرتفع.
 لمستقبلية.الل  سبيل المثال تجارة العقود  بةلمليات معرضة رسواق متقل 

  أدلةلم تحد  وال يوجد لها  لملياتتسجيل. 
 .تطبيق سياسات محاسبية بصورة طاطمة 

 :تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية والتزام المدقق فيها -اانيا ث
 واجبات المدقق ف  تحديد مطاطر ارططا  الجوهرية: -أ

مطاطر لألططا  الجوهرية لند مسةةةةةةةةةةةتو  البيانات  المناسةةةةةةةةةةةبة لتحديد لجرا ات التدقيقلل  المدقق أن يصةةةةةةةةةةةمم وينفذ 
 مة لألططا  الجوهرية لند مسةةةةةةةةةةةةةةتو  البيانات المالية ما يل :المةاليةة. وتاةةةةةةةةةةةةةةمل االسةةةةةةةةةةةةةةتجابات التلية لتناول المطاطر المقي

 (521: 2101 ،551)معيار
 . الحفاظ لل  التاكك المهن 

 . تعيين موظفين أتثر طبرة من ذوي المهارات الطاصة أو استطدام طبرا 
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 . توفير المايد من اإلارا 

 يةة الفترة، حي  يتأثر تقييم مطاطر لجرا  تغييرات لةامةة ف  لجرا ات التةدقيق، مثةل لجرا ات أسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة ف  نهةا
 .ارططا  الجوهرية لند مستو  البيانات المالية

 :التزام المدقق بالتوثيق فيما يخص األخطاء الجوهرية حسب معايير التدقيق الدولية -ب

 (212: 2112 ( )حماد،521: 2101 ،551 )معياروثامق التدقيق ما يل : أن يحرص لل  أن تامل ينبغ  لل  المدقق 
 نطاق وطبيعة وتوقيت و  ،مطاطر المقيمة لألططا  الجوهرية لند مسةةتو  البيانات الماليةالالعامة لتناول  إلجرا اتا

 ها.ؤ لجرا ات التدقيق اإلضافية الت  يتم أدا

 . المناقاة بين فريق التدقيق لن مطاطر التحريف الجوهري الناتج لن ارططا 

 (522: 551ة لند مستو  البيانات المالية يج  لل  المدقق: )معيار رقم ولند تحديد مطاطر ارططا  الجوهرية المقيم

 مهمة. اتليمسمو ما يوكل لليهم من  لنجاامن طاللها  ون عيتعيين الموظفين الذين يملتون مهارات وقدرات يستط 
 لمالية االحتيالية ا قد ياير لل  للداد التقارير المناأة تقييم ما لذا كان اطتيار وتطبيق السياسات المحاسبية من قبل

 .ارربا الناتجة لن جهود اإلدارة ف  لدارة 
 جرا ات التدقيق  .لدطال لنصر لدم التنبؤ ف  اطتيار طبيعة وتوقيت ونطاق وا 

 (323: 333)معيار رقم  :ألخطاء الجوهريةا القيام بها في حال وجود مخاطرينبغي على المدقق التدقيق التي إجراءات  -ج

 لضةةةةةةةةافية تسةةةةةةةةتند طبيعتها وتوقيتها ونطاقها لل  المطاطر المقيمة لألططا  الجوهرية لند  م لجرا ات تدقيقيصةةةةةةةةمت
 مستو  اإلثبات وتستجي  لها.

 لل  المدقق:يج  ق الت  سيتم أداؤها، لند تحديد لجرا ات التدقي 

  ورصةةةةةةةةيد حسةةةةةةةةا  ،الجوهرية لند مسةةةةةةةةتو  اإلثبات لتل فمة معامالت ارططا أسةةةةةةةةبا  تقييم مطاطر أن يدرس 
فصا  بما ف  ذلكو   :ا 
o  احتمالية وجود أططا  جوهرية بسب  الطصامص المحددة لتل فمة معامالت أو رصيد حسا  أو لفصا. 
o  الصةةةلة، بحي  يقتضةةة  من المدقق الحصةةةول  الرقابة ذاتلذا كان تقييم المطاطر يأطذ بعين االلتبار أنظمة

 .فعاليةلل  أدلة تدقيق لتحديد فيما لذا كانت أنظمة الرقابة تعمل ب
  ا كلما ااداد تقييم المدقق للمطاطر.لل  أدلة تدقيق أتثر لقنالً أن يحصل 

 إجراءات التدقيق المناسبة التي يجب على المدقق القيام بها استجابة لتجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة المتبعة: -اثالثا 
تسةةةةةةجيل قيود ك بوذل ،اد التقارير المالية ش ف  للدجوهرية بسةةةةةةب  احتيال و تتضةةةةةةمن البيانات المالية أططا   ا ماكثيرً 

ينبغ  لل  المدقق تصةةةةميم و  ،551ا لمعيار التدقيق الدول  لدم التاام اإلدارة بنظام الرقابة الداطلية، وفقً  ير مناسةةةةبة نتيجة 
اةةمل ين أ لجرا ات التدقيق الت  تسةةتجي  للمطاطر المقيمة لألططا  الجوهرية لند مسةةتو  اإلثبات، وهذا من الممكنتنفيذ و 

 (022: 221)معيار رقم  (225: 551التالية: )معيار رقم الطرامقتغيير طبيعة وتوقيت ونطاق لجرا ات التدقيق ب
 مةمالو  تغيير طبيعة لجرا ات التدقيق الت  سيتم أداؤها، وذلك للحصول لل  أدلة تدقيق أتثر موثوقية . 
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 نهاية الفترة يتناول باةةكل أفضةةل مطاطر ارططا  تعديل توقيت اإلجرا ات الجوهرية. مثل أدا  فحص جوهري ف  
 الجوهرية بسب  االحتيال.

  يعكس نطاق اإلجرا ات المطبقة تقييم مطاطر ارططا  الجوهرية بسةةةةةةةةب  االحتيال. فعل  سةةةةةةةةبيل المثال، قد يكون
 .من المناس  ايادة أحجام العينات أو أدا  لجرا ات تحليلية لل  مستو  أتثر تفصيالً 

 لمدقق مطاطر أططا  جوهرية بسةةب  االحتيال تؤثر لل  كميات المطاون، لل  المدقق فحص سةةةجالت لذا حدد ا
 .امحددً  تماًماالمطاون للمناأة لتحديد المواقع أو البنود الت  تتطل  اه

 :تقارير المدقق الخاصة باألخطاء الجوهرية -ارابعا 

 :المنشأة التقرير عن األخطاء الجوهرية إلدارة -أ

 اف أططا  ف  الحاالت التالية:تلمدقق لبالغ اإلدارة بالسرلة الممكنة لندما يكينبغ  لل  ا
 لل  القوامم المالية  ير جوهري  أثرهباحتمال وجود ططأ حت  لو كان  هتوافر اك لدي. 
  ن الططأ أو الغش الموجود جسيم بالفعل.ألذا اتتاف 

 :لتي تصدر عن المدقق حسب معايير التدقيق الدوليةأنواع الرأي المهني او  الخطأ الجوهري على تقرير المدققأثر  -ب

، حيحهتصةةةةةةةأو لم يتم لليها لم ينعكس  ، لتنهجوهري لل  القوامم الماليةأثر  ذيلذا اتتاةةةةةةف المدقق وجود ططأ أو  ش 
ذا قامت اأو لكسةةةيً  امتحفظً  ارأيً  ييبدأن فإنه لل  المراجع  ول لل  أدلة صةةةبعرقلة أو منع المدقق من الح المناةةةأة ف  تقريره، وا 

ع ف  هذه فإنه يج  لل  المراج ،جوهري لل  القوامم الماليةأثر  اإلثبات الت  تسالده لل  تقييم ما لذا كان الططأ أو الغش له
أمةةا لذا  .ف  القوامم المةةاليةةة، وذلةةك لوجود قيود لل  نطةةاق لمليةةة التةةدقيق هيةةأأو يمتنع لن لبةةدا  ر  اا متحفظةةً الحةةالةةة أن يبةةدي رأيةةً 

مدقق  ير قادر لل  تحديد ما لذا كان الططأ أو الغش قد حد  بسةةةةةةةةةب  القيود المفروضةةةةةةةةةة بموج  الظرو  وليس من كان ال
 .(355: 2112 )حماد، لليه النظر ف  تأثير ذلك لل  تقريره النهام  نإف ،جان  المناأة

 :الدراسة الميدانية
 مجتمع الدراسة وعينتها:

اسةةةةتبعاد تم و  ،امدققً  (567)والبالغ لددهم المرطصةةةةين والمااولين للمهنة ن المدققيلل  جميع مجتمع الدراسةةةةة  ااةةةةتمل
قام الباح   ا.مدققً  (416) العينةلتبق   ،(151)، ويبلغ لةددهم المةدققين  ير المااولين للمهنةة بسةةةةةةةةةةةةةةبة   يةابهم لن الوطن

اآلت  حسةةةة  القانون اإلحصةةةةام   وتم تحديد لينة الدراسةةةةة ،امدققً  (250بلغت )، %60باطتيار لينة لاةةةةوامية منها بنسةةةةبة 
 الذي يحدد طريقة اطتيار العينة من مجتمع الدراسة وكما يل :

N = NX/(N-1)E2+X)  E = Sqrt {(N-n)X/n (N-1)} 

Where N is the population size, r is the fraction responses that you are interested in, and 

Z(c/100) is the critical value for the confidence level c 
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  :المستخدمة اإلحصائية األساليب
  ًمن   للأ حاات لل  نسةةةةةبة لذا  ا للقيمة العظم  لمقياس ليكرت، وتتون الدراسةةةةةة مقبولةالوسةةةةةط الحسةةةةةاب  منسةةةةةوب

 المعياري  نحرا اال لل  باإلضافةدرجات من مساحة المقياس،  ثال لندما ياداد الوسط الحساب  لن أي  ،60%
 .العينة أفراد جاباتإل أول المموية لعمل تحليل والنس  

 تحليل T ( (One Sample Test. الطتبار فرضيات البح 

 التال :ل ما هو موضت بالجدو لنتامج الفرا  وأسفرت ،ستمارة لل  لينة الدراسةاالتم توايع  :ستبانةتائج توزيع استمارة الن
 (1جدول رقم )
 نة الدراسةعي أفرادتوزيع قوائم الستبيان على 

 النسبة % العدد البييييييان

 100 250 االستبيانات الموالة
 96.4 241 االستبيانات المستردة

 3.6 9 االستبيانات  ير المستردة
 4.4 11 االستبيانات  ير الصالحة للتحليل

 92.0 230 االستبيانات القابلة للتحليل

 ض وتحليل النتائج واختبار الفرضيات:عر 
 ائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة:تحليل الخص -1
 :العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  -أ

 (2جدول رقم )
 عينة الدراسة حسب متغير العمر أفرادتوزيع 

 النسبة المئوية% التكرار العمر

 19.1 44 سنة 25قل من أ
 29.1 67 سنة 35من أقل  –25من 
 21.7 50 سنة 45من أقل  – 35من 

 30.0 69 فأكثرنة س 45من 
 100.0 230 المجموع

لفمة ا أنلل   ابين أفراد لينة الدراسةة وهذا يعط  مؤارً  ارتثر( كان فأتثرسةنة  45العمر )من  أن( 2يبين الجدول )
 لها مصداقية لالية. هملجاباتن أو  ،ستبانةااللن أسملة  جابةلإلالمبحوثة كانت لها طلفية لمرية مؤهلة 

 :الدراسة حسب متغير الشهادة العلمية توزيع أفراد عينة -ب
 (3جدول رقم )

 أفراد عينة الدراسة حسب متغير الشهادة العلمية
 النسبة المئوية% التكرار الشهادة العلمية

 41.3 95 بكالوريوس
 39.6 91 ماجستير
 19.1 44 دكتوراه
 100.0 230 المجموع

تليهم  ،كانوا من حملة اةةةةةهادة البكالوريوس ةف  تعبمة االسةةةةتبانمن الذين اةةةةاركوا  التبر  النسةةةةبة  أن( 3يبين الجدول )
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تتطل  اةةةةةةةةةةةةهادات أتاديمية لليا بل تتتف  بدرجة  وهذا يعكس طبيعة العمل بمكات  التدقيق الت  ال ،اةةةةةةةةةةةةهادة الماجسةةةةةةةةةةةةتير
ة، ارمر الذي معين اروطل اقانون مااولة مهنة تدقيق الحسابات يسمت بالتقدم لطل  رطصة مااولة وفقً  أنكما  ،البكالوريوس

 وسالمتها. جاباتيساهم ف  دقة اإل
 :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي -ج

 (4جدول رقم )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 النسبة المئوية% التكرار المؤهل العلمي

 28.3 65 محاسبة
 28.7 66 علوم مالية ومصرفية

 27.8 64 إعمال إدارة
 15.2 35 اقتصاد
 100.0 230 المجموع

 ،بةكانوا من تطصةةص العلوم المالية والمصةةرفية والمحاسةة سةةتبانةمن الذين اةةاركوا ف  تعبمة اال التبر  النسةةبة  أن( 4يبين الجدول )
 لنتامج ودقتها.المة الل  س ايجابيً ليحملون تطصص العلوم االقتصادية باكل لام، ارمر الذي ينعكس  المدققين ل  أ وهذا يعن  لن 

 :عينة الدراسة حسب متغير الشهادة المهنية أفرادتوزيع  -د
 (5جدول رقم )

 أفراد عينة الدراسة حسب متغير الشهادة المهنية
 النسبة المئوية% التكرار الشهادة المهنية

JCPA 100 43.5 
CPA 64 27.8 
CMA 45 19.6 
ACPP 12 5.2 

JCPA+CPA 9 3.9 
 100.0 230 المجموع

س بها من الفمة المستهدفة كانت من الحاصلين لل  اهادات مهنية مطتلفة ف  أب هناك نسبة ال أن (5يبين الجدول )
هم حول محاور الدراسة من واقع تأهيلهم المهن ، ارمر الذي لجاباتارمر الذي يطدم الدراسة من حي  دقة  ،مجاالت لملهم

 .لل  النتامج ودقتها ايجابيً لينعكس 
 :عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة أفرادزيع تو  -ه

 (6جدول رقم )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 النسبة المئوية% التكرار عدد سنوات الخبرة

 30.0 69 سنوات 5قل من أ
 39.6 91 سنوات 10من أقل  – 5من 
 17.4 40 سنوات 15من أقل  – 10من 

 13.0 30 فأكثرسنة  15من 
 100.0 230 المجموع

أفراد العينةة من ذوي الطبرة  أنسةةةةةةةةةةةةةنوات وأتثر، وهةذا يةةدل لل   3 لةة  أفراد العينةةة يملتون طبرة من أ ن أ( 6يبين الجةدول )
 المبحوثين ولل  سالمة النتامج. لجاباتا لل  يجابيً لمما ينعكس  ،وسالمتها جاباتارمر الذي يساهم ف  دقة اإل ،المرتفعة

 :نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضياتعرض  -2
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 :الدراسة أسئلةعن  جابةاإل -أ
  ؟ن في األردن العناية المهنية الالزمة لكتشاف األخطاء الجوهرية والغش والحتيالون القانونيو: هل يبذل المحاسباألولالسؤال 

لينة الدراسةةةةةة حول فقرات  أفراد جاباتإل المعياري  نحرا الوسةةةةةط الحسةةةةةاب  واال ليجادتم  ،ارولالسةةةةةؤال  جابة لنلإل
 .لليها( يوضت النتامج الت  تم التوصل 7الجدول )و ، السؤال ارول

 (7جدول رقم )
 السؤال األولعينة الدراسة حول فقرات  جاباتإل المعياري  نحرافالوسط الحسابي وال 

 رقم
 الفقرة

 الرتبة نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي*

النسبة 
 المئوية%

 نحرافال 
 المعياري 

 1.17 63.4 3.41 1 .ة وبيمتها الداطلية لند تقييم مطاطر التدقيقأفهم المدقق للمنا 2
 1.11 63.4 3.4 2 .قا لمعايير التدقيلتدقيق وفقً العملية  التططيط باكل لال   3
 1.24 63.4 3.36 3 .مهنة التدقيق باكل كبير أطالقب االلتاام 1
 1.18 63.4 3.27 4 .ا  الغشتسالد لل  اتتا لجرا اتتصميم  4
 1.34 63.4 3.17 5 .جوهرية كافية تؤكد لدم وجود أططا  لثبات أدلهالحصول  5

 80. 66.4 3.32 .فقرات العناية المهنية ككل

 .(5* الدرجة القصو  من )

ارططا   امة التتاةةا العناية المهنية الال يبذلون المحاسةةبين القانونيين ف  ارردن  نأالعينة تر   نأ 7جدول يالحظ من 
حصةةةةلت الفقرة الثانية (، و %66.4نسةةةةبة )ب (3.32) ارول ب  العام لفقرة الفرضةةةةية اسةةةةحي  بلغ المتوسةةةةط الح ،الجوهرية والغش

ي  بلغ الوسةةةةةةةةةط ح ،نسةةةةةةةةةبة موافقة ألل ة وبيمتها الداطلية لند تقييم مطاطر التدقيق" لل  أ"فهم المدقق للمناةةةةةةةةةلل  الت  تنص 
 كافية تؤكد لثبات ةأدللل  "الحصةةةةةول لل  ، بينما جا ت الفقرة الطامسةةةةةة الت  تنص %68.2بنسةةةةةبة  (3.41)الحسةةةةةاب  للفقرة 

 .%63.4بنسبة  (3.17)حي  بلغ الوسط الحساب  للفقرة  ،لجابةدن  نسبة أ" لل  لدم وجود ارططا  الجوهرية والغش
 :والحتيال؟( الخاص باألخطاء 315) ر التدقيق رقمالمحاسبون القانونيون في األردن بمعياهل يلتزم  السؤال الثاني 

ت لينة الدراسةةةةةة حول فقرا أفراد جاباتإلالمعياري  نحرا الوسةةةةةط الحسةةةةةاب  واال ليجادتم  ،الثان السةةةةةؤال  جابة لنلإل
 .لليها( يوضت النتامج الت  تم التوصل 8الجدول )و ، السؤال الثان 

 (8جدول رقم )
 السؤال الثاني عينة الدراسة حول فقرات جاباتإلري المعيا نحرافالوسط الحسابي وال 

رقم 
 ةالفقر 

 الرتبة نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي*

نسبة 
 مئوية

 نحرافال 
 المعياري 

 1.20 65.8 3.29 1 .ثباتاإلتقييم ارططا  الجوهرية لند مستو  البيانات المالية ولند مستو   4

1 
بدا و  الاركة قبل كتابة التقرير لدارةالتااور مع  ب  ف  حالة سلأو  متحفظ رأي ا 
 االحتيال يساهم ف  تحريف ف  القوامم الماليةأو  الططأ أو الغش أناتتاا  

2 3.25 65.0 1.32 

 1.29 64.2 3.21 3 مراجعة المعلومات الت  يتم الحصول لليها من مصادر طارجية. 3

2 
 رر الت  تعتبع تحديد المطاطربط المطاطر مع ارططا  الت  تم اتتاافها، م

 مهمة
4 3.20 64.0 1.29 

 1.36 64.0 3.20 5 يؤثر لل  القوامم المالية  مادي فعل أططأو  لند وجود  ش دارةاإل لبالغ 5

6 
ا بما بيمتهو  المناأة تحديد المطاطر من طالل الحصول لل  فهم لعناصر

 ف  ذلك لناصر الرقابة
6 3.17 63.4 1.24 

 1.30 62.2 3.11 7 .للمطاطر الناجمة لن تقنية المعلومات أةالمنا كيفية استجابة معرفة 7
 1.33 60.4 3.02 8 ا كلما ااد تقييم المدقق للمطاطر.لقنالً  أتثرتدقيق  أدلة الحصول لل  10
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 :السؤال الثاني عينة الدراسة حول فقراتإلجابات الوسط الحسابي والنحراف المعياري  -(8جدول رقم )تابع 
رقم 
 ةالفقر 

 الرتبة الفقرة نص
المتوسط 
 الحسابي*

نسبة 
 مئوية

النحراف 
 المعياري 

8 
 لن المطاطر الجوهرية اإلدارةالتدقيق من طالل: االستفسار من  يم مطاطريتق

 .المالحظة والتفتيشو التحليلية،  اإلجرا اتو الناتجة لن االحتيال والغش، 
9 2.96 59.2 1.23 

9 
المطاطر وتقييم  أهميةلن تقدير  المناأة الحصول لل  معلومات من

 احتمال حدوثها وطريقة معالجتها.
10 2.96 59.2 1.27 

 71. 62.8 3.14 ( ككل315فقرات معيار التدقيق رقم )

 .(5* الدرجة القصو  من )

لتدقيق االمحاسةةةةةبين القانونيين ف  ارردن بمعيار من قبل  االتاامً  هناك نأالعينة تر   أفراد نأ( 8يالحظ من الجدول )
وبنسةةةةبة مموية  ،(3.14) السةةةةؤال الثان  اتالعام لفقر  الحسةةةةاب حي  بلغ المتوسةةةةط  ،( الطاص بارططا  واالحتيال503رقم )
تقييم ارططا  الجوهرية لند مسةةةةةةتو  البيانات المالية ولند مسةةةةةةتو  لل  "(، وقد حصةةةةةةلت الفقرة الثانية الت  تنص 62.8%)

( 9)، بينما جا ت الفقرة %65.8وبنسبة مموية  ،(3.29حي  بلغ الوسط الحساب  للفقرة ) ،نسةبة موافقة ألل " لل   اإلثبات
 "المطاطر وتقييم احتمال حدوثها وطريقة معالجتها أهميةلن تقدير  المناةةةةةةةأة "الحصةةةةةةةول لل  معلومات منلل  الت  تنص 

 .%59.2وبنسبة مموية  ،(2.96)حي  بلغ الوسط الحساب  للفقرة  ،لجابةدن  نسبة ألل  
 :اختبار الفرضيات -ب
  ن في األردن العناية المهنية الالزمة لكتشاف األخطاء الجوهرية والغش ون القانونيويبذل المحاسب -األولىالفرضية

 :والحتيال

لينة البح  والطاصةةةةةةةةةة  جاباتإل One Sample T-testتم اسةةةةةةةةةتطدام اطتبار  ،ارول الطتبار متغيرات الفرضةةةةةةةةةية 
 .لفقرات الفرضية مجتمعةلليها  ( يوضت النتامج الت  تم التوصل9والجدول ) ، ارولبفقرات الفرضية 

 (9جدول رقم )
 األولىلفقرات الفرضية One Sample T-test المعياري واختبار نحرافالوسط الحسابي وال 

 درجة الحرية متوسط الختالف مستوى الدللة Tقيمة  المعياري  نحرافال  الوسط الحسابي

3.32 0.81 6.22 1011 32.0 229 

وه   ،ارول الجدولية لفقرات الفرضةةةةةةةية  Tتبر من قيمة أ المحسةةةةةةةوبة Tقيمة  نأيتضةةةةةةةت  الجدول السةةةةةةةابقمن طالل 
المحاسةةبين القانونيين ف  ارردن يبذلون العناية المهنية الالامة التتاةةا  ارططا   أنمما يعن   ،0.05معنوية لند مسةةتو  

 .%95وبمستو  ثقة  ارول لذا تقبل الفرضية الجوهرية والغش واالحتيال، 
 ( الخاص باألخطاء والحتيال315) يلتزم المحاسبون القانونيون في األردن بمعيار التدقيق رقم -الفرضية الثانية: 

لينة البح  والطاصة بفقرات  جاباتإل One Sample T-testتم استطدام اطتبار  ،الثانيةالطتبار متغيرات الفرضية 
 .لفقرات الفرضية مجتمعة لليها( يوضت النتامج الت  تم التوصل 10والجدول ) ،الثانية الفرضية

 (10جدول رقم )
 لفقرات الفرضية الثانيةOne Sample T-test المعياري واختبار نحرافالوسط الحسابي وال 

 درجة الحرية متوسط الختالف مستوى الدللة Tقيمة  المعياري  نحرافال  الوسط الحسابي

3.14 0.71 2.647 1011 13.0. 229 
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وه   ،الجدولية ولفقرات الفرضةةةةةةية الثانية Tتبر من قيمة أ المحسةةةةةةوبة Tقيمة  أنيتضةةةةةةت  الجدول السةةةةةةابقمن طالل 
( الطاص 315) بمعيار التدقيق رقميلتامون ن ف  ارردن ين القانونييالمحاسةةةةةةةةةةةةةب أنمما يعن   ،0.05معنوية لند مسةةةةةةةةةةةةةتو  
 .%95وبمستو  ثقة  ،لذا تقبل الفرضية الثانيةبارططا  واالحتيال، 

  هل توجد فروق ذات دللة إحصيييائية عند مسيييتوى الدللة اإلحصيييائية -الثالثةالفرضيييية (α =3.35 بين تقديرات أفراد )
ة، ُتعزى لمتغير العمر، والشييييييهادة العلمي ،(315عينة الدراسيييييية على بذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم )

 :تيةاآلالفرعية ة الفرضيات الفرضيانبثق عن هذا ؟، وقد والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والشهادة المهنية
  تنص على: "ل توجد فروق ذات دللة إحصيييائية عند مسيييتوى الدللة  األولىالفرضييية الفرعية( اإلحصيييائيةα =3.35 )

 ( ُتعزى لمتغير )العمر(".315المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على )بذل العناية
( بين تقديرات α =0.05اإلحصةةةةامية )توجد فروق ذات داللة لحصةةةةامية لند مسةةةةتو  الداللة هل ": سةةةةؤاللن  جابةلإل

تم حسةةا  الوسةةط  ؟،ر )العمر("( ُتعا  لمتغي315أفراد لينة الدراسةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم 
( 315لينة الدراسةةةةةةةةةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم  أفراد جاباتإلالمعياري  نحرا الحسةةةةةةةةةةاب  واال

 ( يبين ذلك.10وحس  متغير )العمر(، والجدول )
 (11جدول رقم )

 سة على المعياري لتقديرات أفراد عينة الدرا نحرافالوسط الحسابي وال 
 ( وحسب متغير )العمر(315)بذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم 

 المعياري  نحرافال  المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

 العناية المهنية بذل

 87. 3.18 44 سنة 25قل من أ
 81. 3.30 67 سنة 35من أقل  – 25من 
 75. 3.42 50 سنة 45من أقل  – 35من 
 77. 3.37 69 فأكثرسنة  45من 
 80. 3.33 230 الكلي

بمعيار التدقيق  ماللتزا
 (315رقم )

 84. 3.18 44 سنة 25قل من أ
 62. 3.08 67 سنة 35من أقل  – 25من 
 69. 3.29 50 سنة 45من أقل  – 35من 
 72. 3.06 69 فأكثرسنة  45من 
 71. 3.14 230 الكلي

وجود فروق ظاهرية بين المتوسةةطات الحسةةابية لتقديرات أفراد لينة الدراسةةة لل  )بذل العناية ( 02يتبين من الجدول )
والطتبار  ،الظاهرية فروق تلك ال ن  ( وحسةةةةةةةةةة  متغير )العمر(، ولمعرفة لصةةةةةةةةةةالت م  315المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم 

 ( يبين ذلك.02(، والجدول )One Way ANOVA) يارحاد، تم استطدام تحليل التباين صحة الفرضية الفرلية ارول 
 (12جدول رقم )

 للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  األحادينتائج تحليل التباين 
 وحسب متغير )العمر(( 315)بذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم 

 الدللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات ةدرجة الحري مجموع المربعات مصدر التباين المجال
العناية  بذل

 المهنية

 471. 844. 535. 3 1.604 بين المجموعات
   634. 226 143.180 داخل المجموعات

    229 144.783 الكلي

معيار التدقيق 
 (513رقم )

 278. 1.290 657. 3 1.970 بين المجموعات
   509. 226 115.023 داخل المجموعات

    229 116.993 الكلي
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 فإنناوبذلك  ،(α=0.05من مستو  الداللة اإلحصامية )أتبر  حصةاميةاإلجميع قيم الداللة  أن( 02يتبين من الجدول )
لند مسةةةةةةةةةةةتو  الداللة اإلحصةةةةةةةةةةةامية  لحصةةةةةةةةةةةاميةالت  تنص لل : "ال توجد فروق ذات داللة  الفرلية ارول نقبل الفرضةةةةةةةةةةةية 

(α=0.05بين تقةديرات أف ) ( ُتعا  لمتغير 315راد لينةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة لل  )بةذل العنةايةة المهنيةة، وااللتاام بمعيةار التدقيق رقم
( وبغض 503ويلتامون بمعيار التدقيق )العناية المهنية  ون بذلي ردن ل  مدقق  الحسةةةةةابات ف  ارأ  أنوهذا يعن   )العمر(".
 .، وهذا يص  ف  مصلحة لملية التدقيقألمارهمالنظر لن 

  ةعند مسييتوى الدللة اإلحصييائي إحصييائيةضييية الفرعية الثانية التي تنص على: " ل توجد فروق ذات دللة الفر 
(α =0.05 513لتزام بمعيار التدقيق رقم ( بين تقيديرات أفراد عينية اليدراسييييييييية على )بيذل العناية المهنية، وال )

 ُتعزى لمتغير )الشهادة العلمية(".
( بين تقديرات α =0.05) لند مسةةةةتو  الداللة اإلحصةةةةامية لحصةةةةاميةروق ذات داللة توجد فهل " :لن سةةةةؤال جابةلإل

تم ؟، ( ُتعا  لمتغير )الاةةةةةةةةةةةةةةهادة العلمية("503أفراد لينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم 
تدقيق   )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار الالمعياري لتقديرات أفراد لينة الدراسةةة لل نحرا حسةةا  الوسةةط الحسةةاب  واال

 ( يبين ذلك.05متغير )الاهادة العلمية(، والجدول ) ( وحس 315رقم 
 (13جدول رقم )

 المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  نحرافالوسط الحسابي وال 
 ر )الشهادة العلمية(( وحسب متغي315)بذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم 

 المعياري  نحرافال  المتوسط الحسابي العدد الشهادة العلمية المجال

 العناية المهنية بذل

 77. 3.36 95 بكالوريوس
 84. 3.19 91 ماجستير
 73. 3.53 44 دكتوراه
 80. 3.33 230 الكلي

 (315معيار التدقيق رقم )

 74. 3.03 95 بكالوريوس
 69. 3.09 91 ماجستير
 62. 3.47 44 دكتوراه
 71. 3.14 230 الكلي
 75. 3.13 230 الكلي

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية لتقديرات أفراد لينة الدراسةةةةةة لل  )بذل العناية المهنية، 05يتبين من الجدول )
والطتبار صةةةةةةةةةحة  ،الظاهرية فروق تلك ال ن  لصةةةةةةةةةالت م  وحسةةةةةةةةة  متغير )الاةةةةةةةةةهادة العلمية(، ولمعرفة  (315وااللتاام بمعيار التدقيق رقم 

 ( يبين ذلك.02(، والجدول )One Way ANOVA) ارحادي، تم استطدام تحليل التباين الفرضية الفرلية الثانية

 (13جدول رقم )
 للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  األحادينتائج تحليل التباين 

 وحسب متغير )الشهادة العلمية( (315رقم ة، واللتزام بمعيار التدقيق )بذل العناية المهني

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الدللة 
 اإلحصائية

 العناية المهنية بذل
 056. 2.918 1.814 2 3.629 بين المجموعات
   622. 227 141.155 داخل المجموعات

    229 144.783 الكلي
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 (13جدول رقم )تابع 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الدللة 
 اإلحصائية

معيار التدقيق رقم 
(315) 

 002. *6.457 3.149 2 6.297 بين المجموعات
   488. 227 110.696 داخل المجموعات

    229 116.993 الكلي

 .(α=0.05لة لحصامية لند مستو  الداللة اإلحصامية )* ذو دال

( ما لدا α=0.05من مسةةةةةةةةتو  الداللة اإلحصةةةةةةةةامية )أتبر  حصةةةةةةةةاميةاإلجميع قيم الداللة  نأ( 02يتبين من الجدول )
تنص   ونقبل الفرضةةةةةةية البديلة الت نرفض الفرضييييية الثانيةفإننا  وبذلك ،(315)المجال الثان  المتعلق )بمعيار التدقيق رقم 

( بين تقديرات أفراد لينة الدراسةةةة لل  α =0.05) لل : " توجد فروق ذات داللة لحصةةةامية لند مسةةةتو  الداللة اإلحصةةةامية
تحةديد مطاطر ارططا  الجوهرية واالحتيال من طالل معيار بن ارردنيين يالمتعلق بةالتاام المحةاسةةةةةةةةةةةةةةبين القةانوني ارداةمجةال 

لصالت من تلك الفروق؛ تم استطدام المتغير )الاهادة العلمية(". ولمعرفة  ُتعا   –( 315ق رقم )التدقيق الدولية )معيار التدقي
 ( يبين ذلك.03اطتبار ايفيه للمقارنات البعدية والجدول )

 (15جدول رقم )
 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 

 ( وحسب متغير )الشهادة العلمية(315على مجال معيار التدقيق رقم )

 الفرق المطلق بين المتوسطين المتوسط الحسابي الشهادة العلمية
 دكتوراه ماجستير

 *0.44 0.06 3.03 بكالوريوس

 *0.38  3.09 ماجستير
   3.47 دكتوراه

 (α=0.05 * ذو داللة لحصامية لند مستو  الداللة اإلحصامية

 يستطدم ف  تحليل التباين بعد وجود داللة لحصامية للمتغير.هو اطتبار لحصام  لمقارنة ثال  متوسطات حسابية فأتثر  هايفي*

بين حملة الاةةةةةةةةةةهادة العلمية )بكالوريوس( وحملة الاةةةةةةةةةةهادة العلمية حصةةةةةةةةةةامًيا ل( وجود فرق دال 03يتبين من الجدول )
 ،ة )دكتوراه(العلميذوي الاةهادة العلمية )ماجسةتير( وذوي الاهادة  وبين – )دكتوراه( ولصةالت حملة الاةهادة العلمية )دكتوراه(

ت العناية المهنية ااد ،مسةةةةتو  التعليم العال  للمدقق ارتفعنه كلما أوتاةةةةير النتامج  ،الاةةةةهادة العلمية )دكتوراه( ولصةةةةالت ذوي 
 .(503الت  يبذلونها، وااد التاامهم بمعيار التدقيق رقم )

  ائيةاإلحصييعند مسييتوى الدللة  صييائيةإحالفرضييية الفرعية الثالثة التي تنص على: " ل توجد فروق ذات دللة 
(α =0.05 315( بين تقيديرات أفراد عينية اليدراسييييييييية على )بيذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم) 

 ُتعزى لمتغير )المؤهل العلمي(".

تقديرات  ( بينα =0.05اإلحصةةةةامية )لند مسةةةةتو  الداللة  لحصةةةةاميةتوجد فروق ذات داللة هل " :لن سةةةةؤال جابةلإل
تم ؟، ( ُتعا  لمتغير )المؤهةةل العلم ("315أفراد لينةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة لل  )بةةذل العنةةايةةة المهنيةةة، وااللتاام بمعيةةار التةةدقيق رقم 

المعياري لتقديرات أفراد لينة الدراسةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق  نحرا حسةةا  الوسةةط الحسةةاب  واال
 ( يبين ذلك.05غير )المؤهل العلم (، والجدول )وحس  مت (315رقم 
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 (11جدول رقم )
 المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  نحرافالوسط الحسابي وال 

 ( وحسب متغير )المؤهل العلمي(315)بذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم 
 المعياري  افنحر ال  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 العناية المهنية بذل

 78. 3.19 65 محاسبة
 85. 3.18 66 علوم مالية ومصرفية

 77. 3.46 64 أعمال إدارة
 66. 3.61 35 اقتصاد
 80. 3.33 230 الكلي

معيار التدقيق رقم 
(315) 

 68. 3.08 65 محاسبة
 70. 3.14 66 علوم مالية ومصرفية

 78. 3.13 64 أعمال إدارة
 71. 3.22 35 اقتصاد
 71. 3.14 230 الكلي

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسةةةةةةةةةةةةطات الحسةةةةةةةةةةةةابية لتقديرات أفراد لينة الدراسةةةةةةةةةةةةة لل  )بذل العناية 05يتبين من الجدول )
ار والطتب الظاهرية فروق وحسةةةةةةةةة  متغير )المؤهل العلم (، ولمعرفة لصةةةةةةةةةالت من تلك ال (315المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم 

 ( يبين ذلك.02(، والجدول )One Way ANOVA) ارحادي، تم استطدام تحليل التباين صحة الفرضية الفرلية الثالثة

 (11جدول رقم )
 للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  األحادينتائج تحليل التباين 

 وحسب متغير )المؤهل العلمي( (315 لتزام بمعيار التدقيق رقم)بذل العناية المهنية، وال 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الدللة 
 اإلحصائية

 العناية المهنيةبذل 

 018. 3.445* 2.110 3 6.331 بين المجموعات

   613. 226 138.452 داخل المجموعات
    229 144.783 الكلي

قم معيار التدقيق ر 
(315) 

 837. 284. 147. 3 440. بين المجموعات
   516. 226 116.553 داخل المجموعات
    229 116.993 الكلي

 .(α=0.05* ذو داللة لحصامية لند مستو  الداللة اإلحصامية )

دا المجال ما ل (α=0.05من مستو  الداللة اإلحصامية )أتبر  جميع قيم الداللة لحصامية أن( 02يتبين من الجدول )
وجد فروق ونقبل الفرضةةةةةةةية البديلة الت  تنص لل : " ت ،نرفض الفرضةةةةةةةية الثالثة فإنناوبذلك  ،العناية المهنيةبالمتعلق  ارول

المتعلق  ارداة( بين تقديرات أفراد لينة الدراسةةة لل  مجال α =0.05) ذات داللة لحصةةامية لند مسةةتو  الداللة اإلحصةةامية
تحديد مطاطر ارططا  الجوهرية واالحتيال من طالل معيار التدقيق الدولية )العناية بانونين ارردنيين بالتاام المحاسةةةةةةةةةةبين الق

 ،ةتلك الفروق؛ تم اسةةةةةةةةتطدام اطتبار اةةةةةةةةيفيه للمقارنات البعدي ن  المهنية( ُتعا  لمتغير )المؤهل العلم (". ولمعرفة لصةةةةةةةةالت م  
 ( يبين ذلك.01والجدول )
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 (11جدول رقم )
 بار شيفيه للمقارنات البعدية على مجال العناية المهنية وحسب متغير )المؤهل العلمي(نتائج اخت

 الفرق المطلق بين المتوسطين الوسط الحسابي المؤهل العلمي
 اقتصاد أعمال إدارة علوم مالية ومصرفية

 *0.42 0.27 1011 3.19 محاسبة

 *0.43 0.28  3.18 علوم مالية ومصرفية
 0.15   3.46 أعمال إدارة

    3.61 اقتصاد

 .(α=0.05* ذو داللة لحصامية لند مستو  الداللة اإلحصامية )

بين ذوي الاةةةةةةهادة العلمية )محاسةةةةةةبة، وللوم مالية ومصةةةةةةرفية( من حصةةةةةةامًيا ل( وجود فرق دال 01يتبين من الجدول )
 مية )اقتصاد(.ولصالت ذوي الاهادة العل ،أطر  وذوي الاهادة العلمية )اقتصاد( من جهة  ،جهة

  الفرضييية الفرعية الرابعة التي تنص على: "ل توجد فروق ذات دللة إحصييائية عند مسييتوى الدللة اإلحصييائية
(α =0.05( 315( بين تقديرات أفراد عينة الدراسيييييييية على )بذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم) )

 ُتعزى لمتغير )عدد سنوات الخبرة(".
( بين تقديرات α =0.05توجد فروق ذات داللة لحصةةةةامية لند مسةةةةةتو  الداللة اإلحصةةةةامية )هل " "لن سةةةةؤال جابةلإل

تم ؟، ( ُتعا  لمتغير )لدد سةةةنوات الطبرة("(315أفراد لينة الدراسةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم )
ت أفراد لينة الدراسةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق المعياري لتقديرا نحرا حسةةا  الوسةةط الحسةةاب  واال

 ( يبين ذلك.09( وحس  متغير )لدد سنوات الطبرة(، والجدول )(315رقم )
 (19جدول رقم )

 المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  نحرافالوسط الحسابي وال 
 ( وحسب متغير )عدد سنوات الخبرة(315التدقيق رقم)لتزام بمعيار )بذل العناية المهنية، وال 

 المعياري  نحرافال  المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المجال

 العناية المهنيةبذل 

 85. 3.28 69 سنوات 5قل من أ
 76. 3.23 91 سنوات 10من أقل  – 5من
 70. 3.52 40 سنوات 15من أقل  – 10من 
 87. 3.47 30 أكثرسنة ف 15من 
 80. 3.33 230 الكلي

 (315معيار التدقيق رقم )

 74. 3.22 69 سنوات 5قل من أ
 70. 3.12 91 سنوات10من أقل  – 5من 
 63. 3.04 40 سنوات 15من أقل  – 10من 
 83. 3.14 30 أكثرسنة ف 15من 
 71. 3.14 230 الكلي

ت الحسةةابية لتقديرات أفراد لينة الدراسةةة لل  )بذل العناية ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسةةطا09يتبين من الجدول )
وحسةة  متغير )لدد  (، والصةةعوبات والمعوقات الت  يواجهها المحاسةة  القانون (315) المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم
ل التباين سةةةةةةةتطدام تحلي، تم اوالطتبار صةةةةةةةحة الفرضةةةةةةةية الرابعة الظاهرية فروق تلك ال ن  سةةةةةةةنوات الطبرة(، ولمعرفة لصةةةةةةةالت م  

 ( يبين ذلك.21(، والجدول )One Way ANOVA) ارحادي
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 (23جدول رقم )
 للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  األحادينتائج تحليل التباين 

 وحسب متغير )عدد سنوات الخبرة( (315)بذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الدللة 
 اإلحصائية

 العناية المهنية بذل
 179. 1.651 1.035 3 3.105 بين المجموعات
   627. 226 141.679 داخل المجموعات

    229 144.783 الكلي

 معيار التدقيق
 (315رقم )

 646. 553. 284. 3 853. بين المجموعات
   514. 226 116.140 داخل المجموعات

    229 116.993 الكلي

 فإنناوبذلك  ،(α=0.05من مستو  الداللة اإلحصامية )أتبر  حصةاميةاإلجميع قيم الداللة  أن( 21يتبين من الجدول )
( بين α=0.05إلحصامية )نقبل الفرضية الرابعة الت  تنص لل : " ال توجد فروق ذات داللة لحصامية لند مستو  الداللة ا

(، والصةةةةةةةةةةةعوبات والمعوقات الت  315تقديرات أفراد لينة الدراسةةةةةةةةةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم )
 يواجهها المحاس  القانون ( ُتعا  لمتغير )لدد سنوات الطبرة(".

  لة إحصائية عند مستوى الدللة اإلحصائيةالفرضية الفرعية الخامسة التي تنص على: " ل توجد فروق ذات دل 
(α =0.05 315( بين تقيديرات أفراد عينية اليدراسييييييييية على )بيذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم) 

 ُتعزى لمتغير )الشهادة المهنية(".
( بين تقديرات α =0.05) توجد فروق ذات داللة لحصةةةةامية لند مسةةةةتو  الداللة اإلحصةةةةامية هل" :لن سةةةةؤال جابةلإل

تم  ؟،ُتعا  لمتغير )الاةةةةةةةةةهادة المهنية(" ((315أفراد لينة الدراسةةةةةةةةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم )
المعياري لتقديرات أفراد لينة الدراسةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق  نحرا حسةةا  الوسةةط الحسةةاب  واال

 ( يبين ذلك.20وحس  متغير )الاهادة المهنية(، والجدول ) ((315رقم )
 (21جدول رقم )

 المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  نحرافالوسط الحسابي وال 
 ( وحسب متغير )الشهادة المهنية(315)بذل العناية المهنية، واللتزام بمعيار التدقيق رقم 

 المعياري  نحرافال  توسط الحسابيالم العدد الشهادة المهنية المجال

 العناية المهنية بذل

 JCPA 100 3.33 .82 
CPA 64 3.11 .72 

CMA 45 3.49 .81 
ACPP 12 3.65 .67 

JCPA+CPA 9 3.51 .82 
 80. 3.33 230 الكلي

 معيار التدقيق
 (315رقم )

 JCPA 100 3.16 .75 
CPA 64 3.06 .67 

CMA 45 3.20 .78 
ACPP 12 3.25 .55 

JCPA+CPA 9 2.92 .32 
 71. 3.14 230 الكلي
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسةةةطات الحسةةةابية لتقديرات أفراد لينة الدراسةةةة لل  )بذل العناية 20تبين من الجدول )
وحسةةةةةةةةةة  متغير  (، والصةةةةةةةةةةعوبات والمعوقات الت  يواجهها المحاسةةةةةةةةةة  القانون (315المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم )
تطدام تحليل ، تم اسةةوالطتبار صةةحة الفرضةةية الفرلية الطامسةةة الظاهرية فروق تلك ال ن  )الاةةهادة المهنية(، ولمعرفة لصةةالت م  

 ( يبين ذلك.22(، والجدول )One Way ANOVA) ارحاديالتباين 
 (22جدول رقم )

 عينة الدراسة على  للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد األحادينتائج تحليل التباين 
 وحسب متغير )الشهادة المهنية( ((315لتزام بمعيار التدقيق رقم ))بذل العناية المهنية، وال 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الدللة 
 اإلحصائية

 العناية المهنية بذل
 057. 2.326 1.437 4 5.749 بين المجموعات

   618. 225 139.034 اخل المجموعاتد
    229 144.783 الكلي

معيار التدقيق رقم 
(315) 

 687. 566. 291. 4 1.166 بين المجموعات
   515. 225 115.827 داخل المجموعات

    229 116.993 الكلي

وبذلك نقبل  ،(α=0.05امية )من مستو  الداللة اإلحصأتبر  حصةاميةاإلجميع قيم الداللة  نأ( 22يتبين من الجدول )
( بين α =0.05) الفرضةةية الطامسةةة الت  تنص لل : " ال توجد فروق ذات داللة لحصةةامية لند مسةةتو  الداللة اإلحصةةامية

(، والصةةةةةةةةةةةعوبات والمعوقات الت  315تقديرات أفراد لينة الدراسةةةةةةةةةةة لل  )بذل العناية المهنية، وااللتاام بمعيار التدقيق رقم )
 حاس  القانون ( ُتعا  لمتغير )الاهادة المهنية(".يواجهها الم

 :لستنتاجات والتوصياتا
 :لستنتاجاتا

 ويبذلون  ،وليةمعايير التدقيق الدل االمالية وفقً  يلتام مدققو الحسةةةةةةةابات ف  المملتة ارردنية الهااةةةةةةةمية بتدقيق القوامم
 (3.32) ول سةةةةةةط الحسةةةةةةاب  العام للفرضةةةةةةية ارحي  بلغ المتو  ،العناية المهنية الالامة التتاةةةةةةا  ارططا  والغش

 افقً و  (، وهذه النتيجة تنسةجم مع المتطلبات القانونية الت  تفرض تدقيق الاةركات الصةنالية%66.4وبنسةبة مموية )
 .معايير التدقيق الدولية، ارمر الذي يعاا من قدرة المدققين لل  اتتاا  ارططا  والغش بالقوامم الماليةل

 لمتوسةةةةةةةةةط   بلغ ايح ،ارردن بمعايير التدقيق الدولية الطاصةةةةةةةةةة بارططا  والغش ف ون القانونيون يلتام المحاسةةةةةةةةةب
 (.%62.8مموية ) بنسبة (3.14الحساب  العام)

 لمناةةةأةا المدقق الطارج  ف  ارردن يطبق اإلجرا ات واالطتبارات الالامة لفهم أن اإلحصةةةام ج التحليل مبينت نتا 
دراته لل  ة وبين قأتوجد لالقة بين فهم المدقق لبيمة المناةةةةةةةةةةةةةة لذ   المادية،ارططامطاطر تهةا الةداطليةة لتقييم موبي

لداطلية يتوقع تها اموبي المناةةةةةأة وك  يفهم المدقق طبيعة تقييم مطاطر ارططا  المادية لند تدقيق البيانات المالية.
 ها المحاسبية.وسياست ي للمنااةقتصاديكون لل  معرفة تامة بطبيعة النااط اال أنمنه 

 ( 315، 240يتعلق بتطبيق معياري التدقيق الدوليين رقم ) أظهرت نتةامج تحليل التباين ارحادي التجاهات العينة فيما
بين ( α=0.05)مية حصاذات داللة لحصةامية لند مستو  الداللة اإل فروق توجد  هنأ، بواالحتيالالطاصةتين بارططا  
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 ططا طاطر ارتحديد مبيين ردنالمتعلق بالتاام المحاسةةةةةةبين القانونيين ار ارداةجال لينة الدراسةةةةةةة لل  م أفرادتقديرات 
 المؤهل العلم .و الجوهرية واالحتيال من طالل معيار التدقيق الدول  تعا  لمتغير الاهادة العلمية، 

 التوصيات:
  كيفية لتدقيق الدولية، و بعقد دورات متطصةةةةةةةةصةةةةةةةةة لمدقق  الحسةةةةةةةةابات الطارجيين تتعلق بمعايير ا االهتمامضةةةةةةةةرورة

ما يتعلق منها بتصةةةميم االطتبارات الالامة للتاةةةةف لن ارططا  المادية والتالل  ف  القوامم  اطصةةةوصةةةً  ،تطبيقها
 .تتون مثل هذه الدورات للاامية وليست اطتيارية أن رأي المالية المناورة، وف  

 غش والططأ للتعر  لل  الطرامق وارسةةةةةةةةةةةةةالي  ينبغ  لل  المنظمات المهنية القيام بدراسةةةةةةةةةةةةةة متعمقة لقضةةةةةةةةةةةةةايا ال
 ايا.ف  معالجة هذه القض تبالهااومن ثم وضع المعايير واإلجرا ات الت  يج  لل  المدقق  المستطدمة ف  ذلك،

  الرقابة لل  المهنة، ووضةةةةع التاةةةةريعات التفيلة  ف  تمارس جهات الرقابة واإلاةةةةرا  دورها المنوط بها أنضةةةةرورة
 .وكذلك تطبيق الجاا ات لل  من يرتتبها القوامم المالية، ف  شارططا  والغ لمنع
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ABSTRACT 

This study aimed to identify to what extent the Jordanian chartered accountants are 

committed to detect material misstatement and fraud in the financial statements according to 

the International Standards on Auditing by assessing the auditors’ professional responsibility, 

scientific and practical competence, professional experience, audit planning and their ability to 

detect the management fraud, in addition to the constraints that affect the ability of the auditors 

to perform their job. The study population consists of the individuals working in the chartered 

accountants offices. 
 

The study reached several conclusions, mainly; the auditors in Jordan abide by the 

International Standards on Auditing and spare no effort to detect material misstatement and 

fraud. The study recommended that professional organizations should clearly determine the 

auditors’ scope of responsibilities and set the rules and controls regarding the detection of 

material misstatement and fraud in financial statements so that the users of these financial 

statements can trust the auditors’ opinions and fairness regarding the financial position. 

 

 


