
 نجوى محمود أحمد أبو جبلد/                          AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

322 

 

 ر ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى جودة حكمو ثأ
 دراسة تجريبية -التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية عمى

 (1)نجوى محمود أحمد أبو جبل
 مخص البحث:م

الجوىرية عمى جودة حكمو عمى التحريفات مشك المينى ل الحسابات مراقب دراسة واختبار أثر ممارسةييدف البحث الحالى إلى        
دراسة نظرية فى سبيل ذلك اشتمل البحث عمى فى بيئة الممارسة المينية المصرية، و  والتقرير عنيا بصورة صحيحة بالقوائم المالية
بين آراء  معنوى اختالف عدم وجوداألول حيث أظير اختبار الفرض الفرعى تم اختبار فروض البحث،  .دراسة تجريبيةباالضافة الى 

مدى التأثير اإليجابي لمستوى ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية حول  الدراسـة فئات
بين  معنوى اختالف بالقوئم المالية بدرجة أكبر فى حالة تفعيل اإلجراءات التحميمية. وأظير اختبار الفرض الفرعى الثانى عدم وجود

أثير اإليجابي لمستوى ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى سالمة حكمو عمى التحريفات مدى التالدراسـة حول  فئاتآراء 
 الجوىرية بالقوئم المالية بدرجة أكبر فى حالة تفعيل جمسات العصف الذىنى. كما أظير اختبار الفرض الفرعى الثالث عدم وجود

بي لمستوى ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى سالمة حكمو مدى التأثير اإليجاالدراسة حول  فئاتبين آراء  معنوى اختالف
االلتزام بقواعد آداب وسموك المينة. وأخيرًا أظير اختبار الفرض  عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية بدرجة أكبر فى حالة تفعيل

كمما زادت جودة  مشك المينىل لحسابات ممارساً كمما كان مراقب ا الدراسة حول فئاتبين آراء  معنوى اختالف الرئيسى عدم وجود
نتيى إليو البحث بشقيو النظرى والتجريبى تم تقديم مجموعة من إوفى ضوء ما  حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية.
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The Effect of Auditor’s Practice of Professional Skepticism on Quality of His 

Judgment about Substantial Misrepresentations in the Financial Statements 

                                                   An Experimental Study 

Abstract: 
          The  research aims to study and test the effect of the practice  of  auditor's professional 

skepticism on quality of his judgment about substantial misrepresentations in the financial statements 

in professional practice environment in Egypt. The assessment is carried out through a theoretical and 

experimental study. Hypotheses were tested, where first sub hypothesis showed there was no 

significant difference between the views of  study groups about the positive impact of the auditor 

practicing professional skepticism in case of enhancing analytical procedures. Second sub hypothesis 

showed that there was  no significant difference between the views of  study groups about the positive 

impact of the practice of  auditor professional skepticism in case of enhancing brainstorming. The third 

sub hypothesis also showed there was no significant difference between the views of study groups 

about the positive impact of practicing  the auditor professional skepticism in  case of enhancing ethics. 

Finally, the main hypothesis showed there was no significant difference between views of study groups 

that  whenever the auditor prctices  professional skepticism the higher quality of his judgment of 

substantial misrepresentations in  the financial statements. 

                                                                        

Keywords : Professional skepticism -substantial misrepresentations in the financial statements - audit 

quality - autiors independence.    
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 مقدمة البحث: -1            
شيد العالم فى اآلونة األخيرة العديد من االنييارات المالية لعدد كبير من الشركات؛ نتيجة ارتكاب الكثير من حاالت الغش التى   

ين فى اكتشاف ىذه التحريفات والتقرير عنيا نتيجة انخفاض جودة عممية فى القوائم المالية وفشل المراقب أسفرت عن تحريفات جوىرية
عميو أن  صبح لزاماً ، وأت المينية والتشريعية والتنظيميةتوسعت مسئولية مراقب الحسابات بصورة كبيرة فى ضوء المتغيراولقد  مراجعة.ال

لمطموبة وتعفيو من المسائمة حال فشمو فى اداء وظيفتو بالصورة يستغل كافة الفرص المتاحة واألساليب الممكنة التى تمكنو من آ
حكام مراقب الحسابات ليس فقط من خالل ادراك درجة تعقيد ميمة وبيئة وتتحقق سالمة أ .الجوىرية بالقوائم المالية التحريفاتاكتشاف 

ومستوى الشك  المراجعة والميارات الفنية لمراقب الحسابات، ولكن أيضًا من خالل ادراك السمات الشخصية والمعرفة الضمنية لو،
  (Ahmad,2015 ; Bowlin,et al.,2014).المينى الذى يمارسو

نيا تطبيق الخبرة أعمى  Professional Judgmentحكام المينيةاألتعرف معايير المراجعة ى ىذا الصدد، ف ةوتجدر االشار     
والمعرفة والتدريبات ذات الصمة، وذلك فى سياق معايير المحاسبة والمراجعة، وقواعد السموك المينى، الصدار القرار المنشود حول 

ر مباشر عمى جودة ثيحد الموضوعات اليامة التى ليا تأيعتبر الشك المينى أت االجراءات المناسبة لظروف عممية المراجعة. مسارا
 داء عممية المراجعة متبعًا أسموب الشك الميني وأن يكون مدركاً مراقب الحسابات القيام بتخطيط وآ ينبغي عمىولذا عممية المراجعة. 

 ؛5102عمى،  ؛ (Bell, et al.,2012.ومن ثم عدم مصداقيتيا ومؤثراً  ىاماً  لى تحريف القوائم المالية تحريفاً لمعوامل التي قد تؤدى إ
  (Bennouri and Touron, 2012 ؛ 5102زيتون،
فى اكتشاف التحريفات الجوىرية  قبداء المينى لممرااآلعمى جودة ر لتأثيافى  الشك المينىتحسين  ىميةأ يتضح مما سبق،     

ؤثر ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى جودة تتقييم إلى أى مدى يتطمب مما . القوائم المالية والتقرير عنيا بصورة صحيحةب
 ىذا ما سيحاول البحث الحالى االجابة عميو نظريًا وتجريبيًا. ؟،حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية

 
 :مشكمة البحث -2
حكام المينية جوىر عممية تعتبر األو  المراجعة من مراقب الحسابات أن يطبق عقمية متسائمة وتقييمًا انتقاديًا لألدلة.تتطمب معايير    

وقد دفع  .حكام المينية الجماعية لممينة ككلالمراجعة، حيث تنبع قيمة عممية المراجعة من الحكم المينى لمراقب الحسابات الفرد، واأل
عتبار التحريفات مال والجيات المنظمة لممينة إلى إسواق الألى بالعديد من الحكومات والييئات الرقابية عمى انتشار ظاىرة الغش الما

ء استغالل الموارد وعدم استقرار أسواق المال ىم المشكالت التى يجب التصدى ليا والتغمب عمييا، حيث تتسبب فى سو والغش من أ
ونتيجة لما سبق، أصدر المجمع  ت وانييار االقتصاد القومى والعالمى.المنشآ وضياع أموال المستثمرين وأصحاب المصمحة فى

( والذى ركز عمى أىمية أن يحافظ مراقبى الحسابات فى كافة مراحل عممية 99معيار المراجعة رقم ) 5115األمريكى فى عام 
حول نزاىة الشركات التى يقومون بمراجعة  المراجعة عمى أقصى درجات الشك المينى بغض النظر عن خبراتيم السابقة ومعتقداتيم

 Brown,et al.,2012; Panye and) ؛ 5102زينون، ؛  5102عبد الحميم،  ؛5112وزارة االستثمار، ) حساباتيا وقوائميا المالية.
Ramsay,2005 

لتى يصعب اكتشافيا أو تشخيصيا تمك التحريفات المعقدة ا ا،يمكن تعريف التحريفات الجوىرية بأني وتجدر االشارة فى ىذا الصدد،   
التى تبدو غير ضارة أو مؤثرة بصورة منفردة، ولكن عندما يتم تجمعيا معًا  Cuesالشتماليا عمى مجموعة من اإلشارات أو اإليحاءات 

الصمة  كيد عمى تطبيق االصدارات المينية ذاتودة عممية المراجعة من جية، والتأوسعيا نحو االرتقاء بمستوى ج .الخطريتشكل 
(ISA, 240; AICPA,99 ،من جية أخرى )لمتحريفات الجوىرية بالقوائم ن يحرص مراقب الحسابات عمى االستجابة من الضرورى أف

فيل  ومينياً  كاديمياً فاذا كانت ىذه االستجابة مؤيدة أ مر،إذا لزم األمج المراجعة والتقرير . وتعنى االستجابة ىنا تعديل خطة وبرناالمالية
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، ويمكن إبراز مشكمة البحث وتجريبياً  ىذا ما سيحاول البحث الحالى االجابة عميو نظرياً  ،بو الحسابات فى مصر؟اقر وينفذىا م يدركيا
 :من خالل مجموعة من التساؤالت الممحة التى تمثل اإلجابة عمييا جوىر مشكمة ىذا البحث عمى النحو التالى

 ؟رىما عمى مصداقية القوائم الماليةــــــــثريفات الجوىرية، وما أمينى، والتحما ىو التوصيف المينى لمشك ال -0
 عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية؟ ودة حكموــــــممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى وجمستوى  بين ما ىى العالقة -5
 جودة المراجعة والحد من مخاطر التحريف دةفى زيالممراقب الشك المينى ممارسة مستوى  حسينتساىم ين ى مدى يمكن أإلى أ -3

 الممارسة المينية فى مصر؟ الجوىرى فى القوائم المالية فى بيئة    
 حدى التراضية تصميم مجموعة من الحاالت االف اللـــر، وذلك من خــــدليل تجريبى فى المحيط المينى فى مصة البحث عن ــــأىمي -2

 ة من ـــيتم تقديميا لعين المالية تحتوى عمى بعض التحريفات الجوىرية المتعمدة، وغير المتعمدة وراقفى بورصة األ مقيدةال اتشركال    
 ة ــــــــ، وأعضاء ىيئزى لممحاسباتــــــــــــــبالجياز المرك قبينوالمرا، ةـــــريـــة المصــــراجعــة والمــــــكاتب المحاسبى الحسابات العاممين بمقبرامــ    
 التساؤالت محور إىتمام البحث.  ىذه وتمثل، التدريس بالجامعات    
 ىدف البحث:-3

ن محاولة الوصول إلى دليل عممى بشأو دراسة وتأصيل مفيوم الشك المينى فى المراجعة، فى اليدف العام من البحث يتمثل     
فى حالة عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية جودة حكمو و ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى مستوى بين كل من  العالقة
عالية مستوى الشك المينى من خالل العمل عمى تحسين كفاءة وف ،الشركات المساىمة المصرية المقيدة بالبورصة عممياً  ةمراجع
فى بيئة والتقرير ة الكافية والمالئمة دلجراءات جمع األبات تخطيط وتنفيذ إو متطمأر والقوانين والموائح ذات الصمة، معاييمل ، وفقاً لممراقب

 . الممارسة المينية
 أىمية ودوافع البحث:-4
 -الدراسات األكاديمية والتجريبية تنبع أىمية ودوافع البحث من جانبين األكاديمى والعممى، فعمى الجانب األكاديمى ىناك  ندرة فى    

يعتبر الشك المينى أحد الموضوعات  ،ل العربية. وعمى الجانب العممىالتى أجريت فى ىذا المجال فى الدو  -فى حدود عمم الباحثة
معايير ، قام مجمس وفاعمية المراجعة. وفى ىذا الصددالتى تمس الشخصية المينية لمراقب الحسابات والتى ليا تأثير كبير عمى كفاءة 

(، IAS,2014,No.720,700,701,570,705,706,260معايير التقرير الجديد ) باصدارIAASB المراجعة والتوكيد الدولى
، وتيدف الى تحديد تركيز مراقب الحسابات عمى األمور التى يتعين التقرير عنيا 5102ديسمبر  (02)والمقترح تطبيقيا بدءًا من 

 والتى تزيد من أىمية ممارسة الشك المينى.
 أسموب وأدوات ومنيجية البحث: -5
بار التجريبى ألثر ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى جودة حكمو عمى التحريفات تحاول الباحثة فى ىذه الدراسة اإلخت     

بحث الجوىرية بالقوائم المالية فى بيئة الممارسة المينية بيدف إستعادة ثقة المسثمرين في القوائم المالية. وفى سبيل ذلك يتمثل أسموب ال
شتقاق الفروض، وأسموب التجريب باستخدام حاالت افتراضية. وتشمل األدوات فى استقراء وتحميل االصدارات والدراسات السابقة ال

فى بورصة األوراق المالية تحتوى عمى  مقيدةال اتشركحدى الالمجموعة من الحاالت االفتراضية اختيار المجتمع والعينة وتصميم 
وعمل معالجات لممتغيرات المستقمة مدعومة ، جابة عمييابعض التحريفات الجوىرية المتعمدة، وغير المتعمدة ويطمب من أفراد العينة اال

 بأسئمة موحدة لقياس أثر ىذه المتغيرات عمى المتغير التابع، واستخدام األدوات االحصائية فى تحميل النتائج. 
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 حدود البحث:-6
ية، تفعيل جمسات فعيل اإلجراءات التحميمتخرى بخالف األالتفاعمية المتغيرات وفقًا ألىداف البحث ومشكمتو يخرج عن نطاق البحث     

خرى بخالف حكام المينية األيخرج عن نطاق البحث مجاالت األ يضاً وأتفعيل االلتزام بقواعد سموك وآداب المينة، العصف الذىنى، و 
 الدراسة.. كما أن تعميم النتائج مشروط بضوابط اختيار عينة الحكم المينى عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية

 تنظيم البحث: -7
 ختبار الفروض، سوف يسير البحث كما يمى:البحث وا  لتحقيق أىــداف 

 إستقراء وتحميل أىم الدراسات السابقة. -
 العام لمشك المينى. اإلطارعرض وتحميل  -
 . رية بالقوائم الماليةالتحــريفات الجوى ودة حكمو عمىـــــــآليات تفعيل الشك المينى لمراقب الحسابات لجعرض وتحميل  -
 التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية فى بيئة بيان انعكاسات تحسين مستوى الشك المينى لمراقب الحسابات عمى جودة حكمو عمى -
 الممارسة المينية.   
ختبار فروض البحث. -  الدراسة التجريبية وا 
 الخالصة والنتائج والتوصيات. -

 التالى: وسنعرض لما سبق عمى النحو
 :إستقراء وتحميل أىم الدراسات السابقة 8/1
تتطمب معايير المراجعة من مراقب الحسابات أن يطبق عقمية متسائمة وتقييمًا انتقاديًا لألدلة، وعمى الرغم من ذلك، ال يقوم مراقب     

فى تشغيل األدلة، غالبًا ما يفشل مراقب الحسابات  الحسابات دائمًا بتقييم أدلة المراجعة وفقًا لما تتطمبو المعايير. وبسبب ىذا القصور
أن عدم كفاية الشك المينى تنتج من  (Ranzilla,et al.,2013). ويعتبر البعض شك المينىفى تطبيق مستوى مناسب من ال

لمستوى  قبالمرا خيرة بقضية ممارسةقد اىتمت الجيود المحاسبية فى اآلونة األو  قصور سموك مراقب الحسابات فى تشغيل المعمومات.
مشك المينى ل الحسابات مراقب ممارسةمما أدى إلى ظيور اإلىتمام من جانب الدراسات المحاسبية بموضوع  مالئم من الشك المينى،

ت يتم تصنيف الدراسا ، والتى تباينت فيما بينيا من حيث زاوية اإلىتمام.بجودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية وعالقتو
 السابقة إلى التبويب التالى:

 .الحسابات قبمراالمؤثرة عمى مستوى الشك المينى لتحميل العوامل دراسات تناولت  2/0/0
 .العالقة بين مستوى الشك المينى وقدرة المراقب عمى تقييم التحريفات الجوىرية بالقوائم الماليةدراسات تناولت  2/0/5
 مجموعة بالتفصيل كما يمى:فى الجزء التالى سوف يتم تناول كل و 
 :الحسابات لمراقب وى الشك المينىـــــــرة عمى مستـــــالعوامل المؤثتحميل دراسات تناولت  8/1/1
 ت دراسة قامفقد  .لمراقب الحساباتعمى مستوى الشك المينى تحميل العوامل المؤثرة ب ىتمت ىذه المجموعة من الدراساتإ    

(Nelson, et al., 2005) لمينى لممراقب، احص أثر السموك التعاونى الدارة عميل المراجعة مع المراقب عمى مستوى الشك فب
واجراء دراسة تجريبية عمى الطالب وتقسيميم إلى مجموعتين، قامت المجموعة األولى بتمثيل دور عمالء المراجعة، وقامت المجموعة 

أثر سمبى لسموك االدارة التعاونى عمى مستوى الشك المينى لممراقب. كما  الثانية بتمثيل دور المراقبين. توصمت الدراسة إلى وجود
والعوامل الموقفية والحاكمة لعميل المراجعة عمى  ،السابقة بعميل المراجعة قبثير ارتباط خبرة المراتأ (Mary, 2008)تناولت دراسة 

السابقة بعميل المراجعة والعوامل الموقفية  قبثير خبرة المرالى تأمراجعة. توصمت الدراسة إتجاه عميل ال قبمستوى الشك المينى لممرا
 Hurtt,et)كما تناولت دراسة تجاه عميمو.  قبالمحفزة لعميل المراجعة، ودقة محاضر مجمس االدارة عمى مستوى الشك المينى لممرا
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al., 2008) قبوالعميل، وتوسع المرا قبلة بين المراثر بعض المتغيرات السموكية، والتى تضمنت العناية بفحص المعمومات المتبادأ 
. وقد قبلممراوعميل المراجعة عمى مستوى الشك المينى  قبدلة االثبات، وزيادة التعارض فيما بين المرافى البحث عن المعمومات وأ

 .قبك المرامستوى شعمى  معناية بفحص المعمومات المتبادلة بين المراقب والعميلل االيجابىر يثتأاللى توصمت الدراسة إ
الحسابات بادارة عميل المراجعة  قبتحميل العوامل التى تؤثر عمى درجة ثقة مرا (Rennie, et al., 2010)كما تناولت دراسة       

مديرى ( 3)مدير مراجعة، و( 51)شريك مراجعة،  (22)جراء دراسة تجريبية عمى ر عمى مستوى شكو المينى من خالل إوالتى تؤث
والعميل فى  قبثر السمبى لتكرار عدم االتفاق بين المرااألى لاجعة فعمية. وقد توصمت الدراسة إعمى مواقف مر  ادمع االعتمشركات 

كما تناولت  .بالعميل قبوالعميل عمى ثقة المرا قبثير االيجابى لطول العالقة بين المراالتأبالعميل، و  قبمواقف سابقة عمى ثقة المرا
سمات الشك المينية والخبرات المختمفة لمراقب الحسابات ومدى تأثيرىا عمى األحكام المينية فى ( مستويات Nolder,2012دراسة )

مع المراجعة. وتوصمت إلى أن التوقعات األولية لممراقب تجاه التحريفات بالقوائم المالية تحركيا فى المقام األول خبرة المراقب السابقة 
( الى قياس وتفسير العوامل المؤثرة عمى 5105)محمد،ىدفت دراسة كما  ة االثبات.عميل المراجعة وباألخص فى مرحمة تقييم أدل

ممارسة الشك المينى لمراقب الحسابات، واشتممت متغيرات الدراسة عمى مجموعة من المتغيرات المتعمقة بالمراقب ومجموعة أخرى من 
. وتوصمت الى وجود عالقة راسة ميدانية الختبار فروض البحثالمتغيرات المتعمقة بالعالقة بين المراقب والعميل. من خالل اجراء د
الكفاءة المينية والتخصص الصناعى لممراقب وااللتزام بقواعد وآداب و ذات داللة معنوية ايجابية بين ممارسة الشك المينى فى المراجعة 

 سموك المينة وفحص وتقييم أوراق عمل المراجعة.
الحسابات بتحميل  قبثيرات واالعتبارت المختمفة عمى الشك المينى لمراالتأ (Robinson,et al.,2013)كما تناولت دراسة      

ثير ضغوط الوقت ليا تأن ومدى تأثيرىا عمى سموكو. وتوصمت الدراسة إلى أ قبالسمات الشخصية التى تؤثر عمى الشك المينى لممرا
وضحت دراسة كما أعمى تحسين جودة المراجعة بشكل عام.  دساعين لمشك المينى مما يقبغير مباشر عمى سموكيات ممارسة المرا

(Endrawes and Monroe,2013)  ى الحسابات قبثير الثقافة ومخاطر التحريفات الجوىرية والمساءلة عمى الشك المينى لمراتأ
مت مصر واستراليا. وتوصمن  ربع الكبرى فى مكاتب المراجعة فى كالً ى الحسابات من الشركات األقبعمى عينة من مرا قمع التطبي
 بين المساءلة والشكوك المينية. ىناك عالقة موجبة سواء فى مصر واستراليا إلى، أن 

 :التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية تقييم درة المراقب عمىـوى الشك المينى وقــــــالعالقة بين مست دراسات تناولت 8/1/2
التحريفات تقييم جودة حكمو عمى عمى الحسابات  قبمرامستوى الشك المينى لعالقة  كاسبانعىتمت ىذه المجموعة من الدراسات إ   

( الشك المينى طبقًا الصدارات معايير المراجعة والمتعمقة باكتشاف Ramos,2003تناولت دراسة )فقد  .الجوىرية بالقوائم المالية
كما استيدفت دراسة  مينى تؤدى الى تنظيم عممية المراجعة.سة الشك الر أن مما الغش فى القوائم المالية. توصمت الدراسة الى

(Payne and Ramsay,2005) تؤثر فى  قبذا كان تقييم خطر التحريف فى مرحمة تخطيط المراجعة، وخبرة المراما إ اختبار
يم خطر ى مجموعة تقين مراقبى الحسابات فى ألعممية المراجعة. توصمت الدراسة إ ثناءى الشك المينى لمراقبى الحسابات أمستو 

ابات فى مجموعة ن مراقبى الحسة بزمالئيم فى مجموعة الرقابة، وأقل فى مستوى الشك المينى بالمقارنالتالعب المنخفض كانوا األ
راقبى الحسابات من ن ممجموعة الخطر المتوسط والعالى، وأقل فى مستوى الشك المينى بالمقارنة بزمالئيم فى الرقابة كانوا األ

 كثر خبرة. قبين األمن المرا كثر شكاً توى األقل خبرة كانوا أالمس
اختبار أثر وجود جمسات التفكير الجماعى الخالق من جانب  (Carpenter and Reimers,2013)كما استيدفت دراسة     

ن احدى منشآت ( مراقب حسابات م051فريق عمل المراجعة عمى تقييم خطر التالعب مع اجراء تجربة معممية عمى عينة من )
المراجعة األربعة الكبرى فى الواليات المتحدة. توصمت الدراسة إلى أن تقييم خطر التالعب بعد جمسات التفكير الجماعى الخالق سوف 

( أثر الشك 5102،ريشوكما تناولت دراسة )، خاصة فى ظل وجود التالعب. الجمساتيكون أعمى بصورة جوىرية من ذلك التقييم قبل 
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توصمت إلى أن المشاركين و ى البيئة المينية المصرية عمى قوة ادراك المراقبين لعوامل خطر التالعب، واجراءات اكتشافو. المينى ف
 ذوى الشك المينى األعمى سوف يكون لدييم قدرة أكبر عمى تحديد عوامل التالعب واجراءات اكتشافو. 

 الجوىرية التحريفات اكتشاف فى قدرتو عمىمراقب لم زامىاإلل التغيير سةسيا تطبيق تأثير مدى ( 5102م ،غني)كما تناولت دراسة     

 لقدرةاو  ،الميني الشك بين إحصائية داللة ذات طردية معنوية عالقة وجودتوصمت الدراسة إلى  .السعودية العربية بالمممكة المالية بالقوائم

  .المالية بالقوائم الجوىرية التحريفات اكتشاف عمى
 :ئج الدراسات السابقةتقييم نتا -

 :تفقت فيما بينيا عمىإستعراض الدراسات السابقة، يمكن التوصل إلى أنيا قد إمن خالل     
بالعميل  قبداء عممية المراجعة، وتشمل خبرة المراعند آ قبعمى مستوى الشك المينى لممرا وسمباً  تعدد المتغيرات المؤثرة ايجاباً  -
 .بثقتو بادارة العميل قبباط مستوى الشك المينى لممراوارت متغيرات سموكية وموقفية،و 
وخاصة فيما يتعمق بأثر  -فى حدود عمم الباحثة -الشك المينى لممراقب فى الدول العربيةندرة الدراسات التى أجريت فى مجال  -

إعتمدت بعض الدراسات عمى حيث . عمى جودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم الماليةمشك المينى ل الحسابات مراقب ممارسة
 ممارسةالعالقة بين ولم تتطرق إلى محاولة تقويم أثر  .المنيج التجريبيالبعض األخر عمى عتمد ا  و  ،التحميل النظرى لمدراسات السابقة

وىذا ما تسعى إليو  ،فى بيئة الممارسة المينيةعمى جودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية مشك المينى ل الحسابات مراقب
 . حالية من خالل الدراسة التجريبيةالدراسة ال

بيان و ، مراقب الحساباتلليات تفعيل الشك المينى آاإلطار العام لمشك المينى،  سوف تضيف الباحثة عمى الدراسات السابقة تناول؛ -
فات الجوىرية بالقوائم المالية فى بيئة الممارسة عمى جودة حكمو عمى التحري قبالشك المينى لممراممارسة انعكاسات تحسين مستوى 

 المينية.
 :لمشك المينىاالطار العام  8/2
 :الشك المينى مفيـوم وأىميــــة 8/2/1
ثير كبير عمى كفاءة الحسابات والتى ليا تأ قبحد الموضوعات اليامة التى تمس الشخصية المينية لمرايعتبر الشك المينى أ    

الشك المينى ىو عكس الثقة، ويشير إلى االستقالل عن العميل وىو . اجعة، ومن ثم عمى مصداقية تقرير المراجعةوفاعمية عممية المر 
ميل الشخص نحو االستنتاجات وتأجيل الحكم حتى يتم الحصول عمى تفسير معين من خالل األدلة الكافية وىذا يعتمد عمى السمات 

مينة المراجعة ال تتطمب من المراقب عمل تفسيرات بديمة لتفسيرات االدارة، فانيا الشخصية لمراقب الحسابات. ورغم أن معايير و 
  .عند مستوى مقبول خالل عمميتى التقدير والحكم Professional Skepticismتتطمب حفاظو عمى درجة شكو المينى 

 (Rose and Rose,2003 ؛Reimers,2011 ؛ 5112وزارة االستثمار،)     
 سئمة ويكون منتبياً يطرح األ موقف يشمل ذىناً "نو أب ( الشك المينى511رقم ) معيار المراجعة الدولى دد، عرفوفى ىذا الص     

 فوعر كما  ."دلة االثباتو االحتيال، والتقييم الحساس ألأخطاء لى البيانات الخاطئة المحتممة بسبب األن تشير إألمظروف التى يمكن 
دلة المراجعة توجب عمى أل نقدياً  لمعقل وتقييماً  و حالة تتضمن استجواباً أتعبير عن موقف  "نو بأ (99) مريكى رقممعيار المراجعة األ

كد دليل المعيد الكندى لممحاسبين أكما  ."خطاء جوىرية ناتجة عن االحتيالأالتعامل وفق منطق يعترف بامكانية وجود  قبالمرا
خطاء اليامة اكتشاف األمراجعة فى اطار من الشك المينى حتى يمكن القانونيين عمى الحاجة الممحة لممارسة ميام عممية ال

ن أب التى تعكس تقييم عال من المخاطر مشروطاً قب حكام وقرارات المراألى ( الشك المينى يشير إ(Nelson,2009يرى و  .والجوىرية
لتمك  ، ووفقاً ت بنظرة الشك االفتراضين الدراساالعديد مت أخذوقد Hutchins,2012) )الحسابات. قبتكون المعمومات متاحة لمرا
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ين الذين قبو المراأ، ةبأن القوائم المالية يوجد بيا تحريفات جوىري واعتقاداً  كثر ميالً ون األقبىم المرا كثر شكاً األن قبيالنظرة فإن المرا
 . بالقوائم المالية ىرى غير موجود ن التحريف الجو أ، وقبل استنتاج كثر قبل قبول مزاعم العميلأدلة أيقومون بجمع 

وشركة المراجعة من  قبتعتبر ممارسة الشك المينى ىامة فى الحاالت ذات المخاطر المرتفعة لحماية المرايتضح مما سبق،      
حكام أعمى  بادارة العميل مما يؤثر سمباً  قبن نقص ممارسة الشك المينى تؤدى لتطور ثقة المرامخاطر السمعة ومخاطر التقاضى، أل

  ( اطار الشك المينى.0ويوضح الشكل رقم )لمخاطر التحريف بالقوائم المالية.  قبرات المراجعة وعمى تقييمات المراوقرا
 *( 0الشكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

 

 Hurtt,2010,P.150* المصدر : 
       

ثر بكل من؛ ألممراقب تت Skeptical Mindsetن العقمية المتشككة ألى طار الشك المينى إإ يشير (0يتضح من الشكل رقم )     
و التعاقد( ، مما أ)ظروف االرتباط   State Skepticism، والشك النابع من شك الحالة Strait Skepticismشك السمات

 لمراقب الحسابات عند آداء عممية المراجعة.  Skeptical Behaviorينعكس فى النياية فى صورة سموك الشك
فى؛ يعتبر سموك الشك المينى بين مديرى المراجعة و المراقبين أعضاء الفريق التابعين لو ميم لرفع  المينى الشك أىميةتتمثل     

الكفاءة والمعرفة المينية ليم، حيث أن الثقة المفرطة فى عالقة مشرف المراجعة بأعضاء الفريق، والقصور فى ممارسة الشك المينى 
ومعرفتيم المينية. تحقق ممارسة الشك المينى العديد من المزايا لممراقب ولشركة المراجعة، حيث تؤثر سمبًا عمى نتائج تقييمو لكفاءتيم 

يعد أحد األدوات التى تعمل عمى التحسين المستمر آلداء مراقبى الحسابات ومساعدتيم عمى إجراء مراجعة أكثر شمواًل لمنع واكتشاف 
 .حة وموثوقية المعمومات المتوافرةى عن تقديرات المراقب المرتفعة لممخاطر لعدم صالتحريفات بالقوائم المالية. كما يعبر الشك المين

(Saputra,2015; Hammersley,2011;Zerni 2013; Brazel,et al.,2007) 
بل كما يؤثر الشك المينى عمى الحفاظ عمى جودة وضبط جودة آداء المراقب بداية من إرتباطو بالعميل، وتقييمو فى مرحمة ما ق     

التعاقد مرورًا بممارسة الشك المينى عند تخطيط المراجعة، وآداء العمل الميدانى وتنفيذ اجراءات المراجعة، وانتياء بمرحمة اصدار 
تقرير المراجعة. والحفاظ عمى ثقة المجتمع المالى، يساعد المراقب فى استخدام إجراءات المراجعة المالئمة واكتشاف حاالت االحتيال 

والحفاظ عمى موقف التشكك المينى لممراقب يعزز استقالليتو عن المنشأة محل المراجعة مما يحمى قدرتو عمى تكوين رأى الممكنة، 
فنى دون أن يتأثر بتأثيرات تضعف الرأى المينى. ويساىم الشك المينى فى تخفيض تأثير انتماء المراقب لشركة المراجعة وتحيزه 

ة عن مراقبين تابعين لنفس شركة المراجعة وبالتالى تأثير تمك األحكام السابقة عمى أحكام وقرارات لألحكام والقرارات السابقة الصادر 
 Ronen,2002) ؛5102المراقب لمسنة الحالية. )عبد الرحمن، 

 اطبر الشل المٍىّ 
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ال من خالل تخفيض مخاطر إغفاجعة، ومن األىمية معالجة مستوى الشك المينى المنخفض والذى يؤثر سمبًا عمى فعالية المر     
الشك المينى يضاف لما سبق، يؤثر  عند تقييم التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية. Risk of Overlooking Suspiciousالشك

يجب التى سموب والمواقف تقييم وفيم خصائص االدارة مثل قدراتيم والضغوط واألحيث يساعد عمى  الحساباتقب عمى سموك مرا
دلة االثبات والتى يمكن الحصول عمييا من خالل المالحظة أالنظر فى مدى كفاية عناصر ، و حساباتال قبتقييميا وفيميا من قبل مرا
دلة المراجعة المتناقضة وامكانية االعتماد عمى المستندات والردود أن يشمل التقييم التساؤل عن أيجب . كما واالستفسارات والمصادقات

وزيادة توليد االفتراضات بسبب ، الحصول عمييا من االدارة والمكمفين بالحوكمةعمى االستفسارات وغيرىا من المعمومات التى تم 
 . دوث تغيرات فى الظروفحاحتمال 

 Hollingsworth and Chan,2012; Saksena,2010) ؛ 5102؛ ريشو،5103االبيارى،)                 
 :بالقوائم المالية ىريةوالتحريفات الجو  ،ىم االصدارات المينية فى مجال الشك المينىأ 8/2/2
عــة كبــر مــن فعاليــة عمميــة مراجالشــكوك المينيــة يكــون لــدييم قــدر أ الــذين لــدييم حالــة عاليــة مــن مراقبــى الحســاباتممــا الشــك أن،      

ة الشـك ىميـة ممارسـأعمـى الدوليـة ونشـرات المراجعـة األمريكيـة كـدت العديـد مـن معـايير المراجعـة أقـد و  الحسابات دون التضحية بالكفـاءة.
تســتيدف و  .المراجعــةصــدار معــايير وارشــادات مــن خــالل إ لمحكــم عمــى التحريفــات الجوىريــة بــالقوائم الماليــة المينــى فــى عمميــة المراجعــة

ريفــات الجوىريــة بــالقوائم الدراســة فــى ىــذا الجــزء الوقــوف عمــى مــا اســتقرت عميــو االصــدارات المحاســبية ذات الصــمة بالشــك المينــى، والتح
 ذلك عمى النحو التالى:، و المالية

 الدولية:ر المراجعة ــــــــفى معايي ريفات الجوىرية بالقوائم الماليةـــوالتح ،الشك المينى-أ
ىداف ومتطمبات وتطبيقات أتشتمل معايير المراجعة عمى "ن أعمى  (511)من معيار المراجعة الدولى رقم  (7)رقم شارت الفقرة أ     

 قبن يمارس المراأ. كما تتطمب معايير المراجعة ب"كيد معقولأفى الحصول عمى ت قبميميا لدعم المراخرى تم تصأومواد تفسيرية 
 قبنو يجب عمى المراألى إشارت أفقد  (02)رقم ما الفقرة أثناء تخطيط واجراء عممية المراجعة. أالحكم المينى وااللتزام بالشك المينى 

خطاء جوىرية فى القوائم أنو ربما توجد ظروف تتسبب فى وجود أب شك المينى مدركاً تخطيط وتنفيذ عممية المراجعة مع ممارسة ال
ثناء عممية أ فيما يتعمق بالمتطمبات التى تطبق عموماً  "نو ألى إ (531)معيار المراجعة رقم ( من 7أشارت الفقرة رقم )كما . المالية

)وزارة  ."اللتزام بمعايير المراجعة الدولية فى ممف المراجعةن تدل عمى توثيق اأالمراجعة قد يوجد عدد من الطرق التى يمكن 
ن مسئولية مراقب الحسابات بشأن أ( توفير ارشادات بشISA,No.240) اجعة الدولى رقماستيدف معيار المر و ( 5112االستثمار،

يم اجراءات المراجعة لمحصول عمى والتالعب عند القيام بمراجعة القوائم المالية. كما طالب المعيار، مراقب الحسابات بتصم أالخط
صدر أ 5112وفى عام . يمكن اكتشافيا أو الخطأن التحريفات الجوىرية فى القوائم المالية، والناتجة عن التالعب أكيد معقول بأت

عتبار خذ فى االوالذى تطمب من مراقب الحسابات األ( ISA,No.240 Revised)االتحاد الدولى لممحاسبين معيار المراجعة الدولى 
ن يقوم بفيم الوحدة وبيئتيا وتقييم أو ت الجوىرية الناتجة من التالعب. التالعب عن طريق االعتراف بااليراد عند تقييم مخاطر التحريفا

 عضاء فريق المراجعة. أناقشة بين ثناء المأن تشمل القرارات اليامة التى تم التوصل الييا أمخاطر التحريفات الجوىرية والتى يجب 
ن تقرير مراقب أ( بشISA,No.705,706صدر االتحاد الدولى لممحاسبين مسودة معيارى المراجعة الدوليين )أوفى ىذا الصدد،       

يتضمن تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فقرة خاصة  (712)لمعيار المراجعة الدولى رقم  الحسابات عن القوائم المالية. وفقاً 
و أخطاء نو مسئول عن تقييم مخاطر تحريف القوائم المالية بصورة جوىرية سواء بسبب األألى إحسابات تشير عن مسئولية مراقب ال

و أمر معين، أ( متى وكيف يتضمن تقرير مراقب الحسابات فقرة لمتركيز عمى 712التالعب. ويوضح معيار المراجعة الدولى رقم )
مجمس معايير المراجعة والتوكيد الصادر عن  (ISA, No. 315 )ة الدولى المنقح معيار المراجع ناولكما تخرى. أمور ألمتركيز عمى 

 ومن التعديالت ،تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوىرية من خالل فيم الشركة وبيئتيا 5105    المينى الدولى فى سبتمبر 
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ن أعضاء فريق العمل بشأمع  ة مراقب الحساباتمناقشو ، تقييم االفصاحات ذات الصمة اجراءات تقييم المخاطرتتضمن ؛ المقترحة
 .حدوث مخاطر التحريف الجوىرىلماكن األفضل أيساعده عمى تحديد مما االفصاحات الجديدة 

 مريكية:األ المراجعة رــــة بالقوائم المالية فى معاييـريفات الجوىريــوالتح ،الشك المينى-ب
يجب عمى مراقب  AICPAمريكى صدره مجمع المحاسبين القانونيين األأالذى  SAS,No.53)) مريكى رقملالصدار األ وفقاً      

وجو عدم االنتظام التى تعتبر جوىرية ومؤثرة أخطاء و ن اكتشاف األأكيد معقول بشأالحسابات تصميم عممية المراجعة بيدف توفير ت
ت بتخطيط وتنفيذ عممية المراجعة لتوفير درجة ( مراقب الحساباSAS,No.82لزم المعيار رقم )أعمى عدالة القوائم المالية. كما 

كد المعيار رقم أو التالعب. كما أ أة سواء الناتجة عن الخطين القوائم المالية خالية من التحريفات الجوىر أكيد بأمعقولة من الت
((SAS,No. 99 ن القوائم خالية من أكيد معقول بأعمى ضرورة قيام مراقب الحسابات بتخطيط وتنفيذ عممية المراجعة لتوفير ت

 و التالعب. أ أالتحريفات الجوىرية سواء الناتجة عن الخط
ضافتو تمك أىم ما أومن  (SASs 100 :114)حزمة من معايير المراجعة من رقم  AICPAصدر أ 5112وفى عام     

 قبنو يجب عمى المراألى إ، ( 012)رقم  ( من المعيار03فقد أشارت الفقرة رقم )االصدارات ىو تعديل نموذج خطر المراجعة. 
يو حول القوائم أدلة المراجعة ومدى كفاءتيا ومالئمتيا لدعم ر أستخدام حكمو المينى وممارسة الشك المينى فى تقييم كمية ونوعية إ

بات محصمة لتقييم مراقب الحسا بأنو( خطر التحريفات الجوىرية SAS,No.107رقم )مريكى معيار المراجعة األ عرفكما  .المالية
تخطيط  قبيجب عمى المرا (019)مريكى رقم من معيار المراجعة األ (09)شارت الفقرة رقم أكما . لخطر الرقابة والخطر المتالزم معاً 

عمى ضرورة  (001)مريكى رقم معيار المراجعة األمن  (2)كدت الفقرة رقم أعمال المراجعة مع موقف من الشك المينى. كما أوتنفيذ 
 .أو التحريفات الجوىرية المحتممةخطاء دلة المراجعة كرد فعل لمعالجة مخاطر األأالمينى فى جمع وتقييم  الحفاظ عمى الشك

 األخرى: ةــــدارات المينيـــــــــاالصة فى ــرية بالقوائم الماليـــريفات الجوىـــوالتح ،الشك المينى -ج
لى إسابات مسئول عن تخطيط وتنفيذ عممية المراجعة لموصول ن مراقب الحأ AUS,No.210)أوضح المعيار )فى استراليا      
و التالعب. وعمى المراقب تخطيط وتنفيذ أ أن القوائم المالية لموحدة خالية من التحريفات الجوىرية سواء الناتجة من الخطأكيد معقول بأت

المعيار البريطانى رقم  كدأ لداخمية. وفى انجمتران يراعى احتمال تخطى االدارة لمرقابة اأعممية المراجعة بدرجة من الشك المينى و 
ن تكون ىناك مناقشة أكد عمى أخطاء والتالعب عند القيام بمراجعة القوائم المالية. و ( مسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف األ521)

صدرت الييئة كما أ ب التالعب.عضاء فريق المراجعة فيما يتعمق باحتمال تحريف القوائم المالية لموحدة بصورة جوىرية بسبأبين 
 .ماليةالقوائم الالغش عند مراجعة معيار مسئولية المراقب تجاه م  5101فى أكتوبرالسعودية لممحاسبين القانونيين 

  المصرية:ة فى معايير المراجعة ــــــوالتحريفات الجوىرية بالقوائم المالي ،الشك المينى-د
لممادة  ت عن اكتشاف التحريفات والتقرير عنيا باىتمام الكثير من التشريعات المصرية. وفقاً حظى موضوع مسئولية مراقب الحسابا    

مانة باأل يعتبر مراقب الحسابات مخالً  0952الرابعة عشر من الباب الثانى من دستور مينة المحاسبة والمراجعة الصادر فى عام 
وضحت فقرات ومواد قانون مزاولة المينة رقم أب فى القوائم المالية. كما و تالعأالمينية اذا لم يذكر فى تقريره ما عممو من تحريف 

حقوق وواجبات مراقبى الحسابات والمراجعين تحت التمرين، ولم يتعرض لمسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف 0920لسنة  (033)
لمراقب حسابات الجياز  0990( لسنة 513رقم )عمال العام ( من قانون قطاع األ77وضحت المادة رقم )أالتالعب والتقرير عنو. كما 

خطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق القوانين والموائح والقرارات والتثبت من صحة تطبيق النظام المحاسبى ن األأن يبدى مالحظاتو بشأ
صدق القوائم والتقارير المالية ( توضيح مسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف عدم 00الموحد. كما تناول معيار المراجعة المصرى رقم )

ن يحصل أويجب عمى مراقب الحسابات  ،عند قيام مراقب الحسابات بمراجعة تمك القوائم والتقارير المالية أو الخطأالناتجة عن التالعب 
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ول حول لدولى األمع معيار المراجعة ا متفقاً  (511)جاء معيار المراجعة المصرى رقم كما خطاء. أكيد المناسب بعدم وقوع أعمى الت
 . الربط بين مفيوم الشك المينى ومفيوم العقمية المتسائمة

 اتفقتالتحريفات بالقوائم المالية، و  ومن خالل استقراء وتحميل االصدارات المينية فى مجال الشك المينى ،يتضح مما سبق      
لشك المينى، ىو وفريق المراجعة عند تخطيط وتنفيذ عممية من ا مالئماً  ن يمارس قدراً أنو يجب عمى مراقب الحسابات أاالصدارات عمى 

مانة االدارة. وتتشابو المعايير االسترالية والبريطانية مع المعايير الدولية فى أن سمعة و أعتقاد سابق بشإى أالمراجعة بصرف النظر عن 
كدت أمن المعايير عمى زيادة الشك المينى. كما  كثر من غيرهأ (99)مريكى رقم كد المعيار األأتحديد مسئولية مراقب الحسابات. وقد 

حداث ن الظروف واألأب ىمية قيام مراقب الحسابات بتخطيط وتنفيذ عممية المراجعة بدرجة من الشك المينى مدركاً أالمعايير الدولية عمى 
براز وزيادة الشك المينى إىو  (25) عمى المعيار رقم (99)ىم ما استحدثو المعيار رقم أو الخطأ. أالموجودة ربما تدل عمى التالعب 
خرين لتحديد مخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة عن التالعب، وتوسيع ارشادات تقييم مخاطر أوزيادة االستفسارات من االدارة و 

 التحريفات الجوىرية الناتجة عن التالعب. 
 ،صراحة عن اكتشاف التالعب والتقرير عنو الحسابات مسئول التشريعات والمعايير تجعل مراقبن أ فى ىذا الصدد، شارةجدر االتو      

صراحة عن التقرير عنو. تتشابو المعايير االسترالية  نى باكتشاف التالعب، بينما تجعمو مسئولالحسابات بشكل ضم وبعضيا تمزم مراقب
مريكى رقم والمعيار األ ،المعدل (521)الدولى رقم كد المعيار أوالبريطانية مع المعايير الدولية فى تحديد مسئولية مراقب الحسابات. كما 

ن يقوم مراقب الحسابات بتوسيع مدى المعمومات المستخدمة لتقييم مخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة عن التالعب بخالف أ( عمى 99)
 ( 5119)نويجى،مريكية. لدولية واألالمعايير االسترالية والبريطانية مع المعايير ا يضاً أعوامل خطر التالعب. وىذا ما اتفقت عميو 

 :الحسابات مراقبل مصادر الشك المينى 8/2/3
دارة إمانة أن مدى نزاىة و أة العميل، وما توافر من معمومات بشأبمنش الحسابات مراقبعتمد ممارسة الشك المينى عمى معرفة ت      

الناتج الشك المينى  وىما؛قة بين نوعين من مصادر الشك المينى يمكن التفر رصدة الحسابات. أة، ومدى معقولية قيم العمميات و أالمنش
الشك . وو النزعات الشخصيةأو الشك المرتبط بالميول أشك السمات بمصطمح  حياناً أليو إوالذى يشار  قبعن السمات الشخصية لممرا

 و باعتباره الشكأ، خبرة عميل محددصطمح بم حياناً أوالذى يشار اليو  المينى النابع من الخبرات السابقة مع عميل مراجعة مفترض
فإن شك السمات يرتبط  ،ف باختالف حالة المراجعة وظروفياوعمى العكس من شك الحالة الذى يختم. النابع عن حالة محددة من الخبرة

 (Fullerton and.Durtschi, 2004 ؛5102ريشو،) .ت والخصائص الشخصيةبالسما
 قبمرالنابع من السمات الشخصية لتحديد مستوى الشك المينى ا وحدد يمكن من خاللمقياس م يوجدوفى ىذا الصدد،      

لممراقب  الشك المينىمستوى تحديد ن وضع مقياس لمستوى الشك المينى يتطمب تحديد مجموعة الخصائص التى تؤثر في أو . الحسابات
، صناعة العميل والعالقة مع شركة المراجعة، تعقيدات ارةفى، مخاطر العميل، نزاىة االد، وتتمثل خصائص عميل المراجعة؛ تتمثل فىو 

حكام التى تعكس فضل لكيفية انتاج األأالفردية التى تتيح امكانية فيم  مجموعة السماتو . عمل العميل، تفضيالت العميل، والتفاوض
 .القدرة عمى حل المشاكلو ، الثقة بالنفس، قلاستجواب العالبحث عن المعرفة، االستقالل الذاتى، فيم الدوافع، ، ، وتتمثل فىالشك المينى
سواء وخصائص الحافز )الدافع(  خالقية والتدريب عمى تعقيدات العميل.والممارسات األخصائص التدريب لممراقب لى، إباالضافة 

ضافة باإل لممراقب. الشك المينىحكام واالجراءات التى تعكس السمعة، والتى تؤثر عمى مدى األالقتصادى، مخاطر التقاضى، ومخاطر ا
داء االجراءات آ، كمية االختبارات، والتى تؤثر عمى تقييم مخاطر االحتيال بدقة، فيم تعقيدات العميل ، خصائص التجربة والخبرةلىإ

مقابل كيد أالتالمصادر الشخصية مقابل الموضوعية، و والتى تؤثر عمى، دلة االثبات أخصائص التحميمية، والقدرة عمى تفسير النتائج. و
لى، إ. باالضافة مام الجيات المينيةأالمسئولية ن، و يقبمام المراأالمسئولية ، مثل، تقييم المخاطر خصائص البيئة الخارجيةو . عدم التأكيد

خالقية، الثقة خالقية، االعتراف بالقضايا األأشاء بيئة إنلممراقب فى؛  الشك المينىثيرىا عمى أويتمثل ت خالقىخصائص التفكير األ
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 Hammersley,2011; Endrawes and) ؛5102عبد الرحمن،  ؛Hurtt,et al.,2013. خالقىأالعميل، وجعل الحكم ب

Monroe,2013)  
 المالية:   بالقوائم ريةــالجوى ريفاتـــــححكم عمى التالحسابات لمراقب ـــــلمنى ة قياس الشك الميـكيفي 8/2/4

من خالل تصميم الفطرى لدى مراقب الحسابات لشك المينى ا ًا لمستوىمقياس Hurtt,2010))قدمت دراسة  5101فى عام       
شك المينى لدى مراقب الحسابات، فقد تم وضع مجموعة مبدئية من األسئمة المقياس عام متعدد األبعاد يمكن من خاللو تحديد مستوى 

فى عمم النفس والتى ترتبط بخصائص الشك المينى  ( سؤال تم اشتقاقيا من المقاييس المتاحة071( سؤال، منيا )551بمغ عددىا )
( 21ضافة إلى )صدار األحكام، والعقل المتسائل. باإلإوىى؛ الفيم الشخصى، االستقالل، احترام الذات، البحث عن المعرفة، والتأنى فى 

 األخرى السابقة عمى ىذه الدراسة.سؤال أخر تم كتابتيا الستكمال التركيز عمى بعض جوانب الشك المينى التى ال توجد فى المقاييس 
 Hurtt,2010) العبارات التى شمميا مقياس الشك المينى وفقًا لدراسة (5رقم )الشكل ويوضح 

 (* 3الشنل  رقم )

 شملٍب مقيبش الشل المٍىّ يالعببراث التّ 

 غبىجبً ٍب أقجو رفغيشاد اآلخشيِ دُٗ ٍضيذ ٍِ اىز٘ظيحبد. -1

 شع٘سٙ جيذ عِ ّفغٚ. -2

 أّزظش حزٚ أعزطيع اىحص٘ه عيٚ اىَضيذ ٍِ اىَعيٍ٘بد. ،ذ ارخبر أٙ قشاس ثشأُ أٙ ٍشنيخعْ -3

 أثحث عِ اىزعيٌ اىَثيش ىٚ. -4

 إٔزٌ ثبألعجبة اىزٚ جعيذ األفشاد يزصشفُ٘ ثبىطشيقخ اىزٚ رصشف٘ا ثٖب. -5

 أثق فٚ قذسارٚ. -6

 غبىجبً أسفط أٙ ٍق٘ىخ حزٚ أٍزيل اىذىيو عيٚ صحزٖب. -7

 ع ثئمزشبف ٍعيٍ٘بد جذيذح.أعزَز -8

 أحزبج ى٘قذ إلرخبر اىقشاساد. -9

 أٍيو ىيقج٘ه اىف٘سٙ ىنو ٍب يق٘ىٔ اآلخشُٗ ىٚ. -11

 عي٘ك  األفشاد اآلخشُٗ ال يَثو إَٔيخ ثبىْغجخ ىٚ. -11

 أّب ٍزأمذ ٍِ ّفغٚ. -12

 يق٘ه ىٚ أصذقبئٚ  أّْٚ عبدح أرغبءه عِ األشيبء اىزٚ آسإب أٗ أعَعٖب. -13

 ت أُ أفٌٖ األعجبة ٗساء رصشفبد األخشيِ.أح -14

 أعزقذ أُ اىزعيٌ شٚء ٍثيش. -15

 عبدح ٍب أقجو األشيبء اىزٚ آسإب أٗ أقشإٔب أٗ أعَعٖب. -16

 ال أشعش ثبىثقخ فٚ ّفغٚ. -17

 إٔزٌ عبدح ثبىزْبقعبد فٚ رفغيشاد اآلخشيِ. -18

 .فٚ ٍعظٌ األحيبُ، أرفق ٍع ٍب يعزقذٓ اآلخشُٗ فٚ اىجَبعخ -19

 ال أفعو ارخبر اىقشاساد ثغشعخ. -21

 أٍزيل ثقخ فٚ ّفغٚ. -21

 ال أحت اصذاس األحنبً حزٚ أٍزيل ّظشح عيٚ مو ٍب ٕ٘ ٍزبح ثغٖ٘ىخ. -22

 أحت اىجحث عِ اىَعشفخ. -23

 أعأه مثيشاً عِ األشيبء اىزٚ آسإب أٗ أعَعٖب. -24

 ٍِ اىغٖو ىألخشيِ إقْبعٚ.  -25

 عِ عجت رصشف األفشاد ثطشيقخ ٍعيْخ. ّبدساً ٍب إٔزٌ ثبىغؤاه -26

 أحت أُ أرأمذ ٍِ حص٘ىٚ عيٚ ٍعظٌ اىَعيٍ٘بد قجو ارخبر اىقشاس. -27

 أعزَزع عْذٍب أحبٗه رحذيذ حقيقخ ٍب قشأرٔ أٗ عَعزٔ. -28

 أعزَزع ثبىزعيٌ. -29

 ٍِ األشيبء اىزٚ رجزثْٚ اىزصشفبد اىزٚ يزخزٕب األفشاد، ٗاألعجبة ٗساء ريل اىزصشفبد. -31

 Hurtt,2010,PP.167-168 * المصدر:     
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جابات إختيار االجابة التى تعبر عنو من بين ستة إوقد تم صياغة تمك األسئمة فى شكل عبارات ويكون مطموب من الشخص        
ومن الجدير ة(. درجات( وغير موافق بشدة )درجة واحد 2وفقًا لمقياس ليكارت الذى يتضمن ستة إجابات تتراوح ما بين موافق بشدة )

تم صياغتيم بشكل يتناقض مع منطق المقياس، لذلك كانت الدرجة التى  52، 52، 07،09، 02، 00، 01، 0بالذكر، أن العبارات 
الدرجة الفعمية( وفقًا الختيار الشخص الذى تم  – 7ينبغى إدراجيا فى المجموع الكمى لممقياس لكل عبارة من ىذه العبارات ىى )

ستبعاد بعض األسئمة  عميو. تطبيق المقياس ضافة وا  لى أن إوتم تطبيق المقياس أكثر من مرة وعمى فترات متفاوتة عمى مجموعتين وا 
درجة( وتشير الدرجة األعمى إلى 021 -31عبارة( وكانت الدرجة الكمية لممقياس تتراوح ما بين )31تم صياغتو فى صورتو النيائية )
  مستوى أكبر من الشك المينى.

 بالقوائم المالية:                ةيوىر ـالج ريفاتـددات الشك المينى لمراقب الحسابات لمحكم عمى التحـمح 8/3
من األىمية التعرف عمى محددات الشك المينى من جانب مراقب الحسابات لمحكم عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية. فقد      

الشك المينى عند آداء عممية المراجعة. وتتمثل فكرة النموذج فى؛ بيان كيف تتحد  ( نموذج لمحدداتNelson,2009قدمت دراسة )
وتتكامل أدلة المراجعة مع كل من معرفة وسمات ودوافع مراقب الحسابات لمتوصل إلى األحكام التى تعكس مستوى معين من الشك 

دراك االختالف بين  Skeptical Actionاءاتيتم ترجمتيا فيما بعد إلى مجموعة من اإلجر  Skeptical Judgment المينى  ، وا 
وتتمثل مجموعة المحددات التى تتحد وتتكامل معًا لموصول ألحكام الشك المينى األحكام واإلجراءات رغم وجود عالقة وثيقة بينيما. 

 خالل عممية المراجعة.ا وتقييميا وتشمل جميع األدلة التى تم تجميعي Evidential Input أدلة االثبات؛ من جانب المراقب فى
صدار الرأى النيائى لممراجعة. وو  وتؤثر عمى أحكام الشك المينى عند التخطيط المبدئى ألعمال المراجعة،  Knowledgeالمعرفة ا 

( نموذج محددات 3ويوضح الشكل رقم ) (Hurtt and Plumlee,2008 ). لممارسة الشك المينى من جانب مراقب الحسابات
 داء عممية المراجعة.ب الحسابات آلالشك المينى لمراق

تعتبر معرفة المراقب بكافة القيود الواردة بمعايير المحاسبة والمراجعة من أىم جوانب المعرفة التى تؤثر عمى أحكام الشك المينى و     
أن تؤثر فى الشك وتشير إلى جميع صفات المراقب األخرى بخالف المعرفة والتى يمكن  Traits السمات لممراقب. باإلضافة إلى،

المينى مثل؛ القدرة عمى حل المشاكل لمتعامل مع السيناريوىات المختمفة التى قد يواجيونيا خالل عممية المراجعة، والسموك األخالقى 
ا؛ وتؤثر عمى أحكام الشك المينى لممراقب ومني Incentives الدوافعلمحساسية تجاه المعمومات التى ترتبط بأمانة ونزاىة العميل. و

تجنب كافة المواقف والتصرفات التى قد تؤدى إلى تيديد سمعتو المينية، وحرص المراقب عمى مسؤليتو القانونية. وتتضمن الدوافع 
الشخصية، وبعض الدوافع التى قد تتوافر لدى شركة المراجعة ومنيا رغبة الشركة فى تجنب خطر التقاضى بما قد يؤثر عمى قدرتيا 

 Quadackers,et al.,2009; Hurtt,2013; Payne and)الحاليين أو الحصول عمى عمالء جدد.  فى االحتفاظ بعمالئيا

Ramsay,2005)   kerler and Killough,2009; 
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 Nelson,2009, P.5* المصدر: 
     

ت دوافع وسما ؛فى كل من داء عممية المراجعةت الشك المينى لمراقب الحسابات آلتتمثل محددا (3يتضح من الشكل رقم )      
لييا المراقب من خالل الشك المينى والتى تعكس نطاق ومدى الشك المينى، مما يتطمب حكام التى توصل إومعرفة المراقب، واأل

ختبارات المراجعة المخططة، وزيادة ساعات المراجعة بما إوتتطمب تعديل طبيعة ونطاق إجراءات تتفق معيا. لى إحكام رجمة تمك األت
وبما يتوافق مع المعالجات المحاسبية حكام الشك المينى من تقييم لمتحريفات الجوىرية المحتممة والمكتشفة، أو ليإيتوافق مع ما انتيت 

دلة ، والحصول عمى بعض األمام المراقبأدلة المتاحة لى تغيير كمية وطبيعة األإغير المتحفظة التى قد تمارسيا االدارة. كما يؤدى 
   المراقب، كما تمثل مدخالت جديدة لعممية المراجعة.ساسى من خبرة أاالضافية وتعد جزء 

 بالقوائم المالية:                ريةــوىــالج ريفاتحالت الحسابات لجودة حكمو عمىمراقب لالشك المينى  ليات تفعيلآ 8/4
من جانب مراقب ىمية ممارسة الشك المينى أعمى  (Nelson,2009; Arens,et al.,2012)تفاق بين الباحثين إىناك      

تتبع تحريفات السنوات السابقة، مثل  قبعمى المرا فى ىذا الصدد، يجبو . داء المينىلى ضبط جودة اآلإيؤدى الحسابات، مما 
ات وغيرىا عند تقييم تحريفات القوائم المالية قاقصول االنتاجية والتحريفات فى المخزون وفى االستحالتحريفات فى االضافات لأل

سابات فى ضوء مسئولياتيم المينية ليات المقترحة التى يمكن استخداميا من جانب مراقبى الحاك مجموعة من اآلالمراجعة. ىن
داؤه لعممو بصورة مالئمة ومتناسبة مع الواقع، ومتماشية آوالتى تمكن مراقب الحسابات من  ،والقانونية لتحسين مستوى الشك المينى

وااللتزام بقواعد آداب وسموك العصف الذىنى، تفعيل جمسات اإلجراءات التحميمية،  تفعيل ؛تتمثل فىو  مع مفاىيم التكمفة والعائد.
 المينة.

 :جراءات التحميميةاإلتفعيل -1
مراحل عممية  ساليب المراجعة التى تصمح لمتطبيق فى جميعأىم أمن Analytical Procedures  تعتبر االجراءات التحميمية    

كما يمكن استخداميا  ،دة فعاليتيا من خالل تخفيض الوقت والجيد والتكاليف الالزمة لمقيام بعممية المراجعةلى زياإوتؤدى المراجعة، 
وتساعد االجراءات التحميمية وخاصة المؤشرات والنسب المالية فى كشف وفحص العالقات غير  .بكفاءة فى الكشف عن الغش االدارى

خرى مطابقة القوائم المالية، بما فى ذلك االفصاحات األ المختمفة لممعمومات والقوائم المالية. و غير المعقولة المتعمقة بالبنودأالطبيعية 
يتضمن توثيق عممية المراجعة  ،ستاذ العامو العمميات التى ال تعد جزء من نظام األأنظمة مع السجالت المحاسبية والمعمومات من األ

 .خرىد تخطيط اجراءات المراجعة توقيت القوائم المالية بما فييا االفصاحات األاالستجابة لممخاطر عن مراعاة ،خرىاالفصاحات األ
                                            (Zhou,2012; Acito,et al.,2009) 
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بات والقوائم سباب اليامة التى تعوق اكتشاف مراقبى الحسابات لمتحريف المتعمد بالحسااألوتجدر االشارة مما سبق، أنو من        
جراءات التحميمية عمى نحو فعال. حيث يؤدى التطبيق السميم لالجراءات التحميمية الى اكتشاف العديد من عدم استخدام اإل ،المالية

ة فى صياغة والتحريفات التى تشوب القوائم المالية. ويجب االعتماد عمى االجراءات التحميمية الكمية والوصفية لممساعدخطاء األ
  .فات الجوىرية عن التوقعات الكميةسباب الرئيسية لالختالر الفروض حول األوتطوي

Eilifsen and Messier,2013)                                  5101سميمان،  ؛ 5102البيارى، ا ؛) 
 :العصف الذىنىتفعيل جمسات  -2
المينى لممراقب فى تقييم التحريفات الجوىرية  فى تحسين مستوى الشكBrainstorming أىمية جمسات العصف الذىنى      

فراد فريق المراجعة من خالل جمسات العصف الذىنى. أعقد مناقشات واتصال مستمر بين بالعصف الذىنى، يقصد بالقوائم المالية. 
والبحث عنو. ، وتزيد من مقدرتو عمى تقييم مخاطر الغش كثر تشككاً ألى جعل مراقب الحسابات إتؤدى جمسات العصف الذىنى 

، يتم فييا جمسات العصف الذىنى المتتابعة؛ وىناك مجموعة من الطرق التى يمكن اتباعيا الجراء جمسات العصف الذىنى وىى
فراد فريق المراجعة تقييمو الخاص لممخاطر أ، يطمب من كل فرد من المرحمة التحضيرية؛ اجراء الجمسات عمى عدة مراحل وىى

 ثم فراد الفريق.أدون اتصالو بباقى  التحريفات الجوىرية بالقوائم الماليةوخاصة ما يتعمق منيا بمخاطر  المحيطة بعممية المراجعة
فراد التى تم التوصل الييا فى راء األفراد فريق المراجعة ويتم االستماع آلأجراء جمسة مفتوحة بين كافة إ، يتم فييا لمرحمة التفاعميةا

فكار المستحدثة والناتجة عن ييا االستماع لألفخرى يتم أراد، ثم يتم اجراء جمسة فميق من باقى األو تعأولى دون مقاطعة المرحمة األ
يتم فييا تحديد المخاطر المتعمقة بعممية المراجعة بناء و ، مرحمة التقييمخيرًا أ. و خرين فى الجمسة السابقةفراد األفكار األاالستماع أل

جمستين السابقتين، والتى قد ينتج عنيا تعديالت جوىرية فى طبيعة وتوقيت ومدى االجراءات فكار فى الأعمى ما تم التوصل اليو من 
، ويتم فييا تبادل فى الواقع العممى ر الطرق اتباعاً كثأمن وتعد ، جمسات العصف الذىنى المفتوحة وىناك المخططة لعممية المراجعة.

 .حد الشركاء فى مكتب المراجعةأتحت اشراف  ياً ة بطريقة غير منظمة نسبعاجر فراد فريق المأفكار بين األ
 (Griffith,et al.,2015؛ 5100،شاذلى(                                            

 :االلتزام بقواعد آداب وسموك المينة -ج
من القواعد  ل مجموعةاالطار الذى يعمل من خاللو مراقب الحسابات، حيث أنيا تمث Ethics تمثل قواعد آداب وسموك المينة     

نماط لمسموك والتصرفات المتوقعة من جانب المراقب والتى تتطمب من المراقب زيادة الشك المينى أوالمعايير واالرشادات التى تمثل 
بعة فى سموكو، ويشمل ىذا التأثير أر  مراقب الحساباتل سمة الشك المينى تؤثرو. بجانالجيد الفكرى المتحفظ والحذر من بسبب زيادة 

سموكيات ىى؛ البحث المتزايد عن المعمومات، اكتشاف مزيد من التناقضات، توليد مزيد من البدائل، والتأكد من موثوقية مصادر 
فى اكتشافيا وتحديد مدى  خطاء والتالعبات االدارية ومتمرساً باأل لمشك المينى وممماً  وكمما كان مراقب الحسابات ممارساً  األدلة.

 و عممياً أ سواء عممياً  ىيل المينى المالئمتوافر التألى، باإلضافة إ صدر حكمو عمييا بكفاءة.كمما أ ،القوائم المالية ىميتيا فى تحريفأ
مدى استيفائو و ، دائو لتمك الميامك نتيجة لتراكم المعرفة العممية أو العممية من آوتوافر الميارات الالزمة لقيامو بعممية المراجعة وذل

  .جل مراقبى الحسابات لدى الييئة العامة لمرقابة الماليةمتطمبات القيد بس
 Aschauer,et al.,2013) ؛0999،عمى ؛5105محمد،)                              
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 و عمى التحريفات الجوىرية ــودة حكمـج عمىالحسابات  قبلمراالمينى  الشكممارسة مستوى تحسين انعكاسات  8/5
 ة:بالقوائم المالي       

تعد ممارسة المراقب لمشك المينى عند آداء عممية المراجعة ضرورية لضمان جودة المراجعة. وتتوقف جودة المراجعة عمى      
لمراقب الشك المينى ممارسة يؤثر تحسين مستوى توى مقبول. مستوى ممارسة المراقب لمشك المينى، وتتحقق بممارسة الشك عند مس

 عمى:الحسابات 
                     .اجراءات المراجعةتخطيط وآداء  - أ
 .قرير مراقب الحساباتت -ب

 جودة حكم مراقب الحسابات عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية. -ج
 :اجراءات المراجعة تخطيط وآداءالشك المينى و ة ـــــــممارسوى ــتحميل العالقة بين تحسين مست-1

اجعة إلى تخفيض حجم المجيود الكمى الالزم بذلو إلتمام التنفيذ، كما يؤدى التقدير الخاطئ لخطر ؤدى التخطيط الجيد لعممية المر ي    
ن يخطط وينفذ عممية المراجعة لكى يحصل عمى أيجب عمى مراقب الحسابات المراجعة إلى التخصيص غير السميم لموارد المراجعة، 

بتقييم  قبن يقوم المراأيجب و التالعب. أ أاء الناتجة عن الخطلجوىرية سو ن القوائم المالية خالية من التحريفات اأكيد مناسب بأت
ن يقوم بتعديل أن تمك المخاطر مرتفعة يجب عميو أمخاطر التحريفات الجوىرية فى القوائم المالية الناتجة عن التالعب، واذا وجد 

داؤىا وتعديل مدى وطبيعة وتوقيت آالمراجعة التى سيتم  برنامج المراجعة لالستجابة لتمك المخاطر المتزايدة بالتوسع فى اختبارات
لعينة، وآداء اجراءات تحميمية وتخصيص مساعدين ذوى خبرة لمقيام بالمراجعة وتحسين االشراف عمييم، زيادة حجم ااختبارات المراجعة. 

مباشرة، مراقب الحسابات ذا  ةدلة بصور األيؤثر الشك المينى فى تقييم  .ساسية عمى مدار السنةداء االختبارات األآ، و كثر تفصيالً أ
 ساسية بدالً فضل لمعمالء الجدد من خالل تركيزه عمى البحث فى نتائج االختبارات األأمستوى الشك المينى المرتفع يستجيب بصورة 

 Ranzilla,et al.,2013 ;Riley, 2013; Montague ,2010) ؛5103االبيارى، ) خرى.وراق العمل االدارية األأداء آمن 

 :ر مراقب الحساباتــــــوتقريالشك المينى ممارسة تحميل العالقة بين تحسين مستوى -2

، فى التقرير عن التحريفات الجوىرية بصورة صحيحة مراقب الحسابات تقريرتحسين يؤثر تحسين مستوى الشك المينى عمى،      
ن يشمل تقرير مراقب أيجب ى يتعرض ليا مراقب الحسابات. حيث يساعد عمى تضييق فجوة التوقعات وتقميل حاالت التقاضى الت

لحسابات والقوائم اجراؤه لعممية مراجعة ناء إثأخطاء والغش التى تم اكتشافيا أللى لجنة المراجعة عمى كافة حاالت اإالحسابات الموجو 
يل تقرير مراقب الحسابات من خالل اضافة فقرة لفت تعد ثيرىا عمى مصداقية القوائم المالية.أىمية النسبية لكل منيا ومدى تالمالية واأل

وذلك عمى ضوء إصدار تقرير  unknown misstatementsاالنتباه، صارت بمثابة دليل عمى وجود خطر تحريفات غير معمومة 
 .ت الجوىرية فى حينيابرأى غير متحفظ، مع اضافة فقرة لفت االنتباه، بداًل من اصدار تقرير برأى معدل، لو كان قد عمم بتمك التحريفا

  Nolder, 2012 ;Robkab,et al.,2012 )؛5101سميمان، )
 التحريفات الجوىرية عمى وحكم جودةو  لمراقب الحسابات الشك المينىممارسة وى ـتحميل العالقة بين تحسين مست-3
 بالقوائم المالية:    
ب الحسابات يسمح لو فى جميع األوقات بتعديل التقييم المنخفض مستوى الشك المينى المناسب الذى ينبغى أن يحافظ عميو مراقإن    

مراقب الحسابات ذو مستوى الشك المينى المرتفع لديو رغبة أكبر فى زيادة البحث وراء  الغش كمما تم مواجية أدلة جديدة.لمخاطر 
واجو مخاطر تحريفات جوىرية وذلك بمقارنتو المعمومات االضافية، واكتشاف مزيد من التناقضات، وتقديم تفسيرات بديمة أكثر عندما ي

بمراقب الحسابات ذى مستوى الشك المينى األقل، كما أن ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى تجعمو يقيم المخاطر تقييمًا انتقاديًا، 
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دلة الكافية والمالئمة، وتصميم وتساعده فى اكتساب فيم متعمق لعميل المراجعة وبيئتو، وتساعده فى الحفاظ عمى استقاللو عند جمع األ
 (5112وزارة االستثمار، ؛Rennie, et al.,2010; Robinson, et al.,2013 ) اجراءات المراجعة الفعالة.

تطوير دوره فى الكشف والتقرير عن التحريفات ركان التالية لمساعدة مراقب الحسابات فى وفى ىذا الصدد، يجب التكامل بين األ   
ىمية المعايير المينية والتى توفر االرشادات أ، و ىيل العممى والعممىأالت؛ االستقالل والنزاىة والموضوعية، ائم الماليةالجوىرية بالقو 

ن تزيد من مخاطر احتواء القوائم المالية عمى أالالزمة لمراقب الحسابات والتى تمكنو من التعرف عمى كافة العوامل التى من الممكن 
تستوجب متطمبات قيد مراقبى الحسابات لدى الييئة كما  قصى درجات الشك المينى.أن يمارس أسابات وعمى مراقب الح. خطاءأ

  داب وسموك المينة.آىيل المينى المالئم والخبرة والقدرة والمالءة المينية، واالىتمام بقواعد أالعامة لمرقابة المالية، ضرورة توافر الت
 Quadackers,et,al.,2013) ؛5102،شحاتو ؛5101ان، )سميم                                

ختبار فروض البحث:-9  الدراسة التجريبية وا 
تصميم مجموعة من الحاالت تيدف الدراسة التجريبية إلى إختبار فروض وأىداف البحث فى ضوء حدوده، وذلك من خالل     

عمى بعض التحريفات الجوىرية المتعمدة، وغير المتعمدة وعمل  وراق المالية تحتوىفى بورصة األ مقيدةال اتشركحدى الالاالفتراضية 
، كما تم إعطاء أوزان لإلستجابة وفقًا ثر ىذه المتغيرات عمى المتغير التابعأسئمة موحدة لقياس أمعالجات لممتغيرات المستقمة مدعومة ب

 :لمقياس ليكرت الترتيبى  الخماسى كما يمى
 تمُافق بذرج   مُافق تمبمب   التصىيف

 مبيرة 

 غير مُافق  مُافق

 إلّ حذ مب 

 تمبمب   غير مُافق        

 1 3 2 2 2 الُزن

 
 :مجتمع وعينة الدراسة 9/1
مراجعة حسابات  عمالالحسابات القائمين بأ مراقبىول يشمل المجتمع األ ؛ثالث مجتمعات وىممن يتكون مجتمع الدراسة      

بالجياز  المراقبينيتكون المجتمع الثانى من مجتمع ، و مختمفة الحجم ت محاسبة ومراجعةينتمون إلى منشآوالذين الشركات المساىمة 
عمال العام والشركات التى يساىم فييا المال العام. عمال كشركات قطاع األت األآذوى الخبرة بمراجعة منش المركزى لممحاسبات

جاباتيم  تتجاوز خبرتيم أكثر من سبع سنواتوالتى  أعضاء ىيئة التدريس بالجامعاتيتكون من  ،والمجتمع الثالث مما يجعل ردودىم وا 
وتم اختيار تمك الفئات بسبب االختالف فى مستوى التأىيل العممى بينيم عمى الحاالت التجريبية أكثر مالئمة إلختبار فروض البحث. 

محاسبات مما يمكن من مقارنة ردود أفراد وبين مراقبى الحسابات بمكاتب المراجعة المصرية، ومراقبى حسابات الجياز المركزى لم
ولمحصول عمى البيانات فقد تم توزيع عدد  .المجموعات الثالثة لمعرفة تأثير الخبرة ومستوى التأىيل العممى عمى ردودىم فى ىذا الشأن

م، وتم استبعاد القوائم التى ال عميي ةالحاالت االفتراضييم، حيث تم توزيع أسئمة من الحاالت االفتراضية عمى عينة انتقائية تحكمية من
 .ةالشروط الالزمتتوافر فييا 

تشمل مراقبى الحسابات ممثمين عن ممارسى المينة  ىولقام البحث عمى معالجة مجموعات مفردات العينة كعينات مستقمة، األولقد     
وقد تم مراعاة  عضاء ىيئة التدريس بالجامعات.أ والثالثة ،فى سوق خدمات المراجعة، والثانية تشمل مراقبى الجياز المركزى لممحاسبات

سئمة المصاحبة ليا واضحة ومباشرة وىامة لمبحث بعض الجوانب اليامة عند تصميم الحاالت االفتراضية والتى تمثمت فى أن تكون األ
جراء مقابالت مع بعض أفراد ولقد توجيت الباحثة باويمكن االجابة عمييا، وأن تكون الحالة محددة وتتضمن بيانات كافية ومناسبة. 

العينة تم من خالليا التعريف بأىداف البحث وأىميتو، وتسميم إستمارات اإلستقصاء، وتحديد موعد إلستالم الردود عمييا. بمغ عدد 
يبًا من % تقر  72( إستمارة فقط أى ما يعادل 511( إستمارة، بينما تم تجميع ) 571اإلستمارت التى تم توزيعيا عمى أفراد البحث )

  ( تحمياًل لحجم العينة محل الدراسة.0إجمالى أفراد العينة. ويوضح الجدول رقم )
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 ( 1جدول رقم )
 قوائم اإلستقصاء الموزعة والمعادة ونسبة الردود

 عذد االضتمبراث     مجتمع الذراضت

 المُزعت        

 عذد االضتمبراث المعبدة     

 َالصبلحت للتحليل        

 وطبت

 َدالرد

 بعض فرَعَ المراقبيه بمنبتب المراجعت المصـريت      

 ــر ّ مصفالمنبتب العبلميـت العبملت        

132 22 22 % 

 %22 22 22 المراقبيه ببلجٍبزالمرمسِ للمحبضببث

 %22 21 22 أعضبء ٌيئت التذريص ببلجبمعبث

 % 22 322 322 اإلجمبلّ

      
فراد أعمى  تعتبر نسبة كافية إلجراء الدراسة التجريبية% و 72ن عدد االستجابات الصحيحة يتضح من الجدول السابق، أ      

 ، ويؤكد ذلك النتائج التى تم التوصل إلييا من تشغيل البيانات عن طريق الحاسب اآللى. المجموعات الثالثة
جراءات الدراسة التجريبية: 9/2  أدوات وا 
وراق المالية تحتوى فى بورصة األ مقيدةال اتشركحدى الال عرض حاالت تجريبية إفتراضيةل تم اجراء الدراسة التجريبية من خال    

ويوضح ممحق البحث نموذج اإلستمارة الذى يتضمن  ،أفراد العينةتم توزيعيا عمى  عمى مجموعة من التحريفات المتعمدة وغير المتعمدة
وطمب  ،ئمة لعزل أثر اختالف األسئمة عمى اجابات األفرادسبة بنفس األوكل الحاالت مصحو  .الحاالت التجريبية المستخدمة فى البحث

 .المرافقة لكل الحاالت االفتراضيةسئمة الموحدة من أفراد العينة االجابة عمى األ
 :المتغيرات والفروض 9/3
من خالل توجيو مجموعة من  وسوتم قيا لمشك المينى، مراقب الحساباتمحل الدراسة فى؛ مستوى ممارسة  المتغير المستقليتمثل      

 صدارإاالستقالل، احترام الذات، البحث عن المعرفة، والتأنى فى  والتى ترتبط بخصائص الشك المينى وىى؛ الفيم الشخصى، األسئمة
ارات، ثم وقد طمب من مفردات عينة الدراسة قراءة ىذه العب .(Hurtt,2010، وفقا لما توصمت إليو دراسة )األحكام، والعقل المتسائل

 .ليكرت الترتيبى الخماسىتحديد درجة اتفاقيم معيا، باستخدام مقياس 
سواء الناتجة عن تزييف القوائم المالية أو اختالس  عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية جودة الحكم فى التابع رمتغيالويتمثل     

وتم  شى مع المعايير وغير محرف جوىرياً ان مجال الحكم يتمتأكيد معقول بأ بو االلتزام بمعايير اآلداء المينية لتوفير يقصدو ، األصول
حكام السميمة التى حددتيا االرشادات المينية والدراسات عممية الصدار األ قياسو من خالل التزام مراقب الحسابات باتباع خطوات

 (Hurtt,2010 ;Ranzilla,et al.,2013) السابقة.
لقياس سالمة الحكم المينى لمراقب الحسابات عمى التحريفات  Moderating Variables وسيطة التفاعميةالمتغيرات الوتتمثل       

تم قياس ىذا المتغير و ، االجراءات التحميمية المخططة ويقاس عن طريق كم ونوع، تخطيط وآداء اجراءات المراجعة تفعيلالجوىرية فى؛ 
بتخصيص المساعدين واالشراف عمييم، واجراء  العصف الذىنى ويقاس ىذا المتغير من خالل نموذج )صفر، واحد(. والثانى ىو تفعيل

من خالل نموذج وتم قياسو  الفترة المحاسبيةمزيد من االستفسارات، وتوسيع نطاق اختبارات التفاصيل، وآداء االجراءات عمى مدار 
قاس ىذا المتغير ببدائل الرأى وأية تعديالت فى شكل ومحتوى ويااللتزام بقواعد آداب وسموك المينة  تفعيلوالثالث ىو . )صفر، واحد(

، ومدى اعتماد مستخدمى القوائم المالية عمى تقرير المراقب، وتقييم صحة التحريفات الجوىرية فى القوائم الماليةالتقرير فى اكتشاف 
لتحقيق أىـداف البحث تم و  من خالل نموذج )صفر، واحد(.وتم قياسو  تفسيرات االدارة، وتقييم احتمال التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية

 وتتمثل فى :والتى سيتم إختبارىا فى بيئة الممارسة المصرية، التالية ض و إشتقاق الفر 
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 الفرض الرئيسى:
حكمو عمى كمما زادت جودة  مشك المينىل كمما كان مراقب الحسابات ممارساً  الدراســـة حول فئاتبين آراء  معنوى وجد اختالفيال 

 التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية. 
 :ىذا الفرض إلى ثالثة فروض فرعية وينقسم
 األول:  الفرعى الفرض

ــة  فئاتبين آراء  معنوى وجد اختالفيال  عمى سالمة  ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينىمستوى االيجابى ل تأثيرالمدى حول الدراسـ
 بالقوئم المالية بدرجة أكبر فى حالة تفعيل اإلجراءات التحميمية.  حكمو عمى التحريفات الجوىرية

 الفرض الفرعى الثانى:
ــة  فئاتبين آراء  معنوى وجد اختالفيال  مراقب الحسابات لمشك المينى عمى سالمة ممارسة مدى التأثير االيجابى لمستوى حول الدراسـ

 .أكبر فى حالة تفعيل العصف الذىنى حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية بدرجة
 الفرض الفرعى الثالث:

ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى سالمة مدى التأثير االيجابى لمستوى حول الدراسة  فئاتبين آراء  معنوى وجد اختالفيال 
 . عد آداب وسموك المينةااللتزام بقوا حالة تفعيلحكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية بدرجة أكبر فى 

 :الفروضر التصميم التجريبى الختبا 9/4
وراق فى بورصة األ مقيدةال اتشركحدى الالجموعة من الحاالت االفتراضية تصميم م سيتم إجراء الدراسة التجريبية من خالل     

سئمة موحدة أمتغيرات المستقمة مدعومة بالمالية تحتوى عمى بعض التحريفات الجوىرية المتعمدة، وغير المتعمدة وعمل معالجات لم
إلى الدراسات السابقة وبنفس المنيجية، التى سارت عمييا بعض ىذه ع بالرجو ثر ىذه المتغيرات عمى المتغير التابع، وذلك ألقياس 
 حيث يتناسب إستخدام تمك التجارب مع طبيعة البحث.  ( ; 5102Hurtt,2010؛ شحاتو،5102،)االبيارى الدراسات

 تجميع نتائج التجربة وتحميميا احصائيًا: -11
 كما يمى:مكن عرض أدوات وكيفية عمل التحميل االحصائى لنتائج التجربة واختبار فروض البحث ي    
 ألساليب اإلحصائية المستخدمة:ا 11/1
خال إجاباتيا عمى إستمارات اإلستقصاء المستممة لمتأكد من إكتماليا وصالحيتيا، فقـد تم إد مراجعة وتصنيف بعد     

 األساليب اآلتية:وتم إستخدام  ، SPSS (Version 20) الحاسب اآللى بعد ترميز المتغيرات والبيانات باستخدام بـرنامج
 ستمارات، ومدى إمكانيةاإلأسئمة : ويوضح مدى اإلعتماد عمى نتائج Reliabilityمقياس اإلعتمادية أو المصداقية  -0

 . Cronbach’s Alphaدراسة، وذلك من خالل مقياس معامل الثبات تعميم النتائج عمى مجتمع ال 
 لكل فرض من Value    Median  -Pوسيط المتوقع   ـــة الــــلمعرف Wilcoxon Signed Rank Testختبار إ -5

 فروض البحث.     
 المستقمة،  ء عينات الدراسةالالمعممية لمتحقق من مدى التوافق بين آرا االختبارات من : ويعدMann-Whitneyإختبار  -3

 .العينة عدد أفراد كان ميما استخدامو يمكن ماــك     
 واختبار تحميل التباين فى ، Multiple Linear Regression التدريجي ددـــــــالمتع الخطي االنحدار وب تحميلـــأسم -2

 . One Way ANOVAاتجاه واحد      
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 اختبار المصداقية: 11/2
 Cronbach’s Alphaإختبار ألفا كرونباخ  تبار مدى الصدق والثبات فى آداة الدراسة )معامل الثبات والصدق( باستخدامخإتم      

، لقياس مدى اإلتساق الداخمى لعينة الدراسة ومفرداتيا والذى يأخذ قيمة تتراوح ما بين الصفر )ال يوجد صدق أو ثبات فى البيانات(
حيث بمغت قيمة  حميل اإلحصائى صدق وثبات المقياسثبات تام فى البيانات(. وقد أظيرت نتائج التوالواحد الصحيح )يوجد صدق أو 

 ( وىى قريبة من الواحد مما يعكس إستقرار المقياس.1.995ألفا كرونباخ )
 تحميل النتائج واختبار فروض البحث: 11/3

 . واألساليب اإلحصائية واإلختبارات الخاصة بأداة البحثيتضمن ىذا الجزء عرضًا لممنيجية المتبعة فى تحميل البيانات      
 إختبار فروض البحث: - 
 حصائى المناسب:سموب التحميل اإلأعتدالية وتحديد ختبار اإلا -أ

 عمى البيانات المتحصل عمييا Normalityعتدالية ختبار اإلإجراء إفقد تم  ،ضو ختبار الفر حصائى المالئم إلاإل ختبارلتحديد اإل     
 :الفرض التالىية عمى عتدالختبار اإلالمعرفة توزيع البيانات ويقوم  اإلستقصاءمن 

 .الفرض العدمى: بيانات العينة مسحوبة من مجتمع تتبع بيانات التوزيع الطبيعى
 .الفرض البديل: بيانات العينة مسحوبة من مجتمع ال تتبع بيانات التوزيع الطبيعى

ن بيانات أ% وبالتالى يتم رفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل، ب 2قل من أى أ 1.111تساوى   P-Valueن قيمة أوقد تبين    
لطبيعة البيانات التى تم الحصول عمييا والتى تمثل فى غالبيتيا  العينة مسحوبة من مجتمع ال تتبع بيانات التوزيع الطبيعى. ونظراً 

ستخدام . Non Parametricلالمعممى ختبار اعتماد عمى اإللذلك فقد تم اإل ،سئمة ترتيبيةأ  Wilcoxon Signedختبار إ وا 

Rank Test لمعرفة الوسيط المتوقع P-Value  Median  صدار الحكم عمى قيمة إختبار فى جراء اإلإ باإلضافة إلىفرض. مل
P-Value  ى تقوم عمى مقارنة تباع قاعدة الحكم التإيجب  ،و قبول فرض معينأصدار الحكم برفض % ، وإل92عند مستوى ثقةP-

Value  ذا كانت قيمة إ% ، بحيث  2المحسوبة باستخدام البرنامج عند مستوى معنوية P- Value نرفض فرض  2قل من أ %
 . % نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البديل 2كبر من أ P-Valueكانت  ذاإوالعكس فى حالة  العدم ونقبل الفرض البديل.

 ختبار فروض البحث:إ -ب
ن ما اذا كانت ممارسة مراقب الحسابات أفراد البحث بشأى أتستيدف الدراسة فى ىذه الفرعية، اختبار فروض البحث لموقوف عمى ر     

 . وتقرير مراقب الحساباتتخطيط وآداء اجراءات المراجعة، و لمشك المينى تؤثر عمى؛ تقييم التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية، 
 األول:الفرعى ض نتيجة إختبار الفر  -1
مستوى ل التأثير اإليجابيمدى  الدراســـة حول فئاتبين آراء  معنوى اختالف مدى وجودوقياس  ختبارإالفرض ىذا ستيدف إ     

تفعيل ممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية بدرجة أكبر فى حالة 
 يتم صياغة فرض البحث فى صورة احصائية عمى النحو التالى:ختبار الفرض الو  .حميميةاإلجراءات الت

3 ≥   H0: M الشك المينى لمراقب  ممارسة مستوىلالتأثير اإليجابي مدى الدراســـة حول  فئاتبين آراء  معنوى د اختالفو وجويعنى
 .تفعيل اإلجراءات التحميميةعدم فى حالة ة عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم الماليالحسابات 

 3 <  H1: M  الشك المينى  ممارسة مستوىلالتأثير اإليجابي مدى الدراســـة حول  فئاتبين آراء  معنوى د اختالفو وجويعنى عدم
 . يميةتفعيل اإلجراءات التحمفى حالة عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية لمراقب الحسابات 
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سالمة حكم مراقب الحسابات عمى إختالف فى  وجود الدراســـة حول فئاتبين آراء  معنوى د اختالفو وجفرض العدم ويعنى    
مقابل تفعيل اإلجراءات التحميمية، عدم فى حالة لمشك المينى  تومستوى ممارستحسين فى ظل التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية 

 .فوجود ىذا االختالعدم الفرض البديل القائل ب
الجراء ىذا االختبار، والصدار الحكم برفض أو قبول فرض  (SPSS Version20) اإلحصائيبرنامج التحميل وتم استخدام     

لكل أسئمة الحالة االفتراضية  P-Value  قيمة، وتم التوصل الى أن % 92عند مستوى ثقة  P-Valueقيمة معين فقد تم حساب 
تخطيط وآداء اجراءات حالة تفعيل فى M)  > 3، كما أن )1.12أقل من  Mann-Whitneyمى نتائج تحميل اختبار األولى بناًء ع

، كما أيد الوسط الحسابى نفس النتائج حيث بمغ فض فرض العدم وقبول الفرض البديلالمراجعة لمراقب الحسابات. مما يعنى ر 
ن خبرة مراقبى الحسابات أعضاء المجموعة األولى من جية والتأىيل العممى (. ويتضح من اتفاق أفراد المجموعات الثالثة أ2.52)

ألفراد المجموعتين الثانية والثالثة من جية أخرى قد إنعكس عمى ردودىم فى ىذا الشأن، حيث تتسق الردود مع االصدارات المينية 
 والدراسات السابقة فى ىذا الشأن.

 :ثانىالالفرعى نتيجة إختبار الفرض  -2

مستوى ممارسة ل اإليجابي التأثيرمدى  الدراســـة حول فئاتبين آراء  معنوى اختالف وقياس مدى وجود ختبارإالفرض ىذا ستيدف إ    
 كبر فى حالة تفعيل العصف الذىنى.مراقب الحسابات لمشك المينى عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية بدرجة أ

  تم صياغة فرض البحث فى صورة احصائية عمى النحو التالى:يختبار الفرض الو  
3  ≥   H0: M لمراقب  الشك المينىممارسة مستوى لالتأثير اإليجابي مدى الدراســـة حول  فئاتبين آراء  معنوى د اختالفو وجويعنى

 .عصف الذىنىتفعيل العدم عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية فى حالة الحسابات 
3 <  H1: M  مستوى ممارسة الشك المينىالتأثير اإليجابي لمدى  ة حولالدراس فئاتبين آراء  معنوى د اختالفو وجويعنى عدم 

 .الية فى حالة تفعيل العصف الذىنىبالقوئم المعمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية  لمراقب الحسابات
سالمة حكمو عمى التحريفات شك المينى، و مراقب الحسابات لم ممارسة لتؤيد العالقة بين مستوى سئمةالردود عمى ىذه األ وقد جاءت   

سئمة الحالة ألكل  P-Valueقيمة بالنسبة لممجموعات الثالثة حيث كانت  الجوىرية بالقوئم المالية فى حالة تفعيل العصف الذىنى
كما يؤكد المشاركون فى لمراقب الحسابات.  ة تفعيل العصف الذىنىفى حالM)  >3 كما أن )، 1.12قل من أ نيةاالفتراضية الثا

تجة عن اعند تقييم التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية الن عوامل الخطر االعتبار خذ فىنو يجب عمى مراقب الحسابات األأالتجربة ب
وارتفاع معدل دوران بحية الشركة، فز االدارة بر المحاسبى، وربط حواىميا؛ عدم فعالية نظام المعمومات أ، ومن أو الخطأالتالعب 

 مما يعنى رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل.المحاسبين والمراجعين الداخميين. 
 :ثالثالالفرعى نتيجة إختبار الفرض  -3

مستوى ممارسة ل ابيالتأثير اإليجمدى  ة حولالدراس فئاتبين آراء  معنوى اختالف وقياس مدى وجود ختبارإالفرض ىذا ستيدف إ    
االلتزام بقواعد  تفعيلمراقب الحسابات لمشك المينى عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية بدرجة أكبر فى حالة 

  يتم صياغة فرض البحث فى صورة احصائية عمى النحو التالى:ختبار الفرض الو  .آداب وسموك المينة
3 ≥   H0: M لمراقب مستوى ممارسة الشك المينى لالتأثير اإليجابي مدى ة حول الدراس فئاتبين آراء  معنوى فد اختالو وجويعنى

 .االلتزام بقواعد آداب وسموك المينة تفعيلعدم عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوئم المالية فى حالة الحسابات 
3 <  H1: M  مستوى ممارسة الشك المينى لالتأثير اإليجابي مدى  ة حولالدراس فئاتبين آراء  معنوى د اختالفو وجويعنى عدم

  سموك المينة.االلتزام بقواعد آداب و  حالة تفعيلبالقوئم المالية فى عمى سالمة حكمو عمى التحريفات الجوىرية لمراقب الحسابات 
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سالمة حكمو عمى ، و لمراقب الحسابات نىالردود عمى ىذه األسئمة لتؤيد العالقة بين مستوى ممارسة الشك المي وقد جاءت    
-Pقيمة بالنسبة لممجموعات الثالثة حيث كانت  االلتزام بقواعد آداب وسموك المينة حالة تفعيلالتحريفات الجوىرية بالقوئم المالية فى 

Value  3، كما أن )1.12لكل أسئمة الحالة االفتراضية الثالثة أقل من <  (M من  واعد آداب وسموك المينةااللتزام بق حالة تفعيلفى
ىيل المينى أتستوجب متطمبات قيد مراقبى الحسابات لدى الييئة العامة لمرقابة المالية، ضرورة توافر التكما مراقب الحسابات. جانب 

 داب وسموك المينة.آالمالئم والخبرة والقدرة والمالءة المينية، واالىتمام بقواعد 
 :رئيسىنتائج اختبار الفرض ال -4
مدى التأثير اإليجابي  حول لمتعرف عمى مدى وجود اختالف بين آراء عينة الدراسةMann-Whitney تم استخدام اختبار     
(  5وضح الجدول رقم )، ويريفات الجوىرية بالقوائم الماليةعمى جودة حكمو عمى التح مشك المينىمراقب الحسابات ل ممارسةمستوى ل

 .آراء عينة الدراسة نيبMann- Whitney نتائج اختبار
 (2الجدول رقم )

 عينة الدراسة آراء بيهMann-Whitney وتبئج اختببر

 N عيىت الذراضت العببرث

 اختببر

Mann-

Whitney 

 المعىُيت

1-27 
  22 ريتـالمص بمنبتب المراجعت يهقبالمرا     

0921 

 

1.237 

 22 ببلجٍبزالمرمسِ للمحبضببث يهقبالمرا

 21 ريص ببلجبمعبثأعضبء ٌيئت التذ

 Total 322 

 الدراسة حول ختالف فى اآلراء بين عينةوجود اعدم مما يدل عمى  1.12من  كبريتضح من الجدول السابق أن مستوى المعنوية أ      
يضاف  ائم المالية.عمى جودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقو  مشك المينىمراقب الحسابات ل ممارسةمستوى ل مدى التأثير اإليجابي

. ، الختبار الفرض الرئيسى لمبحثone way analysis of varianceلما سبق، تم استخدام أسموب تحميل التباين فى اتجاه واحد 
 .بين آراء عينة الدراسة( نتائج تحميل التباين  3ويوضح الجدول رقم )

 (3الجدول رقم )

 آراء عينة الدراسة نتائج تحليل التباين بين

مُع مج 

 المربعبث 

درجبث 

 الحريت

متُضظ 

 المربعبث

ف 

 المحطُبت

 مطتُِ المعىُيت 

  1.119 1 1.119 ثيِ اىَجَ٘عبد 

 

1.57 

 

 

1.33 
 4.32 22 1.195 داخو اىَجَ٘عبد 

  23 1.114 النلي              
         

اختالف فى اآلراء وجود عدم %(، وىذا يوضح 33ية )( بمستوى معنو 1.27( أن قيمة )ف( المحسوبة= )3يتضح من الجدول رقم )    
عمى جودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية  مشك المينىمراقب الحسابات ل ممارسةمستوى لمدى التأثير اإليجابي بين عينة الدراسة حول 

ثير االيجابى لمشك المينى أوالت ،ةستوى الشك المينى فى ظل المنافسة بين مؤسسات المراجعموأىمية ممارسة وتحسين ، بالقوائم المالية
 .والفروض الفرعية الثالثة لمبحث رض الرئيسىوىذا يؤكد  صحة الفمراقب الحسابات.  تقريرعمى ، و عمى تخطيط وآداء اجراءات المراجعة
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 الخالصة والنتائج و التوصيات: -11
عمى جودة حكمو مشك المينى ل الحسابات مراقب ممارسة يرتأثلى دليل عممى بشأن العالقة بين محاولة الوصول إستيدف ىذا البحث إ    

إطار نظرى يتناول  ولقد تم البدء بتقديم. ممارسة المينيةبيئة الفى  والتقرير عنيا بصورة صحيحة عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية
أىم االصدارات المينية فى مجال  عرض وتحميل، الشك المينى مفيـوم وأىمية عرض وتحميل ،لمشك المينىطار العام اإلعرض وتحميل 

كيفية قياس  عرض وتحميل الحسابات، مراقبل مصادر الشك المينى عرض وتحميل الشك المينى، والتحريفات الجوىرية بالقوائم المالية،
ك المينى لمراقب الحسابات محددات الش عرض وتحميل، الشك المينى لمراقب الحسابات لمحكم عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية

ريفات ـمراقب الحسابات لجودة حكمو عمى التحلليات تفعيل الشك المينى آ عرض وتحميل، لمحكم عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية
وىرية بالقوائم انعكاسات تحسين مستوى الشك المينى لمراقب الحسابات عمى جودة حكمو عمى التحريفات الج ،بالقوائم المالية ةيالجوىر 

ليو إنتيت احث فى شقو النظرى وما بوفى ضوء ما تناولو ال .ظل مجموعة من الفروض اإلختبارية فى ،ممارسة المينيةبيئة الالمالية فى 
 ىم نتائجو عمى النحو التالى:يمكن بمورة أ، الدراسة التجريبية

فى مراجعة القوائم  اً ىام اً ة المراجعة، حيث يعتبر الشك المينى عنصر فى عمميالحسابات مراقب المنظم ل تزايد االىتمام بالشك المينى-أ
 المالية، وىو ما ينعكس عمى جودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية.

اطر تعتبر ممارسة الشك المينى ىامة فى الحاالت ذات المخاطر المرتفعة لحماية المراقب وشركة المراجعة من مخاطر السمعة ومخ -ب
التقاضى، ألن نقص ممارسة الشك المينى تؤدى لتطور ثقة المراقب بادارة العميل، مما يؤثر سمبًا عمى أحكام وقرارات المراجعة وعمى 

 تقييمات المراقب لمخاطر التحريف بالقوائم المالية.
قب والذى يشار إليو أحيانًا بمصطمح شك ىناك نوعان من مصادر الشك المينى وىما؛ الشك المينى الناتج عن السمات الشخصية لممرا-ج

والشك المينى النابع من الخبرات السابقة مع عميل مراجعة مفترض والذى يشار  ،السمات أو الشك المرتبط بالميول أو النزعات الشخصية
 اليو أحيانًا بمصطمح خبرة عميل محدد.

اجعة فى كل من دوافع وسمات ومعرفة المراقب، واألحكام التى توصل تتمثل محددات الشك المينى لمراقب الحسابات آلداء عممية المر  -ـد
 إلييا المراقب من خالل الشك المينى والتى تعكس نطاق ومدى الشك المينى، مما يتطمب ترجمة تمك األحكام إلى إجراءات تتفق معيا. 

اإلجراءات تفعيل الجوىرية بالقوائم المالية فى؛ تتمثل آليات تفعيل الشك المينى لمراقب الحسابات لجودة حكمو عمى التحريفات - ىـ
 .االلتزام بقواعد آداب وسموك المينة تفعيلو العصف الذىنى،  تفعيلالتحميمية، و 

يؤثر تحسين مستوى الشك المينى عمى؛ تخطيط وآداء اجراءات المراجعة، وتقرير مراقب الحسابات، وجودة حكم مراقب الحسابات عمى  -و
 ة بالقوائم المالية.التحريفات الجوىري

ن يكتشف مثل ىذا الغش من أعمى مراقب الحسابات مسئولية البحث عن مدى وجود غش فى القوائم المالية، ومن المتوقع من المراقب -ى
خالل ممارسة العناية والميارة المينية التى تتطمب ممارسة الشك المينى، والحصول عمى كافة المعمومات الالزمة لتحديد مخاطر 

ى تحريفات أعضاء فريق المراجعة من خالل العصف الذىنى لتحديد وجود أتحريفات الجوىرية الناتجة عن الغش، والمناقشة فيما بين ال
عمى جودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية ويعتبر الشك المينى أحد الموضوعات اليامة التى ليا تأثير مباشر  .جوىرية بالقوائم المالية

وتم تحقيق ىذا اليدف من خالل استقراء األبحاث والكتابات  .جودة عممية المراجعةوالتقرير عنيا بصورة صحيحة ومن ثم  بالقوائم المالية
مراقبى الحسابات عمى عينة من تجريبية السابقة فى أدبيات المحاسبة والمراجعة والمتعمقة بمشكمة البحث وتحديد متغيراتيا، مع إجراء دراسة 

، وبمغ حجم محاسبة والمراجعة المصرية، والمراقبين بالجياز المركزى لممحاسبات، وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعاتالعاممين بمكاتب ال
فى بورصة مقيدة ال اتشركحدى الالتصميم مجموعة من الحاالت االفتراضية مفردة، وقد تم تجميع البيانات من خالل  (511)العينة 

المتعمدة وعمل معالجات لممتغيرات المستقمة مدعومة بأسئمة موحدة  فات الجوىرية المتعمدة، وغيرتحرياألوراق المالية تحتوى عمى بعض ال
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إختبار ، والمقابالت الشخصية مع بعض مفردات العينة، كما تم تحميل البيانات باستخدام لقياس أثر ىذه المتغيرات عمى المتغير التابع
Wilcoxon Signed Rank Test التدريجي  المتعدد الخطي االنحدار أسموب تحميل، وكذلكMultiple Linear Regression ،
وقد أيدت نتائج الدراسة  ؛ وذلك بغرض اختبار فروض الدراسة.Mann-Whitneyد، واختبار واختبار تحميل التباين فى اتجاه واح

 لى:توصل من خالل الدراسة التجريبية إتم الو لنظرى، التجريبية نتائج التحميل ا
حكمو عمى  عمى سالمةممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى  مستوىل مدى التأثير االيجابى مفردات عينة البحث حول تفاقإ -0

 لمبحث.الفرض الفرعى األول ، ومن ثم قبول ر فى حالة تفعيل اإلجراءات التحميميةـــــــة أكبـــة بدرجــالتحريفات الجوىرية بالقوئم المالي
حكمو عمى  عمى سالمةممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى  مستوىل مدى التأثير االيجابىالبحث حول إتفاق مفردات عينة  -5

 لمبحث.الفرض الفرعى الثانى ، ومن ثم قبول تفعيل العصف الذىنىر فى حالة ـــــــة أكبـــة بدرجــالتحريفات الجوىرية بالقوئم المالي
حكمو عمى  عمى سالمةممارسة مراقب الحسابات لمشك المينى  مستوىل ير االيجابىمدى التأثإتفاق مفردات عينة البحث حول  -3

الفرض الفرعى الثالث ، ومن ثم قبول االلتزام بقواعد آداب وسموك المينة تفعيل ر فى حالةـــــــة أكبـــة بدرجــالتحريفات الجوىرية بالقوئم المالي
 لمبحث.

ن مراقب الحسابات ممارسًا لمشك المينى كمما زادت جودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية كمما كاإتفاق مفردات عينة البحث حول  -2
  لمبحث. الرئيسىومن ثم قبول الفرض  ،يماعالقـــة طردية بينيوجد ى أبالقوائم المالية 

 وفى ضوء النتائج السابقة توصى الباحثة باآلتى:
وغرامات  ةالمخالفات بعقوبات جنائي ةعمي مراقب الحسابات في حال ةكانت موقع التي ةىمية إستبدال الكثير من العقوبات اإلداريأ -0

ضاف، و ةمالي  ةالشرك ةإلدار  ةالمدني ةيتضمن المسئولي 0995لسنو  (92)نص تشريعي جديد عمي قانون تنظيم سوق رأس المال رقم  ةا 
 .ةمضمم ةمما ينتج عنو إصدار معمومات مالي إدانتيم بالغش أو اإلحتيال أو اإلىمال الجسيم ةي حساباتيا في حالقبومرا
المحاسبة والمراجعة، أو من قبل الجياز المركزى مكاتب وضع وتنفيذ برامج تنمية مينية لمراقبى الحسابات، سواء من قبل ضرورة  -5

 لممحاسبات.
 ةمن التخطيط لعممي بدءاً ة الشرك رجىمية أن يأخذ مراقب الحسابات في إعتباره توقعات أصحاب المصمحو سواء من داخل أو من خاأ -3

رشادات المراجع ةالمراجع  .  ةحتي االنتياء منيا، وذلك في ضوء اإللتزام بمعايير وا 
المسئولين  من االلتزام بو من جانبالتحقق من وجود دليل لمسموك واألخالق، والتأكد  ةالمراجع ةيكون من ميام لجنىمية أن أ -2
 .اتالشركب
ما يضمن استقاللو من  عمىتأكيد الو بدرجة مالئمة ئة مينية داعمة لممارسة الشك المينى من جانب مراقب الحسابات أىمية تييئو بي -2

 .مالئمة تساعده عمى اكتشاف التحريفات بالقوائم المالية لكى يحد من مخاطر عممية المراجعةمعايير وقواعد وأنظمة مينية 
ودراسة مدى  ،ةنظمة لمينة المحاسبة والمراجعة في متابعة تطور أساليب الممارسات المينيأىمية تفعيل دور المعاىد والييئات الم – 2
 ينة ومعاييرىا وقواعدىا السموكية.رتباط أي نيج ممارسة حديث بأساسيات المإ
فجوة المعايير فى مصر  وذلك لتضييق، عادة النظر فى معايير المراجعة والتشريعات والقوانين المنظمة ليا فى البيئة المصريةضرورة إ -7
 . Harmonizationالمينى من خالل مدخل التوفيق  ونوعاً  كماً 
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 مقترحات ألبحاث مستقبمية: -
 نتيى إليو من نتائج، تعتقد الباحثة بأىمية البحث مستقباًل فى الموضوعات التالية:  فى ضوء حدود البحث وما إ   
 تحسين فى ودورىا لشك المينى لمراقب الحسابات عمى جودة حكمو عمى التحريفات الجوىرية اثر ممارسة أتقييم تطبيقية لإجراء دراسة  -
 فى مصر. جودة التقارير المالية المنشورة   
 الحاجة الى اجراء دراسة تجريبية لتحميل واختبار العالقة بين الشك المينى لمراقب الحسابات والتحفظ المحاسبى فى القوائم المالية. -
 فى  بين الشركات المقيدة بالبورصة والشركات غير المقيدة بالبورصةثر ممارسة الشك المينى لمراقب الحسابات ألدراسة مقارنة اجراء  -
 مصر.   
 ثيرىا عمىتأو  تقييم مدى التزام مكاتب المراجعة بتنفيذ عممياتيا وفق معايير المراجعة وقواعد آداب السموك الميني،لإجراء دراسة ميدانية  -
 فى بيئة الممارسة المينية فى مصر. داء مكاتب المراجعةمستوى آ    
 ثر حوافز مراقب الحسابات عمى تطبيق المستوى المناسب من الشك المينى.الحاجة الى اجراء دراسة لتحميل واختبار أ -
 فى مصر.ت ممارسة الشك المينى لمراقب الحساباوراق المالية حال لرد فعل سوق األميدانية دراسة إجراء  -
 فى الجوىرية بالقوائم المالية ى اكتشاف التحريفات عمممارسة الشك المينى من جانب المراجع الداخمى أثر لدراسة إجراء دراسة تجريبية  -
 مصر.   
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 مراجع البحث
 المراجع العربية:

مستوى الشك المينى لممراجع فى مواجية خطر ادارة عميل المراجعة  ، " نحو اطار مقترح لتحسين 5103ىشام فاروق مصطفى ،  ،االبيارى -
، كمية التجارة، جامعة االسكندرية، العدد األول، يناير، المجمد مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية، "دراسة تحميمية وتجربة ميدانية  -لمفحص التحميمى 

 .592 - 532، ص ( 21)رقم 
مجمة ، "دراسة تحميمية وتجريبية  -" محددات تباين تقييم األىمية النسبية لتحريفات القوائم المالية،5102....... ،........................... -

 .052 - 73، كمية التجارة ، جامعة طنطا، العدد األول، يونيو ، ص البحوث المحاسبية

اقب الحسابات وأثره في جودة المراجعة والخدمات غير المتعمقة ، " إدراك إدارة منشأة العميل مخاطر استقاللية مر  5102جمعة، أحمد حممى، -
 .http ://www.ssrn.com متاح عمى موقع: ، المممكة العربية السعودية . مكة المكرمةجامعة أم القرى، بالمراجعة "، 

وامل واحتماالت واجراءات اكتشاف التالعب حكام المراجع بشأن ععمى أ هثر أاالطار الفكرى و  الشك المينى لممراجع: ،"5102ريشو، بديع الدين، -
 .317- 539ول، صالمجمد األالعدد الثانى،  ، كمية التجارة، جامعة طنطا،المجمة العممية، التجارة والتمويلدراسة تجريبية "،  -بالقوائم المالية

ة عمى سالمة حكمو عمى التحريفات ـابة الماليأثر قيد مراقب الحسابات لدى الييئة العامة لمرق، " 5102، زيتون، محمد خميس جمعة خطاب -
( ، 23، كمية التجارة، جامعة االسكندرية، العدد الثانى، يوليو، المجمد )مجمة كميو التجاره لمبحوث العممية ،"دراسو تجريبية -الجوىرية بالقوائم المالية

 .207 – 322الجزء الثالث، ص
دراسة ميدانية"،  -ر عن القوائم المالية المضممةـــمقترح لتطوير دور مراقب الحسابات فى التقري ،"مدخل 5101سميمان، محمد سعيد عمى حسانين ،  -

 جامعة قناة السويس . ، كمية التجارة،رسالة دكتوراه منشور ة

رسالة  المراجعة "، رمخاط وانعكاسو عمى فى اكتشاف الغش المراجعة لفريق الذىنى العصف عممية دور " تحميل ،5100 اهلل، عبد مؤمن شاذلى، -
 .جامعة القاىرة التجارة، كمية ، ماجستير غير منشورة

مجمة كمية التجارة ة"، ــــــــــــــــــــدراســة تجريبي - ،" أثر جودة مراقب الحسابات وحجم منشأتو عمى جودة المراجعة الخارجية5102شحاتو، شحاتو السيد، -
 .  30 -0( ، الجزء األول، يوليو، ص 25ة، العدد الثانى، يوليــــو، المجمد رقم )ـــــعة االسكندرية التجارة، جامــــ، كميلمبحوث العممية

مجمة دراسة ميدانية مقارنة"، -فى اكتشاف المراجع الخارجى لمغش فى القوائم المالية ،" العوامل المؤثرة  5102عبد الحميم، أحمد حامد محمود ، -
 .  30 -0ول، ص الجزء األ ، (20)و، المجمد رقم ـــكمية التجارة، جامعة االسكندرية، العدد الثانى، يولي ،كمية التجارة لمبحوث العممية

،" تحميل العالقة بين الشك المينى لممراجع والقوة التفاوضية مع عميل المراجعة فى بيئة الممارسة  5102، نجالء ابراىبم يحى ،عبد الرحمن -
 . 021 - 007رة، العدد السابع، السنة الرابعة ، ص ـــة التجارة، جامعة القاىـــ، كميمحاسبة المصريةمجمة الالمينية بالسعودية"، 

المجمة ، " تقييم خصائص الشك المينى لمراجع الحسابات عمى قوة العالقة التفاوضية بين المراجع وعميمو"، 5102حمد محمد،عمى، وليد أ -
 . 223-202ول، مارس، ص رة، جامعة طنطا، العدد األة التجا، كميالعممية، التجارة والتمويل

 دراسة -المالية بالقوائم التحريفات الجوىرية إكتشاف عمى قدرتو في الخارجي لممراجع اإللزامي التغيير أثر " 5102يس، رجب غنيم، محمود -
 www.google .comبحث منشور عمى موقع ، "السعودية البيئة في تطبيقية

مجمة الدراسات ،" اطار مقترح لقياس وتفسير العوامل المؤثرة عمى ممارسة الشك المينى لمراقب الحسابات"، 5105محمد، سامى حسن عمى، -
 ، كمية التجارة، جامعة بنى سويف، العدد الثالث.المالية والتجارية

 –الحسابات عن اكتشاف التالعب والتقرير عنو عمى تخطيط أعمال المراجعة  أثر مساءلة مراقب ، "5119نويجى، حازم محفوظ محمد عمر، -
 .، كمية التجارة، جامعة  االسكندريةرسالة ماجستير غير منشورة دراسة تطبيقية عمى بيئة الممارسة المينية فى مصر"،

  جميورية مصر العربية، القاىرة، ( ، 022"، القرار رقم )معايير المراجعو المصريو، "5112وزارة االستثمار،  -

 

http://www.google/
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 البحث( ملحق) 

 أضئلت الذراضت التجريبيت
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                               دثيً٘ دساعبد                                                                    ثنبى٘سي٘ط         

                                                                                 دمز٘سآ                                                                          ٍبجغزيش 
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 صحزٖب.اىذىيو عيٚ  شــــ٘افــارا ىٌ يزغبىجبً أسفط أٙ ٍق٘ىخ -7
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 .برٚ ٍٗزأمذ ٍْٖبـشفـــو اىزشنل فٚ رصـال أقج -12
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 :حاالت االفتراضيةالًا : لثثا
 األولى:الحالة      
حيث ية ليم، ضاء الفريق التابعين لو ميم لرفع الكفاءة والمعرفة المينيعتبر سموك الشك المينى بين مديرى المراجعة والمراقبين أع      

والقصور فى ممارسة الشك المينى تؤثر سمبًا عمى نتائج تقييمو لكفاءتيم  أن الثقة المفرطة فى عالقة مشرف المراجعة بأعضاء الفريق،
  ومعرفتيم المينية.

 :مقدمة
من خالل االجراءات التحميمية ، وقد تبين لك عين عاماً بتم تأسيسيا منذ أر  البورصةشركة مساىمة مصرية مقيدة ب(  )س الشركة     

ن البيئة الرقابية عمى دورة االيرادات والمصروفات ايجابية، وىناك انتظام فى أ 5102خالل عام األولية لمقوائم المالية لمشركة 
و تخطى توقعات المبيعات. أادارة الشركة حريصة عمى انجاز  نأاتضح لك  كمااجتماعات مجمس االدارة ولجنة المراجعة بالشركة. 

يمكن االعتماد عميو عند تسجيل  ن نظام الرقابة الداخمية عمى دورة االيرادات والمصروفاتأكما اتضح من خالل مراجعة السنة السابقة 
  . ةية تجاوزاتو محدودن امكانأمانة، و ن ادارة المبيعات لدييا الخبرة واألأعمميات المبيعات والمصروفات، و 

قام المدير ارتفاع تكاليف الصيانة. ولقد  ،ن السبب وراء االنخفاض المتوقع فى صافى الربح القابل لمتوزيعأوقد اتضح لمشركة    
 لمتوزيع مع توقعاترسممة مصاريف الصيانة لمتوصل الى توافق صافى الربح القابل  ،مع رئيس مجمس االدارة عمىتفاق الاب المالى

ن ايراد المبيعات أن مبيعات الشركة فى النمو، اال أوعمى الرغم من  تم تصحيحو. أن ىناك خطأالمحممين الماليين وتم معالجة ذلك ب
قل من المتوقع. وقد بررت ادارة الشركة ذلك بسبب زيادة عمميات رد البضاعة المباعة، وارتفاع نسبة مخصص أىذا العام انخفض و 
ثر صافى الربح القابل لمتوزيع أوامر البيع الصادرة من ادارة المبيعات. وقد تأوتسجيل مبيعات بضاعة من خالل  الديون المشكوك فييا،

صبح أقل من المتوقع من جانب المستثمرين والمحممين الماليين. كما اتضح قيام الشركة بالمبالغة المتعمدة فى المخزون نتيجة أف
 نواع من المخزون.م بعض األسعار المخزون، وتقادأانخفاض 
رباح عن طريق االعتراف قامت الشركة بالمبالغة بصورة جوىرية فى دخميا الصافى لتحقيق تنبؤات األ، ما سبق باإلضافة إلى      

 داداعمانة قامت الشركة بسبوعين. ولزيادة مبيعات األأمانة قبل نياية السنة المالية بغير المالئم بااليرادات من المبيعات لوكالء األ
كما قام المراقب  ساسية لممنتجات التقميدية لتركز الشركة عمى جيودىا فى السوق.عطى الموزعين مسئولية البيع األأبرنامج تسويق 

كة باخفاء المغاالة فى حسابات العمالء، عن طريق زيادة مردوادت ومسموحات المبيعات ومعالجة حسابات العمالء عمى شر المالى لم
% بالمقارنة باالرتفاع فى السنوات  3.5كما قامت الشركة بالمبالغة فى نسبة التغير فى نسبة مجمل الربح بمقدار  نيا ديون معدومة.أ

الخمس السابقة، وقد فسر المدير المالى لمشركة أن االرتفاع فى نسبة مجمل الربح يرجع الى تغيير تشكيمة المبيعات لمشركة، مما أدى 
 الى تحسن مجمل الربح.

 خرى:أمعمومات 
  .5103عامخر غيرك، مكمف بمراجعة حسابات الشركة عن أكان ىناك مراقب حسابات  -
 رباح.نسبة كبيرة من دخل االدارة العميا فى صورة حوافز كنسبة من األ -
 ى نظيف فى العام السابق.أتسممت الشركة ر  -
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 وفى ضوء ىذه المعطيات:
 ن أالمراجعة لتوفير تأكيد معقول ب وآداء أعمال واًل عن تخطيط ـــبح مراقب الحسابات مسئأصوافق عمى، ــالى أى مدى توافق أو ال ت: 1س

 :أو التالعب واء بسبب األخطاءـــوىرية ســــالقوائم المالية ال تحتوى عمى تحريفات ج       
 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 

     
 

يؤدى التخطيط الجيد لعممية المراجعة إلى تخفـيض حجـم المجيـود الكمـى الـالزم بذلـو إلتمـام التنفيـذ، كمـا يـؤدى التقـدير الخـاطئ لخطـر      
فـاءة عمميـة المراجعـة، كمـا يعتمـد قـرار تخطـيط عمميـة المراجعة إلى التخصـيص غيـر السـميم لمـوارد المراجعـة، ومـن ثـم انخفـاض فعاليـة وك

 المراجعة من حيث الطبيعة والتوقيت عمى تقدير المراقب لمخاطر االكتشاف. 
ة مراقب الحسابات لمشك المينى عمى لمستوى ممارسـالتأثير االيجابى لمعبارات التالية والتى تتعمق بمدى من فضمك ما ىو تقييمك      

ر فى ــــمن المتوقع أن تؤثوالتى  ر فى حالة تفعيل اإلجراءات التحميميةــة أكبــــة بدرجــــلتحريفات الجوىرية بالقوئم الماليعمى ا سالمة حكمو
 ة الممارسة المينية فى مصر:ـــــفى بيئراءات المراجعة ــــتخطيط وآداء اج

 والتى  القوائم المالية ليذه الشركة ت ىامة ومؤثرة عمى داللةتحريفا ن تتضمن أفى تقديرك، أى من الحسابات التالية من المحتمل  -5
 :ترجع لمغش    
 .قيمة المبيعات 5/5                                                                                .تكاليف الصيانة 5/0
 المخزون. 5/2                                                                               .حسابات العمالء 5/3
 نسبة مجمل الربح. 5/2                                                                                مانة.مبيعات األ 5/2
 كة:ليذه الشر الى أى مدى توافق أو ال توافق عمى أنو ال توجد تحريفات جوىرية بالقوائم المالية  -3

 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 

     
 

  حة العممياتلمتحقق من صراءات المراجعة ـــالتالية، يجب عمى المراقب القيام بيا لتخطيط اج راءاتــــمن االجأى ى تقديرك، ف  -4
 :لشركةيذه امحل التحريفات بالقوائم المالية ل   
 ى تحريفات.أسبيل اكتشاف  زيادة تركيز المراقب عمى العمميات غير العادية فى 2/0
 كثر موثوقية.أدلة أجمع  2/5
 ىمية نسبية.أفراد فريق المراجعة بخصوص عوامل وجود مخاطر ذات أتكثيف المناقشة بين  2/3
 مساعدين ذوى خبرة، لمقيام بالمراجعة وتحسين االشراف عمييم.تخصيص  2/2
 ساسية عمى مدار السنة.آداء االجراءات األ 2/2
 تكثيف المراقب من استفساراتو مع ادارة وموظفى عميل المراجعة. 2/2
 خالل عممية المراجعة. كثر تفصيالً أداء اجراءات تحميمية زيادة حجم العينة وآ 2/7
 المراجعة واقعية. جعل اجراءات 2/2
 الحتمال وجود بيانات غير صحيحة بسب الغش. اً بممارسة نزعة الشك المينى تحس  2/9
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 :منيمامسببات كل  يتطمب تحميلحساب ما،  وأاليام بعممية  أو خطر الخطأتقدير خطر التالعب  -2
 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 حذ ٍب غيش ٍ٘افق إىٚ

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 

     
 

 اخترقت الرقابة الداخمية عمى ن قيام رئيس مجمس ادارة الشركة والمدير المالى برسممة تكاليف الصيانة، قد أىل توافق عمى   -6
 عممية اعداد القوائم المالية:    

 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 يشحٍ٘افق ثذسجخ مج

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 

     
 

 الرجوع لمسياسات المحاسبية  اذ رئيس مجمس االدارة والمدير المالى لقرار المعالجة المحاسبية لتكاليف الصيانة دونان اتخ  -7
 :ريف بالقوائم المالية بسبب التالعبــالتحر ـر المالى عمى تبريــــلمديوالرقابية القائمة يساعد ا    

 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 

     
 

 وحالة حالة توقع وجود تالعب فى قيمة المبيعات،  ؛المتوقع باختالف كل من تختمف درجة اىتمامك وحجم اختبارات المراجعة -8
 :مؤثر بالقيمة أتوقع وجود خط    

 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 

     
 

 وأتحريفات جوىرية بالعممية   داء اختبارات المراجعة لتقدير احتمال وجودآوالتالعب، قبل البدء فى  أز بين الخطييتمال ىميةأ -9
 :الحساب محل المراجعة   

 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 

     
 

 كيد أالمراجعة لموصول الى ت ةـــة المبيعات عند التخطيط لعمميـــاليام بقيم أطر التالعب وخطر الخطخىمية تقدير كل من أ -11
 :و التالعبأخطاء تحريفات جوىرية بسبب األنيا ال تحتوى عمى أمعقول ب     

 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 

     
 

 ، مانةومبيعات األ بقيمة الصيانة، المخزون، المبيعات،الذى يتعمق اليام  أخطر التالعب، وخطر الخطفى تقديرك، ل -00
 ىو:يذه الشركة ل، ونسبة مجمل الربح  مخصص الديون المشكوك فيياو       

 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 
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 الثانية: الحالة
دلة، حيث يجب عميو تقييم تمك األدلـة بموضـوعية، حتـى يعد االستقالل أحد السمات األساسية التى يجب أن يتمتع بيا المراقب عند تقييم األ     

احتفــاظ مراقبــو الحســابات باســتقالليتيم ونــزاىتيم فــى تعزيــز مصــداقية يســاعد يمكــن تحديــد مــا إذا كانــت تمــك األدلــة كافيــة الصــدار حكــم مينــى. 
تو عمـى أن يفصـح ويقـرر عـن مظـاىر التالعـب ومـن المعمومات المحاسبية فى رفع مستوى جودة عممية المراجعة، سواء من حيث استقالليتو وقدر 

كانت متوافرة، من فضمك ما ىو تقييمك لمعبـارات  ةالسابق مومات السابقة والتى وردت بالحالةبفرض أن المعثم تعزيز مصداقية المعمومات المالية. 
عمـى التحريفـات الجوىريـة بـالقوئم ى عمـى سـالمة حكمـو لمسـتوى ممارسـة مراقـب الحسـابات لمشـك المينـ التـأثير االيجـابىالتالية والتى تتعمق بمدى 

 فى بيئة الممارسة المينية فى مصر:والتى من المتوقع أن تؤثر فى تقرير مراقب الحسابات  حالة تفعيل العصف الذىنى بدرجة أكبر فى المالية
 بما يسيم فى:والمرؤسين،  ن رئيس الفريــقيعتبـر الشك المينى عاماًل أساسيًا فــى تحقيق عالقات متوازنة وغيــر منحازة بي -05
 مخاطـــر منشأة العميل. توزيع عادل لميام العمل بين أعضاء الفريق بما يتناسب مع القدرات المينية الالزمـة لمواجية 05/0 
 مراقيين لمـواجيـة احتياجات منشأة رفـع الكفاءة المينية لمـة جوانب الضعف لــــإعداد برامج تدريب مالئمة ألعضاء الفريق تسيم فى تغطي 05/5 

 العميل من معارف مينية مميزة.          
 تساؤاًل مستمرًا من جانب مراقب الحسابات عما اذا كانت أدلة المراجعة التى تم الحصول عمييا تدل عمى امكانية تحريفات جوىرية . 05/3
 لألحكام )تشكك ذاتى( ، واألحكام التى يصدرىا مراقبو الحسابات اآلخرين   هتدريب مراقب الحسابات ليكون أكثر تشككًا فى عممية اصدار  05/2

 فى فريق المراجعة )تشكك خارجى(.       
 حال عدم اكتشافو التحريفات بالقوائم المالية ليذه الشركة فى:فى تقديرك، تتمثل اآلثار الواقعة عمى مراقب الحسابات  -03
 يمحق بسمعة وشيرة المراقب.الخسائر المالية والضرر الذى  03/0
 زيادة فجوة التوقعات واتساعيا نتيجة فقد الثقة بعمل المراقب. 03/5
 فقدان المراقب لمبرر ىام وقوى من مبررات الطمب عمى خدماتو. 03/3
 لبعض القرارات.خسائر فقدان العمالء الذين يمجأون الى المراقب طمبًا لبعض االستفسارات المينية التى تشكل محور اتخاذىم  03/2
 .ضرارزيادة حاالت التقاضى المقامة ضد المراقبين بسبب ما لحق بالميتمين بالمنشأة من أ 03/2
 الناتجة عن التالعب ليذه الشركة:أى من عوامل الخطر التالية، يتم أخذىا فى الحسبان عند تقدير مخاطر التحريفات الجوىرية  -02
 اسبى.عدم فعالية نظام المعمومات المح 02/0
 ربط حوافز االدارة بربحية الشركة. 02/5
 ارتفاع معدل دوران المحاسبين والمراجعين الداخميين. 02/3
 زيادة نسبة تممك االدارة ألسيم الشركة. 02/2
 الضغوط المتزايدة عمى االدارة من جانب المساىمين لزيادة الربحية. 02/2
 بالقوائم المالية ليذه الشركة:عمى قدرة مراقب الحسابات بشأن اكتشاف التحريفات فى تقديرك، أى من العوامل التالية، قد تؤثر  -02
 التعميم المينى المستمر لممراقب. 02/0
 التوقيت الخاص بانياء عممية المراجعة. 02/5
 .والتقييم الجيد لييكل الرقابة الداخمية مدى المام المراقب بواجباتو ومسئولياتو 02/3
 لمراجعة.حجم اختبارات ا 02/2
 ممارسة الشك المينى عند تخطيط  وتنفيذ برنامج المراجعة. 02/2
 التزام المراقب بارشادات ومعايير المراجعة المصرية والدولية. 02/2
 تفعيل دور لجان المراجعة بالشركات. 02/7
 مية المراجعة ليذه الشركة فى:جودة عمفى تقديرك، يتمثل أثر تحسين استقالل وموضوعية أعضاء فريق المراجعة عمى تحسين  -02
 عمميات المعاينة التى يقوم بيا الشريك الثانى فى المراجعة .02/0
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 ينخفض التأثير النسبي لإليرادات التي تتقاضاىا مكاتب المراجعة كبيرة الحجم من عميل معين إلى إجمالي إيراداتيا.  02/5
 ج عممية المراجعة. استخدام برامج مراجعة متطورة تزيد من فعالية نتائ 02/3
 زيادة المنافسة بين مكاتب المراجعة في تحسين جودة اآلداء الميني لمراقبي الحسابات. 02/2
 التحريفات االجوىرية بالقوائم المالية فى :فى تقديرك، تتمثل مسئولية مراقب الحسابات فى التقرير عن  -07
 لتى ليا تأثير جوىرى عمى القوائم المالية.االشارة فى التقرير الى التصرفات غير القانونية ا 07/0
 تبميغ المستوى االدارى المناسب ولجنة المراجعة باحتمال وجود تحريف. 07/5
 االشارة فى التقرير الى التحريفات الجوىرية المتعمدة لممعمومات المالية نتيجة الغش أو الخطأ. 07/3
 مديرى وموظفى المنشأة.االشارة فى التقرير الى سوء استخدام األصول من  07/2
 مطابقة القوائم المالية، بما فى ذلك االفصاحات األخرى مع السجالت المحاسبية والمعمومات من األنظمة أو العمميات التى ال تعد جزء 07/2

 من نظام األستاذ العام.        
 ط اجراءات المراجعة توقيت القوائم المالية بما فييا يتضمن توثيق عممية المراجعة االفصاحات األخرى،االستجابة لممخاطر عند تخطي 07/2

 االفصاحات األخرى.       
 وتساعـده فى:ممارسـة مراقب الحسابات لمشك المينى تجعمو يقيم المخاطـر تقييمًا انتقاديًا،  فى تقديرك، -02
 اكتساب فيم متعمق لعميل المراجعـــة وبيئتــو. 02/0
 كيدات.كافية والمالئمة لدعم أو دحض التأجمع أدلة المراجعة التعميق األحكام التى يتم  02/5
 االحترام الذاتى من أجل مقاومة محاوالت االقناع والضغوط من عميل المراجعة.  02/3
 يتحدد بعدة عوامل منيا:فى تقديرك، تأثير الخبرة عمى األحكام التشككية  -09
 بميمة معينة، والخبرة بميام المراجعة األكثر  سنوات العمل كمراقب حسابات، والخبرة  مستوى المعرفة عن صناعة عميل المراجعة، وعدد 09/0

 تعقيدًا.        
 القابمية لممساءلة قد تدفع مراقب الحسابات الصدار أحكام أكثر تشككًا. 09/5
 .دلةفيم عقمية عميل المراجعة فى توليد األ 09/3
 عبات االدارية ومتمرسًا فى اكتشافيا .مراقب الحسابات مممًا باألخطاء والتال 09/2
 الثالثة: الحالة
مـدى بوفى ضوء المعمومـات السـابق عرضـيا مـن فضـمك مـا ىـو تقييمـك لمعبـارات التاليـة والتـى تتعمـق  ،بناءًا عمى خبرتك فى مجال المراجعة     

الماليـة بدرجـة أكبـر فـى التحريفـات الجوىريـة بـالقوئم  مستوى ممارسـة مراقـب الحسـابات لمشـك المينـى عمـى سـالمة حكمـو عمـىالتأثير االيجابى ل
 فى بيئة الممارسة المينية فى مصر: مراقب الحساباتمن جانب  حالة تفعيل االلتزام بقواعد آداب وسموك المينة

اىم فـي تـدعيم فى تقـديرك، أن التـزام المـراجعين بتنفيـذ عمميـة المراجعـة وفـق معـايير المراجعـة وقواعـد آداب السـموك المينـي يسـ -51
 ، بنسبة مقدرة ىى:إستقاللية المراجعين ويقمل من مقدرة المنشآت محل المراجعة عمى ممارسة الضغوط عمى مراجعي حساباتيا

 % 111 % 91 % 81 % 71 % 61 % 51 % 41 % 31 % 21 % 11 صفش

           
 

 حسابات العمالء:التحريف فى أى من االجراءات التالية، يجب القيام بيا الكتشاف  -21
 تطبيق اختبارات نياية الفترة فى تاريخ الميزانية. 50/0
 التحقق من وجود فصل فى الميام. 50/5
 فحص عمميات اعدام حسابات العمالء، واالتصال بالعمالء الذين أعدمت حساباتيم. 50/3
 التحقق من ايداع المتحصالت النقدية بالبنك بصفة منتظمة ويومية. 50/2
 ال المصادقات الى العمالء لمتحقق من أرصدتيم.ارس 50/2
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 المخزون بالقوائم المالية ليذه الشركة:يترتب عمى تحريف  -55
 مبالغة فى صافى الربح القابل لمتوزيع. 55/0
 تزييف القوائم المالية. 55/5
 مبالغة فى األصول. 55/3
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 عمى عممية اعداد القوائم المالية: قابة الداخميةفى تقديرك، أن ادارة الشركة قد تخطت الر  -53

 

 ٍ٘افق رَبٍبً 

     1 

 ٍ٘افق ثذسجخ مجيشح

           2 

 ٍ٘افق

3 

 غيش ٍ٘افق إىٚ حذ ٍب

            4              

 غيش ٍ٘افق رَبٍبً 

          5 
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