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الحمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى، احمده حمد الشاكر المقر بفضله والعاجز 
عن الوفاء بشكره والثناء عليه، واصلي واسلم على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن 

  . تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
بعد اهللا سبحانه -لجميل لذوي الفضلأما بعد فال يسعني في هذا المقام سوى االعتراف با

 من أساتذتي اإلجالء الذين قدموا لي من مناهل علمهم الكثير، وفقهم اهللا وجعلهم نبراساً -وتعالى
  . يضئ طريق العلم والمعرفة لطالبهم

 م عبد المنعداألستاذ الدكتور عبد الحميوأخص بالذكر أستاذي الفاضل رحمة اهللا تعالى عليه 
محاسبة والمراجعة المتفرغ بكلية التجارة جامعة أسيوط، والذي كان مشرفاً على هذه  أستاذ العقده

الرسالة، لما قدمه لي من عون منذ بداية تسجيل موضوع البحث وحتى االنتهاء منه، وافاض به علي 
من علم غزير وجهد كبير وتوجيهات رشيدة ورعاية دائمة طوال فترة إشرافه، مما كان له أكبر األثر 

  . ي إخراج البحث بهذه الصورة، وأدعو اهللا أن يغفر له ويتواله برحمته، وان يسكنه فسيح جناتهف
 أستاذ المحاسبة الدكتور نصر الدين محمد هنديكما أخص بالشكر والتقدير أستاذي 

والمراجعة المساعد بكلية التجارة جامعة أسيوط، الذي شرفت بقبوله اإلشراف على هذا البحث فكان 
لمشرف وخير المعلم فقد أعطاني من علمه وثمين وقته وصحته ورعاني بصبره وعطفه، وكان نعم ا

لتوجيهاته السديدة ونصائحه العلمية الصادقة وروحه السمحة عظيم األثر في إخراج البحث بهذه 
  .الصورة، فجزاه اهللا عني خير الجزاء، وزاده سعة في العلم وبسط له العافية

 مدرس المحاسبة الدكتور ناصر محمد أنور أبو الوفاالعرفان ألستاذي وأتقدم بخالص الشكر و
والمراجعة بكلية التجارة جامعة أسيوط، الذي شرفت بمشاركته في اإلشراف على هذا البحث منذ 
بدايته، لما قدمه لي من جهد كبير، فقد كان آلرائه العلمية وإشرافه المتميز وسعة صدره وتوجيهاته 

  .كبير في إتمام هذا البحث، فجزاه اهللا عني خير الجزاءالسديدة األثر ال
 أستاذ ورئيس األستاذ الدكتور برنس ميخائل غطاسوأتقدم بخالص الشكر والتقدير ألستاذي 

مجلس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة أسيوط، على قبوله االشتراك في المناقشة والحكم على هذا 
  . البحث، فجزاه اهللا عني خير الجزاء

 أستاذ وعميد كلية لألستاذ الدكتور عبد الحميد أحمد محمودكما أتقدم بوافر الشكر والتقدير 
التجارة بجامعة سوهاج، لتفضله بقبول المشاركة في المناقشة والحكم على البحث، وتكبد سيادته عناء 

  .السفر، فجزاه اهللا عني خير الجزاء
 بقسم المحاسبة والمراجعة بالكلية لما ساتذتيجميع أكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

  .قدموه لي من علم وفير وتوجيهات بناءة أثناء الدراسة التمهيدية بالكلية
األستاذ هشام  مدرس إدارة األعمال بالكلية، وللدكتور عبد الناصر طهوأتقدم بالشكر والتقدير 

 لي من عون خالل التحليل اإلحصائي  المدرس المساعد بقسم اإلحصاء بالكلية، لما قدماهعبد المجيد
  . لبيانات الدراسة الميدانية



 بكلية اآلداب جامعة أسيوط الذي قام بالتدقيق لمركز اللغة العربيةكما أتقدم بالشكر الوفير 
  . اللغوي للبحث 

وأتقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين في مكاتب المراجعة، وموظفي االئتمان في البنوك 
الجمهورية اليمنية، والمدراء الماليين بالشركات المساهمة الذين تعاونوا معي في إتمام العاملة ب

  . الدراسة الميدانية
 عميد كلية التجارة الدكتور أحمد محمد الزبيديكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من 

قسم المحاسبة  أستاذ ورئيس مجلس األستاذ الدكتور سعود جايد مشكورجامعة الحديدة االسبق، و
 أستاذ المحاسبة والمراجعة جامعة صنعاء  االستاذ الدكتور منصور ياسين األديميجامعة الحديدة، و

  . لتعاونهم المستمر مع الباحث
 مدرس المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة للدكتور جمال الشرعبيوأتقدم بالشكر والتقدير 

  . جمع بيانات الدراسة الميدانيةجامعة الحديدة لتكرمه باإلشراف الداخلي على 
 التي أوفدتني للدراسة ممثلة في جامعة الحديدة، بلدي اليمنوال أنسى في هذا المقام أن أشكر 

 التي أحسنت وفادتي، وهيأت لي المناخ العلمي المناسب ممثلة في لبلد الكنانة مصروالشكر موصول 
  .سات العليا والمكتبةجامعة أسيوط، وكلية التجارة والعاملين بإدارة الدرا

كما ال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مد لي يد المساعدة 
 أطال اهللا لي في عمرهما،  الكريمينوالديإلخراج هذا البحث إلى حيز الوجود، وأخص بالذكر 

  . حفظها اهللازوجتي العزيزةو
  
  
  

  ...واهللا من وراء القصد
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استهدف البحث التعرف على مفاهيم جودة المراجعة والعوامل المؤثرة عليها، ونوعية أثر تلك 
باإلضافة إلى التعرف على وسائل تحسين جودة المراجعة، وذلك من وجهة نظر األطراف . العوامل

  .المهتمة بعملية المراجعة في البيئة اليمنية

ء وزعت على األطراف المهتمة بعملية المراجعة في البيئة ولتحقيق ذلك تم إعداد قائمة استقصا
، وبعد )المراجعين، المدراء الماليين، موظفي االئتمان في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية(اليمنية 

  . جمع البيانات تم تحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة

 أن جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها
توافق على أن العوامل محل الدراسة تؤثر على جودة المراجعة، وكانت خبرة فريق عمل المراجعة 

، تال ذلك االلتزام بمعايير المراجعة، يليه االلتزام أهم العوامل المؤثرة على جودة المراجعة بشكل عام
ة، فالسمعة المهنية لمكتب المراجعة، ثم هيكل الرقابة الداخلية، بمعايير الرقابة على جودة المراجع

   . فاالتصاالت الجيدة بين فريق المراجعة وعميل المراجعة

كما وافقت جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة على مظاهر االستدالل على جودة المراجعة، 
ث األهمية، تال ذلك اكتشاف األخطاء وجاء االلتزام بالمعايير المهنية في المرتبة األولى من حي

والمخالفات الجوهرية في القوائم المالية واإلفصاح عنها في تقرير المراجعة، ثم عدم قبول مكتب 
  . المراجعة لمهام مراجعة تنقصه الخبرة في ممارستها

أما بخصوص وسائل تحسين جودة المراجعة، فقد توصل البحث إلى عدم وجود اختالفات معنوية 
 آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول تلك الوسائل فيما عدا الرقابة على جودة المراجعة بين

وقد احتل وجود معايير . بواسطة مراجعة النظير، والرقابة على جودة المراجعة بواسطة هيئة حكومية
هتمة بعملية للرقابة على الجودة المرتبة األولى من حيث األهمية من وجهة نظر جميع األطراف الم

المراجعة بشكل عام، تال ذلك تدعيم استقالل المراجع، ثم إلزام مكاتب المراجعة بأن يجتاز مراجعوها 
  . عدداً معيناً من ساعات التعليم المهني المستمر

سرعة إصدار معايير : وفي ضوء نتائج البحث ، خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها
لى جودة المراجعة خاصة بالجمهورية اليمنية نظراً ألهميتهما في تحقيق جودة مهنية ومعايير للرقابة ع

المراجعة، و العمل على توعية المستخدمين بأهمية جودة المراجعة وجعلها المعيار األول عند اختيار 
 باإلضافة إلى إلزام مكاتب المراجعة بأن يجتاز مراجعوها ساعات معينة من التعليم المهني. المراجعين

  .     المستمر، وإلزام الشركات المساهمة بتشكيل لجان مراجعة لما حققته من فوائد في العديد من الدول
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ovfÖ]<Åç•çÚ<í×Ó¹]<V< <
فالمراجع يهمه أن تتم عملية . تمثل جودة المراجعة مطلباً ضرورياً لكافة أطراف عملية المراجعة

 أما اإلدارة فتحرص على أن تتم عملية ،دف إضفاء المصداقية على تقريرهالمراجعة بجودة عالية، به
المراجعة بجودة عالية إلضفاء الثقة على القوائم المالية المعدة بمعرفتها، والمستفيدون يرغبون أن تتم 

تم  بالقوائم التي ةعملية المراجعة بجودة عالية بهدف التأكد من دقة وعدالة المعلومات المالية الوارد
كما أن المنظمات المهنية تسعى إلى االرتقاء . )١(مراجعتها، والتي سيعتمدون عليها عند اتخاذ قراراتهم

بجودة المراجعة للمحافظة على مصالح جميع األطراف المختلفة وذلك من خالل إصدار المعايير 
  .(٢) المنظمة للمهنة والتأكد من تطبيقها

 ومكتب ،)AICPA(د األمريكي للمحاسبين القانونيين أعلن كل من المعهوفي هذا اإلطار   
م أن جودة المراجعة تعد قضية مهمة ومستمرة في المهنة نظرا ١٩٨٧في عام ) GAO( العام ةالمحاسب

ألهميتها لكافة أطراف سوق خدمات المراجعة، وأن هناك حاجة إلى تحديد العوامل المؤثرة في جودة 
   . )٣(تويات الجودة بين مكاتب المراجعةالمراجعة ألنها تؤدي إلى اختالف مس

 على أن األبحاث في مجال جودة المراجعة تمثل أحد القضايا المطروحة على  Reischكذلك أكد
 أشار في )Public Oversight Board(الصعيدين األكاديمي والمهني، وأن مكتب اإلشراف العام 

 بشكل مستمر مع التغيرات السريعة في  إلى أن مهنة المراجعة ال تتفاعل٢٠٠٠أحد تقاريره عام 
البيئة، وأنه يجب إعادة النظر بشكل مستمر في العوامل التي تؤثر في جودة المراجعة ومراعاتها عند 

  .(٤)القيام بعمليات المراجعة 
  :وعليه نجد أن مشكلة هذا البحث تتمحور في اإلجابة على التساؤالت التالية

 المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية ؟ وما هو نوع ذلك ما هي العوامل المؤثرة على جودة
األثر ؟ و ما هي األهمية النسبية لكل عامل من وجهة نظر أطراف عملية المراجعة ؟ وما هي األهمية 
  النسبية لكال من مقترحات تحسين جودة المراجعة و تدعيم استقالل المراجع في بيئة المراجعة اليمنية؟

ovfÖ]<íéÛâ_<V< <
 للدراسات اً امتداديعد من الناحية العلميةف، يستمد هذا البحث أهميته من الناحيتين العلمية والعملية

 جودة المراجعة والعوامل المؤثرة عليها من وجهة نظر المراجعين  تناولت موضوعيالسابقة الت
ألهمية النسبية لكل ومعدي القوائم المالية ومستخدميها وذلك بهدف التعرف على هذه العوامل، وتحديد ا

   -:عامل منها وأثره على جودة المراجعة، وذلك لألسباب التالية

                                           
  .١٤، ص  )١٩٩٧ (،بيحي  ص)١(

(٢)  Mautz and Sharaf, ( 1961), P .16. As cited by:  
 .٤٠٦، ص ) ١٩٩٥(  الحميد ، 

  .   ١٥، ص ) ١٩٩٧(صبيحي ،  )٣(
(٤)  Reisch, (2000), P .1-5.  



 

 

ـج

، ليتم عدم االتفاق على مفهوم دقيق لجودة المراجعة من قبل المنظمات المهنية أومن قبل الباحثين .١
 .من خالله قياس جودة المراجعة

استراتيجية مكاتب المراجعة أن تحديد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة يساعد على صياغة  .٢
 .(١)العاملة في أي بلد

عدم وجود اتفاق بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول العوامل المؤثرة على جودة المراجعة  .٣
  .)٢(واألهمية النسبية لها

مة أما من الناحية العملية فأنه في ظل التغيرات التي تشهدها البيئة االقتصادية اليمنية، واتجاه الحكو
م، ١٩٩٥لتبني سياسة خصخصة القطاع العام ضمن برنامجها االقتصادي الذي بدأت تطبيقه منذ عام 

باإلضافة إلى تبني مشروع إنشاء سوق لألوراق المالية، فأنه من الضروري االهتمام بجودة المراجعة 
نسبية لكل عامل من في الجمهورية اليمنية، وتحديد العوامل المؤثرة عليها ونوعية أثرها، واألهمية ال

وجهة نظر األطراف المهتمة بعملية المراجعة، باإلضافة للوسائل التي يمكن استخدامها في تحسين 
   -:وتطوير جودة المراجعة، مما سيسهم في

محاولة توفير معايير موضوعية لعملية اختبار وتعيين المراجعين وكذلك تحديد أتعابهم، على اعتبار  .١
ى جودة المراجعة تعد معيار موضوعي يتم من خالله المفاضلة بين أداء أن العوامل المؤثرة عل

  .   )٣(المراجعين
الحد من المنافسة السعرية ومحاولة االنتقال إلى المنافسة على أساس الجودة وذلك لما للمنافسة  .٢

 .  )٤(السعرية من أثر سلبي على استقالل المراجع
 . راجعة يتم إلزام جميع مكاتب المراجعة على العمل بهاالمساعدة في توفير ضوابط رقابية لجودة الم .٣
 الحد من فجوة التوقعات، حيث أن تدني جودة المراجعة يعتبر أحد األسباب الرئيسة لوجود فجوة  .٤

 . )٥(التوقعات

ovfÖ]<Í]‚â_V<< <

  : يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية
  .العوامل المؤثرة عليهاتحليل المفاهيم الخاصة بجودة المراجعة وأهميتها و.  ١
  .التعرف على الوسائل المستخدمة في تحسين جودة المراجعة. ٢
تحديد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية، ونوعية أثرها، واألهمية النسبية لكل عامل . ٣

                                           
(١)  Chen ,et al, (2001), p .158.  

     .ينثا كما سيتم توضيحه يف خالصة الدراسات السابقة يف الفصل ال)٢(
  .   ١٣٥، ص  )٢٠٠٢(، فوده  )٣(
  .   ٣٨١ - ٣٨٠، ص ص ) ٢٠٠١(صبيحي ،  )٤(
  .   ٧٧، ص  )٢٠٠٠(،  ابو هارجة )٥(



 

 

ـد

منها من وجهة نظر كافة أطراف عملية المراجعة في الجمهورية اليمنية، باإلضافة إلى تحديد 
  .  األهمية النسبية لوسائل تحسين جودة المراجعة

ovfÖ]<šæ†ÊV<< <
   -:في ضوء أهداف البحث يمكن صياغة الفروض التالية

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص مفهوم : الفرض األول
  .جودة المراجعة

راء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص ال توجد اختالفات معنوية بين آ: الفرض الثاني 
  . العوامل المؤثرة على جودة المراجعة

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بالنسبة لنوعية : الفرض الثالث
   .أثر العوامل المؤثرة على جودة المراجعة

اء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بشأن مظاهر ال توجد اختالفات معنوية بين آر: الفرض الرابع
  .االستدالل على جودة المراجعة

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول وسائل : الفرض الخامس
  .تحسين جودة المراجعة

لمراجعة بشأن ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية ا: الفرض السادس
  .  مقترحات تدعيم استقالل المراجع

ovfÖ]<æ‚u<V< <
  : يقتصر البحث على 

 العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية للمكاتب الخاصة في الجمهورية اليمنية، دون  -١
التطرق لدراسة العوامل المؤثرة على جودة المراجعة التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة 

  .ةوالمحاسب
 العوامل األساسية المؤثرة على جودة المراجعة والتي تناولتها الدراسات السابقة، وهذا ال يعني  -٢

عدم أهمية العوامل األخرى، وإنما يرجع بالدرجة األولى إلى ضرورة أن يفرد لها أبحاثا 
 .مستقلة

مكاتـب  دراسة جودة خدمة  المراجعة دون غيرها من الخدمات األخرى التي يمكن أن تقدمها                -٣
 . المراجعة
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ovfÖ]<íérãßÚ :  

  :لتحقيق أهداف البحث واختبار الفروض التي يتضمنها تم االعتماد على األسلوبين التاليين

  : الدراسة المكتبية. ١
تقوم الدراسة المكتبية على أساس مراجعة ما جاء في األدب المحاسبي من أبحاث وإصدارات 

ث، للوقوف على المفاهيم المختلفة لجودة المراجعة وأهميتها المنظمات المهنية بخصوص موضوع البح
والعوامل المؤثرة عليها، وتحديد وسائل تحسين جودة المراجعة، باإلضافة إلى المساعدة في الحصول 
على البيانات الالزمة لتصميم قائمة االستقصاء التي يتضمنها، وتحديد موقع هذا البحث من الدراسات 

  .  السابقة

  : اسة الميدانيةالدر. ٢
يتضمن البحث إجراء دراسة ميدانية من خالل تصميم قائمة استقصاء وتوجيهها إلى عدد من 
أطراف المجتمع المالي المهتمة بعملية المراجعة وهم المراجعين والمديرين الماليين وموظفي االئتمان 

األطراف بخصوص األهمية وتهدف قائمة االستقصاء إلى التعرف على آراء هذه . في البنوك التجارية
النسبية للعوامل المؤثرة على جودة المراجعة ونوعية أثرها، باإلضافة إلى األهمية النسبية لوسائل 

  .   وأخيرا تحليل البيانات المجمعة باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة لذلك. تحسين جودة المراجعة

ovfÖ]<íŞ}: الفصول التالية  لتحقيق أهداف البحث تم تقسيمه إلى:-   

ويتضمن ثالثة محاور، حيث :  المفهوم واألهمية والعوامل المؤثرة–جودة المراجعة : الفصل األول
بينما .  مفهوم جودة المراجعة والمداخل التي استخدمت لتحديد ذلكالمحور األوليتناول 
مل المؤثرة  فيناقش العواالمحور الثالثأما .  أهمية جودة المراجعةالمحور الثانييعرض 

  .     على جودة المراجعة

المجموعة ويتضمن ثالث مجموعات، حيث تناولت . الدراسات السابقة في مجال البحث: الفصل الثاني
 المجموعة الثانيةوعرضت .  الدراسات التي حاولت قياس جودة المراجعةاألولى

المجموعة  بينما ركزت. الدراسات التي تناولت أثر عامل واحد على جودة المراجعة
  . على الدراسات التي تناولت أثر مجموعة من العوامل على جودة المراجعةالثالثة

ويتضمن أربع وسائل لتحسين جودة المراجعة وهي . وسائل تحسين جودة المراجعة: الفصل الثالث
التأهيل العلمي والعملي للمراجع، ومعايير رقابة جودة المراجعة، ووسائل الرقابة على 

  .  راجعة المستمدة من التجربة األمريكية، وأخيراً تدعيم استقالل المراجعجودة الم

أما المبحث . ويتضمن مبحثين، عرض المبحث األول منهجية الدراسة. الدراسة الميدانية: الفصل الرابع
  .  الثاني فتضمن مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

  .الخالصة والنتائج والتوصيات: الفصل الخامس
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   العوامل المؤثرة-األهمية–     المفهوم 
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íÚ‚ÏÚ<:<  

يناقش هذا الفصل المداخل المختلفة لتحديد مفهوم جـودة المراجعـة، باإلضـافة ألهميتهـا،               

  : والعوامل المؤثرة عليها، من النواحي التالية

  . مفهوم جودة المراجعة: أوالً 

  . أهمية جودة المراجعة: ثانياً 

  .  جودة المراجعةالعوامل المؤثرة على:  ثالثاً

Ùæù]<Ø’ËÖ] 



 ٣

÷æ_<VíÃq]†¹]<ìçq<ÝçãËÚV< <

ظهر في مجال المراجعة العديد من المصطلحات التي تستخدم لوصف جودة عملية المراجعة 
الجودة ) ضمان(، تأكيد quality Control، رقابة الجودة Audit Qualityمنها جودة المراجعة 

Quality Assuranceوقد خلصت جمعية المحاسبين . ص، ولكل من هذه المصطلحات تفسير خا
 هي عبارة عن  تأكيد الجودة إلى أنHong Kong Society of Accountantsبهونج كونج 

أما رقابة إجراءات الفحص واإلشراف الداخلي على جودة المراجعة والتي يقوم بها المكتب نفسه، 
  . )١( فيقصد بها الفحص الخارجي من قبل جهة خارجية محايدةالجودة 

المراجع استقالل ار أحد الباحثين أن مفهوم جودة المراجعة مفهوم حديث أشمل من مفهوم وأش
  . )٢(حيث أنه يمكن للمراجع أن يكون مستقال ذاتيا وخارجيا ولكن أدائه ليس بالجودة المطلوبة 

المهنية والباحثين، وبالرغم من ذلك لم  وقد حظي مفهوم جودة المراجعة باهتمام الجمعيات
 مفهوم واضح ومحدد لها، سواء في المعايير التي أصدرتها المنظمات المهنية، أوفي الدراسات يتبلور

  . (3)التي أجراها الباحثون
وضع مفهوم محدد لجودة المراجعة إلى العديد من األسباب منها أن الخدمات على     وترجع صعوبة 

وبة في قياس جودة المراجعة بعد إتمام خالف السلع المادية ال يمكن اختبارها مقدما، كما أن هناك صع
عملية المراجعة لعدم وجود مقاييس محددة لها، باإلضافة إلى عدم توافر الخبرة لدى المستفيدين من 

  . )٤(هذه الخدمة 
كما أكد بعض الباحثين أن لدى كل طرف من األطراف المعنية بعملية المراجعة منظور 

ة، فمستخدمو القوائم المالية يدركون جودة المراجعة بشكل مختلف عن ما هو المقصود بجودة المراجع
عداد القوائم المالية، كما أن أعضاء مكتب المراجعة من إمختلف عن إدراك اإلدارة المسئولة عن 

المحتمل أن ينظروا إلى جودة المراجعة بأسلوب مختلف عن اإلدارة، كذلك فإن فريق مراجعة النظير 
جودة بنظرة مختلفة عن مكتب المراجعة الذي أدى عملية المراجعة، بل ممكن أن ينظر لل) الزمالء(

أن الشركاء داخل مكتب المراجعة يدركون جودة المراجعة بطريقة مختلفة عن أعضاء فريق 
المراجعة، مع ذلك فإن جميع هذه األطراف لديهم رغبة مشتركة وهي بلوغ مراجعات عالية     

  .     (5)الجودة 
راء الدراسات التي تناولت جودة المراجعة نالحظ إن الباحثين تبنوا العديد من و من خالل استق

فمنهم من ربط بين جودة المراجعة واحتمال اكتشاف المراجع ،  المداخل لتعريف جودة المراجعة
لألخطاء في القوائم المالية، ومنهم من ربط بين جودة المراجعة ومدى االلتزام بالمعايير المهنية، في 

  . ربط فريق ثالث بين جودة المراجعة وتحقيق أهداف كافة األطراف المشتركة في عملية المراجعةحين

                                                 
  .٣٦٢، ص) ٢٠٠٣( حسنني وقطب ،  )١(
   .١٢٨٥، ص ) ١٩٩٤(طلبة ،  )٢(

(3)  Knapp, (1991), p .36.  
  .٤٠٧ ، ص )١٩٩٥(احلميد ،  )٤(

(5)  Sutton and Lampe, (1991), p .276. 



 ٤

من أوائل من ربطوا بين جودة المراجعة واحتمال اكتشاف المراجع  De Angelo وتعتبر
لألخطاء في القوائم المالية، حيث عرفت جودة المراجعة بأنها قدرة المراجع على اكتشاف التحريف 

  . (1)إذا كان موجوداًـ والتقرير عن هذا التحريف عند اكتشافه –دي في القوائم المالية الما
 حيث عرف جودة المراجعة بأنها مستوى التأكيد الذي يقدمه Palmroseوأكد على ذلك 

المراجع بعدم احتواء القوائم المالية لألخطاء الجوهرية، وأنه كلما كبر هذا المستوى كلما دل على 
  . (2)مراجعة و العكس صحيحجودة ال

 حيث عرف جودة المراجعة بأنها مدى قدرة المراجع على اكتشاف الخطأ Knapp وأيد ذلك
  .(3) والغش والتالعب أثناء تنفيذ عملية المراجعة

 احتمال ا بأنههايمكن تعريفمع ذلك  أن جودة المراجعة مفهوم واسع و Grant et alوأضاف
  .(4) األخطاء في القوائم المالية والتقرير عنهامكتب المراجعة باكتشاف قيام 

فقد  جودة المراجعة ومدى التزام المراجع بالمعايير المهنية وبالنسبة للباحثين الذين ربطوا بين
عرف الصباغ خدمة المراجعة الجيدة بأنها تلك التي تؤدى وفقا لمعايير وإرشادات المراجعة، ووفقا 

  . )٥(لقواعد السلوك والعرف المهني
بمدى التزام المراجع بالمعايير المهنية  جودة المراجعة   Copley and Doucetعرفكما  

  .(6)المتعلقة بالعمل الميداني ومعايير إعداد التقارير
أحمد أن جودة المراجعة تعني االلتزام بالمعايير المهنية للمراجعة، وقواعد وآداب  وأضاف

ك القواعد واإلجراءات التي تصدرها الهيئات المهنية السلوك المهني، وإرشادات المراجعة، وكذل
 فقد Krishnan and Schauer أما. )٧( لتنظيم مهنة المراجعة، والمحافظة على حياد ونزاهة المراجع

  .(8) معايير المراجعة المتعارف عليها والخاصة بالتقريرببقياس جودة المراجعة بمدى االلتزام قاما 
جودة المراجعة بتحقيق أهداف كافة األطراف المعنية بعملية طوا وبخصوص الباحثين الذين رب

عرف محمد جودة المراجعة بأنها تتمثل في الخصائص التي يتميز بها الرأي المهني فقد  ،المراجعة
للمراجع بما يؤدي إلى إشباع احتياجات مستخدمي القوائم المالية، وذلك في حدود القيود العملية 

مراجعة، وأكد على أن جعل احتياجات المستخدمين مقياسا لجودة المراجعة سيؤدي  اللبيئةواالقتصادية 
بالمهنة لتعديل المعايير بشكل مستمر مما يحقق تلك االحتياجات، ويسد الفجوة بين ما تقدمه المهنة 

  .)٩(ويتوقعه المستخدمون وبالتالي زيادة رضاء المجتمع عن المهنة

                                                 
(1)  DeAngelo, (1981), p .186.  
(2)  Palmrose, (1988), p .56.   
(3)  Knapp, (1991), p .38. 
(4)  Grant, et al, (1996), p .142. 

  . ٦٤ ص ،) ١٩٩٣(   الصباغ ، )٥(
(6)  Copley and Doucet, (1993), p .88. 

   .١٥٧، ص ) ١٩٩٩(أمحد ،  )٧(
(8) Krishnan and Schauer, (2000), p .14.  

  . ٢٥، ص ) ٢٠٠٠( حممد، )٩(



 ٥

 بما يحقق همراجعة هي ضمان قيام المراجع بعملوأشار حسنين وقطب إلى أن جودة ال
مستخدمي القوائم المالية، ومكاتب المراجعة، والمنظمات المهنية، واألجهزة (لألطراف ذات الصلة 

  . )١( األهداف المتوقعة من عملية المراجعة) الحكومية، والمنشأة محل المراجعة
  : ة نالحظ اآلتيومن التحليل السابق للمفاهيم المختلفة لجودة المراجع

يعد تحديد مفهوم جودة المراجعة من األمور الصعبة وذلك لصعوبة وضع حدود واضحة للنطـاق                .١
  .   جودة المراجعة، باإلضافة إلى أن مفهوم الجودة مفهوم نسبيه الذي يجب أن تغطيلأو المجا

عهـا لتحقيـق    أن المفاهيم السابقة ركزت على الوسائل واإلجراءات التي يجب على المراجـع إتبا             .٢
األداء الجيد وزيادة الثقة في القوائم المالية، والتي تتمثل في محاولة المراجع اكتشاف األخطاء في               

 وتلبية المراجع ألهداف األطراف المعنية بعملية       ، والتزام المراجع بالمعايير المهنية    ،القوائم المالية 
 . المراجعة

ها القوائم المالية ليس المعيار الوحيد الذي يمكـن         أن اكتشاف األخطاء والمخالفات التي تحتوى علي       .٣
من خالله الحكم على جودة المراجعة، كما أن اكتشاف األخطاء والمخالفات والغش فـي القـوائم                

 .المالية ليس الهدف األساسي من عملية المراجعة
نية فقط ليس    أن الحكم على جودة عملية المراجعة بمدى التزام المراجع بالمعايير واإلرشادات المه            .٤

 . كافياً، حيث يمثل االلتزام بالمعايير واإلصدارات المهنية الحد األدنى لجودة األداء
 : أن جودة المراجعة تتحقق عندما تتوفر الشروط التالية .٥

 و قواعـد الـسلوك   آدابالتزام المراجع بكل من معايير المراجعة المهنية المتعارف عليهـا، و           
 جودة المراجعة، باإلضافة إلى اإلفصاح عن األخطاء والمخالفات         المهني، ومعايير الرقابة على   

 . التي تم اكتشافها في القوائم المالية
 . أن تلبي المراجعة احتياجات ورغبات مستخدمي القوائم المالية 

أداء عملية  هي" ومن العرض السابق يمكن الوصول إلى التعريف التالي لجودة المراجعة 
ية وفقا لمعايير المراجعة، مع اإلفصاح عن األخطاء والمخالفات المكتشفة، المراجعة بكفاءة وفاعل

  ".لقوائم المالية اوالعمل على تلبية رغبات واحتياجات مستخدمي 
^éÞ^m<V<íÃq]†¹]<ìçq<íéÛâ_V  

 وجود  بسببواجهت مهنة المراجعة ضغوطا متزايدة وانتقادات مستمرة في السنوات األخيرة،           
وهرية في القوائم الماليـة، وتزايـد الـدعاوى القـضائية المرفوعـة ضـد       حاالت غش وتحريف ج 

 بـالرغم مـن     )٢(المراجعين، وخصوصا بعد تعرض العديد من الشركات األمريكية الكبيرة للفـشل            
  .خضوع قوائمها المالية للمراجعة من اكبر مكاتب المراجعة

                                                 
  .٣٥٩، ص) ٢٠٠٣(حسنني و قطب ،  )١(
ارثر (من أمثلة ذلك ما حدث يف السوق األمريكية لكل من شركة أنرون، وشركة ورلد كوم واللتني كانتا ختضعان للمراجعة من قبل مكتب                        )٢(

   ).  أندرسون



 ٦

 تمثل مطلباً ضرورياً لكافة     وللتغلب على تلك الضغوط يجب االهتمام بجودة المراجعة، والتي        
 - المستفيدين من خـدمات المراجعـة      – الشركة محل المراجعة     -المراجع(أطراف عملية المراجعة    

  :وتنبع أهمية جودة المراجعة من خالل المجاالت التالية). المنظمات المهنية
 . تأكيد االلتزام بالمعايير المهنية -١
 .جعة في المراالمساهمة في تضييق فجوة التوقعات -٢
 . في القوائم الماليةالمخالفات واألخطاء الموجودة تعزيز إمكانية اكتشاف  -٣
 .        تخفيض صراعات الوكالة -٤
 .حوكمة الشركاتالمساهمة في تدعيم مفهوم  -٥
  .   أداة تنافسية جيدة-٦
>. زيادة الثقة في تقرير المراجعة ومصداقية القوائم المالية-٧ <

EM<D<è^Ã¹^e<Ý]ˆjÖ÷]<‚éÒ`iíéßã¹]< <
تعتبر المعايير المهنية بمثابة إرشادات لتحديد وتطبيق إجراءات المراجعـة، وتحتـوى هـذه              
المعايير خصوصاً معايير الرقابة على الجودة على سياسات وإجراءات تهدف إلى تحسين أداء كل من               

  .)١(أفراد ومكاتب المراجعة 
ة يعد واحداً من أربعة عوامل حظيت  إلى أن التمسك بالمعايير المهنيCarcello et al  وأشار

  .(2)لتحديد جودة المراجعة) المستخدمين-المعدين-المراجعين(بأهمية كبيرة لدى المشاركين في الدراسة 
 حيـث   ، بين جودة المراجعة وااللتزام بالمعايير المهنيـة       عالقة متبادلة وبالتالي نجد أن هناك     

لية المراجعة بجودة عالية، كما أن أداء عملية المراجعـة          يؤدي االلتزام بالمعايير المهنية إلى أداء عم      
  .بمستوى جودة مالئم يؤكد تمسك المراجعين بالمعايير المهنية

EN<Dl^ÃÎçjÖ]<ìçrÊ<Ðéé–i<»<íÛâ^Š¹]íÃq]†¹]<»<<  
 فجوة التوقعات في المراجعة بأنها الفجوة بين توقعات المجتمع من المراجعين Porterعرفت 
  . (3)اجعين كما يدركه المجتمعوبين أداء المر

وتمثل فجوة الجودة أحد المكونات الفرعية لفجوة التوقعات في المراجعة، وقد عرف أحد 
االختالفات بين توقعات كل من المستخدمين والمراجعين تجاه جودة " بأنها فجوة الجودة الباحثين 

أكد على أن السبب الرئيس ، و"خدمات المراجعة المؤداة، وعوامل تكوين وتشكيل تلك الجودة 
  .  )٤(لوجودها هو انخفاض األداء الفعلي للمراجع عن معايير المراجعة ومعايير الجودة المتعارف عليها

                                                 
  . ٨٧، ص ) ١٩٩٩ ( ،عشماوي   )١(

(2) Carcello, et al, (1992), P .2.  
(3) Porter, (1993), P .50.  As cited by: 

   . ٥، ص ) ٢٠٠٥(أبو الوفا ،       
  . ٢٣، ص ) ١٩٩٩ (،عشماوي  )٤(



 ٧

أكد متولي أن انخفاض جودة أداء عملية المراجعة يعتبر أحد أهم أسباب وجود فجوة كما 
جعة أحد أساليب تضييق فجوة ولذلك يعد تحسين جودة خدمات المرا. )١( التوقعات في المراجعة

  . التوقعات

EO<D<íéÖ^¹]<Üñ]çÏÖ]<»<ìçqç¹]<ð^Ş}ù]æ<l^ËÖ^~¹]<Í^jÒ]<íéÞ^ÓÚc<ˆèˆÃi< <
 من المنظمات المهنية والعديد من الباحثين في فترة الثمانينيات كبيراًً نال هذه العنصر اهتماماًً

 الشركات الكبرى، وذلك على اعتبار بعد فشل العديد من ، خصوصاً من القرن الماضيوالتسعينيات
ن ذو الجودة العالية يقومون باكتشاف األخطاء والمخالفات الموجودة في القوائم المالية يأن المراجع

  . بشكل أفضل من المراجعين ذو الجودة المنخفضة
 والتي أشارت إلى أن تحسين جودة المراجعـة يزيـد مـن             Treadwayوهذا ما أكدته لجنة     

  .(2)طاء، والحد من التحريف في القوائم المالية اكتشاف األخ
EP<DíÖ^ÒçÖ]<l^Â]†‘<˜éË¡< <

كلما ) المساهمين(واألصيل  ) اإلدارة(يفترض أنه كلما زاد التعارض في المصالح بين الوكيل          
قـدم خـدمات ذات   ت مراجعة مكاتبزادت تكلفة الوكالة، وكلما زادت تكلفة الوكالة زادت الحاجة إلى        

بعكس الشركات التي تكون درجة التعارض في المصالح بها ضئيلة وبالتـالي تـنخفض              جودة عالية،   
  . )٣(فيها تكاليف الوكالة

نه البد من وجود المراجعة والتـي  إ إذا سلمنا بوجود هذه الصراعات ف  هوأشار أحد الباحثين أن   
لحاجة ماسـة  تساعد على تخفيض حدة تلك الصراعات، وأنه كلما اشتدت حدة الصراعات كلما كانت ا    

إلى مراجعة ذات جودة عالية، أي أن هناك عالقة طرديه بين صـراعات الوكالـة والطلـب علـى                   
   .)٤(المستويات العليا لجودة المراجعة

EQ<Dl^Ò†Ö]<íÛÒçu<ÝçãËÚ<ÜéÂ‚i<»<íÛâ^Š¹]< <
يتضمن مفهوم حوكمة الشركات مجموعة من المبادئ تستهدف توفير إجراءات رقابة داخليـة             

  :)٥( وهناك بعدين لمفهوم حوكمة الشركات هما أدوات ضبط وتشريع خارجية صارمة،فعالة، و
 حيث تكون الغاية هي التحقق مـن مواجهـة وتنفيـذ المتطلبـات              Conformance:االلتزام   .١

وااللتزامات والسياسات التشريعية والقانونية واإلدارية، فضال عن تلبية توقعـات المـساهمين            
  . ر من األمانة والمكاشفةوأصحاب المصلحة بأكبر قد

وذلك باستخدام كافة الوسائل المتاحة لرفـع مـستوى األداء الـشامل            : Performance األداء   .٢
 اآلثار السلبية   لللمنظمة والسعي إلى استغالل الفرص اإليجابية للمخاطر الفعلية والمتوقعة وتقلي         

  .  لهذه المخاطر

                                                 
  .   ١٨٥- ١٨٤، ص ص ) ١٩٩٣( متويل ، )١(

(2)  AICPA, (1987), P .70.  
  . ٢١٥، ص ) ٢٠٠٢ (، الدهراوي )٣(
  . ٣، ص ) ب- ١٩٩٤ (،سامل  )٤(
   .٥٤، ص ) ٢٠٠٥ (، عقدة )٥(



 ٨

في عملية السيطرة على المنشأة وتوجيهها،      وهناك من أكد على أن لجودة المراجعة دور مهم          
والرقابة الداخلية، وإبداء الرأي في عملية اإلفصاح عن المخـاطر           وذلك من خالل تقييم نظم المحاسبة     

التي تواجهها المنشأة واإلجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه المخاطر، بما يحقق في النهايـة أهـداف                
  . )١(ين المساهمينالمنشأة ويحسن سبل االتصال بينها وب

أن على مهنة المراجعة أن تعمل من اجل تحقيق وظيفتها االجتماعيـة،             إلى   وأشار باحث أخر  
وهدفها المنشود في مجال حوكمة الشركات، وذلك من خالل الوفاء بالمتطلبات االجتماعية وتوقعـات              

، وان على مهنة المراجعـة      المجتمع بالنسبة لدور المراجع المستقل في ظل القيود العملية واالقتصادية         
ال فقدت فاعليتها وبالتالي فقدت     إأيضاً أداء تلك الوظيفة وفقا لمعايير ومستويات تضمن جودة األداء، و          

  .)٢(المهنة ككل ثقة المجتمع ومبررات وأسس وجودها

ER<D‚éq<íéŠÊ^ßi<ì]_<ì< <
 تـأثير لك لما لها من      وذ ،تعتبر المنافسة على األتعاب أحد المخاطر التي تهدد مهنة المراجعة         

  .سلبي على استقالل المراجعين، ونطاق إجراءات المراجعة، ومن ثم جودة المراجعة
. (3) تحذر من تأثير المنافسة على نطاق جودة المراجعة المقدمـة            Cohenوهذا ما جعل لجنة     

) ٥٢ (مـن المـادة   ) ٤(فـي البنـد     ) ٢٦(كما منع قانون ممارسة المهنة في الجمهورية اليمنية رقم          
  . )٤( على تكاليف المراجعة بصورة تسئ إلى المهنة همالمراجعين من التنافس فيما بين

لذلك تعتبر الجودة أداة استراتيجية جيدة لتحقيق ميزة تنافسية في سوق الخدمة، ووسيلة لتنمية 
 . )٥(الحصة السوقية، وتحسين معدالت الربحية وتحقيق رضاء ووالء العمالء

لمراجعة تعتبر جودة المراجعة هدف كل ممارس، وأحد مجاالت التمـايز           وفي سوق خدمات ا   
لسعريه، تؤدي إلى زيادة جذب     ا فالمنافسة على أساس الجودة كبديل للمنافسة        .(6)بين مكاتب المراجعة  

  . )٧(مصداقية تقارير المراجعة ودرجة االعتماد عليهاتدعم العمالء، و

ES<D’Úæ<íÃq]†¹]<†è†Ïi<»<íÏnÖ]<ì^è‡íéÖ^¹]<Üñ]çÏÖ]<íéÎ]‚<< <
يعتبر االهتمام بجودة المراجعة مهم لتدعيم الثقة بتقارير المراجعة، وذلك للدور المهم الذي 

من تلعبه هذه التقارير في إضفاء المصداقية على القوائم المالية والتي تستخدم في اتخاذ القرارات 
  .  المهتمة بعملية المراجعةاألطرافمن جانب العديد 
 أحد الباحثين إلى أن تحسين جودة المراجعة يدعم الثقة في مصداقية القوائم المالية وأشار

  .)١(توكفاية اإلفصاح المحاسبي، وبالتالي زيادة ثقة الجمهور بالقوائم المالية عند اتخاذ القرارا
                                                 

  . ١٤، ص ) ٢٠٠٤ (،الوكيل  )١(
  . ٢٠، ص ) ٢٠٠٥ (، بالل )٢(

(3)  AICPA, (1978), P .100. 
  . ٤٣، ص) ١٩٩٩ ( ،١٩٩٩لسنة ) ٢٦( القانون رقم )٤(
  . ٣٠٢، ص) ٢٠٠٠(  عبد العليم ، )٥(

(6) Carcello, et al, ( 1992), P .2.  
  . ٦٤، ص )  أ- ١٩٩٤ (، سامل )٧(
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^nÖ^m<VíÃq]†¹]<ìçq<î×Â<ì†mö¹]<ØÚ]çÃÖ]V< <
المقومات األساسية التي يجب االهتمام بها تعتبر العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من 

عند التعرض لجودة المراجعة، وذلك نظراً لصعوبة تحديد مفهوم دقيق لها، وقياسها كما هو في حالة 
  . المنتجات الصناعية

لعوامل المؤثرة على جودة المراجعة والتي تم تناولها في الدراسات  ا هذا الجزءيعرضو
مبوبة في ثالث ) من حيث ماهية كل عامل، وأهميته، ونوعية أثره( السابقة والمعايير المهنية

  : مجموعات على النحو التالي

  .العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بمكتب المراجعة)  أ (

  . العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بفريق عمل المراجعة) ب(

>.ة والمرتبطة بالمنشأة محل المراجعةالعوامل المؤثرة على جودة المراجع) ج( <

<E<_<DíÃq]†¹]<gjÓ²<íŞfi†¹]æ<íÃq]†¹]<ìçq<î×Â<ì†mö¹]<ØÚ]çÃÖ]< <
EMDíÃq]†¹]<gjÓÚ<Üru< <

يعتبر حجم مكتب المراجعة أحد الخصائص التي يتم على أساسـها التمييـز بـين مكاتـب                 
. سطة، ومكاتب المراجعة الكبيرة   المراجعة، فهناك مكاتب المراجعة الصغيرة، ومكاتب المراجعة المتو       

عـدد  :  على سبيل المثـال وهناك العديد من المعايير المستخدمة في التمييز بين مكاتب المراجعة منها          
وبـالرغم مـن أهميـة     . الشركاء أو عدد العاملين بالمكتب، وعدد العمالء، وسمعة مكتب المراجعـة          

ة الصغيرة والكبيرة فإن لكل نوع من هذه المكاتب         استخدام المعايير السابقة للتمييز بين مكاتب المراجع      
  ).١-١(صفات أساسية يتميز بها كما هو واضح في الجدول التالي رقم  

  )١-١(جدول رقم 
  )٢( الصفات المميزة لمكاتب المراجعة الكبيرة ومكاتب المراجعة الصغيرة

  الصفات المميزة للمكاتب الصغيرة  الصفات المميزة للمكاتب الكبيرة  م

١  

تتوافر لديها كافة فئات التوظيف كـأن يكـون لـدى           

المكتب عدد معـين مـن الـشركاء أو المـراجعين           

  .الحاصلين على شهادة محاسب قانوني والمراجعين

  قد ال تتوافر فيها كافة فئات التوظيف

٢  
يتوافر لديها عدد كبير من المـراجعين وفـي كافـة           

  اتالتخصص
  قد يكون بالمكتب عدد محدود من المراجعين

  ممارستها لنشاطها يكون في حدود المدينة نفسها  اتساع نشاطها داخل الدولة وقد يكون لها فروع دولية  ٣

  قلة العمالء وبالتالي قلة اإليرادات   كثرة عدد العمالء وبالتالي ضخامة اإليرادات  ٤

٥  
يقسم المكتب داخلياً إلى عـدد مـن األقـسام الفنيـة            

   ةالمتخصصة مع امتالك الخبرات النادر

قد ال يقسم المكتب داخلياً إلى العديد من األقسام الفنية،          

  ت نادرة وقد ال يمتلك خبرا

                                                 
  
  .٤، ص ) ٢٠٠٥ (،  أمحد)١(
  .٣٥-٣٤، ص ص  )٢٠٠٠(،  ي مت إعداد هذا اجلدول حبسب ما ورد بدراسة عبدا هلاد)٢(



 ١٠

 مـاً  على جودة المراجعة فقـد نـال اهتما        هوتأثيرحجم مكتب المراجعة    عامل   ونظرا ألهمية  
أن حجم مكتـب المراجعـة يعتبـر أحـد          دراسة حسنين وقطب    أشارت  قد  ف.  من قبل الباحثين   واسعاً

  . )١( خصائص جانب العرض لخدمة المراجعة ذات التأثير على جودة المراجعة
األربعـة   (مكانية اكبر لمراجعي المكاتب الثمانية الكبـار      اأن هناك   كما تعتقد لجان المراجعة     

 الكتشاف األخطاء والمخالفات من مراجعي مكاتب المراجعة المحلية األخرى، وذلك ألن            )الكبار حالياً 
  . (2)اجعة الثمانية الكبار تمتلك قدرات تقنية أكثر من منافسيها مكاتب المر

 أن مكاتب المراجعة الكبيرة ذات سمعة عالية، لقلـة  Jang and Linدراسة أيضاً أوضحت 
أخطائها بالمقارنة بالمكاتب الصغيرة، وألنها تقدم خدمات مراجعة ذات جودة عالية، كما أشارا إلى أن               

ت التجريبية التي توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين جودة المراجعة وحجم            هناك العديد من الدراسا   
  .(3)مكتب المراجعة

وتوصلت دراسة عبد الهادي إلى أن هناك عالقة إيجابية بين كبر حجـم مكاتـب المراجعـة                 
المصرية ممثلة بعدد المراجعين العاملين بالمكتب وجودة المراجعة، وأن ذلك يرجـع لتطبيـق تلـك                

  .)٤(ب لمعايير الرقابة على جودة المراجعة بشكل كاملالمكات
 بـين كبـر حجـم مكتـب         ةعلى الرغم من وجود دراسات كثيرة تؤيد وجود عالقة طردي         و

المراجعة وجودة المراجعة إال أن هناك من يرى أن جودة المراجعة ال ترتبط بالمكاتب الكبيرة فقـط                 
 أنه من غير المنطقي أن تكون مكاتب المراجعـة          وإنما ترتبط أيضا بالمكاتب الصغيرة، على افتراض      

 إلى تمـسك تلـك      راجعاًالصغيرة عديمة الجودة، كما أن قلة عدد عمالء المكاتب الصغيرة قد يكون             
 Derieuxوقد توصلت لجنة    . )٥(المكاتب بمعيار االستقالل، وحرصها وعنايتها عند قبول عمالء جدد        

ل ببساطة على أساس أنها أقل شهرة بالرغم من أنهـا قـد             إلى أن مكاتب المراجعة الصغيرة قد تستبد      
تقدم خدمات مراجعة ذات جودة عالية، وأوصت تلك اللجنة بنشر كتيب يوضح ضرورة اختيار مكاتب               

  .   (6)المراجعة على أساس القدرة على تقديم الخدمة وليس على أساس الحجم

EN<DíÃq]†¹]<gjÓÚ<íÃ< <
أحد األصول المعنوية الخاصة بالمكتب، والتـي يـتم         ) تهشهر(تعتبر سمعة مكتب المراجعة     

و ُيقـصد بـسمعة مكتـب       . اكتسابها من خالل الممارسة والقدرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية          
  . )٧(المراجعة تداول اسم المكتب بين العمالء على أنه يقدم خدمات ذات جودة مميزة

                                                 
  . ٣٧٢، ص  )٢٠٠٣(،   حسنني وقطب)١(

(2)  Knapp, (1991), p .38. 
(3)  Jang and Lin, (1993), p .263. 

    . ٧٨ ص ،) ٢٠٠٠ (،عبد اهلادي  )٤(
  . ٢٤، ص  )١٩٩٧(،   صبيحي)٥(

(6)  AICPA, (1980), p.18. As cited by:  
     DeAngelo, (1981), p .184. 

  .  ٥٢، ص  )٢٠٠٣(،   حممد)٧(



 ١١

راجعة على أنه أحد العوامل المؤثرة علـى        تناولت العديد من الدراسات سمعة مكتب الم      لقد  و
  . جودة المراجعة، ولكنها اختلفت على كيفية االستدالل على سمعة مكتب المراجعة

 فبعض الدراسات ربطت سمعة مكتب المراجعة بحجم مكتـب المراجعـة وعـدد العمـالء               
الحتفـاظ بمـا    واعتبرت أن كبر حجم مكتب المراجعة يؤدي إلى االهتمام بسمعة المكتب أفضل من ا             

بينما ربطت دراسات أخرى سمعة مكتب المراجعة باسم مكتب المراجعة أو انتمائه            . (1)يعطيه العمالء 
 التي هدفت إلى تحديـد منـافع   Hoganإلى أحد المكاتب العالمية الكبيرة، ومن هذه الدراسات دراسة       

طلح المكاتب المراجعـة    وتكاليف جودة المراجعة في سوق إصدارات األسهم، والتي استخدم فيها مص          
  .(2) الستة الكبار للتعبير عن سمعة مكتب المراجعة

وبالرغم من ذلك فأنه من الصعب القول بأن حجم مكتب المراجعة أو زيادة عمالء المراجعة               
أو االنتماء إلى أحد المكاتب الدولية الكبيرة يعتبر هو العنصر أو المسبب الرئيس لتكوين سمعة مكتب                

ال اعتبرت المكاتب الصغيرة أو المكاتب التي تمتلك عدد قليل من العمالء والمكاتب             إ، و المراجعة فقط 
  . غير المنتمية إلى أحد المكاتب الدولية الكبيرة، مكاتب مراجعة ال تمتلك سمعة

ـ                هوأوضح صبيحي أن سمعة مكتب المراجعة ال تتوقف على حجم وعدد العمالء المنتمين إلي
ال اعتبرت المكاتب الصغيرة عديمة السمعة، وأن هناك مكاتب صـغيرة           إ و نوع ذلك المكتب فقط،    أو

 نفـس   وأضـاف  .)٣(وغير منتمية إلى أحد المكاتب الكبيرة تتمتع بسمعة كبيرة داخل وخارج بالدها             
 أن سمعة مكتب المراجعة هي عبارة عن تضافر العديد من العوامل المتداخلـة مـع بعـضها             الباحث

اللتزام بالمعايير المهنية وبقواعد سـلوك وآداب المهنـة، والخبـرة المهنيـة             ا: البعض والمتمثلة في  
ألعضاء مكتب المراجعة، والخبرة في نشاط العميل، واالتصاالت الجيـدة بـين أعـضاء المكتـب                
والعمالء، والصدى اإلعالمي للتقارير التي يصدرها المكتب، ومدة عمل المكتب المهنية، واالرتبـاط             

المية، وحجم مكتب المراجعة، وتقييم مدى قبول العميل واالستمرار معه في عمليـة             بأحد المكاتب الع  
  .)٤( على جودة المراجعةللرقابةالمراجعة، والدعاوى القضائية المرفوعة ضد المكتب، ووجود نظام 

 بين سمعة مكتب المراجعـة وجـودة        عالقة طرديه  وجود   إلىتوصلت العديد من الدراسات     و
  . زادت معها جودة المراجعة كلما زادت سمعة مكتب المراجعةالمراجعة، أي أنه 

 القـوائم   مـستخدمو  إذا كان     ما  من غير الواضح   ه أشار أحد الباحثين إلى أن     وفي هذا اإلطار  
، وأنه في مراجعات معينة قد يتم تقييم جودة المراجعة بناء علـى             ةالمالية يقيمون جودة المراجعة بدق    

 ،(5)المراجع على اكتشاف األخطاء في القوائم المالية والتقريـر عنهـا            سمعة المراجع بدال من قدرة      
 بين المستويات المختلفة لجودة     للتمييزال يملكون الخبرة الكافية     قد  وذلك ألن مستخدمي القوائم المالية      

  . )٦(المراجعة، ولهذا السبب قد يعتمدون على السمعة كمقياس بديل لجودة المراجعة 
                                                 

(1) Deis and Giroux, (1992), pp .462-479. 
(2)  Hogan, (1997), pp .67-86. 

  .   ٢٦، ص  )١٩٩٧(،   صبيحي)٣(
  .   املرجع السابق)٤(

(5) Dang, (2004), p .29.  
  .   ٩٦، ص  )٢٠٠٠(،  جه ابو هار)٦(
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أسباب تحول العمالء من مكاتب المراجعـة الـصغيرة إلـى مكاتـب             وأوضح حسن أن من     
، واالستفادة من ثقـة  Brand Nameالرغبة في االرتباط باسم مكتب المراجعة و المراجعة الكبيرة ه

  . )١(المستثمرين في مصداقية ودقة التقارير المالية التي تراجعها مكاتب المراجعة الكبيرة 

تعامالت في سوق األسهم  يكون كبير جدا للشركات التـي   أن حجم الJang and Linوأكد 
 مقارنة بحجم التعامالت للشركات التي تمـت        الكبيرة الثمانية المراجعة   مكاتب مراجعتها من قبل     تتم

 مراجعة غير الثمانية الكبيرة، وبررا ذلك أن مستخدمي القوائم المالية يثقون             مكاتب مراجعتها من قبل  
 المكاتب الثمانية الكبيرة أكثر من ثقتهم بالمعلومات المقدمة من غير الثمانيـة             بالمعلومات المقدمة من  

مكاتب الكبيرة، وأن ذلك يدل على أن خدمات المراجعة المقدمة من مكاتب المراجعة الثمانية الكبيـرة                
  . (2)ذات جودة عالية 

EO<DíÃq]†¹]<gjÓÚ<‚•<íÂçÊ†¹]<^è^–ÏÖ]  
أية مخالفـات وأخطـاء     اكتشاف والتقرير عن    من المراجعين    القوائم المالية    ويتوقع مستخدم 

 فـي نظـر     -المـراجعين لهـا يعتبـر     عدم اكتشاف   حيث أن   جوهرية تحتوى عليها القوائم المالية،      
 وهو ما يؤدي إلى رفع الـدعاوى القـضائية ضـد    Audit Failureالمستخدمين ـ فشالً للمراجعة  

خسائر مالية بسبب االعتماد على القوائم المالية التـي          ونالمراجعين، خصوصاً عندما يتكبد المستخدم    
  . تحتوى على األخطاء والمخالفات غير المكتشفة

فـشل مبـادئ المحاسـبة       األول إلى أن هناك نوعين من فشل المراجعة،         Francis          وأشار  
لمحاسـبة   ويحدث هذا إذا لم يتأكد المراجع من تنفيـذ مبـادئ ا  (GAAP Failure)المتعارف عليها 
عنـدما   ويحدث هذا النوع (Audit Report Failure) فشل تقرير المراجعةوالثاني. المتعارف عليها

 الحالتين تكون   كلتا وفي   . في الظروف المالئمة   مقيدإصدار تقرير    أو هتقريرتعديل  يفشل المراجع في    
 وفـشل   دة المراجعـة  جـو هناك عالقة عكسية بين     كما أوضح أن    .  للمستخدمين هالقوائم المالية مضلل  

  .(3) بفشل المراجعة هو وجود دعاوى قضائية ضد المراجعين قناعاًإ، وأن الدليل األكثر المراجعة
من جودة المراجعة    على أن مستخدمي القوائم المالية ال يمكنهم مالحظة كل         Palmroseوأكد  

  . (4)لمراجعة أو فشل المراجعة، لذلك يستخدمون الدعاوى القضائية في تمييز حاالت فشل ا
أنه على الرغم من أن جودة المراجعة يفترض أال تكون قابلة للمالحظة سـواء               وأوضح طلبة 

عند التعاقد عليها أو عند أدائها، إال أن تقديم خدمات المراجعة ذات الجودة غالبا ما تكـون مدفوعـة                   
  . )٥(بتهديد المقاضاة 

ية ضد المراجعين ترجع إلى األسـباب     كما أشار توماس وهنكي إلى أن رفع الدعاوى القضائ        
  : )٦(التالية 

                                                 
  .   ٢١٨-٢١٧ص ص ،  )١٩٩٨(،   حسن)١(

(2)  Jang and Lin, (1993), p .284. 
(3)  Francis, (2004), p .346. 
(4) Palmrose, (1988), p .56.  

  .   ٩٧، ص  )٢٠٠٢(،   طلبة)٥(
  .   ٢٢٣-٢٢٢ص ص ،  )٢٠٠٣(،   توماس و هنكي)٦(



 ١٣

 .إفالس الشركات خالل دورات الكساد االقتصادي .١
 . النمو السريع للمهنة، مما أدى لتحمل المراجع التزامات جديدة نحو الطرف الثالث .٢
  .عدم توحيد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المواقف المتماثلة .٣
 الشركات بهدف االستفادة من ثغرات المبـادئ المحاسـبية المتعـارف            انتشار حركة االندماج بين    .٤

) مثل ربحية السهم  (عليها، والتي تسمح للمنشآت المندمجة بتحسين موقفها المالي في القوائم المالية            
 . بدون حدوث تحسن حقيقي في أدائها

لتأكد من أن في ا هماً مدوراً في أي سوق للخدمات المهنية تلعب الدعاوى القضائية فإنه كذلك
  . (1)الحد األدنى لجودة الخدمات قد تم تقديمه 

والمهنة، فمن  من األضرار التي يلحقها بمكتب المراجعةالدعاوى القضائية وتنبع أهمية عامل 
نتيجة لفقدان السمعة،  األضرار التي قد يلحقها بمكتب المراجعة أنه قد يؤدي إلى فقدان العمالء

 أما .ويضات، وضياع وقت وجهد المراجع في بحث القضايا المرفوعة ضدهباإلضافة إلى دفع التع
    . بالمهنةالدعاوى القضائيةتلحقها أهم األضرار التي قد من على مستوى المهنة فإن فقدان الثقة يعتبر 

أما عن عالقة هذا العامل بجودة المراجعة فقد توصلت العديد من الدراسات إلى أن الـدعاوى          
فوعة ضد مكتب المراجعة تعتبر أحد العوامل المهمة المؤثرة على جودة المراجعة وأن             القضائية المر 

  . هناك عالقة عكسية بين الدعاوى القضائية وجودة المراجعة
 حافزاًإلى أن الدعاوى القضائية تمثل مقياس عكسي لجودة المراجعة، و          Palmroseفقد أشار 

  .(2)حفاظ على السمعة ولتجنب التعويضات للمراجعين على تقديم خدمات ذات جودة عالية لل
وبين حسنين وقطب أن هناك عالقة عكسية بين عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكتب              

إذا قل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعـة          أنه  المراجعة وجودة المراجعة، حيث     
  .  )٣(بر ذلك مؤشر سلبي لجودة المراجعة اعتبر ذلك مؤشر ايجابي على جودة المراجعة، وإذا زاد اعت

أن القضايا المرفوعة ضد المراجعين تعتبر أحـد المؤشـرات علـى جـودة               وأوضح حسن 
 كلما زادت جودة المراجعة كلما قل احتمال فشل عملية المراجعة، وبالتالي            هالمراجعة قبل التعاقد، وأن   

  . )٤(يقل احتمال رفع القضايا ضد المراجع
E<P<DŠÊ^ß¹]<íÃq]†¹]<gi^ÓÚ<°e<í< <

 في سوق مفتوحة تقوم على المنافسة بين أعضائها -كأية مهنة أخرى–تعمل مهنة المراجعة 
لجذب العمالء، خصوصاً مع زيادة عدد مكاتب المراجعة، وعدد المراجعين المرخص لهم بمزاولة 

باط المبدئي بخدمة تعتبر المنافسة السمة المميزة لسوق خدمات المراجعة عند االرتكما المهنة، 
  .المراجعة

                                                 
(1) Broun and Raghunandan, (1995), p .2. As cited by:  

   .١٠٢، ص  )٢٠٠٠(،     أبو هارجة
(2) Palmrose, (1988), pp .57-72.  

     .٣٩٥، ص  )٢٠٠٣(،  حسنني وقطب )٣(
    . ٢١٩، ص  )١٩٩٨(،  حسن )٤(



 ١٤

أحد مقومات نجاح ممارسي  ويعد العمل على توافر المنافسة الشريفة بين المكاتب المهنية
المهنة، وأن انتشار المنافسة غير الشريفة وتفشي ظاهرة انخفاض األتعاب تعتبر من التحديات 

  .)١(المعاصرة التي تواجهها مهنة المحاسبة والمراجعة 
اهتماماً نالت فقد على جودة المراجعة، أثرها ة المنافسة بين مكاتب المراجعة وونظرا ألهمي

 المشكالت ى إلى أن المنافسة تعتبر إحدCohen من قبل المنظمات المهنية، حيث أشارت لجنة واسعاً
التي تواجه مكاتب المراجعة في الوقت الحاضر، وذلك لما لها من تأثير على ساعات المراجعة 

  . (2) لوقت، مما يؤدي إلى تقليل األتعاب، وبالتالي تخفيض جودة المراجعة وموازنة ا
 إلى أن زيادة المنافسة والضغوط الناتجة Anderson ولجنة Treadwayوأوضحت لجنة 

 كما أن دستور المهنة .(3)من انخفاض أتعاب المراجعة تعتبر أحد المسببات لجودة المراجعة الرديئة 
  . )٤(اجعين المنافسة على تكاليف المراجعة بصورة تسئ إلى المهنة اليمني يمنع على المر

:  إلى أن المنافسة بين المراجعين قد تأخذ أحد الشكلين التاليين أو كليهماأحد الباحثين يرىو
، وأوضح أن المنافسة على األتعاب المنافسة بناء على جودة المراجعة أو المنافسة على األتعاب

الربح ألعمال المراجعة، وتخفيض التكاليف والموارد التي تنفق على عملية تؤدي إلى تدني هامش 
  .  )٥(المراجعة، وتؤدي إلى تخفيض السمعة والشك في استقالل المراجع 

وتوصلت العديد من الدراسات إلى أن المنافسة بين مكاتب المراجعة تعتبر أحد العوامل 
دراسة فقد أشارت . الدراسات جاءت متضاربةال أن نتائج تلك إالمؤثرة على جودة المراجعة، 

Copley and Doucet إلى أن النظرية االقتصادية تفترض أن هناك عالقة إيجابية بين المنافسة 
 إلى وجود عالقة إيجابية بين المنافسة وعدد العروض المستلمة من توجودة السلع والخدمات، وتوصل

  .(6) )كمقياس بديل لجودة المراجعة(مكاتب المراجعة 
أن المنافسة بين مكاتب المراجعة تؤدي إلى زيادة جودة  دراسة صبيحيكما أوضحت  

  : )٧(المراجعة لألسباب التالية 
أن مكاتب المراجعة أصبحت أكثر إدراكاً لحاجتها لتسويق خدماتها في ضوء تنويع وزيادة جودة  

 . هلمراجعة عن غيرخدماتها، وان االهتمام بجودة المراجعة بدا يزداد لتمييز مكتب ا
أن القرار الرشيد الختيار والتعاقد مع المراجع الخارجي يجب أن يتم وفقا لمعايير موضوعية وطبقا  

 . للمنفعة المتوقعة من جودة المراجعة وليس فقط بناًء على التكلفة األقل
ر للمنافسة ، وال خوف من وجود تأثي)جودة المراجعة(أن السوق الكفء هو الحكم على جودة المراجع  

  .على االستقالل وبالتالي خفض جودة المراجعة

                                                 
  . ١٦٤-١٦٢ص ص ،  )٢٠٠٤(،   السديري و العنقري)١(

(2)  AICPA, (1978), p .100. 
(3)  Copley and Doucet, (1993), p .88. 

  .  ٤٣، ص  )١٩٩٩(،  ١٩٩٩ لسنة )٢٦( قانون رقم ال )٤(
  .   ٣٨١ -٣٨٠، ص ص  )٢٠٠١(،   صبيحي)٥(

(6) Copley and Doucet, (1993), p .96.  

  . ٣٦، ص  )١٩٩٧(،   صبيحي)٧(
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 )١(وذلك لسببين  إن المنافسة تؤدي إلى زيادة جودة المراجعة       إلى   دراسة راضي كذلك أشارت   
أن : أن هناك معايير مهنية وقواعد للسلوك المهني تعتبر األساس في بيئة المراجعة، والثـاني             : األول

 لتقديم خدمات ذات جودة عالية أفضل في ظـل المنافـسة، وأن             ةحاجمكاتب المراجعة أصبحت أكثر     
  .    المنافسة ليست سعريه، وأن الجودة هي المحك األساسي في الطلب على الخدمة

ومن ناحية أخرى فإن هناك العديد من الدراسات التي تؤيد وجود عالقة سلبية بين المنافسة 
المنافسة بين مكاتب المراجعة تعد أحد العوامل إلى أن ه طلبحيث توصلت دراسة . وجودة المراجعة

 لخفض جودة المراجعة، وذلك من خالل أثرها على موازنة الوقت و بالتالي اختصار برنامج ةلمسببا
  . )٢(المراجعة وحذف الكثير من اإلجراءات

 إلى قبول أتعاب مراجعة أقل من التكلفة الكلية      Elitzur and Falkراسة كما توصلت د
) Low Balling (تحدث عند ما تكون هناك مزايدة)Auction ( على خدما ت المراجعة ناتجة عن

  . (3)المنافسة مما يؤدي إلى تخفيض جودة المراجعة 
أن عنصر الوقت يعتبر التكلفة الرئيسة لخدمة  دراسة السعد ومفتيوكذلك أوضحت 

 :تب المراجعة إلى أحد خيارين تلجأ مكا- في ضوء المنافسة-المراجعة، ولتخفيض هذه التكلفة 
, توظيف المراجعين برواتب متواضعة، مما يؤدي إلى عدم تقديم الخدمة بالشكل المناسب: األول

 الخيارين بشكل مباشر أو غير مباشر يؤدي كالو. تخفيض الوقت المطلوب لعملية المراجعة: الثانيو
وقت هو الخيار األكثر قبوال لدى خيار تخفيض موازنة الكان ن إإلى انخفاض جودة المراجعة، و

  .)٤( مكاتب المراجعة نظرا لعدم إضراره بسمعة المكتب
إن المنافسة تعد أحد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، ولكن           ويتضح من العرض السابق   

نوعية أثرها غير واضحة، ويتفق الباحث مع وجهة النظر التي تشير إلى أن المنافسة ذات أثر ايجابي                 
ى جودة المراجعة ألن وجود معايير مهنية واضحة مع وجود رقابة علي االلتـزام بهـا سـيجعل                  عل

  .  الجودة هي المعيار األساسي عند الطلب على المراجعة

EQ<D°ÃÚ<Å^ŞÎ<íÃq]†Ú<»<íÃq]†¹]<gjÓÚ<“’¡< <
في مهنة المراجعة أن يتخصص المراجع في مراجعة قطاع من النـشاط            يقصد بالتخصص   و
 والـذي   .دي مثل التخصص في مراجعة البنوك أو الشركات الصناعية أو التجارية وغيرهـا            االقتصا

أو بحصة  , يمكن أن يقاس من خالل نسبة عمالء مكتب المراجعة في نشاط معين إلى إجمالي عمالئه              
  .مكتب المراجعة من إجمالي عمالء نشاط معين

إلى العديد من المنافع التـي      وتعود أهمية تخصص مكاتب المراجعة في مراجعة نشاط معين          
  :(5)يمكن أن تحققها مكاتب المراجعة من ذلك والتي منها 

                                                 
   .  ٢٦٩-٢٦٨ص ص ،  )١٩٩٨(،   راضي)١(
  .  ١٠٢، ص  )٢٠٠٢(،   طلبة)٢(

(3) Elitzur and Falk, (1996-A), p .41.  
  .٢٣٤ -٢٣٣ صص ،  )٢٠٠١(،   السعد ومفيت)٤(

(5) Mayhew and Wilkins, (2003), pp.35-36.  
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معرفة وخبرة المراجعين بصناعة معينـة ممـا         وذلك من خالل تطوير      تخفيض تكاليف المراجعة    •
يجعلهم بارعين في معالجة المشكالت التي تواجههم، وتوزيع تكاليف التدريب الخاصـة بالـصناعة              

 . كبيرة من العمالء، مما يساعد من االستفادة من وفورات الحجمعلى مجموعة
، فبالنسبة للعميـل    أن اختيار العميل لمراجع متخصص يعود بالفائدة على كل من العميل والمراجع            •

يقلل من الوقت الالزم لقضائه مع المراجع لتعريفه بطبيعة النشاط باإلضافة إلى األثر اإليجابي على               
 .  وبالنسبة للمراجع يحقق رضا العميل، ويحسن من جودة المراجعةالقوائم المالية، 

كما أضاف باحث أخر أن التخصص الصناعي لمكتب المراجعة يقوي سوق مهنة المراجعـة              
من خالل رفع مستوى المنافسة والخبرة المهنية و تطوير األداء المهني، كما يـؤدي إلـى االرتقـاء                  

لية، ويسهل لمكاتب المراجعة الحصول على حصص مناسبة مـن          بمستوى الثقة في عدالة القوائم الما     
   .)١(سوق خدمات المراجعة

:  أن مكاتب المراجعة تحقق من خالل التخصص الفوائـد التاليـة  Hogan and Jeterويرى 
ن بعض عمالء المراجعة قد يغير المراجـع بـسبب          زيادة الحصة السوقية لمكتب المراجعة وذلك أل      

يادة أرباح مكتب المراجعة من خالل زيادة عدد العمالء، المحافظة علـى            ز،  التخصص في الصناعة  
 . (2) ، زيادة جودة المراجعةهالحصة السوقية للمكتب في السوق التنافسي

وبالرغم من الفوائد السابقة للتخصص الصناعي لمكاتب المراجعة فأن هنـاك العديـد مـن               
 متعلق بالعميل محل المراجعة ومنها مـا هـو          المحددات والتي يجب أخذها في االعتبار منها ما هو        

متعلق بمكاتب المراجعة، فبالنسبة لعميل المراجعة قد ال يكون التخصص الصناعي بالنسبة له الطريق              
الوحيد لتمييز المراجعين في سوق خدمات المراجعة أو اآللية األكثر أهمية وذلك لتخوفهم مـن نقـل                 

، كما أن الشركات الصغيرة قـد تفـضل اختيـار مكتـب             عةمعلوماتهم إلى المنافسين في نفس الصنا     
  . (3)المراجعة عن طريق العالقات الشخصية

أما بخصوص مكاتب المراجعة فان التخصص الصناعي يؤدي إلى زيادة مخاطر األعمـال،             
ويقلل من اإلقبال على المكتب من قبل الشركات األخرى وذلك لشعورها بأنها قد تكون عميـل مـن                  

  .  )٤ (نية مما قد يضر بحصة مكتب المراجعةالدرجة الثا
وتناولت العديد من الدراسات العالقة بين تخصص مكتب المراجعة في نشاط معين وجـودة               

المراجعة وتوصلت إلى أن التخصص في مراجعة نشاط معين يعتبر أحد العوامل المؤثرة على جودة               
  . التخصص في مراجعة نشاط معينالمراجعة، وأن هناك عالقة إيجابية بين جودة المراجعة و

أشار لبيب إلى أن التخصص القطاعي أحد المسارات التي يمكن من خاللها وفي هذا اإلطار 
الحصول على المعرفة الكافية بطبيعة عمل أو نشاط المنشأة محل المراجعة، مما يهيئ للمراجع 

 الحتمي، ووضع البرنامج المالئم القدرات المهنية التي يستطيع من خاللها القيام بتقدير دقيق للخطر

                                                 
  .١٨٦-١٨٥ص ص ،  )٢٠٠٦( متويل، )١(

(2)  Hogan and Jeter, (1999), p .1. 
(3) Mayhew and Wilkins, (2003), p.36.  

  .١٧٨-١٧٧ص ،  )٢٠٠٦( متويل، )٤(
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أن التخصص القطاعي يؤثر بشكل واضح على موازين المنافسة بين  وأضاف .لعملية المراجعة
  . )١(أعضاء مهنة المراجعة، ويعتبر واحد من أهم المتغيرات المؤثرة في منظومة تمايز األداء المهني

اسـتراتيجية التخـصص    إلى وجود عالقة عكسية بـين  Carcello and Nagyكما توصل 
   . (2)القطاعي في مهنة المراجعة وقيام منشات األعمال بإصدار تقارير مالية مضللة

إلى أن تخصص مكتب المراجعة يعتبر أحد العوامل المؤثرة علـى             توصل أحد الباحثين   كذلك
المراجعة أن تزيد مـن درجـة التخـصص فـي أنـشطة             مكاتب   ينبغي على    هجودة المراجعة، وأن  

  . )٣(ات معينة لزيادة جودة المراجعة وصناع

 يكافحون للبقاء أو زيادة الحصة السوقية عـن  المراجعين إلى أن Hogan and Jeterويرى 
 المراجعـة   مكاتـب بين  االندماج  طريق زيادة الجودة أو تخفيض التكاليف من خالل التخصص، وأن           

  . (4) المهارات المتخصصة  وإنما أيضا بهدف الخبرة و،الكبرى لم يكن بسبب المنافسة فقط
إن اتباع استراتيجية التخصص الصناعي قد يعود على مكاتـب المراجعـة             ويتضح مما سبق  

بالعديد من الفوائد مثل تخفيض التكاليف وتحسين الجودة، ولكنه يجب على مكاتب المراجعـة عـدم                
خلياً إلى أقـسام    إهدار الشركات األخرى خارج نطاق التخصص عن طريق تقسيم  مكتب المراجعة دا            

  . حسب الصناعات
E<R<D<^ãé×Â<Í…^Ãj¹]<íÃq]†¹]<è^Ã²<Ý]ˆjÖ÷]< <

تعرف معايير المراجعة بأنها عبارة عن األنماط التي يجب أن يحتذي بها المراجع أثناء أداءه               
 ، كما أضاف الصباغ أن المعايير     )٥(لمهمته، والتي تستنتج منطقيا من الفروض والمفاهيم التي تدعمها          

الفنية واألخالقية هي ناتج للتقاليد المتعارف عليها والمقبولة في محيط المهنة بشكل يمكن معه القـول                
أن وجود هذه المعايير قد سبق عملية إصدارها من قبل المنظمات المهنية، وبدون المعايير المهنية ال                

ائم الماليـة التـي يـتم       يمكن أن يتحقق الهدف األساسي لمهنة المراجعة وهو إضفاء الثقة على القـو            
  .  )٦( مراجعتها

وفي إطار تدعيم الثقة بالمهنة تبنت الكثير من المنظمات المهنية إصدار معايير تـنظم مهنـة                
 األمريكـي   المعهدالمراجعة، وفرضت على جميع الممارسين االلتزام بها، ومن أشهر تلك المنظمات            

معـايير    بعنـوان  )١(يير المراجعـة رقـم      ، والذي أصدر نشرة معا    )AICPA(للمحاسبين القانونيين 
إلـى ثـالث    ، والتي تضمنت عـشرة معـايير مقـسمة          )٧(١٩٧٢في عام    المتعارف عليها المراجعة  

وتتميز المعايير العامة   . ومعايير إعداد التقرير  , معايير العمل الميداني  , مجموعات هي المعايير العامة   

                                                 
  .١٠٩ -٨٣ ص ، ص )٢٠٠٥(،   لبيب)١(

(2)  Carcello and Nagy, (2004a), p .651.  
  .٤١٦، ص )٢٠٠٣(،   حممد)٣(

(4)  Hogan and Jeter, (1999), p .2. 
  .   ٥٢، ص )٢٠٠٣(،  وهنكي توماس )٥(
  .   ٦٦، ص  )١٩٩٣(،   الصباغ)٦(
  .   ٤٢، ص  )٢٠٠٢(،  ولوبك  أريرت)٧(
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قية المعايير فتتعلق بتنفيذ عملية المراجعة والتقريـر        أما ب , بأنها معايير شخصية ترتبط بالمراجع ذاته     
   . عنها

وفي مجال عالقة االلتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليها بأداء عملية المراجعة، فقد بـين              
أن على الممارسين لمهنة المراجعة أن ينظروا إلى معايير المراجعة ونـشرات معـايير               ولوبك   أرينز

يير الدنيا لألداء وليست المعايير القصوى أو المثالية، وأن وجود المعـايير ال             المراجعة على أنها المعا   
، وإنما عليه إذا رأى أن متطلبات معيار ما غير عملية           أعمىيعني أن على المراجع إتباعها على نحو        

   . )١( أو مستحيل القيام بها أن يتبع تصرفات بديلة
األمريكـي  المعهـد   أصـدر    جودة المراجعة وعن عالقة معايير المراجعة المتعارف عليها ب      

معـايير المراجعـة    بين   العالقة تتناولوالتي  ) ٢٥(رقم  نشرة معايير المراجعة    للمحاسبين القانونيين   
 المراجعـة أن  مكاتبمعايير الرقابة على جودة المراجعة، وورد فيها أنه يجب على      والمتعارف عليها   

 توفر ضمانا معقوال عن أتساق أدائهـا مـع معـايير            تؤسس سياسات وإجراءات لرقابة الجودة بحيث     
المراجعة في كل عمليات المراجعة، وأن إجراءات وسياسات رقابة الجودة قد تـؤثر علـى سـلوك                 

 مكاتب المراجعة الفردية وسلوك الممارسة المهنية التي تؤديها         مكاتبعمليات المراجعة التي تقوم بها      
  . )٢(المراجعة ككل

ن الدراسات المتعلقة بجودة المراجعـة أن االلتـزام بمعـايير المراجعـة              العديد م  وقد أكدت 
المتعارف عليها يعد أحد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، وأن هناك عالقة إيجابية بـين هـذا                 

إلى أن تطبيق المراجع للمعايير المهنية يعتبر        Copley فقد توصلت دراسة  . العامل وجودة المراجعة  
  . (3)جودة المراجعة من أهم خصائص 
 أن التزام المراجعين بالمعايير المهنية خاصية رئيسة مـن  Sutton and Lampeكما اعتبر 

  .(4) بمثابة الحد األدنى لجودة المراجعة ذلكخصائص جودة خدمات سوق المراجعة البريطانية، وأن
تـزام بمعـايير    أن هناك عالقة إيجابية بين جودة المراجعـة واالل          أوضح أحد الباحثين   ذلكك

  .)٥(المراجعة المتعارف عليها، وأن عدم االلتزام بها يعتبر أحد مظاهر نقص جودة المراجعة 
ويرى حسنين وقطب أن عدد المالحظات أو المخالفات التي سجلها مكتب المراجعة للعـاملين              

يير المراجعـة   أو التي سجلتها المنظمات المهنية على مكتب المراجعة تعبر عن مدى االلتزام بمعا             به
  .)٦( المتعارف عليها، وكلما زاد العدد كان له تأثير سلبي على جودة المراجعة والعكس صحيح

  
  

                                                 
  .  ٤٣، ص املرجع السابق  )١(
  .   ٦٩، ص  )١٩٩٣(،   الصباغ)٢(

(3) Copley, (1991), p .245-265. As cited by: 
   .٣٨، ص  )١٩٩٧(،      صبيحي

(4)  Sutton and Lampe, (1991), p .277. 
  . ٣٠٢-٢٨٥، ص ص   )١٩٩٧(،   بالل)٥(
  . ٤٣، ص )٢٠٠٣(،  حسنني وقطب )٦(
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يجب أن يقوم كل مكتب بتقييم كل عميل قبل قبول التعاقد معه، كما يجب إعادة تقييم العمـالء          

 مع تزايـد  ط بعمالء غير أمناء إلى أقل حد ممكن، خصوصاً        القدامى، وذلك بهدف تقليل فرص االرتبا     
توقعات مستخدمي القوائم المالية عن مسئولية المراجع عن اكتشاف الغش واالحتيـال فـي القـوائم                

  .  المالية
 المراجعة الست الكبار تعتبر وضع إجراءات لقبـول         مكاتبوترجع أهمية هذا العامل من أن       

 لنظام رقابة الجودة، وأن هذه المكاتـب ال         حجر األساس  مع العميل القديم  العميل الجديد أو االستمرار     
ترغب في االرتباط بعميل يتمتع بمخاطر عالية تخوفا من التعرض للمقاضاة، وأنه على الرغم من أن                

  . (1)ال أن ذلك ال يوفر لها الدفاع الكافيإ جودة خدماتها فيمن ثقتها متأكدة  المكاتبهذه 
على أن قرار قبول العميل الجديد أو االستمرار مع العميل القديم يعتبر أحـد              كما أكد البعض    

الخطوات التمهيدية للتخطيط لعملية المراجعة وذلك على اعتبار أنه جزءاً مهماًً فـي تقـدير الخطـر                 
 ترفض التعامل مع بعض العمالء الذين تتميز أنـشطتهم          مكاتب المراجعة ، وأن بعض    )٢(الممكن قبوله 

  . )٣(الشديد مثل منشات االدخار والقروض، وشركات التأمين الصحي بالخطر 
وأشار الصباغ إلى أن وضع سياسات وإجراءات لقبول العمالء واالستمرار معهم يجـب أن              

 المراجعة، ومدى تأثره بالظروف والمستجدات بالنسبة للعميل القـديم،          مكتبيركز على مدى استقالل     
 منافع عديدة منها المحافظة على سمعة مكتب المراجعة وتدنيـه           وأن وضع مثل تلك السياسات يحقق     

   . )٤( خطر تعرضه لمخاطر هو في غنى عنها
وذلك  نقصهم األمانة واالستقامة  ت أن على المراجع تفادي االرتباط بعمالء         وهنكي وبين توماس 

 االتصال بالجهات التـي     اإلطالع على القوائم المالية للفترات السابقة،     : منها الوسائل   العديد من تباع  إب
تتعامل مع العميل حاليا وفيما مضى كالبنوك والمحامين وجهات االئتمان المختلفة، ومناقشة الحاجـة              

  . )٥(إلى المراجعة مع العميل نفسه، واالتصال بالمراجع السابق
قم  أحد الباحثين أن عامل قبول العمالء واالستمرار معهم الوارد في المعيار الدولي ر             أكدكما  

يجب أن يهتم ويركز على طبيعة مهام المراجعة ومدى تناسـبها وتوافقهـا مـع ظـروف و                  ) ٢٢٠(
إمكانيات المكتب وخبرة وتخصص أفراده كشرط أساسي عند قبول التعامل مع العمالء، وذلك بجانب              

   .)٦(األمور األخرى المتعلقة بمدى نزاهة وسمعة إدارة العميل
 أن قرار ارتباط المراجع بعميل معين Huss and Jacobsين أما عن طبيعة هذا العامل فقد ب

المراجعة المقتـرح، وأن  مكتب العميل المتوقع، و: هو محصلة لقرارات مجموعتين من متخذي القرار 
                                                 

(1)  Huss and Jacobs, (1991), p .20. 
مقياس الستعداد املراجع لقبول احتواء القوائم املالية على حتريف يتسم باألمهية النسبية بعـد االنتـهاء مـن                  :  هو هاجعة املمكن قبول  خطر املر  )٢(

  .  ٢٨٧، ص )٢٠٠٢(، أريرت ولوبك: ميكن الرجوع يف ذلك إىل. املراجعة وإصدار تقرير نظيف
  .  ٢٨٩-٢٨٨ص   املرجع السابق ،)٣(
  .   ٧٦، ص  )١٩٩٣(،   الصباغ)٤(
  .  ٢٦٠ -٢٥٩ص ص  ، )٢٠٠٣(،  و هنكي  توماس)٥(
  .  ٢١٥-٢٠٧ص ص ،  )٢٠٠٤(،   الوكيل)٦(
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، أما قرار قبول المراجعين     من جانب الباحثين   كثيراً اهتماماً المراجعة نال    لمكتباختيار العميل   قرار  
 النماذج المتاحة لخطر المراجعة لم تـشتمل        ذلك فإن قل، باإلضافة إلى    أ اًل اهتمام للعمالء الجدد فقد نا   

 من  اً مهم جزءاًقبل االرتباط   ما  على وسيلة لتقييم الخطر قبل عملية االرتباط، لذا يعتبر تحليل أخطار            
      ):١-١(التالي رقم ، كما هو موضح بالشكل (1) المراجعة الحتواء الخطر الكليمكتببرنامج 

  )١-١(شكل رقم 

  .(2)قرار قبول العميل الجديد أو االستمرار مع العميل القديم

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          قرار االستمرار في تقديم الخدمة                                                                

  

  
  :   ليما يتضح من الشكل السابق يو
  . المراجعةمكتب جانب العميل وقبول من جانب من أن قرار قبول مهمة المراجعة محصلة إيجاب  -
أن نتائج عمليات المراجعة ممثلة في تقرير المراجعة تساهم إلى حد كبير في اتخاذ قرار االستمرار                 -

  . ةالمراجعة وعميل المراجعمكتب في تقديم الخدمة والذي يشارك فيه أيضا كل من 
مـدخل  : )٣(كما أوضح أحد الباحثين أن هناك مدخلين التخاذ قرار قبول مهمة المراجعة همـا             

 حيث يشير مدخل خطر المراجعة أن المراجـع عنـد قيامـه    .خطر المراجعة، ومدخل العائد المتوقع  
عيـة  بتقديم خدمات المراجعة لعمالئه يفترض احتمال وقوع المسئوليات القانونية، كما أنه يشارك طوا            

                                                 
(1)  Huss and Jacobs, (1991), p .18. 
(2) Idid, p .21.  

  . ١٠٢-١٠٠ص ص  ,) ١٩٩٧ ( ،بالل   )٣(

        عملية اتخاذ قرار مهمة المراجعة                                                             
 العميل        المراجعةمكتب

 عمليات المراجعة

  . التخطيط المبدئي -

 .تحديد الخطر -

). اختبارات الرقابة(اختبارات االلتزام -

 .الجوهريةاالختبارات  -

       تقرير المراجعة
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 Simunic andوقع فقد أشار إليه بالنموذج الـذي اقترحـه   تمدخل العائد الم  أما.في تحمل الخطر
Stein,1990والذي يتكون من المعادلة التالية  :  

  
العميـل  معدل العائد المتوقع من مراجعـة          الخسائر المتوقعة لما بعد المراجعة- تكاليف مراجعة العميل-األتعاب الثابتة لمراجعة العميل

  الجديد
=  

  تكاليف مراجعة العميل                                           

 التخاذ قرار قبول مهمة المراجعة وذلك ألن المعادلة السابقة تحـدد  مناسباًيعتبر هذا المدخل    و
 نجـد أن     ونتيجة لهذه المعادلة   ,العالقة بين تكاليف المراجعة والعائد الذي يمكن أن يتحقق من العميل          
 مكتـب يعني بالضرورة قيـام      انخفاض تكاليف مراجعة العميل أو انخفاض خسائر ما بعد المراجعة         
  . المراجعة بوضع سياسات وإجراءات لقبول العميل تسمح بذلك التخفيض

 األمريكي للمحاسـبين القـانونيين      المعهدأما عن عالقة هذا العامل بجودة المراجعة، نجد أن          
م، وكذلك  ) ١٩٧٩(الصادر في عام    ) ١(معيار الرقابة على جودة المراجعة رقم       ه أحد عناصر    اعتبر

، وأكد عليه االتحاد الـدولي      )١(والذي حل محل المعيار رقم      ) ١٩٩٦(الصادر عام   ) ٢(المعيار رقم   
والخاص بالرقابة على جودة المراجعة الصادر فـي عـام              } ٢٢٠{أو  ) ٧(للمحاسبين في المعيار رقم     

  .م) ١٩٨١(
 العديد من الدراسات أن وضع سياسات وإجراءات لقبول مهمة المراجعة يعتبر أحـد              وأكدت

 Carcello et al فقد توصـل . العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، وأن هناك عالقة إيجابية بينهما
أحـد   كعميل جديـد يعـد       هاجراء دراسة إلدارة منشأة العميل قبل قبول      ا المراجعة ب  مكتبإلى أن قيام    

  .(1) خصائص جودة المراجعة
وأضافت دراسة ثناء محمد وأمال إبراهيم إن تقييم العمالء الجدد والحاليين قبل قبول أعمـال               

 كمـا توصـل أحـد       .)٢( المراجعة الخاصة بهم يعتبر أحد المقومات المهمة لتحسين جودة المراجعة         
  . )٣( ة على جودة المراجعةالباحثين إلى أن هذا العامل يعتبر من العوامل المهمة المؤثر

E<T<D<íÃq]†¹]<Ø¦<ì`ß¹^e<íÃq]†¹]<gjÓÚ<½^fi…]<ì‚Ú< <

يقصد بمدة ارتباط مكتب المراجعة بالمنشأة محل المراجعة عدد السنوات التي يقوم المكتب 
  .خاللها بمراجعة القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة
بيراً من قبل العديـد مـن البـاحثين، وتوصـلت           ونظرا ألهمية هذا العامل فقد نال اهتماماً ك       

 فمنهم من توصـل أن      ,دراساتهم إلى نتائج متضاربة بخصوص اثر هذا العامل على جودة المراجعة          
خـر إلـى    البعض اآل في حين توصل    زيادة مدة ارتباط المراجع بالعميل تحسن من جودة المراجعة،          

  .  العكس من ذلك
تحسن من   بالعميل    المراجع ارتباطي ترى أن طول مدة      فمن مؤيدي وجهة النظر األولى والت     

 اللتين أشارتا إلى أن قصر مدة ارتباط المراجـع          Treadwey ولجنة   Cohenجودة المراجعة، لجنة    

                                                 
(1)  Carcello, et al, (1992), p .8. 

   . ٢٧، ص  )١٩٩٤(،   حممد و إبراهيم)٢(
  .  ٢٦٨، ص  )١٩٩٧(،    بالل)٣(
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كما أوصى مكتب المحاسبة العام      . (1)بعميل المراجعة تعد أحد أسباب حدوث المراجعات دون المستوى        
)GAO (    ليس حيث أن ذلك    ،  بعدم تغيير المراجع إجبارياً   ٢٠٠٣عام  اً في   في دراسة له صدرت مؤخر

  .(2) استقالل المراجعتدعيمالطريق الكفء ل
 تكون مع مدة خدمـة  المضللة إلى أن إعداد القوائم المالية Carcello and Nagy وتوصل 

 وأكد سالم على أن هناك عالقـة طرديـة بـين جـودة              .(3)للمراجع تتراوح من ثالثة سنوات أو أقل      
  . )٤(لمراجعة وطول مدة االرتباط مع العميل ا

 إلى أن هناك عالقة سلبية بين جـودة المراجعـة وسياسـة    Elitzur and Falkكما توصل 
   . (5) التغيير اإللزامي المنتظم للمراجع

وأشار راضي إلى أن طول فترة ارتباط المراجع تؤدي إلى زيادة خبرة المراجـع بالمنـشأة                
عكس على كفاءة وجودة عملية المراجعة، وتوصلت دراسـته         أن تن ن المنطقي   لمراجعة والتي م  ا محل

أبدوا موافقتهم على أن طول     ) المراجعين والمعدين والمستخدمين  (إلى أن الفئات المشاركة في الدراسة       
  .)٦(ارتباط المراجع بالعميل يعتبر أحد خصائص جودة المراجعة

شير إلى أن طول مدة ارتباط المراجع بالعميـل         النظر األخرى والتي ت    فيما يتعلق بوجهة     أما
 من قبـل    ١٩٧٧  عام  في شكلتالتي   Metcalf أشارت لجنة    فقدتؤدي إلى تخفيض جودة المراجعة،      

 طول مدة ارتباط المراجع بعميل المراجعة قد تؤدي إلى تخفيض جـودة              إلى أن  الكونجرس األمريكي 
 ممـا   ,الرضا الذي ينشأ بين المراجع والعميل      أن سبب ذلك الثقة و     Shockley وأوضح   .(7)المراجعة

 وبالتالي عدم اكتشاف األخطاء والمخالفات الموجـودة فـي          ,يؤدى إلى التقليل من إجراءات المراجعة     
  .(8)القوائم المالية

 إلى أن المراجعات دون المستوى تزداد مع طـول  Copley and Doucetوتوصل كل من 
أن هناك عالقة سلبية بين طول مدة ارتباط          أوضح حسنين وقطب   كما. (9)مدة ارتباط المراجع بالعميل   

  . )١٠( المراجع بالمنشأة محل المراجعة وجودة المراجعة

EU<DíÃq]†¹]<íé×ÛÂ<h^Ãi_< <
وللعميل ) القائم بعملية المراجعة  ( للمراجع   ةتحديد أتعاب المراجعة مسألة ذات أهمية كبير      يعد  

أن تتعادل قيمة الخدمات المقدمة للعميل مع قيمة األتعـاب          ، وذلك ألن كل طرف يريد       )طالب الخدمة (

                                                 
(1) Knapp, (1991), p .38. 
(2)  Carcello and Nagy, (2004 b), p .55. 
(3)  Idid, p .66. 

    . ٧٢ ص ،) أ-١٩٩٤ (،سامل  )٤(
(5)  Elitzur and Falk, (1996 b), p .247. 

  .  ٢٩١-٢٦٦، ص ص   )١٩٩٨(،   راضي)٦(
(7)  Knapp, (1991), p .38.  
(8)  Shockley, (1981), p .789. As cited by:  
      Idid, pp .38-39. 
(9)  Copley and Doucet, (1993), p .23. 

  .   ٣٩٥، ص  )٢٠٠٣(،   حسنني وقطب)١٠(



 ٢٣

يحقـق للمراجـع    بما  ال توجد طريقة علمية لتحديد األتعاب بشكل عادل،         غير أنه   المدفوعة للمراجع،   
حقق للعميل في نفس الوقت ما يطلبه من خدمات لقاء ما           ي و ، معقولة مقابل الخدمات التي يقدمها     اًأتعاب

كما أن البحث عن معايير لتحديد األتعاب يعد من أهم المشكالت التي يتعرض لها              . )١(تحمله من أتعاب  
  .)٢(المراجع وذلك الختالف الظروف المحيطة بكل حالة من حاالت المراجعة

تحديد أتعاب عملية المراجعة في بداية التعاقد بين المراجع والعميـل، وذلـك             وتزداد صعوبة   
نشأة، والظروف، وحجم عمليات المراجعة الخاصة بها، ومـدى       بسبب عدم معرفة المراجع بطبيعة الم     

  .)٣( والوقت والجهد المطلوب أدائه,إجراءات المراجعة الواجب أدائها
ونظراً ألهمية هذا العامل فقد تناولت العديد من الدراسات أثـره علـى جـودة المراجعـة،                 

إلى أن هناك عالقة طردية     ،  فبعض الدراسات أوضحت      متضاربةوتوصلت تلك الدراسات إلى نتائج      
  .البعض األخر إلى وجود عالقة عكسيةفي حين توصل بين جودة المراجعة وأتعاب عملية المراجعة، 

 والتي أشارت إلى Copley et alجود عالقة طردية دراسة وومن الدراسات التي توصلت إلى       
د أحد أسباب انخفاض جودة  اقترحتا أن األتعاب المنخفضة تعTreadway ولجنة Cohenأن لجنة 
، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين جانب العرض لجودة المراجعة (4)المراجعة

  . 5)وأتعاب عملية المراجعة، وعالقة عكسية بين جانب الطلب لجودة المراجعة وأتعاب عملية المراجعة
كبر، ليس لما تتمتع به من على أن مكاتب المراجعة الكبيرة تطلب أتعاب أ Palmroseوأكد 

إلى أن تحديد  وأشار حسن. (6)ولكون جودتها أعلى   ساعات أكثرتستغرققوة احتكارية ولكن ألنها 
أتعاب عملية المراجعة تعتمد على أساس هيكل تكاليف مكتب المراجعة، ومن المفترض أنه كلما قام 

 كلما ,عة وزادت أتعاب عملية المراجعةفريق من المراجعين ذو الكفاءة العالية بأداء عملية المراج
  . )٧( إمكانية الحصول على األدلة الكافية والجيدة وبالتالي تزداد جودة المراجعةتزاد

 إلى وجود عالقة عكسية بين جودة المراجعة واألتعاب،         أشارتالدراسات التي   بخصوص  أما  
كما . )٨ (كسية مع جودة المراجعة   إلى أن أتعاب عملية المراجعة ذات عالقة ع        طلبهفقد توصلت دراسة    

أوضح عبد العليم أن أتعاب عملية المراجعة تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على جـودة المراجعـة،                 
وذلك نظرا ألن المراجع ال يستطيع في البداية تقدير حجم العمل المطلوب أدائـه أو حجـم الخدمـة                   

 يؤثر على استقالل المراجـع وبالتـالي جـودة       مما ,عليه تتم المساومة على األتعاب    والمطلوبة بدقة،   
  .)٩( المراجعة

                                                 
  .  ٦٢، ص )١٩٩٥(،   حممد)١(
  .  ٨٥، ص )٢٠٠٦( الشاطري و العنقري، )٢(
  .   املرجع السابق)٣(

(4)  Copley, et al, (1994), p .245. 
(5)  Idid, p .244. 
(6)  Palmrose, (1986), pp .97-110. As cited by:  

 .٢١٩، ص  )١٩٩٨(،  حسن     
  .  ٢١٨، ص   املرجع السابق)٧(
  .  ١٢٩٦، ص  )١٩٩٤(،  طلبة )٨(
  .  ٣١٤، ص  )٢٠٠٠(،   عبد العليم)٩(



 ٢٤
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 المراجعين المؤهلين المجموعة األولىيتكون أي مكتب مراجعة من فئتين من المراجعين، 

نفيذ  المراجعين تحت التمرين، ويتم تالمجموعة الثانيةوالحاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة، و
 ونظراً لكبر االختالفات بين الفئتين من ناحية المعرفة والخبرة،  .مهام المراجعة من قبل كال الفئتين

 الصعب تخصيص المراجعين على المهام بصورة عشوائية، الن كل مهمة تحتاج إلى ه مننإف
  .مراجعين ذو مستوى معين من التأهيل والخبرة

لى أن عملية تخصيص فريق المراجعة على  عBalachandran and Zoltnersوقد أكد 
، وأن صعوبتها تكمن في تفاعل العديد من العوامل التي تؤثر (1)المهام تعتبر عملية صعبة ومعقده 

  .)٢(عليها والتي في بعض األحيان تكون عوامل مركبة
 أحد الباحثين أنه يجب مراعاة االعتبارات التالية عند تشكيل فريق وفي هذا الصدد أوضح

  : )٣( لمراجعةا
أن يكون من ضمن فريق المراجعة شريكا أو أكثر، وأفراد مهنيين على مستوى مناسب من الخبرة . ١

  . والمهارة المتخصصة
  . تحديد مهام كل عضو من أعضاء فريق المراجعة. ٢
  : ضرورة أن يأخذ كل عضو من أعضاء فريق المراجعة في حسبانه ما يلي. ٣

 .أعضاء فريق المراجعة اآلخرينأن يدرك مهام ومسئوليات  
 . أن يساهم في الوفاء بمسئوليات أعضاء الفريق اآلخرين 
 . أن يساهم باإلبالغ عن المشكالت التي تؤثر على مقدرة األعضاء في الوفاء بمسئولياتهم 

أن تخصيص المراجعين على مهام المراجعة يؤدي إلى تحقيق إلى  أحد الباحثين وقد أشار
  : )٤( المزايا التالية

  . رضاء العميلإإتمام عملية المراجعة في الوقت المحدد، وبالتالي . ١
  . تخفيض الوقت اإلضافي المطلوب إلنجاز مهام المراجعة، وبالتالي تخفيض تكلفة المراجعة. ٢
مهارات وخبرات جديدة، خصوصا إذا تم تناوب المراجعين علـى التخصـصات             اكتساب األفراد . ٣

  .  نشاط واحد أو أنشطة مختلفةالمختلفة سواء داخل

                                                 
(1)  Balachandran and Zoltners, (1981), p .802. 

  : م العوامل املؤثرة على عملية ختصيص العاملني يف مكاتب املراجعة إىل ثالث جمموعاتمت تقسي  )٢(
مثل قضايا الثراء واحلوافز، التوافق الشخصي لفريق املراجعة، ومستوى التعليم واخلربة، والتفضيالت املرتبطة : عوامل مرتبطة بفريق املراجعة. ١
  ). والتدريببالعمالء، و املناطق اجلغرافية، والصناعة، (
 مثل اختالفات العمالء من ناحية الصناعة والتنظيم، وحداثة العميل مقابل االستمرار مع العميل، كون املراجعة كاملة :عوامل مرتبطة بالعميل. ٢

يات العميل، استخدام مقابل املراجعة اجلزئية، أجراء املراجعة يف اية العام مقابل املراجعة املستمرة، موقع وحجم العميل، طبيعة وحجم عمل
  . الوسائل اليدوية مقابل استخدام الكمبيوتر

 املراجعة، أهداف  مكتب جيب أن يعكس التخصيص النهائي لفريق العمل فلسفةحيث :املراجعةملكتب العوامل املرتبطة باملوقع التنافسي . ٣
 ميكن الرجوع يف .قة بتغيري فريق املراجعة، أسس تقييم املراجع، حجم فريق املراجعة، اخلطط املتعل للمكتبيكل التنظيمياهل، املكتبوأغراض 
    .Idid, p .802: ذلك إىل 

  .   ٩١، ص  )٢٠٠١(،   زكي)٣(
  .   ٩٢، ص املرجع السابق  )٤(



 ٢٥

ونظرا لألهمية الكبيرة لهذا العامل وتأثيره الكبير على جودة المراجعة فقد أكدت عليه 
كما تناولت العديد من الدراسات . (1) ه أحد العناصر المهمة لجودة المراجعةتالمنظمات المهنية واعتبر

أن وه يعتبر أحد العوامل المؤثرة عليها، أثر تخصيص العاملين على جودة المراجعة، وتوصلت إلى أن
  . هناك عالقة إيجابية بينه وبين جودة المراجعة

إلى أن االهتمام باختيار المراجع المناسب للمهمة  دراسة ثناء محمد وأمال إبراهيمفقد توصلت 
إلى أن تخصيص المراجعين  دراسة لطفيكما خلصت . )٢( يعد أحد مقومات تحسين جودة المراجعة

ى وظائف ومهام المراجعة يعتبر أحد خصائص جودة المراجعة المتعلقة بعامل ارتباط مكتب عل
  . )٣( المراجعة بمعايير الرقابة على الجودة

E<MM<DíÃq]†¹]<gi^ÓÚ<»<íÏfŞ¹]<í×Óé]<¼´  
 ومن تلك المداخل مدخل  عملية المراجعةتتبع مكاتب المراجعة العديد من المداخل لتنفيذ

المهيكلة ومدخل المراجعة غير المهيكلة، ومع أنه من المفترض أن تكون عملية المراجعة المراجعة 
 العديد  األخيرةفي اآلونةإال أن الممارسة المهنية واجهت منظمة وفقا لمعايير وإرشادات المراجعة، 

لى ، مما دفع مكاتب المراجعة إ)ضغوط األتعابومثل زيادة المنافسة وضغوط الوقت، (من الضغوط 
  . )٤( ممارسة طرق مختصرة وغير مرغوب فيها وأداء مراجعة غير مهيكلة

مدخل المراجعة المنتظم والذي يتصف بالتسلسل المنطقي : ويقصد بمدخل المراجعة المهيكلة
لإلجراءات والقرارات وخطوات التوثيق والتي تطبق بواسطة مجموعة شاملة ومتكاملة من السياسات 

  .(5)كمال المراجعةإمة لمساعدة المراجع على وأدوات المراجعة المصم
 وأكثر مناسباًوفي هذا اإلطار نجد أن هناك نوع واحد من أنواع المراجعة المهيكلة يكون 

 المراجعة االستفادة من العالقة بين المراجعة المهيكلة وخصائص مكاتبكفاءة لعميل معين، وأن على 
مراجعة المهيكلة الذي يناسب ذلك العميل، كما أشار إلى  ذلك يساعدها في اختيار نوع الألنالعمالء، 

   .(6)احتياجاتهم أنه على العمالء االستفادة كذلك من هذه العالقة في اختيار المراجع الذي يلبي 
كما أن هناك منافع أخرى الستخدام المداخل المهيكلة في المراجعة مثل تخفيض تكلفة عملية 

خفض احتماالت حدوث األخطاء، وارتفاع معدالت : مهني من خاللوتحسين األداء ال. (7)المراجعة 
األداء نظرا إلنجاز المهام في وقت أقل، وعدم وجود انحرافات في قرارات المراجعين نظرا لتقليل 

  .)٨( االختالف بين أحكام وتقديرات المراجعين عند القيام بنفس المهام

                                                 
(1)  AICPA,(1996), pp .107-111. 

    .٢٧ ، ص)١٩٩٤(،  حممد و إبراهيم )٢(
     .١٤٧٨، ص  )١٩٩٦(،  لطفي )٣(
  .   ٤٥، ص )١٩٩٩(، جماهد  )٤(

(5)  Cushing and Loebbecke, (1986), p .32. As cited by:  
    Gist, (1994), p .27.   
(6)  Tuntiwongpiboon and Dugan, (1994), P .226. 
(7)  Gist, (1994), p .25. 

  .   ٩٣، ص  )٢٠٠١(،   زكي)٨(



 ٢٦

 تدريب المراجعين وتؤدي إلى رقابة وأضاف باحث أخر أن المراجعة المهيكلة تساعد على
أفضل على جودة المراجعة، واتصال أفضل بين المراجعين، كما أنها تحتاج إلى خبرة أقل، وتسهل 
أداء األعمال المطلوبة مع كل عميل، باإلضافة إلى أنها مفيدة في بيئة المراجعة المعقدة والتي تتميز 

  .)١(بكثرة تنوع العمالء
في الفترة األخيرة تتجه نحو هيكلة عملية المراجعة، وذلك بغرض اجعة  بدأت مكاتب المروقد

 والتقنية الجديدة، وكمحاولة يةتحسين صورتها عند العمالء والحكومة، واالتفاق مع القواعد التشريع
  . )٢(منها لتدنيه أثر االختالفات الشخصية عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة

ث أشار إلى أن الظروف التي أدت لزيادة إقبال مكاتب المراجعة وهذا ما أكده أحد الباحثين حي
  :)٣(على مدخل المراجعة المهيكلة هي 

انتشار الهيئات المهنية واألكاديمية التي قامت بوضع توصيف معياري مسبق لما ينبغي أن تكـون               . ١
  .  هاعلية الممارسة، والحاجة إلى ضرورة االلتزام بالقواعد الرسمية المفروضة من قبل

 الزميلة فيما يتعلق بإيضاح كاتبالمهنية بأنها بحاجة إلى أن تكون مشابهة للمالمكاتب اعتقاد . ٢
  . الخارجيةاألطرافالطرق واألساليب المستخدمة في الممارسة لكي تبدو شرعية في مواجهة 

كما أشار باحث أخر إلى أن برامج المراجعة المهيكلة تؤدي إلى خفض احتماالت حدوث 
  . )٤(خطاء والمخالفات وعدم وجود انحرافات في قرارات المراجعيناأل

أن برامج المراجعة : وبالرغم من أهمية مدخل المراجعة المهيكلة، فأن لها بعض العيوب منها
 أو تتطلب التطبيق في نفس بيئة المراجعة التي أعدت فيها، باإلضافة التصميمالمهيكلة قد تكون صعبة 

ة التطبيق على العمالء صغار الحجم أو ذوي المخاطر القليلة، كما تتطلب البرامج إلى أنها غير مالئم
المهيكلة االتصال واالرتباط المستمر مع إدارة المكتب، هذا فضالً عن أنها غير صالحة للتطبيق على 

  .)٥(البيئة األقل تعقيدا 
يف محدد لها، ولكن ن إلى تعرآلا أما بخصوص المراجعة غير المهيكلة فلم يتم التوصل حتى 

بعض الباحثين حاولوا استخالص مفهوم لها من خالل العديد من السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها 
أن المراجعة غير المهيكلة عبارة عن سلوك إلى ن مجاهد والذي أشار يومن أولئك الباحث. المراجعون

غير مرغوبة، مما يؤدي إلى أو تصرف من فريق المراجعة والذي ينتج عن استعمال طرق مختصره 
  .)٦( تسريع عملية المراجعة

، وأن المراجعة غير األصل السابق أن عملية المراجعة المهيكلة هي التعريفويتبين من 
 أو زيادة حدة ،نما نتجت عن ظروف معينة مثل محاولة تخفيض تكلفة عملية المراجعةإالمهيكلة 
   .المنافسة

                                                 
  .   ١٢٤-١٢٣ص ص ،  )٢٠٠٣(،   حممد)١(
  .   ٤٢٥ ص ، )١٩٩٩(،   عيسى)٢(
  .   ١١٦، ص  )١٩٩٧(،   بالل)٣(
  .   ١٩٧،  ص )٢٠٠٦( متويل، )٤(
  .  ١٢٤، ص   املرجع السابق)٥(
  . ٤٩، ص  )١٩٩٩(،   جماهد)٦(



 ٢٧

ناك مجموعة من العوامل تؤدي إلـى اسـتخدام مـدخل     إلى أن ه Williams et alوأشار 
زيادة تنظيم المهنة، والدعاوى القضائية، وزيادة استخدام الحاسب، وزيـادة          : المراجعة المهيكلة منها    

: فهـي أما بالنسبة للعوامل التي تؤدي إلى استخدام مدخل المراجعة غير المهيكلة            . تعقد بيئة المراجعة  
يزة وفريدة، ميل بعض أفراد المراجعة إلى تطبيق مـدخل المراجعـة            وجود عمالء ذوي مشكالت مم    

بصورة آلية، احتمال عدم إتباع أعضاء مكتب المراجعة للخطوات المنظمة المحددة مقـدما بـصورة               
  . (1) كاملة، االعتقاد بأن استخدام مدخل هيكلة المراجعة يقلل من فرص األحكام والتقديرات المهنية

لدراسات العالقة بين جودة المراجعة ومدخل المراجعة المهيكلة، وتناولت العديد من ا
  . وتوصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين مدخل المراجعة المهيكلة وجودة المراجعة

 والتي أشارت إلى أن المراجعة المهيكلة ذات تأثير على Knappومن تلك الدراسات دراسة 
 التي تتبع مدخل المراجعة المهيكلة تكون أثر مهارة على  كفاءة عملية المراجعة، وأن مكاتب المراجعة

اكتشاف األخطاء والمخالفات في القوائم المالية، وذلك ألنها تسعى ألداء خدمة المراجعة أكثر تطوراً 
أن استخدام دراسة بالل إلى كما توصلت . (2)من المكاتب التي تتبع مدخل المراجعة غير المهيكلة 

 .)٣(المؤثرة على جودة المراجعة بشكل إيجابيالعوامل كلة يعتبر أحد مدخل المراجعة المهي
أن األثر الطبيعي والمنطقي لقيام مكاتب المراجعة بممارسات مراجعة غير  على وأكد مجاهد

  .)٤(مهيكلة هو تخفيض جودة المراجعة 
 المراجعة، أن نمط الهيكلة يعتبر أحد العوامل المؤثرة على جودةإلى توصل أحد الباحثين كما 

وأن هناك مجموعة من المقاييس التي يمكن أن تعكس أثر المراجعة المهيكلة على جودة المراجعة 
وجود ، ووجود برامج مراجعة جاهزة، وتوافر دليل تفصيلي للمراجعة، ووجود أدلة إرشادية :منها

   .)٥(دليل لتعديالت البرامج المهيكلة 
Eh<DÃq]†¹]<ìçq<î×Â<ì†mö¹]<ØÚ]çÃÖ]<íÃq]†¹]<Ðè†Ëe<íŞfi†¹]æ<í  
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، خرىيعتبر استقالل المراجع من المفاهيم التي تميز مهنة المراجعة عن غيرها من المهن األ             
  . )٦(كما أنه حجر الزاوية لمهنة المراجعة وأساس الثقة في المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية

 وتوجيه أعمالهم بدون أي ه الحق في اإلشراف على مندوبي: المراجع علىلويشمل استقال
تدخل من الشركة التي يقوم بمراجعتها، والحرية التامة في اختيار إجراءات وطرق الفحص التي يقوم 
بها، باإلضافة إلى حرية التعبير عن الرأي في التقرير الذي يدلي به على القوائم المالية بدون خوف 

  .  )٧( قادية ضدهمن اتخاذ إجراءات انت

                                                 
(1) Williams et al, (1988), p .490. As cited by:  

  .١٢٦  ص ، )١٩٩٧(،  بالل   
(2) Knapp, (1991), p .39.  

  .  ١٣٠-١٢٨  ص ص ، )١٩٩٧(،   بالل)٣(
  .  ٨٦-٦٨ صص ،  )١٩٩٩(،   جماهد)٤(
  .   ٤٠٧ -١٢٩، ص ص  )٢٠٠٣(،   حممد)٥(
  .   ١١٢٤، ص  )١٩٩٠(،   متويل)٦(
  .  ٦٢، ص  )١٩٩١(،   خضري)٧(



 ٢٨

أن المراجعة المستقلة تعتبر أحد المكونات الرئيسة لإلطار على  Fearnley et alأكد قد و
الستقرار في ا تهددالتنظيمي الذي يدعم سوق رأس المال، وان حالة الفشل في المراجعة يمكن أن 

  . (1) عملية المراجعة مفقودةاستقاللية األسواق المالية خصوصا إذا اقتنعت أن 
كما يعتبر الشك في استقالل المراجع السبب الحقيقي لوجود فجوة التوقعات واتساعها في 

وأن حاالت الفشل األخيرة أحدثت أزمة ال مثيل لها في مهنة المراجعة وحملت جزء كبير . )٢(المستقبل
  . (3)من المشكلة للمخاوف حول استقالل المراجع

ل المراجع يعتبر أحد أسباب فشل المراجعة  إلى أن نقص استقالFearnley et alويرى 
، ولكنهم يفشلون في المضللة الجوهري، والقوائم المالية أن قد يكتشفون الخطين المراجعوذلك أل

  .(4))نقص االستقالل(التقرير عنها أو تصحيحها، أي أن المراجعين يفتقرون إلى النزاهة 
 إلى دراساتفقد توصلت العديد من الأما عن عالقة استقالل المراجعين بجودة المراجعة، 

 De Angelo بين استقالل المراجع وجودة المراجعة، وفي هذا اإلطار خلصت ةوجود عالقة طردي
إلى أن استقالل المراجع يعد أحد الركائز األساسية لتحقيق جودة المراجعة حيث أن المراجع غير 

أن هناك عالقة   أحد الباحثينوأوضح. (5)شفة المستقل ال يمكنه التقرير عن األخطاء والمخالفات المكت
إيجابية بين استقالل المراجع وجودة المراجعة، وأن جودة المراجعة في مفهومها الشامل ال تتطلب 

 ال يمكن تحقيقه في الواقع، بل ينبغي مثالياتحقيق االستقالل بصورة مطلقة حيث أن ذلك يمثل وضعا 
   .)٦(  الظروف السائدةالوصول إلى أقصى قدر ممكن منه في ظل

أن االهتمام بتوفير قواعد تحقيق االستقالل، إلى وتوصلت دراسة ثناء محمد وأمال إبراهيم 
وأكدت فايزه يونس على أنه يجب التحقق من مدى . )٧( تعتبر أحد مقومات تحسين جودة المراجعة

النظير، والتي تعتبر أحد جراء مراجعة إالتزام مكاتب المراجعة بسياسات وإجراءات االستقالل عند 
توصل سالم إلى أن زيادة درجة استقالل المراجع تزيد من جودة و. )٨( وسائل تحسين جودة المراجعة

  . )٩(المراجعة 

 في أن فجوة الجودة تمثل أحد المكونات الرئيسة لفجوة التوقعات وأضاف أحد الباحثين
 الباحث وتوصل. ان األساسية لفجوة الجودة، وأن فجوة استقالل المراجع تعتبر أحد األركالمراجعة

ومواجهة ما  تدعيم استقالل المراجعيشمل في أحد محاوره  من فجوة الجودة للحدإلى إطار مقترح 
  .)١٠( يعوقه من محددات تحقيقا لجودة المراجعة المنشودة

                                                 
(1)  Fearnley, et al, (2005), pp .39-40. 

  .  ١٧٣، ص  )٢٠٠٢(،   العجيمي)٢(
(3)  Taylor, et al, (2003), p .257. 
(4)  Fearnley, et al, (2005), p .40. 
(5)  DeAngelo, (1981), p .186. 

  .  ٢٩٢، ص  )١٩٩٧(،   بالل)٦(
  .   ٢٧، ص  )١٩٩٤(،   حممد وإبراهيم)٧(
  .   ٥٨٢، ص  )١٩٩٧(،   يونس)٨(
    . ٧٤ ص ،) أ-١٩٩٤ (،سامل  )٩(
  .   ١٤٨، ص  )٢٠٠٤(،   الزغيب)١٠(
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اء عملية المراجعة بشكل تؤثر الصفات الشخصية لفريق المراجعة على كفاءة وفاعلية أد
جوهري، ومن تلك الصفات ذات األثر الكبير على عملية التقدير الشخصي وإصدار األحكام في 

  . المراجعة الخبرة المهنية لفريق المراجعة
وقد تبنى الباحثون وجهتي نظر لتعريف الخبرة في المراجعة، األولى تعرف الخبرة بأنها 

بأنها عبارة عن المدة الطويلة  فتعرف الخبرة:  أما وجهة النظر الثانية.(1)األداء األفضل لمهمة محددة 
  . )٢(التي يقضيها الفرد في وظيفة معينة أو في أداء مهمة محددة 

) Expertise(وأكدت األميرة عثمان أن هناك خلط من قبل الباحثين بين مصطلح الخبرة
 يؤدي إلى نتائج مغايرة وغير متسقة،  مماExperience) األقدمية(ومصطلح الممارسة لفترة طويلة

المشاركة في  وأشارت إلى أن الخبرة تتمثل في اكتساب مهارة أو حكمة فائقة من خالل المشاهدة أو
نشاط محدد بذاته، أما األقدمية فيقصد بها المقدرة الذاتية المكتسبة من كل من المعلومات والمهارة 

ظة المباشرة أو المشاركة في الحدث خالل فترات طويلة والممارسة التي تنشأ مجتمعة نتيجة المالح
من الزمن، وأنه بالرغم من أن الخبرة واألقدمية يتضمنان اكتساب الممارس المهني للمعرفة والمهارة، 

  .    )٣( تعكس مستويات نوعية مرتفعة من المعرفة والمهارة الخبرةإن إال 
 اًتعتبر مقياس) Experience(قدمية أن األإلى  Bonner and lewisولتأكيد ذلك أشار 

 لهذا المقياس اًهذا المقياس حظي بقدر من القبول، إال أن هناك عيوبه على الرغم من أن  وأن،للخبرة
  : (4) وهي

مثال على ذلك أن المراجعين في نفس والعدم وجود عالقة تجريبية واضحة بين األقدمية واألداء،  
المعرفة التي يكتسبونها خالل مدة الخدمة والتدريب، كما أن  في االمستوى من المحتمل أن يختلفو

  .المراجعين يمتلكون قدرات فطرية مختلفة مما يؤثر على التعلم واألداء لبعض المهام
مقياس للخبرة ال يسمح بوجود إطار نظري معين للمفاضلة بين المراجعين كأن استخدام األقدمية  

مثال على ذلك أن بعض مدراء المراجعة قد يكونوا خبراء لواذوي المستوى المتماثل من األقدمية، 
 .أكثر من اآلخرين في مهام مراجعة معينة

 اً مناسباًأن عدد سنوات الخبرة التي يقضيها المراجع في تنفيذ المهام يعتبر مقياس ويرى علي
  : )٥( ولكن هذا المقياس يفترض ثبات بعض العوامل مثل،للخبرة

  .حاسبة والمراجعة، والتي تشابه المؤهل العلمي وطرق اكتساب المعرفةالمعرفة العامة بالم. ١
  . ظروف مكاتب المراجعة، من حيث التقارب في الحجم وعدد العمالء وأنشطة العمالء. ٢
 .  المقدرة على التعامل مع المشكالت. ٣

                                                 
(1) Bonner and Iewis, (1990), p .2.  

  :كما ورد يف. ١٤٩٥، ص  )١٩٩٥(،   لطفي)٢(
  .   ٨٠، ص  )٢٠٠٣( ،  حممد    

  .  ١٢٩، ص  )١٩٩٨(،   عثمان)٣(
(4)  Bonner and lewis, (1990), p .2. 

  .  ١٠٠-٩٩ص ص ،  )٢٠٠٠(،   علي)٥(
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ر ف الخبرة بالقدرة على أداء مهمة محددة بشكل أفضل يعتبي أن تعرMarchantكما أوضح 
نجاز المهمة بشكل  وذلك ألنه ال يتضمن أية فكرة عن كيفية تطوير الفرد لهذه القدرة إل،اًناقص اًتعريف
  .   (1)أفضل

مثل ( ال يمكن قياسه بصورة كاملة بمقياس واحد اً ومركباً معقداًبالتالي تعتبر الخبرة مفهومو
هي  الحقيقية  أي أن الخبرة.)٢(اس، ولكنه يحتاج إلى أكثر من مقي)عدد سنوات الممارسة أو األداء

مثل الممارسة أو األقدمية، والتعليم، والمعرفة، والقدرة المتميزة في إصدار : )٣(نتاج عوامل عديدة 
  .أحكام ذات جوده عالية

ونظراً ألهمية هذا العامل فقد تناولت العديد من الدراسات عالقة الخبرة المهنية لفريق 
توصلت أغلب الدراسات إلى أن هناك عالقة إيجابية بينهما، وأن الخبرة المراجعة بجودة المراجعة، و

  . المهنية تعتبر أحد خصائص جودة المراجعة
والتي توصلت إلى أن خبرة فريق  Sutton and lampeومن تلك الدراسات دراسة 

  . (4)المراجعة تعتبر أحد عوامل العمل الميداني المؤثرة على جودة المراجعة 
 على أن خبرة فريق المراجعة ومكتب المراجعة بالعميل Carcello et alراسة كما أكدت د

  : (5)تعتبر أحد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، وأشار إلى ذلك بالخصائص التالية
 في عملية المراجعة على األقل في الـسنتين  Senior Managerمشاركة مدير المراجعة الرئيس   .١

  . الماضيتين
 .  المراجعة في عملية المراجعة على األقل خالل السنتين الماضيتينمشاركة مدير .٢
مشاركة الشريك المسئول عن مهمة المراجعة في عملية المراجعة على األقـل خـالل الـسنوات                 .٣

 . الثالث الماضية
 . قيام مكتب المراجعة بأداء عملية المراجعة للعميل خالل السنوات الثالث الماضية على األقل .٤

ي إلى أن الخبرة المهنية تمكن المراجع من تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وأشار راض
 وتوصل إلى أن المشاركين في .)٦(عنها بكفاءة، مما ينعكس إيجابيا على جودة المراجعة والتقرير
يعتبرون أن الخبرة المهنية لمكتب المراجعة والخبرة ) المراجعين والمعدين والمستخدمين(الدراسة 
   . )٧( صناعة العميل من الخصائص المهمة لجودة المراجعةالمهنية في

EO<DíÃq]†¹]<Ðè†Ê<î×Â<Í]†ý]< <

إلى المراجعين الذين يشغلون مستويات  ةعادتوكل مهام اإلشراف على عملية المراجعة 
 مسئولية، حيث يوكل إلى هؤالء المراجعين )مدراء المراجعة، والمراجعين األول(تنظيمية عليا 
  .يه ومتابعة المراجعين المساعدين خصوصا في المهام غير العادية والمعقدةتدريب وتوج

                                                 
(1) Marchant, (1990), p .21.  

  .   ٣٦٧،  ص  )١٩٩٧(،   فوده)٢(
  .   ٣٦٦ ص ،   املرجع السابق)٣(

(4)  Sutton and Lampe, (1991), p .282. 
(5)  Carcello, et al , (1992), p .7. 

  .   ٢٦٤، ص  )١٩٩٨(،   راضي)٦(
  .  ٢٩٧ املرجع السابق ، ص )٧(
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 عرف أحد الباحثين اإلشراف في مجال المراجعة بأنه ذلك النشاط الذي يمارسه عضو وقد
فريق المراجعة في المستوى اإلداري األعلى من أجل توجيه مجموعة من األفراد في المستوى الذي 

   .)١( كة في زمن محدد وبكيفية محددةيليه لتحقيق أهداف مشتر
وأضاف باحث أخر أن اإلشراف هو توجيه جهود المساعدين المسئولين عن تنفيذ وتحقيق 
أغراض المراجعة، مع تحديد مدى تنفيذ وتحقيق هذه األغراض، ويشمل اإلشراف على أعمال 

ف بصورة مستمرة على إصدار التعليمات للمساعدين، والتعر: )٢(المراجعة على العناصر التالية
 مكتبالمشكالت المهمة، ومراجعة العمل المؤدى، ومعالجة االختالفات في اآلراء بين أفراد 

 مستوياتال األمريكي للمحاسبين القانونيين، عهدملللجنة الفرعية للتعليم التابعة لوقد حددت ا. المراجعة
   . هو موضح في الجدول التاليوعالقتها مع بعضها البعض وذلك كما ، اإلشرافية في المراجعة

  ) ١-٢(جدول رقم 
  المستويات اإلشرافية في المراجعة وعالقتها مع بعضها البعض

  المستوى الخاضع لألشراف  المستوى اإلشرافي  م

١  
 عملية سئول عنالشريك الم

  المراجعة
المديرون المسئولون عن اإلشراف على 

  المراجعين

٢  
المديرون المسئولون عن اإلشراف 

  على المراجعين
  مل الميدانيالمراجعون اُألول المسئولون عن الع

٣  
المراجعون اُألول المسئولون عن 

  العمل الميداني
المراجعون المساعدون والمسئولون عن أداء 

  .إجراءات المراجعة

 ــــــــــــــــــــــــ  المراجعون المساعدون  ٤

 هدحيث خصص المع.  بضرورة االلتزام بهن والباحثيكما نادت العديد من المنظمات المهنية
لتخطيط واإلشراف على عملية المراجعة، والذي ) ٢٢(األمريكي للمحاسبين القانونيين المعيار رقم 

مسئولياتهم، وأهداف : يتطلب من المراجع المسئول عن عملية المراجعة إبالغ مساعديه باألتي
 على نطاق اإلجراءات التي يتعين أدائها على سبيل اإلجراءات التي يتعين أدائها، واألمور التي تؤثر

لتوزيعهم وتخصيصهم عليها، المشكالت محل المراجعة المالئمة جوانب أعمال الشركة ( المثال 
  .)٣ ()المحتملة المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة

 رافلإلش ينظران األمريكي للمحاسبين القانونيين واالتحاد الدولي للمحاسبين هدكما أن المع
  .)٤(على عمل المساعدين في المراجعة كأحد عناصر نظام الرقابة على جودة المراجعة 

                                                 
  .   ٨١، ص  )٢٠٠١(،   زكي)١(
  .   ١٦٧-١٦٦ص ص ،  )١٩٩٧(،   بالل)٢(
  . ٩٤--٩٣، ص ص  )١٩٩٧(،  لطفي )٣(
                                                                                                                   .AICPA,(1996), p.108       :وع إىلميكن الرج )٤(

  . ١٨٧-١٨٦ص ص   ،)٢٠٠٤(،      لطفي



 ٣٢

أما على مستوى الباحثين، فقد أشار البعض إلى أن األشراف المالئم أمراً ضرورياً في 
المراجعة الن العديد من أنشطة العمل الميداني يتم تنفيذها بواسطة مساعدين خبراتهم العلمية 

  : )٢( أن اإلشراف يؤثر على األداء المهني من الزوايا آالتيةوأضاف أحد الباحثين إلى . )١(محدودة
  . حصول فريق المراجعة على أدلة اإلثبات الكافية التي تفي بأغراض المراجعة.  ١
  . تخفيض أخطاء السهو في المعاينة والتي قد يقع فيها المراجع إلى أدني حد ممكن. ٢
  . جعة بأنواعها إلى أقل ما يمكنتخفيض مخاطر المرا. ٣
  . ترشيد األحكام الشخصية للمراجعين وزيادة دقتها. ٤
  .إنجاز مهام المراجعة بتكلفة أقل وفي الوقت المناسب. ٥

 ولذا يجب التفريق بينها وبين إجراءات ،المتابعة جزء أساسي في عملية اإلشراف كما تعتبر
 تقديم الدليل حول صحة أو عدم صحة التأكيدات المراجعة، حيث تركز إجراءات المراجعة على

 في القوائم المالية، أما أنشطة المتابعة فتركز على تقديم الدليل حول صحة أو عدم صحة ةالوارد
  .)٣(إجراءات المراجعة التي تم أداؤها

وتناولت العديد من الدراسات عالقة اإلشراف على فريق المراجعة بجودة المراجعة، ومنها 
 األمريكي للمحاسبين هدأن تمتع المشرف بعضوية المعأشارت إلى  والتي Carcello et alدراسة 

 يعدا من خصائص بالمعهدالقانونيين، واجتياز المراجعين دون المستوى اإلشرافي المتحان القبول 
قدها وأكد العديد من العمالء والمراجعين خالل ندوه ع. (4)عامل االلتزام بالمعايير العامة للمراجعة 

المراجعون في والية أوهايو األمريكية على أهمية اإلشراف والمتابعة كأحد وسائل تحسين جودة 
  .   (5)المراجعة 

أن معرفة المدير المشرف علي عملية المراجعة  إلى  Chen et alكما خلصت دراسة 
 يعتبران من بصناعة العميل معرفة جيدة، واشتراك المدير المشرف في عملية المراجعة بشكل نشط،

  .(6) أهم خصائص جودة المراجعة في الصين
وأشار أحد الباحثين إلى أن اإلشراف ينطوي على التوجيه والمتابعة، وأن مراجعة أوراق 

، وتوصل إلى أن اإلشراف يعتبر أحد أهم )٧(العمل عنصر مهم من عناصر متابعة أعمال المراجعة
  .)٨( العوامل المؤثرة على جودة المراجعة

وصل أحد الباحثين إلى أن التوجيه الفعلي لشريك ومدير ومشرف المراجعة في مواقع تو
العمل، وخضوع أوراق عمل المراجعة للتقييم من قبل المستويات اإلشرافية، باإلضافة لوجود نظام 

                                                 
  .   ٤٤ص  ،  )٢٠٠٢( أريرت ولوبك ، )١(
  .   ٨٥-٨٤ص ص ،  )٢٠٠١(،   زكي)٢(
  .   ١٦٧، ص  )١٩٩٧(،   بالل)٣(

(4) Carcello, et al, (1992), p .7.  
(5) Meier and Fuglister, (1992), p.21-22.  
(6)  Chen, et al, (2001), p .165. 

  .   ٢٩٤-٢٩٣ص ص ،  )١٩٩٧(،   بالل)٧(
  .   ٣٠٢، ص   املرجع السابق)٨(



 ٣٣

لترتيب أداء المرؤوسين تعتبر مؤشرات فرعية يمكن اتباعها لقياس أثر اإلشراف على جودة 
  .)١( ن اإلشراف عامل يؤثر بشكل جوهري على جودة المراجعةالمراجعة، وأ

EP<DíÃq]†¹]<ØéÛÂ<æ<íÃq]†¹]<Ðè†Ê<°e<l÷^’i÷]< <
تعتمد خدمة المراجعة على العالقة الثنائية والمباشرة بين مكتب المراجعة والعمالء، والتي 

  :  )٢(يجب أن تتميز باألتي
  . كتب المراجعة يحدث لغرض معينأن تكون عالقة هادفة، فاالتصال بين العميل وم .١
 ال تتطلب بالضرورة معرفة مسبقة، حيث توصف هذه العالقة بأنها نوع من عالقة الغرباء،  .٢

 . وتحدث في إطار من القيود والمحددات
أنها عالقة محدودة األبعاد، حيث تكون هذه العالقة محدودة وفقاً لطبيعة ومحتوى الخدمة  .٣

  . المطلوب تقديمها
 على ون يعتمدالمراجعينن أالعامل من العوامل المهمة في مجال المراجعة، بسبب ويعد هذا 

موظفي منشأة العميل في الحصول على المعلومات المهمة والتي تساعدهم على فهم طبيعة نشاط 
 والحصول على األدلة التي يصعب الحصول عليها من فحص المستندات والدفاتر الموجودة ،العميل

  .بحوزتهم
أحد الباحثين أن هناك مجموعة من الصفات الشخصية التي يجب أن تتوافر في وأضاف 

المراجع حتى يتمكن من تفهم أنشطة العميل والتعامل معه إلتمام عملية المراجعة بجودة عالية، مثل 
  .)٣(  االتصال مع اآلخرينةالكياسة واللباقة وجود

على العالقة الثنائية والمباشرة بين وترجع أهمية هذا العامل إلى أن خدمة المراجعة تعتمد 
  . )٤ ( ويعد االهتمام بالعمالء هي جوهر هذه العالقة التفاعلية،العمالء ومكتب المراجعة

وتوصلت العديد من الدراسات إلى أن االتصاالت الجيدة بين العميل والمراجع تعتبر أحد 
إلى أن  Sutton and Lampeدراسة فقد توصلت . الخصائص التي تشير إلى تحقق جودة المراجعة

 يعتبر أحد خصائص جودة المراجعة المرتبطة Rapport Clientمع العمالء جيده بناء عالقات 
  . (5) بالعمل الميداني

إلى أن االتصال المتكرر بين فريق المراجعة وإدارة    Carcello et alدراسة كما خلصت 
ألولى لجودة المراجعة والتي حظيت بأعلى عد أحد الخصائص العشر ايالمنشأة الخاضعة للمراجعة 

  .(6) متوسط من خالل تحليل آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة 
إلى أن الزيارات المتكررة لموقع العميل من قبل الشريك   توصلت دراسة سناء بدرانذلكك

   .)١(المشرف على عملية المراجعة يعتبر أحد أهم العناصر المكونة لجودة المراجعة 
                                                 

  .  ٤٠٨-١٥٣ص ص ،  )٢٠٠٣(،   حممد)١(
  .   ٢١١، ص  )٢٠٠٢(، عبدالغين و اهلادي   )٢(
  .   ٧٤، ص  )٢٠٠٣(،   حممد)٣(
  .    ٢٤٤-٢٤٣ص ص ،  )٢٠٠٣(،   عبد الغين و اهلادي)٤(

(5)  Sutton and Lampe, (1991), p .282. 
(6) Carcello, et al, (1992), p .6.  



 ٣٤

فتوصلت إلى أن اتصال فريق المراجعة بمدير اإلدارة المالية للعميل  أما دراسة الحميد
وجود اتصال دوري ودائم بين فريق عمل المراجعة ومديري العميل، وإطالع مجلس وباستمرار، 

إدارة الشركة على جميع نتائج المراجعة بصفة مستمرة، تعتبر من خصائص جودة المراجعة المتعلقة 
  . )٢( مل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذبالع

إلى أن ارتباط مسئولي مكتب المراجعة بعملية المراجعة واالتصال  وتوصلت دراسة لطفي
>.  )٣(بينهم وبين إدارة العميل تعتبر من العوامل المؤثرة على جودة المراجعة  <

Et<De<íŞfi†¹]æ<íÃq]†¹]<ìçq<î×Â<ì†mö¹]<ØÚ]çÃÖ]<ì`ß¹^íÃq]†¹]<Ø¦<  
EM<DíéÖ^¹]<^ãiçÎæ<íÃq]†¹]<Ø¦<ì`ß¹]<Üru< <

يوجد في سوق العمل العديد من المنشات التي تزاول النشاط االقتصادي، ويعتبر حجم الشركة 
 أنها ذات حجم صغير، كما أن :أحد مجاالت التمايز بينها، فهناك المنشآت الفردية وهي منشآت تتميز

ركات ذات حجم متوسط، باإلضافة إلى ظهور الشركات المساهمة هناك شركات األشخاص وهي ش
  . التي تتميز بكبر حجمها وانفصال ملكيتها

وتختلف الحاجة للمراجعة بين األنواع الثالثة السابقة، وتعتبر الشركات المساهمة هي أكثر 
نواع طلبا على األنواع أهمية لما لها من دور فعال في إنعاش االقتصاد القومي، كما أنها أكثر األ

المراجعة، وذلك نتيجة النفصال الملكية وكبر حجم صراعات الوكالة، باإلضافة إلى أن المراجعة 
  .  إلزامية على هذا النوع من الشركات

 أن الشركات كبيرة الحجم تتميز بانفصال الملكية عن اإلدارة  Barefield et alأوضح وقد 
: ن ثالثة أنواع من الصراعات التي حددتها الدراسات السابقة بيواوتزداد فيها صراعات الوكالة، وميز

الصراعات بين المالك والمدراء، والصراعات بين المدراء والموظفين، الصراعات بين المالك 
أنه كلما زادت حدة الصراعات كلما زاد الطلب على المراجعة ذات الجودة وخلصوا إلى . والدائنين
  .  (4)العالية 

اوي أنه كلما زاد حجم الشركة وتعقدت عملياتها كلما زاد الفصل بين الملكية كما أشار الدهر
واإلدارة وزادت تكلفة الوكالة، وبالتالي يفترض أنه كلما زاد حجم الشركة كلما زادت حاجتها إلى 
خدمة مراجعة ذات جودة عالية، وذلك لمحاولة طمأنة المالك والدائنين بأن القوائم المالية تعكس فعال 

  .)٥( لمركز المالي السليم للشركةا
أنه يجب على المراجع التعرف على حجم الوحدة محل المراجعة، الن  وأضاف أحد الباحثين

الوحدات كبيرة الحجم تتعدد عملياتها، وتخضع لمراقبة وضغوط طوائف مختلفة كالمستثمرين الحاليين 

                                                 
  
  .   ٣٢، ص  )١٩٩٦(،   بدران)١(
  .   ٤١٨، ص  )١٩٩٥(،   احلميد)٢(
  .  ١٤٧٨، ص  )١٩٩٦(،   لطفي)٣(

(4)  Barefield, et al, (1993), p .76. 
  .   ٢٣٣، ص  )٢٠٠٢(،   الدهراوي)٥(



 ٣٥

على عاتق المراجع عند قيامه بمهام والمرتقبين، وهذه الظروف تؤدي إلى زيادة األعباء الملقاة 
  .)١(المراجعة في مراحلها المختلفة 

حاولت العديد من الدراسات، التوصل إلى نوع العالقة بين حجم الشركة محل المراجعة لقد و
مثل إجمالي القيمة الدفترية (لقياس حجم الشركة وجودة المراجعة، واستخدمت العديد من المؤشرات 

ولكن هذه الدراسات توصلت إلى ، )٢()  وعدد العاملين بالشركة،مة اإليراداتوإجمالي قي، لألصول
بعض الدراسات أن هناك عالقة سلبية بين حجم الشركة محل أوضحت  حيث .متناقضة نتائج

 أن كبر إلى Donald and Girouxدراسة فعلى سبيل المثال أشارت المراجعة وجودة المراجعة، 
الي قد تجعل العميل يمارس بعض الضغوط على المراجع النتهاك حجم الشركة وقوة مركزها الم

المعايير المهنية وقد يصل مستوى الضغط إلى حد التهديد بتغيير المراجع، وتوصال إلى أن هناك 
  .(3) عالقة سلبية بين جودة المراجعة وكبر حجم العميل وقوته المالية

بعض  أن عميل المراجعة قد يمارس أننا ال نستطيع إنكاروبالرغم من النتيجة السابقة ف
على المراجع لينتهك المعايير المهنية، ولكن المهنة ومحيطها أوجدا نقاط الدفاع المتمثلة الضغوط 

   : )٤(في
 ). مراجعة النظير( الفحص الرسمي لنتائج وأوراق المراجعة بواسطة طرف ثالث 
 . ةاحتمال اشتراك أكثر من مكتب مراجعة في عملية مراجعة واحد 
 . العقوبات المهنية الناشئة عن عدم االلتزام بالمعايير المهنية 
 . تأثر سمعة المكتب واحتمال فقده لعدد من العمالء في حالة خضوعه للعميل 
 . التعرض للتقاضي من قبل الغير وما قد ينجم عن ذلك من خسارة 
  .البيئة التنافسية للمهنة والتي أصبحت الجودة هي العامل الحاسم فيها 
  . احتمال وجود لجنة مراجعة لدى العميل تدعم استقالل المراجع 

 إلى أن هناك عالقة إيجابية بين جودة Krishnan and Schauerتوصل ومن جهة ثانية فقد 
أن هناك عالقة إيجابية بين  إلى كما أشار حسنين وقطب. (5) المراجعة وحجم العميل وقوته المالية

 أن الشركات كبيرة إلى Hay and Davisوتوصل . )٦(محل المراجعة جودة المراجعة وحجم المنشأة 
تختار مراجع من المراجعين الخمسة الكبار، على اعتبار أن مكاتب المراجعة الخمسة الكبار  الحجم

  . (7) تعتبر مكاتب ذات جودة عالية
ة إلى أن حجم منشأة العميل يعتبر أحد الخصائص المهمة لجود أحد الباحثين كما توصل

  . )٨(المراجعة 
                                                 

  .   ١٣٤، ص )٢٠٠١(،   زكي)١(
  .  ١٨٣، ص  )٢٠٠٣(،   حممد)٢(

(3) Deis and Giroux, (1992), p .463.   
  .   ٣٣، ص  )١٩٩٧(،   صبيحي)٤(

(5)  Krishnan and Schauer, (2000), p .22. 
  .   ٣٩٦، ص  )٢٠٠٣(،   حسنني وقطب)٦(

(7)  Hay and Davis, (2004), p .37. 
  .   ٥١،  ص )١٩٩٧( صبيحي، )٨(



 ٣٦

ومن ناحية ثالثة فقد توصل أحد الباحثين إلى أن حجم منشأة العميل وقوتها المالية ال يؤثران 
  . )١(على جودة المراجعة 

EN<DØÓéâíé×}]‚Ö]<íe^Î†Ö]<< <
 تعدد وتنوع وتعقد العمليـات      إلىإن كبر حجم المشروعات وظهور الشركات المساهمة أدى         

م الملقاة على عاتق إدارة تلك المشروعات، ولتحقيق اإلدارة ألهدافها كـان            مما زاد من المها   ،  داخلها
  .البد لها من االستعانة بنظم رقابة داخلية موثوق بها

 األمريكي للمحاسبين القانونيين الرقابة الداخلية بأنها الخطة التنظيمية وكل مـا            هدوعرف المع 
 دقـة الحـسابات     واختبارافظة على األصول،     من وسائل وإجراءات يتبناها المشروع للمح      بهايرتبط  

  . )٢( ودرجة االعتماد عليها، وتنمية كفاءة العمل، وتشجيع اتباع السياسات اإلدارية الموضوعة
المحافظـة علـى   : و يتضح من التعريف السابق أن أهداف الرقابة الداخلية تشتمل على األتي       

لية التـشغيل، االسـتجابة للقـوانين والقواعـد         األصول، واالعتماد على التقرير المالي، وكفاءة وفعا      
  . التنظيمية
ولهذا فقـد   عد مناقشة هيكل الرقابة الداخلية أمر له أهمية خاصة بالنسبة لعملية المراجعة،             تو

جميع الـشركات    ) SEC(تلزم هيئة سوق األوراق المالية والبورصة       أن  ب Treadwayأوصت لجنة   
،  وأن يتم تشكيل لجنة تنبثق       (3)ا وتقييمها لهيكل المراقبة الداخلية    مسئولياتهإلى  في تقاريرها   أن تشير   ب

عن المنظمات المهنية مهمتها تحقيق التكامل بين المفاهيم المختلفة للرقابة الداخلية من أجـل تـوفير                
تم تشكيل لجنة مـن      Teadwayوفي ضوء توصيات لجنة     . )٤(تعريف مرجعي محدد، ومقبول مهنيا    

 واسـتهدفت اللجنـة تحقيـق       )COSO( باسم لجنة كوسـو      ت، وعرف )٥( المهنية   العديد من المنظمات  
  :)٦(األهداف التالية

 . توفير إطار متكامل عن الرقابة الداخلية يفي بمتطلبات كافة األطراف المهتمة 
 . مساعدة اإلدارة لتحقيق أفضل رقابة داخلية ممكنة 
 للجهات الخارجية   عدة اإلدارة في إعداد تقرير    لمساتوفير أدوات لتقييم الرقابة الداخلية، وإرشادات        

 .بنتائج هذا التقييم
لرقابة الداخلية هي بيئة ل مقومات مهمة ة أن هناك خمسCOSO لجنة كما أوضح تقرير

  . Monitoring (7) الرقابة، وتقييم المخاطر، وأنشطة الرقابة، والمعلومات واالتصال، والمتابعة

                                                 
  .   ٤٠٩، ص  )٢٠٠٣(،  حممد)١(
  .   ٥٠، ص  )١٩٩٠(،  وىتي  اش)٢(

(3)   Fiorelli  and Rooney , (1997), pp .57-60.  
  .   ٦٧، ص )١٩٩٩(،   حسن)٤(
معهد احملاسبني اإلداريني، ومعهد املديرين املاليني، واجلمعية األمريكيـة للمحاسـبة، ومعهـد             :    مت تشكيل جلنة كوسو من املنظمات التالية         )٥(

، وتقريـر أخـر يف مـايو         م١٩٩٢وقد أصدرت اللجنة تقريرها يف ديسمرب       .  و املعهد االمريكي للمراجعني اخلارجيني     راجعني الداخليني امل
  .م١٩٩٤

  . ٦٩، ص )١٩٩٩(،   حسن)٦(
(7)   Fiorelli  and Rooney , (1997), pp .57-60.  



 ٣٧

رقابة داخلية فعال يعتبر أحد المفاهيم المتعارف عليها        هيكل   إلى أن وجود   ولوبك   وأشار ارينز 
. )١( في المراجعة من الوجهتين النظرية والعملية، ويقلل من كمية أدلة اإلثبات التـي يجـب جمعهـا                

وأضاف أن الرقابة الداخلية الجيدة تمنع وقوع الكثير من االختالسات بأكثر مما يكتشفه المراجعـون               
  .  )٢(األكفاء

الرقابة الداخلية يعد أحد العوامل المؤثرة علـى مـدى قبـول            هيكل   حسن على أن فهم      وأكد
  . )٣(الوحدة االقتصادية كعميل لدى المراجع، كما يساعد ذلك على تحديد أتعاب عملية المراجعة 

 فقد تناولت العديـد     ،الرقابة الداخلية وأثرها على عملية المراجعة     هيكل  وألهمية دراسة وتقييم    
لرقابة الداخلية يعتبر   ل فعال   هيكلدراسات أثر ذلك على جودة المراجعة، وتوصلت إلى أن وجود           من ال 

  . أحد العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي على جودة المراجعة
الدراسة المستفيضة لهيكل أن  والتي توصلت إلى Carcello et alومن تلك الدراسات دراسة 

 كمـا   . (4) دة المراجعة المتعلقة بالعمل الميـداني للمراجعـة       الرقابة الداخلية تعتبر أحد خصائص جو     
توصل أحد الباحثين إلى أن هيكل الرقابة الداخلية للعميل يعتبر أحد العوامل المـؤثرة علـى جـودة                  

  . )٥( المراجعة
وأوضح باحث أخر أن وجود هيكل رقابة داخلية فعال يعتبر أحد العوامل المؤثرة على جودة               

ن خالل كفاءة إدارة المراجعة الداخلية في اكتشاف األخطاء والمخالفات الجوهريـة            المراجعة وذلك م  
 كما أكد عمالء    .)٦( في القوائم المالية، ومساعدة المراجع على تحديد مدى وتوقيت إجراءات المراجعة          

المراجعة على أهمية فهم سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراجعين كأحد عناصر منـع               
  .   (7)وقوع األخطاء والغش التي تحقق جودة المراجعة 

EO<DíÃq]†¹]<Ý^ãÚ<‚ÏÃi< <
إن تعقد مهمة المراجعة يعتبر أحد أهم المحددات الرئيسة لشكل وتفاصيل برنامج المراجعة 

  .والذي يتمثل في اإلجراءات المحددة مقدما لجمع األدلة
كمية الطاقة الذهنية (ما لصعوبة المهمة إ وأشار عبده إلى أن تعقد المهمة يعتبر بمثابة مرادف

 المطلوبة Human Processingالتي يجب أن يوليها الفرد ألداء المهمة أو كمية التجهيز البشري
  .)٨ ()المدخالت، التجهيز، والمخرجات( أو هيكل المهمة ) ألداء المهمة

م بأداء المهمة األول يتعلق بالشخص القائ: أن لهذا التعريف بعدين  نفس الباحثوأوضح
، والثاني يتعلق بهيكل المهمة ذاتها، وأن األسباب التي تؤدي لتعقد مهمة المراجعة )المراجع(

  : )١( والمرتبطة بكل بعد هي

                                                 
  .   ٤٤، ص )٢٠٠٢ ( ولوبك ،ريرتأ )١(
  .   ٣٧٧ ، ص  املرجع السابق)٢(
  .   ٧٩، ص  )١٩٩٩(،   حسن)٣(

(4) Carcello, et al, (1992), p .7. 
  .   ٤١٠، ص  )٢٠٠٣(،   حممد)٥(
  .   ١٤٩، ص  )٢٠٠٠(،   ابو هارجه)٦(

(7) Meier and Fuglister, (1992), p.22. 
  .  ٨-٧ص ص ،  )١٩٩٥(،   عبده)٨(



 ٣٨

شكل جدولي (  على شكل تقرير المعلومات هالتطور التكنولوجي وأثر: األسباب المتعلقة بالبعد األول
  . ارة المراجع، وهيكل معرفة وخبرة ومه)أو شكل بياني

، )مثل زيادة كمية المدخالت، عدم وضوح المدخالت(تعقد المدخالت: األسباب المتعلقة بالبعد الثاني
، وتعقد )مثل زيادة كمية إجراءات التجهيز، وعدم وضوح إجراءات التجهيز( وتعقد عملية التجهيز

  ).مثل زيادة كمية المخرجات، وعدم وضوح المخرجات(المخرجات 
أنه يمكن االستدالل على درجة تعقد المهمة لمنشأة العميل من إلى حد الباحثين أكما خلص 

   :)٢( خالل المؤشرات التالية
لما لهذا العامل من تأثير واضح على :  العميلهنوع الصناعة والقطاع الصناعي الذي ينتمي إلي. ١

  .جعةعلى تنفيذ خطوات وإجراءات المراوالمعرفة المطلوبة عن صناعة العميل، 
ويعتبر هذا العامل من أشهر المؤشرات المستخدمة لبيان تعقد : عدد الشركات التابعة لمنشأة العميل. ٢

  . المهام نظرا لتأثيره على تكلفة الفحص، كما أن تنوع األنشطة وانتشار الشركات تزيد من تعقد المهام
 إلى تعقد ىل اإللكتروني مما أدمثل استخدام نظم التشغي: تعقد بيئة معالجة البيانات المحاسبية. ٣

عملية المراجعة من خالل تعقد الحصول على أدلة اإلثبات، وتعقد النظم المحاسبية، وعدم توفر 
  .المرونة في نظم الحاسب كما هي متوفرة في النظم اليدوية

جودة المراجعة، وتناولت بعض الدراسات العالقة بين تعقد مهام المراجعة لدى العميل لقد و
 Sucherتوصلت دراسة  حيث .صلت تلك الدراسات إلى نتائج متعارضة حول اتجاه تلك العالقةوتو

et al عملية المراجعة وفهم عمل العميل يعتبران من العوامل تواجهها  إلى أن كمية العراقيل التي
مة دراسة عبده إلى أن لتعقد مهكما توصلت . (3)المؤثرة على جودة المراجعة في جمهورية التشيك 

المراجعة العديد من اآلثار السلبية على جودة أحكام المراجعة، وأنه يمكن تحسين جودة األحكام 
إعادة هيكلة مهمة المراجعة عن طريق : )٤(المهنية من خالل ممارسة عملية المراجعة بالطرق التالية 

رة في مجال استخدام مساعدات القرار، وإحداث تغيرات في برامج التدريب، واستخدام نظم الخب
  .المراجعة، وفهم المستوى السليم لتعقد مهمة المراجعة

توصل أحد الباحثين إلى أن تعقد نظم التشغيل لدي العميل ال يعتبر من وعلى خالف ذلك 
  .)٥(العوامل المؤثرة على جودة المراجعة 

، ومما سبق يتضح أن تعقد مهام المراجعة يعد من العوامل المؤثرة على جودة المراجعة
ويتفق الباحث مع وجهة النظر التي أشارت إلى أن تعقد المهام يؤثر سلبياً على جودة المراجعة وذلك 
الن المهام المعقدة تحتاج إلى مراجعين خبراء وعلى مستوى عالي من التدريب والمعرفة وهؤالء قد 

  . ال يتواجدون لدى كل مكاتب المراجعة

                                                 
  
  .   ٩، ص   املرجع السابق)١(
  .  ١٨٨-١٨٥ص  ص،  )٢٠٠٣(،   حممد)٢(

(3)  Sucher, et al, (1998), p .15. 
  .   ٥٠، ص  )١٩٩٥(،   عبده)٤(
  .٤٠٩، ص  )٢٠٠٣(،   حممد)٥(



 ٣٩
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اجعة من حيث المفهوم واألهمية والعوامل المؤثرة، وتوصل في ناقش هذا الفصل جودة المر
ن والمنظمات المهنية ون والمهتموالهتمام الكبير الذي أواله الباحثإضوء ذلك إلى أنه بالرغم من 

لجودة المراجعة فأنهم لم يتوصلوا إلى مفهوم محدد ودقيق لها، ولذا فقد تم عرض المداخل التي تبناها 
  : كما يليمفهوم جودة المراجعة الباحثون لتحديد 
 جودة المراجعة بمقدرة المراجع على اكتشاف األخطاء والمخالفات التي تحتوي ويربط: المدخل األول

ويعتبر هذا المدخل أقدم المداخل المستخدمة لتعريف جودة . المراجعةمحل عليها القوائم المالية 
  . المراجعة

عة ومدى التزام المراجع بالمعايير المهنية المتعارف عليها، ربط بين جودة المراجيو: المدخل الثاني
  .هذا المدخل المنظمات المهنيةتبنت و

 المستفيدة األطرافربط بين جودة المراجعة ومدى تحقيق رغبات واحتياجات جميع يو: المدخل الثالث
ويقي واإلنتاجي  الفكر التسهمن خدمات المراجعة، ويتشابه هذا المدخل مع تعريف الجودة الذي أورد

  .  لجودة المنتجات
ونظراً ألن جودة المراجعة ضرورية لضمان وفاء مهنة المراجعة بمسئولياتها تجاه جميع 
األطراف المهتمة بعملية المراجعة، فقد تم مناقشة الجوانب التي تزيد من تلك األهمية والتي تعود إلى 

 كما أنها تساهم في تضيق فجوة التوقعات، وتزيد كونها تساعد على تأكيد االلتزام بالمعايير المهنية،
من قدرة المراجعين على اكتشاف األخطاء والمخالفات التي تحتوى عليها القوائم المالية، وتقلل من 

، وأخيرا ةحدة صراعات الوكالة، وتساهم في تدعيم مفهوم حوكمة الشركات ، وتعد أداة تنافسية جيد
  .  المراجعةثقة في مهنةتمثل جودة المراجعة أحد دعائم ال

كما تم مناقشة العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والتي أمكن تجميعها في ثالث مجموعات 
العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة، والعوامل المرتبطة بفريق المراجعة، والعوامل : كما يلي

العوامل ذو أثر إيجابي بعض تلك  وتبين من خالل ذلك إلى أن .المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة
أن هناك بعض العوامل لم تستقر في حين على جودة المراجعة والبعض اآلخر ذو أثر سلبي، 

وعلى هذا سوف يخصص الفصل التالي لمناقشة . الدراسات على نوعية أثرها على جودة المراجعة
النسبة للعوامل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، للوقوف على ما تم التوصل إليه ب

  .   المؤثرة على جودة المراجعة، باإلضافة إلى تحديد موقع الدراسة الحالية منها
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äÚ‚ÏÚ<V< <
يعرض هذا الفصل أبرز الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وذلك لتعرف على ما 
توصلت إليه هذا الدراسات من نتائج من ناحية، وبيان ما يمكن أن تضيفه الدراسة الحالية من ناحية 

  . أخرى

  :  كما يليعرض هذه الدراسات في ثالث مجموعات أساسيةوتم 

  .   الدراسات التي حاولت قياس جودة المراجعة:المجموعة األولي

  .الدراسات التي تناولت أثر عامل واحد على جودة المراجعة: المجموعة الثانية

  .جعةالدراسات التي تناولت أثر مجموعة من العوامل على جودة المرا: المجموعة الثالثة

  

  

  

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ] 
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حاولت العديد من الدراسات وضع أطر علمية يتم من خاللها تحديد العوامل المـؤثرة علـى                
جودة المراجعة، بهدف التوصل إلى مقياس مناسب يتم بواسطته االستدالل على جودة المراجعة، ومن              

  :التاليةتلك المحاوالت الدراسات 

   )Sutton and Lampe ()1  ,1991(  دراسة) ١(
هدفت هذه الدراسة إلى وضع نموذج شامل لقياس جودة المراجعة يقوم على تقيـيم عمليـات                

  . مراجعة فعلية يتم أداؤها بالنسبة لمهمة مراجعة معينة
 مراجع، حيث قُـسموا   ) ٢٠٠(واعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء وزعت على أكثر من          

إلى مجموعات فرعية منظمة بغرض التوصل إلى مدى اإلجماع حول العوامل التي تؤثر على جـودة           
مرحلـة التخطـيط    : وتم تقسيم عملية المراجعة إلى ثالث مراحـل       . المراجعة، ومقاييس تلك العوامل   

  . للمهمة، ومرحلة العمل الميداني، ومرحلة اإلدارة النهائية للمراجعة
  : جموعة من النتائج أبرزهاوتوصلت الدراسة إلى م

 : وضع النموذج التالي لقياس جودة المراجعة .١
مجمـوع       ) +  مقياس عوامـل التخطـيط     Xعوامل جودة التخطيط    ( مجموع   = جودة المراجعة      

عوامل جـودة اإلدارة    ( مجموع  ) +  مقياس عوامل العمل الميداني    Xعوامل جودة العمل الميداني     ( 
  ).  مقياس عوامل اإلدارةXالنهائية للمراجعة 

أن هناك تسعة عشر عامل رئيس مؤثر على جودة عملية المراجعة تـم تقـسيمهم إلـى ثـالث                   . ٢
  : مجموعات كما يلي

التغيرات المحيطة بالمنشأة محل المراجعة، وتوقيت التخطـيط،        : العوامل المتعلقة بمرحلة التخطيط    
 . وتقييم الخطر

العميـل، ومـذكرات    ) قـدرة (تفهم أنظمة العميل، وكفاءة   : الميدانيالعوامل المتعلقة بمرحلة العمل      
، واستعداد العميل، وخبرة فريق المراجعـة،  Planning memos/ Programsالتخطيط والبرامج 

،  Unusual Items أوراق العمل، والبنـود غيـر العاديـة   لاكتماوإتمام العمل قبل نهاية العام، و
عملية المراجعة، والموارد الكلية المتاحة لمكتب المراجعة، وقيود        والعالقات مع العميل، وإمكانيات     

 . الوقت
رد فعل العميل، وتوقيت و إمكانيـات تقيـيم المـوظفين           : العوامل المتعلقة بمرحلة اإلدارة النهائية     
 .، وتحديد فواتير األتعاب، وتحليل موازنة الوقت)فريق العمل(
لعمل الميداني ذات أهمية نسبية عالية بالنـسبة لبقيـة          اعتبرت العوامل  اإلثنى عشر المتعلقة با       .٢

  . العوامل المؤثرة على جودة عملية المراجعة
  
  

                                                 
(1) Sutton and Lampe, ( 1991) , pp .275-288. 
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  )١()١٩٩٤طلبة (دراسة ) ٢(
التأهيل : حاولت الدراسة بيان مدى تأثير العوامل التالية على جودة أداء عملية المراجعة

لمراجع في مراجعة حسابات الشركة، وأتعاب العلمي والتدريب العملي للمراجع، والفترة التي يقضيها ا
عملية المراجعة، والمنافسة بين مكاتب المراجعة، ومراجعة النظير، وعدد الساعات التي يقضيها 

  : المراجع في عملية المراجعة، وذلك من خالل تصور النموذج التالي لجودة المراجعة
مراجعة (٥ب)+ المنافسة(٤ب)+ باألتعا(٣ب)+ الفترة(٢ب)+ التأهيل(١ب+ أ = جودة المراجعة

  )٢( جـ)+ عدد الساعات( ٦ب)+ النظير
بـسلطنة  (وقد اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء وزعت على المراجعين في مدينة مسقط             

  . إليجاد معامل ارتباط سبيرمانSPSS، وتم تحليل البيانات باستخدام حزم )عمان
    :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

أن جميع العوامل محل الدراسة ذات تأثير على مستوى جودة المراجعة، وأن مراجعة النظير تعتبر           .١
من أكثر العوامل تأثيرا في مستوى الجودة، أما عدد السنوات فكان أقل العوامل تأثيرا على مستوى                

  .جودة المراجعة
راجعة تعتبر عوامل ذات تأثير     أن التأهيل العلمي والعملي للمراجع، ومراجعة النظير، وساعات الم         .٢

 . إيجابي على مستوى جودة المراجعة
أن عدد السنوات التي يقضيها المراجع في مراجعة عميل معين، ونسبة األتعاب، والمنافسة تعتبـر                .٣

 .عوامل ذات تأثير سلبي على مستوى الجودة

  )٣()٢٠٠٣محمد، ( دراسة ) ٣(
ثرة على قياس وضبط جودة األداء المهني مع هدفت الدراسة إلى اقتراح نموذج للعوامل المؤ

  . قياس وتحليل أهم تلك العوامل
واعتمدت الدراسة على األسلوبين االستقرائي واالستنباطي، وتم جمع البيانات باستخدام قائمة 
استقصاء تم توزيعها على مكاتب المراجعة الخاصة ومراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم 

وباالعتماد على ) ١٠( اإلصدار SPSSمجمعة باستخدام حزم البرامج اإلحصائية تحليل البيانات ال
التكرارات المطلقة والنسبية، ومقاييس النزعة المركزية والتشتت، ونموذج تحليل التمايز، والتحليل 

  . اللوجيستي
  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

حجم وسمعة مكتب المراجعة : لى جودة األداء المهنيأن العوامل التالية ذات تأثير جوهري ع .١
وتخصص مكتب المراجعة في نشاط معين، واالتصاالت الجيدة مع العميل، والمعرفة والخبرة 
المهنية، واالستقالل والخدمات االستشارية، ونظام قبول العمالء واالستمرار معهم، وقيود موازنة 

                                                 
  .١٣١٣-١٢٨٥ ص ص ،) ١٩٩٤( طلبة ،  )١(
  ).أ، ج(مل يوضح الباحث يف هذه الدراسة ما املقصود بالرموز   )٢(
     ).٢٠٠٣( ، حممد )٣(



 ٤٤

 االرتباط مع العميل، وهيكلة عملية المراجعة، الوقت، وأتعاب عملية المراجعة، وطول فترة
ومخاطر عملية المراجعة، والتخطيط لعملية المراجعة، وأدلة اإلثبات في المراجعة، والمعاينة في 
المراجعة، واألشراف على فريق المراجعة ونظم االتصاالت بالمكتب، وقواعد السلوك المهني، 

م المهنية، وااللتزام بالتشريعات السارية، وأوراق عمل وااللتزام بالمعايير المهنية، ودقة األحكا
المراجعة، ونوعية محتوى تقارير المراجعة، ونوع العالقة بين العميل ومكتب المراجعة، وهيكل 
نظام الرقابة الداخلية لدى العميل، وكفاءة ونزاهة إدارة العميل، والتصرفات غير القانونية 

 الشك المهني لدى المراجع، وتقييم األداء، ومراجعة النظير، للعمالء، والفحص التحليلي، وتوافر
 . وسياسات وإجراءات ضبط الجودة 

 أن المنافسة بين مكاتب المراجعة، وخطة المكافآت بمكتب المراجعة، وحجم منشأة العميل، وتعقد  .٢
 . نظم التشغيل لدى العميل، ومخاطر نشاط العميل ال تؤثر على جودة األداء المهني

  : استعراض الدراسات التي حاولت وضع نماذج لقياس جودة المراجعة يتضحومن 
عدم توصلها إلى نموذج شامل يمكن من خالله قياس جودة المراجعة، باإلضافة إلى عدم اتفاق  .١

  . تلك النماذج على العوامل المكونة لها
ما يصعب معه أن معظم دراسات هذه المجموعة كانت ميدانية اقتصر تطبيقها على المراجعين م .٢

). المعدين، والمستخدمين( إمكانية تعميم نتائجها على بقية األطراف المهتمة بعملية المراجعة 
  . وستقوم هذه الدراسة بتناول جميع األطراف األساسية المهتمة بعملية المراجعة
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ة قياس جودة المراجعة فقد حاول العديد من الباحثين التوصل إلى بديل أو مؤشر              نظراً لصعوب 
معين يتم من خالله االستدالل على جودة المراجعة، وقد ركزت هذه الدراسات على دراسة العالقـة                

  : بين جودة المراجعة وعامل واحد من العوامل المؤثرة عليها، ومن تلك المحاوالت الدراسات التالية

  ) DeAngelo( )1 ,1981( دراسة ) ١(
هدفت الدراسة إلى مناقشة العالقة بين حجم مكتب المراجعة وجودة المراجعة، خصوصاً مـع              

 بعدم وجود مثل هذه العالقة على أساس        )٢( تزايد مزاعم المنظمات المهنية ومكاتب المراجعة الصغيرة      
  .بل جميع مكاتب المراجعةأن المعايير المهنية تعمل على تجانس الخدمات المقدمة من ق

واستخدمت الباحثة األسلوب التحليلي والذي أوضحت من خالله أن تقييم جودة المراجعة يعد             
أمر صعب ومكلف بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية، وذلك ألنهم ال يستطيعون مالحظـة إجـراءات               

المراجعة يختلف من عميل إلى     تنفيذ عملية المراجعة التي يقوم بها المراجعين، كما أن مستوى جودة            
أخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى مما يجعلهم يعيدون تقييم جودة المراجعة مع مرور الوقـت ولكـل                  

  .   عميل بشكل منفصل

                                                 
(1)  DeAngelo, (1981), pp .183-199. 

 (Derieux. 1980 و تقرير جلنة ( Metcalf. 1979) استشهدت الباحثة بالعديد من التقارير اليت أصدرا املنظمات املهنية مثل تقرير جلنة )٢(
  . اليت شكلها املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني لدراسة أوضاع مكاتب املراجعة الصغرية واملتوسطة حلجم



 ٤٥

 أن حجم مكتب المراجعة يؤثر ايجابياً على جودة المراجعـة علـى أسـاس أن                وتوصلت إلى 
ء، مما يزيد من األتعاب الكلية لها ومن ثـم تقـل            مكاتب المراجعة الكبيرة تمتلك عدد كبير من العمال       

أهمية أتعاب المراجعة والتي يتم اكتسابها من أحد العمالء، وبالتالي يقل الدافع لدى مكاتب المراجعـة                
للخضوع ألي ضغط من قبل العميل بهدف االحتفاظ به، وعلى العكس من ذلـك يـتم فـي مكاتـب                    

  .المراجعة الصغيرة

  ) Palmrose( )1,1988(  دراسة) ٢(

تحديد مدى اثر عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة على الدراسة حاولت 
  .  جودة المراجعة

قضية مرفوعة ضد خمسة عشر مكتب من كبار ) ٤٧٢(وقام الباحث بتحليل عينة مكونة من 
م، واشتملت ١٩٨٥م إلى ١٩٦٠مكاتب المراجعة في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من 

العينة على مكاتب تمثل الثمانية الكبار، ومكاتب كبيرة بخالف الثمانية الكبار، حيث تراجع هذه 
من الشركات التي تتداول أوراقها المالية في البورصة، وحصل الباحث على % ٩٠المكاتب أكثر من 

  .نةقضية من قضايا العي) ١٨٣(بعض قرارات المحاكم والتي كانت متوفرة لعدد 
 إلى إن نسبة مقاضاة مكاتب المراجعة بخالف الثمانية الكبار اكبر من وأشارت نتائج الدراسة

نسبة مقاضاة مكاتب المراجعة الثمانية الكبار، مما يؤكد وجود عالقة ارتباط بين كثرة الدعاوى 
كسية بين القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة وجودة المراجعة، وهذا ما يعني إن هناك عالقة ع

  . عدد القضايا المرفوعة ضد المكتب وجودة المراجعة

   )Copley and Doucet( )2,1993(دراسة ) ٣(
هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين المنافسة والتي تقاس بعدد عقود المراجعة التي يرتبط بها 

مل الميداني ومعايير مكتب المراجعة وجودة المراجعة والتي تم تعريفها بمدى االلتزام بمعايير الع
  .رالتقري

ولتحقيق ذلك قام الباحثان بتصميم نموذج لجودة المراجعة، يحتوى على جودة المراجعة 
كمتغير تابع وعلى المنافسة كمتغير مستقل، وقد قاما باختبار العالقة بين المنافسة ومستوى جودة 

عض الوحدات الحكومية غير المراجعة تجريبيا على تقارير المراجعة وأوراق عمل المراجعة لب
مراجعة خالل عام ) ١٤٠(الهادفة للربح والتي جمعت بواسطة مكتب المحاسبة العام في أمريكا لعدد 

  . م١٩٨٥

 زيادة المنافسة بين مكاتب مراجعة الوحدات الحكومية تؤدي إلى وتوصلت الدراسة إلى أن
  .زيادة جودة المراجعة

  
  

                                                 
(1)  Palmrose, (1988), pp .55-73. 
(2) Copley and Doucet, (1993), pp .88-98. 



 ٤٦

   ) et al,  Copley( )1,1994 (دراسة ) ٤( 
وذلك من خالل . اختبار العالقة بين أتعاب عملية المراجعة وجودة المراجعةحاولت الدراسة  

   .  خاص بجودة المراجعة واألخر خاص بأتعاب عملية المراجعةانموذجين أحدهم
وتم تطبيق النموذجين على بيانات تم جمعها من قبل مكتب المحاسبة العام في أمريكا عام    

ما تم استخدام قائمة استقصاء أرسلت واستلمت من قبل مكتب المحاسبة العام ووزعت ، ك)م١٩٨٧(
  .  مشروع من المشاريع التي تتلقى معونات من الحكومة االتحادية) ١٦٥(على 

االختالفات في مستويات الجودة تنعكس من خالل األتعاب، وأن وتوصلت الدراسة إلى أن 
  . أتعاب أعلىالمستويات العالية من الجودة تتطلب

  )٢( )م١٩٩٧, فوده( دراسة ) ٥ (
اهتمت الدراسة بتحليل مدى تأثير عامل الخبرة في مهام المراجعة على تحسين جودة الحكم 

  . المهني للمراجع في بيئة األعمال المصرية
مراجع، وتم تحليل البيانات ) ١٠٠(واعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء وزعت على 

 كروسكال الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبار: ساليب اإلحصائية مثلباستخدام بعض األ
  .  ، واختبار مان وتنيواليز

  :  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في جودة الحكم الشخصي للمراجع أهمها الممارسة، وتكرار المهام،  .١

الذاكرة، والعوامل البيئية، وتختلف أهمية هذه العوامل باختالف والمعرفة، والقدرة، وكفاءة 
  .  مستوى تعقد مهام المراجعة

أن الممارسة والتعليم يكونا المعرفة، وتتفاعل هذه المعرفة مع القدرات الشخصية للمراجع لتكوين  .٢
   .الخبرة، ومن هنا تؤثر خبرة المراجع تأثير جوهريا على جودة إحكام ومهام المراجعة

   ) Krishnan and Schauer()3 ,2000(دراسة ) ٦(

وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح نوع العالقة بين حجم مكتب المراجعة وجودة المراجعة 
  . المقدمة لعينة من الهيئات التي ال تهدف إلى الربح

هيئة غير هادفة للربح تمثل عمالء لمختلف أحجام مكاتب ) ١٦٤(وقد شارك في الدراسة 
  .  عة، وتم قياس حجم مكتب المراجعة بعدد المهنيين في المكتبالمراج

إلى أن هناك عالقة إيجابية بين جودة المراجعة وحجم مكتب المراجعة، وتوصلت الدراسة 
وذلك الن جودة المراجعة تزداد عندما تغير الشركة محل المراجعة مراجعها من مكتب مراجعة 

تة الكبار، وأيضا عندما تغير الشركة محل المراجعة صغير إلى مكتب مراجعة كبير من غير الس
  .)٤(مراجعها من مكتب مراجعة كبير من غير الستة الكبار إلى مكتب مراجعة من الستة الكبار

                                                 
(1)  Copley, et al, (1994), pp . 244-256. 

   .٤٠٦- ٣٥٧، ص ص  )١٩٩٧( ،  فوده )٢(
(3)  Krishnan and Schauer, (2000), pp .9-25. 

     .اثر حجم املراجع على جودة املراجعةمت استبعاد تأثريات العوامل األخرى املؤثرة على جودة املراجعة عند قياس  )٤(



 ٤٧

  )١ ()٢٠٠٢(دراسة طلبة) ٧ (
هدفت الدراسة إلى وضع نموذج لدراسة العالقة بين مخاطر المقاضاة وجودة المراجعة، وذلك 

  . اتب المحاسبة والمراجعة في جمهورية مصر العربيةبالتطبيق على مك
القسم األول منها : واستخدم الباحث في تجميع البيانات قائمة استقصاء، تم تقسيمها إلى قسمين

يحتوى على وصف حالة عميل مراجعة، أما القسم الثاني فخصص لتحديد ما يترتب على ذلك األثر 
  .مراجع للمقاضاةمن ضعف جودة المراجعة وبالتالي تعرض ال

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
أن هناك تزايد في موافقة المراجعين على قبول أخطاء جوهرية في القوائم المالية وذلك إذا كان  .١

هناك خطر منخفض، وإن هذه األخطاء تؤدي إلى مقاضاة المراجعين الذين شهدوا بعدالة القوائم 
  .المالية بصورة خاطئة

ن حجم مكتب المراجعة يؤثر معنويا على قبول المراجعين االستسالم لضغوط اإلدارة فقط دون أ .٢
  . أن يكون له أي تأثير على قبول المراجعين لحذف بعض إجراءات المراجعة

  )٢ ()٢٠٠٦(دراسة إيمان الشاطري والعنقري ) ٨(
 من جودة المراجعة هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير انخفاض أتعاب المراجعة على كل

  .واستمرارية المكاتب المهنية وزيادة التجاوزات المهنية
واعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء تم توزيعها على مكاتب المراجعة العاملة في المملكة 

 وتحليل ٢العربية السعودية، وتم تحليل البيانات باستخدام النسب والمتوسطات باإلضافة إلى اختبار كا
  .Tواختبار التباين 

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها
  . عدم وجود تأثير كبير النخفاض األتعاب المهنية على جودة المراجعة .١
 أن انخفاض األتعاب المهنية تؤثر على عزوف المهنيين عن المهنة وعدم اجتذاب الكفاءات  .٢

 . المهنية، وزيادة المنافسة والتجاوزات المهنية
رجة تأثير ظاهرة انخفاض األتعاب المهنية بالنسبة لمكاتب المراجعة الصغيرة عن درجة ارتفاع د .٣

 . تأثيرها بالنسبة لمكاتب المراجعة متوسطة وكبيرة الحجم
يمكن القول أنها  ومن استعراض الدراسات التي تناولت أثر عامل واحد على جودة المراجعة

 عوامل المرتبطة بمكتب المراجعة أو بفريق المراجعةركزت على تحديد العالقة بين عامل واحد من ال
على هذه يؤخذ  كما. وجودة المراجعة، مع إهمال بقية العوامل األخرى المؤثرة على جودة المراجعة

حصرت العالقة بين جودة المراجعة حيث ، ضيق منظورالمجموعة أنها نظرت لجودة المراجعة من 
 جودة المراجعة تتأثر بالعديد من العوامل التي قد تنتمي  حيث أنغير منطقيوعامل واحد فقط وهذا 

  . وهذا ما ستقوم به هذه الدراسة. إلى مكتب المراجعة أو فريق المراجعة أو المنشأة محل المراجعة

                                                 
  .  ١٣٠-٩٧، ص ص  )٢٠٠٢(،   طلبة)١(
  .  ١٣٢-٨١، ص ص  )٢٠٠٦( الشاطري و العنقري، )٢(



 ٤٨
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طقي أن يتم التعبير عن جودة المراجعة من خالل عامل          يرى بعض الباحثين أنه من غير المن      

واحد، وإنما يجب دراسة العالقة بين جودة المراجعة والعديد من العوامل وذلك بهدف التعرف علـى                
  : مدى توافر جودة المراجعة وفي نفس الوقت تسهل عملية الرقابة عليها، ومن تلك الدراسات ما يلي

   ) Knapp ()1,1991(دراسة ) ١(

حجم (حاولت الدراسة تحديد مدى تأثير خصائص المراجع التي يمكن مالحظتها والمتمثلة في 
على جودة ) مكتب المراجعة، وطول مدة خدمة المراجع، ونوع االستراتيجية المطبقة في المراجعة

  . المراجعة
وتم االستناد على الخصائص الثالث السابقة عند بناء الفروض وذلك على اعتبار أنها 

وأجريت الدراسة على أعضاء لجان . لخصائص التي يراها الطرف الثالث كبدائل لجودة المراجعةا
  .شركة مسجلة في سوق األوراق المالية) ١٩٢(المراجعة في 

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
المراجعة، أن تقديرات أعضاء لجان المراجعة لجودة المراجعة تتأثر بصورة كبيرة بحجم مكتب  .١

  . وطول مدة خدمة المراجع
ال يرى أعضاء لجان المراجعة أن هناك تأثير الستراتيجية المراجعة المهيكلة على اكتشاف  .٢

 ). جودة المراجعة(المراجع لألخطاء الجوهرية 
 أن أعضاء لجان المراجعة يعتقدون بأن مكاتب المراجعة الثمانية الكبار أكثر قدرة على اكتشاف  .٣

 .  لجوهرية، وبذلك تعتبر أكثر كفاءة على اإلفصاح عنهااألخطاء ا
يعتقد أعضاء لجان المراجعة بوجود عالقة ارتباط ايجابية بين جودة المراجعة وطول مدة خدمة  .٤

المراجع وذلك في السنوات األولى لعالقة المراجع بالعميل، غير أنها تتحول إلى عالقة ارتباط 
 . سلبية في السنوات التالية

م قدرة الدراسة على إثبات وجود تأثير الستراتيجية المراجعة المهيكلة مقارنة باستراتيجية أن عد .٥
المراجعة غير المهيكلة على فعالية المراجعة، إنما يرجع إلى قلة إلمام أعضاء لجان المراجعة 

 ).المهيكلة وغير المهيكلة( المراجعة ةبنوعي استراتيجي

   )et al, Carcello( )2 ,1992(دراسة ) ٢(
استهدفت الدراسة تحديد الخصائص التي يعتقد المراجعون ومعدو القوائم المالية ومستخدموها >

  . أنها ذات عالقة بجودة المراجعة
خاصية مؤثرة ) ٤١(واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على قائمة استقصاء اشتملت على 

ب من المشاركين في الدراسة وهم على جودة المراجعة تم استخالصها من الدراسات السابقة وطل
، تحديد األهمية النسبية لهذه الخصائص )المراجعين والمديرين الماليين ومستخدمي للقوائم المالية(

                                                 
(1)  Knapp, (1991), pp .35-52.  
(2)  Carcello, et al,( 1992), pp .1-15.    



 ٤٩

  باستخدام بعض األساليب اإلحصائية مثل المتوسط الحسابي
   -: وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

خبرة فريق المراجعة :  تحديد جودة المراجعة وهيحظيت العوامل التالية بأهمية قصوى في .١
ومكتب المراجعة بالعميل، وخبرة مكتب المراجعة بالصناعة، واالستجابة الحتياجات العميل، 

 الواردة ضمن معايير المراجعة المتعارف عليها، وإن هذه العوامل –وااللتزام بالمعايير العامة 
راجعة أكثر من ارتباطها بالخصائص العامة ترتبط بصورة وثيقة بخصائص أعضاء فريق الم

  .  لمكتب المراجعة
يوجد اختالف كبير حول تقييم أثر العوامل التالية بين الشركاء في مكتب المراجعة والمديرين  .٢

استجابة المنشأة الحتياجات العميل، والتزام مكتب المراجعة بالمعايير العامة للمراجعة، : الماليين
  . لشك المهنيوالمحافظة على نزعة ا

أن هناك اختالف كبير بين الشركاء في مكتب المراجعة ومستخدمي القوائم المالية حول تقييم أثر  .٣
بعض العوامل وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتزام مكتب المراجعة بالمعايير العامة للمراجعة، 

  . ومشاركة إدارة مكتب المراجعة في عمليات المراجعة
المديرين الماليين ومستخدمي القوائم المالية حول تقييم أثر بعض أن هناك فروق كبيرة بين  .٤

العوامل وعلى األخص فيما يتعلق باستجابة مكتب المراجعة الحتياجات العميل، والتزام مكتب 
  .المراجعة بالمعايير العامة للمراجعة

  )١()أ -١٩٩٤سالم،(دراسة ) ٣(  

دة المراجعة في سلطنة عمان، مع إجراء حاولت الدراسة تحديد المحددات التي تؤثر على جو
  .دراسة تطبيقية على مكاتب المراجعة العاملة هناك

مكتب مراجعة، وتم تحليل البيانات ) ٢٠(واستخدم الباحث قائمة استقصاء تم توزيعها على 
  . باستخدام المتوسطات

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها
حجم مكتب المراجعة، وعدد السنوات : جودة المراجعة والعوامل التاليةأن هناك عالقة طردية بين . ١

التي يراجع فيها المراجع نفس الشركة، وسمعة مكتب المراجعة، والخبرة بصناعة الشركة محل 
  .  المراجعة، ودرجة استقالل المراجع، ومراجعة النظير

م الشركة محل المراجعة حج: أن هناك عالقة عكسية بين جودة المراجعة والعوامل التالية .٣
  .وقوتها المالية، وعدد قضايا التعويضات المرفوعة ضد مكتب المراجعة

  )٢( )١٩٩٥الحميد،(دراسة ) ٤(

هدفت الدراسة إلى تحديد خصائص جودة المراجعة في المحيط المهني في المملكة العربية  
ن من نتائجها، وكذا تحديد مدى السعودية من واقع وجهة نظر المراجعين وعمالء المراجعة والمستفيدي

                                                 
  .٩٢-٤٤  ص ص،) أ-١٩٩٤(سامل ،  )١(
  .٤٥٣ - ٤٠٥ ص ص ،)١٩٩٥( احلميد ،  )٢(



 ٥٠

>. اختالف أو اتفاق تصور كل فئة على حدة حول تلك الخصائص <
وتم تنفيذ الدراسة باستخدام قائمة االستقصاء والتي تم تصميمها باالعتماد على ما جاء في 

، بعد تعديلها لتالئم المحيط المهني )Carcello et al,1992(الدراسات السابقة، وباألخص دراسة 
الخصائص : مجموعات هي) ٥(خاصية مقسمه إلى ) ٥٠(وقد اشتملت هذه القائمة على . لمملكةل

المتعلقة بشريك المراجعة، والخصائص المتعلقة بفريق عمل المراجعة، والخصائص المتعلقة بالعمل 
لقة الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ، والخصائص المتعلقة بأتعاب المراجعة، والخصائص المتع

  . بتنظيم مكتب المراجعة وسمعته وعالقاته
:  وتوصلت الدراسة إلى عشر خصائص لجودة المراجعة أجمع عليها جميع المشاركين هي 

النزاهة واألمانة في شريك المراجعة، وإلمام فريق العمل بمعايير المحاسبة والمراجعة، والخبرة 
 نظام الرقابة الداخلية، والخبرة الكافية لدى السابقة لشريك المراجعة، وقيام مكتب المراجعة بفحص

، والسمعة الجيدة )قانونية(مدير المراجعة، وعدم وجود قضايا على المكتب تتعلق بمخالفات نظامية 
للمكتب، وحصول مدير المراجعة على زمالة أحد المعاهد المهنية، وتوافر دليل تفصيلي ألعمال 

  .يق المراجعة داخل وخارج المكتبالمراجعة، ووجود دورات منظمة ألعضاء فر

   ) Elitzur and Falk()1 ,1996(دراسة ) ٥(
إلى اختبار العالقة بين جودة المراجعة المخطط كل مـن كفـاءة المراجـع،              الدراسة  هدفت  

   .وأتعاب المراجعة، والخسارة المتوقعة لفشل المراجعة
ـ         ولتحقيق ذلك عرض الباحثان نموذج لجودة المراجعة ال         ة لفتـرة مراجعـة محـدد      ةمخطط

  .، وتم تقييم جودة المراجعة بعدد أدلة المراجعة والتي تم تجميعها من قبل المراجعينةومعروف
  : وتوصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج أهمها

  . أن هناك عالقة سلبية بين جودة المراجعة المخططة وسياسة التغيير اإللزامي المنتظم للمراجع .١
 .مراجعة المرتفعة قد تحفز المراجعين لزيادة جودة المراجعةأن أتعاب ال .٢
أن مستوى جودة المراجعة المخططة يرتبط إيجابيا بمستوى الخسارة المتوقعة والمـستحقة نتيجـة               .٣

 . لفشل المراجعة
 . أن زيادة عقوبات اإلهمال من المحتمل أن تحفز المراجعين لزيادة جودة المراجعة المخططة .٤

  )٢ () م١٩٩٦، فيلط(دراسـة ) ٦( 
هدفت الدراسة إلى إجراء دراسة اختبارية للعوامل والخواص المؤثرة في جودة أداء عمليـة              
المراجعة من وجهة نظر المراجعين والمعدين والمستخدمين للقوائم الماليـة فـي جمهوريـة مـصر                

  . العربية
حاسبين القانونيين،  اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء تم توزيعها على عينة مكونة من الم           و

  ومراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومدراء ماليين، و مدراء ائتمان، ومجموعة من المساهمين   
                                                 

(1)  Elitzur and Falk, (1996-B), pp .247-269. 
   .١٤٧٩-١٤٣٣، ص ص )م١٩٩٦( ، لطفي )٢(



 ٥١

  .وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل العاملي، وتحليل التباين متعدد المتغيرات.  والمستثمرين
  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

 والتي تركز على العمل     مقاييس العملية : اك نوعين من مقاييس جودة خدمات المراجعة هما       أن هن  .١
 والتـي تركـز     مقاييس الناتج الذي يتم أداءه مع مقارنته بالمعايير المتعارف عليها لتلك الخدمة، و          

يجـة  على مدى الثقة أو القيمة المضافة التي يشعر بها مستخدمو القوائم المالية محل المراجعة كنت              
 . لتقرير المراجع

أنه باإلضافة إلى مقاييس العملية ومقاييس الناتج، أوضح التطبيق العملي أن هناك مقـاييس بديلـة                 .٢
لتقويم جودة المراجعة، حيث يستخدم المستثمرون والدائنون وكذلك لجان المراجعة مقيـاس حجـم              

كمية مثل الموازنات الزمنية    المكتب ومقياس الدعاوى القضائية، بينما يستخدم المراجعون مقاييس         
 . وتقييم أعضاء فريق العمل

الخبرة العامـة لفريـق     : أن هناك خمس خصائص تساهم بشكل جوهري في جودة المراجعة وهي           .٣
المراجعة مع العميل، والخبرة المهنية بصناعة أو نشاط العميـل، واسـتجابة مكتـب المراجعـة                

 المراجعة بمعايير المراجعة العامة، والتـزام       الحتياجات ورغبات عميل المراجعة، والتزام مكتب     
 .مكتب المراجعة بمعايير الرقابة على الجودة

أن العوامل المرتبطة بخصائص فريق المراجعة أكثر أهمية من وجهة نظر المجموعـات الـثالث            .٤
 .وذلك مقارنة بالعوامل المرتبطة بمكتب المراجعة

ن األطراف المشاركة في تحديد العوامل المؤثرة أنه بالرغم من وجود بعض مظاهر االتفاق فيما بي .٥
في جودة عملية المراجعة، فأن هناك العديد من االختالفات الجوهرية فيما بين المجموعات الثالث 
بشأن األهمية النسبية المخصصة لكل عامل، حيث وضع كل من المعدين والمستخدمين أهمية 

ير المراجعة مقارنة بما وضعه المراجعون، بينما جوهرية أكثر في التمسك بالمعايير العامة لمعاي
يرى المعدون أن استجابة المراجع الحتياجات العميل أكثر أهمية مقارنة بما يراه شركاء 

 وبصفة خاصة مراجعي الجهاز المركزي -ومن ناحية أخرى فإن المراجعين . المراجعة
 .هني أكثر مما ركز عليه المعدون أكدوا أكثر على احتفاظ المراجع باتجاه الشك الم-للمحاسبات

وأكد المستخدمون على أهمية عامل ارتباط مسئولي مكتب المراجعة بعملية المراجعة واتصالهم 
 .  بإدارة العميل بشكل أكثر من المراجعين

 .)١()١٩٩٧صبيحي، (دراسة ) ٧(
عة هدفت الدراسة إلى تحديد خصائص جودة المراجعة من وجهة نظر أطراف عملية المراج

  . في جمهورية مصر العربية
ولتحقيق ذلك الهدف قام الباحث بتحليل الدراسات السابقة للتوصل إلى الخصائص التي تم 

وقد تم . دراستها، باإلضافة إلى تصميم قائمة استقصاء اشتملت على بعض خصائص جودة المراجعة

                                                 
  .٦٢-١٣، ص ص  )١٩٩٧( ،  صبيحي )١(



 ٥٢

وتم تحليل .  خدمة المراجعةتوزيعها على عينة من المراجعين، والمدراء الماليين والمستفيدين من
  .  البيانات باستخدام المتوسط الحسابي، وأسلوب كروسكال واليز، وتحليل التباين

  :  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
أن خصائص جودة المراجعة التي تتناسب مع الظروف المحيطة بجمهورية مصر العربية تتمثل  .١

كتب المراجعة، ومدة تولى المراجع عملية المراجعة حجم م: في اثنتي عشرة خاصية هي
بالمنشأة، وسمعة وشهرة مكتب المراجعة، والقضايا المهنية المرفوعة ضد مكتب المراجعة، 
وارتباط مكتب المراجعة بأحد مكاتب المراجعة العالمية، وخبرة مكتب المراجعة، وحجم المنشأة 

هنية بين مكاتب المراجعة، وتوقيت إصدار تقرير محل المراجعة وقوتها المالية، والمنافسة الم
المراجع، واستخدام مكتب المراجعة لالستراتيجيات الحديثة في عملية المراجعة، والتزام المراجع 
بالمعايير المهنية وقواعد وسلوك وآداب المهنة والمتطلبات القانونية، واالتصاالت الجيدة مع 

 . العميل
لنسبية لكل خاصية لدى كل فئة من الفئات المشاركة في الدراسة أن هناك اختالف في األهمية ا .٢

 . اختالف مفهوم جودة المراجعة لدى كل فئةمما يعطي دالله على 
  -:وافق جميع المشاركين على خصائص جودة المراجعة التالية مرتبة وفقاً ألهميتها النسبية .٣

 . خبرة مكتب المراجعة 
 . سمعة وشهرة مكتب المراجعة 
 . المراجع بالمعايير المهنية وقواعد سلوك وآداب المهنةالتزام  
 . حجم مكتب المراجعة 
 . انعدام أو قلة القضايا المهنية المرفوعة ضد المكتب 
 .  إصدار تقرير المراجع في الوقت المناسب لكل من العميل والمراجع 
 . ارتباط مكتب المراجعة بأحد المكاتب العالمية 
  .الجيدة مع العميلقيام المراجع باالتصاالت  

  )١()١٩٩٧بالل، (  دراسة )٨(

حاولت الدراسة تحديد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، وبيان مدى االرتباط بين تلك 
  .العوامل والرقابة على جودة المراجعة

وقام الباحث بتصميم قائمة استقصاء، للتعرف على آراء أفراد العينة بخصوص األهمية 
وتم توزيع      . المؤثرة على جودة المراجعة، وأساليب الرقابة على جودة المراجعةالنسبية للعوامل 

قائمة االستقصاء على عينة من المراجعين بمكاتب المراجعة والمراجعين بالجهاز المركزي ) ٢٠٠(
وتم تحليل . للمحاسبات، و مدراء ائتمان في البنوك التجارية، و مدراء ماليين في الشركات المساهمة

  . البيانات باستخدام المتوسط الحسابي، وأسلوب كروسكال واليز
  

                                                 
   ).١٩٩٧(،  بالل )١(



 ٥٣

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها
 . أن هناك جدل حول إمكانية التعبير عن جودة المراجعة من خالل بديل واحد .١
أعطى المشاركون في الدراسة أهمية نسبية للمظاهر التالية في مجال التعبير عن نقص جودة  .٢

 : مراجعةال
  .عدم اكتشاف المراجع لألخطاء الجوهرية أو التحريف الجوهري في القوائم المالية  .أ 
 عن األخطاء الجوهرية أو التحريف الجوهري - فيما يصدره من تقارير-عدم إفصاح المراجع .ب 

 . الذي اكتشف من خالل مراجعة القوائم المالية
ك المهني التي تضعها الهيئات المشرفة على عدم التزام المراجع بمعايير المراجعة وقواعد السلو  .ج 

 . تنظيم المهنة
 .كثرة إحالة مكتب المراجعة للتحقيقات والمحاكمات القضائية عن أمور تتعلق بالممارسة المهنية  .د 
 . كثرة تعرض مكتب المراجعة للعزل والتغيير من قبل عمالئه  .ه 
 رغم صدور تقارير نظيفة كثرة تعرض عمالء مكتب المراجعة لحاالت الفشل المالي واإلفالس  .و 

 . عن مراجعة قوائمهم المالية
 . ارتباط مكتب المراجعة بعميل تفتقر إدارته إلى النزاهة وحسن السمعة  .ز 
 . قبول مكتب المراجعة لمهام مراجعة في مجاالت تنقصه الخبرة في ممارستها  .ح 
ما تقضي به قبول مكتب المراجعة لمهام مراجعة في توقيت ال يسمح بإنجاز العمل على نحو   .ط 

  . المعايير واإلصدارات المهنية
حظيت كافة العوامل المؤثرة على جودة المراجعة بأهمية نسبية تتراوح ما بين متوسط ومرتفع  .٣

التزام مكتب المراجعة بالمعايير العامة للمراجعة، وقبول العميل واستمرار تقديم : األهمية وهي
المهمة، ونمط الهيكلة المستخدم من قبل مكتب الخدمة له، والتوظيف، وتخصيص األفراد ألداء 

المراجعة، وقيود الموازنة التقديرية للوقت، والتطوير المهني، استقالل فريق المراجعة، وخبرة 
  . فريق المراجعة، واإلشراف على فريق المراجعة، سلوك العمل الميداني

  ) et al,Sucher()1,1998 (دراسة ) ٩(

ت المدراء الماليين لجودة المراجعة التي يقدمها المراجعون في         اهتمت الدراسة بتحديد تصورا   
  . جمهورية التشيك

شركة ممثلـة   ) ٤٤٣(استمارة إلى   ) ١٠٣١(وقام الباحثون بتصميم قائمة استقصاء تم إرسال        
وتم تحليل البيانات باستخدام اختبار كروسكال واليز، وتحليـل االنحـدار           . لمختلف الشركات التشيكية  

  . والتحليل العامليالمتعدد، 
  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 . أن االتصال الشخصي مع شريك ومدير المراجعة يعد العامل الرئيس المؤثر على جودة المراجعة .١
 . KPMGأن اسم المراجع لم يكن ذو أهمية معنوية من وجهة نظر المستقصى منهم فيما عدا  .٢

                                                 
(1) Sucher, et al, ( 1998), pp .7-20. 
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االتصال الشخصي مـع المستـشارين فـي        : جودة المراجعة وكل من   أن هناك عالقة إيجابية بين       .٣
مكتب المراجعة، ومدة خبرة المراجعين، وأسماء العمالء الرئيسيين لمكاتب المراجعة، والمعرفـة            

) اسم المكتب ( السابقة بمكتب المراجعة، واالتصال الشخصي مع مدير المراجعة، والعالمة التجارية         
KPMG . 

 )١( )٩٩٨١راضي، (دراسة ) ١٠(
حاولت الدراسة تحديد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من وجهة نظر المراجعين 
ومعدي القوائم المالية والمستفيدين من خدمات المراجعة في جمهورية مصر العربية، واألهمية النسبية 

  . لهذه العوامل
 عشر عامال واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على قائمة استقصاء تحتوي على ستة

، وتم )Carcello et al , 1992(أعدت باالعتماد على قائمة االستقصاء التي وردت في دراسة 
وحللت . استمارة لكل فئة من الفئات المشاركة في الدراسة) ٦٠(توزيع قائمة االستقصاء بواقع 

  . البيانات المجمعة باستخدام اختبار كروسكال واليز
  :  ن النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى مجموعة م

حظيت سبعة عوامل بتأييد شديد من الفئات الثالث المشاركة في الدراسة عند تحليلها كمجموعة  .١
السمعة أو الشهرة الطيبة لمكتب المراجعة، وخبرة مكتب المراجعة : واحده وهي حسب أهميتها

تزام مكتب المراجعة بالصناعة التي ينتمي إليها العميل، والخبرة المهنية لمكتب المراجعة، وال
بالمعايير المهنية، وارتباط مكتب المراجعة بمكتب عالمي، وعدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة 

  .  ضد مكتب المراجعة، واستقالل مكتب المراجعة
حجم مكتب المراجعة، ومعرفة : حظيت خمسة عوامل بموافقة جميع الفئات وهي حسب أهميتها .٢

المهنية والتكنولوجية، واالتصال الجيد مع العميل، ووجود نظام أفراد المراجعة بأحدث التطورات 
 .للرقابة على جودة األداء، وطول مدة ارتباط المراجع بالعميل

تقديم مكتب : أبدى أغلب المشاركين رأيا محايداً أو غير موافق بخصوص العوامل الثالثة التالية .٣
بين مكاتب المراجعة، واألهمية النسبية المراجعة لخدمات استشارية لعميل المراجعة، والمنافسة 

 .ألتعاب المراجعة الخاصة بالعميل إلى إجمالي األتعاب المهنية
عدد : هناك خاصية واحدة حظيت بعدم الموافقة من قبل الفئات الثالث المشاركة في الدراسة وهي .٤

 .الساعات التي أمضاها المراجع إلتمام عملية المراجعة

  )٢ ()م١٩٩٨حسن، ( دراسة ) ١١(
 فجوة التوقعات، من خالل عرض مدخل مقترح لمؤشرات ةركزت الدراسة على تدني

مؤشرات : االستدالل على جودة المراجعة، حيث تم تقسيم تلك المؤشرات إلى ثالث مجموعات
االستدالل على جودة المراجعة قبل التعاقد مع المراجع، ومؤشرات االستدالل على جودة المراجعة 

                                                 
  .٣٠٢-٢٣٨، ص ص  )١٩٩٨(  ، راضي )١(
  .٢٥١-٢٠٣، ص ص  )١٩٩٨(،  حسن )٢(
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ملية المراجعة، ومؤشرات االستدالل على جودة المراجعة بعد االنتهاء من عملية أثناء تنفيذ ع
  . المراجعة

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم قائمة استقصاء، وزعت على عينة مكونة من 
المراجعين، وعمالء المراجعة، وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المحاسبة والمراجعة 

لكل فئة من الفئات الثالث ) ٦٠(قائمة بواقع ) ١٨٠(ة، وبلغ عدد القوائم المرسلةبالجامعات المصري
وحللت البيانات باستخدام بعض األساليب اإلحصائية مثل المتوسط الحسابي، واالنحراف . السابقة

  .المعياري، ومعامل االرتباط، واختبار كروسكال واليز، واختبار مان وتني
  :من النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى مجموعة 

أن مؤشرات االستدالل على جودة المراجعة في كل مجموعة حسب أهميتها النسبية اإلجمالية لدى  .١
 : المجموعات الثالث المشاركة كما يلي

معدل القضايا المرفوعة : مؤشرات االستدالل على جودة المراجعة قبل تنفيذ عملية المراجعة 
 ونوع الخدمات التي يقدمها المراجع، واستخدام ضد المراجعين، وشهرة مكتب المراجعة،

المراجع لألساليب المتطورة، عضوية المراجع في المنظمات المهنية، وطول مدة ارتباط 
المراجع بعميل المراجعة، ومستوى أتعاب مكتب المراجعة، وتخصص المراجع في مراجعة 

 . جعةنشاط العميل، و خضوع المراجع لتقييم األداء، وحجم مكتب المرا
تعاون المراجع مع : مؤشرات االستدالل على جودة المراجعة أثناء تنفيذ عملية المراجعة 

المراجع الداخلي، واشتراك أحد الشركاء في عملية المراجعة، وتعاون المراجع مع األشخاص 
الخاضعين للمراجعة، وطريقة حصول المراجع على أدلة اإلثبات، ومشاركة العميل ومناقشته 

المشكالت، وعدد الساعات المبذولة في عملية المراجعة، وخصائص وصفات فريق في بعض 
 . المراجعة، والثبات النسبي لفريق المراجعة، وتوسيع نطاق المراجعة

 رغبة العميل في :مؤشرات االستدالل على جودة المراجعة بعد تنفيذ عملية المراجعة 
لمراجعة، ودرجة ثقة المستثمرين في االستمرار مع المراجع، وتوقيت الحصول على تقرير ا

تقرير المراجعة، ومدى اقتناع العميل برأي المراجع، وقدرة المراجع على االبتكار، وتوفير 
 .   دليل تفصيلي بأعمال المراجعة، وعدد األخطاء التي أسفرت عنها عملية المراجعة

ى جودة المراجعة خالل تباين آراء الفئات الثالث المستقصى منهم حول مؤشرات االستدالل عل .٢
تخصص : أهمية  حيث أكدت آراء المراجعين والعمالء علىالمراحل الثالث لعملية المراجعة،

المراجع في مراجعة نشاط معين، وتنوع الخدمات التي يقدمها المراجع، وشهرة مكتب المراجعة، 
ء هيئة التدريس أما آراء المراجعين وأعضا. وعدد األخطاء التي أسفرت عنها عملية المراجعة

استخدام المراجع لألساليب المتطورة، وخصائص وصفات فريق المراجعة، وعدد : فقد أكدت على
الساعات المبذولة في عملية المراجعة، وتعاون المراجع الخارجي مع المراجع الداخلي، وتعاون 

ئة التدريس أكدت آراء العمالء وأعضاء هيو. المراجع مع األشخاص الخاضعين لعملية المراجعة
مستوى أتعاب مكتب المراجعة، وتخصص المراجع في مراجعة نشاط معين، وتنوع : على أهمية

الخدمات التي يقدمها المراجع، واستخدام المراجع لألساليب المتطورة، وشهرة مكتب المراجعة، 
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وخصائص وصفات فريق المراجعة، وعدد الساعات المبذولة في عملية المراجعة، وتعاون 
اجع مع األشخاص الخاضعين لعملية المراجعة، وعدد األخطاء التي أسفرت عنها عملية المر

 .المراجعة

  )١ ()٢٠٠٠أبوهارجه، ( دراسة ) ١٢(

 حاولت هذه الدراسة التعرف على طبيعة سوق خدمات المراجعة في جمهورية مصر العربية 
  .وتأثيرها على جودة المراجعة

لبيانات، األولى تم توجيهها إلى مراجعي الحسابات، وتم تصميم قائمتي استقصاء لجمع ا
وتم تحليل البيانات باستخدام األساليب . والثانية إلى عمالء المراجعة ومستخدمي القوائم المالية

  .النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، اختبار كروسكال واليز، والتحليل العاملي: اإلحصائية التالية

  : وعة من النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى مجم
همية مرتفعة من قبل كافة الفئات المشاركة في الدراسة وامل حظيت بأأن هناك مجموعة من الع.  ١

خبرة مكتب المراجعة في مجال نشاط العميل، واستقالل فريق المراجعة، وااللتزام بمعايير : وهي
 المهنية لفريق المراجعة، والسمعة المراجعة المهنية، وااللتزام بقواعد السلوك المهني، والخبرات

المهنية لمكتب المراجعة، ووجود نظام للرقابة على جودة األداء بمكتب المراجعة، وانخفاض الدعاوى 
القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة، وكبر حجم مكتب المراجعة، وزيادة المنافسة بين مكاتب 

  . المراجعة
يل العاملي، حيث توصلت الدراسة إلى أربعة عوامل كما تم تخفيض حجم العوامل باستخدام التحل .٣

  : يلي
حجم مكتب المراجعة، وخبرة : خصائص جودة عملية المراجعة وتشمل على المتغيرات التالية  -أ 

مكتب المراجعة في مجال نشاط العميل، وحجم المنشأة محل المراجعة، وزيادة المنافسة بين مكاتب 
لعميل، واستخدام مكتب المراجعة لالستراتيجيات الحديثة في المراجعة، واالتصاالت الجيدة مع ا

تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة، وااللتزام بمعايير المراجعة المهنية، وااللتزام بقواعد السلوك 
المهني، وارتباط مكتب المراجعة بأحد مكاتب المراجعة العالمية، وقوة أنظمة الرقابة الداخلية، 

ل وحاجته لكفاءات متخصصة، والخبرات المهنية لفريق المراجعة، وطبيعة نشاط منشأة العمي
 .ووجود خبراء لدى مكتب المراجعة في فروع المعرفة المختلفة

خصائص مرتبطة بسمعة مكتب المراجعة في سوق خدمات المراجعة، وتشمل على المتغيرات  -ب 
 . مكتب المراجعةسمعة مكتب المراجعة، وانخفاض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد : التالية

  
 

                                                 
   ).٢٠٠٠(،  ارجهأبو ه  )١(
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خصائص مرتبطة بتنظيم مكتب المراجعة والرقابة على الجودة به، وتشمل على المتغيرات  -ج 
وجود نظام للرقابة على جودة األداء المهني بمكتب المراجعة، وتقديم مكتب : التالية

 . المراجعة الخدمات االستشارية للعميل
 .ريق المراجعةخصائص مرتبطة بفريق المراجعة وتشمل على استقالل ف  -د 

  ) et al, Chen( )1 ,2001( دراسة ) ١٣(
هدفت الدراسة إلى تحديد خصائص جودة المراجعة في السوق الصينية من وجهة نظر 

  .  المراجعين والمنظمات المهتمة بمهنة المراجعة
 على :القسم األولتضمن : ولتحقيق ذلك تم تصميم قائمة استقصاء اشتملت على قسمين

 :القسم الثانيأما . ائص جودة المراجعة والتي تم استنباطها من الدراسات السابقةمجموعة من خص
  .  فقد أشتمل على مجموعة من الخصائص التي تخص بيئة المراجعة الصينية

قائمة استقصاء على عينة من المراجعين، والمنظمات المهتمة بشؤون ) ٢٠٥(وقد تم توزيع 
  . نات المجمعة باستخدام تحليل التباين، والتحليل العامليوتم تحليل البيا. )٢(مهنة المراجعة 

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
معرفة المراجعون : تشكل الخصائص التالية أعلى عشر خصائص حظيت باهتمام المشاركين .١

د تقرير بمبادئ السلوك المهني، وامتالك مكتب المراجعة لبرنامج دقيقة بخصوص االنتهاء من إعدا
المراجعة، ولدى المراجعون معرفة واسعة بنشاط العميل، وقيام مكتب المراجعة بفحص شامل 
لهيكل الرقابة الداخلية الخاص بالعميل، والمدير المشرف على المهمة ذو معرفة واسعة بنشاط 

كات العميل، وجميع المراجعين ذو معرفة واسعة إلى حد معقول بنشاط العميل، وعدم امتالك الشر
محل المراجعة نظام محاسبي موثوق به، والمدير المشرف على المهمة يشارك فيها بشكل نشط، 
ودراسة مدى إمكانية قبول الشركة محل المراجعة، واالتصال المتكرر بين فريق المراجعة وإدارة 

  . العميل
 المراجعة عامل مؤثر على جودة) ١٢( تم تخفيض عدد الخصائص باستخدام التحليل العاملي إلى  .٢

المعرفة الواسعة بمبادئ السلوك المهني، وإتباع مكتب المراجعة لسياسة محافظة في : كما يلي
، والرقابة على مكتب Qualificationالتعامل مع المراجعين، واالستقالل عن العميل، والكفاءة 

العميل، وحجم المراجعة، والعالقة واالتصال بين فريق المراجعة وإدارة العميل، والخبرة بنشاط 
مكتب المراجعة، ووضع موازنات دقيقة للوقت والتكلفة ومراقبتها، واالستجابة الحتياجات العميل، 

 .وامتالك مكتب المراجعة والعميل سجالت غير منتظمة، وتنوع عمالء المراجعة
أن أكثر االختالفات حول العوامل المـؤثرة علـى          أتضح من مقارنة آراء المجموعات المشاركة        .٣

  كانت بين مراجعي الخمسة المكاتب الكبار وأعضاء المنظمات المهتمة بمهنة المراجعة لجودةا
  

                                                 
(1) Chen, et al, (2001), pp .157-175. 

  .اشتملت املنظمات املهتمة مبهنة املراجعة  على منظمات حكومية تم باحملاسبة، ومسئولون يف مكاتب الضرائب، ومسئولون يف سوق األوراق املالية   )٢(
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المعرفة بمبادئ السلوك المهني، والكفاءة المهنية والرقابة       : حيث لم يتفقوا إال على عاملين فقط هما       
 .على مكتب المراجعة

  )١ ()٢٠٠٢ دراسة فوده، )١٤ (
لمؤثرة على جودة المراجعة من خالل نظرة شمولية آلراء هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل ا

جميع أطراف بيئة المراجعة المصرية، وأثرها على مصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم 
  .المالية

 وأعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء وزعت على عينة من مكاتب المراجعة، ومراجعي 
مدراء الماليين، ومستخدمي القوائم المالية، وتم تحليل البيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، وال

  .المجمعة باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية مثل الوسط الحسابي والتحليل العاملي
  :وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها

تفع األهمية أن جميع العوامل محل الدراسة حصلت على أهمية نسبية تتراوح بين متوسط ومر .١
  .وذلك من قبل جميع الفئات المشاركة في الدراسة عند تحليلها كفئة واحدة

خبرة مكتب المراجعة في مجال نشاط العميل، : وأن العوامل اآلتية تعد أكثر العوامل أهمية .٢
واستقالل فريق المراجعة، وااللتزام بمعايير المراجعة المهنية، وااللتزام بقواعد السلوك المهني، 

الخبرة المهنية لمكتب المراجعة، والسمعة المهنية لمكتب المراجعة، ووجود نظام للرقابة على و
جودة األداء بمكتب المراجعة، و انخفاض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة، وكبر 

 .حجم مكتب المراجعة، وزيادة المنافسة بين مكاتب المراجعة
  : عة تبينومن استعراض دراسات هذه المجمو

عدم وجود اتفاق بين دراسات هذه المجموعة حول األهمية النسبية للعوامل المؤثرة على جودة  .١
 . المراجعة، مع وجود تفاوت كبير بين عدد العوامل التي اعتمدت عليها كل دراسة

أن معظم الدراسات التي تناولت دراسة اإلطراف الثالثة الرئيسة لعملية المراجعة لم توضح  .٢
اب التي أدت إلى اختالف اآلراء بين تلك المجموعات حول األهمية النسبية للعوامل األسب

المؤثرة على جودة المراجعة، وهل ترجع االختالفات إلى اختالف المفاهيم التي تستخدمها كل 
فيما عدا دراسة صبيحي والتي استنتجت  مجموعة منها لجودة المراجعة، أم ترجع لسبب أخر،

 يعود إلى اختالف مفهوم جودة المراجعة لدى األطراف المهتمة بعملية أن سبب االختالف
 .المراجعة

أن معظم دراسات هذه المجموعة حاولت تحديد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من  .٣
المراجعين، معدي القوائم المالية، (وجهة نظر األطراف األساسية المهتمة بعملية المراجعة 

ولكن هذه الدراسات لم تتعرض لنوعية أثر هذه العوامل على جودة ). ماليةالمستخدمين للقوائم ال
  . وهذا ما سوف تقوم به هذه الدراسة). سلبي/إيجابي( المراجعة

< <

                                                 
  .٢١١-١٣٧ ، ص ص  )٢٠٠٢(، فوده   )١(
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تناول هذا الفصل عرض ومناقشة أبرز الدراسات السابقة في مجال البحث حيث تم عـرض               

لمراجعة، وقد تبين صعوبة وضع مثل تلك النمـاذج         الدراسات التي حاولت وضع نماذج لقياس جودة ا       

كما تمت مناقشة الدراسات التي تناولت تأثير عامـل         . نظراً لتعدد األطراف المهتمة بعملية المراجعة     

واحد على جودة المراجعة، وأتضح أنه ال يمكن التعبير عن جودة المراجعة من خالل عامـل واحـد                  

  . حصر عالقة جودة المراجعة بعامل واحدفقط، كما أنه من غير المنطقي أن يتم 

وأيضاً تم تناول الدراسات التي ربطت بين جودة المراجعة والعديد من العوامل، وقد اتـضح               

عدم اتفاق هذه الدراسات حول األهمية النسبية لهذه العوامل مع وجود تفاوت في عدد العوامل التـي                 

  .اعتمدت عليه كل دارسة

  :  بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة فيما يليويمكن إيجاز أوجه االختالف

بيئـات تمتلـك    أن جميع الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على جودة المراجعة تمت فـي               .١

 . أمريكا ومصر والسعوديةمعايير مهنية مثل

 تلـك   نوعية أثـر  لم تقم الدراسات السابقة التي تناولت األطراف المهتمة بعملية المراجعة بتحديد             .٢

 . على جودة المراجعة، وهذا ما ستقوم به الدراسة الحالية)سلبي/إيجابي (العوامل 

تقوم الدراسة الحالية بتحديد مفهوم جودة المراجعة السائد بين األطراف المهتمة بعملية المراجعـة               .٣

ـ  دراسـة بـالل   علماً أن الدراسات السابقة لم تتعرض لذلك ما عدا          . في الجمهورية اليمنية   ي  والت

 . أجريت في مصر

كما أنه بالرغم من أهمية دراسة جودة المراجعة والعوامل المؤثرة عليها فأنها لم تلـق االهتمـام                  .٤

الكافي من جانب الباحثين واألكاديميين في الجمهورية اليمنية بنفس الدرجة التي تمت مـن قبـل                

مـا   وفي حـدود   الدراسة    حيث تعد هذه   -ة سواء األجنبية أو العربي    –الباحثين في الدول األخرى     

 تهتم بالعوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجيـة فـي           أتيح للباحث من دراسات أول دراسة     

وأن البيئـة    خـصوصا    الجمهورية اليمنية من وجهة نظر جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة         

يز بغياب المعايير المهنيـة     اليمنية تختلف عن البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة والتي تتم          

الوطنية التي تنظم المهنة، باإلضافة إلى تبني الحكومة برنامج اإلصالح االقتصادي مما سـيؤدي              

 . إلى جذب العديد من الشركات الكبيرة والتي تهتم بجودة المراجعة

وعلى ستقوم هذه الدراسة بتحديد بعض الوسائل التي يمكن استخدامها في تحسين جودة المراجعة،               .٥

  .هذا سيعني الفصل التالي بمناقشة وسائل تحسين جودة المراجعة
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يعد مفهوم جودة المراجعة مفهوم نسبي، وال يمكن تحقيقه بصفة مطلقة لذا كان ال بـد مـن                  
وجود مجموعة من الوسائل التي تساعد على تحسين جودة المراجعة بهدف الوصـول إلـى أقـصى                 

سـائل  مجموعة مـن الو   إلى  والمنظمات المهنية     األبحاث المحاسبية  توصلتمستوى ممكن منها، وقد     
  : لتحقيق ذلك منها

  . تطوير التأهيل العلمي والعملي للمراجع: أوالً  

  .معايير الرقابة على جودة المراجعة: ثانياً  

  . أساليب الرقابة على جودة المراجعة:  ثالثاً 

  . تدعيم استقالل المراجع:رابعاً 

oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ] 
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ة العامة بالصفات الشخصية للمراجع، ومن بين تلك المعايير المعيـار           اهتمت معايير المراجع  

األول والخاص بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع والذي يشترط إن يتم أداء عملية المراجعة من قبـل                
حصلوا على مستوى مالئم من التدريب وتتوافر فيهم المهارة الفنيـة المالئمـة             ) أو أشخاص (شخص  

  . للعمل كمراجعين
  :)١(علىويتطلب ذلك المعيار من المراجعين الحصول 

  . قدر مالئم من التعليم الرسمي في المحاسبة والمراجعة) ١(
  .قدر مالئم من الخبرة العملية بالعمل الذي يقومون به) ٢(
  . قدر مالئم من التعليم المهني المستمر) ٣(

) التعليم المهني المستمر-خبرةال–التعليم ( أن الكفاءة المهنية للمراجع De Angeloوأوضحت 
تعد الركيزة األولى التي تقوم عليها جودة المراجعة وذلك ألن كفاءة المراجع تساعد علـى اكتـشاف                 

  .(2)األخطاء والمخالفات في سجالت العمالء
 أحد الـشروط    التعليم الرسمي في المحاسبة والمراجعة    ويعتبر الحصول على قدر مالئم من       

 على سبيل المثال يشترط المعهـد       أمريكااسب قانوني في معظم الدول، ففي       للحصول على إجازة مح   
 الحصول على درجـة جامعيـة       CPAاألمريكي للمحاسبين القانونيين على المتقدمين الجتياز امتحان        

 يشترط قـانون    اليمنوفي  . )٣(ساعة تعليمية وهي تعادل درجة الماجستير     ) ١٥٠(تخصص محاسبة، أو  
حاسب قانوني حصول الشخص المتقدم على مؤهل جامعي ال يقل عـن درجـة              المهنة لمنح إجازة م   

   .)٤(البكالوريوس تخصص محاسبة
خبرة مهنية كافية فـي مجـال المراجعـة و          باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون لدى المراجع         

، حيث تعتبر الخبرة المهنية أحد العوامل المؤثرة علـى جـودة المراجعـة وواحـدة مـن                  المحاسبة
 مثال نجـد أن بعـض الواليـات تتطلـب      أمريكاص الشخصية المميزة لمهنة المراجعة، ففي       الخصائ

سنوات خبرة على األقل في أعمال المحاسبة والمراجعة في أحد مكاتب المحاسبة            ) ٤(لممارسة المهنة   
والمراجعة، والبعض األخر يقبل العمل بالشركات الصناعية أو الحكوميـة كبـديل للعمـل بمكاتـب                

نجد أن قانون المهنة    اليمن  أما في   . )٥(عة، وبعض الواليات تقبل الدراسات المتقدمة كبديل للعمل       المراج
يلزم أي شخص يرغب الحصول على إجازة محاسب قانوني أن يكون لديه خبرة عملية الحقة للمؤهل                

يا في مجال   في مجال المحاسبة والمراجعة أو التدريس لدى إحدى الكليات أو الجامعات أو المعاهد العل             
  : )٦(المحاسبة والمراجعة على النحو التالي

  .أربع سنوات الحقة لمؤهل البكالوريوس) ١(

                                                 
  .    ٥٢، ص  )١٩٩١(، عقدة  )١(

(2) DeAngelo, (1981), p .186.   
  .   ١٢، ص  )٢٠٠٠(،   مبارك)٣(
    . ٣١، ص ) ١٩٩٩(، ١٩٩٩لسنة )  ٢٦(القانون رقم  )٤(
  .   ١٢، ص  )٢٠٠٠(،   مبارك)٥(
   . ٣١، ص ) ١٩٩٩(، ١٩٩٩لسنة )  ٢٦(القانون رقم  )٦(



 ٦٣

  . سنتان الحقتان لمؤهل الماجستير) ٢(
  . سنة واحدة الحقة لمؤهل الدكتوراه) ٣(

وأوضح عقدة أن التعليم والخبرة إنما يكمالن بعضهما البعض وهما معا أساس يعتمـد عليـه                
  .)١( تطوير تقديره المهنيالمراجع في

كما أشار مطر إلى إن التعليم الرسمي لم يعد مالئماً لمتطلبـات العـصر باعتبـاره يـولي                  
لإلجراءات اهتمام أكبر مما يوليه للمفاهيم، وأن طرق وأساليب التدريس التقليدية المتبعة فـي أقـسام                

  . )٢(لبالمحاسبة تعجز عن تنمية وقياس المهارات والقدرات الحقيقية لطا
 باإلضـافة   التعليم المهني المستمر  ولعل ذلك ما جعل بعض المنظمات المهنية تتطلب توافر          

للحصول على مؤهل جامعي والخبرة المهنية كما في المعهد األمريكي للمحاسبين القـانونيين والـذي               
لمستمر كل  ساعة من التعليم المهني ا    ) ١٢٠(يتطلب من جميع المنتسبين إلية الحصول على ما يعادل          

وكذلك يتطلب االتحاد الدولي للمحاسبين برنامج تعليم مهني مستمر كل ثالث سنوات            . )٣(ثالث سنوات 
من كل محاسب قانوني أن يعمل باسـتمرار        ) ٢٦( ويتطلب القانون اليمني رقم      .)٤(ساعة) ٩٠(بمعدل  

بحـوث والدراسـات ذات     على تطوير وتنمية مهاراته وبما يتالءم مع التطورات الحديثة وأن يتتبع ال           
  . )٥(الصلة بالمهنة وأن يهتم بالتدريب المهني المستمر للمستخدمين لديه

 أهميه بالغة في ظـل التطـورات التـي تـشهدها البيئـة              التعليم المهني المستمر  ويكتسب  
االقتصادية، خصوصا وأن بيئة مهنة المحاسبة والمراجعة تتميز بزيادة هائلـة فـي المعلومـات ذات        

وزيادة التعقيدات المترتبة على التقدم التكنولوجي وعولمة التجارة، والمتعلقة بطبيعة األنـشطة            الصلة  
  . )٦(والعمليات التجارية والتخصص وتنوع األنظمة 

 دفع العديد من المهنيـين  المراجعةالتعقيد المتزايد لمهام  إلى أن Lee et alوأشارت دراسة  
) ١٥٠(اجعين، باإلضافة إلى أن يكمـل األعـضاء المنتـسبين        للمر وأوسعالقتراح تعليم رسمي ابعد     

  .(7)ساعة معتمدة من كلية تعليمية 
كما أوضح خضير أن التعليم المهني المستمر يساعد على تطوير مهارات وكفاءة المـراجعين           

  . )٨(والمحافظة عليها، ويساعد المراجعين على إصدار األحكام المهنية بموضوعية
قد عمليات المراجعة نتيجة لتعقد عمليات العمالء وتشعبها يزيـد مـن            وأضاف مبارك أن تع   

الحاجة إلى أن يكون المراجعون ذوي مؤهالت علمية وخبرة عملية أكثر مما كان مطلوب منهم فـي                 
  .  )١(الماضي

                                                 
  .    ٥٢، ص  )١٩٩١(، عقدة  )١(
  .    ٧١٢ص ،  )١٩٩٩( مطر، )٢(
    . ٤٧ ص ،) ٢٠٠٢ (،أريرت ولوبك  )٣(
    . ٦٧٠ ص ،) ٢٠٠٢(، الرويتع  )٤(
   . ٣١، ص ) ١٩٩٩(، ١٩٩٩لسنة ) ٢٦( القانون رقم )٥(
    . ٦٦١ ص ،) ٢٠٠٢ (،الرويتع  )٦(

(7)   Lee, et al, (1999), p .204. 
    . ٤٣ ص ،) ١٩٩١ (،خضري  )٨(
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 وعليه يجب أن تشمل برامج التعليم المهني المستمر على العديد من العلوم مثـل المراجعـة                
صاء والحاسب اآللي واالقتصاد والقانون والخدمات االستشارية و العلوم اإلداريـة           والضرائب واإلح 

  .)٢(والمالية 
 ويفضل أن يترك للمراجعين اختيار المواضيع والبرامج التي تالئم مجال نـشاطهم، وذلـك              
لتنوع طبيعة األنشطة التي يمكن أن يمارسها المنتمون للمهنة، باإلضافة لصعوبة تحديـد مجموعـة               

  .)٣(احدة متجانسة من المعارف والمواضيع والمهارات لجميع المنتمين إلى المهنةو
وبهذا يعتبر التعليم المهني المستمر أحد مقومات تطوير مهارات ومعارف المراجع والمحافظة            

  . )٤(عليها، وأحد الوسائل التي تتبعها المهنة لتشجيع المراجعين على األداء بمستوى مرتفع من الجودة 
 الدراسات مقارنة لنتائج فحص الجودة ومستويات التعليم المهنـي المـستمر،            إحدى جرتوأ

وتوصلت إلى أن عدد ساعات التعليم المهني المستمر، والخبرة المهنية للمـراجعين الـذين انتهكـوا                
 أقل بشكل كبير من بـاقي       األمريكية في والية تكساس     ١٩٩٥ عام    إلى ١٩٩١ر الكفاءة من عام     اييعم

  .(5)ةالعين
أن  في منتصف الثمانينيات أشارت إلى       أجريتأن الدراسات التي     كما أوضحت نفس الدراسة   

من المراجعات خالل تلك الفترة كانت دون المستوى، وأن السبب في ذلك            )% ٤٠(إلى  ) ٣٠(ما بين   
، وردا علـى ذلـك أسـس المعهـد          الصغيرة مكاتب القدرة المهنية خصوصا في ال     انخفاض إلىيعود  
، وذلـك   ريكي للمحاسبين القانونيين برنامج لمراجعة الجودة، وبرنامج تعليم مهني مستمر إجباري          األم

على افتراض أن التعليم المهني المستمر يحسن جودة المراجعة، ويخفض حدوث ممارسـات مهنيـة               
  . (6)دون المستوى

ت للمـشاريع    دراسة أجراها المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين على مراجعات تم         أكدتو
التي تستلم معونات مالية من الحكومة االتحادية إلى أن حصول فريق المراجعة على عدد كبير مـن                 
ساعات التعليم المهني المستمر يعتبر أحد خصائص جودة المراجعة، وبالتالي فـإن التعلـيم المهنـي                

  .(7)المستمر يعد أحد الوسائل التي يمكن استخدامها لتحسين جودة المراجعة 

                                                 
  
  .   ٥، ص  )٢٠٠٠(،   مبارك)١(
 مثال يشمل برنامج التعليم املهين املستمر  على جماالت االتصاالت و السلوك املهين و الطرق                 أمريكا  ختتلف هذه الربامج حسب كل دوله ففي       )٢(

لتعليم املهين   مل حيدد جممع احملاسبني القانونيني يف اجنلترا وويلز أي جماالت معينة ل          بريطانياالكمية و العلوم السلوكية واإلحصاء واإلدارة، و يف         
   على أنشطة خمتلفة مثل احملاسبة واملراجعة و الضرائب وتقنيات احلاسب اآليل، أما يف        االحتاد الدويل للمحاسبني   املستمر، بينما يشتمل برنامج     

 و الدورات اليت تعقـدها      فيشمل الربنامج على الدورات املتخصصة اليت تعقدها اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني           اململكة العربية السعودية  
جهات أخرى مثل اجلامعات ومكاتب احملاسبة، وحضور املؤمترات والندوات ذات الصلة مبهنة احملاسبة واملراجعة و املشاركة يف اللجان الفنية                   

  . ملراجعةذات العالقة مبهنة احملاسبة واملراجعة وأعداد البحوث واحملاضرات وأوراق العمل ذات العالقة مبهنة احملاسبة وا
  .  ٦٧٦-٦٦٣ص ص ،       املرجع السابق

  .   ٦٨١-٦٨٠  ص، ص  املرجع السابق)٣(
    . ٤٠ ص ،) ٢٠٠٢ (،أريرت و لوبك  )٤(

(5)  Thomas, et al, (1998), p . 340. 
(6)  Idid, p .341. 
(7) Aldhizer, et al, (1995), pp .62-63.  
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التعلـيم  (التأهيل العلمي والعملي للمراجـع       نجد أن تنفيذ متطلبات معيار       وبناء على ما سبق   
تمثل اللبنة األولى التي يجـب توافرهـا فـي أي           ) الرسمي، الخبرة المهنية، والتعليم المهني المستمر     

ممـا  شخص يرغب في االنضمام إلى مهنة المراجعة، وتعمل على توفير مراجعين ذوي كفاءة عالية،         
  .يؤدي إلى تحسين جودة المراجعة

ğ̂éÞ^m<VíÃq]†¹]<ìçq<î×Â<íe^Î†Ö]<è^ÃÚ 
في مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي تتبناها       معايير الرقابة على جودة المراجعة      تتمثل  

  .)١(مكاتب المراجعة لتوفير القناعة المعقولة إلنجاز مهام المراجعة وفقاً للمبادئ األساسية للمراجعة
 مـصادر  ة إلى أن هناك أربعWilcox and Discemzaوعن مجاالت تلك المعايير توصل 

حيـث  . رئيسة لمشكالت الجودة في المراجعة، تتعلق باإلجراءات والمساعدين واالتصال واالستقالل         
واالختيار والتطبيق غيـر المالئـم      أ من عدم االعتماد على معايير المراجعة        اإلجراءاتتنتج مشكالت   

 فتنتج عن التوظيف والتدريب غير الجيد وكذلك اإلشراف غير المناسب           المساعدينما مشكالت   أ. لها
 غير الـسليم    التصاللبالنسبة  و. والتخصيص غير الفعال للعمالة بمكتب المراجعة على مهام المراجعة        

حـين  فـي   .  إلى فجوة في توقيت إعداد تقرير المراجعة وفجوة في التخطيط وفجوة الكفاءة            إنه يؤدي ف
 علـى تلـك المـشكالت      تغلـب ل ول . (2) إلى فقد بعض جودة المراجعة     ٍاستقالل كاف يؤدي عدم وجود    

ال بد من وجود معايير محددة للرقابة على جودة المراجعة تلتزم بها مكاتب             ولتحقيق الجودة المنشودة،    
  .المراجعة
نة من حيث تحسين    ق أهداف المه  يحقإلى ت لرقابة على جودة المراجعة     لوجود معايير   ويؤدي   
  : (3)، وذلك يرجع ألنها تساعد علىادائها، وبالتالي زيادة الثقة في  واستمرارهادائهاامستوى 

 . توثيق سياسات مكاتب المراجعة وإجراءاتها •
 ). أعمال مكتب المراجعة(تحقيق التأكيد المعقول بجودة المنتج  •
  .وسيلة جيدة لتسويق أعمال وخدمات مكاتب المراجعةتوفير  •
 . إعطاء إنذار مبكر بالمشكالت واألخطاء المتوقع حدوثها •
 . زيادة الكفاءة المهنية للممارسين للمهنة •
 . تحفيز المساعدين ورفع روحهم المعنوية •
 . زيادة الموضوعية والمصداقية •
 . إعطاء الفرصة لمكاتب المراجعة لفحص أعمال المكاتب األخرى •
  . بة على مهنة المراجعةتحقيق المتطلبات النظامية لجهات الرقا •

 على جودة المراجعـة وأداه      لرقابةلالخطوة األولى   وتعد معايير الرقابة على جودة المراجعة       
  .هامة لتحسينها، كما أن جودة المراجعة ال يمكن تحقيقها بدون وجود مثل هذه المعايير

                                                 
  .   ١٤، ص  )١٩٩٤(،  إبراهيم  حممد و)١(

(2) Wilcox and Discemza, (1994), pp.37-41. As cited by:  
  . ١١٨، ص  )٢٠٠١(،  أمريهم

(3)  Askey and Dale, (1994), pp.3-10. As cited by:  
  . ٥٦، ص  )٢٠٠٤(،  الزغبي



 ٦٦

 المعـايير التـي   صدار العديد منبالذلك قامت العديد من المنظمات المهنية في أكثر من دولة           
على مكاتب المراجعة االلتزام بها، ومن تلك المنظمات المعهد األمريكي للمحاسبين القـانونيين،             يجب  

  .واالتحاد الدولي للمحاسبين، والمعهد المصري للمحاسبين القانونيين
EM<VDÃ¹]‚ã°éÞçÞ^ÏÖ]<°f‰^vÛ×Ö<êÓè†Úù]<EAICPAD      

لمراجعة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي كاستجابة تزايد االهتمام في أمريكا بجودة ا
م قام الكونجرس األمريكي بالتحقيق مع بعض ١٩٧٤لالنتقادات التي تعرضت لها المهنة، ففي عام 

شركات البترول األمريكية التي قامت بدفع عموالت لبعض القادة السياسيين في كوريا واليابان 
 بهدف دراسة دور Metcalf لجنة برئاسة عضو الكونجرسيرها من الدول، وشكلتغوإيطاليا و

المهنة في االقتصاد القومي، وانتهت اللجنة بانتقاد المهنة بأنها ال تهتم بالرقابة على جودة المراجعة 
وال تهتم بالتنظيم الذاتي للمهنة، وانذر الكونجرس المنظمات المهنية بأنها إذا لم تقم بتنظيم نفسها، 

  . )١(ومة إلجراء ذلكفسوف تتدخل الحك
م قام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين بتشكيل لجنة معايير رقابة ١٩٧٨وفي عام 

، واحتوت على )١(نشرة معايير رقابة الجودة رقم ) ١٩٧٩(في عام وقد أصدرت اللجنة الجودة، 
  : )٢ (تسعة عناصر تغطي أعمال مكاتب المحاسبة التالية

ذه المفهوم نفس مدلول استقالل المراجع الفرد، ويهدف إلى وضع سياسات  ويحمل ه:االستقالل. ١
  . وإجراءات لتنفيذ قاعدة االستقالل الواردة ضمن آداب السلوك المهني

ويقصد به أنه يجب على مكاتب المراجعة مراعاة والتأكد من : تخصيص المراجعين على المهام . ٢
دى الموظفين المخصصين ألداء الوظائف المختلفة لمهمة توفر الخبرة، والكفاءة الفنية، والمعرفة ل

  .المراجعة
 ويقصد به أنه يجب على مكاتب المراجعة االسترشاد برأي اآلخرين لحل :التشاور برأي اآلخرين. ٣

القضايا المتعلقة بالمشكالت المحاسبية أو مشكالت المراجعة التي تظهر خالل عملية المراجعة عن 
خبرة والمعرفة الكافية، وتوفير مكتبة فنية خاصة الالشخص المختص ذو لى األمـر إع ـريق رفـط

  . بموظفي المكتب
 لإلشراف الجيد، وذلك هاع كافة أعمالاخضبإمكاتب المراجعة تقوم ويقصد به أن : اإلشراف. ٤

يستلزم من كل مكتب مراجعة التخطيط لكل مهمة مراجعة، وفحص كافة أوراق المراجعة، والتقارير، 
  . لقوائم المالية، والجداول، والنماذج، و االستقصاءاتوا
لتوظيف، واختيار لسياسة محددة بوضع كل مكتب مراجعة يقوم ويقصد به أن : التوظيف. ٥

  . توظيف بالمكتبلالكفاءات، وتحديد مستوى خبرة معين يجب توافره في من يتقدم ل
اجعة أن يضع السياسات، واإلجراءات، ويقصد بها أن على مكتب المر: تنمية القدرات المهنية. ٦

  .  وبرامج التعليم المهني المستمر، والتدريب الالزم لموظفي المكتب

                                                 
   ١٢، ص  )٢٠٠٠(،   مبارك)١(
  . ١٩٢-١٨٩ص ص ،   )٢٠٠٣(،   توماس و هنكي)٢(



 ٦٧

 ويقصد بها أن على مكتب المراجعة وضع السياسات التي تحول دون ترقية موظفيها إلى :الترقية. ٧
  .  إليهانت الوظيفة المرفوعيالمستويات العالية قبل استيفائهم الخبرة، والمعرفة الالزمة لتحمل مسئوليا

ويقصد به أن يتبع مكتب المراجعة :  قبول العمالء الجدد واستمرار العالقة مع العمالء الحاليين. ٨
سياسات وإجراءات تساهم في اتخاذ قرارات بشأن قبول عمالء جدد، أو مواصلة العالقة مع العمالء 

  . سن الخلقالحاليين، لتفادي العمالء الذين تنقصهم األمانة وح
جراء إلى التحقق من تطبيق ويهدف هذا اإل: الفحص الدوري لبرنامج الرقابة على جودة األداء. ٩

برنامج الرقابة على جودة العمل بمكتب المراجعة، والذي قد يتم عن طريق أعضاء المكتب أو عن 
  . طريق أحد مكاتب المراجعة األخرى

) ٢٥(اجعة نشرة معايير المراجعة رقم  أصدر مجلس معايير المر أيضا١٩٧٩عام وفي 
، والتي حلت "ومعايير الرقابة على الجودة المتعارف عليها العالقة بين معايير المراجعة  " بعنوان

  : )١( اآلتي الجديدةوتضمنت القائمة )٤(محل نشرة معايير المراجعة رقم 
 .تحديد مسئولية المراجع عن االلتزام بمعايير المراجعة -
مكاتب المراجعة بوضع سياسات وإجراءات للرقابة على الجـودة لـضمان االلتـزام             وجوب قيام    -

 .بمعايير المراجعة
إيضاح الفرق بين معايير المراجعة المتعلقة بأداء كل عملية مراجعة على حدة، وبين معايير الرقابة                -

  . على الجودة والتي تتعلق بمكتب المراجعة ككل
 Quality Review Executive Committee باسم أسس نفس المعهد لجنة١٩٨٨وفي عام 

، كلجنة فرعية فنية مسئولة مع مجلس معايير المراجعة عن تطوير معايير الرقابة على الجودة
مراجعة ( وإصدار السياسات بشأن معايير رقابة الجودة، باإلضافة إلى إدارة برنامج مراجعة الجودة 

  . )٢ ()النظير
ايير الرقابة على الجودة التابعة لنفس المعهد نشرة معيار  أصدرت لجنة مع١٩٩٦وفي مايو 

، "نظام الرقابة على جودة أداء ممارسات مكاتب المحاسبة والمراجعة " (3)بعنوان) ٢(الرقابة رقم 
، "رقابة ومتابعة ممارسات مكاتب المحاسبة والمراجعة  " (4)بعنوان) ٣(ونشرة معيار الرقابة رقم 
  ). ١(عايير الرقابة على الجودة رقم وذلك ليحال محل نشرة م

  : (5)في األتي) ٢(وتتمثل عناصر معيار الرقابة على جودة المراجعة رقم 
 .االستقالل والنزاهة والموضوعية .١
 .وإدارة فريق المراجعة .٢
 .وقبول العمالء والتعاقدات الجديدة واالستمرار مع العمالء والتعاقدات الحالية .٣
 .ةوأداء وتنفيذ عملية المراجع .٤

                                                 
  . ٢٠، ص  )١٩٩٧(، بالل  )١(
  . ١٦، ص  )٢٠٠٠(،   مبارك)٢(

(3)  AICPA,  (1996), pp .107-108. 
(4)  AICPA, (1996), pp .109-111. 
(5) AICPA , (1996), p .107. 
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 . Monitoringوالرقابة والمتابعة  .٥
  : )١(في األتي) ٢( وبالتالي يمكن حصر التغيرات الرئيسة التي أحدثها المعيار رقم 

 في خمسة عناصر فقط،) ١(إدماج عناصر رقابة الجودة التسعة والواردة في المعيار رقم  .١
ة والمعاصرة للممارسة  إليها بعض المتطلبات الجديدة لتالئم وتعكس المتغيرات الحديثمضافاً
 .المهنة

نطاق خدمات مكاتب المراجعة لكي تشمل خدمات أخرى بجانب خدمة باتساع  االعتراف  .٢
، والفحص المحدود Attestation، التصديق Assuranceالمراجعة، مثل خدمات التأكيد 

Reviewوأي خدمات أخرى يعترف بها ويقرها مجلس معايير المراجعة ، . 
 . ستقالل السابق توضيحه، ليشمل عنصري النزاهة والموضوعيةاتساع مفهوم اال .٣
 ليشملتساع مفهوم عنصر قبول العمالء الجدد واالستمرار مع العمالء الحاليين، بحيث امتد ا .٤

وخبرة المراجع المهنية كأساس  أيضا طبيعة المهام المطلوبة، ومدى تناسبها وتوافقها مع معرفة
عمالء، وضرورة وجود اتفاق صريح وفهم واضح مع العمالء التخاذ قرار قبول التعامل مع ال

 . حول طبيعة ونطاق وحدود المهام المطلوبة
التعيين، وتخصيص األفراد على المهام، ( إدماج مجموعة العناصر المرتبطة بفريق المراجعة  .٥

في عنصر واحد تحت مسمى إدارة فريق المراجعة، مع ) وتطوير القدرات المهنية، والترقي
هتمام بزيادة عدد ساعات التعليم المهني المستمر، وتطوير برامج التدريب المتخصصة لتنمية اال

 . القدرات المهنية لألفراد في مجال األنشطة المختلفة
 . إدماج عنصري المشورة واألشراف في عنصر واحد هو أداء وتنفيذ عملية المراجعة .٦
بعة، ألن الرقابة والمتابعة عملية تغيير عنصر الفحص الدوري إلى عنصر الرقابة والمتا .٧

 . مستمرة
فقد جاءت لتوفير إرشادات تساعد مكاتب المراجعة على كيفية ) ٣(أما بالنسبة لنشرة رقم 

المجال لالستعانة بأفراد مؤهلين من خارج المكتب النشرة تطبيق عنصر الرقابة والمتابعة، وأفسحت 
دى مالءمة السياسات واإلجراءات الموضوعة ومدى من مللتحقق للقيام بعملية الرقابة والمتابعة 

مثل هذه على االلتزام بها، وذلك لحل المشكلة التي كانت تقابلها المكاتب الصغيرة حيث يصعب 
في الحال المكاتب تقسيم فريق العمل إلى فريق مسئول عن األداء وفريق مسئول عن الفحص كما هو 

  .)٢( المكاتب الكبيرة
EN<DêÖæ‚Ö]<^ ÷]°f‰^vÛ×Ö<EIFACDJ< <

 بإصدار ١٩٨١نظرا ألهمية الرقابة على جودة المراجعة، فقد قام االتحاد الدولي للمحاسبين في عام 
  ، الخاص بالرقابة على جودة أعمال المراجعة والذي يهدف)٣()٢٢٠(معيار المراجعة رقم 

                                                 
  .  ٦٣-٦١ص ص ،  )٢٠٠٤(،   الوكيل)١(
  .  املرجع السابق )٢(
ن التسلسل  ممت بناء تسلسل جديد على أساس موضوعي بدالً         حيث  ) م  ١٩٩٩( مت أعادة تبويب أرقام املعايري الصادرة من قبل االحتاد يف عام             )٣(

 الناغي).   ٢٢٠(إىل رقم   ) ٧(القدمي الذي كان مبين على أساس زمين، وبناء على ذلك عدل رقم معيار الرقابة على جودة املراجعة من رقم                    
  .٧٣، ص  )٢٠٠٠(، 



 ٦٩

 أن يتم تطبيق سياسات المعيار علىأكد و.  إلى تحديد معايير وتوفير إرشادات للرقابة على الجودة
وإجراءات رقابة الجودة على مستوى مكتب المراجعة، وعلى مستوى عمليات المراجعة الفردية، وأن 

حجم :  )١(طبيعة ونطاق سياسات وإجراءات رقابة الجودة تتوقف على مجموعة من االعتبارات مثل
رقم    ويتضمن المعيار .ن الجودةالمكتب، وانتشاره الجغرافي، والهيكل التنظيمي، والتكلفة والعائد م

  :)٢(التاليةالعناصر سياسات لرقابة مستوى األداء تحتوي على ) ٢٢٠(
فراد العاملين بمكتب المراجعة االلتزام بمبادئ االستقاللية وتتطلب من األ: المتطلبات المهنية .١

  .  والحفاظ على السرية واألخالقيات المهنية،والنزاهة والموضوعية
وبناء عليها يتعين على مكتب المراجعة أن يستعين بمن لديهم المهارة، والكفاءة : كفاءةالمهارة وال .٢

 .التي تساعدهم على أداء األعمال المسندة إليهم بعناية واجبة
من التدريب حاصلين على قدر وبموجبها يجب إسناد أعمال المراجعة إلى أفراد : التكليف بالمهام .٣

 . المطلوب في ظل الظروف المحيطةالعملي، ولديهم التأهيل المهني 
 مباشر، وفحص للعمل عند كافة المستويات، فيتطلب أن يكون هناك توجيه، وإشراو: التفويض .٤

 .وذلك بهدف توفير تأكيد معقول بأن العمل المؤدى يفي بمعايير الجودة المالئمة
 -يكون ذلك ضرورياحينما - خريناآلبناء عليها يجب أن يتم االسترشاد برأي : االسترشاد بالرأي .٥

 . سواء كانوا من داخل أو خارج المكتب، على أن يتسم هؤالء بالخبرة المالئمة
 وفي ظل هذا المتطلب يجب أن يتم إجراء تقييم للعمالء :العمالءالتعاقدات مع قبول أو إنهاء  .٦

تفاظ  وعند اتخاذ قرار بقبول أو عدم االح.المرتقبين، وفحص للعمالء الحاليين على أساس دوري
 ، ومقدرته على تقديم الخدمة للعميل على نحو مالئم،بالعمالء يجب مراعاة مدى استقاللية المكتب

 .  باإلضافة إلى استقامة إدارة العميل
 ويتطلب هذا العنصر من المكتب المتابعة المستمرة لكفاية وفعالية السياسات واإلجراءات :المتابعة .٧

 . التنفيذية للرقابة على الجودة
بأن على مكاتب المراجعة إبالغ سياسات وإجراءات الرقابة ) ٢٢٠(رقم  أوضح المعيار كما

على الجودة العامة بمكتب المراجعة إلى العاملين بطريقة مناسبة من شأنها توفير تأكيد معقول بأن 
  . السياسات واإلجراءات يتم فهمها وتنفيذها
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ى ما أصدرته المنظمات المهنية في الدول المتقدمة من معايير لرقابة الجودة، قام بناء عل

، والذي يهدف إلى توضيح )٧(المعهد المصري للمحاسبين القانونيين بإصدار إرشاد المراجعة رقم 
اإلجراءات الواجب على المراجع االلتزام بها فيما يتعلق باألعمال الموكلة إلى المساعدين في عملية 

تباع من قبل مكتب المراجعة لتوفير مراجعة معينة، وتوضيح السياسات واإلجراءات الواجبة اال
  .االطمئنان المناسب لمستوى أداء جيد ألعمال المراجعة

  
                                                 

  . ١١٧، ص  املرجع السابق )١(
  . ١٨٣-١٨١ص ص ،  )٢٠٠٤(،   لطفي)٢(
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إسناد العمل، والتوجيه، واإلشراف، : التاليةالعناصر وتشتمل إجراءات وسياسات الرقابة على 
التالية العناصر له تحقيق تضمن راجعة بوضع السياسات التي  كما الزم المعيار مكاتب الم.والفحص

  :  )١(للرقابة على الجودة 
وتتطلب من األفراد العاملين في مكتب المراجعة االلتزام بمبادئ النزاهة : الصفات الشخصية) ١(

  .والموضوعية واالستقاللية، والحفاظ على األسرار طبقا ألخالقيات المهنة
 تتطلب من مكتب المراجعة أن يستعين بمن لديهم المهارة والكفاءة التي تمكنهم :ةالمهارة والكفاء) ٢(

  .من أداء األعمال الموكلة إليهم على وجه مرضٍ
من التدريب العملي، قدر يجب أن تسند أعمال المراجعة إلى أفراد حصلوا على : التكليف بالمهام) ٣(

  . ولديهم التأهيل المهني الالزم لكل حالة
واإلشراف على العمل   من التوجيهويتطلب هذا العنصر وجود قدر كاٍف:  توجيه واإلشرافال) ٤(

على جميع المستويات داخل مكتب المراجعة، لكي يتأكد المكتب من أن العمل المؤدى يتم طبقا 
  .لمستوى األداء المطلوب، ويجب عند الضرورة استشارة أهل الخبرة

يجب على مكتب المراجعة : ستمرار في عملية مراجعة قائمهقبول عملية مراجعة جديدة أو اال) ٥(
تقييم أية عملية مراجعة جديدة قبل قبولها، وفحص عالقته مع العمالء الحاليين، كما يجب علية اتخاذ 
قرار االستمرار مع العميل، أو قبول عملية مراجعة جديدة، وأن يأخذ في االعتبار تأثير ذلك على 

  .ى أداء المهمة على الوجه األكمل، ومدى نزاهة إدارة المنشأة محل المراجعةاستقالليته، وقدرته عل
من مكتب المراجعة مراقبة فاعلية سياسات وإجراءات الرقابة على العنصر ويتطلب هذا : الرقابة) ٦(

  .مستوى األداء لديه
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 هو أخر قانون صدر لتنظيم مهنة المراجعة في )٢ (م١٩٩٩لعام ) ٢٦(لقانون رقم يعد ا

الجمهورية اليمنية ويتضمن هذا القانون على بعض عناصر الرقابة على جودة المراجعة دون اإلشارة 
  :إلى أنها عناصر رقابة الجودة وسوف يتم مقارنتها بما صدر عن بعض المنظمات الدولية كما يلي 

  )المتطلبات المهنية(تقالل والنزاهة والموضوعية  االس-١
  يعد هذا العنصر هو العنصر األول في معيار الرقابة على جودة المراجعة األمريكي رقـم                 

) ٢٦(وقد أشار إليها القانون اليمني رقم       ). ٢٢٠(، والعنصر األول في معيار الرقابة الدولي رقم         )٢(
  : م في المواد التالية١٩٩٩لعام 
أن على المراجع عند القيام بمباشرة أعمال المراجعة أن ) ٤٣(نصت المادة رقم : لوك المهنيالس •

يلتزم باألصول المهنية وأن يبذل العناية الكافية في تأدية مهامه وأن يبدي رأيه في القوائم المالية 
 . )٣(كوحدة واحدة وأن يشير بوضوح إلى مدى كفاية ومالءمة اإلفصاح فيها

                                                 
   .٤٠-٢٤ ص ، ص )١٩٩٠(، املعهد املصري للمحاسبني واملراجعني  )١(
لعام ) ٣١(هو أول قانون ينظم مهنة احملاسبة واملراجعة يف اجلمهورية اليمنية، مث تال ذلك القانون رقم   ) ١٩٧٦(لعام ) ٩٩(يعد القانون رقم  )٢(

  .)١٩٩٩(لعام ) ٢٦(، وأخرياً القانون رقم )١٩٩٢(
  ١٤،  ص )١٩٩٩(، ١٩٩٩لعام ) ٢٦(رقم القانون  )٣(
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على األعمال الممنوع مزاولتها من قبل ) ٥٣(والمادة رقم ) ٥٢(نصت المادة رقم :  االستقالل •
 . )١(المراجعين لحماية استقاللهم 

على أنه ال يجوز للمراجع أن يفشي المعلومات واألسرار ) ٥٥(نصت المادة رقم : السرية  •
 .)٢(افذة خالف ذلكالتي يطلع عليها من خالل عمله إال في الحاالت التي توجبها القوانين الن

على أنه ال يجوز للمراجع إبداء رأي يخالف حقيقة ) ٥٦( نصت المادة :الموضوعية والنزاهة •
ما تضمنته الدفاتر والسجالت والبيانات المحاسبية، وال يجوز له التوقيع على تقارير عن 

أو يوقع على حسابات لم تدقق من قبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه، كما ال يجوز أن يشهد 
 سجالت وحسابات احتوتهصحة بيانات أو حسابات ختامية أو قوائم مالية ال تعكس بوضوح ما 

 . )٣(الجهات التي تم تكليفه بتدقيق حساباتها 
  )المهارة والكفاءة، والتكليف بالمهام(  إدارة أفراد فريق المراجعة -٢

م، ١٩٩٦لعام ) ٢(مريكي رقم يعد هذا العنصر الثاني من عناصر الرقابة في المعيار األ
المراجعين وتخصيصهم على المهام باإلضافة إلى تطوير ) توظيف(ويتضمن هذا العنصر على تعيين 

في عنصرين هما ) ٢٢٠(قدراتهم وترقيتهم، وتم اإلشارة إلى ذلك في معيار المراجعة الدولي رقم 
م في المواد ١٩٩٩لعام ) ٢٦(ن اليمني رقم وقد أشار إليها القانو. المهارة والكفاءة، والتكليف بالمهام

  : التالية
على الشروط الواجب توافرها في من يتقدم للحـصول         ) ٥(نصت المادة رقم    : التعيين والترقية  •

 .  )٤(على إجازة محاسب قانوني، ولكنه لم يشر لشروط الترقية
مرار على تطوير   على أنه يجب على المراجع أن يعمل باست       ) ٤٥(نصت المادة   : التطوير المهني  •

وتنمية مهاراته وبما يتالءم مع التطورات الحديثة وأن يتابع البحوث والدراسات ذات الصلة بالمهنة              
أن يعمـل المراجـع     ) ٤٦(كما نصت المادة      . وأن يهتم بالتدريب المهني المستمر للمستخدمين لديه      

 . )٥(على تحديث وتطوير الخدمات المهنية وأساليب مزاولة المهنة 
    قبول عمالء جدد واالستمرار مع العمالء الحاليين-٣

م إلى هذا العنصر على الرغم من أهميته فـي مرحلـة   ١٩٩٩لعام ) ٢٦(لم يشر القانون رقم  
  . التعاقد والتخطيط لعملية المراجعة

     )اإلشراف والتشاور(  أداء وتنفيذ عملية المراجعة -٤
لى جودة المراجعة ضمن المعيار األمريكي رقم يعد هذا العنصر الرابع من عناصر الرقابة ع

م، ويتضمن األشراف على المساعدين والتشاور مع اآلخرين، وتم اإلشارة إليه في ١٩٩٦لعام ) ٢(
وقد أشار إليهما . في عنصرين هما التفويض واالسترشاد بآراء اآلخرين) ٢٢٠(المعيار الدولي رقم 
  :    لمواد التاليةم في ا١٩٩٩لعام ) ٢٦(القانون اليمني رقم 

                                                 
  .١٦-١٥املرجع السابق، ص ص   )١(
  .١٦املرجع السابق، ص  )٢(
  .املرجع السابق )٣(
  . ٣٠، ص املرجع السابق )٤(
  .  ١٤ ص املرجع السابق، )٥(
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على أنه يجب على المراجع أن يقوم بالتخطيط المالئـم لتنفيـذ            ) ٤٧(نصت المادة رقم    : اإلشراف •
عملية المراجعة وتقسيم العمل على المساعدين واألشراف المباشر عليهم، كما يجب أن يوقع بنفسه              

بعين له على أوراق العمـل      على التقارير الصادرة منه، ويجب إثبات أسماء وتوقيع المساعدين التا         
 .)١(وتبين الالئحة كافة اإلجراءات المتعلقة بهذا المجال

لعـام  ) ٢٦(لم يشر قانون مهنة المحاسبة إلى هذا الخصوص ضمن مواد القانون رقم              :االستشارة •
  .م١٩٩٩

   )المتابعة( الرقابة -٥
  . إلى هذا العنصر) ١٩٩٩(لعام ) ٢٦(القانون اليمني رقم  يشر لم
  : للمعايير الصادرة عن المنظمات المهنية أتضح ما يلياء على العرض السابقوبن

أن هناك اهتمام كبير وواضح من قبل المنظمات المهنية سواء اإلقليمية، أو الدولية بالرقابة على . ١
  . تلك المنظمات لمعايير رقابة الجودة جودة المراجعة، وعبَر عن هذا االهتمام من خالل إصدار

 الذي تسعى لتحقيقه، واإلجراءات الهدفمتشابهة بشكل كبير من حيث جاءت تلك اإلصدارات  أن. ٢
  .   لتحقيق ذلك الهدفةلموضوعاوالسياسات 

الوحدة الخاضعة  باعتباره مكتب المراجعةأن جميع المعايير الخاصة برقابة الجودة ركزت على . ٣
 مثل بالخصائص الشخصية لفريق المراجعة، كما اهتمت سياسات وإجراءات تلك المعايير للرقابة

 بالعوامل المؤثرة على عملية المراجعةاالستقالل والنزاهة والموضوعية، والكفاءة والتدريب المهني، و
ص المراجعين على المهام، واإلشراف والمتابعة، وقبول عملية مراجعة جديدة واالستمرار يمثل تخص

ذ تلك السياسات واإلجراءات عن طريق الفحص والرقابة والتأكد من تنفيفي عملية مراجعة قائمة، 
أن كل تلك السياسات واإلجراءات ب علما، هسواء تم ذلك من داخل مكتب المراجعة أو من خارج

  .خاضعة لرقابة مكتب المراجعة، كما يمكن االستدالل عليها من قبل الجهات التي يحق لها فحص ذلك
بالغ سياسات وإجراءات الرقابة اب على مكاتب المراجعة أكدت المنظمات المهنية على أنه يج. ٤

 لما لذلك من دور مهم وفعال في ،بطريقة مالئمة على جودة المراجعة العامة لجميع العاملين بها
  .   تحقيق جودة المراجعة بالمستوى المطلوب

جميـع  أدركت المنظمات المهنية صعوبة وضع إجراءات وسياسات لرقابة الجودة تتناسـب مـع              . ٥
السياسات اإلجراءات و فقد تركت وضع تلك     ، لذلك   )الكبيرة والمتوسطة والصغيرة    (مكاتب المراجعة   
، لتكون تلك السياسات نابعة عن ظروف المكتب والتي منها الحجم، والهيكـل              نفسه لمكتب المراجعة 

ـ             عـداد تلـك    إ دالتنظيمي، واالنتشار الجغرافي، مع إعطاء تلك المكاتب مؤشرات لالستعانة بهـا عن
  .السياسات

 عناصـر   أغلـب قد تضمن في العديد من مواده       ) ١٩٩٩(لعام  ) ٢٦(أن قانون المهنة اليمني رقم      . ٦
  . رقابة الجودة التي تضمنتها اإلصدارات المهنية الدولية

                                                 
  .املرجع السابق  )١(
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أما عن عالقة معايير الرقابة على جودة المراجعة بجودة المراجعة فقد توصلت العديـد مـن                
لرقابة على جودة المراجعة يعتبر أحد العوامل المؤثرة بشكل ايجابي          لوجود معايير   الدراسات إلى أن    

  . على جودة المراجعة، كما أن وجود تلك المعايير يعد أحد وسائل تحسينها
لرقابة علـى  لوالتي توصلت إلى أن وجود نظام  Carcello et alومن تلك الدراسات دراسة 
: (1)وعبر عن ذلك بالخصائص التالية    لمؤثرة على جودة المراجعة     جودة المراجعة يعتبر أحد العوامل ا     

المراجعة في القسم الخاص بمكاتب المراجعة التي تراجع الشركات المسجلة في سوق            مكتب  عضوية  
 األمريكي للمحاسبين القانونيين، ومشاركة مكتب المراجعة في برنامج مراجعة          بالمعهداألوراق المالية   

مكتب المراجعة من أية تحفظـات، ومـساعدة         ب  مراجعة النظير الحالية الخاصة    النظير، وخلو تقارير  
  .مكتب المراجعة أعضائه على االشتراك في دورات دراسية ذات عالقة بمجال عمل أغلبية العمالء

إلى أن معايير الرقابة على جودة المراجعة التـسعة         توصلتا  أما ثناء محمد وأمال إبراهيم فقد       
عد من وجهة نظر المراجعين أهم تسع مقومـات         د األمريكي للمحاسبين القانونيين ت     المعه الصادرة عن 

كما توصلت فايزه يونس إلى أن وجود قانون يلزم مكاتـب المراجعـة             .  )٢(لتحسين جودة المراجعة    
  .   )٣(بتطبيق معايير رقابة الجودة يساهم في رفع كفاءة مهنة المراجعة 

قانون الشركات المصري على اشتراط وجـود نظـام         وأكد صبيحي على ضرورة النص في       
  .  )٤( لحسابات شركات األموالمراجعاً داخل مكتب المراجعة كشرط لتعيين المكتب الجودةللرقابة على 

ويتبين من العرض السابق أن وجود معايير لرقابة الجودة يعتبر أحد العوامل المؤثرة إيجابيـاً      
المشكالت التي تتعرض لهـا     بعض  يعمل على حل      المعايير  كما أن وجود هذه    ،على جودة المراجعة  

جودة المراجعة مثل مشكالت االستقالل، ومشكالت اإلجراءات، ومشكالت المـساعدين، ومـشكالت            
  .تحسين جودة المراجعةمن شأنه االتصال، وكل ذلك 
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جـودة  بالرقابـة علـى     لحكومية في العديد من الدول      اهتمت المنظمات المهنية والتشريعات ا    

الواليات المتحـدة    ففي   ، التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك     العديد من الوسائل  توصلت إلى   و المراجعة
  : لرقابة على جودة المراجعةل أسلوبينوجد ياألمريكية على سبيل المثال 

ابة من خالل المهنة، حيث أسس المعهـد         النوع من الرق   هذا ئ وأنش :مراجعة النظير : األسلوب األول 
  .لالنضمام إليهلذلك، واعتبره أحد الشروط األساسية قسماً خاصاً األمريكي للمحاسبين القانونيين 

 النوع من الرقابة مـن      هذا ئوأنش : على مكاتب المحاسبة   اإلشرافمجلس  : األسلوب الثاني 
المالية، وذلك لحماية االقتصاد القومي      هيئة سوق األوراق     فخالل الكونجرس األمريكي وتحت إشرا    

والمستثمرين، بعد حدوث العديد من االنهيارات في الشركات المساهمة والتي كانت تراجع مـن قبـل       
  :وسيتم عرض هذين األسلوبين بشكل أكثر تفصيالً كما يلي.  مكاتب محاسبة كبيرة

                                                 
(1)  Carcello, et al, (1992), p .7. 

  .  ٢٧، ص  )١٩٩٤(،   إبراهيم  حممد و)٢(
 .  ٥٩٩-٥٨٠ص ص ،  )١٩٩٧(،   يونس)٣(
  .  ٣٢، ص  )١٩٩٧(،   صبيحي)٤(
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أية أداة أو وسيلة لتنظيم أداء مكاتب المراجعة فـي الواليـات             لم يكن هناك     ١٩٧٧حتى عام   
مما أدى إلى زيـادة عـدد       المتحدة األمريكية بل كان التنظيم قاصرا على الممارسات المهنية الفردية،           

خـصوصا  على مهنة المحاسبة    الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة، وزيادة الضغوط         
  . )١(من قبل الكونجرس

 استجابة النتقادات الكونجرس وتقرير لجنة مسئوليات المراجعين، ولتسهيل برامج المعهد           وفي
هد األمريكي للمحاسبين القانونيين     المع نشأالمتعلقة بالرقابة على الجودة عن طريق التنظيم الذاتي، فقد ا         

التـي تتـولى    عـة   لمكاتب المراج  األول ويتفرع من هذا القسم شعبتين، الشعبة         المحاسبة مكاتبل ماًقس
 خاصة بمكاتب المراجعة التـي      الشعبة الثانية و ، المالية األوراقشركات المسجلة في سوق     مراجعة ال 

  .(2) لشركاتتراجع باقي ا
  : )٤(  هي توافر مجموعة من الشروط)٣(إلى الشعبتين في المعهد االنضمام ويتطلب 

  . لمحاسبين القانونيينكي لاألمريمعهد الااللتزام بمعايير رقابة الجودة الصادرة عن  .١
 . جراء مراجعة نظير إلزاميا كل ثالث سنواتإ .٢
ساعة من التعليم المهني المستمر كل ثالث       ) ١٢٠(حصول كل مراجع داخل مكتب المراجعة على         .٣

 . سنوات
فحص خطوات العمل في كل عملية مراجعة للشركات المسجلة في هيئة سـوق األوراق الماليـة                 .٤

مكتب المراجعة بخالف الشريك الذي يقود فريق المراجعـة، وأن يكـون            بواسطة شريك آخر في     
 . )٥(ذلك قبل إصدار التقرير

 الشركات المسجلة في هيئة سـوق       -القيام بخدمات معينة من الخدمات االستشارية للعمالء        عدم    .٥
اج الخدمات اإلكتوارية لشركات التامين، والمساعدة فـي عمليـات االنـدم            مثل –األوراق المالية   

 .والحيازة مقابل الحصول على أتعاب
 .عدم االتفاق مع اإلدارة وذلك لكل من لجنة المراجعة ومجلس اإلدارةأوجه التقرير عن  .٦
  .  التقرير عن الخدمات االستشارية المقدمة لإلدارة لكل من لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة .٧

                                                 
  .   ١١٣، ص  )١٩٩٩( أمحد، )١(

(2)  Francis, et al, (1990), p .369. 
سامهة يجب توافرها ملكاتب املراجعة اليت تراجع الشركات امل       ف الثالثة الشروط األوىل هي شروط مشتركة لالنضمام للشعبتني أما بقية الشروط             )٣(

  .  واملقيدة يف هيئة سوق األوراق املالية
  .   ٤٧-٤٦ص ص ،  )٢٠٠٢(،   أريرت ولوبك)٤(
يعد هذا أحد وسائل الرقابة على جودة املراجعة يف مكاتب املراجعة الكبرية حيث خيصص شريك ثاين لكل عملية مراجعة ويعد هذا الشريك                       )٥(

ات العملية قبل استكمال تقرير املراجعة بواسطة الشريك األول ويطلق عليه فحص ما قبل              مسئوال عن إجراء فحص انتقادي شامل لكافة ملف       
يعد تقييم داخلي أو ذايت للجودة وال يقدم مؤشر للجمهور عن جودة مراجعة املكتب، كمـا  :  اإلصدار، ولكن هناك بعض املأخذ عليه منها  

يك الثاين يعترب جمرد مصدر لالستشارة فقط عندما يواجه الشريك األول مشكلة            تبدو هذه الوسيلة غري عملية وغري اقتصادية وذلك الن الشر         
  . ١٨-١٧، ص ص ) ٢٠٠٠( ، يعبدا هلاد.  جوهرية
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. األمريكي للمحاسبين القانونيين   للمعهد   االنضماموبذلك تعد مراجعة النظير أحد أهم متطلبات        
وتهدف مراجعـة النظيـر     ،  )١(أن يقوم مكتب مراجعة بمراجعة أعمال مكتب مراجعة آخر        بها  ويقصد  

  : إلى
التأكد من أن مكتب المراجعة ملتزم بمعايير الرقابة على جودة المراجعة، وذلك من خالل فحـص              . ١

كاتب األعضاء ملتزمة بباقي متطلبات العـضوية       أوراق العمل، والوثائق األخرى، والتأكد من أن الم       
  . )٢(في المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين

 لمكتـب  إبداء رأي فني مستقل عما إذا كان نظام رقابة الجودة المطبق بمكتب المراجعـة يـوفر ل                 .٢
  . )٣(  مع المعايير المهنية عملياتهضمان معقول عن اتساق

لجودة لمكتب المراجعة من حيث مدى مالءمتـه ومناسـبة تـصميمه            دراسة وتقييم نظام رقابة ا    . ٣
للمكتب، ومدى كفاية التوثيق لسياسات وإجراءات رقابة الجودة وتوصيلها إلى األشـخاص العـاملين              

  .)٤(بالمكتب، وتخفيض حاالت فشل المراجعة أو منع حدوثها 
  :)٥(وتشتمل مراجعة النظير على نوعين من المراجعة

  : On-Sit Reviewالمراجعة المباشرة : النوع األول
ويتبع هذا النوع إذا كان مكتب المراجعة يطبق نظام رقابة الجودة، ويؤدي خدمـة مراجعـة                
إبداء الرأي على القوائم المالية، وتهدف برامج مراجعة النظير هذه إلى التحقق من مدى التزام المكتب                

  . ه المراجعةبنظام الرقابة على الجودة وتقديم تقرير بنتيجة هذ
  : Off-Sit Reviewالمراجعة غير المباشرة : النوع الثاني

 وال  )٦( ويتبع هذا النوع إذا كان مكتب المراجعة يؤدي مراجعة أو اختبارات مـدى االلتـزام              
  . يقوم بمراجعة القوائم المالية

د إلـى   جرائها من بل  جراء مراجعة النظير بصورة دورية مع اختالف المدة المطلوبة إل         إويتم  
 بريطانيا، أما في    )٧(جراء مراجعة النظير مرة على األقل كل ثالث سنوات        إ يتم    أمريكا  فمثالً في  .أخر
بين مكاتب المراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات الشركات المسجلة فـي سـوق األوراق              التمييز  فيتم  
كات المـسجلة فـي     الخاصة بالشر لمراجعة  اتخضع مكاتب    ومكاتب المراجعة األخرى، حيث      المالية

                                                 
  .   ٥٦٣، ص  )١٩٩٧(،   يونس)١(
  .   ٣٨، ص  )١٩٩١(،   خضري)٢(
  .   ٨٦، ص  )١٩٩٣(،   الصباغ)٣(
  .   ١٢٧، ص  )١٩٩٩(،   أمحد)٤(
  .   ١٣-١٢ص ، ص  )٢٠٠٠(، عبد اهلادي  )٥(
وتـشمل  .  يتمثل اهلدف من مراجعة االلتزام يف حتديد ما إذا كان العميل قد التزم بإجراءات وقواعد حمددة موضوعة من قبل سلطة ما أعلـى                       )٦(

ر املـايل بالـشركة،     مراجعة االلتزام يف شركة خاصة حتديد ما إذا كان العاملون يف إدارة احملاسبة يتبعون اإلجراءات املوضوعة من قبل املدي                  
فحص معدالت األجور لتحديد مدى االلتزام بالقوانني فيما يتعلق باحلد األدىن لألجور، أو فحص االتفاقات مع رجال البنوك وباقي املقرضني                 

  .   ٢٤، ص  )٢٠٠٢(،  أريرت ولوبك.  اآلخرين للتأكد من أن الشركة تلتزم باملتطلبات القانونية
هة املشرفة على مراجعة النظري باختالف القسم الذي ينتسب إلية مكتب املراجعة فيتم اإلشراف على مراجعـة الـنظري                    يف أمريكا ختتلف اجل    )٧(

أما املكاتب الـيت تراجـع       ) POB(للمكاتب اليت تراجع الشركات املسامهة املسجلة يف سوق األوراق املالية من قبل جملس اإلشراف العام                
  .   ٤٧، ص  املرجع السابق.  عليها من قبل جممع احملاسبني يف الواليةالشركات اخلاصة فيتم اإلشراف 
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سنوات، أما المكاتب األخرى فتخضع للفحص على أساس        ) ٥(مرة كل   سوق األوراق المالية للفحص     
  .)١(مكتب كل سنة) ١٥٠(عينة مكونة من 

وتشكل فرق مراجعة النظير عن طرق تقدم طلب إرسال فريق للفحص للمعهـد األمريكـي               
ن بالوالية من قبل مكتب المراجعة محـل الفحـص          للمحاسبين القانونيين أو مجمع المحاسبين القانونيي     

  .   )٢(وإذا كانت نتائج الفحص مرضية استمرت عضوية المكتب بالمعهد أو المجمع
وبعد انتهاء ِفرق مراجعة النظير من مهامها تقوم بإصدار تقرير عن نتائج الفحص، يتم تسليم               

 ويجـب أن    .ى عملية الفحـص   نسخة منه للمكتب محل الفحص، ونسخة أخرى للمنظمة المشرفة عل         
  : )٣(يحتوي هذا التقرير على الفقرات التالية 

  . تشير إلى الفترة التي يغطيها الفحص كما تعرض ملخصا لنطاقه: الفقرة األولى
تتضمن وصفا للخصائص العامة وأوجه القصور الكامنة في نظام رقابة جودة عمليات            : الفقرة الثانية 

  . المراجعة
مـا إذا   و محل الفحص،    بالمكتب تتضمن رأي فريق الفحص في نظام الجودة الخاص           :الفقرة الثالثة 

كان يعطى ضماناً معقوالً بأن األداء داخل المكتب يتم وفقاً للمعايير المهنية، ومتطلبات عضوية قـسم                
  . التابع للمعهد األمريكيمكاتب المراجعة

مراجعة مكتب  تقريراً عن كل    د  يعفريق مراجعة النظير أن     فإن على    وباإلضافة إلى ما سبق   
أثناء الفحص والتي تتطلب إجـراء مـصححاً مـن جانـب            المكتشفة   فيه النقاط    موضحاًيتم فحصه   

المسئولين في المكتب، أو تلك التي تتطلب تطويراً جوهرياً لنظام رقابة الجودة، أو مدى االلتزام بـه                 
المراجعة مكتب  لمحاسبين القانونيين، وعلى    في المعهد األمريكي ل   مكاتب المراجعة   وفقا لمتطلبات قسم    

  .)٤( للجمهورالردود على كافة مالحظات وتعليقات الفريق على أن تعلن هذه التقارير ويرد خطياًأن 
اثبت برنامج مراجعة النظير كأحد األساليب المهمة لرقابة الجودة فعالية كبيرة خصوصا            لقد  و

، ومن الفوائد التي أبرزها تطبيق هذا البرنامج        أمريكا مثل    فترة طويلة  منذفي الدول التي بدأت تطبيقه      
  :)٥(ما يلي

  . على تحقيق معايير رقابة الجودةمكاتب المحاسبة  ةساعدم .١
 .تحسين أداء الممارسين وتنفيذ المراجعة وفق مستوى مرتفع من الجودة .٢
 . تحسين سمعة مكاتب المراجعة الخاضعة لهذا البرنامج .٣

لدراسات إلى أن هناك عالقة ارتباط إيجابية ومهمة بـين مراجعـة            كما توصلت العديد من ا    
 والتي توصـلت إلـى أن   Dies and Girouxالنظير وجودة المراجعة، ومن تلك الدراسات دراسة 

  .  (1)جودة المراجعة تتحسن متى ما علم المراجع أن عمله سيراجع من قبل طرف ثالث 
                                                 

  .   ٢١، ص  )١٩٩٤(،  مإبراهيو  حممد )١(
  .    ٤٨-٤٧ص ص ،  )٢٠٠٢(،   أريرت ولوبك)٢(
  .   ٨٧، ص   املرجع السابق)٣(
  .    املرجع السابق)٤(
  .   ٤٨، ص   املرجع السابق)٥(
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ع مراجعة النظير تبرر تكلفتها، وأن هنـاك   إلى أن منافMcCabe et alكما توصلت دراسة 
المراجعة التي تم مراجعتها يدركون أن      مكاتب  اتجاه إيجابي نحو تبني هذا البرنامج، وأن الشركاء في          

المكتـب   المهنية، كما تزيد من الثقـة فـي أعـضاء            نشرات لاللتزام بال  حافزاًمراجعة النظير تعتبر    
مكتـب   بـين الـزمالء، وقـدرة        مكتبية، وموقع وسمعة ال   وإجراءات رقابة الجودة، والروح المعنو    

  . (2)المراجعة على اكتشاف األخطاء المادية المهمة 
 إلى أن استالم مكتب المراجعة تقرير مراجعة نظيـر  Aldhizer et alدراسة كذلك توصلت 

  .(3)، يعتبر أحد الخصائص ذات العالقة اإليجابية بجودة المراجعةunqualifiedغير مشروط 
 أن مراجعة النظير تعتبر أحد أهـم الوسـائل المـستخدمة            ومن التحليل السابق يمكن القول    

لتحسين جودة المراجعة، ويفضل تطبيقها في البداية على مكاتب المراجعة الكبيرة والمتوسطة وذلـك              
يـق  ألن هذه المكاتب لها القدرة على تحمل تكاليف المراجعة، كما يتوافر لديها كل اإلمكانيـات لتطب               

  .معايير جودة المراجعة
وبالرغم من أهمية مراجعة النظير كأحد وسائل الرقابة على جودة المراجعة فأنها لم تسلم من               
النقد خصوصاً بعد اإلحداث التي تعرضت لها المهنة في السنوات األخيرة، والتي منها انهيار شـركة                

 أحد اكبر مكاتب المراجعة في العالم وهو        أنرون في الواليات المتحدة األمريكية والتي أدت إلى انهيار        
 عنـه، وكانـت أهـم       مراجعة نظير نظيـف   على الرغم من صدور تقرير      ) أرثر اندرسون   ( مكتب  

  :  )٤(االنتقادات الموجهة إلى هذا األسلوب ما يلي 
  . أن مراجعة النظير تؤدى بشكل روتيني، ويهتم القائمون بها بالشكل أكثر من المضمون .١
القائمين بها غير متفرغين لهذا العمل، وقد يكونوا غير صالحين في بعض األحيـان              أن األشخاص    .٢

 . للقيام به
حيث أتاح قسم مراجعة النظيـر      .  أن هذا األسلوب يحمل شبهة المجاملة فيما بين مكاتب المراجعة          .٣

اجعتـه  بالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين فرصة لمكتب المراجعة الختيار المكتب القـائم بمر           
  . مما يؤثر على استقاللية وحياد المكتب القائم للفحص وبالتالي تقرير الفحص

 Sarbanes-Oxleyونتيجة لالنتقادات السابقة الموجهة لمراجعة النظير فقد تم إصدار قـانون          
والذي تبني مفهوم جديد للرقابة على جودة المراجعة يقـوم علـى إنـشاء مجلـس                م  ٢٠٠٠في عام   

تب المراجعة التي تراجع الشركات المساهمة التي تتعامل مع هيئة سـوق األوراق             لإلشراف على مكا  
  .المالية، والذي سنتناوله بشيء من التفصيل في الجزء التالي

  
  
  

                                                 
  

(1) Dies and Giroux, (1992), p .64.  
(2)   McCabe, et al, (1993), p .114.  
(3)  Aldhizer, et al, (1995), p .63. 

 .   ٢٩، ص  )٢٠٠٢(،   الفخراين)٤(
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EN<DêÞ^{{nÖ]<hç×{{‰ù]<Ví{{Ú^ÃÖ]<íf{{‰^]<g{{i^ÓÚ<î{{×Â<Í]†{{ý]<‹{{×¥ Public Company 
Accounting oversight Board (PCAOB):) ١(   

بهدف حماية المستثمرين والمصلحة     Sarbanes-Oxleyنجرس األمريكي قانون    أصدر الكو 
العامة، وتدعيم واستعادة ثقة المجتمع بالمهنة واألسواق المالية، مـن خـالل إصـالح الممارسـات                

  .المحاسبية والمهنية وأعمال الرقابة على الشركات
لمحاسبة والتي أحـدثت تغيـرات      واشتمل هذا القانون على العديد من القواعد المتعلقة بمهنة ا         

أساسية بالنسبة للمهنة والرقابة عليها، ومن أهم تلك التغيرات إنشاء مجلس لإلشراف علـى مكاتـب                
  .المحاسبة

<íÚ^ÃÖ]<íf‰^]<gi^ÓÚ<î×Â<Í]†ý]<‹×¥EPCAOBJD< <
 الشكل القانوني للمجلس وتعيين األعضاء ) أ(

األوراق لتي تخضع لقـوانين هيئـة سـوق         المراجعة وا مكاتب  أنشئ المجلس لإلشراف على     
 خاضعة لقـانون    كهيئة ال تهدف للربح   ، ويعمل   شخصية معنوية غير حكومية   ، ويعد المجلس    المالية

Sarbanes- Oxleyهيئة سوق األوراق المالية ف تحت إشرا.  
كون لـديهم   ي من بين المشهورين بالنزاهة والسمعة، و      خمسة أعضاء المجلس من   ويتم تشكيل   

عداد وإصدار  إالمراجعين فيما يتعلق ب   ومسئوليات  بيعة اإلفصاح عن العمليات المالية وواجبات       طبفهم  
  .تقارير المراجعة

الخمسة حاصلين على ترخيص محاسب     األعضاء   من   ،عضوين فقط كما يجب أن يكون هناك      
ن يكون  س أ واشترط لمنصب الرئي  ،  الرئيسقانوني طبقا لقوانين والية أو أكثر، على أن يكون أحدهما           

  .  قبل تعيينه من قبل المجلسخمس سنوات على األقل لمدة ةلمهنا عن مزاولة العضو متوقفاً
 لخدمة المجلس في أي وقت، وال يتـزامن عمـل أي            متفرغاً عضوأن يكون كل    كذلك يجب   

، وأن ال يشترك في أيـة       )في أية مهنة أخرى أو نشاط تجاري      ( عضو في المجلس مع أي عمل آخر      
ما عدا الدفعات المستمرة الثابتـة مثـل مرتبـات          (و يستلم أية دفعات من أي مكتب محاسبة         أرباح أ 
  ).التقاعد

من قبل هيئة سوق األوراق المالية بعد التشاور        واألعضاء اآلخرين   المجلس  رئيس  ويتم تعيين   
  .مع رئيس مجلس محافظي االحتياطي الفيدرالي، ووزير المالية

، وال يحـق ألي عـضو   خمـس سـنوات   المجلس لكل عضو    على أن تكون مدة الخدمة في       
باإلضافة إلى الرئيس أن يعمل بالمجلس أكثر من فترتين وإن كانت الفترتان غير متتاليتين، كمـا أن                 
مدة خدمة أي عضو عين بديال لعضو آخر هي عبارة عن باقي مدة خدمة العضو الـسابق، ويحـق                   

من هـذا القـانون     ) ٣-ب) (١٠٧(بموجب الفقرة   عزل أي عضو    ) SEC(لهيئة سوق األوراق المالية   
  .وذلك قبل انتهاء مدة خدمته

                                                 
   يعترب نص قانون  )١(

Sarbanes-Oxley Act of 2002, Corporate Responsibility. 
  .   هو املرجع الرئيسي هلذا اجلزء ما مل يرد مرجع أخر
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إلـى  ) يتضمن بيانات مالية مراجعـة     (تقديم تقرير سنوي  كما تطلب القانون من هذا المجلس       
 هيئة سوق األوراق المالية، والتي بدورها تقوم بإرسال نسخة من التقريـر إلـى اللجنـة المـصرفية        

يوم مـن   ) ٣٠(جنة الخدمات المالية بمجلس النواب األمريكي، وذلك بعد         ل و  بمجلس الشيوخ،  والمالية
  . تأريخ وصول التقرير لهيئة سوق األوراق المالية

 :يقوم المجلس بالواجبات التالية : واجبات المجلس) ب(
المسجلة لديه والتي تعد تقارير المراجعة للـشركات المـساهمة          مكاتب المراجعة   اإلشراف على     )١(

  . في سوق األوراق الماليةالمسجلة
أو تبني معايير المراجعة، ومعايير رقابة الجودة، ومبادئ الـسلوك المهنـي، ومعـايير               إصدار   )٢(

عداد تقارير المراجعة للشركات المساهمة والمـسجلة فـي         إاالستقالل، وأية معايير أخرى تتعلق ب     
 . هذا القانونمن ) ١٠٣(سوق األوراق المالية وذلك بموجب القسم 

مـن هـذا   ) ١٠٤(، بموجب القـسم   هالمسجلة لدي مكاتب المراجعة    ل Inspectionsجراء تفتيش   إ  )٣(
 . وقواعد المجلسالقانون، 

 مكاتـب جراء التحقيقات واإلجراءات التأديبية المتعلقة بها، وفرض العقوبـات المالئمـة علـى              إ )٤(
 . ن هذا القانون م)١٠٥(، وعلى أي شخص ذو عالقة بها، بموجب القسم هالمراجعة المسجلة لدي

 المعايير المهنية وتحسين جودة خـدمات       تطويرلقيام بالوظائف والواجبات الضرورية والمالئمة ل     ا )٥(
مثـل   ( المراجعة المسجلة لديه أو أي شخص ذو عالقـة بـذلك           مكاتبالمراجعة المقدمة من قبل     

يـؤدي لحمايـة    ، وأية متطلبات أخرى لتنفيذ هذا القـانون، ممـا           )المراجعين العاملين بالمكاتب  
 .فضلالمستثمرين والمصلحة العامة بشكل ا

 المراجعة المسجلة لديه، وأي شخص ذو عالقة بها، بهـذا القـانون وقواعـد               مكاتبتأكيد التزام    )٦(
 . عداد وإصدار تقارير المراجعةإمالية المتعلقة باألوراق ال والمعايير المهنية، وقوانين ،المجلس

  . وموظفيه،رة عملياته وإداالمجلس،وضع ميزانية خاصة ب ) ٧(
 :شروط التسجيل لعضوية المجلس ) ج (

على جميع مكاتب المراجعة والتي تقوم بمراجعة الشركات        إلزامية  التسجيل لعضوية المجلس    
غير يوم من تاريخ تشكيل المجلس، ويعد       ) ١٨٠(المسجلة لدى هيئة سوق األوراق المالية وذلك خالل         

جل في المجلس بمراجعة وإصـدار التقـارير الماليـة           أن يقوم أي شخص أو مكتب غير مس        قانوني
وقد حدد المجلس بعض المتطلبات الواجب توافرها       . للشركات المسجلة لدى هيئة سوق األوراق المالية      
  : في مكاتب المراجعة كشرط للموافقة على تسجيلها

  . الحصول على طلب التسجيل في المجلس )١(
والتي قام المكتـب   ) جلة لدى هيئة سوق األوراق المالية     الشركات المس (تقديم قائمة بأسماء العمالء      )٢(

بإعداد أو إصدار تقارير مراجعة لها في السنة السابقة، وكذلك اسـم أي عميـل يتوقـع مكتـب                   
 . المراجعة أنه سيعد أو يصدر لها تقارير مراجعة أثناء السنة الحالية

ـ           )٣( ة مـن خـدمات المراجعـة،       كشف باألتعاب السنوية التي تسلمها المكتب من كل عميل والناتج
 .والخدمات األخرى بخالف المراجعة



 ٨٠

 .  اإلفصاح عن أية معلومات مالية أخرى ضخمة ذات عالقة بالسنة المالية المكتملة مؤخراً )٤(
 . قائمة بسياسات رقابة الجودة للمكتب، والخاصة بممارسة المراجعة والمحاسبة )٥(
اركون أو يـساهمون فـي إعـداد تقـارير          قائمة بكل المراجعين المرتبطين بالمكتب، والذين يش       )٦(

 الحاصلين عليها، باإلضـافة لعـدد الـرخص         licenseالمراجعة، مع تحديد مؤهالتهم والرخص      
 .الحاصل عليها المكتب نفسه

اإلفصاح عن أية معلومات متعلقة باألعمال اإلدارية أو أية إجراءات تأديبية معلقة ضد المكتب، أو                )٧(
 .القة بتقارير المراجعةأي شخص مرتبط بالمكتب وذات ع

تقديم نسخ من أوراق العمل المحفوظة والتي تكشف عن المخالفات المحاسبية وعن الخالفات بين               )٨(
 . العميل والمكتب والمتعلقة بتقرير المراجعة

 اإلفصاح عن أية معلومات أخرى متعلقة بقواعد المجلس، أو ستحددها هيئة سوق األوراق المالية               )٩(
 . المستثمرين والمصلحة العامةحسب الضرورة لحماية

كما يتطلب المجلس تأكيد التزام مكتب المراجعة والمراجعين العاملين به بالمتطلبات والقواعد            
وسيقوم المجلس بعد مرور مـدة أقـصاها           . الموضحة سابقاً وتوفير جميع الوثائق التي قد تطلب منهم        

ى الطلبات المستوفية لشروط التسجيل، وتقديم      يوم من تقديم طلب التسجيل للمجلس بالموافقة عل       ) ٤٥(
  . خطاب رد على الطلبات الغير مستوفية لشروط التسجيل موضحاً فيه المعلومات المطلوب استكمالها

وعلى كل مكتب مراجعة مسجل لدى المجلس تقديم تقرير سنوي للمجلس لتوضيح أية تغيرات              
تغيرات في أي معلومات تم طلبهـا مـن قبـل           حدثت في المعلومات المقدمة بطلب التسجيل، أو أية         

  .  المجلس أو هيئة سوق األوراق المالية
 .معايير المراجعة، ومعايير الرقابة على الجودة، ومعايير وقواعد االستقالل  ) د (

 يقوم المجلس بتبني المعايير المقترحة من قبل واحدة أو أكثر من المجموعات المهنية المتعلقة              
ق للمجلس أن يقوم بتنقيحها أو تعديلها أو تغييرها، وذلك حـسب الـصالحية              بمهنة المراجعة، كما يح   

التي يخولها له هذا القانون وقواعد هيئة سوق األوراق المالية، وحسب ما هـو ضـروري لحمايـة                  
  .المستثمرين والمصلحة العامة

  : هاوحدد المجلس القواعد التالية الواجب على مكاتب المراجعة المسجلة لديه االلتزام ب
إعداد أوراق عمل المراجعة واالحتفاظ بها وبأية معلومات متعلقـة بتقريـر المراجعـة وبـشكل                 )١(

  .  لدعم االستنتاجات المتصلة بهذا التقريرسبع سنواتتفصيلي لفترة ال تقل عن 
تقديم موافقة ومصادقة فحص الشريك الثاني على تقرير المراجعـة والمعلومـات ذات العالقـة                )٢(

قة ومصادقة إصدار تقرير المراجعة من قبل شخص مؤهل خالف الشخص القائم            األخرى، أو مواف  
 . بتنفيذ المراجعة أو من قبل أي شخص مستقل كما هو موضح من قبل المجلس

يجب توضيح مجال اختبار المراجع لهيكل الرقابة الداخلية واإلجراءات المتعلقة بها فـي تقريـر                )٣(
 : المراجعة أو في تقرير منفصل بهدف

  .يد نتائج اختبارات المراجع لهيكل الرقابة الداخليةتحد -
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تقييم مدى احتفاظ هيكل وإجراءات الرقابة الداخلية بالسجالت التي توفر تفاصيل معقولـة ودقيقـة                -
 . تعكس عمليات وأصول المكتب بصورة عادلة

ت وفـق   توضيح الحد األدنى من نقاط الضعف الجوهرية لهيكل الرقابة الداخلية وأية مخالفة وجد             -
 . االختبار الذي تم

  :  كما تتضمن معايير الرقابة على الجودة والتي تبناها المجلس العناصر التالية
  .  األخالقيات المهنية واالستقاللMonitoringtمراقبة  )١(
 . االستشارة الداخلية مثل األسئلة المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة في الشركة )٢(
 . اإلشراف على عملية المراجعة )٣(
 . ظيف والتطوير المهني وترقية الموظفينالتو )٤(
 . قبول العمالء واالستمرار معهم )٥(
 . التفتيش الداخلي )٦(
 .أية متطلبات أخرى للمجلس قد يتم توضيحها )٧(
 التفتيش على مكاتب المراجعة المسجلة بالمجلس) هـ(

يجري المجلس تفتيش لمكاتب المراجعة لتقييم مدى التزام كل مكتب واألشخاص ذوو العالقة             
بهذا المكتب والموضحين في هذا القانون بقواعد المجلس وقواعد هيئـة سـوق األوراق الماليـة، أو                 

  . المعايير المهنية المرتبطة بأداء تلك المكاتب وإصدار تقارير المراجعة
) ١٠٠(ويكون التفتيش بالنسبة لمكاتب المراجعة التي تقدم تقارير مراجعة بانتظام ألكثر مـن              

سنوات بالنسبة لمكاتب المراجعة والتي تقدم تقارير مراجعة بانتظام ألقل من             ثالث شركة سنويا، وكل  
شركة، وقد يغير المجلس تلك المدة إذا رأى أن ذلك ضرورياً ومالئماً لحمايـة المـستثمرين                ) ١٠٠(

  .والمصلحة العامة، أو بناء على طلب من هيئة سوق األوراق المالية
س مجلس اإلشراف على مكاتب المحاسبة جـاء لتـدعيم           يتضح أن تأسي   ومن العرض السابق  

الثقة بالرقابة التي تتم على مكاتب المراجعة ولمعالجة االنتقادات التي تعرضت لها مراجعة النظيـر،               
خصوصا أن من سيقوم بالمراجعة هو جهة محايدة وال تخضع للمهنة كما هو الحال بالنسبة لمراجعة                

للمحاسبين القانونيين، كما أن المجلس أضاف بالنسبة لعناصر الرقابـة       النظير التابعة للمعهد األمريكي     
والـصادرة فـي    ) ٢(على الجودة والخاصة بالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين في النشرة رقـم            

 محدد بدقة وهو إجراء تفتيش داخلي من قبـل كـل مكتـب              األولم، عنصرين جديدين    ١٩٩٦مارس  
اللتزام بمعايير الجودة والمعايير المهينة من قبل المكتب والعاملين فيـه،           مراجعة لتحديد وتقييم مدى ا    

  . أما الثاني فترك لما يراه المجلس مناسب ومالئم
وفي اعتقادي أن هذا مالئم خصوصاً وأن البيئة المحاسبية تعتبر من البيئات المتغيرة والتـي               

يعة لها لتدعيم الثقة بها ولحمايـة مـصالح         تتأثر بالعديد من المتغيرات والتي تستدعي االستجابة السر       
  . المستثمرين والمصلحة العامة

وعليه نجد أن هناك وسيلتان للرقابة على جودة المراجعة األولى هي مراجعة النظير، والتـي               
تتم لمكاتب المراجعة التي تراجع الشركات غير المسجلة في البورصة، ويعتبر هـذا األسـلوب مـن           
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ية والتي تخضع للمهنة والتي ترغب المهنة من خالله الحفاظ على كرامتها وزيادة             أساليب الرقابة الذات  
أما األسلوب اآلخر وهو مجلس اإلشراف على مكاتب المراجعة فيعتبـر أحـد أسـاليب               .  الثقة فيها 

الرقابة الخارجية والتي فرضتها الظروف على المهنة، وذلك بهـدف حمايـة مـصالح المـستثمرين                
  .والمصلحة العامة

وتعد هاتان الوسيلتان من الوسائل المهمة لتحسين جودة المراجعة حيـث أن وجـود معـايير       
  .لرقابة الجودة دون الرقابة عليها ال يحقق الهدف من وجودها

ğ̂Ãe]…<<V<Äq]†¹]<ÙøÏj‰]<ÜéÂ‚i< <
يعد استقالل المراجع أحد المواضيع المهمة في المراجعة والتي حظيت باهتمام كبير من قبـل               

نظمات المهنية والباحثين منذ نشأة مهنة المراجعة، حيث يمثل أحد المعايير العامة التي تحكم عمل               الم
  .(1)المراجع، وعنصر مهم من عناصر الثقة في القوائم المالية المراجعة 

وقد حاولت المنظمات المهنية وضع قواعد تحكم االستقالل ولكن هذه القواعد جـاءت عامـة               
فسيرات، باإلضافة إلى أنها لم تقدم تعريفاً محدداً ودقيقاً لالستقالل أو إرشـادات             وتخضع للعديد من الت   

محددة لتطبيقه عمليا في المراجعة، كما أن الفكر المنشور حول هذا الموضوع يتـصف بـالغموض                
  .  )٢(والعمومية 

سـتقالل  وبالتالي يعتبر مفهوم االستقالل في المراجعة مفهوم نسبي، أي أنه ال يمكن تحقيق اال             
المطلق وإنما هناك درجات مختلفة من االستقالل يمكن تحقيقها، وذلك يعود لطبيعة عمـل المراجعـة                
والتي تتطلب من المراجع أن يكون على اتصال دائم مع إدارة الشركة للحـصول علـى المـستندات                  

  .)٣(المؤيدة لحدوث العمليات، وللحصول على أتعابه 
االستقالل المطلق في المراجعة، عملـت المنظمـات المهنيـة    ونظراً لعدم القدرة على تحقيق  

واألبحاث المنشورة المتعلقة بمهنة المراجعة على إيجاد العديد من المقترحات لتدعيم استقالل المراجع             
بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن منه، ومن تلك المقترحات تشكيل لجنة المراجعة، والتغيير اإللزامي              

لى تقديم الخدمات األخرى بخالف خدمة المراجعة، وهذا ما سنتناوله بـشكل            للمراجع، ووضع قيود ع   
  .أكثر تفصيالً

EM<DíÃq]†¹]<íß¢<ØéÓi   
بدأ ظهور فكرة لجنة المراجعة أوالً في الواليات المتحدة األمريكية، وذلك بعد انتشار حاالت              

نتقلت الفكرة إلى العديد من الـدول        الغش والتالعب بالقوائم المالية المنشورة للعديد من الشركات، ثم ا         
نظراً للمنافع التي تحققت من تشكيلها، خصوصا في        ) مثل بريطانيا وكندا والمملكة العربية السعودية     ( 

  . مجال دعم استقالل المراجع ومساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه
طلبات هيئة اإلشراف    ترجع لقواعد ومت   أمريكاولعل الدوافع األولى لتكوين لجان المراجعة في        

لمتطلبات وتوصيات بورصـة نيويـورك لـألوراق الماليـة                  ، و )SEC(على تداول األوراق المالية     
                                                 

(1) Taylor, et al, (2003), p .258. 
  .  ١١١٤، ص  )١٩٩٠(،   متويل)٢(
  .  ١١١٧، ص   املرجع السابق)٣(
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)NYSE (                والتي أشارت إلى أن لجنة المراجعة لم تعد ترفاً بالنسبة للشركات، بل إن هناك ضـرورة
مجالس إدارات الشركات نتيجة لكثرة      فيرجع السبب لتزايد أعباء ومسئوليات       بريطانياأما في   . لتكوينها

 نشأت الفكرة نتيجة لحاالت اإلفالس التي تم إعزاؤها لفـشل           كنداوفي  . التشريعات واألعباء التنافسية  
 السعودية المملكة العربية أما في   . )١(مجالس اإلدارة في رقابة المديرين التنفيذيين وضعف بيئة الرقابة          

جعة هو دعم هيكل الرقابة فـي الـشركات المـساهمة لمواجهـة             فإن الدافع وراء تشكيل لجان المرا     
احتماالت الخلل أو ضعف الثقة في النظام الرقابي نظرا للتطورات الكبيرة في األنـشطة االقتـصادية             
والمالية والتجارية وتنامي أهمية الشركات المساهمة في االقتصاد السعودي، باإلضافة إلـى حـرص              

  .)٢(اهمين والمستثمرينالمشرع على حماية مصالح المس
وتعرف لجنة المراجعة بأنها لجنة فرعية تابعة لمجلس إدارة الشركة وتتكون أساسا من أعضاء                     

مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وتعمل كحلقة وصل بين المراجع الخارجي وإدارة المنظمة في األمور              
  .(3) واألمور المالية والمحاسبية األخرىالمتعلقة بالمراجعة الخارجية ووظيفة المراجعة الداخلية،

  : )٤(ولتطبيق فكرة تشكيل لجنة مراجعة في الشركات المساهمة يوجد مدخالن
ويعنى عدم وجود مطلب نظامي بتكوين لجنة المراجعة، حيث يترك األمر           : االختياري: المدخل األول 

بهـذا المـدخل كـل مـن     لكل شركة حسب احتياجها وظروفها وحجمها وطبيعة نشاطها، وقد أخذت  
بريطانيا واستراليا، على أساس أن هذا المدخل يتميز بمرونة وفعالية أكثر، وأن المـدخل اإللزامـي                

  .يخفق في الوصول إلى أية مشكلة أو مخالفة، وأن لجنة المراجعة ستكون مجرد استيفاء شكل
وقد أخذت بـه    ،  لمتطلبات قانونية ووفقاً له يتم تكوين لجنة المراجعة تنفيذا         :اإللزامي: المدخل الثاني 

  .كل من أمريكا وكندا والسعودية
 أن  Treadwayونظرا ألهمية تشكيل لجنة المراجعة في الشركات المساهمة فقد أوصت لجنة            

يكون لدى كل شركة مساهمة مسجلة لدى هيئة سوق األوراق المالية لجنة مراجعة مكونة بالكامل من                
وأكد على ذلـك    . (6)ا من دور مهم في سالمة التقارير المالية للشركات        وذلك لما له  . )٥(مدراء مستقلين 

  .  (7)الذي أصدر مؤخراً في الواليات المتحدة األمريكية  Sarbanes-Oxleyقانون
  إلى أن لجنة المراجعة أصبحت وسيلة رئيسة لتأكيد الثقة في عمليـة            McMullenكما أشار   

عـداد  إلى أن الشركات التي يوجد لديها لجان مراجعة تقوم ب      عداد التقارير المالية، وتوصلت دراسته إ     إ
  .(8) قوائم مالية موثوق فيها

  : )١(وأشارت ثناء محمد وأمال إبراهيم إلى أن تكوين لجان المراجعة يحقق األهداف التالية

                                                 
    . ٤٤٧-٤٤٦ ص ص ،) ١٩٩٦ (،الوابل  )١(
    . ٤٤-٤٣ ص ص ،) ١٩٩٥ (،السقا  )٢(

(3)  Ricchiute, (1989), p .222. As cited by: 
   .٩٦، ص )٢٠٠٥(    أبو الوفا، 

    . ٢٣-٢٢ ص ص ،) ١٩٩٥ (،السقا  )٤(
 منصب تنفيذي يف الشركة، وأن ال تكون لديهم أية عالقة شخصية أو مالية مع أي                أي عضو منهم يف     أي يعمل يقصد مبدراء مستقلني أن ال       )٥(

  . موظف أو مدير تنفيذي أو مسئول عن إدارة الشركة
(6)  AICPA, (1987), p .68. 
(7)  Sarbanes- Oxley Act of 2002, (2002), p .747. 
(8)  McMullen, (1996), p .87.  
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ة اإلشراف على السياسات المحاسبية، والتقارير والقوائم المالية التي تعدها اإلدارة، وذلك لمـساعد             .١
  .اإلدارة في تحقيق مسئولياتها القانونية

 . العمل كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة والمراجعين الخارجيين والداخليين .٢
المساهمة في تدعيم جودة وكفاءة أداء المراجعة من خالل اإلصرار على استقاللية المراجع وتوفير               .٣

 . فرصة احتمال تنفيذ الشركة القتراحات المراجع
ركة االقتصادي من خالل تزويد باقي أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات الماليـة            تدعيم مركز الش   .٤

  .     الكافية لتحسين قرارات المجلس في إدارة شئون الشركة
ولتحقيق تلك األهداف تقوم لجان المراجعة بأداء مجموعة من الوظائف أو المهام والتي تزيـد    

  :  )٢(من فعاليتها وكفاءتها والتي يمكن حصر أهمها في
االشتراك في اختيار المراجع وتحديد أتعابه وعزله، والنظر في كافة البنـود المتعلقـة بواجباتـه                 .١

  . واستقالله، ومناقشة أي اختالف في وجهات النظر بينه وبين اإلدارة
فحص برنامج المراجعة لتحديد نطاقه، ومناقشة المراجعين الخارجيين في األمور التـي تتطلـب               .٢

 .إيضاحات منهم
 . لتحقق من مدى كفاية هيكل الرقابة الداخلية، ومتابعة ما تم تصحيحه من أوجه قصور فيها .٣
 . فحص برنامج العمل الذي وضعته الشركة ومقارنته مع معايير األداء .٤
 . فحص نتائج المراجعة الداخلية والخارجية قبل عرضها على مجلس اإلدارة .٥
 .ة المراجعة الداخليةاالشتراك مع مجلس اإلدارة في اإلشراف على وظيف .٦
 . تنسيق العمل بين المراجعين الداخليين والخارجيين، وبينهم وبين مجلس اإلدارة .٧
 .تقييم أداء اإلدارة المالية والمراجعين الداخليين والخارجيين .٨
  .   تدعيم استقاللية المراجعين الداخليين والخارجيين ورفع كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية .٩

 تقوم به لجنة المراجعة من دور مهم وفعال في تدعيم استقالل المراجع ومساعدة              وتتويجاً لما 
اإلدارة في أداء مهامها، يجب عليها تسليم تقرير إلدارة المنشأة يتضمن إفصاح كـاٍف عـن تـشكيل                  
واجتماعات ومسئوليات وسلطات وأنشطة وتوصيات اللجنة، حيث يعتبر هذا التقرير بمثابة إقرار بأن             

  .)٣(قد نفذت مسئولياتها بطريقة مالئمة، كما يؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية للشركةاللجنة 
كما يجب إلزام الشركات المساهمة بنشر تقرير لجنة المراجعة لما لذلك من دور مهم وفعـال                

  : )٤(في زيادة مخرجات عملية المراجعة، وذلك لألسباب التالية 
لتقييم المستقل والموضوعي ألعمال المراجعة ومدى كفاءة اإلدارة في       أن هذا التقرير يحتوي على ا     . ١

  . تنفيذ مسئولياتها

                                                 
  
  .   ٦٧،  ص )١٩٩٦(، و إبراهيم  حممد)١(
    . ١٠ ص ،) ٢٠٠١ (،أمحد  )٢(
  .   ١٠٨، ص  )٢٠٠٣(،   غايل)٣(
  .   ١٨، ص  )٢٠٠١(،   أمحد)٤(
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أن تقرير اللجنة يركز على المواضيع المهمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بالنواحي المالية والمحاسبية             . ٢
  .ونتائج اتصاالت لجنة المراجعة

محاسبية المتعارف عليها، وكـذلك مـدى تنفيـذ         أن التقرير يوضح مدى اتباع المبادئ والقواعد ال       . ٣
  . السياسات المحاسبية للشركة

  . أن التقرير يوضح رأي لجنة المراجعة الفني عن المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين. ٤
وبالرغم من عدم وجود شكل ومحتوى محدد لتقرير لجنة المراجعة، فأنه من الـضروري أن               

  : )١(يتضمن التقرير ما يلي 
 .  مثل تقرير لجنة المراجعة:عنوان التقرير 
 .  والتي تتمثل في مجلس إدارة الشركة:الجهة الموجه إليها التقرير 
وفي هذه الفقرة يجب اإلشارة إلى أن لجنة المراجعة قد أخذت في االعتبار األحداث             : تأريخ التقرير  

 . ة الشركة حتى ذلك التاريخوالمعامالت التي حدثت ونمت إلى علمها، ولها تأثير على أنشط
 .  سلطات لجنة المراجعة 
 . مسئوليات لجنة المراجعة كما حددت في الئحتها 
 . تشكيل واجتماعات لجنة المراجعة 
   .ملخص ألنشطة وتوصيات لجنة المراجعة 

أما عن عالقة لجان المراجعة بجودة المراجعة فقد توصلت العديد من الدراسات إلى أن وجود 
  . جعة يؤدي إلى تحسين جودة المراجعةلجان المرا

ومن تلك الدراسات دراسة سالم والتي أشارت إلى أن للجان المراجعة المستقلة عن الـشركة               
دور مهم في تدعيم جودة المراجعة وذلك من خالل قيامها بتدعيم استقالل المراجع وحمايته مـن أي                 

ف عن األخطار المهمة نسبياً وذلك عن       تدخل أو ضغوط من قبل اإلدارة، ومساعدة المراجع في الكش         
طريق إعطاء معلومات للمراجع عن نزاهة اإلدارة مع توضيح العوامل المؤثرة على المنشأة وعناصر              
الخطر المالي وما يتم عمله لتقليل المخاطر، والكشف عن أية تصرفات غير قانونية لإلدارة ذات أثـر    

  .)٢(مهم على التقارير المالية 
راسة متولي إلى أن قيام لجنة المراجعة بدراسـة مجـال عمـل المـراجعين                كما توصلت د  

الخارجيين ونتائج المراجعة، ومناقشتها معهم للمالحظات والتوصيات وما ورد في تقارير المراجعـة             
من تحفظات، يؤدي لتحسين جودة المراجعة الخارجية وزيادة فاعليتها، كما أن المراجعين الخارجيين             

عم والتأييد الكافي من لجنة المراجعة في حالة حدوث خالف جوهري أو نزاع مهم              يحصلون على الد  
حول مسائل فنية في المحاسبة والمراجعة، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية المراجعـة وتـدعيم اسـتقالل                

  .   )٣(المراجعين 

                                                 
  .   ١١١-١١٠ص ص ،   املرجع السابق)١(
  : كما ورد يف. ٤١-٤٠، ص ص  )١٩٩٠(،   سامل)٢(

  .   ٨١، ص  )٢٠٠٠(،      أبو هارجة
  .   ١٠٤٦-١٠٤٥، ص ص  )١٩٩٢(،   متويل)٣(
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وتوصلت دراسة أحمد إلى أن وجود لجنة المراجعة في الشركات يؤدي إلى تـدعيم وزيـادة                
لكفاءة المهنية عن طريق دورها كخبير وإصدارها لتقريرها، كما يساعد على توفير الثقة والمصداقية              ا

في البيانات والمعلومات لألطراف المستفيدة من تقرير المراجعة، باإلضـافة إلـى تـدعيم اسـتقالل                
  .)١(المراجع مما يؤدي إلى رفع مستوى جودة المراجعة 

وجود لجنة المراجعة في الـشركات المـساهمة يعتبـر أحـد      أن  ومن التحليل السابق يتبين   
الوسائل المهمة لتحسين جودة المراجعة من خالل تدعيم استقالل المراجعين الداخليين والخـارجيين،             
والمساعدة على اكتشاف األخطاء والمخالفات الموجودة في القوائم المالية، وتحسين جـودة التقريـر              

  . المالي
EN<DÚ]ˆÖý]<éÇjÖ]Äq]†Û×Ö<ê   

خمـس  (لتدعيم استقالل المراجع اقترح عدد من الباحثين أن يتم تعيين المراجع لمدة طويلـة               
، على اعتبار أن ذلك يقلل من قدرة الشركة فـي الـضغط    ثم تغييره في نهاية تلك المدة    ) سنوات مثالً 

  . )٢(على المراجع عن طريق التهديد بتغييره
رتباط المراجع بالعميل تؤثر على استقالل المراجع، مما        وأوضح أحد الباحثين أن طول مدة ا      

قد يؤدي إلى عدم قدرة المراجع على االحتفاظ بموضوعيته عند فحص القوائم المالية، وأن ذلك يرجع                
  : )٣(إلى األسباب التالية 

  . أن المراجعين مع مرور الوقت يبدون كمدافعين عن اإلدارة مما يفقدهم خاصية الشك المهني .١
 المراجعون مع مرور الوقت بالتراخي وعدم االبتكار، ويفشلون في مالحظة أية تغيرات فـي               يصاب .٢

 .موقف الشركة محل المراجعة، كما يفشلون في الحصول على أدلة إثبات جديدة
أن احتفاظ المراجعين بالعمالء قد يمثل دافع لتسوية الخالفات مع العمـالء علـى حـساب المعـايير                   .٣

 .المهنية
احث آخر إلى أن مؤيدي التغيير اإللزامي للمراجع يؤكدون على أن طـول مـدة               كما أشار ب  

ارتباط المراجع تزيد من حاالت فشل المراجعة، وتفقد المراجعين موضوعيتهم واستقالليتهم وقـدرتهم    
  .(4)على ممارسة الشك المهني

ات فـي بعـض     ونظراً ألهمية هذا المقترح فقد تبنته العديد من المنظمات المهنية والتـشريع           
 ١٩٧٧ التي شكلها مجلس الشيوخ األمريكي في عام         Metcalfالدول، فعلى سبيل المثال أشارت لجنة       

 ن تطلـب قـانو      كمـا   .(5)إلى أن العالقة الطويلة بين المراجع والعميل قد تخفض جودة المراجعـة           

                                                 
  .  ٣٨، ص  )٢٠٠١(،   أمحد)١(
  :  راجع على سبيل املثال)٢(

  . ١١٢٥ ص ،) ١٩٩٠ (،    متويل 
     George, (2004), p .22. 

  . ٣٩٩ ص ، )٢٠٠١(،  صبيحي)٣(
(4)  George, (2004), p .23. 
(5)  Knapp, (1991), p .38. 
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Sarbanes-Oxley          راجعـة كـل    الذي صدر مؤخراً في الواليات المتحدة األمريكية تغيير شريك الم
  .(2)وصوت المجلس األوروبي لوزراء المالية لصالح التغيير اإللزامي للمراجع. (1)خمس سنوات

 ١٤١٤لعام  ) ٩٠٤(كما أن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية حددت في القرار رقم             
سنوات بشرط  مدة ارتباط المراجع بعميل المراجعة بثالث سنوات مع إمكانية مد تلك المدة إلى خمس               

لعـام  ) ٢٢(أما في الجمهورية اليمنية فقد أشار قانون الـشركات رقـم            . )٣(اشتراك مراجع آخر معه   
أن على كل شركة مساهمة تعيين مراجع لحساباتها لمدة سنة إلـى ثـالث              ) ١٧٤( في المادة    ١٩٩٧

نة التدقيق ومراجعـة   سنوات قابلة للتجديد، ولكن هذا القانون لم يحدد المدة القصوى، كما أن قانون مه             
 لم يشر إلى شيء بخصوص هذا الموضوع، وهذا مؤشر على عـدم             ١٩٩٩لعام  ) ٢٦(الحسابات رقم   

  .   )٤(أخذ اليمن بمبدأ التغيير اإللزامي للمراجعين

وبالرغم من االهتمام الكبير من قبل الباحثين والمنظمات المهنية بفكرة التغيير اإللزامي فـأن              
يها بسبب أن طول مدة ارتباط المراجع بعميل المراجعة تولد خبرة لدى المراجع             هناك من ال يوافق عل    

كمـا  . )٥(تزيد من جـودة وكفـاءة المراجعـة       أن  بعمليات المنشأة محل المراجعة والتي من المنطقي        
 إلى أن المراجعات دون المستوى تحدث دائما عندما تكون          Treadway ولجنة   Cohenتوصلت لجنة   

في دراسـة لـه     ) GAO( وأوصى مكتب المحاسبة العام    .(6)اجع بالعميل قصيرة نسياً   مدة ارتباط المر  
لمراجع لـيس الطريـق الكـفء       اإللزامي ل تغيير  الصدرت مؤخرا بعدم تغيير المراجع إجباريا، وأن        

  .(7)لتدعيم استقالل المراجع

لمراجـع  أن الفكر المحاسبي لم يستقر بعد على نوعية أثر طول مدة ارتبـاط ا             ويمكن القول   
بعميل المراجعة على استقالله، ويفضل تطبيق سياسة االحتفاظ بالمراجع لعـدد محـدد مـسبقاً مـن                 
السنوات وذلك حتى ال يخضع المراجع لتهديد العميل بعدم تجديد تعيينه، على أن يتم تغيير المراجـع                 

مراجع واإلدارة ممـا  في نهاية تلك المدة وذلك حتى ال يكون طول المدة سبباً في وجود عالقات بين ال    
يتفق الباحث مع فكرة تغيير شريك المراجعة ألن ذلك يكون غير مـدرك              وال. (8)يؤثر على االستقالل  

  .من قبل مستخدمي القوائم المالية

  

  

                                                 
(1)  Sarbanes-Oxley Act of 2002, (2002), p .773. 
(2)  Bolton, (2005), p .8. 

  . ٢٦٥ ص ،) ١٩٩٨ (،راضي  )٣(
  . ٢٦٥ ص ،)٢٠٠٠ (،)١٩٩٧(لعام ) ٢٢(القانون رقم  )٤(
  . ٢٦٧ ص ،) ١٩٩٨ (،  راضي)٥(

(6)  Knapp, (1991), p .38. 
(7)  Carcello and Nagy, (2004 b), p .55. 
(8)  Dopuch, et al, (2001), p .96. 

   .١٠٢، ص )٢٠٠٥(       كما ورد يف  أبو الوفا، 
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تغيرات أن مكاتب المراجعـة     حدثت تغيرات كثيرة في بيئة مهنة المراجعة، ومن ضمن تلك ال          
 وأخذت أبعـاد واتجاهـات   )١( لم تعد تقدم خدمات المراجعة فقط بل اتسعت قائمة الخدمات التي تقدمها  

وباألخص بعد تزايد   . متعددة مما زاد من األهمية االقتصادية للخدمات األخرى خالف خدمة المراجعة          
في الثمانينات من القرن الماضي     % ١٥من  معدل إيرادات مكاتب المراجعة من الخدمات االستشارية        

  .)٢(خالل الفترة الحالية% ٥٠أو % ٤٠إلى حوالي 
 ،وأشار بعض الباحثين إلى أنه على الرغم من وجود الحوافز التي تجعل المراجعين مستقلين             

  : (3)فأنه لدى المشرعين العديد من المخاوف والتي تشكل تهديداً فعلياً الستقالل المراجعين وهي 
 ، المراجعة تجعل المراجعين يعتمدون ماليا على عمالئهم       ةخالف خدم األخرى  ن أتعاب الخدمات    أ .١

 . ضغوط اإلدارة وذلك بسبب الخوف من فقد عمالئهمأماملصمود لومن ثم يصبحون أقل استعداد 
األدوار منطقة   المراجعة تضع المراجعين في      ةخالف خدم األخرى   أن طبيعة العديد من الخدمات       .٢

  .ارية مما يهدد موضوعيتهم فيما يتعلق بالعمليات التي يراجعونهااإلد
أعضاء مهنة المراجعة من جعل عمليـة       ) SECٍٍ)كما حذر رئيس هيئة سوق األوراق المالية        

. (4)لجـذب الخـدمات االستـشارية المربحـة    ) Loss Leader(مراجعة القوائم المالية سلعة خاسرة 
ن القانونيين على جميع مكاتب المراجعة الراغبة في االنضمام إليه          واشترط المعهد األمريكي للمحاسبي   

 إلدارة الشركات التي تقوم بمراجعتها، وإبـالغ لجنـة          )٥(عدم القيام بتقديم بعض الخدمات االستشارية     
المراجعة ومجلس اإلدارة في كل شركة مسجلة لدى هيئة سوق األوراق المالية بجميع أنواع الخدمات               

تي تم تقديمها لإلدارة خالل السنة التي يتم مراجعتها و بإجمالي األتعاب التـي حـصل                االستشارية ال 
  . )٦(عليها مقابل ذلك 

 مكاتـب   Sarbanses-Oxley وتدعيماً الستقالل المراجـع منـع قـانون          وفي نفس اإلطار  
  :(7)المراجعة في الواليات المتحدة األمريكية من أداء الخدمات التالية لنفس عميل المراجعة 

  . خدمات المحاسبة وإمساك الدفاتر .١
 . خدمات تصميم وتطبيق نظم المعلومات المحاسبية .٢
  .Appraisal or valuation servicesخدمات التقييم أو التثمين  .٣
  . Actuarial Servicesالخدمات التأمينية  .٤
 . أداء خدمات المراجعة الداخلية .٥

                                                 
االستشارات الضريبية، واالستشارات املالية واالستثمارية، واالستـشارات يف جمـال العمليـات            : ومن أمثلة هذا النوع من اخلدمات ما يلي        )١(

التجارية، و التعاقد على تأدية املراجعة الداخلية، وتصميم وتنفيذ أنظمة احلاسب، واإلدارة، و أنشطة زيادة رأس املال واالستثمارات يف البنوك      
  .وختطيط املوارد البشرية

  . ٣٨٢-٣٨١  ص ص ،) ٢٠٠١ (،صبيحي  )٢(
(3) Defond, et al, (2002), p .1252. 
(4) Jenkins, (1999), p.31. 

 العام، واخلدمات التأمينية لشركات التأمني واملـساعدة يف عمليـات االنـدماج             وتشتمل تلك اخلدمات على االختبارات النفسية، واالقتراع       )٥(
  . واحليازة مقابل احلصول على أتعاب

  . ٤٧ ص ،) ٢٠٠٢ ( أريرت ولوبك ،)٦(
(7) Sarbanses - Oxley Act of 2002, (2002), pp .771-772. 
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 . داريةاالستشارات بشأن الموارد البشرية أو الوظائف اإل .٦
 . خدمات السمسرة أو المتاجرة في األوراق المالية أو تقديم االستشارات االستثمارية .٧
 .  الخدمات القانونية واالستشارية غير المرتبطة بالمراجعة .٨

  فأنه المراجعين الزالوا  قـادرين علـى   Sarbanses-Oxleyوبالرغم من ما ورد في قانون  
 إلـى عمـالء     - بخالف الثماني خـدمات الممنوعـة      -مراجعةتقديم أنواع متعددة من خدمات غير ال      

المراجعة، هذا باإلضافة إلى أنهم قادرين على تقديم أية خدمات غير المراجعة إلـى غيـر عمـالء                  
بعبارة أخرى فإنه في الوقت الذي سيمنع فيه المراجعون من تقديم بعض خـدمات غيـر                 . المراجعة

سبون عمالء مرتقبين من المكاتب األخرى والتي سـتعامل         المراجعة إلى عمالء المراجعة، فإنهم سيك     
  .  )١(بالمثل

خالف خدمـة المراجعـة     األخرى  خدمات  الوعلى العكس من ما سبق يرى صبيحي أن تقديم          
زاً له، كما أن تقـديم الخـدمات        يلنفس عميل المراجعة ال تمثل تهديد الستقالل المراجع بل تمثل تعز          

 على المراجع ويقلل من اعتماد المراجع على العميل مما يـدعم مـن            يزيد من اعتماد العميل    األخرى
لرقابة ل في ظل وجود لجنة مراجعة بالمنشأة محل المراجعة، ووجود نظام            خصوصاًاستقالل المراجع،   

  .)٢(على جودة المراجعة بمكتب المراجعة
خدمة خالف  عدم منع مكاتب المراجعة من تقديم الخدمات األخرى         على أهمية   وأكد الغباري   

المراجعة، وعلى أنه يجب حماية استقالل المراجع من خالل وضع إجراءات وقائية خاصـة بالمهنـة      
وبالشركات محل المراجعة وبمكاتب المراجعة، وأن تشتمل اإلجراءات الوقائيـة الخاصـة بمكاتـب              

  : )٣(المراجعة على ما يلي 
 أن ال ترتبط تلـك      األولارين أساسيين   معياألخرى خالف خدمة المراجعة     أن يحكم تقديم الخدمات      .١

 أال تكون تلك الخـدمات ذات تـأثير         الثانيالخدمات بوظائف اإلدارة أو اتخاذ قرارات لإلدارة، و       
  . مادي مهم على أعمال المراجعة مثل تقديم خدمات متعلقة بالمحاسبة والرقابة الداخلية

 : ل الحماية التالية في ظل وسائ خالف خدمة المراجعة أن تؤدى الخدمات األخرى .٢
أن يقوم مكتب المراجعة بمنع المراجعين الذين يقدمون الخدمات األخرى مـن ممارسـة أعمـال                 -

  . المراجعة لنفس العميل
يحظر على مكتب المراجعة تخفيض مجال المراجعة أو استبعاد أو تعديل برنامج المراجعة في ظل                -

 . خالف خدمة المراجعةأخرى وجود خدمات 
خالف خدمة المراجعة، في ظل وجود المعيارين       األخرى  تب المراجعة بتوثيق الخدمات     أن يقوم مك   -

 . مع توثيق أهداف ومجال وحدود تلك الخدمات. السابقين
 . أن تقوم أنظمة الرقابة على الجودة الخاصة بالمكتب بضمان االلتزام بمعايير االستقالل -

                                                 
  . ١٠٤، ص ) ٢٠٠٥( ابو الوفا ،  )١(
  . ٤٠١ -٤٠٠، ص ص  ) ٢٠٠١( صبيحي ،  )٢(
  .١٦٥-١٦٤، ص ص  ) ٢٠٠٢( الغباري ،  )٣(
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ف خدمة المراجعـة تـأثير علـى أعمـال          خالاألخرى   المكتب أن للخدمات     اكتشافأنه في حالة     -
 . مستقبالً مكتب المراجعة أال يقوم بتقديم تلك الخدمات فعلىالمراجعة 

خالف المراجعة متوفرة للمراجعة من قبـل       األخرى  أن تكون جميع الوثائق ذات العالقة بالخدمات         -
  . طرف آخر

س الـشركة محـل     أن تقديم الخدمات األخرى خالف خدمة المراجعة لـنف         ومما سبق يتبين  
المراجعة قد يمثل تهديد حقيقي الستقالل المراجع، ولحماية المراجع من ذلك على مكتـب المراجعـة                

أي تقسيم الخدمات خالف المراجعة إلـى نـوعين مـن           ( مراعاة نوعية الخدمات التي يمكن تقديمها       
تب تقديمها مع تحقيـق      خدمات يمكن للمك   :والثاني خدمات ال يمكن للمكتب تقديمها،       :األولالخدمات،  

، وذلك الن مبدأ المنع الكلي من تقديم الخدمات األخـرى           )الوسائل التي توصلت إليها دراسة الغباري     
  . يمثل إجحافاً في حق مكاتب المراجعة
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تناول هذا الفصل عرض ومناقشة الوسائل الممكنة لتحسين جودة المراجعـة والتـي أمكـن               

 اتجاهات رئيسة، حيث عرض الجزء األول تطوير التأهيل العلمي والعملي للمراجع          تجميعها في أربعة    
والذي يعد أحد معايير المراجعة العامة، ويتطلب من المراجعين الحصول على قدر مالئم من التعلـيم                
الرسمي في المحاسبة والمراجعة، وحصولهم على قدر مالئم من الخبـرة العمليـة باإلضـافة إلـى                 

  .   قدر مالئم من التعليم المهني المستمرحصولهم على 
كما عرض الجزء الثاني من هذا الفصل لمعايير الرقابة على جودة المراجعة، والتـي تعـد                

االسـتقالل  :  هذه المعايير عمليات مكاتـب المراجعـة التاليـة         يغطتوالخطوة األولى للرقابة عليها،     
ستشارة، والتوظيف، واإلشراف، والتدريب،    ألعضاء المكتب، وتخصيص المراجعين على المهام، واال      

  .والمتابعة، وقبول العمالء واالستمرار معهم، وأخيراً الفحص الدوري لبرنامج رقابة جودة المراجعة
نـاقش   فقد   ونظراً ألن وجود معايير للرقابة على الجودة ال قيمة له بدون ضمان االلتزام بها             

 وتبـين وجـود أسـلوبين يمكـن         ،على جودة المراجعة  الجزء الثالث من هذا الفصل أساليب الرقابة        
  : اتباعهما لتنفيذ ذلك أوجدتهما الممارسة العملية خصوصاً في أمريكا

 والتي يقوم بموجبها مكتب المراجعة بمراجعة أعمال مكتـب أخـر            مراجعة النظير : األسلوب األول 
ب، ويخضع هذا األسلوب لرقابـة      بهدف التأكد من التزامه بعناصر الرقابة وتقييم مدى مالءمتها للمكت         

  . المهنة
، ويقوم هـذا المجلـس بمراجعـة مكاتـب          مجلس اإلشراف على مكاتب المراجعة    : األسلوب الثاني 

المراجعة التي تراجع الشركات المساهمة والمسجلة لدى هيئة سوق األوراق المالية، ويخـضع هـذا               
   . هيئة سوق األوراق الماليةإلشرافالمجلس 

 بعـض  قالل المراجع يمثل حجر الزاوية لمهنة المراجعة فقـد تمـت مناقـشة            ولما كان است  
: مقترحات تدعيم استقالل المراجع في الجزء الرابع من هذا الفصل، وتتعلق هذه المقترحات بما يلـي               

تشكيل لجنة مراجعة، والتغيير اإللزامي للمراجع، ووضع قيود على تقديم الخدمات األخرى خـالف              
  . خدمة المراجعة

وسوف يعرض الفصل التالي الدراسة الميدانية التي تهدف إلى التعرف على مفهـوم جـودة               
وذلك لمحاولة تقديم بعض    . المراجعة السائد في البيئة اليمنية والعوامل المؤثرة عليها ووسائل تحسينها         
  .  التوصيات التي تساعد على تطوير مهنة المراجعة في الجمهورية اليمنية
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   يعرض هذا الفصل الدراسة الميدانية التي تهدف إلى التعرف على مفهوم جودة المراجعة السائد 

عملية المراجعة في الجمهورية اليمنية، والعوامل المؤثرة عليها ونوعية ذلك بين األطراف المهتمة ب

األثر، باإلضافة إلى وسائل تحسين جودة المراجعة، لتحديد األهمية النسبية لكل من تلك العوامل 

  . والوسائل لما لذلك من أثر كبير في مساعدة الجهات القائمة على المهنة في تنظيمها وتحسين أدائها

  :   ولتحقيق ذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين   

   .منهجية الدراسة الميدانية: المبحث األول

  .نتائج الدراسة الميدانيةتحليل : المبحث الثاني

Äe]†Ö]<Ø’ËÖ] 



 

 

  

 

٩٤

Ùæù]<ovf¹]< <

íéÞ]‚é¹]<í‰]…‚Ö]<íérãßÚ< <
تهتم هذه الدراسة باستطالع آراء األطراف األساسية المهتمة بعملية المراجعة وهي 

موظفي االئتمان  (الخارجي، الشركة محل المراجعة، والمستفيدين من خدمات المراجعةالمراجع 

بخصوص مفهوم جودة المراجعة ) في البنوك التجارية واإلسالمية العاملة في الجمهورية اليمنية

  . السائد في البيئة اليمنية، والعوامل المؤثرة على جودة المراجعة، باإلضافة إلى وسائل تحسينها

  : اول الباحث اإلجابة على التساؤالت اآلتيةويح
هل توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص مفهوم جودة  )١

 المراجعة ؟

هل توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص العوامل  )٢

 المؤثرة على جودة المراجعة ؟

 األطراف المهتمة بعملية المراجعة بالنسبة لنوعية أثر العوامل آراءات معنوية بين هل توجد اختالف )٣

 المؤثرة على جودة المراجعة ؟

هل توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بشأن مظاهر االستدالل  )٤

 على جودة المراجعة ؟

تحسين جودة وسائل هتمة بعملية المراجعة حول هل توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف الم )٥

 المراجعة ؟

هل توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بشأن مقترحات تدعيم  )٦

 استقالل المراجع؟ 

í‰]…‚Ö]<šæ†Ê<V< <

لإلجابة على التساؤالت السابقة فقد تمت صياغتها في صورة فروض قابلة لالختبار اإلحصائي 

  :ك على النحو التاليوذل

 بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص مفهوم معنوية ال توجد اختالفات :الفرض األول

  . جودة المراجعة

 بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص معنوية ال توجد اختالفات :الفرض الثاني

  .العوامل المؤثرة على جودة المراجعة



 

 

  

 

٩٥

  

نوعية  ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بالنسبة ل:الثالفرض الث

  . العوامل المؤثرة على جودة المراجعةأثر

 بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بشأن مظاهر معنوية ال توجد اختالفات :الرابعالفرض 

   .االستدالل على جودة المراجعة

 بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول وسائل معنويةتوجد اختالفات  ال :الخامسالفرض 

  . تحسين جودة المراجعة

 بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بشان معنويةتوجد اختالفات   ال:الفرض السادس

  .مقترحات تدعيم استقالل المراجع
í‰]…‚Ö]<íßéÂæ<ÄÛj¥<V< <

  : وعينة المستقصى منهم على النحو التالييتحدد مجتمع الدراسة 

  : مجتمع الدراسة
  : يتمثل مجتمع الدراسة في األطراف اآلتية

  :المراجعون)١
المسئول يعد المراجعون أحد األطراف األساسية المهتمة بعملية المراجعة، وذلك باعتبارهم الطرف 

 ويتمثل مجتمع ارير الصادرة منهم،عن أداء خدمة المراجعة بجودة عالية بهدف إضفاء الثقة على التق

في الدراسة لهذه الفئة في المراجعين الذين تم تجديد ترخيصهم من قبل وزارة التمويل والتجارة 

 والبالغ عددهم ،  م٢٠٠٧ للعام والمسجلين لدى جمعية المحاسبين القانونيين اليمينيينالجمهورية اليمنية 

دراسة على كافة أنماط مكاتب المراجعة العاملة أن تشتمل عينة الوقد حرص الباحث ). ٢٣٣(

  .ةيبالجمهورية اليمن

  : الماليون بالشركات المساهمة اليمنيةءالمد را)٢
 الماليون أحد األطراف األساسية المهتمة بعملية المراجعة، وذلك باعتبارهم الطرف ءيعتبر المد را

ونظراً لالنتشار . لمهتمة بالتقرير المالي وأحد األطراف االمعد للقوائم المالية التي يتم مراجعتها

الجغرافي للشركات المساهمة محل الدراسة في محافظات الجمهورية اليمنية، فقد أقتصر مجتمع 

العامة والمساهمة المحدودة العاملة في  الماليين بالشركات المساهمة ءالدراسة لهذه الفئة على المدرا

من الشركات المساهمة والمساهمة %) ٥٢(تي تمثل ما نسبته وال) ٢٧٨(أمانة العاصمة والبالغ عددها 

  .  لمقيدة لدى وزارة التمويل والتجارةالمحدودة ا

  



 

 

  

 

٩٦

  : االئتمان في البنوك التجارية العاملة بالجمهورية اليمنيةءمد را) ٣
 في الجمهورية اليمنية وصعوبة حصر مستخدمي القوائم نظرا لغياب سوق األوراق المالية 

فإن مدراء االئتمان يعدون جانباً رئيساً من المستفيدين من خدمات المراجعة في السوق اليمنية المالية، 

، )١(وأحد األطراف المهتمة بعملية التقرير المالي والتي يهمها التأكد من دقة وسالمة التقارير المالية

 العاملة في الجمهورية وستقتصر الدراسة على مدراء وموظفي االئتمان في البنوك التجارية واإلسالمية

             :بنك وكما هو موضح في الجدول التالي) ١٤(اليمنية والبالغ عددها 

  )٤- ١(جدول رقم 

  البنوك التجارية واإلسالمية العاملة في الجمهورية اليمنية

  اسم البنك  م  اسم البنك  م

  فروع البنوك التجارية األجنبية.ب البنوك التجارية الوطنية.أ

  يونايتد بنك ليمتد  ١  .البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  ١

  البنك العربي المحدود  ٢  .البنك األهلي اليمني  ٢

  كاليون بنك  ٣  .بنك اليمن والكويت  ٣

  بنك اليمن والخليج   ٤  .بنك اليمن الدولي  ٤

      . البنك التجاري اليمني  ٥

      بنك التسليف التعاوني الزراعي  ٦

 البنوك اإلسالمية األجنبية. ب مية الوطنيةالبنوك اإلسال. أ

  بنك اليمن والبحرين الشامل  ١  البنك اإلسالمي اليمني  ١

      بنك التضامن اإلسالمي  ٢

      بنك سبأ اإلسالمي  ٣

  

                                           
  :لقوائم املالية يف أكثر من دراسة منها على سبيل املثالمت استخدام موظفي االئتمان يف البنوك كممثل ملستخدمي ا )١(

  . ١٤٥٥، ص )١٩٩٦(      لطفي، 
  .٢٢١، ص )١٩٩٧(     بالل، 
  .٢٧١، ص )١٩٩٨(     راضي، 
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 ونظراً لعدم توفر إحصائيات رسمية بحجم العينة فقد قام الباحث بتوزيع ثالث استمارات استقصاء 

  .استمارة) ٤٢(ينة، وبلغت عدد االستمارات الموزعة على كل بنك من بنوك الع

  :عينة الدراسة
نظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة، ولصعوبة االعتماد على أسلوب الحصر الشامل، تم االعتماد 

  : على أسلوب العينات وذلك على النحو التالي

  ). ٢٣٣(لي البالغ من المجتمع األص )١(مراجعاً ) ١٤٥(بالنسبة للمراجعين تشمل عينة الدراسة  -

مديراً مالياً من المجتمع األصلي البالغ       ) ١٦١(بالنسبة للمديرين الماليين تشمل عينة الدراسة  -

)٢ ()٢٧٨(. 

  .   موظفاً) ٤٢(بالنسبة لموظفي االئتمان في البنوك التجارية تشمل عينة الدراسة  -
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ختبار فروضها تم إعداد قائمة استقصاء وتوجيهها ألفراد العينة، لتحقيق أهداف هذه الدراسة وال  

وذلك بعد مراجعة األدب األكاديمي والمهني الخاص بجودة المراجعة والعوامل المؤثرة عليها ووسائل 

تحسينها كما تم عرضها في الجانب النظري لهذا البحث، وقد اشتملت هذه القائمة على عدد من األسئلة 

  :التاليةغطت المجاالت 

   ):مفهوم جودة المراجعة(الجزء األول ) أ(
تضمن هذا الجزء ثالثة مفاهيم سائدة لجودة المراجعة، وذلك لتحديد ما هو المفهوم السائد في  

  .الجمهورية اليمنية لدى األطراف المهتمة بعملية المراجعة والتي شملها هذا البحث

  

                                           
  مت حتديد هذه العينة باستخدام املعادلة التالية   )١(

  ق ك  ٢                                                    هـ 
                                                ــــــــــ       

   ٢                                                       د 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ=                                                                   ن 

  ق ك  ٢هـ           ١                                                                        
  )١   -ــــــــــــ          (      ـــــ       +       ١                                                       

    ٢                                                                    ن                د 
  : حيث أن 

   %). ٩٥ عند درجة ثقة ١,٩٦وتساوي ( اإلحداثي السيين للمنحىن املعتدل الذي يقطع مساحة من الذيلني = هـ 
   %). ٥٠وتساوي( نسبة عدد املفردات يف اتمع اليت تتوافر فيها اخلصائص موضوع الدراسة = ق 
  ). ق-١وتساوي ( النسبة املتممة هلا = ك 
   %). ٥ويساوي ( به اخلطأ املسموح = د 
  . حجم اتمع األصلي= ن 

  :  وميكن الرجوع يف ذلك إىل 
  . ٧٧، ص )١٩٨٠(   سرحان ، 

   .مت حتديد هذه العينة باستخدام نفس املعادلة السابقة  )٢(
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  ):ة المراجعةالعوامل المؤثرة على جود( الجزء الثاني ) ب(
، يتوقع أن يكون لها تأثير على جودة المراجعة، وذلك )١(تضمن هذا الجزء خمسة عشر عامالً

لتحديد األهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر األطراف المهتمة بعملية المراجعة باإلضافة إلى 

  .نوعية ذلك األثر

  ):جعةمظاهر االستدالل على جودة المرا( الجزء الثالث ) ج (
، وذلك بهدف )٢(تضمن هذا الجزء ثمانية مؤشرات يمكن من خاللها االستدالل على جودة المراجعة

  .تحديد األهمية النسبية لهذه لمؤشرات من وجهة نظر األطراف المهتمة بعملية المراجعة

  ):وسائل تحسين جودة المراجعة( الجزء الرابع ) د(
 خمس وسائل يمكن أن تحسن من جودة المراجعة، تضمن هذا الجزء سؤالين األول اشتمل على

وذلك بهدف تحديد األهمية النسبية لهذه الوسائل من وجهة نظر األطراف المهتمة بعملية المراجعة، 

واشتمل السؤال الثاني على آلية تطبيق الرقابة على جودة المراجعة بهدف تحديد األسلوب المناسب 

  .   لتطبيق تلك اآللية

  ):مقترحات تدعيم استقالل المراجع(خامس الجزء ال) هـ(
تضمن هذا الجزء سؤالين، اشتمل السؤال األول على أربعة مقترحات لتدعيم استقالل المراجع، 

وذلك بهدف تحديد االختالفات بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوصها، واألهمية النسبية 

تشكيل لجان المراجعة في الشركات، وذلك بهدف لهذه المقترحات، أما السؤال الثاني فتضمن آلية 

  .  تحديد األسلوب المناسب لتطبيق تلك اآللية

  ):البيانات الشخصية المتعلقة بالمستقصى منهم(الجزء السادس ) و(
 سنوات - المؤهل-االسم( وتضمن هذا الجزء بعض البيانات الشخصية للمستقصى منهم مثل 

  .احث على تفسير اإلجاباتوالتي يتوقع أن تساعد الب) الخبرة

وقد روعي في تصميم قائمة االستقصاء استخدام األسئلة المغلقة قدر اإلمكان وذلك لتسهيل عملية 

ترميز وتحليل البيانات، ومع ذلك فقد تم استخدام األسئلة المفتوحة في بعض الحاالت التي استلزمت أن 

وقد استخدم في صياغة . جابات الواردة بالقائمةيتاح للمستقصى منه إبداء رأيه بحرية وعدم التقيد باإل

                                           
 عمل املراجعة، ختصيص املراجعني على معايري قبول العمالء، استقالل فريق( مت دمج العوامل املتعلقة مبعايري الرقابة على جودة املراجعة وهي  )١(

  . ضمن عامل واحد وهو معايري الرقابة على جودة املراجعة) مهام املراجعة، اإلشراف واملتابعة على فريق املراجعة
عض التعديالت  بالل مع أجراء بف مت حتديد هذه املؤشرات باالعتماد على ما جاء يف األدب احملاسيب وباألخص دراسة حممد مسري عبد الرءو )٢(

  . لتالئم البيئة اليمنية
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   . )١(Likertمعظم األسئلة المغلقة مقياس ليكرت 

 وبعد االنتهاء من عملية التصميم المبدئي لقائمة االستقصاء ومراجعتها من قبل المشرفين تم 

نقاط الضعف ، وذلك بهدف تحديد )٢(اختبارها من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية

في القائمة من حيث تكوين وصياغة األسئلة وتسلسلها، وقد أسفرت هذه العملية عن إدخال تعديالت في 

صياغة بعض األسئلة، وبعد إجراء هذه التعديالت أصبحت القائمة في صورتها النهائية والتي 

  .)٣(استخدمها الباحث
l^Þ^éfÖ]<íÃq]†Úæ<Ä¶<<<V< <

حاالت بالمقابلة الشخصية، وفي حاالت أخرى سلمت قوائم االستقصاء         تم جمع البيانات في أغلب ال     

وقد قام الباحث بإجراء اتصال مباشر مـع        . للمستقصى منهم ثم جمعت منهم في موعد الحق يحددونه        

كمـا حـاول الباحـث      . أغلب مفردات العينة وذلك لتقديم اإليضاحات واإلجابة على أية استفـسارات          

تال ذلـك   . جابة ممكنة اعتماداً على هذه اإليضاحات الشخصية المباشرة       الحصول على أعلى نسبة است    

مراجعة قوائم االستقصاء التي تم جمعها الستبعاد غير الصالح للتحليل منها، كما هـو موضـح فـي                  

  )٤-٢(جدول رقم :                             الجدول التالي

  نة المستخدمة في التحليلمجتمع الدراسة الميدانية وحجم العينة ومفردات العي

  االستجابات
  ةالو راد

االستجابات 
  المستبعدة

االستجابات 
المستخدمة في 

  التحليل
األطراف المهتمة 
  بعملية المراجعة

مجتمع 
 الدراسة

حجم 
  العينة

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

١٤٥   ٢٣٣ المراجعون الخارجيون  ٥٨,٥  ٨٥  ٧,٥  ١١  ٦٦  ٩٦  

  ٦٢  ١٠٠  ٧,٤  ١٢  ٦٩,٦  ١١٢  ١٦١  ٢٧٨  المدراء الماليون

  ٦٤,٣  ٢٧  ١١,٩  ٥  ٧٦,٢  ٣٢  ٤٢  ٤٢  موظفو االئتمان

  .التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر

<í‰]…‚Ö]<íßéÂ<“ñ^’}<V< <
تحتوي أسئلة الجزء األخير من االستقصاء على معلومات حول الخصائص الشخصية لعينة 

  : الدراسة، فيما يلي تلخيصها
                                           

موافق جداً، موافق، حمايد، غري موافق، غري :  مقسمة إىل درجات مخس، على سبيل املثالLikertتكون اإلجابة على األسئلة يف مقياس   )١(
  .، على التوايل١، ٢، ٣، ٤، ٥على أن تعطى اإلجابات األوزان . موافق مطلقاً

  ).١(نظر امللحق رقم  ا )٢(
  .)٢(نظر امللحق رقم  ا )٣(
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 :صية للمستقصى منهم والمتعلقة بالمؤهل الدراسيالخصائص الشخ •
  )٤-٣(جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي

  دآتوراه  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس األطراف     المؤهل   م

  %١٠,٦  %٢,٤  %٤,٧  %٨٢,٣  المراجعون  ١

  %٠  %٨  %٨  %٨٤  المدراء الماليون  ٢

  %٠  ١٤,٨  %٠  %٨٥,٢  موظفو االئتمان  ٣

  .التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر

  : ويالحظ من بيانات هذا الجدول اآلتي

أن معظم عينة الدراسة لديها مؤهل البكالوريوس وهذا يعد منطقياً وذلك الن قانون مهنة المراجعة  )١

 .الوريوسيشترط على المتقدم للحصول على رخصة محاسب قانوني أن يكون لديه على األقل بك

أما توفر مؤهل الدكتوراه في طائفة المراجعين وعدم توفرها في بقية الطوائف فيرجع ألن أعضاء  )٢

 . هيئة التدريس في الجامعات اليمنية يقومون بمزاولة المهنة

كما أن توافر مؤهل الماجستير في جميع الطوائف فيعود إلى تشجيع المؤسسات وخصوصا البنوك  )٣

  .فيهاعلى تطوير مؤهالت موظ

 :الخصائص الشخصية للمستقصى منهم والمتعلقة بالخبرة المهنية •
  )٤-٤(جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

  م

              الخبرة

            

  األطراف

اقل من 
خمس 
  سنوات

  

من خمس 
سنوات إلى 
أقل من عشر 

  سنوات
  

من عشر 
سنوات إلى 
أقل من 
خمس عشرة 

  سنة
  

س من خم
عشرة سنة 
إلى أقل من 

عشرين 
  سنة

  

أآثر من
  عشرين سنه 

  %١٠,٦  %١٧,٦  %٢٢,٤ %٣٠,٦ %١٨,٨ المراجعون ١

  %١٤  %٥  %١٧ %٣٨ %٢٦ المدراء الماليون ٢

  %١١,٢  %٣,٧  %٧,٤ %٤٨,١ %٢٩,٦ موظفو االئتمان ٣

  .التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر 
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أن نسبة كبيرة من األطراف المهتمة بعملية المراجعة لديها ) ٤-٤(ل رقم ويالحظ من بيانات الجدو

خبرة بين خمس سنوات إلى عشر سنوات ويعتقد الباحث أن هذه مدة كافية لجعل المستقصى منهم 

يدركون قائمة االستقصاء بشكل صحيح ومن ثم اإلسهام بشكل فعال في اإلجابة على أسئلة قائمة 

  .االستقصاء

^éÎæ<‚è‚ í‰]…‚Ö]<l]ÇjÚ<Œ:  

يتطلب االختبار والتحليل اإلحصائي لفروض الدراسة تحديد وقياس المتغيرات التي تشملها تلك 

  : الفروض وتتمثل هذه المتغيرات فيما يلي

 . في السؤال األول من قائمة االستقصاءةمفاهيم جودة المراجعة الوارد )١

 . ؤال الثاني من قائمة االستقصاءالعوامل المؤثرة على جودة المراجعة الواردة في الس )٢

 . مظاهر االستدالل على جودة المراجعة الواردة في السؤال الثالث من قائمة االستقصاء )٣

 . وسائل تحسين جودة المراجعة الواردة في السؤالين الرابع والخامس من قائمة االستقصاء )٤

 .ة االستقصاءمقترحات تدعيم استقالل المراجع الواردة في السؤال السادس من قائم )٥
í‰]…‚Ö]<šæ†Ê<…^fj}]<íéËéÒ<V  

بعد مراجعة البيانات الواردة في قائمة االستقصاء وترميزها تم تفريغها وإدخالها إلى الحاسب اآللي 

باستخدام الجداول اإللكترونية تمهيداً إلجراء التحليل اإلحصائي عليها، وذلك باستخدام البرنامج 

، وقد اعتمدت الدراسة في تحليل البيانات واختبار )SPSS 11.5 For Windows(اإلحصائي 

  : الفروض على األساليب اإلحصائية التالية

 . مثل النسب المئوية والمتوسطات: بعض اإلحصاءات الوصفية )١

الختبار معنوية االختالف بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة، ويعد هذا ) ٢كا(اختبار  )٢

المعلمية والتي تستخدم في حالة البيانات االسمية والتي يمثل فيها كل االختبار أحد االختبارات ال

مستقصى في كل مجموعة إجابة خاصة به وال يكون للمستقصى أكثر من إجابة واحدة في إحدى 

 .   )١(المجموعات، وأن اختيار كل فرد تم بصورة عشوائية

الختالف بين آراء األطراف  الختبار معنوية اKruskal Wallis Testاختبار كروسكال واليز  )٣

المهتمة بعملية المراجعة، وقد تم استخدام هذا االختبار وهو من االختبارات الالمعلمية لعدة أسباب 

 : )٢(منها

  

                                           
  .١٩١- ١٩٠، ص ص )١٩٨٣(توفيق،   )١(
  .٢٠٥-٢٠١املرجع السابق، ص ص   )٢(
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أن الدراسة تحتوي على ثالث فئات مستقلة، وهذا األسلوب يستخدم الختبار الفروق بين أكثر من   -أ 

 . مجموعتين مستقلتين

 . الدراسة تعد بيانات وصفيةأن البيانات الخاصة ب  -ب 

أن هذا األسلوب ال يتطلب أن تكون العينات متساوية العدد، ويمكن استخدامه مهما كان عدد أفراد   -ج 

  . العينة

 لتحديد أي المقارنات الثنائية هي السبب في وجود Mann Whitney Testاختبار مان ويتني  )٤

تمة بعملية المراجعة في ظل اختبار  بين األطراف المه– إذا كان موجوداً-اختالفات معنوية

Kruskal Wallis . وقد تم استخدام هذا االختبار وهو من االختبارات الالمعلمية لعدة أسباب

  :)١(منها

 .   أن هذا االختبار يستخدم للمقارنة بين عينتين مستقلتين-أ
امه مهما كان عدد  أن هذا األسلوب ال يتطلب أن تكون العينات متساوية العدد، كما يمكن استخد-ب

 . أفراد العينة

                                           
  .١٥٧-١٥٦املرجع السابق، ص ص   )١(
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ويهدف هذا الفرض إلى تحديد ما إذا كانت هناك اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة 

لفرض في صورة فرض ولذلك تمت صياغة هذا ا. بعملية المراجعة بخصوص مفهوم جودة المراجعة

  : العدم كاآلتي

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص مفهوم جودة " 

  " المراجعة

ويعتمد اختبار هذا الفرض على تحليل السؤال األول من قائمة االستقصاء والذي تضمن ثالثة 

. تيار المفهوم المناسب من وجهة نظرهممفاهيم لجودة المراجعة وطلب من المستقصى منهم اخ

  :) ٢كا(نتائج االختبار والتحليل اإلحصائي لهذا الفرض باستخدام اختبار) ٤-٥(ويعرض الجدول رقم 

  )٤-٥(جدول رقم 

  )٢كا(معنوية االختالفات بخصوص مفهوم جودة المراجعة اختبار 

  مفاهيم جودة المراجعة  م
المراجعون 

%  

المدراء 

الماليون 

%  

و موظف

االئتمان 

% 

٢كا  
مستوى 

  )١(الداللة

نوع 

 االختالف

١ 
اكتشاف األخطاء 

  والتقرير عنها
  معنوي  ٠,٠١٣  ٨,٦٩٨  ٣,٧  ٢٣  ١٠,٦

٢ 
االلتزام بالمعايير 

  المهنية
  معنوي  ٠,٠٠٠ ٢٠,٨٦٣  ٣٧  ٢٧  ٦٠

٣ 

إشباع رغبات جميع 

األطراف المهتمة 

  بعملية المراجعة

  معنوي  ٠,٠٠٣ ١١,٣١٩  ٥٩,٣  ٥٠  ٢٩,٤

  .التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: مصدر  ال

  

                                           
  .فهذا يعني وجود اختالفات معنوية والعكس صحيح) ٠,٠٥(إذا كان مستوى المعنوية أقل من   )١(
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 : ما يلي) ٤-٥(ويالحظ من بيانات الجدول 

توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول مفاهيم جودة المراجعة،   -أ 

ن آراء توجد اختالفات معنوية بي: وعلى هذا يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل على أنه

 .األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص مفهوم جودة المراجعة

 :  يتضح من فحص االختالفات بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة ما يلي -ب 

أن أكبر االختالفات بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة كانت حول المفهوم الثاني لجودة  •

من المدراء %) ٢٧(من المراجعين، %) ٦٠(ه من قبل ، حيث تم اختيار)٢٠,٨٦٣=٢كا(المراجعة 

مما يدل على أن المراجعين يميلون إلى أن جودة المراجعة . من موظفي االئتمان%) ٣٧(الماليين، 

تتحقق بااللتزام بالمعايير المهنية، وقد يعود ذلك إلى أن المراجعين يرون أن االلتزام بالمعايير 

 . هممفهوم عملي ويسهل تطبيقه من قبل

أن ثاني أكبر االختالفات بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة كان حول المفهوم الثالث لجودة  •

من %) ٥٠(من المراجعين، %) ٢٩,٤(، حيث تم اختياره من قبل )١١,٣١٩=٢كا(المراجعة 

ليين مما يدل على أن نسبة كبيرة من المدراء الما. من موظفي االئتمان%) ٥٩,٣(المدراء الماليين، 

وأغلب موظفي االئتمان يميلون إلى أن جودة المراجعة تحقق عندما تلبي عملية المراجعة 

احتياجاتهم وتشبع رغباتهم، وقد يعود ذلك إلى أن المدراء الماليين وموظفي االئتمان ينظرون إلى 

لجودة  والذي ينظر إلى امفهوم جودة المنتجاتعملية المراجعة بأنها خدمة مقدمة وينطبق عليها 

على أساس مجموعة من الخصائص التي تشبع رغبات واحتياجات مستخدمها، مع ضرورة األخذ 

 الحتياجات دون اإلشباع الكاملفي االعتبار القيود العملية واالقتصادية لبيئة المراجعة والتي تحول 

 مقياسا وأشار محمد إلى أن جعل إشباع احتياجات المستخدمين. معدي ومستخدمي القوائم المالية

لجودة المراجعة يجعل المهنة تسعى لتعديل المعايير باستمرار لتلبية تكل االحتياجات مما يسهل سد 

الفجوة بين ما تقدمه المهنة وما يتوقعه المستخدمين لتقارير المراجعة، وبالتالي رضا المجتمع عنها، 

يجعل مفهوم الجودة مفهوم باإلضافة إلى أن الربط بين مفهوم الجودة وإشباع رغبات المستخدمين 

 .  )١(حركي، أي يجعل تحقيق الجودة عملية مستمرة مع تغير وزيادة حاجات المستخدمين

أن االختالفات بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول المفهوم األول لجودة المراجعة جاءت  •

ية المراجعة لم توافق ، وذلك ألن أغلب األطراف المهتمة بعمل)٨,٦٩٨=٢كا(في المرتبة األخيرة 

%). ٣,٧(، وموظفي االئتمان %)٢٣(، المدراء الماليين %)١٠,٦(على هذا المفهوم المراجعين 

وقد يعود ذلك إلى أن المراجعين يرون أن االلتزام بالمعايير يؤدي إلى اكتشاف األخطاء 

                                           
  .٢٥، ص )٢٠٠٠(حممد،   )١(
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ي االئتمان يعتبرون أن والمخالفات الموجودة في القوائم المالية، كما أن المدراء الماليين وموظف

 األهداف التي يسعون إلى تحقيقها من -وليس كل -اكتشاف األخطاء والمخالفات يعد أحد 

  . المراجعة، وهذا يتفق مع ما خلص إليه الباحث في الجانب النظري

 يتضح أن هناك اختالفات في وجهات النظر بين ومن العرض السابق لمفاهيم جودة المراجعة 

مة بعملية المراجعة بخصوص مفهوم جودة المراجعة، ويتفق هذا مع ما جاء في األدب األطراف المهت

المحاسبي المتعلق بالجودة والذي يعتبر أن مفهوم جودة المراجعة مفهوم معقد، وأن كل طرف من 

  . األطراف المهتمة بعملية المراجعة ينظر إليه بشكل مختلف عن الطرف اآلخر

N<IêÞ^nÖ]<š†ËÖ]<…^fj}]<<V<< <

ويهدف هذا الفرض إلى التعرف على مدى وجود اختالفات معنوية بين األطراف المهتمة 

ولذلك تمت صياغة هذا الفرض في . بعملية المراجعة حول العوامل المؤثرة على جودة المراجعة

   :صورة فرض العدم كاآلتي

وص العوامل المؤثرة ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخص" 

  "على جودة المراجعة

أ  من السؤال الثاني  –وقد اعتمد اختبار هذا الفرض على إجابات المستقصى منهم على الجزء 

نتائج االختبار والتحليل اإلحصائي لهذا الفرض ) ٤-٦(من قائمة االستقصاء، ويعرض الجدول رقم 

   :Kruskal- Wallisباستخدام اختبار 
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  )٤-٦(الجدول رقم 
 )Kruskal-Wallisاختبار (معنوية االختالفات حول العوامل المؤثرة على جودة المراجعة 

  موظفو االئتمان  المدراء الماليون   المراجعون 

  اسم العامل  م

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
  مطلقا
%  

سط
تو
الم

  

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
  مطلقا
%  

سط
تو
الم

  

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
  مطلقا
%  

سط
تو
الم
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                                العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة  أوًال

 غير معنوي ٠٫٧٣٦ ٠٫٦١٣  ٣٫٦٧  ١٨٫٥  ١١٫١  ٧٠٫٤  ٣٫٥٣  ٢١  ١٨  ٦١  ٣٫٦٧  ٢٠  ١١٫٨  ٦٨٫٢  حجم مكتب المراجعة  ١

 غير معنوي  ٠٫٦٧٠  ٠٫٨٠٢  ٤٫٥٩  ٠  ٠  ١٠٠  ٤٫٤٢  ٣  ٩  ٨٨  ٤٫٤١  ٣٫٥  ٣٫٥  ٩٣  السمعة المهنية لمكتب المراجعة  ٢

الدعاوى القضائية ضد مكتب   ٣
 غير معنوي ٠٫١٣٧ ٣٫٩٧٥  ٣٫٤١  ٢٥٫٩  ١٤٫٨  ٥٩٫٣  ٣٫٧٩  ١٥  ١٦  ٦٩  ٤٫٠٤  ٨٫٢  ٨٫٢  ٨٣٫٦  المراجعة

 غير معنوي  ٠٫٤١٤  ١٫٧٦٥  ٣٫٨٩  ١١٫١  ١٨٫٥  ٧٠٫٤  ٣٫٨٣  ١٢  ١٢  ٧٦  ٤٫٠٥  ٧٫١  ٨٫٢  ٨٤٫٧  المنافسة بين مكاتب المراجعة  ٤

 غير معنوي  ٠٫٢٥٤  ٢٫٧٣٧  ٣٫٨٩  ٢٢٫٢  ٧٫٤  ٧٠٫٤  ٣٫٦٠  ٢٥  ١٢  ٦٣  ٣٫٨٦  ١١٫٨  ١٢٫٩  ٧٥٫٣  تخصص مكاتب المراجعة  ٥

 غير معنوي  ٠٫٢٩٢  ٢٫٤٥٩  ٤٫٤٨  ٠٠  ٧٫٤  ٩٢٫٦  ٤٫٦٧  ١  ١  ٩٨  ٤٫٦٦  ١٫٢  ٠٠  ٩٨٫٨  االلتزام بمعايير المراجعة  ٦

 غير معنوي  ٠٫٤٤٩  ١٫٦٠١  ٤٫٥٢  ٠٠  ٧٫٤  ٩٢٫٦  ٤٫٥٢  ٢  ٣  ٩٥  ٤٫٦٦  ٠٠  ٠٠  ١٠٠  االلتزام بمعايير الرقابة على الجودة  ٧

 غير معنوي  ٠٫٣٠٦  ٢٫٣٧٠  ٤٫١١  ١١٫١  ٣٫٧  ٨٥٫٢  ٣٫٨٣  ١٧  ١٢  ٧١  ٣٫٩٥  ٩٫٤  ١٠٫٦  ٨٠  طول مدة ارتباط مكتب المراجعة  ٨

  معنويغير  ٠٫٦٣٢  ٠٫٩١٧  ٣٫٧٠  ١٨٫٥  ١٨٫٥  ٦٣  ٣٫٥٧  ٢٣  ١٤  ٦٣  ٣٫٧٩  ١١٫٨  ١٧٫٦  ٧٠٫٦  حجم أتعاب المراجعة  ٩

 غير معنوي ٠٫٠٦٥ ٥٫٤٥٣  ٣٫٨١  ٧٫٤  ١٨٫٥  ٧٤٫١  ٣٫٩٩  ٢  ١٧  ٨١  ٤٫١٥  ٢٫٤  ٤٫٧  ٩٢٫٩  ةإتباع أسلوب المراجعة المهيكل  ١٠
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  موظفو االئتمان  المدراء الماليون   المراجعون 

  اسم العامل  م

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
  مطلقا
%  

سط
تو
الم

  

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
  مطلقا
%  

سط
تو
الم

  

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
  مطلقا
%  

سط
تو
الم
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  العوامل المتعلقة بفريق عمل المراجعة  ثانيًا
                            

 غير معنوي  ٠٫٢٤٨  ٢٫٧٨٥  ٤٫٨١  ٠٠  ٠٠  ١٠٠  ٤٫٦٣  ٠٠  ٢  ٩٨  ٤٫٦٤  ١٫١  ١٫٢  ٩٧٫٧  خبرة فريق المراجعة   ١١

االتصاالت الجيدة بين فريق   ١٢
 غير معنوي  ٠٫٢٢٩  ٢٫٩٤٧  ٤٫٢٢  ٧٫٤  ٧٫٤  ٨٥٫٢  ٤٫٠٥  ١١  ٩  ٨٠  ٣٫٩٩  ٧٫١  ٩٫٤  ٨٣٫٥  المراجعة وعميل المراجعة

                              أة محل المراجعةالعوامل المتعلقة بالمنش  ثالثًا

 غير معنوي  ٠٫٣٩٤  ١٫٨٦٤  ٣٫٢٢  ٣٣٫٤  ١٤٫٨  ٥١٫٨  ٣٫٤٩  ٢٠  ٢١  ٥٩  ٣٫٦٠  ١٦٫٥  ٢٤٫٧  ٥٨٫٨  حجم المنشأة محل المراجعة  ١٣

هيكل الرقابة الداخلية للمنشأة محل   ١٤
 غير معنوي  ٠٫٦٢٥  ٠٫٩٤١  ٤٫١٩  ١١٫١  ٧٫٤  ٨١٫٥  ٤٫٤٣  ٢  ٦  ٩٢  ٤٫٤٢  ٢٫٤  ٨٫٢  ٨٩٫٤  المراجعة

 غير معنوي  ٠٫٢٧١  ٢٫٦١٣  ٣٫٦٧  ٢٢٫٢  ٧٫٤  ٧٠٫٤  ٣٫٥٣  ١٥  ٣٠  ٥٥  ٣٫٦٩  ١٠٫٦  ٢٢٫٤  ٦٧  تعقد مهام المراجعة  ١٥

  . تم التوصل إلى نسبة الموافقة لكل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة عن طريق جمع موافق جدًا و موافق في مقياس ليكرت الخماسي
  . ن األطراف المهتمة بعملية المراجعة عن طريق جمع غير موافق وغير موافق مطلقا من مقياس ليكرت الخماسيتم التوصل إلى نسبة عدم الموافقة لكل طرف م

  .التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر 

  )٤-٦(تابع الجدول رقم 
 Kruskal-Wallisاختبار (ى جودة المراجعة معنوية االختالفات حول العوامل المؤثرة عل



 

 

  

 

١٠٨

  : ما يلي) ٤-٦(ن بيانات الجدول رقم ويالحظ م

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول العوامل المؤثرة على  )١

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء جودة المراجعة، وعلى هذا يتم قبول فرض العدم على أنه 

 . مؤثرة على جودة المراجعةاألطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص العوامل ال

أن جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة أبدت موافقتها على أن جميع العوامل التي شملتها  )٢

 .الدراسة تؤثر على جودة المراجعة

íÃq]†¹]<ìçq<î×Â<ì†mö¹]<ØÚ]çÃ×Ö<íéfŠßÖ]<íéÛâù]<V< <

المراجعة من وجهة نظر للتوصل إلى ترتيب األهمية النسبية للعوامل المؤثرة على جودة >>

األطراف المهتمة بعملية المراجعة ككل ومن وجهة نظر كل طرف على حده تال ذلك  حساب المتوسط 

حيث تم مقارنة . )١(الحسابي لكل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة وإلجمالي عينة الدراسة 

  ): ٤-٧(لتالي رقم كما هو موضح في الجدول ا )٣(هذا المتوسط بالمتوسط االفتراضي

                                           
  : انظر على سبيل املثال. أنه قد سبق ألكثر من باحث ترتيب األمهية النسبية حسب املتوسطجتدر اإلشارة  )١(

Carcello, et al, (1992), P .6 

  .٤٤٦-٤٢٣، ص ص )١٩٩٥(احلميد، 
  .٢٦٩-٢٣٣، ص ص )١٩٩٧(بالل، 

  .٥٦-٤١، ص ص )١٩٩٧(صبيحي، 
  .  ٢٩٢-٢٧٣، ص ص )١٩٩٨(راضي، 
  . ١٩٥- ١٥٤، ص ص )٢٠٠٠(هارجة، 

  .  ١٨٧-١٧٤، ص ص )٢٠٠٢(ه، فود



 

 

  

 

١٠٩

  )٤-٧(الجدول رقم 

  األهمية النسبية للعوامل المؤثرة على جودة المراجعة

 موظفو االئتمان  المدراء الماليون  المراجعون

  اسم العامل  م
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  ١٤  ٣,٦٠  ١١  ٣,٦٧  ١٢  ٣,٥٣  ١٣  ٣,٦٧  حجم مكتب المراجعة  ١

  ٤  ٤,٤٤  ٢  ٤,٥٩  ٥  ٤,٤٢  ٤  ٤,٤١  السمعة المهنية لمكتب المراجعة  ٢

  ١٠  ٣,٨٤  ١٢  ٣,٤١  ٩  ٣,٧٩  ٧  ٤,٠٤  الدعاوى القضائية ضد مكتب المراجعة  ٣

  ٨ ٣,٩٢٤  ٨  ٣,٨٩  ٨  ٣,٨٣  ٦  ٤,٠٥  المنافسة بين مكاتب المراجعة  ٤

  ١١  ٣,٧٤  ٨  ٣,٨٩  ١٠  ٣,٦٠  ١٠  ٣,٨٦  تخصص مكاتب المراجعة  ٥

  ٢  ٤,٦٤  ٤  ٤,٤٨  ١  ٤,٦٧  ١  ٤,٦٦  االلتزام بمعايير المراجعة  ٦

  ٣  ٤,٥٨  ٣  ٤,٥٢  ٣  ٤,٥٢  ١  ٤,٦٦  االلتزام بمعايير الرقابة على الجودة  ٧

  ٩ ٣,٩١٥  ٧  ٤,١١  ٨  ٣,٨٣  ٩  ٣,٩٥  طول مدة ارتباط مكتب المراجعة  ٨

  ١٢  ٣,٦٧  ١٠  ٣,٧٠  ١١  ٣,٥٧  ١١  ٣,٧٩  حجم أتعاب المراجعة  ٩

  ٧  ٤,٠٣  ٩  ٣,٨١  ٧  ٣,٩٩  ٥  ٤,١٥  سلوب المراجعة المهيكلةإتباع أ  ١٠

  ١  ٤,٦٦  ١  ٤,٨١  ٢  ٤,٦٣  ٢  ٤,٦٤  خبرة فريق المراجعة  ١١

االتصاالت الجيدة بين فريق المراجعة   ١٢

  ٦  ٤,٠٥  ٥  ٤,٢٢  ٦  ٤,٠٥  ٨  ٣,٩٩  وعميل المراجعة

  ١٥  ٣,٥٠  ١٣  ٣,٢٢  ١٣  ٣,٤٩  ١٤  ٣,٦٠  حجم المنشأة محل المراجعة  ١٣

  ٥  ٤,٤٠  ٦  ٤,١٩  ٤  ٤,٤٣  ٣  ٤,٤٢  رقابة الداخلية للمنشأة محل المراجعةهيكل ال  ١٤
  ١٣  ٣,٦١  ١١  ٣,٦٧  ١٢  ٣,٥٣  ١٢  ٣,٦٩  تعقد مهام المراجعة  ١٥

  . التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر

  : اآلتي ) ٤-٧(ويالحظ من بيانات الجدول  رقم 

عة حول ترتيب محدد لجميع العوامل المؤثرة على جودة         عدم اتفاق األطراف المهتمة بعملية المراج      )١

المراجعة، وهو ما يوحي بأن األطراف المعنية بعملية المراجعة لديهم تـصورات مختلفـة عـن                

وقد يعود ذلك لعدم اتفاقها علـى مـا هـو           . األهمية النسبية للعوامل المؤثرة على جودة المراجعة      

 .   المقصود بجودة المراجعة



 

 

  

 

١١٠

امل من وجهة نظر جميع األطراف حصلت على متوسط يفوق المتوسط المفتـرض             أن جميع العو   )٢

، وهذا يدل على أهمية جميع العوامل من وجهة نظر جميع األطـراف المهتمـة بعمليـة                 )٣(وهو

 . المراجعة

أن خبرة فريق المراجعة تعد ـ بصفة عامة ـ أكثر العوامل أهمية مـن وجهـة نظـر جميـع        )٣

، وتتفق هذه النتيجة مـع نتـائج بعـض          )٤,٦٦(لمراجعة بمتوسط عام    األطراف المهتمة بعملية ا   

الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من وجهة نظر جميع أطراف عمليـة               

وذلك لما للخبرة الشخصية من أهمية بالغة حيث تعد أول الشروط الواجب توافرهـا              . )١(المراجعة

ي بعد توافر المؤهل، كما أن لها تأثير كبير على حل العديـد             للحصول على عضوية محاسب قانون    

من المشكالت التي قد تواجه المراجعين عند تنفيذ عملية المراجعة وعلى عملية التقدير الشخـصي               

 .  التي تتخلل جميع مراحل المراجعة

، والترتيـب   أن االلتزام بالمعايير المهنية ومعايير الرقابة على الجودة جاءت في الترتيب الثـاني             )٤

على التوالي،  وقد يعود هذا إلـى أن المعـايير المهنيـة             ) ٤,٥٨(،  )٤,٦٤(الثالث بمتوسط عام      

ومعايير الرقابة تتطلب االلتزام بمجموعة من اإلجراءات التي  يمكن تطبيقها  بسهولة، كمـا أنـه                 

 إلـى أن توافرهـا      يمكن االستدالل على االلتزام بها من خالل تقارير الجهات الرقابية، باإلضافة          

وهذا يتفق مع نتائج بعض الدراسات المتعلقة بجودة المراجعة والتـي           . يحقق الحد األدنى للجودة     

 .)٢(أخذت في االعتبار جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة

أن السمعة المهنية لمكتب المراجعة جاءت في الترتيب الرابع من وجهة نظـر جميـع األطـراف             )٥

، وقد يعود ذلك إلى أن السمعة المهنية تعـد          )٤,٤٤( ة المراجعة وذلك بمتوسط عام      المهتمة بعملي 

أحد المؤشرات التي يمكن االستدالل من خاللها على جودة المراجعة خصوصاً من قبل مستخدمي              

القوائم المالية، حيث حصلت هذه الخاصية على الترتيب الثاني من وجهة نظرهم، وهـذا يختلـف                

اسات السابقة المهتمة بجودة المراجعة حيث كان ترتيبها األولى من حيث األهمية            عما جاء في الدر   

ويعتقد الباحث أن سبب االختالف بين هـذه        . )٤( والثانية في دراسة أخرى    ،)٣(في إحدى الدراسات  

الدراسة والدراسات السابقة هو طبيعة السوق المهنية في الجمهورية اليمنية والتي يعتمـد اختيـار               

                                           
  .٥٦-٥٥املرجع السابق، ص  )١(

  .١٨٥-١٨٤، ص )٢٠٠٠(     أبو هارجه، 
  Carcello, et al, (1992), p .6-7.    

  .١٤٥٩، ص )١٩٩٦(لطفي،   )٢(
                                                                                                            Carcello, et al, (1992), p.6.   

     .٢٩١، ص )١٩٩٨(راضي،   )٣(
     .٥٥، ص )١٩٩٧(صبيحي،   )٤(



 

 

  

 

١١١

 فيها على العالقات الشخصية بين المراجعين و مدراء الشركات أكثر من اعتمادها علـى               المراجع

 . السمعة المهنية للمراجعين

االلتـزام  : اتفق كل من المراجعين والمدراء الماليين على ترتيب األهمية النسبية للعوامل التاليـة             )٦

ص مكتـب المراجعـة فـي    ، وتخـص  )الثاني(، وخبرة فريق المراجعة     )األول(بمعايير المراجعة   

، وتعقـد مهـام المراجعـة            )الحادي عشر ( ، وحجم أتعاب المراجعة     )العاشر(مراجعة نشاط معين  

مرحلـة  وقد يعود هذا االتفاق ألهمية هذه العوامل لدى الطرفين خـصوصاً فـي              ). الثاني عشر (

ة مدى التـزام مكتـب       حيث يأخذ المدراء الماليون في اعتبارهم عند اختيار مكتب المراجع          التعاقد

كمـا أن   . المراجعة بالمعايير المهنية، وكذلك خبرة المراجعين وتخصـصهم ، وحجـم األتعـاب            

المراجعين يأخذون في االعتبار عند تحديد حجم أتعاب المراجعة حجم المنشأة محـل المراجعـة،               

 .لك المهمةومدى تعقد مهام المراجعة فيها وذلك في ضوء التخصص والخبرة المطلوبة للقيام بت

كما اتفق المديرون الماليون وموظفو االئتمان على ترتيب األهمية النسبية لكل من االلتزام بمعايير               )٧

، وحجـم المنـشأة محـل       )الثـامن ( ، المنافسة بين مكاتب المراجعة      )الثالث(الرقابة على الجودة    

 لدى هذين الطرفين حيث     وقد يعود ذلك لما لهذه العوامل من أهمية كبيرة        ). الثالث عشر (المراجعة  

يعد التزام المراجعين بمعايير الرقابة على الجودة أحد المؤشرات التي يمكن االستدالل من خاللها              

على جودة المراجعة حتى قبل التعاقد عن طريق التقارير التي سوف يتم نشرها من قبـل الجهـة                  

ن أن المنافسة بين مكاتب المراجعة قـد        القائمة بالرقابة، أما المنافسة فقد يعود العتقاد هاتين الفئتي        

 . كما سيتم توضيحه من خالل اختبار الفرض التالي. تزيد من جودة المراجعة
OIoÖ^nÖ]<š†ËÖ]<…^fj}]<<<V< <

ويهدف هذا الفرض إلى تحديد ما إذا كانت توجد اختالفات بين آراء األطراف المهتمة بعملية 

ولذلك تمت صياغة هذا الفرض في . رة على جودة المراجعةالمراجعة بالنسبة لنوعية أثر العوامل المؤث

  : صورة فرض العدم كاآلتي

 ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بالنسبة لنوعية أثر العوامل "

  "المؤثرة على جودة المراجعة

ى الجزء ـ ب من السؤال وقد اعتمد اختبار هذا الفرض على تحليل إجابات المستقصى منهم عل

نتائج االختبار والتحليل اإلحصائي لهذا ) ٤-٨(ويعرض الجدول رقم . الثاني من قائمة االستقصاء

  -:  ٢الفرض باستخدام كا
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  )٤-٨(الجدول رقم 
  )٢ آااختبار(معنوية االختالفات حول نوعية أثر العوامل على جودة المراجعة 

  موظفو االئتمان  لماليونالمدراء ا  المراجعون

 إيجابي  اسم العامل  م

% 

 سلبي

% 

  غير مؤثر

%  

 إيجابي

% 

 سلبي

% 

 غير مؤثر

%  

 إيجابي

% 

 سلبي

% 

  غير مؤثر

%  
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   معنويغير  ٠,٥٧٥  ٢,٨٩٧  ٢٩,٦  ٠٠  ٧٠,٤  ٣٩  ٤  ٥٧  ٣١,٨ ٤,٧ ٦٣,٥  حجم مكتب المراجعة  ١

  غير معنوي  ٠,٣٢٢  ٤,٦٧٥  ٠٠  ٠٠  ١٠٠ ١٢ ١ ٨٧  ٧,١ ١,٢ ٩١,٨  السمعة المهنية لمكتب المراجعة  ٢

  غير معنوي  ٠,٠٦٥  ٨,٨٤٨  ٤٠,٧  ٥٩,٣  ٠٠  ٣١  ٦٦  ٣  ١٦,٥ ٨٠ ٣,٥  الدعاوى القضائية ضد مكتب المراجعة  ٣

  غير معنوي  ٠,٢٣١  ٥,٥٩٥  ٢٩,٦  ١٤,٨  ٥٥,٦  ٢٤  ١٨  ٥٨  ١٥,٣  ٢٨,٢  ٥٦,٥  المنافسة بين مكاتب المراجعة  ٤

  غير معنوي  ٠,٢٦٦  ٥,٢٠٩  ٢٩,٦  ٣,٧  ٦٦,٧  ٣٧  ٨  ٥٥  ٢٤,٧  ١٢,٩  ٦٢,٤  تخصص مكاتب المراجعة  ٥

  غير معنوي  ٠,١٦٩  ٣,٥٦٠  ٧,٤  ٠٠  ٩٢,٦  ٢  ٠٠  ٩٨  ١,٢  ٠٠  ٩٨,٨  االلتزام بمعايير المراجعة  ٦

  غير معنوي  ٠,٢٣٩  ٥,٥٠٩  ٧,٤  ٠٠  ٩٢,٦  ٥  ١  ٩٤  ٠٠  ١,٢  ٩٨,٨  االلتزام بمعايير الرقابة على الجودة  ٧

  غير معنوي  ٠,١٠١  ٧,٧٥٩  ١٤,٨  ١٨,٥  ٦٦,٧  ٢٩  ١٦  ٥٥  ١٨,٨  ٢٩,٤  ٥١,٨  طول مدة ارتباط مكتب المراجعة  ٨
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  موظفو االئتمان  لماليونالمدراء ا  المراجعون

 إيجابي  اسم العامل  م

% 

 سلبي

% 

  غير مؤثر

%  

 إيجابي

% 

 سلبي

% 

 غير مؤثر

%  

 إيجابي

% 

 سلبي

% 

  غير مؤثر

%  
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  غير معنوي  ٠,٠٧٤  ٨,٥٣٧  ٣٧  ٠٠  ٦٣  ٣٧  ٨  ٥٥  ٢٩,٥  ١٧,٦  ٥٢,٩  حجم أتعاب المراجعة  ٩

  معنوي  ٠,٠٢٩ ١٠,٨٣٢  ٢٥,٩  ٣,٧  ٧٠,٤  ١٩  ٠٠  ٨١  ٧  ٢,٤  ٩٠,٦  إتباع أسلوب المراجعة المهيكلة  ١٠

íÃq]†¹]<Ðè†Ëe<íÏ×Ãj¹]<ØÚ]çÃÖ]< <

  غير معنوي  ٠,٨٦٠ ١,٣٠٨  ٠٠  ٠٠  ١٠٠  ٢  ٢  ٩٦  ٢,٤  ١,١  ٩٦,٥  خبرة فريق المراجعة  ١١

االتصاالت الجيدة بين فريق المراجعة وعميل   ١٢

  غير معنوي  ٠,٩٤٤ ٠,٧٥٨  ١٤,٨  ٣,٧  ٨١,٥  ٢٠  ٣  ٧٧  ١٦,٥  ٢,٤  ٨١,١  المراجعة

^e<íÏ×Ãj¹]<ØÚ]çÃÖ]íÃq]†¹]<Ø¦<ì`ß¹  

  غير معنوي  ٠,٦٠٢ ٢,٧٤٣  ٤٨,١  ٠٠  ٥١,٩  ٤١  ٩  ٥٠  ٤٠  ٨,٢  ٥١,٨  حجم المنشأة محل المراجعة  ١٣

  غير معنوي  ٠,٣٢١ ٤,٦٩٠  ١٨,٥  ٠٠٠  ٨١,٥  ٨  ١  ٩١  ١٠,٦  ٣,٥  ٨٥,٩  هيكل الرقابة الداخلية للمنشأة محل لمراجعة  ١٤

  معنوي  ٠,٠٠٩  ١٣,٤٧٣  ٢٩,٦  ٥٥,٦  ١٤,٨  ٤٥  ٥٣  ٢  ٣٢,٩  ٦٤,٧  ٢,٤  تعقد مهام المراجعة  ١٥

.التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 )٤-٨(تابع الجدول رقم
  )٢ آااختبار(معنوية االختالفات حول نوعية أثر العوامل على جودة المراجعة 



 

 

  

 

١١٤

  : ما يلي) ٤-٨(ويالحظ من بيانات الجدول رقم 

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول نوعية أثر ثالثة عشر  )١

عة، وأن هناك اختالفات معنوية حول نوعية اثر عامالً من العوامل المؤثرة على جودة المراج

عاملين فقط، هما إتباع مكتب المراجعة ألسلوب المراجعة المهيكلة، وتعقد مهام المراجعة، وعليه 

توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية  ال: يتم قبول فرض العدم على أنه

، فيما عدا اتباع مكتب ثرة على جودة المراجعةالمراجعة بالنسبة لنوعية أثر العوامل المؤ

 . المراجعة ألسلوب المراجعة المهيكلة، وتعقد مهام المراجعة

اتفاق جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص نوعية أثر جميع العوامل المؤثرة على  )٢

 .جودة المراجعة

%) ٦٤,٧(، حيث يرى )١٣,٤٧٣=٢كا(أن أكبر االختالفات كانت بخصوص تعقد مهام المراجعة  )٣

من موظفي االئتمان أن هذا العامل %) ٥٥,٦(من المدراء الماليين، %) ٥٣(من المراجعين، و

وقد يعود هذا إلى اختالف ما هو المقصود بتعقد مهام المراجعة . يؤثر سلبياً على جودة المراجعة

ات االستدالل على تعقد لدى كل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة، نظراً لتعدد مؤشر

نوع الصناعة، عدد الشركات التابعة، و تعقد بيئة معالجة البيانات : )١(مهام المراجعة والتي منها

ويعتقد الباحث أن حصول المراجعين على مؤهالت عالية وحضورهم دورات تدريبية  . المحاسبية

ك ألن تعقد مهام المراجعة وذل. يساعدهم على تكوين خلفية عن المشكالت المعقدة وكيفية حلها

يؤثر على جودة المراجعة من خالل تأثيرها على جودة أحكام المراجعين، و التأثير السلبي على 

 .    ، مما يقلل من حدة التأثير السلبي لهذا العامل)٢(االستخدام األمثل والمتسق لمعرفة وخبرة المراجع

، حيث يرى )١٠,٨٣٢= ٢كا(جعة المهيكلة أن ثاني االختالفات كانت بخصوص اتباع أسلوب المرا )٤

من موظفي االئتمان أن هذا %) ٧٠,٤(من المدراء الماليين، %) ٨١(من المراجعين، و%) ٩٠,٦(

وقد يعود ذلك إلى قلة إلمام المدراء الماليين وموظفي . العامل يؤثر إيجابياً على جودة المراجعة

المهيكلة، باإلضافة إلى تعدد مترادفات أسلوب االئتمان بما هو المقصود باتباع أسلوب المراجعة 

المراجعة المهيكلة في األدب المحاسبي والتي منها المراجعة المهيكلة، مدخل المراجعة المتبع، 

 .)٣(واستخدام األساليب الحديثة في المراجعة

أن بعض العوامل ذات أثر إيجابي على جودة المراجعة والبعض اآلخر ذو أثر سلبي، كما هو  )٥

         ):   ٤-٩(ضح في الجدول التالي رقم مو

                                           
     .١٨٩- ١٨٥، ص ص )٢٠٠٣(،  حممد )١(
     .٥٠-٤٨،  ص ص )١٩٩٥(عبده،   )٢(
     .١٢١- ١٢٠، ص ص )٢٠٠٣(حممد،   )٣(



 

 

  

 

١١٥

  )٤-٩(جدول رقم 
  تصنيف العوامل المؤثرة على جودة المراجعة حسب نوعية أثرها

نوعية   اسم العامل  م
  األثر

االتفاق أو 
التعارض 

مع 
الدراسات 
  السابقة

نوعية   اسم العامل  م
  األثر

االتفاق أو 
التعارض 

مع 
الدراسات 
  السابقة

  *  إيجابي  حجم أتعاب المراجعة  ٩  )١(*  إيجابي  راجعةحجم مكتب الم  ١

  متفق  إيجابي  المهيكلةتباع أسلوب المراجعة ا  ١٠  متفق  إيجابي  السمعة المهنية لمكتب المراجعة  ٢

الدعاوى القضائية ضد مكتب   ٣
  متفق  إيجابي  خبرة فريق المراجعة  ١١  متفق  سلبي  المراجعة

 بين فريق المراجعة الجيدةاالتصاالت   ١٢  *  إيجابي  المنافسة بين مكاتب المراجعة  ٤
  متفق  إيجابي  والعميل

  *  إيجابي  حجم المنشأة محل المراجعة  ١٣  متفق  إيجابي  تخصص مكاتب المراجعة  ٥

هيكل الرقابة الداخلية للمنشأة محل   ١٤  متفق  إيجابي  االلتزام بمعايير المراجعة  ٦
  متفق  إيجابي  المراجعة

  *  سلبي  تعقد مهام المراجعة  ١٥  متفق  إيجابي  ابة على الجودةااللتزام بمعايير الرق  ٧

          *  إيجابي  طول مدة ارتباط مكتب المراجعة  ٨

  .من إعداد الباحث :المصدر
اتفاق نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة حول ويالحظ من بيانات هذا الجدول 

جعة، إال أن هناك اختالف بين نتائج هذه الدراسة نوعية أثر معظم العوامل المؤثرة على جودة المرا

حجم مكتب المراجعة، والمنافسة، وطول مدة : )٢(وبعض الدراسات السابقة بخصوص العوامل التالية

 .االرتباط بعميل المراجعة، وأتعاب عملية المراجعة، وتعقد مهام المراجعة

P<IÄe]†Ö]<š†ËÖ]<…^fj}]<<<V< <
 إذا كانت هناك اختالفات بين آراء األطراف المهتمة بعملية ويهدف هذا الفرض إلى تحديد ما

ولذلك تمت صياغة الفرض في صورة . المراجعة بالنسبة لمظاهر االستدالل على جودة المراجعة
ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بشأن " : فرض العدم كاآلتي

  "مراجعةجودة المظاهر االستدالل على 
وقد اعتمد اختبار هذا الفرض على إجابات المستقصى منهم على السؤال الثالث من قائمة 

نتائج االختبار والتحليل اإلحصائي لهذا الفرض ) ٤-١٠( ويعرض الجدول رقم .االستقصاء
 :  Kruskal- Wallisباستخدام اختبار

                                           
                                  . ع بعض الدراسات السابقة وختتلف مع البعض اآلخرتشري هذه العالمة إىل أن نوعية أثر هذا العامل تتفق م*  )١(
  .٣٨- ٩للمزيد ميكن الرجوع إىل اجلانب النظري من هذا البحث، ص ص   )٢(



 

 ١١٦

  )٤-١٠(الجدول رقم 
 ) Kruskal -Wallis اختبار(معنوية االختالفات حول مظاهر االستدالل على جودة المراجعة 

  موظفو االئتمان  المدراء الماليون   المراجعون 

 مظاهر االستدالل على جودة المراجعة  م

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
  مطلقا
%  

سط
تو
الم

  

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
  مطلقا
%  

سط
تو
الم

  

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
 موافق
  مطلقا
%  

سط
تو
الم
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١  
 التحريفاتف المراجع لألخطاء واآتشا

 واإلفصاح عنها الجوهرية في القوائم المالية
  .  في تقريره

غير   ١٫٠٠  ٤٫٦٠٦ ٤٫٤٤  ٧٫٤  ٣٫٧  ٨٨٫٩ ٤٫٥٢  ٢  ٣  ٩٥ ٤٫٣٤  ٣٫٥  ٤٫٧ ٩١٫٨
  معنوي

التزام المراجع بمعايير المراجعة وقواعد   ٢
غير   ٠٫٥٣١  ١٫٢٦٧ ٤٫٨١  ٠٠  ٠٠  ١٠٠ ٤٫٦٩  ٠٠  ٢  ٩٨ ٤٫٧٢  ٠٠  ١٫٢ ٩٨٫٨. السلوك المهني التي تضعها المنظمات المهنية

  معنوي

الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قلة عدد   ٣
غير   ٠٫١٧٢  ٣٫٥١٨  ٤  ٣٫٧  ٢٢٫٣  ٧٤ ٣٫٨٢  ٦  ٢٧  ٦٧ ٣٫٦٢  ١٣  ٢٥٫٩ ٦١٫١  .مكتب المراجعة

  معنوي

تعرض مكتب المراجعة للعزل أو التغيير عدم   ٤
غير   ٠٫١٦٤  ٣٫٦١٢ ٣٫٥٢  ٢٢٫٣  ٢٢٫٢  ٥٥٫٥ ٣٫٥٩  ١٨  ٢٤  ٥٨ ٣٫٢٧  ٢٨٫٣  ٢٤٫٧  ٤٧  . من قبل عمالئه

  معنوي

تعرض أتعاب المراجعة للتخفيض عدم   ٥
غير   ٠٫١٠٧  ٤٫٤٦٥ ٣٫٢٢  ٣٣٫٤  ٢٩٫٦  ٣٧ ٣٫٦٥  ١٨  ٢٠  ٦٢ ٣٫٣٥  ٢٥٫٨  ٢٢٫٤ ٥١٫٨  .والمساومات من قبل العمالء

  معنوي

تعرض عمالء مكتب المراجعة لحاالت عدم   ٦
غير   ٠٫٩٢٨  ٠٫١٥٠ ٣٫٤٨  ٢٦  ٢٢٫٢  ٥١٫٨ ٣٫٥٧  ١٧  ٢٥  ٥٨ ٣٫٥٦  ١١٫٨  ٣١٫٨ ٥٦٫٤  .الفشل المالي واإلفالس

  معنوي

ارتباط مكتب المراجعة بعميل تفتقر عدم   ٧
ير غ  ٠٫٥٥٠  ١٫١٩٧ ٤٫١١  ١١٫١  ٧٫٤  ٨١٫٥ ٣٫٩٤  ١٢  ١٦  ٧٢ ٤٫٠٢  ٥٫٩  ١٤٫١  ٨٠  .  إدارته إلى النزاهة والسمعة

  معنوي

قبول مكتب المراجعة لمهام مراجعة عدم   ٨
  . لخبرة في ممارستهاتنقصه ا

غير   ٠٫٧٧٤  ٠٫٥١٢ ٣٫٩٦  ١٤٫٨  ١٤٫٨  ٧٠٫٤ ٤٫٠٣  ٧  ١٥  ٧٨ ٤٫١٦  ٢٫٤  ١٠٫٦  ٨٧
  معنوي

  . تم التوصل إلى نسبة الموافقة لكل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة عن طريق جمع موافق جدًا و موافق في مقياس ليكرت الخماسي) ١(
  . وغير موافق مطلقا من مقياس ليكرت الخماسيتم التوصل إلى نسبة عدم الموافقة لكل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة عن طريق جمع غير موافق ) ٢(

 . التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر



 

 ١١٧

  :ما يلي) ٤-١٠(ويالحظ من بيانات الجدول رقم 

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بالنسبة لمظاهر االستدالل  )١

ال توجد اختالفات معنوية بين : على جودة المراجعة، وعلى هذا يتم قبول فرض العدم على أنه

 .بشأن مظاهر االستدالل على جودة المراجعةآراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة 
أبدت جميع األطراف موافقتها على جميع مظاهر االستدالل على جودة المراجعة بشكل كبير فيما  )٢

) عدم تعرض مكتب المراجعة للعزل أو التغيير من قبل عمالئه) (٤(عدا مظهر االستدالل رقم 

راف المهتمة بعملية المراجعة وبشكل خاص حيث كانت نسبة الموافقة منخفضة نسبياً من قبل األط

، وقد )موظفي االئتمان% ٥٥,٥المدراء الماليين ، %٥٨المراجعين، % ٤٧(من قبل المراجعين 

يعود ذلك ألن المراجعين يعتقدون أنه قد يتم تغييرهم ألسباب أخرى خالف الجودة والتي منها عدم 

ء قد يغيرون المراجعين بهدف االنتقال إلى االتفاق مع العمالء وتحقيق رغباتهم، أو أن العمال

 .المكاتب الكبيرة والتي تتمتع بسمعة عالية أو ألي سبب آخر خالف الجودة

، وقد يرجع ذلك إلى %)٣٧(أن موافقة موظفي االئتمان على المظهر الخامس كانت منخفضة جدا  )٣

المظاهر الدالة بشكل كبير اقتناعهم بأن المساومة على األتعاب موجودة لذا فهم ال يعتبرونها من 

  .على الجودة

 عدم وجود اختالفات جوهرية بين آراء األطراف المهتمة بعملية ومن العرض السابق يتضح

المراجعة حول مظاهر االستدالل على جودة المراجعة، ولعل هذا يتسق مع ما ورد في أحد 

  . )١(الدراسات المتعلقة بجودة المراجعة

<†â^¿¹<íéfŠßÖ]<íéÛâù]íÃq]†¹]<<ìçq<î×Â<Ù÷‚j‰÷]<V  

   للتوصل إلى ترتيب األهمية النسبية لمظاهر االستدالل على جودة المراجعة من وجهـة نظـر                

األطراف المهتمة بعملية المراجعة ككل  ومن وجهة نظر كل طرف على حـدة، تـال ذلـك حـساب                    

نة الدراسة بشكل عام ، حيث      المتوسط لكل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة وإلجمالي عي         

  ):  ٤-١١(كما هو موضح في الجدول التالي رقم ) ٣(تم مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط االفتراضي

                                           
  . ٢٣١- ٢٢٨، ص ص )١٩٩٧(بالل،  )١(

      
  



 

 ١١٨

  )٤-١١(جدول رقم 

  األهمية النسبية لمظاهر االستدالل على جودة المراجعة 

 موظفو االئتمان  المدراء الماليون  المراجعون

  م
ر االستدالل على جودة مظاه

  المراجعة
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 تحريفاتاكتشاف المراجع لألخطاء وال  ١

 واإلفصاح الجوهرية في القوائم المالية

  .  عنها في تقريره
٢  ٤,٤٤  ٢  ٤,٤٤  ٢  ٤,٥٢  ٢  ٤,٣٤  

ر المراجعة وقواعد التزام المراجع بمعايي  ٢

السلوك المهني التي تضعها المنظمات 

  . المهنية
١  ٤,٧٢  ١  ٤,٨١  ١  ٤,٦٩  ١  ٤,٧٢  

الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قلة عدد   ٣

  ٥  ٣,٧٦  ٤  ٤  ٥  ٣,٨٢  ٥  ٣,٦٢  .مكتب المراجعة

تعرض مكتب المراجعة للعزل أو عدم   ٤

  ٨  ٣,٤٥  ٦  ٣,٥٢  ٧  ٣,٥٩  ٨  ٣,٢٧  . التغيير من قبل عمالئه

تعرض أتعاب المراجعة للتخفيض عدم   ٥

  ٧  ٣,٤٧  ٨  ٣,٢٢  ٦  ٣,٦٥  ٧  ٣,٣٥  .والمساومات من قبل العمالء

تعرض عمالء مكتب المراجعة عدم   ٦

  ٦  ٣,٥٦  ٧  ٣,٤٨  ٨  ٣,٥٧  ٦  ٣,٥٦  .لحاالت الفشل المالي واإلفالس

ارتباط مكتب المراجعة بعميل تفتقر عدم   ٧

  ٤  ٤  ٣  ٤,١١  ٤  ٣,٩٤  ٤  ٤,٠٢  .  إدارته إلى النزاهة والسمعة

قبول مكتب المراجعة لمهام مراجعة عدم   ٨

  ٣  ٤,٠٨  ٥  ٣,٩٦  ٣  ٤,٠٣  ٣  ٤,١٦  . تنقصه الخبرة في ممارستها

  . التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر
  :ويالحظ من بيانات هذا الجدول ما يلي

يـع  أن جميع مظاهر االستدالل على جودة المراجعة تحظى بأهمية نسبية مرتفعة وذلـك ألن جم               )١

 وهذا ما يؤكد أهمية هذه المظـاهر        Likertطبقاً لمقياس   ) ٣أعلى من   (المظاهر لها قيمة متوسطة     

 .من وجهة نظر جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة

التـزام  : أن أهم مظاهر الجودة من وجهة نظر العينة بشكل إجمالي هي كما يلي علـى التـوالي                 )٢

سلوك المهني التي تـضعها المنظمـات المهنيـة، اكتـشاف           المراجع بمعايير المراجعة وقواعد ال    



 

 ١١٩

المراجع لألخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية واإلفصاح عنها في تقريره، وعدم قبول             

مكتب المراجعة لمهام مراجعة تنقصه الخبرة في ممارستها، وعدم ارتباط مكتب المراجعة بعميـل              

 .تفتقر إدارته إلى النزاهة والسمعة

: اتفق المستقصى منهم على ترتيب مظهرين من مظاهر االستدالل على جودة المراجعـة وهمـا               )٣

التزام المراجع بمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني التي تضعها المنظمات المهنية، اكتـشاف             

 المراجع لألخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية واإلفصاح عنها في تقريـره، واللـذان             

وقد يعود ذلك إلـى     . احتال الترتيب األول والثاني على التوالي، واختلفوا على ترتيب بقية المظاهر          

أما اكتشاف األخطاء والمخالفات فيعد أحـد أهـداف         . سهوله التحقق من االلتزام بالمعايير المهنية     

طـاء  اكتـشاف األخ  : عملية المراجعة، وأقدم مفهوم لجودة المراجعة والذي يتكـون مـن شـقين            

والمخالفات ويمثل الشق األول و يدل على كفاءة القائمين بعملية المراجعة، ثم التقرير عـن هـذه                 

 .(1)األخطاء ويمثل الشق الثاني ويدل على استقالل المراجع

 أن ثالث المظاهر أهمية هو عدم قبول مكتب المراجعة لمهام           المراجعون والمدراء الماليون  اعتبر   )٤

يها، ويتسق هذا مع ما جاء في القانون اليمني حيث يعتبر أن الخبرة هـي               مراجعة تنقصه الخبرة ف   

الشرط األساسي بعد توافر المؤهل للحصول على إجازة محاسب قانوني، كما أن المدراء المـاليين          

حريصون على أن يكون المراجع ذو خبرة عالية في مراجعة أنشطتهم وذلك لكي يتمكنـوا مـن                 

 .الت التي قد يتعرضون لهااالستفادة منه في حل المشك

 يعتبرون أن عدم ارتباط مكتب المراجعة بعميل يفتقر إلى النزاهـة والـسمعة              أن موظفي االئتمان   )٥

الطيبة يعد المظهر الثالث من حيث األهمية، وقد يعود إلى أن هذا المظهر يتمشى مع رغبات هذه                 

ـ           وم بمخالفـات محكمـة ال يـتمكن        الفئة ويحقق أهدافها، وذلك ألن اإلدارات السيئة السمعة قد تق

المراجعون رغم خبرتهم من اكتشافها، وما يؤكد ذلك هو اعتبار المراجعين والمدراء الماليين لهـا               

 .المظهر الرابع

عدم تعرض مكتب المراجعة    : أن المظاهر التالية جاءت في الترتيب األخير من حيث األهمية وهي           )٦

اً ألن تغيير المراجع أو عزله قد يكون ألسباب أخرى          ، وذلك نظر  للعزل أو التغيير من قبل عمالئه     

، عدم تعرض أتعاب المراجعة للتخفيض والمساومات من قبـل العمـالء          وتال ذلك   . خالف الجودة 

ولعل ذلك يرجع إلى أن تحديد األتعاب بصفة عامة يعد محصلة لعوامل العرض والطلب في سوق                

م جاء في الترتيب السادس عدم تعـرض عمـالء          ث. مهنة المراجعة والتي تحددها طبيعة المنافسة     

 مكتب المراجعة لحاالت الفشل المالي واإلفالس، وذلك ألن جودة المراجعة تعد أحد أسباب نجاح 

  

                                           
(1)  DeAngelo, (1981), p .186.  



 

 ١٢٠

 .   الشركات وعدم تعرضها لإلفالس وليست العامل األساسي لذلك

راجعـة   أن هناك اختالفات بين آراء األطراف المهتمة بجودة الم         ومن العرض السابق يتضح   

بخصوص األهمية النسبية لمظاهر االستدالل على جودة المراجعة، ولعل هذا يتسق مع مـا ورد فـي                 

  .)١(إحدى الدراسات المتعلقة بجودة المراجعة

Q<I‹Ú^¤]<š†ËÖ]<…^fj}]<<<V< <

ويهدف هذا الفرض إلى التعرف على مدى وجود اختالفات بين آراء األطراف المهتمة بعملية 

ولذلك تمت صياغة هذا الفرض في صورة فرض . وسائل تحسين جودة المراجعةالمراجعة بخصوص 

  : العدم كاآلتي

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول وسائل تحسين جودة " 

  "المراجعة 

ن قائمة وقد اعتمد اختبار هذا الفرض على تحليل إجابات المستقصى منهم على السؤال الرابع م

نتائج االختبار والتحليل اإلحصائي لهذا الفرض ) ٤-١٢(ويعرض الجدول رقم . االستقصاء

 : Kruskal Wallis باستخدام اختبار

 

                                           
  .٢٢٩-٢٢٨، ص )١٩٩٧(بالل،   )١(



 

 ١٢١

  )٤-١٢(الجدول رقم 
 ) Kruskal -Wallis اختبار(معنوية االختالفات حول وسائل تحسين جودة المراجعة 

  موظفو االئتمان  المدراء الماليون   المراجعون 

  وسائل تحسين جودة المراجعة  م

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
 مطلقا 

%  

سط
تو
الم

  

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
 مطلقا 

%  

سط
تو
الم

  

  موافق
  ـــ

موافق 
  جدا
%  

  محايد
%  

غير 
  موافق
  ـــ

غير 
موافق 
 مطلقا 

%  
سط
تو
الم

  

Chi2 

  من

KWTاللة
الد

ى 
تو
مس

ف  
تال
الخ
ة ا
عي
نو

  

ابة على جودة وجود معايير للرق  ١
غير  ٠٫١٩٥  ٣٫٢٧٢ ٤٫٨١  ٠٠٠  ٠٠٠  ١٠٠ ٤٫٦١  ١  ٠٠٠  ٩٩ ٤٫٦١  ٢٫٣  ٠٠٠ ٩٧٫٧ .المراجعة

  معنوي

الرقابة على جودة المراجعة بواسطة   ٢
  معنوي ٠٫٠٢٧  ٧٫١٨٨ ٣٫٦٧ ١٤٫٨ ١٨٫٥ ٦٦٫٧  ٣٫٣  ٢٩  ١٩  ٥٢  ٣٫٨  ١٣ ١٧٫٦ ٦٩٫٤ . مراجعة النظير

الرقابة على جودة المراجعة عن طريق   ٣
  معنوي ٠٫٠٠٦  ١٠٫٢٦٨ ٣٫١١ ٣٣٫٤ ٢٩٫٦  ٣٧ ٣٫٢٢  ٣٠  ٢٧  ٤٣ ٢٫٦٦ ٥٥٫٣ ١٥٫٣ ٢٩٫٤ .حكوميةهيئة 

غير  ٠٫٦٦٣  ٠٫٨٢١ ٤٫٥٦  ٣٫٧  ٣٫٧ ٩٢٫٦ ٤٫٥١  ١  ١  ٩٨ ٤٫٤٥  ٤٫٨  ١٫٢  ٩٤ .تدعيم استقالل المراجع  ٤
  معنوي

٥  
إلزام مكاتب المراجعة بأن يجتاز 

مراجعوها عددًا معينًا من ساعات التعليم 
 تمرالمهني المس

غير  ٠٫٣٣٤  ٢٫١٩٠ ٤٫٣٣  ٣٫٨  ٧٫٤ ٨٨٫٨ ٤٫٢٥  ٤  ٩  ٨٧ ٤٫٤٢  ١٫١  ٧٫١ ٩١٫٨
  معنوي

  . تم التوصل إلى نسبة الموافقة لكل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة عن طريق جمع موافق جدًا و موافق في مقياس ليكرت الخماسي
  . س ليكرت الخماسيتم التوصل إلى نسبة عدم الموافقة لكل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة عن طريق جمع غير موافق وغير موافق مطلقا من مقيا

 . التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر



 

 ١٢٢

  :ما يلي) ٤-١٢(  ويالحظ من بيانات الجدول رقم 

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص أغلب وسـائل               )١

الرقابة على جودة المراجعة بواسـطة مراجعـة       : تحسين جودة المراجعة، فيما عدا وسيلتين هما        

وعلى هذا يتم قبول فرض العـدم       .  ة حكومية النظير، والرقابة على جودة المراجعة بواسطة هيئ      

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حـول وسـائل              : على أنه 

فيما عدا الرقابة على جودة المراجعة بواسطة مراجعة النظير والرقابـة           . تحسين جودة المراجعة  

  . على جودة المراجعة بواسطة هيئة حكومية

طراف المهتمة بجودة المراجعة حول ثالث وسائل من وسائل تحسين جودة المراجعة اتفاق األ )٢

= ٢كا(، تدعيم استقالل المراجع )٣,٢٧٢= ٢كا( وجود معايير للرقابة على جودة المراجعة: وهي

وإلزام مكاتب المراجعة بأن يجتاز مراجعوها عدداً معيناً من ساعات التعليم المهني ) ٠,٨٢١

وقد يرجع ذلك إلى أن وجود معايير للرقابة على جودة المراجعة يعد ). ٢,١٩٠= ٢كا(المستمر

 للتحقق من وجود جودة المراجعة من عدمه، أما بالنسبة لتدعيم استقالل المراجع الخطوة األولى

 حجر األساسفيتفق هذا مع ما جاء في األدب المحاسبي والذي يعتبر أن استقالل المراجع يعد 

 وبخصوص إلزام مكاتب المراجعة بأن يجتاز مراجعوها عدداً معيناً من ساعات .لمهنة المراجعة

التعليم المهني المستمر فقد يرجع ذلك إلى أن جميع األطراف تعترف بأن بيئة األعمال دائماً في 

تغيير مستمر مما يستدعي أن يلم المراجعون بهذه المتغيرات وهذا لن يتم إال عن طريق التعليم 

ستمر من قبل المنظمات المهنية أو إنشاء مكاتب المراجعة ألقسام تدريب داخلية كما المهني الم

  .)١(هو متبع في بعض المكاتب الكبيرة

أن أكبر االختالفات بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة كانت حول الرقابة على جودة  )٣

ول الرقابة على جودة ، وتال ذلك االختالفات ح)١٠,٢٦٨=٢كا(المراجعة بواسطة هيئة حكومية 

. على الرغم من موافقة جميع األطراف عليها) ٧,١٨٨= ٢كا(المراجعة بواسطة مراجعة النظير 

وقد يرجع وجود مثل هذا االختالف إلى عدم وجود معايير فعلية يلتزم بها المراجعون عند أداء 

احث أن مكاتب حيث لمس الب. مهامهم، ويدركها كل من المدراء الماليين وموظفي االئتمان

المراجعة إما تقوم بتطبيق معايير المراجعة الدولية بشكل اختياري، أو إلزامي نتيجة انتماء هذه 

المكاتب لمكاتب مراجعة عالمية، أو لطلب الشركات محل المراجعة ذلك نظراً لعالقة هذه 

 .  )٢(الشركات مع البنوك أو شركات أخرى أجنبية

                                           
 حجر ك مت معرفة أن مكاتب املراجعة تقوم بإعطاء دورات تدريبية للمنتسبني ا أثناء املقابلة الشخصية اليت قام ا الباحث مع الدكتور عبداملل )١(

  .) اليمن(أحد حمكمي قائمة االستقصاء والشريك يف مكتب ديلويت أند توش فرع الشرق األوسط 
  . ذا أثناء املقابالت الشخصية اليت أجراها الباحث مع  شركاء ومديري املراجعة يف بعض املكاتب مت معرفة ه )٢(



 

 ١٢٣

PD  أن تتم المراجعة بواسطة هيئة حكومية ويفضلون أن تتم أن أغلب المراجعين ال يؤيدون

الرقابة عن طريق المهنة نفسها، ويتفق هذا مع ما يراه أعضاء المهنة في الكثير من البلدان 

والذين يفضلون عدم تدخل الدولة في شئون المهنة، وهذا يستدعي من المهنة تفعيل دور 

>. )١(جمعية المحاسبين القانونيين <

j}÷]<í‰]…íÛjã¹]<Í]†ù]<àÚ<°Ê†<ØÒ<°e<l^Êø<V< <

لتحديد أي المقارنات الثنائية هي السبب في وجود اختالفات معنوية بين األطراف المهتمة الثالثة 

  :  كما يليMann whitney تم استخدام اختبار Kruskal-Wallisفي ظل اختبار 

  )٤-١٣(جدول رقم 

  )Mann-whitneyاختبار (ودة المراجعة تأكيد معنوية االختالفات حول وسائل تحسين ج

معنوية االختالف بين 
المراجعين والمدراء 

 الماليين

معنوية االختالف بين 
المراجعين وموظفي 

 االئتمان

معنوية االختالف بين 
المدراء الماليين وموظفي 

 االئتمان
 م

  مقترحات تحسين جودة المراجعة

Zمن     

MWT 
مستوى 
  الداللة

نوع 
 االختالف

Zمن     

MWT 
مستوى 
  الداللة

نوع 
 االختالف

Zمن     

MWT 
مستوى 
  الداللة

نوع 
 االختالف

الرقابة على جودة المراجعة   ٢
غير  ٠٫٥٦٨ ٠٫٥٧١ معنوي ٠٫٠٠٩ ٢٫٦٢٣  . بواسطة مراجعة النظير

 معنوي
غير معنوي ٠٫٢٠٤ ١٫٢٧٠

بة على جودة المراجعة عن الرقا  ٣
غير  ٠٫٠٨٥ ١٫٧٢٠ معنوي ٠٫٠٠٢ ٣٫١٣٥ .طريق هيئة حكومية

 معنوي
غير معنوي ٠٫٦٥٥ ٠٫٤٤٧

   .التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر
اختالفات معنوية بين آراء المراجعين والمدراء الماليين        أن هناك ويالحظ من بيانات هذا الجدول        

وجود االختالفات بين   وهذه النتيجة توحي بأن سبب      . حول وسيلتين من وسائل تحسين جودة المراجعة      

 إنما  Kruskal-Wallisاألطراف المهتمة بعملية المراجعة بالنسبة لهاتين الوسيلتين في ظل اختبار           

  .يعود إلى االختالفات المعنوية بين المراجعين والمدراء الماليين

                                           
أوضحت إحدى الدراسات اليت متت يف السوق اليمنية أن من أسباب ضعف مجعية احملاسبني القانونيني يف اجلمهورية اليمنية عدم التزام مكاتب  )١(

حملاسبة واملراجعة، كما أن قانون املهنة ال خيول للجمعية سلطات واسعة لتنظيم أعماهلا، وأن التشريعات املراجعة بالتشريعات املتعلقة مبهنة ا
األخرى واملتعلقة باجلهات ذات العالقة باملهنة حتد من تفعيل دور اجلمعية، كما أن إبقاء اختصاصات تنظيم املهنة من اختصاص جلنة احملاسبني 

  .١٦٧، ص )٢٠٠٦(       األدميي،  .والصناعة ال خيدم أهداف اجلمعيةالقانونيني يف وزارة التجارة 
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لوسائل تحسين جودة المراجعة من وجهة نظر األطـراف          للتوصل إلى ترتيب األهمية النسبية        

المهتمة بعملية المراجعة ككل ومن وجهة نظر كل طرف على حدة، تم حساب المتوسط لكل طرف من                 

األطراف المهتمة بعملية المراجعة وإلجمالي عينة الدراسة، حيث تم مقارنة هذا المتوسـط بالمتوسـط               

  ):  ٤-١٤(التالي رقم كما هو موضح في الجدول ) ٣(االفتراضي
  )٤-١٤(جدول رقم 

  األهمية النسبية لوسائل تحسين جودة المراجعة 

  المدراء الماليين  المراجعين
موظفي 

  االئتمان
  وسائل تحسين جودة المراجعة  م
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وجود معايير للرقابة على جودة   ١
  ١  ٤,٦٤  ١  ٤,٨٢  ١  ٤,٦١  ١  ٤,٦١ .المراجعة

الرقابة على جودة المراجعة   ٢
  ٤  ٣,٥٥  ٤  ٣,٦٧  ٤  ٣,٣  ٤  ٣,٨ . بواسطة مراجعة النظير

الرقابة على جودة المراجعة عن   ٣
  ٥  ٢,٩٨  ٥  ٣,١١  ٥  ٣,٢٢  ٥  ٢,٦٦ .طريق هيئة حكومية

  ٢  ٤,٤٩  ٢  ٤,٥٦  ٢  ٤,٥١  ٢  ٤,٤٥ .تدعيم استقالل المراجع  ٤

إلزام مكاتب المراجعة بأن يجتاز   ٥
مراجعوها عددًا معينًا من ساعات 

 التعليم المهني المستمر
٣  ٤,٣٣  ٣  ٤,٣٣  ٣  ٤,٢٥  ٣  ٤,٤٢  

  . التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر
  :ويالحظ من بيانات هذا الجدول ما يلي

تيب األهمية النسبية لوسائل تحسين جودة اتفاق جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة على تر )١

وجود معايير للرقابة على جودة المراجعة في الترتيب األول، وهذا يتماشى مع المراجعة، وقد جاء 

 للرقابة الخطوة األولىما جاء في األدب المحاسبي من أن وجود معايير للرقابة على الجودة يعد 

 .على جودة األداء وأداة مهمة لتحسينها

تدعيم استقالل المراجع في الترتيب الثاني، وذلك ألن االستقالل يمثل حجز الزاوية لمهنة جاء  )٢

المراجعة باإلضافة لكونه أحد معايير المراجعة العامة وأحد عناصر الرقابة على جودة المراجعة، 

 .والذي بدونه ال يمكن أن تتحقق جودة المراجعة
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ر في الترتيب الثالث، ولعل ذلك يعود إلى اقتناع  جاء اإللزام بساعات التعليم المهني المستم )٣

جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة بالتغيرات في بيئة األعمال والتي تستدعي خضوع 

كما جاءت الرقابة على الجودة بواسطة مراجعة النظير في . المراجعين لمثل هذا التعليم

مراجعة بواسطة هيئة حكومية في الترتيب الرابع، وأخيراً جاءت الرقابة على جودة ال

  . الترتيب الخامس
وهو الرقابة ) ٣( فقط حصل على متوسط عام أقل من المتوسط االفتراضي مقترح واحدهناك  )٤

على جودة المراجعة عن طريق هيئة حكومية، وهذا يجعل هذه الوسيلة أقل الوسائل أهمية من 

 أغلب عدم رغبةد يعود ذلك إلى وق .وجهة نظر جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة

%) ٣٣,٤(، وموظفي االئتمان%)٣٠(، ونسبة كبيرة من المدراء الماليين %)٥٥,٣(المراجعين 

 . لخضوع مكاتب المراجعة لرقابة حكومية

QD  على جودة المراجعة في الترتيب األخير، حيث جاءت الرقابة عن طريق جاءت أساليب الرقابة

رابع، والرقابة بواسطة هيئة حكومية في الترتيب الخامس من حيث مراجعة النظير في الترتيب ال

 -إال أن أغلب المراجعين والمدراء الماليين وموظفي االئتمان الموافقين يعتقدون. األهمية النسبية

 بأنه يجب فحص جميع مكاتب -)١(على التوالي%) ٨٧، %٦٨، %٦٦(وبدرجات متفاوتة 

معايير الرقابة على الجودة، كما أن أغلب تلك األطراف ترغب المراجعة للتأكد من مدى التزامها ب

أن يتم ذلك ) موظفي االئتمان% ٦٥المدراء الماليين، % ٥٩المراجعين، % ٦٣(وبنسب متفاوتة 

 :التالي) ٤-١٥(الفحص كل سنتين، كما هو موضح في الجدول 

                                           
، ومن موظفي االئتمان )٧٥(ومن املدراء املاليني ) ٧٠(مت حساب هذه النسب من إمجايل املوافق حيث كان إمجايل املوافقني من املراجعني  )١(

)٢٣(.  
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  )٤-١٥(جدول رقم 

المراجعة بمعايير الرقابة على الجودة آراء المستقصى منهم  بخصوص فحص مدى إلتزام مكاتب 

  والمدة التي يتم خاللها الفحص

  النسبة المئوية آلراء المستقصى منهم
  اسم المتغير  م

  %المراجعون
المدراء 

  %الماليون
%موظفو االئتمان

  المكاتب الملزمة بتطبيق معايير الرقابة على الجودة:أوالً

  ٨٧  ٦٨  ٦٦  جميع مكاتب المراجعة  ١

  ٩  ٥  ٧  مكاتب المراجعة الكبيرة والمتوسطة  ٢

  ٤  ٢٧  ٢٧  مكاتب المراجعة الكبيرة فقط  ٣

  المدة الواجب خاللها فحص مدى االلتزام بمعايير الرقابة على الجودة: ثانيا 

  ٢٦  ٢٩  ١٧  كل سنة  ١

  ٦٥  ٥٩  ٦٣  كل سنتين  ٢

  ٩  ٨  ٢٠  كل ثالث  ٣

  ٠  ٤  ٠  كل خمس  ٤

  .لدراسة الميدانيةالتحليل اإلحصائي لبيانات ا: المصدر
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ويهدف هذا الفرض إلى تحديد ما إذا كانت هناك اختالفات بين آراء األطراف المهتمة بعملية 

ولذلك تمت صياغة هذا الفرض في صورة . المراجعة بخصوص مقترحات تدعيم استقالل المراجع

  : فرض العدم كاألتي

ن آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بشأن مقترحات ال توجد اختالفات معنوية بي" 

  "تدعيم استقالل المراجع 

 مـن   السادسوقد اعتمد اختبار هذا الفرض على تحليل إجابات المستقصى منهم على السؤال             

نتائج االختبار والتحليل اإلحـصائي لهـذا الفـرض         ) ٤-١٦(ويعرض الجدول رقم    . قائمة االستقصاء 

  :Kruskal - Wallis باستخدام اختبار
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  )٤-١٦(الجدول رقم 
 ) Kruskal -Wallis اختبار(معنوية االختالفات حول مقترحات تدعيم استقالل المراجع 

  موظفو االئتمان  المدراء الماليون   المراجعون 

  مقترحات تدعيم استقالل المراجع   م

  موافق
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ان مراجعة في الشرآات محل وجود لج  ١
  معنوي  ٠٫٠٠٠  ٢٥٫٨٩٦ ٤٫١٩  ٧٫٤  ٣٫٧ ٨٨٫٩ ٢٫٩٤  ٤٣  ١٦  ٤١ ٣٫٨٤ ١١٫٧ ١٨٫٨ ٦٩٫٥  المراجعة 

وجود نص قانوني بتغيير المراجع   ٢
 معنوي  ٠٫٠٠٢  ١٢٫١٧٤  ٣٫٧  ٧٫٤ ٣٣٫٣ ٥٩٫٣ ٢٫٧٨  ٥٢  ١٢  ٣٦ ٢٫٧٨ ٥١٫٨ ١٠٫٦ ٣٧٫٦  . إلزاميًا

وضع قيود على تقديم الخدمات األخرى   ٣
 معنوي  ٠٫٠٠٠  ١٥٫٨٥٤ ٣٫٩٣  ٧٫٥ ١٨٫٥  ٧٤ ٢٫٨٦  ٥١  ٣  ٤٦ ٢٫٦٧  ٥٣ ١٥٫٢ ٣١٫٨  . الف المراجعة لعمالء المراجعةبخ

٤  
عدم زيادة دخل مكتب المراجعة من عميل 

واحد على نسبة معينة من إجمالي 
  .األتعاب المهنية للمكتب

 معنوي  ٠٫٠٠٥  ١٠٫٥٢٤ ٣٫٩٦ ١١٫٢ ١٨٫٥ ٧٠٫٣ ٣٫٢٣  ٢٦  ٣١  ٤٣ ٣٫١٢ ٣٦٫٤ ١٧٫٦  ٤٦

  . لية المراجعة عن طريق جمع موافق جدًا و موافق في مقياس ليكرت الخماسيتم التوصل إلى نسبة الموافقة لكل طرف من األطراف المهتمة بعم
  . تم التوصل إلى نسبة عدم الموافقة لكل طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة عن طريق جمع غير موافق وغير موافق مطلقا من مقياس ليكرت الخماسي

 . انيةالتحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميد: المصدر
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  :ما يلي) ٤-١٦(ويالحظ من بيانات الجدول رقم 
 توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص جميع مقترحـات              )١

توجـد  : على أنهتدعيم استقالل المراجع، وعلى هذا يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل     
المراجعة بشأن مقترحات تـدعيم اسـتقالل   اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية     

  .المراجع
 :  يتضح من فحص االختالفات المعنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة ما يلي )٢
). ٢٥,٨٩٦=٢كا(أن أكبر االختالفات يتعلق بوجود لجان مراجعة بالمنشآت محل المراجعة •

يدوا ذلك االقتراح، في حين أ%) ٨٨,٩(وموظفي االئتمان %) ٦٩,٥(فغالبية المراجعين
ولعل معارضة المدراء . عارضوا ذلك%) ٤٣(أن نسبة كبيرة من المدراء الماليين 

الماليين كانت متوقعة وذلك الن وجود مثل هذه اللجان سوف يكلف الشركات أعباء مالية 
إضافية وسيقلص مهام أعضاء مجلس اإلدارة خصوصاً وأن الشركات المساهمة 

حدودة في الجمهورية اليمنية تتميز بأنها شركات شبة عائلية أو عائلية، أما والمساهمة الم
تأييد المراجعين وموظفي االئتمان فيعود للدور البارز الذي سوف يلعبه وجود مثل هذه 

 . اللجان في تحديد أتعاب المراجعة وكذلك دعم المراجعين وزيادة استقالليتهم
لوب الواجب اتباعه في تشكيل لجان وبخصوص آراء المستقصى منهم حول األس •

 على تكوين لجان )١(أن أغلب الموافقين) ٤-١٧(المراجعة يالحظ من بيانات الجدول رقم 
على الشركات ولعل هذا التوجه طبيعياً إلزامياً المراجعة يرغبون أن يكون تكوين هذه اللجان 

، الن ذلك سيؤدي إلى حيث أن هناك نسبة كبيرة من الشركات تعارض وجود مثل هذه اللجان
المدخل (تحملها تكاليف إضافية لو ترك لإلدارة حرية تكوين أو عدم تكوين لجان المراجعة 

 .   ، وأن نسبة غير قليلة من الشركات ستعارض تكوين لجان المراجعة)االختياري
  )٤-١٧(جدول رقم 

   آراء المستقصى منهم بخصوص اإللزام بتكوين لجان المراجعة
  ئوية آلراء المستقصى منهمالنسبة الم

  م
أساليب تكوين لجان المراجعة 

  %موظفو االئتمان %المدراء الماليون  %المراجعون  بالشركات محل المراجعة

  ٢٩  ٢١  ٢٤  ترك تكوين لجان المراجعة اختياريا  ١

  ٧١  ٧٩  ٧٦  تكوين لجان المراجعة إلزاميا  ٢

  .انيةالتحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميد: المصدر

  
 

                                           
، ومن موظفي )٤٣(ومن املدراء املاليني    ) ٥٨(مت حساب نسب  املوافقة من إمجايل املوافقني حيث كان إمجايل املوافقني من املراجعني  )١(

  .)٢٤(االئتمان 
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أن ثاني أكبر االختالفات كان بخصوص وضع قيود على تقديم الخدمات األخرى بخالف خدمة  •
يعارضون %) ٥١(والمدراء الماليين %) ٥٣(، فغالبية المراجعين )١٥,٨٥٤= ٢كا(المراجعة 

وتعد معارضة المراجعين متوقعة خصوصاً وأن أغلب مكاتب المراجعة تعتمد في . هذا االقتراح
، أما معارضة )١(الحالي بدرجة كبير على أتعاب الخدمات األخرى بخالف المراجعة الوقت 

المدراء الماليين فترجع إلى أنهم يعتقدون أنه من األفضل أن يقوم نفس المراجع بالخدمات 
األخرى باإلضافة لخدمة المراجعة نظراً لخبرته ودرايته بظروف وأحوال المنشأة محل 

أما . مراجعين، كما أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض األتعاب اإلجماليةالمراجعة عن غيره من ال
يؤيدون هذا االقتراح، وقد يعود ذلك لمخاوفهم %)  ٧٤(بالنسبة لموظفي االئتمان فإن غالبيتهم 

 .     من األثر السلبي لذلك على استقالل المراجع
اجع إلزامياً             أن ثالث أكبر االختالفات كان بالنسبة لوجود نص قانوني بتغيير المر •

عارضوا االقتراح، %) ٥٢(والمدراء الماليين %) ٥١,٨(فغالبية المراجعين). ١٢,١٧٤= ٢كا(
ويمكن إرجاع معارضتهم إلى أن استمرار المراجعين مع العمالء يزيد من معرفتهم المكتسبة 

مراجعة في المدى بأنشطة العميل مما يزيد من كفاءة المراجعة وجودتها، ويخفض من تكاليف ال
فيمكن إرجاعها إلى تخوفهم من األثر %) ٥٩,٣(الطويل، أما موافقة غالبية موظفي االئتمان

 .  السلبي لطول مدة االرتباط على استقالل المراجع
أما االختالف التالي فيتعلق بعدم زيادة دخل مكتب المراجعة من عميل واحد على نسبة معينة  •

فبالرغم من أن نسبة كبيرة من ). ١٠,٥٢٤= ٢كا(للمكتب من إجمالي األتعاب المهنية 
وافقوا على %) ٧٠,٣(وغالبية موظفي االئتمان %) ٤٣(و المدراء الماليين %) ٤٦(المراجعين 

وتعود الموافقة على عدم زيادة حجم دخل مكتب . هذا االقتراح، فإن االختالفات كانت معنوية
 إجمالي دخل المكتب إلى مخاوف األطراف المراجعة من عميل معين على نسبة معينة من

المهتمة بعملية المراجعة من اآلثار السلبية لكبر حجم دخل المكتب من عميل واحد على استقالل 
 .المراجعين

 وبخصوص آراء المستقصى منهم بشأن النسبة القصوى لدخل مكتب المراجعة من عميل  •
، والمدراء %)٧٦(المراجعين  )٢(أن أغلب) ٤-١٨(معين، يالحظ من بيانات الجدول رقم 

، أيدوا أن ال يزيد دخل مكتب المراجعة من عميل %)٨٢(، وموظفي االئتمان %)٦٠(الماليين 
 على هذه النسبة متوقعة موافقة المراجعينوتعد . من إجمالي دخل المكتب%) ١٥(واحد عن 

م، باإلضافة إلى أن وذلك لقناعتهم بأن زيادة الدخل من عميل واحد ال يؤثر على استقالليته
أما موافقة المدراء الماليين وموظفي . االلتزام بالمعايير المهنية يقلل ضغوط العمالء عليهم

ليست كبير إلى الحد الذي قد يؤثر على %) ١٥(االئتمان فقد ترجع إلى أنهم يرون نسبة 
                                           

                  يف % ٥٠ -%٤٠يف فترة الثمانينات إىل % ١٥  قفزت أتعاب مكاتب املراجعة من اخلدمات االستشارية من نسبة )١(
  . ٣٨٢، ص )٢٠٠١(صبيحي، .  الوقت احلايل

، ومن موظفي )٤٨ (ومن املدراء املاليني   ) ٣٨(مت حساب نسب  املوافقة من إمجايل املوافقني حيث كان إمجايل املوافقني من املراجعني  )٢(
  .)١٧(االئتمان 
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   .   تزام بهااستقالل المراجعين، خصوصا في ظل وجود المعايير المهنية، والرقابة على االل
  )٤-١٨(جدول رقم 

  آراء المستقصى منهم بخصوص النسبة القصوى لدخل مكتب المراجعة من عميل واحد 

  النسبة المئوية آلراء المستقصى منهم
  م

النسبة القصوى لدخل مكتب 

  موظفو االئتمان  المدراء الماليون  المراجعون  المراجعة من عميل معين

  ٨٢  ٦٠  ٧٦  تعاب المكتبمن إجمالي أ% ١٥  ١

  ١٢  ١٥  ١٩  من إجمالي أتعاب المكتب% ١٠  ٢

  ٦  ٢٥  ٥  من إجمالي أتعاب المكتب% ٥  ٣

  .التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر

íÛjã¹]<Í]†ù]<àÚ<°Ê†<ØÒ<°e<l^Êøj}÷]<í‰]…<V< <
بين األطراف المهتمة الثالثة لتحديد أية المقارنات الثنائية هي السبب في وجود اختالفات معنوية 

  : كما يليMann whitney تم استخدام اختبار Kruskal-Wallisفي ظل اختبار 

  )٤-١٩(جدول رقم 
  )Mann-whitneyاختبار (تأآيد معنوية االختالفات حول مقترحات تدعيم استقالل المراجع 

       معنوية االختالف 
بين المراجعين والمدراء 

 الماليين

عنوية االختالف بين           م
 المراجعين وموظفي االئتمان

معنوية االختالف بين 
المدراء الماليين وموظفي 

 االئتمان

م
  مقترحات تدعيم استقالل المراجع

Zمن     

MWT 
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وجود لجان مراجعة في الشرآات محل  ١
  المراجعة 

غير   ٠٫١٢٨  ١٫٥٢١  معنوي  ٠٫٠٠٠  ٤٫١٧١
  معنوي

٠٫٠٠ ٣٫٩٣٨ 
 معنوي

وجود نص قانوني بتغيير المراجع  ٢
  . إلزاميا

غير   ٠٫٩٥٩  ٠٫٠٥١
 ٠٫٠٠١ ٣٫٢٢٦  معنوي  ٠٫٠٠١  ٣٫٣٣٩  معنوي

 معنوي

وضع قيود على تقديم الخدمات  ٣
األخرى بخالف المراجعة لعمالء 

  . المراجعة

غير   ٠٫٣٥٣  ٠٫٩٢٨
  معنوي  ٠٫٠٠٠  ٣٫٨٥٣  معنوي

٠٫٠٠٠ ٣٫٤٨٢ 

 معنوي

عدم زيادة دخل مكتب المراجعة من  ٤
عميل واحد على نسبة معينة من 
  .إجمالي األتعاب المهنية للمكتب

غير   ٠٫٦٤٢  ٤٫٦٥
  معنوي  ٠٫٠٠٣  ٢٫٩٦٦  معنوي

٠٫٠٠٢ ٣٫٠٨٨ 

 معنوي

  . راسة الميدانيةالتحليل اإلحصائي لبيانات الد: المصدر
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  : ما يلي) ٤-١٩(ويالحظ من بيانات الجدول  رقم 

تأكيد معنوية االختالفات بين آراء المراجعين والمدراء الماليين حول وجود لجان مراجعة في  •

المنشآت محل المراجعة، وعدم وجود اختالف بينهم حول بقية مقترحات تدعيم استقالل المراجع 

وضع قيود على تقديم الخدمات األخرى بخالف ،  بتغيير المراجع إلزامياوجود نص قانوني: التالية

المراجعة لعمالء المراجعة، عدم زيادة دخل مكتب المراجعة من عميل واحد على نسبة معينة من 

 . إجمالي األتعاب المهنية للمكتب

ت تدعيم تأكيد معنوية االختالفات بين آراء المراجعين وموظفي االئتمان حول جميع مقترحا •

 . استقالل المراجع، فيما عدا اقتراح وجود لجان مراجعة في المنشآت محل المراجعة

تأكيد معنوية االختالفات بين آراء المدراء الماليين وموظفي االئتمان حول جميع مقترحات تدعيم  •

 وتوحي هذه النتائج بأن سبب وجود اختالفات معنوية بين األطراف المهتمة. استقالل المراجع

 : بعملية المراجعة تعود إلى 

اختالف المدراء الماليين من جهة والمراجعين وموظفي االئتمان من جهة أخرى حول وجود  -

  .لجان المراجعة في الشركات محل المراجعة

اختالف موظفي االئتمان من جهة والمراجعين والمدراء الماليين من جهة أخرى حول بقية  -

  .مقترحات تدعيم استقالل المراجع

Äq]†¹]<ÙøÏj‰]<ÜéÂ‚i<l^uÏ¹<íéfŠßÖ]<íéÛâù]<V  

   للتوصل إلى ترتيب األهمية النسبية لمقترحات تدعيم استقالل المراجع من وجهة نظـر كـل                

األطراف المهتمة بعملية المراجعة ومن وجهة نظر كل طرف على حده، تم حـساب المتوسـط لكـل                  

جمالي عينة الدراسة، حيث تم مقارنة هذا المتوسـط         طرف من األطراف المهتمة بعملية المراجعة وإل      

  :  التالي) ٤-٢٠(كما هو موضح في الجدول ) ٣(بالمتوسط االفتراضي
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  )٤-٢٠(جدول رقم 

  األهمية النسبية لمقترحات تدعيم استقالل المراجع

 موظفو االئتمان  المدراء الماليون  المراجعون

  استقالل المراجعمقترحات تدعيم   م
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وجود لجان مراجعة في الشرآات   ١
  ١  ٣,٤٦  ١  ٤,١٩  ٢  ٢,٩٤  ١  ٣,٨٤  محل المراجعة 

وجود نص قانوني بتغيير المراجع   ٢
  ٤  ٢,٩٠  ٤  ٣,٧٠  ٤  ٢,٧٨  ٣  ٢,٧٨  . إلزاميا

ى تقديم الخدمات وضع قيود عل  ٣
األخرى بخالف المراجعة لعمالء 

  . المراجعة
٣  ٢,٩٢  ٣  ٣,٩٣  ٣  ٢,٨٦  ٤  ٢,٦٧  

عدم زيادة دخل مكتب المراجعة من   ٤
عميل واحد على نسبة معينة من 

  .إجمالي األتعاب المهنية للمكتب
٢  ٣,٢٨  ٢  ٣,٩٦  ١  ٣,٢٣  ٢  ٣,١٢  

  . التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية: المصدر
  :جدول ما يليويالحظ من بيانات هذا ال

عدم اتفاق األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول األهمية النسبية لمقترحات تدعيم استقالل  )١
 . المراجع

) ٣(حصول مقترحان من مقترحات تدعيم االستقالل على متوسط أعلى من المتوسط االفتراضي  )٢
، وعدم )٣,٤٦(وجود لجان مراجعة بالشركات محل المراجعة بمتوسط عام : وهما على التوالي

زيادة دخل مكتب المراجعة من عميل واحد على نسبة معينة من إجمالي األتعاب المهنية للمكتب 
مما يؤكد من أهميتهما من وجهة نظر األطراف المهتمة بعملية المراجعة ). ٣,٢٨(بمتوسط عام 

 .  بشكل عام
 المتوسط االفتراضي حصول مقترحان من مقترحات تدعيم استقالل المراجع على متوسط أقل من )٣

وضع قيود على تقديم الخدمات األخرى بخالف المراجعة لعمالء : وهما على التوالي) ٣(
، وجود نص قانوني بتغيير المراجع إلزاميا بمتوسط عام          )٢,٩٢(المراجعة بمتوسط عام 

 .  بشكل عام، مما يقلل من أهميتهما من وجهة نظر األطراف المهتمة بعملية المراجعة )٢,٩٠(

) ٣(حصلت جميع مقترحات تدعيم استقالل المراجع على متوسط أعلى من المتوسط االفتراضي  )٤
وهذا يعود إلى . ، مما يوحي بأهمية هذه المقترحات من وجهة نظرهمجانب موظفي االئتمانمن 

 .همأنهم يمثلون مستخدمي القوائم المالية، ويعد المراجع الخارجي خط الدفاع األول عن حقوق



 

 ١٣٣

ES<D<íè†’¹]<íòéfÖ]<»<l^‰]…‚Ö]<˜Ãe<sñ^jße<íéÖ^£]<í‰]…‚Ö]<sñ^jÞ<íÞ…^ÏÚ< <
تم في هذا الجزء مقارنة ما توصلت إليه هذا الدراسة مع نتائج الدراسات التي تمت في جمهورية 
  :  مصر العربية، بهدف معرفة مدى االتفاق واالختالف بينها، وذلك من خالل التعرض للعناصر التالية

E_D<íÃq]†¹]<ìçq<ÝçãËÚ 
مدخل : من تحليل األدب المحاسبي وجد أن هناك ثالثة مداخل لتحديد مفهوم جودة المراجعة هي

اكتشاف األخطاء والتقرير عنها، ومدخل االلتزام بالمعايير المهنية، ومدخل تلبية أهداف ورغبات جميع 
  . األطراف المهتمة بعملية المراجعة

ية إلى أن المراجعين يرون أن جودة المراجعة تتحقق بااللتزام بالمعايير وتوصلت الدراسة الحال
المهنية، بينما يرى المدراء الماليين وموظفي االئتمان في البنوك التجارية أن جودة المراجعة تتحقق من 

  . خالل تلبية أهداف ورغبات جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة
التي تمت في مصر إلى أن جميع األطراف المهتمة ) اسة باللدر(بينما توصلت أحد الدراسات 

  . بعملية المراجعة ترى أن جودة المراجعة تتحقق من خالل تلبية أهدافها ورغباتها
ويعود االختالف بين نتائج الدراستين، إلى االختالف بين  آراء المراجعين والذي يمكن إرجاعه 

باإلضافة إلى أن تعدد المستخدمين في مصر . هورية اليمنيةإلى عدم توفر معايير مهنية محلية في الجم
جعل المراجعين يهتمون بتلبية ) الخ...البنوك، الضرائب، المستثمرين في سوق األوراق المالية،(

حيث توجد في اليمن فئتين فقط مهتمة (أهداف ورغبات المستخدمين بشكل اكبر مما هو في اليمن 
  ). مصلحة الضرائببالتقرير المالي وهي البنوك، و

Eh<DíÃq]†¹]<ìçq<î×Â<ì†mö¹]<ØÚ]çÃÖ]<Ùçu<íÃq]†¹]<íé×ÛÃe<íÛjã¹]<Í]†ù]<Ñ^Ëi]<ï‚Ú< <

من تحليل ما جاء في الدراسات السابقة التي تمت في مصر والتي تناولت األطراف المهتمة بعملية 
 ودراسة صبيحي، ودراسة دراسة بالل،(المراجعة نالحظ أن نتائج الدراسة الحالية اتفقت مع نتائج 

بالنسبة لعدم وجود اختالفات معنوية بين األطراف المهتمة بعملية ) راضي، ودراسة ابو هارجة
مما يؤكد أهمية . المراجعة بخصوص العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والتي تناولتها كل دراسة

  . عملية المراجعةالعوامل التي تناولتها كل دراسة من وجهة نظر األطراف المهتمة ب
وعلى العكس من ذلك لم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات المذكورة سابقاً التي تمت 
في مصر بخصوص ترتيب األهمية النسبية للعوامل المؤثرة على جودة المراجعة، وقد يعود ذلك 

نوعية العوامل التي تناولتها الختالف نوعية وعدد العوامل التي تناولتها الدراسة الحالية مع عدد و
  . الدراسات في مصر

E{q<DíÃq]†¹]<ìçq<î×Â<Ù÷‚j‰÷]<†â^¿Ú< <

بمقارنة ما توصلت إليه الدراسة الحالية بنتائج دراسة بالل التي تمت في مصر نالحظ أن 
الدراسة الحالية تتفق معها في عدم وجود اختالفات معنوية بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة 
بالنسبة لمظاهر االستدالل على جودة المراجعة، باإلضافة إلى أن المراجعين في الدراستين اتفقوا 

  . على أن االلتزام بالمعايير المهنية يعد أهم مظاهر االستدالل على جودة المراجعة

بينما وجد أن هناك اختالف بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج دراسة بالل بخصوص ترتيب 
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وقد يعود ذلك إلى اختالف نوعية المظاهر .  النسبية لمظاهر االستدالل على جودة المراجعةاألهمية
التي تناولتها الدراستين، على سبيل المثال قامت دراسة بالل بعرض اكتشاف األخطاء في القوائم 
د المالية، والكشف عن هذه األخطاء في مظهرين، بينما عرضة ذلك الدراسة الحالية ضمن مظهر واح

  . فقط
كما أن هناك اختالف في عدد المظاهر التي تناولتها كل دراسة حيث تناولت دراسة بالل إحدى 

  .  عشر مظهر، بينما ناقشت الدراسة الحالية ثمانية مظاهر فقط
ويعود االختالف في عدد المظاهر بين الدراستين إلى أن دراسة بالل تناولت بعض المظاهر التي 

مثل كثرة تعرض مكاتب المراجعة للنقد في الصحف ووسائل األعالم، والذي  تعد نتيجة لمظهر أخر 
  . يعد نتيجة لكثرة تعرض مكاتب المراجعة للمقاضاة

باإلضافة إلى أن قبول مكاتب المراجعة لمهام مراجعة في توقيت ال يسمح بإنجاز العمل على نحو 
م االلتزام بالمعايير المهنية، ولذلك لم ما تقضي به المعايير واإلصدارات المهنية يعتبر امتداد لعد

  .  تتناولهما الدراسة الحالية
E<DíÃq]†¹]<ìçq<°Š <Øñ^‰æ< <

 بمقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج دراسة أبو هارجة التي تمت في مصر،  تبين أن الدراسة 
ابو هارجة، فقد تضمنت الحالية تناولت  وسائل تحسين جودة المراجعة بشكل أشمل مما تناولته دراسة 

تطوير التعليم العلمي والعملي للمراجع، وجود معايير للرقابة على :  الدراسة الحالية الوسائل التالية 
الجودة، ضمان االلتزام بمعايير الرقابة مع عرض الوسيلتين التي أبرزهما التطبيق العملي في أمريكا 

، وتدعيم استقالل المراجع من خالل )سبة العامةمراجعة النظير، ومجلس األشراف على مكاتب المحا(
). تشكيل لجان المراجعة ، والتغيير اإللزامي للمراجع، ووضع قيود على تقديم الخدمات االستشارية( 

بينما لم تتناول دراسة ابو هارجة بعض العناصر السابقة مثل تشكيل لجان المراجعة، ومراجعة النظير، 
  ). نشاء تنظيم ذاتي للمهنة، والتأديب المهنيوالتعليم المهني المستمر، وإ

وقد توصلت الدراسة الحالية إلى أن وجود معايير للرقابة على جودة المراجعة يعد أهم وسائل 
تحسين جودة المراجعة، يلي ذلك تدعيم استقالل المراجع، بينما توصلت دراسة ابو هارجة إلى أن 

وقد يعود .  ذلك تشكيل لجان المراجعة في الشركاتمراجعة النظير أهم وسائل تحسين الجودة، تال
االختالف بين الدراستين إلى اختالف نوعية وعدد الوسائل التي تناولتها كل دراسة، باإلضافة إلى 
اختالف البيئة المهنية حيث يوجد في مصر معايير لرقابة على جودة المراجعة، بينما ال يتوفر ذلك 

  . باليمن

الية إلى أن الرقابة على جودة المراجعة تعد اقل الوسائل أهمية، وقد يعود كما توصلت الدراسة الح
هذا لعدم توافر الظروف المالئمة لتطبيقها، مثل عدم وجود معايير لرقابة على جودة المراجعة والتي 
تعد األساس لوجود مثل هذه الرقابة، باإلضافة إلى عدم قيام جمعية المحاسبين بدورها، مما قلل من 

  . وعلى العكس من ذلك توصلت دراسة ابو هارجة. ى تطبيق هذه الوسيلة لدى عينة الدراسةجدو
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تناول هذا الفصل عرض الدراسة الميدانية التي استهدفت التعرف على آراء األطراف المهتمة 

الوسائل بعملية المراجعة بخصوص مفاهيم جودة المراجعة والعوامل المؤثرة عليها ونوعية أثرها و

المستخدمة في تحسينها، باإلضافة إلى التعرف على األهمية النسبية لكل من العوامل المؤثرة على 

وذلك لتحسين جودة المراجعة إلى أكبر قدر ممكن من خالل تدعيم . جودة المراجعة ووسائل تحسينها

ذلك تم عرض المنهجية ولتحقيق . العوامل ذات األثر اإليجابي، والحد من العوامل ذات األثر السلبي

المتبعة في إجراء الدراسة الميدانية، وتال ذلك عرض وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق 

  . باختبار فروض الدراسة

وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى أن هناك مفهومين سائدين لجودة المراجعة في البيئة اليمنية 

ية وذلك لدى المراجعين، وتحقيق أهداف واحتياجات المستخدمين وذلك االلتزام بالمعايير المهن: هما

لدى المديرين الماليين وموظفي االئتمان، كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود اختالفات معنوية بين 

األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، ونوعية أثرها فيما عدا 

باإلضافة إلى ذلك .  نوعية أثر اتباع أسلوب المراجعة المهيكلة وتعقد مهام المراجعةاالختالف على

توصلت الدراسة إلى عدم وجود اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول 

مظاهر االستدالل على جودة المراجعة، بينما اتضح أن هناك اختالفات معنوية بين آراء األطراف 

مهتمة بعملية المراجعة حول بعض وسائل تحسين جودة المراجعة وجميع مقترحات تدعيم استقالل ال

  .المراجع

وبالرغم من أهمية جميع العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، وجميع مظاهر االستدالل على 

ها، وعلى العكس جودة المراجعة فأن آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة لم تتفق على ترتيب أياً من

من ذلك فقد اتفقت آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة على ترتيب أهمية جميع وسائل تحسين 

  .جودة المراجعة
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استهدف هذا البحث تحليل المفاهيم التي وردت في األدب المحاسبي والمتعلقة بجودة المراجعة، 

مهتمة بعملية المراجعة بهدف تحديد باإلضافة إلى العوامل المؤثرة عليها من وجهة نظر األطراف ال

نوعية أثرها وأهميتها النسبية، باإلضافة إلى تحليل وسائل تحسين جودة المراجعة وتحديد األهمية 

  .النسبية لها من وجهة نظر األطراف المهتمة بعملية المراجعة

توصيات، وذلك  ويتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة وما انبثق عنها من 

  : من خالل مناقشة النقاط التالية

  . الحاجة لهذا البحث -

 . المجاالت الرئيسة للبحث -

  . نتائج  وتوصيات البحث  -

‹Ú^¤]<Ø’ËÖ] 
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تقوم مهنة المراجعة بدور مهم وفعال لخدمة العديد من األطراف ذات العالقة بالقوائم المالية، ويعد 

 المالية من أهم أهدافها، وذلك لما لهذا الهدف من دور كبير في المساعدة على إضفاء الثقة على القوائم

  .اتخاذ القرارات

لذلك سعت العديد من المنظمات المهنية إلى إصدار العديد من المعايير المنظمة لهذه المهنة وذلك 

لعالقة إلى  والذي تسعى جميع األطراف ذات اجودة المراجعةمحاولةً منها لضمان الحد األدنى من 

في الكثير من الدول تحديد مفهوم و فقد حاول العديد من الباحثين ألهمية جودة المراجعةونظراً . تحقيقه

 وتعدد ذلك بسبب الطبيعة النسبية لجودة المراجعةمحدد ودقيق لها إال أنهم توصلوا إلى صعوبة 

  . األطراف المهتمة بها

العوامل المؤثرة على جودة المراجعة واألهمية وعليه يستمد البحث أهمية من محاولة دراسة 

وذلك بهدف الحصول على أقصى مستوى ممكن لجودة المراجعة من خالل , النسبية لها، ونوعية أثرها

باإلضافة إلى حالة التوصل . تدعيم العوامل ذات األثر اإليجابي والحد من العوامل ذات األثر السلبي

  . البيئة اليمنيةللتطبيق في ون مالئمة إلى وسائل لتحسين جودة المراجعة تك

<ğ̂éÞ^m<Vovf×Ö<íŠéñ†Ö]<l÷^]<V  

  : لتحقيق أهداف البحث تم تقسيمه إلى األجزاء التاليةو

<<<íÃq]†¹]<ìçq<ÝçãËÚ< <

وأن . ديد مفهوم محدد لهاتح حتى اآلنحيث تناول البحث مفهوم جودة المراجعة واتضح أنه لم يتم 

 إلى أن جودة المراجعة تتحقق عند أولهايد مفهوم جودة المراجعة، ينظر هناك ثالثة مداخل لتحد

 المدخل الثانياكتشاف المراجع لألخطاء في القوائم المالية واإلفصاح عنها في تقرير المراجعة، أما 

االلتزام بمعايير المراجعة ومعايير الرقابة على الجودة، بينما يعتمد أن جودة المراجعة تتحقق بفيعتبر 

  . على مدى تحقيق احتياجات ورغبات المستخدمينالمدخل الثالث

íÃq]†¹]<ìçq<íéÛâ_< <

المحاور األساسية التي تشكل أهمية جودة المراجعة والمتمثلة في تأكيد االلتزام حيث عرض البحث 

اف بالمعايير المهنية، والمساهمة في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة، كما أنها تعزز إمكانية اكتش

 صراعات الوكالة، وتساهم في تدعيم مفهوم الحوكمة، وتعد حدةاألخطاء واإلفصاح عنها، وتخفض 

  .أداة تنافسية جيدة، وأخيراً تزيد من الثقة بتقارير المراجعة
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ديد ولما كان التعرف على العوامل المؤثرة على جودة المراجعة يعد خطوة مهمة في تح

وسائل تحسينها، فقد تناول البحث هذه العوامل حيث تم تقسيمها إلى ثالث مجموعات، تناولت 

وهي حجم مكتب المراجعة، وسمعة مكتب  العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة المجموعة األولى

المراجعة، وعدد القضايا المرفوعة ضد مكتب المراجعة، والمنافسة بين مكاتب المراجعة، 

كتب المراجعة، وااللتزام بمعايير المراجعة، ووجود معايير خاصة بقبول العمالء، وتخصص م

ومدة االرتباط بعميل المراجعة، وأتعاب عملية المراجعة، وتخصيص المراجعين على المهام، 

العوامل المتعلقة بفريق المراجعة أما المجموعة الثانية فقد ناقشت . وهيكلة عملية المراجعة

وبالنسبة . لمراجعين، والخبرة، واإلشراف والمتابعة، واالتصال مع العمالءوهي استقالل ا

 وهي حجم المنشأة محل العوامل المتعلقة بالمنشأة محل المراجعةللمجموعة الثالثة فقد عرضت 

  . المراجعة، وهيكل الرقابة الداخلية، وتعقد مهام المراجعة

íÏe^ŠÖ]<l^‰]…‚Ö]   

 الدراسة الحالية، فقد تم استعراض الدراسات السابقة في مجال   ولمعرفة ما يمكن أن تسهم به

أولها الدراسات التي حاولت قياس جودة عرضت . البحث، حيث تم تقسيمها إلى مجموعات ثالث

، واتضح من استعراض هذه الدراسات عدم وجود نموذج موحد يمكن على أساسه قياس المراجعة

ت على المتغيرات المكونة لهذه النماذج، كما أن معظم هذه جودة المراجعة، وعدم اتفاق هذه الدراسا

 اقتصرت على المراجعين مما يصعب تعميمها على بقية األطراف المهتمة كانت ميدانيةالدراسات 

تناولت أثر عامل واحد فقط على جودة  فقدأما المجموعة الثانية من الدراسات . بعملية المراجعة

ه الدراسات أنها نظرت لجودة المراجعة من منظور ضيق، وذلك وتبين من استعراض هذالمراجعة، 

ألن ربط جودة المراجعة بعامل واحد فقط يعد غير منطقي ألنها تتأثر بالعديد من العوامل، وال يمكن 

الدراسات التي تناولت أثر وبالنسبة للمجموعة الثالثة فقد تضمنت . قصر تأثرها بعامل واحد فقط

، وتبين من عرض هذه الدراسات عدم اتفاقها على ماهية  جودة المراجعةمجموعة من العوامل على

العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، كما تبين أن هناك اتفاق على نوعية أثر بعض العوامل 

  .واختالف على نوعية أثر البعض اآلخر

ك معايير مهنية وقد لوحظ من استعراض الدراسات السابقة أنها تمت في بيئات مهنية مختلفة وتمتل

مثل الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأن البيئة المهنية 

في تلك الدول قد تكون مختلفة عن ما هو سائد في الجمهورية اليمنية، األمر الذي ال يمكن معه القبول 

لم تقم  اولت األطراف األساسية لعملية المراجعة التي تنالسابقةكذلك فإن الدراسات . بتعميم النتائج

  ). سلبي/إيجابي(نوعية أثر العوامل المؤثرة على جودة المراجعة  بدراسة
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نظراُ لصعوبة تحديد مفهوم دقيق لجودة المراجعة كان ال بد من وجود بعض الوسائل التي 

صى مستوى ممكن لها، لذلك حاول البحث عرض ومناقشة تؤدي إلى تحسين جودة المراجعة وتحقيق أق

تطوير بعض الوسائل التي تناولها األدب المحاسبي حيث تم تجميعها في أربع وسائل، ناقش أولها 

ذلك يتطلب حصول المراجعين على قدر مالئم من التعليم  وتبين أنالتأهيل العلمي والعملي للمراجع، 

  . لعملية، باإلضافة إلى قدر مالئم من التعليم المهني المستمرالرسمي، و قدر مالئم من الخبرة ا

الوسيلة الثانية من وسائل تحسين جودة المراجعة وتعد معايير الرقابة على جودة المراجعة 

 ولذلك عمدت العديد من المنظمات المهنية إلى إصدار ،ويضمن وجودها الحد األدنى لجودة المراجعة

على  يجب على مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي اشتملتلمراجعة  للرقابة على جودة امعايير

 أنها ركزت على وتبين من مقارنة هذه اإلصداراتمكاتب المراجعة تبنيها لتحسين جودة المراجعة، 

حل العديد من المشكالت بخصوص االستقالل، والتعيين والتوظيف والتخصيص واإلشراف والمتابعة 

كما تبين أن قانون المهنة اليمني رقم . م المراجعة، باإلضافة إلى مشكالت االتصاللألفراد القائمين بمها

 لم يتعرض لبعض عناصر معايير الرقابة على جودة المراجعة الصادرة عن ١٩٩٩لعام ) ٢٦(

  . المنظمات المهنية

ولما كان من الضروري التأكد من مدى التزام مكاتب المراجعة بمعايير المراجعة ومعيار 

أبرزها التطبيق  فقد تم عرض أساليب الرقابة على جودة المراجعة والتي لرقابة على جودة المراجعةا

العملي خصوصا في الواليات المتحدة األمريكية وهي الرقابة بواسطة مراجعة النظير، والرقابة 

  . بواسطة هيئة حكومية

عيم استقالل المراجع،  مقترحات تدبعض فقد تم مناقشة ونظراً ألهمية استقالل المراجع،

، والتغيير اإللزامي للمراجعين، ووضع قيود على تقديم وتتعلق هذه المقترحات بتشكيل لجان المراجعة

 .الخدمات األخرى بخالف عملية المراجعة

íéÞ]‚é¹]<í‰]…‚Ö]< <

  هدفت الدراسة الميدانية إلى التعرف على آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص 

وم السائد لجودة المراجعة في البيئة اليمنية، وكذلك تأثير بعض العوامل على جودة المراجعة، هذا المفه

  .باإلضافة إلى آراء هذه األطراف بشأن وسائل  تحسين جودة المراجعة وتدعيم استقالل المراجع

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث قائمة استقصاء تم توزيعها على األطراف المهتمة بعملية 

 الماليين بالشركات المساهمة، موظفي االئتمان في البنوك العاملة ءالمراجعين، والمد را(لمراجعة  ا

 SPSS 11.5 For(البرنامج اإلحصائي وتم تحليل البيانات المجمعة باستخدام). بالجمهورية اليمنية

Windows( .ثل النسب وتم اختبار فروض الدراسة باستخدام بعض األساليب اإلحصائية الوصفية م
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المئوية والمتوسطات، باإلضافة إلى بعض أساليب اإلحصاء التحليلي مثل اختبار كروسكال واليز 

Kruskal-wallis وذلك لتحديد مدى وجود اختالفات بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة، واختبار 

ة المقارنات الثنائية  وذلك لتفسير نتائج اختبار كروسكال واليز وتحديد أيMann-Whitneyمان ويتني 

  .  بين األطراف المهتمة بعملية المراجعةالمعنوية االختالفاتهي سبب وجود 

<ğ̂nÖ^m<VovfÖ]<sñ^jÞV< <

  : توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي

أن هناك اختالفات معنوية حول مفهوم جودة المراجعة السائد بين األطراف المهتمة بعملية  )١

 أن جودة المراجعة تتحقق بااللتزام حيث يرى المراجعون. لجمهورية اليمنيةالمراجعة في ا

 الماليون وموظفو االئتمان أن جودة المراجعة تتحقق ء المد رافي حين يرىبالمعايير المهنية، 

 .بتلبية احتياجاتهم ورغباتهم

لعوامل ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص ا )٢

 . المؤثرة على جودة المراجعة

حجم مكتب المراجعة، :  على جودة المراجعة وهيذات أثر إيجابيأن هناك بعض العوامل  )٣

والسمعة المهنية لمكتب المراجعة، والمنافسة بين مكاتب المراجعة، وتخصص مكتب المراجعة 

ايير الرقابة على جودة في مراجعة نشاط معين، وااللتزام بمعايير المراجعة، وااللتزام بمع

المراجعة، وحجم أتعاب المراجعة، واتباع أسلوب المراجعة المهيكلة، وخبرة فريق المراجعة، 

واالتصاالت الجيدة بين فريق المراجعة والعمالء، وحجم المنشأة محل المراجعة، وهيكل 

:  مراجعة وهي على جودة الكما أن البعض اآلخر من العوامل ذو أثر سلبي. الرقابة الداخلية

 . كثرة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة، وتعقد مهام المراجعة

أن خبرة فريق المراجعة تعد أهم العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من وجهة نظر جميع  )٤

ة األطراف المهتمة بعملية المراجعة، يليها االلتزام بالمعايير المهنية، فااللتزام بمعايير الرقاب

 . على الجودة، ثم السمعة المهنية لمكتب المراجعة، فهيكل الرقابة الداخلية

أن أقل العوامل أهمية من وجهة نظر األطراف المهتمة بعملية المراجعة هو حجم المنشأة  )٥

محل المراجعة، يليه حجم مكتب المراجعة، فتعقد مهام المراجعة، فحجم أتعاب عملية 

 . اجعة في مراجعة نشاط معينالمراجعة، ثم تخصص مكتب المر

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بالنسبة لمظاهر  )٦

 . االستدالل على جودة المراجعة

أن االلتزام بمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني يعد أهم مظاهر االستدالل على جودة  )٧

لمهتمة بعملية المراجعة، يليه مقدرة المراجع على المراجعة أهمية من وجهة نظر األطراف ا



 

 ١٤٢

اكتشاف األخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية، ثم عدم قبول مكتب المراجعة لمهام 

 . تنقصه الخبرة في ممارستها

أن أقل مظاهر االستدالل على جودة المراجعة أهمية من وجهة نظر جميع األطراف المهتمة  )٨

 هو عدم تعرض مكتب المراجعة للعزل أو التغيير من قبل العمالء، يليه عدم بعملية المراجعة

تعرض أتعاب المراجعة للتخفيض والمساومات من قبل العمالء، ثم عدم تعرض عمالء مكتب 

 . المراجعة لحاالت الفشل المالي واإلفالس

وسائل تحسين ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول  )٩

جودة المراجعة، فيما عدا الرقابة على جودة المراجعة بواسطة مراجعة النظير، والرقابة على 

 .  جودة المراجعة بواسطة هيئة حكومية

أن وجود معايير للرقابة على جودة المراجعة يعد أهم وسائل تحسين جودة المراجعة  )١٠

اتب المراجعة بأن يجتاز مراجعوها عدداً تالها بعد ذلك تدعيم استقالل المراجع، ثم إلزام مك

 . معيناً من ساعات التعليم المهني المستمر

أن أقل وسائل تحسين جودة المراجعة أهمية من وجهة نظر جميع األطراف المهتمة  )١١

بعملية المراجعة هو الرقابة على جودة المراجعة عن طريق هيئة حكومية، ثم الرقابة على 

 .جعة النظيرجودة المراجعة بواسطة مرا

أن جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة توافق على أن يتم فحص جميع مكاتب  )١٢

 . المراجعة للتأكد من مدى االلتزام بالمعايير، وأن يتم هذا الفحص كل سنتين

توجد اختالفات معنوية بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص مقترحات تدعيم  )١٣

 .  استقالل المراجع

جود لجان مراجعة في الشركات محل المراجعة يعد أهم مقترحات تدعيم استقالل أن و )١٤

المراجع من وجهة نظر جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة بشكل عام ، في حين يعد 

 . وجود نص قانوني بتغيير المراجع إلزامياً أقل المقترحات أهمية

MQD  على أن يكون تكوين لجان المراجعة أن جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة توافق

 J%)١٥(بالشركات المساهمة إلزامياً، وأن ال تزيد نسبة دخل المراجع من عميل واحد عن 
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>>:في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، يوصي الباحث بما يلي <
 وجعلها المعيار إعالم جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة بأهمية جودة المراجعة )١

المناسب عند اختيار المراجع، وذلك من خالل إصدار نشرات مهنية لتوعية المراجعين وعمل 
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 الماليون ومستخدمو القوائم المالية من قبل جمعية ءندوات ومحاضرات يدعى لها المد را

 .المحاسبين القانونيين، والجامعات اليمنية

 بالجمهورية اليمنية وإلزام المراجعين بصورة العمل على سرعة إصدار معايير مهنية خاصة )٢

 .    مؤقتة بااللتزام بالمعايير الدولية لحين إصدار معايير خاصة بالجمهورية اليمنية

 : م وذلك على النحو التالي١٩٩٩لعام ) ٢٦(ضرورة تعديل قانون مهنة المحاسبة اليمني رقم  )٣

ضمان خضوع المراجعين لساعات بحيث تتضمن الشروط الكفيلة ب) ٤٥(تعديل المادة رقم  -

معينة من التعليم المهني المستمر وأن يكون التدريب لدى جهة معترف بها مثل جمعية 

المحاسبين القانونيين، أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو عن طريق حضور الدورات 

لى شهادة المتخصصة والتي تقوم بها مكاتب المراجعة الكبيرة، واعتبار حصول المراجع ع

 . باجتياز هذه الساعات بنجاح شرطاً للسماح له بمراجعة الشركات المساهمة

على أن يتم تغيير ) خمس سنوات مثالً(إضافة مادة تتضمن تعيين المراجع لمدة طويلة نسبياً  -

المراجع إلزامياً في نهاية تلك المدة، وذلك لالستفادة من فوائد طول مدة االرتباط وفي نفس 

 .   حد من مساوئ عدم التغييرالوقت ال

ضرورة توعية مكاتب المراجعة بأهمية الرقابة على جودة المراجعة والفوائد التي ستعود  )٤

عليهم من االلتزام بها، مع إلزامهم بوضع السياسات واإلجراءات الالزمة لها وذلك بهدف 

ام للرقابة عن ووضع نظ. تحسين جودة المراجعة وزيادة ثقة المستخدمين والمعدين بالمهنة

طريق الزمالء مع تحديد شروط معينة يجب توافرها في المكاتب التي يحق لها القيام بهذه 

 . المراجعة

ضرورة إلزام شركات المساهمة بتكوين لجان مراجعة، أو على األقل إلزام البنوك وشركات  )٥

، والشروط التأمين بتكوين لجان مراجعة وذلك لكبر نشاط هذه المنشآت، مع تحديد مهامها

 .الواجب توافرها في أعضائها، وذلك لما لهذه اللجان من أثر إيجابي على جودة المراجعة

ğ̂ŠÚ^}<Víé×fÏjŠÚ<p^ù<l^é‘çi< <

باإلضافة إلى أن بعض محددات البحث توفر فرصاً ألبحاث مستقبلية، فإن البحث 

ألبحاث قادمة وذلك على الحالي ونتائجه يبرز بعض القضايا التي يمكن أن تكون أيضاً مجاالً 

  : النحو التالي

 . دراسة مدى فعالية لجان المراجعة في تدعيم استقالل المراجع وتفعيل حوكمة الشركات -١

دراسة إمكانية تطبيق الرقابة عن طريق مراجعة النظير، وتحديد ماهية الظروف المالئمة  -٢

 .باإلضافة إلى تحديد التكلفة والعائد من تطبيقها. لذلك
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حيث أن ذلك سوف , العالقة بين أتعاب خدمات غير المراجعة واستقالل المراجعاختبار  -٣

يقدم للجهات التشريعية البيانات الالزمة للوصول لتحديد ما إذا كان التقديم المشترك 

إما السماح : للخدمات يضر باستقالل المراجع، وبالتالي اتخاذ قرار بواحد من اآلتي 

  .  منعه أو وضع قيود عليهبالتقديم المشترك للخدمات أو 



<<<<<<<<<<<<<<<  
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

Äq]†¹]

÷æ_<Víée†ÃÖ]<Äq]†¹] 

ğ̂éÞ^m<V<Äq]†¹]íéfßqù]: 



 ١٤٦

Ä{{{{{{{{{{{{q]†¹]  

÷æ_<Víée†ÃÖ]<Äq]†¹]< <

M<J<g{{{jÓÖ]<V< <
 ،يالديسط القادر عبد حمدم محمد ترجمة ،متكامل مدخل المراجعة ك،بلو جيمسو لفين ارينز، ا- ١

 . )م٢٠٠٢ المريخ،دار : الرياض(
الدار الجماهيرية : مدينة النشر غير مبينة ( معايير وإجراءات،–المراجعة  اشتيوى، أدريس عبد السالم ، -٢

   ).١٩٩٠للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى، 
أحمد حامد حجاج، كمال الدين  ، ترجمةالمراجعة بين النظرية والتطبيقمرسون هنكى، واوليم  توماس، -٣

  .)٢٠٠٣دار المريخ، : الرياض(سعيد 
 الملك جامعة مطابع: الرياض( ، واإلجراءات والمعايير المفاهيم ـ المراجعة عيسى، مصطفى خضير، -٤

  ).١٩٩١ سعود،
، للنشر الجديدة الجامعية الدار: اإلسكندرية (،المحاسبة مجال يف البحث مناهج الدين، كمال الدهراوي، -٥

٢٠٠٢.( 
  ). ١٩٨٠الناشر غير مبين، (  ، تالعينا سرحان، أحمد عبادة، -٦
  ). ١٩٩١غير مبين الناشر، الطبعة الثالثة، : أسيوط(، أصول المراجعة عقدة، عبد الحميد عبد المنعم، -٧
   ،الثالثة األلفية وتحديات المعاصرة المشكالت لمواجهة المراجعة مهنة تطوير دانيال، جورج غالي، -٨

 .)٢٠٠٣ الجامعية، الدار: اإلسكندرية(
غير : القاهرة(، معايير المراجعة المهنية للرقابة على جودة مراقبي الحسابات لطفي، أمين السيد أحمد، -٩

  ). ١٩٩٧مبين الناشر، 
غير مبين : القاهرة(، موسوعة المعايير الدولية للمراجعة وإيضاحات تطبيقاتها لطفي، أمين السيد أحمد، -١٠

  ).٢٠٠٤الناشر، 
: المنصورة(، تحليل وإطار للتطبيق-المعايير الدولية للمراجعة: دراسات فييد،  الناغي، محمود الس-١١

  ).٢٠٠٠المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
،  الطرق الالمعلمية–التحليل اإلحصائي في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية  توفيق، عبدالجبار، -١٢

   ). ١٩٨٣لعلمي، الطبعة األولى، مؤسسة الكويت للتقدم ا: الكويت(
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مجلة البحوث ،  " زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجيةيدور لجان المراجعة ف " ،يمحمد الرمل أحمد، -١

، ي الثان:العدد(، ي، كلية التجارة بسوهاج، جامعة جنوب الوادالتجارية المعاصرة
  .٤٤-١ ص ص )٢٠٠١ديسمبر، 

دور جمعية المحاسبين القانونيين في تطوير األداء المهني فـي الجمهوريـة            " ديمي، منصور ياسين،     األ -٢
، كلية  مجلة الدراسات التجارية واإلدارية   ،  "اليمنية في ضوء معايير المراجعة الدولية       

، ص  )٢٠٠٦الرابع، يوليـو،    : العدد(  فرع دمنهور، جامعة  اإلسكندرية،       –التجارة  
  .    ١٧٨-٩٩ص 

 دراسـة   –عناصر جودة المراجعة من وجهة نظر مديري الـشركات المـساهمة            " بدران، سناء محمد،     -٣
، كلية التجارة، جامعة    المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية    ،  "تحليلية وتطبيقية   

  . ٥٢-١٣ص ص ) ١٩٩٦الثالث والرابع، : العدد( حلوان، 



 ١٤٧

المجلة العلميـة االقتـصاد     ،  " االستدالل على جودة المراجعة      مؤشرات"  حسن، سيد عبد الفتاح صالح،       -٤
  . ٢٥١-٢٠٣ص ص) ١٩٩٨الثالث، : العدد( ، جامعة عين شمس، والتجارة

مجلة البحوث  "  إطار مقترح  -التقرير عن الرقابة الداخلية للجهات الخارجية     "  حسن، فاروق أحمد أحمد،      -٥
األول، : العـدد (عة جنـوب الـوادي،      ، كلية التجارة بسوهاج، جام    التجارية المعاصرة 

  .                  ٨٨-٥١ص ص ) ١٩٩٩يونيو، 
دراسة تحليلية لعوامل ونماذج قياس جودة الرقابة "  حسنين، طارق محمد، وأحمد سباعي قطب، -٦

، كلية التجارة، جامعة مجلة المحاسبة واإلدارة والتامين، "الخارجية على الحسابات
  . ٤٠٦-٣٥٥، ص ص )٢٠٠٣ستون، ال: العدد( القاهرة، 

دراسة ميدانية للمحيط المهني في     –خصائص جودة المراجعة المالية     "  الحميد، عبد الرحمن بن إبراهيم،       -٧
ص ) ١٩٩٥الثالـث،   : العـدد ( ،  مجلـة اإلدارة العامـة    " المملكة العربية السعودية    

  . ٤٥٣ -٤٠٥ص
"  دراسة ميدانية للمحيط المهني في مصر        –اجعة  الخصائص المحددة لجودة المر   "  راضي، محمد سامي،     -٨

ص ) م  ١٩٩٨الثـاني،   : العـدد (، كلية التجارة، جامعة المنوفيـة،       مجلة أفاق جديدة  
  . ٣٠٢ – ٢٣٨ص

، مجلة اإلدارة العامة، "أهمية التعليم المحاسبي المستمر للمحاسب القانوني"  الرويتع، سعد بن صالح، -٩
  .  ٧٠٠ -٦٥٧ص ص) ٢٠٠٢العدد الرابع، يناير،  ( معهد اإلدارة العامة بالرياض،

 دراسـة   –استخدام نظرية تكلفة الوكالة في تحليل الطلب على جودة المراجعـة            "  سالم، محمد يوسف،     -١٠
، كليـة التجـارة،     مجلة أفاق جديدة  ،  "تطبيقية على الشركات المساهمة بسلطنة عمان     

  .  ٧٩-١ص ص ) ب-١٩٩٤الرابع، : العدد( جامعة المنوفية، 
دراسة تطبيقية على مكاتب المراجعـة      –العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة       "،   سالم، محمد يوسف   -١١

، كليـة التجـارة، جامعـة       للبحوث والدراسات التجارية  المجلة العلمية    ،   "في عمان   
  .٩٠-٤٤ص ص )أ-١٩٩٤الثاني، : العدد(، حلوان

رصد مالمح فجوة التوقعات في بيئـة       " المحسن العنقري،    السديري، فهده بنت سلطان، حسام بن عبد         -١٢
مجلة جامعة الملك عبد العزيـز لالقتـصاد        "  دراسة ميدانية  -مهنة المراجعة السعودية  

ص ) ٢٠٠٤الثـاني،   : العدد(، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز        واإلدارة
  .١٧٧-١٣٥ص 

أسباب ونتائج ضغوط موازنة الوقت في بيئة       " مفتي،   السعد، صالح بن عبد الرحمن ومحمد حسن علي          -١٣
، كليـة التجـارة، جامعـة        مجلة كلية التجارة للبحوث العلميـة      ،"المراجعة السعودية 

  .٢٦٠-٢٣٣ص ص ) ٢٠٠١الثاني، : العدد(اإلسكندرية، 
مساهمة  الشركات الي مقترح لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة فيإطار نظر" السيد أحمد،  السقا، -١٤

، يالعدد الثان(، كلية التجارة، جامعة طنطا، مجلة التجارة والتمويل،  "السعودية
   .٤٩-١ ص ص )م١٩٩٥

انخفاض مستوى أتعاب المراجعـة، وآثـاره       "  الشاطري، ايمان حسين و حسام عبد المحسن العنقري،          -١٥
ـ       : على جودة األداء المهني    ة العربيـة   دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في المملك

، كليـة االقتـصاد واإلدارة ،   مجلة الملك عبد العزيز لالقتـصاد واإلدارة  ،  " السعودية
  .  ١٦٣-٩٧، ص ص )م٢٠٠٦األول، : العدد( جامعة الملك عبد العزيز ، 

استخدام أسلوب الفحص بواسطة النظراء لرقابة جودة عمليات المراجعة         "  الصباغ، أحمد عبد المولى،      -١٦
، الجمعيـة العربيـة للتكـاليف              مجلة التكـاليف  ،  "بيقه في البيئة المصرية   وإمكانية تط 

  .٩٦-٦١ص ص ) ١٩٩٣األول، يناير ومايو، : العدد( 
  



 ١٤٨

تدعيم استقالل المراجع الخارجي في جمهورية مصر العربية في "  صبيحي، محمد حسني عبد الجليل، -١٧
مجلة الدراسات والبحوث ، "يليةدراسة تحل–ظل المتغيرات الحالية ببيئة المراجعة 

ص ص ) ٢٠٠١الثاني، : العدد( ببنها، جامعة الزقازيق، -، كلية التجارةالتجارية
٤١٠-٣٧٠.  

مفهوم وخصائص جودة المراجعة الماليـة بجمهوريـة مـصر          "  صبيحي، محمد حسني عبد الجليل،       -١٨
، كلية  ات التجارية المجلة العلمية للبحوث والدراس   "  دراسة نظرية وميدانية     –العربية  

  . ٦٢ -١٣ص ص ) ١٩٩٧األول، : العدد( التجارة، جامعة حلوان 
 دراسة ميدانية على    –قياس أثر بعض العوامل على جودة أداء مراقب الحسابات          "  طلبة، علي إبراهيم،     -١٩

، كليـة التجـارة،     المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   " مكاتب المراجعة بسلطنة عمان     
  . ١٣١٣- ١٢٨٥ص ص) ١٩٩٤األول، : ملحق العدد( شمس جامعة عين 

دراسة ميدانيـة   -نموذج مقترح لدراسة عالقة مخاطر المقاضاة بجودة المراجعة       "  طلبة، على إبراهيم،     -٢٠
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وبعد االنتهاء من عملية التصميم المبدئي لقائمة االستقصاء ومراجعتها من قبل 

  : المشرفين تم اختبارها من قبل بعض أساتذة ومدرسين في الجامعات اليمنية وهم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                      

  كلية التجــارة    

  قسم المحاسبة     

  قائمة استقصاء 

  األخ الفاضل 

                    بعد التحية والتقدير، 

جامعة –لمحاسبة مسجل في كلية التجارة تعد هذه القائمة جزءاً من بحث لنيل درجة الماجستير في ا

 دراسة نظرية -العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية" أسيوط تحت عنوان 

  . " ميدانية و

  : وتهدف هذه القائمة إلى

  .  يمنية تحديد مفهوم جودة المراجعة السائد بين األطراف المهتمة بعملية المراجعة في الجمهورية ال-١

 التعرف على آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص العوامل المؤثرة على جودة المراجعة، -٢

  .أثرهاونوعية 

  .شأن مداخل تحسين جودة المراجعة التعرف على آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة ب-٣

  : ليوحفاظاً على وقتكم عند ملء هذه القائمة يمكن االسترشاد بما ي

 .تم وضع قائمة بالمصطلحات الواردة بقائمة االستقصاء بهدف تحديد المقصود بكل منها -

أمام اإلجابة التي تعكس ) √(يمكن اإلجابة على معظم األسئلة الواردة بهذه القائمة بوضع عالمة  -

  . رأيكم وفي الخانة المخصصة لذلك

  . من جانبكمبعض األسئلة الواردة بالقائمة قد تتطلب إضافة معلومات  -

والباحث يقدم خالص شكره وتقديره لتعاونكم معه وتفضلكم باإلجابة على تساؤالت القائمة مؤكداً 

  . أن إجاباتكم ستظل موضع السرية الكاملة ولن تستخدم إال ألغراض هذا البحث

    الباحث                                                                            

   عبد السالم سليمان قاسم االهدل                                                               

    جامعة الحديدة- معيد بكلية التجارة                                                               

  :لجنة اإلشراف

  
<JÂ<‚Û¦<<àè‚Ö]<†’Þë‚ßâ<ê× <J^ÊçÖ]<çe_<…çÞ_<‚Û¦<†‘^Þ 

>جامعة أسيوط-مدرس المحاسبة  جامعة اسيوط–أستاذ المحاسبة المساعد  <
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  :االستقصاءقائمة  في الواردة  المفاهيم األساسية بعض      

 هو مدخل المراجعة المنتظم والذي يتصف بالتسلسل المنطقـي لإلجـراءات   :مدخل المراجعة المهيكلـة    -١

طبق بواسطة مجموعة شاملة ومتكاملة من السياسات وأدوات المراجعة         قرارات وخطوات التوثيق، والتي ت    الو

  .المصممة لمساعدة المراجع على إكمال عملية المراجعة

 تتمثل في مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي تتبناها مكاتـب           :معايير الرقابة على جودة المراجعة     -٢

وقـد تـشتمل   .قد تم وفقاً للمبادئ األساسية للمراجعةالمراجعة لتوفير ضمان معقول أن إنجاز مهام المراجعة     

وتتضمن  تخـصيص    ( االستقالل والنزاهة والموضوعية، وإدارة أفراد فريق المراجعة        ( تلك المعايير على    

األفراد على المهام، و سياسات تعيين المراجعين، و تطوير قدرات المراجعين من خالل التـدريب والتعلـيم                 

، و قبول عمالء جدد و االستمرار مع العمـالء الـسابقين، أداء وتنفيـذ               )ية المراجعين المهني المستمر، وترق  

ويقصد بها الرقابة علـى     (، الرقابة والمتابعة    )و يتضمن اإلشراف، و التشاور مع اآلخرين      ( عملية المراجعة   

  ). معايير الرقابة على جودة المراجعة ومتابعة تنفيذها

التأكد من التزام مكاتب المراجعة بالمعايير الموضوعة للرقابة         ويقصد بها    : الرقابة على جودة المراجعة    -٣

  .على جودة المراجعة

هي لجنة فرعية تابعة لمجلس إدارة الشركة، وتتكون من أعضاء مجلـس اإلدارة غيـر           :  لجنة المراجعة  -٤

 لجنـة المراجعـة     ويمكـن أن تقـوم    . التنفيذيين، وتعمل كحلقة وصل بين المراجع الخارجي وإدارة الشركة        

  : بالوظائف اآلتية

 .التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتغييرهم وتحديد أتعابهم •

 .التأكد من استقالل المراجعين الخارجيين •

 . الموافقة على الخدمات االستشارية اإلدارية التي يقدمها المراجعون الخارجيون وتحديد أتعابهم •

 . لشركةفحص كفاية هيكل الرقابة الداخلية با •

 . فحص نطاق ونتائج أنشطة المراجعة الداخلية •

 . مناقشة خطة ونتائج المراجعة مع المراجعين الخارجيين •

 .  فحص جوانب عدم االتفاق بين المراجعين الخارجيين واإلدارة •

تعني أن يقوم موظفو مكتب المراجعة المعين بمراجعة سياسات وإجراءات الرقابة على            :   مراجعة النظير   -٥

ودة األداء الموضوعة والمطبقة في مكتب مراجعة آخر من حيث نطاق هذه السياسات وتلـك اإلجـراءات                 ج

ومدى مناسبتها وفاعليتها، وترفع التقارير الخاصة بنتائج هذه المراجعة إلى المكتب موضوع الفحص، كمـا               

 وجود أوجه قـصور فـي       وإذا أسفرت هذه المراجعة عن    . تنشر هذه التقارير بواسطة الجهة المنظمة للمهنة      

  . سياسات وإجراءات الرقابة على جودة األداء تعرض المكتب محل الفحص لجزاءات معينة
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  : السؤال األول

     فيما يلي بعض التعاريف السائدة لجودة المراجعة، والمطلوب اختيار التعريف الذي تـراه مناسـباً مـن                 

  : وجهة نظرك

إذا –مراجع على اكتشاف التحريف المادي في القوائم المالية          تتمثل جودة المراجعة في قدرة ال      -١

  .  والتقرير عن هذا التحريف عند اكتشافه-كان موجوداً

  

 يقصد بجودة المراجعة التزام المراجع بالمعايير المهنية وقواعد وآداب المهنة التي تـصدرها              -٢

  . المنظمات المهنية المشرفة على المهنة

  

عة بضمان قيام المراجع بعمله بما يحقـق لألطـراف المهتمـة بعمليـة               تعرف جودة المراج   -٣

مستخدمي القوائم المالية، المراجعين، المنشأة محل المراجعة، والمنظمات الحكوميـة          (المراجعة  

  . األهداف المتوقعة من عملية المراجعة) والمهنية ذات الصلة

  

  : فيما يلي عدد من العوامل، برجاء:   السؤال الثاني

  . كل عامل منها على جودة المراجعةمدى موافقتك على تأثير تحديد ) أ( 

إذا كنت ترى أن أي عامل من هذه العوامل له تأثير على جودة المراجعة فما هي نوعيـة هـذا األثـر                      ) ب(

  ).  سلبي/إيجابي (

موافق 

  جداً

  

  

 موافق

  

  

  

 محايد

  

غير 

 موافق

  

  

غير 

موافق 

 مطلقاً

  

  نوعية األثر
  مؤثرة على جودة المراجعةالعوامل ال

 سلبي إيجابي          

                . كبر حجم مكتب المراجعة-١

                . السمعة المهنية لمكتب المراجعة-٢

                . كثرة الدعاوى المرفوعة ضد مكتب المراجعة-٣

                .  زيادة المنافسة بين مكاتب المراجعة-٤

 نشاط  تخصص مكتب المراجعة في مراجعة-٥

  . محدد
          

    

 التزام مكتب المراجعة بمعايير المراجعة -٦

  . المتعارف عليها
          

    

 التزام مكتب المراجعة بمعايير الرقابة على -٧

  . جودة المراجعة
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موافق 

  جداً

  

  

 موافق

  

  

  

 محايد

  

غير 

 موافق

  

  

غير 

موافق 

 مطلقاً

  

  نوعية األثر
  مؤثرة على جودة المراجعةالعوامل ال

 سلبي إيجابي          

 طول مدة ارتباط مكتب المراجعة بعميل -٨

  .المراجعة
          

    

                .  كبر حجم أتعاب عملية المراجعة-٩

 اتباع مكتب المراجعة ألسلوب هيكلة عمليات -١٠

  .  المراجعة
          

    

                خبرة فريق المراجعة-١١

 االتصاالت الجيدة لفريق المراجعة مع عميل -١٢

  . المراجعة
          

    

                . كبر حجم المنشأة محل المراجعة-١٣

 قوة هيكل الرقابة الداخلية للمنشأة محل -١٤

  .المراجعة
          

    

                . تعقد مهام المراجعة-١٥

  : السؤال الثالث

مدى فيما يلي بعض المظاهر التي يمكن االستدالل منها على جودة المراجعة، والمطلوب تحديد 

  .موافقتك على كل مظهر من هذه المظاهر

  مظاهر االستدالل على جودة المراجعة
موافق 

  جداً
محايد  موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 مطلقاً

 الجوهرية في التحريفاتاكتشاف المراجع لألخطاء أو  -١

  .   واإلفصاح عنها في تقريرهالقوائم المالية
          

 التزام المراجع بمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني -٢

  . التي تضعها المنظمات المهنية
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  مظاهر االستدالل على جودة المراجعة
موافق 

  جداً
محايد  موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 مطلقاً

            .الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعةقلة عدد  -٣

تعرض مكتب المراجعة للعزل أو التغيير من قبل  عدم -٤

  . عمالئه
          

تعرض أتعاب المراجعة للتخفيض والمساومات من عدم  -٥

  .قبل العمالء
          

تعرض عمالء مكتب المراجعة لحاالت الفشل المالي عدم  -٦

  .واإلفالس
          

ارتباط مكتب المراجعة بعميل تفتقر إدارته إلى النزاهة عدم  -٧

  .  لسمعةوا
          

قبول مكتب المراجعة لمهام مراجعة تنقصه الخبرة في عدم  -٨

  . ممارستها
          

  : السؤال الرابع

  فيما يلي بعض وسائل تحسين جودة المراجعة، برجاء بيان مدى موافقتك عليها ؟  

  وسائل تحسين جودة المراجعة
موافق 

  جداً
 محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  مطلقاً

            لرقابة على جودة المراجعة لوجود معايير  -١

             الرقابة على جودة المراجعة بواسطة مراجعة النظير -٢

            الرقابة على جودة المراجعة عن طريق هيئة حكومية -٣

            تدعيم استقالل المراجع -٤

 اًها عددو إلزام مكاتب المراجعة بأن يجتاز مراجع-٥

  تعليم المهني المستمر  من ساعات الاًمعين
          

   وسائل أخرى اذكرها-٦

            



  ١٦٥

  :  الخامسالسؤال 

  .في السؤال السابق إيجابية) ٣(، أو الفقرة )٢(              إذا كانت إجابتك على الفقرة 

  : هل يكون اإللزام بتطبيق معايير رقابة الجودة على  . ١

  ة والمتوسطة         مكاتب المراجعة الكبيرة فقط جميع مكاتب المراجعة       مكاتب المراجعة الكبير

(      )                               (      )                                 (     )       

  : وهل من األفضل أن يتم ذلك خالل. ٢

  (     )           كل سنة                              -

                (     )                 كل سنتين              -

  (     ) كل ثالث سنوات                     -

  (     ) كل خمس سنوات                    -

  .................. مدة أخرى اذكرها     -



  ١٦٦

  : السادسالسؤال 

 مدى برجاء تحديد، إذا كنت توافق على أن تدعيم استقالل المراجع يؤدي إلى تحسين جودة المراجعة. أ

  . موافقتك على كل من المقترحات التالية لتدعيم استقالل المراجع

  مقترحات تدعيم استقالل المراجع
موافق 

  جداً
 محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  مطلقاً

             وجود لجان مراجعة في الشركات محل المراجعة -١

            .  وجود نص قانوني بتغيير المراجع إلزاميا-٢

 وضع قيود على تقديم الخدمات األخرى بخالف -٣

  . المراجعة لعمالء المراجعة
          

 عدم زيادة دخل مكتب المراجعة من عميل واحد على -٤

  .نسبة معينة من إجمالي األتعاب المهنية للمكتب
          

            :أخرى اذكرها

            

فهل تفضل أن يكون تكوين لجان ل المراجعة، إذا كنت توافق على وجود لجان مراجعة في الشركات مح. ب

  اختياري للشركة                                        إلزامي على الشركات            : المراجعة

                        (     )                                                     (    )  

 دخل مكتب المراجعة من عميل واحد على نسبة معينة من إجمالي األتعاب إذا كنت توافق على عدم زيادة. ج

  المهنية للمكتب، فما هي هذه النسبة؟ 

  .من إجمالي أتعاب المكتب% ١٥ -

  . من إجمالي أتعاب المكتب% ١٠-

  . من إجمالي أتعاب المكتب% ٥ -

  ):.......................اذكرها( نسبة أخرى -



  ١٦٧

  : ة بيانات شخصية ومهني

  . )اختياري                                                        (: االسم) ١(

  : المؤهالت العلمية) ٢(

  .      (       )                                            بكالوريوس        - 

      ). (                                             دبلوم دراسات عليا     -

    (       ).                                                ماجستير        -

  (       ).                                                         دكتوراه  -

  : اذكرها(       ).  عضوية في جمعية مهنية                                        -

  : اذكرها (       ).                                         معية مهنية  زمالة في ج-

  الوظيفة ) ٣(

  (   ).         )محاسب قانوني(  مراجع-

  (   ).  مدير مالي                      -

  (   ).  موظف بقسم االئتمان في بنك   -

  :سنوات الخبرة في الوظيفة) ٤(

  (   ).                         أقل من خمس سنوات       -

   (   ).      عشر سنوات  أقل من  من خمس سنوات إلى -

  .    (   )إلى أقل من خمس عشرة سنة من عشر سنوات -

  (   ).  من خمس عشرة سنة إلى أقل من عشرين سنة    -

  (   ).  أكثر من عشرين سنة                             -

     
  



Abstract 

The research aimed to recognize the concepts of audit quality, the factors that 
affect it and the kinds of these effects. In addition, it aimed to recognize the audit 
quality enhancement methods according to the views of the concerned parties of audit 
process in Yemeni environment.  

The questionnaires have been prepared and distributed to the concerned parties 
of audit process in Yemeni environment (auditors, financial managers, and credit 
officers in banks that operate in Yemen). The research data has been gathered and 
analyzed using relevant statistical methods.    

The research has concluded that all audit process concerned parties agreed upon 
the all affected factors under study on audit quality. Experience of audit team was 
most important affected factor on audit quality; followed by auditing standards 
commitment, audit quality control standards commitment, reputation of the audit firm, 
internal control structure, and good communication between audit team and client.  

All audit process concerned parties also agreed upon the inference indicators of 
audit quality. The professional standards commitment has taken the first rank 
according to the importance; followed by detecting errors and material forbidden in 
financial statements and disclosing them in audit report, then refusing audit tasks that 
lack enough experience by the audit firm. 

With regard to the audit quality enhancement methods, the research has reached 
to nonexistent of material differences among the opinions of audit quality concerned 
parties about these methods except of the audit quality control by peer review and 
governmental organization. A factor of audit quality control standards has taken the 
first rank according to the importance by the views of all audit quality concerned 
parties, followed by supporting the auditor's independence and enforcing audit firms 
to be involved in continuing professional education program.  

According to the research results, the researcher has concluded to a group of 
recommendations. The most important are: quick issuance of professional and control 
standards on audit quality especially in Republic of Yemen, help users to understand 
the audit quality importance as the first standard of the auditor's selection. In addition, 
enforcing the audit firms to be involved in continuing professional education and 
enforcing corporations to establish audit committees.                                                                                    

 

 

    

       




