مدى مساهمة المدقق الخارجي في تقميص فجوة خطر
المعمومات بين المالكين والمدراء
بحث ميداني

Degree of external auditor contribution in
reducing the gap of
information risk between owners and managers
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....... ٌمذى مسبهمت المذقق الخبرج

: المستخمص

اف التغير والتوسع الكبيريف في النشاط االقتصادي وزيادة حجـ المنشأت وانفصاؿ الممكية عف االدارة كميا

 ىذا،اسباب تجعؿ مف االدارة مسؤولة عف اتخاذ الق اررات الميمة وانيا احيانا تعمؿ عمى وفؽ مصالحيا الشخصية
يؤدي بدورة الى تبايف في المعمومات لذلؾ كانت الحاجة الى وسيمة محايدة وىي التدقيؽ الخارجي لطمأنة المالكيف
.بأف المعمومات المعمنة بالقوائـ المالية تمثؿ بانصاؼ وعدالة نتيجة نشاط المنشأة

لقد سعى البحث الحالي الى أظيار دور المدقؽ الخارجي في تقميؿ خطر المعمومات واستند البحث عمى

فرضية رئيسة مفادىا ((اف لممدقؽ الخارجي دورآ في تقميؿ خطر المعمومات بيف المالكيف والمدراء)) واعتمد البحث
عمى المنيج الوصفي التحميمي عف طريؽ بناء استمارة استبياف وتوزيعيا عمى مدققيف خارجييف ثـ افراغ بيانات
.استمارة األستبياف في برنامج الحزـ االحصائية لمعموـ االجتماعية وتحميميا
وتوصؿ البحث الى اف لممدقؽ الخارجي قدرة عمى توازف المصالح بيف المالكيف والمدراء وىذا بدوره يقمؿ مف

خطر المعمومات المحاسبية عمى القوائـ المالية كما أف لمموضوعية ولحيادية المدقؽ اىمية في أتماـ ىذا التوازف
.كوف موضوعية المدقؽ وحياديتو التسمحاف بتفضيؿ جيو عمى اخرى والمقصود بيـ المالكيف والمدراء

)المدراء.4خطر المعلومات.3 المالكٌن.2 ًالمدقق الخارج.1( الكلمات المفتاحٌة

Abstract
the great expansion in economical activities the increasing in production of
establishment and the separation of ownership from administration all that make the
administration to be responsible in making important decisions. the administration
sometimes make decisions serve their interests which may lead to asymmetry in
information.therefore we are in need to an independent side. So we can depend on
external auditors to ensure that the information in financial statement represent the
results of the establishment activity in justice.
This research aim to show the role of the external auditor who can reduce the risk of
information. The research is based on a main hypothesis, which is the external auditor
has a role in reducing the risk of information between owners and managers
The research adopts descriptive qualitative analytic method by using questionnaire.
Aquestionnaire is distributed to many external auditors to collect information about thr
subject. Through this paper the researcher achieved that the external auditor has the
ability to balance between the owners interests and the managers which will readuce
the risk of accounting information in financial statement this reseach also show that the
objectivity and impartiality of the auditor plays vital role in achieving justice for all
Key word(1.external auditor2. owners3. risk of information4.managers)
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المقدمة

ال يوجد تاريخ محدد لظيور الشركات المساىمة ولكف الحقيقة التاريخية تذكر أف الحقبة االستعمارية الحديثة ىي

التي اوجدت الحاجة الى الشركات المساىمة ،فالمشاريع الفردية والشركات التضامنية في تمؾ المدة لـ تكف قادرة

عمى توفير رؤوس االمواؿ الكبيرة المطموبة الستغالؿ خيرات الدوؿ المحتمة ،ومع مرور الزمف شرعت ليذه الشركات

قوانيف تنظـ عمميا اسوة باالنواع االخرى مف الشركات ،ومف اىـ النقاط التي ركزت عمييا اغمب التشريعات ىي
توضيح العالقة بيف المالكيف واالدارة لضماف عدـ حدوث التعارض بيف الطرفيف.
ولكف طبيعة اىداؼ كؿ طرؼ مف االطراؼ(المدراء والمالكيف)بحد ذاتيا تخمؽ ىذا التعارض ،فالمالكيف ىدفيـ
االساسي ىو تعظيـ قيمة الشركة ،اما المدراء فاف ىدفيـ االساسي ىو االستم اررية والحصوؿ عمى اكبر حصة في

السوؽ وربما حماية العامميف في الشركة فضال عف تحقيؽ مستوى مقبوؿ مف االرباح ،ويجب اف ال يغيب عف

الذىف اف المدراء يعينوف مف قبؿ المالكوف الدارة شركاتيـ،غير اف ىذا ال يمغي التعارض بيف اىدافيـ وغاياتيـ
الرئيسة.
اف المدراء مطالبوف بعرض نتائج اعماؿ الشركة كالنتائج المالية التي تعرض عمى شكؿ قوائـ مالية حددىا القانوف،

فضال عف المشاريع والخطط المستقبمية واليات التنفيذ اي اف المدراء مطالبيف بالكشؼ عف كؿ ما مف شأنو اف يؤثر
عمى مستقبؿ الشركة في التقرير السنوي.
وىذه التقارير السنوية تنشر ألف ىنالؾ جيات كثيرة تعد مستفيدة مف ىذه التقارير في مقدمتيـ المالؾ ،ولضماف اف
ىذه التقارير سوؼ تعرض بصورة عادلة نتائج اعماؿ الشركات فاف القانوف اشترط اف تكوف ىذه القوائـ مدققة مف

مدقؽ حسابات خارجي.

اف ىذا المدقؽ الخارجي يجب اف يحضى باستقاللية كاممة البداء الراي الفني المحايد بالتقرير المعد مف قبؿ
االدارة ،واف تعيينو او تكميفة مف اي جيو مف الجيات المتعارضة ربما يوجد حالة مف عدـ تقبؿ الجية االخرى
لبعض اراء المدقؽ الخارجي.
ىذه االشكالية تختمؼ حدتيا مف دولة الى اخرى ،ففي الدوؿ الراسمالية المتطورة ربما تكوف ىذه المشكمة ضعيفة او

غير موجودة اصال كوف القوانيف ال تتساىؿ في موضوع حيادية المدقؽ الخارجي ،ولوجود شركات تدقيؽ خارجي
ليا تاريخ وسمعة حسنة تجعميا مقبولة لدى جميع االطراؼ ،اما في الدوؿ النامية فاف ىذه المشكمة ال تزاؿ قائمة
وىي محؿ دراسة الى وقتنا الحالي.
المبحث االول منهجية البحث :
اوال  .مشكمة البحث :

في ظ ؿ انفصاؿ الممكية عف االدارة والذي يعد مف مبادئ عمؿ الشركات المساىمة ،تكوف االدارة مسؤولة عف

اتخاذ الق اررات الميمة وعمى وفؽ اىدافيا التي تختمؼ عف اىداؼ المالكيف ،وقد يضطر المدراء ولتحقيؽ ىذه
االىداؼ الى اخفاء بعض المعمومات عف المالكيف او عرضيا بطريقة ال تعكس ما سوؼ يترتب عمييا مف اثار.
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وتتمثؿ إحدى واجبات المدقؽ الخارجي في إعطاء الرأي المحايد حوؿ صدؽ وعدالة التقارير المعدة مف قبؿ
االدارة ،التي مف المفترض اف تحتوي عمى جميع المعمومات الميمة لممالكيف بحيث تقؿ او تنعدـ الفجوة بيف ما
يعرفو المدراء مف معمومات وما سوؼ يحصؿ عمية المالكيف بمعنى اخر اف مف واجب المدقؽ الخارجي تقميؿ خطر
المعمومات ،ويمكف تمخيص مشكمة البحث بالتساؤؿ االتي :

ىؿ يستطيع المدقؽ الخارجي تقميؿ خطر المعمومات بيف المالكيف والمدراء ؟
ثانيا  .اهمية البحث :

تتضح اىمية البحث مف جانبيف ىما:

.1الجانب االوؿ :لقد تطرقت العديد مف الدرسات واالبحاث لموضوع التدقيؽ الخارجي والتي عالجت اغمب تفاصيمو
واثاره ولقد جاء البحث الحالي مكمؿ لمدراسات واألبحاث المتعمقة بالتدقيؽ الخارجي ولكنة ركز عمى جزئية لـ
يتمكف الباحث مف الحصوؿ عمى دراسة تناولتيا سابقا وىي قدرة المدقؽ الخارجي عمى تقميؿ خطر المعمومات
الواردة في القوائـ المالية المعدة مف االدارة.

.2الجانب الثاني:ما ناقشة البحث نفسة وىو الصراع بيف المالكيف والمدراء الناتج مف اختالؼ مصالح الطرفيف
ودور صدؽ وحيادية التقارير الماليو التي تعد مف أوليات المدقؽ الخارجي وىي التي تعكس نتائج اعماؿ
الشركات وخططيا المستقبميو.
ثالثا  .اهداف البحث :

ييدؼ البحث الى تحقؽ االتي :

 . 1صياغة اطار نظري حوؿ موضوع البحث يكوف مدخآل لمدراسة العممية.
 . 2ايضاح قدرة المدقؽ الخارجي عمى تقميؿ خطر المعمومات بيف المالكيف والمدراء.
 . 3التوصؿ الى نتائج وتوصيات تضمف صدؽ وحيادية تقارير االدارة.
رابعا  .فرضية البحث :

"لممدقؽ الخارجي دور في تقميؿ خطر المعمومات الواردة في التقارير المالية"

خامسا  .منهج البحث :

اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ عف طريؽ بناء استمارة استبياف وتوزيعيا لالجابة عف التساؤالت

الواردة فييا ثـ ادخاؿ بيانات استمارة االستبياف الى برنامج الحزـ االحصائية لمعموـ االجتماعية )،(SPSS
واستخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وما ىو ضروري مف وسائؿ احصائية.
سادسا  .مصادر جمع البيانات :

 . 1المصادر االولية  :ولقد تـ جمعيا مف استمارة استبياف اعدت لغرض قياس متغيرات البحث.
. 2المصادر الثانوية:ولقد تـ جمعيا مف الكتب العربية والرسائؿ الجامعية والبحوث المنشورة ومف شبكة المعمومات.
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المبحث الثاني .التدقيق نظرة تعريفية

اوال  .مفهوم التدقيق وتعريفه.

تعطي كممة التدقيؽ معنى االستماع فضآل عف معنى فحص واختبار الحسابات والسجالت وىذا تؤكدة المعاجـ

العربية واألنجميزية كافة ،كما يبدو ومف المعنى الظاىر لكممة التدقيؽ أنيا تنطوي عمى عمؿ رقابي يستند في اساسة
الى نشاطي الفحص والتحقؽ المذيف يتـ اداؤىما بواسطة شخص معيف او جية معينة بيدؼ الحصوؿ عمى
المعمومات الػالزمة لمتحقؽ مف تنفيذ المياـ والتقيد بالمعاييروالحفاظ عمى الموارد ووبموغ األىداؼ

(الصحف)2222:6،كما اف التدقيؽ عبارة عف عممية منظمة لجمع وتقويـ أدلة اثبات بشكؿ موضوعي تتعمؽ
بتأكيدات خاصة وبتصرفات وأحداث اقتصادية بيدؼ توفير تأكيد عمى وجود تطابؽ بيف تمؾ التأكيدات مع المعايير
المقررة وتبميغ تمؾ النتائج الى المستخدميف المعنييف (لطفي.)18: 2222 ،
ثانيا  .انواع التدقيق.

لمتدقيؽ انواع مختمفة تختمؼ والزاوية التي ينظر منيا اليو اال اف ذلؾ اليغير مف جوىر عممية التدقيؽ ،وانواع

التدقيؽ ىي :
 . 1من حيث األلزام يقسم الى (تدقيق ألزامي وتدقيق اختياري).

(ا) تدقيؽ االلتزاـ  :ىو التدقيؽ الذي ييدؼ الى توضيح مدى التزاـ الوحدة بالقوانيف والسياسات والمعايير المقررة
لممنظمة حيث يقوـ المدقؽ بكتابة تقارير عما أذا تـ اتباع تمؾ السياسات واألجراءات اـ ال

(.)messier:2005,42
(ب) التدقيؽ األختياري  :ىي عممية التدقيؽ غير ممزمة بقانوف وتكوف بطمب مف ادارة المؤسسة او مالكيا وتكوف
واجبات المدقؽ ىنا محددة وفقا ألتفاقو المسبؽ مع الطالب لعممية التدقيؽ (الصباف والفيومي.)46: 1992 ،
 . 2من حيث القائم بعممية التدقيق يقسم الى (تدقيق داخمي وتدقيق خارجي).

(أ) التدقيؽ داخمي  :ىو عممية فحص األنشطة وتقويميا في المؤسسة ومف ثـ تقديـ التقارير حوليا الى األدارة وذلؾ
مف اجؿ مساعدة األدارة لموصوؿ الى اغراضيا ،وقد تطور التدقيؽ الداخمي في طبيعة خدماتو ومجاليا نتيجة
التطور في مفيومو والتدقيؽ بمعناه الحديث يعود الى عصر دخوؿ الشركات الصناعية الى حيز الوجود حيث

تطور مفيوـ التدقيؽ مع تطور الصناعات فضال عف التطور في النظاـ المحاسبي.
(ب) التدقيؽ الخارجي  :ىي األجراءات التي يقوـ بيا المدقؽ الخارجي لمتوصؿ لرأي حوؿ مصداقية القوائـ المالية
وىؿ تـ اعدادىا عمى وفؽ المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا .
 . 3من حيث مدى الفحص يقسم الى (تدقيق شامل وتدقيق اختباري).

(أ) التدقيؽ ال شامؿ  :ىو التدقيؽ الذي كاف سائدا في بداية عيد المينة وفية يقوـ المدقؽ بفحص جميع القيود
والدفاتر والسجالت والمستندات لمتأكد مف اف جميع العمميات مقيدة بأنتظاـ وانيا صحيحة كما اانيا خالية مف

األخطاء او الغش او التالعب.
(ب) التدقيؽ األختباري  :ظير ىذا النوع مف التدقيؽ مع ظيور الشركات الكبرى ،ويرتكز عمى اساس فحص عينة
ينتقييا المدقؽ مف مجموع الدفاتر والسجالت والحسابات والمستندات الخاصة بالمؤسسة عمى اف يتـ تعميـ
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م.م .علٌ محمود

مذى مسبهمت المذقق الخبرجٌ .......

النتائج ويعتمد حجـ العينة عمى مدى قوة وسالمة نظاـ الرقابة الداخمية ففي حالة توافر اخطاء كثيرة في الدفاتر
والسجالت وجب عمى المدقؽ توسيع حجـ العينة (التميمي.)26-25: 2226 ،
 . 4من حيث عممية التوقيت يقسم الى (تدقيق مستمر وتدقيق نهائي).

(أ) التدقيؽ المستمر  :تتـ مف خاللة عمميات الفحص وأجراء االختبارات خالؿ السنة المالية ككؿ وفقا لبرنامج زمني
كأف تتـ بصفة اسبوعية أو شيرية أو بطريقة غير منتظمة وىذا النوع مف التدقيؽ يتبعو المدقؽ بصفة خاصة في
حالة كبر حجـ المنشأة او عدـ التمكف مف تنظيـ الرقابة الداخمية لمحكـ عمى مدى كفاءتيا (الدىراوي وسرايا،

.)38: 2221
(ب) ال تدقيؽ النيائي  :ىو التدقيؽ الذي يتـ في نياية السنة المالية ولذلؾ يسمى بتدقيؽ الميزانية واليتطمب حضور
المدقؽ مرات كثيرة في السنة ويمجأ المدقؽ الى ىذا التدقيؽ عادة في المؤسسات الصغيرة الحجـ.
(الذنيبات. )36-35: 2009 ،
 . 5من حيث نطاق عممية التدقيق يقسم الى (تدقيق جزئي وتدقيق كمي).

(أ) التدقيؽ ال جزئي  :ىو العمميات التي يقوـ بيا المدقؽ وتكوف محدودة اليدؼ أو موجية لغرض معيف كفحص
العمميات النقدية خالؿ مدة معينة او فحص عمميات البيع النقدي او االجؿ خالؿ مدة محدده او فحص حسابات
المخازف او التأكد مف جرد المخزوف.
(ب) التدقيؽ ال كامؿ  :ىو التدقيؽ الذي التضع فية االدارة او الطرؼ المتعاقد مع المدقؽ قيودا حوؿ مجاؿ ونطاؽ
عممة وىذا اليعني قياـ المدقؽ بفحص كؿ العمميات التي تمت خالؿ الدورة ولكف يشترط في تقرير المدقؽ في

نياية عممو والذي يتضمف رأيو الفني والمحايد دوف استثناء وتكوف لممدقؽ حرية اختيار المفردات التي يخضعيا
ألختبارة مع تحممة المسؤولية كاممة حوؿ كؿ المفردات (الخطيب والرفاعي.)23: 1998 ،
ثالثا .مفهوم التدقيق الخارجي وتعريفه.

يعرؼ بأنو عممية تأكيد (معقولة) يبدي فييا الممارس استنتاجا مصمما لرفع درجة ثقة المستخدميف المقصوديف

بأستثناء الجية المسؤولة بشأف تقويـ أو قياس موضوع قابؿ لمقياس ونتيجة تقويـ أو قياس الموضوع ىي المعمومات
التي تنجـ عف تطبيؽ المقاييس ويتضح مما يأتي اف التدقيؽ الخارجي ىو نظاـ محاسبي فعاؿ ييدؼ الى توفير
معمومات ضرورية يمكف الوثوؽ بيا واالعتماد عمييا في اعداد بيانات مالية نافعة (جمعة )64: 2212 ،كما اف
التدقيؽ ىو عمؿ يقوـ بو اشخاص مف خارج المنشأة ليست ليـ اي عالقة وظيفية أومصمحة مادية مع المنشأة

ولذلؾ يطمؽ عميو التدقيؽ المحايد أو المستقؿ وأف الغرض األساسي مف ىذا النوع مف التدقيؽ اعطاء رأي فني
محايد حوؿ عدالة تصوير الميزانية والحسابات الختامية لنتائج األعماؿ عف الفترة المالية المعينة
(عثماف )1999:18 ،ويمكف أف نعرؼ التدقيؽ الخارجي بأنو اداء عممية التدقيؽ مف قبؿ طرؼ خارجي يتولى
القياـ بعمميات التدقيؽ ويقوـ بو اصحاب خبرة مستقموف عف العمميات الخاضعة لمتدقيؽ وعف الموظفيف في الوحدة
االقتصادية .اف القياـ بعمميات التدقيؽ ىذه يجب اف يكوف متماشياً مع المتطمبات التي تكوف محددة مف قبؿ او
لمنفعة األطراؼ المستفيدة مف عمميات التدقيؽ (.(auditing practices board:p.7
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ويشير(عبداهلل)13: 2224 ،الى اف عممية التدقيؽ الخارجي كي تصؿ الى اىدافيا يجب اف تمربثالث مراحؿ ىي :

 . 1الفحص  :ويقصد بو التأكد مف صحة قياس وسالمة العمميات التي يتـ تسجيميا وتحميميا وتبوبييا اي معناىا
ىو فحص القياس المحاسبي لمعمميات المالية الخاصة بالنشاط المحدد لممنشاة.
 . 2التحقؽ  :ويعني الحكـ عمى صالحية البيانات المالية النيائية كتعبير سميـ ألعماؿ المنشاة عف فترة مالية
معينة وكداللة عمى وضعو المالي في نياية الفترة ويمكف القوؿ اف عمميتي الفحص والتحقؽ وجياف لعممة واحدة
ويقصد بيا تمكيف المدقؽ مف ابداء رأية فيما اذا كانت عمميات القياس لممعامالت المالية قد اعطت صورة

عادلة ألعماؿ المنشاة ومركزىا المالي.
 . 3التقرير  :ويقصد بة بمورة نتائج الفحص والتحقؽ واثباتيا في تقرير يقدـ الى الجية المعنية داخؿ المنشاة
وخارجيا وىو ثمرة عممية التدقيؽ.
رابعا  .اهداف التدقيق الخارجي.

تتضمف عممية التدقيؽ سبعة أىداؼ ينبغي تحقيقيا كميا أو بعضيا خالؿ العممية التدقيقية وىي كاألتي

(توماس وىنكي( ) 319: 2227 ،الجعفري.) 29: 2226 ،
 . 1التحقؽ مف دقة وصحة عرض البيانات المالية وتحديد ىؿ ىي تعبر بصدؽ وعدالة عف نتيجة نشاط المنشاة
ودرجة األفصاح في صمب البيانات المالية والمالحظات التابعة ليا.

 . 2التحقؽ مف شرعية وصحة األحداث االقتصادية المثبتة بالسجالت اذ ينبغي التأكد اف األحداث تمت فعال ويتـ

مراجعة اثباتيا وكيفية ترحمييا وىؿ تـ ذلؾ عمى وفؽ القواعد واألنظمة المحددة وعمى وفؽ المعايير والمبادئ

المتعارؼ عمييا واف ىناؾ تأييدآ مستنديا لمعمميات المالية التي تنتج عنيا األرصدة الظاىرة في البيانات المالية
،وحتماً اف التأييد المستندي يختمؼ بأختالؼ العمميات المالية لمزبائف ،فضال عف محاولتة اكتشاؼ األخطاء

والتالعب مف خالؿ ذلؾ يحقؽ المدقؽ الخارجي األطمئناف لجيات عديدة ومنيـ وأىميـ المالكوف وكذلؾ يوضح
ليـ حسف أدارة امواليـ وكيفية استخداميا بكفاءة وفاعمية واقتصادية وكذلؾ يحدد ليـ مواطف الخمؿ في ادارتيا

 . 3التحقؽ مف ممكية الموجودات التي ىي تحت سيطرة الوحدة وكذلؾ األلتزامات المترتبة عمييا ويتـ ذلؾ مف

خالؿ القياـ بمشاىدة الموجودات عمى ارض الواقع وكذلؾ طمب المستندات األصولية التي تؤيد اثبات ممكية
العنصر محؿ التدقيؽ وعمى الرغـ مف اف الحيازة قد تكوف دليال مقبوال عمى ممكية الموجودات ،اال اف المدقؽ
الخارجي ينبغي اف يتبع األجراءات التي تؤكد اف الموجودات المسجمة بالدفاتر تمتمكيا الوحدة فعال وفيما يخص
األلتزامات ينبغي عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف مدى حقيقة األلتزامات المسجمة بالدفاتر مثؿ استحصاؿ

المصادقات مف الدائنيف.
 . 4التحقؽ مف صحة تقويـ عناصر النشاط ويتـ ذلؾ مف خالؿ تقويـ نظاـ الرقابة الداخمية لممنشاة إذ يترتب عمى
نتيجة التقويـ تحديد حجـ االختبارات الجوىرية التي ينبغي عمى المدقؽ الخارجي اجراؤىا وتحديد كمية األدلة
المطموبة ألف اساس عمؿ األختبارات التحميمية لممعمومات يعتمد عمى درجة الثقة والدقة بنظاـ الرقابة الداخمية
فأذا كاف رصينا فأف االمر يؤدي الى تخفيض خطر األخطاء الجوىرية التي مف الممكف اف تحدث في اثناء
العممية المحاسبية التي تعد البيانات المالية عمى أساسيا.
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 . 5ابداء رأي فني محايد مبني عمى أدلة وقرائف ،اف أدلة األثبات تعد حجر األساس لمعممية التدقيقية اذ يعتمد
عمييا المدقؽ الخارجي لموصوؿ الى رأي فني محايد يساعد اطراؼ متعددة في اتخاذ ق اررات حاسمة ولذا ينبغ اف

يكوف الرأي مستندا الى اساس عممي رصيف.
 . 6مساعدة االدارة في رسـ السياسات واتخاذ الق اررات وأف التطورات األقتصادية واتساع حجـ األعماؿ انعكست
بشكؿ ممحوظ عمى عمؿ األدارة إذ بدأت تعمؿ في ظؿ ق اررات كثيرة (استثمارية و تمويمية  ...الخ) وحتى يمكف

ليا اتخاذ القرار السميـ تحتاج لمعمومات توفر ليا قناعة بصحة الق اررات المتخذة وكذلؾ رسـ السياسات المناسبة
في ظؿ البيئة المحيطة بالوحدة.
 . 7اف اتساع حجـ االعماؿ التجارية انعكس بشكؿ ممحوظ عمى توسع النظاـ الضريبي مما ادى الى زيادة
المسؤولية عمى المدقؽ الخارجي ومأموري الضرائب بعممية فحص حسابات المكمفيف لمتحقؽ مف مدى مصداقية
عرض البيانات المالية.
خامسا  .المدقق الخارجي في ظل القوانين العراقية.

يحكـ عمؿ المدقؽ الخارجي في العراؽ مجموعة مف القوانيف والتعميمات وىي كاألتي :

 . 1قانوف الشركات رقـ  21لعاـ .1997

 . 2نظاـ ممارسة مينة مراقبة وتدقيؽ الحسابات رقـ  3لعاـ .1999

فقد اشارت الفقرة(سادسا)مف المادة ( )122مف قانوف الشركات رقـ  21لعاـ  1997بأنو يتـ تعيف مراقب الحسابات

وتحديد اجوره في الشركات الخاصة مف قبؿ الييئة العامة ليا  ،اما فيما يتعمؽ بنظاـ ممارسة مينة مراقبة
الحسابات رقـ  3لعاـ  1999فقد نص في المادة ( )1عمى اف يمارس مينة مراقبة وتدقيؽ الحسابات كؿ شخص
طبيعي اومعنوي مجاز لممارسة ىذه المينة بموجب ىذا النظاـ وأشار النظاـ في المادة ( )2عمى انو يشكؿ مجمس
التنظيـ واألشراؼ عمى مينة تدقيؽ الحسابات يسمى (مجمس مينة مراقبة وتدقيؽ الحسابات ) ويتكوف ىذا المجمس.

(أ) رئيس ديواف الرقابة المالية.
(ب) ممثؿ عف و ازرة المالية.

(ت) ممثؿ عف و ازرة الصناعة والمعادف.

(ث) ممثؿ عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
(ج) ممثؿ عف ديواف الرقابة المالية.

(ح) مدير عاـ دائرة تسجيؿ الشركات.
(خ) نقيب المحاسبيف والمدققيف.

(د) ثالثة مف المجازيف لمممارسة مينة مراقبة وتدقيؽ الحسابات ولدييـ خبرة فعمية التقؿ عف  15عشر عاما ،عمى
اف اليقؿ مستوى األعضاء في اعالة عف درجة مدير عاـ .

ويتولى ىذا المجمس اقرار الخطة السنوية وأقرار وتطوير قواعد السموؾ الميني ومحاسبة المخالفيف مف المدققيف
المخالفيف ألحكاـ ىذا النظاـ وقواعد السموؾ الميني وفي المادة ( )11مف ىذا النظاـ يبيف حقوؽ المدقؽ الخارجي

فضال عف تمؾ الحقوؽ التي تفرضيا التشريعات األخرى بأف مف حؽ مراقب الحسابات طمب أي بياف وتوضيح
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ألنجاز ميمتو مف اي مف منتسبي الجية الخاضعة لمتدقيؽ وأجراء الجرد في الوقت الذي ي اره مناسبا واألطالع عمى

دفاتر الجية الخاضعة لمتدقيؽ والحصوؿ عمى مايراة مف معمومات فنية تتعمؽ بنشاط الجية الخاضعة لمتدقيؽ مما

سبؽ ذكرة اف ىذه الجزئية ممكف اف تساىـ في تقميؿ خطر المعمومات بيف المالكيف والمدراء اما فيما يتعمؽ بواجبات
المدقؽ الخارجي فقد اشارت المادة ( )12الى انو عمى مراقب الحسابات االلتزاـ بقواعد السموؾ الميني ،وااللتزاـ
بالمعايير الرقابية الصادرة عف المجمس المعايير المحاسبية والرقابية في العراؽ ،ومسؾ السجالت والمستندات
المحاسبية بأعماؿ المكتب ،وعدـ الجمع بيف اعماؿ تنظيـ الحسابات ومراقبة تمؾ الحسابات.

سادسا  .مفهوم المعمومة المحاسبية وتعريفها.

يمكف تعريؼ المعمومة المحاسبية عمى انيا كؿ المعمومات الكمية وغير الكمية التي تتـ معالجتيا والتقرير عنيا

بواسطة نظـ المعمومات المحاسبية لمجيات الخارجية في خطط التشغيؿ والتقارير المستخدمة داخميا(يحيى
والحبيطي.)25: 2223 ،

بناء عمى اجراءات خاصة ومحددة بدقة عمى وفؽ
كماانيا المعمومة المترجمة الى قيـ نقدية والمتحصؿ عمييا ً
التنميط المتعمؽ بالمحاسبة (  )henriet, 2000, 116وتمعب المعمومات المحاسبية دو ار ميمآ في التخطيط واتخاذ
الق اررات وأجراء العمميات واألنشطة داخؿ الشركة ويعتمد ذلؾ عمى جودة تمؾ المعمومات المختمفة وحتى التفقد

المعمومات فائدتيا البد مف توفرخصائص في تمؾ المعمومات ألف عدـ توفرىا سيؤدي الى مخرجات عديمة الجدوى.
سابعا  .خصائص المعمومات المحاسبية.

اف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى وفؽ معايير المحاسبة الدولية ( )IASBومعايير االبالغ

المالي االساسية االربعو ىي  :القابمية لمفيـ والموثقية والمالءمة والقابمية لممقارنة.
 . 1القابمية لمفهم ( :(understandabilityوتتطمب ىذه الخاصية قابمية المعمومات المحاسبية لمفيـ مف قبؿ

المستخدميف لممعمومات المحاسبية ويفترض اف لدى مستخدمي المعمومات المحاسبية مستوى معقوآل مف المعرفة في
مجاؿ المحاسبة وفي اعماؿ المنشأة ونشاطتيا االقتصادية ولدييـ الرغبة في بذؿ الجيد الكافي لدراسة المعمومات
المحاسبية المقدمة في التقارير المالية لمشركة كما يجب اف تكوف المعمومات المالية المعروضة بعيدة عف التعقيد

والصعوبة (أبو نصاروجمعة.)7: 2229 ،

 . 2المالءمة ( :)relevanceويقصد بيا اف تكوف المعمومات المحاسبية ذات صمة او ارتباط بالقرار المزمع
اتخاذة اي انيا تؤثر في القرار المتخذ مف جانب مستخدـ المعمومات فالمعمومة غير المؤثرة تمثؿ حشواً الطائؿ منو

وينبغي استبعادىا ولممالءمة ثالث خصائص ثانوية (حناف والبمدواي.) 58: 2225 ،

(أ) اف تأتي المعمومة في وقت مناسب(، )timelinessفتأخر وصوؿ المعمومات يكوف عمى حساب فائدتيا كمما
تأخرت المعمومة كمما نقصت فائدتيا.

(ب) اف تتميز المعمومة بتغذية راجعة) )feedback valueاي بأمكانية التحقؽ مف مدى صحة التوقعات السابقة
اي تساعد متخذ القرار اف يتحقؽ مف صحة ق اررتو السابقة فيستمر بيا او يقوـ بتصحيح تمؾ الق اررات.
(ت) اف تتميز المعمومات بقيمة تنبؤية) )predictive valueاي اف تساعد متخذ القرار اف يحسف مف احتماؿ
التوصؿ الى تنبؤات صادقة عف نتائج األحداث المتوقعة مستقبال.
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 . 3الموثوقية ( :)rellabiltyتعد خاصية الموثوقية احد الخصائص النوعية الرئيسة لممعمومات وتتوافر ىذه
الخاصية في المعمومات عندما تكوف خالية مف االخطاء وحيادية وتتصؼ بأمانة التعبير اي انيا خاصية تتعمؽ

بأمانة المعمومات المحاسبية وامكانية االعتماد عمييا (الشيرازي )221: 1992،وموثوقية المعمومات المحاسبية تقدر
بمقدار المعمومات التي يتـ نشرىا في التقارير المالية الخالية مف االخطاء والتحيز في العرض والتصور الصادؽ
ألحداث والعمميات االقتصادية وتمثؿ خاصية الموثوقية في المعمومات المحاسبية ضرورة ممحة لؤلفراد الذيف اليتوفر

لدييـ الوقت والخبرة الكافية لتقويـ محتويات التقارير المالية واختيار المعمومات المفيدة ليـ (كيسو وجيري ويجانت،
 ) 72: 2225وقد بيف مجمس معايير المحاسبة الدولية اف ىذه الخاصية تتحؽ مف خالؿ الخصائص الفرعية االتية.
(أ) التمثيل الصادق  :حتى تكوف المعمومات المالية موثوقة يجب اف تعبر بصدؽ عف العمميات المالية.

(ب) صدق التعبير ( : )representational faithfulnessحتى تمثؿ المعمومات المالية بصدؽ عف العمميات
المالية واالحداث االخرى التي كاف مف المفترض انيا تمثميا فمف الضروري اف تكوف عرضت وتـ المحاسبة

عنيا طبقا لجوىرىا وحقيقتيا االقتصادية وليس شكميا القانوني فقط.

(ت) الحياد) :(neutralityتعني خاصية الحياد اف تكوف المعمومات المالية غير متحيزة بحيث اليتـ اعداد
وعرض القوائـ المالية لخدمة طرؼ او جية معينة مف مستخدمي المعمومات المحاسبية عمى حساب األطراؼ

االخرى او لتحقيؽ غرض معيف او ىدؼ محدد وانما لؤلستخداـ العاـ بدوف تحيز.
 . 4القابمية لممقارنة) : (comparabilityيقصد بقابمية المقارنة لمقوائـ المالية امكانية مقارنة القوائـ المالية لفترة
مالية معينة مع القوائـ المالية لفترة او فترات اخرى سابقة لمشركة نفسيا أو مقارنة القوائـ المالية لشركة اخرى لمفترة

نفسيا ويستفيد مستخدمو المعمومات المحاسبية مف اجراء المقارنة ألغراض اتخاذ الق اررات المتعمقة بق اررات
االستثمار والتمويؿ وتتبع اداء الشركة ومركزىا المالي مف فترة ألخرى وتقتضي عممية المقارنة الثبات في استخداـ

السياسات المحاسبية مف فترة ألخرى اي االتساؽ في تطبيؽ السياسات كذلؾ يجب الثبات في اسموب عرض القوائـ
المالية مف فترة ألخرى (السمطاف.)45: 1988 ،
ثامنا  .خطر المعمومات المحاسبية واسبابه.

ىي تمؾ المعمومات التي تتضمف احتمالية اف تحتوي القوائـ المالية عمى مخرجات التتفؽ مع المعايير

المحاسبية المقبولة ( )Whittington & pany , 2006 :19كما وضح ( )yawing &other ,2011 :17اف
مقدار االختالؼ في حجـ المعمومات المتاحة لػؤلطراؼ المختمفة في المعامالت والتي التجعميـ عمى قدـ المساوة
في اتماـ الصفقات يؤدي الى خطر المعمومات ،ويرى ( )arens &other , 2012 :27اف مف اسباب خطر

المعمومات المحاسبية ىو مايأتي:
 . 0صؼٞتح اُرٞصَ ُِٔؼِٓٞاخ ٓثاششج  :اح٤اٗا  ٖٓ ٌٕٞ٣اُصؼة ذٞاكش ٓؼِٓٞاخ تشٌَ ٓثاشش ػٖ أُ٘شؤج اُر٣ ٢رْ
اُرؼآَ ٓؼٜا ُٝزُي ٣رْ االػرٔاد ػِ ٠أُؼِٓٞاخ اُر٣ ٢وذٜٓا األخشٝ ٕٝػ٘ذٓا ٣رْ اُحص ٍٞػِٓ ٠صَ ٛزٙ
أُؼِٓٞاخ اُر٣ ٢وذٜٓا االخش٣ ٕٝضداد احرٔاٍ ٝظٞد ذحش٣ق ٓرؼٔذ اٝؿ٤ش ٓرؼٔذ تٜا .
 . 8اُرح٤ض ٝاُذٝاكغ اُشخص٤ح الػذاد أُؼِٓٞاخ  ٌٖٔ٣ :إ ٣رْ االػذاد ػِٗ ٠حٓ ٞرح٤ض ُصاُح ٖٓ ٣ؼذٛا ٝهذ ٣رٔصَ
اُسثة ك ٢رُي تٞظٞد ذلاإٍ صادم ػٖ االحذاز أُسروثِ٤ح اٗ ٝشش ذصٞس ٓرؼٔذ ُِرؤش٤ش ك ٢أُسرخذٓ ٖ٤ك٢
ظاٗة ٓحذد ٝك ًَ ٢االحٞاٍ سرٌ ٕٞاُ٘ر٤عح ٝظٞد ذحش٣ق ك ٢أُؼِٓٞاخ
013
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مجلت كلَت بغذاد للعلوم االقتصبدٍت الجبمعت

 . 7اُحعْ اٌُث٤ش ُِٔؼِٓٞاخ ٓ :غ ص٣ادج حعْ أُ٘شؤخ ,ذضداد اُؼِٔ٤اخ أُاُ٤ح اُر ٢ذو ّٞتٜا ٣ٝئد ١رُي اُ ٠ص٣ادج
احرٔاٍ اُرسع َ٤ؿ٤ش اُصح٤ح ك ٢اُسعالخ ٝاُذكاذش ٝستٔا اخلاء هذس ًث٤ش ٖٓ أُؼِٓٞاخ.
 . 0ػِٔ٤اخ اُرثادٍ  :صادخ ػِٔ٤اخ اُرثاد ٍ اُر ٢ذرسْ تاُرؼوذ ت ٖ٤أُ٘ظٔاخ ك ٢اُؼوٞد أُاظ٤ح ٝتاُراُ ٢اصثح
االٓش اًصش صؼٞتح ك ٢ذسعٛ َ٤ز ٙاُؼِٔ٤اخ ػِٗ ٠حٓ ٞالئْ ٝصائة ك ٢ذسعِٜ٤ا.
يتضح مما سبؽ ذكره اف الفجوة بيف المالكيف والمدراء سوؼ تحدث خطر بالمعمومات بنسب مختمفة بحسب

طبيعة األدارة والظروؼ المحيطة بيا ومف ىذه الظروؼ شعور االدارة بوجود مدقؽ خارجي قادر عمى سد ىذه
الفجوة.
المبحث الثالث  .الجانب التطبيقي لمبحث :
اوال  .توصيف العينة :

لقد تـ توزيع  42استمارة استبياف عمى مدققيف خارجييف ،وبشكؿ عشوائي ولقد اجاب المستجوبوف عمى ىذه

االستبياف واتضح اف  38استبانة فقط صالحة لمتحميؿ في حيف اف ىناؾ استبانتيف لـ تتوفر فييما الشروط

المطموبة لتكونا اداة لمقياس ،والجداوؿ ( )4 ،3 ،2 ،1توضح اراء العينة.
 . 1الجنس :

جدول ( )1اجابات العينة حول جنس المستجوب
اوثي
9

ركر
29

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات استمارة االستبياف
 . 2العمر :
جدول ( )2اجابات العينة حول عمر المستجوب
اقل مه 74
1

01 - 74
2

04 – 00
10

41 - 04
18

 41فبكثر
7

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات استمارة االستبياف
 . 3عدد سنوات العمؿ في مجاؿ التدقيؽ :
جدول ( )3اجابات العينة حول عدد سنوات العمل في مجال التدقيق لممستجوب
01 - 4
1

اقل مه 4
1

04 – 00
6

81 - 04
11

 81فبكثر
19

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات استمارة االستبياف
 . 4فئة التدقيؽ الحاصؿ عمييا :
جدول ( )4اجابات العينة حول فئة التدقيق الحاصل عميها لممستجوب
الفئت أ
9

الفئت ة
21

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات استمارة االستبياف

012
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8
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مذى مسبهمت المذقق الخبرجٌ .......

لقد بمغ عدد الذكور مف مجموع المستجوبيف  29مدقؽ وبنسبة  %76مف اجمالي المستجوبيف ،في حيف اف
اعمار المستجوبيف الذيف تجاوزوا  46عامآ بمغت ما نسبتيـ  ، %66اما المستجوبوف الذيف ليـ سنيف خبرة فاقت
 16سنة فاكثر بمغت نسبتيـ  ، %79اما الفئة ب فقد حصمت عمى اعمى نسبة مف مجموع المستجوبيف بمغت
 ، % 55وىذا ما يؤشر الى اف المستجوبيف عمى درجة عالية مف الكفاءة والمعرفة الواسعة في عممية التدقيؽ
الخارجي واف اجاباتيـ عمى استمارة االستبياف كانت عمى اسس عممية.
ثانيا  .اراء العينة لمتغيرات البحث :

تـ استخداـ مقياس ليكرد لجمع البيانات لكؿ سؤاؿ وتدرجت مف اتفؽ بشدة الى ال اتفؽ بشدة اذ اعطيت اتفؽ

بشدة درجة  5وال اتفؽ بشدة  ،1ولقد جاءت نتائج تفريغ استمارة االستبياف كما في الجداوؿ (: )7 ، 6 ، 5
 . 1التأىيؿ العممي وكفاءة المدقؽ :
جدول ( )5التاهيل العممي وكفاءة المدقق
ث

اتفق
بشذة

الفقرة

1
2
3
4
5
6

ال
اتفق محبٍذ
اتفق

ال اتفق
بشذة

اُرؤ َ٤ٛاُؼًِٔ ٢ل َ٤تؤٕ ٣حون أُذهن اُخاسظٓ ٢ا ٣رٞهغ ٓ٘ٚ
ك ٢ذوِ َ٤خطش أُؼِٓٞح
اُخثش ٙأُ٤ذاٗ٤ح ُِٔذهن دٝس ك ٢ذوِ َ٤خطش أُؼِٓٞح
اُعاٗة اُرو٘ ٢كٓ ٢عاٍ اُحاسٞب ٝأُؼشكح ٝاألُٔاّ ت ٚظاٗة
ٓ ْٜكٓ ٢شاظؼح اُرواس٣ش
 َٛإ اُضٖٓ ٝاُعٜذ أُثزُِٔ ٍٝذهن ا٤ٔٛح ك ٢ذوِ َ٤ذثاٖ٣
أُؼِٓٞاخ
ًلاءج أُذهن اُخاسظ ٢ذٞاصٕ تٓ ٖ٤صاُح أُالى ٝأُذساء

13

14

10

1

0

11

9

16

2

0

10

9

12

7

0

10

12

9

6

1

9

16

8

4

1

ُِٔذهن اُخاسظ ٢هذسج ػِ ٠ذوِ َ٤االخطاء أُوصٞدج

12

11

10

4

1

أُصذس  ٖٓ :اػذاد اُثاحس تاالػرٔاد ػِٓ ٠خشظاخ اسرٔاسج االسرث٤إ.
 . 2حيادية واستقالؿ المدقؽ :
جدول ( )6حيادية واستقالل المدقق
ث
1
2
3
4
5
6

الفقرة
٣سرط٤غ أُذهن اُخاسظ ٢ذوِ َ٤خطش أُؼِٓٞاخ ٖٓ خالٍ
ذٞكش االسروالُ٤ح
إ اُؼذاُح ٝاُ٘ضاٛح اُلٌش٣ح ػٞآَ ذس ْٜك ٢اُرخِص ٖٓ
ذعاسب أُصاُح
اُض٣اساخ أُرٌشسج ٖٓ أُذهن ألداسج أُ٘شؤج خاسض ٗطام
اُؼَٔ ذعؼق ح٤اد٣رٚ
ُِٞص ٍٞاُ ٠أُٞظٞػ٤ح ك ٢ػَٔ أُذهن التذ ٖٓ
االسروالٍ أُادٝ ١اُز٢٘ٛ
إ ٓشاسًح اًصش ٖٓ شخص ك ٢اُرذه٤ن سرض٣ذ ٖٓ اخطاء
اُرذه٤ن ٝرُي ٣ئد ١اُ ٠خطش أُؼِٓٞح
إ ٝظٞد ػالهح ٓاُ٤ح ت ٖ٤أُذهن اُخاسظٝ ٢األداسج ٝهثُٞح
ُِٜذا٣ا ٣ئد ١اُ ٠خطش أُؼِٓٞاخ

اتفق
بشذة

اتفق

محبٍذ

ال
اتفق

ال اتفق
بشذة

10

13

13

1

1

10

11

12

2

1

11

11

12

4

0

10

16

10

2

0

10

7

17

4

0

10

14

10

4

0

أُصذس  ٖٓ :اػذاد اُثاحس تاالػرٔاد ػِٓ ٠خشظاخ اسرٔاسج االسرث٤إ.
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 . 3عالقة االدارة بالمعمومات المحاسبية :
جدول ( )7عالقة االدارة بالمعمومات المحاسبية
اتفق
بشدة

اتفق

محايد

ال
اتفق

ال اتفق
بشدة

1

لتوسع حجم المنشؤة سبب فً حدوث خطر المعلومة

11

11

11

4

1

2

ان من اسباب حدوث تضارب المصالح هو تنوع المصالح بٌن
المالك والمدراء

9

14

13

2

0

3

نشوء خطر المعلومات هو جهل بعض االفراد بالعمل االداري

10

10

15

3

0

4

هل تعمل االدارة على اخفاء اخطائها فً القوائم المالٌة

10

11

15

1

1

11

6

17

3

1

11

9

10

7

1

11

8

14

4

1

11

12

10

4

1

11

11

9

7

0

ت

5
6
7
8
9

الفقرة

اذا رأى المدقق الخارجً ان هنالك ضعفآ فً المعلومة
المحاسبٌة وابلغ االدارة هل ٌجد تفاعآل من االدارة
تباٌن المعلومات بٌن المالك والمدراء سببة اختالف المصالح
بٌنهم
اصدار القوائم المالٌة فً الوقت غٌر المناسب ٌسهم فً زٌادة
خطر المعلومات
هل الضغوط من قبل االدارة على المدقق الخارجً تضعف عمل
المدقق الخارجً
ان ازدٌاد فترة التدقٌق تإدي الى عالقة بٌن األدارة والمدقق تإثر
فً عمل التدقٌق الخارجً

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات استمارة االستبياف.
ثالثا  .قياس الصدق الداخمي لمتغيرات البحث.
 .1التاىيؿ العممي وكفاءة المدقؽ :

مف نتائج التحميؿ اتضح اف اسئمة استمارة االستبياف جميعيا منطبؽ عمييا اي اف االستمارة صالحة لما

وضعت لو اذ حصؿ السؤاؿ رقـ  1عمى اقؿ معامؿ ارتباط والسؤاؿ رقـ  3والذي ينص عمى اف ((الجانب التقني
في مجاؿ الحاسوب والمعرفة واأللماـ بو جانب ميـ في جودة تقارير التدقيؽ)) حصؿ عمى اعمى معامؿ ارتباط بمغ
%94مف فقرت التأىيؿ العممي وكفاءة المدقؽ ،واف جميع االسئمة ذات داللة احصائية وكماموضح في الجدوؿ(.)8
جدول ( )8معامل االرتباط بين التاهيل العممي وكفاءة المدقق والدرجة الكمية لمفقرة
ث
1
2
3
4
5
6

الفقرة
اُرؤ َ٤ٛاُؼًِٔ ٢ل َ٤تؤٕ ٣حون أُذهن اُخاسظٓ ٢ا ٣رٞهغ ٓ٘ح ك ٢ذوِ َ٤خطش أُؼِٓٞح
اُخثش ٙأُ٤ذاٗ٤ح ُِٔذهن دٝس ك ٢ذوِ َ٤خطش أُؼِٓٞح
اُعاٗة اُرو٘ ٢كٓ ٢عاٍ اُحاسٞب ٝأُؼشكح ٝاألُٔاّ ت ٚظاٗة ٓ ْٜك ٢ظٞدج ذواس٣ش اُرذه٤ن
 َٛإ اُضٖٓ ٝاُعٜذ أُثزُِٔ ٍٝذهن ا٤ٔٛح ك ٢ذوِ َ٤ذثا ٖ٣أُؼِٓٞاخ
ًلاءج أُذهن ذٞاصٕ تٓ ٖ٤صاُح أُالى ٝأُذساء
ُِٔذهن اُخاسظ ٢هذسج ػِ ٠ذوِ َ٤االخطاء أُوصٞدج

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج .spss
001

معبمل
االرتببط
0.80
0.88
0.94
0.91
0.86
0.91

Sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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 . 2حيادية واستقالؿ المدقؽ :
لقد بمغ معامؿ االرتباط لمسؤاؿ رقـ2والذي ينص عمى اف((اف العدالة والنزاىة الفكرية عوامؿ تسيـ في التخمص
مف تضارب المصالح))  ،%92ولمسؤاؿ رقـ 1و 2اقؿ معامؿ ارتباط ضمف فقرة حيادية واستقالؿ المدقؽ ،واف
جميع االسئمة ذات داللة احصائية وكما ىو موضح في الجدوؿ (.)9

جدول ( )9معامل االرتباط بين حيادية واستقالل المدقق والدرجة الكمية لفقراته
ث
1
2
3
4
5
6

الفقرة
٣سرط٤غ أُذهن اُخاسظ ٢ذوِ َ٤خطش أُؼِٓٞاخ ٖٓ خالٍ ذٞكش االسروالُ٤ح
إ اُؼذاُح ٝاُ٘ضاٛح اُلٌش٣ح ػٞآَ ذس ْٜك ٢اُرخِص ٖٓ ذعاسب أُصاُح
اُض٣اساخ أُرٌشسج ٖٓ أُذهن ألداسج أُ٘شؤج خاسض ٗطام اُؼَٔ ذعؼق ح٤اد٣رٚ
ُِٞص ٍٞاُ ٠أُٞظٞػ٤ح ك ٢ػَٔ أُذهن التذ ٖٓ االسروالٍ أُادٝ ١اُز٢٘ٛ
إ ٓشاسًح اًصش ٖٓ شخص ك ٢اُرذه٤ن س٤ض٣ذ ٖٓ اخطاء اُرذه٤ن ٝرُي ٣ئد ١اُ ٠خطش
أُؼِٓٞح
إ ٝظٞد ػالهح ٓاُ٤ح ت ٖ٤أُذهن اُخاسظٝ ٢االداسج ٝهثُِٜ ُٚٞذا٣ا ٣عؼق ح٤اد٣ح أُذهن
ُِٔالى

معبمل
االرتببط
0.84
0.92
0.88
0.84
0.89

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.89

0.000

Sig

أُصذس  ٖٓ :اػذاد اُثاحس تاالػرٔاد ػِٓ ٠خشظاخ تشٗآط .spss
 . 3عالقة االدارة بالمعمومات المحاسبية :
اف جميع اسئمة فقرة عالقة االدارة بالمعمومات والمحاسبة كانت دالة احصائيا ،وحصؿ السؤاؿ رقـ  2عمى اقؿ
معامؿ ارتباط اما السؤاؿ رقـ  7فقد حصؿ عمى اعمى معامؿ ارتباط اذ بمغ  %92ونص السؤاؿ عمى اف ((اصدار
القوائـ المالية في الوقت غير المناسب يسيـ في زيادة خطر المعمومات)) وكما ىو موضح في الجدوؿ (.)12
جدول ( ) 11معامل االرتباط بين عالقة االدارة بالمعمومات المحاسبية والدرجة الكمية لفقراته
ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة
ُرٞسغ حعْ أُ٘شؤج سثة ك ٢حذٝز خطش أُؼِٓٞح
إ ٖٓ اسثاب حذٝز ذعاسب أُصاُح  ٞٛذ٘ٞع أُصاُح ت ٖ٤أُالى ٝأُذساء
ٗشٞء خطش أُؼِٓٞاخ  ٞٛظ َٜتؼط االكشاد تاُؼَٔ االداس١
 َٛذؼَٔ االداسج ػِ ٠اخلاء اخطائٜا ك ٢اُوٞائْ أُاُ٤ح
ارا سأ ٟأُذهن اُخاسظ ٢إ ٘ٛاُي ظؼلآ ك ٢أُؼِٓٞح أُحاسث٤ح ٝاتِؾ االداسج ٣ َٛعذ
ذلاػآل ٖٓ االداسج
ذثا ٖ٣أُؼِٓٞاخ ت ٖ٤أُالى ٝأُذساء سثثح اخرالف أُصاُح تْٜ٘٤
اصذاس اُوٞائْ أُاُ٤ح ك ٢اُٞهد ؿ٤ش أُ٘اسة ٣س ْٜك ٢ص٣ادج خطش أُؼِٓٞاخ
 َٛاُعـٞغ ٖٓ هثَ االداسج ػِ ٠أُذهن اُخاسظ ٢ذعؼق ػَٔ أُذهن اُخاسظ٢
إ اصد٣اد كرشج اُرذه٤ن ذئد ١اُ ٠ػالهح ت ٖ٤األداسج ٝأُذهن ذئشش ك ٢ػَٔ اُرذه٤ن اُخاسظ٢

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج .spss

000

معبمل
االرتببط
0.81
0.72
0.90
0.89

0.000
0.000
0.000
0.000

0.91

0.000

0.91
0.92
0.83
0.83

0.000
0.000
0.000
0.000
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رابعا  .الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث.
 . 1التاىيؿ العممي وكفاءة المدقؽ :

جدول ( )11الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتاهيل العممي وكفاءة المدقق
ث
1
2
3
4
5
6

الفقرة
اُرؤ َ٤ٛاُؼًِٔ ٢ل َ٤تؤٕ ٣حون أُذهن اُخاسظٓ ٢ا ٣رٞهغ ٓ٘ ٚك ٢ذوِ َ٤خطش أُؼِٓٞح
اُخثش ٙأُ٤ذاٗ٤ح ُِٔذهن دٝس ك ٢ذوِ َ٤خطش أُؼِٓٞح
اُعاٗة اُرو٘ ٢كٓ ٢عاٍ اُحاسٞب ٝأُؼشكح ٝاألُٔاّ ت ٚظاٗة ٓ ْٜك ٢ظٞدج ذواس٣ش اُرذه٤ن
 َٛإ اُضٖٓ ٝاُعٜذ أُثزُِٔ ٍٝذهن ا٤ٔٛح ك ٢ذوِ َ٤ذثا ٖ٣أُؼِٓٞاخ
ًلاءج أُذهن ذٞاصٕ تٓ ٖ٤صاُح أُالى ٝأُذساء
ُِٔذهن اُخاسظ ٢هذسج ػِ ٠ذوِ َ٤االخطاء أُوصٞدج

الوسط
الحسببٌ
4.03
3.76
3.58
3.63
3.74
3.76

االوحراف
المعَبرً
0.85
0.94
1.08
1.13
1.03
1.10

أُصذس  ٖٓ :اػذاد اُثاحس تاالػرٔاد ػِٓ ٠خشظاخ تشٗآط .spss
 . 2حيادية واستقالؿ المدقؽ :
جدول ( )12الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لحيادية واستقالل المدقق
الفقرة

ت

الوسط
الحسابي
3.79
3.68
3.76
3.89

االنحراف
المعياري
0.96
1.04
0.99
0.86
1.00
0.96

1
2
3
4

ٌستطٌع المدقق الخارجً تقلٌل خطر المعلومات من خالل توفر االستقاللٌة
ان العدالة والنزاهة الفكرٌة عوامل تسهم فً التخلص من تضارب المصالح
الزٌارات المتكررة من المدقق ألدارة المنشؤة خارج نطاق العمل تضعف حٌادٌته
للوصول الى الموضوعٌة فً عمل المدقق البد من االستقالل المادي والذهنً

5

ان مشاركة اكثر من شخص فً التدقٌق سٌزٌد من اخطاء التدقٌق وذلك ٌإدي الى خطر المعلومة

3.61

ان وجود عالقة مالٌة بٌن المدقق الخارجً واالدارة وقبولة للهداٌا ٌضعف حٌادٌة المدقق للمالك

3.79

6
أُصذس  ٖٓ :اػذاد اُثاحس تاالػرٔاد ػِٓ ٠خشظاخ تشٗآط .spss

 . 3عالقة االدارة بالمعمومات المحاسبية :
جدول ( )13الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالقة االدارة بالمعمومات المحاسبية
ث

الفقرة

ُ 1رٞسغ حعْ أُ٘شؤج سثة ك ٢حذٝز خطش أُؼِٓٞح
 2إ ٖٓ اسثاب حذٝز ذعاسب أُصاُح  ٞٛذ٘ٞع أُصاُح ت ٖ٤أُالى ٝأُذساء
ٗ 3شٞء خطش أُؼِٓٞاخ  ٞٛظ َٜتؼط االكشاد تاُؼَٔ االداس١
 َٛ 4ذؼَٔ االداسج ػِ ٠اخلاء اخطائٜا ك ٢اُوٞائْ أُاُ٤ح
ارا سأ ٟأُذهن اُخاسظ ٢إ ٘ٛاُي ظؼلآ ك ٢أُؼِٓٞح أُحاسث٤ح ٝاتِؾ االداسج ٣ َٛعذ
5
ذلاػآل ٖٓ االداسج
 6ذثا ٖ٣أُؼِٓٞاخ ت ٖ٤أُالى ٝأُذساء سثثح اخرالف أُصاُح تْٜ٘٤
 7اصذاس اُوٞائْ أُاُ٤ح ك ٢اُٞهد ؿ٤ش أُ٘اسة ٣س ْٜك ٢ص٣ادج خطش أُؼِٓٞاخ
 َٛ 8اُعـٞغ ٖٓ هثَ االداسج ػِ ٠أُذهن اُخاسظ ٢ذعؼق ػَٔ أُذهن اُخاسظ٢
 9إ اصد٣اد كرشج اُرذه٤ن ذئد ١اُ ٠ػالهح ت ٖ٤األداسج ٝأُذهن ذئشش ػِ ٠ػَٔ اُرذه٤ن اُخاسظ٢
أُصذس  ٖٓ :اػذاد اُثاحس تاالػرٔاد ػِٓ ٠خشظاخ تشٗآط .spss

008

الوسط
الحسببٌ
3.71
3.79
3.71
3.74

االوحراف
المعَبرً
1.09
0.88
0.96
0.98

3.61

1.11

3.63
3.83
3.74
3.68

1.15
0.79
1.08
1.09

م.م .علٌ محمود

مذى مسبهمت المذقق الخبرجٌ .......

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )11اف التساؤؿ رقـ  1حصؿ عمى اكبر وسط حسابي واقؿ انحراؼ معياري واف التساؤؿ رقـ 3
حصؿ عمى اقؿ وسط حسابي واعمى انحراؼ معياري وىذا يدؿ عمى اف العينة المستجوبة تعتقد باف التأىيؿ العممي كفيؿ بأف
يحقؽ المدقؽ الخارجي ما يتوقع منو في تقميؿ خطر المعمومات
اما الجدوؿ رقـ ( )12فيكشؼ اف العينة المستجوبة وانو لموصوؿ الى الموضوعية في عمؿ المدقؽ البد مف االستقالؿ المادي
والذىني كوف ىذا التساؤؿ حصؿ عمى اعمى وسط حسابي واقؿ انحراؼ معياري ،في حيف حصؿ التساؤؿ رقـ  5عمى اقؿ
وسط حسابي والبالغ  3.61واعمى انحراؼ معياري.
ويكشؼ الجدوؿ رقـ ( )13اف اصدار القوائـ المالية في الوقت غير المناسب يسيـ في زيادة خطر المعمومات يعتبر وبحسب
وجية نظر العينة المستجوبة اىـ تساؤؿ في فقرة عالقة االدارة بالمعمومات المحاسبية اذ حصؿ ىذا التساؤؿ عمى وسط
حسابي قدرة  3.83وعمى اقؿ انحراؼ معياري ،وحصؿ التساؤؿ رقـ  5عمى اقؿ وسط حسابي واعمى انحراؼ معياري.
ومف الجدير بالذكر اف جميع اسئمة االستبياف حصمت عمى اوساط حسابية مرتفعة اعمى مف  3وىذا يشير الى قناعة كؿ
المستجوبيف باىمية كؿ التساؤالت.

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات

 . 1االستنتاجات.

أ  .اف لمتأىيؿ العممي اىمية بالغة في تقميؿ خطر المعمومات ألف ألماـ المدقؽ الخارجي بالمبادئ والمعايير
المحاسبية لو اىمية في مراجعة القوائـ المالية واعطاء رأيو لممالؾ بصورة صحيحة.

ب  .توسع حجـ المنشأة يزيد مف األفراط بالمعمومات وىذا بدوره يسيـ في تبايف المعمومات الذي يقود الى خطر
المعمومات.

ت  .لممدقؽ الخارجي قدرة عمى توازف المصالح بيف المالؾ والمدراء لكونو جية رقابية خارجية ومف واجبو الموازنة
بيف الجية التي يمثميا والجية المراقب عمييا.
ث  .اصدار القوائـ المالية في الوقت المناسب يسيـ في تقميؿ خطر المعمومات النيا تقوـ بارشاد مستخدمييا مف
المالؾ ،ولممدقؽ الخارجي دور في تأكيد افصاح ىذه القوائـ بما يتناسب مع المعاير المحاسبية.
ح  .الموضوعية ميمة بالنسبة لممدقؽ الخارجي ألنيا التحيد المدقؽ الخارجي مف جية عمى حساب جية واف
االستقالؿ المادي والذىني يساعد في تحقيقيا.

 . 2التوصيات.

أ  .التأكيد عمى حيادية المدقؽ الخارجي ودعـ استقالليتو عف طريؽ تجنب وتحاشي تأثيرات األدارة في اخفاء بعض
المعمومات التي تؤثر في صحة تقارير التدقيؽ.
ب  .حصر ميمة التدقيؽ في وقت معيف وعدـ المماطمة في انجازه ألف ازدياد فترة التدقيؽ قد تؤدي الى نشوء
عالقة بيف األدارة والمدقؽ تؤثر عمى عممية المراجعة.

ت  .ضرورة قياـ النقابات المينية بعمؿ دورات لتدريب المحاسبيف القانونييف عمى معاير المحاسبة الدولية وحضور
المدقؽ ممزـ بيذه الدورات.
ث  .التركيزعمى اصدار القوائـ المالية في الوقت المناسب حتى يتاح لمستخدمييا االستفادة منيا وعمى راس ىؤالء
المستخدميف المالؾ.
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