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 شكر وتقديرشكر وتقدير

الذي ىدانا لما فيو  ،العالـ فوؽ كؿ عميـ ،ب العرش العظيـالشكر األوؿ واألخير لمجميؿ ر 
كما أسجؿ جزيؿ شكري . وفتح لنا األذىاف والعقوؿ فمو الحمد حتى يرضى ،اليدي والخير العميـ

ولـ  ،وامتناني لممشرؼ عمى ىذه الدراسة األستاذ الدكتور سالـ حمس الذي لـ يدخر جيدا إال بذلو
فجزاه اهلل خيرا واعترافا بالفضؿ وتقديرا لمجميؿ أتوجو  ،شاد والتشجيعيتوانى عف تقديـ النصح واإلر 

بجزيؿ الشكر واالمتناف إلي األخ والصديؽ العزيز الدكتور عماد الباز الذي قدـ لي التوجييات 
  والنصائح القيمة خالؿ انجاز ىذا العمؿ.

اخص كما أتقدـ بالشكر والعرفاف إلى كؿ مف ساعدني في إتماـ ىذا العمؿ و 
 عمار الطويؿ عمى ما بذلوه مف جيد في سبيؿ تسييؿ :األستاذو  األستاذ: عصاـ الطويؿ:بالذكر
والى ابنة  ،كما أتوجو بجزيؿ الشكر والعرفاف واالمتناف إلى ابنتي الغالية ربا سامي إسماعيؿ .عممي

  .أخي الغالية ىناء ماىر إسماعيؿ لما بذلوه في سبيؿ إتماـ ىذه الرسالة

خير أرجو مف اهلل سبحانو وتعالى أف يجعمو في صالح اإلعماؿ التي ينتفع بيا واف وفي األ
يكتبنا مف الذيف يجعموف مف العمـ مسعى ومف العمؿ وسيمو ومف النجاح ثمرة تضيء عمى األجياؿ 

 .بنور الفيـ
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 الخارجي المراجع مدى مساىمة لجان المراجعة في دعم وتعزيز استقالل
 ممخص الدراسة

ىذه الدراسة مف خالؿ استعراض أىمية لجاف المراجعة وتحميؿ واختبار مدى مساىمتيا  ىدؼجاء 
مناخ المناسب لو ألداء واجبو عمى في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي عف طريؽ توفير ال
طورت ه الرسالة ولتحقيؽ ىدؼ ىذ .أكمؿ وجو وحمايتو مف أي ضغوط مف جانب إدارة الشركة

مكاتب مدققي الحسابات المزاوليف لمينة تدقيؽ الحسابات في استبانو وزعت عمى عينة مف 
لتي يمكف أف تمارسيا وقد تضمنت اإلستبانو األنشطة ا ،العاممة في قطاع غزة وشركات التدقيؽ

  -:وقد خمصت الدراسة إلى ما يمي لجنة المراجعة وتسيـ في تدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي

أف توصية لجنة المراجعة باختيار المراجعيف وتحديد أتعابيـ يؤدي إلى تدعيـ استقالؿ  .1
  .وزيادة فعالية المراجعة وتحسيف جودة أدائيا ىؤالء المراجعيف

إلى وجود تأثير إيجابي لكؿ مف اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج  توصمت الدراسة .2
وتغيير أعضاء لجنة  ،وأيضًا عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي ،الشركة

 .عمى تدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي المراجعة بصورة دورية
إيجابي عمى دعـ  و تأثيرأف إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف القوائـ المالية ل .3

 .المراجع الخارجيوتعزيز استقالؿ 

عطائيا مزيد مف  وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة تفعيؿ دور لجاف المراجعة وا 
وأف يتـ وضع الئحة التزاـ مف قبؿ الشركات المساىمة يتـ تقييميا مف ىيئة سوؽ  ،الصالحيات

حة وبشكؿ خاص ضرورة وجود لجاف مراجعة في ىذه األوراؽ المالية وأف تتضمف ىذه الالئ
الشركات بعد أف تبيف أف عمؿ المراجع يتأثر بنسبة كبيرة في ظؿ وجود ىذه المجاف بما يعزز 

  .ويدعـ مف استقالليتو
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 Audit Committees Contribution in Enhancing External  

 Auditor Independence 

  

Abstract 

The goal of this study came through a review of the importance of audit 

committees، and analyze and test the extent of their contribution in supporting 

and strengthening the independence of the external auditor by providing an 

appropriate climate for him to perform his duty to the fullest, and protect him 

from any pressure from the management of the company. And To achieve the 

goal of this study it has developed a questionnaire and it was distributed to a 

sample of the auditors whom practicing audit in special audit firms and audit 

firms working in Gaza Strip. And the questionnaire has included the activities 

that can be exercised by the Audit Committee، and contribute in the 

strengthening of the independence of the external auditor. The study concluded 

the following : 

1. The recommendation of the Audit Committee's selection of auditors and 

fix their remuneration leads to a strengthening of the independence of 

those external auditors and increase the effectiveness of the audit and 

improve the quality of their performance  

2. The study found that a presence of a positive effect for each of the 

selection of members of the audit committee from outside the company، 

and also a number of meetings of the Audit Committee with the external 

auditor، and to change the members of the Audit Committee periodically 

to the strengthen of the independence of the external auditor . 

3. the disclosure of the audit committee for its report within the financial 

statements has a positive effect on supporting and strengthening the 

independence of the external auditor.  

In According of the results of the study، the researcher recommended the need to 

activate the role of audit committees، and give it more powers، and make a list of 

commitment by the companies and to be evaluated from the stock market, and 

this regulation include in particular the need for audit committees in these 

companies after it was discovered that the work of external auditor influenced by 

a large margin in the presence of these committees so as to enhance and support 

of his independence . 
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 انفصم األول
 واندراسات انسابقة انعاواإلطار 

 العام لمدراسةاإلطار  :المبحث األول
  :المقدمة1/1/1  

ارات مالية مفاجئة وحادة في بعػض األحيػاف، نتجػت بسػبب لقد ظيرت في العالـ الغربي مؤخرًا انيي 
فشؿ بعض الشركات بالتقيد باألعراؼ وأسػاليب الضػبط لعممياتيػا، وكػاف ليػذه االنييػارات انعكاسػات 
سػػمبية عمػػى الحيػػاة التجاريػػة والماليػػة فػػي البمػػد الػػذي حصػػمت فيػػو، وباالقتصػػاد المحمػػي والػػدولي، كمػػا 

بية أيضػػا عمػػى الييئػػات اإلداريػػة فػػي ىػػذه الشػػركات وأعضػػاء مجػػالس كػػاف ليػػذه االنييػػارات نتػػائج سػػم
 2008) ،ىمش)د .إداراتيا مف حيث تحميميـ مباشرة المسؤولية الشخصية لفشؿ مؤسساتيـ

كثيػػرا مػػف القضػػايا،  ،ة المعاصػػرة التػػي يمػػوج بيػػا العػػالـكمػػا أفػػرزت األزمػػات والمتغيػػرات االقتصػػادي
تمػػػؾ القضػػػايا انييػػػار العديػػػد مػػػف الشػػػركات أبػػػرز مي، ومػػػف والتػػػي باتػػػت موضػػػع اىتمػػػاـ دولػػػي متنػػػا

، والتػػي World Comاألمريكيػػة، وشػػركة ورلػػدكـو Enron ، وأىميػػا شػػركة انػػروفالكبػػرىالعالميػػة 
، ولـ تكف فضيحة ىذه ألمواليـوما نجـ عنيا مف خسارة المساىميف  ىزت االقتصاد األمريكي بشدة

، تجمػت فػي الفسػاد المحاسػبي المػاؿعيات عديدة في سػوؽ والتي أعقبيا تدا ،الشركات أخر الفضائح
    (2009، )سامي .وضعؼ آليات الرقابة عمي أنشطة المؤسسات المالية،واإلداري

ومع ازدياد فرض القيود القانونيػة فػي كثيػر مػف الػدوؿ المتقدمػة االقتصػادية، وضػخامة حجػـ مجمػس 
ع تنػاوؿ العمميػة الخاصػة باسػتعراض مراجعػة بما ال يتناسب م ،أعضاءه، وعدـ التجانس بيف اإلدارة

، ومصمحة جودة التقارير اإلدارةوكذلؾ الخالفات التي قد تثور بيف مصالح  ،القوائـ المالية لمشركات
عمػػي  اإلدارةظيػػور لجػػاف المراجعػػة فػػي الشػػركات، لمسػػاعدة مجػػالس  إلػػي أديكػػؿ ذلػػؾ  ─الماليػػة 

ومراجعة  تعابوألؾ لدعـ استقالؿ المراجع الخارجي وتحديد ذكو  ،اإلشرافيةااللتزاـ والوفاء بمسئوليتيا 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواردة بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمتأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائـ الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارير 

.kenanaonline.com/users/esraaa/posts/112118 

مثػػؿ الواليػػات  ،وتعتبػػر لجػػاف المراجعػػة مػػف المفػػاىيـ الحديثػػة التػػي تحظػػي باىتمػػاـ العديػػد مػػف الػػدوؿ
، وكندا، و المممكة المتحػدة، واسػتراليا، وغيرىػا مػف الػدوؿ، كمػا توصػي العديػد مػف األمريكيةة المتحد

مػف  والتأكػدالمنظمات المينية بتكوينيا، نظرا لمدور الذي تقوـ بو في مراقبة عمميات التقرير المالي، 
 إصػدار إلػي الػذي حػدا بػبعض الػدوؿ األمػرمصداقيتيا، وكذلؾ في تدعيـ استقالؿ عممية المراجعة، 
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كمػػا شػػاركت جيػػود العديػػد مػػف  .التشػػريعات الممزمػػة لوجودىػػا داخػػؿ الشػػركات المسػػاىمة العاممػػة بيػػا
خاصػػة دراسػػة دورىػػا  ،األخيػػرةالبػػاحثيف والكتػػاب فػػي الفكػػر المحاسػػبي فػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػي السػػنوات 

سػػػيف جودتيػػػا فػػػي تػػػدعيـ اسػػػتقالؿ وظيفػػػة المراجعػػػة والمحافظػػػة عمييػػػا وتح ألدائيػػػاوتحديػػػد معػػػايير 
الػذي يػؤدي فػي النيايػة  األمػرقناة اتصاؿ بيف اإلدارة والمراجعيف،  تعتبرف لجاف المراجعة أباعتبار 

المنظمػػة لالقتراحػػات المالئمػػة التػػي يقػػدميا المراجػػع ومػػا  إدارةإلػػي تػػوفير وزيػػادة فػػرص احتمػػاؿ تنفيػػذ 
وتكػػويف لجػػاف المراجعػػة،  ءإنشػػاولقػػد طرحػػت فكػػرة  .المينػػي األداءيسػػتتبعة ذلػػؾ مػػف تحسػػيف جػػودة 

لممساىميف والمستثمريف، وكػذلؾ  اإلدارةلغرض زيادة مصداقية، وموثوقية، القوائـ المالية التي تعدىا 
العميػػا، لمقيػػاـ بمياميػػا المنػػوط القيػػاـ بيػػا بكفػػاءة وفعاليػػة، ولتػػدعيـ اسػػتقاللية المراجػػع  اإلدارةلمسػػاندة 

نظاـ الرقابة الداخمية، وما  أداء فضال عف تحسيف جودة الداخمي، وحماية حيادية المراجع الخارجي،
  2009)، )سامي .ةعممية المراجع أداءيستتبعو مف رفع كفاءة 

دة، عمػي الشػركات المسػاىمة فاف ىناؾ ضػغوط متزايػدة مػف جانػب جيػات عديػ ،إلي ذلؾ وباإلضافة
المجمػػع  أصػػدرهيػػر الػػذي لنشػػر تقػػارير لجػػاف المراجعػػة، وعمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ، فقػػد تضػػمف التقر  العامػػة

اقتراحػػات ىامػػة لزيػػادة ثقػػة الجميػػور فػػي التقػػارير  ،1993األمريكػػي لممحاسػػبيف القػػانونييف فػػي عػػاـ 
لػػدي ىيئػػة تػػدوؿ  أسػػيمياالشػػركات المسػػاىمة المسػػجمة  إلػػزاـومػػف ىػػذه االقتراحػػات، ضػػرورة  ،الماليػػة
مراجعػة، يصػؼ مسػئولياتيا وكيفيػة المالية، بػاف تتضػمف تقاريرىػا السػنوية تقريػر عػف لجنػة ال األوراؽ

 .بػػاف المجنػػة قػػد نفػػذت مسػػئولياتيا بطريقػػة مالئمػػة ،لممسػػاىميف إخطػػارتنفيػػذىا، والػػذي يعتبػػر بمثابػػة 
 ( 2003، )غالي
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 :الدراسة مشكمة 2/1/1 

 إف توافر االستقالؿ والحياد لدي المراجع الخارجي يعزز الثقػة فػي الػرأي الػذي يبديػو فػي تقريػره عمػي
القػػػوائـ الماليػػػة المنشػػػورة، وليػػػذا فػػػاف اسػػػتقالؿ المراجػػػع يعتبػػػر حجػػػر الزاويػػػة الػػػذي تقػػػـو عميػػػو مينػػػة 

 اإلدارةالرئيسية لوجودىا، ولقد تعرض استقالؿ المراجع لمتيديد نتيجة لتمكف  األسبابالمراجعة واحد 
اللية مراجػػػع وتعتبػػػر مشػػػكمة اسػػػتق .تفيمػػػا معيػػػا أكثػػػرمراجػػػع  إلػػػيمػػػف التػػػدخؿ فػػػي تغييػػػر المراجػػػع 

الػػػذي يعكػػػس ضػػػعفا كبيػػػرا فػػػي  األمػػػرمشػػػكالت ممارسػػػة المينػػػة،  أىػػػـعميمػػػو، مػػػف  أمػػػاـالحسػػػابات 
اسػػػتقاللية المراجػػػع الخػػػارجي، بالػػػدور المػػػزدوج الػػػذي يقػػػوـ بػػػو كوكيػػػؿ عػػػف  أىميػػػةالمينػػػة، وتػػػرتبط 

ائـ الماليػػة اإلدارة، وكقػػاض يحكػػـ عمػػي القػػو  أعػػدتيافػػي تػػدقيؽ القػػوائـ الماليػػة التػػي  األمػػواؿ أصػػحاب
ف إلدارة أو  ،المحايػد فييػا رأيػوويبػدي  تعابػوأاإلدارة، وتممؾ سػمطة تعيينػو وعزلػو وتحديػد  أعدتياالتي 

األمػر الػذي يػؤدي إلػى تػدىور  الشركة قدرة عمى التأثير عمى سموؾ المراجعيف عند إعدادىـ التقارير
فانػػو يتعػػيف تػػوافر  لػػذلؾ مالئيػػـفػػي بعػػض األحيػػاف ينحػػاز المػػراجعيف لعو  ،وظيفػػة المراجعػػة الخارجيػػة

المشػػػروع،  إدارةضػػػغوط مػػػف  أيػػػةالضػػػرورية التػػػي تضػػػمف اسػػػتقالليتو، وعػػػدـ وقوعػػػو تحػػػت  اآلليػػػات
عمػػي  تػػدعـ اسػػتقالؿ المراجػػع الخػػارجي أفالمناسػػبة التػػي يمكػػف  اآلليػػةوتعتبػػر لجػػاف المراجعػػة ىػػي 

 .يتوقضايا تؤثر عمي استقاللفي  ،واإلدارةتعمؿ كحمقة وصؿ بيف المراجع  أفيمكف  أنيااعتبار 
لجان المراجعة  ما مدى مساىمة :ىو ضوء ىذا العرض فاف السؤاؿ الرئيسي لمشكمة الدراسة ىوعم

 في دعم وتعزيز استقاللية المراجع الخارجي في الشركات المساىمة العامة ؟

 :التساؤالت التالية ومف ىذا السؤاؿ الرئيسي لممشكمة تتفرع

يساىـ اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج الشركة في تدعيـ أي مدى يمكف أف  إلى .1
 وتعزيز استقاللية المراجع الخارجي ؟

ما مدى قياـ لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو، وتحديد أتعابو في دعـ استقاللية  .2
 المراجع الخارجي ؟

 عـ وتعزيزارجي عمي دثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع الخأما  .3
  ؟استقالليتو

ثر تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصفة دورية في دعـ وتعزيز استقاللية المراجع أما  .4
  ؟الخارجي

عنو عمى  واإلفصاحثر تضميف تقرير لجنة المراجعة ضمف القوائـ المالية لمشركة أما  .5
 تدعيـ استقاللية المراجع الخارجي ؟ 
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مساىمة لجاف المراجعة في دعـ استقاللية  كانيةإمالمراجعيف حوؿ  أراءثر اختالؼ أما  .6
 الخارجي ؟  المراجع

 :أىداف الدراسة 3/1/1 

وىو دراسة وتحميػؿ دور لجػاف المراجعػة فػي دعػـ وتعزيػز  ،تحقيؽ ىدؼ عاـ إليتيدؼ ىذه الدراسة 
ويتحقػػؽ ىػػذا اليػػدؼ مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف  ،اسػػتقالؿ المراجػػع الخػػارجي فػػي الشػػركات المسػػاىمة

  :الفرعية التالية ؼاألىدا

فعالػػة فػػي تػػدعيـ  كػػأداة المراجعػػةلجػػاف  إلػػي الكبػػرىدراسػػة مػػدى حاجػػة الشػػركات المسػػاىمة  .1
 .المراجع الخارجي ليذه الشركات استقالؿ

ينػػتج عنػػو تػػدعيـ اسػػتقالؿ  ،وجػػود لجػػاف مراجعػػة داخػػؿ الشػػركات المسػػاىمة أىميػػةبيػػاف أف  .2
 .يتعرض ليا مف جانب اإلدارة ضغوط قد يأالمراجع الخارجي لمشركة في مواجية 

كاف ىذا الدور لمجاف المراجعة في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي يستند في  إذاتوضيح ما  .3
ذلؾ مف موقػع تجػارب الػدوؿ السػابقة فػي ىػذا المجػاؿ، والدراسػات السػابقة التػي تناولػت ىػذا 

  .الموضوع
مكنيػػا المسػػاعدة فػػي تػػدعيـ ، لكػػي يي يجػػب أف تقػػـو بيػػا لجػػاف المراجعػػةالتػػ األنشػػطةتحديػػد  .4

  .استقالؿ المراجعيف الخارجييف
ضػػػفاءدور لجػػػاف المراجعػػػة فػػػي تحسػػػيف عمميػػػة إعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة،  إبػػػراز .5 بعػػػد الثقػػػة  وا 

المتطمبػات الضػرورية لتحسػيف الييكػؿ  كأحد، نزاىة القوائـ المالية وتأكيدوالمصداقية عمييا، 
  .الشركات المساىمة الرقابي في

والمسػػئوليات الممقػػاة  ،وأىػػدافياالضػػوء عمػػي ماىيػػة لجػػاف المراجعػػة مػػف حيػػث تشػػكيميا  إلقػػاء .6
 .عاتقيا عمي

إلػػػي زيػػػادة االىتمػػػاـ بموضػػػوع لجػػػاف المراجعػػػة فػػػي  أدتالوقػػػوؼ عمػػػي أىػػػـ البواعػػػث التػػػي  .7
 .المساىمة الشركات

 :فرضيات الدراسة 4/1/1 

صاياةة فاروض الدراساة عماي النحاو الساابقة يمكان  لألىدافبناء عمي مشكمة الدراسة وتحقيقا  
 :التالي

  لجنة المراجعة مف  أعضاءبيف اختيار  إحصائيةىناؾ عالقة ذات داللة  :األوليالفرضية
 .خارج الشركة واستقاللية المراجع الخارجي
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 بيف قياـ لجنة المراجعة باختيار إحصائيةىناؾ عالقة ذات داللة  :الفرضية الثانياااااة 
 . راجع الخارجيواستقاللية الم إتعابوحديد المراجع وتعيينو وت

 نةاجتماعات لج بيف زيادة عدد إحصائيةىناؾ عالقة ذات داللة  :الفرضية الثالثاااااة 
 . رجي واستقاللية المراجع الخارجيالمراجعة مع المراجع الخا

 لجنة المراجعة أعضاءبيف تغيير  إحصائيةىناؾ عالقة ذات داللة  :الفرضية الرابعااااة 
 .واستقاللية المراجع الخارجيبصفة دورية 

 لجنة المراجعة عف  إفصاحبيف  إحصائيةىناؾ عالقة ذات داللة  :الفرضية الخامساااة
 .تقريرىا ضمف القوائـ المالية لمشركة واستقاللية المراجع الخارجي

 ؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطات أراء المػراجعيف حػو  :الفرضية السادساااة
إلػػي كػػؿ  تعػػزي ،مسػػاىمة لجػػاف المراجعػػة فػػي دعػػـ وتعزيػػز اسػػتقالؿ المراجػػع الخػػارجي مػػدي

وعدد سنوات  ،التخصص العممي ،المؤىؿ العممي ،مف )الوظيفة الحالية في مكتب المراجعة
 .الخبرة في مجاؿ العمؿ، الشيادة المينية(

 :أىمية الدراسة 5/1/1 

بحثيػة قػؿ تناوليػا فػي حقػؿ المراجعػة مػف قبػؿ البػاحثيف فػي  تساىـ الدراسػة الحاليػة فػي ارتيػاد منطقػة
والدراسػػػات الميدانيػػػة فػػػي الػػػدوؿ  األكاديميػػػةفػػػي الوقػػػت الػػػذي تيػػػتـ فيػػػو الكتابػػػات  ،بيئتنػػػا الفمسػػػطينية
وؿ العربية بموضوع لجاف وبعض الد ،مثؿ الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا ،العريقة في المينة

إلي ضعؼ الثقة في النظاـ  أدتينيا لمواجية جوانب القصور والمشاكؿ التي وضرورة تكو  المراجعة
مصػػداقية القػػوائـ الماليػػة، ونقػػص اسػػتقاللية المراجػػع  بسػػبب نقػػص ،الرقػػابي فػػي الشػػركات المسػػاىمة

 .والفشؿ المالية في ىذه الدوؿ اإلفالسالذي ترتب عميو ظيور حاالت  األمر ،الخارجي

 :أىميامن عدة جوانب  ىميتياأوتستمد الدراسة الحالية 

البحث في الجانب التطبيقي كمحاولة لموصوؿ إلي نتائج واقعية تعبر عف حقيقة  أىميةتنبع  .1
فػػي دعػػـ اسػػتقاللية المراجػػع الخػػارجي مػػف منظػػور المػػراجعيف  مسػػاىمة لجنػػة المراجعػػة ىمػػد

لميػاـ التػي يجػب بتكوينيػا، وا واإللػزاـ، وذلؾ في ظؿ التواجػد الفعمػي لمجنػة المراجعػة أنفسيـ
 .اإللزاـف تؤدييا في ظؿ ذلؾ أ

 ،دعػػـ اسػػتقالؿ المراجػػع الخػػارجي فػػيلجػػاف مراجعػػة بالشػػركات المسػػاىمة  إبػػراز أىميػػة دور .2
 ،خػػػذ مالحظاتػػػو موضػػػع االىتمػػػاـأممػػػا يػػػوفر الضػػػماف بػػػالتزاـ مجمػػػس اإلدارة بالعمػػػؿ عمػػػي 

 .راجع الخارجيوتحقيؽ جودة عممية المراجعة وجودة الخدمات التي يقـو بيا الم
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البحث في الدور الياـ والحيوي الذي تمعبو لجػاف المراجعػة فػي تػدعيـ اسػتقالؿ  أىميةتتمثؿ  .3
ومػا تقػػوـ بػو مػف دور رئيسػػي وفعػاؿ فػي زيػػادة  ،المراجػع الخػارجي فػي المنشػػات االقتصػادية

البحػث  أىميػةولعػؿ  ،ت لقػوائـ ماليػة خاليػة مػف الغػش والتالعػبآتمػؾ المنشػ إصػداراحتماؿ 
قػوي ومباشػر عمػي اقتصػاديات الػدوؿ  تأثيرزداد عندما تكوف ىذه المنشات االقتصادية ليا ت

  .والدخوؿ القومية ليذه الدوؿ
تتسػػـ  أعمػػاؿوتػػوافر بيئػػة  ،تػػوافر الموثوقيػػة والشػػفافية فػػي القػػوائـ والتقػػارير الماليػػة لمشػػركات .4

عـ القػػػػػدرات التنافسػػػػػية ممػػػػػا يػػػػػد ،وأحكاميػػػػػاوزيػػػػػادة فعاليػػػػػة الرقابػػػػػة  ،والمصػػػػػداقية بالشػػػػػفافية
ذلػػؾ عمػػي بػػرامج التكمفػػة واالرتقػػاء بجػػودة المنتجػػات وزيػػادة حصػػة  آثػػارويػػنعكس  ،لمشػػركات

 الشركة التسويقية. 
والوسائؿ التي  اآلليات ىحدإالدراسة بتناوؿ لجاف المراجعة ك تكتفي ىذه :حدود الدراسة 6/1/1 

 .أخري في ىذا المجاؿ آلليات ولف تتعرض ،استقالؿ المراجع الخارجي تؤدي إلي تدعيـ
  :مصطمحات الدراسة 7/1/1 

 The Audit Committee / لجنة المراجعة: 

 لجنة محكمة منبثقة مف مجمس اإلدارة مكونة بشكؿ رئيس مف مديريف غير تنفيذييف
 باالستقالؿ عمى عكس المجاف المحكمة األخرى المكونة مف مجمس اإلدارة مثؿ يتسموف 
 . أو التنفيذيةالمجاف المالية  

 New York Stock Exchange (NYSE) /  بورصة نيويورؾ لألوراؽ المالية 
وىي أكبر سوؽ لتبادؿ األوراؽ المالية في  ،شارع ووؿ ستريت ،تقع في مدينة نيويورؾ

عدد  حيث مفة بورص وثاني أكبر بالدوالر مف حيث تعامالتياالواليات المتحدة األمريكية 
 .الشركات المدرجة

 Securities & Exchange Commission  (SEC )  /ـ ت ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية
وميمتيا  ،1934 مف قبؿ الحكومة األمريكية سنة إنشاء ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية

كما أنيا وكالة  .يط المعمومات المالية المقدمة الى المساىميفالمساعدة في تطوير وتنم
فضاًل عف عدة  ،1934 وتشرؼ عمى تنفيذ قانوف تداوؿ األوراؽ المالية لسنة حكومية تدير
تعميمات تنص عمى  وفيما لو صمة بالتدقيؽ فإف لييئة تداوؿ األوراؽ المالية .قوانيف أخرى

ات المساىمة وفقًا لمعايير التدقيؽ المعتمدة وذلؾ مف ضرورة تدقيؽ البيانات المالية لمشرك
 .ـ1972ـ و1940 خالؿ توصياتيا ونشراتيا الصادرة في األعواـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 The American Stock Exchange (AMEX)  /يةالبورصة األمريكية لألوراؽ المال  
 في مدينة نيويورؾ قعوت ،ثاني أكبر بورصة في الواليات المتحدة بعد بورصة نيويورؾ

وىي .جميع األوراؽ المالية المتداولة في الواليات المتحدة ٪ مف 10تعامؿ مع حواليوت
لألوراؽ  وتمثؿ ،والمشتقات تداوؿ صناديؽ االستثمارو سوؽ المزاد في األسيـ  تعمؿ في

 .المالية ثالث أكبر مف حيث حجـ التداوؿ في الواليات المتحدة
 The American Institute Of Certified Public Account (AICPA)  

 المحاسبة مينة العالـ تمثؿ في أكبر جمعية وى :المجمع االمريكي لممحاسبيف القانونييف
ويضع المعيد مجموعة مف المعايير  .بمداً  128 عضو في370,000مع ما يقرب مف

الخاصة والمنظمات غير الربحية،  الشركات لممينة، ومعايير لمراجعة حسابات األخالقية
 .والحكومات المحمية ات الفدراليةوالمنظم

 Institute Of Internal Auditors IIA)/ ) مجمع المراجعيف الداخمييف 
 Committee Tread Way / لجنة تريدواي  

وعرفت بالمجنة القومية لمحد مف الغش في القوائـ المالية  1985شكمت ىذه المجنة في عاـ 
National Commission on Fraudulent Financial Reporting (NCFFR)، 

( وىو اسـ رئيسيا في ذلؾ Tread Wayولدراسة التقارير المالية االحتيالية وعرفت بمجنة )
 .الوقت

 Audit Standard Board ((ASB / مجمس معايير التدقيؽ  
في إصدار تعميمات ممزمة (ASB)  وتتمخص الميمة األساسية لمجمس معايير التدقيؽ

والتي  Statements of Auditing Standardsةالتدقيقي المعايير عمى شكؿ بيانات
 .التدقيؽتكوف ممزمة وتمثؿ إرشادات لتحديد وتطبيؽ إجراءات 

 Sarabenes Oxely / قانوف ساربينز اوكسمي 
و قانوف أمريكي يوجب عمى الشركات أف تضمف وتعتمد المعمومات المالية مف خالؿ ى

  CEOوف فإنو سيتـ تحميؿ الرئيس التنفيذيحسب ىذا القانو  ،يةأنظمة الرقابة الداخم
وقد جاء  .مسؤولية شخصية عف إعالف بيانات مالية خاطئة  CFOومدير القطاع المالي

  .ر شركتىىذا القانوف إثر تداعيات المخالفات المالية الجسيمة التي أدت إلى انييا
 .إنروف و وورلد كوـ
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 الدراسات السابقة :المبحث الثاني
 -:عربيةالدراسات ال 

 تقرير بنوع التدقيق لجنة خصائص " عالقة :بعنوان )2010 ومشتيى, دراسة )حمدان 1) 
  ."الحسابات مدقق

 وخصائص نظيؼ مراجعة لتقرير تسمـ الشركة إمكانية بيف العالقة تحميؿ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 دليؿ مف مستفيًدا ببورصة عماف المدرجة العامة المساىمة الصناعية في الشركات المراجعة لجنة

 شركة 50 مف الدراسة عينة وتمثمت ،األردنية المالية ىيئة األوراؽ عف الصادر المؤسسية الحاكمية
 خالؿ مف الدراسة بيانات تحميؿ تـ وقد ،2006 2001-الفترة خالؿ الصناعي القطاع شركات مف

 ،المراجعة لجنة حجـ مف ؿلك إيجابيتأثير  وجود الدراسة نتائج وأظيرت ،المتعدد نموذج االنحدار
 سمبي تأثير وجود تبيف كما الخارجي، الحسابات مراجع تقرير عمى المجنة ألعضاء يةالمال والخبرة
 لـ يكف كما ،الخارجي الحسابات مراجع تقرير عمى الشركة في أسيـ المراجعة لجنة أعضاء لممكية
 مرات لعدد أو ،تنفيذي( وغير المراجعة )تنفيذي، لجنة أعضاء استقاللية معيار مف لكؿ

 :أىميا التوصيات مف عدد إلى الدراسة تأثير عمي جودة التقارير المالية وخمصت أي االجتماعات
 مف المراجعة لجنة أعضاء أو ترشيح النتخاب محددة آلية لوضع مالئمة تشريعات تبني العمؿ عمى
 االستقاللية عمى لمحفاظ ،األعضاء تعييف سمطة لدييا لجنة مختصة بالتعيينات أو ،المساىميف
 دليؿ بيف والتوافؽ االنسجاـ عمى إحداث العمؿ إلى ضرورة باإلضافة ،المراجعة لمجاف المطموبة
 األردنية، بخصوص التشريعات و والقوانيف المالية األوراؽ ىيئة عف الصادر المؤسسية الحاكمية

 الصناعية الشركات تغؿتس ال حتىلجنة المراجعة  أعضاء في توافرىا يجب التي الخصائص
 .االختالؼ أوجو عماف ببورصة العامة المدرجة المساىمة

 في"دور لجان المراجعة في زيادة ثقة المستثمرين  :بعنوان 2009)دراسة )درويش,  2) 
  المالية" التقارير

الية، دفت ىذه الدراسة إلي التعريؼ بدور لجاف المراجعة في زيادة ثقة المستثمريف في التقارير المى
وعمي  ،استبياف وزع عمي عينة مف مراجعي الحسابات الداخمييف والخارجييف صمـوتحقيقا لذلؾ 

وفضال عف ذلؾ وتأكيدا لمدور الذي مف  ،عينة مف أعضاء مجمس اإلدارة والمديريف المالييف
دراسة عممية  يتجر أ   دقف ،الممكف أف تؤديو لجاف المراجعة في زيادة ثقة المستثمريف بالتقارير المالية

 :وقد توصمت الدراسة إلي النتائج اآلتية ،عمي احدي شركات االتصاؿ الخموية في سورية
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مف المؤكد ألنيا لو انتيجت فمسفة االختيار ف ،ضرورة إلزاـ الشركات بتشكيؿ لجنة مراجعة .1
 .عدد الشركات التي تقوـ بتكويف لجاف مراجعة انخفاض

رفاقو مع التقارير المالية  ،رير عف نشاطيا والنتائجضرورة قياـ لجنة المراجعة بإعداد تق .2 وا 
 .المنشورة

 ،عماؿ في سوريةة المراجعة والمحاسبة في بيئة األضرورة العمؿ عمي تنظيـ مين .3
ف المراجعة تحتوي ضمف ىيكميا عمي ىيئة مسئولة عف اإلشراؼ عمي لجا والترخيص لنقابة

البيئة بدعـ استقالؿ لجاف المراجعة في بحيث تسيـ ىذه  ،المالية في الشركات والمؤسسات
 . شركات ومؤسسات األعماؿ

حتى يتمكنوا مف القياـ  ف يتمتع أعضاء لجنة المراجعة بمؤىالت وخبرات خاصةأضرورة  .4
تقارير مالية احتيالية  ويكونوا عمي قدرة بتحميؿ مخاطر إعداد ،بكفاية وفعالية بوظائفيـ
 .وتقييميا

الرقابة  نظم كفاية تحسين في المراجعة لجنة " دور عنوانب 2008) :,دحدوح دراسة) (3
  " الشركات في وفعاليتيا الداخمية

 الداخمية الرقابة نظـ كفاية تحسيف في المراجعة لجنة دور وتحميؿ دراسة دراسةال هىذت تناول
 اسةدر ال هىذ أىداؼ ولتحقيؽ .اليدؼ ذلؾ لتحقيؽ تمارسيا التي واألنشطة ،الشركات في وفعاليتيا
 مف أخرى وعينة ،الصناعية األردنية المساىمة الشركات مف عينة عمى وزعت استبانو طورت
 لجنة تمارسيا أف يمكف التي األنشطة اإلستبانةتضمنت  وقد ،الخارجييف الحسابات مراجعي
 الدراسة وخمصت .الشركات في وفعاليتيا الرقابة الداخمية نظـ كفاية تحسيف في وتسيـ المراجعة

 الرقابة نظـ كفاية تحسيف إلى وتؤدي المراجعة تمارسيا لجنة األنشطة مف مجموعة ىناؾ أف إلى
وكاف مف أبرز توصيات ىذه الدراسة أنو ينبغي  .الدراسة عينتي نظر وجية مف وفعاليتيا الداخمية

عمى لجاف المراجعة اإلفصاح بتقاريرىا التي يجب أف تتضمنيا التقارير السنوية لمشركات عف 
 .شطتيا التي يمكف أف تسيـ في تحسيف نظـ الرقابة الداخمية وفعاليتياأن

الخارجي  العوامل المؤثرة في قرار اختيار وتغيير المدقق " :بعنوان2007) ،دراسة ) السعودي4) 
 " في الشركات المساىمة األردنية من وجية نظر لجان التدقيق

في قرارات لجاف التدقيؽ عند اختيارىا أو  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة
تغييرىا لممحاسب القانوني في الشركات المساىمة العامة األردنية والتطورات التي تنشأ عف حدوث 

فقرة موجية إلى رؤساء وأعضاء لجاف  35استبانو مكونة مف  متحيث صم ،ىذا النوع مف التغيير
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يعمموف في جميع الشركات المساىمة  344وعددىـ  التدقيؽ في الشركات المساىمة العامة األردنية
وبمغ عدد االستبانات المستردة  ،العامة األردنية التي أفصحت عف وجود لجاف مراجعة فييا

 ،ىي اإلحصاء الوصفي ةدراسا اليتعتمداأما عف المنيجية التي  .%62أي ما نسبتو استبانو 213
 -:في ياص نتائجخمتوت

مف قبؿ مجمس اإلدارة عال في تنفيذ الميمات المطموبة منيا فا راً أف لمجاف التدقيؽ دو  .1
ائج وذلؾ اعتمادا عمى النت ،يخص اختيار أو تغيير المحاسب القانوني بالجزء الذي

 .لجاف التدقيؽ في الشركات المساىمة العامة األردنية المنطقية المبنية عمى إجابات
تطورات العممية الجديدة نوني مواكبتو لمتركز لجاف التدقيؽ في عممية انتقائيا لممحاسب القا .2

 .االعتماد عمى الخبرة الطويمة في مجاؿ التدقيؽ في مكاتب التدقيؽ وليس عمى
وني السنوية عند اختيار أو جور المحاسب القانأ  ركزت أيضا الدراسة عمى أىمية متابعة  .3

 .المحاسب القانوني تغيير
 ة التدقيؽ التي تتمثؿ في سيولة وصوليابينت الدراسة عمى أف الصالحيات الممنوحة لمجن .4

عف اإلدارة مف العوامؿ التي مع المحاسبيف القانونييف وعقد اجتماعات منفصمة  واتصاليا
 .أو تغيير المحاسب القانوني في الشركات المساىمة العامة األردنية في قرار اختيار تؤثر

مكنيـ مف التدقيؽ األمثؿ ف تأظيرت الدراسة أف وجود استقاللية لدي المحاسبيف القانونيي .5
ًا وبذلؾ ينعكس إيجاب ،لممستثمريف وضماف الحماية ،المساىمة العامة األردنية لمشركات

 .التدقيؽ عمى استقاللية لجاف

 -:برز ما جاء في توصيات الدراسةأو 

ضرورة اإلفصاح التاـ عف كؿ ما يتعمؽ بمجاف التدقيؽ مف حيث عدد أعضاءىا والوظائؼ  .1
يـ وميماتيا ومسئولياتيا في يا وبياف المؤىالت والخبرات العممية والعممية لدييشغمون التي
 .الشركات المساىمة العامة األردنية جميع

  .إصدار التقارير المفصمة باالنجازات التي حققتيا خالؿ العاـ لذوي العالقة .2
 .ضرورة عقد دورات تدريبية مستمرة ومكثفة ألعضاء لجاف التدقيؽ .3

 نمااوذج لاادور لجااان المراجعااة فااي الشااركاتأ  " تطااوير  :بعنااوان2006) ،السااويطيدراسااة )  5) 
 ." المساىمة العامة األردنية وتأثيرىا عمى فاعمية واستقاللية المراجع الخارجي

ىدفت الدراسة إلى تقييـ التجربة األردنية لقياس مدى توافر المتطمبات األساسية لممارسة ىذه 
واستخدمت  ،ص مدى تأثيرىا في فاعمية واستقاللية التدقيؽ الخارجيوفح ،المجاف لدورىا بفاعمية
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منيا عمى عينة طبقية عشوائية نسبية ممثمة ليذه الشركات تتكوف  230الدراسة استبانو تـ توزيع 
مكتب تدقيؽ  26مف المديريف العامميف والمديريف المالييف ومديري التدقيؽ الداخمي باإلضافة إلى 

ئج التي برز النتاأومف  .ؿ التدقيؽ الخارجي لمشركات التي شكمت ىذه المجافحسابات تقوـ بأعما
  -:توصمت إلييا ىذه الدراسة

  جميع بيئات  يالءـال يوجد نموذج موحد لدور وتشكيؿ لجاف التدقيؽ يمكف تطبيقو بحيث
نما وجدت نماذج متعددة لتجارب دولية تختمؼ باختالؼ الظروؼ البيئية  ،دوؿ العالـ وا 

 .نظمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتشريعيةواأل

  تمتاز بعض الشركات المساىمة العامة األردنية بوجود إدارات كفؤة لمتدقيؽ الداخمي
واختيار جيد ألعضاء لجاف التدقيؽ ممف يمتازوف بالخبرة المالية والقدرة عمي تأدية مياميـ 

 .بكفاءة وفعالية

فاي دعام  ةدراسة اختباريو لمادي مسااىمة لجاان المراجعا"  :نوانبع 2003) ،دراسة ) العطار 6)
 ." استقاللية المراجع الخارجي بالتطبيق عمي البيئة المصرية

 ،الدراسة اختبار مدي مساىمة لجاف المراجعة في دعـ استقاللية المراجع الخارجي ىذهاستيدفت 
ومف خالؿ  ،ع الواقع العمميوذلؾ مف خالؿ اختبار مجموعة مف الفروض لمعرفة مدي تطابقيا م

متغيريف مفسريف لمدى مساىمة لجنة فإف ىناؾ  ،دراسةإلييا ال تالنتائج اإلحصائية التي توصم
التغيير الدوري و  ،اجتماعات لجنة المراجعة :ماالمراجعة في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي وى

يف يؤيداف ىدؼ الدراسة وىو وطبقا لمدراسة وىدفيا فإف ىذيف المتغير  ،ألعضاء لجنة المراجعة
أف إلى كما توصمت الدراسة أيضا  ،مساىمة لجنة المراجعة في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي

وقد أوصت  .حد الدوافع لمتشكيؿ المبكر في بعض الشركات دوف غيرىاأعامؿ الربحية يمثؿ 
األىداؼ والمياـ  ومنظمي المينة في مصر بياف أو توضيح فالدراسة بأنو يجب عمى األكاديميي

وكيؼ يكوف ىناؾ تنسيؽ بيف المجنة وبيف المراجع بما يخدـ  ،التي يجب أف تقـو بيا لجاف المراجعة
 . استقاللية المراجع الخارجي حتى ينعكس ذلؾ عمى زيادة الثقة في القوائـ المالية المنشورة

 التقااارير الماليااة" " دور لجنااة المراجعااة فااي تحسااين جااودةبعنااوان  :(2003)ةااالي,  دراسااة (7
جػػودة التقػػارير الماليػػة  محاولػػة تحديػػد أبعػػاد دور لجنػػة المراجعػػة فػػي تحسػػيفإلػػى ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

واإلفصػػػاح عنيػػػا فػػػي تقاريرىػػػا التػػػي يجػػػب أف  ،عػػػف طريػػػؽ ممارسػػػة المجنػػػة أنشػػػطة معينػػػةلممنشػػػات 
ت حيػػػث تناولػػػ .مجػػػافوالتعػػػرؼ عمػػػي واقػػػع التطبيػػػؽ العممػػػي ل ،تتضػػػمنيا التقػػػارير السػػػنوية لممنشػػػات

باإلضػافة إلػي مناقشػة ألىميػة  ،مناقشة التطور التاريخي لمجنة المراجعػة فػي الػدوؿ المتقدمػة الدراسة
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، ومجمػع Treadwayوتقييـ لمتقارير التي افترضت بواسطة لجنػة  ،ومحتويات تقرير لجنة المراجعة
تػي تضػمنتيا التقػارير السػنوية باإلضػافة لفحػص تقػارير لجنػة المراجعػة ال IMAالمحاسبيف اإلدارييف 

لمتعرؼ عمي مدي كفاية اإلفصاح عػف المعمومػات المتعمقػة  ،1996لبعض المنشات االسترالية عاـ 
والمعمومػػػات التػػػي تػػػـ التوصػػػية بيػػػا بواسػػػطة  ،وبعػػػض المعمومػػػات األخػػػرى ،بييكػػػؿ لجنػػػة المراجعػػػة

باإلضافة إلػي ذلػؾ  ،نشطة األخرىوالمعمومات المتعمقة باأل ،المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف
تـ تحديد األنشطة التػي يجػب أف تمارسػيا لجنػة المراجعػة فػي تحسػيف جػودة التقػارير الماليػة وتتعمػؽ 

 :تمؾ األنشطة بػػػ

 تدعيـ استقالؿ المراجعيف الخارجييف. 

 فحص نظـ الرقابة الداخمية والعالقة مع المراجعيف الداخمييف. 

 فحص التقارير المالية. 

 :د خمصت الدراسة فيما يتعمق بوق 

  :تدعيم استقالل المراجعين الخارجيين -1

وصية باختيار المراجعيف تبيف أف معظـ تقارير لجاف المراجعة قد تضمنت اإلفصاح عف الت 
نشطة تدعـ إلي حد ف ممارسة لجاف المراجعة لتمؾ األإوبصفة عامة ف ،تعابيـأوتحديد  وتغييرىـ

ف نو يجب عمييا التوسع في ممارسة اإلفصاح عإوبالتالي ف عيف الخارجييفالمراج كبير استقاللية
جوانب عدـ تعابيا وفحص أالخدمات االستشارية لإلدارة وتحديد  ىبالموافقة عم أنشطتيا المتعمقة

 .واإلدارة االتفاؽ بيف المراجعيف

  :الخارجيين فحص نظم الرقابة الداخمية والعالقة مع المراجعين -2

 عيـ استقالؿ المراجعيف الداخمييفت الدراسة أيضا إلي دور أنشطة لجاف المراجعة في تدفقد خمص 
راجعة الداخمية بمجنة حرية االتصاؿ المباشر وغير المقيد لمدير إدارة الم عف طريؽ إتاحة 

مسئولياتيـ، وتوصمت عمي المراجعيف الداخمييف عند تنفيذىـ ل د مف عدـ وجود قيودوالتأك ،المراجعة
ركة في اختيار نسبة ممارسة اإلفصاح عف األنشطة المتعمقة بالمشا إلي مالحظة لدراسة أيضاا

وقواعد  ،ي المنشاةمف االلتزاـ بالقوانيف التي تطبؽ عم والتأكد ،المراجعة الداخمية وتغيير مدير إدارة
ىمية تمؾ وفحص نتائج المراجعة الداخمية والتأكد مف جودة المراجعة الداخمية أل ،السموؾ بيا

 .في تحسيف جودة التقارير المالية ةالمساىم ينشطة فاأل
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 إطار مقترح لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة" :بعنوان2002) وأبو الخير, )السقا دراسة (8
 .شركات المساىمة السعودية" في

المصاحبة  المشكالت أىـ مف واحدة باعتبارىا المراجعة لجاف فعالية مشكمة الدراسة ىذه تناولت
والمساءلة،  الرقابة عمميات نطاؽ في الميمة اآلليات إحدى تمثؿ والتي ،المراجعة لجاف لتكويف
لجاف  إلى السعودية العربية المممكة في والمراجعة الرقابة بيئة حاجة تقييـ إلى الدراسة وىدفت

ىدفت  كما ،الفعالية هليذ المحددة العناصر وتحديد المراجعة لجاف فعالية مفيـو ومناقشة ،المراجعة
 المساىمة الشركات في المراجعة لجاف فعالية وتطوير لقياس مفاىيمي مدخؿ تطوير إلى

 في المراجعة لجاف إلى السعودية في والمراجعة الرقابة بيئة حاجة إلى الدراسة وتوصمت.السعودية
 لجاف مقدرة رومعيا ،الدوؿ لبعض سابقة تجارب مف االستفادة معيار :ىي ثالثة معايير ضوء

 كما .الميني التطوير استكماؿ إلى الحاجة ومعيار لممراجع العممية المشكالت في مواجية المراجعة
 مقترًحا مدخال الدراسة وعرضت .المراجعة لجاف لفعالية المكونة العناصر تحديد الدراسة إلى انتيت
 المراجعة عممية إنجاز إلى ةوالحاج المراجعة لجاف تكويف بيف يربط المراجعة فعالية لجاف لقياس
 .لمعايير المراجعة وفًقا

المراجعة  وفاعميةدور لجان المراجعة في زيادة كفاءة " بعنوان: ,( 2001,)أحمددراسة  9) 
 ." الخارجية

 ،اسػػػتيدفت ىػػػذه الدراسػػػػة إبػػػراز دور لجػػػػاف المراجعػػػة فػػػي زيػػػػادة كفػػػاءة وفاعميػػػػة المراجعػػػة الخارجيػػػػة
وقد خمصت الدراسة إلى  ،قبوؿ فكرة تطبيقيا في بيئة المراجعة المصريةوالتعرؼ عمى مدى إمكانية 

-3 ضرورة أف يكوف أعضاء لجنة المراجعة مف غير التنفيذييف بالشركة وأف يتراوح عددىـ مػػػا بػيف
ولمجنػػة المراجعػػة دور فػػي زيػػادة فاعميػػة نظػػـ الرقابػػة  ،سنػػػوات 5-3ومػػدة عمػػؿ المجنػػة مػػف  ،أفػػراد5

وأف قيػاـ لجػاف المراجعػة  ،لجنة المراجعة تساعد مجمس اإلدارة فػي تنفيػذ مسػئولياتو كما أف ،الداخمية
كمػا  ،يعتبر تػدعيمًا فعػااًل لممػراجعيف بترشيح المراجعيف الخارجييف وتحديد أتعابيـ والنظر في عزليـ

اقية أف قياـ لجنة المراجعة بدراسة ومناقشة مجاؿ عمؿ وتقارير المراجعيف الخارجييف يزيد مػف مصػد
وبالتالي يمكف القوؿ بأف ىػذه الدراسػة قػد توصػمت ألىميػة وجػود الئحػة تحػدد أىػداؼ  .القوائـ المالية

إال أنيػػػا لػػػـ تتعػػػرض لمجموعػػػة البنػػػود التػػػي يمكػػػف  ،وصػػػالحيات وسػػػمطات ومسػػػئوليات تمػػػؾ المجػػػاف
 .ةاالعتماد عمييا في تكويف تمؾ الالئحة المنظمة لعمؿ لجاف المراجعة بالشركات المساىم
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لجان  دراسة تحميمية إنتقادية لبيان مدى فاعمية "بعنوان:  (2001( دراسة )عبد العزيز, 10
 ." المراجعة كأداة في عممية اختيار المراجع الخارجي وتحقيق جودة عممية المراجعة

تحديد مدى فاعمية لجاف المراجعة في اختيار مراجع الحسابات وتحقيؽ إلى  دراسةال هىذ تىدف
 ،الحسابات مف أعقد وأصعب القرارات التي تواجو اإلدارة جعباعتبار أف اختيار مرالمراجعة جودة ا

وعميو فقد حظيت باىتماـ الجيات المينية والييئات العممية لمتوصؿ لمضمانات التي تكفؿ االختيار 
القوائـ أنو نتيجة لزيادة حاالت الغش والتالعب في  دراسةال تكما أوضح .الحسابات جعاألمثؿ لمرا

المالية والتقارير المنشورة فقد شيدت األعواـ األخيرة اىتمامًا متزايدًا بجودة المراجعة وتدعيـ استقالؿ 
 ،المراجع الخارجي. وبالتالي فيناؾ ضرورة لوجود لجاف المراجعة في الشركات المساىمة المصرية

قاللو. وبالرغـ مف أف بياف مدى لما ليا مف دور إيجابي في اختيار المراجع الخارجي وبما يدعـ است
لـ يا إال أن ،دراسةفاعمية لجنة المراجعة في تحقيؽ جودة عممية المراجعة كاف ضمف أىداؼ ال

وتجاىمت ما  ،تتطرؽ إال لتحميؿ وتقييـ العالقة بيف لجنة المراجعة بالشركة وبيف المراجع الخارجي
ة. وبالتالي لـ تتناوؿ أيضًا ما يمكف لمجاف لممراجع الداخمي مف دور في زيادة جودة عممية المراجع

المراجعة أف توفره لممراجع الداخمي مف دعـ الستقاللو باعتباره أحد األطراؼ المؤثرة في جودة 
 عممية المراجعة.

 ة" المراجع إمكانية تطبيق لجان ىستطالعية لمدا"دراسة  :بعنوان 2001) ،دراسة )عمي (11

 ،انية تطبيؽ لجاف المراجعة في الشركات المساىمة المصريةبحث مدي إمكإلى ىدفت الدراسة 
 ،وتحديد الدوافع أو األسباب التي تجعؿ الشركات المساىمة تقبؿ عمي تشكيؿ لجاف المراجعة بيا

  .وكذلؾ محددات فعالية أدائيا ،باإلضافة إلي بحث اآلثار أو النتائج التي تترتب عمي وجودىا
 :ليإوقد خمصت 

، وذلؾ لما تقوـ بو مف دور ؿ لجاف المراجعة داخؿ الشركات المساىمةمدي أىمية تشكي .1
لية مف األخطاء أو وفعاؿ في زيادة احتماؿ إصدار تمؾ الشركات لقوائـ مالية خا رئيسي

 .الغش والتالعب
مف جانب األطراؼ  إف تطبيؽ فكرة لجاف المراجعة قد حظي باىتماـ وقبوؿ واسع .2

ا يدلؿ ولعؿ أىـ م ،التطبيقي ىكاديمي أو عمي المستو األ ىعمي المستو  المختمفة، سواء
المستمر في عدد الشركات المساىمة التي تقوـ بتشكيؿ ىذه  ىو التزايد ،عمي صحة ذلؾ

  .المجاف في العديد مف البالد
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 مف أىمياإف وجود لجاف المراجعة داخؿ الشركات ينتج العديد مف اآلثار االيجابية لعؿ  .3
ضغوط قد يتعرض ليا مف  أيع الخارجي لمشركة في مواجية استقالؿ المراج تدعيـ
 .اإلدارة جانب

لجاف المراجعة  انو يجب توافر مجموعة مف الصفات أو الخصائص في أعضاء .4
ف تنتج اآلثار االيجابية، أوذلؾ حتى تستطيع لجاف المراجعة  ،أدائيا لفعالية كمحددات
 : أىميا ولعؿ مف

 استقالؿ أعضاء لجنة المراجعة. 
 عرفة أعضاء لجنة المراجعة بعموـ المحاسبة والمراجعة والتمويؿم. 
 معرفة أعضاء لجنة المراجعة بطبيعة الصناعة التي تنتمي إلييا الشركة. 
 معرفة أعضاء لجنة المراجعة لمجاؿ وبيئة األعماؿ بصفة عامة.  

 لمراجعة في مصرنو عمي الجيات والييئات المعنية بتنظيـ مينة المحاسبة واأ الدراسة توقد أوص
سواء بيف ممارسي  ،أف تقوـ بدور فعاؿ في نشر فكرة تشكيؿ لجاف المراجعة في الشركات المساىمة

كما  ،أو بيف أعضاء ورؤساء مجالس إدارة الشركات المساىمة المصرية ،مينة المراجعة في مصر
كات بتشكيؿ لجاف الجيات والييئات قبؿ إصدارىا ألي لوائح أو قوانيف تمـز الشر أوصت الدراسة 

نو ال يوجد شكؿ أحيث  ،أف تعطي الشركات درجة مف المرونة أو الحرية في التطبيؽ ،المراجعة
 .محدد يجب أف تكوف عميو لجنة المراجعة يناسب جميع الشركات عمي اختالؼ ظروفيا

ة عمى كفاءة عممية المراجعتحميل آثار لجنة المراجعة " بعنوان:  (1998 ,أحمد ) دراسة12) 
  دراسة تطبيقية" -استقالل المراجع الخارجي  وتدعيم

تحميؿ آثار لجاف المراجعة عمى تدعيـ استقالؿ المراجعيف وزيادة كفاءة وظيفة  دراسة إلىال تىدف
 زيادة مصداقية القوائـ المػاليةأنو يتـ تشكيؿ لجػػاف المػػػراجعة بيدؼ  دراسةال توقد أوضح .المراجعة

ومساعدة أعضاء مجمس اإلدارة عمى الوفاء  ،عمومات التي تحتويياوالتأكد مف جودة الم
بمسئولياتيـ، كما خمصت الدراسة الميدانية إلى حاجة بيئة الرقابة والمراجعة في مصر إلى لجاف 

 .لتحسيف الييكؿ الرقابي في شركات المساىمة المصرية وتدعيـ استقالؿ عممية المراجعة المراجعة
يدانية أيضًا أف أىـ دوافع التكويف االختياري لمجاف المراجعة بشركات وقد أوضحت الدراسة الم

ومف أىـ توصيات ىذه  .وزيادة جودة الرقابة المساىمة المصرية يتمثؿ في كبر حجـ الشركة
الدراسة أف تقوـ شركات المساىمة الكبرى في مصر في كؿ مف قطاعي األعماؿ العاـ والخاص 

وذلؾ نظرًا لممنافع التي يمكف أف تعود عمييا نتيجة  مجالس إداراتيا جاف المراجعة فيبتطبيؽ فكرة ل
 . األخذ بيا
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 ميمات لجان التدقيق ومعايير اختيار أعضائيا"بعنوان:" 1998)،) المنيف والحميد دراسة 13)

 عايير أساسية في اختيار أعضائياىدفت ىذه الدراسة إلى وضع مقترح لوظائؼ لجاف التدقيؽ وم
إذ تكونت عينة  ،انة في استخالص النتائجباألسموب المسحي باستخداـ االست دراسةال تواستخدم

مفردة اشتممت عمى محاسبيف قانونييف ومديريف لشركات مساىمة عامة  268الدراسة مف 
انة في بأسموب اإلحصاء الوصفي إذ ركزت االست دراسةال تواستخدم .ومستخدمي القوائـ المالية
لجاف التدقيؽ مف حيث اإلشراؼ عمى ميماتيا المتعمقة بالمدقؽ الخارجي  قسميا األوؿ عمى وظائؼ

عداد الحسابات ووظائؼ تتعمؽ بالقرارات المالية ،والمدقؽ الداخمي انة بما القسـ الثاني لالستأ .وا 
 ،ركزت عمى معايير اختيار أعضاء لجاف التدقيؽ وىى معيار المؤىؿ العممي ومعيار الخبرة العممية

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة  .والتفرغ واالستقاللية والمينة الحالية ،عضو ألسيـ في الشركةوممكية ال
 ،والخبرة العممية في األعماؿ المالية ،أف حدد المشاركوف الشيادة الجامعية تخصص محاسبة

ولـ ير المشاركوف ممكية عضو  ،وكذلؾ االستقالؿ كمعايير أساسية الختيار أعضاء لجاف المراجعة
وأوصت الدراسة  .وكذلؾ العمر كشرط الختيار أعضاء المجافجنة في أسيـ الشركة وتفرغو ليا لما

الجيات المعنية ذات االختصاص ببحث إمكانية جعؿ مثؿ ىذه الوظائؼ والمعايير المقترحة ممزمة 
 .لمشركات العامة المساىمة السعودية

تقرير المراجعة وعزل المراجع في ظل العالقة بين نوع ": بعنوان ( 1994دراسة )خميفة, 14)  
 وجود أو عدم وجود لجنة لممراجعة بالشركة وأثر ذلك عمى استقالل المراجع"

العالقة بيف نوع تقرير المراجعة وعممية عزؿ المراجع الخارجي إلى الوقوؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة 
لنتائج التي وردت بالدراسات في الواليات المتحدة األمريكية كمحاولة إليجاد تفسير لمتضارب في ا

في االعتبار وجود أو  السابقة التي تناولت العالقة بيف نوع تقرير المراجع وعزؿ المراجع دوف األخذ
عمي عينة مف يا في تحقيؽ ىدف لدراسةا تحيث اعتمد ،جعة بالشركاتعدـ وجود لجاف لممرا

د تـ مقابمة ىذه العينة بعينة أخري مف وق ،الشركات األمريكية التي قامت بتغيير المراجع في فترة ما
حيث اعتمد الجزء التطبيقي مف  ،الشركات األمريكية والتي لـ تقـ بتغيير المراجع خالؿ نفس الفترة

شركة منيا توجد بيا 91 شركة مف الشركات األمريكية ) 170عمي عينة مكونة مف  دراسةال هىذ
حيث أشارت نتائج ىذه الدراسة إلي أف  ،توجد بيا لجاف مراجعة(شركة ال  79لجاف مراجعة و

عممية عزؿ المراجع الخارجي تتأثر إلي حد كبير بنوع التقرير الذي يصدره المراجع عف الشركة 
ففي ىذه الشركات غالبا  .وذلؾ في حالة الشركات التي ال توجد بيا لجاف لممراجعة ،محؿ المراجعة

أما بالنسبة لمشركات  ،حفظات جوىرية عف عزلوما تسفر عممية إصدار المراجع لتقرير مراجعة بت
إلي أف عممية عزؿ المراجع ال تتأثر بنوع  دراسةالتي توجد بيا لجاف لممراجعة فقد أشارت نتائج ال
أي أنو ال توجد عالقة بيف نوع تقرير المراجعة  ،تقرير المراجعة الذي يصدره المراجع عف الشركة
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ف وجود وأيضا مف النتائج أ .التي توجد بيا لجاف مراجعةوعممية عزؿ المراجع في تمؾ الشركات 
ذا حدث وتـ عزؿ المراجع في  ،لجنة المراجعة بالشركة يحد مف عممية عزؿ المراجع الشركات وا 

فمف األرجح أف يكوف العزؿ راجع ألسباب أخري بخالؼ نوع تقرير  ،التي توجد بيا لجاف المراجعة
وعممية  ،إلي عدـ وجود عالقة بيف نوع تقرير المراجعة راسةدحيث أشارت نتائج ىذا ال ،المراجعة

وىذه النتيجة في حد ذاتيا تعني أف لجاف المراجعة تساعد عمي  ،عزؿ المراجع في ىذه الشركات
وذلؾ ألف إحساس المراجع باف نوع تقرير المراجعة الذي  ،تعزيز وحماية استقالؿ المراجع الخارجي

ف ذلؾ سوؼ يساعد وال شؾ عمي  ،عو، لف يترتب عميو عزلويصدره عف الشركة ميما كاف نو  وا 
بما  ،يستطيع في ظمو القياـ بأداء ميمتو في حيادية واستقالؿ تاـ ،توفير مناخ مف األماف لممراجع

 . يضمف سالمة وأمانة وحيادية البيانات الواردة بالتقارير والقوائـ المالية بعد عممية المراجعة
 -ل مدقق الحسابات الخارجي باألردنسبل تدعيم استقال " :بعنوان (1994 دراسة )مطر,15)  

 ."وجيات الرقابة واإلشراف عمى المينة ,ومستخدمي البيانات ,دراسة تحميمية ألراء المدققين
 ،ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ أىـ العوامؿ المؤثرة عمى استقاللية المدقؽ الخارجي في األردف

جيات  ،ات رئيسية ىيتكوف مجتمع الدراسة مف أربع فئ .االستقالؿوسبؿ ووسائؿ تدعيـ ىذا 
المدققوف  ،لعامموف بمكاتب التدقيؽ الكبيرةالمدققوف ا، مستخدمو البيانات المالية، الرقابة واإلشراؼ

( مفرده تـ اختيارىا عشوائيًا مف 139وقد تـ أخذ عينة قواميا ) ،العامموف بمكاتب التدقيؽ الصغيرة
  :وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية. ذات العالقة و المذكورة سابقاً  بيف الفئات

 الثة حياؿ السبؿ المالئمة لتدعيـوجود بعض االختالفات في وجيات النظر بيف الفئات الث .1
 .االستقاللية 

و  ،عزلوؿ دور اإلدارة في تعييف المدقؽ و بيف العوامؿ المؤثرة عمى استقالؿ المدقؽ احت .2
مدقؽ في حيف احتمت الخدمات االستشارية التي يقدميا ال ،المرتبة األولى عابوتحديد أت

 .ىذه العوامؿ لمعميؿ المرتبة األخيرة بيف
ع وجيات نظر أقرانيـ عدـ تطابؽ وجيات نظر المدققيف العامميف بالمكاتب الكبيرة م .3

عدـ و  ،المدقؽ المؤثرة عمى استقالؿ المكاتب الصغيرة تجاه كثير مف العوامؿ العامميف في
 أولويات السبؿ المالئمة لتدعيـ ىذا االستقالؿ. بشأف االتفاؽ أيضاً 

الضرورية لتدعيـ استقالؿ  اتفاؽ الفئات المشمولة بالدراسة عمى مجموعة مف المتطمبات .4
ققيف الجزاءات مع المدالتشدد في تطبيؽ العقوبات و يا منو الخارجي باألردف  المدقؽ

تدقيؽ وضع حد أدنى ألتعاب الو  ،وضع ميثاؽ شرؼ لممينةو  ،نةالمي المخالفيف لسموكيات
 .بقصد الحد مف المنافسة الضارة في سوؽ المينة ال يجوز التنازؿ عنو و ذلؾ
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 :الدراسات األجنبية 

  :بعنوان :(Musa & Venancio,2008دراسة ) (1
" audit committee and voluntary external auditor involvement in uk 

interim reporting "  

تناولت ىذه الدراسة تحديد العالقة بيف خصائص لجنة المراجعة مف ناحية حجـ المجنة وعدد 
اجتماعاتيا والخبرة المالية ألعضائيا واالستقاللية التي يتمتعوف بيا ونسبة األسيـ التي يممكيا 

حص التقارير المرحمية وقد أعضاء لجنة المراجعة وبيف القرار الخاص بتعييف المراجع الخارجي لف
شركة بريطانية مدرجة في السوؽ المالي في المممكة المتحدة التي  258تكونت عينة الدراسة مف 

احتماؿ أف وقد توصمت الدراسة إلى  ،ـ2003-ـ2001نشرت تقاريرىا المرحمية في الفترة مف 
اللية والخبرة المالية ألعضاء تعييف المراجع الخارجي لفحص التقارير المرحمية تزيد مع توفر االستق

لجنة المراجعة وينخفض ىذا االحتماؿ عندما يكوف ألعضاء لجنة المراجعة ممكية في أسيـ 
 .الشركة

 :بعنوان: (Martinez & fuentes,2007دراسة ) (2
" the impact of audit committee characteristics on the enhancement of 

the quality of financial reporting"  

وأوضحت ىذه  ،بيف خصائص لجنة المراجعة وتقرير المراجع الخارجي العالقة تناولت ىذه الدراسة 
الدراسة أف استالـ الشركة لتقرير مراجعة نظيؼ يعتبر مقياس لجودة المعمومات المالية التي تفصح 

وؽ المالي التي أنشئت سبانية المدرجة في السعمى الشركات األ وطبقت ىذه الدراسة ،عنيا الشركة
وقد تكونت عينة  ،ـ 1998سبانيا في عاـ ألجاف مراجعة فييا بعد إصدار دليؿ الحوكمة في 

 -ـ 1999سبانيا خالؿ الفترة مف أسبانية مدرجة في السوؽ المالي في أشركة  380الدراسة مف 
وصمت الدراسة إلى وت ،وقد تـ تحميؿ بيانات الدراسة مف خالؿ نموذج االنحدار المتعدد ،ـ 2001

أف لجاف المراجعة سوؼ تكوف أكثر فعالية في عممية اإلشراؼ عمى إعداد القوائـ المالية والحد مف 
وىذا يخفض مف احتمالية استالـ الشركة مف المراجع  ،الخالفات بيف اإلدارة والمراجع الخارجي

 . بالمعايير المطموبةلتقرير يحتوي عمى تحفظات ناتجة عف أخطاء محاسبية أو عدـ االلتزاـ 
 :بعنوان :( Stewart& Munro, 2007دراسة ) 3)

"the impact of audit committee existence and audit committee meeting 

frequency on the external audit. 

تناولت الدراسة فحص مدي تأثير وجود لجنة لممراجعة وتكرار اجتماعاتيا وحضور المراجع ليا 
مدرجة في السوؽ أسترالية شركة  79وقد تكونت عينة الدراسة مف  ،المراجع الخارجي عمي رأي
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جاءت بعد  ألنيا، س تصورات المراجع الخارجيىذه الدراسة أنيا تعك واعتبرت في أسترالياالمالي 
وقد تـ تحميؿ بيانات الدراسة مف خالؿ  ،2002في أمريكا عاـ  Sarbanes Oxleyصدور قانوف
 ،وتوصمت الدراسة إلي أف وجود لجنة لممراجعة وعدد مرات اجتماع المجنة ،دار المتعددنموذج االنح

كما أف وجود  ،وحضور المراجع الخارجي ليذه االجتماعات يؤدي إلي تخفيض مخاطر المراجعة
لجنة لممراجعة يساعد عمي حؿ النزاعات والصراعات مع اإلدارة ويقود إلي مزيد مف التحسينات في 

  .راجعةجودة الم
 :بعنوان :( Kohler, 2005) دراسة (4

 " Audit committee In Germany-Theoretical Reasons And Empirical 

Evidence".  

أجريت ىذه الدراسة عمى الشركات المساىمة العامة األلمانية بيدؼ التحقؽ مف فاعمية لجاف 
ت الغش والتالعب واالحتياؿ التي التدقيؽ في عممية اإلشراؼ عمى تقصي الحقائؽ المتعمقة بحاال
وسوء اختيار المدقؽ الخارجي  ،تقوـ بيا الشركات والناتجة عف ضعؼ أنظمة الرقابة الداخمية

والستخالص  .المجاف لحماية االقتصاد األلمانيؿ قيود قانونية تمـز بتشكيؿ تمؾ والحاجة إلى عم
رئيس لجنة  100الؿ عينة دراسية شممت استبانو لجمع البيانات المطموبة مف ختصميـ  تـالنتائج 

حيث بينت الدراسة أف ىناؾ أسبابا وراء عممية تغيير المراجع الخارجي تكمف في  ،تدقيؽ ألماني
وخوؼ اإلدارة مف قدرة  ،وعدـ رضا اإلدارة عف جودة أدائو ،عدـ استقاللية المراجع الخارجي

وأوصت الدراسة  ،موبة بسرعة ودقة متناىيةالمراجع الخارجي عمى توفير البيانات والمعمومات المط
ف يكوف ترشيح أو اختيار المدقؽ الخارجي وتحديد أفاعمية لجاف التدقيؽ كما طالبت بعمى زيادة 

  .تعابو مف صالحيات لجنة التدقيؽأ
بعنوان: (  Lee, et.al,2004  دراسة(  (5 

 "The effect of audit committee and board of director in dependence on 

auditor resignation". 

 ،اختبار العالقة بيف استقالؿ كؿ مف لجنة المراجعة ومجمس إدارة الشركةإلى ىدفت الدراسة 
باعتبار أف استقالؿ لجنة المراجعة  ،واستقالة أو إعفاء المراجع الخارجي مف ميامو الموكمة إليو

جع الخارجي حتى يتـ المراجع الخارجي ما ومجمس اإلدارة يعتبر مف أىـ وسائؿ دعـ وحماية المرا
حيث أنو مف أىـ االعتبارات التي يضعيا مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة  ،يوكؿ إليو مف مياـ

مراجعًا خارجيًا تـ  190وقد شممت الدراسة نحو  .الحفاظ عمى السمعة الطيبة لمشركةىي المستقميف 
عمياًل مف عمالء مكاتب  190ممت الدراسة كما ش ،2000-1996عزليـ مف مياميـ خالؿ الفترة 
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وقد أثبتت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة عكسية بيف كؿ مف مجمس  ،المراجعة خالؿ نفس الفترة
 .وبيف استقالة أو إقصاء المراجع الخارجي مف ميامو ،اإلدارة ولجنة المراجعة المستقميف مف ناحية

ة بيف ما تتمتع بو لجنة المراجعة مف استقالؿ كما أوضحت الدراسة أف ىناؾ عالقة طردية موجب
وبيف مدى جودة وكفاءة المراجع الذي سيتـ تعينو بعد انتياء األجؿ القانوني لممراجع الحالي 

مما يعنى أف استقالؿ لجنة المراجعة يعتبر مف أىـ العوامؿ التي تقمؿ مف احتماالت إقالة  ،لمشركة
نتائج تأكيد لدور لجنة المراجعة في زيادة كفاءة المراجعة وفي ىذه ال ،أو إقصاء المراجع الخارجي

 وما يعده المراجع الخارجي مف تقارير. ،الخارجية

بعنوان  :( Carcello, et.al2003 ) دراسة  (6 
 "Audit Committee Characteristics and Auditor Dismissals following 

‘‘New’’ Going-Concern Reports". 

بياف دور لجاف المراجعة في حماية المراجع الخارجي مف خطر اإلقصاء مف  عمىىدفت الدراسة 
حيث  .ميامو إذا ما قاـ المراجع بإصدار تقرير مخالؼ لرغبات اإلدارة بالشركة محؿ المراجعة

استيدفت الدراسة تحميؿ عدد حاالت عزؿ المراجع الخارجي والتي تمت بعد أف قامت مكاتب 
صدار تقرير عف مدى قدرة الشركة عمى االستمرار في المستقبؿ خالؿ المحاسبة الستة الكبار بإ

وذات الخبرات  ،وقد توصمت الدراسة إلى أف لجنة المراجعة ذات االستقاللية .1999-1988الفترة 
تكوف أكثر فاعمية  ،والتي يكوف أعضاؤىا مف المساىميف حاممي عدد محدود مف األسيـ ،المالية

خارجي عند محاولة اإلدارة عزلو مف ميامو بعد قيامو بتقديـ تقرير ذو في الدفاع عف المراجع ال
كما أوضحت الدراسة أف العالقة بيف  ،مالحظات فيما يخص جزئية استمرار المشروع في المستقبؿ

استقالؿ لجنة المراجعة وحماية المراجع الخارجي مف العزؿ قد أخذت اتجاىا عامًا بالزيادة بمرور 
 .الزمف

  :بعنوان :( Jenkins, 2002) دراسة (7
"Auditor Independence، audit committee Effectiveness، And Earnings 

Management " . 

ىدفت الدراسة إلى اختبار عامميف ميميف في اإلشراؼ والرقابة عمى حاالت التالعب باإلرباح في 
مية لجاف التدقيؽ واستقاللية المدقؽ إذ بينت الدراسة أف العامميف ىما فاع ،الشركات المساىمة العامة

في جمع البيانات  اإلستبانةواعتمدت عمى  ،شركة أمريكية 1000إذ شممت عينة الدراسة  ،الخارجي
وقد أظيرت الدراسة أىمية فاعمية لجنة التدقيؽ واستقاللية المدقؽ الخارجي إذ يساىماف  ،المطموبة

وكمتاىما تحدثاف تأثيرا متكامال ومتشابيتاف مف  ،معا في تالشي حاالت التالعب في إدارة اإلرباح
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برز نتائجيا أف مقياس فاعمية لجاف التدقيؽ تمثمت في أوكانت  .حيث دورىما في اإلشراؼ والرقابة
وعدد  ،والخبرات المحاسبية والمالية ،واالستقاللية ،عدد األعضاء :مكوناتيا األساسية األربعة وىي
وأيضا كمما  ،حجـ لجنة التدقيؽ وىذه المكونات تشكؿ .ة خالؿ العاـاالجتماعات التي تعقدىا المجن

كانت لجنة التدقيؽ فعالة وقوية ومتالزمة مع استقاللية المدقؽ كمما قمت إمكانية التالعب في إدارة 
 .وشفافية الشركة في عمميات اإلفصاح واإلبالغ المالي ةموثوقياإلرباح وزادت درجة 

  8) دراسة(F.Todd De Zoort and Steven E. Salterio,2001 ): بعنوان 
 "The Effect of Corporate Governance Experience and Financial 

Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members 

Judgment".  

لجنة والخمفية المينية ألعضاء  ،والخبرة ،االستقالؿعوامؿ تحميؿ آثار كؿ مف إلى ىدفت الدراسة 
المراجعة عمى ما تصدره لجاف المراجعة مف أحكاـٍ فيما يقع مف خالفات في الرأي بيف كؿ مف 

وقد أثبتت الدراسة أف ىذه المتغيرات  ،المراجع الخارجي واإلدارة التنفيذية بالشركة محؿ المراجعة
واجية إدارات الثالثة ليا تأثير واضح فيما تقدمو لجاف المراجعة مف دعـ لممراجع الخارجي في م

حيث أوضحت الدراسة أنو إذا كاف عضو لجنة المراجعة مديرًا تنفيذيًا  المنشآت محؿ المراجعة
أما  .ففي ىذه الحالة تكوف أحكاـ ىذا العضو أكثر تأييدًا لإلدارة سابقًا في إحدى الشركات المساىمة

ارجييف ففي ىذه الحالة إذا كاف عضو لجنة المراجعة مف أعضاء مجمس اإلدارة المستقميف أو الخ
دارة الشركة  .يكوف تأييده أكثر لممراجع الخارجي فيما يقع مف مشكالت بيف المراجع الخارجي وا 

وبالتالي يمكف القوؿ بأف ىذه الدراسة قدمت الدليؿ عمى تأثير الخبرات السابقة لعضو لجنة 
د ارة الشركة مف خالفات. إال المراجعة عمى ما يصدره مف أحكاـ فيما يقع بيف المراجع الخارجي وا 

أنيا لـ تتعرض لباقي العوامؿ األخرى ذات األثر المباشر في تكويف أراء أعضاء لجنة المراجعة 
 .مثؿ الخمفية المالية وحجـ ما يممكونو مف أسيـ

 :بعنوان ( Nikos Vafeas, 2001)  دراسة 9 )
 "On Audit Committee Appointments"  

عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة خالؿ السنة ومدى ارتباطو بعدد األعضاء تناولت الدراسة تحميؿ 
مديرًا غير تنفيذي بمجاف  262حيث اعتمدت الدراسة عمى استقصاء أراء نحو  ،الخارجييف بالمجنة

وقد خمصت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة طردية قوية بيف  ،1998- 1995المراجعة خالؿ الفترة 
ة المراجعة الخارجييف باعتباره أحد مؤشرات استقالؿ لجنة المراجعة وعدد زيادة عدد أعضاء لجن

في حيف أثبتت الدراسة أف ىناؾ عالقة عكسية بيف كؿ  ،مرات اجتماع لجنة المراجعة خالؿ العاـ



22 
 

وطوؿ فترة عضوية أعضاء لجنة المراجعة مف  ،مما يتقاضاه أعضاء لجنة المراجعة مف أتعاب
وكما أثبتت الدراسة عدـ وجود عالقة  ،الجتماع السنوية مف ناحية أخرىناحية وبيف عدد مرات ا

أي أف ىناؾ عالقة  .بيف عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة وحجـ ما يمتمكو أعضاؤىا مف أسيـ
 .قوية بيف زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة الخارجييف وعدد مرات اجتماعيا خالؿ العاـ

  :عنوانب :( Citron, 2000) دراسة (10
"The International Audit Firms As New Entrants-An Empirical Study"  

إذ ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة اختيػػار المحاسػػب القػػانوني فػػي  ،جػػرت ىػػذه الدراسػػة فػػي اليونػػاف
بدراسػػػػػة لقطػػػػػاع  توقامػػػػػ ،(1997 – 1993الشػػػػػركات المسػػػػػاىمة العامػػػػػة خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة مػػػػػا بػػػػػيف )

شركة مف الشركات المساىمة العامة والتي تمثمت فييا  205ف مف خالؿ اختبار المحاسبيف القانونيي
ومػف النتػائج التػي بينتيػا الدراسػة أف  ،إذ استخدمت اإلستبانة لجمع البيانػات المطموبػة ،عينة الدراسة

المسػػاىميف األجانػػب فػػي الشػػركات اليونانيػػة يطمبػػوف مػػف لجػػاف التػػدقيؽ أف تقػػـو باختيػػار المحاسػػب 
ني مػف احػدي شػركات التػػدقيؽ السػت الكبػرى التػي تعػد األقػػوى مػف بػيف الشػركات المتخصصػػة القػانو 

كمػػػا استخمصػػػت الدراسػػػة أف مػػػف أىػػػـ المقومػػػات التػػػي بموجبيػػػا يػػػتـ اختيػػػار المحاسػػػب  ،فػػػي التػػػدقيؽ
مػػف قبػػؿ لجػػاف التػػػدقيؽ ىػػي شػػيرة مكتػػب التػػدقيؽ والكفػػاءة المينيػػة لممحاسػػػب  القػػانوني فػػي اليونػػاف

 . القانوني
  :بعنوان :( Kunitake, 1983دراسة ) (11

"Auditor change by audit committee and outside directors"  

ولقػػد تػػـ  ،عمػػاؿ الشػػركات المسػػاىمةأمسػػئولية وتحكػػـ اإلدارة فػػي  إلػػى الوقػػوؼ عمػػى الدراسػػة ىػػدفت 
ف فػي فتػرات قصػيرة عمؿ ىذه الدراسة مف اجؿ تحديد فيما إذا قامت لجاف المراجعة بتغييػر المػراجعي

وفيمػػا إذا قػػاـ المػػدراء الخػػارجييف بتغييػػر المػػراجعيف سػػواء شػػركات  ،مػػف الػػزمف لمتحقػػؽ مػػف اسػػتقالليـ
( تػػـ فحػػص 1978 -1965وخػػالؿ األعػػواـ ) .المراجعػػة الكبيػػرة بجانػػب شػػركات المراجعػػة الصػػغيرة

ميػػؿ بتغييػػر شػػػركات وأف النتػػائج أظيػػرت بػػاف المػػػدراء الخػػارجييف لػػيس لػػدييـ  مػػدي تغييػػر المراجػػع
ف الشركات التي لدييا لجػاف مراجعػة ال تغيػر مراجعييػا عػف الشػركات التػي أكما  ،المراجعة الصغيرة

  .ال توجد بيا لجاف مراجعة
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 :وما يميز ىذه الدراسةالتعميق عمى الدراسات السابقة 

ع لجػػاف المراجعػػػة بعػػد اإلطػػالع وتنػػػاوؿ مجموعػػة الدراسػػػات السػػابقة ذات العالقػػػة واالرتبػػاط بموضػػػو 
وبيػػػاف نشػػػأتيا  ،مضػػػمونياو  ،وىيكميػػػا ،وشػػػكميا ،والتػػي تناولتػػػو مػػػف أوجػػػو مختمفػػػة مػػػف حيػػػث كيفيتيػػػا

وقيػػػاس مػػػدى فاعميػػػة ىػػػذه المجػػػاف فػػػي الشػػػركات  ،وأىػػػـ الوظػػػائؼ والميمػػػات المنػػػوط بيػػػا وتطورىػػػا
لحسػػػػابات وكػػػػذلؾ أىميػػػػة الػػػػدور التػػػػي تمعبػػػػو تمػػػػؾ المجػػػػاف فػػػػي دعػػػػـ اسػػػػتقاللية مراجػػػػع ا ،المسػػػػاىمة
فقػػد أجمعػػت  ،وتحسػػيف جػػودة التقػػارير الماليػػة وتعزيػػز الثقػػة فػػي البيانػػات الماليػػة المنشػػورة ،الخػػارجي

معظػػـ الدراسػػات السػػابقة عمػػى أف وجػػود لجػػاف المراجعػػة فػػي الشػػركات المسػػاىمة بػػات واقعػػًا تفرضػػو 
ر يػارجي باىتمػاـ كبالخػ بالمراجع المراجعةكما حظيت عالقة لجنة  .الظروؼ الداخمية والخارجية ليا

مػػف البػػاحثيف فػػي محاولػػة مػػنيـ لبيػػاف مػػا يمكػػف لمجػػاف المراجعػػة أف تؤديػػو مػػف دور بػػارز فػػي دعػػـ 
نيػا قػد توصػمت مػف خػالؿ نتائجيػا إلػى أوباستعراض ىذه الدراسات نجػد  .استقالؿ المراجع الخارجي

لػػو أثػػر إيجػػابي عمػػى  ،ةاالسػػتقاللية ألعضػػاء لجنػػة المراجعػػو  ،والمػػؤىالت ،وفر الخبػػرات الماليػػةتػػأف 
وطػػػوؿ مػػػدة  ،كمػػػا أف حجػػػـ لجنػػػة المراجعػػػة وتكػػػرار اجتماعاتيػػػا ،الخػػػارجي تقريػػػر مراجػػػع الحسػػػابات

تزيػػػػد مػػػػف فاعميػػػػة تمػػػػؾ المجػػػػاف وتسػػػػيـ فػػػػي رفػػػػع كفػػػػاءة واسػػػػتقاللية وظيفػػػػة المراجعػػػػة  ،االجتماعػػػػات
 ،ف )حمػداف ومشػتيىوىػذا مػا جػاء فػي دراسػة كػؿ مػ ،الخػارجيوبالتالي اسػتقالؿ المراجػع  ،الخارجية
 .( stewart & munro، 2007ودراسة )  ،( musa & vinanso، 2008ودراسة )  ،( 2010

 ،( وجود تأثير لمجػاف المراجعػة عمػى اسػتقالؿ المراجػع الخػارجي 2003 ،كما بينت دراسة ) العطار
ي مف خالؿ في دعـ استقالؿ المراجع الخارج المراجعةوتوصمت الدراسة إلى إمكانية مساىمة لجاف 

ولػػنفس النتيجػػة توصػػمت  ،قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة باختيػػار وتعيػػيف المراجػػع وتحديػػد أتعابػػو واقتػػراح عزلػػو
أنيػا ما يميز ىذه الدراسة ا مأو  .وىذا أيضًا ما توصمت إليو الدراسة الحالية ،( 2001 ،دراسة )أحمد

عمػى  ؽيطببػالتالخػارجي تبحث عف مدى مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز اسػتقالؿ المراجػع 
كمػا سػػاىمت ىػذه الدراسػة فػي ارتيػػاد منطقػة بحثيػة قػؿ تناوليػػا فػي حقػؿ المراجعػػة  ،البيئػة الفمسػطينية

مػػف قبػػؿ البػػاحثيف فػػي بيئتنػػا الفمسػػطينية فػػي الوقػػت الػػذي تيػػتـ فيػػو الكتابػػات والدراسػػات الميدانيػػة فػػي 
عػرؼ توال ،فػي تطػوير مينػة المراجعػة ايناىيؾ عف مساىمت ،الدوؿ العريقة في المينة بيذا الموضوع

ىػػذه تػػأتي  عمػػى أبػػرز المشػػاكؿ التػػي تواجػػو المراجػػع الخػػارجي أثنػػاء قيامػػو بعمميػػة المراجعػػة وأيضػػا
الستكماؿ مسيرة الجيود المبذولة مف قبؿ الباحثيف لموصػوؿ إلػى ىػذه السمسػمة مػف العالقػات الدراسة 

 .ة والمساىميف والمراجع الداخمي والخارجيلشركاالمتعددة لمجاف المراجعة مع كؿ مف إدارة 
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 انفصم انثاني
 اإلطار اننظري وانفكري نهجاٌ املراجعة

 :مقدمة

شيد القرف الحالي تطورًا كبيرًا في منشآت األعماؿ مف حيث الحجـ وطبيعة النشاط والمنافسة  
كالت ناتجة عف عدـ مشوما ترتب عمي ذلؾ مف  ،المتزايد نحو الفصؿ بيف الممكية واإلدارة واالتجاه

، وتزداد حدة ىذا التعارض يف المساىميف أو المالؾ واإلدارة، أو تعارض المصالح بتطابؽ األىداؼ
لتالي عدـ تناسؽ ، وباحظة تصرفات اإلدارة بصورة مباشرةفي ظؿ عدـ قدرة المساىـ عمى مال

مضممة إلى المساىميف تظير  ، مما قد يولد الدافع لدى اإلدارة نحو تقديـ معموماتالمعمومات بينيـ
كما  ،بيدؼ المحافظة عمى مصالحيا الخاصة بالشركة ،الموقؼ المالي لمشركة عمى خالؼ حقيقتو

قد يشجع اإلدارة عمى توجيو أنشطة الشركة نحو تعظيـ ثرواتيا ومنفعتيا الخاصة عمى حساب 
القانونية والتصرفات غير حيث قد تعمد اإلدارة عمى التحايؿ وارتكاب الغش  ،مصمحة حممة األسيـ

المالية واألخالقية  الفضائحذا القرف العديد مف االنييارات و وقد شيد ى .افي سبيؿ تحقيؽ مصالحي
مما أدى  ،بيدؼ إظيار القوائـ المالية عمى غير حقيقتيا المرتبطة بارتكاب الغش اإلداري والتالعب

وبالتالي اىتزاز مركزىا االقتصادي في  ،كةإلى اإلضرار بمصالح المالؾ وتدىور الثقة في أداء الشر 
ـ 1993عاـMekesson & Robbins ومف أىـ ىذه الفضائح قضية شركة ،األسواؽ المالية

 Bank of Credit andار بنؾ االعتماد والتجارة الدوليبالواليات المتحدة األمريكية، وانيي
Commerce International ومجموعة ،Maxwell  خالؿ التسعينات  ذلؾبالمممكة المتحدة و

فالس مؤسسة    (1998 ،احمد) .1965بكندا عاـ  Atlantic Acceptanceوا 

لى تو  نسب مسؤولية االنييارات المالية والفضائح اإلدارية إلى الييئات اإلدارية في الشركات وا 
و  وعزى ذلؾ إلى الفساد المالي واإلداري وسوء اإلدارة و افتقار الشفافية ،مجالس اإلدارة فييا

مما جعؿ األطراؼ ذات العالقة ومف أبرزىـ  ،الوضوح والدقة في البيانات المالية المعمنة
كما أف  .المستثمروف والمتعامموف في سوؽ األوراؽ المالية غير قادريف عمى اتخاذ قراراتيـ الرشيدة

تساؤالت عف النتيجة المنطقية لحدوث حاالت االنييارات المالية واإلخفاقات أف ثارت العديد مف ال
أثر إدارة الوحدة االقتصادية ؟ ودور مدققي الحسابات ؟ وكيؼ يتـ استعادة ثقة المستثمريف 

الحفاظ عمى مصالح األطراؼ ذات العالقة ؟ وما ىو  والمتعامميف في األسواؽ المالية ؟ وكيؼ يتـ
ومات وكبر حجـ المطموب في ظؿ عولمة أسواؽ الماؿ وتحرير التجارة والتطور في تكنولوجيا المعم

  ( 2009 ،) المومنيالمشروعات ؟ 
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لذلؾ طالبت المؤسسات االقتصادية والمالية الكبرى بتشديد العقوبات المفروضة عمى حاالت 
التالعب في المراكز المالية في الشركات وبدء مرحمة جديدة في حياة الشركات تتسـ بالمصداقية 

 (  2008 ،)تامر .والشفافية الستعادة الثقة المفقودة

وكاف رد الفعؿ الطبيعي الذي أعقب ذلؾ ىو مناداة المنظمات المينية والييئات المنظمة لسوؽ 
مف مدى  األوراؽ المالية في ىذه الدوؿ بضرورة زيادة أنشطة الرقابة عمى اإلدارة بيدؼ التأكد

القوانيف و  ،Code of Ethics والقواعد األخالقية ،Code of Conductالتزاميا بقواعد السموؾ 
 .تحقيؽ مصمحة حممة األسيـ المنظمة ألعماؿ الشركة والتأكد مف توجيو أنشطة الشركة نحو

كأحد الوسائؿ  The Audit Committeeوترتيبًا عمى ما سبؽ ظيرت فكرة لجنة المراجعة 
ومساعدة أعضاء مجمس لجنة اإلدارة الداخمييف  ،المقترحة إلحكاـ الرقابة عمى إدارة الشركات

 ،نفيذييف( والخارجييف )غير التنفيذييف( عمى الوفاء بمسئولياتيـ كوكالء عف المساىميف)الت
وتدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي  ،باإلضافة إلى العمؿ عمى الحفاظ عمى استقالؿ وظيفة المراجعة

 مف خالؿ العمؿ كحاجز بيف إدارة الشركة والمراجع الخارجي واإلشراؼ عمى األمور التي قد تعرض
يؤدي إلى زيادة جودة عممية التقرير المالي بالشركة وتأكيد الثقة في  مما ،استقاللو لمخطر

  ( 1998 ،)احمد .المعمومات التي تتضمنيا القوائـ المالية
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 المبحث األول
 " الخمفية التاريخية لنشأة لجان المراجعة وتطورىا "

 :تمييد

فية التاريخية لنشأة مفيوـ لجاف المراجعة وتطورىا في كؿ مف يتناوؿ الباحث في ىذا المبحث الخم
الواليات المتحدة األمريكية، والمممكة المتحدة، وكندا، وبعض الدوؿ العربية ودور المنظمات المينية 

 .والييئات المنظمة لسوؽ الماؿ والباحثيف في تشجيع تكوينيا وانتشارىا بيذه الدوؿ
  :ورىانشأة لجان المراجعة وتط 1/1/2

التالعب والغش في التقارير المالية مف أىـ األسباب التي أدت إلى نشوء لجاف المراجعة في  يعد
واإلخفاقات المالية في كبرى الشركات العالمية خالؿ الثالثة عقود  االنيياراتوكانت  ،الشركات

التوصية بتشكيؿ لجاف الماضية الدافع األكبر أماـ الييئات المينية والمنظمات والمشرعيف لممطالبة و 
جؿ أ ياـ والواجبات وكيفية تشكيميا مفالمراجعة مف أعضاء مجمس اإلدارة عمى أف تحدد ليا الم

 (2009 ،)المومني .مسؤولياتيا اإلشرافية والرقابيةمساعدة مجالس اإلدارة في القياـ ب

ؤوليات تعرض إلى وتشير البحوث والدراسات إلى أف مفيـو لجاف المراجعة وما يترتب عميو مف مس
كما تشير إلى أف فكرة إنشاء  ،تطور دراماتيكي كبير منذ ظيوره ألوؿ مرة منذ أكثر مف نصؼ قرف

قعة في الشركات نتيجة لجاف المراجعة قد ارتبط في معظـ الدوؿ بحدوث حاالت اإلفالس غير المتو 
 ( 2002،)المعتاز .سوء التصرؼ

 :( USAلمتحدة األمريكية ) تطور لجان المراجعة في الواليات ا 2/1/2

ارتبط ظيور ونمو فكرة لجاف المراجعة في الواليات المتحدة األمريكية بأزمة الكساد االقتصادي 
وىي التي كانت بمثابة نقطة تحوؿ كبير في الفكر  ،(1929،(1928الكبير التي ىزت العالـ عاـ 

ي ساىمت في حدوث ىذه األزمة االقتصادي الرأسمالي بكؿ جوانبو وأف أحد الجوانب اليامة الت
وتأثير مجالس اإلدارة عمى  ،ىو ضعؼ استقاللية مراقب الحساباتوالتي توصؿ إلييا المحمموف 
األمر الذي استطاعت معو إدارة الشركات المساىمة في الواليات  ،مراقبي الحسابات والمحاسبيف

ولقد أدى ذلؾ إلى انييار  ،المتحدة األمريكية مف إظيار نتائج غير صحيحة لتضميؿ المساىميف
األسيـ بشكؿ كبير، وتمخض ىذا الكساد الكبير عف إنشاء ىيئة تنظيمية لتداوؿ األوراؽ المالية 

ومف بينيا المعمومات المحاسبية التي يتـ  ،لتقوـ بالرقابة عمى كؿ ما يتعمؽ بجداوؿ األوراؽ المالية



27 
 

أثير في ذلؾ الوقت الحاجة إلى دعـ استقاللية و  ،اإلفصاح عنيا وتداوليا في أسواؽ األوراؽ المالية
 ( 1995 ،) السقا .المراجعيف

عندما شجعت  1930كما أف مصطمح لجاف المراجعة بدأ في الظيور في أواخر الثالثينيات 
( عمى إنشاء  NYSEالمالية )  ( وكذلؾ بورصة نيويورؾ لألوراؽ SEC بورصة األوراؽ المالية )

أف الواليات المتحدة و  ،(Mekesson & Robbins) لة انييار شركةراجعة بعد حدوث حالجاف م
حيث أصدرت ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية )  ،مف أوائؿ الدوؿ التي بادرت بإنشاء لجاف المراجعة

SEC المساىميف  قرارًا بتكويف لجاف مراجعة في الشركات المساىمة لحماية 1972( في عاـ
لجنة الكونغرس األمريكي بضرورة إنشاء لجاف لممراجعة في أوصت  1976 ـوفي عا ،والمستثمريف

( عددًا مف NYSEأصدرت بورصة نيويورؾ لألوراؽ المالية ) 1978ـ وفي عا ،الشركات المساىمة
كما صدر الحقًا  ،التوصيات كاف أىميا إلزاـ الشركات المسجمة لدييا بتكويف لجاف لممراجعة

ولكف في واقع األمر فإنو  .ة المراجعة والمحاسب القانوني( الذي حدد العالقة بيف لجن(61المعيار
ولكف ما ىو ثابت ىو أف بعض الشركات  ،يصعب تتبع نشأة لجنة المراجعة مف الناحية التاريخية

 Theاألمريكية لدييا لجنة مراجعة في مجمس إدارتيا منذ مطمع القرف الماضي كشركة 
Prudential insurance company of America))  والتي أوجدت لجنة المراجعة منذ عاـ

كما أف البنوؾ والمؤسسات المالية األمريكية كاف لدييا لجاف مراجعة في مجمس إدارتيا  ،1905
  ( 2009 ،)سعيد .منذ وقت مبكر مف القرف الماضي

بياف دور كؿ مف ىذه الييئات والمنظمات المينية المنظمة لسوؽ الماؿ في تطور لجاف  يتـوسوؼ 
 :وىذه الييئات والمنظمات المالية والجيات العديدة ىي ،اجعةالمر 

  بورصة نيويورؾ لألوراؽ المالية(NYSE) New York Stock Exchange.  
 ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية (SEC) Securities & Exchange Commission.  
 يةالبورصة األمريكية لألوراؽ المال (AMEX) The American Stock Exchange . 
 المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف .The American Institute Of Certified Public 

Account. 
  مجمع المراجعيف الداخمييفInstitute Of Internal Auditors IIA.  
  تريدوايلجنةTread way Committee.  
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2/1/2/A ( دور بورصة نيويورك لألوراق الماليةNYSE):  

ؿ لجاف المراجعة في الشركات المساىمة العامة باىتماـ كبير مف جانب بورصة حظيت فكرة تشكي
بؿ أف  ،حيث ترى أف لجاف المراجعة لـ تعد ترفًا بالنسبة لتمؾ الشركات ،نيويورؾ لألوراؽ المالية
بأنو عندما يكوف مف  1940ولذلؾ فقد أوصت في تقرير أعد في عاـ  .ىناؾ ضرورة لتشكيميا

إف اختيار مراجعي الحسابات بواسطة لجنة مراجعة تتكوف مف أعضاء مجمس الممكف عمميًا ف
 (  2003 ،)غالي .اإلدارة غير المتفرغيف يبدو أمرًا مطموباً 

تصريحًا أكدت فيو أف لجاف المراجعة الفعالة تستطيع  1974كما أصدرت بورصة نيويورؾ عاـ 
لصادرة عف الشركات العامة. وطالبت عمؿ تحسيف لمتقارير المالية وزيادة مصداقية التقارير ا

كافة الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة نيويورؾ بتأسيس  1977بورصة نيويورؾ عاـ 
ومنذ ذلؾ  ،عمى أف تتكوف المجنة مف أعضاء مستقميف عف اإلدارة 30/6/1978لجاف مراجعة قبؿ 

رىا إلدراج الشركات في بورصة التاريخ أصبح تشكيؿ لجاف المراجعة أحد الشروط الواجب تواف
 (  2008 ،) دىمش .نيويورؾ

أف المديريف التنفيذييف المنتميف لمشركة أو أحد فروعيا غير مؤىميف لعضوية ف اإلطار ىذاوفي 
وىذا الشرط الخاص باستقاللية لجنة المراجعة يدعـ ويؤكد مصداقية نظاـ التقرير  ،لجنة المراجعة

  ( 1998 ،) أحمد .يويًا مف عناصر سوؽ األوراؽ المالية الكؼءالمالي والذي يعتبر عنصرًا ح
2/1/2/B  ( دور ىيئة تداول األوراق الماليةSEC ): 

وذلؾ بعد حالة  1940( بتشكيؿ لجاف مراجعة إلى عاـ  SEC يعود اقتراح ىيئة األوراؽ المالية )
دما قامت بتضخيـ ( عنMekesson & Robbins Incالغش التي ارتكبتيا اإلدارة في شركة ).

مومات بؿ اعتمد عمى مع ،قيمة موجودات الشركة ولـ يقـ المراجع الخارجي بجرد الذمـ والبضاعة
  ( 2010 ،) قطيشات. اإلدارة في ذلؾ

مف خالؿ توصيتيا بتشكيؿ لجاف مراجعة أوضحت في  SECأف ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية  ويذكر
كتشفت الغش في و وجدت لجنة المراجعة لكانت قد اعف نفس القضية بأنو ل 19)النشرة رقـ )

أوصت بأف كما  ،في حسابات العمالء والمخزوف ولمنعت التالعب بيذه الشركة مالييف الدوالرات
وكنتيجة  ،اإلدارة بترشيح المراجع الخارجي )غير التنفيذييف( بمجمسيقـو األعضاء الخارجييف

ركات متعددة لجاف مراجعة مثؿ شركة أنشأت ش ( (Mekesson & Robbins لفضيحة شركة
وفي خالؿ السبعينيات ازداد االىتماـ بمفيوـ لجاف المراجعة ودورىا ومسؤوليتيا  جنراؿ موتورز.

وذلؾ بسبب الكـ الكبير مف التالعب والتحايؿ والتصرفات غير القانونية التي تـ اكتشافيا داخؿ 
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األمر  ،رتب عمى ذلؾ مف قوائـ مالية مضممةمنشآت األعماؿ بالواليات المتحدة األمريكية وما ت
الذي ترتب عميو ظيور الحاجة إلى وسائؿ لتدعـ الثقة في مدى جودة عممية التقرير المالي في ظؿ 
الفصؿ بيف الممكية واإلدارة وحاجة حاممي األسيـ والجيات األخرى إلى تأكيد إضافي يتعمؽ بعممية 

لمالي واستجابة ليذه االحتياجات كررت ىيئة تداوؿ األوراؽ المراجعة الداخمية والخارجية والتقرير ا
توصيتيا الخاصة بتكويف لجاف المراجعة وذلؾ عندما  1972مارس  23( في SECالمالية )

 -:نصت عمى ما يميوالتي  123أصدرت النشرة رقـ 
ى أف تشجع ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية جميع شركات المساىمة عمى إنشاء لجاف المراجعة عم "

كما تحث مجتمع األعماؿ والمجتمعات المالية وحاممي األسيـ بيذه  ،تتكوف مف المديريف الخارجييف
ديسمبر  20وفي  ."الشركات عمى توجيو جيودىـ وتأييدىـ لجعؿ ىذه التوصية موضع التنفيذ 

ـ والتي طالبت بضرورة قيا 165النشرة رقـ  SEC))ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية أصدرت  1974
ثـ قامت بتقوية  ،شركات المساىمة العامة باإلفصاح عف وجود أو عدـ وجود لجنة مراجعة بالشركة

متطمبات اإلفصاح ىذه في القواعد الجديدة الخاصة بإدارة الشركات والصادرة في أواخر عاـ 
 ( 1998 ،) أحمد .1979 مارس 22وتسري اعتبارًا مف  1978

لمالية األمريكية في تقريرىا السنوي الموجو إلى الكونغرس أشارت ىيئة األوراؽ ا 1978وفي عاـ
األمريكي إلى الدور الحيوي الذي تمعبو لجاف المراجعة في استمرار الشركات بعمميا بالشكؿ 

 ASRفي سمسمة المحاسبة 278وأصدرت الييئة النشرة رقـ  Proper Functioningالسميـ
Accounting Series Release  (2008 ،) دىمش :المراجعة بتنفيذ ما يميوالتي أوصت لجنة 

 اختيار أو تغيير المراجعيف الداخمييف والخارجييف. 
 فحص أتعاب المراجعة و أتعاب الخدمات المينية األخرى. 
 مناقشة خطة ومجاؿ المراجعة مع المراجعيف الخارجييف. 
 الموافقة عمى الخدمات المينية التي تقدـ بواسطة المراجعيف الخارجييف. 
 تأكد مف استقالؿ المراجعيف الخارجييفال. 
 فحص نطاؽ ونتائج أنشطة المراجعة الداخمية.  
 التأكد مف كفاية نظـ الرقابة الداخمية.  

2/1/2/C  ( دور المجمع األمريكي لممحاسبين القانونيينAICPA ): 

عامة جميع الشركات المساىمة ال 1967أوصى المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف في عاـ 
وذلؾ لترشيح  ،بضرورة تشكيؿ لجاف مراجعة تتكوف مف أعضاء مجمس اإلدارة غير المتفرغيف
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المراجعيف الخارجييف ومناقشة عمميـ كما أنو قد اعترؼ بالدور الذي يمكف أف تؤديو لجنة المراجعة 
جعيف وقد أشار تقرير لجنة مسؤوليات المرا .في فحص القوائـ المالية ونظـ الرقابة الداخمية

(Commission on Auditor's Responsibility ( والتي تعرؼ بمجنة )cohen )،  الصادر
إلى أنو يمكف لمجنة المراجعة أف تؤدي  1978عف المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف في عاـ 

 Can effectivelyدور فعاؿ في تحقيؽ التوازف في العالقة بيف المراجع الخارجي واإلدارة 
balance the relationship between the external auditor and management. 

( المنبثؽ عف المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف ASB ) كما أصدر مجمس معايير المراجعة
تسع نشرات لمعايير المراجعة بيدؼ تضييؽ فجوة التوقعات في المراجعة، وقد  1988في عاـ 

ورة مباشرة بأىمية لجاف المراجعة وىي نشرة معايير المراجعة رقـ بص اعترفت بعض تمؾ النشرات
(53 )The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and 

Irregularities، التي تتطمب مف المراجعيف التأكد مف أف لجنة المراجعة قد أخطرت بدرجة كافية
Adequately informed ونشرة معايير  .تكتشؼ أثناء عممية المراجعة بالمخالفات اليامة التي

( التي تتطمب مف المراجعيف التأكد مف أف لجنة  illegal acts by clients( )54المراجعة رقـ )
المراجعة قد أخطرت بدرجة كافية بالتصرفات غير القانونية اليامة التي تكتشؼ أثناء عممية 

 Communication of Internal Control( 60ونشرة معايير المراجعة رقـ ). المراجعة
Structure Related Matters Noted in an Audit  التي تتطمب مف المراجعيف إخطار لجنة

في تصميـ أو تشغيؿ ىيئة  Significant Deficienciesالمراجعة بكافة أوجو القصور اليامة 
ؿ أو تشغيؿ أو تمخيص أو إعداد الرقابة الداخمية والتي قد تؤثر عكسيًا عمى قدرة المنشأة عمى تسجي

( 61بيانات مالية تتمشى مع تأكيدات اإلدارة عف القوائـ المالية. ونشرة معايير المراجعة رقـ )
Communication With Audit Committees  التي تتطمب مف المراجعيف التأكد مف أف لجنة

ارير المالية، وتتعمؽ تمؾ المراجعة تحصؿ عمى معمومات إضافية يمكف أف تساعدىا في فحص التق
 :المعمومات بما يمي

 .السياسات المحاسبية اليامة 1)

 .تقديرات اإلدارة والتقديرات المحاسبية( 2

 .تسويات المراجعة اليامة( 3

 .المعمومات األخرى الواردة في التقرير السنوي( 4

  -:عدـ االتفاؽ بيف اإلدارة والمراجع بخصوص( 5
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 ةتطبيؽ المبادئ المحاسبي 
 نطاؽ المراجعة 
 كفاية اإلفصاح في القوائـ المالية 
 تقرير المراجع عف القوائـ المالية 

 .الخدمات االستشارية التي تقدـ لإلدارة بواسطة مراجع آخر( 6

 .القضايا األساسية التي نوقشت مع اإلدارة( 7

 . الصعوبات التي واجيت المراجعيف أثناء تنفيذ عممية المراجعة( 8

 Interim( 71نشرة معايير المراجعة رقـ ) 1992ى ذلؾ فقد أصدر المجمس عاـ باإلضافة إل
Financial Information  التي تتطمب مف المراجع إخطار اإلدارة بالتحريفات اليامة في
 Generalالمحاسبية المقبولة قبواًل عاـنتيجة لعدـ تطبيؽ المبادئ  ،المعمومات المالية الفترية

Accepted Accounting principle.  ذا اعتقد المراجع أف اإلدارة لـ تستحب بطريقة مالئمة وا 
Appropriately فإنو مف الضروري إخطار لجنة المراجعة بذلؾ  ،خالؿ فترة معقولة مف الوقت

ذا اعتقد المراجع أف استجابة لجنة المراجعة غير كافية فإنو مف  ،بخصوص تمؾ التحريفات اليامة وا 
 ،ر بخصوص استمراره في االرتباط بكؿ مف فحص المعمومات المالية الفتريةالضروري أف يتخذ قرا

كما تضمف التقرير الذي أصدره المجمع األمريكي لممحاسبيف  .ومراجعة القوائـ المالية لممنشأة
عف القضايا التي تواجو مينة المحاسبة توصيات بخصوص مسؤوليات  1993القانونييف في عاـ 

ة بالقوائـ المالية السنوية لممنشآت التي يجب اإلفصاح عنيا في تقاريرىا لجنة المراجعة المتعمق
 (  2003 ،) غالي -:وىي

 .فحص القوائـ المالية السنوية (1

 .التشاور مع اإلدارة والمراجعيف الخارجييف بخصوص تمؾ القوائـ( 2

 .عايير المراجعةالحصوؿ عمى المعمومات التي يجب أف يقدميا المراجعيف الخارجييف وفقًا لم( 3

 .تقييـ ما إذا كانت القوائـ المالية كاممة ومتماشية مع المعمومات المتوفرة لدييـ( 4

 Appropriateتقييـ ما إذا كانت القوائـ المالية قد أعدت وفقًا لممبادئ المحاسبة المالئمة ( 5
accounting principles.  
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2/1/2/D دور مجمع المراجعين الداخميين (IIA):  

جميع الشركات المساىمة العامة بضرورة تشكيؿ  1985أوصى مجمع المراجعيف الداخمييف في عاـ
كما أكد عمى أىمية تشكيؿ تمؾ المجاف في المنشآت األخرى  ،مديريف خارجييف لجاف المراجعة مف

نشرة معايير  1989وأصدر في عاـ  .بما فييا غير اليادفة إلى تحقيؽ الربح والييئات الحكومية
 Communication with ت مع مجمس اإلدارة( بخصوص االتصاال7المراجعة الداخمية رقـ )

the Board of Directors. والتي تضمنت المعمومات التي يجب توصيميا إلى لجنة المراجعة، 
حيث أنو يجب عمى مدير إدارة المراجعة الداخمية إخطار لجنة المراجعة بنتائج المراجعة اليامة 

Significant تأثير عكسي  ليا التي عرفت بأنيا النتائج التي وفقًا لتقديره الشخصي يمكف أف يكوف
 ،واألخطاء وعدـ الكفاية ،ومف أمثمتيا ما يتعمؽ بالمخالفات والتصرفات غير القانونية ،عمى المنشأة
مع كما أصدر المج .ونقاط الضعؼ في نظاـ الرقابة الداخمية ،وتعارض المصالح ،وعدـ الفعالية

 Improving Audit Committee Performance-Whatتقرير بعنواف  1993في عاـ 
Works Best،  أكد فيو عمى أف الوقت قد حاف ألف تنشر لجاف المراجعة تقاريرىا ضمف التقارير

وأنو مف المتوقع تزايد  ،والتي يجب أف تتضمف مسؤوليتيا وأنشطتيا المنفذة ،السنوية لممنشآت
 (  2003 ،)غالي.ركات المساىمة العامة لنشر تمؾ التقارير في المستقبؿ القريبالضغوط عمى الش

2/1/2/E  دور لجنةTread Way: 

وعرفت بالمجنة القومية لمحد مف الغش في القوائـ المالية  1985شكمت ىذه المجنة في عاـ 
National Commission on Fraudulent Financial Reporting (NCFFR)،  ولدراسة

 ،( وىو اسـ رئيسيا في ذلؾ الوقتTread Wayتقارير المالية االحتيالية وعرفت بمجنة )ال
تقريرىا الذي أكد عمى أىمية دور لجنة المراجعة في تحسيف نزاىة  1987وأصدرت في عاـ 

Integrity كما أنو تضمف توصيات تتعمؽ بمجنة المراجعة تتمثؿ فيما يمي ،القوائـ المالية:  
 (2003 ،)غالي
ساىمة العامة بتشكيؿ لجاف يجب عمى ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية إلزاـ الشركات الم .1

 تتكوف مف مديريف مستقميف. مراجعة
 Terms of Referenceيجب عمى كؿ شركة مساىمة عامة أف تعد الئحة مكتوبة  .2

ي أف يوافؽ مجمس ومف الضرور  ،تحديدًا لواجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة تتضمف
 .ا سنويًا ويعدليا إذا تطمب األمرالالئحة ويفحصي عمى تمؾ اإلدارة

ضرورة أف يتوفر لمجنة المراجعة موارد وسمطات كافية لتنفيذ مسؤوليتيا بما في ذلؾ الحؽ  .3
 االستعانة بخبراء خارجييف متخصصيف إذا دعت الضرورة لذلؾ. في
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متأكد مف االلتزاـ دارة لضرورة إجراء الفحص السنوي لمبرنامج الذي يحدد بواسطة اإل .4
 السموؾ. بقواعد

 فحص نظاـ الرقابة الداخمية بالشركة. .5
عيف الخارجييف فيما التأكد مف وجود التنسيؽ المالئـ بيف المراجعيف الداخمييف والمراج .6

 التقرير المالي. يتعمؽ بعممية
 فحص تقييـ اإلدارة لمعوامؿ المؤثرة عمى استقالؿ المراجعيف الخارجييف. .7
 ،ةلإلدارة في حالة تعدد وجيات النظر بخصوص القضايا المحاسبية اليام تقديـ النصح .8

 حالة االختيار بيف السياسات المحاسبية. كما في
 فحص التقارير المالية السنوية والربع سنوية. .9

 ،الخدمات االستشارية لإلدارةفحص خطط اإلدارة لالرتباط بالمراجعيف الخارجييف لتنفيذ  .10
 .ات التي ستقدـ واألتعاب المقدرةمراعاة أنواع الخدم مع

ساىمة العامة بأف تتضمف يجب عمى ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية إلزاـ الشركات الم .11
خطاب مف رئيس لجنة المراجعة يصؼ فيو  ،السنوية المقدمة إلى المساىميف تقاريرىا

مما قد يؤدي إلى تحسيف مصداقية  ،مسؤولياتيا وأنشطتيا المنفذة خالؿ السنة
credibility القوائـ المالية وزيادة إمكانية الوثوؽ فييا. 

عمى قدرة إنشاء لجنة مراجعة داخؿ الشركات المسجمة اسميا  Tread Wayكما أكد تقرير لجنة 
عب ومنعيا في القوائـ وحدد مسؤولياتيا في اكتشاؼ التال ،في بورصات األوراؽ المالية األمريكية

لجنة المراجعة لقي الكثير مف االىتماـ في الواليات المتحدة والجدير بالذكر أف مفيوـ  المالية
األمريكية بعد نشر توصيات ىذا التقرير بالشكؿ الذي أدى إلى زيادة اختصاصات ومسؤوليات 

 ( 2009 ،سعيد) .ي المراجعة الداخمية والخارجيةووظيفت ،لجنة المراجعة تجاه إعداد القوائـ المالية

 :في المممكة المتحدة ) بريطانيا ( تطور لجنة المراجعة 2/1/3

ال يوجد إلزاـ عمى الشركات بالمممكة المتحدة لتكويف لجنة مراجعة إال أف العديد مف الشركات  
وذلؾ حتى تتمكف مف طرح أسيميا في أسواؽ الماؿ أو اختياريًا لدعـ  ،البريطانية قد قامت بتشكيميا

كات الكبرى بالمممكة المتحدة مثؿ بنؾ بريطانيا وقد أدى فشؿ عديد مف الشر  .استقالؿ المراجعيف
إلى ظيور العديد مف التساؤالت التي جعمت لجاف المراجعة  BCCوشركة  ،ومجموعة ماكسويؿ

وفي حيف أف الدعوة لتطوير لجاف المراجعة بالواليات المتحدة قد انبثقت عف  محاًل لالىتماـ
حيث كانت محاوالت تشجيع  ،مكة المتحدةإال أف الوضع قد اختمؼ في المم المنظمات المينية

 ،Brandon Williamsوتقنيف إنشاء لجاف المراجعة تتـ مف خالؿ عضو البرلماف البريطاني 
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والذي ظؿ يتقدـ بالعديد مف مشروعات القوانيف إلى البرلماف إلجبار الشركات عمى تكويف لجاف 
ولكف  .أنيا باءت جميعيا بالفشؿإال  1988وحتى عاـ  1969مراجعة في إدارتيا وذلؾ منذ عاـ 

 Consultation Committee ofالمجنة االستشارية لمييئات المحاسبية بالمممكة المتحدة 
Accountancy Bodies(CCAB) وذلؾ عف  ،1977عاـ  اىتمت بمفيوـ لجاف المراجعة منذ
ركات والتي شجعت الش Auditing Practices Committeeطريؽ لجنة الممارسات المحاسبية 

( جيودىا CCABوقد واصمت المجنة االستشارية لمييئات المحاسبية ) عمى استخداـ لجاف المراجعة
والتي  1998في تشجيع تكويف لجاف المراجعة مف خالؿ النشرات اإلرشادية التي أصدرتيا في عاـ 

 (1998 ،) أحمد .ؤوليات لجاف المراجعة وواجباتياحددت مس

( وذلؾ  Promotion of Non-Executive Directorsعة ) تـ تشكيؿ مجمو  1982وفي عاـ 
حيث أوصت ىذه المجموعة عاـ  ،لوضع معايير لعمؿ مجالس اإلدارات في الشركات المساىمة

اء مجمس اإلدارة بأنو عمى الشركات المساىمة العامة أف تشكؿ لجاف مراجعة مف أعض 1987
 (  2009 ،) دىمش .المراجعة اليامةشارتيـ في قضايا وقالت أنو يجب است غير التنفيذييف

توصية بتطبيؽ  ICAEWيف القانونييف في انجمترا وويمزأصدر معيد المحاسب 1991وفي عاـ 
ووضع تفصيالت حوؿ كيفية تشكيميا وتحديد واجباتيا وذلؾ نظرًا لمحاجة  ،مفيوـ لجاف المراجعة

 (  2010 ،) قطيشات .إلى الوصوؿ لمراجعة أفضؿ وأكثر فعالية

 Sirأصدرت لجنة مراجعة الشؤوف المالية لمشركات والتي اشتيرت باسـ رئيسيا  1992ي عاـ وف
Cadbury والذي اقترحت فيو إطارًا لمتحكـ في إدارة الشركات يعتمد عمى ىيكؿ  ،تقريرىا النيائي

 نةوقد أوصت لج .الرقابة الداخمية والفصؿ بيف المسؤوليات وتحقيؽ االستقالؿ لمجاف المراجعة بيا
Cadbury يجب عمى جميع الشركات ببورصة األوراؽ المالية بالمممكة المتحدة تكويف لجنة "  :بأنو

وأف تكوف العضوية  ،وأف يكوف عدد أعضائيا ثالثة عمى األقؿ ،مراجعة خالؿ السنتيف القادمتيف
 ."عف الشركةيـ باالستقالؿ التاـ وأف يتمتع أغمب ،ألعضاء مجمس اإلدارة مف غير المديريف بالشركة

 (  1998 ،) أحمد

 ( 2009 ،) دىمش :ىي Cadburyأف مسؤوليات لجاف المراجعة حسب و 

تقديـ التوصيات لمجمس اإلدارة حوؿ تعييف مراجع الحسابات الخارجي وأتعابو واستمراره  .1
 .وفصمو

 .مراجعة القوائـ المالية السنوية .2
 .طاقيامناقشة مراجع الحسابات الخارجي حوؿ طبيعة المراجعة ون .3
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 .مراجعة رسالة اإلدارة .4
 .مراجعة نطاؽ الرقابة الداخمية في الشركة  .5
 .مراجعة برنامج المراجعة الداخمية .6
 .مراجعة أية أمور ىامة قد تظير خالؿ المراجعة الداخمية .7

البريطانية مف أىـ التطورات التي حصمت عمى نظاـ التحكـ  Cadburyيعتبر تقرير لجنة أيضا و 
األمريكية وتقرير لجنة ماكدونالد  TreadWayىمة العامة بعد تقرير لجنة في الشركات المسا

 .الكندية

 :تطور لجنة المراجعة في كندا 2/1/4

 ،نشأت الضغوط لتكويف لجاف المراجعة بعد حاالت االنييار واإلفالس التي واكبت عقد الستينيات
الذي  1965عاـ  Atlantic Acceptance Corporation Limitedومف ذلؾ إفالس شركة 

 (  2008 ،)الرحيمي .وصؼ بكونو أكبر األحداث في تاريخ المحاسبة في كندا

اعتبر تشكيؿ لجاف المراجعة أحد المتطمبات القانونية لمشركات المساىمة العامة  1971عاـ  وفي
أنو عمى الشركات  " ،1970( مف قانوف الشركات الكندي لعاـ 182) نصت المادةإذ  الكندية
مة العامة تشكيؿ لجاف المراجعة يكوف أعضاؤىا مختاريف مف مجمس إدارة الشركات العامة المساى

عمى أف  كما نص قانوف الشركات الكندي "ثـ أف ال يقؿ عددىـ عف ثالثة أعضاء  ،غير التنفيذييف
  ."المصادقة عمى القوائـ المالية قبؿ إرساليا إلى مجمس اإلدارة ىي مف واجبات لجاف المراجعة  "

 (  2010 ،) قطيشات

تفاقـ األمر في كندا عندما أعمف عف خبر انييار بنكيف مف أكبر البنوؾ الكندية  1984وفي عاـ 
مما دعا معيد المحاسبيف  Canadian Commercial Bank  &North land Bank :وىما

ير الرقابة عمى لتبحث سبؿ تطو  MacDonald إلى تكويف لجنة ماكدونالد CICA الكندييف
والذي أكد عمى أىمية تكويف لجاف المراجعة  1988والتي قدمت تقريرىا في عاـ  الشركات الكندية

  ( 2008 ،) الرحيمي .لتقوية بنية الرقابة داخؿ الشركات

 :تطور لجنة المراجعة في ألمانيا 2/1/5

شركاتيا عف  أما فيما يخص لجاف المراجعة في ألمانيا فقد اختمفت اليياكؿ التنظيمية واإلدارية في
التي اعتمدت في ىياكميا التنظيمية عمى نظاـ  ،مثيالتيا مف الشركات العامة في الدوؿ األخرى

خرى عمى الييكؿ التنظيمي بينما تعتمد الدوؿ األ ،structure A Two-tierثنائي الرأس 
إذ يحتوي نظاـ ثنائي الرأس لكؿ شركة عمى مجمس تنفيذي ومجمس  ،Unitary-Boardالموحد
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أما  ،ويقوـ المجمس التنفيذي بإدارة المشروع بتكافؿ جميع أعضائو وبتنسيؽ رئيس المجمس ،قابير 
وتوكؿ إليو ميمات تعييف مجمس اإلدارة  ،المجمس الرقابي فيقوـ باتخاذ القرارات األكثر أىمية

كما  ،ويتولى رئيس مجمس الرقابة ميمات التنسيؽ بيف ىذيف المجمسيف ،التنفيذي والرقابة عمييـ
وبحكـ سيطرة رئيس مجمس الرقابة فإف غالبية  ساف بتعييف أعضاء لجنة المراجعةيقوـ المجم

ويكوف ثمث أعضاء المجنة مف يمثموف مصالح العمؿ  ،أعضاء لجنة المراجعة يتـ اختيارىـ مف قبمو
ومف  ،كما أف المجمس الرقابي يتشكؿ مف األعضاء غير التنفيذييف .ويمثؿ البقية كبار المساىميف

واتخاذ القرارات المتعمقة  ،وتحديد مكافآت المديريف التنفيذييف ،ميماتو سمطة تغيير سياسة الشركة
بينما يقوـ المجمس التنفيذي بإدارة  ،وتعييف وعزؿ مجمس اإلدارة التنفيذي ،بالتخطيط واالستثمار

عة مع المراجع وىو المسئوؿ عف تنسيؽ أنشطة المراج ،مصالح الشركة ويمثميا أماـ اآلخريف
  .إذ يقوـ بتقديـ تقارير المراجع إلى المجمس الرقابي لممصادقة النيائية عمييا ،الخارجي

  ( 2010)قطيشات، 
  :تطور لجنة المراجعة في أستراليا 2/1/6

 Working Group on Corporate Practiceأوصت مجموعة العمؿ المسمية  1990عاـ  في
and Conduct عة في الشركات المساىمة العامة األسترالية مف أعضاء بتشكيؿ لجاف مراج

  .اإلدارة غير التنفيذييف، وأنو عمى لجاف المراجعة أف تضع دلياًل مكتوب لعمميا مجمس
  (2008 ،)دىمش

يرجع السبب األساس لالىتماـ بتشكيؿ لجاف المراجعة في أستراليا إلى تزايد حاالت فشؿ و 
بضرورة تشكيؿ لجاف  1991في عاـ  Bosch committee وقد أوصت إحدى المجاف ،الشركات

ورغـ أنو ال يوجد إلزاـ عمى الشركات بتشكيؿ لجاف مراجعة  ،الشركات المساىمة العامة مراجعة في
فإنو يوجد تزايد في تشكيؿ تمؾ المجاف اختياريا حيث أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت في عاـ 

% 25برى قد شكمت لجاف مراجعة بينما كانت النسبة % مف الشركات الك59أف أكثر مف  1990
 (2003 ،. )غاليفي أوائؿ الثمانينات

 :تطور لجنة المراجعة في الدول العربية 2/1/7

 -:في المممكة العربية السعودية: أوال

عوامؿ مختمفة عف تمؾ التي كشؼ  المممكة العربية السعودية ما يفرض وجود لجاف المراجعة في فإ
  :وكندا والمممكة المتحدة ومنيا اتاريخ لجاف المراجعة في أمريكي ءاعنيا استقر 

  ( 2002 ،أبو الخير)السقا و 
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وتنامي أىمية الشركات  ،التطورات الكبيرة في األنشطة االقتصادية والتجارية والمالية: أوليما
العالمات  أحدو  ،المساىمة التي أصبحت تمثؿ قطاعًا تنظيميًا ىامًا مف قطاعات االقتصاد السعودي

% مف إجمالي 60إذ يبمغ إجمالي رأس ماليا المدفوع حوالي  ،البارزة في مسيرة المممكة نحو التنمية
 .في المممكة الشركاترؤوس أمواؿ 

باإلضافة  ،ضحالة خبرة ووعى الكثير مف المستثمريف بأىمية دور القوائـ المالية المدققة: ثانييما
المساىـ  فنادرًا ما يطمب ،المساىـ السعودي والشركات المساىمةإلى طبيعة العالقة السمبية بيف 

السعودي مف مجمس اإلدارة أو المدير العاـ لمشركة توضيحًا أو تفسيرًا لمسببات بعض األنشطة أو 
أو مساءلة المحاسب القانوني عف بعض المخالفات  ،األعماؿ التي تثير الشؾ في نفس المساىـ

 ،وىذا بخالؼ ما يحدث في البمداف األوروبية واألمريكية ،ؼ عمييالممبادئ المحاسبية المتعار 
وبالتالي فإف مف الطبيعي والمنطقي أف يأتي تكويف لجاف المراجعة في المممكة في إطار حرص 
المشرع عمى حماية مصالح المستثمريف في الشركات المساىمة السعودية وأخيرًا يأتي تكويف لجاف 

كرقابة مانعة في مواجية احتماالت الخمؿ أو ضعؼ  اىمة السعوديةالمراجعة في الشركات المس
 .الثقة في النظاـ الرقابي

 -:في جميورية مصر العربية :ثانيا

 30يرجع ظيور لجاف المراجعة في مصر بصدور قرار مجمس إدارة الييئة العامة لسوؽ الماؿ رقـ 
ألوراؽ المالية ببورصتي األوراؽ بشأف قواعد قيد واستمرار قيد وشطب ا 2002/6/18بتاريخ 

عمى كؿ شركة مقيد  "المالية بالقاىرة واإلسكندرية والذي نص في المادة الخامسة مف مواد اإلصدار 
ليا أوراؽ مالية بجداوؿ البورصة توفيؽ أوضاعيا وفقا لمقواعد المرفقة خالؿ سنة مف العمؿ بيا و 

وذلؾ وفقا لإلجراءات  ،لذي تتوافر فيو الشروطويجوز نقؿ قيدىا إلى جدوؿ آخر ا ،إال تـ شطبيا
مياـ لجنة المراجعة و اإلجراءات وقواعد  7. ىذا وتضمنت المادة رقـ "التي تضعيا إدارة البورصة 

 ،الخاص بالبنؾ المركزي والجياز المصرفي والنقد 2003لسنة  88كما صدر القانوف رقـ  ،القيد
 2004لسنة 101 عو قرار السيد رئيس الجميورية رقـمف القانوف وتب82 وما تضمنتو المادة رقـ

مف الالئحة 28 ،27وما تضمنو لممادتيف  2004مارس 21بإصدار الالئحة التنفيذية لمقانوف في
ثـ صدر قرار مجمس إدارة الييئة العامة لسوؽ الماؿ رقـ  ،بخصوص اختصاصات لجاف المراجعة

تنفيذية لحوكمة الشركات العاممة في مجاؿ بشاف القواعد ال 2003/3/11بتاريخ  2007لسنة  11
 .األوراؽ المالية والغير مقيدة بالبورصة وما تضمنو مف اختصاصات ومياـ لجاف المراجعة

 ( 2009 ،)أبو حمده
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وبالرغـ مف أف تاريخ لجاف المراجعة بجميورية مصر العربية يعتبر قصيرا مقارنة بالعديد مف دوؿ 
إال أف الفترة األخيرة في مصر قد شيدت  ،والمممكة المتحدة ،ألمريكيةالعالـ مثؿ الواليات المتحدة ا

تطورات متالحقة لدعـ تواجد لجاف المراجعة بالشركات المساىمة في محاولة لالستفادة بما يمكف 
إال انو بمقارنة ما  ،تحقيقو مف مكاسب جراء تكويف ىذه المجاف بالشركات المساىمة المصرية

والسعودية( مف قواعد لتنظيـ لجاف  ،الواليات المتحدة األمريكية ،نكمتراتضعو دوؿ المقارنة )ا
المراجعة بالشركات المساىمة مع ما قامت الييئة العامة لسوؽ الماؿ بوضعو مف قواعد خاصة 

يمكف القوؿ باف القواعد المصرية مازالت  ،لتكويف لجاف المراجعة بالشركات المساىمة المصرية
ى يمكف الوصوؿ لما يعرؼ باالستخداـ األمثؿ لمجاف المراجعة بالشركات تحتاج إلعادة نظر حت

 ( 2007 ،)عبد العزيز .المساىمة المصرية
  -:في األردن ) المممكة األردنية الياشمية( :ثالثا

كما حدثت نقمة نوعية في  ،شيد األردف في اآلونة األخيرة نشاطًا ممحوظًا في سوؽ األوراؽ المالية
الذي باشر  (مجمس مفوضي ىيئة األوراؽ المالية)إذ تـ تعييف  ،طبيؽ لممعايير الدوليةااللتزاـ والت

صدار التعميمات الالزمة لمنيوض بالسوؽ المالي حيث تـ  في تطبيؽ أحكاـ قانوف األوراؽ المالية وا 
اإليداع وتمويؿ ومركز  ،وبورصة عماف ) سوؽ األوراؽ المالية ( ،إنشاء ىيئة األوراؽ المالية

إذ ألـز البنؾ  ،باإلضافة إلى قانوف الشركات األردني وتعميمات البنؾ المركزي ألوراؽ الماليةا
المركزي البنوؾ العاممة في األردف بتشكيؿ لجاف مراجعة منبثقة مف أعضاء مجمس اإلدارة وذلؾ 

ويكوف ليا دور رقابي عمى  ،2/1/1996التي صدرت بتاريخ  28/7020 بموجب مذكرة رقـ
في حيف  ،حيث بينت التعميمات اإلطار العاـ لميمات المجنة الداخمي والمراجع الخارجي مراجعال

أما بالنسبة لييئة األوراؽ المالية  .تقوـ البنوؾ بتحديد آلية عمؿ المجنة حسب متطمبات كؿ منيا
و التي حثت فيو  1998( لسنة 1أصدرت تعميمات اإلفصاح والمعايير المحاسبية رقـ )فقد  ،األردنية

الشركات المساىمة العامة بتشكيؿ لجاف مراجعة تتكوف مف ثالثة أعضاء غير تنفيذييف وتكوف 
ونظرًا لتعاظـ أىمية تشكيؿ لجاف المراجعة في الشركات المساىمة  .المجنة منبثقة مف مجمس اإلدارة

دورىا األردنية لما ليا مف أثر إيجابي في حماية حقوؽ أصحاب المصالح وذوي العالقة مف خالؿ 
 ،ومساندة مجمس اإلدارة في أداء ميماتيا أعماؿ التدقيؽ الداخمي والخارجياإلشرافي والرقابي عمى 

( لسنة 28مف قانوف البنؾ المركزي رقـ ) 33 ،32 فقد ألـز البنؾ المركزي األردني في المادتيف
بيـ مجمس تتكوف مف رئيس وعضويف ينتخ ،أف تقوـ البنوؾ بتشكيؿ لجاف مراجعة مستقمة 2000

وترتبط المجنة مف حيث استمراريتيا بمدة استمرار عضوية مجمس اإلدارة  ،اإلدارة مف غير التنفيذييف
أنو عمى  "إذ نص القانوف  2002( مف قانوف األوراؽ المالية لسنة 46وفي المادة ) .في البنؾ
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 ،غير تنفيذييفتتألؼ مف ثالثة أعضاء  ،مجمس إدارة المصدر تشكيؿ لجنة تسمى لجنة المراجعة
عالـ الييئة بيذا التشكيؿ وتحدد بموجب تعميمات يصدرىا المجمس  ،وبأي تغيير يطرأ عمييا ،وا 

إال أنو وفي استقراء لعدد مف الشركات  .ميمات ومسؤوليات لجنة المراجعة وصالحيتيا ومدة عمميا
ص ىذا البند شركة تبيف أف الشركات الممتزمة بن 190بمغت  2003المسجمة في شير آب لعاـ 

إذ تعد ىذه النسبة متواضعة إذا ما قورنت بالتطورات التي واكبت  ،%63شركة أي بنسبة  120بمغ 
ىذا العصر، ويؤوؿ ىذا السبب إلى حداثة التشريعات األردنية نسبًة إلى التشريعات العالمية وعدـ 

مف قبؿ الجيات وعدـ وجود عقوبات رادعة وصارمة  ،جدية المراجعيف بأىمية لجاف المراجعة
  ( 2010 ،) قطيشات .الرسمية بحؽ الشركات المخالفة لتمؾ التعميمات

  :ناااااطياااافي فمس :رابعاً 

 ،بالمقارنة مع مصر والسعودية واألردف لمراجعة في فمسطيف حديثة نسبياً تعتبر فكرة تطبيؽ لجاف ا
حيث ألـز قانوف  ،ثناء البنوؾوال يوجد قانوف يمـز الشركات المساىمة بتشكيؿ لجاف مراجعة باست

( كؿ مصرؼ بتشكيؿ لجنة مراجعة مف بيف 41في المادة ) 2002( لسنة 2المصارؼ رقـ )
 (  2012 ،) الصوص .أعضاء مجمس إدارتو وحدد مياميا ومسؤولياتيا

فقد نشأت في الواليات  ،مما سبؽ وحسب تقدير الباحث يتضح أف فكرة لجاف المراجعة قديمة نسبياً 
وأوصت المنظمات المينية والييئات المنظمة لسوؽ األوراؽ المالية  ،دة في مطمع ىذا القرفالمتح

ثـ أخذت  ،لما ليا مف آثار إيجابية تعود بالنفع عمى الشركة والجميور عمى حد سواء ،بتكوينيا
ة تزايد االىتماـ بوظيفلجاف المراجعة في االنتشار بصورة كبيرة خالؿ العقديف السابقيف في ظؿ 

 ،وتعاظـ المسؤوليات القانونية الممقاة عمى عاتؽ كؿ مف المراجع الخارجي ومجمس اإلدارة المراجعة
حيث بذلت  ،وغيرىا مف الدوؿ ،والمممكة المتحدة وأستراليا ،وقد انتقمت فكرة لجاف المراجعة إلى كندا

 ،وأستراليا ،كنداوىو ما حدث فعاًل في كؿ مف  ،ونشطت المطالبات بتقنينيا ،الجيود لتكوينيا
كما بدأت الدوؿ األخرى تدرس إمكانية تطبيؽ ىذا المفيوـ كوسيمة  ،والمممكة العربية السعودية

 .والتحقؽ مف مدى إنجازىا لممسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا ،لمراقبة سموؾ وتصرفات إدارة الشركة
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 المبحث الثاني
 " مفيوم لجنة المراجعة ومسؤوليتيا ومياميا "

 :ييدتم

يتناوؿ الباحث في ىذا المبحث مفيوـ لجاف المراجعة كأحد المفاىيـ الحديثة التي حظيت باىتماـ 
 والمياـ والمسئوليات األساسية لمجنة المراجعة ،والييئات المينية ،والمنظمات ،العديد مف الدوؿ

لمترتبة عمى وجودىا واآلثار ا ،والعوامؿ التي ساعدت في زيادة االىتماـ بمجاف المراجعة ،وأىدافيا
  .في الشركات المساىمة

 :مفيوم لجان المراجعة 2/2/1

تمثؿ اليدؼ الرئيسي لمجاف المراجعة وقت نشأة فكرتيا بالدوؿ المتقدمة مثؿ المممكة المتحدة 
ومساعدة  ،في السعي نحو دعـ استقالؿ المراجع الخارجي مف ناحية ،والواليات المتحدة األمريكية

أما اآلف فإف فكرة لجاف المراجعة تبحث في  ،ي الوفاء بالتزاماتو مف ناحية أخرىمجمس اإلدارة ف
وىذا يعني  ،(Corporate Governanceالشركات المساىمة ) العديد مف الدوؿ في إطار حوكمة

أف مجاؿ عمؿ لجاف المراجعة قد اتسع كثيرًا ليشمؿ متابعة أعماؿ المديريف ومسؤولياتيـ التي يجب 
وأسس تحديد العالقة بيف كؿ مف المتعامميف مف  ،ومدى التزاـ الشركة بالقانوف ،نيامحاسبتيـ ع

  (2007)عبد العزيز،  .داخؿ حدود الشركة ومف ىـ خارج تمؾ الحدود مف أفراد وجيات

وضخامة حجـ مجمس  ،ومع ازدياد فرض القيود القانونية في كثير مف الدوؿ المتقدمة االقتصادية
انس بيف أعضاؤه بما ال يتناسب مع تناوؿ العممية الخاصة باستعراض مراجعة وعدـ التج اإلدارة

وكذلؾ الخالفات التي قد تثور بيف مصالح اإلدارة ومصمحة جودة التقارير  ،القوائـ المالية لمشركات
ـ كؿ ذلؾ أدى إلى ظيور لجاف المراجعة في الشركات لمساندة مجالس اإلدارة عمى االلتزا –المالية 
 (  2009 ،)موفؽ .اء بمسؤوليتيا اإلشرافيةوالوف

وتعتبر لجاف المراجعة مف المفاىيـ الحديثة التي تحظى باىتماـ العديد مف الدوؿ مثؿ الواليات 
وقد أوصت العديد مف  ،وغيرىا مف الدوؿ ،واستراليا ،والمممكة المتحدة ،المتحدة األمريكية وكندا

لما يمكف  ،العمؿ عمى إنشاء لجاف مراجعة في الشركاتالمنظمات المينية في ىذا المجاؿ بضرورة 
حدا ببعض الدوؿ  الذي األمر ،أف تؤديو مف دور ميـ في مراقبة عمميات التقرير المالي واإلفصاح

  .إصدار التشريعات الممزمة لوجودىا داخؿ الشركات المساىمة العاممة بيا
 (2012 ،الحايؾ )أبو الييجا و
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والتأكد مف جودة  ،يدؼ زيادة مصداقية القوائـ المالية الخاضعة لممراجعةويتـ إنشاء ىذه المجنة ب
 ،وذلؾ مف خالؿ الفحص وتقييـ التقارير المالية المقدمة لحممة األسيـ ،المعمومات التي تظيرىا

كما تيدؼ  ،واإلشراؼ عمى عمؿ المراجع الخارجي ،والتأكد مف سالمة وكفاءة ىيكؿ الرقابة الداخمية
 ،استقاللية المراجعيف مف خالؿ العمؿ كقناة اتصاؿ بيف إدارة الشركة مف ناحيةإلى تدعيـ 

ي قد والفصؿ في المنازعات أو االختالفات الت ،والمراجعيف الخارجييف والداخمييف مف ناحية أخرى
وىو األمر الذي يدعـ أيضًا كفاءة وجودة وظيفة المراجعة وزيادة درجة  تحدث بيف المراجع واإلدارة

ينظر إلى لجاف المراجعة عمى أنيما وسيمة رقابية مفيدة يمكنيا توفير كما أنو  .عتماد عمييااال
وتدعيـ وحماية استقالؿ وظيفة المراجعة بدوف الحاجة إلى تكويف  ،ضماف إضافي لرقابة الشركات

ات وبدوف إثارة أية تيديدات لنظاـ الشرك ،أو تنظيـ مينة المحاسبة والمراجعة ،ىياكؿ الشركات
والتي أعدىا فريؽ  ،The Statement on Audit Committeeأف نشرة لجاف المراجعة و  الحر.

 Institute of اعمؿ خاص مف لجنة الممارسات المينية لمجمع المراجعيف الداخمييف بأمريك
Internal Auditors،  والتي تمت الموافقة عمييا في المؤتمر الرابع واألربعيف لممجمع في يونيو

بأف يكوف لدييا لجنة  " أف المجمع يوصي جميع شركات المساىمة العامة فقد أوضحت ،1985
كما  ."مراجعة مكونة فقط مف أعضاء غير متفرغيف في مجمس اإلدارة ومستقميف عف إدارة الشركة 

بينت ىذه النشرة أف المسؤوليات األساسية لمجنة المراجعة ىي مساعدة مجمس اإلدارة في الوفاء 
عداد التقارير المالية رقابة الداخميةوال ،اتو الخاصة بالسياسات المحاسبية في الشركةبمسؤولي  ،وا 

لذلؾ فقد أكدت تمؾ النشرة عمى ضرورة أف يكوف لمجنة المراجعة خطوط اتصاؿ جيدة بيف مجمس 
  (1998 ،) أحمد .واإلدارة المالية بالشركة ،اإلدارة وكؿ مف المراجعيف الخارجييف والداخمييف

 :وبناًء عمى ما سبؽ يستخمص الباحث بعض السمات اآلتية لمجنة المراجعة

 لجنة منبثقة عف مجمس اإلدارة 
 مشكمة مف األعضاء غير التنفيذييف 
 لجنة مينية عمى درجة عالية مف الخبرة والمعرفة بالمحاسبة والمراجعة 
 ي الشركةتقوـ باإلشراؼ والرقابة عمى مجموعة مف األطراؼ الداخمية والخارجية ف 
  ىناؾ تداخؿ بيف مسؤولياتيا تجاه األطراؼ الداخمية 
 تيدؼ إلى حماية حقوؽ المساىميفو  ،تقوـ بالتنسيؽ بيف عدد مف األطراؼ الداخمية 

 :تعريف لجان المراجعة 2/2/2 
كاف لتعدد وظائؼ لجاف المراجعة دور كبير في وجود العديد مف التعريفات التي قاـ الباحثوف 

 (  2007 ،)عبد العزيز .ضعيا في محاولة منيـ لبياف المقصود بمجاف المراجعةوالييئات بو 
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أو  ،سواء كانت جيات رسمية ،كما تعددت الجيات التي قامت بتعريؼ مفيوـ لجاف المراجعة
إذ ركزت تمؾ الجيات عمى العديد مف  ،دراسات تتعمؽ بمجاف المراجعة أو ،تدقيؽ عالميةمعاىد 

وبطبيعة الحاؿ ال  ،المجاف مف حيث طبيعتيا وكيانيا ومياميا ووظائفيااألمور التي تخص تمؾ 
الكفاءة  البيئات المختمفة بنفس فيو يوجد نموذج موحد لتعريؼ لجنة المراجعة يناسب إمكانية تطبيق

بالتالي اختالؼ الواجبات والمسؤوليات و اختالؼ بيئة ونشاط وحجـ الشركات بسبب  ،والفعالية
وموقع المجنة في  ،دد األعضاء وتنوع الخبرات والمؤىالتعتالفيا مف حيث واخ ،المحددة ليا

  (2010 ،الييكؿ التنظيمي )قطيشات

وفي سبيؿ التعرؼ عمى مجموعة مف ىذه التعريفات التي ساىمت في تشكيؿ كثير مف مالمح فكرة 
ذلؾ عمى النحو لجاف المراجعة، يتناوؿ الباحث فيما يمي بعض ىذه التعريفات بمزيد مف التحميؿ و 

 :اآلتي

 (CICA) الييئة الكندية لممحاسبين القانونيين :تعريف

لجنة المراجعة ىي لجنة مكونة مف مديري الشركة الذيف تتركز مسؤولياتيـ في مراجعة القوائـ 
ي مراجعة ترشيح المراجع الخارجي وتتمخص نشاطاتيا ف ،قبؿ تسميميا إلى مجمس اإلدارة المالية

 .وجميع المعمومات المالية المعدة لمنشر لمراجعة وكذلؾ الرقابة الداخمية لمشركةونطاؽ ونتائج ا
 ( 2007، )عبد العزيز

 ( 2010 ،)حمادة :العالمية Ferry/Kornرئيس مجمس إدارة  (Richard M. Ferryتعريف:)
 س مف مديريف غير تنفيذييف يتسموفمكونة بشكؿ رئي ة محكمة منبثقة مف مجمس اإلدارةلجن"
الستقالؿ عمى عكس المجاف المحكمة األخرى المكونة مف مجمس اإلدارة مثؿ المجاف المالية أو با

  ."التنفيذية

  :بأنيا عرفيافقد  Marrianأما 

ومف  ،لجنة مكونة مف ثالثة إلى خمسة مديريف غير مكمفيف بالمسؤوليات التنفيذية لإلدارة المالية "
والمحاسبية  فعالية نظاـ الرقابة الداخمية تقييـ مدى وكذلؾ ،أىـ أعماليا مراجعة التقارير المالية

عطاء التوصيات بشاف  ،ومناقشة نتائج المراجعة مع كؿ مف المراجع الداخمي والخارجي لمشركة وا 
 ( 2008 ،)الرحيمي ."ترشيح وتحديد أتعاب المراجع الخارجي 

أداة تستخدميا إدارة  " :بأنيا ( Tread Way Commission)  لجنة تريدوايأما ما عرفتو 
الشركة في اتخاذ القرارات المالية في الشركة حيف ال تمتمؾ الوقت والخبرة لمعرفة التفاصيؿ المتعمقة 

 ( 2010 ،) قطيشات ."باألوامر المالية 
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لجنة منبثقة مف مجمس اإلدارة تكوف مسؤوليتيا متابعة األمور  " :بأنيا ) بنك انجمترا (وقد عرفيا 
مف أجؿ مساعدة مجمس اإلدارة في اتخاذ القرارات المالية عندما ال يكوف ىناؾ  ،الشركة المالية في

 ( 2010 ،) قطيشات ."لمعرفة تفاصيؿ تمؾ القضايا المتعمقة باألمور المالية  ،أو خبرة كافية ،وقت

 ،كةومف التعريفات السابقة يستنتج الباحث بأف لجنة المراجعة لجنة منبثقة عف مجمس إدارة الشر 
 ،وتقتصر عضويتيا عمى األعضاء غير التنفيذييف ممف لدييـ خبرة بمجاؿ المحاسبة والمراجعة
 ،وتشتمؿ مسؤولياتيا عمى مراجعة المبادئ والسياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد التقارير المالية

ودعـ  ،مستخدمييال متيائمالو والتأكد مف كفايتيا  ،ومراجعة اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة
 ،وتقييـ كفاءة المراجع الداخمي ودعـ استقاللو ،ومناقشتو بنتائج المراجعة ،استقالؿ المراجع الخارجي

 .والتأكد مف مالئمة نظاـ الرقابة الداخمية وكفايتو بالشركة
 :الميام األساسية لمجنة المراجعة 2/2/3

 يوجد نموذج موحد لتمؾ وبالتالي التعددت الجيات التي قامت بتحديد ميمات لجاف المراجعة 
 (2010 ،ووفقًا لمجيات التي نصت عمييا. ) قطيشات ،إذ تختمؼ باختالؼ البيئات الميمات

فقد تنحصر في  ،أنو ال يوجد مف الناحيتيف النظرية والعممية تحديد دقيؽ لوظائؼ لجنة المراجعةو 
ظائفيا الدنيا، وقد تمتد لتشمؿ وتحديد نطاؽ عممو في حدود و  ،اختيار مراجع الحسابات ميمة

وقد  ،التدخؿ في جميع المسائؿ المالية لمشركة ابتداًء مف الحدث المالي إلى إصدار القوائـ المالية
 .وكذلؾ اإلشراؼ عمى عمؿ المراجعة الداخمية ،تتعداىا إلى مراجعة أداء إدارة الشركة

 ( 2009 ،)سعيد

ي توسيع مجاؿ مسؤوليات مجمس اإلدارة أو زيادة األعباء أف قياـ لجنة المراجعة بمياميا ال يعن كما
 عمى أداء ميامو بكفاءة وفاعمية بؿ تنحصر مياميا في مساعدة مجمس اإلدارة ،الممقاة عمى عاتقو

عداد  ،وتنفيذ ميامو األساسية وخاصة في مجاؿ النظـ المحاسبية ،وعمى الوفاء بمسؤولياتو وا 
 ،و ودعـ استقاللية المراجعيف الداخمييف والخارجييف ،قابة الداخميةودعـ أنظمة الر  ،التقارير المالية

س نوع ودرجة تعقيد وقد تتنوع عمى أسا ،وأف مياـ لجنة المراجعة قد تختمؼ مف دولة إلى أخرى
كما أف التحديد الدقيؽ لمياـ لجنة المراجعة يعد مف األمور المفيدة لكؿ مف أعضاء  وحجـ األعماؿ

إذ يؤدي ذلؾ إلى زيادة الوعي لدى أعضاء المجنة بخصوص طبيعة  ،األخرىواألطراؼ  ،المجنة
كمجمس األخرى التي تتعامؿ معيا المجنة وفي الوقت نفسو إبراز ىذه المياـ إلى األطراؼ  ،مياميا

األطراؼ  دـ تداخؿ ىذه المياـ بيفاإلدارة والمراجع الخارجي والداخمي بالشكؿ الذي يؤدي إلى ع
  ( 2008 ،حدوح)الد .المختمفة
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حظ عدـ اتفاؽ الباحثيف عمى مجموعة محددة مف المياـ وبعد استعراض مجموعة مف الدراسات يال
 :ـ الباحث بتحميؿ أىـ ىذه المياـ التي جاءت في أدبيات المراجعة بشيء مف التفصيؿالذلؾ ق

2/2/3/A ميام )دور( لجان المراجعة تجاه إعداد التقارير المالية: 

ازداد االىتماـ بعممية إعداد  ،نييارات المالية لمشركات في العديد مف دوؿ العالـفي أعقاب اال
السميمة في  القوائـ المالية وكيفية التأكد مف التزاـ الشركات بتطبيؽ القواعد والسياسات المحاسبية

عداد وفي ىذا الصدد زاد االىتماـ بالدور الذي يمكف أف تمعبو لجنة المراجعة في إ عممية اإلعداد
 .( 2009 ،ىذه التقارير لما ليا مف خبرة واستقاللية بيف أعضائيا ) سعيد

فالمعمومات المحاسبية تستخدـ في اتخاذ  ،وتعد القوائـ المالية المنتج النيائي لمنظاـ المحاسبي
ومف أجؿ زيادة االعتمادية والشفافية في المعمومات المحتواة في  ،القرارات مف قبؿ مستخدمييا

تـ تحديد العديد  ،وزيادة ثقة المستثمريف واألطراؼ ذات العالقة في الشركة ،ـ المالية المعمنةالقوائ
 (  2010 ،)المومني -:ومف أبرزىامف المياـ لمجنة المراجعة تجاه القوائـ المالية 

متابعة مدى تقيد الشركة بقانوف األوراؽ المالية واألنظمة والتعميمات والقرارات الصادرة  .1
 .بموجبو

مجمس اإلدارة وتقديـ التوصيات بشأنيا مع  التقارير الدورية قبؿ عرضيا عمى دراسة .2
  :التركيز عمى

 النظر بأي تغير في السياسات المحاسبية المتبعة. 
  النظر بأي تغير يطرأ عمى حسابات الشركة جراء عمميات التدقيؽ أو نتيجة لمقترحات

 . مراجعي الحسابات
خارجييف لضماف معالجتيا و أثارىا مراجعي الحسابات داخمييف  متابعة جميع القضايا التي .3

  .يـسمبشكؿ 
 والنظر بمدى توفير ،ةاستعراض القوائـ المالية السنوية قبؿ عرضيا عمى مجمس اإلدار  .4

 .التي يحتاجيا مستخدمييا لمعمومات
 .فيـ وتقييـ نوعية اإليرادات التي تظير في قائمة الدخؿ .5

ىي وظيفة إشرافية ورقابية وال يدخؿ في دور  ،عة بالنسبة إلعداد التقاريرما أف وظيفة لجنة المراجك
إذ أف تمؾ ىي مسؤولية اإلدارة المالية وجياز المراجعة  ،لجنة المراجعة قياميا بإعداد القوائـ المالية

حيث تتمتع لجاف المراجعة بدور حاسـ في المراقبة واإلشراؼ عمى  .الداخمية والمراجعيف الخارجييف



45 
 

 ميماتياومف  ،نشاطات الشركة المتعمقة بإجراءات إعداد التقارير المالية التي تقع عمى عاتؽ اإلدارة
  ( 2010 ،)حمادة :باإلضافة إلى الميمات السابؽ ذكرىا ما يمي

ية لمتعرؼ عمى أثرىا في التأكد مف أنو تـ اإلفصاح عف التغيرات في السياسات المحاسب .1
 المالية.  التقارير

 .د مف مالئمة وكفاية اإلفصاح لتحقيؽ مستوى مرٍض مف المنفعة لمتقارير الماليةالتأك  .2
وامؿ التي تقود إلى تقارير الحد مف خطر التقارير المالية االحتيالية عف طريؽ تحديد الع .3

 .احتيالية وتعريفيا مالية

 يمكف أف تعمؿ في ولكي تكوف لجنة المراجعة فعالة في إشرافيا عمى عممية التقارير المالية فإنو ال
فراغ ونظرًا ألف لجنة المراجعة تعتمد عمى المعمومات التي تقدـ إلييا مف اإلدارة المالية العميا 
وموظفي المراجعة الداخمية والمراجعيف الخارجييف لمقياـ بمسؤولياتيا فإنو مف الميـ أف تقوـ المجنة 

ذلؾ أف الواقع يشير  ،يف في العمؿبخمؽ حوار مفتوح وحر وصريح ومنتظـ مع كؿ أولئؾ المشارك
أف عممية إعداد التقارير المالية ذات الجودة العالية يمكف أف تنتج مف االتصاالت الفعالة بيف أولئؾ 

مجموعة مف االستفسارات التي  Blue Ribbon Committee وقد حددت لجنة .المشاركيف فييا
  جعيف الداخمييف والخارجييف مثؿ:عمى لجنة المراجعة القياـ بيا أثناء الحوار مع المرا

 (2009 ،) سعيد

 .اآلثار المحاسبية لمعمميات الكبيرة( 1
  .التغيرات في المبادئ المحاسبية( 2
 .طرؽ تطبيؽ ىذه المبادئ (3
 .استخداـ االحتياطيات (4
 .لتقديرات واالجتيادات ذات المبالغ الكبيرة المستخدمة عند إعداد القوائـ المالية (5

2/2/3/B ميام )دور( لجان المراجعة تجاه دعم وظيفة المراجعة الخارجية: 

تمعب لجاف المراجعة دورا ميما في دعـ استقاللية المراجع الخارجي بالشكؿ الذي يؤدي بقيامو 
وزادت الحاجة إلى خدمات المراجعيف الخارجييف  ،بميامو دوف ضغط أو تدخؿ مف إدارة الشركة

التي تعتمد عمييا األطراؼ ذات العالقة في لبيانات المالية المعمنة غش في ابسبب تزايد حاالت ال
كذلؾ ترتبط فاعمية المراجعة الخارجية بمدى تحقؽ األىداؼ المرجوة مف أنشطة  قراراتيا االقتصادية

ليذا يتطمب مف المراجع  ،ومدى الجودة في أداء المراجع الخارجي ليذه األنشطة ،المراجعة
 ،واختبارات التخطيط لممراجعة ،ةتغيرات تشمؿ تقييـ الرقابة الداخميالخارجي تحميؿ عدة م
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ولكي يقوـ المراجع  .أيو الميني في القوائـ الماليةواالختبارات الجوىرية ليتمكف مف إعطاء ر 
حرصت العديد مف الييئات والمنظمات المينية عمى تعزيز  ،الخارجي بميامو بكؿ موضوعية

وفاعمية اكبر، واستقاللية كافية  وذلؾ مف خالؿ إعطائو دورًا ميماً  ،استقاللية المراجع الخارجي
 :وفيما يمي أبرز ميام لجان المراجعة تجاه المراجع الخارجي. لمقياـ بميامو عمى أفضؿ وجو

  2010 ) ،)المومني

عادة تعييف أو عزؿ مراجع الحسابا .1 والتأكد  ،ت الخارجيمناقشة األمور المتعمقة بترشيح وا 
ومدى  ،يتووعدـ وجود ما يؤثر عمى استقالل ،لشروط أىميتو )مؤىالت وخبرات( ائواستيف مف

 .بيا لحساب الشركة عمى ىذه االستقاللية أعماؿ يقوـ تأثير أية
 ،مقترحاتو وتحفظاتوبحث كؿ ما يتعمؽ بعمؿ مراجع الحسابات بما في ذلؾ مالحظاتو و  .2

 .وصيات بشأنيا إلى مجمس اإلدارةوتقديـ الت ،استجابة إدارة الشركة ليا مدى ومتابعة
بداء وتقي ،تدقيؽ مراسالت الشركة مع مراجع الحسابات الخارجي .3 يـ ما يرد فييا وا 

 .والتوصيات بشأنيا المالحظات
 .تدقيؽ خطة المراجعة التي أعدىا المراجع الخارجي .4
وبيف مؿ كحمقة وصؿ بينيـ والع ،حؿ المنازعات التي تنشأ بيف اإلدارة والمراجع الخارجي .5

 .التنفيذية ومجمس اإلدارة اإلدارة
 .المراجع الخارجي بتقديميا لمشركة تدقيؽ خدمات غير المراجعة التي يقوـ .6
  .مساعدة المراجع الخارجي في الحصوؿ عمى كافة المعمومات واإليضاحات التي يحتاجيا .7

2/2/3/C ميام )دور( لجان المراجعة في دعم وظيفة المراجعة الداخمية: 

ودور  ،وتحديدًا بيئة ىذه الرقابة وأنشطتيا ،مراجعة الداخمية أداة مف أدوات الرقابة الداخميةتعد ال 
حيث أوصت  ،ينبع مف أىمية األخيرة في الشركات لجنة المراجعة في دعـ المراجعة الداخمية

يو التقارير العممية والمنظمات المينية في أغمب دوؿ العالـ بضرورة االىتماـ بالدور الذي تؤد
ونتج عف ذلؾ أف تضمنت شروط القيد في العديد مف البورصات  ،المراجعة الداخمية في الشركات

، ولكف نتيجة شركات الراغبة في قيد اسميا بياالعالمية ضرورة إنشاء قسـ لممراجعة الداخمية في ال
لى التقارير وحاجة اإلدارة المتزايدة إ ،وتعدد عممياتيا ،اتساع حجـ الشركاتلعوامؿ متعددة مثؿ 

خفاؽ  ،وظيور المنشآت ذات الفروع ،الدورية الدقيقة وتزايد نطاؽ عمميا، والزيادة في حاالت فشؿ وا 
فالسيا زاد االىتماـ بالمراجعة الداخمية ودورىا كوظيفة رقابية تمتد إلى الجوانب المالية  ،الشركات وا 
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 .دمة الشركة ككؿ وليس فقط إدارتياوأصبحت المراجعة الداخمية أداة لخ ،والتشغيمية بالشركة كميا
الذي ييدؼ إلى  ،المطمئفاط المستقؿ االستشاري الموضوعي و ويقصد بالمراجعة الداخمية ذلؾ النش

وتساعد المراجعة الداخمية الشركة في تحقيؽ أىدافيا مف  ،زيادة عائد عمميات الشركة وتحسينيا
وألف  ،ة المخاطر والرقابة والحوكمة وتحسينياخالؿ طريقة منيجية منظمة لتقييـ فعالية عمميات إدار 

والتي  ،إدارة المراجعة الداخمية تعد مف أىـ مصادر المعمومات التي تحصؿ عمييا لجنة المراجعة
كما تعد لجنة المراجعة بالنسبة إلدارة المرجعة  .تساعدىا في تنفيذ مياميا بفاعمية مف جية أخرى

في شؤونيا بما يؤدي إلى زيادة استقالليا عف طريؽ إمكانية  الداخمية حارسًا ليا مف تدخؿ اإلدارة
ويمكف عرض مياـ لجنة  .ي تكتشفيا أثناء عممية المراجعةالتقرير المباشر ليا عف األخطاء الت

 (2008 ،) دحدوح -:المراجعة تجاه المراجعة الداخمية عمى النحو اآلتي

وفقًا  وأنيا تتـ ،الرقابة الداخمية اـتقييـ فاعمية المراجعة الداخمية وجودتيا كجزء مف نظ .1
 .األداء الميني لمعايير

 .فحص الئحة المراجعة الداخمية والموافقة عمييا .2
 .والموافقة عمييا ،فحص إستراتيجية المراجعة الداخمية وخطتيا السنوية  .3
إلى تحسيف االتصاؿ بينيـ  مما يؤدي ،التنسيؽ بيف عمؿ المراجعيف الداخمييف والخارجييف .4

 جودة عممية المراجعة الداخمية والخارجية وتحقيؽ التكامؿ بينيـ. ادةوزي
تعييف رئيس قسـ  - -:وذلك من خالل ما يأتي ،تدعيـ استقاللية المراجعة الداخمية .5

  .المراجعة الداخمية
 التأكد أف المراجعة الداخمية لدييا الموارد الكافية لكي تباشر عممياتيا. 
 أمور  نة المراجعة لمناقشتيا في أيةقسـ المراجعة بمج حرية االتصاؿ المباشر لمدير

 .ميمة
 فيذىـ لمياميـ والتي قد الداخمييف عند تن التأكد مف عدـ وجود أية قيود عمى المراجعيف

 .عدـ تحقيؽ أىداؼ المراجعة الداخمية تؤدي إلى
ـ عمى الشركة مثؿ وخاصة تمؾ التي ليا تأثير مي ،فحص نتائج المراجعة الداخمية .6

االلتزاـ بالقوانيف التي تطبؽ و  ،ونقاط الضعؼ في الرقابة الداخمية ،القانونية لتصرفات غيرا
 .عمى الشركة

ويمكف  ،تنفيذ مسؤولياتيـومدى كفاءتيـ في  ،فحص المستوى الميني لممراجعيف الداخمييف .7
يـ مطالبوف إذ أن ،عمى معمومات مف المراجعيف الخارجييف بخصوص ذلؾ الحصوؿ
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 ممارسات وفحص الداخمييف والتعرؼ عمى مؤىالتيـ المينية ة المراجعيفبفحص كفاء
 .واإلشراؼ عمى المراجعيف الداخمييف شركة المتعمقة بالتعييف والتدريبال

 2/2/3/D ميام )دور( لجان المراجعة تجاه نظم الرقابة الداخمية:- 

( يتمثؿ في العممية 315) إف تعبير الرقابة الداخمية كما جاء في معيار المراجعة الدولي رقـ
لتوفير تأكيد معقوؿ  ،المصممة والمنفذة مف قبؿ المكمفيف بالرقابة واإلدارة و الموظفيف اآلخريف

وفاعمية العمميات وكفاءتيا،  ،بشأف تحقيؽ أىداؼ المنشأة فيما يتعمؽ بموثوقية إعداد التقارير المالية
 ( مف8) صد بالرقابة الداخمية كما جاء بالفقرة رقـبينما يق ،واالمتثاؿ لمقوانيف و األنظمة المطبقة

بأنيا تمؾ السياسات واإلجراءات التي تتبناىا إدارة المنشأة  ،(300المعيار البريطاني رقـ )
عمى الوصوؿ إلى ىدفيا المتمثؿ في ضماف التنفيذ العممي المنظـ  –اإلمكاف قدر- لمساعدتيا

واكتشاؼ االحتياؿ  ،وحماية الموارد ،لسياسات اإلداريةبما في ذلؾ االلتزاـ با ،الالـز لمعمميات
وتييئة معمومات مالية يمكف االعتماد  ،وضماف دقة السجالت المحاسبية واكتماليا ،والخطأ ومنعيما

 . عمييا وفي الوقت المناسب

غالبا ما يقوـ مجمس اإلدارة بتفويض مسئولية فحص  ،ونظرا ألىمية الرقابة الداخمية في الشركات
واستنادا إلى ذلؾ يعد مف مياـ لجنة المراجعة التأكد  ،لرقابة الداخمية وتقييميا إلى لجنة المراجعةا

إذ يوجد اىتماـ  ،مف أف إدارة الشركة قد قامت بتصميـ وتنفيذ نظاـ لمرقابة الداخمية ذي كفاءة عالية
ويعد بعضيـ أف  ،شركاتمتزايد بضرورة قياـ لجنة المراجعة بفحص الرقابة الداخمية المطبقة في ال

تقريرا  (COSOلجنة رعاية المنظمات )ىذا وقد أصدرت  ،ذلؾ مف أىـ مسئوليات لجنة المراجعة
أكدت فيو أىمية الدور الذي يمكف أف تؤديو لجنة المراجعة في الوقاية مف إعداد  1992في عاـ 

ووفقًا لممعيار الثاني  ،قابةحد العوامؿ الميمة في بيئة الر أإذ تعد  ،التقارير المالية االحتيالية
مجمس اإلشراؼ عمي أعماؿ مراجعي الحسابات لمشركات المقيدة عف  2004الصادر في عاـ 

ينبغي موافقة لجنة المراجعة في الشركة  ،(PCAOBبالبورصة في الواليات المتحدة األمريكية )
دارة بشاف فعالية لخدمة التصديؽ عمى تأكيدات اإل ،محؿ المراجعة عمي أداء مراجع الحسابات

ومف الضروري أف تكوف لجنة المراجعة  .وذلؾ حتى ال تتأثر استقالليتو ،ىيكؿ الرقابة الداخمية
  :بسبعة عناصر رئيسية لنظام الرقابة الداخمية الفعال وىىعمي عمـ 

 .الرقابة التنظيمية .1
 .خطط التطوير والتغير في نظـ الرقابة الداخمية .2
 .ات االعتماد الالزمة لمقياـ بالعمميات المختمفةالرقابة عمى التقرير وسمط .3
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 .نظـ الرقابة المحاسبية .4
 .نظـ حماية األصوؿ .5
 .الرقابة اإلدارية .6
  .الرقابة عمى التوثيؽ .7

سوؼ تؤدي إلى زيادة أىمية الدور الذي يمكف إف تؤديو لجاف  ىذه التطورات كؿ فأخير فإو 
ئولياتيا تجاه لكي تفي لجنة المراجعة بمسو  ،المراجعة بخصوص فحص الرقابة الداخمية وتقييميا

ر نظـ بدراسة ومراجعة التقارير الخاصة بتطوي فانو مف الضروري أف تقوـ الرقابة الداخمية
واقتراح التعديالت الواجب إدخاليا عمي  ،واإلجراءات المالية واإلدارية والنظـ المحاسبية ،العمؿ

مي رسالة مراجع الحسابات بشاف أوجو فضال عف ضرورة تمقي وفحص الرد ع ،ىذه الجوانب
متعامؿ مع نقاط الضعؼ ومناقشة خطط اإلدارة وتقييميا لالجوىرية في الرقابة الداخمية  الضعؼ
 (2008 ،) دحدوح .المعموؿ بيا في الشركة مف االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة ف تتأكدأو  ،الميمة

 2/2/3/E  كمة الشركاتميام )دور( لجان المراجعة في دعم آليات حو:- 

االلتزاـ أصدرت مؤخرًا العديد مف أسواؽ الماؿ العالمية مجموعة مف القوانيف التي تدعو لضرورة 
والتي يعد تشكيؿ لجنة المراجعة أحد مبادئيا  ،(بمبادئ حوكمة الشركات )الحاكمية المؤسسية

مف ثقة المستثمريف بتمؾ  والتي تؤدي إلى الحد مف التقارير المالية االحتيالية مما يزيد ،األساسية
 (  2010 ،) حمادة.القوائـ

عتبر ميمات لجاف المراجعة مف المتطمبات الميمة لتحقيؽ مبادئ حوكمة الشركات، وعميو تتمثؿ تو 
 ( 2010 ،) قطيشات :تمؾ الميمات وفقًا لتمؾ المبادئ عمى النحو اآلتي

بتطبيؽ المتطمبات الخاصة كة وضع اإلجراءات المتعمقة بالمحافظة والتأكد مف التزاـ الشر  .1
 .ووظيفة المراجع الداخمي ،الرقابة المحاسبية بنظاـ

داء وظائفيا بفاعمية أـ لتحديد ما إذا كانت المجنة تقوـ بأ ،إجراء تقييـ سنوي ألداء المجنة .2
 .ىي المشاكؿ التي تواجييا وما ،ال

ولمجنة  ،ؤولية المجنةمف مسإجراء المحادثات والمناقشات المتعمقة باألمور التي تقع ض  .3
وظؼ آخر، أو بأي م ،الصالحيات المتعمقة باالتصاؿ بالمديريف التنفيذييف بالشركة كافة

 .االستعانة بأي مف المستشاريف الخارجييف لمساعدتيا في أداء مياميا ولمجنة الحؽ في
تطمب ويجوز أكثر مف ذلؾ في الحاالت الضرورية التي ت ،تجتمع المجنة أربع مرات سنوياً   .4

 .ذلؾ
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مع تقدـ المجنة تقاريرىا المتعمقة بالموضوعات التي قامت بمناقشتيا إلى مجمس اإلدارة   .5
 .التوصيات التي تراىا مناسبة مجموعة مف

وذلؾ في  ،األساسي الخاص بيايجب عمى المجنة وبشكؿ سنوي مراجعة وتعديؿ النظاـ   .6
 .المتغيرات الجديدة في بيئة األعماؿ ضوء

 ،المراجعة الداخمية ورئيس قسـ ،ة مستقمة مع كؿ مف المراجع الخارجياالجتماع بصف .7
 .معيـ وذلؾ بيدؼ مناقشة األمور التي ترى المجنة ضرورة مناقشتيا بصفة منفردة واإلدارة

 .مناقشة القوائـ والتقارير المالية التي تتـ مراجعتيا مع مجمس اإلدارة  .8

 2/2/3/F ارة المخاطر في الشركاتميام )دور( لجان المراجعة تجاه إد:- 

والتحوؿ إلى االقتصاد الحر، يفرض  ،والمعمومات الحديثة ،إف التنامي السريع لبيئة إدارة األعماؿ
 ،ويأتي معو بمتطمبات جديدة إلنجاز ىذه األعماؿ ،عمينا آليات جديدة في مجاؿ إدارة األعماؿ

وتجميع  ،اناتفعة بسبب تركيز البيوبالتالي فإف الخطر المتوقع حدوثو يكوف بنسبة عالية ومرت
وأصبحت التكمفة ال تنطوي فقط عمى إنشاء أساليب  ،ومعالجة ىذه البيانات مسارات المعامالت

مما  ،بؿ تتعداىا إلى تكمفة الخطر التي يمكف أف تتعرض لو مف تنفيذ ىذه األساليب ،الرقابة
ومف  ،ضع لالختبارات مرة أخرىتضطر معو اإلدارة لتقصي أسباب الفشؿ واختيار نظاـ جديد يخ

وبالتالي تمثؿ عبئًا ماليًا  ،وقد تتعدى تكمفة الرقابة الفوائد الناتجة عنيا ،ثـ يصبح األمر مكمفاً 
ومف ثـ تحاوؿ اإلدارة  .مما يكوف لو أثر عمى القوائـ والتقارير المالية وأصوؿ المنشاة ،جديداً 

والتي تتوازف عندىا تكاليؼ أساليب وآليات الرقابة  ،الرشيدة الوصوؿ إلى درجة مف التأكيد المعقوؿ
وبالتالي فإف اإلدارة ستمجأ إلى استخداـ  حيث أف التأكيد المطمؽ يكوف مكمفاً  ،مع الخسائر المتوقعة

كذلؾ فإف األمر لـ يعد مقبواًل أف يبقى  .ىذه األساليب واآلليات إلحداث المواءمة في ىذا المجاؿ
والذي يمثؿ أحد المشاكؿ الرئيسية التي يواجييا رجاؿ األعماؿ والمنظمات  ،الفساد واسع االنتشار

وبالتالي ال بد مف محاربتو في كافة  ،حيث ازداد الوعي المتزايد باآلثار السمبية لمفساد ،والحكومات
ولجاف المراجعة تعمؿ عمى تقييـ  .أشكالو مف خالؿ إطار مؤسس يعتمد عمى اإلدارة الرشيدة

لضغوط مف وقد تنشأ ىذه ا ،تنشأ مف الضغوط المفرطة عمى اإلدارة إلعداد التقارير المخاطر التي
أو احتماؿ  ،أو قد تكوف نتيجة لما سبؽ نشره مف توقعات ،أو الظروؼ التنظيمية ،توقعات المحمميف

إذ يتمثؿ دورىا في تخفيض الخطر الممكف حدوثو إلى  .حدوث خسارة صافية في الفترة الجارية
ويعتمد تحديد المستوى المقبوؿ لمخطر عمى احتياجات التنظيـ والتكمفة التي  ،المقبوؿالمستوى 

وبالتالي فإف دراسة البيئة التي تعمؿ فييا الشركة تمعب دورًا  ،تستعد اإلدارة لتحمميا مف ناحية أخرى
 (  2007 ،)موفؽ -:وذلؾ عف طريؽ ىامًا في تقييـ المخاطر التي قد تنجـ عف النشاط
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 .أىداؼ الشركة مف إعداد التقارير الداخمية والخارجية ومدى الوفاء بتمؾ األىداؼ تقييـ .1
 .استعراض القوائـ المالية السنوية في الوقت المناسب قبؿ إعالنيا لمجيات الخارجية .2
 .الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة عف مؤشرات األداء الرئيسية في الشركة .3
 .بيرة الجديدةدراسة اآلثار المحاسبية لمعمميات الك .4
 .أو استمرار العمؿ بيا ،دراسة التغيرات في المبادئ المحاسبية االختيارية .5
 دراسة التغيرات في نطاؽ المراجعة نتيجة لتقديرات المخاطر. .6
 .التحقؽ مف كفاءة ونزاىة الرقابة الداخمية .7

 :أىداف لجان المراجعة 2/4/ 2

ؼ ىذه األىداؼ حسب ميمات ووظائؼ ىذه إذ تختم ،يصعب تحديد أىداؼ دقيقة لمجاف المراجعة 
 واألغراض التي تسعى ،المجاف في الشركات والبيئات المختمفة والجيات التي تقـو باختيار أعضائيا

أف اليدؼ األساسي ىو إحداث تأثير ميـ في و  ،إلى تحقيقيا والمعايير المتبعة في اختيار األعضاء
 وكشؼ اإلدارة في حاالت الغش واالحتياؿ ،الماليةونزاىة البيانات  ،فاعمية المراجعة الخارجية

واستقاللية المراجع  ،وتحسيف فاعمية وكفاءة مجمس اإلدارة ،تحقيؽ استقاللية ونزاىة الوظيفة الماليةو 
كونيما توجو تقاريرىما إلى لجنة مختصة يتكوف أعضاؤىا مف  ،الداخمي والخارجي عف اإلدارة

وحماية مصالح المستثمريف الذيف يعتمدوف  ،ودة المراجعةمديريف خارجييف وتعمؿ عمى تحسيف ج
  ( 2010 ،) قطيشات .عمى البيانات المالية المدققة

مارس  22الصادرة في  123 في النشرة رقـ SECىيئة تداول األوراق المالية كما أوضحت 
عمى  أف لجاف المراجعة تيدؼ إلى توفير أقصى حماية ممكنة لممستثمريف الذيف يعتمدوف 1972

أكدت عمى أف لجاف  ،1976وفي تقرير ليا أعدتو في عاـ  .القوائـ المالية في اتخاذ قراراتيـ
وذلؾ مف خالؿ  ،المراجعة تمعب دورًا كبيرًا في مواجية التالعب والغش والتصرفات غير القانونية

ي إلى منافع وىو األمر الذي جذب انتباه الكونغرس األمريك ،استطالع أجري بيف الشركات المختمفة
مكانية وضع إطار قانوني ينظـ تكوينيا ،ومدى الحاجة إلييا ،لجاف المراجعة ومما سبؽ يتضح  .وا 

وواجباتيا بصورة  ،أف استخداـ لجاف المراجعة داخؿ الشركات المساىمة و اضطالعيا بمسؤولياتيا
  ( 1998 ،) أحمد - :وأىمياقد يحقؽ األىداؼ المرجوة مف تكوينيا  ،فعالة
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كوكيل عنيم  ,جاه حممة األسيممساعدة مجمس اإلدارة عمى الوفاء بمسؤولياتو القانونية ت :والً أ
 فوجود لجان مراجعة ,وتعظيم ثرواتيا لمصمحتيم ,إدارة شؤون الشركة والحفاظ عمى أصوليا في
 -:قد يؤدي إلى 

 ،وكؿ مف المراجعيف الخارجييف ،توفير خطوط اتصاؿ مستمرة بيف مجمس اإلدارة .1
دارة الشركة ،والمراجعيف الداخمييف وبالتالي إتاحة الفرصة لمناقشة مختمؼ المجاالت  ،وا 
والمقاءات المنفردة مع  ،ويتـ ذلؾ عف طريؽ عقد االجتماعات الدورية التي تخص المنشأة

 .وموظفي الشركة إذا تطمب األمر –بدون حضور اإلدارة  –المراجعيف 
 ،تكاب الغش والمخالفات والتصرفات غير القانونيةار  –أو الحد مف –المساىمة في منع  .2

كما  ،حيث تراقب لجنة المراجعة مدى االلتزاـ بالقوانيف والموائح المنظمة ألعماؿ الشركة
 .تراقب مدى التزاـ الشركة بالمسؤوليات األخالقية والبيئية

لتوصية لدى وا ،ووالتأكد مف مدى كفايت ،زيادة االىتماـ الموجو لييكؿ الرقابة الداخمية .3
باإلجراءات المالئمة الالزمة لمعالجة نقاط الضعؼ الجوىرية  بكامؿ ىيئتو مجمس اإلدارة

جراءات الرقابة الداخمية والتي الحظيا المراجع الخارجي أثناء عممية  ،في وسائؿ وا 
 .باإلضافة إلى إثارة انتباه مجمس اإلدارة إلى مناطؽ المشاكؿ الرئيسية بالشركة ،المراجعة

تاحة الفرصة ليـ لمتعرؼ عف قرب عمى  ،شيط دور األعضاء الخارجييف بمجمس اإلدارةتن .4 وا 
مما يقمؿ مف حدة عدـ التناسؽ في المعمومات بيف األعضاء  ،أنشطة الشركة وعممياتيا

 مساعدة المديريف الخارجييف )غيرالداخمييف واألعضاء الخارجييف بمجمس اإلدارة وبالتالي 
  .فاء بالتزاماتيـ( عمى الو التنفيذييف

وكفاية  ,لقوائم الماليةوتدعيم الثقة في دقة ا ,تحسين جودة التقرير المالي بالشركة :ثانياً 
وبالتالي زيادة ثقة الجميور في القوائم المالية والمعمومات المالية المنشورة  ,المحاسبي اإلفصاح

 .بيا

 -:ا اليدف من خاللوتقوم لجان المراجعة بمساعدة مجمس اإلدارة عمى تحقيق ىذ 

 ،الية السنوية والفتريةواإلجراءات المتبعة عند إعداد القوائـ الم ،دراسة السياسات المحاسبية .1
 .مف مدى اتفاقيا مع المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا والتأكد

جعة الخارجية والمراجعة ويتضمف ذلؾ وظيفة المرا ،اإلشراؼ عمى عممية المراجعة بأكمميا .2
 .عمى حد سواء الداخمية

 -:وذلؾ مف خالؿلتقميؿ مف مخاطر وجود أخطاء مادية جسيمة في القوائـ المالية ا  .3
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  إعادة النظر في القوائـ المالية وفحصيا قبؿ رفعيا إلى مجمس اإلدارة لممصادقة عمييا. 
   تسييؿ تدفؽ المعمومات بيف مجمس اإلدارة والمراجعيف الخارجييف والداخمييف واإلدارة

حيث ينظر إلى لجاف المراجعة عمى أنيا آلية رقابية تعمؿ عمى الربط بيف  ،يذيةالتنف
 .وذلؾ بيدؼ تحسيف جودة التقرير المالي ،بعممية التقرير المالي ةالجيات الميتم

  -:تدعيم استقالل وظيفة المراجع :ثالثاً 

ؾ مف خالؿ وذل ،قد تساعد لجاف المراجعة عمى الحفاظ عمى استقاللية وموضوعية المراجع
 -:اضطالعيا بالمسؤوليات اآلتية

 .ومناقشة اقتراح عزليـ ،وتحديد أتعابيـ ،ترشيح المراجعيف الخارجييف الذيف سيتـ تعيينيـ .1
والتنسيؽ بيف المراجعيف الخارجييف  ،مناقشة نطاؽ المراجعة مع المراجع الخارجي .2

 .والداخمييف
 .قد يقـو بيا المراجعيف الخارجييفالتي  –بخالف المراجعة  –مراقبة الخدمات األخرى  .3
والفصؿ في  ،ف جية أخرىوالمراجع الخارجي م ،العمؿ كحاجز بيف إدارة الشركة مف جية .4

 .التي قد تنشأ بينيـ الخالفات
 .اإلشراؼ عمى إدارة المراجعة الداخمية وتدعيـ استقالليا .5
 -:العوامل التي ساعدت في زيادة االىتمام بمجان المراجعة 2/2/5

كاف البد مف تشكيؿ بعض  ،جة لضخامة المياـ الممقاة عمى عاتؽ مجمس اإلدارة وتنوعيانتي
وتعد لجنة المراجعة مف أىـ المجاف التي  ،المجاف التابعة لممجمس لمساعدتو في تنفيذ ميامو

تعمؿ عمي مساعدة مجمس اإلدارة لمقياـ بعممية الرقابة واإلشراؼ عمي عممية إعداد التقارير 
فضال عف ذلؾ أدت الضغوط التي قد تمارسيا إدارة الشركة عمي مراجع الحسابات  ،المالية

خاصة أف اإلدارة تممؾ سمطة تحديد أتعابو  ،الخارجي مما يؤثر سمبا عمى استقالليتو وحياده
إف  وبذلؾ يمكف القوؿ ،تكويف لجاف المراجعة في الشركات وسمطة عزلو إلي ظيور فكرة

اجع الحسابات الخارجي ىو األساس في نشأة فكرة تكويف لجاف المحافظة عمى استقالؿ مر 
المراجعة التي تتكوف مف عدد مف األعضاء مف مجمس اإلدارة غير التنفيذييف لكي تعمؿ كحمقة 
 ،وصؿ لمتنسيؽ بيف عمؿ مراجع الحسابات الخارجي واإلدارة بشكؿ يؤدي إلى دعـ استقاللو

ساعدت وقد  .الية نظـ الرقابة الداخمية في الشركاتوزيادة فع ،وزيادة جودة عممية المراجعة
 ( 2008 ،) دحدوح -:عوامؿ متعددة في زيادة االىتماـ بموضوع لجاف المراجعة لعؿ منـ أىميا
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 ،الغش والتالعب بياوتزايد حاالت  ،تزايد حاالت اإلخفاؽ المالي لمعديد مف الشركات .1
والتأكد مف سالمة  ،عمى أنشطتيا ىذه الشركات في تدعيـ عممية الرقابة وزيادة رغبة

 .تطبيؽ المبادئ المحاسبية
 ات إلظيار نتيجة أعماليازيادة الضغوط مف جانب مستخدمي القوائـ المالية عمى الشرك .2

ف األعضاء غير وخاصة أف المجنة التي تتكوف م ،المالي بصورة عادلة وسميمة ومركزىا
د في مكاف ولدييـ الوقت الكافي تع ،محاسبيةيممكوف الميارات المالية وال التنفيذييف والذيف

 .أعضائيا مف ناحية اإلشراؼ عمى عممية إعداد التقارير المالية أفضؿ مف اإلدارة بكامؿ
رة الشركة خاصة في مجاؿ وبيف إدا ،التناقض الموجود بيف مراجعي الحسابات الخارجييف .3

ومف ثـ  ،المالية ة القوائـعمى استقالؿ مراجع الحسابات إلبداء الرأي في عدال المحافظة
ويضمف تحقيؽ استقالؿ  ،المراجعة في أي شركة يمثؿ حماية لممساىميف فإف وجود لجنة
 .مراجع الحسابات

بيدؼ زيادة درجة  ،الحاجة المتزايدة إلى تحسيف الثقة و الجودة في التقارير المالية .4
 .في اتخاذ القرارات المحاسبية المناسبة االعتماد عمييا

أداء اإلدارة صحاب المصمحة في الشركة إلى آلية إدارية تسيـ في ضبط و رقابة حاجة أ .5
 .خاصة بشأف األمور المالية والرقابية كوكيؿ عنيـ

رورة النشر الفعمي لتقارير والتي تتطمب في بعض الدوؿ ض ،مواعيد تقديـ التقارير المالية .6
وقد  ،ف الوقت والجيدقدرًا كبيرًا م وىذا ما يستمـز ،مرحمية إلى جانب التقارير السنوية مالية

أمرًا ال أعضاء مجمس اإلدارة كافة في ىذه العممية التي تستغرؽ وقتًا طوياًل  يكوف إشراؾ
 .تخصيص موارد مجمس اإلدارة يتسـ بالكفاءة مف ناحية

ة جودة التقارير المالية ومصمح ،الخالفات التي تحدث بيف مصالح أعضاء مجمس اإلدارة .7
عداد وف مالئمًا لتدخؿ أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف في عممية إيك بشكؿ ال

  .تبرز أىمية وجود أعضاء غير تنفيذييف داخؿ لجنة المراجعة ومف ىنا ،التقارير المالية
 -:اآلثار المترتبة عمى وجود لجان المراجعة بالشركات المساىمة 2/6/ 2
 وتحقؽ العديد مف المزايا يوجزىا ،جوانب تنعكس آثار لجاف المراجعة بالشركات عمى عدة 

Dorothy ( 2009 ،) سامي :فيما يمي  
يدعـ القدرات التنافسية إف توافر الموثوقية والشفافية في القوائـ والتقارير المالية لمشركات  .1

وزيادة  ،المنتجات واالرتقاء بجودة ،مما ينعكس أثره عمى برنامج خفض التكمفةلمشركات 
 .سويقيةالت حصة الشركة
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مة يزيد مف فرص الشركات إف وجود لجاف مراجعة بالشركات باعتبارىا إحدى آليات الحوك .2
وتحقيؽ منافع لالقتصاد  ،وبالتالي حصيمة النقد األجنبي ،الحصة التصديرية في زيادة
 القومي.

قيمة المعمومات لدى وزيادة  ،تخفيؼ حدة عدـ التجانس بيف إدارات الشركة المتعددة .3
 .وعمى المستوى القومي ،يحقؽ منافع لمموارد البشرية عمى مستوى الشركات مما العامميف

مجمس اإلدارة بالبعد عف إف وجود لجاف المراجعة بالشركات يؤدي إلى ترشيد وقت  .4
عمى وبالتالي التركيز  ،لمموضوعات التي سبؽ مناقشتيا بمجنة المراجعة التفاصيؿ

 .القرارات المتغيرات المؤثرة عمى اتخاذ
تجة عف مجاؿ المراجعة تفوؽ حيث أف المنافع و الوفورات النا ،تحقيؽ اقتصاديات الرقابة .5

 أعباء بيئة الرقابة بالشركة. بكثير
 .مما ينعكس أثره عمى ارتفاع حجـ التداوؿ وأسعار األسيـ ،زيادة ثقة المتعامميف بالبورصة .6
لثقتيـ في  ،روط التمويؿشو  ،عدـ مطالبة البنوؾ والمقرضيف لمشركات بمزيد مف الضمانات .7

 .ومصداقية التقارير المالية ،الرقابة بيئة
 ،فاحص في بيئة الرقابةلثقة المأمور ال ،تحقيؽ مزايا ضريبية عند التحاسب الضريبي .8

 .القوائـ الماليةالتقارير و  ومصداقية
ذ عمى أختدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي بتوفير الضماف بالتزاـ مجمس اإلدارة بالعمؿ  .9

ات األخرى التي وجودة الخدم ،وتحقيؽ جودة عممية المراجعة ،موضع االىتماـ مالحظاتو
 .الخارجي يقوـ بيا المراجع

 ذكرىا كما :وىي عمى النحو التاليوىناؾ آثار أخرى لوجود لجاف المراجعة بالشركات المساىمة 
  ( 2007 ،حبوش)

أو تالعب  ،أو غش ،طاءوجود أختقميؿ احتماؿ إصدار الشركة لقوائـ مالية تنطوي عمى  .1
 .الثقة في المساىميف والمستثمريف في الشركة مما يزرع

ي فشؿ المراجع في اكتشاؼ والمتمثؿ ف ،تقميؿ مخاطر حدوث فشؿ المراجع الخارجي .2
ء أو الفشؿ في التقرير عف األخطا ،الجوىرية التي تنطوي عمييا القوائـ المالية األخطاء

 .تشافيا مف قبؿ المراجع الخارجي في القوائـ الماليةاك الجوىرية التي لـ يتـ
ه تقارير تنطوي عمى بعض نتيجة إلصدار  ،تقميؿ مخاطر عزؿ المراجع الخارجي لمشركة .3

 .عمى القوائـ المالية لمشركة التحفظات
التي تؤدي إلى  ،لمتأكد مف اختيار السياسات والطرؽ المحاسبية ،مراقبة سموؾ اإلدارة .4

 .وليس منفعة اإلدارة عمى حساب المالؾ ،الؾ ) حممة األسيـ (الم تعظيـ منفعة
المراجعة تفضؿ دائمًا باعتبار أف لجنة  ،التحوؿ ألحد مكاتب المراجعة الكبرى أو الشييرة .5

 لمحصوؿ عمى خدمات مراجعة ذات جودة أفضؿ.  ،ىذه النوعية مف المراجعيف اختيار مثؿ
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 المبحث الثالث
 فعالية أدائيا  ومقومات ومعايير مراجعةالقواعد تكوين لجان 

 :تمييد

وتحميؿ الدوافع  ،في ىذا المبحث المداخؿ المتبعة في تكويف )تشكيؿ( لجاف المراجعة دراسةتناوؿ الت
التي تطرح أسيميا لمتداوؿ بيف  -والعوامؿ التي قد تحفز الشركات المساىمة العامة  ،ياوراء تكوين
ى استجابة الشركات لمتوصيات العديدة الصادرة مف ومد ،نحو تشكيؿ تمؾ المجاف -الجميور

 .الييئات الرسمية المختصة والتنظيمات المينية والبحوث المختمفة إلنشاء لجاف مراجعة
 :اإللزام أم االختيار ,المدخل المتبع في تكوين لجان المراجعة 2/3/1

جعة يمكف أف تتأتى مع تكشؼ كتابات لجاف المراجعة عف أف الدوافع األولى لتكويف لجاف المرا 
  ( 2002 ،)السقا و أبو الخير -:مصادر عدة

والتي تؤكد أف لجاف  ،NYSEمتطمبات وتوصيات بورصة نيويورؾ لألوراؽ المالية  .1
وأيضًا قواعد ومتطمبات  .بؿ ىناؾ ضرورة لتكوينيا ،المراجعة لـ تعد ترفًا بالنسبة لمشركات

 1972ففي عاـ  ،الواليات المتحدة األمريكية في SECىيئة تنظيـ تداوؿ األوراؽ المالية 
جاء في نشرة الييئة اإلقرار بتكويف لجاف المراجعة في الشركات العامة بغرض توفير 

وفي عاـ  .أقصى حماية ممكنة لممساىميف والمستثمريف الذيف يعتمدوف عمى القوائـ المالية
اإلفصاح رورة ضوتتطمب  ،ASR NO.165 أصدرت نشرة المعايير المحاسبية 1974

عمى استقاللية لجاف المراجعة  SECأكدت  1975وفي عاـ  ،عف وجود لجاف المراجعة
 .بتضمينيا أعضاء خارجييف

أو بناًء عمى  ،يمكف أف يتـ تكويف لجاف المراجعة بمبادأة داخمية ذاتية مف مجمس المدراء .2
 .إذا لـ يطمب المجمس ذلؾ CEOطمب المدير العاـ 

أو نظـ الشركة التي تحدد نطاؽ  ،ف المراجعة تمشيًا مع قوانيف الشركاتأيضًا قد تتكوف لجا .3
 .المالي والمراجعيف عمميا واختصاصيا وعالقاتيا بالمدير

 :وترتيبًا عمى ما سبؽ يمكف تبويب المداخؿ المتبعة في تكويف لجاف المراجعة إلى مدخميف ىما
  .المدخؿ االختياري و المدخؿ اإللزامي
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  Voluntary Formation: ياريالمدخل االخت

ويترؾ االختيار لمشركة في تقرير مدى  ،ويعني عدـ وجود إلزاـ قانوني بتكويف لجاف المراجعة
وىذا المدخؿ يتـ تطبيقو في المممكة المتحدة عمى أنو أكثر فعالية ومرونة  ،حاجتيا لمجنة مراجعة
أف ىناؾ  وآخروف Pincusبواسطة ولقد ذكرت بعض الدراسات التي أجريت  .مف المدخؿ اإللزامي

  ( 1998 ،) احمد -:وىي ةست خصائص ترتبط بالتكويف االختياري لمجاف المراجع

نسبة الممكية  بمعنى انخفاض ،امتالؾ اإلدارة نصيبًا منخفضًا في ىيكؿ ممكية أسيـ الشركة .1
  .(ممكية المديريف لحقوؽ الممكية ) اإلدارية

لقروض بنسبة مرتفعة بالمقارنة بنسبة أمواؿ حاممي اعتماد الشركة في تمويميا عمى ا .2
  .األسيـ

 .كبر حجـ الشركة .3
الذيف ال يقوموف بعمؿ تنفيذي داخؿ  -تزايد نسبة األعضاء الخارجييف بمجمس اإلدارة  .4

 .إجمالي عدد أعضاء مجمس اإلدارة ىإل –الشركة 
 حجـ منشأة المراجعة .5
 المشاركة في نظاـ السوؽ  .6

 :ارة نصيبًا منخفضًا في ىيكل ممكية األسيمامتالك اإلد - :أوال

حيث تعتبر العالقة بيف المالؾ واإلدارة  ،عالقة الوكالة احثوف بدراسة ىذا العامؿ في إطارقاـ الب
 ،والتي تتسـ بوجود تعارض طبيعي بيف مصالح المالؾ ) األصيؿ ( ،أحد صورىا األساسية

رض في ظؿ عدـ قدرة األصيؿ عمى مالحظة ومصالح اإلدارة )الوكيؿ(، وتزداد حدة ىذا التعا
األمر الذي قد يشجعيـ عمى توجيو أنشطتيـ نحو تعظيـ ثرواتيـ  ،تصرفات الوكالء بصورة مباشرة

وبالتالي ترتفع تكاليؼ  .ومنافعيـ الخاصة عمى حساب منفعة األصيؿ )حممة األسيـ أو المالؾ (
وافر فييا لإلدارة فرصة زيادة ثرواتيـ الخاصة الوكالة بالنسبة لحاممي األسيـ في الحاالت التي يت

وىي الحاالت التي يتضاءؿ فييا نصيب اإلدارة في ممكية  لتأثير السمبي عمى مصمحة المالؾبا
 ،مما يظير الحاجة إلى زيادة أنشطة الرقابة عمى اإلدارة لمتأكد مف مدى التزاميا ،أسيـ الشركة

كما يتوافر الدافع لدى  .ادة أنشطة الرقابة داخؿ الشركةويعتبر تكويف لجاف المراجعة أحد وسائؿ زي
ألنيـ عندما يقوـ المالؾ )حممة األسيـ( بحماية  ،المديريف نحو تشجيع تكويف لجاف المراجعة

وعمى ىذا يتوافر الدافع لدى  فإف المديريف ىـ الذيف يتحمموف تكاليؼ الوكالة ،حقوقيـ في الشركة
شواىد وبراىيف عمى وأف ىناؾ  .جعة لممساىمة في زيادة جودة الرقابةاإلدارة نحو تكويف لجاف المرا
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أف المنشآت تعتمد بمحض اختيارىا عمى المراجعة الخارجية في الحاالت التي ترتفع فييا تكاليؼ 
وعمى ىذا فإنو مف المرجح أف تستخدـ لجاف المراجعة في الحاالت التي ترتفع فييا تكاليؼ  ،الوكالة

 .جودة المعمومات المتدفقة بيف األصيؿ والوكيؿالوكالة لتحسيف 
 :الشركة في تمويميا عمى الديون بدرجة كبيرة )الرافعة المالية( اعتماد: ثانياً 

وتزداد حدة  ،ف ىناؾ تعارضًا في المصالح بيف اإلدارة و المالؾ مف جية والدائنيف مف جية أخرىإ
حيث تتوافر فرصة تحويؿ الثروة  ،لتمويؿىذا التعارض في حالة ارتفاع نسبة القروض في ىيكؿ ا

وليذا يمجأ الدائنوف إلى حماية أنفسيـ ضد تحويؿ الثروة مف خالؿ وضع  ،مف الدائنيف إلى المالؾ
وبالتالي يتولد  ،وىو األمر الذي يتحمؿ آثاره كؿ مف اإلدارة والمالؾ ،متشددة في عقود الديف شروط

لتجنب قياـ  –مثؿ تكويف لجاف المراجعة  –مف الرقابة  إلييـ الدافع نحو تقديـ مستويات متزايدة
وليا تظير الحاجة إلى لجاف المراجعة في الحاالت التي  ،أصحاب القروض بالتشدد في عقد الديف
فإذا أدت  .والتي يمكف قياسيا عف طريؽ الرافعة المالية ،ترتفع فييا تكاليؼ الوكالة بالنسبة لمدائنيف

 ،تكاليؼ الوكالة الخاصة بتحويؿ الثروة مف الدائنيف إلى المستثمريف لجاف المراجعة إلى تخفيض
فإف احتماؿ أف تقوـ الشركة بتكويف لجنة مراجعة يرتبط مباشرة بنسب الديوف في الييكؿ التمويمي 

 .لمشركة
  :حجم الشركة :ثالثاً 

وذلؾ  ،ةتوصؿ الباحثوف إلى أف ىنالؾ عالقة موجبة بيف حجـ الشركة وتكويف لجنة المراجع
يؤدي إلى تزايد المنافع الصافية  ،تأسيسيا عمى وجود ارتباط بيف وفورات الحجـ وتشكيؿ المجنة

التي أكدت عمى وجود واستشيد الباحثوف لمجموعة مف الدراسات  ،الناتجة عف استخداـ ىذه المجاف
كات كبيرة والتي أوضحت نتائجيا أف الشر  ،1987عاـ  Harrisonومف أىميا دراسة  ىذه العالقة

كما أشارت  ،الحجـ ىي أوؿ الشركات األمريكية التي قامت بتشكيؿ لجاف مراجعة داخؿ مجالسيا
مديريف إلى اعتقاد كال مف ال ،1977عاـ  Mautz & Neumann الدراسة التي قاـ بيا كاًل مف

ذ قرار تكويف بأف حجـ الشركة ىو أحد العوامؿ المؤثرة في اتخا ،والداخمييف والخارجييف ،التنفيذييف
 . لجنة المراجعة

 :نسبة األعضاء الخارجيين بمجمس اإلدارة :رابعاً 

ووجود أعضاء خارجييف  ،عف حاممي األسيـ وكيال باعتبارهيعتبر مجمس اإلدارة أداة لمرقابة 
ويرجع ذلؾ لعدـ تبعيتيـ لمشركة  ،بمجمس اإلدارة يزيد مف جودة الرقابة عمى تصرفات اإلدارة

كما أف  .امميف بيا وبالتالي يتـ اعتبارىـ ممثميف مستقميف لمصمحة حاممي األسيـكموظفيف أو ع
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مف أعضاء مجمس  –في رقابة تصرفات اإلدارة  –ريف الخارجييف يمعبوف دورًا أكثر فاعمية يالمد
حيث يتوافر لدييـ الدافع نحو التأكد مف كفاءة اإلدارة المتمثمة في  اإلدارة الداخمييف )التنفيذييف(

ومع ذلؾ فإف ىناؾ حدود تحد مف فاعمية  .وزيادة قوتيـ التنافسية في السوؽ ،الحفاظ عمى سمعتيـ
مثؿ مشكمة عدـ تناسؽ المعمومات وكفايتيا بيف األعضاء الداخمييف  ،المديريف الخارجييف كمراقبيف

ركة بدرجة فاألعضاء الداخمييف لدييـ معمومات عف أنشطة الش ألعضاء الخارجييف لمجمس اإلدارةوا
ووجود عدـ التناسؽ في المعمومات يقمؿ مف دور  ،أكبر مف تمؾ المتوفرة لدى األعضاء الخارجييف

وعمى ىذا يمكف أف تقوـ لجنة المراجعة بدور ىاـ في تخفيض  .مجمس اإلدارة الرقابي داخؿ الشركة
ف داخؿ مجمس درجة عدـ التناسؽ في المعمومات بيف المديريف الداخمييف والمديريف الخارجيي

خاصة إذا  ،كما أف استخداـ لجنة مراجعة يسمح باكتشاؼ المشاكؿ بصورة أكثر فاعمية ،اإلدارة
وعميو يفترض أف المنشآت التي يزداد فييا  ،كانت لجنة المراجعة تضـ كفاءات وخبرات متخصصة

ما كانت لجاف أنو طالو  ،المراجعة عدد المديريف الخارجييف يزداد لدييا الدافع نحو تكويف لجاف
وتخفيض تعرض المديريف الخارجييف بمجمس  تخفيض عدـ التناسؽ في المعموماتالمراجعة وسيمة ل

فإف الحاجة إلى لجاف المراجعة تزداد كمما ارتفعت نسبة األعضاء  ،اإلدارة لممساءلة القانونية
 .الخارجييف بمجمس اإلدارة

  :حجم منشأة المراجعة :خامساً 

فإنيا تفضؿ  ،عندما يتـ تفويض لجنة المراجعة باختيار المراجعيف الخارجييفىناؾ اعتقاد بأنو 
غيرة تعارض تكويف لجاف ف منشآت المراجعة الصفإولذلؾ  ،منشآت المراجعة الكبرى أو المشيورة

بينما يتولد الحافز لمنشآت المراجعة الكبيرة نحو تكوينيا لما توفره ليا مف ميزة تنافسية في  المراجعة
إلى  ،وآخروف Pincusولقد أشار  .ع األعماؿ في مواجية منشآت المراجعة صغيرة الحجـمجتم

 ،الدراسات التي قدمت دالئؿ عمى أف منشآت المراجعة الكبرى تقوـ بوظيفة المراجعة بجودة أعمى
والذي تنبثؽ  -اإلدارة ية المشتركة بيف مجمسوباإلضافة لذلؾ فإنو في ظؿ تزايد المسؤوليات القانون

فإنو كمما كاف حجـ وأصوؿ منشاة المراجعة أكبر، كمما  ،والمراجع الخارجي -منو لجنة المراجعة 
وبالتالي تقوـ المجنة بدورىا باختيار منشأة  ،ساىـ ذلؾ في توفير ضماف إضافي لمجنة المراجعة

 .المراجعة الكبيرة بيدؼ تعضيدىا في مواجية المسؤوليات القانونية
  :(National Market System) كة في نظام السوق القومياشتراك الشر  :سادساً 

يرى الباحثوف أف ىنالؾ عالقة إيجابية بيف اشتراؾ الشركات في نظاـ السوؽ القومي وتكويف لجنة 
بالواليات المتحدة األمريكية باستخداـ  1982وييتـ نظاـ السوؽ القومي الذي تأسس عاـ  ،المراجعة
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ع األسعار اليومية المعروضة لألوراؽ المالية فيو تتحدد بناء عمى وجمي ،تحميؿ متطور لالستثمار
 ،أو أسس أخرى قد تكوف محاًل لمتساؤؿ ،وليس بناًء عمى المزايدة ،معمومات عف تعامالت فعمية

وعمى ذلؾ فإف الشركات المشتركة في نظاـ السوؽ القومي يتضاعؼ لدييا الدافع لتكويف لجاف 
وزيادة الثقة والمصداقية في البيانات المنشورة في  ،ة عمى أنشطتيامراجعة لتحسيف جودة الرقاب

 .تقاريرىا المالية

 (  Mandatory Formation) :المدخل اإللزامي

أو كشرط  ،ويعني أف تكويف لجاف المراجعة داخؿ الشركات يتـ بحكـ القانوف المنظـ ليذه الشركات
وقد أخذت بيذا المدخؿ كؿ مف الواليات  ،ليةأساسي لتسجيؿ أسيـ الشركة في بورصة األوراؽ الما

  ( 2003 ،)العطار .مصر والمممكة العربية السعودية  ،لياأسترا ،كندا ،المتحدة األمريكية
إذ  ،أف لجاف المراجعة في كندا مطموبة قانوناً  ،(1995 ،وأبو الخير وفي ىذا السياؽ يوضح ) السقا

وفي  .كويف ونطاؽ عمؿ لجاف المراجعة واستقالليتيايتضمف قانوف الشركات عدة متطمبات تتعمؽ بت
أو بناًء  ،الواليات المتحدة األمريكية جاء تكويف لجاف المراجعة إلزاميًا في بعض الحاالت بالقانوف

 .AICPAو إصدارات  SECعمى متطمبات قانوف البورصة 

 :النظام األساسي لمجان المراجعة وضوابط تشكيل ىذه المجان :2/3/2 

 ،قوـ لجنة المراجعة بدورىا نحو اإلشراؼ الفعاؿ وتعزيز ممارسة النزاىة في التقارير الماليةلكي ت
فإف معايير القيد في بورصات األوراؽ المالية في بعض الدوؿ تتطمب أف تقـو الشركة بوضع نظاـ 

ويوضح مف خاللو اإلرشادات التي  ،أساسي مكتوب لمجنة المراجعة يوافؽ عميو مجمس اإلدارة
بما في ذلؾ  ،وكيفية تنفيذىا ليا ،وتحدد نطاؽ مسؤوليات المجنة ،ستعمؿ مف خالليا لجنة المراجعة

وتؤدي الموافقة عمى النظاـ األساسي لمجنة إلى  ،ىيكؿ المجنة والعمميات ومتطمبات العضوية
كوف وينبغي أف ت ،تخفيض مخاطر النزاع مع اإلدارة حوؿ دور لجنة المراجعة في اإلشراؼ المالي

السياسات واإلجراءات التي يتضمنيا النظاـ األساسي لمجنة المراجعة مرنة بدرجة تكفي لالستجابة 
مع إعادة النظر بصفة مستمرة في مدى كفاية ىذا النظاـ األساسي لضماف  ،لمظروؼ المتغيرة

عداد التقارير  ( 2009 ،)موفؽ .استمرار جودة ونوعية الممارسات المحاسبية وا 

ب يقره جميع أعضاء نو يجب عمى لجنة المراجعة أف تضع برنامج عمؿ مكتو فإطار وفي نفس اإل
 ويجب اإلفصاح عف ىذه ،واختصاصيا ،ويحدد نطاؽ مسؤوليات المجنة ،اإلدارة مجمس

ويتـ رفع ىذا التقرير لمجمس  ،تعد المجنة تقريرًا دوريًا عف انجازاتياأف و  ،االختصاصات لممساىميف
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أف تنص اختصاصات لجنة المراجعة بشكؿ صريح عمى دورىا ومسؤولياتيا  ويجب .إدارة الشركة
  (2008 ،)مركز المديريف المصري :فيما يتعمؽ بما يمي

 عالقتيا مع المراجعيف الخارجييف وتوقعاتيا منيـ. 
 عالقتيا مع قسـ المراجعة الداخمية وتوقعاتيا منيـ. 
 دراسة وفحص ومتابعة نظاـ الرقابة الداخمية. 
 فاية وسالمة اإلفصاح عف المعمومات المالية والمعمومات ذات الصمةمدى ك. 
  أية أمور أخرى ترى لجنة المراجعة أنيا مف األىمية بحيث يتـ النص عمييا في أمر

  .أو تمؾ التي يختار المجمس تكميفيا بيا ،التكميؼ الصادر إلييا

بؿ البد مف ضماف  ،ىدفًا بحد ذاتوفإف إنشاء لجنة المراجعة ليس  ،وأما عف تشكيؿ لجنة المراجعة
 .كما يجب أف تكوف المجنة بمثابة جية محايدة ،عوامؿ النجاح لكي تؤدي الفائدة المرجوة منيا

ثؿ في مصدر عضوية لجنة وتتعرض فكرة تكويف لجاف المراجعة النتقادات ىامة لعؿ مف أىميا يتم
ال يمكف أف ينظر إلييا عمى أنيا مراقب  حيث أف المجنة المكونة مف المديريف التنفيذييف المراجعة

فإف لجنة المراجعة  ،ولتجنب االفتقار إلى الموضوعية المحتمؿ حدوثو ،موضوعي لمسمطات اإلدارية
وفقًا لحجـ مجمس  ،تنفيذييفاليجب أف يكوف معظـ أعضائيا إف لـ يكف كميـ مف المديريف الغير 

ومف  ،شكؿ تعاقبي يسمح بإحالؿ عضو كؿ مرةوب ،اإلدارة ونسبة العضوية مف خارج المنشأة بو
وعمى ذلؾ  .ناحية أخرى فإف مدة عضوية المجنة يجب أف ال تتجاوز مدة عضوية مجمس اإلدارة

جميعيـ في معظـ الحاالت مف  ،فإف لجنة المراجعة يجب إف تتكوف مف ثالثة إلى خمسة أعضاء
وغالبية أعضاء لجنة  .رج الشركةاألعضاء غير التنفيذييف في مجمس اإلدارة المعينيف مف خا

أو مف كبار رجاؿ الخدمة  ،المراجعة مف أعضاء مجالس إدارة ومديريف سابقيف في شركات أخرى
أو مف بيف أساتذة  ،أو محاسبيف قانونييف مف المزاوليف لممينة ،والمحاليف عمى المعاش ،المدنية

أو إدارة  ،ة وعممية في مجاالت المحاسبةوالذيف ليـ خمفية عممي ،أو السياسييف السابقيف ،الجامعات
 ،بعض الحقائؽ ويتمتعوف بعقمية تحميمية ومقدرة عمى تقصي ،أو التمويؿ أو االقتصاد ،األعماؿ

وقد تصؿ ىذه المدة إلى أكثر مف  ،وتعيف لجنة المراجعة في معظـ الحاالت لمدة ثالث سنوات
يا لضماف استمرار استقالليتيـ عف ثـ يتـ تغيير جميع أعضائ ،سبع سنوات في بعض الحاالت

وبالنسبة لرئاسة المجنة فإما يتـ  ،ولتشجيع الحصوؿ عمى خبرات وأفكار جديدة تماماً  ،إدارة الشركة
كما أف واجبات ومسؤوليات  ،أو يتـ اختياره بواسطة أعضاء المجنة ،تعيينو بواسطة مجمس اإلدارة

  ( 2008 ،)تامر .لياتو كعضو مجمس إدارةعضو لجنة المراجعة ستكوف إضافة لواجباتو ومسؤو 

 



62 
 

 :في الييكل التنظيميالمراجعة موقع لجنة : 2/3/3
وال تعد مف الكوادر  ،وال تقوـ بأعماؿ إدارية أو تنفيذية ،تعد لجنة المراجعة لجنة رقابية مستقمة

نما تكوف منبثقة مف مجمس اإلدارة كإحدى لجانو الفرعية إلى جانب لجنة ال اإلدارية  ،تعييناتوا 
 .والمدقؽ الداخمي ي،والمدقؽ الخارج قة وصؿ بيف كؿ مف مجمس اإلدارةوتمثؿ حم تولجنة المكافآ

 (2010 ،)قطيشات
ف ىذا التشكيؿ لمجاف المراجعة قد يختمؼ وفقًا الحتياجات الشركة وحجـ المسئوليات المسندة إلى  ،وا 

رشادات الممارسات الجيدة في معظـ ا ،المجنة ف قواعد وا  لدوؿ توصى بتشكيؿ لجنة المراجعة كميًا وا 
 واليدؼ مف ذلؾ ىو السماح لمجنة بالعمؿ بكفاءة ،مف أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف

)مركز المديريف  .التنوع في الخبرات والمعرفة داخؿ المجنة وحرية، وتحقيؽ مستوى مناسب مف
  (2008 ،المصري

وكما  ،مف أىـ أدوات الرقابة في الشركات المساىمة وعميو يمكف القوؿ بأف لجنة المراجعة تعد
 ،حيث تعمؿ كحمقة وصؿ بيف مجمس اإلدارة ،دعائـ تحقيؽ مفيوـ حوكمة الشركات أىـتعتبر أحد 

وقد أكدت بعض الدراسات والبحوث عمى أىمية العالقة بيف  ،وكؿ مف المراجع الداخمي والخارجي
 (1)والشكؿ رقـ  ،ودورىا في تعزيز الرقابة عمى الشركة ،لجنة المراجعة والمراجع الداخمي والخارجي

 .األجيزة الرقابية األخرى ذات العالقةقة بيف لجنة المراجعة بالشركة و يوضح العال
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 (2008 ،)الرحيمي " عالقة لجنة المراجعة باألجيزة الرقابية عمى الشركة " ((1شكل رقم 

 العمومية الجمعية

 

 اإلدارة مجلس

 الشركة

 ( قسامواأل اإلدارات)

 الخارجي المراجع

 لجنة

 المراجعة

 المراجع

 الداخلي
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 :لجان المراجعةدستور ودليل و آليات عمل  :4 /2/3

وىذا العمؿ ال يجب أف يدخؿ ضمف اختصاصات  ،يكتسب عمؿ رئيس لجنة المراجعة أىمية كبيرة
وكذلؾ فإف لجنة المراجعة في حاجة إلى دستور رسمي لتمكينيا مف الوفاء  ،رئيس مجمس اإلدارة
  (2005 ،)ميخائيؿ .بدورىا بشكؿ فعاؿ

 ،مكتوب يوضح أىداؼ ومياـ لجنة المراجعة charterوالعديد مف لجاف المراجعة لدييا ميثاؽ 
 حيث يظير بوضوح ألعضاء المجنة ما ىو متوقع منيـ ،والسمطة المخولة ليا ،ونطاؽ مسؤولياتيا

 ،كما يعتبر أساسًا جيدًا يمكف مف خاللو لألعضاء الجدد بالمجنة تفيـ واستيعاب قواعد عمؿ المجنة
ولكنيا في بة لميثاؽ لجنة المراجعة مختصرة اغة المكتو وأداء وظائفيا ومف المفضؿ أف تكوف الصي

والحقوؽ المفوضة مف مجمس إدارة والسمطات  نفس الوقت تقوـ بتوصيؼ الواجبات والمسؤوليات
طًا أخرى عمى قدر مف أف يتضمف نقا أيضاكما يمكف  ،افيةالشركة إلى لجنة المراجعة بصورة و 

 ،والنصاب القانوني لمتصويت ،لمدى الزمني لمتعييفوا ،مثؿ عدد ونوعية أعضاء المجنةاألىمية 
مكانية حضورىـ ومدى إ ،والمراجعيف الداخمييف والخارجييف اإلدارة التنفيذيةوتنظيـ العالقات مع 

 ،في التقرير عف نتائج أعمالياوأسموب المجنة  اجتماعات المجنة وأخيرًا دورية االجتماعات
  (1998 ،) أحمد .توصيميا إلى مجمس اإلدارةو 

والعناصر األساسية التي يجب أف ترتكز  ،عمؿ لجاف المراجعة ( آليات2008 ،ولقد بيف ) المومني
  :وىي عمى النحو اآلتي ،بفاعمية وكفاءة ،ومياميا ،عمييا لجاف المراجعة في تأدية أعماليا

تناقش فييا األعماؿ  ،ةخالؿ السن Scheduling أف يكوف ليا خطة عمؿ الجتماعاتيا .1
 .مسؤولياتيا ي تحتالت

يوزع عمى أعضاء المجنة  ,Agendaأف يكوف لدييا في كؿ اجتماع جدوؿ أعماؿ مكتوب  .2
 .ويجب أف ال يقؿ عدد اجتماعاتيا عف أربعة سنوياً  ،موعد االجتماع قبؿ

ى جدوؿ األعماؿ قبؿ عشرة المدرجة عم ،Briefing materialsأف توزع ممخصات المواد  .3
إلعطائيـ الوقت الكافي لدراستيا وتسجيؿ  ،أعضاء المجنة عقد الجمسة عمى أياـ مف

 .مالحظاتيـ عمييا
 في اجتماع لجنة ،والخارجييف ،فكؿ مف المراجعيف الداخميي Participantsأف يتـ مشاركة  .4

 المراجعة المتعمقة بالقوائـ المالية.
 ،المراجع الخارجيمع كؿ مف  ،Private Meeting أف يكوف ىناؾ لقاءات خاصة .5

 .بحث القضايا ذات الصمة بأعماليـ عند الداخميو 
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بحيث يجرى لقاءات  ،جتماعاتدور فعاؿ قبؿ اال ،chair's roleأف يكوف لرئيس المجنة  .6
لمناقشة القضايا ذات  ،والمدير المالي ،والخارجييف ،منفصؿ مع المراجعيف الداخمييف بشكؿ

 .أكثر وعمؽ في القضايا المدرجةليكوف لديو فيـ  ،قبؿ اجتماع لجنة المراجعة الصمة معيـ
أف تكوف مناقشات المجنة في القضايا المدرجة عمى جدوؿ األعماؿ واقعية وفعالة  .7

Dynamic meeting، ف فعالية بحيث يكوف كؿ عضو في المجنة لديو مسؤولية ع
  .كافة القضايا المدرجة باىتماـ وجديو وأف تناقش ،االجتماعات

كوف مرجع لمجنة يتـ لت ،بشكؿ مفصؿ Minutesنة أف تدوف محاضر اجتماعات المج .8
 ،العالقة لمتابعة اإلجراءات والمناقشات والتوصيات المرفوعة لألطراؼ ذات الرجوع إلييا

 .مناقشتيا متوبياف القضايا التي ت
 ،بشكؿ منتظـ Reporting to the board أف تقدـ المجنة تقريرًا إلى مجمس اإلدارة .9

 .رجة في التقريرالقضايا المد وتناقش معو
 .عناصر ومعايير ومحددات كفاءة وفاعمية لجان المراجعة: 2/3/5

كاف لتعدد المسؤوليات التي يمكف أف توكؿ إلى لجاف المراجعة دور كبير في انتشار ىذه المجاف 
حيث يمكف لمجاف المراجعة أف تزيد مف مصداقية ما تقدمو القوائـ المالية  ،بالعديد مف بمداف العالـ

ىذا فضاًل عما يمكف  ،كما يمكف أف تساعد المديريف التنفيذييف في الوفاء بمسؤولياتيـ معمومات مف
إال أف ىذه الفوائد  .لمجاف المراجعة أف تضطمع بو مف مسؤوليات تستيدؼ دعـ استقاللية المراجعيف

دوف أف  وغيرىا مما يمكف لمجاف المراجعة إنجازه في بيئة أعماؿ الشركات المساىمة لف يتحقؽ
وطالما أف عمؿ لجاف المراجعة يتضمف  .يتوفر لمجنة المراجعة مجموعة مف المقومات الضرورية

فضاًل عف  ،وبيئة الرقابة الداخمية بالشركة ،اإلشراؼ عمى مراحؿ إعداد القوائـ المالية لمشركة
الخارجي تبدأ منذ  وما يتطمبو مف عالقة مباشرة بالمراجع ،التعاوف المتواصؿ مع الراجعيف الداخمييف

ووصواًل الستعراض نطاؽ عممية  ،مرحمة ترشيحو لمقياـ بمراجعة القوائـ المالية الخاصة بالشركة
فيذه المياـ  المراجعة ونتائجيا المتمثمة فيما يصدر عف المراجع الخارجي مف توصيات ومالحظات

 .مجموعة مف المقومات وغيرىا مما يمكف أف يوكؿ لمجاف المراجعة مف مسؤوليات تحتاج لتوافر
  ) 2007 ،)عبد العزيز

البد مف توفر بعض المعايير  ،لكي تنجح لجاف المراجعة في تحقيؽ األىداؼ المتوقعة مف تشكيمياو 
ددت حوقد ت ،فسيكوف أداء ىذه المجاف غير فعاؿ ،األساسية التي في حالة افتقار لجاف المراجعة ليا

والتي اعتمدتيا الجيات  ،ددتيا المنظمات والييئات المينيةىذه المعايير مف خالؿ القواعد التي ح
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وأف ىذه المعايير قد تختمؼ مف شركة إلى أخرى  ،الحكومية في تشريعاتيا المنظمة لعمؿ المجاف
  ( 2012 ،) محمد والصقر .باختالؼ طبيعة الشركات وحجميا

جنة أمريكية تـ وىي ل ،(treadway commissionتريدواي )إلى دور لجنة  ةر اشيجب اإلو 
وىي كذلؾ تمثؿ  ،لدراسة التقارير المالية المضممة في الشركات األمريكية 1985تشكيميا في عاـ 

عيد المديريف وم ،وجمعية المحاسبيف األمريكية ،كاًل مف معيد المحاسبيف القانونييف األمريكي
فقد  .يف اإلدارييف األمريكيومعيد المحاسب ،ومعيد المدققيف الداخمييف األمريكي المالييف األمريكي

 :ومما جاء فييا ،توصيات بيدؼ زيادة فعالية لجاف المراجعة 1987أصدرت ىذه المجنة عاـ 
  (2009 ،)المرعي

 .عمى لجاف المراجعة أف تمتمؾ مصادر مالية وسمطة لتنفيذ مسؤولياتيا .1
 .ع الخارجيعمى لجاف المراجعة أف تقـو بمراجعة تقييـ اإلدارة حوؿ استقاللية المراج .2
عمى ىيئة األوراؽ المالية إلزاـ الشركات بتشكيؿ لجاف مراجعة مكونة مف أعضاء مستقميف  .3

 دارة عف اإل
ر تبيف فيو مسؤولياتيا عمى ىيئة األوراؽ المالية أف تطمب مف لجاف المراجعة إصدار تقري .4

 .خالؿ العاـ ضمف التقرير السنوي لمشركة ونشاطاتيا
  .ضع دلياًل مكتوبًا يوضح مياميا وأفكارىاف تأ عمى لجاف المراجعة .5

تناوؿ العوامؿ المؤثرة في تكويف لجنة مراجعة فعالة داخؿ الشركة وسيتـ عرض  سيتـ وفيما يمي
وبشكؿ تحميمي ألىـ محددات و مقومات عمؿ لجاف المراجعة الفعالة والتي تـ إيجازىا مف وجية 

  :نظر الباحث في كؿ مف

 االستقالؿ ومظاىره. 
  يض السمطة المالئمة إلى لجاف المراجعةتفو. 
 اشتراطات عضوية لجنة المراجعة و حجميا واجتماعاتيا. 
 قنوات االتصاؿ المباشر. 
 ..التأىيؿ العممي الخبرة المالية والعممية 
 موارد لجاف المراجعة بالشركة. 

2/3/5/A االستقالل ومظاىره: 

وقد حظي موضوع لجنة المراجعة  ،مراجعةاالستقالؿ يعتبر بمثابة حجر الزاوية لمياـ لجنة ال
فمجاف  ،باىتماـ بالغ في كثير مف بمداف العالـ نظرًا ألىميتو مف ناحية وفوائده مف ناحية أخرى
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ي مف تكوف قادرة عمى حماية المراجع الخارج ،المراجعة التي تتمتع باستقالؿ وخبرات أعضائيا
مما يعني وجود  ،ده مف قوائـ مالية لمشركةمالحظات عما تـ إعدا العزؿ بعد تقديمو لتقرير ذو

عالقة طردية بيف ما يتمتع بو أعضاء لجنة المراجعة مف خبرات واستقالؿ وبيف تعزيز ومساندة 
لذا فقد ذىب البعض إلى ضرورة أف تتكوف المجنة مف أعضاء مجمس اإلدارة  .المراجع الخارجي
 Tradeوقد جاء في توصيات لجنة  ،المراجعة وذلؾ سعيًا وراء دعـ استقالؿ لجنة ،غير التنفيذييف

Way، ليكوف لمجنة  ،أنو ال بد وأف تتكوف لجنة المراجعة مف مجموعة مف المديريف غير التنفيذييف
كما جاء ضمف توصيات لجنة كادبوري  ،دور فعاؿ وحيوي في مراقبة مراحؿ إعداد القوائـ المالية

اء لجنة المراجعة مف ثالثة عمى األقؿ مف ضرورة أف يقوـ مجمس اإلدارة بإنش ،1992عاـ 
 (  2007 ،)عبد العزيز .المديريف غير التنفيذييف

وأي عضو آخر مف  ،والمدير المالي ،وبذلؾ فإف ىذا يمنع كاًل مف المسئوؿ التنفيذي الرئيسي
ف لجنة المراجعة المكونة مف  ،مجمس اإلدارة في الشركة مف العمؿ كعضو في لجنة المراجعة وا 

تكوف في وضع أفضؿ لتقييـ نوعية اإلفصاح  ،اء مجمس اإلدارة المستقميف غير التنفيذييفأعض
وتؤدي االستقاللية إلى تجنب كثير مف اإلغراءات التي  ،ومدى كفاية الرقابة الداخمية ،المالي

ميف ومف ثـ فإف أعضاء مجالس اإلدارة المستق ،أو لتبرير القرارات التي يتخذونيا ،يواجييا المديروف
 ،وتقييـ األداء اإلداري وأداء الشركة ،قد يكونوف أقرب إلى الموضوعية عند تحميؿ النتائج المالية

األعضاء المستقميف ىـ الذيف ال يوجد لدييـ  AMEX وقد وصفت بورصة األوراؽ المالية األمريكية
ركز الممكية في أو مع مف تت ،وال تربطيـ صمة قرابة مباشرة مع المديريف ،عالقة بإدارة الشركة

وىـ في نظر أعضاء مجمس اإلدارة في حؿ مف أي عالقة يمكف أف تؤثر في ممارسة  ،أيدييـ
 ( 2009 ،) المرعي .العضو لمحكـ والتقدير المستقؿ

والذي  ،تنفيذي ىو المدير المستقؿال( بأف المدير الغير  IODوقد حدد مركز المديريف العالمي ) 
 ( 2012 ،) محمد و الصقر :تتوافر فيو الشروط التالية

ى التأثير عمى إدارة أف ال يكوف مف حممة أسيـ الشركة الذيف ليـ السيطرة والقدرة عم .1
 .مباشر الشركة بشكؿ

فًا في الشركة بوظيفة ليا أف ال يكوف حاليًا أو خالؿ السنوات المالية الثالث الماضية موظ .2
 .مف أشكاؿ الصالحيات التنفيذية أي شكؿ

ات التنفيذية في و عالقة عائمية مباشرة مع أحد الموظفيف ذوي الصالحيأف ال يكوف ل .3
 .أو خالؿ السنوات المالية الثالث الماضية ،الشركة حالياً 

 .أف ال يكوف أحد المستشاريف الفنييف لمشركة .4
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 .أف ال يكوف أحد المجيزيف أو الزبائف األساسييف لمشركة .5
  .ةأف ال يكوف أحد المتعاقديف األساسييف لمشرك .6
ليس لديو عالقات تجارية أو أي عالقات أخرى تؤثر عمى قدرتو في التصرؼ بصورة  .7

 .مستقمة

 ،أف استقاللية لجاف المراجعة تقمؿ مف احتمالية تالعب اإلدارة باألرباح اتدراسبعض القد أشارت و 
لية لجاف مما يدؿ عمى أف استقال ،كما أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف لجاف المراجعة وأتعاب المراجعة

إعداد جدوؿ أعماليا كما أف قياـ لجنة المراجعة ب .المراجعة تؤدي إلى نوعية أفضؿ لمتقرير المالي
يعتبر مف أىـ مظاىر استقالؿ لجاف المراجعة  ،وبعيدًا عف تدخالت اإلدارة التنفيذية بحرية مطمقة

 James W. Bean،tee's " The Audit commit )وىذا ما أكده المساىمة بالشركات
Roadmap " Journal of Accountancy،1999)  يعتبر قياـ لجنة المراجعة بإعداد  " :بقولو

جدوؿ أعماليا والموضوعات التي سيتـ التعرض ليا في االجتماعات الدورية مؤشرًا دااًل عمى حجـ 
ف جدوؿ حيث أف استقالؿ المجنة يساعدىا في تنسيؽ كؿ م االستقالؿ الذي تتمتع بو لجنة المراجعة
دوف أف تتدخؿ اإلدارة التنفيذية أو مجمس اإلدارة لمحد مف  ،أعماليا والئحتيا التنفيذية الخاصة بيا

  ."اختصاصات لجنة المراجعة وتحديد الموضوعات التي سيتـ تناوليا خالؿ االجتماعات 
  ( 2007 ،)عبد العزيز

2/3/5/B :تفويض السمطة المالئمة إلى لجنة المراجعة: 

والسمطة المخولة  ،المراجعة ى مجمس إدارة الشركة وضع توصيؼ واضح لمسؤوليات لجنةيجب عم
وعالوة عمى  ،وذلؾ كشرط أساسي لموصوؿ إلى أداء فعاؿ لمجنة ،لالضطالع بيذه المسؤوليات ليا

الالئحة ي لمشركة )ذلؾ يجب عمى مجمس اإلدارة إدخاؿ تعديالت رسمية عمى القانوف النظام
أنو  كما .الحيات الالزمة لممارسة أنشطتياوتوفير الص ،يؽ تكويف لجنة المراجعةلتوث( خميةالدا

كما يجب أف  ،والتي ال تحتمؿ المبس ،يجب أف يكوف لمجاف المراجعة وظائفيا المحددة بوضوح
كما يجب عمى المراجعيف  ،يكوف ليا القدرة المطمقة لموصوؿ إلى أي معمومات مالية تخص المنشأة

وتزويدىا بالمعمومات  ،خارجيف ومدير اإلدارة المالية إرشاد ومساعدة لجنة المراجعةالداخميف وال
أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف فاعمية أداء لجنة  كما .الكافية لكي تخدـ المنشأة بكفاءة وفعالية

ا يومنح ،والتي تستمدىا مف وجود ميثاؽ ينظـ عمميا والقوة الممنوحة ليا ،اتياالمراجعة لواجب
وكمثاؿ عمى تفويض مجمس اإلدارة لمسمطة إلى  .مطة الحقيقية داخؿ الشركة لممارسة ميامياالس

 ،لألدوية Bristol Myers Squibbما ىو مطبؽ في شركة  ،لجنة المراجعة وتوصيؼ مسؤولياتيا
 ( 1998 ،) أحمد -:حيث تـ وضع صياغة مكتوبة لواجبات لجنة المراجعة تتمثؿ في اآلتي



68 
 

مية فحص القوائـ المالية دارة بتعييف مكتب المراجعة الذي سيتولى عمتوصية مجمس اإل .1
  .لمشركة السنوية

وبرنامج  ،ونتائج المراجعة السابقة ،فحص كؿ مف نطاؽ المراجعة المقترح لمسنة القادمة .2
ويتـ ما سبؽ بالتشاور مع  ،ونتائج المراجعة الداخمية السابقة ،الداخمية بالشركة المراجعة
 .خارجيالمراجع ال

لقوائـ المالية السنوية ويتـ فحص األمور اليامة التي اتضحت أثناء عممية المراجعة عمى ا .3
 .بالتشاور مع المراجع الخارجي ذلؾ

 Key Employeesمراجعة سنوية عما إذا كاف قد تـ إبالغ المسئوليف الرئيسييف بالشركة .4
 .ية المنظمة لمعمؿ في الشركةبالسياسات والموائح اإلدار  ،في جميع أنحاء العالـ وفروعيا

يختص بوسائؿ الرقابة الداخمية  دراسة أي اقتراحات أو توصيات مف المراجع الخارجي فيما .5
 .واإلجراءات المحاسبية المتبعة

 ،لمراجعة الداخمية بالشركة( إدارة اورية ومنتظمة مع ممثؿ )أو ممثمياالجتماع بصفة د .6
 .التقارير الصادرة عنيا وفحص

ويتـ ذلؾ مرة  ،ة المراجعةإلى مجمس إدارة الشركة يتناوؿ أنشطة وممارسات لجن رفع تقرير .7
 .عمى األقؿ كؿ سنة مالية واحدة

2/3/5/C: عضوية لجنة المراجعة وحجميا واجتماعاتيا:  

بيا لجنة المراجعة داخؿ والوظائؼ المتعددة التي تقوـ  ،مدور الياـل بالنسبة -:العضوية :أوالً 
فإنو مف األىمية بمكاف اختيار  ،رتبط مباشرة بالمديريف التنفيذييف ومجمس اإلدارةوالتي تالشركة 

حيث أف كفاءة وفعالية لجنة المراجعة معتمد عمى  ،األشخاص المناسبيف في عضوية ىذه المجنة
ويقوـ مجمس إدارة الشركة بكامؿ ىيئتو  .وكذلؾ عمى كفاءة رئيس المجنة ،خمفية ومؤىالت أعضائيا

وفي بعض الحاالت قد يسعى مجمس اإلدارة  ،وتعييف رئيس وأعضاء لجنة المراجعة باختيار
 .عامة عمى اختيار أعضاء المجنةلمحصوؿ عمى تصديؽ مف حاممي األسيـ في الجمعية ال

 (  1998 ،) أحمد
ال يوجد عدد مثالي كما  ،وفي حقيقة األمر ال توجد معايير مثالية الختيار أعضاء لجاف المراجعة

كما أف تمؾ  ،وتعقد عممياتيا ،ويعتمد كؿ ذلؾ بالدرجة األولى عمى حجـ الشركةد أعضائيا لعد
، فيناؾ عالقة مباشرة بيف مياـ ومف محيط اقتصادي إلى آخر ،خرىالمعايير تختمؼ مف شركة أل
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كمما تطمب ذلؾ  ،فكمما تعقدت وظائؼ لجاف المراجعة ،لجاف المراجعة ومعايير اختيار أعضائيا
 ( 1998 ،المنيؼ و الحميد ) .أعضاء أكثر تأىياًل وخبرةوجود 

وينبغي أف يكوف عدد األعضاء كافيًا لتحقيؽ مزيج مف الخبرات والقدرات التي تمكف المجنة مف 
مع اآلخذ بالحسباف عدـ زيادة ىذا العدد بصورة قد تحد  ،القياـ بالمياـ الممقاة عمييا وتحقيؽ أىدافيا

وعدـ تخفيضو بصورة تحد مف أداء المجنة ألعماليا  ،ة سريعة وفعالةمف اتخاذ القرارات بصور 
وقد لوحظ مف خالؿ الدراسات أف العدد األمثؿ ألعضاء لجنة المراجعة يتراوح مف  .بكفاءة وفعالية

 ( 2012 ،الصقر)محمد و  .وذلؾ لضماف استقاللية المجنة ،ثالثة وخمسة إلى سبعة أعضاء

المؤىالت المطموبة لعضوية لجنة  ,NYSE لألوراؽ الماليةبورصة نيويورؾ ىذا وقد حددت 
  ( 1998 ،) أحمد -:النحو التاليالمراجعة عمى 

كشرط لتسجيؿ أو استمرار تسجيؿ اسميا  ااتمتـز كؿ شركة تصدر أسيمًا عادية مسجمة بالبورصة  "
تتكوف لجنة و  ،كحد أقصى 1978يونيو  30بتشكيؿ لجنة مراجعة وذلؾ اعتبارًا مف اا  بالبورصة

في اعتقاد  –والذيف ليست ليـ أية عالقة تشكؿ  ،المراجعة فقط مف المديريف المستقميف عف اإلدارة
 . " عمى أداء واجباتيـ باستقاللية كأعضاء في لجنة المراجعة تعارضًا يوثر –مجمس اإلدارة 

أو  ،لعامميف بالشركةأو ا ،أو الموظفيف ،المديريف الذيف ينتموف إلى الشركة " :أف عميكما أكدت 
أما المدير السابؽ الذي كاف في  ،ليسوا مؤىميف لكي يكونوا أعضاء في لجنة المراجعة أحد فروعيا

حتى ولو كاف  ،فإنو قد يكوف مؤىال لعضوية المجنة ،الماضي موظفًا بالشركة أو بأحد فروعيا
 –س اإلدارة في اعتقاد مجم –ولكف ذلؾ بشرط أنو سيكوف ليذا المدير  ،يتقاضى معاشًا مف الشركة

وأيضًا وفي  "وأنو سوؼ يساعد بصورة إيجابية وفعالة في قياـ المجنة بوظائفيا  رأيو وحكمو المستقؿ
قد أوصت بأف يكوف جميع أعضاء لجنة المراجعة مف المديريف  ،Cadburyلجنة ىذا الصدد فإف 

ناؾ عضواف عمى األقؿ يتمتعاف كما اقترحت أيضًا باف يكوف ى ،الخارجييف ) غير التنفيذييف (
بمعنى التحرر التاـ مف أي عالقة قد تعرض حكميـ أو  ،باالستقالؿ المطمؽ عف إدارة الشركة

وأال  ،أال يتمقيا أي معاش مف الشركة –عمى سبيؿ المثاؿ  –حيث يجب  ،تقديرىـ المستقؿ لمتحيز
 1981عاـ  SECاؽ المالية وفي دراسة أجرتيا ىيئة تداوؿ األور  .تكوف ليما حصة أسيـ فييا

 ،% مف مجموع عدد الشركات المسجمة لدييا لجاف مراجعة86أف ىناؾ 1982 ونشرت نتائجيا عاـ
والباقي جميعيـ  ،% فقط تضـ في عضويتيا مديريف تنفيذييف بالشركة أو مف شركة تابعة13ومنيا 

 .مف أعضاء غير متفرغيف مستقميف عف الشركة
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  -:عةحجم لجنة المراج :ثانياً 

وأي نقص عف ذلؾ قد يؤدي إلى  ،تتكوف لجنة المراجعة النموذجية مف ثالثة أعضاء إلى خمسة
 ،باإلضافة إلى وجود قصور في الخبرة الالزمة لعمؿ المجنة ،زيادة ضغط العمؿ عمى عاتؽ المجنة

 وعمى النقيض فإف أي زيادة في حجـ المجنة عف خمسة أعضاء سوؼ يؤدي إلى إطالة المناقشات
وخمؽ الصراعات التنظيمية بيف  ،وصعوبة الوصوؿ إلى قرار يرضي الجميع ،داخؿ المجنة دوف داع

ع وفي دراسة أجراىا المجم .لمجنة لمياميا بكفاءة وفاعميةمما يؤثر بالسمب عمى أداء ا ،األعضاء
ثالثة  تبيف أف حجـ لجنة المراجعة يتراوح بيف 1978عاـ  AICPA األمريكي لممحاسبيف القانونييف

والتي تستخدـ لجاف  ،% مف الشركات الخاضعة لمدراسة90وذلؾ في نحو  ،أعضاء إلى خمسة
وقد تـ تأييد ىذه الدراسة بعد ذلؾ مف خالؿ استقصاء آخر أجري بواسطة اتحاد مجالس  ،المراجعة
والذي خمص إلى أف عدد أعضاء لجنة المراجعة قد أصبح في  Conference Boardاإلدارة 
كما يتراوح مف أربعة إلى خمسة أعضاء  ،أربعة أعضاء في الشركات الصناعية والخدمية المتوسط

فمف الواضح أف  ،وعمى الرغـ مف أف ىناؾ اتفاقًا حوؿ حجـ لجنة المراجعة ،في المنشآت المالية
ألنو يعتمد عمى مسؤوليات المجنة وسمطاتيا ولكنو  ،عدد أعضاء المجنة يختمؼ مف منشأة ألخرى

  .وطبيعة األنشطة التي تؤدييا المنشأة ،وحجـ إدارتيا ،أيضًا عمى حجـ المنشأةيعتمد 
 ( 1998 ،) أحمد
 -:اجتماعات لجنة المراجعة :ثالثاً 

نصت التشريعات والقوانيف عمى وجود اجتماعات لمجنة المراجعة لمناقشة بعض األمور والقضايا 
تيا عف أربعة عمى أف ال يقؿ عدد اجتماعا فيجب أف تجتمع المجنة دورياً  ،الخاصة بسير العمميات

أداة ميمة لمتحقؽ مف أف أعضاء المجاف  أف اجتماعات لجنة المراجعة تعتبرو  .اجتماعات سنوياً 
كما أف عمى لجاف المراجعة أف تنفذ مياميا بكفاءة مف  ،ينجزوف المياـ الموكمة إلييـ تجاه الشركة

  .الحفاظ عمى وظيفة الرقابة وذلؾ مف أجؿ ،خالؿ زيادة تكرار االجتماعات
 ( 2012 ،) أبو الييجاء والحايؾ

ويعتبر عدد المرات التي تجتمع فييا لجنة المراجعة خالؿ العاـ مف األمور التي توثر في فعالية  
وممارسة دورىا  ،إذ يعد ذلؾ مقياسًا ميمًا عمى مقدرة المجنة عمى القياـ بمياميا ،لجنة المراجعة
بيعة الظروؼ التي وطعمى أساس حجـ ومسؤوليات المجنة  المرات ىذا يحددوعدد  بشكؿ إيجابي
عدـ اجتماع لجنة المراجعة بشكؿ دوري محدد دليؿ عمى عدـ فاعمية  كما يعتبر ،تعيشيا الشركة
ويكوف لالجتماعات الدورية لمجاف المراجعة أثر ميـ عمى أداء الرقابة الداخمية  ،لجاف المراجعة
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 ،ويجب أف تحدد خطة مسبقة لعدد اجتماعات لجنة المراجعة .مختمفة لمشركةوتقييـ األنشطة ال
ويعد  ،حيث أف ذلؾ يعزز مف فعالية أداء لجنة المراجعة اعيد ىذه االجتماعات خالؿ السنةومو 

  .مقياسًا ميمًا عمى مقدرة المجنة عمى القياـ بمياميا وممارسة دورىا بشكؿ إيجابي
  ( 2012 ،الصقر) محمد و 

2/3/5/D :قنوات االتصال المباشر:-  

إف عمؿ لجنة المراجعة ال يمكف أف يستقيـ دوف أف يتوافر لمجنة المراجعة مواردىا المعموماتية 
وما  ،الخاصة والدائمة التي تمدىا بالبيانات والمعمومات التي تعينيا في تقييـ ما يتخذ مف قرارات

جراءات داخؿ الشركة لزامًا عمى لجنة المراجعة إنشاء والمحافظة  لذا كاف ،ينتيج مف سياسات وا 
وحيث أف مف بيف  ،عمى ذلؾ الخط المباشر بينيا وبيف كؿ مف المراجع الداخمي والخارجي

إقامة قناة اتصاؿ مباشرة بيف  ،المسؤوليات المتعددة الموكمة لمجاف المراجعة بالشركات المساىمة
دارة الشركة ،لمراجع الخارجيا قاللو والتخفيؼ مف حدة الضغوط التي قد بيدؼ تدعيـ است وا 

فقد أكد البعض  ،تمارسيا عميو لتحقيؽ رغباتيا في ظؿ تعارض المصالح بيف إدارة الشركة ومالكيا
لنقؿ المعمومات الخاصة  ،أنو يقع عمى عاتؽ المراجع الخارجي مسؤولية االتصاؿ بمجنة المراجعة

 ،والتي تساعد المجنة عمى الوفاء بمسؤولياتيا يةوتمؾ الخاصة باألمور المحاسب ،بعممية المراجعة
ويجب عمى لجنة المراجعة أف تقيـ خطوط اتصاؿ مباشرة بيف مجمس اإلدارة والمراجعيف الخارجييف 

مثؿ األمور المحاسبية  ،لمشركة وأف تسمح بإجراء المناقشات حوؿ األمور التي تتصؼ بالحساسية
دارة الشركة وأي اختالفات أخرى قد تحدث ،محؿ الخالؼ باإلضافة إلى  ،بيف المراجع الخارجي وا 

وقد أوضح تقرير  .مناقشة أوجو القصور في تصميـ ىيكؿ الرقابة الداخمية أو الفشؿ في تشغيمو
إذ حددت المجنة  ،عدة مياـ لممراجع الخارجي فيما يتعمؽ بمجنة المراجعة ,Blue Rebbonلجنة 

مدى وجود خالفات مع  راجعة أف يمدىا بعدة معمومات منياأف عمى المراجع أثناء اتصالو بمجنة الم
ولذا يتعيف عمى المراجع توثيؽ االتصاالت التي  ،والصعوبات التي تواجيو أثناء أدائو لعممو ،اإلدارة

والتي يمكف إجماليا  ة المراجعة عمى عمـ بيذه األمورلتأكيد أف لجن ،جرت بينو وبيف لجنة المراجعة
والسياسات المحاسبية التي تطبقيا  ،وحدود مسؤولية المراجع ،ة المراجعةفي كؿ مف نطاؽ عممي

والسياسات المحاسبية التي تتبعيا الشركة لمعالجة  ،والتغيرات الميمة فييا أو في تطبيقيا ،الشركة
تقديرات الوالطريقة التي تستخدميا اإلدارة لوضع  ،العمميات غير العادية ذات األىمية النسبية

والتسويات المقترحة مف قبؿ المراجع الخارجي ذات األثر الميـ عمى التقارير المالية  ،المحاسبية
يا خالؿ عممية والبيانات التي تحتوي عمى غش أو أخطاء والتي قاـ المراجع باكتشاف لمشركة

 ،سواء تـ حسميا أو لـ يتـ حسميا ،وأية خالفات حدثت بينيا وبيف إدارة الشركة المراجعة الحالية
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أو بتعييف المراجع  ،ية موضوعات رئيسة تمت مناقشتيا مع اإلدارة تتعمؽ بالقوائـ المالية لمشركةوأ
 (  2007 ،) عبد العزيز .وأية صعوبات ميمة قابميا المراجع أثناء قيامو بعممية المراجعة ،الخارجي

2/3/5/E: التأىيل العممي والخبرة المالية والعممية:- 

 ،وظيور صناعات جديدة ،وتعقد ىياكؿ رأس الماؿ لمشركات ،الحالية إف تعقد األدوات المالية
ذوي دراية  توضح أىمية وجود أعضاء لجنة مراجعة مؤىميف ،وتطبيؽ معايير المحاسبة كميا معاً 

بما في ذلؾ الميزانية العمومية  ،بحيث يكوف لدييـ القدرة عمى قراءة وفيـ القوائـ المالية ،مالية
 Sarbanesوفي الواليات المتحدة حدد قانوف  ،وقائمة التدفقات النقدية خؿوقائمة الد ،لمشركة
Oxly راجعة منيا عمى سبيؿ المثاؿمجموعة مف المتطمبات الواجب توفرىا في عضو لجنة الم:- 

 ( 2009 ،) المرعي 

 ية في مجاؿ المحاسبةمراجعًا خارجيًا أو محاسبًا سابقًا أو حاصاًل عمى شيادة عمم فأف يك .1
 .تدقيؽوال

وبكيفية إعداد القوائـ  ،GAAP لديو دراية كاممة بالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا .2
 .المالية

 .لديو خبرة في إجراءات عممية المراجعة التي يقوـ بيا المراجع الخارجي .3
 .لديو دراية بطبيعة المسؤوليات التي يجب عمى لجنة المراجعة القياـ بيا .4

 الموضوعية ألعضاء لجنة المراجعةتدعـ خاصيتي االستقاللية و  ،العمميةوليذا فإف الخبرة والمعرفة 
يساىـ  ،وتنوع ىذه الميارات لدييـ ،حيث أف امتالؾ أعضاء لجنة المراجعة ميارات الخبرة والمعرفة

يمكنيـ مف متابعة أنظمة  ،وأف امتالكيـ لمخبرة والمعرفة والميارة ،في زيادة فعالية لجاف المراجعة
وعمى مجالس اإلدارة في كؿ الشركات  .الداخمية وتقييميا ومدى االلتزاـ بإجراءات ىذه النظـالرقابة 

حسب  ،نة المراجعةأف تحدد مجموعة مف المؤىالت والكفاءات التي يجب توفرىا في أعضاء لج
كأف يتوافر لدييـ  ،والمسؤوليات عمى عاتؽ لجنة المراجعة في تمؾ الشركة ،وحجميا طبيعة الشركة

ويجب أف  ،والخبرة في الشؤوف القانونية لمشركة ،خبرة في الشؤوف المحاسبية والمالية و التدقيؽال
  .أو المجاؿ الذي تعمؿ فيو ،يكونوا عمى درجة عالية مف تفيـ أعماؿ الشركة

  ( 2012 ،) محمد و الصقر

 ،ة والمراجعةكما أظيرت الدراسات أف وجود الخبرة لدى أعضاء لجنة المراجعة في مجاؿ المحاسب
وفي جودة وسالمة  ،وعممية إعداد التقارير المالية ،لو تأثير مباشر في جودة نظاـ الرقابة الداخمية
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اإلفصاح عف المعمومات في التقارير بالشكؿ الذي يؤدي إلى زيادة الثقة لدى المستفيديف مف ىذه 
 ( 2008 ،التقارير ) دحدوح

قمؿ بوضوح فعالية لجاف يمكف أف ي ،المراجعة وال شؾ أف نقص إعداد وتييئة أعضاء لجاف
مف االختصاص أكثر فعالية مف تمؾ التي يتمتع أعضاؤىا بدرجة أعمى  فمجاف المراجعة المراجعة

لذلؾ فإف التشكيؿ الجيد لمجاف المراجعة يجب  .التي يتمتع أعضاءىا بدرجة أقؿ مف االختصاص
وتحديث وجيات النظر  ،مرار عنصر الخبرةلضماف است ،أف يجمع بيف الخبرة ومناوبة العضوية

 (2005 ،)السقا و أبو الخير .واآلراء
 2/3/5/F :موارد لجنة المراجعة:- 

وما لو مف دور في دعـ كفاءة وفعالية  ،انطالقًا مف أىمية وجود تمويؿ مناسب لمجاف المراجعة
ىي تعتمد اعتمادًا كميًا لجاف المراجعة فإنو مف الصعب أف تقوـ لجاف المراجعة بتنفيذ أعماليا و 

أو  ،مف مصروفات نثرية ،وجزئيًا عمى إدارة الشركة في توفير األمواؿ الالزمة إلتماـ أعماليا
استقداـ خبراء متخصصيف مف خارج الشركة وما إلى ذلؾ مف األمور التي تحتاج إلى توفير مالية 

ىمية وجود موارد مالية خاصة بمجنة المالية األمريكية أل وقد فطنت ىيئة تداوؿ األوراؽ .لدى المجنة
 ،لذا أكدت الييئة األمريكية عمى ضرورة أف تكوف ىناؾ مبالغ محددة وجاىزة لإلنفاؽ ،المراجعة

أو دفع أجور أي خبير يتـ استقدامو  ،لدفع أتعاب المراجع الخارجي وتحت تصرؼ لجنة المراجعة
  .ما تحتاجو المجنة مف مصروفات نثريةىذا فضاًل عف  ،إلبداء الرأي في أية مشكمة تتطمب ذلؾ

  ( 2007 ،) عبد العزيز
  -:معوقات فاعمية لجان المراجعة: 2/3/6

وذلؾ  ،ىناؾ مجموعة مف المعوقات البد مف وضعيا في االعتبار عند تطبيؽ فكرة لجاف المراجعة
المراجعة  ف فعالية لجنةأحيث  ،وتحويميا إلى نقاط قوة ،حتى يمكف التغمب عمي ىذه المعوقات

التنفيذييف في  ستقؿ إذا تصرفت المجنة وكأنيا عائؽ أو حاجز بيف المراجع الخارجي والمديريف
وكذلؾ إذا ساىمت لجنة المراجعة في تنازؿ مجمس اإلدارة عف حقو في مراجعة القوائـ  ،الشركة
مراجعة بأعباء كما أف تحميؿ أعضاء لجنة ال ،وتحويؿ كؿ المسئوليات إلى لجنة المراجعة ،المالية

ثقاؿ حمميـ بالمسئوليات ف يؤدي إلى نتائج عكسية مثؿ تشتيت جيود أمف الممكف  ،كبيرة وا 
ولذا فإف الممارسة  ،مما يشغميـ ويقمؿ مف فاعميتيـ ،وطاقات أعضاء المجنة في عدة اتجاىات

تركيز عمى وأف يتـ ال ،أال ترىؽ نفسيا بالكثير مف المسئوليات ،الجيدة لمجنة المراجعة تقتضي
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 .حيث أف المجنة الجيدة ال تدفف نفسيا في كـ ىائؿ مف التقارير والتفاصيؿ المطولة ،النقاط الميمة
  ( 2007 ،) عبد العزيز

  -:االنتقادات الموجية لمجان المراجعة: 3/7/ 2

امي بالرغـ مف الزيادة المستمرة واالنتشار الواسع لمجاف المراجعة في العديد مف دوؿ العالـ الن 
انتقادات ما زالت توجو لفكرة لجاف المراجعة تشكؾ فيما يمكف لمجاف  فيناؾ ،والمتقدـ عمى حد سواء

وفيما يمي مجموعة مف تمؾ  ،وما يمكنيا أف تنجزه مف مياـ ،المراجعة أف تتحممو مف مسئوليات
  ( 2007 ،) عبد العزيز -:االنتقادات
وأنيـ  ،ميف بالشركةس اإلدارة غير العامأف لجنة المراجعة يتـ تشكيميا مف أعضاء مجم .1

 .والمصمحة المالية لمشركة ،صناعةمف المعرفة بال يفتقدوف كال
 ،وبيف مجمس اإلدارة ،إف تشكيؿ لجنة المراجعة قد يؤثر عمي العالقة بيف اإلدارة التنفيذية .2

جمس اإلدارة وم وىذا االنتقاد قائـ عمى احتماؿ نظرة ،إلى صراع أو سوء فيـ وقد تؤدي
ومف محاولتيـ مقاومة التغيير  ،عمى أنيا تتدخؿ في أعماليـ ،المراجعة اإلدارة إلى لجنة

 .الذي تحاوؿ المجنة تنفيذه
وىو انتقاد  ،راجع الخارجيوالم ،وبيف اإلدارة ،احتماؿ عدـ التعاوف بيف لجنة المراجعة .3

 .يمكف أف يحدث في الممارسة العممية لمجنة المراجعة حقيقي
ي إلى انقساـ مجمس نة المراجعة مف أعضاء مجمس اإلدارة بالشركة سيؤدتشكيؿ لج .4

مما يزيد مف التضارب في أعماؿ  ،سيؤدي إلى وجود مجمس مف مستوييف مما ،اإلدارة
 .المجمس

فيناؾ مف يرى أف لجنة  ،انتقدت لجنة المراجعة بشأف الوقت المخصص إلنجاز أعماليا .5
مرة قبؿ بدء أعماؿ المراجع الخارجي لمناقشة  ،سنةيكفي أف تجتمع مرتيف في ال المراجعة

بعد والمرة الثانية تتـ  ،يتبعيا جمسة مع المراجع ،ستسدد لممراجع حدود األتعاب التي
 .خطاب المراجع لإلدارة انتياء أعماؿ المراجع وقراءة

 .المجنة بدوف قوة لفرض توصياتيا .6
في المحاسبة  ع نواحي فنيةبالرغـ مف أف لجنة المراجعة موجية أساسا لمتعامؿ م .7

ويتبع  ،عددا محدودا مف ىذه المجاف يشتمؿ عمى محاسبيف قانونييف إال أف ،والمراجعة
سيؤدي إلى ضياع وقت  ،المراجعة عمى محاسبيف مينييف ذلؾ أف عدـ احتواء لجنة

 .وجية نظرىـ في محاوالتيـ لتوضيح المراجع واإلدارة
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تـ وضع توقعات غير ففي تحديد دورىا قد ي ،اقد تصبح لجنة المراجعة ضحية لفكرتي .8
قد ال تكوف والتي  ،أو أف يتـ التوسع في المسئوليات الممقاة عمييا ،المجنة واقعية ألعماؿ

لجنة كما أف  ،الوقت والموارد المحدودة المتاحة ألعضائيا إلى مؤىمة لتحمميا بالنظر
وقد ـ والمراجعيف الخارجييف مة األسيخاطئ باألماف لحم المراجعة قد تؤدي إلى إحساس

أو أف تؤدي إلى تعطيؿ غير ضروري ألعماؿ  جنة المراجعة مكمفة وغير مؤثرةتكوف ل
 .الشركة ولممديريف المتميزيف بيا

مكاتب المراجعة الصغيرة مف انتقدت لجنة المراجعة عمى أساس أنيا ستؤدي إلى خروج  .9
اء مجمس اإلدارة مف يث أف أعضح ،مراجعة الشركات المطروح أسيميا في السوؽ ميداف

وسيحاولوف تعييف  ،بالشركة عادة ما يأتوف مف شركات وبنوؾ كبري غير العامميف
بالشركة التي  –ما يكونوف مف المكاتب الكبرى لممراجعة  والذيف عادة –مراجعي شركتيـ 

السمبي ليذا التحوؿ سيكوف انخفاض في  واألثر ،بيا أعضاء لجنة مراجعة يكونوف
وزيادة شكوؾ  ،لممحاسبيف القانونييف ووجود فرص أقؿ ،أعماؿ المراجعة افسة عمىالمن

 . الجميور

 -:تقرير لجنة المراجعة 8 /2/3

يتضمف معمومات تفصيمية  ،يجب عمى لجنة المراجعة إعداد تقرير سنوي يقدـ إلى مجمس اإلدارة
وسيتـ مناقشة ما يمي . نةوتوصيات المج ،وأنشطة ،وسمطات ،ومسؤوليات ،واجتماعات ،عف تشكيؿ

  ( 2003 ،)غالي :في ىذا الخصوص

 أىمية تقرير لجنة المراجعة. 
 محتويات تقرير لجنة المراجعة. 
  نموذج التقرير الذي اقترحتو لجنةTread way. 

 -:أىمية تقرير لجنة المراجعة :أوال

تشكيؿ واجتماعات ومسؤوليات  يعتبر تقرير لجنة المراجعة الذي يتضمف إفصاح كاؼ عف
كما  .بمثابة إقرار بأف المجنة نفذت مسؤولياتيا بطريقة مالئمة ،وتوصيات المجنةوسمطات وأنشطة 

يمكف أف يساىـ في تحسيف جودة  ارير السنوية المقدمة لممساىميفأف نشر ذلؾ التقرير ضمف التق
المراجعة يمكف أف يساىـ  أف تقرير لجنة وقد أكد بعض الباحثيف ،الماليةالتقارير المالية لممنشآت 

لمراجعيف الداخمييف ألنو يوفر تأكيد عف مدى تنفيذ كؿ مف ا ،ي تحسيف نزاىة التقارير الماليةف
 :أضاؼ أحد الباحثيف إلى ذلؾ بقولو كما .لمسؤولياتيـ المتعمقة بعممية التقرير المالي والخارجييف
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الجميور في التقارير  التسعينات بخصوص زيادة ثقةة في أف لجاف المراجعة ليا مساىمات فعال
ىيكؿ الرقابة الداخمية بالمنشآت كما أنيا قد أصبحت عنصر أساسي في  ،وعممية المراجعة المالية

لمتقارير المالية التي تساعد  A High Credibilityي تحقيؽ درجة عالية مف المصداقيةلممساعدة ف
. Safeguard Securities marketاألوراؽ المالية عمى المحافظة عمى االستقرار في سوؽ 

دة عمى الشركات المساىمة وباإلضافة إلى ذلؾ فإف ىناؾ ضغوط متزايدة مف جانب جيات عدي
وعمى سبيؿ المثاؿ فقد تضمف التقرير الذي أصدره المجمع  ،لنشر تقارير لجاف المراجعة العامة

تراحات ىامة لزيادة ثقة الجميور في التقارير اق ،1995األمريكي لممحاسبيف القانونييف في عاـ 
لدى ىيئة تداوؿ األوراؽ أسيميا  ومف ىذه االقتراحات ضرورة إلزاـ الشركات المسجمة ،المالية
 ،وكيفية تنفيذىا ف لجنة المراجعة يصؼ مسؤولياتيابأف تتضمف التقارير السنوية تقرير م المالية

ومف أجؿ  .المجنة قد نفذت مسؤولياتيا بطريقة مالئمة والذي يعتبر بمثابة إخطار لممساىميف بأف
لقانونية نتيجة نشر تخفيؼ حدة القمؽ بخصوص إمكانية تعرض أعضاء لجاف المراجعة لممسؤولية ا

، فإف المجمع األمريكي لممحاسبي القانونييف قد أشار إلى أنو يمكف توفير مالذ آمف تمؾ التقارير
Safe Harbor عف طريؽ التوصية بعدـ استخداـ تقارير لجاف المراجعة  ،ةألعضاء لجاف المراجع

 .1934( مف قانوف األوراؽ المالية لعاـ 18وفقًا لما تضمنو القسـ رقـ ) ،كأساسي لمتقاضي
 -:محتويات تقرير لجنة المراجعة :ثانيا

 ،يرى بعض الباحثيف أف تقرير لجنة المراجعة يجب أف يركز عمى مجاالت اىتماـ مجمس اإلدارة
  :وكحد أدنى يجب التركيز عمى ما يتعمؽ بالمجاالت األساسية التالية

ومدى اتفاقيا مع تمؾ التي تطبؽ في الصناعة التي تنتمي  ،لممنشأة السياسات المحاسبية .1
 .إلييا

 .تقارير كؿ مف المراجعيف الداخمييف والخارجييف .2
 .تقارير المستشار القانوني لممنشأة .3
 .الفحص التي تـ تنفيذىاالتقارير المتعمقة بأعماؿ  .4

ورغـ انو ال توجد قواعد محددة بخصوص شكؿ ومحتويات تقرير لجنة المراجعة فإنو مف الضروري 
 -:يتضمف التقرير ما يميأف 

 ويساعد ذلؾ في تعرؼ ،ة المراجعةيجب استخداـ عنواف مناسب مثؿ تقرير لجن :عنواف التقرير 1.
 .و وبيف أية تقارير أخرىوالتفرقة بين القارئ عمى ىذا التقرير، 

 . يجب أف يوجو التقرير إلى مجمس إدارة المنشأة: الجية الموجو إلييا التقرير .2
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 رئ بأف لجنة المراجعة قد أخذت فيويعتبر ذلؾ إشارة لمقا ،يجب تأريخ التقرير :تاريخ التقرير .3
 عمىوليا تأثير  عمميااعتبارىا عند إعداد التقرير األحداث والمعامالت التي حدثت ونمت إلى  
 .أنشطة المنشأة حتى ذلؾ التاريخ 

 -:ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يتعمؽ بما يمي :سمطات لجنة المراجعة .4

 وبصفة خاصة تمؾ التي أثارت انتباه المجنة أثناء تنفيذ  ،الحؽ في فحص أية موضوعات
 .وذلؾ في نطاؽ الئحتيا المكتوبة ،مسؤولياتيا

 بما في ذلؾ الحؽ في االستعانة بخبراء  ،احة ليا لتنفيذ مسؤولياتياكفاية الموارد المت
 .خارجييف إذا دعت الضرورة إلى ذلؾ

 الحصوؿ عمى كؿ المعمومات التي تحتاجيا. 

 .مسؤوليات لجنة المراجعة كما حددت في الئحتيا .5

 .اجتماعات لجنة المراجعةو تشكيؿ  .6

  -:تتعمؽ بما يمي ممخص ألنشطة وتوصيات لجنة المراجعة التي .7

  تدعيـ استقالؿ المراجعيف الخارجييف. 
 فحص نظاـ الرقابة الداخمية والعالقة مع المراجعيف الداخمييف. 
 فحص التقارير المالية. 

 كما يجب اإلفصاح عف أسماء ،اجعةيجب توقيع التقرير بواسطة رئيس لجنة المر  -:التوقيع .8
 .أعضاء المجنة اآلخريف 

 -:Tread wayتقرير التي اقترحتو لجنة نموذج ال :ثالثا

بضرورة إلزاـ  ،ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية األمريكية 1987في عاـ Treadwayأوصت لجنة 
قرير موقع الشركات المسجمة أسيميا لدييا بأف تتضمف تقاريرىا السنوية المقدمة إلى المساىميف ت

ؿ السنة وفي ما يمي نموذج الذي ويصؼ مسؤوليتيا وأنشطتيا خال ،مف رئيس لجنة المراجعة
 -:اقترحتو المجنة
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 خطاب رئيس لجنة المراجعة إلى المساىمين

  ......... مدير مستقل وأعضاء المجنة.لجنة المراجعة المنبثقة عن مجمس اإلدارة تتكون من 

خالل السنة  ....... اجتماع......., وقد عقدت المجنة,.....,........ الرئيس.ىم 
وفي تنفيذىا  ........ لفحص التقرير المالي لممنشأة نيابة عن مجمس اإلدارة.المالية

 ,لممنشأة بخصوص اختيار المراجع الخارجي لمسؤولياتيا فإنو قد قدمت توصية لمجمس اإلدارة
خطط  كما أنيا قد ناقشت مع كل من المراجعين الداخميين والمراجع الخارجي بخصوص نطاق

وقد تقابمت المجنة  ,ومدى كفاية نظام الرقابة الداخمية ,المالية المنشأةالمراجعة وفحص القوائم 
بانتظام مع كل من المراجعين الداخميين والمراجع الخارجي بدون تواجد اإلدارة لمناقشة نتائج 

اتصال كما أن ىناك  ,المالية لممنشأة وجودة التقارير وتقييم لنظام الرقابة الداخمية ,المراجعة
 .كل من المراجعين الداخميين والمراجع الخارجي ولجنة المراجعةمباشر بين 

 مراجعةاسم وتوقيع رئيس لجنة ال 
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 انفصم انثانث
 دور جلاٌ املراجعة يف تدعيى وتعزيز يىضىعية واستقالنية املراجع اخلارجي 

 :مقدمة

وأساس الثقة في تقرير  ،اجعةيعتبر استقالؿ المراجع الخارجي حجر الزاوية بالنسبة إلي مينة المر 
المراجع وما يتضمنو مف رأي في المعمومات المالية التي تحتوي عمييا القوائـ والتقارير المالية 

 ( 1995 ،)الجندي .لموحدات االقتصادية التي يقوـ بمراجعتيا
ه في إبداء عمى استقاللو وحياد ،وتتوقؼ الثقة في رأي المراجع الخارجي عف القوائـ المالية المنشورة

 ،وأف يتصؼ بالنزاىة والموضوعية ،واستقاللو فمف الضروري أف يثؽ الغير في حياده ،ذلؾ الرأي
وأف  ،اعتمادا عمى المعرفة والميارة والخبرةمستوى مرتفع مف الكفاءة المينية وأف ينفذ واجباتو ب

 .ي يمكف أف تحدثيزاوؿ الشؾ الميني في حاالت األخطاء والغش والتصرفات غير القانونية الت
 ( 2004 ،)جربوع

وفي ذات الوقت ىناؾ  ،فالمراجع باعتباره وكيال عف المساىميف يمارس رقابتو عمى إدارة الشركة
الذيف يعتمدوف عمى  ،أطراؼ أخرى خارج المشروع تتمثؿ في جميور المستفيديف مف خدمات المينة

فالمراجعة  –مثميف في الجمعية العامة المساىميف مت –تقارير المراجعة بخالؼ العمالء األصمييف 
ومجتمع  ،والعامميف ،والمستثمريف ،مانحي االئتماف وتمتـز أخالقيا أمامو متمثال فيتخدـ طرفا ثالثا 
 ،وىيئة سوؽ الماؿ ،وىيئة االستثمار ،ومصمحة الضرائب ،والجيات الحكومية ،الماؿ واألعماؿ

أمانة وصدؽ القوائـ والتقارير المالية المدعمة برأي التي تعتمد عمى  ،وغيرىـ مف الجيات الخارجية
حيث تعتمد عميو ىذه الجيات العديدة في اتخاذ قراراتيا المالية  ،المراجع المحايد المستقؿ

وتحتاج إلي الثقة في أداء المراجعيف لعمميـ باستقالؿ بعيدا عف التحيز إلدارة  ،واالستثمارية
  (2003 ،)اليادي .المشروع

با عمى قد يظير أثناء قياـ المراجع بوظيفة المراجعة بعض المعوقات التي قد تؤثر سمإال أنو 
األمر الذي قد يؤدي إلي فقد المراجع قدرتو عمى إصدار حكمو الفني المحايد بخصوص  استقاللو

العادؿ ليا  مدى تعبير القوائـ المالية المقدمة مف قبؿ إدارة الشركة محؿ المراجعة عف الموقؼ
نظرا الحتماؿ احتوائيا عمى  ،ومف ثـ تفقد المعمومات المحاسبية وثوقيتيا فترة المراجعةخالؿ 

األمر الذي يحتمؿ معو تعرض  ،معمومات غير صحيحة دوف تحفظ مف قبؿ المراجع عمييا
 ( 2002 ،)سويمـ .مستخدمي تمؾ المعمومات إلى خسائر غير متوقعة
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أف األطراؼ  ،وبالتالي مف أىمية استقاللو ،ومما يزيد مف حساسية موقؼ المراجع الخارجي
فإدارة الشركة وىي المسئولة عف إعداد  ،المستفيدة مف خدماتو متضاربة في كثير مف األحياف

بحكـ المحافظة عمي  –قد تجد أف مصالحيا الخاصة تقضي ،البيانات المالية التي يدققيا المراجع
فتنشر مثال ميزانية ال تظير الوضع  ،منيا الشركة أف تخفي أحيانا مشاكؿ مالية تعاني –امتيازاتيا

في حيف أف مستقبؿ ىذه الشركة وقدرتيا عمى النمو واالستمرار ىي في الواقع  ،المالي عمى حقيقتو
وىنا يحدث تناقض المصالح بيف إدارة تتعمد عدـ اإلفصاح عف حقيقة الوضع  ،محؿ شؾ وتساؤؿ

أو مقرض محتمؿ ليا تقتضي  ،يـ ىذه الشركةوبيف مستثمر محتمؿ في أس ،المالي لمشركة
مصالحيما الخاصة بأف تظير البيانات المالية صورة صادقة وعادلة لموضع المالي الحقيقي 

باعتباره الضماف  ،وىكذا يصبح استقالؿ مراجع الحسابات في ظرؼ كيذا عنصرا حاسما ،لمشركة
ح فيو حقيقة المشاكؿ التي تعاني منيا الوحيد كي يضمف تقريره عف تمؾ البيانات رأيا محايدا يوض

 ( 1994)مطر،  .الشركة

حيث  ،وبالتالي فإف المراجع الذي يفقد استقاللو يكوف قد فقد السند األساسي لمزاولتو مينة المراجعة
والمراجع التابع لف يكوف لرأيو عف القوائـ المالية أية  ،dependentيصبح في ىذه الحالة تابع 

ذا ما أرادت  ،وبناء عميو .لذا يعتبر االستقالؿ والمراجعة وجياف لنفس العممة ،قيمة عمى اإلطالؽ وا 
ف تتمتع باالستقالؿ أ فإنو ينبغي ،ـ مف يعتمدوف عمييامينة المراجعة أف تحظى باىتماـ واحترا

ذا ما انعدـ ىذا الركف فإف باقي معايير المراجعة لف تكوف ذات أىمية ،الكامؿ ويصبح مف  ،وا 
ذا ما أرادت مينة المراجعة أف تكسب احتراـ  ،تحقؽ مف توفر أي مف المعايير األخرىالعبث ال وا 

  .ف تظير ليـ دائما عمى ىذه الصورةأفإنو ينبغي أف تكوف مستقمة و  ،ةالطوائؼ األخرى المعني
  ( 1999 ،) الحسني
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 المبحث األول 
 مفيوم استقالل المراجع الخارجي وأىميتو 

 :تمييد

بالغة  أىميةبما يمثمو مف  ،وأىميتوالباحث في ىذا المبحث مفيوـ استقالؿ المراجع الخارجي  يتناوؿ
والعوامؿ  ،ليذا االستقالؿ األساسية واألبعاد ،مف خدمات المراجع الخارجي المستفيدة األطراؼلكؿ 

 .ستقالؿىذا االوسبؿ تدعيـ  ،المؤثرة عمى استقالؿ المراجع الخارجي
 :ستقاللمفيوم اال 1/1/3 

والتي بدونو ال تقوـ لممراجعة  ،يعتبر استقالؿ المراجع الخارجي ىو محور المينة وركيزتيا األساسية
ويتحوؿ المراجع الخارجي إلى مراجع داخمي  ،وتنتفي أىميتيا ووضعيا في المجتمع ،كمينة قائمة

المينية االستقالؿ مف لذا فقد اعتبرت المنظمات  ،تابع إلدارة الشركة وليس لراية أي أىمية تذكر
 (  2003 ،)اليادي .أىـ المعايير الواردة في مواثيقيا التي تحكـ آداب وسموكيات المينة

فاالستقالؿ في المراجعة نسبي نظرا  ،درجات مختمفة الستقالؿ أو عدـ استقالؿ المراجعيفىناؾ و 
ائـ مع إدارة الشركة لطبيعة العمؿ في المراجعة الذي يتطمب مف المراجع أف يكوف عمى اتصاؿ د

  (1995 ،)متولي. أثناء االستفسارات وجمع أدلة المراجعة

ينظر إلى استقالؿ  ،AICPAوعمي مستوى المينة فإف مجمع المراجعيف القانونييف في أمريكا 
ويتمثؿ في  ،مراجع الحسابات عمى أنو يعتبر احد المفاىيـ األخالقية المصاحبة لمينة المراجعة

يز )الموضوعية( في إصدار األحكاـ بخصوص مدي عدالة وصدؽ المعمومات التحرر مف التح
كما يشير مجمس  ،المحاسبية المتضمنة في التقارير المعدة بواسطة إدارة الشركة عميؿ المراجعة

المنبثؽ عف مجمع المحاسبيف  ISB Independent Standard Board)معايير االستقالؿ)
 .تقالؿ المراجع يعتبر المحدد األوؿ لضماف تحقؽ جودة المراجعةإلى أف اس ،القانونييف في أمريكا

 (  2002 ،)سويمـ

تدعيـ مبدأ حياد  مف أجؿ ،ومف أجؿ ىذا تركزت جيود المنظمات المينية والتشريعات القانونية
بداء رأيو الفني المحايد والحكـ عمى كفاءة إدارة  ،المراجع واستقاللو حتى يمكنو أداء عممو وا 

جعة الخارجية والعنصر الميـ فاستقالؿ المراجع يمثؿ جوىر المرا ،بعيدًا عف أي مؤثراتالمشروع 
 (  2003 ،)اليادي .ليا
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ويقصد بالنزاىة  ،"القدرة عمى التصرؼ بنزاىة وموضوعية  "-:ويعرف االستقالل التام تقميديًا بأنو
عف طريؽ تطبيؽ  ،والصوابىنا قدرة المراجع عمى اتخاذ القرارات األخالقية الصعبة حوؿ الخطأ 

و القدرة عمى وزف األمور بدوف تحيز مف وجية  ،قواعد السموؾ األخالقي عمى الحاالت المختمفة
وتقاس النزاىة عف طريؽ تحديد ما يعتبر حؽ  ،نظر جميع األطراؼ التي تتأثر بيذه القرارات

 ،رر مف المصالح الشخصيةوعدـ التحيز والتح ،أما الموضوعية فيقصد بيا الحياد واألمانة .وعدؿ
  (1995 ،)متولي .أو عدـ تأثر أحكاـ المراجع باألىواء الشخصية

نظرًا لتطور نظرة المجتمع إلى  ،وفي الحقيقة تعددت مفاىيـ استقالؿ المراجع في أدبيات المينة
  ( 2009 ،)سعيد -:وأىـ ما ذكرتو بعض ىذه األدبياتمينة المراجعة 

 ؿ عف األشخاص الخاضعيف لرقابتومراجع مستقاًل في رأيو تماـ االستقالىو أف يكوف ال :االستقالل
ف أ كما ،قابة ميما كانت األسبابويجب عميو أف ال يغير رأيو تبعًا ألىواء المؤسسة الخاضعة لمر 

 .وأف ال يكوف لو مصمحة شخصية في المؤسسة الخاضعة لمرقابة ،عمى المراجع أف يكوف مستقالً 

و أف يحافظ مراجع الحسابات الخارجي منذ إبرامو لرسالة االرتباط مع الشركة ى :واالستقالل أيضا
عمي موضوعيتو واستقالليتو وحياده تجاه كافة  ،التي سيراجع حساباتيا وحتى تقديمو لتقريره النيائي

سواء اإلدارة أو العامميف أو الدائنيف أو المقرضيف أو  ،األطراؼ المستفيدة مف تقريره النيائي
 . ات الحكوميةالجي

 :إال أف الييئات المينية والتنظيمية حددت سمتيف أساسيتيف الستقاللية مراجع الحسابات وىما
 ( 2005)عوض،

  االستقالؿ العقميMental  أو الفكريMind )اد وىي حالة عقمية تسمح بإعد :)الجوىر
اد مف العمؿ وتمكف األفر  ،مؤثرات تمس الحكـ الميني أو الرأي بدوف التأثر بأية عوامؿ

 Professionalوالشؾ الميني  objectivityوممارسة الموضوعية Integrityبأمانة 
Skepticism. 

 االستقالؿ مف حيث المظير: Independence Of Appearance:  ويعني تجنب
 ،ووسائؿ الوقاية ،وامتالؾ المعرفة بجميع المعمومات المالئمة ،الحقائؽ والظروؼ الجوىرية

ع لالستنتاج بشكؿ معقوؿ بحدوث انتياؾ ألمانتو وموضوعيتو وشكوكو والتي قد تدف
  .المينية
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عرضيا حتى  سيتـوىناؾ مفاىيـ ومسميات أخري الستقالؿ المراجع وردت في كتابات الباحثيف 
أف األدب المحاسبي تناوؿ مفيوـ استقالؿ المراجع  ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،وحاتكوف الصورة أكثر وض

  (2003 ،)اليادي -:تيفوجيتيف أساسيمف 
A.  االستقالل الذاتي أو النظرية الشخصية أو الذاتيةSubjective Concept: 

حيث ترتبط النزاىة بتوافر  ،يعرؼ االستقالؿ بأنو القدرة عمى التصرؼ بنزاىة وموضوعية وىنا
قيقة مف والتوصؿ لمح ،صفات أخالقية تمكف المراجع مف اتخاذ قرارات ترتبط بمحاولة تحقيؽ العدالة

 ،كما ترتبط الموضوعية بالحياد وعدـ التحيز ،خالؿ أمانة المراجع والتزامو بالضمير الميني
ويسمى االستقالؿ  ،وعدـ تأثر أحكاـ المراجع باألىواء الشخصية ،والتحرر مف المصالح الشخصية

ذىنية حيث يمثؿ موقؼ أو حالة  ،Independent Factوفقا ليذه النظرية باالستقالؿ الحقيقي 
وىي  ،ومف الصعب قياسيا أو تحديد أبعادىا ،وفكرية وأخالقية ترتبط بالضمير الميني لممراجع

كتسبة وكذلؾ بالصفات المينية الم ،ترتبط بالصفات والطبيعة والتكويف الشخصي والخمقي لممراجع
معتو والتي تمكنو مف أداء العمؿ بنزاىة وموضوعية حفاظا عمى س مف تأىيمو العممي والعممي

 Professionalوقد يطمؽ عميو االستقالؿ الميني  ،المينية ووضعو االجتماعي
Independence. 

فإف استقالؿ المراجع معناه أف يكوف أمينا نزييا صادقا ويكشؼ عف كؿ  ،وبناء عمى ىذا الرأي
وال  ،نفوذوال ييادف وال يجامؿ وال يتأثر بمصمحة شخصية أو قرابة أو  ،الحقائؽ في تقريره لممالكيف

نما يجب عميو أف يبدي رأيو الفني العممي الموضوعي عف  ،يغير قراره ورأيو نتيجة خصومة وا 
وعميو أف ال يكتـ أو يحرؼ أو يزيؼ ما يصؿ إلى  ،اقتناع بعد أف تطمئف نفسو لما توصؿ إليو

لمحاسبيف ولقد أوردت لجنة قواعد المراجعة الدولية التابعة التحاد ا. عممو مف وقائع ومخالفات
الدولييف في دليؿ المراجعة الثالث فقرة عف االستقامة والموضوعية المتيف يتعيف أف يتوفرا في 

بؿ إف  ،فعمي المراجع أف يكوف مستقيما ونزييا ومخمصا في ممارستو لعممو الميني ،المراجع
ؿ بأي واف اإلخال ،البعض يعتبر بحؽ أف اإلخالص والنزاىة خاصتاف متالزمتاف مع االستقالؿ

 يسمح لقناعتو أو تحيزه المسبؽ ويجب إف يكوف عادال وأف ال ،منيما يعني اإلخالؿ بمبدأ االستقالؿ
خفاء أي أثر لمتحيز في جميع المراحؿ وخاصة عند  ،ف يتغمبا عمى موضوعيتوأ أي أف عميو إزالة وا 

عمى األدلة الموضوعية وىذا يعني االعتماد  ،وعند إبداء الرأي الفني والموضوعي جمع أدلة اإلثبات
إذ أف توافر ىذه الشروط ىو الذي يسمح لنا بدرجة ثقة معينة في أف عممية  ،ال األىواء الشخصية

  ( 1999 ،)الحسني .المراجعة تتـ مف قبؿ عناصر تممؾ االستقاللية كاممة عند ممارسة المينة
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عمى العديد مف العوامؿ التي  ف االستقاللية كصفة أساسية لعمؿ المراجع تتوقؼفإ ،اؽيفي ىذا السو 
الحسابات  فمراجع ترتبط بأخالقيات المينة والكفاءات المينية والصفات الشخصية لمراجع الحسابات

ويتوقؼ عمى ىذه المعايير تحديد مدى  ،يؤدي ميامو في إطار مجموعة مف القواعد والمعايير
التي تحدد استقاللية مراجع  وىذه المعايير ىي ،أو درجة كفاءتو في أدائيا ،تقصيره لميامو

" يجب أف تصمـ معايير : المنظمة الدولية لمجاف األوراؽ المالية تقوؿولذلؾ نجد أف  ،الحسابات
ت متحررا استقاللية مراجع الحسابات بشكؿ يعمؿ عمى توفير البيئة التي يكوف فييا مراجع الحسابا

يني أو موضوعيتو مف منظور يمكف أف تمس أو تقمؿ مف حكمو الممف أي تأثير أو مصمحة 
 (2005 ،)عوض ."المستثمر الواعي 

أو ىذا الجانب والذي يطمؽ عميو باالستقالؿ  ،يرى ىنا أف ىذا النوع مف أنواع االستقالؿوالباحث 
 ،أو النظرية الشخصية ،االستقالؿ الذاتي أو ،أو االستقالؿ مف حيث الجوىر ،أو الفكري العقمي

ومف  ،وال يستطيع أحد أف يقدرىا أو يمحظيا إال المراجع ،المراجع نفسويعتبر حالة ذىنية خاصة ب
 .ثـ يصعب عمى غير المراجع إدراكيا أو مالحظتيا

B. االستقالل الظاىريIndependence Appearance النظرية الموضوعية أو:  

ناؾ في ،ونظرا لصعوبة قياس وتحديد درجة االستقالؿ الذاتي مف قبؿ مستخدمي القوائـ المالية
ويمكف قياسيا  ،ضرورة لوجود مظاىر ودعائـ موضوعية الستقالؿ وحياد المراجع الخارجي

دراكيا بما يضمف وىو ما حرصت القواعد المينية والقوانيف التشريعية عمي ضرورة االلتزاـ بيا  ،وا 
تتعمؽ وبناء عميو يعتبر المراجع مخال بآداب المينة إذا وقع عمى بيانات  الحد األدنى لالستقالؿ

وقد أشارت إلى ذلؾ معظـ  ،بمنشاة معينة لو مصمحة شخصية فييا دوف أف يشير إلى ذلؾ صراحة
حيث حددت دعائـ  ،وكذلؾ قوانيف الشركات ،المينيةموؾ الميني الصادرة عف المنظمات قواعد الس

جراءات ت عييف ومصادر أساسية لالستقالؿ الظاىري أو الموضوعي لممراجع متمثمة في اشتراطات وا 
 ابأف جعميا في سمطة الجمعية العامة لممساىميف باعتبارى ،وكذلؾ تحديد أتعابو ،وعزؿ المراجع

وكذلؾ حظر وجود مصالح مالية لممراجع  وكيال عنيـ لممحافظة عمى مصالحيـ المالية بالشركة
 (  2003 ،)اليادي.بالشركة محؿ المراجعة

افة التصرفات والمواقؼ التي مف شانيا إثارة أي البعد عف كيقصد بو فإنو  ،وفقا ليذا المفيوـو 
ومف ثـ فإف ىذا الجانب يعتبر مف األىمية بمكاف  ،شكوؾ بخصوص نزاىة وموضوعية المراجع

األمر الذي ينعكس  ،لغرض تحقيؽ الثقة في التقارير المالية التي قاـ المراجع بإصدار حكمو عنيا
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المعمومات المحاسبية ىـ المعنيوف بإدراؾ ىذا كما أف مستخدمي  ،عمى ثقة المجتمع في المينة
  ( 2002 ،)سويمـ .الجانب وليس المراجع

ف استقالؿ المراجع قضية غير مرتبطة بشخصية المراجع وتفكيره فإ –ووفؽ ىذه النظرية  –وأيضا 
أو مرتبطة  ،فيي قضية موضوعية تحكميا الظروؼ والمالبسات المحيطة بالمراجع نفسو ،الذىني
وبالتالي يجب أف ال ينظر إلى استقالؿ المراجع عمي أنو مسألة ذىنية يترؾ  ،الموكؿ إليوبالعمؿ 

نما ىي قضية موضوعية تحددىا وتنظميا قواعد وأحكاـ  ،الحكـ فييا إلي تقدير المراجع نفسو وا 
حيث أف القاعدة  ،وأف االستقالؿ ينبغي أف يمتد إلى كؿ ما يتعمؽ بعممية المراجعة وضوابط معينة

وأف مبرر ىذه النظرية ىو  .العامة أف ال قيمة لتقرير المراجع ما لـ يكف مستقال شكال وموضوعا
وبالتالي فمف  ،والظروؼ المحيطة بيا ،ف الطبيعة البشرية قد تعودت الحكـ عمى األشياء بمظيرىاأ

في األىمية بمكاف وضع قواعد ايجابية وضوابط موضوعية تكوف مف ناحية سند لممراجع يحميو 
وتكوف مف ناحية أخرى تأكيدا لألطراؼ المعنية عمى مدى ما يتمتع بو مف حياد  ،تدعيـ استقاللو

  ( 1999 ،)الحسني .واستقالؿ في أداء الميمة الموكمة إليو ،في الرأي

وىو االستقالؿ في  الوجو األوؿ AICPAد األمريكي لممحاسبيف القانونييف يوبيذا فقد ربط المع
أي بمدى ما يمتمكو مف مناعة تحميو مف التأثر بالمصمحة  ،المراجع الجوىر بموضوعية

وىو االستقالؿ في المظير بمدى حرص المراجع عمى النأي  الوجو الثانيفي حيف ربط  .الشخصية
ولكي يتحقؽ الوجو األوؿ وىو  .بنفسو عف المواقؼ التي تثير لدى الغير أي شبيو حياؿ استقاللو

ترط في المراجع أف يكوف شخصا أمينا ومستقيما وموضوعيا في عالقتو يش ،االستقالؿ في الجوىر
في حيف أف تحقؽ الوجو الثاني وىو  ،مع العميؿ خالؿ ممارسة ميامو المحددة في عممية المراجعة

يتطمب مف المراجع باإلضافة إلى ما سبؽ الحرص عمى االبتعاد عف جميع  ،االستقالؿ في المظير
كأف يقبؿ تدقيؽ حسابات شركة تجمعو مع مديرىا  ،الغير حوؿ استقاللو المواقؼ التي تثير شكوؾ

أو يكوف مقترضا منيا أو  ،أو يكوف مستأجرا مثال لمكاتب في عقار تممكو الشركة ،عالقات قرابة
 .إلى غير ذلؾ مف العالقات التي تنشأ لو مصمحة مالية مشتركة مع العميؿ ،يكوف مقرضا ليا

 (  1994 ،)مطر

 :بعاد )األركان( األساسية الستقالل المراجع الخارجياأل 2/1/3

ومف  ،لقد تناولت العديد مف المراجع المحاسبية استقالؿ مراجع الحسابات لما لو مف أىمية بالغة
حيث يقوؿ الباحثاف  ،ىذه الدراسات ما قامت بتحديد ما يسمي بأبعاد استقاللية مراجع الحسابات
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لمراجع يجب أف يكوف في سموكو ومظيره ذلؾ الشخص الذي ا " :و امرسوف ىنكي وليـ توماس
 :(2010 ،) سعيد -:" يمارس بكؿ مسئولية المراجعة بشكؿ مستقؿ بحسب الخطوات التالية

 إعداد برنامج المراجعة. 
 جمع أدلة المراجعة. 
 كتابة تقرير المراجعة.  

 -:االستقالل في إعداد برنامج المراجعة :أوالً 

 ،لحسابات الحرية الكاممة في إعداد برنامج المراجعة الذي يراه مناسباً أي أف يكوف لمراجع ا
ويشتمؿ  ،واإلشراؼ عمى مساعديو دوف أي تدخؿ مف أي جية خارجية و باألخص إدارة الشركة

وذلؾ دوف  ،وحجـ العمؿ المطموب أدائو ،برنامج المراجعة عمى تحديد الخطوات التي سيقوـ بيا
 .ف برنامج المراجعةحدود أو تعديؿ ولو بجزء م

 -:االستقالل في مجال الفحص وجمع أدلة المراجعة :ثانياً 

 كاف أثناء القياـ بأنشطة الفحص أي يجب عمي المراجع االبتعاد عف أية ضغوط أو تدخؿ مف أيا
وفي استطاعتو  ،ولممراجع الحرية التامة في اختيار إجراءات وطرؽ الفحص التي يرتئي أف يقوـ بيا

قميص االختبارات تبعا لرغباتو وحاجتو باالعتماد عمى التقديرات األولية عند تقييمو لبنية زيادة أو ت
 .الرقابة الداخمية

صدار التقرير :ثالثاً   -:االستقالل في مجال إعداد وا 

وأيضا لممراجع مطمؽ الحرية في كتابة ما يشاء في تقريره مف مالحظات وتحفظات دوف أف يكوف 
 ،أو اإلدارة التنفيذية ،وباألخص إدارة الشركة ،ارس عميو مف أي جيةىناؾ تدخؿ أو ضغوط تم

كما لممراجع أف يمتنع عف تقديـ تقرير يوضح نتيجة تدقيقو لحسابات الشركة محؿ  ،ومديري األقساـ
وذلؾ دوف خوؼ مف إجراءات انتقامية مف إدارة  ،المراجعة وذلؾ إذا ما أحس بأف استقاللو ميدد

 .عةالشركة محؿ المراج

( عندما ذكر أف معايير المراجعة المقبولة قبوال عاما تتطمب أف يكوف 1991 ،ويؤكد ذلؾ )الدىراوي
فالمعيار الثاني مف المعايير العامة التي أصدرتيا  ،المراجع الخارجي مستقال عند أداء ميمتو

استقاللو وحياده جمعية المحاسبيف القانونييف بأمريكا يتطمب أف يكوف المراجع مستقال ويحافظ عمى 
 -ويجب إف يحافظ عمى استقاللو فيما يتعمؽ باالتي: ،عند قيامو بمينة المراجعة

 استقالؿ المراجع عند وضع برنامج المراجعة. 
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 استقالؿ المراجع عند أداءه لمفحص واختبارات المراجعة. 
 استقالؿ المراجع عند اصدرا التقرير. 

 :جع الخارجيالعوامل المؤثرة عمى استقالل المرا 3/1/3

أصبح توفير عنصر المصداقية  ،إثر تعاظـ دور القوائـ المالية المنشورة كمصدر لممعمومات
لذا أصبح  ،لممعمومات المحاسبية التي تعرضيا ىذه القوائـ امرأ حيويا إلنجاح القرارات المبنية عمييا

شخص لو مف إلى  بحاجة –وىـ في الغالب مف غير المحاسبيف  –مستخدمو ىذه المعمومات 
الدراية والخبرة والتأىيؿ الميني ما يؤىمو إلبداء رأي فني يظير مف خاللو بأف تمؾ المعمومات 

وذلؾ يضفي أىمية بالغة  .تعطي صورة صادقة وعادلة عف الوضع المالي لمشركة المصدرة ليا
مراجع عمى توفير عنصر الحيدة واالستقالؿ لمشخص المنوط بو مسئولية إبداء ىذا الرأي وىو 

وبالتالي يصبح  ،تفقد البيانات المالية المدققة مصداقيتيا ،إذ بدوف توافر ىذا االستقالؿ .الحسابات
 .سواء مف قبؿ فئة المستثمريف أو المقرضيف عتماد عمييا في اتخاذ القراراتمف غير الممكف اال

 (  1994 ،) مطر 

ي استقاللو وحياده عند مزاولة عممو كما يتوقع مستخدمو القوائـ المالية أف يحافظ المراجع عم
ويؤكد البعض  ،إذ أف االستقالؿ يعد السبب الرئيسي في وجود الحاجة لخدمات المراجعة ،الميني

 ( 2004 ،)جربوع .ذلؾ باعتبار أف مينة المراجعة تفقد قيمتيا إذا فقد المراجع استقاللو

حص الحسابات والقوائـ المالية التي جعة وفافالمراجع يعتبر في األساس وكيال عف المساىميف لمر 
وعميو أف يبدي رأيو الفني المحايد في  ،تمثؿ كفاءة اإلدارة في أداء نشاطيا في الوحدة االقتصادية
وكذلؾ بعيدا عف تأثير مصالحو ورغباتو  ،ىذه الحسابات والقوائـ دوف تحيز بعيدا عف تأثير اإلدارة

 .(2003 ،الشخصية )اليادي

وركزوا عمي  ،مف الباحثيف لمفيوـ استقالؿ المراجع الخارجي بالدراسة والتحميؿ وقد تعرض كثيروف
وذلؾ في محاولة منيـ لتقييـ الوزف النسبي  ،العوامؿ أو المتغيرات التي تؤثر عمى ىذا االستقالؿ
وكذلؾ لتحديد اتجاه ىذا التأثير أو بمعنى  ،ليذه العوامؿ مف حيث تأثيرىا عمي استقالؿ المراجع

أو سمبيا في اتجاه ييدد  ،تحديد ما إذا كاف تأثيرىا ايجابيا وفي اتجاه يدعـ استقالؿ المراجع أخر
  .1994)،االستقالؿ بالخطر )مطر

بعض العوامؿ المؤثرة عمى استقالؿ  AICPAالمحاسبيف القانونييف األمريكي  وكاف قد حدد مجمع
 ( 2002 ،)سويمـ -:المراجع منيا

 .جع لدى عميؿ المراجعة بقيمة كبيرةوجود مصالح مادية لممرا .1
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ساىميف بنسبة كبيرة مف حد المأحد مديريو أو أعميؿ المراجعة أو اشتراؾ المراجع مع  .2
 .المراجع في أعماؿ اقتصادية مشتركة صافي ثروة

ارتباط المراجع مع عميؿ المراجعة لمعمؿ كمندوب دعاية أو مديرا أو مروجا ألسيـ  .3
 .الشركة

حد المديريف أو أيا أو االقتراض منو بمبالغ كبيرة نسب أو يؿ المراجعةإقراض المراجع لعم .4
 .في الشركة عميؿ المراجعة المساىميف

حيث  ،بإصدار قواعد استقالؿ المراجع SECكما قامت لجنة تداوؿ األوراؽ المالية األمريكية 
  لوحاالت يحتمؿ أف تؤدي إلى فقد المراجع الستقال( إلى 126أشارت القاعدة رقـ )

 -:(2002 ،)سويمـ

 .إذا كاف لممراجع مصمحة مالية في الشركة عميؿ المراجعة .1
 .حد الشركات التابعة لياأأو في  ،ي الشركة عميؿ المراجعةإذا كاف المراجع مديرا ف .2
 .إذا كاف رأي المراجع تابعا لرأي إدارة الشركة عميؿ المراجعة .3
 .بتعويض المراجع عف خسائره الماليةإذا تعيدت الشركة عميؿ المراجعة أو أي طرؼ فييا  .4
 .إذا كانت أتعاب المراجعة تمثؿ جزء كبير بالنسبة إلجمالي إيرادات المراجع .5
ستاذ قياـ المراجع بأداء خدمات إمساؾ الدفاتر وما يترتب عنيا مثؿ الترحيؿ لدفتر األ .6

عداد  .الحسابات الختامية وا 
 .اإلدارة أو مالؾ الشركة إذا كاف لممراجع عالقة قرابة بيف أحد كبار رجاؿ .7

ضافة عنصرًا ىناؾ إلى مجموعة العوامؿ أو المتغيرات السابقة التي تؤثر عمى استقالؿ المراجع  وا 
تعارض في المصالح بيف  وىو وجود ،مف أىـ عناصر ىذه المخاطر التي تيدد استقالؿ المراجع

دارة الشركة التي يراجع حساباتياالمراجع و  في األساس وكياًل عف المساىميف  حيث يعتبر المراجع ،ا 
كما قد تتعارض  ،وقد تتعارض مصالح اإلدارة مع مصالح المساىميف ،يحافظ عمى مصالحيـ

وأف ىنالؾ تضارب في  ،مصالح الشركة ككؿ مع مصالح الطرؼ الثالث مف جميور المينة
مة األسيـ وحم ،إدارة المشروع :ىيت أساسية ذات مصمحة في المشروع و المصالح مع ثالث جيا

واستقالؿ المراجع  ،و الجميور أو الطرؼ الثالث مف مستثمريف أو مقرضيف مرتقبيف ،()المالؾ
ومدى قوة كؿ منيا وقدرة المراجع عمى تحقيؽ توازف  دد مف خالؿ عالقتو بيذه األطراؼيتح

لمصالح كما أف ىناؾ ثالثة أنواع مف تضارب ا قاومة الضغوط الواقعة عميو منياالمصالح بينيا وم
 (2003 ،) اليادي :التي تواجو المراجع نفسو وىي
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ف عمى تقرير المراجع فحممة األسيـ يعتمدو  ،تضارب المصالح بيف اإلدارة وحممة األسيـ .1
 .لذا فاإلدارة تحاوؿ الضغط عمى المراجع إلعطاء تقرير إيجابي ،اإلدارة لتقييـ أداء

مف تقرير المراجع حقائؽ فقد يتض ،تضارب المصالح بيف المراجع والشركة محؿ المراجعة .2
عمى االستثمار  بما يؤدي إلى عدـ إقباؿ المستثمريف ،تخفيض قيمة المشروع تؤدي إلى

ة وىنا تتفؽ مصالح اإلدارة مع حمم ،المقرضوف ضمانات إضافية أو أف يطمب ،فيو
 عطي انطباع إيجابي لمطرؼ الثالثيإصدار تقرير  فكالىما يريد مف المراجع ،األسيـ

وتعتبر ىذه  ،المينية المعايير ليخالؼ المراجع ضغوط الشركة عمى وتتزايد ،(الجميور)
ية وتتطمب البحث في كيفية حما التضارب التي تواجو المراجع الحالة ىي اخطر حاالت

  .الثالث استقالؿ المراجع حمايًة لمطرؼ
ممراجع مصمحة في كاف لتضارب المصالح الشخصية لممراجع مقابؿ المعايير المينية إذا  .3

 .المشروع في إخفاء حقائؽ جوىرية زيادة قيمة

فإف المراجعيف يحاولوف مقاومة ضغوط اإلدارة  ،إال أنو في مثؿ ىذه الحاالت مف تعارض المصالح
يحدث فييا  Bargaining process وقد عنوف بعضيـ ىذه المشكمة بأنيا عممية مساومة ،عمييـ

فيو اإلدارة في مركز أكثر قوة مف مكتب المراجعة أو تكوف  Power struggleصراع قوي 
وأف ىذا التعارض يحدث بيف المراجع والشركة التي يتـ مراجعتيا عندما ال يتفقا عمى  .المراجع

وفي ظؿ ذلؾ تحاوؿ الشركة التأثير في الطريقة التي  ،بعض االعتبارات في أداء ميمة المراجعة
عف طريؽ ممارسة الضغوط عمى المراجع لإلخالؿ ببعض  وذلؾ ،يتـ فييا إنجاز ميمة المراجعة
صدار تقرير نظيؼ وعمى افتراض أف المراجع يتمسؾ بأخالقيات وأدبيات المينة فإف  .المعايير وا 

مراجع إذا تضمف التعارض سوؼ يحدث بيف الشركة والمراجع ألف اإلدارة سوؼ تمجأ إلى تغيير ال
وسوؼ تمارس الضغوط عمى المراجع  .أي مخالفاتأو قاـ بالتقرير عف  ،تقريره أي تحفظات

وليذا فإف عدـ  ،وذلؾ عف طريؽ التيديد بالتحوؿ إلى مراجع آخر ،لمحصوؿ عمى تقرير نظيؼ
يمكف أف يؤدي إلى ضعؼ كبير في مقدرة المراجع  ،تعادؿ القوى بيف المراجعيف ومديري المنشآت

األساسية التي تواجو المراجع ىي نقص  وذلؾ ألف المشكمة مى ممارسة أحكامو المينية بحريةع
ولكنو ال يممؾ القوة الحقيقية  ،فالمراجع يجب أف يتصرؼ بحرية وبسموؾ منصؼ وعادؿ ،القوة

 ( 1991 ،) راضي .لفرض قواعده و أحكامو

 :أىمية استقالل المراجع الخارجي 4/1/3

المنشورة تعتبر عمى درجة كبيرة يمكف القوؿ أف المعمومات المحاسبية المتضمنة في التقارير المالية 
والذي  ،باعتبارىا تمثؿ مدخالت عممية صناعة القرار مف األىمية في عممية صناعة القرارات
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ومف المسمـ بو أف متخذ القرار عمى كافة المستويات ال  .يتوقؼ أساسًا عمى مدلوالت تمؾ البيانات
ستخداميا كمدخالت في عممية صناعة يسمـ بما جاء في محتوى التقارير المالية التي سوؼ يتـ ا

ولـ يعد يساوره شؾ  ،إال إذا اقتنع بما جاء في تمؾ التقارير ،القرارات ذات الصمة بتمؾ المعمومات
ومف ثـ كاف مف الضروري أف يطمئف مستخدمو  ،جوىري تجاه ما جاء مف معمومات بتمؾ التقارير

 ،د ضمف التقارير المالية التي أعدتيا اإلدارةالمعمومات المحاسبية إلى مأمونية المعمومات التي تر 
ويعتبر مراجع الحسابات ىو الشخص الذي يقع عميو  .وقاـ المراجع بالتحقؽ مف صدقيا وعدالتيا

فالمراجعة تعد  .عبء توفير الطمأنينة والمصداقية و الموثوقية لكافة مستخدمي تمؾ المعمومات
صدؽ تمؾ المعمومات  المحاسبية مف موقؼ الشؾ في بمثابة الوسيمة التي تنقؿ مستخدـ المعمومات

 (  2002 ،)سويمـ .إلى موقؼ الثقة

واإلدارة  ،فجوىر المراجعة ىو التحقؽ مف التقارير المالية التي تعدىا اإلدارة وتقدميا إلى المساىميف
وتنبع  ،ية لمشركةلدييا دائمًا الدوافع لتقديـ تقارير مالية ال تعبر عف حقيقة األحواؿ المالية واالقتصاد

 ،ىذه الدوافع مف حقيقة أف ىذه التقارير المالية سوؼ يستخدميا المساىميف في تقييـ أداء اإلدارة
لذلؾ فقد تحاوؿ اإلدارة إساءة عرض المعمومات المالية المقدمة إلى المساىميف لتظير الشركة في 

نجاحيا وكفاءة أدائيا في إدارة بيدؼ بياف مدى  ،صورة ناجحة مف حيث الربحية والنمو واإلنتاجية
ومف ىنا نشأت الحاجة إلى المراجعة المستقمة لمتحقؽ مف صحة مزاعـ اإلدارة كما تعكسيا  .أمواليـ

 (  1995 ،) متولي .التقارير المالية المقدمة إلى المساىميف

وى ويمثؿ االستقالؿ وعدـ التحيز مف قبؿ المراجع الخارجي أىمية خاصة في تحديد شكؿ ومحت
المراجع لتعديؿ ومدى قدرة الشركة محؿ المراجعة عمى الضغط عمى  ،التقرير الذي يعده المراجع

 (  1991 ،) الدىراوي .مضموف التقريررأيو حوؿ شكؿ أو 

كما تنبع أىمية استقالؿ مراجع الحسابات مف طبيعة ميمتو التي تضعو في موقؼ حساس بيف 
ركة التي يقـو بتقديـ يتقاضى المراجع أتعاب مف إدارة الش فمف جية ،األطراؼ المستفيدة مف خدماتو

وذلؾ عمى حساب  ،والتي غالبًا ما تمعب دورًا أساسيًا في تعيينو وعزلو وتحديد أتعابو خدمات ليا
 ،دور الييئة العامة لممساىميف صاحبة الحؽ األساسي في تعييف وعزؿ و تحديد أتعاب المراجع

والذي يستخدـ جع غالبًا ما يكوف طرفًا ثالثًا ألكبر مف خدمات المراومف جية أخرى فإف المستفيد ا
ومما يزيد مف حساسية موقؼ المراجع  ،قراراتو االستثمارية في اتخاذ البيانات المالية المدققة

ىو أف األطراؼ المستفيدة مف خدماتو غالبًا ما تكوف  لتالي مف ضرورة تمسكو باستقاللووبا
وقد يحدث في  ،يمثؿ استقالؿ المراجع أىمية بالغة لكؿ ىذه األطراؼحيث  ،متعارضة المصالح

أو المبادئ  ،بعض الحاالت تعارضًا في اآلراء بيف الشركة والمراجع حوؿ إجراءات المراجعة
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وىذه  ،وىو ما يؤثر عمى استقالؿ المراجع ،أو شكؿ التقرير النيائي ،المحاسبية الواجب تطبيقيا
أو مينة  ،أو األطراؼ الخارجية األخرى ،حبة الشركة أو إدارتيااألطراؼ يمكف أف تكوف صا

حيث أف الشركة تستفيد مف التقرير السميـ والموضوعي في  ،أو المراجع بحد ذاتو ،المراجعة ككؿ
كما أف إدارة الشركة ىي المسئولة عف إعداد البيانات المالية التي  ،اتخاذ قراراتيا ومفاوضاتيا

 ،والتي تقتضي مصالحيا الشخصية بإخفاء بعض البيانات أو المشاكؿ ،راجعسيدققيا ويراجعيا الم
وكؿ  .الكي الشركة والمقرضيف الخارجيفوىنا يحدث تعارض المصالح بيف اإلدارة والمستثمريف وم

ىؤالء تقتضي مصالحيـ الخاصة بأف تظير البيانات المالية بصورة صادقة وعادلة لحقيقة الوضع 
 (  2009 ،)سعيد .المالي العاـ

وىذا  ،وأيضا المديريف لدييـ مف األسباب لمتأثير عمى التقارير الخارجية بما يتوافؽ مع مصالحيـ
إلعطاء رأيو الميني والمستقؿ في حصوؿ عمي خدمة المراجع الخارجي سيؤدي بالمستثمريف إلى ال

المعمومات  ونظرا لممركز االحتكاري لممدير في الحصوؿ عمى ،مدى صدؽ التقارير المحاسبية
فإف األمر يتطمب وجود مراجع مستقؿ  ،والحافز لديو لعدـ اإلفصاح عف ىذه المعمومات ،الخاصة

ولذلؾ فإف المراجع الخارجي  ،ومحايد يقمؿ مف عدـ تأكد المستثمريف حوؿ محتوى القوائـ المالية
 .ة لممستثمريفويحسف مف جودة المعمومات التي تحتوييا القوائـ المالية والمقدم ،يضفي الثقة

 (  1991 ،الدىراوي)

ظيار  ،وبما أف أصحاب الشركة يعتمدوف عمي القوائـ المالية المدققة كأساس لتقييـ أعماؿ اإلدارة وا 
وكذلؾ تستفيد اإلطراؼ الخارجية مثؿ  ،مدى اتجاىيا في تحقيؽ السياسات واألىداؼ المرسومة ليا

وبالتالي مدى  ،مدى قوة المركز المالي لمشركةالمقرضيف سواء كانوا أفراد أـ مصارؼ في معرفة 
لذلؾ يصبح استقالؿ المراجع في ىذه  ،قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا وبالقروض التي تحصؿ عمييا

الظروؼ عنصرا حاسما باعتباره الضماف الوحيد عندما يتضمف تقريره رأيا محايدا يوضح فيو حقيقة 
كما أف فقداف المراجع الستقاللو وتقديمو  ،كة محؿ المراجعةالمشاكؿ المالية التي تعاني منيا الشر 

فال تعود ىناؾ ثقة مف المجتمع  ،سيؤثر عمى المراجع ومينة المراجعة عمى السواء ،تقريرا متحيزا
 ( 2009 ،)سعيد. وبالتالي تفقد مينة المراجعة ضرورتيا المالي بمينة المراجعة والمراجعيف

تخمؽ الحاجة إلى المراجع  ،وبيف المالؾ واإلدارة ،المالؾ والدائنيفكما أف سمسمة التعاقدات بيف 
ويقدـ رأيا فنيا في صحة القوائـ والتقارير المالية التي تعكس  ،المستقؿ الذي يراقب ىذه االتفاقات

ويالحظ أنو  ،وكذلؾ مدى االلتزاـ بالشروط والتعاقدات السابؽ ذكرىا ،المركز المالي السميـ لمشركة
حاجة إلى نظـ التقارير كمما ظيرت ال ،د التعارض في المصالح وزادت تكاليؼ الوكالةكمما زا

الذي  ،وأيضا كمما ظيرت الحاجة أكثر إلى خدمة المراجع الخارجي ،واإلفصاح المحاسبي الخارجية
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 وقد يحتوي التقرير عمى .يقوـ بتقديـ تقرير يعبر عف الرأي في القوائـ المالية التي تعدىا اإلدارة
ظ أو السمبي في وىذا الرأي المتحف ،معمومات تشجع المستثمر المحتمؿ عمى أال يستثمر في الشركة

لموـ إلى اإلدارة مف مما يؤدي إلى توجيو ا بالتالي إلى تخفيض قيمة األسيـ قد يؤديالقوائـ المالية 
في مركز مالي  وبالتالي فإف اإلدارة والمالؾ قد تتفؽ مصالحيـ عمى إظيار الشركة ،قبؿ المالؾ

ونظرا ألف المراجع يحاوؿ أف يقدـ  ،جيد أماـ الطرؼ الثالث )المستثمريف والدائنيف المحتمميف (
فإف ىناؾ دائما  ،تقريره وما يتضمنو مف رأي في القوائـ المالية بما يتفؽ مع المعايير المينية

أنو يمكف أف يعظـ منفعتو وقد يجد المراجع  ،احتماؿ قائـ بتعارض المصمحة بيف الشركة والمراجع
فقد تحاوؿ اإلدارة الضغط عمى  ،خالفتو المعايير المحاسبية والمينيةبم في الفترة القصيرة عمى األقؿ

أو قد يكوف  ،وكذلؾ تحديد اإلتعاب ،المراجع عف طريؽ ما تممكو مف سمطة لتجديد التعاقدات معو
 (  1991 ،) الدىراوي. ير المينيةلممراجع مصمحة في الشركة مما يشجعو عمى مخالفة المعاي

 :سبل تدعيم استقالل المراجع الخارجي 5/1/3 

( ؾ )وكيؿ( عف الدائنيف )األصؿوالمال ،( في إدارة الشركةإلدارة وكياًل عف المالؾ )األصؿتعتبر ا
 وبيف ،وىذه السمسمة مف العالقات بيف اإلدارة والمالؾ ،في استثمار أمواليـ في الوحدة االقتصادية

ويقدـ رأيًا  ،المالؾ والدائنيف تبرز الحاجة إلى المراجع الخارجي المستقؿ الذي يرقب ىذه العالقات
وعندئذ  .فنيًا في صحة القوائـ والتقارير المالية التي تعكس المركز المالي السميـ لموحدة االقتصادية

ح طرؼ مف أطراؼ يقع المراجع في سمسمة التعارض بيف المصالح عندما يطمب منو الرأي لصال
في الوقت الذي يجب أف يمتـز فيو المراجع بحدود االستقالؿ الموضوعي الممثؿ في  ،ىذه العالقات

النصوص والتشريعات والقواعد التي تصدرىا الييئات المينية التي يجب أف يمتـز بيا المراجع عف 
 ( 1995 ،الجندي) .إبداء رأيو

توقعات معينة بالنسبة الستقالؿ المراجع وقدرتو عمى مواجية كما أف مستخدمي القوائـ المالية لدييـ 
لمخالفة القواعد المحاسبية أو معايير المراجعة المقبولة قبواًل عامًا عند إعداد  ،الضغوط مف اإلدارة

ويحتاج األمر  ،لتحقيؽ مصالح اإلدارة التي تتعارض مع مصالح المالؾ والدائنيف ،القوائـ المالية
 ،إلى تطبيؽ بعض األساليب التي تزيد مف قوة المراجع في مواجية ضغوط اإلدارةفي ىذه الحالة 

مما يؤدي إلى زياد استقالؿ المراجع في حالة حدوث تعارض أو نزاع بينو وبيف إدارة الشركة التي 
 .(1991 ،الدىراوي) يقوـ بمراجعتيا
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عميو أف يواجو ىذا التعارض في  ويمكف تقديـ المقترحات التالية لتدعيـ استقالؿ المراجع الذي بات
  -:المصالح

 -:تكوين لجان لممراجعة في الوحدات االقتصادية -1

ثـ انتقؿ مفيوميا إلى كندا  ،ظيرت فكرة لجنة المراجعة بالواليات المتحدة األمريكية في الستينات
تحققت مف تشكيؿ  اآلسيوية نظرًا لممنافع التيية و ثـ إلى عديد مف الدوؿ األوروب ،والمممكة المتحدة

إذ أنو قبؿ ظيور وتطبيؽ لجنة  .ىذه المجاف وخاصًة فيما يتعمؽ بتدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي
كاف الحتماؿ وجود تعارض في المصالح بيف اإلدارة والمراجع الخارجي أثر عمى  ،المراجعة

مراجع حيف حيث ىددت إدارة الشركات في بعض الحاالت االستغناء عف ال ،استقالؿ المراجع
وبأنيا تبحث عف  ،ظيور عدـ اتفاؽ عمى األساليب والمبادئ المحاسبية التي تطبقيا اإلدارة

ولكف بعد تكويف لجاف المراجعة وجعؿ اقتراح تغيير المراجع مف اختصاصيا  مراجعيف أكثر تفيماً 
 ( 1995 ،)الجندي. قمت الضغوط مف اإلدارة عمى المراجعيف

 -:ختيار بين الطرق المحاسبية البديمةتخفيض المرونة في اال -2

يعتبر وجود بدائؿ متعددة لمطرؽ المحاسبية فرصة تحاوؿ إدارة الشركة استخداميا لمتحكـ في 
ذا كاف توازف القوى في صالح الشركة فإنو مف المتوقع أف يرضخ  ،والمركز المالي لمشركة األرباح وا 

اسات المحاسبية التي تظير المركز المالي لمشركة المراجع لضغوط اإلدارة الختيار البدائؿ مف السي
وبالتالي فإف وجود معايير محاسبية ممزمة لمشركات تجعؿ إمكانية مخالفة ىذه  ،بصورة غير حقيقية

فإذا قامت الشركة بتغيير المراجع لالختالؼ حوؿ  ،المعايير محدودة بالنسبة لمشركة أو المراجع
 ف المراجعيف اآلخريف مف يتجاوب معيا لمخالفة ىذه المعاييرتطبيؽ المبادئ المحاسبية فمف تجد م

 .( 1991) الدىراوي 
 -:زيادة المسئولية القانونية لممراجع وتحقيق فاعميتيا -3

وكذلؾ بالمعايير  ،وىذا اإلجراء ييدؼ إلى الضغط عمى المراجع بااللتزاـ بإجراءات المراجعة المينية
وعدـ تحقيؽ رغبة اإلدارة إذا ما حدث تعارض أو  ،المينيةالمحاسبية الموضوعة بواسطة الجيات 

وىذه المسئولية القانونية تدفع  ،نزاع حوؿ تطبيؽ ىذه المعايير المحاسبية أو معايير المراجعة
 المراجع لعدـ مجاراة اإلدارة لمخالفة المعايير المحاسبية وبالتالي تساىـ في زيادة استقالؿ المراجع

 .( 1991الدىراوي )
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 Auditor Replacement -:تغيير المراجع توضع قيود عمى إجراءا -4

ووفقًا ليذا األسموب يتـ وضع قيود عمى قدرة إدارة الشركة عمى تغيير و إحالؿ المراجع الحالي 
ففي إنجمترا قاـ معيد المحاسبيف القانونييف بإنجمترا و ويمز بإلزاـ المراجع الجديد  .بمراجع آخر جديد
أف يتصؿ بالمراجع السابؽ لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ أي  ،االرتباط بعممية المراجعة المعروض عميو

في  كما أف معايير المراجعة ،مشاكؿ مينية كانت السبب في عدـ استمراره في عممية المراجعة
كما  ،صؿ بالمراجع السابؽ لنفس الغرضتطمب مف المراجع الجديد أف يت الواليات المتحدة األمريكية

تطمب مف إدارة الشركة أف تفصح عما إذا كاف ىناؾ تغيير  SECنة سوؽ األوراؽ الماليةأف لج
 .وما إذا كاف ىناؾ عدـ اتفاؽ مع المراجع السابؽ حوؿ إجراءات المراجعة والتقارير ،لممراجع

 .( 1991) الدىراوي 
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 المبحث الثاني
 ستقاللية المراجع الخارجي وادور لجان المراجعة في تدعيم وتعزيز موضوعية 

 :مقدمة

جمع معظـ الكتاب عمي أف اليدؼ الرئيسي مف تكويف لجاف المراجعة ىو تأكيد وزيادة مصداقية أ
وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ يجب أف تسعي لجنة المراجعة نحو تدعيـ استقاللية  ،القوائـ المالية

أداء عممية المراجعة بدوف أي ضغوط قد وتمكيف المراجع مف  ،وظيفة المراجعة عف إدارة الشركة
   (  1998 ،) احمد .مي مصداقية نتائجيا أو كفاءتياتؤثر سمبا ع

 كما أف أحد الجوانب اليامة التي ساىمت في حدوث أزمة الكساد االقتصادي التي ىزت العالـ عاـ
 بكؿ جوانبو االقتصادي الرأسمالي، والتي كانت بمثابة نقطة تحوؿ كبير في الفكر 1929، 1928

وتأثير مجالس اإلدارة عمي  ،ىو ضعؼ استقالؿ مراقب الحسابات ،والتي توصؿ إلييا المحمموف
األمر الذي استطاعت معو إدارات الشركات المساىمة في الواليات  ،مراقبي الحسابات والمحاسبيف

إلى انييار  ولقد أدى ذلؾ ،وتضميؿ المساىميف ،المتحدة األمريكية مف إظيار نتائج غير صحيحة
 (  2003 ،)العطار .وأثير في ذلؾ الوقت إلى دعـ استقاللية المراجعيف ،األسيـ بشكؿ كبير

ولقد ازدادت الحاجة إلى خدمات المراجعيف الخارجييف بسبب تزايد حاالت الغش في البيانات المالية 
يعد المراجع الخارجي و  ،المعمنة التي تعتمد عمييا األطراؼ ذات العالقة في قراراتيا االقتصادية

والمطموب منو إبداء رأيو الفني  ،وكيال عف المساىميف في تدقيؽ القوائـ المالية التي أعدتيا اإلدارة
 ،والتخطيط وتنفيذ أعماؿ المراجعة ،وىذا يتطمب االلتزاـ بقواعد السموؾ الميني المحايد منيا

ولكي يقوـ المراجع  ،خطاء الجوىريةلمحصوؿ عمي تأكيد معقوؿ بأف القوائـ المالية خالية مف األ
حرصت العديد مف المنظمات المينية عمى أف يكوف  ،الخارجي بميامو بكؿ موضوعية و استقاللية

زيادة فاعمية واستقاللية المراجع الخارجي في األمور ذات العالقة تعزيز و  المراجعة مف مياـ لجاف
األطراؼ األخرى المستخدمة ثقة المستثمريف و  يجابي في زيادةمما يكوف لو األثر اال ،بعممو كميا

  2009) ،)المومني .ويرشد قراراتيـ االقتصادية ،لممعمومات المحاسبية المحتواة في التقارير المالية

مف الييئات و  ولقد كاف لما شيدتو الساحة العالمية مف فضائح مالية دور واضح في مطالبة الكثير
ما يوفر الحماية والتدعيـ لممراجع ليا مف الكفاءة والفاعمية الباحثيف بتوفير واستخداـ آليات 

ف أيؤكد عمى  ،2002الصادر في عاـ  sarabenes oxelyفيا ىو القانوف األمريكي  ،الخارجي
وذلؾ سعيا  ،لجنة المراجعة ىي الجية الوحيدة بالشركة التي ليا حؽ التعامؿ مع المراجع الخارجي
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  .و مجمس اإلدارة ،ف أية تدخالت مف قبؿ اإلدارة التنفيذيةوراء حماية المراجع الخارجي م
 ( 2007 ،)عبد العزيز

تعزيز اد دور لجنة المراجعة في تدعيـ و وسيتمثؿ ىدؼ ىذا المبحث في محاولة تحديد أبع
و اإلفصاح عنيا في  ،موضوعية و استقاللية المراجع الخارجي عف طريؽ ممارسة أنشطة معينة

 .تقاريرىا السنوية

  -:العالقة بين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي: 2/1/ 3

عمى الرغـ مف التطورات الكبيرة التي شيدتيا لجاف المراجعة نتيجة لمتغيرات التي تميزت بيا ساحة 
إال انو مازالت العالقة بيف لجنة المراجعة بالشركة المساىمة و بيف  ،األعماؿ في اآلونة األخيرة

فقد حظيت وما زالت تحظى ىذه  ،عمى رأس قائمة أولويات عمؿ ىذه المجافالمراجع الخارجي تأتي 
لما يمكف لمجاف المراجعة أف توفره  ،الييئات التنظيميةو  ،اىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيفالعالقة ب

المراجع الخارجي وما يمكف أف يقدمو  ،لممراجع الخارجي مف دعـ ومساندة فيما يوكؿ إليو مف مياـ
تقارير تساعدىا في تقييـ ما ينتيج بالشركات جعة بالشركات المساىمة مف معمومات و لمجاف المرا

  .وما يطبؽ بيا مف إجراءات ،وما يتخذ بيا مف قرارات ،المساىمة مف سياسات
  (2007 ،)عبد العزيز

ؿ فك ،حيث تتقابؿ أىدافيـ النيائية ،لجنة المراجعة عالقة متبادلةوالعالقة بيف المراجع الخارجي و 
وعف البحث عف أي انحراؼ أو إىماؿ أو تالعب مف  ،منيما يحاوؿ المحافظة عمى تكامؿ الشركة

وجعميا  ،الماليةىو دعـ القوائـ  ،اليدؼ النيائي مف لجنة المراجعةوبالتالي يصبح  .جانب اإلدارة
ارجي ؽ دعـ استقالؿ المراجع الخذلؾ عف طريو  ،تفاقا مع حقيقة أوضاع الشركةاأكثر موضوعية و 

 (2003 ،)العطار .المراجعة الداخميةب اإلشراؼ عمى كافة جوانو 

( 61المعيار رقـ ) AICPAصدر المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف أومف ناحية أخرى فقد 
وقد تطمب ىذا المعيار بصفة عامة مف  ،لجنة المراجعةد العالقة بيف المراجع الخارجي و لتحدي

لمراجعة لدييا معمومات كافية بخصوص نطاؽ ونتائج عممية المراجعة المراجع التأكد أف لجنة ا
واإلفصاح عما تكوف  ،والمراقبة عمى عممية التقارير المالية والتي يمكف أف تساعدىا في اإلشراؼ

ومف أىـ األمور التي حددىا المعيار و الواجب عمى المراجع إبالغ لجنة  ،اإلدارة مسئولة عنو
 ( 2008 ،تامر )-:المراجعة عنيا وىي
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يث مف ح ،نطاؽ مسئولية المراجع مف خالؿ معايير المراجعة المقبولة قبوال عامامدى و  .1
عة المقبولة تعي لجنة المراجعة أف تنفيذ عممية المراجعة تتـ وفقا لمعايير المراج الميـ أف
 .عف القوائـ المالية -وليست مطمقة  -عمى تأكيدات معقولة لمحصول ،قبوال عاما

األسس و  ،قة المستخدمة بواسطة اإلدارةمف ناحية الطري ،يرات والتسويات المحاسبيةالتقد .2
 .عمييا المراجع نتائجو حوؿ معقولية ىذه التقديرات يبني التي

 .التغييرات التي تمت فييا أو في تطبيقياو  ،المحاسبية اليامة المستخدمة السياسات .3
والتي يمكف أف  ،Significant Audit Adjustmentsتسويات وتعديالت المراجعة اليامة .4

 . ليا تأثير ىاـ عمى التقرير المالي لممنشاة يكوف
حوؿ األمور التي يمكف  ،Disagreement With Management الخالفات مع اإلدارة .5

أو لتقرير المراجع سواء تـ حميا مع اإلدارة أـ  ،تكوف ليا أىميتيا لمقوائـ المالية لممنشاة أف
 .ال

ومؤثرة  ،والتي تضعيا اإلدارة ويعتبرىا المراجع ىامة ،ي تقابؿ أداء المراجعةالصعوبات الت .6
 . عممية المراجعة عمى

  -:االتصال بين المراجع الخارجي و لجنة المراجعة: 2/2/ 3

نشرة معايير  Auditing Standard Board( ASB)وقد اصدر مجمس معايير المراجعة 
"  Communication with Auditجاف المراجعة بخصوص االتصاؿ بم 61no. SAS المراجعة

"Committee بشأف  ،والتي تنظـ عممية االتصاؿ بيف المراجع الخارجي ولجنة المراجعة
وقد أدت ىذه النشرة إلى توسيع  ،المعمومات التي يتعيف عمى المراجع إبالغيا إلى لجنة المراجعة

المعمومات الكافية لمجنة  ع بتوفيري بحيث تضمف قياـ المراجنطاؽ مسؤولية المراجع الخارج
والوفاء بمسؤولياتيا اإلشرافية عمى عممية  ،وضماف قياميا بواجباتيا ،المراجعة لالضطالع بوظائفيا

 (  2009 ،) سامي .تقرير واإلفصاحال

ألف  ،أنو يجب أف ال يكوف ىناؾ أي قيود عمى اتصاؿ لجنة المراجعة بالمراجعيف الخارجييفكما 
وأنو مف األفضؿ في بعض  ،وغير متحيزة ،يسمح بتبادؿ معمومات موثوؽ فييا ىذا االتصاؿ

األحياف أف يتـ ىذا االتصاؿ مف خالؿ عقد اجتماعات خاصة مع المراجع الخارجي بدوف وجود 
وبحسب  .وقد يكوف مف المناسب عقد ىذه االجتماعات بعد انتياء االجتماع الدوري لمجنة ،اإلدارة

فإنيا تتطمب القياـ بإجراء اتصاالت  ،لمراجعة الصادرة عف المنظمات المينيةالعديد مف معايير ا
التصرفات غير و  ،خارجي بالتقرير عف المخالفاتويقوـ المراجع ال ،محددة مع لجنة المراجعة
أما عف  .طالما كانت ىذه التصرفات عمى درجة كبيرة مف األىمية ،القانونية إلى لجنة المراجعة
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فإنو يجب أف يتـ التقرير عنيا  ،رفات غير القانونية التي تتورط فييا اإلدارة العمياالمخالفات والتص
 ( 1998 ،) أحمد .في جميع األحواؿ

ومناقشتيـ لألمور اليامة مع  ،ويجب التأكيد ىنا عمى أف تحسيف االتصاؿ مع المراجعيف الخارجييف
شكؿ مف اإلشكاؿ أف نزاىة اإلدارة  ال يعني بأي ،أو مع كؿ أعضاء مجمس اإلدارة ،لجنة المراجعة

كما إف ذلؾ ال يعني  ،أو أف ىذه اإلدارة غير قادرة عمي أداء مياميا ،التنفيذية بالشركة محؿ شؾ
فالمراجعيف الخارجييف  ،أيضا تجاىؿ المراجعيف الخارجييف ألىمية االتصاؿ مع اإلدارة التنفيذية

 .عند أدائيـ الختباراتيـ خالؿ فترة المراجعة رةيحافظوف دائما عمي عالقات اتصاؿ قوية مع اإلدا
 ( 2008 ،تامر)

ولكنو إذا عمـ بيا  ،وال يعد المراجع الخارجي مطالبا بالبحث عف األمور التي يجب التقرير عنيا
 ،أو عند قيامو بإجراءات المراجعة ،إثناء قيامو بفحص ىيكؿ الرقابة الداخمي لتكويف خمفية بشأنو

وقد تختمؼ طريقة وتوقيت إبالغ المجنة  .لة إبالغ لجنة المراجعة بيذه األمورفعميو في ىذه الحا
فقد يتـ تحديد مسئوليات المراجع الخارجي المتعمقة بأداء عممية المراجعة مف خالؿ  ،بيذه الحقائؽ

أما بالنسبة الختبار المبادئ المحاسبية فيمكف االتصاؿ بشأنيا مف خالؿ تقرير  ،خطاب التعاقد
فيمكف إبالغيا إلى لجنة المراجعة سنويا  ،وبالنسبة لألمور أو الموضوعات األخرى ،مستقؿمكتوب 

باالتصاؿ مع لجنة  لممراجع الخارجي عند قيامو مدخمينوأف ىناؾ  .في االجتماعات الخاصة
 (  1998 ،) احمد - :المراجعة

  -:االتصال قبل بداية عممية المراجعة -:األول

ومسئولية  ،معمومات الخاصة بمستوي التأكيد الذي تقدمو المراجعة الخارجيةنو بالنسبة لمإوىنا ف 
وعف المعمومات األخرى الواردة بممحقات التقارير  ،المراجع الخارجي عف ىيكؿ الرقابة الداخمية

مما يسمح  ،فمف األفضؿ أف تتـ مناقشتيا مع لجنة المراجعة قبؿ البدء في عممية المراجعة ،المالية
  .مراجعة أف تعيد النظر في ىذه األمورلمجنة ال
  -:االتصاالت التي يجرييا المراجع الخارجي إثناء قيامو بعممية المراجعة -:الثاني

أما في ىذه الحالة فقد ال يتـ تحديد بعض المعمومات المطموب إبالغيا إلي لجنة المراجعة إال بعد 
ي تتمكف لجنة المراجعة مف الوفاء ومع ذلؾ فمك –أو حتى بعد إتماميا  ااعممية المراجعة 

يتعيف عمي المراجع الخارجي أف يقوـ بنقؿ ىذه المعمومات إلى  ،بمسئولياتيا في توقيت مناسب
 –حتى ولو كاف ذلؾ بعد صدور التقرير  –المجنة بمجرد أف يكوف ذلؾ ممكنا مف الناحية العممية 

ة إعداد التقارير المالية بمعرفة إدارة خاصة إذا كانت ىذه المعمومات ترتبط بوجود قصور في عممي
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وبالتالي فإنو مف الضروري أف يتـ االتصاؿ بيف المراجع الخارجي ولجنة المراجعة في  .الشركة
ومسئولية المراجع ىو أف يتأكد مف إبالغ لجنة المراجعة باألمور والحقائؽ  ،الوقت المناسب

 .المطموبة
دارة الشركة ميزان القوة بين المراجع الخارجي: 3/2/3  -:وا 

ف استقالؿ المراجع الخارجي يتمثؿ في قدرتو عمى مقاومة الضغوط التي تمارسيا إدارة الشركة إ
وأف احتفاظ المراجع باستقاللو عند قيامو بعممو يعتمد بدرجة كبيرة عمى توازف القوى بينو  ،عميو

ي تنتج عف تحكـ وأف مصادر قوة الشركة لمضغط عمى المراجع الخارج ،وبيف مجمس الشركة
وتوفير  ،فضاًل عف تحديد أتعابو ،الشركة في اختياره وتغييره في حالة عدـ قيامو بتمبية رغباتيا

التي  طبيعة الخدمةأما مصادر قوة المراجع الخارجي فتتمثؿ في  ،المناخ المالئـ لممارسة أعمالو
أعماؿ المراجع تتصؼ بالروتينية بمعنى أنو كمما كانت  ،يؤدييا المراجع )روتينية أـ غير روتينية (

وأيضًا مف  ،كمما زادت قوة الشركة وزادت قدراتيا عمى ممارسة الضغوط عمى المراجع الخارجي
 ،مف الخدمة الطرؼ المستفيدطبيعة  ،مصادر قوة المراجع الخارجي في مواجية ضغوط اإلدارة

في حيف تجني  ،دفع أتعابوفالمراجع الخارجي يكوف في موقؼ ضعيؼ ألف الشركة ىي التي تقوـ ب
وبالتالي زيادة قدرة الشركة عمى ممارسة  ،أطراؼ أخرى الفائدة الرئيسية مف عممية المراجعة

حيث تمتمؾ قوة  ،ف ميزاف القوى يميؿ لصالح الشركةفإ وبناًء عميو ،الضغوط عمى المراجع الخارجي
ع الخارجي لطمبات الشركة ويخرج ومف ثـ يذعف المراج ،مؤثرة وفعالة في مواجية المراجع الخارجي

نظرًا ألف مقدرتو عمى مقاومة  ،وكذلؾ قواعد السموؾ الميني ،عف معايير األداء في المراجعة
أف السبب المباشر وراء اىتزاز الثقة في استقالؿ المراجعيف  ،ويرى البعض .الضغوط تعد محدودة

كيا المراجع إذا ما قورنت بالسمطة التي يرجع إلى عدـ تكافؤ السمطة التي يمتم ،في اآلونة األخيرة
 ،فالمشكمة الحقيقية التي تواجو مينة المراجعة اليوـ ىي االفتقار إلى السمطة ،تمتمكيا إدارة الشركة

ولكنو مع األسؼ ال يممؾ السمطة الكافية لتنفيذ  ،فالمراجع المستقؿ يجب أف يؤدي عممو كقاضي
فقياـ  ،المراجعيف إلى إضعاؼ ىذه السمطة إلى حد كبيروقد أدت المنافسة الشديدة بيف  ،أحكامو

قد تكوف وسيمة فعالة وتعبيرًا صريحًا عف عدـ  ،المراجع بتقديـ استقالتو وعدـ إتماـ عممية المراجعة
ولكف المشكمة ىي وجود مراجعيف آخريف عمى استعداد  ،إدارة الشركة االستجابة لمضغوط مف جانب

تماـ عممية ا ألخذ العميؿ عطاء العميؿ تقريرًا نظيفاً  ،لمراجعةوا  ف المحصمة النيائية الستقالة أأي  ،وا 
لذا فقد عمؽ  .وحصوؿ مراجع آخر عمى األتعاب ،المراجع ىي حصوؿ العميؿ عمى تقرير نظيؼ

مجتمع األعماؿ آمااًل كثيرة عمى لجاف المراجعة في سد الفجوة بيف ما يحتاجو عمؿ المراجع 
 ( 2007 ،)عبد العزيز .ما يممكو بالفعؿ مف أدوات الخارجي مف سمطات وبيف
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 -:دور لجان المراجعة في تدعيم و تعزيز موضوعية واستقاللية المراجع الخارجي: 3/2/4

في  AICPAتابعة لممجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف ال Cohenطبقًا لما توصمت إليو لجنة 
يشتمؿ عمى أعضاء خارجييف ولجنة  فإف مجمس اإلدارة الذي ،1978تقرير نشر في عاـ 

دارة  ،لممراجعة يعتبر أفضؿ وسيمة لتحقيؽ والحفاظ عمى توازف العالقة بيف المراجع الخارجي وا 
أف االتجاه نحو تكويف لجاف و  ،فعالة لحماية مصمحة حممة األسيـكما أنيا أداة  ،الشركة العميمة

يح بأنيـ ينحازوف في بعض األحياف نحو ترجمراجعة يعتبر أحد ردود الفعؿ عمى انتقاد المراجعيف 
وفي زة وصؿ بيف اإلدارة والمراجعيف حيث تعمؿ لجاف المراجعة كيم المصمحة االقتصادية لعمالئيـ

نفس الوقت كحاجز بينيما نظرًا لمدور الذي تمعبو لجاف المراجعة في ترشيح المراجع الخارجي الذي 
وعدالة األتعاب  ،لمراجع فيما يتعمؽ بموضوعية تقييـ أدائومما يطمئف ا ،وتحديد أتعابو ،سيتـ تعيينو
حدة الضغوط التي قد تمارسيا اإلدارة عميو أثناء  وىو األمر الذي يخفؼ مف ،عمييا التي يحصؿ

 ،1987في أكتوبر مف عاـ  Treadwayعف لجنة  وكاف التقرير الصادر .قيامو بعممية المراجعة
خارجي في الحفاظ عمى اجعة واإلدارة مساعدة المراجع القد أوصى بأنو عمى كؿ مف لجنة المر 

 SECالرئيس السابؽ لييئة تداوؿ األوراؽ المالية  james Treadwayوكاف قد أوضح  ،استقاللو
وكذلؾ مف أف  ،تنتج مف تسمط اإلدارة الخارجوفأف الضغوط الشديدة التي يتعرض ليا المراجعوف 

جبة في أداء مسؤولياتيا بشكؿ سميـ أو التي تفتقر إلى لجنة المراجعة ال تمارس العناية الوا
 (  1998 ،)أحمد .الحساسية وسرعة االستجابة بالقدر الكافي

وأشار معظـ الكتاب عمى أف اليدؼ النيائي مف تكويف لجاف المراجعة اختياريًا أو إلزاميًا في العديد 
اتفاقًا مع حقيقة أوضاع موضوعية و وجعميا أكثر  ،الماليةمف الدوؿ ىو تدعيـ الثقة في القوائـ 

المراجع مف  وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ تسعى لجنة المراجعة نحو تدعيـ استقاللية ،الشركة
وترتبط أىمية  ،فاستقاللية وظيفة المراجعة تتحقؽ بتحقؽ استقاللية المراجع الخارجي .ضغوط اإلدارة

ـ بو كوكيؿ عف أصحاب األمواؿ في تدقيؽ استقاللية المراجع الخارجي بالدور المزدوج الذي يقو 
وتحديد أتعابو وأف يبدي رأيو المحايد  ،القوائـ المالية التي أعدتيا اإلدارة وتممؾ سمطة تعيينو وعزلو

 (  2003 ،) العطار .فييا

وتحديد أتعابو وتسوية أي خالفات قد تنشأ  ،كما أف قياـ لجاف المراجعة بترشيح المراجع الخارجي
تجعؿ مف لجنة المراجعة بالشركة حاجزًا بيف المراجع  ،إدارة الشركة أثناء قيامو بواجباتو بينو وبيف

والخمفية المينية  ،وخبرات ،وأنو بتحميؿ آثار كؿ مف استقالؿ ،الخارجي واإلدارة التنفيذية بالشركة
ع بيف كؿ ألعضاء لجنة المراجعة عمى ما تصدره لجاف المراجعة مف أحكاـ بشأف الخالفات التي تق

أف ليذه المتغيرات الثالثة أثرًا  ،مف المراجع الخارجي واإلدارة التنفيذية بالشركة محؿ المراجعة
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ية إدارات الشركات محؿ واضحًا في ما توفره لجاف المراجعة مف دعـ لممراجع الخارجي في مواج
بمحاولة  2002الصادر في عاـ  Sarabenes Oxelyوقد جاء القانوف األمريكي  ،المراجعة

حيث أكد عمى أف لجنة المراجعة ىي  ،لحماية المراجع الخارجي مف أية تدخالت مف قبؿ اإلدارة
الجية األولى والوحيدة المنوط بيا التعامؿ مع المراجع الخارجي وتتدخؿ في عممو وتختاره وتتمقى 

 (  2007 ،عبد العزيز)  .منو تقاريره بما يعود عمى المراجع الخارجي بمزيد مف االستقاللية والحياد

مرتبطيف بكونو  ،وجودة أدائوتدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي  انطالقًا مف كوف ويرى الباحث أنو
وطرؼ ثالث محايد لديو القدرة  ،وكياًل عف المساىميف في مراجعة القوائـ المالية التي أعدتيا اإلدارة

ومف خالؿ ىذا الدور لمجاف  ،وماتعمى إبداء رأي فني محايد فيما ورد بيذه القوائـ مف معم
ومف خالؿ الدراسات السابقة التي تناولت ىذا  ،المراجعة في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي

الموضوع فإنو تـ تناوؿ مجموعة مف الوظائؼ واألنشطة التي تقوـ بيا لجاف المراجعة وذات ارتباط 
 :وىي كالتالي ،مباشر بحماية استقالؿ المراجع الخارجي

 .توصية باختيار ) ترشيح ( المراجعيف الخارجييف وتغييرىـ وتحديد أتعابيـال .1
 .المراجع الخارجي وتحديد أتعابيا الموافقة عمى الخدمات اإلضافية المقدمة مف .2
 .فحص جوانب عدـ االتفاؽ بيف المراجع الخارجي واإلدارة .3
 .مناقشة خطاب المراجع الخارجي لإلدارة .4
عداد ا .5  لتقارير.فحص خطة المراجعة وا 
  -:التوصية باختيار )ترشيح( المراجعين الخارجيين وتغييرىم وتحديد أتعابيم :أوالً 

وأف قياـ لجنة  ،اإلقصاء مف المياـ أكثر العوامؿ تيديدًا الستقالؿ المراجع الخارجي إف التغيير أو
خارجييف مف المراجعة بترشيح المراجعيف الخارجييف وتمقي عروضيـ يساىـ في حماية المراجعيف ال

  ( 2007 ،) عبد العزيز .خطر العزؿ
وعمى الرغـ مف أف ترشيح المراجعيف الخارجييف وتحديد أتعابيـ بواسطة لجاف المراجعة المستقمة 

ويحافظ عمى  ،عف اإلدارة في الشركات المساىمة سوؼ يدعـ أكثر مف استقالؿ ىؤالء المراجعيف
وأف قوانيف الشركات في معظـ دوؿ العالـ تنظـ  ،شركاتالتوازف في القوة بينيـ وبيف إدارة تمؾ ال

ر مف سمطة فتجعؿ ىذه األمو  ،األمور المتعمقة بتعييف المراجعيف أو تغييرىـ وتحديد أتعابيـ
إال أف الواقع العممي  ،استقالؿ المراجعيف عف اإلدارةوذلؾ لممحافظة عؿ  الجمعية العامة وحدىا

في مثؿ ىذه األمور مما يضعؼ مف موقؼ المراجعيف وييدد  يثبت أف اإلدارة تمعب دورًا كبيراً 
 (  2008 ،) تامر .استقالليـ



112 
 

ف قياـ إدارة الشركة بعممية اختيار وتعييف وتحديد أتعاب المراجع الخارجي مف فإ، ىذا اإلطار فيو 
ارة الشركة نظرًا ألف إد ،الناحية العممية قد يثير جداًل حوؿ قدرة المراجع الخارجي في القياـ بميامو

وفي ىذه الحالة فإف إدارة الشركة تكوف قادرة عمى  ،وتحديد أتعابو ،وعزلو ،ليا الحؽ في تعيينو
وبالشكؿ الذي يحقؽ أىدافيا  ،جيفرض مجموعة مف السياسات المحاسبية عمى المراجع الخار 

شكؿ الذي ويكوف المراجع الخارجي غير قادر عمى منافسة اإلدارة في مدى مالئمة السياسات بال
اقترحت  ،ولتجنب الوقوع في مثؿ ىكذا وضع .يؤثر عمى األىداؼ المرجوة مف المراجعة الخارجية

مف تدخؿ  العديد مف الدراسات قياـ لجنة المراجعة بيذا الدور بيدؼ حماية استقاللية المراجع
 ( 2009 ،) سعيد .اإلدارة

مف أىـ  المعايير العامةمحاسبيف أف كما اعتبرت لجنة إجراءات المراجعة بالمعيد األمريكي لم
وتعتبر  ،وأف غياب أحدىا يجعؿ باقي المعايير غير ذات موضوع ،معايير المراجعةمجموعات 

إذ أنيا تتعمؽ  ،المعايير العامة مرشدات ىامة لمجاف المراجعة عند ترشيح واختيار مراجع الحسابات
المراجعة أف تراعي ضرورة أف يكوف  وعمى لجنة ،بالتكويف الشخصي والعممي لمراجع الحسابات

بمعرفة لجنة  ،ويرتبط بترشيح واختيار مراجع الحسابات .مراجع الحسابات كؼء ومستقاًل ومحايداً 
وفقًا لمعايير االستقاللية  –المراجعة ضرورة مراعاة توافر االستقالؿ والحياد في مراجع الحسابات 

ستقاللية وحياد مراجع الحسابات عمى أساس ويجب أف تتعامؿ لجنة المراجعة مع ا –والحياد 
 (  2005 ،) السقا و أبو الخير مستمر وليس فقط ما يتعمؽ بالمراجعة األولى

 :كما أنو يجب عمى لجنة المراجعة عند التوصية بتعييف المراجعيف الخارجييف مراعاة ما يمي
  ( 2003 ،غالي)

 .صناعة التي تنتمي إلييامدى خبرة ومعرفة المراجعيف الخارجييف بالمنشأة وال .1
 مؤىالت أعضاء فريؽ المراجعة وسياسة التناوب الوظيفي ليـ. .2
 .أساس تحديد األتعاب .3
 Peerوفحص أحدث تقرير لمراجعة القريف  ،برنامج رقابة الجودة في مكتب المراجعة .4

Review حيث يتـ فحص أداء مكاتب المراجعة بواسطة بعضيا البعض. 

مثؿ  ،عدة اعتبارات تحكـ اختيار مراجع خارجي معيف دوف غيرهىناؾ  فإفوفي ىذا الخصوص 
ومع ذلؾ فإف ىناؾ  ،وفكر وفمسفة اإلدارة ،وتاريخيا ،وطبيعة نشاطيا ،وموقعيا ،حجـ الشركة

األىداؼ العامة التي يمكف أف تساعد لجنة المراجعة في تقييـ المراجعيف بعض المعايير و 



113 
 

الكفاءة مف خالؿ تحري  تسعى إلى المراجعيف المالئميف ذويفالشركة محؿ المراجعة قد  .الخارجييف
  ( 1998 ،) احمد -:فيما يتعمؽ بالمجاالت اآلتيةجودة أداء المراجعة 

 .و التطبيؽ المتوازف لبرنامج المراجعة ،تحقيؽ أىداؼ المراجعة .1
 .المدى الذي تكتمؿ خاللو عممية المراجعة في شكؿ زمني .2
أ عمى معايير وقواعد إعداد القوائـ المالية النيائية مف اإلضافة والتطوير الذي قد طر  .3

 .المينية لمنشأة المراجعة ؿ الخبرةخال
تجاه البنود أو المناطؽ  مدى نجاح المراجع الخارجي في لفت انتباه اإلدارة ولجنة المراجعة .4

جع لمتحكـ في ىذه وأي توصيات إيجابية يوجييا المرا ،لدرجة مخاطرة أعمى المعرضة
 .الرقابة عمييا طر وتحقيؽالمخا

والخاصة بجعؿ الشركة  ،مدى االستفادة التي تجنييا الشركة مف المراجعيف الخارجييف .5
التي طرأت  والتطورات ،بالمفاىيـ واألساليب الحديثة في المحاسبة والمراجعة عمى دراية

فيف تدعيـ الخمفية العامة لممعرفة لدى معدي الحسابات والمشر  مما يؤدي إلى ،عمييا
 .عمييا

بيدؼ التأكد  ،كما يجب أف تساىـ لجنة المراجعة بدور فعاؿ في عممية تغيير المراجعيف الخارجييف
 ،مف أنو ال يتـ االستغناء عنيـ نتيجة تمسكيـ بوجيات نظر صحيحة تخالؼ وجيات نظر اإلدارة

ف الخارجييف حيث أف ذلؾ يعتبر وسيمة ميمة لممحافظة عمى التوازف في العالقة بيف المراجعي
وىذا ما جعؿ قواعد القيد في بورصة نيويورؾ  .وبما يحافظ عمى مصالح المساىميف ،واإلدارة

NYSE وليس ىذا  ،تخوؿ سمطة تعييف أو عزؿ المراجع الخارجي فقط لمجنة المراجعة بالشركة
مرار بؿ إنيا أكدت أف مف بيف واجبات لجنة المراجعة األساسية تقرير مدى إمكانية است ،فحسب

 (  2007 ،) عبد العزيز .المراجع الخارجي في مزاولة ميامو مف عدمو

تطمب مف الشركات المساىمة  SECومما ىو جدير بالذكر أيضًا أف ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية 
 ،وجوانب عدـ االتفاؽ معيـ ،العامة اإلفصاح في تقاريرىا عف أية تغيرات في المراجعيف الخارجييف

  (2003 ،) غالي .عمى القوائـ المالية -في حالة تطبيقيا –ت نظر ىؤالء المراجعيف وتأثيرات وجيا

ف عممية عزؿ المراجع تتأثر إلى حد كبير بنوع التقرير الذي يصدره المراجع عف الشركة محؿ أكما 
ففي ىذه الشركات غالبًا ما . وذلؾ في حالة الشركات التي ال توجد بيا لجاف مراجعة ،المراجعة

أما بالنسبة لمشركات  ،ر عممية إصدار المراجع لتقرير المراجعة بتحفظات جوىرية عف عزلوتسف
ف عممية عزؿ المراجع ال تتأثر بنوع تقرير المراجعة الذي يصدره فإالتي توجد بو لجاف مراجعة 
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 ،وبالتالي فإف وجود لجنة المراجعة في الشركات يحد مف عممية عزؿ المراجع .المراجع عف الشركة
ذا حدث ذلؾ وتـ عزؿ المراجع في الشركات التي توجد بيا لجاف مراجعة فمف األرجح أف يكوف  ،وا 

وىذه النتيجة تعني أف لجاف المراجعة  .العزؿ راجع ألسباب أخرى بخالؼ نوع تقرير المراجعة
وذلؾ ألف إحساس المراجع بأف نوع تقرير  ،تساعد عمى تعزيز وحماية استقالؿ المراجع الخارجي
وأف ذلؾ سوؼ يساعد  ،لف يترتب عميو عزلو ،المراجعة الذي يصدره عف الشركة ميما كاف نوعو

يستطيع في ظمو القياـ بأداء ميمتو في حياديو  ى توفير مناخ مف األماف لممراجعوال شؾ عم
مالية بعد والقوائـ ال واستقالؿ تاـ بما يضمف سالمة و أمانة وحيادية البيانات الواردة بالتقارير المالية

  ( 2003 ،) العطار .عممية المراجعة

نيا تخضع إلى عديد مف فإديد أتعاب المراجع الخارجي وأما عف دور لجنة المراجعة في تح
وفي ىذه الحالة فإف نتيجة  ،باعتبارىا عممية غير ممموسةوذلؾ نظرًا لطبيعة المراجعة  تالمناقشا

وىنا  ،رؼ األقوى في التعامؿ وىو إدارة الشركةىذه المناقشات سوؼ تكوف دائمًا في اتجاه الط
وىناؾ . تظير أىمية أف تقوـ لجنة المراجعة بيذه الميمة نظرًا الستقاللية أعضائيا عف الشركة

 النوع األوؿويتمثؿ  ،مف القيود التي تضغط عمى المراجع وىو بصدد تنفيذ عممية المراجعة نوعاف
جودة في ما ينتظره المجتمع مف مستوى و  النوع الثانيمثؿ ويت ،في القيود الخاصة بالوقت والتكمفة

وال  ،وما ارتبط ذلؾ مف تعرض المراجع لممساءلة القانونية في بعض الحاالت ،خدمات المراجعة
 (2009 ،سعيد) .شؾ أف ىناؾ تساؤالت تظير حوؿ تأثير ىذه القيود عمى تحديد أتعاب المراجعة

بيدؼ التأكد مف أنيا كافية  ،المراجعة أتعاب المراجعةنو مف الضروري أف تفحص لجنة لذلؾ فإ
ويتطمب ذلؾ إلماـ أعضائيا بمستوى أتعاب المراجعة التي تتحمميا  ،لتنفيذ عممية المراجعة بكفاءة

ذ  ،ت األخرى المماثمةالمنشآ اتضح ليا أف أتعاب المراجعة منخفضة بدرجة كبيرة عف المستوى وا 
ألنو قد يثير القمؽ بخصوص جودة عممية  ،ؼ عمى أسباب ذلؾفإنو يجب التعر  ،المتعارؼ عميو

ذا كانت أتعاب المراجعة مرتفعة بدرجة كبيرة عف المستوى المتعارؼ عميو ،المراجعة فإنو يجب  ،وا 
والتفاوض مع المراجعيف مف أجؿ تخفيضيا إلى المستوى  ،عمى لجنة المراجعة عدـ الموافقة عمييا

أف بعض المنظمات المينية قد أوصت لجنة المراجعة بالتأكد مف  رجدير بالذك ىو ومما .المعقوؿ
 وكاممة ،Comprehensiveلضماف تنفيذ مراجعة شاممة  ،Sufficientأف أتعاب المراجعة كافية 

Complete  وفعالةEffective. (2003 ،)غالي  

أال يمثؿ  ،دامثؿ بريطانيا وايرلن ،تقضي قواعد السموؾ الميني في بعض الدوؿ ،وفي ىذا الصدد
مف إجمالي دخؿ  –كحد أقصى  –15% حجـ اعتماد المراجع الخارجي عمى عميؿ واحد أكثر مف
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حيث أف موضوعية واستقاللية المراجع الخارجي قد تتأثر بسيولة إذا  ،منشأة المراجعة مف األتعاب
  ( 1998 ،) أحمد .ألتعاب عمى عميؿ واحد فقطكاف ىناؾ اعتماد كبير في حصولو عمى ا

  -:الموافقة عمى الخدمات اإلضافية المقدمة من المراجع وتحديد أتعابيا :ثانياً 

نتيجة التساع بيئة أعماؿ الشركات المساىمة فقد ترغب اإلدارة في الحصوؿ عمى خدمات إضافية 
حيث باتت الخدمات  ،مف المراجعيف الخارجييف بخالؼ مراجعة القوائـ المالية والحسابات الختامية

فية المقدمة مف المراجع الخارجي إلدارة المنشاة مف العوامؿ التي تيدد استقالؿ وحياد اإلضا
أف يحمي مجتمع األعماؿ مف خطر  Sarabenes Oxelyلذا فقد حاوؿ قانوف  ،المراجع الخارجي
بأف ألـز لجنة المراجعة بالشركة باعتماد كافة الخدمات التي يؤدييا المراجع  ،ىذه الخدمات
دارتياالخارجي ل أو كانت  ،سواء كانت تمؾ الخدمات تتعمؽ بمراجعة القوائـ المالية ،مشركة وا 

عمى أف تقـو  ،أو نظـ الرقابة الداخمية ،خدمات أخرى بخالؼ ذلؾ مثؿ إمساؾ الدفاتر المحاسبية
لجنة المراجعة بفحص خطط اإلدارة لالرتباط بالمراجعيف الخارجييف لتنفيذ تمؾ الخدمات مع مراعاة 

 (  2007) عبد العزيز،  و األتعاب المقدرة ليا ،يعة تمؾ الخدماتطب

أكد عمى ضرورة قياـ لجنة المراجعة بوضع توصيات حوؿ  ،( 2003 ،أف تقرير )سميثكما 
كما أوجب عمى لجنة المراجعة التأكد مف أف تقديـ  ،الخدمات األخرى التي يقـو بيا المراجع
وفي ىذا السياؽ يجب عمى لجنة  .د مف نوعية المراجعةالمراجع ليكذا خدمات لف يؤثر أو يفس

  :المراجعة أف تأخذ بعيف االعتبار النقاط التالية

 .ميارات متوافقة مع طبيعة الخدمات التي يقدميا المراجع الخارجي .1
ية المراجع وخصوصًا مف تقديـ ىذا النوع مف الخدمات لف يؤثر عمى استقاللأف التأكد مف  .2

 .الشركة قبؿ إدارة
 .مة مستوى األتعاب المدفوعة لمستوى ىذه الخدمات وطبيعتياءالتأكد مف مال .3

مع المراجعيف لتقديـ  كما أف التقرير ألـز إدارة الشركة لتحديد سياسة واضحة المعالـ بشأف التعاقد
عمى لجنة المراجعة مراقبة مدي التزاـ ىذا النوع مف العالقات التعاقدية مع  وأنو ىكذا خدمات

وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حدد عدة نقاط تمثؿ حاالت عمى  ،دات األخالقية والمينيةاإلرشا
  -:لجنة المراجعة أخذىا بعيف االعتبار

 .إذا كاف المراجع ىو نفسو مالؾ الشركة التي سيقوـ بتقديـ خدمات إلييا .1
 .إذا كاف المراجع يقوـ باتخاذ قرارات إدارية نيابة عف إدارة الشركة .2
 .ناؾ مصالح متبادلة بيف الطرفيفإذا كاف ى .3
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قد أكدت عمى تأثير الخدمات األخرى التي  ،أف بعض األبحاث والحقائؽ المثبتة روالجدير بالذك
لمطاقة والتي أحدث  Enronما حدث مع شركة  وخصوصاً  ،يقدميا المراجع عمى استقالليتو

حيث أظيرت  ،عب مالي بياعندما تـ اكتشاؼ تال 2002عاـ  ييارىا ىزة في االقتصاد األمريكيان
 ،مميوف دوالر مقابؿ خدمات المراجعة العادية لممراجع 25الدراسات أف إدارة الشركة قد قامت بدفع 

وىذا ما أثار زوبعة مف  ،مميوف دوالر لنفس المراجع مقابؿ خدمات أخرى غير المراجعة 27ومبمغ 
الذي مف المفترض أف تمعبو لجنة  أىمية الدور وعمى ،ىذه الخدمات الشكوؾ والجدؿ حوؿ طبيعة

  (2009 ،) سعيد .المراجعة

 وليذا ونظرًا ألف األتعاب المينية الكبيرة التي قد يحصؿ عمييا المراجعيف مقابؿ خدمات المراجعة
 عمىفإنو يجب  ،ومستوى أدائيـ الميني ،والخدمات االستشارية لإلدارة مما قد يؤثر عمى استقالليـ

عمى تأثيرات وضغوط األتعاب التي يحصؿ عمييا المراجعيف عمى تطبيؽ  لجنة المراجعة التعرؼ
 (  2003 ،)غالي .كما يجب عمييـ تقييـ استقالؿ المراجعيف بصفة دورية ،المبادئ المحاسبية

 -:فحص جوانب عدم االتفاق بين المراجع الخارجي واإلدارة :ثالثاً 

عمى لجنة المراجعة أف تراجع مع المراجع  فإنو يجب ،NYSEوفقًا لقواعد القيد ببورصة نيويورؾ 
 .بما في ذلؾ أي خالؼ يقع مع اإلدارة بالشركة ،الخارجي أية معمومات تواجيو أثناء قيامو بعممو

فإف لجنة المراجعة مسئولة عف حؿ ما قد  ،Sarabenes Oxelyكما جاء في القانوف األمريكي 
ومف الضروري أف تقـو  ،وص القوائـ الماليةيقع مف خالفات بيف المراجع الخارجي واإلدارة بخص

تحاوؿ تقريب ف أو  ،لجنة المراجعة بفحص جوانب عدـ االتفاؽ بيف المراجعيف الخارجييف واإلدارة
مع المحافظة في نفس الوقت  ،وتضييؽ نواحي االختالؼ ألدنى حد ممكف وجيات النظر بينيما

 االتصاؿ المباشر وغير المقيد لممراجعيفكما يجب إتاحة حرية  ،عمى استقالؿ ىؤالء المراجعيف
بمجنة المراجعة لمناقشة أية موضوعات ذات ارتباط بمجاؿ عمميـ حيث أف الخالؼ الميني أمر 

 ( 2007 ،عبد العزيز). وارد

د عمى أىمية دور لجنة المراجعة في تدعيـ استقالؿ المراجعيف يكو يجب التأنفإ ،وفي ىذا اإلطار
ف معضمة التقرير المالي وذلؾ أل النظر مع اإلدارة تث اختالؼ في وجياالخارجييف في حالة حدو 

تتمثؿ في أف المبادئ المحاسبية المقبولة تسمح لممديريف بقدر كبير مف الحرية في االختيار مف 
ولذلؾ فاف األمر يتطمب إجراء  ،مما يؤثر عمي التقارير المالية لممنشًات ،بيف الممارسات المحاسبية

والى أف يتحقؽ ذلؾ فاف لجنة المراجعة تعتبر  ،إصالحات مالئمة لممحاسبة والمراجعة تحسينات أو
والوقاية  ،وسيمة فعالة لتدعيـ استقالؿ المراجعيف عند حدوث اختالؼ في وجيات النظر مع اإلدارة
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وقد أوضحت احدي الدراسات أف المراجعيف الخارجييف يحصموف  .مف إعداد تقارير مالية مضممة
امة عمى التأييد الكافي مف أعضاء لجنة المراجعة في حالة حدوث اختالفات في وجيات بصفة ع

كما أف ذلؾ يعتمد عمي خمفية أعضاء لجنة  ،النظر مع إدارات المنشات حوؿ بعض األمور الفنية
والحالة المالية لممنشاة محؿ  ،وطبيعة الخالؼ مع اإلدارة ،وحجـ مكتب المراجعة ،المراجعة
  ( 2003 ،)غالي. المراجعة

  -:مناقشة خطاب المراجع الخارجي لإلدارة :رابعاً 

 ،يقوـ العديد مف المراجعيف الخارجييف في نياية عممية المراجعة السنوية لمشركة محؿ المراجعة
بكتابة خطاب إلى اإلدارة يتضمف توصيات حوؿ بعض األمور اليامة التي الحظيا أثناء قيامو 

كما  ،لضوء عمى األمور التي يرى أنيا األكثر أىمية مف وجية نظرهحيث يتـ إلقاء ا ،بالفحص
أو مف خالؿ  ،يتضمف الخطاب المشاكؿ التي تواجو الشركة والتي تـ التعرؼ عمييا أثناء الفحص

ويعتبر خطاب اإلدارة نقطة بداية مالئمة لمموضوعات الرئيسية التي سوؼ يتـ  ،خبرتو العممية
والتي يمكف أف تشكؿ أساس التوصيات التي سوؼ توجو إلى  راجعةمناقشتيا مف خالؿ لجنة الم
 (  1998 ،حمدأ) .مجمس اإلدارة في المستقبؿ

أنو عمى المراجع الخارجي أف يقدـ تقارير  ،Sarabenes Oxely وكما جاء بالقانوف األمريكي
المحاسبية والبدائؿ  ،لمجنة المراجعة بشاف كؿ مف المبادئ والممارسات المحاسبية المستخدمة

ت تمت بينو وبيف إدارة وأية اتصاال ،و بيذا الشأفتوتوصيا ،وآثار كؿ منيا المحتممة المقبولة
فمف  ،وعمي الرغـ مما يغطيو خطاب المراجع الخارجي الموجو لإلدارة مف نقاط أساسية .الشركة

 ،ىذا الخطابالممكف أف يكوف ىناؾ بعض األمور المتعمقة بالمراجعة والتي لـ يتـ تدوينيا في 
نما تثار فقط مف خالؿ المناقشات الخاصة المغمقة التي تعقدىا لج نة المراجعة مع المراجع وا 

جراءات الرقابة المثؿ تعرؼ الخارجي  مجنة عمى انطباعات المراجع الخارجي بشاف وسائؿ وا 
أو قصور في وأي تعثر  ،والصعوبات التي واجييا أثناء قيامو بعممية المراجعة ،الداخمية بالشركة

رة عف ومدى التناسؽ بيف الحسابات الفترية والحسابات النيائية المنشو  ،التعاوف مف قبؿ اإلدارة
 ( 2007 ،)عبد العزيز .السنة المالية محؿ الفحص

عداد التقرير :خامساً   -:فحص خطة المراجعة وا 

ونطاؽ  ،رجيتقوـ لجنة المراجعة بفحص خطة عمؿ المراجع الخا قبؿ بداية عممية المراجعة
النقاط أو األمور التي  –وربما تقديـ اقتراحات  –حيث تيتـ لجنة المراجعة بمناقشة  ،المراجعة

كما ترغب لجنة المراجعة في مناقشة المراجع الخارجي حوؿ أي تغييرات في  تتطمب اىتماما خاصا
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أو عمى عممية  ،عمى الحسابات تشريعات التي مف المحتمؿ أف تؤثرأو ال ،المعايير المحاسبية
يتـ إلقاء الضوء عمى جدوؿ توقيتات المراجعة  وباإلضافة إلى ما سبؽ .المراجعة في المستقبؿ

Timetableستراتيجية التعامؿ  ،، واإلستراتيجية الخاصة بتنسيؽ التعاوف مع المراجعيف الداخمييف وا 
الة تعزز مف مصداقية أف لجنة المراجعة الفعو  .مع التداخؿ المحتمؿ مع منشآت المراجعة األخرى

وأف نطاؽ  ،مف خالؿ التأكد مف أف عممية المراجعة تدار بطريقة منتظمة وسميمة ،القوائـ المالية
وأنو يجب عمى لجنة المراجعة أف تتأكد مف أف خطة المراجعة تشمؿ النقاط  ،المراجعة كاؼٍ 

  (1998 ،) أحمد -:التالية

إلتاحة الفرصة والوقت نحو  وذلؾ ،Timing of Auditتحديد توقيتات أعماؿ المراجعة  .1
و توجي وبالمثؿ فإف عمى المراجع ،خارجيالتعاوف بيف العامميف بالمنشأة والمراجع ال إيجاد

 .الوافية والكافية لإلدارة بعد مناقشتيا مع لجنة المراجعة المالحظات
بة مف خالؿ فحص ىيكؿ الرقا –تحديد المناطؽ التي تتصؼ بارتفاع درجة المخاطرة  .2

 .لتركيز أعماؿ المراجعة عمييا –الداخمية 
كؿ مثؿ تعديؿ الييعكس التغيرات في أنشطة المنشأة )المدى الذي يمكف خاللو أف تن .3

 Planed( عمى الفحص المخطط تغيير منتجات أو أسواؽ الشركة التنظيمي أو
Examination. 

 .ممراجع الخارجيمراجعة المالحظات )التحفظات( التي وردت في التقارير السابقة ل .4
رىا المتوقع عمى أداء ومدى تأثي ،مراعاة أىـ المشاكؿ غير العادية والخاصة بالصناعة .5

 .المراجعة الشركة محؿ
مع  ،التي سوؼ يتـ زيارتياو الفروع  ،اختيار وترتيب المفردات محؿ المراجعة خالؿ الفترة .6

 .التوقيت المقترح ليذه الزيارات تحديد
وذلؾ لتجنب االزدواج  ،الفحصفيما يتعمؽ بالبنود محؿ  ،الداخمييف التنسيؽ مع المراجعيف .7

ماد عمى أعماؿ وتحديد إلى أي مدى يمكف االعت ،الضروري في أعماؿ المراجعة غير
 .فيما يتعمؽ بتقييـ ىيكؿ الرقابة الداخمي ككؿ المراجعة الداخمية

 .ة أداء عممية المراجعةوجود ،وذلؾ لضماف الكفاية المينية تنظيـ وتكويف فريؽ المراجعة .8
 وأساليب المراجعة التي سيستخدميا المراجع ،فحص درجة التخصص والميارات الالزمة .9

لمحاسب وىؿ ستتـ مثاًل مدى توفر متخصصيف في مراجعة النظـ المستخدمة  الخارجي
 المراجعة حوؿ الحاسب أو بأسموب المراجعة مف خالؿ الحاسب. المراجعة بأسموب
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مستوى المراجعة مع المراجع الخارجي إلى تكويف رأي لمجنة المراجعة عف ويؤدي فحص خطة 
وأيضًا فإف قياـ لجنة المراجعة بالشركة بفحص خطة المراجعة يساعدىا  .األداء الميني المتوقع منو

طبقًا لمعايير المراجعة المتعارؼ الخارجي عف عممية المراجعة في التعرؼ عمى مسئولية المراجع 
يزيد مف اقتناع المجنة أنو قد تـ تخطيط عممية المراجعة عمى نحو يمكف مف الحصوؿ بما  ،عمييا

كما  ،عمى تأييد معقوؿ عما إذا كانت القوائـ المالية محؿ المراجعة خالية مف أي تحريؼ مادي
خارجي فيما يتعمؽ بييكؿ الرقابة يمكف مف خالؿ ىذا الفحص بياف وتحديد مسؤولية المراجع ال

 (  2007 ،)عبد العزيز .الداخمية

وأيضا وعف دور لجنة المراجعة في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي ومراعاة توفير استقالليتو في 
ميف حؽ مراجع الحسابات الكامؿ في اإلطالع عمى أفيتطمب مف لجنة المراجعة ت ،مجاؿ الفحص

ت مف جانب اإلدارة كما تتضمف مراعاة عدـ وجود محاوال ،السجالت ومصادر المعمومات المختمفة
باإلضافة إلى  ،أو فرض أدلة إثبات معينة عمى مراجع الحسابات ،لتحديد أنشطة معينة لمفحص

تحديد ما إذا كانت منشأة المراجعة و أعضائيا ال تربطيـ مصمحة مباشرة في الشركة محؿ 
مراجع ستقاللية ينبغي عمى لجنة المراجعة توفير اأيضًا وفي مجاؿ إعداد التقرير،  وكذلؾ ،الفحص

وذلؾ بأف تتحقؽ لجنة المراجعة مف عدـ وجود ضغوط أو مؤثرات عمى  الحسابات وتعزيزىا ودعميا
وأف تتحقؽ المجنة أيضا مف تجنب استبعاد  ،مراجع الحسابات لتغيير تأثير الحقائؽ الواردة بالتقرير

باإلضافة  ،داد التقريربعض األمور الجوىرية مف التقرير، وتجنب استخداـ ألفاظ غامضة عند إع
وتكويف رأيو  ،إلى تحقؽ المجنة مف تمتع مراجع الحسابات بالحرية الكاممة في تحديد مستويات تقريره

  ( 2005 ،في القوائـ المالية ) السقا وأبو الخير
 ومف خالؿ ما سبؽ فإف توصية لجنة المراجعة باختيار المراجعيف الخارجييف ،وفي رأي الباحث

وتأييد المراجعيف  ،والموافقة عمى الخدمات االستشارة لإلدارة وتحديد أتعابيا ،بيـوتحديد أتعا
 الخارجييف في حالة حدوث اختالؼ في وجيات النظر مع إدارة الشركة حوؿ بعض األمور الفنية

تعكس كيفية وفاء  ،وأف كؿ جوانب االستقالؿ السابقة ،يؤدي إلى تدعيـ استقالؿ ىؤالء المراجعيف
ية مما يؤدي إلى زيادة فعال ،مراجعة بدورىا المتعمؽ بدعـ استقالؿ وحياد مراجع الحساباتلجنة ال

  .وزيادة الثقة في التقارير المالية المراجعة وتحسيف جودة أدائيا
 -:المخاطر التي تيدد استقالل المراجع الخارجي ودور لجان المراجعة: 3/2/5

وتجعؿ المساىميف ومستخدمي  ،مى مفيوـ االستقالؿيوجد العديد مف العوامؿ التي تؤثر سمبًا ع
مما ييدد مف فقداف الثقة في عمؿ المراجعيف  ،تقرير المراجع يشكوف في استقالؿ المراجع

  (1998 ،) أحمد .ومف ثـ في مينة المراجعة ككؿ ،الخارجييف
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 -:ومف أىمياوىناؾ مجموعة مف العوامؿ تحدث عنيا معظـ الباحثيف 

 خدمات أخرى بخالؼ المراجعة إلى الشركة التي يقوـ بمراجعة حساباتياتقديـ المراجع ل. 
 المنافسة بيف المراجعيف. 
 حجـ مكتب المراجعة. 
 استمرار المراجع في مراجعة حسابات الشركة لفترات طويمة. 
 حصوؿ المراجع عمى مزايا ومنافع اقتصادية ومالية. 

ز دور لجاف المراجعة في إطار محاولة وفيما يمي عرض مختصر لكٍؿ مف ىذه المخاطر مع إبرا
 .االسيطرة عميي

  Un audit Services. تقديم المراجع لخدمات أخرى بخالف المراجعة :أوالً 

بخالؼ مراجعة القوائـ  ،عمى الرغـ مما ثار حوؿ الخدمات التي يقدميا المراجع الخارجي لمشركة
لمينية لمعرفة اآلثار المتوقعة ليذه الخدمات بيف الباحثيف والييئات ا ،والحسابات الختامية المالية

إال أنو إلى اآلف ال يوجد مسمي محدد ليذه الخدمات تحظى بتأييد  ،عمى استقالؿ المراجع الخارجي
مثؿ  ،رضغمسميات ليذه الخدمات تؤدي نفس البمعنى أف ىناؾ عدة  ،واتفاؽ جميع األطراؼ

وقد أطمؽ عمييا  ،يمكف وصفيا بالخدمات اإلضافية كما ،أو االستشارات اإلدارية ،الخدمات اإلدارية
طمح خدمات بخالؼ مراجعة القوائـ المالية والحسابات الختامية مصSarabenes Oxely قانوف

Non Auditing Services، أي خدمات مينية تقدـ لمعميؿ عف طريؽ المحاسب  :وعرفيا بأنيا
ويتضح مف ىذا التعريؼ أنو لـ يحدد ما  .معميؿالقانوني بخالؼ مراجعة أو اعتماد القوائـ المالية ل

نما قد شمميا وجمعيا في جميع الخدمات التي تقدميا شركات  ،ىو المقصود بالخدمات اإلضافية وا 
وأما عف العالقة بيف ىذه الخدمات  .والحسابات الختامية ،المراجعة بخالؼ مراجعة القوائـ المالية
ف إحدى الدراسات أثبتت عف وجود عالقة عكسية بيف إف ،اإلضافية واستقالؿ المراجع الخارجي

وبيف اقتناع المستثمريف باستقالؿ المراجع  ،أتعاب المراجع الخارجي عف الخدمات اإلضافية
كما أوضحت أيضًا أف ىناؾ عالقة عكسية بيف أتعاب المراجع مقابؿ تمؾ الخدمات  ،الخارجي

أحدىما يؤيد تقديـ  ،كف التمييز بيف اتجاىيفوأنو يم ،وأسعار أسيـ الشركات باألسواؽ المالية
عمى أساس أف تقديـ الخدمات غير التقميدية  ،الخدمات اإلضافية إلدارة الشركة محؿ المراجعة
ومف ثـ يكوف  ،مما يزيد مف نفوذه عمى العميؿ ،يجعؿ المراجع يقترب بصورة فريدة مف العميؿ

 .وبالتالي قدرة أكبر عمى استقاللو ،العميؿ المراجع في وضع جيد يمكنو مف مقاومة أي ضغوط مف
ألف المراجع  ،كما أف االتجاه األخر يعارض تقديـ الخدمات اإلضافية إلدارة الشركة محؿ المراجعة
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يصبح في موقؼ الدفاع عف إدارة  ،الذي يقدـ خدمات إضافية إلدارة الشركة التي يتولى مراجعتيا
وأيضًا قد يربط المراجع بيف النجاح  ،ستقاللو الحقيقيمما يصعب معو الحفاظ عمى ا ،ىذه الشركة
ىذا فضاًل عف إمكانية  ،مما يحيط باستقاللو بالخطر ،ققو الوحدة وموقفو كمستشار ناجحالذي تح
 .ومف ثـ يصبح المراجع في موقؼ مف يراجع قراراتو ،وؿ المستشاروف إلى متخذي قراراتأف يتح

فقد  ،لمخدمات اإلضافية Sarabenes Oxely فسير قانوفوسعيًا وراء إزالة الغموض في فيـ وت
حدد صراحًة مجموعة الخدمات اإلضافية المحظور قياـ المراجع الخارجي بتقديميا لعميمو الذي 

 ( 2007 ،) عبد العزيز: والمتمثمة في ،يراجع قوائمو المالية

 .إمساؾ الدفاتر المحاسبية .1
 .تصميـ وتطبيؽ النظاـ المالي .2
 .ف والتقييـخدمات التثمي .3
 .خدمات المراجعة الداخمية .4
 .خدمات ذات ارتباط بشؤوف العامميف والموارد البشرية .5
 .خدمات استشارات مالية واستثمارية .6
 .خدمات واستشارات قانونية .7
 .خدمات فنية ال تتعمؽ بعممية المراجعة لمقوائـ المالية والحسابات الختامية .8

قد يراجع المعمومات المالية التي يساىـ بنفسو  ،ألحيافف المراجع في كثير مف افإ وفي نفس السياؽ
أو يقوـ بتقييـ  ،أو الناتجة عف تطبيؽ السياسات المحاسبية التي نصح ىو بكيفية تطبيقيا ،بإعدادىا

ومف ثـ يعتبر  ،والتي يكوف قد اقترحيا ،والنظـ المحاسبية المطبقة بالشركة ،نظـ الرقابة الداخمية
وىذا التعارض الواضح ال  .سالمة ما ينتج عنيا مف بيانات ومعمومات ماليةو  ،مسئواًل عف نجاحيا

حيث أنو سيتحيز دائمًا  ،بؿ ييدد أيضًا استقاللو الحقيقي ،ييدد فقط االستقالؿ الظاىري لممراجع
نو يجب عمى المراجعيف عدـ فإولذلؾ  .ظـ التي ساىـ شخصيًا في إنتاجياإلى جانب المعمومات والن

المجنة الفرعية التي شكميا  أكدتو وىذا ماالخدمات األخرى لمشركات عمالء المراجعة تقديـ ىذه 
 المحاسبيةكدت أف تقديـ المراجعيف لمخدمات قد أف ،اإلداريةلمتقارير المحاسبية و  الكونغرس األمريكي

يرًا يعتبر تيديدًا كب ،لمشركات التي يقوموف بمراجعة حساباتياواالستشارات المالية واإلدارية 
ألف المراجع في مثؿ ىذه الحاالت لف يصدر تقريرًا يتصؼ باألمانة والموضوعية عف  ،الستقالليـ

لمواجية التأثير السمبي  ،وقد نشطت التنظيمات الرسمية بالواليات المتحدة األمريكية .نتائج مراجعتو
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النشرة رقـ  SEC حيث أصدرت ىيئة تداوؿ األوراؽ المالية ،ليذه الخدمات عمى استقالؿ المراجع
والتي طالبت فييا الشركات المسجمة لدييا باإلفصاح عف  ،1978وذلؾ في عاـ  250

  (1998 ،) أحمد -:الموضوعات التالية

اجع الخارجي لمشركة خالؿ آخر طبيعة الخدمات األخرى بخالؼ المراجعة المقدمة مف المر  .1
 .مالية سنة

بالمقارنة مع األتعاب  ،ميمة المراجعةنسبة األتعاب الخاصة بالخدمات األخرى بخالؼ  .2
ذا كانت ىذه النسبة  ،التي حصؿ عمييا المراجع اإلجمالية أكثر فيجب اإلفصاح أو  %3وا 

برازىا في شكؿ نسب مئوية عف تفاصيؿ ىذه  .الخدمات وا 
 كؿ عمؿ بخالؼ المراجعةىؿ قاـ أي مف مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة بالتصديؽ عمى  .3

 بو ؟ المراجع قبؿ قياـ
 ىؿ تمت دراسة آثار ىذه الخدمات عمى استقالؿ المراجع الخارجي ؟ .4
  -:المنافسة بين المراجعين :ثانياً 

ىناؾ وجيتي نظر متعارضتيف فيما يتعمؽ بأثر المنافسة بيف مكاتب المراجعة في الحصوؿ عمى 
افسة الموجودة أف المن ،Metcalfفعمى سبيؿ المثاؿ ترى لجنة  ،العمالء عمى استقالؿ المراجعيف

 المراجعةمما يجعؿ مكاتب المحاسبة و  ،داً في مينة المحاسبة والمراجعة في أمريكا محدودة ج
رشادات ينة في مجاؿ وضع معايير وقواعد و الثمانية الكبرى في ذلؾ الوقت ليا تأثير قويًا عمى الم ا 

مينة إلى توجيييا لخدمة ومف ثـ فقد تؤدي سيطرة ىذه المكاتب الكبرى عمى ال .المحاسبة والمراجعة
أف  ،Cohenترى لجنة كوىيف  ،وعمى النقيض مف ذلؾ .مصالحيا مما يؤثر سمبًا عمى االستقالؿ

ىي التي يمكف أف تمثؿ مخاطر  الزيادة الشديدة في المنافسة بيف المراجعيف وليس نقص المنافسة
ومف ثـ  ،اء في المراجعةحيث أنيا تؤثر سمبًا عمى جودة األد ،تيدد مينة المحاسبة والمراجعة

وضمنيًا  ،فمكتب المراجعة الذي يسمح لممنافسة أف تؤثر عمى طبيعة عممو في المراجعة .االستقالؿ
أنو مف المحتمؿ أف يقبؿ  ،ولقد أثبتت دراسات تطبيقية .عمى أتعابو يكوف أقرب إلى فقد االستقالؿ

 .عميؿ كبيرًا إف ىو تحفظ في تقريرهالمراجع معالجات محاسبية متناقضة إذا كاف احتماؿ فقده لم
كمما  ،فكمما زاد اعتقاد المراجع بوجود مكاتب مراجعة أخرى مستعدة لقبوؿ مراجعة حسابات العميؿ

وبالتالي يزيد  ،وعدـ التحفظ في تقريره حتى ال يقوـ العميؿ بتغييره ،زاد احتماؿ قبولو لرغبات العميؿ
منافسة كتيديد االستقالؿ تكمف في أنيا تتيح فرص أكبر فالخطورة في ال ،احتماؿ فقده لالستقالؿ

إما لتقميؿ األتعاب إلى أقؿ  ،وتخمؽ لدييـ الدوافع لتغيير المراجعيف ،أماـ الشركات محؿ المراجعة
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وحيث أف مكاتب  .أو لمبحث عف مراجعيف ال يعارضوف في تمبية طمبات ىؤالء العمالء ،حد ممكف
فإف المنافسة الشديدة فيما بينيـ لمحصوؿ عمى عمالء  ،نافسةالمراجعة تعمؿ في سوؽ شديد الم

لذلؾ فإف المنافسة بيف المراجعيف تعتبر خطرًا  .مثؿ تيديدًا حقيقيًا الستقالليـمراجعة يفترض أنيا ت
ومف ثـ تعتبر تيديدًا خطيرًا لمستقبؿ مينة المراجعة إف لـ يتـ وضع القواعد  ،ييدد استقالليـ

ومعاقبة مف يخرج  ،ومراقبة االلتزاـ بيذه القواعد بكؿ دقة ،حماية استقالليـالخاصة بتنظيميا ل
نما تيدد  ،وترجع الخطورة ىنا إلى أف المنافسة ال تيدد االستقالؿ الظاىري فقط لممراجع ،عنيا وا 

أيضًا استقاللو الحقيقي حيث ال يمكف استبعادىا مف تفكير المراجع عند إعداد تقريره مف نتائج 
 (  1995 ،) متولي .عةالمراج

 ،نو عندما يقرر المراجع الخارجي الدخوؿ في مجاؿ المنافسة الجتذاب الزبائففإ ،السياؽ نفسفي و 
وىو ما ينعكس أثره عمى نوعية عممية  ،فإف ذلؾ يؤدي إلى المنافسة الشديدة عمى األتعاب

يمكف أف يخمؽ الدافع  ،اجعةكما أف تزايد المنافسة الجتذاب الزبائف مف قبؿ مكاتب المر  ،المراجعة
أو لمبحث عف مراجع آخر  ،لدى الزبائف لتغيير المراجع سواء بقصد خفض أتعاب عممية المراجعة

وينعكس أثر ذلؾ عمى نوعية عممية  ،ركابيا يكوف أكثر والًء لإلدارة لتحقيؽ رغباتيا والسير في
  ( 2004 ،جربوع ) .ويعرض استقالؿ المراجع لمخطر ،المراجعة

  -:حجم مكتب المراجعة :الثاً ث

أجمعت الدراسات الميدانية التي أجراىا الباحثوف بشأف تأثير حجـ مكتب المراجعة عمى استقالؿ 
 ،مف الصغيرة عمى استقالؿ المراجعيف العامميف فيياأف المكاتب الكبيرة أكثر حرصًا  المراجع عمى

 ( 1992 ،) مطر -:وقد عممت ىذه الدراسات ذلؾ بعدة مبررات منيا

وف وزنيا النسبي بالقياس يك ،أف األتعاب التي يتقاضاىا المكتب الكبير مف أي عميؿ .1
تنشأ عادةً  بيف كما أف طبيعة العالقات التي  ،إيراداتو في أغمب األحياف ضئيالً  إلجمالي

الذي و  ،غالبًا ما يطغى عمييا الطابع الشخصي والمزاجي ،وعمالئيا المكاتب الصغيرة
 .أكبر مما ىو عميو بالنسبة لممكاتب الكبيرة قة الشخصية دوراً تمعب العال

مستقمة عف قسـ التدقيؽ  أف المكاتب الكبيرة غالبًا ما تقدـ خدماتيا االستشارية مف أقساـ .2
 .إلى حد كبير مف أثر الخدمات االستشارية عمى استقالؿ المراجع مما يخفؼ

 .لمكاتب الصغيرةأف المكاتب الكبيرة أكثر حرصًا عمى سمعتيا مف ا .3

خطورة حجـ مكتب المراجعة عمى االستقالؿ في حالة تداخؿ العوامؿ األخرى المؤثرة  ،ويتضح أكثر
 ،مثؿ تقديـ الخدمات األخرى بخالؼ المراجعة إلى الشركات محؿ المراجعة ،عمى االستقالؿ
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ي عمى ففي ىذه الحالة يتضاعؼ األثر السمب ،ومستوى المنافسة في سوؽ خدمات المراجعة
االستقالؿ بالنسبة لمكاتب المراجعة الصغيرة التي ال تحتمؿ فقد العميؿ الذي تحصؿ منو عمى 

عمى عكس المكاتب الكبيرة التي يمكنيا  ،باإلضافة إلى أتعاب المراجعة أتعاب الخدمات االستشارية
الخدمات  ـيوتقد ،كما أف مكاتب المراجعة الكبيرة تفصؿ عادًة بيف أقساـ المراجعة. تحمؿ ذلؾ
أما في مكاتب المراجعة الصغيرة فقد يكوف المراجع  .مما يحافظ عمى مظير االستقالؿ ،االستشارية

وكذلؾ فإف الدخؿ المحدود  .مما يزيد مف مخاطر فقد االستقالؿ ،واالستشاري ىو نفس الشخص
تحمؿ تأثيرات  يقمؿ مف قدرتيا عمى ،نسبيًا لمكاتب المراجعة الصغيرة بالنسبة لممكاتب الكبيرة

عمى عكس المكاتب الكبيرة التي  ،مما يزيد مف مخاطر تعرضيا لفقد االستقالؿ ،المنافسة الشديدة
يمكف استنتاج أف  لذلؾ .يمكنيا الصمود في مواجية المنافسة الشديدة نظرًا لضخامة مواردىا المالية

رة تتمتع بمقدرة أكبر عف وأف مكاتب المراجعة الكبي ،حجـ مكتب المراجعة يؤثر عمى االستقالؿ
 ،المكاتب الصغيرة عمى مقاومة الضغوط التي تتعرض ليا مف اإلدارة في الشركات محؿ المراجعة

ومع ذلؾ ال يمكف التسميـ بصحة  ،ومف ثـ فيي أقؿ تعرضًا لفقد االستقالؿ عف المكاتب الصغيرة
جد بصرؼ النظر عف حجـ فالضغوط عمى المراجعيف يمكف أف تو  ،ىذه النتيجة في جميع الحاالت

 (  1995 ،) متولي .مكتب المراجعة
  -:استمرار المراجع مع الشركة لفترات طويمة :رابعاً  

 .وتكرار دورات المراجعة ،طوؿ فترة االرتباط بيف المراجع والشركة محؿ المراجعة ،ويقصد بيا ىنا
كما  ،اجعة إلى عممية روتينيةفارتباط المراجع بالعميؿ فترة طويمة مف الزمف قد يحوؿ عممية المر 

وبما يدعو إلى تطبيؽ  ،بما يؤثر سمبا عمى استقالؿ المراجع يزيد مف عالقات الصداقة واالرتباط
بوضع حد أقصى لفترة  mandatory rotationالتعاقب االختياري لممراجعيف أو الدورة اإللزامية 

 ( 2003 ،ادي)الي .وضرورة تغييره في نيايتيا ،ارتباط العميؿ بالمراجع

تقاريرىـ الصادرة عف إدارة التجارة والصناعة بالمممكة المتحدة  المراجعيف في عدد مف أعربكما 
Department Of Trade & Industry،  عف انتقادىـ لمعالقة الشخصية أو الحميمةcozy 

relationship دارة الشركة  ،لفترة طويمة عندما يستمر التعاقد مع المراجع ،بيف المراجع الخارجي وا 
ويقبؿ تأكيدات اإلدارة بكؿ سيولة  ،حيث يصبح متساىال ،وما ينتج عف ذلؾ مف فقداف الستقاللو

والتي تجعؿ مف عممية المراجعة أكثر  fresh perspectiveكما يفقد النظرة المتجددة  ،وثقة
 .تزاـ بإجراءاتياوالدقة في االل ،حيث ينتفي الدافع نحو التجديد واالبتكار في المراجعة ،فعالية

 (  1998 ،أحمد)
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في الخارجي ويوجد في الفكر المحاسبي اختالؼ في الرأي حوؿ مدى تأثير استمرار المراجع 
مثال أف طوؿ الفترة  Metcalfفترى لجنة  ،مراجعة حسابات عميؿ معيف لمدة طويمة مف الزمف

حيث أف ذلؾ يؤدي إلى  ،جيالخار الزمنية في مراجعة حسابات عميؿ معيف ييدد استقالؿ المراجع 
دارة الشركة محؿ المراجعة واعترافو بمصالحيا في الشركة مما  ،وجود عالقات وطيدة بيف المراجع وا 

 ،إال أف ىناؾ مف عارض ىذه الفكرة .يجعؿ محافظة المراجع عمى استقاللو أمرا بالغ الصعوبة
في معظـ الحاالت  ركة ال يؤديوالشالخارجي اط بيف المراجع يرى أف طوؿ فترة االرتب يناؾ مفف

 ،حيث أف مثؿ ىذا التيديد يكوف عادة بطيئا ويحدث تدريجيا ،إلى تيديد كبير الستقالؿ المراجع
 ،ومع ىذا يرى المؤيدوف الستمرار المراجع في مراجعة حسابات شركة معينة لمدة طويمة مف الزمف

شطة الشركة محؿ المراجعة مف خالؿ أف المراجع في ىذه الحالة يكتسب معرفة عميقة بعمميات وأن
آخر ة أقؿ مف أف يعيف مراجعا ومف ثـ يؤدي المراجعة بكفاءة أكبر وبتكمف ،تكرار المراجعة سنويا

ومف ثـ يصبح  ،كما أف العميؿ سوؼ يعتبر المراجع المستمر معو لفترة طويمة أكثر فائدة لو ،جديدا
لذلؾ يؤدي  ،عمى مقاومة ضغوط العميؿ عميو وتزداد مقدرتو ،المراجع أقؿ اعتمادا عمى العميؿ

  (1995 ،) متولي .طوؿ المدة الزمنية الرتباط المراجع مع العميؿ إلى زيادة استقاللو وليس العكس
  -:حصول المراجع مزايا ومنافع اقتصادية ومالية :خامساً  

لتي يراجع إف حصوؿ المراجع الخارجي عمى مزايا أو منافع اقتصادية ومالية مف المنشأة ا
ومف أمثمة ذلؾ أف تكوف لو عالقة مالية  ،يعد تيديدًا لمبدأ االستقالؿ والحياد لممراجع ،حساباتيا
أو االعتماد غير  ،أو حصولو عمى قرض أو كفالة ،أو عالقة مالية جوىرية غير مباشرة ،مباشرة

وعمى سبيؿ  ،وفووجود عالقات تجارية قوية مع الزب ،المبرر عمى إجمالي األتعاب مف الزبوف
وقياـ المراجع بالدفاع عف الزبوف في حالة  ،المثاؿ االتجار بأسيـ وسندات الزبوف أو الترويج ليا

وليذا فقد نصت معظـ القوانيف في دوؿ العالـ عمى ضرورة عدـ وجود  .حؿ النزاع مع طرؼ ثالث
دارة المنشأة التي يراجع  مصالح مشتركة سواء كانت مالية أو اقتصادية بيف المراجع الخارجي وا 

  2004) ،)جربوع .أو العمؿ كموظؼ لدى المنشأة ،كامتالؾ أسيـ ،حساباتيا

ف أىمية لجنة المراجعة تتضح بقياميا بممارسة وظيفتيا الخاصة بأما سبؽ  ويمخص الباحث
في ظؿ االعتبارات التي  ،باإلشراؼ عمى إجراءات التعاقد مع المراجع الخارجي واقتراح تغييره

ت اإلشارة إلييا والتي تيدؼ إلى حماية استقالؿ المراجع الخارجي مف مخاطر طوؿ فترة سبق
وأف لجنة المراجعة يمكنيا أف تقوـ بدور ىاـ لمغاية في الحفاظ عمى استقالؿ المراجع  .التعاقد

مف خالؿ أف تظؿ األمور المتعمقة بترشيح المراجع الخارجي وتغييره وتحديد  ،الخارجي وتدعيمو
وعمى الرغـ مف أف قوانيف الشركات تنص  ،وليس في يد إدارة الشركة ابو في يد لجنة المراجعةأتع
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إال أف  ،صراحة عمى إبعاد ىذه األمور عف اإلدارة وجعميا في يد الجمعية العامة لممساىميف وحدىا
ي تنشأ وبالتال ،حيث تمعب اإلدارة دورًا كبيرًا في ىذا الخصوص ،الواقع العممي يثبت خالؼ ذلؾ

بيدؼ إيجاد نوع مف التوازف في القوى  ناط بيا اإلشراؼ عمى ىذه األمورالحاجة إلى وجود جية ي
 .وبالتالي حماية استقاللو والمراجع الخارجي مف ناحية أخرىبيف إدارة الشركة مف ناحية 
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 انفصم انرابع 
 اندراسة امليدانية ونتائجها 
 واإلجراءاتالدراسة والطريقة  منيجية :األولالمبحث 

 -:تمييد
وكػػػذلؾ أداة الدراسػػػة  ،واألفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة وعينتيػػػا ،يتنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ وصػػػفًا لمػػػنيج الدراسػػػة

كمػا يتضػػمف ىػذا الفصػؿ وصػفا لإلجػراءات التػي قػػاـ  ،وصػدقيا وثباتيػا ،المسػتخدمة وطػرؽ إعػدادىا
خيػػرا المعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اعتمػػد الباحػػث وأ ،الباحػػث فػػي تقنػػيف أدوات الدراسػػة وتطبيقيػػا بيػػا

 .عمييا في تحميؿ الدراسة
 -:منيجية الدراسة 1/1/4 

حيث أف الباحث يعرؼ مسبقًا جوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة مف خالؿ إطالعو عمى 
ويسعى لموصوؿ إلى دراسة مدى مساىمة لجاف  ،الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث

ىذا يتوافؽ مع المنيج الوصفي التحميمي فإف  ،ة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجيالمراجع
عمى  مة موضوع البحث لتفسيرىا والوقوؼالذي ييدؼ إلى توفير البيانات والحقائؽ عف المشك

وحيث أف المنيج الوصفي التحميمي يتـ مف خالؿ الرجوع لموثائؽ المختمفة كالكتب  ،دالالتيا
المجالت وغيرىا مف المواد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لموصوؿ إلى أىداؼ والصحؼ و 

فإف الباحث سيعتمد عمى ىذا المنيج لموصوؿ إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية حوؿ مشكمة  ،البحث
العينة كما أنو سيستخدـ أسموب  ،ولتحقيؽ تصور أفضؿ وأدؽ لمظاىرة موضع الدراسة ،البحث

 .في جمع البيانات األولية اإلستبانةوسيستخدـ  ،ياره لعينة الدراسةالعشوائية في اخت
 -:اعتمد الباحث عمى نوعيف مف البيانات -:طرق جمع البيانات 2/1/4 
 -:البيانات األولية -1

وذلؾ بالبحث في الجانػب الميػداني بتوزيػع اسػتبانات لدراسػة بعػض مفػردات البحػث وحصػر وتجميػع 
 SPSSالبحػػػػث، ومػػػػف ثػػػػـ تفريغيػػػػا وتحميميػػػػا باسػػػػتخداـ برنػػػػامج المعمومػػػػات الالزمػػػػة فػػػػي موضػػػػوع 

((Statistical Package for Social Science  اإلحصػائي واسػتخداـ االختبػارات اإلحصػائية
 .المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة

  -:البيانات الثانوية- 2
 ،ت و المنشورات الخاصة أو المتعمقة بالموضوع قيد الدراسةقاـ الباحث بمراجعة الكتب و الدوريا

، والتي تتعمؽ بدراسة مدى مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي
ويعتقد الباحث أنو مف خالؿ  ،ومراجع أخرى رأى الباحث أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي
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فقد تـ التعرؼ عمى األسس و الطرؽ العممية السميمة في  ،اسةالمجوء لممصادر الثانوية في الدر 
وكذلؾ أخذ تصور عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجاؿ  ،كتابة الدراسات

 .الدراسة
 :الدراسة و عينة مجتمع 3/1/4 

تكوف مجتمع الدراسة مف مراجعي الحسابات الممارسيف )المزاوليف( لمينة تدقيؽ الحسابات 
والمسجميف فعميا  ،في قطاع غزة ةشركات التدقيؽ العاممو مف خالؿ مكاتب  ،راجعة الخارجية()الم

وأيضا باعتبارىـ طرفا ىاما مف األطراؼ  ،في جمعية مدققي الحسابات القانونييف بقطاع غزة
وتـ أخذ عينة لتمثؿ مجتمع الدراسة مف ممارسي مينة  ،المعنية بالتعامؿ مع لجاف المراجعة

وقد تـ اختيار العينة وفقا لمعايير  ،وشركات التدقيؽمف المراجعيف الخارجييف بمكاتب  ةالمراجع
 -:معينة تمثمت في

  .مكاتب المراجعة المحمية التي تدقؽ حسابات الشركات المساىمة .1
 .مكاتب المراجعة المحمية التي ليا ارتباط بمكاتب دولية .2
 .شركات التدقيؽ الدولية العاممة في قطاع .3

فقد استخدـ الباحث  ،لقمة عدد المكاتب وشركات التدقيؽ التي ينطبؽ عمييا المعايير السابقة ونظرا 
وعميو فقد بمغ عدد المكاتب وشركات التدقيؽ  ،الحصر الشامؿ لجمع بيانات الدراسة أسموب

( مكتب وشركة تدقيؽ مسجمة فعميا 66) أصؿ( مكتب وشركة تدقيؽ مف 21المشاركة في الدراسة )
( استبانة عمى جميع المكاتب 65وتـ توزيع ) ،ية مدققي الحسابات القانونييف بقطاع غزةفي جمع

( 5تـ استبعاد ) تاالستبياناوبعد تفحص  ،(62وتـ استرداد ) ،)عينة الدراسة(وشركات التدقيؽ 
 تاالستبياناوبذلؾ يكوف عدد  ،لعدـ تحقؽ الشروط المطموبة لإلجابة عمى االستبياف نظرا تاستبيانا

والجداوؿ التالية تبيف خصائص  .% 87.7( استبانة أي بمعدؿ استجابة 57الخاضعة لمدراسة )
 كما يمي: وسمات عينة الدراسة

 :. الوظيفة الحالية في مكتب المراجعة1
في مكتب المراجعة "صاحب  % مف عينة الدراسة الوظيفة الحالية21.1( أف 1يبيف جدوؿ رقـ )

 ة الوظيفة الحالية ليـ في مكتب المراجعة " شريؾ في المكتب "% مف عينة الدراس14 "المكتب
% 19.3 ،% مف عينة الدراسة الوظيفة الحالية ليـ في مكتب المراجعة " مديػر التدقيؽ "12.3و

% مف عينة 24.6و مف عينة الدراسة الوظيفة الحالية ليـ في مكتب المراجعة " مدقؽ رئيسػػي "
% مف عينة الدراسة 8.8 ،في مكتب المراجعة " مساعد مدقػؽ "الدراسة الوظيفة الحالية ليـ 

 الوظيفة الحالية ليـ في مكتب المراجعة " وظائؼ أخرى ".
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 (1جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة الحالية في مكتب المراجعة

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة الحالية في مكتب المراجعة
 21.1 12 صاحب المكتب

 14.0 8 شريؾ في المكتب
 12.3 7 مديػر التدقيؽ
 19.3 11 مدقؽ رئيسػػي
 24.6 14 مساعد مدقػؽ

 8.8 5 أخرى
 100.0 57 المجموع

وبذلؾ يتضح أف الغالبية العظمى مف المشاركيف في الدراسة ال يقؿ مسماىـ الوظيفي عف مدقؽ  
كذلؾ ت ظير  ،ؽ أىداؼ الدراسة بشكؿ مالئـوىذا بالطبع يساعد في تحقي ،رئيس في مكتب المراجعة

مكاتب  -البيانات أف ممارسة مينة تدقيؽ الحسابات في قطاع غزة يغمب عمييا الطابع الفردي 
أي ممارسة المينة مف خالؿ  ،وال يغمب عمييا طابع المشاركة -مراجعة ممموكة لشخص واحد 

  .شركات مراجعة
 :.المؤىل العممي2

% 82.5و  ،% مف عينة الدراسة المؤىؿ العممي " دراسات عميا "17.5 ( أف2يبيف جدوؿ رقـ )
 .مف عينة الدراسة المؤىؿ العممي " بكالوريوس "

 (2جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 17.5 10 دراسات عميا
 82.5 47 بكالوريوس

 100.0 57 المجموع
 

وبذلؾ نرى أف المشاركيف في الدراسة ال يقؿ مستواىـ العممي عف المؤىؿ المنصوص عميو في 
ـ المطبؽ حاليًا، بؿ أف نسبة  2004( لسنة 9قانوف مزاولة مينة تدقؽ الحسابات الفمسطيني رقـ )

مى مف الحد األدنى المنصوص % مف المشاركيف في الدراسة يحمموف مؤىالت عممية أع17.5
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ومشجع، ولو أىمية بالغة مف  قطاع غزةفي القانوف المذكور، وىذا مؤشر جيد لممينة في  عميو
 حيث الرفع بمستوى المينة.

  :.التخصص العممي3
% مف 3.5 ،مف عينة الدراسة التخصص العممي " محاسبة "96.5 % ( أف3يبيف جدوؿ رقـ )

 .إدارة أعماؿ " عينة الدراسة التخصص العممي "
 (3جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي
 النسبة المئوية التكرار التخصص العممي

 96.5 55 محاسبة
 0.0 0 اقتصاد

 3.5 2 إدارة أعماؿ
 0.0 0 عمـو مالية ومصرفية)تمويؿ(
 100.0 57 المجموع

 
مما  ،تخصص أفراد عينة الدراسة ىو في مجاؿ المحاسبة أف معظـ (3جدوؿ رقـ )مف يتضح 

مما يجعؿ آراءىـ  ،يعني أف مفردات عينة الدراسة مؤىمة بشكؿ كافي لمتفاعؿ مع موضوع الدراسة
دراكيـ الناتج عف التخصصات ذات العالقة  قابمة لالعتماد بشكؿ قوي كونيا نابعة عف وعييـ وا 

  . بالموضوع
 : الخبرة العممية.4

لخبرة العممية ليـ في مجاؿ العمؿ " أقؿ % مف عينة الدراسة بمغت ا24.6( أف 4يبيف جدوؿ رقـ )
 -5% مف عينة الدراسة بمغت الخبرة العممية ليـ في مجاؿ العمؿ"مف 24.6و  ،سنوات " 5مف 

% مف عينة الدراسة بمغت الخبرة العممية ليـ في مجاؿ العمؿ 19.3و ،سنوات" 10أقؿ مف 
 العممية ليـ في مجاؿ العمؿ "% مف عينة الدراسة بمغت الخبرة 31.6 ،سنة" 15أقؿ مف  -10"مف
 .سنة فأكثر " 15

وبذلؾ يتضح أف الغالبية العظمى مف المشاركيف في الدراسة ىـ مف ذوي الخبرات العالية في مجاؿ 
وتعتبر ظاىرة جيدة أخرى  ،وىي مف األمور الميمة في مجاؿ مينة المراجعة ،تدقيؽ الحسابات

لخبرة الكبيرة لممشاركيف في الدراسة ينعكس في قدرتيـ ىذا باإلضافة إلى أف ا .قطاع غزةلممينة في 
 مما يساعد في تدعيـ الحكـ عمى فرضيات الدراسة. ،عمى استيعاب أسئمة الدراسة وتفيـ مشكمتيا
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 (4جدول رقم )  
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العممية

 
 
 : .الشيادة المينية5

% 8.8% مف عينة الدراسة غير حاصميف عمى أي شيادة مينية، و38.6( أف 5يبيف جدوؿ رقـ )
% مف عينة الدراسة حاصميف 33.3و ،" CPA"  مف عينة الدراسة حاصميف عمى شيادة مينية

مف عينة الدراسة حاصميف عمى " شيادات مينية  19.3%و  ،" ACPA"  عمى شيادة مينية
 أخرى". 

 (5جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الشيادة المينية

 النسبة المئوية التكرار الشيادة المينية
 38.6 22 ال يوجد
CPA 5 8.8 

ACPA 19 33.3 
 19.3 11 أخرى

 100.0 57 المجموع
 

ممػػا يػػدؿ  ،مػف مجتمػػع الدراسػػة يحممػوف شػػيادات مينيػػة فػي المراجعػػة% 61وبػذلؾ يتبػػيف أف حػػوالي 
وىػذا يعطػي انطباعػًا جيػدًا  ،عمى تػوافر الخمفيػة العمميػة لمجتمػع الدراسػة فػي مجػاؿ تػدقيؽ الحسػابات

 .قطاع غزةعف المينة في 
 

 النسبة المئوية التكرار الخبرة العممية
 24.6 14 سنوات5 أقؿ مف

 24.6 14 سنوات 10أقؿ مف  -5مف 
 19.3 11 سنة 15أقؿ مف  -10مف
 31.6 18 سنة فأكثر 15

 100.0 57 المجموع
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 :أداة الدراسة 4/1/4

 عمى النحو التالي: اإلستبانةد وقد تـ إعدا
 .إعداد استبانة أولية مف اجؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات 
  عمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدى مالئمتيا لجمع البيانات. اإلستبانةعرض 
  بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ. اإلستبانةتعديؿ 
  اموا بدورىـ بتقديـ النصح عمى مجموعة مف المحكميف والذيف ق اإلستبانةتـ عرض

.  واإلرشاد وتعديؿ وحذؼ ما يمـز
  وتعديؿ حسب ما يناسب. لالستالنةإجراء دراسة اختباريو ميدانية أولية 
  ولقد تم تقسيم  ,عمى جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة اإلستبانةتوزيع

 كما يمي:  إلى قسمين اإلستبانو
 فقرات 5الدراسة ويتكوف مف  ةالبيانات الشخصية لعينيتكوف مف  :القسم األول 
 الخارجي يتناوؿ مدى مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع  :القسم الثاني

 :محاور كما يمي خمسة إلىوتم تقسيمو 
استقالؿ المرجع  مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج الشركة في تدعيـ :المحور األوؿ

 .فقرات 6ويتكوف مف لخارجيا
المحور الثاني: دور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد أتعابو وعزلو في دعـ استقالؿ 

 .فقرات5 المراجع الخارجي ويتكوف مف
المحور الثالث: أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي عمي دعـ وتعزيز 

 .فقرات 5ف ويتكوف م استقالليتو
المحور الرابع: مساىمة تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية في دعـ استقاللية المراجع 

 .فقرات 5الخارجي ويتكوف مف 
المحور الخامس: إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف القوائـ المالية لمشركة يسيـ ذلؾ في 

 .فقرات 5دعـ استقاللية المراجع الخارجي ويتكوف مف 
كما موضح في جدوؿ  وفؽ مقياس ليكارت الخماسي اإلستبانةعمى فقرات وقد كانت اإلجابات 

 (6)رقـ
 (6جدول رقم)

  مقياس ليكارت الخماسي
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق  بشدة أوافق التصنيف

 1  2 3 4 5 الموافقةدرجة 
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 :ةصدق وثبات االستبان 5/1/4 
كما يقصد بالصدؽ " شموؿ  ،كد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسويعني التأ اإلستبانةصدؽ 
ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف  ،لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية اإلستبانة

وقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة  ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا ،ناحية ثانية
 الدراسة كما يمي:

 تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف. :قرات االستبيانصدق ف: أوال
 :الصدق الظاىري لألداة 1) 

( 5قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف )
 األزىروجامعة  ،( منيـ مف أعضاء الييئة التدريسية في كؿ مف الجامعة اإلسالمية بغزة4) أعضاء

والعضو الخامس مف احدي شركات  ،متخصصيف في المحاسبة واإلحصاء ،بغزة وجامعة فمسطيف
المحكميف في قائمة المالحؽ الذيف قاموا مشكوريف بتحكيـ أداة  أسماء إدراجوسوؼ يتـ  ،التدقيؽ
وقد طمب الباحث مف المحكميف مف إبداء آرائيـ في مدى مالئمة العبارات لقياس ما  .الدراسة

 ،كؿ عبارة لممحور الذي ينتمي إليوومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة  ،جمووضعت أل
ىذا باإلضافة إلى  ،ومدى كفاية العبارات لتغطية كؿ محور مف محاور متغيرات الدراسة األساسية

أو إضافة عبارات جديدة ألداة  ،اقتراح ما يرونو ضروريا مف تعديؿ صياغة العبارات أو حذفيا
)الخصائص الشخصية والوظيفية المطموبة  وكذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األولية ،الدراسة

وتركزت توجييات المحكميف  .اإلستبانةإلى جانب مقياس ليكارت المستخدـ في  ،مف المبحوثيف(
ميف نصحوا بضرورة إضافة بعض عمى انتقاد قمة عدد فقرات كؿ محور، كما أف بعض المحك

ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرىرات إلالفق واستنادا إلى المالحظات  .ى بعض المحاور وا 
والتوجييات التي أبداىا المحكموف قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا معظـ المحكيف، 

 حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات وحذؼ أو إضافة البعض اآلخر منيا. 
 :ستبانةاإلصدق االتساق الداخمي لفقرات  2)

 25تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات االسػػتبياف عمػػى عينػػة الدراسػػة االسػػتطالعية البػػالغ حجميػػا 
ويباااين وذلػػػؾ بحسػػػاب معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة والدرجػػػة الكميػػػة لممحػػػور التابعػػػة لػػػو  ،مفػػػردة

 يمة االحتماليػةحيث إف الق ،(0.05أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة ) (7الجداوؿ رقـ )
وبػذلؾ ، 0.396والتي تسػاوي  ةالجدولي rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف 

 .صادقة لما وضعت لقياسو اإلستبانةتعتبر فقرات 
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 (7جدول رقم )
وتعزيز ن المراجعة في تدعيم ا: مدى مساىمة لجالدراسةر او الصدق الداخمي لفقرات مح

 لخارجيالمراجع ا ياستقالل

 الفقرة  ـ.
معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 مدى مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة من خارج الشركة في
استقالل المرجع الخارجي تدعيم  

1 
يراعى عند اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف األعضاء غير التنفيذييف بمجمس اإلدارة 

مما يجعؿ لجنة المراجعة أكثر فعالية في أف يتوفر فييـ صفة االستقالؿ عف اإلدارة 
 .في حاؿ إصداره تقارير متحفظة دعـ استقاللية المراجع

0.737 0.000 

2 
اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج الشركة أو مف شركات ال تنتمي لنفس  

الصناعة أو بنوؾ كبري عمي سبيؿ المثاؿ يوفر ليا صفة االستقالؿ عف اإلدارة مما 
 .قاللية المراجع الخارجييدعـ است

0.735 0.000 

3 
بواسطة مجمس إدارة الشركة قد يزيد مف احتماالت  إف اختيار أعضاء لجنة المراجعة

 .فشؿ المجنة في توفير الدعـ الكافي الستقاللية المراجع الخارجي
0.707 0.000 

4 
إلدارة عند تعييف أعضاء لجنة المراجعة يتـ مراعاة عدـ وجود عالقات مع مجمس ا

 0.003 0.572 .سواء كانت قرابة أو مالية أو شخصية مما يعزز استقاللية المراجع الخارجي

5 
يراعي عدـ إشراؾ أعضاء لجنة المراجعة في أي لجنة منبثقة عف مجمس اإلدارة مما 

 .يضمف استقالليا ويعزز مف استقاللية المراجع الخارجي
0.425 0.034 

6 
ة المراجعة مف التخصصات المالية وغير المالية مما يتـ تشكيؿ العضوية في لجن

أكثر فاعمية في تقييـ أنشطة المراجعة الخارجية والداخمية وتحقيقي التوازف  يجعميا
 .داخؿ المجنة مما يدعـ مف استقاللية المرجع الخارجي

0.595 0.002 

م استقالل المراجع الخارجيدور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد أتعابو وعزلو في دع  

أتعابو  وتحديد تعيينو المراجع الخارجي الذي سيتـ بترشيح المراجعة لجنة يعتبر قياـ 7
 .وتغييره أحد األساليب التي تدعـ استقاللية المراجع الخارجي

0.675 0.000 

8 
ضغط يؤدي قياـ لجنة المراجعة باختيار المراجع وتحديد أتعابو وعزلو إلى التقميؿ مف 

 .اإلدارة عمي المراجع في حالة إصداره تقرير متحفظ
0.705 0.000 

9 
في حالة عدـ وجود لجنة مراجعة يزداد احتماؿ عزؿ المراجع الخارجي لمشركة نتيجة 
اختالفو مع اإلدارة بشاف السياسات المحاسبية الموضوعة ومدي االلتزاـ بمعايير 

 المراجعة المتعارؼ عمييا 

0.478 
 
 

0.016 
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10 
عند قياـ لجنة المراجعة بالتوصية بترشيح المراجع الخارجي يتـ مراعاة أف تتوفر فيو 
الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية وأف تكوف خبرتو متناسبة مع حجـ وطبيعة نشاط 

  الشركة ومف تتعامؿ معيـ
0.721 0.000 

11 
د أتعابيـ وأف تساىـ لجنة المراجعة بدور فعاؿ في عممية تغيير المراجعيف وتحدي

االستغناء عنيـ ال يتـ نتيجة تمسكيـ بوجيات نظر تخالؼ وجيات نظر اإلدارة مما 
 .يحافظ عمي التوازف في العالقة بيف المراجعيف الخارجييف واإلدارة ويعزز استقالليتيـ

0.534 0.006 

 زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي عمي دعم أثر
قالليتووتعزيز است  

12 
تعقد لجنة المراجعة اجتماعات دورية مع مراجع الحسابات الخارجي بدوف حضور إدارة 

وترتيب المقاءات والمناقشات بصورة مستقمة عف اإلدارة العميا مما يزيد مف  الشركة
 .استقاللية المراجع الخارجي

0.748 0.000 

13 
مناقشة ما تـ التوصؿ إليو  تجتمع لجنة المراجعة عند طمب المراجع الخارجي لغرض

 .مف مالحظات
0.478 0.016 

14 
ال تجتمع لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي إال بعد انتياء أعماؿ المراجعة لمناقشتو 

مدى التزامو بالخطة المتفؽ عمييا لممراجعة وأسباب اختالؼ أعماؿ المراجعة  في
 .الفعمية عف الخطة المقررة

0.631 0.001 

15 
جنة المراجعة باالتصاؿ المباشر والمستمر بالمراجع الخارجي بخصوص قياـ ل

الصعوبات والمشاكؿ الجوىرية التي يواجييا أثناء عممية المراجعة يعد مف العوامؿ 
 .المؤثرة عمي استقالليتو بصورة ايجابية

0.596 0.002 

16 
عممية المراجعة يتـ جدولة اجتماعات لجنة المراجعة خالؿ السنة بشكؿ يتوافؽ مع تقدـ 

استقاللية المراجع  بما يضمف حداثة المعمومات المقدمة إلى مجمس اإلدارة مما يدعـ
 .الخارجي

0.618 0.001 

تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية في دعم استقاللية المراجع الخارجي مساىمةمدى   

17 
اد أعضاء تمؾ المجنة تغيير أعضاء لجنة المراجعة مف فترة إلي أخري ضمانا لحي يتـ

وعدـ تبعيتيا وانحيازىا إلدارة الشركة مما يسيـ ذلؾ في دعـ استقاللية المراجع 
 .الخارجي

0.787 0.000 

18 
يراعى تغيير أعضاء لجنة المراجعة في نياية كؿ مدة محددة مع عدـ إعطاء أي 

لؾ في دعـ ضمانات لمتجديد التمقائي لضماف كفاءة وفعالية أداء المجنة مما يسيـ ذ
 .استقاللية المراجع الخارجي

0.723 0.000 

 0.012 0.495تغيير أعضاء لجنة المراجعة مف فترة إلي أخري يؤدي إلي االفتقار إلي الخبرات  عدـ 19
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الالزمة لعمؿ المجنة مما يخمؽ صعوبة في أداء عمميا بكفاءة وفعالية وخمؽ الصراعات 
 .قاللية المراجع الخارجيالتنظيمية بيف األعضاء مما يؤثر بشكؿ سمبي عمي است

20 
تغيير أعضاء لجنة المراجعة يحافظ عمى الرؤية المتجددة والمستقمة ألعضاء لجنة 
المراجعة كما يقمؿ مف احتماؿ قياـ عالقات شخصية بيف لجنة المراجعة والمديريف مما 

 يدعـ استقاللية المراجع الخارجي 
0.746 0.000 

21 
نة المراجعة بصورة مبالغ فييا يقمؿ مف فاعمية المجنة مما يؤثر عمي القياـ بتغيير لج

 .استقاللية المراجع الخارجي
0.932 0.000 

 إفصاح لجنة المراجعة عن تقريرىا ضمن القوائم المالية لمشركة يسيم 
  ذلك في دعم استقاللية المراجع الخارجي

22 
مالية لمشركة يسيـ في رفع جودة تقرير قياـ لجنة المراجعة بنشر تقريرىا ضمف القوائـ ال

المراجع الخارجي المعبر عف حقيقة المركز المالي لمشركة مما يعزز مف استقاللية 
 .المراجع الخارجي

0.751 0.000 

23 
يتـ نشر تقرير لجنة المراجعة واإلفصاح عنو في القوائـ المالية لغرض الحد مف ضغط 

 0.000 0.736 .ـ مف استقالليتواإلدارة عمي المراجع الخارجي مما يدع

24 
وبأي تغيير في السياسات  يحظى تقرير لجنة المراجعة المتعمؽ بالقوائـ المالية المدققة

والتقديرات المحاسبية باىتماـ مف مجمس اإلدارة قبؿ اعتمادىا مما  المحاسبية المتبعة
 .يوثر بشكؿ ايجابي عمي استقاللية المراجع الخارجي

0.826 0.000 

25 
في تحسيف نزاىة التقارير المالية ألنو يوفر تأكيد معقوؿ  يسيـ تقرير لجنة المراجعة

عمي مدي تنفيذ المراجع الخارجي لمسئولياتو المتعمقة بعممية التقرير المالي مما يدعـ 
 .مف استقاللية المراجع الخارجي

0.824 0.000 

26 
ور في التقارير المالية ويحقؽ في زيادة ثقة الجمي يسيـ نشر تقارير لجنة المراجعة

  .درجة عالية مف المصداقية في تقرير المراجع الخارجي بما يعزز مف استقالليتو
0.595 0.002 

  0.396تساوي  "23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة3) 

مػع المعػدؿ الكمػي الدراساة  كؿ محور مف محػاور بيف معدؿ( يبيف معامالت االرتباط 8جدوؿ رقـ )
حيػث إف  ،0.05والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى داللػة  اإلستبانةلفقرات 

الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  القيمة االحتمالية
0.396. 
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 (8جدول رقم ) 
 اإلستبانةامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات مع

معامل  عنوان المحور المحور
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج الشركة  األوؿ
 0.000 0.749  استقالؿ المرجع الخارجي في تدعيـ

جعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد أتعابو دور لجنة المرا الثاني
 0.000 0.694 وعزلو في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي 

أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع  الثالث
 0.000 0.738  الخارجي عمي دعـ وتعزيز استقالليتو

تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية في  مةىاسم الرابع
 0.005 0.541 ستقاللية المراجع الخارجي دعـ ا

إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف القوائـ المالية  الخامس
 0.001 0.613 لمشركة يسيـ ذلؾ في دعـ استقاللية المراجع الخارجي 

 0.396تساوي  "23درجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة  
 :Reliability اإلستبانةثبات فقرات  :ثانيا

أمػػػا ثبػػػات أداة الدراسػػػة فيعنػػػي التأكػػػد مػػػف أف اإلجابػػػة سػػػتكوف واحػػػدة تقريبػػػا لػػػو تكػػػرر تطبيقيػػػا عمػػػى 
وقػػػػد أجػػػػرى الباحػػػػث خطػػػػوات الثبػػػػات عمػػػػى العينػػػػة  .األشػػػػخاص ذاتيػػػػـ فػػػػي أي وقػػػػت مػػػػف األوقػػػػات

 االستطالعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
: تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف Split-Half Coefficientالتجزئة النصفية  طريقة -1

تـ تصحيح معامالت مة الزوجية الرتبة لكؿ بعد وقد معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئ
 (Spearman-Brown Coefficientبراوف لمتصحيح ) باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف االرتباط

أف ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف مما يطمئف الباحث  (9قـ )وقد بيف جدوؿ ر 
 .طمأنينةبكؿ  اإلستبانةمى استخداـ ع
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 (9جدول رقم )
 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(

 عنوان المحور المحور

 التجزئة النصفية

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 األوؿ
مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج 

 0.000 0.887 0.797  استقالؿ المرجع الخارجي الشركة في تدعيـ

 الثاني
دور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد 

 0.000 0.785 0.646 أتعابو وعزلو في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي 

 الثالث
لجنة المراجعة مع  أثر زيادة عدد اجتماعات

 0.000 0.795 0.6597  المراجع الخارجي عمي دعـ وتعزيز استقالليتو

 الرابع
تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية  مساىمة

 0.000 0.881 0.7877 في دعـ استقاللية المراجع الخارجي 

 الخامس
إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف القوائـ 

ذلؾ في دعـ استقاللية  المالية لمشركة يسيـ
 المراجع الخارجي 

0.710 0.830 0.000 

 0.000 0.862 0.757 جميع المحاور 
  0.396تساوي  "23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة  

 :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ -2
قة ثانية لقياس الثبات وقد بيف كطري اإلستبانةاستخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

بكؿ  اإلستبانة( أف معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ 10جدوؿ رقـ )
 .طمأنينة
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 (10جدول رقم )
 كرونباخ( ألفامعامل الثبات ) طريقة 

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 األوؿ
ة المراجعة مف خارج الشركة في مساىمة اختيار أعضاء لجن

 0.901 6  استقالؿ المرجع الخارجي تدعيـ

 الثاني
دور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد أتعابو 

 0.810 5 وعزلو في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي 

 الثالث
أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع 

 0.8137 5  استقالليتوالخارجي عمي دعـ وتعزيز 

 الرابع
تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية في دعـ  مساىمة

 0.9001 5 استقاللية المراجع الخارجي 

 الخامس
إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف القوائـ المالية 

 0.879 5 لمشركة يسيـ ذلؾ في دعـ استقاللية المراجع الخارجي 

 0.885 26 جميع المحاور 
 
  :المعالجات اإلحصائية 6/1/4 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب 
 اإلحصائية

 Statistical Package for Socialالمناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية
Science ( SPSS) جموعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات:وفيما يمي م 

  تـ حساب التكرارات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة
 .وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة

  المتوسط الحسابيMean  أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة وذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع
عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب 

( عمما باف تفسير مدى االستخداـ أو 1996 ،العبارات حسب أعمى متوسط حسابي ) كشؾ
 .مدى الموافقة عمى العبارة
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  تـ استخداـ االنحراؼ المعياري(Standard Deviation)  لمتعرؼ عمى مدى انحراؼ
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ولكؿ محور مف المحاور 
الرئيسية عف متوسطيا الحسابي، ويالحظ أف االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في 
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور 

رئيسية، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بيف ال
المقياس ) إذا كاف االنحراؼ المعياري واحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات 

 .وتشتتيا(
  اإلستبانةاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات 
  معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات 
 لة سبيرماف براوف لمثباتمعاد 
 سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال -اختبار كولومجروؼ 

 (1- Sample K-S ) 
  اختبارt لمتوسط عينة واحدة One sample T test  لمعرفة الفرؽ بيف متوسط الفقرة

 " 3والمتوسط الحيادي "
  اختبارt لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف 
 تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث متوسطات فأكثر 
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 المبحث الثاني
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

 ((Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي 1/2/4
 وىو اختبار لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال سمرنوؼ -سنعرض اختبار كولمجروؼ

ضروري في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيع البيانات 
لكؿ محور اكبػر مػف  القيمة االحتمالية( نتائج االختبار حيث أف 11طبيعيا. ويوضح الجدوؿ رقـ )

0.05  (05.0.sigوىػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف البيانػػات تتبػػػع التوزيػػػع )  الطبيعػػي ويجػػػب اسػػػتخداـ
 االختبارات المعمميو.

 (11جدول رقم )  
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي)

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

 القيمة االحتمالية Zقيمة 

 األوؿ
مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف 

استقالؿ المرجع  خارج الشركة في تدعيـ
  الخارجي

6  0.990 0.281 

 الثاني
دور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو 
وتحديد أتعابو وعزلو في دعـ استقالؿ 

 المراجع الخارجي 
5 1.162 0.134 

 الثالث
أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع 
المراجع الخارجي عمي دعـ وتعزيز 

  استقالليتو
5 0.814 0.521 

 الرابع
عضاء لجنة المراجعة بصورة أثر تغيير أ

 0.098 1.227 5 دورية في دعـ استقاللية المراجع الخارجي 

 الخامس
إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف 
القوائـ المالية لمشركة يسيـ ذلؾ في دعـ 

 استقاللية المراجع الخارجي 
5 1.029 0.241 

 0.682 0.718 26 جميع المحاور 
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 :ات الدراسةتحميل فقرات فرضي 2/2/4
 ( لتحميؿ فقرات وفرضيات الدراسةOne Sample T testلمعينة الواحدة )  Tتـ استخداـ اختبار 

المحسوبة اكبر  tوتكوف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة 
والوزف النسبي اكبر مف 0.05 القيمة االحتمالية اقؿ مف أو 2.0 والتي تساوي الجدولية tمف قيمة 

 t وتكوف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة ،60%
والوزف  0.05القيمة االحتمالية اقؿ مف  أو 2.0 الجدولية والتي تساوي tالمحسوبة أصغر مف قيمة 

كاف القيمة االحتمالية ليا اكبر مف وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا  ،% 60النسبي اقؿ مف 
0.05. 

 :فرضيات الدراسة 1/2/2/4 
الساابقة يمكان صاياةة فاروض الدراساة عماي النحاو  لألىادافبناء عمي مشكمة الدراساة وتحقيقاا 

 :التالي
لجنة المراجعة من خارج  أعضاءبين اختيار  إحصائيةىناك عالقة ذات داللة  :األوليالفرضية 

 . المراجع الخارجيالشركة واستقاللية 
بيف آراء أفراد عينة ( والذي ي12لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

لجنة المراجعة مف خارج الشركة( مرتبة تنازليا حسب  أعضاء)اختيار  األوؿالمحور الدراسة في 
 الوزف النسبي كما يمي:

  " وىي أقؿ 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "89.12"" بمغ الوزف النسبي 4في الفقرة رقـ "
نو " عند تعييف أعضاء لجنة المراجعة يتـ مراعاة عدـ وجود عالقات أمما يدؿ عمى  0.05مف

يعزز استقاللية المراجع  مع مجمس اإلدارة سواء كانت قرابة أو مالية أو شخصية مما
 ."الخارجي

 " وىي 0.000" و القيمة االحتمالية تساوي %"87.37" بمغ الوزف النسبي " 1في الفقرة رقـ "
نو " يراعى عند اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف األعضاء أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 

غير التنفيذييف بمجمس اإلدارة أف يتوفر فييـ صفة االستقالؿ عف اإلدارة مما يجعؿ لجنة 
 .رجي في حاؿ إصداره تقارير متحفظة "الخا المراجعة أكثر فعالية في دعـ استقاللية المراجع
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 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"86.32بمغ الوزف النسبي "  " 5في الفقرة رقـ "
نو " يراعي عدـ إشراؾ أعضاء لجنة المراجعة في أي لجنة أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 

 .ة المراجع الخارجي "منبثقة عف مجمس اإلدارة مما يضمف استقالليا ويعزز مف استقاللي
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"82.11بمغ الوزف النسبي "  " 6في الفقرة رقـ "

نو " يتـ تشكيؿ العضوية في لجنة المراجعة مف التخصصات أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 
جية والداخمية أكثر فاعمية في تقييـ أنشطة المراجعة الخار  المالية وغير المالية مما يجعميا

 .وتحقيقي التوازف داخؿ المجنة مما يدعـ مف استقاللية المرجع الخارجي "
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"78.60بمغ الوزف النسبي "  " 2في الفقرة رقـ "

ف " اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج الشركة أو مف أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 
مي لنفس الصناعة أو بنوؾ كبري عمي سبيؿ المثاؿ يوفر ليا صفة االستقالؿ شركات ال تنت

 .عف اإلدارة مما يدعـ استقاللية المراجع الخارجي "
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"72.98بمغ الوزف النسبي "  " 3في الفقرة رقـ "

بواسطة مجمس إدارة الشركة  ةف اختيار أعضاء لجنة المراجعأمما يدؿ عمى "  0.05أقؿ مف 
 .قد يزيد مف احتماالت فشؿ المجنة في توفير الدعـ الكافي الستقاللية المراجع الخارجي "

لجنة  أعضاء)اختيار  األوؿوبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
و الوزف النسبي  ،0.438 واالنحراؼ المعياري يساوي ،4.14يساوي المراجعة مف خارج الشركة(

المحسوبة تساوي  t% " وقيمة 60الوزف النسبي المحايد "  % وىو أكبر مف82.75يساوي 
 0.000و القيمة االحتمالية تساوي  ،2.0 الجدولية والتي تساوي tوىي أكبر مف قيمة  19.619

عمى لجنة المراجعة مف خارج الشركة يؤثر  أعضاءاختيار  أفمما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف 
 .05.0 استقاللية المراجع الخارجي عند مستوى داللة إحصائية
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 (12جدول رقم )
 لجنة المراجعة من خارج الشركة( أعضاء)اختيار  األولتحميل فقرات المحور 
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عند اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف األعضاء  يراعى 1
غير التنفيذييف بمجمس اإلدارة أف يتوفر فييـ صفة 
االستقالؿ عف اإلدارة مما يجعؿ لجنة المراجعة أكثر 

الخارجي في حاؿ  فعالية في دعـ استقاللية المراجع
 .إصداره تقارير متحفظة

4.37 0.672 87.37 15.382 0.000 

جنة المراجعة مف خارج الشركة أو مف اختيار أعضاء ل  2
شركات ال تنتمي لنفس الصناعة أو بنوؾ كبري عمي 
سبيؿ المثاؿ يوفر ليا صفة االستقالؿ عف اإلدارة مما 

 .يدعـ استقاللية المراجع الخارجي

3.93 0.923 78.60 7.605 0.000 

بواسطة مجمس إدارة  إف اختيار أعضاء لجنة المراجعة 3
مف احتماالت فشؿ المجنة في توفير الشركة قد يزيد 

 .الدعـ الكافي الستقاللية المراجع الخارجي
3.65 0.973 72.98 5.038 0.000 

عند تعييف أعضاء لجنة المراجعة يتـ مراعاة عدـ وجود  4
عالقات مع مجمس اإلدارة سواء كانت قرابة أو مالية أو 

 .شخصية مما يعزز استقاللية المراجع الخارجي
4.46 0.683 89.12 16.091 0.000 

يراعي عدـ إشراؾ أعضاء لجنة المراجعة في أي لجنة  5
منبثقة عف مجمس اإلدارة مما يضمف استقالليا ويعزز 

 .مف استقاللية المراجع الخارجي
4.32 0.711 86.32 13.970 0.000 

يتـ تشكيؿ العضوية في لجنة المراجعة مف التخصصات  6
أكثر فاعمية في تقييـ  جعمياالمالية وغير المالية مما ي

أنشطة المراجعة الخارجية والداخمية وتحقيقي التوازف 
 .داخؿ المجنة مما يدعـ مف استقاللية المرجع الخارجي

4.11 0.880 82.11 9.482 0.000 

 0.000 19.619 82.75 0.438 4.14  األولجميع فقرات المحور  
 2.0" تساوي 56درجة حرية "  " و0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة  
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ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام لجنة المراجعة بدورىا في اختيار  :الفرضية الثانية
  .واستقاللية المراجع الخارجي أتعابوالمراجع الخارجي وتعيينو وتحديد 

ف آراء أفراد عينة ( والذي يبي13لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
( مرتبة تنازليا أتعابوالمحور الثاني )قياـ لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد  الدراسة في

 حسب الوزف النسبي كما يمي:
  " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"87.37بمغ الوزف النسبي "  "4في الفقرة رقـ "

عند قياـ لجنة المراجعة بالتوصية بترشيح المراجع الخارجي  نو "أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 
يتـ مراعاة أف تتوفر فيو الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية وأف تكوف خبرتو متناسبة مع حجـ 

 ." وطبيعة نشاط الشركة ومف تتعامؿ معيـ
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"75.09بمغ الوزف النسبي "  " 3في الفقرة رقـ "

نو " في حالة عدـ وجود لجنة مراجعة يزداد احتماؿ عزؿ أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 
المراجع الخارجي لمشركة نتيجة اختالفو مع اإلدارة بشاف السياسات المحاسبية الموضوعة 

 .ومدي االلتزاـ بمعايير المراجعة المتعارؼ عمييا "
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"74.39بمغ الوزف النسبي "  " 5في الفقرة رقـ "

ف " لجنة المراجعة تساىـ بدور فعاؿ في عممية تغيير المراجعيف أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 
وتحديد أتعابيـ وأف االستغناء عنيـ ال يتـ نتيجة تمسكيـ بوجيات نظر تخالؼ وجيات نظر 

إلدارة ويعزز مراجعيف الخارجييف وااإلدارة مما يحافظ عمي التوازف في العالقة بيف ال
 ."استقالليتيـ

 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"74.04بمغ الوزف النسبي "  " 2في الفقرة رقـ "
ف " قياـ لجنة المراجعة باختيار المراجع وتحديد أتعابو وعزلو أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 

 .اجع في حالة إصداره تقرير متحفظ "يؤدي إلى التقميؿ مف ضغط اإلدارة عمي المر 
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"73.68بمغ الوزف النسبي "  " 1في الفقرة رقـ "

 المراجع الخارجي الذي سيتـ بترشيح المراجعة لجنة " قياـ مما يدؿ عمى أف 0.05أقؿ مف 
 .ـ استقاللية المراجع الخارجي "أحد األساليب التي تدعيعتبر أتعابو وتغييره  وتحديد تعيينو

 وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )قياـ لجنة المراجعة باختيار 
و الوزف  ،0.600واالنحراؼ المعياري يساوي  ،3.85( يساوي أتعابوالمراجع وتعيينو وتحديد 

 المحسوبة تساوي t% " وقيمة 60د " الوزف النسبي المحاي % وىو أكبر مف76.91يساوي  النسبي
 0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.0الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر مف قيمة  10.640
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 أتعابوف قياـ لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد أمما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف 
  05.0حصائية استقاللية المراجع الخارجي عند مستوى داللة إ يؤثر عمى

 (13جدول رقم )
 (أتعابوتحميل فقرات المحور الثاني )قيام لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد 
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لخارجي المراجع ا بترشيح المراجعة لجنة يعتبر قياـ 1
أتعابو وتغييره أحد  وتحديد تعيينو الذي سيتـ

 .األساليب التي تدعـ استقاللية المراجع الخارجي
3.68 1.003 73.68 5.151 0.000 

يؤدي قياـ لجنة المراجعة باختيار المراجع وتحديد  2
أتعابو وعزلو إلى التقميؿ مف ضغط اإلدارة عمي 

 .المراجع في حالة إصداره تقرير متحفظ
3.70 0.886 74.04 5.982 0.000 

في حالة عدـ وجود لجنة مراجعة يزداد احتماؿ  3
عزؿ المراجع الخارجي لمشركة نتيجة اختالفو مع 
اإلدارة بشاف السياسات المحاسبية الموضوعة 

 ومدي االلتزاـ بمعايير المراجعة المتعارؼ عمييا 

3.75 0.830 75.09 6.864 0.000 

جعة بالتوصية بترشيح المراجع عند قياـ لجنة المرا 4
الخارجي يتـ مراعاة أف تتوفر فيو الكفاءة والسمعة 
والخبرة الكافية وأف تكوف خبرتو متناسبة مع حجـ 

  وطبيعة نشاط الشركة ومف تتعامؿ معيـ

4.37 0.957 87.37 10.798 0.000 

تساىـ لجنة المراجعة بدور فعاؿ في عممية تغيير  5
ابيـ وأف االستغناء عنيـ ال المراجعيف وتحديد أتع

يتـ نتيجة تمسكيـ بوجيات نظر تخالؼ وجيات 
نظر اإلدارة مما يحافظ عمي التوازف في العالقة 
بيف المراجعيف الخارجييف واإلدارة ويعزز 

 .استقالليتيـ

3.72 0.796 74.39 6.820 0.000 

 0.000 10.640 76.91 0.600 3.85 جميع فقرات المحور الثاني  
 2.0" تساوي 56" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  t قيمة
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ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع  :الفرضية الثالثة
 .المراجع الخارجي واستقاللية المراجع الخارجي

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 14) لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ tتـ استخداـ اختبار  
اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي( مرتبة تنازليا  المحور الثالث )زيادة عدد الدراسة في

 حسب الوزف النسبي كما يمي:
 " وىي 0.000"  والقيمة االحتمالية تساوي %"73.68" بمغ الوزف النسبي"  2في الفقرة رقـ "

ف " لجنة المراجعة تجتمع عند طمب المراجع الخارجي لغرض أمى مما يدؿ ع 0.05أقؿ مف 
  .مناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف مالحظات "

 " وىي 0.000و القيمة االحتمالية تساوي "  %"72.98" بمغ الوزف النسبي " 5في الفقرة رقـ "
شكؿ نو " يتـ جدولة اجتماعات لجنة المراجعة خالؿ السنة بأمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 

اإلدارة مما  يتوافؽ مع تقدـ عممية المراجعة بما يضمف حداثة المعمومات المقدمة إلى مجمس
 .استقاللية المراجع الخارجي " يدعـ

 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"71.93" بمغ الوزف النسبي"  4في الفقرة رقـ "
التصاؿ المباشر والمستمر بالمراجع ف " قياـ لجنة المراجعة باأمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 

الخارجي بخصوص الصعوبات والمشاكؿ الجوىرية التي يواجييا أثناء عممية المراجعة يعد مف 
 .العوامؿ المؤثرة عمي استقالليتو بصورة ايجابية "

 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"70.53" بمغ الوزف النسبي"  1في الفقرة رقـ "
ف " لجنة المراجعة تعقد اجتماعات دورية مع مراجع الحسابات أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 

وترتيب المقاءات والمناقشات بصورة مستقمة عف اإلدارة  الخارجي بدوف حضور إدارة الشركة
 .العميا مما يزيد مف استقاللية المراجع الخارجي "

 " وىي 0.908"  االحتمالية تساويو القيمة  %"59.65" بمغ الوزف النسبي"  3في الفقرة رقـ "
مع المراجع الخارجي  ف " لجنة المراجعة تجتمع بدرجة متوسطةأمما يدؿ عمى  0.05أكبر مف 

مدى التزامو بالخطة المتفؽ عمييا لممراجعة وأسباب  وبعد انتياء أعماؿ المراجعة لمناقشتو في
 .اختالؼ أعماؿ المراجعة الفعمية عف الخطة المقررة "

اجتماعات لجنة  امة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث )زيادة عددوبصفة ع
و الوزف  ،0.613 واالنحراؼ المعياري يساوي ،3.49المراجعة مع المراجع الخارجي( يساوي 

 المحسوبة تساوي t% " وقيمة 60% وىو أكبر مف الوزف النسبي المحايد " 69.75يساوي  النسبي
وىي  0.000، و القيمة االحتمالية تساوي 2.0 الجدولية والتي تساوي tبر مف قيمة وىي أك6.007
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اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي يؤثر  ف زيادة عددأمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 
  05.0عمى استقاللية المراجع الخارجي عند مستوى داللة إحصائية 

 (14جدول رقم )
 اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي( فقرات المحور الثالث )زيادة عدد تحميل
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تعقد لجنة المراجعة اجتماعات دورية مع مراجع  1
 الحسابات الخارجي بدوف حضور إدارة الشركة

ات والمناقشات بصورة مستقمة عف وترتيب المقاء
اإلدارة العميا مما يزيد مف استقاللية المراجع 

 .الخارجي

3.53 0.928 70.53 4.283 0.000 

تجتمع لجنة المراجعة عند طمب المراجع الخارجي  2
 .لغرض مناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف مالحظات

3.68 1.020 73.68 5.062 0.000 

مع المراجع الخارجي إال  ال تجتمع لجنة المراجعة 3
مدى  بعد انتياء أعماؿ المراجعة لمناقشتو في

التزامو بالخطة المتفؽ عمييا لممراجعة وأسباب 
 .اختالؼ أعماؿ المراجعة الفعمية عف الخطة المقررة

2.98 1.142 59.65 
-

0.116 
0.908 

قياـ لجنة المراجعة باالتصاؿ المباشر والمستمر  4
وص الصعوبات والمشاكؿ بالمراجع الخارجي بخص

الجوىرية التي يواجييا أثناء عممية المراجعة يعد مف 
 .العوامؿ المؤثرة عمي استقالليتو بصورة ايجابية

3.60 1.083 71.93 4.157 0.000 

يتـ جدولة اجتماعات لجنة المراجعة خالؿ السنة  5
بشكؿ يتوافؽ مع تقدـ عممية المراجعة بما يضمف 

قدمة إلى مجمس اإلدارة مما حداثة المعمومات الم
 .استقاللية المراجع الخارجي يدعـ

3.65 0.935 72.98 5.240 0.000 

 0.000 6.007 69.75 0.613 3.49 جميع فقرات المحور الثالث  
 2.0" تساوي 56" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
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لجنة المراجعة بصفة دورية  أعضاءئية بين تغيير ىناك عالقة ذات داللة إحصا :الفرضية الرابعة
 . واستقاللية المراجع الخارجي

بيف آراء أفراد عينة ( والذي ي15لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 بع )تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية( مرتبة تنازليا حسب الوزفاالر  الدراسة في المحور
 النسبي كما يمي:

 " وىي 0.000" قيمة االحتمالية تساوي %" و ال79.65" بمغ الوزف النسبي"  1في الفقرة رقـ "
تغيير أعضاء لجنة المراجعة مف فترة إلي أخري ضمانا نو "يتـ أ مما يدؿ عمى 0.05أقؿ مف 

في دعـ لحياد أعضاء تمؾ المجنة وعدـ تبعيتيا وانحيازىا إلدارة الشركة مما يسيـ ذلؾ 
 استقاللية المراجع الخارجي " 

 " وىي 0.000و القيمة االحتمالية تساوي "  %"78.25"  بمغ الوزف النسبي " 2في الفقرة رقـ "
نو " يراعى تغيير أعضاء لجنة المراجعة في نياية كؿ مدة أمما يدؿ عمى  0.05أقؿ مف 

وفعالية أداء المجنة مما  محددة مع عدـ إعطاء أي ضمانات لمتجديد التمقائي لضماف كفاءة
 .يسيـ ذلؾ في دعـ استقاللية المراجع الخارجي "

 " وىي 0.000و القيمة االحتمالية تساوي "  %"76.84" بمغ الوزف النسبي "  4في الفقرة رقـ "
مما يدؿ عمى أف " تغيير أعضاء لجنة المراجعة يحافظ عمى الرؤية المتجددة  0.05أقؿ مف 

ة المراجعة كما يقمؿ مف احتماؿ قياـ عالقات شخصية بيف لجنة والمستقمة ألعضاء لجن
  .المراجعة والمديريف مما يدعـ استقاللية المراجع الخارجي "

 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"74.04" بمغ الوزف النسبي "  5في الفقرة رقـ "
بصورة مبالغ فييا يقمؿ مف  مما يدؿ عمى أف " القياـ بتغيير لجنة المراجعة 0.05أقؿ مف 

 .فاعمية المجنة مما يؤثر عمي استقاللية المراجع الخارجي "
 " وىي 0.001"  و القيمة االحتمالية تساوي %"68.42" بمغ الوزف النسبي "  3في الفقرة رقـ "

تغيير أعضاء لجنة المراجعة مف فترة إلي أخري يؤدي  مما يدؿ عمى أف " عدـ 0.05أقؿ مف 
تقار إلي الخبرات الالزمة لعمؿ المجنة مما يخمؽ صعوبة في أداء عمميا بكفاءة وفعالية إلي االف

وخمؽ الصراعات التنظيمية بيف األعضاء مما يؤثر بشكؿ سمبي عمي استقاللية المراجع 
 .الخارجي "

ة بع )تغيير أعضاء لجنة المراجعاوبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الر 
يساوي  و الوزف النسبي ،0.546 واالنحراؼ المعياري يساوي ،3.77بصورة دورية( يساوي 

وىي 10.680 المحسوبة تساوي t% " وقيمة 60الوزف النسبي المحايد "  % وىو أكبر مف75.44
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وىي أقؿ مف  0.000 و القيمة االحتمالية تساوي ،2.0 الجدولية والتي تساوي tأكبر مف قيمة 
لجنة المراجعة بصفة دورية يؤثر عمى استقاللية المراجع  أعضاءؿ عمى أف تغيير مما يد 0.05

  05.0الخارجي عند مستوى داللة إحصائية 
 (15جدول رقم )

 بع )تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية(اتحميل فقرات المحور الر 
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تغيير أعضاء لجنة المراجعة مف فترة إلي أخري  يتـ 1
ضمانا لحياد أعضاء تمؾ المجنة وعدـ تبعيتيا وانحيازىا 
إلدارة الشركة مما يسيـ ذلؾ في دعـ استقاللية المراجع 

 .الخارجي

3.98 0.668 79.65 11.105 0.000 

مراجعة في نياية كؿ مدة يراعى تغيير أعضاء لجنة ال 2
محددة مع عدـ إعطاء أي ضمانات لمتجديد التمقائي 
لضماف كفاءة وفعالية أداء المجنة مما يسيـ ذلؾ في دعـ 

 .استقاللية المراجع الخارجي

3.91 0.739 78.25 9.323 0.000 

تغيير أعضاء لجنة المراجعة مف فترة إلي أخري  عدـ 3
الالزمة لعمؿ المجنة مما  يؤدي إلي االفتقار إلي الخبرات

يخمؽ صعوبة في أداء عمميا بكفاءة وفعالية وخمؽ 
الصراعات التنظيمية بيف األعضاء مما يؤثر بشكؿ 

 .سمبي عمي استقاللية المراجع الخارجي

3.42 0.865 68.42 3.675 0.001 

تغيير أعضاء لجنة المراجعة يحافظ عمى الرؤية  4
المراجعة كما يقمؿ مف  المتجددة والمستقمة ألعضاء لجنة

احتماؿ قياـ عالقات شخصية بيف لجنة المراجعة 
 والمديريف مما يدعـ استقاللية المراجع الخارجي 

3.84 0.797 76.84 7.976 0.000 

القياـ بتغيير لجنة المراجعة بصورة مبالغ فييا يقمؿ مف  5
 فاعمية المجنة مما يؤثر عمي استقاللية المراجع الخارجي 

3.70 0.801 74.04 6.614 0.000 

 0.000 10.680 75.44 0.546 3.77 جميع فقرات المحور الربع  
 2.0" تساوي 56" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
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لجنة المراجعة عن تقريرىا  إفصاحىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  :الفرضية الخامسة
  .واستقاللية المراجع الخارجي ضمن القوائم المالية لمشركة

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 16لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف القوائـ المالية لمشركة(  إفصاح الخامس)مدى الدراسة في المحور

 مرتبة تنازليا حسب الوزف النسبي كما يمي:
 وىي 0.000"  والقيمة االحتمالية تساوي %"78.25" بمغ الوزف النسبي " 5لفقرة رقـ " في ا "

يساىـ في زيادة ثقة الجميور في  مما يدؿ عمى أف " نشر تقارير لجنة المراجعة 0.05أقؿ مف 
التقارير المالية ويحقؽ درجة عالية مف المصداقية في تقرير المراجع الخارجي بما يعزز مف 

 .تو "استقاللي
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"75.79 " " بمغ الوزف النسبي 4في الفقرة رقـ "

يساىـ في تحسيف نزاىة التقارير المالية  مما يدؿ عمى أف " تقرير لجنة المراجعة 0.05أقؿ مف 
التقرير  ألنو يوفر تأكيد معقوؿ عمي مدي تنفيذ المراجع الخارجي لمسئولياتو المتعمقة بعممية

 .المالي مما يدعـ مف استقاللية المراجع الخارجي "
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"73.68" بمغ الوزف النسبي"  1في الفقرة رقـ "

مما يدؿ عمى أف " قياـ لجنة المراجعة بنشر تقريرىا ضمف القوائـ المالية  0.05أقؿ مف 
راجع الخارجي المعبر عف حقيقة المركز المالي لمشركة لمشركة يساىـ في رفع جودة تقرير الم

 .مما يعزز مف استقاللية المراجع الخارجي "
 " وىي 0.000"  و القيمة االحتمالية تساوي %"70.88" بمغ الوزف النسبي "  3في الفقرة رقـ "

وبأي  ةمما يدؿ عمى أف " تقرير لجنة المراجعة المتعمؽ بالقوائـ المالية المدقق 0.05أقؿ مف 
والتقديرات المحاسبية يحظى باىتماـ مف مجمس اإلدارة  تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة

 .قبؿ اعتمادىا مما يوثر بشكؿ ايجابي عمي استقاللية المراجع الخارجي "
 " وىي 0.000"  والقيمة االحتمالية تساوي %"70.53 " بمغ الوزف النسبي " 2في الفقرة رقـ "

مما يدؿ عمى أنو " يتـ نشر تقرير لجنة المراجعة واإلفصاح عنو في القوائـ  0.05أقؿ مف 
 المالية لغرض الحد مف ضغط اإلدارة عمي المراجع الخارجي مما يدعـ مف استقالليتو" 

لجنة  إفصاحوبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس )مدى 
 ، واالنحراؼ المعياري يساوي3.69ـ المالية لمشركة يساوي المراجعة عف تقريرىا ضمف القوائ

 t% " وقيمة 60% وىو أكبر مف الوزف النسبي المحايد " 73.82والوزف النسبي يساوي  ،0.757
و القيمة االحتمالية  ،2.0الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر مف قيمة 6.894 المحسوبة تساوي
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لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف  إفصاحؿ عمى أف مما يد 0.05وىي أقؿ مف  0.000تساوي 
 05.0القوائـ المالية لمشركة يؤثر عمى استقاللية المراجع الخارجي عند مستوى داللة إحصائية 

 (16جدول رقم )
 لجنة المراجعة عن تقريرىا ضمن القوائم المالية لمشركة( إفصاحتحميل فقرات المحور الخامس )مدى 
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قياـ لجنة المراجعة بنشر تقريرىا ضمف القوائـ المالية  1
ىـ في رفع جودة تقرير المراجع الخارجي المشركة يس

المعبر عف حقيقة المركز المالي لمشركة مما يعزز مف 
 .استقاللية المراجع الخارجي

3.68 1.121 73.68 4.610 0.000 

يتـ نشر تقرير لجنة المراجعة واإلفصاح عنو في القوائـ  2
المالية لغرض الحد مف ضغط اإلدارة عمي المراجع 

 .الخارجي مما يدعـ مف استقالليتو
3.53 1.037 70.53 3.832 0.000 

يحظى تقرير لجنة المراجعة المتعمؽ بالقوائـ المالية  3
 تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة وبأي المدققة

والتقديرات المحاسبية باىتماـ مف مجمس اإلدارة قبؿ 
اعتمادىا مما يوثر بشكؿ ايجابي عمي استقاللية المراجع 

 .الخارجي

3.54 0.888 70.88 4.625 0.000 

في تحسيف نزاىة التقارير  ىـ تقرير لجنة المراجعةايس 4
وؿ عمي مدي تنفيذ المراجع المالية ألنو يوفر تأكيد معق

الخارجي لمسئولياتو المتعمقة بعممية التقرير المالي مما 
 .يدعـ مف استقاللية المراجع الخارجي

3.79 0.940 75.79 6.341 0.000 

في زيادة ثقة الجميور  ىـ نشر تقارير لجنة المراجعةايس 5
في التقارير المالية ويحقؽ درجة عالية مف المصداقية في 

  .المراجع الخارجي بما يعزز مف استقالليتو تقرير
3.91 0.987 78.25 6.978 0.000 

 0.000 6.894 73.82 0.757 3.69 جميع فقرات المحور الخامس  
 2.0" تساوي 56" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
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  :تحميل محاور الدراسة مجتمعة 2/2/2/4 
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 17لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

مدى مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ دراسة في محاور الدراسة مجتمعة )ال
واالنحراؼ المعياري  ،3.8المراجع الخارجي( ويتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع المحاور تساوي 

% " 60الوزف النسبي المحايد " % وىي اكبر مف76.01يساوي  الوزف النسبيو  ،0.393 يساوي
و القيمة  ،2.0 الجدولية والتي تساوي tوىي أكبر مف قيمة 15.379 المحسوبة تساوي tوقيمة 

مما يدؿ عمى مساىمة لجاف المراجعة في دعـ  0.05قؿ مف أ وىي 0.000االحتمالية تساوي 
 .(05.0عند مستوى داللة إحصائية ) جيوتعزيز استقالؿ المراجع الخار 

 (17جدول رقم )
 تحميل محاور الدراسة مجتمعة: مدى مساىمة لجان المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي
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 األوؿ
مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف مدى 

  استقالؿ المرجع الخارجي خارج الشركة في تدعيـ
4.14 0.438 82.75 19.619 0.000 

 الثاني
دور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو 
وتحديد أتعابو وعزلو في دعـ استقالؿ المراجع 

 الخارجي 
3.85 0.600 76.91 10.640 0.000 

 الثالث
أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع 

  المراجع الخارجي عمي دعـ وتعزيز استقالليتو
3.49 0.613 69.75 6.007 0.000 

تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة  مساىمة الرابع
 دورية في دعـ استقاللية المراجع الخارجي 

3.77 0.546 75.44 10.680 0.000 

 الخامس
ة عف تقريرىا ضمف القوائـ إفصاح لجنة المراجع

المالية لمشركة يسيـ ذلؾ في دعـ استقاللية 
 المراجع الخارجي 

3.69 0.757 73.82 6.894 0.000 

 0.000 15.379 76.01 0.393 3.80 جميع المحاور  
 2.0" تساوي 56" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
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باين متوساطات أراء الماراجعين حاول مادي  إحصاائيةق ذات داللاة توجد فرو :الفرضية السادساااة
مساىمة لجان المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخاارجي, تعازي إلاي كال مان )الوظيفاة 

وعادد سانوات الخبارة فاي مجاال  ,التخصاص العمماي ,المؤىال العمماي ,الحالية في مكتب المراجعاة
 05.0 داللةالشيادة المينية( عند مستوى و  ,العمل

 :ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية
بين متوسطات أراء المراجعين حول مدي مساىمة لجان  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -6.1

المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي, تعزي إلي الوظيفة الحالية في مكتب 
 05.0 داللةالمراجعة عند مستوى 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف متوسط استجابات أراء المراجعيف 
حوؿ مدي مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي تعزي إلي الوظيفة 

المحسوبة  F( والذي يبيف أف قيمة 18الحالية في مكتب المراجعة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )
كما أف  2.4الجدولية والتي تساوي  Fوىي أقؿ مف قيمة  0.460لجميع المحاور مجتمعة تساوي 

عمى عدـ وجود  مما يدؿ 0.05وىي أكبر مف  0.804القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 
اف المراجعة في دعـ وتعزيز فروؽ بيف متوسطات استجابات أراء المراجعيف حوؿ مدي مساىمة لج

 استقالؿ المراجع الخارجي تعزي إلي الوظيفة الحالية في مكتب المراجعة عند مستوى داللة
05.0. 

 (18جدول رقم )
بين متوسطات استجابات أراء  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي تعزي المراجعين حول مدي مساىمة لجان المراجعة 
 إلي الوظيفة الحالية في مكتب المراجعة

 مصدر التبايف عنواف المحور المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 األوؿ
مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج 

 المرجع الخارجي استقالؿ الشركة في تدعيـ

 0.083 5 0.416 بيف المجموعات
0.412 

 
0.838 

 0.202 51 10.313 داخؿ المجموعات 
  56 10.729 المجموع

 الثاني
دور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو وتحديد 
 أتعابو وعزلو في دعـ استقالؿ المراجع الخارجي

 0.209 5 1.045 بيف المجموعات
0.558 

 
0.732 

 
 0.375 51 19.116 داخؿ المجموعات

  56 20.161 المجموع

 الثالث
أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع 

 الخارجي عمي دعـ وتعزيز استقالليتو

 0.358 5 1.791 بيف المجموعات
0.949 

 
0.458 

 
 0.377 51 19.250 داخؿ المجموعات

  56 21.041 المجموع
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 مصدر التبايف عنواف المحور المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 الرابع
تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية  مساىمة

 في دعـ استقاللية المراجع الخارجي

 0.300 5 1.500 بيف المجموعات
1.008 

 
0.423 

 0.298 51 15.175 داخؿ المجموعات 
  56 16.675 المجموع

 الخامس
إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف القوائـ 

سيـ ذلؾ في دعـ استقاللية المراجع المالية لمشركة ي
 الخارجي

 0.204 5 1.022 بيف المجموعات
0.336 

 
0.889 

 
 0.609 51 31.063 داخؿ المجموعات

  56 32.086 المجموع

 اإلستبانةجميع محاور  
 0.075 5 0.373 بيف المجموعات

0.460 
 

0.804 
 

 0.162 51 8.271 داخؿ المجموعات
  56 8.643 المجموع

 2.4 تساوي 0.05" ومستوى داللة 51، 5الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
بين متوسطات أراء المراجعين حول مدي مساىمة لجان  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -6.2

 المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي, تعزي إلي المؤىل العممي عند مستوى داللة
05.0. 

الختبار الفروؽ بيف متوسطات أراء المراجعيف حوؿ مدي مساىمة لجاف  tتـ استخداـ اختبار 
والنتائج مبينة في  المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي، تعزي إلي المؤىؿ العممي

وىي أقؿ  1.696المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  t( والتي تبيف أف قيمة 19جدوؿ رقـ )
 0.096كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  2.0 الجدولية والتي تساوي tمف قيمة 

عمى عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات أراء المراجعيف حوؿ مدي  مما يدؿ 0.05وىي أكبر مف 
 ميمساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي، تعزي إلي المؤىؿ العم
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 (19جدول رقم )
لمفروق بين متوسطات أراء المراجعين حول مدي مساىمة لجان المراجعة في  tاختبار  نتائج

 دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي, تعزي إلي المؤىل العممي

 عنواف المحور المحور
المؤىؿ 
 العدد العممي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 تماليةاالح

مساىمة اختيار أعضاء لجنة  األوؿ
المراجعة مف خارج الشركة في 

استقالؿ المرجع  تدعيـ
  الخارجي

دراسات 
 عميا

10 3.900 0.578 
-

1.935 0.058 
 0.391 4.188 47 بكالوريوس

دور لجنة المراجعة باختيار  الثاني
المراجع وتعيينو وتحديد أتعابو 

وعزلو في دعـ استقالؿ 
 جع الخارجي المرا

دراسات 
 عميا

10 4.280 0.424 
2.654 0.010 

 0.594 3.753 47 بكالوريوس

أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة  الثالث
المراجعة مع المراجع الخارجي 

  عمي دعـ وتعزيز استقالليتو

دراسات 
 عميا

10 3.700 0.865 
1.211 0.231 

 0.547 3.443 47 بكالوريوس
تغيير أعضاء لجنة  مساىمة الرابع

المراجعة بصورة دورية في 
دعـ استقاللية المراجع 

 الخارجي 

دراسات 
 عميا

10 4.100 0.634 
2.161 0.035 

 0.505 3.702 47 بكالوريوس

إفصاح لجنة المراجعة عف  الخامس
تقريرىا ضمف القوائـ المالية 
لمشركة يسيـ ذلؾ في دعـ 
 استقاللية المراجع الخارجي 

 دراسات
 عميا

10 3.980 0.715 
1.338 0.186 

 0.759 3.630 47 بكالوريوس

دراسات  جميع المحاور 
 عميا

10 3.988 0.532 
1.696 0.096 

 0.351 3.760 47 بكالوريوس
 2.0" تساوي 55" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
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سطات أراء المراجعين حول مدي مساىمة لجان بين متو  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -6.3
المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي, تعزي إلي التخصص العممي عند مستوى 

 05.0 داللة
الختبار الفروؽ بيف متوسطات أراء المراجعيف حوؿ مدي مساىمة لجاف  tتـ استخداـ اختبار 

ستقالؿ المراجع الخارجي، تعزي إلي التخصص العممي والنتائج مبينة المراجعة في دعـ وتعزيز ا
المحسوبة المطمقة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  t( والتي تبيف أف قيمة 20في جدوؿ رقـ )

كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور  2.0 الجدولية والتي تساوي tوىي أقؿ مف قيمة  1.377
عمى عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات أراء المراجعيف  مما يدؿ 0.05وىي أكبر مف  0.174تساوي

حوؿ مدي مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي، تعزي إلي 
 .التخصص العممي

 (20جدول رقم )
لمفروق بين متوسطات أراء المراجعين حول مدي مساىمة لجان المراجعة في دعم وتعزيز  tاختبار  نتائج

 ستقالل المراجع الخارجي, تعزي إلي التخصص العمميا

التخصص  عنواف المحور المحور
 العممي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف  األوؿ
استقالؿ المرجع  خارج الشركة في تدعيـ

  الخارجي

 0.431 4.155 55 محاسبة
1.568 0.123 

 0.471 3.667 2 إدارة أعمال

دور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو  الثاني
وتحديد أتعابو وعزلو في دعـ استقالؿ المراجع 

 الخارجي 

 0.606 3.833 55 محاسبة
-

0.848 
0.400 

 0.283 4.200 2 إدارة أعمال

مع  أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة الثالث
  المراجع الخارجي عمي دعـ وتعزيز استقالليتو

- 0.601 3.458 55 محاسبة
1.955 

0.056 
 0.424 4.300 2 إدارة أعمال

تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة  مساىمة الرابع
 دورية في دعـ استقاللية المراجع الخارجي 

- 0.528 3.745 55 محاسبة
1.970 

0.054 
 0.707 4.500 2 إدارة أعمال

إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف  الخامس
القوائـ المالية لمشركة يسيـ ذلؾ في دعـ 

 استقاللية المراجع الخارجي 

 0.750 3.669 55 محاسبة
-

1.161 
0.250 

 0.990 4.300 2 إدارة أعمال

- 0.390 3.787 55 محاسبة جميع المحاور 
1.377 

0.174 
 0.354 4.173 2 إدارة أعمال

 2.0" تساوي 55" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
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بين متوسطات أراء المراجعين حول مدي مساىمة لجان  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -6.4
المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي, تعزي إلي عدد سنوات الخبرة في مجال 

 .05.0 داللة العمل عند مستوى
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف متوسطات استجابات أراء المراجعيف 
حوؿ مدي مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي تعزي إلي عدد 

المحسوبة  F( والذي يبيف أف قيمة 21)سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ 
كما  2.078 الجدولية والتي تساوي Fوىي أقؿ مف قيمة  0.404لجميع المحاور مجتمعة تساوي 

عمى عدـ وجود  مما يدؿ 0.05وىي أكبر مف  0.751 أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي
لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز فروؽ بيف متوسط استجابات أراء المراجعيف حوؿ مدي مساىمة 

 استقالؿ المراجع الخارجي تعزي إلي عدد سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ عند مستوى داللة
05.0  

 (21جدول رقم )
بين متوسطات استجابات أراء المراجعين حول مدي  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي تعزي إلي عدد سنوات الخبرة في مجال العملمساىمة لجان المراجعة 

 عنواف المحور المحور
مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 األوؿ
مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف 

لمرجع استقالؿ ا خارج الشركة في تدعيـ
 الخارجي

بيف 
 المجموعات

0.068 3 0.023 
0.113 

 
0.952 

 
داخؿ 

 المجموعات
10.661 53 0.201 

  56 10.729 المجموع

 الثاني
دور لجنة المراجعة باختيار المراجع وتعيينو 
وتحديد أتعابو وعزلو في دعـ استقالؿ المراجع 

 الخارجي

بيف 
 المجموعات

2.644 3 0.881 
2.666 

 
0.057 

داخؿ  
 المجموعات

17.517 53 0.331 

  56 20.161 المجموع

 الثالث
أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة مع 
 المراجع الخارجي عمي دعـ وتعزيز استقالليتو

بيف 
 المجموعات

1.620 3 0.540 
1.473 

 
0.232 

 
داخؿ 

 المجموعات
19.422 53 0.366 

  56 21.041 المجموع
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 عنواف المحور المحور
مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 الرابع
تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة  مساىمة

 دورية في دعـ استقاللية المراجع الخارجي

بيف 
 0.372 3 1.115 المجموعات

1.266 
 

0.296 
 

داخؿ 
 المجموعات

15.560 53 0.294 

  56 16.675 المجموع

 الخامس
إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا ضمف 

ـ ذلؾ في دعـ القوائـ المالية لمشركة يسي
 استقاللية المراجع الخارجي

بيف 
 المجموعات

0.294 3 0.098 
0.164 

 
0.920 

 
داخؿ 

 0.600 53 31.791 المجموعات

  56 32.086 المجموع

 اإلستبانةجميع محاور  

بيف 
 المجموعات

0.193 3 0.064 
0.404 

 
0.751 

 
داخؿ 

 المجموعات
8.450 53 0.159 

  56 8.643 المجموع
 2.78 تساوي 0.05" ومستوى داللة 53، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

بين متوسطات أراء المراجعين حول مدي مساىمة لجان  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -6.5
المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي, تعزي إلي الشيادة المينية عند مستوى 

 05.0 داللة
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف متوسط استجابات أراء المراجعيف 
حوؿ مدي مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي تعزي إلي الشيادة 

جميع المحاور المحسوبة ل F( والذي يبيف أف قيمة 22المينية والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )
كما أف القيمة  2.78الجدولية والتي تساوي  Fوىي أقؿ مف قيمة  1.638مجتمعة تساوي 

عمى عدـ وجود فروؽ  مما يدؿ 0.05وىي أكبر مف  0.192االحتمالية لجميع المحاور تساوي 
بيف متوسطات استجابات أراء المراجعيف حوؿ مدي مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز 

  05.0 المراجع الخارجي تعزي إلي الشيادة المينية عند مستوى داللة استقالؿ
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 (22جدول رقم )
بين متوسطات استجابات أراء المراجعين حول  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 شيادة المينيةمدي مساىمة لجان المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي تعزي إلي ال

 مصدر التبايف عنواف المحور المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 األوؿ
مساىمة اختيار أعضاء لجنة المراجعة 

استقالؿ  مف خارج الشركة في تدعيـ
 المرجع الخارجي

 0.364 3 1.092 بيف المجموعات
2.001 

 
0.125 

 
داخؿ 

 المجموعات
9.637 53 0.182 

  56 10.729 المجموع

 الثاني
دور لجنة المراجعة باختيار المراجع 
وتعيينو وتحديد أتعابو وعزلو في دعـ 

 استقالؿ المراجع الخارجي

 0.358 3 1.073 بيف المجموعات
0.993 

 
0.403 

 
داخؿ 

 المجموعات
19.089 53 0.360 

  56 20.161 المجموع

 لثالثا
أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة 
مع المراجع الخارجي عمي دعـ وتعزيز 

 استقالليتو

 0.230 3 0.691 بيف المجموعات
0.600 

 
0.618 

 
داخؿ 

 المجموعات
20.350 53 0.384 

  56 21.041 المجموع

 الرابع
مساىمة تغيير أعضاء لجنة المراجعة 

لية المراجع بصورة دورية في دعـ استقال
 الخارجي

 0.984 3 2.952 بيف المجموعات
3.801 

 
0.015 

 
داخؿ 

 0.259 53 13.723 المجموعات

  56 16.675 المجموع

 الخامس
إفصاح لجنة المراجعة عف تقريرىا 

ضمف القوائـ المالية لمشركة يسيـ ذلؾ 
 في دعـ استقاللية المراجع الخارجي

 0.511 3 1.532 بيف المجموعات
0.886 

 
0.454 

 
داخؿ 

 المجموعات
30.554 53 0.576 

  56 32.086 المجموع

 اإلستبانةجميع محاور  

 0.244 3 0.733 بيف المجموعات
1.638 

 
0.192 

 
داخؿ 

 المجموعات
7.910 53 0.149 

  56 8.643 المجموع
 2.78تساوي  0.05" ومستوى داللة 53، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 انفصم اخلايس
 اننتائج وانتىصيات 

 - :نتائج الدراسة :أوال
جاءت ىذه الدراسة لبياف أف لجنة المراجعة تعتبر اآللية المناسبة في تدعيـ وتعزيز استقالؿ 

في ات الخارجي وبيف اإلدارة العميا المراجع الخارجي باعتبارىا حمقة وصؿ بيف مراجع الحساب
 :عنو الدراسة مف نتائج أسفرتوفيما يمي ممخص لما  ،ؤثر عمى استقالليتوالقضايا التي ت

ر الذي تقوـ بو لجنة أجمعت أراء كؿ مف مراجعي الحسابات الخارجييف عمى أىمية الدو  .1
  .تدعيـ وتعزيز استقاللية المراجع الخارجيالمراجعة في

 ،ر التنفيذييفغي األعضاءومف  ،أف اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج الشركة .2
 ،فييـ صفة االستقالؿ عف إدارة الشركة يجعؿ لجنة المراجعة أكثر فعالية تتوفروممف 

 .وتعزيز استقالؿ المراجع الخارجي ومساىمة في تدعيـ
لجنة المراجعة بدورىا في اختيار المراجع الخارجي وتعيينو وتحديد أتعابو  اضطالعأف  .3

وتحد مف ضغط  ،عـ استقالؿ المراجع الخارجيالتي تد األساليبمف أحد  يعتبر ،وعزلو
 .تقرير متحفظ إصدارهحالة  عمي المراجع في اإلدارة

صاؿ المباشر والمستمر مع واالت ،بينت الدراسة أف زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة .4
عف اإلدارة العميا يزيد والمناقشات معو بصورة مستقمة  تالمقاءاوترتيب  ،الخارجي المراجع
 .استقالليتو مف ويدعـ

أخري  إلىالدراسة أف تغيير أعضاء لجنة المراجعة بصورة دورية ومف فترة  أظيرتكما  .5
ؾ المجنة وعدـ يعتبر ضمانا لحياد أعضاء تم ،ضمانات لمتجديد التمقائي إعطاء مع عدـ

مما يساىـ في تدعيـ  ،ويزيد مف كفاءتيا وفعالية أدائيا ،إلدارة الشركة تبعيتيا وانحيازىا
ويقمؿ مف احتماؿ قياـ عالقات شخصية بيف لجنة  ،الخارجي استقاللية المراجعوتعزيز 
 .والمديريفالمراجعة 

ريرىا ونشره ضمف القوائـ عف تق باإلفصاحالدراسة أف قياـ لجنة المراجعة  أوضحتكما  .6
 لمشركة يرفع مف جودة تقارير المراجع الخارجي المعبرة عف حقيقة المركز المالي المالية

ويوفر  ،وزيادة ثقة الجميور بيا ،تحسيف نزاىة ومصداقية ىذه التقارير ويسيـ في ،شركةلم
 ،المراجع الخارجي لمسئولياتو المتعمقة بعممية التقرير المالي تأكيد معقوؿ عمى مدى تنفيذ

 . المراجع الخارجي يوثر بشكؿ إيجابي عمي استقاللية ما
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لتي يجب أف تتوافر في أعضاء لمحددات اركزت الدراسة عمي مجموعة مف الصفات وا .7
 المراجعة مف شانيا أف تزيد مف احتماؿ تدعيميا استقاللية المراجع الخارجي منيا: لجنة
 استقالؿ أعضاء لجنة المراجعة شكال وموضوعا. 
 موـ المحاسبة والمراجعة والتمويؿعمعرفة أعضاء لجنة المراجعة ب. 
 كانت قرابة أو مالية أو شخصية عند  عدـ وجود عالقات مع مجمس اإلدارة سواء

  .تعييف لجنة المراجعة
تمثمة في المدخؿ المتبع في بينت الدراسة أىـ العناصر المحددة لفعالية لجاف المراجعة والم .8

 .العميا اإلدارةوىيكمية ىذه المجاف واستقالليتيا عف  ،المجاف تكويف
عة في إنجاز عممية اف المراجلقياس وتطوير فعالية لج مفاىيمياقدمت الدراسة مدخال  .9

كما قدمت ىذه الدراسة إطارا يحدد مسئوليات وأنشطة  ،لمعايير المراجعة المراجعة وفقا
 . وواجبات لجاف المراجعة

 :توصيات الدراسة :ثانيا
بمياـ وآليات عمؿ لجاف  بغرض التعريؼ ،إقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات المينية .1

دة تتعمؽ وما تفرضو عمى سوؽ المراجعة مف تحديات جدي ،ةوبيئتيا الجديد المراجعة
والحد مف المنافسة غير الشريفة التي تؤثر عمى سمعة  ،المراجع بضرورة تدعيـ استقاللية

 تلممسؤولياالمرموقة بيف سائر الميف وتوعية المراجع  وبالتالي مكانتيا ،ينة وكرامتياالم
 .الممقاة عمى عاتقو

الجيات الرقابية زاـ مف قبؿ الشركات المساىمة يتـ تقيميا مف أف يتـ وضع الئحة الت .2
وأف  ،المالية األوراؽسمطة النقد ومف ىيئة سوؽ االقتصاد الوطني و  متمثمة في وزارة

 ،خاص ضرورة وجود لجاف المراجعة في ىذه الشركات الالئحة وبشكؿ هتتضمف ىذ
كما  ،ة في ظؿ وجود ىذه المجافيتأثر بنسبة كبير  مراجعوخصوصًا بعد أف تبيف أف عمؿ ال

 .الخارجي والتزامو بمعايير المراجعة المراجعة عمى استقاللية المراجع يؤثر وجود لجنة
ية لتنمية الوعي لدى ضرورة تضافر جيود كؿ مف المنظمات المينية والجيات المعن .3

لقوائـ بإبراز دور لجاف المراجعة في تحسيف جودة التقارير وا ،المستثمريفو  المساىميف
 .مما يعزز ويدعـ استقالؿ المراجع الخارجي ،مصداقيتيا وشفافيتيا وزيادة ،المالية

 -:بخصوص إرشادات إصداريجب عمى المنظمات المينية  .4
 تشكيؿ لجنة المراجعة. 
 سمطات ومسؤوليات وأنشطة لجنة المراجعة. 
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  رجييف لمراجعيف الداخمييف والخاوا اإلدارةعالقة لجنة المراجعة بكؿ مف مجمس
 .المساىميفو 

 تقرير لجنة المراجعة.  
تشريع ممـز لمشركات المساىمة  إصداريوصي الباحث الجيات المعنية بالسعي نحو  .5

ر السنوية وتنشر مع التقاري ،)شيادة ( بما أسفر عنو عمؿ لجاف المراجعة تقرير بإعداد
 أفالتي يمكف ضرورة إفصاح تقرير لجنة المراجعة عف أنشطتيا  مع ،والدورية لمشركات

وجودة عممية المراجعة بما يدعـ مف استقالؿ  ،المالية تساىـ في جودة التقارير والقوائـ
 .المراجع الخارجي

وذلؾ لما تقـو بو مف دور التوصية بأىمية تشكيؿ لجاف المراجعة داخؿ الشركات المساىمة  .6
ف األخطاء أو الغش الشركات لقوائـ مالية خالية م إصدارفعاؿ في زيادة احتماؿ  رئيسي و
  .والتالعب

اف المراجعة في عف تكويف لج اإلفصاحتطوير التقارير السنوية لمشركات مف خالؿ  .7
واستقاللية  ،اليالم اإلفصاحمصداقية  لتحسيفلمشركات المساىمة كوسيمة  التقارير السنوية
 .الخارجي مراجع الحسابات

اجع الخارجي تشمؿ كؿ جوانب المر أف يكوف ىناؾ متابعة مف جانب لجنة المراجعة لعمؿ  .8
مع اإلدارة سواء كاف المراجعة ومساندة المراجع الخارجي في حالة وجود أي خالؼ  عممية

السياسات أو التقديرات المحاسبية والتي يكوف ليا أثر فعاؿ وحيوي عمى رأي  متعمقا بشأف
 .ة المنشورةعمى التعبير عف مدى مصداقية القوائـ المالي هالمراجع مما ينعكس أثر 

ؿ ما يواجيو مف مستجدات أو أف يكوف ىناؾ اتصاؿ مف المراجع بالمجنة واطالعيا عمى ك .9
 .يكوف رأى فني سميـ ومحايد حتىأو خالؼ مع اإلدارة  ،أثناء عممية المراجعة عقبات

حتى تكوف  ،ممية المراجعةأف يجتمع المراجع مع المجنة عدة مرات تغطي كافة جوانب ع .10
 .في القياـ بمياميا وأىدافيا فعالة المجنة

راجعة لما لذلؾ مف أثر ضرورة توافر الخبرة المالية والمحاسبية لجميع أعضاء لجنة الم .11
 .زيادة فاعمية لجاف المراجعة في ممارسة دورىا الرقابي واإلشرافي إيجابي في

د لجاف المراجعة بالقواع توصي ىذه الدراسة بضرورة تعميؽ قاعدة المعرفة لدى أعضاء .12
 أنشطةوالمحاسبية والمراجعة مف خالؿ تنمية الجانب التعميمي والتدريبي ضمف  المالية

 .لجاف المراجعة
عطائياتفعيؿ دور لجاف المراجعة   .13  .مزيد مف الصالحيات وا 
 إجراء المزيد مف البحوث والدراسات التي تتناوؿ الجوانب المختمفة ألداء لجاف المراجعة.  .14
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 قائًة املراجع واملصادر
 

 :/ المراجع العممية بالغة العربيةأوالً 
 
خصائص لجاف التدقيؽ وأثرىا عمى فترة إصدار احمد "  ،محمد و الحايؾ ،أبو الييجاء -

 المجاد العشروف ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية تقرير المدقؽ "
 .((2012يونيو  ،العدد الثاني

ر لجاف المراجعة عمي كفاءة عممية المراجعة وتدعيـ استقالؿ " تحميؿ أثااحمد أنيس  ،احمد -
 .((1998 ،قسـ المحاسبة ،كمية التجارة ،جامعة القاىرة ،" رسالة ماجستير المراجع الخارجي

 -"المراجعة الخارجية وفاعمية"دور لجاف المراجعة في زيادة كفاءة .محمد الرممي ،احمد -
جامعة جنوب  ،كمية التجارة بسوىاج،المعاصرة,مجمة البحوث التجارية  -دراسة ميدانية

 .(2001) ديسمبر 2العدد  ،15المجمد  ،الوادي
، " تدعيـ استقالؿ المراجع في ظؿ متغيرات البيئة االقتصادية المصرية "حسيف  ،الجندي -

مارس  ،العدد األوؿ ،كمية التجارة ،جامعة عيف شمس ،المجمة العممية لالقتصاد والتجارة
1995)). 

دراسة تحميمية مقارنة في ضوء المعايير الدولية  –استقالؿ المراجع صادؽ "  ،سنيالح -
 .((1999 ،1العدد  ،26المجمد  ،دراسات الجامعة األردنية ،"والتشريعات المنظمة لممينة 

" مجمة " توازف القوى بيف المراجع والشركة وأثره عمى استقالؿ المراجعكماؿ الديف  ،الدىراوي -
 .((1991 ،2العدد  ،اإلسكندرية ،لمبحوث العممية كمية التجارة

" مجمة جامعة الممؾ عبد  لجاف المراجعة كأحد دعائـ حوكمة الشركاتعوض "  ،الرحيمي -
 .(2008) ،العدد األوؿ ،22المجمد  ،كمية االقتصاد واإلدارة ،العزيز

لقانوني في العوامؿ المؤثرة في قرار اختيار و تغيير المحاسب اشادي مزعؿ "  ،السعودي -
رسالة ماجستير غير  ،"الشركات المساىمة العامة األردنية مف وجية نظر لجاف التدقيؽ 

 .(2007) ،األردف ،عماف ،جامعة عماف العربية ،منشورة
المساىمة  " إطار مقترح لقياس وتطوير فعالية لجاف المراجعة في شركات أبو الخيرو  السقا -

 .2002)) 2)جامعة طنطا، العدد ) ،كمية التجارة ، مجمة التمويؿ والتجارة،السعودية "
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" تطوير أنموذج لتطوير لجاف التدقيؽ في الشركات المساىمة موسى سالمة  ،السويطي -
جامعة  ،أطروحة دكتوراه ،"العامة األردنية و تأثيرىا في فاعمية و استقاللية التدقيؽ الخارجي

 .((2006 ،األردف ،عماف ،لمدراسات العميا عماف العربية
المراجع  " دراسة اختباريو لمدي مساىمة لجاف المراجعة في دعـ استقاللية حسف ،العطار -

 العدد الثاني، المجمد ،جامعة الزقازيؽ ،كمية التجارة ،مجمة البحوث التجارية ،" الخارجي
 .2003)) ،القاىرة ،(25)
شركات التاميف  " دور لجنة التدقيؽ في تحسيف وظيفة التدقيؽ الداخمي في نبيو ،المرعي -

كانوف  ،كمية الدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية ،جامعة جدارا ،رسالة ماجستير األردنية
 .(2009) الثاني

 مياـ لجاف المراجعة ومعايير اختيار أعضائياعبد الرحمف "  ،عبدا هلل و الحميد ،المنييؼ -
 ،2العدد  11المجمد  ،دةج ،كمية االقتصاد واإلدارة ،"مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز

(1998 ). 
لجاف  الشركات األردنية المساىمة بضوابط تشكيؿ " تقييـ مدي التزاـمحمد  ،المومني -

"، مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية  التدقيؽ واليات عمميا لتعزيز حوكمة الشركات
 .(2010) ،العدد األوؿ ،26المجمد  ،والقانونية

س اإلدارة في الشركات األردنية في تعزيز فاعمية لجاف التدقيؽ دور مجالمحمد "  ،المومني -
 .(2009) ،العدد األوؿ ،25المجمد  ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية "،
" مجمة  " تقييـ مدى استقالؿ المراجع في شركات المساىمة المغمقةاشرؼ يحيي  ،اليادي -

يناير  ،21العدد  ،جامعة األزىر ،الميمركز صالح عبد اهلل كامؿ لالقتصاد اإلس
2003)).  

" " وليـ " دور لجاف المراجعة في تدعيـ استقالؿ المراجع الداخمي في البنوؾ التجاريةتامر،  -
www.ailahmedali.com، 2008. 

"، مجمة تنمية الرافديف، ارجييف " العوامؿ المؤثرة عمى استقالؿ المراجعيف الخيوسؼ  ،جربوع -
 2004) .،)26العدد 76،المجمد ،كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ

 مدى التزاـ الشركات المساىمة العامة الفمسطينية بقواعد حوكمة الشركات "محمد "  ،حبوش -
 .(2007) ،قسـ المحاسبة والتمويؿ ،كمية التجارة ،غزة-الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير

"، مجمة  " دور لجاف المراجعة في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةرشا  ،حمادة -
 .) (2010العدد الثاني  ،26المجمد ،جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية

http://www.ailahmedali.com/
http://www.ailahmedali.com/
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تأثير خصائص لجنة التدقيؽ عمى تحسيف جودة التقارير صبري "  ،عالـ و مشتيى ،حمداف -
 ( 2010) ،البحريف ،بحث مقبوؿ لمنشر، جامعة البحريف ،ة لممحاسبةالمجمة العربي ،المالية "

العالقة بيف تقرير المراجعة وعزؿ المراجع الخارجي في ظؿ وجود أو "  ،ذكاء محمد ،خميفة -
كمية  ،" المجمة العممية عدـ وجود لجنة مراجعة بالشركة وأثر ذلؾ عمى استقالؿ المراجع

  (1994) .يوليو ،20د جامعة األزىر، العد ،التجارة بنيف
دور لجاف المراجعة في تحسيف كفاية نظـ الرقابة الداخمية وفعاليتيا في حسيف "  ،دحدوح -

 ،العدد األوؿ ،24المجمد  ،، مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونيةالشركات "
(2008). 
دراسة )، ير المالية "" دور لجاف المراجعة في زيادة ثقة المستثمريف في التقار محمد  ،درويش -

  .2ص  ،2009 ،جامعة دمشؽ ،كمية االقتصاد ،ميدانية (
 (اإلفصاح ودورىا في تعزيز ،مسئولياتيا ،مياميا ،لجاف التدقيؽ )نشأتيا "نعيـ  ،دىمش -

 25يوـ  ،"ورقة عمؿ في المؤتمر الخامس لجمعية المحاسبيف القانونييف األردنية
  2003.سبتمبر

لتحميؿ االجتماعي لمعالقات في بيئة المراجعة وأثرىا عمى استقالؿ امحمد سامي "  ،راضي -
 (. (1991، 1العدد  ،28المجمد  ،" مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةالمراجع 

دور لجاف المراجعة في حوكمة الشركات وأثرىا عمى جودة القوائـ المالية " مجدي ،سامي -
مية التجارة لمبحوث العممية، جامعة مجمة ك ،" المنشورة في بيئة األعماؿ المصرية

 .2009يوليو  ،46المجمد  ،2اإلسكندرية، العدد 
" رسالة  " األثر المتوقع لحوكمة الشركات عمى مينة المراجعة في سوريا عيد ،سعيد -

 .2009)) ،قسـ المحاسبة ،كمية االقتصاد ،جامعة تشريف ،ماجستير
، مجمة الثالث الستقالؿ مراجع الحسابات"" مدي الحاجة لتفعيؿ إدراؾ الطرؼ حسف  ،سويمـ -

 .((2002يوليو  ،2العدد  ،24المجمد  ،جامعة الزقازيؽ ،كمية التجارة ،البحوث التجارية
" إطار مقترح لدور لجاف المراجعة في تفعيؿ نظـ الرقابة في شركات  ناصر ،عبد العزيز -

 ،قسـ المحاسبة ،ارةكمية التج ،جامعة األزىر ،رسالة ماجستير ،"المساىمة المصرية 
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 املالحق
 

 ( 1محمؽ رقـ )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ةزة -الجامعاة اإلسالمياة 

 ااارةااااة التجاااااااااااااااااااااااكميااا

 قسم المحاسبة و التموياال

 
 قائمة استبياااان

 السيد األستاذ الفاضل/
 ،،،تحية طيبة وبعد 
 

 عداد دراسة لمحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل بعنوان:يقوم الباحث بإ
 "مدى مساىمة لجان المراجعة في دعم وتعزيز استقالل المراجع الخارجي" 

  –دراسة تطبيقية  -
حيث تيدؼ ىذه الدراسة إلى اختبار مدى مساىمة لجاف المراجعة في دعـ وتعزيز استقالؿ المراجع 

تطالع آراء مراجعيف الحسابات العامميف في مكاتب المراجعة الخاصة الخارجي مف خالؿ اس
وشركات التدقيؽ حوؿ بعض المحددات المؤثرة التي يجب أف تتمتع بيا لجاف المراجعة حتى تساىـ 

لذلؾ فقد تـ تصميـ ىذا االستبياف المرفؽ لجمع البيانات  ،في تدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي
وليذا يأمؿ الباحث أف تكوف اإلجابات واضحة وصريحة بما يساعد عمى  ،أالزمة ليذه الدراسة

ويؤكد الباحث أف البيانات واآلراء الواردة مف  .تحقيؽ ىدؼ البحث وتطوير مجاالت تطبيقو عمميا
كما يتشرؼ الباحث أف يقدـ  حضرتكـ ألغراض البحث فقط كما تقتضي أمانة البحث العممي

 .خالص مساىمتكـ الفعالة في المساعدة في ىذه الدراسةخالص شكره وتقديره مقدما عمي 
 الباحث 

  سامي يوسف محمد إسماعيل 
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 القسم األول: بيانات عامة 
 التي ترونيا مناسبة اإلجابةأمام )×( يرجى التكرم بوضع عالمة 

 الوظيفة الحالية في مكتب المراجعة:  
 ( شريؾ في المكتب ) ( صاحب المكتب )
 دقيؽ( مديػر الت )
 ( مساعد مدقػؽ )

 ( مدقؽ رئيسػػي )
 ( أخرى يرجي ذكره...................... )

 المؤىل العممي  
 ( دراسات عميا ) ( دبمـو )
 ( أخرى يرجي ذكره...................... ) ( بكالوريوس )
 :التخصص العممي  
 ( اقتصاد ) ( محاسبة )
 ة)تمويؿ(( عمـو مالية ومصرفي ) ( إدارة أعماؿ )
 ( أخرى يرجي ذكره...................... )
 :الخبرة العممية  
 سنوات 10أقؿ مف  -5( مف  ) سنوات5( أقؿ مف  )
 سنة فأكثر 15(  ) سنة 15أقؿ مف  -10( مف )
 :الشيادة المينية  
(  )CPA (  )ACPA  
  ( أخرى يرجي ذكره...................... )
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 اني: أسئمة الدراسة: القسم الث
 مدى يمكن أن يساىم اختيار أعضاء لجنة المراجعة من خارج الشركة في تدعيم إلي أي المحور األول:

 .استقالل المرجع الخارجي
  

 البياااااان م
 ال أوافق
 بشدة

ال 
 أوافق

 محايد
 

 أوافق

 
أوافق 
 بشدة

يراعى عند اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف األعضاء   .1
لتنفيذييف بمجمس اإلدارة أف يتوفر فييـ صفة غير ا

االستقالؿ عف اإلدارة مما يجعؿ لجنة المراجعة أكثر فعالية 
الخارجي في حاؿ إصداره تقارير  في دعـ استقاللية المراجع

 .متحفظة

     

اختيار أعضاء لجنة المراجعة مف خارج الشركة أو مف    .2
عمي سبيؿ  شركات ال تنتمي لنفس الصناعة أو بنوؾ كبري

المثاؿ يوفر ليا صفة االستقالؿ عف اإلدارة مما يدعـ 
 .استقاللية المراجع الخارجي

     

بواسطة مجمس إدارة  إف اختيار أعضاء لجنة المراجعة  .3
الشركة قد يزيد مف احتماالت فشؿ المجنة في توفير الدعـ 

 .الكافي الستقاللية المراجع الخارجي

     

ة المراجعة يتـ مراعاة عدـ وجود عند تعييف أعضاء لجن  .4
عالقات مع مجمس اإلدارة سواء كانت قرابة أو مالية أو 

 .شخصية مما يعزز استقاللية المراجع الخارجي

     

يراعي عدـ إشراؾ أعضاء لجنة المراجعة في أي لجنة   .5
منبثقة عف مجمس اإلدارة مما يضمف استقالليا ويعزز مف 

 .استقاللية المراجع الخارجي

     

يتـ تشكيؿ العضوية في لجنة المراجعة مف التخصصات   .6
أكثر فاعمية في تقييـ  المالية وغير المالية مما يجعميا

أنشطة المراجعة الخارجية والداخمية وتحقيقي التوازف داخؿ 
 .المجنة مما يدعـ مف استقاللية المرجع الخارجي
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 لمراجع وتعيينو وتحديد أتعابو وعزلو في دعم دور لجنة المراجعة باختيار ا :المحور الثاني
  .استقالل المراجع الخارجي 
 

 البياااااان م
ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

 أوافق محايد
أوافق 
 بشدة

المراجع الخارجي الذي  بترشيح المراجعة لجنة يعتبر قياـ  .7
أتعابو وتغييره أحد األساليب التي تدعـ  وتحديد تعيينو سيتـ

 .راجع الخارجياستقاللية الم

     

يؤدي قياـ لجنة المراجعة باختيار المراجع وتحديد أتعابو   .8
وعزلو إلى التقميؿ مف ضغط اإلدارة عمي المراجع في حالة 

 .إصداره تقرير متحفظ

     

في حالة عدـ وجود لجنة مراجعة يزداد احتماؿ عزؿ المراجع   .9
سياسات الخارجي لمشركة نتيجة اختالفو مع اإلدارة بشاف ال

المحاسبية الموضوعة ومدي االلتزاـ بمعايير المراجعة 
 المتعارؼ عمييا 

     

عند قياـ لجنة المراجعة بالتوصية بترشيح المراجع الخارجي   .10
يتـ مراعاة أف تتوفر فيو الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية وأف 
تكوف خبرتو متناسبة مع حجـ وطبيعة نشاط الشركة ومف 

  تتعامؿ معيـ
 

     

تساىـ لجنة المراجعة بدور فعاؿ في عممية تغيير المراجعيف   .11
وتحديد أتعابيـ وأف االستغناء عنيـ ال يتـ نتيجة تمسكيـ 
بوجيات نظر تخالؼ وجيات نظر اإلدارة مما يحافظ عمي 
التوازف في العالقة بيف المراجعيف الخارجييف واإلدارة ويعزز 

 .استقالليتيـ
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وتعزيز  مع المراجع الخارجي عمي دعم أثر زيادة عدد اجتماعات لجنة المراجعة :لثالثالمحور ا
 .استقالليتو

 البياااااان م 
ال 

أوافق 
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

تعقد لجنة المراجعة اجتماعات دورية مع مراجع   .12
وترتيب  الحسابات الخارجي بدوف حضور إدارة الشركة

ناقشات بصورة مستقمة عف اإلدارة العميا المقاءات والم
 .مما يزيد مف استقاللية المراجع الخارجي

     

تجتمع لجنة المراجعة عند طمب المراجع الخارجي   .13
 .لغرض مناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف مالحظات

     

ال تجتمع لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي إال بعد   .14
مدى التزامو  و فيانتياء أعماؿ المراجعة لمناقشت

بالخطة المتفؽ عمييا لممراجعة وأسباب اختالؼ أعماؿ 
 .المراجعة الفعمية عف الخطة المقررة

 
 

    

قياـ لجنة المراجعة باالتصاؿ المباشر والمستمر   .15
بالمراجع الخارجي بخصوص الصعوبات والمشاكؿ 
الجوىرية التي يواجييا أثناء عممية المراجعة يعد مف 

 .ؤثرة عمي استقالليتو بصورة ايجابيةالعوامؿ الم

     

يتـ جدولة اجتماعات لجنة المراجعة خالؿ السنة بشكؿ   .16
يتوافؽ مع تقدـ عممية المراجعة بما يضمف حداثة 
 المعمومات المقدمة إلى مجمس اإلدارة مما يدعـ

 .استقاللية المراجع الخارجي
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 جعة بصورة دورية يسيم في دعم استقاللية المراجع تغيير أعضاء لجنة المرا :المحور الرابع
 .الخارجي 

ال أوافق  البياااااان م
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 بشدة
 

17.  
تغيير أعضاء لجنة المراجعة مف فترة إلي أخري  يتـ

ضمانا لحياد أعضاء تمؾ المجنة وعدـ تبعيتيا وانحيازىا 
قاللية المراجع إلدارة الشركة مما يسيـ ذلؾ في دعـ است

 .الخارجي

     

يراعى تغيير أعضاء لجنة المراجعة في نياية كؿ مدة   .18
محددة مع عدـ إعطاء أي ضمانات لمتجديد التمقائي 
لضماف كفاءة وفعالية أداء المجنة مما يسيـ ذلؾ في 

 .دعـ استقاللية المراجع الخارجي

     

ي تغيير أعضاء لجنة المراجعة مف فترة إلي أخر  عدـ  .19
يؤدي إلي االفتقار إلي الخبرات الالزمة لعمؿ المجنة 
مما يخمؽ صعوبة في أداء عمميا بكفاءة وفعالية وخمؽ 
الصراعات التنظيمية بيف األعضاء مما يؤثر بشكؿ 

 .سمبي عمي استقاللية المراجع الخارجي

     

تغيير أعضاء لجنة المراجعة يحافظ عمى الرؤية   .20
ء لجنة المراجعة كما يقمؿ المتجددة والمستقمة ألعضا

مف احتماؿ قياـ عالقات شخصية بيف لجنة المراجعة 
 والمديريف مما يدعـ استقاللية المراجع الخارجي 

     

القياـ بتغيير لجنة المراجعة بصورة مبالغ فييا يقمؿ مف فاعمية   .21
 .المجنة مما يؤثر عمي استقاللية المراجع الخارجي
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 إفصاح لجنة المراجعة عن تقريرىا ضمن القوائم المالية لمشركة يسيم :المحور الخامس
 .ذلك في دعم استقاللية المراجع الخارجي 

ال أوافق  البياااااان م 
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 بشدة
قياـ لجنة المراجعة بنشر تقريرىا ضمف القوائـ المالية   .22

الخارجي لمشركة يسيـ في رفع جودة تقرير المراجع 
المعبر عف حقيقة المركز المالي لمشركة مما يعزز مف 

 .استقاللية المراجع الخارجي

     

يتـ نشر تقرير لجنة المراجعة واإلفصاح عنو في القوائـ   .23
المالية لغرض الحد مف ضغط اإلدارة عمي المراجع 

 .الخارجي مما يدعـ مف استقالليتو

     

عمؽ بالقوائـ المالية يحظى تقرير لجنة المراجعة المت  .24
 وبأي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة المدققة

والتقديرات المحاسبية باىتماـ مف مجمس اإلدارة قبؿ 
اعتمادىا مما يوثر بشكؿ ايجابي عمي استقاللية 

 .المراجع الخارجي

     

في تحسيف نزاىة التقارير  يسيـ تقرير لجنة المراجعة  .25
كيد معقوؿ عمي مدي تنفيذ المراجع المالية ألنو يوفر تأ

الخارجي لمسئولياتو المتعمقة بعممية التقرير المالي مما 
 .يدعـ مف استقاللية المراجع الخارجي

     

في زيادة ثقة الجميور  يسيـ نشر تقارير لجنة المراجعة  .26
في التقارير المالية ويحقؽ درجة عالية مف المصداقية 

  .ا يعزز مف استقالليتوفي تقرير المراجع الخارجي بم

     

 
 
 
 

  واقاااابموا وافر االحترام والتقدير,,, 
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 (2ممحق رقم )

 قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة
 

 جية العمل التخصص االسم التسمسل
 جامعة فمسطيف محاسبة يوسؼ محمود جربوع .أ. د 1-
 الجامعة اإلسالمية محاسبة شاىيف عمي عبد اهلل .أ. د 2-
 جامعة األزىر محاسبة عماد محمد الباز. د 3-
 الجامعة اإلسالمية إحصاء نافذ محمد بركات. د 4-
 سابا وشركاه مدير تدقيؽ أ. عدناف رشيد عوض 5-
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 


