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وَاللَّه أَخرَجَكُم مِن بطُونِ أُمهَاتِكُم لَا تَعلَمونَ شَيئًا وَجَعَلَ ﴿
  ﴾أَبصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشكُرونَلَكُم السمعَ وَالْ

 

  )78النحل  آية                                                                                                                          (
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 اإلهـداء
 

  إلى 
اتي خوأا والدي وروح العطاء الدائم وأغلى وأعز وأطيب ما في الدني

  ي األعزاءوإخوان
  

  إلى روح أمي الطاهرة التي رحلت قبل أن تجني ثمار جهدها
 
 

  

  
  



 iv

  شكر وتقدير

إن خير ما أستهل به هو حمد المولى عز وجل على عطاياه، ووافر آالئه، له سـبحانه                 

  .وتعالى الفضل والمنة، أعان فيسر، ويسر فأعان

ون والمشورة والتوجيه في كل خطوة قمت بهـا         أوجه شكري إلى كل من قدم لي يد الع        

  .منذ أن كان هذا البحث فكرة إلى أن أصبح حقيقة، وبرز إلى حيز الوجود بمظهره الحالي

مشرفي ومن باب إسداء الثناء لمن هم أهل له، أتقدم بوافر الشكر وجزيل االمتنان إلى                 

كل صغيرة وكبيرة، ومـا     الذي أشرف على هذه الدراسة ورعاها في         يوسف جربوع / الدكتور

على شاهين  . عصام البحيصي ود  . من اإلرشادات والنصائح المتواصلة، وإلى كل من د       قدمه  

  .لما قدماه من مالحظات بناءة

كما أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان لهذا الصرح الشامخ  الجامعة اإلسالمية قبلة العلمـاء              

وكذلك إلى الدراسات العليا و كلية التجارة ممثلة        ومهد الباحثين ممثلة بإدارتها المهنية الحكيمة،       

بعمادتها وهيئتها التدريسية الموقرة ، والى جميع أستاذتي الذين أرشدوني خالل تحكيم استبانه             

  .الدراسة

وأتقدم بخالص الشكر إلى  والتقدير إلى كل من ساهم في إتمـام هـذا البحـث ماديـا                   

  . ومعنويا

 فيعجز قلمي عن حصر أفضالهم، فمهما كتبـت         التهم وعائ إخوتيأخواتي و أما والدي و  

ومهما قلت فلن أوفيهم حقهم، وأسأل اهللا أن يجزيهم عني خير الجزاء، وأن يحقـق لهـم مـا                   

  .يرجون من الخير

راجية من المولى سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء فإنه خيـر مـسئول وأكـرم                

  .ل فحسبي أنني أجتهد فالكمال هللا وحدهكما أدعو اهللا أن ينال هذا البحث القبو. مأمول
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  א

  

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجـع الخـارجي فـي               

ولتحقيق أهداف الدراسـة تـم      . تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله        

النظريـة والدراسـات الـسابقة،      أجزاء، اعتمادا على الدراسة     ) 6( عمل استبانه مكونة من     

في قطاع غـزة وبلـغ      العاملة  وزعت على المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المساهمة        

  ).%76(استبانه،  أي بنسبة إرجاع ) 141 (الردوداستبانه، وبلغت ) 185(عددها 

في تحليل االستبانة كمـا اسـتخدمت    SPSS لقد استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 

  .تبارات اإلحصائية المناسبة لهذا الغرضاالخ

   -:وقدمت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها

توجد عالقة بين تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثـره علـى التخـصص              

المهني في الصناعة التي ينتمي إليها العميل وبين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضـوعيته              

  .واستقالله

ين تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثره على جـودة وتكلفـة            توجد عالقة ب  

 .وأتعاب عملية المراجعة وبين تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

  

  -:كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها

ـ            -1 شركات   إجراء دراسات وبحوث في مجال التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي بال

المساهمة في قطاع غزة والمتعلقة بقياس واختبار اثر برامج التعليم المحاسبي علـى إمكانيـة               

  .تطبيق إستراتيجية التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة

 دراسة اثر تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات االلكترونية في تشغيل البيانات           -2

عملية المراجعة باستخدام التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليهـا عميـل             المالية في   

  . المراجعة

 دراسة استخدام قواعد حوكمت الشركات المساهمة كأحد آليات تطوير إسـتراتيجية            -3

  .التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة
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Abstract 
 

 
This study aims at identifying the effect of mandatory rotation of 

the external auditor in improving the quality of auditing process and to 
confirm his objectivity and independence. To realize these objectives, a 
questionnaire has been designed, consisted from (6) parts, depending on 
theoretical and previous studies, distributed to external auditors and the 
managers of corporation companies at Gaza Province. The questionnaires 
were (185), the replied The questionnaires were (141), which represent 
(76%). 

The researcher uses the statistical package for social sciences in 
analyzing the questionnaire and statistical tests for this purpose. 
The study introduces many results, the most important from it: 

There is a relationship of applying the mandatory rotation of the 
external auditor and its effect on the professional specialization in the 
client's industry and audit quality, also to confirm his objectivity and 
independence. There is a relationship of applying the mandatory and its 
effect on the quality, cost and audit fees, and to improve the quality of 
auditing and to confirm his objectivity and independence. 

The study introduces many recommendations, the most important 
from it: to make studies and researchers concerning the mandatory 
rotation of the external auditor at the corporation companies in Gaza 
province, in order to measure and test the effect of accounting education 
programs for the possibility of applying the professional specialization 
strategy in the client's industry. To study the effect of information 
technology and to use the electronic data processing in operating financial 
information in auditing by applying the professional specialization in the 
client's industry. To study the use of corporate governance rules to 
develop the professional specialization strategy in the client's industry. 
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  107................................................................................................تعزيز موضوعيته واستقالله

 اختبار بيرسون لقياس العالقة بين دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره 28 جدول

على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، وبين تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته 

  108........................................................................................................................واستقالله

  109............................................. اختبار تحليل التباين األحادي حسب متغير المؤهل العلمي29 جدول

  110.................................... اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير المؤهل العلمي30 جدول

  111................................................... اختبار تحليل التباين األحادي حسب متغير التخصص31 جدول

  112.......................................... اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير التخصص32 جدول

  113..................................... للفروق بين المتوسطات حسب متغير  المسمى الوظيفيt اختبار 33 جدول

  115.............................................. اختبار تحليل التباين األحادي حسب متغير سنوات الخبرة34 جدول

  116.................................... اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرة35 جدول

  117......................................................... اختبار تحليل التباين األحادي حسب متغير العمر36 جدول

  118............................................... اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير العمر37 جدول
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  -:ةــمقدم-1

إن األهمية االقتصادية التي تشغلها مهنة تدقيق الحسابات، وكثرة األطراف المستفيدة من            

، االسـتقامة ب  يتميـز  على مدقق الحسابات أن يتحلـى بـسلوك أخالقـي          تتقاريرها، فرض 

لمعايير الفنية  ، ويلتزم با  السلوك المهني ، و الكفاءة والعناية المهنية  ، و يةستقاللواالالموضوعية  و

. من إنجاز المهمة التي ألقاها المجتمع على عاتقه       حتى يتمكن    السرية، والتزام   والتقنية المناسبة 

  .)2005عبد النبي، (

كما أن المراجع الخارجي الذي لديه خبرة كبيرة في مجال الصناعة التي تنتمـي إليهـا                

 محل المراجعة من المتوقع أن يؤدي خدمة المراجعة بشكل أفضل في هـذه              االقتصاديةالوحدة  

يعتبر احتمـال ضـعيف أو ضـئيل        الصناعة، وأن احتمال حدوث فشل في عملية المراجعة         

)Craswell et al, 1995(.  

 الذي يبديه في    الرأي والحياد لدى المراجع الخارجي يعزز الثقة في         ل توافر االستقال  إن

 فان المراجع يعتبر حجر الزاوية الذي تقوم عليـه          تقريره على القوائم المالية المنشورة، ولهذا     

من قدرتـه   يحد  حد األسباب الرئيسية لوجودها، وأن االستقالل لدى المراجع         أمهنة المراجعة و  

  .)Ryan, et al., 2001(  قرارات متحيزةعلى تبني

 والتي بلغت مليارات    األمريكية فضيحة االفالسات لدى كبريات الشركات المساهمة        إن 

في  ثقة   أزمة وجود   أدى إلى ،  )آرثر أندرسون (، وشركة   )ENRON(الدوالرات ومنها شركة    

وغيرها من الـدول بـضرورة       أمريكيامهنة المحاسبة والمراجعة، وازدادت معه المطالبة في        

 Sarben and( تنظيم هذه المهنة لتعزيز موضوعية واسـتقالل المراجـع الخـارجي    إعادة

Oxely, 2002(.  

راجع الخارجي  لم تحديد مدة قصوى لبقاء ا      مطالبة البعض بضرورة   اآلراءومن بين تلك    

 أن طول فتـرة     ، وذلك على اعتبار    لحسابات الشركة الذي تعاقد على فحص حساباتها         مراجعاً

العالقة بين المراجع وإدارة الشركة محل المراجعة تهدد استقالله كما ينتج عنها انخفاض فـي               

 أن طول الفترة الزمنية ، كما) Petty and Guganesan , 1996(جودة أداء عملية المراجعة 
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 لمراجعـة بين المدقق والعميل يمكن أن يخلق نوعا من العالقة الشخصية التي قد تفسد عملية ا              

  . )2000طلبة، (

 بتقييد مدة العالقـة التعاقديـة بـين         لإللزام التكلفة المصاحبة    نأ هناك من يرى     أنكما  

ـ    .لمتوقع الحصول عليها من جـراء ذلـك       المراجع وعميله تفوق المنافع ا     عف والسـيما ض

  فـشل  إلـى  تكون متوفرة عن عميل المراجعة لدى المراجع البديل، قد تؤدي            التيالمعلومات  

 فمعرفة المراجع بكيفية تطبيق النظام المحاسبي ونظـام  ،)AICPA, 1992(عملية المراجعة 

 والغـش    األخطـاء  حاسمة الكتشاف المراجع     أموراًالرقابة الداخلية وبعمليات التشغيل، تشكل      

 من خـالل طـول عالقتـه        إال يكتسبها المراجع    التي تحويها القوائم المالية، وهذه المعرفة ال      

 طول فترة العالقة تقلل من اعتماد المراجع على تقديرات          أن مع عميله، وهو ما يعني       يةالتعاقد

  .)Solomon et al., 1999(  إدارته استقالال عن أكثرالعميل ويجعله 

 عملية المراجعة   وأتعاب بتغيير المراجع سوف يترتب عليه زيادة في التكاليف          اإللزام إن

 فـالمراجع يتحمـل بتكلفـة الوقـت         ،موضوع المراجعة  والشركةبالنسبة للمراجع الخارجي    

شركة  الداخلية للعميل الجديد، كما أن ال      والرقابة لفهم نشاط وعمليات ونظم الحسابات       اإلضافي

عميل المراجعة تتحمل تكلفة وقت الدعم الذي يقدمه أفراد إدارتها للمراجع الجديد فـي هـذا                

  .)Zeff, 2003( المجال

  -: الخارجيالمراجع رتغييجد رأيان فيما يتعلق بيوبناءاً على ما سبق و

  . وحجته في ذلك هو منع المراجع من التحيز للعميلالمراجع إجبارياً رغيييحبذ ت: الرأي األول

المراجع سوف يزيد من     يرغي وحجته في ذلك أن ت     المراجع إجبارياً  غييرال يحبذ ت  : الرأي الثاني 

  .مخاطر الخطأ العشوائي للمراجع الجديد

 المراجعـة  عندما يكون المراجع وثيق الصلة بعميل     ير المراجع هو أنه     تغيإن أهم فائدة ل   

بعد فترة تعاقد طويلة بينهما عادة ما يقل مجهود المراجع ويكون أقل اهتماما بمواجهة األمور               

لذلك فـان   .  اإلدارة في تقاريره    ما يتحيز إلى   الصعبة في مجالي المحاسبة والمراجعة، وكثيراً     

  . سوف يقلل من مخاطر فشل المراجعةير المراجع إجبارياًتغي

ير المراجع سوف يلغي فائـدة       ذلك يرى أصحاب الرأي اآلخر إن تغي       على النقيض من  

الخبرة الكبيرة التي اكتسبها المراجع من خالل الفهم العميق بنظـام العميـل خـالل فتـرات                 

يه خبرة اقل مع العميل مما قد يكـون  وحجتهم في ذلك إن المراجع الجديد لد     .المراجعة الطويلة 

ن يصل إلى استنتاجات وتوصيات خاطئة نتيجـة  أله األثر في زيادة احتمال إن المراجع يمكن        

وهذه النتيجة لها تأثير على زيادة مخاطر فشل المراجعـة          . االفتقار إلى فهم بيئة ونظام العميل     

  .نتيجة الخطأ العشوائي للمراجع الجديد
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   -:ةمشكلة الدراس-2

درجـة  ب هدرجة عالية من الحساسية وذلك لخضوع     ب الحسابات   تدقيق نشاط خدمة    تميزي

 وخاصة عند بدء التعاقد بـين        الخارجي، راجعالملخدمات التي تخضع لحياد واستقالل      لعالية  

 مراجـع  وقيـام   الخارجيمراجعال أو عند قيام العميل بتغيير      ، وعميل جديد   الخارجي راجعالم

  .جعةجديد بعملية المرا

وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر علـى اسـتقالل وحيـاد             ةوقد أثار اهتمام الباحث   

، ضمن هذه   عملية المراجعة  والتي بدورها تؤثر علي كفاءة وجودة         الخارجي  الحسابات راجعم

التغييـر اإللزامـي    حيث يـرى مؤيـدو      الخارجي ،    راجععامل التغيير اإللزامي للم   العوامل  

 التغييـر   معارضـو  ، بينما يـرى    الخارجي راجعيساهم في استقالل الم   أنه   الخارجي   راجعللم

  .  في السنة األولى للتغييروخصوصا تكاليف باهظة وخطورة عالية أنه يسبباإللزامي 

 الجوانب المختلفة المرتبطة بفكـر      وتقييم مشكلة الدراسة حول دراسة وتحليل       وتتمحور

ـ     خمس سنوات  وتحديد فترة   الخارجي راجعللم ياإللزامالتغيير  وتطبيق    هللعالقة التعاقدية بين

مدى أثر التغيير اإللزامي في تحسين جودة عمليـة المراجعـة           دراسة  و  عميل المراجعة  وبين

   .قطاع غزة في وتعزيز موضوعيته واستقالله

 للمراجع الخارجي   اإللزامي التغيير   هل أن "  :والسؤال الرئيس للمشكلة هو   

 فـي    و تعزيز موضوعيته واسـتقالله     لية المراجعة  عم يؤدى إلى تحسين جودة   

  ".؟قطاع غزة
  -: تتفرع األسئلة التاليةيومن هذا السؤال الرئيس

 يؤدى إلى تحسين جودة عملية المراجعـة و       لمراجع الخارجي   ل تغيير اإللزامي  نأهل   -1

   ؟تعزيز موضوعيته واستقالله

 ل المراجعة يـؤدى    الشركة عمي  استمراريةفرضية   حول   رأي المراجع الخارجي  هل   -2

 ؟ تعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي إلى تحسين جودة عملية المراجعة و

يؤدى إلى تحـسين جـودة      الخارجية  المراجعة  معايير  هل أن إتباع المراجع الخارجي       -3

 تعزيز موضوعيته واستقالله؟ عملية المراجعة و

 عميـل المراجعـة    في صـناعة     الخارجي لمكتب المراجع    المهنيهل أن التخصص     -4

والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها، يؤدى إلى تحسين جودة عمليـة              

 تعزيز موضوعيته واستقالله؟ المراجعة و
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 وأتعـاب  هل أن تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي يؤثر على الجودة وتكلفـة             -5

 ؟لهواستقالويؤدى إلى تعزيز موضوعيته  ، المراجعةعملية
 
  -:أهمية الدراسة-3

أهمية الدراسة في أنها تعطي نوع من التأكيد على أن استمرارية وجود المراجـع              تكمن  

 المراجعـة وعـدم     ، مما يؤثر سلبا على مهنـة      وجودة أدائه  ته وموضوعي هاستقالليؤثر على   

مر األمما يؤثر على ثقة مستخدمي البيانات المالية،        ،  تطويرها ويضعف من مصداقية التقارير    

الذي يستدعي معالجة األمر بهدف تعزيز دور المهنة في المجتمع واالرتقاء بها إلـي أعلـى                

  . واالقتصادمستوياتها التي تتطلبها المعايير المهنية مما يؤدي إلي تعزيز دورها في المجتمع 

 مكاتـب وشـركات     وكذلك تبرز أهمية هذا البحث في كونه يجمع بـين آراء مـدراء            

، حيث أنه ال توجد حسب علم الباحثة دراسة جمعت           في قطاع غزة    الشركات مدراءالمراجعة و 

 تحـسين   وأثرها فـي  قضية التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي      بين آراء هذين الطرفين تجاه      

  .جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

عة والشركات  وعليه ما ستتوصل له الدراسة من نتائج سيقدم كتوصيات لشركات المراج          

  .المحلية

  

  -:أهداف الدراسة-4
  : تحقيق األهداف الرئيسية التاليةإليتهدف الدراسة 

 تحسين جـودة عمليـة      ىدراسة وتحليل وتقييم أثر اإللزام بتغيير المراجع الخارجي عل         -1

  . في قطاع غزةتعزيز موضوعيته واستقالله المراجعة و

 الـشركة   اسـتمرارية فرضية  حول   رأي المراجع الخارجي   دراسة وتحليل وتقييم أثر    -2

تعزيز موضـوعية واسـتقالل       تحسين جودة عملية المراجعة و     على )عميل المراجعة (

 .في قطاع غزة المراجع الخارجي

 تحسين  على معايير المراجعة الدولية  إتباع المراجع الخارجي    دراسة وتحليل وتقييم أثر      -3

 . قطاع غزةفي تعزيز موضوعيته واستقالله جودة عملية المراجعة و

 في صناعة عميل    الخارجي لمكتب المراجع    المهنيالتخصص  دراسة وتحليل وتقييم أثر      -4

 تحسين جودة    على المراجعة والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها        

 .في قطاع غزة تعزيز موضوعيته واستقالله عملية المراجعة و
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 ام بتغيير المراجع الخارجي على الجودة وتكلفـة تطبيق اإللزدراسة وتحليل وتقييم أثر    -5

فـي قطـاع      واستقالله ية المراجع الخارجي  تعزيز موضوع ، و عملية المراجعة  وأتعاب

 .غزة

، ومـسمى  صوالتخـص المؤهـل العلمـي،    (ر العامةيأثر المعايدراسة وتحليل وتقييم    -6

 الخارجي فـي    التغيير اإللزامي للمراجع   دور   على) الوظيفة، وسنوات الخبرة، والعمر   

  .في قطاع غزة تعزيز موضوعيته واستقالله وتحسين جودة عملية المراجعة 

  

  -:فرضيات الدراسة -5
  : وأهدافها بالفرضيات التالية على مشكلة الدراسة تعتمد الدراسة لإلجابة

  :الفرضية األولى
ـ ، و مراجع الخـارجي  لل التغيير اإللزامي بين   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية     " سين تح

  ".تعزيز موضوعيته واستقالله  جودة عملية المراجعة و

  :الفرضية الثانية
تطبيق التغيير اإللزامي للمراجـع الخـارجي        بين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية     "  

تعزيـز    الشركة وبين تحسين جودة عمليـة المراجعـة و         فرضية استمرارية  حول   ورأيه

  ". موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

 :الفرضية الثالثة
  تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثره      ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين      " 

 تحسين جودة   وبين  الدولية  المراجعة  تقضي بها معايير   التيبالقواعد المهنية    االلتزامعلى  

   ".تعزيز موضوعيته واستقالله عملية المراجعة و

 :ةرابعالفرضية ال
 تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثره       بين عالقة ذات داللة إحصائية      ال توجد " 

 تحسين  وبين عميل المراجعة التي ينتمي إليها    صناعة  زيادة تراكم الخبرة والمعرفة بال    على  

  ". تعزيز موضوعيته واستقالله جودة عملية المراجعة و
 :ةخامسالفرضية ال

لمراجع الخارجي وأثره   ل  اإللزامي تغييرالتطبيق  بين   ةال توجد عالقة ذات داللة إحصائي     " 

تعزيـز   وبين تحسين جودة عملية المراجعة و     عملية المراجعة،    وأتعاب على جودة وتكلفة  

  ". موضوعيته واستقالله
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 :ةدساسالفرضية ال
حول مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في        توجد عالقة ذات داللة إحصائية      " 

  :تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى إلى كل من  وجودة عملية المراجعة تحسين 

  مسمى الوظيفة  )ج (  التخصص )ب (  العلميالمؤهل   )أ (

    العمر  )ه (  سنوات الخبرة  )د (

 

  -:منهج الدراسة-6

استنادا إلي طبيعـة    ستخدم المنهج الوصفي التحليلي     تم ا أجل تحقيق أهداف الدراسة     من  

وية عن طريق الكتـب والمراجـع العلميـة          علي المعلومات الثان   تم الحصول كما   ،الموضوع

تـم تجميـع    والدراسات السابقة واألبحاث المنشورة في دوريات محكمه متخصـصة، كمـا            

تم تحليل النتـائج    كما   و  التي تم إعدادها لهذا الغرض    و 1من خالل اإلستبانة  المعلومات األولية   

  ).SPSS( باستخدام البرنامج اإلحصائي
  

   -:الدراسةجتمع م-7

 وعـددها  جتمع الدراسة من مكاتب وشركات المراجعة العاملة في قطاع غـزة        يتكون م 

 وكـذلك   2مكتبا وشركة مراجعة حسب دليل مراجعي الحسابات القانونيين الفلـسطينيين          )85(

وزارة حـسب   شركة عاملة   ) 1000(منها فقط   ) 4119(وعددها   في غزة    مساهمة  الشركات  

  .3 الوطنياالقتصاد

  

  -:عينة الدراسة -8

  جميع مكاتب وشركات المراجعة العاملة في قطاع غـزة وهـي           مل عينة الدراسة  وتشت

شركات المساهمة العاملة في قطاع     ال شركة من  100 و 4 مراجعة حسابات  مكتبا وشركة ) 85(

  .من عدد الشركات العاملة في قطاع غزة% 10وهي تساوي غزة 

                                                 
 )1(ملحق رقم  1
لجنة مكاتب المحاسبة والمراجعة، جمعية المحاسبين والمراجعين : إلصدار الثاني، إعداددليل المحاسب والمراجع الفلسطيني، ا 2

 الفلسطينية
 وزارة اإلقتصاد الوطني/ عبداهللا أبو رويضة. أ 3
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  -: في فلسطينالتدقيقالتطور التاريخي لمهنة : ولالمبحث األ

 و بـاألخص بعـد االنتـداب        ،ظهرت المحاسبة في فلسطين مع بدايات القرن العشرين       

  و كان أول قانون  تنظيم مهنـة المحاسـبة و   ،)Helles, 1992(اإلنجليزي على فلسطين 

مي البريطـاني فـي     تدقيق الحسابات في فلسطين هو ذلك القانون الصادر عن المندوب الـسا           

 1948، وقد استمر هذا الحال حتى العام 18/1929 يحمل الرقم ، و 1929فلسطين في العام

واحتالل إسرائيل للجزء األكبر من فلسطين وهو ما نتج عنه مـن انتقـال مركـز التجـارة                  

  انتقال مكاتـب المحاسـبة والمراجعـة إلـى هنـاك           وبالتاليوالشركات والبنوك إلى األردن     

  . )2004صي، البحي(

والمتتبع لواقع مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين يجد أنه لم تكن هناك أية تشريعات              

لسنة ) 10( حيث صدر القانون رقم      1961قانونية تنظم المهنة، واستمر هذا الحال حتى العام         

كم  لتنظيم مهنة تدقيق الحسابات في األردن وانطبق على الضفة الغربية الفلسطينية بح            1961

 في حينـه    )1961المملكة األردنية الهاشمية،     (االرتباط القانوني للضفة الفلسطينية مع األردن     

 واستمر فـي تطبيـق قـانون        دون قطاع غزة والذى كان يتبع إداريا جمهورية مصر العربية         

 واحتالل الضفة الغربية وقطاع غـزة اسـتمر         1967وبعد العدوان اإلسرائيلي عام     . 1929

له من الناحية القانونية، إال أنه بدأت تظهر اهتمامات من المجتمـع الفلـسطيني              الحال على حا  

ذاته بمهنة المحاسبة والمراجعة مع زيادة عدد الخريجين الجامعيين من المحاسبين وفي إطـار              

مواجهة االحتالل تشكلت جمعيتين مهنيتين األولى بالضفة الغربية الفلسطينية وهـى جمعيـة             

انوننين الفلسطينية والتي كانت فرعا لجمعية مدققي الحـسابات القـانوننين           مدققي الحسابات الق  

 والتي صرح قانون مهنـة تـدقيق        1986 لسنة   42األردنية والتي أنشت بموجب النظام رقم       

 بإنشائها في األردن، الثانية في قطاع غـزة وهـي جمعيـة             1985 لسنة   32الحسابات رقم   

 ووضع لها   1979رب بقطاع غزة التي تأسست في العام        المحاسبين والمراجعين القانونيين الع   

ورغم ظروف االحتالل ووضع المهنة المتردى بشكل عام سـاهمت الجمعيتـين            . نظام داخلي 

وقـد اسـتمر   . بالضفة وغزة بقدر ما فى زيادة االهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها     

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينة      حيث صدر القرار الرئاسي عن     1997هذا الحال حتى العام     

 على األراضى الفلسطينية التـي    1961لسنة  ) 10(الذى تم بموجبه تعميم سريان القانون رقم        
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تقع تحت والية السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا اتفاق أسلوا الذي وقع بين منظمـة التحريـر                

ومما يؤخذ  . 1993نية عام   الفلسطينية وإسرائيل حيث أنشأت بموجبه السلطة الوطنية الفلسطي       

 معالجتـه لمهنـة المراجعـة       1961لـسنة   ) 10(على هذا قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم        

دون المحاسبة، وعلى مستوع القطاع الخاص دون القطاع الحكومي، كمـا اقتـصر             ) التدقيق(

قيات على تحديد الحقوق وااللتزامات دون تحديد معايير للمهنة، ولم يشتمل على ضوابط وأخال            

  . ومسلكيات لممارسة المهنة

وقد استمر هذا الحال في األراضي الفلسطينية حتى صدور قـانون مزاولـة مهنـة تـدقيق                 

 أحدث جدال كبيرا فـي أوسـاط الممارسـين للمهنـة            والذي 2004لسنة  ) 9(الحسابات رقم   

وسجلت عليه العيد من المآخذ لخصتها ورشـة العمـل التـي نظمتهـا جمعيـة المحاسـبين                  

) 9(ة تدقيق الحسابات رقـم      نقانون مزاولة مه  "، حول    2005المراجعين الفلسطينية في مايو   و

السلطة الوطنيـة الفلـسطينية،      ( ودور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية     2004لسنة  

  :، حيث كان من أهم هذه المآخذ)2005

ة المحاسـبة والمراجعـة   لم يعالج القانون بعض األمور الرئيسية والهامة ومنها تنظيم مهن       -1

  .بشكل شامل واقتصر على معالجة مهنة التدقيق دون المحاسبة

وجود تعارض بين بعض مواد القانون، مثل صالحية منح التـرخيص وإذن المزاولـة،               -2

وتداخل الصالحيات بين مجلس المهنة وجمعية مـدققي الحـسابات المنـشأة بالقـانون،              

 .وازدواجية العقوبات التأديبية
لقانون منح ترخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير الحاصلين على المؤهل            اجاز ا  -3

 .العلمي بكالوريس التجارة شعبة المحاسبة
 جمعيات المـدققين القـانونيين      إحدىاشترط القانون على طالبي الترخيص االنتساب إلى         -4

 .الحصول على الترخيص رغم أن شروط االنتساب الجمعيات المهنية هو
 إي دور لجمعية المحاسبين والمراجعين      وإغفال الحسابات   يلمدققجمعية جديدة   استحداث   -5

 مهنة المحاسبة والمراجعة على مدار ما يقرب من         مزاوليالفلسطينية والتي رعت شئون     

 . عاما30
  

  -:لفلسطينيةا المراجعة وتوفرها في البيئةمقومات مهنة : المبحث الثاني

 فـإذا  القطر المعني،    أودى الحدود الجغرافية للدولة     المراجعة مهنة سيادية تتع    مهنةإن  

 ،تلبية متطلبات مستخدمي البيانات المالية داخلياً وخارجياً      في   تؤدي دورها بفاعلية     أن لها   أريد

المقومـات فـي    وتتلخص أهم   . فإنه البد أن تتوفر لها المقومات األساسية الالزمة لهذه المهنة         

  :العناصر التالية
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الشك أن اعتراف المجتمع بقيمة وضرورة الخدمات التي         :ورية وذات قيمة  تقديم خدمات ضر  

المراجعة يعتبر أمرا هاما ودعامة أساسية من دعائم المهنة ويساعد في تطويرها،             تقدمها مهنة 

وذلك من حيث تطوير الممارسة المهنية والمنتج النهائي لها المتمثل في البيانات الماليـة بمـا                

وتلعب الحكومات والتنظيمات المهنية دورا رئيسا في مجال ترسيخ         . دينيحقق أغراض المستفي  

وتأكيد دورها في   التدقيق  نظمة  أ من خالل االهتمام ب    المدققينمن قبل   قيمة وضرورة الخدمات    

، عمليات التخطيط والتطوير االقتصادي، وسن القوانين المنظمـة للمهنـة وممارسـتها لهـا             

ة نجد أنه حتى وقت قريب لم ترتقي نظرة المجتمع الفلـسطيني            وبالتطبيق على البيئة الفلسطيني   

إلى ضرورة وقيمة الخدمات التي تقدمها مهنة المحاسبة والمراجعة حيث ينظر إليهـا بـشكل               

ثانوي يقتصر على التخليص الضريبي، وقد ساهمت الظروف السياسية التي مرت بها فلسطين             

  .لمراجعة في فلسطينرئيسة من دعائم مهنة اوض دعامة على تعزيز هذه النظرة األمر الذي ق
 

 عنـد   إتباعهـا المبادئ األساسية الواجب    وهي تتمثل في مجموعة القواعد و     : معايير المراجعة 

القيام بعملية المراجعة وتعتبر هذه المعايير بمثابة مقاييس لتقييم كفاءة المراجع ونوعية العمـل              

 :أقسام ثالث إلىتنقسم وهي . الذي يقوم به

، وهي مجموعة المعايير التي تتعلق بالتكوين الذاتي أو الشخـصي للمراجـع             معايير العامة ال

 :وتشمل ما يلي

، وتعني ضرورة أن تتوافر في المراجع القدر الـالزم مـن التأهيـل العلمـي                التأهيل المهني 

 .والعملي

وعيا عنـد   ، وتعني أن يكون المراجع محايدا ومستقال وموض       الحياد والموضوعية واالستقاللية  

 .أداءه لمهامه وإبداء رأيه

، وتعني أن يبذل المراجع العناية المهنية المعقولـة عنـد أداءه مهامـه              العناية المهنية الالزمة  

 .وخالل إعداد تقريره

، وهي تتمثل في مجموعة المعايير التي تحكم أداء أعمـال المراجعـة             معايير العمل الميداني  

 :وتتضمن ما يلي. الميدانية

، ويعني أن تنفذ أعمال المراجعة وفق خطة وافية وشاملة وأن يكون هنـاك              واإلشراف يطالتخط

 . إشراف جدي على أعمال المساعدين

دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية، وتعني ضرورة قيام المراجع بدراسة وتقويم نظم الرقابـة         

 جم ونطاق االختباراتالداخلية في الوحدة محل المراجعة لتحديد مدى االعتماد عليها وح

، وتعني أن يكون رأي المراجع مبنيا على قدر وافي من أدلة وقرائن اإلثبـات               األدلة والقرائن 

 .المناسبة والمالئمة
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  :، وهي مجموعة المعايير المتعلقة بكيفية إعداد التقرير النهائي، وتشملمعايير التقارير

 أن يبين تقرير المراجـع مـا إذا كانـت           القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتعني     

  .القوائم المالية قد أعدت طبقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

التجانس، بمعني أن المبادئ والقواعد المحاسبية المطبقة في الفترة الحالية هي نفسها             الثبات أو 

  .التي طبقت في الفترة السابقة

ت والقوائم المالية المدققة معبرة تعبيرا كافيا وشامال عما تكنه          اإلفصاح، بمعني أن تكون البيانا    

 .هذه القوائم من معلومات

  .إبداء الرأي، بمعني أن على المراجع أن يعطي رأيه عن القوائم المالية كوحدة واحدة

إن ما ينطبق على واقع معايير المحاسبة في البيئة الفلسطينية وما تتطلبه من خطـوات جـادة                 

 .   ينطبق على واقع معايير المراجعة أيضاإلرسائها
 

 أخالقيـة مجموعة مبادئ تمثل قـيم      وهي عبارة عن     : المهنة  وأخالقيات قواعد سلوك وآداب  

 مجموعة قواعد تمثل الصفات السلوكية التـي         إضافة إلى   مقاييس مثالية للسلوك المهني،    تشكل

 تعاملـه مـع زمـالء المهنـة          وعند أعمالهالتحلي بها عند ممارسة     المهنة  يتعين على عضو    

وبتتبع الواقع الفلسطيني نجد أن جمعية المحاسبين والمراجعين الفلـسطينية          ،  والعمالء وغيرهم 

تنبهت إلى أهمية وجود قواعد وآداب لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة فأقرت الئحة قواعد             

أمول بسبب عدم وجـوده     سلوك وآداب المهنة إال أن عملية التطبيق لم ترتقي إلى المستوى الم           

 . في إطار قانوني وضعف آليات المسائلة
  

وهي تشكل مجموعة البرامج المخططة التي تعني        :مربرامج التأهيل والتدريب والتعليم المست    

بالتأهيل المهني للمراجع وتدريبه وبرامج التعليم المستمر لالرتقاء بالمـستوى العـام لـألداء              

 يجب االتفاق على ضعف البنية الفلسطينية في هـذا المجـال            وهنا. المهني والخدمات المقدمة  

فالتأهيل المهني غير موجود والتدريب يقتصر على دورات متقطعة وغير مبرمجـة كمـا ال               

لذلك فإنه من الضروري أن يكون هناك تفكير وتخطيط جدي          . توجد أي برامج للتعليم المستمر    

ا إليها تراخيص مزاولة المهنة، كما يتعـين أن         إلقرار برامج تحكم التأهيل المهني تمنح استناد      

تترافق مع برامج تدريب مخططة تعمل على صقل مهارات الممارسين وتطويرها، كذلك يجب             

. اعتماد برامج للتعليم المستمر تكون محددة وملزمة وأساسية لتجديد تراخيص مزاولة المهنـة            

البيئة المحلية والمتغيرات الخارجية    وفي جميع األحوال يتعين أن تراعى هذه البرامج متطلبات          

 .بما يضمن التكامل ومسايرة التطور
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لكي تتوفر ألي مهنة فرصة التطور واالستمرار فالبد لها مـن كيـان             :وجود تنظيمات مهنية  

يعمل على تنظيمها واستحداث وتطوير قواعد مهنية وسـلوكية وتحديـد متطلبـات التأهيـل               

ئها بما يضمن الحفاظ على كيان المهنة وتنميـة القـدرات           والتدريب والتعليم المستمر ألعضا   

وفي هذا اإلطار فقد شـكلت جمعيـة         بأداء مهامهم بالكفاءة المطلوبة،      المهنية ألعضائها للقيام  

 الحسابات بالضفة الغربية، وقـد      يمدققالمحاسبين والمراجعين الفلسطينية بقطاع غزة وجمعية       

ي الماضي، وضعف برامج التأهيل والتـدريب المنفـذة،         كان النعدام التنسيق بين الجمعيتين ف     

كمـا سـاهم    . دور كبير في التأثير على واقع وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في فلـسطين            

 في تعميـق ازدواجيـة التنظيمـات       2004لسنة  ) 9(قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم       

فصل مهنة المراجعة   ، و  المراجعة تمثل وتشرف على تنظيم ومنح تراخيص مهنة      المهنية التي   

 الحـسابات التـي تـضم المـدققين دون          من خالل إنشاء جمعية مـدققي     عن مهنة المحاسبة    

المحاسبين، وتجاهل الجمعية األم جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية وإغفـال أي دور            

  .نةكل ذلك ساهم في تقويض دعامة ومقوما مهما من المقومات األساسية للمه. لها
  

  -: وأثرها على مهنة التدقيقالتطورات االقتصادية في األراضي الفلسطينية: المبحث الثالث

 واالقتصاد وأسواق المال قديمة عبر التاريخ التجاري إال أن          تدقيقإن العالقة بين مهنة ال          

 1929عام  هذه العالقة أخذت طابع الشراكة بعد االنهيار الشهير ألسواق المال األمريكية في ال            

كما أن هذه العالقة أخذت طابعاً آخر بعد        . وما ترتب على ذلك من تطوير المعايير المحاسبية       

، حيث ظهر إلى السطح دور مهنة المحاسبة في االنهيار          2000انهيار شركة آنرون في العام      

 وعلى الرغم . )2006،  جامعة الملك سعود  ( والعجز المالي للشركات المسجلة في أسواق المال      

 وغيرها، حيث World com & Enronمن التأثير السلبي على المهنة بسبب انهيار شركات 

ركزت التغطية اإلعالمية على دور مهنة المحاسبة بوجه عام ومكاتب المحاسبة بوجه خـاص              

ة إهمال  رفي تلك االنهيارات، إال أن انهيار تلك الشركات العمالقة قد أكد في الواقع على خطو              

أكد على ضرورة العمل على تطوير المهنة حتـى تقـوم بـدورها فـي حمايـة                 المهنة، كما   

  .)2006السهلي، ( المستثمرين واالستثمارات

فالقيمة االقتصادية ألي أصل أو التزام هي عبارة عن قيمة المنافع المتوقع الحصول عليها في               

ملية اتخاذ القـرارات ،  المستقبل، وطبقاً لذلك فإن القيمة االقتصادية تمثل عنصراً أساسياً في ع        

وبالتالي فإن توفير المعلومات عنها يعتبر ضرورة حتمية التخاذ أي قرار اقتصادي، أو قـرار     

استثماري بصفة خاصة، مما يعني ضرورة وجود المحاسب والمراجع الكفء القـادر علـى              

  ).1992الدسوقي، (توفير هذه المعلومات
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غيرات االقتـصادية التـي واكبـت األراضـي         ومن هنا كان البد من إلقاء الضوء على المت        

  .الفلسطينية خالل العشر سنوات األولى من الحياة السياسية الفلسطينية

ونشير إلى أن االقتصاد الفلسطيني شهد تحوالت هامة ظهرت في سعي السلطة الفلسطينية إلى              

ة واالستثمارية،  تطوير الجوانب االقتصادية واالجتماعية السيما في المجاالت الصحية والتعليمي        

وانتعاش حركة اإلنشاء والتعمير، إضافة إلى تنفيذ جملة من اإلصالحات االقتصادية واإلدارية            

بهدف إصالح النظام المالي واإلداري، والتي منها سن القوانين والتشريعات الداعمة للتنميـة             

  .االقتصادية

 المنـشود فـي األراضـي       ولكن لم تنجح السلطة في تحقيق االستقرار والتطوير االقتصادي        

  ) :م2003مركز الميزان لحقوق اإلنسان، (الفلسطينية للعديد من العوامل نذكر منها 

االتفاقيات االقتصادية مع إسرائيل والتي كبلت بموجبها إسرائيل االقتصاد الفلـسطيني            -1

  .وجعلته اقتصاداً تابعاً

ة إلحداث نهـضة فـي      تحكم إسرائيل بالمعابر والذي أثر بشكل مباشر على أية محاول          -2

 .االقتصاد الفلسطيني، أو إحداث تنمية حقيقية فيه

 األموال العربية، وغير العربية عن االستثمار في األراضي الفلـسطينية           سإحجام رؤؤ  -3

 .بسبب عدم االستقرار السياسي في المنطقة

اعتماد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على المساعدات الخارجية فـي دفـع نفقاتهـا               -4

 .ومية، وعدم استغالل هذه المساعدات االستغالل األمثلالي

عدم وجود قوانين وتشريعات تضبط وتنظم العمل المحاسبي في المؤسسات الفلسطينية            -5

 .المختلفة

     لكل هذه العوامل فشلت السلطة في إرساء قواعد اقتصاد فلسطيني مستقل يمكن االعتمـاد              

لفلسطينية، مما نتج عنه اخـتالالت كبيـرة فـي          عليه في خلق تنمية مستدامة في األراضي ا       

االقتصاد الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى إحداث عجز كبير في الموازنة العامة علـى               

مدار عدة سنوات، إضافة إلى تراكم الديون الخارجية، والذي أثر بدوره علـى واقـع مهنـة                 

  .المحاسبة والمراجعة في فلسطين
  
   -:لمراجعة لتنظيم الممارسة المهنيةمعايير ا: بحث الرابعالم

إن مهنة المراجعة تقدم خدماتها لكافة األطراف داخل المشروعات وخارجها، حيث أن تلك                 

األطراف تبني قراراتها المختلفة استناداً إلى تقرير مراجع الحسابات الـذي يمثـل رأي فنـي         

لتحلي والتمسك بالمعايير المختلفة    محايد ومستقل، مما يتطلب من المراجع عند إعداده لتقريره ا         

  .الواجب توافرها في المراجع وفي عملية المراجعة ذاتها
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وتلجأ معظم التشريعات في الدول المختلفة إلى وضع معايير للمهن المختلفـة تـستقي منهـا                

مؤشرات لتحديد مسئولية أفراد تلك المهنة عن أعمالهم ، وتلزم المباشرين للمهنـة بـضرورة               

بتلك المعايير سواء كانت متعلقة بالعمل نفسه، أو بشخصية من يقوم بالعمـل، وذلـك               االلتزام  

 القائم بالعمل أي مسئولية إذا ما اتضح أن هناك تالعب قد تم فيما قام به مـن                  لحتى ال يتحم  

عمل، وذلك بعد فراغه منه، وقياساً على ما تقدم فإن معايير الحسابات تعتبر بمثابـة مقيـاس                 

ي، والنموذج والنمط الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الـذي يقـوم بـه                لألداء المهن 

مراجع الحسابات، وتحدد معايير المراجعة المسئولية التي يتحملهـا المراجـع نتيجـة قيامـه               

  .بالفحص

وبالرغم من وجود هذه المعايير فإن مهنة المراجعة في عالمنا العربي لم تحتل بعـد المكانـة                 

ننشدها، حيث لم يوضع لها حتى اآلن معايير مراجعـة تتناسـب والظـروف              المرموقة التي   

المحلية لكل دولة بالرغم من سعي بعض الدول إعادة صياغة معايير التدقيق بما يتناسب مـع                

 كلياً أو جزئياً على ما جاء من معايير بـدول العـالم المتقـدم،               تأوضاعها الداخلية، واعتمد  

مع المحاسبين القانونيين األمريكي، والتي تنقسم إلى ثالثـة         وخاصة المعايير الصادرة عن مج    

المعايير العامة للمراجعة، ومعايير العمل الميداني، ومعايير إعداد تقريـر          : أقسام رئيسية وهي  

  . )2005حماد، (المراجعة

 " 9" من قانون مزاولة مهنة التدقيق في فلسطين رقم          " 22" ونشير بهذا الصدد إلى أن المادة       

م قد أشار إلى ضرورة التزام المدقق بقواعد التدقيق المعمول بها فـي فلـسطين،               2004نة  لس

 آداب وسلوكيات المهنة في شهادته على صحة وسالمة الحسابات الختامية والميزانيات            كوكذل

  . التي يقوم بمراجعتها

ة، يعتبـر   ويمكن القول بأن عدم وجود معايير مراجعة مالئمة للظروف والتشريعات الفلسطيني          

  :)2005، حماد(من المشاكل الهامة التي يمكن إرجاعها لجملة من األسباب أهمها

 عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي يشكل عائقاً أمام أية محـاوالت لتطـوير              -      

  .مهنة المحاسبة والمراجعة

ظيم الممارسة   عدم وجود جهة مهنية تعنى بوضع وتطوير وتفعيل معايير المراجعة لتن           -     

  .المهنية فيها

 عدم االستفادة من المعايير الدولية، ومعايير بعض الدول التي سبقت في هـذا المجـال                -    

 .لوضع معايير مراجعة    فلسطينية تنظم الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات

 فلسطين فـي وضـع معـايير        ي عدم اهتمام جهات االختصاص التشريعية والمهنية ف       -     

  .  مراجعة محلية نابعة من البيئة االجتماعية واالقتصادية التي يمارس فيها المراجع عمله
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   -:استعراض لبعض المشاكل التي تواجه مهنة المراجعة في قطاع غزة: بحث الخامسالم

 بين المراجعين أنفسهم مع وجود سوق منافـسة غيـر مهنيـة             عدم التعاون المهني    -أ 

 بينهم، حيث يقوم بعـضهم بتقـديم عـروض لـشركات            فما) مخالفة للسلوك المهني  (

ومؤسسات يوجد فيها مراجعين أصال ويعرضون أتعاب تصل الـي نـصف أتعـاب              

إن المشكلة تكمن في تصرفات بعض المراجعين الـذين يحـاولون           . المراجع السابق 

استيعاب أكبر قدر من الشركات والمؤسسات والمشاريع والبنوك للعمـل كمـراجعين            

بقواعد الـسلوك المهنـي بتـوفير       وذلك على حساب زمالئهم دون االلتزام       لحساباتها  

، مما أدى إلى خلق المنافسة غير المهنية بين المراجعين،          ءفرص عمل أفضل لألعضا   

حلـس،  (مما حدا ببعضهم إلى النقد السيء ألعمال زمالئهم والدعاية إلـى أنفـسهم              

2002(  

عة وأهميتها عند إبداء المراجع رأيه      عدم وعي كثير من الجهات لمفهوم مهنة المراج         -ب 

المحايد على القوائم المالية وخصوصا الشركات مما يدفعها للبحث عن مراجع آخـر             

يتوافق مع رأيها، كما أن بعض المراجعين على استعداد تام ألن يكـون بـديال عـن                 

زمالء لهم تم عزلهم أو رفضوا االستمرار في عملية المراجعة لدى جهة معينـة دون               

وقوف على أسباب رفض الزميل االستمرار في العمل مع الشركة ودون الحـصول             ال

على الموافقة الخطية المسبقة منهم مما يشكل امتهانا ألخالقيات تلك المهنـة وتعـديا              

كما أن مثل هذه التصرفات تشجع الشركات على العزل التعسفي          على حقوق اآلخرين،    

جربـوع،   (شركات ألن البـديل متواجـد     للمراجع وضعفه أمام مجالس إدارات تلك ال      

2004-c.( 

عدم وعي األطراف التي يتعامل معها مراجع الحسابات وعلى رأسـهم المحاسـب،               -ج 

فهناك حساسية يشعر بها المحاسب تجاه المراجع، ألنه يعتقد أن المراجع إنمـا جـاء               

رجي ليتصيد أخطاه، مما يدفع المحاسب إلي عدم الرغبة في التعاون مع المراجع الخا            

  )1997حلس، ( 
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التغيير اإللزامي للمراجع الخـارجي، وحتـى       أهمية وضرورة   لقد اختلفت اآلراء حول     

سوف يتم استعراض أهم العوامل التي تـؤثر   رؤية واضحة ألهمية التغيير اإللزامي  إلينصل  

ه، وعلية يتم   ئ وجودة أدا  استقالل المراجع الخارجي  ر اإللزامي وأثرة علي     علي قرار التغيي  

 حول تغييـر أو     المتباينةستعراض أربع مباحث ذات عالقة وتشمل دراسة اآلراء         ا
العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية المراجعـة، العوامـل المتعلقـة          عدم تغيير المراجع الخارجي،     

  .وامل المتعلقة بتقارير المراجعةبضعف التأهيل العلمي  والمهني، الع

  

  -: المتباينة حول تغيير أو عدم تغيير المراجع الخارجياآلراء: المبحث األول

 مـن مؤيـد      اآلراء المختلفة حول التغيير اإللزامـي      ستعراضإلى ا هذا المبحث    يهدف

 االقتراحـات  نبذه عـن     عرضلتغيير اإللزامي ثم ي   بمقدمة عن ا  حيث يبدأ المبحث    ،  ومعارض

المؤيدة وغير المؤيدة للتغيير اإللزامي، ثم يختم بتقديم شرح ألثر طول مدة التعاقد على جودة               

  . واستقالل المراجع الخارجيةعملية المراجع

  

 -:مقدمة .1

 تطبيق تغيير بقام وهي أحد الشركات األمريكية أول من Du Pontشركة تعتبر 

 1911مراجعيها سـنويا مـن عـام        كانت تغير    ، حيث طواعية بدون إلزام  المراجع الخارجي   

 مع تغيير المراجع الخـارجي       منها أن النتائج تكون أكثر كماال      اقتناعا وذلك   1927وحتى عام   

اجعهـا  ر الشركة في تغيير م    استمرت 1954 وحتى عام    1928وخالل الفترة من عام     سنويا،  

سـنوات،   تراوحت بين سنتين إلى تـسع        وإنما على فترات   سنويالخارجي ولكن ليس بشكل     

 مـع شـركة     االستمرار توقفت الشركة عن تطبيق تغيير المراجع، فقد رأت          1954ومنذ عام   

)Price, Waterhouse & Co.(  كان لجهودها في مراجعة التعامالت والتيكمراجع خارجي 

 والتعقيد وضع النهايـة لـسياسة تغييـر    باالنتشار تميزت  والتي)Du Pont( الدولية لشركة

  مع شركة برايس ووتر هاوس كمراجع للشركة       واستمرتكانت تتبعها الشركة     التيالمراجعين  

)Allen and McDernott, 1993(،  وهكذا فإن شـركة Du Pont  بالرغم من أنها مـن 
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 استمرت في إتباع التغيير بـدون       أقدم من استخدم التغيير للمدقق الخارجي فإنها        

  .ن إلزامإلي عدم التغيير وأيضا بدوإلزام ثم غيرت سياستها 
بسبب التالعـب   1939في عام  بإلزام الشركات بتغيير مراجعيها اقتراحظهر أول   ولقد  

 لمهنـة   كبيـراَ  مثل فـشالَ الذي" Mckesson & Robbins"  حدث في حسابات شركةالذي

 زيادة  اختبار إلى   )SEC( هيئة بورصة األوراق المالية      دعاالمراجعة في ذلك الوقت وهو ما       

كات المراجعة حتى يكون هناك نظرة متجددة تجـاه إجـراءات وسياسـات              تغيير شر  احتمال

  .)Walker, Lewis and Casterella, 2001( المراجعة

انون الشركات اإليطالي والخاص بتغيير شركات المراجعة        ق 1974في عام   صدر  ولقد  

 كـل ثـالث سـنوات      )أي المكتب الذى يملكه شخص واحد     (كل تسع سنوات، والمراجع الفرد    

)SDA Universita Bacconi, 2002( ، أقتـرح الواليات المتحـدة  وفي)Ralph Nader( 

 فـي   السنوياجتماعهم في Corporate (Accountability Research Group(وأعضاء 

 ضرورة إصدار تشريعات إللزام الشركات المساهمة بتغيير مراجعيها كل خمس            1976عام  

  .)Holye, J., 1978( سنوات

 Lee(بين شركات المراجعة في الواليات المتحدة قام عضو الكونجرسضبط المنافسة 

Metcalf (   بإلزام الشركة بتغيير مراجعيها بعد فترة محددة من         أوصت بدراسة 1976في عام 

بشأن فشل شركة   ) SEC( السنوات أو بعد أى نتائج تتوصل إليها هيئة بورصة األوراق المالية          

ثم كنتيجة للفشل المتعدد والمتالحـق   ،)Hoyle, 1978 (االستقاللالمراجعة في قدرتها على 

التأكيد علـى أهميـة     تم  في عقد الثمانينات من القرن العشرين       للمراجعة في الواليات المتحدة     

  .)Catanch and Walker, 1999( اإللزام بتغيير شركات المراجعةفرض 

زام بتغيير شـركات     من القرن العشرين الماضي تم طرح فكرة اإلل        التسعيناتفي بداية   

 غيـر   واعتبرهـا المراجعة من قبل المملكة المتحدة، ولكن اإلتحاد األوروبي رفض الفكـرة            

 أصـدر المجمـع األمريكـي    1992 وفي عـام  ،)Darbyshire, D., 1992(مرغوب فيها

بيانا بالموقف تجاه اإللزام بتغيير شركات المراجعة أوضـح         ) AICPA(للمحاسبين القانونيين 

لزام بتغيير شركات المراجعة ال يحقق جودة المراجعة وال يزيد من ثقة المستثمرين             فيه أن اإل  

  .)AICPA, 1992( تجاه موضوعية المراجعة

يلزم الشركات بتغييـر المـراجعين       1999في مايو عام    أصدرت البرازيل تشريعا    وقد  

ث سـنوات   الخارجيين بحد أقصى كل خمس سنوات، وحدد أقل فترة يعود بعدها المراجع بثال            

 بنكـي  وقد كان السبب في ذلك إظهار التشريع الخدع المحاسبية التـي مارسـها               ،على األقل 

)Banco Economico and Banco Nacional(.  
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 شركة إنرون إحدى كبريات شركات الطاقة في العالم وما          انهيار ومع   2001ومنذ عام   

حدة وغيرها من دول العـالم      كثر الحديث في الواليات المت     لشركات أخرى    انهياراتتبعه من   

حول ضرورة إلزام الشركات المساهمة بإجراء تغيير لمراجعيها المستقلين كل فتـرة محـددة              

  .واستقاللهموذلك لتعزيز موضوعيتهم 

يتبين مما ذكر آنفاً أن التغيير اإللزامي قد مر بمراحل عديدة قبل أن يتم اعتمـاده مـن قبـل                  

  .الل المراجع الخارجي وجودة عملية المراجعةالعديد من الدول وذلك لحماية استق

  

 -:تغيير المراجع الخارجيل المؤيدة االقتراحات .2

 والدراسات منذ أكثر من أربعة عقود من القرن العـشرين           االقتراحاتتوجد العديد من    

 الماضي والعقد األول من القرن الحادي والعشرين الحالي التي ناقشت فكرة إلـزام الـشركات    

اجع الخارجي لديها كل فترة محددة من الزمن على أساس أن طول أمـد احتفـاظ                بتغيير المر 

  .المحافظة على استقالله وموضوعيتهفي   مقدرته منله يقل يالمراجع بعم

التي تنتج من طول أمد     وجع حساباتها   ا بين المراجع وإدارة الشركة التي ير      األلفةفزيادة  

، فهو يكون   اإلدارة المعالجات المحاسبية التي تراها       مع قاًفالعالقة معه تجعل المراجع أكثر توا     

 التقارير المالية كلما طال     بإعداد الشركة بشأن القرارات الهامة المرتبطة       إدارة مع   أكثر توافقاً 

كمـا أن تحـسب   ، )Mautz and Sharaf, 1961(أمد ارتباطه بمراجعة حسابات الـشركة  

تالي فقد مكاسبه وإيراداته يشكل ضـغطا عليـه         المراجع بفقد عميله الذي يراجع حساباته وبال      

ويؤدي إلى عدم تمتعه بموضوعيته واستقالله، وفي هذه الحالة قد يضطر إلى الموافقة علـى               

 السياسات المحاسبية التي تراها اإلدارة، ألن العمل على خالف ذلك قد يترتب عليـه تغييـره               

ان يحصل عليهـا كأتعـاب مـن        بمراجع آخر، وهو ما يعني فقد لمكاسب اقتصادية والتي ك         

  .الشركة سواء ألعمال المراجعة أو مقابل الخدمات االستشارية األخرى

 الـشركات بتغييـر     إلـزام ضـرورة   لمؤيدون لتغيير المراجع الخارجي     وهكذا يرى ا  

عـن طـول أمـد       السلبي على استقالل وموضوعية المراجع الناتجة        األثرمراجعيها لمعالجة   

ميل المراجعة، فشركات المراجعة في حاجة إلى التخلي عن عمالئها بعد           عالقته التعاقدية مع ع   

  ).Benson, M., 2002( فترة معينة ألجل تعزيز استقاللها وموضوعيتها 

 .commission  SEC) USهيئة تنظيم تـداول سـوق األوراق الماليـة    وقد أوصت

Senate, 1979 (وذلك لتدعيم ورياً الخارجي دمراجعفي تقرير صدر عنها بضرورة تغيير ال 

 والعميل يمكن أن يخلق     المراجعاستقالله عن العميل، مبرره ذلك بأن طول الفترة الزمنية بين           

  .المراجعبينهما نوعا من العالقة الشخصية التي تفسد استقالل 
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فتغيير المراجعين بعد كل فترة محددة من العالقة التعاقدية مع عمالئهـم يجعلهـم فـي                

لضغوط التي تشكلها اإلدارة عليهم وتسمح لهـم بـأداء عملهـم بحرفـة              وضع يقاومون فيه ا   

  ).Brody & Moscove, 1998( واستقاللية أفضل هوموضوعي

 التغييـر   يعتمدون في تأييـدهم بـضرورة     ما سبق بأن مؤيدي التغيير اإللزامي       م يتبين

 قد تتزعزع    المراجع الخارجي والتي   الستقاللاإللزامي للمراجع الخارجي لما في ذلك ضمان        

مما يـؤثر علـى جـودة عمليـة          بين المراجع الخارجي وعميله      المحاباةنتيجة تولد نوع من     

  .المراجعة

  

  -: لتغيير المراجع الخارجياالقتراحات المعارضة .3

 ال يرون في ذلك أدلة كافية ومالئمة     يالخارج بتغيير المراجع    اإللزام معارضي فكرة    أن

 واستقالله، بل على العكس من ذلك فقد يـؤدي          وعيتهموض تحسين   إلى سوف تؤدي    أنهاعلى  

 ,.Summer, M( من تعزيزها أكثر فساد استقالله وموضوعيته إلىير المراجع الخارجي يتغ

1998.(  

إن حاجة المراجع الخارجي لالحتفاظ بعميل المراجعة الجديـد لفتـرة كافيـة لتغطيـة               

له وحيـاده وموضـوعيته فـي تلـك         خسارته في األعوام األولي للمراجعة ربما يفسد استقال       

بالعزل الذي قد يتعرض له المراجع في       السنوات األولى من عالقته بعميل المراجعة، فالتهديد        

 للوضع المالي للعميل     محابياً  قد يشجعه على ان يكون تقريره      يله  لالرتباط بعم   األوليالسنوات  

 Arrundada( جعة مستقبال  من عميل المرائد لهبهدف استمرار العالقة والحصول على العا

and Paz – Ares, 1997.(  

 العالقة  أمد طول   أنار فرضية   ب الدراسات التي تناولت اخت    إحدىوفي هذا الحال انتهت     

 اإللـزام  أن إلـى  –رجي وعميل المراجعة قد تفسد موضوعيته واسـتقالله         ابين المراجع الخ  

م وذلك اعتمـادا علـى النتـائج        وضوعيتهم واستقالله بمبتغيير المراجعين ربما يفسد ويضر      

  -:التالية

 في المدى القـصير ولـيس        عميل المراجعة ربما ينشأ    إدارةتواطؤ المراجع الخارجي مع      -

ـ           بب يكون بس  إنبالضرورة   ن إ طول أمد العالقة التعاقدية بين المراجع وعميله، ومن ثـم ف

  .لخطراإللزام بتغيير المراجع بعد  كل فترة محددة من الزمن لن يزيل هذا ا

طول أمد عالقة المراجع الخارجي بعميل المراجعة تزيد من احتمال اكتشافه ألي مخالفـة               -

 .ةيليقوم بها عم
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 بتغيير المراجع الخارجي يقلل الحافز االقتصادي الذي ينتج من الـشهرة والـسمعة              اإللزام -

 . ومستقالًتشجعانه على أن يكون موضوعياًاللتان 

  مراجـع  بـين العميـل و  استمرارية هذه العالقـة بأن ) Simunic, 1980(كما يرى 

 بأنشطة العميل   المراجع ألن طول فترة العالقة سيعمق معرفة        راجعاستقالل الم دعم  الحسابات ي 

، ويزيد بالتالي من فعاليـة  )learning curve( مفعول منحنى التعلم إلظهارمما يوفر فرصة 

 ومنزلته في   المراجععكس ذلك على قيمة      لذلك من تكلفتها، وين    ، ويخفض تبعاً   المراجعة عملية

 اإلفـراط كما أن   . نظر العميل فيصبح بالتالي أكثر قدرة على مقاومة الضغوط المحتملة علية          

 علي مستوى جـودة الخـدمات        مما ينعكس سلباً   المراجعفي عملية االستبدال سيزيد من تكلفة       

  .المهنية

إللزامي ي يعتمدون على أن التغيير ا     أن معارضي التغيير اإللزام   للباحثة  ما سبق يتبين    م

مـا تخـل فـي      ربليس بالضرورة يدعم استقالل المراجع الخارجي بل على عكس من ذلـك             

ي إلي تعميق فهم المراجـع الخـارجي لبيانـات    استقالل العميل، كما أن طول مدة التعاقد تؤد   

  .العميل ويكسبه خبرة وثقه قد يخسرها في حالة التغيير اإللزامي

  

  -: على جودة المراجعةيله العالقة التعاقدية بين المراجع الخارجي وعمأمد اثر طول .4

قد يترتب على تكرار أو استمرار منشاة المحاسبة العامة المزاولة للمهنة في مراجعـة              

   -:وهناك وجهتي نظر فيما يتعلق بذلكعميل معين تأثير على جودة عملية المراجعة، 

ستمرار طويل األجل في مراجعة عميل معين ينظر إليـه          تتمثل وجهة النظر األولي في أن اال      

قل دقة، كما أن    أنه يضعف الموضوعية إذ أن ذلك قد يؤدي إلى تنفيذ إجراءات مراجعة             أعلى  

  . المراجع في بعض الحاالت قد يقدم حلول تتفق مع مصالح العميل بهدف الرغبة في إرضاءه

 طول  أنهو  خارجي بعد فترة محددة من الزمن       حد أهم أسباب المطالبة  بتغيير المراجع ال       أإن  

 يصبح المراجع ذو نظـرة      أن إلىجع وعميل المراجعة تؤدي     افترة العالقة التعاقدية بين المر    

ـ  مع نفـس العم     تم سابقاً  اغر متجددة، فالمراجعة االختيارية التي يقوم بها تكون تكرار لم          ل، ي

 عميلـه تجعلـه     بأعمال على علم تام     بأنهة  قثوهو ما قد يعني توافر نزعة استباق النتائج، فال        

  ).Ghosh and Moon, 2005( العمل في السنوات السابقة وأوراقيعتمد على نفس وثائق 

 على علم تـام     بأنه االعتقاد   إلى المراجع بعميل المراجعة قد تؤدي        طول فترة عالقة   إن

ة الشك المهني والتي    حد أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها وهي صف         أبمشاكله، وبذلك يفقد    

 المراجـع    فقد إن بها،    مسلم ائقق كح األشياءتتطلب منه استخدام االستجواب العقلي وعدم قبول        

  .لهذه الصفة يزيد من احتمال احتواء القوائم المالية على أخطاء لم يكتشفها
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رورة تغير المراجع الخارجي، أن طول فترة عالقة المراجـع          ؤيد ض ي من وهكذا يرى 

وان اإللزام بتغيـر     المتعمدة وغير   المتعمدةوعدم اكتشافه لألخطاء    ؤدي عمله بتراخي    بعميله ي 

  .المراجع هو ما يتغلب على ذلك حيث يعزز من فاعلية وجودة عملية المراجعة

ومما هو جدير باإلشارة أن قواعد السلوك المهني في بعض الدول ، تلـزم المراجـع بعـدم                  

 ,Gill and Cossorat( لفترة تزيد عن خمسة سـنوات  االستمرار في مراجعة منشأة معينة

1993. (  

 االستمرار طويل األجل في مراجعة عميـل معـين،           أن  ترى الثانيةوجهة النظر   وأما  

إلى فهم ومعرفة أكثر بمنشأة العميل نتيجة لتكرار المراجعة ، مما قد يساعد على زيادة               يؤدي  

ترتب على ذلك تأثير ايجابي فيما يتعلق باستقالل        وقد ي . كفاءة تنفيذ المراجعة وتخفيض تكلفتها      

 لزيادة اعتماد العميل عليه وبالتالي تزداد قدرة المراجع على مقاومة أي ضغط             المراجع نظراً 

كما أن ذلك قد يؤدي إلى تخفيض التناوب الوظيفي لمراجعي منـشأة المراجعـة،              . من جانبه 

  . )Shockley, 1981 (وبالتالي عدم إرهاق منشأة العميل بهذا الصدد

 تؤدي إلـي   طول عالقة المراجع بالعميل       أن هناك من يؤيد أن      يتبين ما سبق ل اصيوتلخ

 بأن زيادة الخبرة الناتجة من طـول        هذا القول  يتعارض مع    وهناك من فشل عملية المراجعة،    

   .أمد العالقة التعاقدية تزيد من القدرة على اكتشاف األخطاء وتعزز جودة عملية المراجعة

 قد مر بعدة مراحـل      اإللزاميما ورد في المبحث األول أن التغيير        وتعقب الباحثة علي    

 سن  إليمن التأييد والرفض قبل أن تحدث انهيارات الشركات العظمى في دول العالم مما أدى               

قانون يلزم الشركات بالتغير اإللزامي، ولقد تبين مما سبق أن معارضـي التغييـر اإللزامـي            

 أن التغيير اإللزامي يؤثر على عامل الخبرة المكتسبة مع طول المدة وبالتـالي              يعتمدون على 

علـى   التغيير اإللزامي في تأييـدهم       ومؤيدتؤثر على استقالل المراجع الخارجي، بينما أعتمد        

 الستقالل المراجع الخـارجي     اًضرورة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي لما في ذلك ضمان        

  .ولد عالقات شخصية مع العميل كلما طالت مدة التعاقدتتأثر بتوالتي قد 

  

 بتنفيذ عملية المراجعة والتـي تتطلـب تغييـر          المتعلقةالعوامل  : المبحث الثاني 

  -:المراجع الخارجي
تتعلق هذه العوامل ببعض الخالفات التي قد تنشأ بين المراجع والعميـل بـسبب تنفيـذ                

 المراجعة،  تإجراءالية المراجعة، الخالف حول     الخالف حول نطاق عم   :  منها عملية المراجعة 

 مكتـب المراجعـة لمعـايير       إتباعقلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها المراجع للعميل، عدم          
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وفيما يلي تفـصيال    . دة أداء عملية المراجعة   المراجعة المتعارف عليها، وعدم الرضا عن جو      

  . لكل عامل من هذه العوامل
 
 -:المراجعةية الخالف حول نطاق عمل .1

قد تنشأ خالفات بين المراجع والعميل حول نطاق عملية المراجعة، فقد ترغب الشركة               

في تقليل نطاق عمل المراجع، في حين يرى المراجع أنه البد من توسيع نطاق العمـل وقـد                  

  .يحدث العكس

 عميـل بين المراجع وال  وعلى الرغم من أن هذا العامل قد يكون مرتبطا باالتفاق المسبق            

 ,Gregory & Collier(فإنه يمكن اعتباره عامالً مؤثراً في تغيير المراجع طبقـاً لدراسـة   

باسـودان،  (حيث احتل هذا العامل درجة األهمية باعتباره مؤثراً في تغيير المراجـع             ) 1996
2004  

يعد تقديم التشكيلة للخدمات بخالف المراجعة للعمالء أمر يثير الجدل الشديد في الفكر               

ـ    المراجعحاسبي والذي له تأثيره على استقالل       مال د معظـم مكاتـب الخـدمات       ، حيـث تعتم

 مع العلم بأنهـا      كبيراً اًنها تحقق عائد  وعلى تقديم خدمات محاسبية غير المراجعة، ك      المحاسبية  

 فقد أشارت بعض الدراسات بان مكاتب الخدمات المحاسبية تحقق حوالي           ، مخاطر ىتنطوي عل 

من الخدمات غير المراجعة  وتركز تسويق خدماتها على أنها مكاتب خدمات             نصف إيراداتها   

 ال تمثـل تهديـد      فهـي وبخصوص تعارض المـصالح     ،  مهنية متعددة وليست مكاتب تدقيق    

 ألنها تخضع لنفس المعايير المهنية العالمية المتعلقة بالموضـوعية والكفـاءة،            لالستقالل نظراً 

 انه ال يوجد تعارض في المصالح بين تقديم الخدمات المحاسبية           والعناية المهنية المالئمة، حيث   

  .)2006 المخادمة،( المراجعةوتقديم خدمة 

وعلية ترى الباحثة أن الخالف حول نطاق المراجعة قد يكون أحد األسباب المؤديـة                

  .لتغيير المراجع

  

 -:المراجعةالخالف حول إجراءات  .2

ول إجراءات عملية المراجعـة ، فقـد تـرى          قد تتولد خالفات بين المراجع والعميل ح      

اإلدارة أو لجنة المراجعة أن اإلجراءات التي قام بها المراجع غير كافية ، في حـين يراهـا                  

  .المراجع كافية وقد يحدث العكس مما يسبب الخالف بينهما

ـ تعكس اإلجراءات تصرفات معينة يتعين القيام بها عند تنفيذ نشاط معين، وهي تخت             ف ل

ير المراجعة من حيث كونها ترتبط بتصرفات معينة يجب القيـام بهـا بينمـا تعبـر             عن معاي 
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  والتي تختلـف     -جعةالمعايير عن أغراض نوعية يتعين استيفائها ويتم تحديد إجراءات المرا         

 أهـداف  إلـى  نصل   بإتباعها في شكل خطوات     –خر من بنود القوائم المالية      من بند إلى بند آ    

   .)Thomas, et al., 1983 (ه الخطوات برنامج المراجعةالمراجعة، ويطلق على هذ

  -:)2003جربوع، (كما يلي إجراءات المراجعة يمكن تلخيصو

يقوم مراجع الحسابات برسم خطة عمله بعد إتمام اإلجراءات والخطـوات التمهيديـة              •

وبرسم الطريقة التي يسير عليها مساعديه إلتمام اإلجـراءات الفنيـة لعمليـة المراجعـة،               

 وينص هـذا    ،)برنامج المراجعة (تترجم هذه الخطة في شكل برنامج مرسوم يطلق عليه          و

 :البرنامج على ما يلي

 .األهداف الواجب تحقيقها  -أ 

 .خطوات واإلجراءات الفنية الواجب إتباعها لتحقيق تلك األهدافال  -ب 

 .تحديد الوقت المستنفذ فعال في كل خطوة أو إجراء  -ج 

 .اإلجراءتوقيع الشخص المسئول عن انجاز   -د 

مة لتحقيق أهداف محددة وفـق مبـادئ لمـستويات مهنيـة            والبرنامج هو خطة محك    •

متعارف عليها والبرنامج يخدم عدة أغراض فهو ملخص لما يجب أن يقوم به المراجـع،               

وتعليمات فنية تفصيلية لمساعديه لتنفيذها وسجل باألعمال المنتهية، فالبرنـامج أداة رقابـة        

 .  على تتبع عملية المراجعة وعدد الساعات المستنفذة في كل عمليةوتخطيط تساعد المراجع

وعند قيام مراجع الحسابات بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية كما سـبق أن ذكرنـا                •

وتأكده من أنه قوي وفعال ويمكن االعتماد عليه ومطبق فانه يحد من االختبارات ويتوسـع               

 -:ليوهذه اإلجراءات هي كما ي. في اإلجراءات 

  :التحقق من الوجود الفعلي عن طريق الجرد  -أ 

يتم تحقيق األصول في نهاية العام المالي عن طريق حـضور مراجـع الحـسابات         

عملية الجرد سواء بالعد أو المشاهدة أو القياس، كما يتم الطلب إلى إدارة المنـشأة               

كات  بكشوف تفصيلية لهذه األصول وما طرا عليها من إضافات أو اسـتهال            هبتزويد

 .كلية أو جزئية

 :التحقق من ملكية األصول  -ب  

ويتم التحقق من الملكية باالطالع على المستندات الدالة علـى الملكيـة لألصـول              

 ةكفاتورة الشراء أو عقد المقاولة أو رخصة السيارة أو سند تمليك األرض باإلضاف            

 أي  إلى أية مستندات أخرى تتعلق باإلضافات على األصل واالسـتهالكات الكليـة           

استبعاد بعض األصول من الوجود، ويالحظ أنه عند جرد األصول في نهاية العـام              

قاعـدة الوجـود،   على أساس المالي يجب أن يؤخذ الجرد على قاعدة الملكية وليس         
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بمعنى أنه يجب استبعاد األصول المملوكة للغير وموجودة بمستودعات المنشأة مـن    

وجودة لدى الغير وتملكها المنـشأة إلـى        قوائم الجرد، كما يجب إضافة األصول الم      

 .قوائم الجرد بالرغم من عدم وجودها في مستودعات المنشأة

  :التحقق من صحة تقييم األصول  -ج  

 -:يتم التحقق من صحة األصول حسب اآلتي

مراجعة سجالت األصول، من حيث صحتها وشمولها لجميع مفردات هذه            -أ 

  .األصول

المعدالت المتعارف عليها والتأكـد     التحقق من كفاية االستهالكيات وحسب        -ب 

 .من أنها مطبقة من سنة ألخرى بطريقة متجانسة

مراعاة عدم الخلط بين المصروفات االيرادية والمـصروفات الرأسـمالية            -ج 

 .المتعلقة باألصول الثابتة

مراعاة أن تكلفة األصل الثابت تتضمن ثمن الشراء مضافا إليهـا جميـع               -د 

 .ستعمالالمصاريف إلى أن يصبح صالحا لال

  :التحقق من عدم وجود رهونات على األصول لصالح الغير  -د 

الوثـائق  يد مراجع الحسابات الخـارجي بجميـع        يتم الطلب من إدارة المنشاة بتزو     

المؤيدة بوجود حقوق للغير على أصل من أصـوله الثابتـة مثـل الـرهن وحـق                 

الجهـة  االستغالل ، وأن يتأكد من صحة وسالمة هذه الوثائق ومن صدورها مـن              

  .الرسمية أو من الجهات التي تحتفظ بهذه األصول ضمانا لحقوقها على المنشأة

  :التحقق من الدقة الحسابية  -ه 

يجب على مراجع الحسابات التحقق من الدقة الحسابية بـين األرصـدة الموجـودة              

 .بالقوائم المالية وبين المسجل في دفاتر األستاذ المساعدة لكافة الحسابات

 :جعة المستنديةالقيام بالمرا  -و 

أن المراجعة المستندية تمثل لب عملية المراجعة،وأن نجاح أية مراجعة يعتمد على            

الكيفية التي تتم بها المراجعة المستندية، ولقد عرف براكاش المراجعـة المـستندية             

أداة فعالة في أيدي مراجع الحسابات للتأكد من دقة العمليات المختلفة المقيدة            : بأنها  

، وبذلك فهي لب عملية المراجعة، وتعنـى المراجعـة المـستندية فحـص              بالدفاتر

العمليات المالية مع قرائن كافية إلقناع المراجع عن جديتها ودقتها وسالمتها ويعتمد            

نجاح العملية بأكملها إلى حد كبير على المراجعة المستندية، لكـي يحـصل علـى               

مستندية تمثـل العمـود الفقـري       أفضل النتائج ومن ثم يمكن القول بان المراجعة ال        

  ".لعملية المراجعة
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  :المراجعة االنتقادية  -ز 

تعتمد هذه الوسيلة من وسائل جمع األدلة أو القرائن على مهارة المراجع وخبرتـه،              

فهي تشمل الفحص السريع للمستندات والدفاتر والسجالت والقوائم الماليـة بهـدف            

 يتمكن المراجع من اكتشافها أثنـاء       ماكتشاف النواحي الشاذة أو غير العادية التي ل       

قيامه بالفحص عن طريق المراجعة المستندية أو الحسابية، وذلك بسبب وجود اسـم     

شخص أو منشأة لم يسبق أن ظهر له حساب بـدفتر األسـتاذ العـام عنـد ورود                  

المصادقات لمراجع الحسابات وهنا يكتشف المراجـع إرسـال المنـشأة خطابـات             

 . وهميينالمصادقات إلى أشخاص

ويتوقف مدى نجاح المراجعة االنتقادية على القدرة الفنية والخبرة السابقة للمراجـع            

 في اختصار جزء كبير من الوقت والجهد الذي يبذله          كما أن هذه الوسيلة تفيد كثيراً     

المراجع أثناء قيامه بواجباته، كما أنها تمثل أدلة إضافية إلثبات العمليـات التـي ال            

ذا تمت مراجعتها من واقع الدفاتر والسجالت ولهذا كثيرا ما تعتمـد            تكون واضحة إ  

المراجع االنتقادية على الخروج من نطاق السجالت والمستندات إلى تقصي الحقائق           

 .من مصادر أخرى واالعتماد على االستنتاج السليم للظواهر

  :مراعاة االكتمال   -ح  

االكتمال عنـد مراجعـة     يجب على مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن يراعي         

، ويعني االكتمال أن جميع الحقوق التي للمنشأة على الغير قدتم إثباتها            ةالقوائم المالي 

بالدفاتر والسجالت في تاريخ الميزانية، كما أن جميع االلتزامات التي على المنـشأة       

 .ةلصالح الغير قد تم إثباتها بالدفاتر والسجالت كذلك في تاريخ الميزانية العمومي

  : لعمل القوائم الماليةةالتحقق من األحداث الالحق  -ط 

 المـستقل   يأن القوائم المالية التي تقدمها إدارة المنشأة لمراجع الحسابات الخـارج          

ولكنهـا ال    .ةتغطي مدة معينة هي حتى نهاية العام المالي الحالي موضوع المراجع          

 أن المدة   ، السنة المالية  تكون جاهزة للنشر إال بعد شهرين أو ثالثة أشهر من انتهاء          

من تاريخ عمل القوائم المالية حتى تاريخ صدور تقرير مراجع الحـسابات تـسمى              

  .فترة األحداث الالحقة

ع األمريكي للمحاسبيين القانونيين    مولقد قسمت لجنة إجراءات المراجعة التابعة للمج      

  :هذه األحداث إلى ثالثة أنواع هي كما يلي

ائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي       أحداث الحقة لعمل القو     -أ 

لها تأثير مباشر على الحسابات ويجب تسويتها وتعديلها في الـدفاتر           

والسجالت مثل تعديل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة         
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لتحصيل مبالغ كبيرة من المدينين وعمل تسويات مع آخـرين ممـا            

  .يستدعي تخفيض هذا المخصص

ل القوائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي        أحداث الحقة لعم   -ب 

لها تأثير على حسابات العام موضوع المراجعة ولكن اإلفصاح عنها          

يعتبر ضروريا ومالئما بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية، مثل شراء         

شركة جديدة ، االندماج مع شركة أخرى، شـراء أسـهم وسـندات             

انات أو حرائـق أو كـوارث       بكميات كبيرة وحصول زالزل أو فيض     

  .طبيعية أخرى

أحداث الحقة لعمل القوائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي            -ج 

ليست لها طبعة محاسبية ويترك أمر اإلفـصاح أو عـدم اإلفـصاح             

لتقدير المراجع، مثل تغير شكل المنتجات، أو القيام بحملة  إعالنيـة            

 . في إدارة المنشأةدعائية في العام القادم، أو تغيرات هامة

  :التحقق من عمليات الحد الفاصل   -ي 

يجب أن تمتد إجراءات المراجعة من قبل مراجع الحسابات بعناية شديدة للفترة من             

حدث عمليـات وأمـور     تقرب انتهاء السنة المالية وبداية العام المالي الجديد إذ قد           

 على المركز المالي     جوهرياً يحصل فيها غش وتزوير في تلك العمليات تؤثر تأثيراً        

ونتائج األعمال، وكمثال بالنسبة للمبيعات في نهاية العام المالي يجب على المراجع            

التحقق من أن البضاعة المشحونة في أوائل السنة الجديدة لن تدرج ضمن المبيعات             

وأرصدة العمالء مرة أخرى، ويجب أن يولي مراجع الحسابات عمليات نهاية المدة            

لك ألنه من الممكن الوقوع في أخطاء متعمدة أو غير متعمدة وقـد             عناية خاصة وذ  

  .تؤثر هذه األخطاء على المركز المالي ونتائج األعمال بشكل كبير 

  : العرض السليم للبيانات المالية واإلفصاح عن الحقائق  -ك 

يجب على مراجع الحسابات مراعاة العرض السليم للبيانات المحاسبية في القـوائم            

ث يسهل فهمها وتبويبها بشكل يمكن مستخدمي القوائم المالية من عمـل            يالمالية بح 

المقارنات واالستنتاجات التي تساعدهم في الحصول على البيانـات الالزمـة عـن             

استثماراتهم وفوائدها المستحقة لهم طرف المنشأة موضوع المراجعة، كمـا يجـب            

خدمي تلك القـوائم الماليـة      اإلفصاح عن الحقائق المالية وغير المالية التي تهم مست        

مثل وجود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات، وجود قيود على عملية المراجعـة             

من قبل إدارة المنشأة أو عدم الثبات والتجـانس فـي تطبيـق المبـادئ والطـرق                 
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المحاسبية، اإلفصاح عن مدى قابلية المنشأة لالستمرار في أعمالها االعتيادية خالل           

  .رة الالحقةوالفترة المنظ

  :ةاإلجراءات التحليلي  -ل 

هي اختبارات تحقيق المعلومات المالية وتتم بدراسة مقارنة العالقات بين البيانـات،            

اعتماد المراجع على اختبارات تحقيق العمليات قد يستمد من اختبـارات تفاصـيل             

ن العمليات واألرصدة أو من إجراءات الدراسة التحليلية أو من الجمع بين الوسـيلتي            

  .بأي طريقة

قـع المراجـع    و هـو ت   ةوالغرض األساسي وراء تطبيق إجراءات الدراسة التحليلي      

 مبطريقة معقولة وجود عالقات بين البيانات واستمرار وجود هذه العالقة بشرط عد           

وجود ظروف معروفه تدعو إلى العكس، ووجود تقلبات لم تكن متوقعـة أو إلـى               

المراجع فحص الموضوع أذا اعتقـد أن       وجود بنود أخرى غير عادية فيجب على        

  .هذه األمور لها تأثير على عملية المراجعة

هي من صـميم عمـل المراجـع         عملية المراجعة    تإجراءاباحثة أن   يتبين لل  سبق   مما

 حسب اإلجراءات المتعـارف عليهـا     م  تيجب أن ت  الخارجي وال يجوز للعميل التدخل فيها كما        

 وأن الخالف حول إجراء عملية المراجعة يعتبر عامالً         جعةعملية المرا مراعاة جودة    حتى تتم 

    .هاماً يؤثر على تغيير المراجع الخارجي

  

 -:المراجعة موضوع للشركة المراجعةقلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق  .3

 يقوم بها أعضاء فريق المراجعة من أهم العوامـل          التييعتبر عامل الزيارات الميدانية     

في تغيير المراجع، فإن ذلك قد يدل على عدم جدية منشأة المراجعة في تنفيذ عملية               ر   تؤث التي

  .)2004باسودان،  (المراجعة بالكفاءة المرغوب فيها
 

 -: لمعايير المراجعة المتعارف عليهاالمراجعة مكتب إتباععدم  .4

لتـزام   تؤثر علي تنفيذ عملية المراجعة وتغيير المراجع، هو عـدم ا           التيومن العوامل   

 عليها، فإذا حدث وأخـل المراجـع بأحـد هـذه          فالمتعارمكتب المراجعة بمعايير المراجعة     

معايير المراجعة   ،)2004باسودان،  ( في تغييره     مباشراً سبباًالمعايير أو بعضها فإن ذلك يعد       

عبارة عن مقاييس لألداء المهني يتعين على المراجع استيفائها عند إجراء عمليـة المراجعـة               

استعراض الكتابات التي تصدرها التنظيمات المهنية للمحاسبة والمراجعة والتـي تخـتص            وب

  .بإصدار القواعد المنظمة لممارسة أنواع المراجعة
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 -:المراجعةعدم الرضا عن جودة أداء عملية  .5

التي تتعلق بتنفيذ عملية المراجعة ولها أثر واضح في تغيير المراجع هـي             من العوامل   

 وفي هذا الصدد فقـد ذكـرت دراسـات          ،عملية المراجعة أداء   عن جودة    ةعدم رضا الشرك  

)Firth & Smith, 1992), (Abbott & Parker, 2000 (  أن جودة أداء المراجعة تظهـر

في القدرة على اكتشاف األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، ومستوى دقة المعلومات المقدمة             

 ,Beattie & Fearnley(كمـا أوضـحت دراسـة    ، ئممن المراجع للمستفيدين من هذه القوا

أهمية هذا العامل حيث احتل درجة عالية من األهمية ضمن العوامل المؤثرة في تغيير              ) 1995

 ,(Gregory & Collier, 1996)المراجــع، وأيــضا وردت أهميتــه فــي دراســات 

(Hackenbrack & Hogan, 2002).  

 صعوبة التوفيق بـين جـودة الخدمـة         إليفي دراسته   ) 2000 ،ليمععبد ال (ولقد أشار   

 إلى مجموع الظواهر    ليمععبد ال ولقد أشار    ،المقدمة من المدقق الخارجي ودرجة رضا العميل      

  : التي تعكس ذلك وهي

 . حول عدم معرفة طبيعة عمل المنشأةالمراجعينانتشار شكاوي  ♦

 .عدم معرفة مدى إجراءات المراجعة الواجب أداؤها ♦

 .الوقت المطلوب لذلكعدم معرفة الجهد و ♦

 يمكن أن يحصل عليها من مراجـع        التيعدم معرفة العميل أيضا بحجم الخدمات        ♦

 .الثابتةالعقود الحسابات خاصة إذا كان العقد بين العميل والمراجع طبقا لنظام 

سيطرة حاالت عدم الرضا لدى العديد من العمالء األفراد أو المنظمات حول أداء              ♦

 .بعض مراجعي الحسابات

 . االستجابة في حاالت الرد على الشكاوي واالستفساراتئبط ♦

  -:تتمثل أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة مراجعة الحسابات فيما يلي

راجعـة بحجـم العمـل      ميرتبط الوقت المستنفد فـي ال     : حجم العمل المطلوب أداؤه     -أ 

 Flesher and( وفـي دراسـة أجراهـا    اجعة،المطلوب أداؤه للمنشأة محل المر

Soroosh, 1980  ( ممن  أجريـت علـيهم هـذه    % 90جاءت نتيجة الدراسة أن

  .الدراسة وافقوا على أن حجم العمل المطلوب أداؤه يؤثر على جودة الخدمة

يعتبر وجود سوق تنافسية بين المراجعين       :التنافس بين المراجعين المزاولين للمهنة      -ب 

أن تؤثر على جودة الخدمة وخاصة      المزاولين للمهنة من ضمن العوامل التي يمكن        

 لـيم، ععبـد ال  (بالنسبة للمكاتب الصغيرة  أو حديثة العهد بمزاولة المهنة، ويـري            
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أن وجود سوق تنافسية بين المراجعين، ال يجب أن ينعكس بالضرورة على            ) 2000

تخفيض قيمة األتعاب بالدرجة التي تحمل المراجع خسائر نتيجة قبوله هذه العمليـة             

وهي تتفـق مـع     ى ال تتأثر درجة جودة الخدمة مقابل األتعاب المنخفضة          وذلك حت 

وله أن األتعاب المنخفضة نتيجة المنافسة ال يجـب أن  بق) Denny, 1983  (دراسة

تؤدي بالمراجع إلى فوزه بعملية المراجعة وذلك علـى حـساب مـستوى الخدمـة           

  .للعميل

خل المنشأة تختلـف عمـا       قد يفاجئ المراجع بظروف دا     :تعرض المراجع للخسائر    -ج 

توقعه فيضطر إلى توسيع نطاق المراجعة وجمع أدلة إثبات أكثر وإجـراء فحـص              

حملها المراجـع   كلي، ويترتب على ذلك مزيد من الوقت والجهد من التكلفة التي يت           

جـودة  النا لبعض الخسائر ومن ثم يؤثر ذلـك علـى مـستوى        مما قد يعرضه أحيا   

  .)2001جربوع، (

 قد يستعين مكتب المراجعـة      :  المنشأة في عملية المراجعة    ض موظفي االستعانة ببع   -د 

 المادية والبشرية المتاحة لدى العميل، وذلـك لـسرعة انجـاز بعـض              باإلمكانيات

األعمال، مما يوفر على المراجع بعض الوقت والجهد في حالة قيام أفراد المكتـب              

 مـن  ةستفاداال بأن (Zoe- Vanna ,1986)  وقد أشار إلى ذلك. بأداء هذه األعمال

 .ر على جودة الخدمة المقدمةث لدى العميل تؤبعض اإلمكانيات والتسهيالت المتوافرة

كلما تزايد عدد فروع المنشأة تطلب ذلك مـن          :نشأة محل المراجعة  موجود فروع لل    -ه 

المراجع زيادة حجم أدلة اإلثبات وفحص أنظمة الرقابة الداخلية لهذه الفروع وكـل             

 Flesher and)مل التي تؤثر على جودة الخدمة وقد أكد على ذلـك  ذلك من العوا

Soroosh, 1980).  

يعتبر هذا العامل له تأثير قوي على تحديـد جـودة            :مساومة العميل حول األتعاب     -و 

الخدمة، فالمراجع في البداية ال يستطيع تقدير حجم العمل المطلوب أداؤه أو حجـم              

عميل إلى المساومة مع المراجع للحصول علـى     الخدمة المطلوبة بدقة، ولذلك يلجأ ال     

أبـو  (درجة خدمة عالية بأقل تكلفة ممكنة، وقد يؤثر ذلك على اسـتقالل المراجـع      

  ). زيد

يعتبر موقع مكتـب المراجعـة       :موقع مكتب المراجعة ومستوى تجهيزاته والشهرة       -ز 

ي تتـأثر   ومستوى تجهيزاته من العوامل الهامة التي تؤثر على قيمة األتعاب وبالتال          

 ,Zoe-Vanna)وأكدت إحدى الدراسات التـي قـام بهـا    . درجة الخدمة المقدمة

وجود عالقة بين درجة الخدمة وشهرة المكتب ، فكلما زادت خبرة وشهرة   (1986

  .المراجع كلما زادت درجة الجودة
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 تناسب طردي بين حجم التقـارير المطلوبـة         يوجد :حجم التقارير المطلوبة للعميل     -ح 

القـانونيين  وبين درجة جودة الخدمة، وقد أثار المعهد األمريكي للمحاسبين          للعميل    

ضرورة مراعـاة حجـم التقـارير       )AICPA (  1989  ،1986في إصداراته 

  .تى ال تتأثر جودة الخدمةحالمطلوبة عند تحديد قيمة األتعاب 

وكياتها التي  ينتمي المراجع إلى مهنة لها آدابها وسل       :تمتع المراجع بسلوكيات المهنة     -ط  

يجب أن يحترمها ويحافظ عليها ، وأول هذه السلوكيات هو احترامه لذاته والحفـاظ              

 واستقالليته ، لذلك يجب عليه تقديم درجة جودة تناسب هذه السلوكيات،            على حياده 

األمريكي بأن المراجع يعتبـر مخـال       القانونيين  وقد أكد على ذلك مجمع المحاسبين       

يراع في اتفاقياته مع العميل درجة جودة للخدمة المقدمـة مـع            بآداب المهنة إذا لم     

كما يجب على المراجـع أال يقبـل        . تناسب ذلك أيضا مع قيمة أتعابه وحجم العمل         

إبرام عقود تكون األتعاب فيها مرتبطة بالرأي الذي يبديه على القوائم المالية للعميل             

عبد  (رجة جودة الخدمة المقدمة    يتوقف على نتائج أعمال المراجع حتى ال تتأثر د         أو

  .)2000ليم، عال

 تتأثر درجة جـودة المراجعـة أحيانـا بتوقيـت إجـراء          : توقيت إجراء المراجعة    -ي 

المراجعة، فهناك أوقات تمثل أوقات انشغال كامل لمعظم مكاتب المراجعـة وتقـع             

تتم في    تالية، لذلك فان المراجعة التي     عادة في نهاية أي سنة مالية وبداية سنة مالية        

هذه األوقات تكون أكثر تكلفة بسبب زيادة الطلب على خدمات مكاتـب المراجعـة              

خالل هذه الفترة واضطرار هذه المكاتب إلى تدبير قوى إضافية أو تشغيل العاملين             

  .)2000ليم، ععبد ال (بها ساعات إضافية مما يؤثر على درجة جودة الخدمة

 أداء عملية المراجعة والتي  تظهر في قدرة          بأن رضا العميل عن جودة      يتبين ما سبق م

مـن   تهـا المراجع الخارجي على اكتشاف األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، ومستوى دق          

  .المراجعالمؤثرة في تغيير العوامل المهمة 

  

الخالف حول نطاق المراجعة، والخـالف حـول إجـراء           بأن   ذلكقب الباحثة على    عوت

 عامل الزيارات الميدانية التـي      كما أن  ،اب المؤدية لتغيير المراجع    األسب عملية المراجعة من  

عدم التزام  ، وكذلك   يقوم بها أعضاء فريق المراجعة من العوامل التي تؤثر في تغيير المراجع           

رضا العميل عن جودة أداء عمليـة        وعدم    عليها فمكتب المراجعة بمعايير المراجعة المتعار    

فـي  ة المراجع الخارجي على اكتشاف األخطـاء الجوهريـة          المراجعة والتي  تظهر في قدر     

  .العوامل المهمة المؤثرة في تغيير المراجعالقوائم المالية يعتبران من 
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العوامل المتعلقة بضعف التأهيل العلمي والمهني والتي تتطلب تغيير المراجع         : المبحث الثالث 

  -:الخارجي
  

لتأهيل العلمي والمهني والتي تتطلـب      تضم هذه المجموعة أربعة عوامل تتعلق بضعف ا       

نقص الكفاءة  ( ضعف التأهيل العلمي والمهني لمكتب المراجعة     : وهىتغيير المراجع الخارجي    

عدم معرفة مكتب المراجعة بطبيعـة نـشاط العميـل موضـوع             ،) نقص االستقالل  –المهنية

مراجعة، أثر األتعـاب  انخفاض جودة األداء في عملية ال المراجعة والصناعة التي ينتمي إليها،   

 سيتم تناول فيما يلي   ، و علي موضوعية واستقالل المراجع الخارجي وجودة الخدمة التي يقدمها        

  .هذه العوامل بالتفصيل
  

  نقـص  – الكفـاءة المهنيـة    نقـص ( مكتـب المراجعـة   لضعف التأهيل العلمي والمهني      .1

 -:)الستقاللا
 

العوامل التي تـؤثر علـى عمليـة        يعتبر التأهيل العلمي والمهني لمكتب المراجعة من        

 معرفـه  دراسة علـى  (Libby 's, 1985)  أجرى، ولقد المراجعة وتغيير المراجع الخارجي

علـي  المـدقق   قـدرة    نأ، ولقد وجـد     المالية القوائمأصحاب الصناعات األخطاء في      مدققي

ـ  تكراراستكشاف األخطاء تعتمد علي   .اءحدوث هذه األخطاء ومدى تعرضه لمثل هذه األخط

نوع المعرفة علي  إلي أن جودة أداء المدقق تعتمد ) ,1990Bonner and Lewis( أشار ولقد

 فقد كان هناك فرق واضح بين طالب التدقيق وكبار ممارسـي            .التي يمتلكها ومستوى الخبرة   

المـراجعين فـي     اكتسبها معظم معلومات عامة   لمعرفة العامة وهي    في مجال ا  عملية التدقيق   

توجد فروق واضحة علي مـستوى      ال  عن طريق التعليم والخبرة، ولكن       ة العامة لمعرفمجال ا 

المدققين وجد  مقارنة كبار المديرين وكبار     وعند  . التخصص أو المعرفة العامة بالعمل التجاري     

  ، ولكـن ال    العامة بالعمل التجـاري    من حيث التخصص والمعرفة   هناك اختالفات كبيرة    أن  

 وجد فروق    الطالب  مع مقارنة كبار المديرين  وعند  .  العامة رفةتوجد فروق علي مستوى المع    

 وفـي المـستوى     المجال التجاري العام ،   وفي   العمل التجاري،   المعرفة العامة ب   واضحة في 

 خبـرة   والذي أفاد بأن(Libby's, 1995)، وهنا يمكن االستدالل برأي التخصصيالمعرفي 

  .التعلم والتدريبتتولد من رة تؤدي إلي اكتساب المعرفة، وهذه الخبالمدقق 

وهذا يتطلـب مـن     ة تنشأ بسبب التعارض في المصالح        خدمات المراجع  إلىالحاجة  إن  

المراجع االستقالل والحياد، كما أن تعقيدات الحياة االقتصادية والنظم المحاسبية في الوحـدات             

الـذي يقـوم    االقتصادية يتطلب توافر الكفاءة الفنية أو المعرفة المتخصصة فـي الـشخص             
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ن خطورة نشر معلومات خاطئة عن المنشأة وما يترتب على ذلـك مـن              إبالمراجعة، كذلك ف  

 علـى المعلومـات     بأنفسهمنتائج، وانعزال المستخدمين للمعلومات وعدم استطاعتهم الحصول        

الصحيحة الالزمة التخاذ قراراتهم المالية واالقتصادية، يعزز متطلبات االسـتقالل والكفـاءة            

 .)a2004- بـوع، جر (ة أو المعرفة المتخصصة في الشخص الذي يقوم بعملية المراجعة         الفني

أن االستقالل والكفاءة المهنية هما أهم الصفات الواجب توافرها في مراجـع الحـسابات              كما  

يشترط المراجعة لها دور مؤثر في المجتمع المالي         حتى تكون مهنة  و. للقيام بعملية المراجعة    

  :المتطلبات التالية فيهاأن تتوافر 

  .المحافظة دائما على حياد واستقالل المراجع الذي يزاول مهنة المراجعة  -أ 

المعرفة المتخصصة للشخص الذي يزاول مهنة المراجعة، وكذلك المهارة في تطبيـق             -ب 

 .هذه المعرفة في الحاالت المختلفة

ع بمـسؤولياتهم   مراجعة لالطال لقيام المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة وا        -ج 

لتنظيم متطلبات التعليم والتدريب، ووضع معايير ألداء العمل، وميثاق شـرف يحـدد             

 .السلوك الواجب االلتزام به من جانب المراجعين

 عديـدة فـي     أطراف على اعتراف المجتمع المستمد من استفادة        ةأن تحصل المهن  البد    -د 

ك الخدمات، وعدم رضـا     المجتمع من خدمات المراجعين، ورضاهم عن جودة أداء تل        

المجتمع عن عمل المراجعين أو وجود فجوة التوقعات في المراجعة ينقص من اعتراف             

 .المجتمع بمهنة المراجعة ويقلل من شأنها

ن في المجتمع ومدى كفاية مسؤولياتهم الحالية،       وأما اختالف الدور الذي يلعبه المراجع       

تؤدي إلى وجود فجوة توقعات في المراجعة، فعدم        و األمر الخطير ويعتبر أهم العوامل التي        فه

 المـراجعين، هـو     تتحديد دور واضح للمراجع يلعبه في المجتمع، وعدم وضوح مـسؤوليا          

يرى الكثير من الكتـاب أن العـدد   : فعلى سبيل المثال . السبب الرئيسي في وجود تلك الفجوة     

اجعين فـي تقـاريرهم علـى       المتزايد من حاالت فشل المشروعات وإفالسها بدون تحفظ المر        

 عن عـدم    اإلفالس أوالقوائم المالية لتلك المشروعات في السنوات السابقة على حدوث الفشل           

 فـي وجـود فجـوة التوقعـات         األساسيشروعات على االستمرار يعتبر السبب      مقدرة هذه ال  

(Jekins, 1990; Guy and Sullivan, 1988; Moir, 1989; Russel, 1986)   ويعتبـر

ـ الرأي مؤشرا على عدم وضوح دور المراجع ومسؤولياته كما أن المستثمرين ال             هذا    ونأيلج

يعتبـر  وهـذا    ،إلى المراجعين إال إذا كانت شركاتهم تعاني من مشاكل مالية أو تحقق خسائر            

 وكلما كان دور المراجع غير محـدد بوضـوح          ، على عدم وضوح دور المراجع      ثانياً مؤشراً

 مستخدمي المعلومات المحاسبية مسئوال عن أشياء تخرج عـن نطـاق            كلما اعتبره الكثير من   

مسؤوليته المهنية المتعارف عليها بين المراجعين ، وينكر المراجع مسؤوليته عنها، ولعل ذلك             



 39

اللجوء إلى القضاء ضد المراجعين، مما جعل       فيها  هو أهم األسباب في معظم الحاالت التي تم         

  والذي يدافع عن مكاتب المراجعة أمـام  Amhawitz, 1987)( المحامي األمريكي أمهاوتز

  : التالي1987يقرر في عام القضاء 

 ضد مكاتـب المحاسـبة      ة الماضية تزداد باستمرار القضايا المرفوعة     لفي السنوات القلي  

والمراجعة، ويمكن تشخيص المشكلة في كل حالة بأنها الكفاءة المهنية، أو أزمة ثقة المجتمـع               

اسبة، أو تخوف المهنة من تعرضها للهجوم عليها، وعلى الرغم من أن التركيز             في مهنة المح  

في كل مشكلة من هذه المشاكل تختلف إلى حد ما ، إال أنها جميعا تعكس فكرة واحدة مفادهـا                   

أن مهنة المحاسبة والمراجعة قد فشلت إلى حد ما في تحديد الدور الذي يتوقع المجتمع منها أن                 

  .Amhawitz, 1987) (تلعبه

وكذلك قيام المراجعين بأداء خدمات مهنية أخرى إلى عمالء المراجعة قد سـاهم فـي               

اتساع فجوة التوقعات، حيث أن ذلك قد يساء فهمه على انه يوثر سلبا على استقالل المراجع،                

 أنفسهم المراجعين   أنكما  . ومن ثم يعتبر مؤشرا على عدم حل مشكلة التعارض في المصالح          

لعدم اتفاقهم علـى تحديـد واضـح لـدور     اتساع فجوة التوقعات في المراجعة  في   اساهموقد  

دور المراجع في المجتمع في الفكـر       المراجع ومسؤولياته في المجتمع فوجود نظريات تفسر        

  :هذه النظريات ما يلي المحاسبي المنشور يساعد على زيادة فجوة التوقعات، ومن أهم 

  . بريطانيا بنظرية كلب الحراسةفينظرية رجل البوليس والمعروفة   -أ 

 .نظرية التشبيه بالقاضي  -ب 

 .نظرية الوكالة  -ج 

 .نظرية الوسيط  -د 

 .نظرية المسؤولية  -ه 

 .نظرية وسيلة رقابة اجتماعية  -و 

وخالصة القول أن عدم تحديد دور واضح يلعبه المراجع في المجتمع، وعدم التحديد الـدقيق               

  .لمسؤولياته، قد ساهم في خلق فجوة التوقعات

للمراجع المعرفة الكافية والمتخصصة في مجاالت المحاسـبة        فاءة المهنية    بالك يقصدو  

رة في تطبيق تلك المعرفة في الحاالت والظروف المختلفة وكذلك الـسلوك            اوالمراجعة، والمه 

ومن هـذا   )Jarvis,  1983( الذي يكتسبه المراجع من التعليم والتدريب الكافي مثل االستقالل

دعامتين الويمكن اعتبارهما   من الصعب فصل الكفاءة المهنية عن االستقالل        المفهوم يتبين أنه    

  . وجودهاللمراجعة والسببين الرئيسيين الرئيستين لمهنة ا

على أن الكفـاءة المهنيـة    أكدت   (Mautz and Sharaf, 1961)أن دراسة ورغم   

هما، فـان هنـاك     مفترضة في المراجعين دائما وبالتالي فإنها ليست محل شك من وجهة نظر           
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 يعملون في مجاالت ال يتوافر لديهم فيهـا         بأنهمالعديد من االنتقادات الموجهة إلى المراجعين       

وتز األمريكـي أمهـا    على ذلك المحامي     أكد العلمي أو التدريب الكافي للقيام بها، وقد         التأهيل

)(Amhawitz, 1987يد من القـضايا المرفوعـة ضـد مكاتـب المحاسـبة     د من واقع الع 

  .والمراجعة 

أن جودة أداء المدقق تعتمد علي نوع المعرفة التـي يمتلكهـا            ما سبق   ملباحثة  ويتبين ل 

، كمـا أن    ، كما أنها عامل من العوامل التي تسبب تغيير المراجع الخـارجي           ومستوى الخبرة 

 والتي تعني التخصص في مجـاالت المراجعـة         الكفاءة المهنية جودة أداء المدقق تعتمد على      

دورا مهما في نجاح عملية المراجعة و قد يتسبب         تطبيقها، هذان العامالن يلعبان     ارة في   والمه

  .ا تغيير المراجع الخارجيمنقصه
 

تمي يل موضوع المراجعة والصناعة التي ين     عدم معرفة مكتب المراجعة بطبيعة نشاط العم       .2

 -:إليها
 

ونفـوذا للمعرفـة     أكثر موضـوعية   ا دور مراجعةمهنة ال  في   األخيرةالتحوالت  قدمت  

 التـدقيق  اكبر شركات معظم تنظم تحديدعلى وجه الو ،)Bell, 1997(الصناعية المتخصصة 

 ,Emerson( هـذه القطاعـات   وتعين مدققين متخصصين في ةية محددصناع لقطاعات تبعا

ويعرف المدقق المتخصص في الصناعة بأنه المدقق الذي يتم تعيينه بواسطة شركات            ). 1993

وتـم  . ي صـناعة معينـة    فحد كبير   إلي   في الممارسة  التدريب و خبرة     لديهم لذين  التدقيق وا 

عدمها والتي يمكـن    وباألخطاء  المخزنة  مدقق المتخصص في الصناعة     ال ة علي معرف  التركيز

 لفهـم الـسلوك واتخـاذ       األساس تعتبرالمخزنة   والمعرفة من الذاكرة الن الذاكرة      استرجاعها

  ).,Birnberg and Shields 1984(القرار 

متباينة ولذلك فقد يكون لعـدم إجـادة        قطاعات ونشاطات   شركات المساهمة في    تعمل    

وتخصص المراجع في بعض النشاطات دور كبير في تغييره وأثبتت بعض الدراسات أهميـة              

لقـد   .) Williams 1988) ,( Addams et al., 1996) (DeAngelo, 1981)هذا العامل

فـي  الذين لديهم خبرة كبيـرة   مراجعي الحسابات أن  (Bedard and Biggs, 1991) وجد

في بيانات الزبون فـي      خبرة في تحديد وجود خطأ       األقل المراجعين   أفضل من التصنيع  مجال  

دراسـة ميدانيـه   بإجراء   (Johnson, Jamal, berryman, 1991) قام .المجال الصناعي

    .الكشف عن االحتيالن طرق لمراجع تتطور مع تحسيا  مهمةأداءتحسين أن فوجدوا 

صناعة  له خبرة في مراجع الحسابات أن (Wright and Wright, 1997)كما وجد   

 تقيـيم   إليتؤدي   التجربة المراجعين دون هذه     مقارنة مع بال الصناعة   دون تحديد نوع  ة  التجزئ
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 قارن . األخطاءرة على تحديد    دقوال فرضيات معقولة ،     منتوليد عدد اكبر    و أفضل للمخاطرة، 

)1998 (Taylor,   تقييم المخاطر فـي الـصناعة      صناعة  ين المتخصصين في    قبين أداء المدق

فيما يخص أمور دقيقـة     تايلور  أستنتج   .فيها وأخرى هم ليسوا متخصصين فيها     المتخصصين  

 بالمقارنةمخاطر  لل ةعرضل  أق أن المتخصصين    راجع الخارجي م ال في الصناعة قيد تخصص   

  أجـري . تأكـد عـدم ال و أقل من غير المتخصصين في ن صيالمتخص غيرالمراجعين  مع

(Solomon et al., 1999) يالـصناع بالتخصص للمدقق ة يلمعرف اخبرةالصلة لتقييم دراسة 

 ةي المالية والصح  الشئونفي   الصناعي التخصص   مدققيقياس معرفة كل من     تم  حيث   ،للمدقق  

 كـان   إذا ما   أساسمقارنة على   عمل   تم ذلك   وبعد. ةيالمالية والصح كل من الصناعات    لزبائن  

اسـتخدام   لقد تم . لزبونوصناعة ا للمدقق   يالصناعالتخصص    عدم توافق بين   أوهناك توافق   

كتشاف حدوث الخطأ وتكـرار حدوثـه فـي         الالكم المعرفي    فرضيات عن ال الختبار   تينتجرب

لصناعية لديـة القـدرة علـي       أن المدقق ذو الخبرة ا    إلى  نتائج  ال وقد أشارت    .البيانات المالية 

  . حدوثهالخطأ وتكراراكتشاف حدوث ودقة القوائم المالية في معرفة اكتساب 

 ذلك فأن العوامل المرتبطة بضعف التأهيل العلمي تتمثل في ضـعف التأهيـل              وعلى  

العلمي والمهني لشريك منشأة المراجعة، وضعف التأهيل العلمي والمهني لمـدير المراجعـة،             

يل العلمي والمهني للمراجعين ومساعديهم، وعدم معرفة مكتب المراجعة بطبيعة          وضعف التأه 

ولفهم وتطبيـق المبـادئ األساسـية واإلجـراءات          .نشاط الشركة الصناعية التي ينتمي إليها     

 الـنص الكامـل     اعتبار من الضروري    هنإ ف بعملية المراجعة، الجوهرية واإلرشادات المتعلقة    

والمـواد األخـرى    اإليضاحات   مع كافة    لخاص بمعرفة طبيعة المنشأة    ا للمعيار الدولي للتدقيق  

  .)2001جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين،  (التي يتضمنها ذلك المعيار

 حول معنى المعرفـة     توجيهات المعيار الدولي للتدقيق هو وضع معايير وتوفير         هدف  -أ 

ضاء الهيئة العاملين بمهنة التـدقيق،      بطبيعة عمل المنشاة، وما هي أهميتها للمدقق وألع       

ومدى صلتها الوثيقة بكافة جوانب التدقيق ، وكيفية حصول المدقق على هذه المعرفـة              

  .واستخدامها

لبيانات المالية، على المدقق أن يكون لديه أو أن يحصل على           اعند إجراء عملية تدقيق      -ب 

ـ              االت والمعـامالت   معرفة كافية بطبيعة عمل المنشأة تمكنه مـن تحديـد وفهـم الح

والممارسات التي يعتقد المدقق بأن لها تأثير مهـم علـى البيانـات الماليـة أو علـى                  

تقدير المخاطر الضمنية   لهذه المعرفة   المدقق يستخدم   فمثال  . لى تقريره أو ع االختبارات  

 .ومخاطر الرقابة، وفي تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق

لتكليف معين يتضمن المعرفة العامة لالقتـصاد والقطاعـات   ن مستوى معرفة المدقق  إ -ج 

االقتصادية التي تعمل فيها المنشأة، ومعرفة أكثر بخصوصية وكيفية عمـل المنـشاة،             
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 المطلوب من المدقق اقل من تلـك التـي تمتلكهـا            وى المعرفي مستاليكون  وعادة ما   

   .اإلدارة

لـى معرفـة أوليـة للقطـاع        المـدقق ع  يجب أن يحصل    ،  ق التكليف بالتدقي  قبولقبل    -د 

االقتصادي والمالكين واإلدارة وعلى كيفية عمل المنشاة المكلـف بتـدقيقها، والنظـر             

  .بإمكانية الحصول على مستوى المعرفة المالئم إلجراء عملية التدقيق

فـي بدايـة     أكثر تفـصيال، و   إضافية  بعد قبول التكليف، يتم الحصول على معلومات          -ه 

 يتموكلما تقدمت عملية التدقيق     . لحصول على المعرفة المطلوبة   با يقوم المدقق التكليف  

 .، ويتم الحصول على معلومات أكثرتقييم تلك المعلومات وتحديثها

إن الحصول على المعرفة المطلوبة لطبيعة العمل هي عملية مستمرة وتراكميـة مـن                -و 

 فـي جميـع   مات  تجميع المعلومات وتقييمها وربط نتائج المعرفة بأدلة اإلثبات وبالمعلو        

الرغم من أن المعلومات يتم تجميعها في مرحلـة         على سبيل المثال ب   مراحل التدقيق ، ف   

 التالية، وبـالنظر لكـون      قالتخطيط، إال أنها تنقح ويتم اإلضافة إليها في مراحل التدقي         

  . بطبيعة العملمعرفة االمدقق ومساعدوه قد ازدادو

المدقق تحديث وإعادة تقييم المعلومات التي تم       بالنسبة لتكليفات التدقيق المستمرة، على        -ز 

تجميعها سابقا، ومن ضمنها معلومات مستقاة من أوراق العمل للسنة السابقة، كمـا أن              

إجراءات مصممة لتحديد التغيرات الهامة التي حدثت منـذ عمليـة           ب القيامعلى المدقق   

  .التدقيق األخيرة

بالمنشاة والقطاع االقتصادي التابعـة     لمدقق الحصول على  المعرفة الخاصة       ا يستطيع  -ح 

  :ييل  مامنها على سبيل المثال متنوعة نذكر له من مصادر

  .الخبرة السابقة مع المنشأة والقطاع االقتصادي التابع له •

  .األقسامورؤساء   من المنشأة مثل المدراءأشخاصالمناقشة مع  •

  . الداخليةالمناقشة مع موظفي التدقيق الداخلي ومتابعة تقارير التدقيق •

 ومع المستشار القـانوني والمستـشارين       اآلخرينالمناقشة مع مدققي الحسابات      •

  . القطاع االقتصاديأو الذين قدموا خدمات للمنشأة اآلخرين

مثال اقتصاديو القطـاع،    (   ذوي اطالع من خارج المنشاة     أشخاصالمناقشة مع    •

  ).الموردون، المنافسون منظمو القطاع، الزبائن،

مثال اإلحـصائيات الحكوميـة، المـسوحات ،        (  ذات عالقة بالقطاع  منشورات   •

مصادر المعلومات، الجرائد التجارية، التقارير المعدة من المصارف ووسـطاء          

  ).األسهم، الصحف المالية

 .التشريعات واألنظمة التي لها تأثير هام على المنشاة •
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 .الزيارات إلى مباني المنشأة ومرافقها •

مثال محاضر االجتماعـات، النـشرات المرسـلة         ( ةنشاوثائق صادرة عن الم    •

 المودعين لدى السلطات المنظمة ووثـائق ، ونـشرات التـرويج            أوللمساهمين  

 روالتقارير السنوية والمالية للسنوات السابقة والموازنـات التقديريـة والتقـاري          

 النظـام   اإلدارية الداخلية والتقارير المالية المرحلية ودليل سياسة اإلدارة وأدلـة         

المحاسبي ونظام الضبط الداخلي، فهرس الحسابات، والوصف الوظيفي للعاملين         

 ).وخطط التسويق والمبيعات

 إن .رائه المهنية آالمعرفة بطبيعة العمل هي إطار مرجعي يستند إليه المدقق في إصدار             -ط  

 يـساعد المـدقق علـى     وف   س مالئم هذه المعلومات بشكل     عمالفهم طبيعة العمل واست   

  :اليالت

  .تقدير المخاطر وتشخيص المشاكل •

  . تخطيط وأداء عملية التدقيق بفاعلية وبكفاءة •

  . تقييم أدلة اإلثبات •

  . توفير خدمات أفضل إلى العمالء •

 يقوم المدقق بإصدار أحكام حول عدة أمور خالل سير عملية التدقيق، حيـث تكـون                -ي 

  :المعرفة بطبيعة العمل هامة ومن أمثلتها

  .المالزمة ومخاطر الرقابةتحديد المخاطر  •

  .اناحيتهدراسة مخاطر العمل وردود فعل اإلدارة  •

  .وضع خطة التدقيق الشاملة وبرنامج التدقيق •

 . تقرير مستوى األهمية النسبية، وتقييم فيما إذا كان المستوى ال زال مالئما •

ـ            • ات تقييم أدلة اإلثبات للبرهنة على مالئمتها، وصحة التأكيدات المتعلقـة بالبيان

 .المالية

 .تقييم التقديرات المحاسبية وتأكيدات اإلدارة •

 .تحديد األطراف ذات العالقة ومعامالت األطراف ذات العالقة •

 ).مثال التأكيدات المتناقضة(  تحديد المعلومات المتضاربة •

مـثال االحتيـال وعـدم االلتـزام بـالقوانين          (  تحديد الظروف غير االعتيادية    •

ر المتوقعة بين المعلومات اإلحصائية الخاصة بالتـشغيل        واألنظمة، والعالقة غي  

 ).وبين نتائج التقارير المالية

 .القيام باستفسارات معينة وتقييم معقولية اإلجابات •

 .دراسة مالئمة السياسات المحاسبية واإلفصاح في البيانات المالية •



 44

لوا على معرفـة  على المدقق التأكد من أن المساعدين المشاركين بعملية التدقيق قد حص      -ك 

كافية بطبيعة عمل المنشأة، لغرض مساعدتهم في انجاز أعمال التدقيق التـي أنيطـت              

 أليـة   تنبهوا الحاجة ألن ي   دركونأن المساعدين ي  من  تأكد  أن ي  على المدقق    كما أنه بهم،  

إلى مشاركة المدقق والمساعدين اآلخـرين لهـذه        تدعو  معلومات إضافية، وأن الحاجة     

  .افيةالمعلومات اإلض

 على المـدقق النظـر      يجبلكي يتم استخدام المعرفة بطبيعة عمل المنشأة بشكل فعال،            -ل 

 مـع   تتفـق بتأثيراتها على البيانات المالية ككل، وفيما إذا كانت التأكيدات في البيانات            

 .معرفة المدقق بطبيعة عمل المنشأة
  

ـ  أن هناك توجه كبير نحو فرض تخصص      تستنتج الباحثة   ما سبق   م  دققين حـسب  ات للم

صناعة العميل لما في ذلك من أهمية في فهم المدقق تخصيص المـدققين الخـارجيين طبقـا                 

فهـم  عـدم   حسين جودة وكفاءة عملية المراجعة، كما أن        ومنها ت لقطاعات الصناعة المتوفرة    

يمثل عامل من عوامل تغيير المدقق الخارجي ويـؤثر علـى           المدقق الخارجي لنشاط العميل     

  .المراجعةجودة عملية 
    

  -:انخفاض جودة األداء في عملية المراجعة .3
  

توجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى تقليل جودة أداء عمليات المراجعة من جانـب               

لمراجعين مما يعنـي زيـادة       المجتمع عن عمل هؤالء ا     اة عدم رض  المراجعين، ومن ثم زياد   

مـا  ر علي جودة أداء عمليات المراجعة       التي تؤث ومن العوامل   . فجوة التوقعات في المراجعة   

  :)a2004- جربوع،( يلي

 المراجعون فيما بينهم للحصول على عمليات مراجعة جديـدة، أو لعـدم فقـد               يتنافس  -أ 

  .العمليات الحالية

 بـسبب  وذلـك    ألدائهـا  قليلة عن عمليات مراجعة ال تتناسب مع المجهود          أتعابقبول   -ب 

 .للمنافسة

 رضا هؤالء العمالء وضـمان      نيل قليلة ل  بأتعابراجعة  تأدية خدمات أخرى لعمالء الم     -ج 

 .ينهم سنويايتجديد تع

 . عندما يكون ذلك ضروريا لعدم فقد العميلةاالستمراريعدم التحفظ بشأن   -د 

إتباع سلوك متساهل مع العمالء كنتيجة إلدراك المراجعين أن العمالء غير راضين عن             -ه 

 .دورهم



 45

اجعة الكبرى للحصول على عمليات مراجعـة       زيادة عمليات االندماج بين مكاتب المر       -و 

 .كبيرة مما يضع ضغوطا كثيرة على مهنة المراجعة

ومن المؤكد أن العوامل السابقة تضعف موقف المراجع ومن ثم تقلل جودة األداء في                

 ديوان المحاسبة العامة في الواليات المتحدة       قامعملية المراجعة مما يزيد فجوة التوقعات، وقد        

 دراسة عن جودة أداء المراجعة في  بعمل" US General Accounting Office "األمريكية

أن المراجعين في ستة من     إلي   فيها   توصلم و 1989إحدى عشر مؤسسة مالية أفلست في عام        

هذه المؤسسات اإلحدى عشر لم يؤدوا المراجعة كما يجب، ولم يعدوا تقارير عـن المـشاكل                

  للمعايير المهنية للمراجعة فـي أمريكيـا       وفقالرقابة الداخلية   المالية وأوجه القصور في نظام ا     

)U.S. GAO, 1989.(   

أن هناك عدة عوامل قد تخل بأداء عملية المراجعـة          في  لباحثة ما ورد    مما سبق يتبين ل   

أخرى مقابل أتعاب قليلة، وهذه     منها التنافس بين المكاتب والتساهل مع العمالء وتأدية خدمات          

 بقاؤه من قبل العميل مما يجعلها مـن العوامـل          عدم لى قرار بقاء المراجع أو    العوامل تؤثر ع  

  .الواجب إدراجها في هذه الدراسة
  

 -: التي يقدمهااألتعاب علي موضوعية واستقالل المراجع الخارجي وجودة الخدمةأثر  .4
 

عن مدى قدرة المراجعين على ممارسـة تقـديرهم         أهمية هذا العامل في التساؤل      تكمن  

علـيهم   محل المراجعة، مع اعتمادهم      لعمالئهمراء محايدة عن القوائم المالية      آستقل، وإبداء   الم

مدى حرص الشركات على    تساؤل حول   ال يمكن   أيضا. نفس الوقت من الناحية االقتصادية    في  

تغيير المدقق الخارجي واستبداله بمراجع خارجي آخر يقدم نفس الخدمات ولكن مقابل أتعـاب              

 هنا تكمن أهمية هـذا األمـر      ف،  يؤثر على موضوعية واستقالل المراجع الخارجي      مما قد    أقل

  .التغيير وبالتالي على جودة عملية المراجعةلدراسة أثر عامل األتعاب على 

 تشكل  هلمراجع الخارجي على عميل   االقتصادي ل  االعتمادأن   )2006المخادمة،  ( ويري

ـ   فنزاهته،  لضوعيته و مولتهديدا كبيرا الستقالل المراجع وبالتالي        الحتمـال   اقد يكون معرض

أتعاب المراجعة، وقد يترتب على ذلك نتائج مالية سـيئة بالنـسبة         فقدان  فقدان العميل وبالتالي    

ذلك بقوله أن المراجع في تلك الظروف يكون معرضـا  على ) Gul, 1991(للمراجع ويؤكد 

تنفيذه لعملية المراجعة وحرية إبداء      يؤثر على سلوكه الفكري وأسلوب        مما ان العميل قدفلتهديد  

رأيه في التقرير، ذلك أنه توجد عالقة عكسية بين األهمية النسبية ألتعـاب المراجعـة التـي                 

يحصل عليها المراجع من عمل معين، وقدرته على المقاومة أو الصمود لضغوط اإلدارة عليه              

    .)2001 ،يما نهج(في بعض المواقف 
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 الهامة التـي    تتي يتقاضاها المراجع الخارجي إحدى المؤشرا     تعتبر أتعاب المراجعة ال   

تؤثر على موضوعيته واستقالله وجودة الخدمة التي يقدمها، ففي ظل المنافسة الحادة في سوق              

الخدمة لعملية المراجعة، تميل األتعاب إلى االنخفاض متأثرة بعامل الطلب والعـرض، ممـا              

وجودة الخدمـة التـي     ) Simunic,1980(جوهري  يؤثر سلبا على استقاللية المراجع بشكل       

وقد أكدت العديد من الدراسات الميدانية وجود تـأثير هـام ألتعـاب             ). 1997 طلبة،(يقدمها  

التـي  ) 1997مطـر، (منها دراسة   نذكر  المراجع على استقالليته وجودة الخدمة التي يقدمها،        

 ,Shockley(اجـع، ودراسـة   تناولت مشكلة المراجعة في االردن وسبل دعم استقاللية المر

في الواليات المتحدة األمريكية لبحث انخفاض األتعاب نتيجة المنافسة بين المراجعين           ) 1981

  .واثر ذلك على استقاللية المراجع الخارجي

ومن اجل تدعيم استقالل المراجع، فقد حددت قواعد القواعد السلوك المهني في بعـض              

عاب المراجعة من عميل معين وإجمـالي إيـرادات منـشاة           الدول، حدودا لنسبة العالقة بين أت     

المحاسبة العامة المزاولة للمهنة، والتي يجب أن تجذب انتباهها ألنها قد تمثل تهديدا الستقالل              

ن ي المجمـع األمريكـي للمحاسـبين القـانوني        قامكما   .المراجع وبالتالي موضوعيته ونزاهته   

)AICPA, 1978(المدقق مـن مـدخل   يةاألتعاب علي استقاللثر أ  بعمل دراسة تحليلية على 

المسلك الذي تعتمده معظم مكاتب التدقيق بتخفيض أتعابها في بداية العالقة مع العميل، لتقـوم               

وبقـصد تـوفير الفـرص       هذه العالقة برفعها تدريجيا عن المعدالت السائدة، لذا        بعد استقرار 

صة على استمرارية هذه العالقة مما يشكل       السترداد ما تعتبره تنازال منها للعميل، تصبح حري       

  .هيتخطراً علي استقالل

و ) Francis and simon, 1987(و ) Palmorse, 1986(ويؤيد هذا الرأي كل مـن  

)DeAngelo, 1981 .( أما)Simon and Francis, 1988 (  فقد كشفا في دراسة لهما عـن

 بالعميل بتخفيض أتعابها وذلك بمـا       أن مكاتب التدقيق تقوم عادة في السنة األولي من عالقتها         

في السنتين التاليتين، لكنها    % 15من متوسط األتعاب المتعارف عليها ثم بمعدل        % 24يعادل  

مع بداية السنة الرابعة تقوم بزيادة أتعابها عن المعدالت السائدة وذلك لتسترد ما سبق التنـازل         

  .عنه من هذه األتعاب

 باألتعـاب   ي تأثر استقاللية المراجع الخارج    على عدم ) ,AICPA 1992(حرصا من   و

التي يتقاضاها، فقد وضعت بعض المعايير الخاصة بذلك والتي من أهمها أن ال تزيد أتعـاب                

وطبقـا لقواعـد     .من مجموع األتعاب الكلية للمكتب    %) 10(المراجع من العميل الواحد عن      

جعـة التـي يحـصل عليهـا         فانه إذا كانت أتعاب المرا     IFACالسلوك المهني الصادرة عن     

المراجع من عميل معين تمثل نسبة كبيرة من إجمالي إيراداته، فان ذلك قد يثير الـشك فيمـا                  

وحيث أن تحديد ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي  .) IFAC, 1993(  المراجعيةيتعلق باستقالل
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ه كان من األفضل    يعتقد ان ) 2006المخادمة،  (لمهني، فان   إيرادات المراجع يعتمد على تقديره ا     

أن تحدد تلك القواعد نسبة للعالقة بين أتعاب المراجعة التي يحصل عليها المراجع من عميـل                

  . المراجعةيمعين وإجمالي إيراداته، والتي قد تثير الشك فيما يتعلق باستقالل

أن أتعاب عملية المراجعة عامال هاما في التأثير على التغيير اإللزامي           يتبين  ومما سبق   

  .أثره على جودة المراجعةو

  

جودة المعرفة ومستوى الخبرة والكفاءة المهنية تؤثر على        بأن   وتستنتج الباحثة مما سبق   

، كما أن التخصص في صناعة العميل       سبب تغيير المراجع الخارجي   ونقصها قد ي  أداء المدقق   

، كما أن عدم    مراجعةما يزيد من كفاءة عملية ال     مللبيانات المالية   تزيد من فهم المدقق الخارجي      

فهم المدقق الخارجي لنشاط العميل يمثل عامل من عوامل تغيير المدقق الخارجي ويؤثر على              

هناك عدة عوامل قد تخل بأداء عملية المراجعة منها التنـافس           ملية المراجعة، كما أن     جودة ع 

ذه العوامل تؤثر   بين المكاتب والتساهل مع العمالء وتأدية خدمات أخرى مقابل أتعاب قليلة، وه           

 مراعاتهاعلى قرار بقاء المراجع أو عدم بقاؤه من قبل العميل مما يجعلها من العوامل الواجب                

عامال هاما في التأثير على التغييـر       تعتبر  أتعاب عملية المراجعة    ه الدراسة، كذلك فإن     في هذ 

  .اإللزامي وأثره على جودة المراجعة
  

  -:المراجعة بتقارير المتعلقةالعوامل : المبحث الرابع

عندما يلجأ المراجع إلي التحفظ في تقريره أو يمتنع عن إبداء رأيه في القـوائم الماليـة                

طبقاً للوقائع واألحداث التي تواجهه في تنفيذ عملية المراجعة، وبنـاء عليهـا يـصدر رأيـه                 

غبـات  سبب في تغييره لعدم توافق رأيـه مـع ر         ومع ذلك فإن هذا الرأي قد يكون        . النهائي

هذا لمما يثير جدال حول مصداقية هذا التغيير، ولفهم أشمل          . القائمين على إعداد القوائم المالية    

وثيقة مكتوبة  : التقرير هو المنتج النهائي لعملية التدقيق لذا يعرف بأنه        لعامل يمكن القول بأن     ا

لمعلومات صادرة عن شخص مهني يكون أهال إلبداء رأي فني محايد بهدف إعالم مستخدمي ا             

 كـنص   - حول درجة التطابق بين المعلومات االقتصادية بمعناها المهني المتعـارف عليـه           

 المنظم ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمعلومات المحاسبية المبنية فـي           أالنتقاديالفحص  

لبـات  الدفاتر والسجالت والقوائم المالية بواسطة المدقق الخارجي، وبما يتمـشى مـع المتط            

بهدف إبداء رأي فني محايد عن مدى دقـة أو صـحة البيانـات               -القانونية والقواعد المهنية  

والمعلومات لالعتماد عليها، وما إذا كانت القوائم المالية التي أعدتها المنشاة تعطـي صـورة               

ولذلك ها في السنة المالية محل التدقيق،       صادقة وعادلة عن المركز المالي للمنشاة ونتائج أعمال       
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 وسيلة االتصال ونقل البيانات والحقائق والنتائج والرأي بشكل واضح ومفهوم،           هعد التقرير إن  ي

وبناء عليه يؤدي التقرير وظيفة إخبارية وإعالمية       ها لمستخدمها  الذين يهمهم األمر،       وإيضاح

 في  هامة، كما أنا نجد في أثناء عملية االتصال بهذه الطريقة انه توجد تغذية عكسية، وقد تكون               

صورة استفسارات، كما قد نجد في كثير من األحيان أن المدقق يعطي تقارير شفوية، وهـذا                

ويلعب الموقف االتصال دورا هاما في تحديد نوع الرسالة االتصالية والتي تنقسم إلـى ثالثـة        

  .)2005جمعة،  (التنبؤيةو ،الوصفية، والمقارنة: أنواع هي

  : )1984الناغي،  (استنادا إلى اآلتيويلة هامة مما سبق يتضح لنا أن التقرير يعد وس

ا التعرف على األداء المالي     هانه مستند موثوق فيه ومطلوب لكافة الطوائف التي يهم          -أ 

  .للمنشاة

أنه الوسيلة ذات الفاعلية لتقديم المعلومات عن اآلثار الفعلية والمحتملة لكافة عمليات              -ب 

ا بالغير بالصورة التي تحقق إشـباع       المنشاة والمحافظة على كيانها، وعلى عالقاته     

 .حاجة مستخدمي معلومات التقرير بقدر اإلمكان

يترتب على تقرير مدقق الحسابات أمورا هامة تتخذها الجمعية العامـة للمـساهمين             -ج 

 :أهمها

  . الختامية للمنشاة أو تعديلها أو إلغائهاةاعتماد القوائم المالي ♦

 .دارةإبراء أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإل ♦

 .إقرار أو عدم إقرار كيفية التصرف في األرباح القابلة للتوزيع  ♦

 .رسم سياسات المنشاة ♦

إن اعتماد المدقق الخارجي للقوائم المالية للمنشاة يعد أساسا لربط الـضريبة علـى                -د 

  .نتيجة أعمال المنشاة

 .أن التقرير يعد مستندا لتحديد مسؤولية المدقق جنائيا، وتأديبيا، ومدنيا  -ه 

ه يمثل انعكاسات للمدى الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والتدقيق من النـاحيتين             ان  -و 

 .العملية والعملية، ومدى وفائها بحاجات المجتمع المتغيرة والمتطورة من المهنة

انه يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من حيث الـشكل والمحتـوى حتـى يتحقـق                   -ز 

شكل يجـب أن يكـون مكتوبـا،        الغرض منه، ولذلك فان تقرير المدقق من حيث ال        

ومؤرخا، وموضحا به الفترة المالية محل التدقيق، وموقعا عليه من المدقق مع بيان             

: صفته، أما من حيث المحتوى فانه يحتوي على جزأين ، يتـضمن الجـزء األول              

 التي يقررها المدقق والتي تمثل اإلطار الذي تم في نطاقـه عمليـة              ةالحقائق الثابت 

رأي المدقق، ويتم ذلك في ضـوء المحـددات         : ا يتضمن الجزء الثاني   التدقيق، بينم 

 :)1973الجمل ومحمود، ( التالية
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  .التشريعات السائدة  -أ 

 .قتوصيات الهيئات والجمعيات المنظمة لمهنة المحاسبة والتدقي  -ب 

 .مسؤولية المدقق  -ج 

 .قرائن وأدلة اإلثبات على أساس االختبارات  -د 

ق الحسابات ليس فقط من ناحية الـشكل وإنمـا          ولذلك فان هناك حاجة إلى تطوير مدق      

األهم من ناحية المحتوى والمضمون لكي يشمل ضمن ما يشمل نواحي غير مالية لهـا اكبـر        

  :)1979الناغي،  (األثر عند تقييم األداء في المنشات االقتصادية على أن يتضمن ما يلي

  .اتالشمول في المحتويات لمواجهة احتياجات جميع مستخدمي المعلوم -

 .الرأي عن مدى تنفيذ أهداف المنشاة  -

 .الرأي في قوائم التغير في المركز المالي -

 .الوسائل التي لجا إليها المدقق في التدقيق -

 .ما يحصل عليه المديرين من مكافآت ومرتبات تزيد عن حد معين -

 .الرأي المعارض وجهة نظر اإلدارة -

  

ر المدقق وكذلك مدى تأثير االستمرارية      وفيما يلي استعراض للخصائص الرئيسية لجودة تقري      

  -:على تقرير المراجعة

  

  :الخصائص الرئيسية لجودة تقرير المدقق -أوالً

أن  ,AAA) 1972(أوضحت إحدى اللجان التابعـة لجمعيـة المحاسـبة األمريكيـة     

الخصائص الرئيسية التي ينبغي على المدقق مراعاتها عند إعداده لتقرير التدقيق حتى يحقـق              

  :دف منه تتمثل فيما يلياله

  ).الصدق واألمانة( عدم التحيز  -1

 ).الصراحة والوضوح(تجنب استخدام المصطلحات الغامضة  -2

 .تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميه -3

توضيح اإلجراءات والخطوات التي قام بها عند تدقيقه للبنود ذات األهمية القـصوى،              -4

 المعايير التي تم استخدمها للوصول إلى الرأي حتى         والنتائج التي توصل إليها مع بيان     

 .يمكن للغير تحديد درجة اعتمادهم على ما هو معروض أمامهم

 ).عدم تأخر نتائج التدقيق(الوقت المناسب  -5

يتطلب بعض المواصفات التي ينبغي ) Morris, 1977(ولذلك فان إعداد تقرير التدقيق 

لى الرغم من تعدد اآلراء حول تلك المواصفات ، إال          توافرها للوفاء باحتياجات مستخدميه، وع    
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الموضوعية، الوضـوح، المالئمـة،     : أنها قد اتفقت جميعها في ضرورة توافر خصائص مثل        

  .الدقة، الشمول ، القدرة على اإلقناع، التركيز، اإلفصاح

  : أن الخصائص الرئيسية لجودة التقرير ينبغي أن تتضمن )Solomon, 1978(كما أوضح 

  .مالئمةال -

 .المصداقية -

 .التجانس -

 .أالبتكاريه -

  :وقد أشارت الدراسة إلى أن المالئمة تتمثل في

  .القيمة التنبؤية للمعلومات -

 .القيمة التأكيدية للمعلومات -

 .القيمة التصحيحية للمعلومات -

 .الحداثة الوقائية  -

  :بينما تتحقق المصداقية من خالل العناصر التالية

  ).عبيرالت( صدق وعدالة التمثيل -

 .الشمولية والقابلية للتحقق -

 أن 12، 14 م األرقـا  FASBولذلك فقد تطلب نشرات مجلس معايير المحاسبة المالية 

تشمل التقارير المالية السنوية للشركات التي تتداول أوراقها المالية باألسـواق الماليـة علـى               

   :معلومات تخص أوجه نشاطها المختلفة، وتتضمن هذه المعلومات األتي

  .عمليات الشركة في قطاع الصناعة -

 .المعامالت الدولية والتصدير للخارج -

 . المعامالت مع فئات العمالء الرئيسية -

ن الدول المتقدمة   فإ ،تواجه مهنة مراجعة الحسابات منذ منتصف القرن العشرين تغيرات هائلة         

غيـرات، إال أن    المصدر والمحرك الرئيسي لهـذه الت     وخاصة الواليات المتحدة األمريكية هي      

وتتمثـل  .  عليها ضرورة التالؤم مع هذه التغيـرات       الدول العربية تجد نفسها في وضع يحتم      

التغيرات التي تشهدها مهنة مراجعة الحسابات في ما يعرف بظاهرة فجوة التوقعـات والتـي               

  :)b2004-جربوع،  (منها

 بعـد   تبـين ة و إعطاء مراجع الحسابات رأيا نظيفا في تقريره على القوائم المالي          .1

 . أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات وجودذلك

إعطاء مراجع الحسابات رأيه بخصوص قابلية المنشأة لالستمرار في أعمالهـا            .2

 .ويتبين بعد ذلك أن المنشأة قد أوقفت نشاطها، االعتيادية
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إعطاء مراجع الحسابات رأيه بخصوص قوة وفعالية نظـام الرقابـة الداخليـة              .3

 .العكسحدوث بعد ذلك وتبين 

 .إعطاء مراجع الحسابات رأيه وظهور غش في القوائم المالية .4

 .إعطاء مراجع الحسابات رأيه وظهور عقود غير قانونية بالقوائم المالية .5

وتشير فجوة التوقعات إلي اختالف فهم الطرف الثالث من مستخدمي القـوائم الماليـة               

القـضاء لمـسئوليات مراجـع الحـسابات        وإدارة المنشأة، والمساهمون، والدوائر الحكومية و     

  .الخارجي المستقل

 أن المفهوم الشامل لتقرير مـدقق الحـسابات ال ينبغـي أن             )2005جمعة،  (و أضاف   

 في الماضي، بل ينبغي أن يؤكد من خالل الفحص االختبـاري            ةيقتصر على تقييم  أداء المنشا     

وعية واالفتراضات المنطقية التي تعد     إن كافة التنبؤات المستقبلية قد أعدت وفقا للقواعد الموض        

   .على أساسها التقديرات والتنبؤات الخاصة بأداء المنشأة

  

  : على تقرير المراجعةمدى تأثير االستمرارية -ثانياً

  ):2007شاهين، (فيما يلي تلخيص ألثر االستمرارية على تقرير المراجعة 

  
ة و   -أ  شأة ودور الم     طبيع  في  خارجي  العراج مفهوم فرضية استمرارية المن

  :تقييمها
يرتبط فرض استمرارية المنشأة ارتباطا وثيقا بفرض وجود الشخصية  

 .االعتبارية المستقلة لتلك المنشأة دون االرتباط بالحياة الطبيعية لمالكيها

أن المشاة في مجموعها مستمرة في مزاولة نشاطها التشغيلي المعتاد و أنه  

لمستقبل المنظور لتصفيتها أو تقليص نشاطها ليس هناك نية في الوقت الحاضر أو ا

 .بشكل ملحوظ

طالما أنه ليس هناك دليل على عكس ذلك فإن القوائم المالية يتم إعدادها  

 .بافتراض أن المنشأة سوف تستمر في المستقبل في أداء نشاطها كالمعتاد

إن فرض االستمرارية يعكس حالة التوقع الطبيعي لكافة األطراف المهتمة  

ور المنشأة باعتبار أن احتمال التصفية أو التوقف عن النشاط تمثل حالة بأم

 .استثنائية

إن فرض االستثمارية للمنشأة يتفق مع االعتبارات القانونية التي تعمل في  

ظلها تلك المنشأة وان القوائم المالية تعد على أساس افتراض أن المنشاة مستمرة في 
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 ضوان األصول تستخدم في األغرا ،حالية الأعمالها لمدة كافية لتنفيذ الخطط

 .المخصصة لها وأنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها
 

  : االستمرارية إلى متى  - ب 
 مشروعات مستمرة من الواضح أنه ال توجد, هل االستمرارية إلى ما ال نهاية 

يأتي ك كثيرا من المنشآت التي تختفي ووفي الواقع العملي هنا, إلى ما ال نهاية

 .ها منشآت أخرىمحل

سائدة وقت إعداد الظروف الرضية االستمرارية تعنى بالحاضر ولذلك إن ف 

 .ال تتعلق بالتنبؤ بالمستقبلو, القوائم المالية

التفسير المنطقي للحاضر هو أنه من المتوقع أن تستمر المنشأة في أعمالها  

 .لحاضرةاالستفادة من أصولها اح بالوفاء بالتزاماتها القائمة وبصورة تسم
 

  :المراجع الخارجيالحاالت المتوقعة التي تواجه   - ج 
ة االستمرارية بدون مدة محدودة ومعلومة وهى حالة فرضي, الحالة الطبيعية 

 .في الوقت الحاضر

حالة محدودية فترة المنشأة وهى الحالة المرتبطة بمدة زمنية معينة كما في  

 .حالة مدة االمتياز الممنوحة للمشروع

حالة غير الطبيعية، وهى حالة وجود مؤشرات في الوقت الحاضر ال :األهداف 

 .تسمح بافتراض عدم االستمرارية أو احتمالية التصفية
 

  : فرضية استمرارية المنشأةمالئمة  في فحص مدىالمراجع الخارجيدور   -د 
لمدقق أن يأخذ في عين االعتبار مخاطرة عدم على المحاسب القانوني وا 

 . فرضية المنشأةمالئمة

هناك العديد من المؤشرات العامة التي تدل على وجود مخاطرة الشك في  

 : استمرارية المنشأة من خالل البيانات المالية التي يتم فحصها مثل

 .مركز صافي الموجودات  -

قروض مستحقة األداء دون وجود إمكانات للتمديد أو السداد أو إحجام  -

 .البنوك عن تقديم التسهيالت للمنشاة

 . نسب مالية رئيسية سلبيةمؤشرات و -

 .خسائر كبيرة في التشغيل وتأخذ اتجاهات سلبية حادة -



 53

عدم القدرة على سداد الدائنين في تواريخ االستحقاق بسبب صعوبات في  -

 .السيولة

 .وجود صعوبة في االلتزام بأحكام اتفاقيات القروض -

مع  التسليم في التعامل التغير من منح التسهيالت إلى الدفع نقدا عند -

 . الموردين

 :المؤشرات التشغيلية 

صعوبات العمالة ووجود صعوبات في المناصب اإلدارية و ورغحدوث شوا -

 .بكفاءة اإلدارة في تسيير األعمالتتعلق 

المتطلبات القانونية  أو المتعلقة برأس المال عدم االلتزام بالمتطلبات -

  . األخرى

 .ال يمكن مواجهتهاتوقع وجود أحكام و إجراءات قانونية ضد المنشأة  -
 

  : فرضية استمرارية المنشأة مالئمةأدلة التدقيق حول مدى   -ه 
 فرضية استمرارية المنشأة على المحاسب مالئمةعندما يبرز التساؤل حول 

 :مراعاة القيام باإلجراءات التالية القانوني

 .اح والتوقعات األخرىاألربو تحليل ومناقشة التدفق النقدي  -

 .البيانات المالية المرحلية المتوفرةمناقشة أخر تحليل و -

حديد ما إذا حصل انتهاك ألي تمراجعة اتفاقيات سداد الدين والقروض و -

 .منها

 .قراءة محاضر اجتماعات المساهمين و مجلس اإلدارة و اللجان الهامة -

 .االستفسار من محامى المنشأة حول المطالبات و القضايا المرفوعة عليها -

دارة حول العمل المستقبلي مثل خطط اقترض مناقشة خطط اإلتحليل و -

ة على الدفع قدرة المنشأ,زيادة رأس المال  ,إعادة هيكلية الديون, األموال

 .في المستقبل المنظور
 

  :  من فرضية االستمراريةالمراجع الخارجيموقف   -و 
ر إلى عدم االستمرارية في حالة توفر مؤشرات في الوقت الحاضر تشي -

نبؤية تمثل قيدا على الحالة الطبيعية لفرضية عن حالة تفهي تعبير 

وفي هذه الحالة يجب على  وهى إما تكون صائبة أو خاطئة، االستمرارية،

 .ه حول مدى عدالة القوائم الماليةالمحاسب القانوني التحفظ في تقرير
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إن شروط إعداد التقرير تتطلب من المدقق اإلفصاح عن رأيه حول هذه  -

 .الفرضية

قق إلى وجود شك جوهري حول قدرة المنشأة على إذا خلص المد -

يجب عليه إضافة مالحظة إيضاحية في , االستمرارية لفترة زمنية معقولة

 .تقريره لوصف المشكلة المحتملة
 

ة           -ز  نهج التكلف ق م بي وف اس المحاس ى القي تمرارية عل ية االس أثير فرض ت
  :التاريخية 

بررها األساس في فرضية األعراف المحاسبية تجد مإن كثيراً من المبادئ و

  :االستمرارية للمنشأة منها

 يعتبر تقويم األصول الثابتة وفق مبدأ التكلفة -:تقويم األصول الثابتة -

ألن , التاريخية هو األساس األكثر انسجاما مع فرضية االستمرارية

د للمنشأة طيلة األصول الثابتة يتم استخدامها في النشاط الطبيعي المعتا

استهالكاتها  تحدد مبالغها وليس لبيعها أو تصفيتها لذلكجي وعمرها اإلنتا

على أساس تكلفتها التاريخية الن األخذ بخالف هذا االفتراض يتطلب 

 التي يمكن تحقيقها نتيجة بيع هذه األصول وبذلك ةإظهار األصول بالقيم

فإن األسعار التاريخية ليست أسعارا مالئمة لتقويم األصول في قائمة 

  .الماليالمركز 

اإلجراءات المحاسبية تعتمد إلى حد كبير على هناك كثير من األسس و -

  :فرضية االستمرارية منها

 عنه من تسويات جرديه للمقدمات أساس االستحقاق و ما ينتج ♦

 .والمستحقات

 .الرأسماليةرادية والتمييز بين المصروفات االي ♦

ر اإلنتاجي في عدم استهالك األصل الثابت بالكامل و توزيعه على العم ♦

 .الفترات القادمة

يبرر فرض االستمرارية أخطاء التوقيت في تحديد الدخل المحاسبي و  ♦

فق منهج التكلفة التاريخية حيث يتم تعويض األخطاء المرتبطة بتقويم 

 .المخزون و أعباء االستهالك في المدى الطويل
 

مـصدرا للجـدل بـين      قد يكـون    بأن تقرير المراجع الخارجي     يتبين للباحثة   ما سبق   م

المراجع الخارجي والعميل والسيما عندما يجد المراجع الخارجي نفسه بين فكي الكماشة وهما             
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أن يبدي رأيه المتحفظ والذي قد يؤدي إلي عزله وخسارته لعميـل عمليـة المراجعـة أو أن                  

 المراجعة،  قد يهدد استقالله وجودة عملية    يتنازل عن معاييره ونزاهته ويقدم تقريرا نظيفا مما         

 المنشأة وبالتالي على    ةكما أن التغيير قد يؤثر على فرضية المراجع الخارجي حول استمراري          

وعليه ترى الباحثة أن تقرير المراجع الخارجي احد العوامـل المهمـة            جودة عملية المراجعة    

    . التي تؤثر في عملية التغيير وبالتالي في جودة عملية المراجعة



 56

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

א אא
א

א}     { א א

א}    { א  א

 
  

  



 57

א אא
א א א

التغيير اإللزامـي   مدى تأثير    اإلطالع على ما توفر من الدراسات السابقة بموضوع          بعد

للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيـز موضـوعيته واسـتقالله، تـم               

انت هناك دراسـات أجنبيـة      مالحظة ندرة الدراسات العربية المتوفرة في هذا المجال، بينما ك         

مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية           عديدة تناولت موضوع  

  .المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

   

  -:ةالعربيب الدراسات السابقة }أ{

مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمراجـع      : "بعنوان) 2007يوسف جربوع،   (دراسة   .1

دراسـة  : في تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضـوعيته واسـتقالله         الخارجي  

 "فلسطين-ن الخارجيين في قطاع غزةتطبيقية على المراجعيي

 توضيح مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمراجع الخـارجي فـي           إليهدفت الدراسة   

 لدراسـة اأهداف  تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله، ولتحقيق         

تم تصميم استبانه مكونة من ثالث أجزاء اعتمادا على الدراسـات الـسابقة واإلطـار               

، اسـتبانه ) 86(النظري، وزعت على المراجعين الخارجيين في قطاع غزة، بلغ عددها           

، )%80( صالحة للتحليل، وهي تمثل نسبة مئويـة قـدرها           استبانه) 68(وبلغت الردود   

فكرة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي تحدث دائما عندما        ولقد بينت نتائج الدراسة أن      

ق المـالي، وأن    همة مشاكل نتيجة النخفاض قيمة أسهمها في السو       اتواجه الشركات المس  

طول الفترة التعاقدية بين المراجع وعميلة سوف تنقص من موضوعيته واستقالله، مـن          

لمراجع الخـارجي الـشك      قدمها الباحث هي ضرورة أن يمارس ا       التيأهم التوصيات   

رورة التـزام الـشركات المـساهمة بتغييـر         المهني عند مراجعة حسابات عميله، وض     

    .المراجع الخارجي
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فجوة التوقعـات بـين المجتمـع المـالي         : "بعنوان )a200-4يوسف جربوع،   (دراسة   .2

 " تضييق هذه الفجوةالقانونيين وطرق معالجة الحسابات ومراجعي

الحـسابات  توضيح فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعـي         فت الدراسة إلي    ده

، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم االعتماد على اإلطار النظـري          "وسبل تضييق هذه الفجوة   

أجزاء وزعت على مراجعـي     ) 4(والدراسات السابقة، كما تم عمل استبانه مكونة من         

في قطاع غزة، بلـغ عـددها       ، ومدراء البنوك، وموظفي دائرة ضريبة الدخل        الحسابات

من %). 80(استبانه، وهي تمثل نسبة إرجاع قدرها       ) 152(بلغت الردود   ، كما   )189(

أهم نتائج هذه الدراسة هي الشك في استقالل المراجع الخارجي فـي ممارسـة مهنـة                

، المراجعة، ونقص الكفاءة المهنية عنده، وانخفاض جودة األداء في عمليـة المراجعـة            

وصيات التي قدمها الباحث هي تدعيم استقالل وحياد المراجع الخارجي في           ومن أهم الت  

ممارسة مهنة المراجعة، وتدعيم دور المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسـبة            

 .والمراجعة

  

العوامـل المـؤثرة فـي تغييـر        " : بعنوان )2004 ،يوسف باسودان وآخرون  (اسة  در .3

 " في المملكة العربية السعوديةمةالمراجع الخارجي بالشركات المساه

إلى تقصي العوامل المؤثرة في تغيير المراجع في الشركات المـساهمة            الدراسة   هدفت

 أداة لجمع البيانات وفق مقياس ليكرت، كما        استخدمت الدراسة اإلستبانة   وقد   .السعودية

 وهـى   العوامل الفنيـة  : المراجع إلى قسمين  ر  يقسمت الدراسة العوامل المؤثرة في تغي     

المتعلقة بأداء المراجع لعملية المراجعة وعددها ثالثة عشر عامال، والعوامل غير الفنية            

ر عـامال، وقـد أرسـلت       عشاثنا  وهى ما عدا ذلك من أسباب تغيير المراجع وعددها          

 وتم الحصول على    ،اإلستبانة إلى جميع الشركات المساهمة وعينة من مكاتب المراجعة        

.  مكاتـب المراجعـة    مـديري  إستبانة من    52جان المراجعة و  ضاء ل  إستبانة من أع   61

وتقدمها فى الترتيب من حيث األهمية علـى  وتوصلت الدراسة إلى أهمية العوامل الفنية   

إتباع المكتب لمعايير   :  الدراسة، ومن هذه العوامل الفنية     عينتيالعوامل غير الفنية لدى     

 أعمـال المراجعـة،     فـي ه السابقة   المراجعة المتعارف عليها ، وسمعة المكتب، وخبرت      

  . مكتب المراجعةومراجعي لكل من شريك ومدير والمهني العلميوالتأهيل 

 الدراسة تركزت حول أتعاب     عينتي حظيت باهتمام    التيوقد تبين أن العوامل غير الفنية       

عملية المراجعة، وعدم موافقة المراجع على التنازل عن تحفظاتـه، وعـدم مـساعدة              

 مكاتب المراجعـة بعوامـل      مديريباإلضافة إلى اهتمام    .لخدمات الضريبية  ا فيالشركة  

، وعـدم   الـرأي  عن إبداء    االمتناع تقرير المراجع أو     فيوجود التحفظات     : هيأخرى  
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القوائم المالية الـسنوية،     إعداد   في ،وعدم مساعدته للشركة     االستشاريةتقديمه للخدمات   

النتائج يثير القلق حيث يخشى من تأثيرهـا        وبعض هذه   . وتغيير أعضاء لجان المراجعة   

 نظر أعضاء لجان    وجهتي بين   اختالفاكما وجدت الدراسة    .  المراجع وحياده  استقالل في

  واحـد   فنـي  خمسة من العوامل منها، عامـل        في مكاتب المراجعة    ومديريالمراجعة  

  .ربعة عوامل غير فنيةأو

  

في تحديد أتعاب المراجعـة فـي        المؤثرة   العوامل" :بعنوان 2003دراسة سالم حلس،   .4

 "فلسطين

العوامل المؤثرة علي مستوى أتعاب المراجعة وقياس وتحليل           إلي تحديد  ةهدفت الدراس 

األهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر المراجعين بغية الوقوف على مدى أهميـة              

تغيرا  حصر خمسة عشر م    إليوقد توصل الباحث    . كل منها في تحديد مستوى األتعاب     

في تحديد أتعاب المراجعة في فلسطين، وقد تم تبويب األهمية النسبية لهذه العوامل كما              

حجـم المنـشأة الخاضـعة      :  هذه العوامل  وقد بينت الدراسة أن أهم    . يراها المراجعين 

  .للمراجعة، والوقت الذي يستلزمه المراجع في تنفيذ عملية المراجعة

  

  -:باألجنبية الدراسات السابقة }ب{

           : بعنوان) Kemp Robert et al., 1983(دراسة  .1
"Bank Credibility is the need to Rotate Auditors" 

 المـراجعين  مصداقية البنك في الحاجة إلـى تغييـر          هدفت الدراسة إلي التعرف على    

الخارجيين، وقد بينت الدراسة أن ثقة الجمهور تجاه  البنك تنشأ بـصفة أساسـية عـن                 

وأن دور  . عديدة والتى من أهمها تغيير المراجع الخارجي كل فترة زمنية محددة          أسباب  

، والمـساهمين  الـشركة،    إدارةتهـم   م الحقائق المالية التـي      يالمراجع الخارجي هو تقد   

 اسـتقالل إن التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي كان سببه الـنقص فـي            . والمودعين

في جودة اإلجراءات التـي تـم إعـدادها         المراجعين وحيادهم وموضوعيتهم، ونقص     

 وطول مدة عمل المراجع الخارجي مـع عميـل          خطاء على مرور الوقت،   أل ا الكتشاف

أن مخاطر المراجعة تنخفض إلـى      : وقدم الباحثون مجموعة من النتائج أهمها     .المراجعة

خبرة طويلة بالعمليـات التـشغيلية      مراجع الخارجي   لأدنى حد ممكن عندما يكون لدى ا      

  .ضروري للبنكلتغيير اإللزامي للمراجع الخارجي  ا، وأنميل المراجعةلع
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  : بعنوان(Kunitake Walter,1983) دراسة .2
" Auditor changes by Audit Committees and Outside Directors"  

 تغيير المراجع الخارجي عن طريـق لجـان المراجعـة          أهميةلمعرفة  هدفت الدراسة   

 ةمـسؤولي مـدى   ) 1980-1970(في الفترة   د بينت الدراسة    والمدراء الخارجيين، ولق  

قد أضاف إليها ضرورة اإلفـصاح لكافـة   وتحكم اإلدارة في أعمال الشركات المساهمة     

 المـسئولين  تتدفق إلي    التياألطراف عن السياسات غير القانونية والدفعات غير العادية         

 هذا فـإن علـى لجـان        وعلى. هامة في قيمتها   اقتصاديةللحصول على عقود لمشاريع     

. المراجعة والمدراء الخارجيين مراقبة تصرفات إدارات الشركات المـساهمة بفاعليـة          

 بتغييـر    تحديد فيمـا إذا قامـت لجـان المراجعـة          لولقد تم عمل هذه الدراسة من أج      

، وفيما إذا قـام المـدراء       استقاللهمالمراجعين في فترات قصيرة من الزمن للتحقق من         

ر المراجعين سواء شركات المراجعة الكبيرة بجانب شركات المراجعـة          الخارجيين بتغي 

تم فحص مدى تغيير المراجع، وأن النتـائج        ) 1978-1965(  وخالل األعوام  .الصغيرة

كما . تغيير شركات المراجعة الصغيرة   لأظهرت بأن المدراء الخارجيين ليس لديهم ميل        

جعيها زيادة أو أقل مـن ذلـك عـن           لديها لجان مراجعة ال تغير مرا      التيأن الشركات   

  .الشركات التي ال توجد بها لجان مراجعة

  

  "Planned Audit Quality" :بعنوان) Elitzur et al., 1996( دراسة .3

 حيـث قـدمت الدراسـة       ،المراجعـة تخطيط جودة عملية      دراسة هدفت الدراسة إلي   

قل، كمـا تـم تمريـر        لغرض التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي المست      ة بناء اقتراحات

فـشل   المدنية للمراجع في حالـة       ةالمسؤوليمذكرة من الكونجرس األمريكي بتخفيض      

كما تم تقديم نموذج مقترح من الفترات المتعددة  للتخطـيط األفـضل             . عملية المراجعة 

 فيما يتعلق بتخطيط    اقتراحاتلجودة المراجعة بواسطة المراجع الخارجي، كما تم تقديم         

قدرة المراجع الخارجي في أداء عملية المراجعة، وأتعـاب         : منهاالمراجعة  جودة عملية   

وقـدمت الدراسـة نتـائج      . خسارة المتوقعة بسبب فشل عملية المراجعة     ، وال المراجعة

  :رئيسية هي

 والحيـاد والموضـوعية أثنـاء       واالستقاللتمتع المراجع الخارجي بالكفاية الفنية       •

قيق مستوى عال مـن الجـودة فـي عمليـة           فحصه للقوائم المالية تؤدي إلى تح     

 .المراجعة

 .زيادة أتعاب عملية المراجعة يؤدي إلي زيادة جودة أداء تلك العمليات •
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 المراجع الخارجي بالغرامات التي ستفرض عليه فـي حـال فـشل             اهتمامعدم   •

 .المراجعة يؤدي إلى نقص جودة أدائه مع مرور الوقت

  

 : بعنوان)Ferdinand A. Gul, 2002; 2003( دراسة .4
"Banker's Perception of Factors Affecting Auditor Independence"  

 اسـتقالل آراء البنوك في العوامـل المـؤثرة علـى           هدفت الدراسة إلي التعرف على      

 اسـتقالل المراجع ، وقد بينت الدراسة أن قيمة القوائم المالية المدققـة تعتمـد علـى                

ن بمراجعة حساباتهم، والمراجعون ليس فقط يجب       المراجعين عن عمالئهم الذين يقومو    

أن يكونوا مستقلين في الحقيقة ولكن أيضا يجب أن يكونوا مستقلين في المظهر إلرضاء              

 فـي المظهـر بالنـسبة     االسـتقالل وقد نـال    . لثامستخدمي القوائم المالية الطرف الث    

 اهتمـامهم مـن    كبيرا من جانب مستخدمي القـوائم الماليـة أكثـر            اهتماماللمراجعين  

 ومن نتائج هذه الدراسة تبين أن هناك عدة عوامـل تـؤثر علـى               . الحقيقي باالستقالل

 له، والمنافسة   االستشارية المراجع، منها الوضع المالي للعميل، وتقديم الخدمات         استقالل

  . العمالء، وحجم منشأة المراجعالجتذاببين المراجعين 

  

 :نبعنوا) David B. Citron, 2003(دراسة  .5
"The UK's Framework Approach to Auditor Independence and 
Commercialization of the Accounting Profession" 

 المراجع  استقاللإطار مقترح في المملكة المتحدة بخصوص       هدفت الدراسة إلي دراسة     

يلتزم ، وقد بينت الدراسة كيف يجب أن         في مهنة المراجعة   باألتعا باستخداموالمتاجرة  

المحاسبين القانونيين في المملكة المتحدة بقواعد السلوك المهني، والنزاهة والموضوعية          

 إلي مهنة المراجعة، وكذلك القضايا المرفوعة ضد        االنتقادات بعد أن وجهت     واالستقالل

وهذا اإلطار المقترح يتطلب تغيير المفاهيم المتعلقـة        . مراجعي الحسابات أمام المحاكم   

 المراجـع بنظـام     استقالل لتقييم كفاية    مالئمة طرق أكثر    واعتماد. للمراجع ليةباالستقال

كما أن هذا اإلطار لـم يتطـرق إلـي موضـوع            . مرن لتقديم أفضل الخدمات للعمالء    

ومن نتائج هذه الدراسة ضرورة بناء نظام       .  األخرى لهم  واالستشاريةالخدمات اإلدارية   

  .لحياد للمراجعين واباالستقاللللسلوك المهني المتعلق 
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  : بعنوان)Stephen A. Zeff, 2003( دراسة .6
"Du pont's Early Policy on the Rotation of Audit Firms" 

ـ سياسة المبكرة لشركة دو بونتس      لهدفت هذه الدراسة لدراسة وتحليل ا       فـي   ةاألمريكي

 في  تمرارباستغيير شركات المراجعة، وقد بينت الدراسة أن شركة دو بونتس قد دأبت             

 منها أن النتائج تكـون  اقتناعا، 1945 وحتى عام  1911تغيير المراجعين لديها من علم      

 توقفـت الـشركة     1954وفي عام   . الخارجي سنويا أكثر دقة وكماال مع تغيير المراجع       

، "برايس وتر هـاوس   " العمل مع شركة     استمرارهاعن سياسة تغيير المراجعين بسبب      

و التعقيد، مما أدى إلى وضع نهايـة         باالنتشارت أعمالها   كمراجع خارجي والتي تميز   

مع شركات المراجعة قد    " دو بونتس "إن تجربة شركة    . لسياسة التغيير التي كانت تتبعها    

للعالقة بين المراجعين وعمالء المراجعـة مـن        نظر  الأعطت اليوم درسا يعكس وجهة      

  .الشركات المساهمة

  

  :وان، بعن)Nashwa George, 2004( دراسة .7
"Auditor Rotation and The   Quality"  

جودة عملية المراجعـة، وقـد      على  تغيير المراجع الخارجي    معرفة أثر   هدفت الدراسة ل  

بينت الدراسة أن هناك إنتقادات موجهة إلي مهنة مراجعة الحسابات مطالبـة بـالتغيير              

عمـالء  مـراجعين و  اإللزامي للمراجعين كنتيجة لطول فترة العالقة التعاقديـة بـين ال          

إن المجمـع   . واستقاللهمالمراجعة والذي تؤدي إلي الشك المهني عندهم وفساد حيادهم          

األمريكي للمحاسبين القانونيين يتفق مع الرأي الذي يطالب بالتغيير اإللزامي للمراجـع            

 لدى شركات ومكاتـب  بالرغم من أنه سوف يكون مكلف وزيادة عدد عمليات المراجعة      

المتعلـق  " ساربينز أوكـسلي  "إن قانون   .ما سيؤدي إلي فشل التقارير المالية     المراجعة، ك 

بفساد الشركات المساهمة األمريكية يتطلب من هذه الشركات تغيير مراجعيها كل خمس            

  .سنوات

  

 :بعنوان) Walker et al., 2001(دراسة  .8
 "Mandatory auditor rotation Arguments and current evidence  "  

لدراسة للتوصل إلي دليل تجريبي يربط طول مدة ارتباط المدقق مـع العميـل              هدفت ا 

 الواليـات شركة فـي   110 لهذا الغرض تم استخدام عينة من وفشل عملية المراجعة،

 سنوات وعالقتها   10حيث تم دراسة العالقة بين حاالت الفشل خالل          المتحدة األمريكية 

، حيث تم حساب    .1991-1980أثناء الفترِة   في الشركات التي فشلت      بمدة خدمة المدقق  
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 لفهـم   عدد مرات الفشل التي تعرضت لها الشركة الي عدد مرات التدقيق لكـل عينـة              

أشارت النتائج أن معظم حـاالت الفـشل        و  .الفشلفترة  أفضل لمدى الخطورة ومعدل     

تحدث خالل مدة الخدمة طويلة األمد ولكن أعلى نسب فشل حدثت أثناء مـدة الخدمـة                

 يزيد الخطر في مراحل مبكرة في عالقة المدقق مع عميلـة            عالوة على ذلك،   .لقصيرةا

 طويلة األمد تكون    االرتباطاتونظرا آلن نسب الفشل في      . وبعد ذلك تتناقص الخطورةِ   

  .التغيير اإللزامي للمدققمنخفضة أوصى المؤلفون بعدم ضرورة 

  

 :بعنوان) Li and Wang, 2005(دراسة  .9
 "The Empirical Research on Auditor Independence and Mandatory 
Auditor Rotation" 

خدمة المدقق وتأثيرها على رأي المدقق فـي         تحليل العالقة بين مدة      إليهدفت الدراسة   

، وبالتالي دراسة مدى تأثير مدة خدمة المدقق على استقالل المدقق الذي            التقرير السنوي 

تؤثر  لقد تم اعتبار مدة خدمة المدقق متغير         .لية الصينية يستعمل بيانات سوق األسهم الما    

طول مـدة    أن   إليالنتائج  وأشارت  على استقالل المدقق ورأي المدقق المتغير المعتمد،        

 يعني أن مـدة     مما،  تؤثر بشكل سلبي على رأي المدقق في الشركة العميل        عمل المدقق   

استقالل المدقق الـذي مـدة       أنو بشكل خاص،    خدمة المدقق تؤثر على استقالل المدقق     

التغييـر  ، مما يستدعي إجـراء      طويلة أعلى من المدقق الذي مدة خدمته        قصيرةخدمته  

  . للمراجعاإللزامي
 

 :بعنوان ) Copley and Doucet, 1993( دراسة .10
"Auditor Tenure, Fixed Fee Contracts, and the Supply of Substandard 
Single Audits" 

 ،لي تحري العالقة بين نوعية خدمات المـدقق ومـدة خدمـة المـدقق              إ دراسةهدفت ال 

على شركات من الواليات المتحـدة،      العينة  طبقت  وثبات األجور،   / باإلضافة مع نوعية  

وهي شركات تحصل على أموال الحكومة الفدرالية وعلية فان القانون يطلب مـنهم أن              

 هناك أشارة واضحة للحـصول       نتائج الدراسة إلي أن     وقد أشارت  يعينوا مدقق خارجي،  

عني أنه  ي مماعلى نتائج دون المستوى في عملية التدقيق كلما طالت مدة تعيين المدقق،             

كلما طالت مدة االرتباط بين المدقق والعميل كلما زادت فرصة أن تتدنى كفاءة عمليـة               

  . بضرورة التغيير اإللزامي للمدقق الخارجيأوصت الدراسةالتدقيق، ولقد 
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 :بعنوان) Imhoff, E.A. Jr, 2003(ة دراس .11
"Accounting quality, auditing and corporate governance" 

متمثلـة فـي     أسباب فشل النظام المحاسبي للـشركات        الوقوف على  إليهدفت الدراسة   

قد أفادت الدراسـة    و الحسابات وإدارة الشركة،     دققيموالنظام المحاسبي   القائمون على   

 مراجعة التطور   : وهي أهدافالدراسة ثالث    لهذهو .هذه المكونات إلي ضرورة تحسين    

وذلك بغرض فهم المالمح ذات العالقة       حوكمة الشركات ، و التدقيقالتاريخي للمحاسبة،   

 تقـديم عـروض     والغرض الثاني . من الماضي والتي أدت إلي الوضعية الحالية للسوق       

ي تحل المشاكل الحالية بكفـاءة       والت حوكمة الشركات للتغيرات في المحاسبة والتدقيق و    

تفعيـل البحـث    والغرض الثالث تحفيز دراسات و    .  المالية تقارير لل إعدادونزاهة عملية   

ولقد توصل المؤلف من خالل هذه       . العلمي بما يحسن من كفاءة ونوعية إعداد التقارير       

ة الدراسة األكاديمية إلي الوصول بضرورة استخدام التغيير اإللزامـي لـضمان سـالم    

  .وكفاءة عملية إعداد التقارير المالية

  

 ,Sandra K. Gates, D. Jordan Lowe, Philip M.J. Reckers(دراسـة    .12

 :بعنوان) 2007
"Restoring public confidence in capital markets through auditor rotation" 

على ثقة   قيق  للمدقق و أو شريك مكتب التد       أثر التغيير  الوقوف على  إليالدراسة  هدفت  

دراستان سـلوكية منفـصلتان     اتبع المؤلفون    .نوعيِة البيانات المالية المدققةِ   العميل في   

طالب المحاسبة وطالب   من  الذين يمثلوا رجال األعمال والقانون      أجرتَا مع المشاركين    

  لدراسـة وجهـة     ِمن التبـاينِ   االتجاهتحليل أحادي   تم استخدام   في كُّل دراسة،    . القانون

 والمتغيـر ؛  مستقل كمتغير   اإللزامي للمدقق حيث استخدم التغيير    . ِعولموض تبعا ل  نظرلا

 باإلضـافة،   ،لـشركةِ أربـاح ا   ص  ود المشاركين إلى األسـئلِة بخـصو      التابع كَان رد  

 أشـارت  . لـردودهم هناك أي حافز    لم يكن   المشاركون لَم يحملوا مسؤوليةَ قراراتَهم، و     

ي التقارير المالية تتزايد مع تطبيق التغيير اإللزامي للمـدقق ولـم            النتائج إلي أن الثقة ف    

  .في الثقة عند تغيير الشريك المدققتظهر نفس الزيادة 

  
  :تعقيب على الدراسات السابقة

 أجريت بالعديد من البلدان العربية واألجنبية و التي تختلـف فـي             معظم هذه الدراسات  

 سية عن البيئة الفلسطينية لما تتصف به البيئة الفلـسطينية         بيئتها االقتصادية واالجتماعية والسيا   

 المفروضة عليها من الخارج،     واالقتصاديةمن خصوصية خاصة بها نظرا للتعقيدات السياسية        
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 يتجلى لنا مـن غيـاب الـنظم         والذيمما أثر سلبا على نمو وتطور مهنة مراجعة الحسابات          

لك الظروف الخاصة بالبيئة الفلسطينية وغيـاب       وتتالءم  ت التيوالتشريعات والمعايير الخاصة    

  .دور المنظمات المهنية بمراقبة جودة أداء شركات ومكاتب المراجعة

 ومراجعـي  المـالي فمن هذه الدراسات ما تناول دراسة فجوة التوقعات بين المجتمـع            

ومنهـا مـن درس    ،وبعضها تناول العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخـارجي ،الحسابات  

تغييـر المراجـع الخـارجي       ومنها من درس     ،عاب المراجع الخارجي  تلعوامل المؤثرة في أ   ا

وجودة عملية المراجعة وآخرون درسوا الحجج واألدلة لدعم التغيير الخارجي، ومنهـا مـن              

، ومنها من درس دور التغيير اإللزامي فـي         درس جودة المحاسبة والتدقيق وحوكمة الشركات     

  .سوق المالاسترجاع ثقة الجمهور ب

 الباحثة من اإلطالع على الدراسات السابقة وألمـت بطبيعـة العوامـل و              استفادتلقد  

  . تسبب تغيير المراجع الخارجي والعوامل ذات العالقة بجودة عملية المراجعةالتيالمتغيرات 

  :أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي

 . في فلسطين حسب علم الباحثةمراجعة الخارجية العالهامة لموضومن الدراسات أنها  -1

فقـط   المدقق الخـارجي     األخذ برأي أغلب الدراسات ركزت على جوانب جزئية مثال         -2

 . المساهمة الشركات شركات المراجعة ومدراء خذ بعين االعتبار رأي مدراءاألدون 
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א א

א א א א

هج الدراسة ، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتهـا ، وكـذلك    يتناول هذا الفصل وصفاً لمن    

أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن هذا الفـصل وصـفا                

لإلجراءات التي قامت بها  الباحثة في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيـرا المعالجـات                

  .حليل الدراسة اإلحصائية التي اعتمدت الباحثة عليها في ت
  

 -:منهجية الدراسة .1
والـذي  لمنهج الوصفي التحليلي    ا من اجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام       

يعرف بأنه طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجـودة متاحـة للدراسـة               

معهـا فيـصفها    والقياس كما هي دون تدخل الباحثة في مجرياتها ويستطيع الباحثة أن يتفاعل             

دراسة مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي فـي         وتهدف هذه الدراسة إلى     ،  ويحللها

سوف تعتمد الدراسـة علـى        و ،تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله      

  :نوعيين أساسيين من البيانات

 -:البيانات األولية  -أ 

 لدراسة بعض مفـردات البحـث       ت استبيانا البحث في الجانب الميداني بتوزيع    وذلك ب 

ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام     , وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث      

اإلحصائي واسـتخدام    SPSS   (Statistical Package for Social Science)برنامج 

دعم موضوع  االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات ت         

  .الدراسة 

 -:البيانات الثانوية  -ب 

الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصـة       يتم الحصول على تلك البيانات من خالل        

بمدى تأثير التغييـر اإللزامـي للمراجـع        أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي تتعلق        

 ة الباحث تمكنت، و  الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله        

التعرف على األسس و الطرق العلميـة       ادر الثانوية في الدراسة إلي      من خالل اللجوء للمص   

ام عن آخر المـستجدات التـي حـدثت         السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور ع       

تحدث في مجال الدراسة عن مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحـسين              و

  .ية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقاللهجودة عمل
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  -:مجتمع وعينة الدراسة .2

يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب وشركات المراجعة العاملة في قطاع غـزة وعـددها              

مكتبا وشركة مراجعة حسب دليل مراجعي الحسابات القـانونيين الفلـسطينيين وكـذلك        )85(

وقد تم توزيـع     حسب وزارة االقتصاد     )1000( وعددها    العاملة في غزة   مساهمة  الشركات  ال

شركة ) 100(مكتب وشركة مراجعة و     ) 85(مكونة من   ) 185( عينة عددها    ي عل تاالستبيانا

 اسـتبانتين   تم استبعاد تاالستبانا، وبعد تفحص  استبانه 143 ، وتم استردادمساهمة محدودة 

 على االستبيان، وبذلك يكون      وعدم تحقيق الشروط المطلوبة لإلجابة     العدم جدية اإلجابة عليهم   

  .استبانه 141عدد االستبانات الخاضعة للدراسة 
  

  :والجداول التالية تبين خصائص عينة الدراسة كما يلي

  : المؤهل العلمي
   حسب المؤهل العلميالدراسةتوزيع عينة  1 جدول

  النسبة المئوية التكرار  المؤهل العلمي  

 2.1 3  دبلوم

 86.5 122  بكالوريوس

 11.3 16  ماجستير فأعلى
  100.0 141  المجموع

  

 معظم أفراد العينة من حملـة البكـالوريوس حيـث يمثلـون             أن) 1(يبين جدول رقم    

 ، فـأعلى   حملة الماجـستير   من عينة الدراسة من   % 11.3بينما   ،من عينة الدراسة  % 86.5

  .لدراسةعينة ا من %2.1حاملي درجة الدبلوم  بلغت نسبةو

  

     :  الشهادة المهنية
  حسب الشهادة المهنيةالدراسةتوزيع عينة  2 جدول

  النسبة المئوية التكرار  الشهادة المهنية

 ACPA 10 7.1المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

 CPA 2 1.4أمريكية 

 ACCA, CA 0 0بريطانية 

 0 0  أخري

 91.5 129  ال يوجد
 100 141  المجموع
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 معظم أفراد العينة ليس لديهم شهادات مهنية حيث بلغت نسبة           ان) 2(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة حـصلوا علـى شـهادة      % 7.1من عينة الدراسة،  بينما       % 91.5نسبتهم  

من عينة الدراسة حـصلوا علـى       % 1.4 ، و    ACPAالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين     

 ,ACCA بريطانيـة  من عينة الدراسة حصلوا على شهادة %0 ، و CPAية شهادة أمريك

CA من عينة الدراسة حصلوا على شهادات اخرى %0 ، و.  

  

  :التخصص

  حسب سنوات  التخصصالدراسةتوزيع عينة   3 جدول

  النسبة المئوية التكرار  التخصص

 66.7 94  محاسبة

 12.1 17  اقتصاد

 4.3 6  الية ومصرفيةعلوم م

 17.0 24  إدارة أعمال
  100.0 141  المجموع

 

  

  معظم أفراد العينة تخصصهم محاسبة حيـث بلغـت نـسبتهم            أن) 3(يبين جدول رقم    

 من عينـة الدراسـة تخصـصهم إدارة أعمـال،         % 17.0بينما   من عينة الدراسة،  % 66.7

الدراسة تخصصهم علـوم    من عينة   % 4.3من عينة الدراسة تخصصهم اقتصاد، و       % 12.1

   .مالية ومصرفية

  

  :المسمى الوظيفي
   حسب المسمى الوظيفيالدراسةتوزيع عينة  4 جدول

  النسبة المئوية التكرار   المسمى الوظيفي

 57.4 81  صاحب أو شريك مكتب مراجعة

 42.6 60  مدير شركة مساهمة
  100.0 141  المجموع

  

الدراسة مـسماهم الـوظيفي  صـاحب أو         من عينة   % 57.4أن  ) 4(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي صـاحب أو شـريك          % 42.6شريك مكتب مراجعة ، و      

  .مكتب مراجعة
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  :العمر بالسنوات
  حسب العمر بالسنواتالدراسةتوزيع عينة   5 جدول

  النسبة المئوية التكرار  نواتالعمر بالس

 22.7 32   سنة30اقل من 

 27.0 38   سنة40 إلى اقل من 30

 29.8 42   سنة50 إلى اقل من 40

 20.6 29   سنة فأكثر50
  100.0 141  المجموع

  

 سنة، و   30من عينة الدراسة بلغت أعمارهم اقل من        % 22.7أن  ) 5(يبين جدول رقم    

مـن  % 29.8 سنة، و    40 إلى اقل من     30 أعمارهم من    من عينة الدراسة تراوحت   % 27.0

من عينة الدراسة   % 20.6 سنة، و    50 إلى اقل من     40عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من      

   سنة فأكثر50بلغت أعمارهم 

  

  :عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق
  

   مجال التدقيق حسب عدد سنوات الخبرة فيالدراسةتوزيع عينة  6 جدول

  النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق

 33.3 47   سنوات5اقل من 

 30.5 43   سنة5-10

 9.2 13   سنة11-15

 14.9 21   سنة16-20

 12.1 17   سنة 20أكثر من 
  100.0 141  المجموع

  

 لديهم اقل من    من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة     % 33.3أن  ) 6(يبين جدول رقم    

 سـنوات ،  10-5من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من % 30.5 سنوات، و    5

مـن  % 14.9 سنة، و 15-11من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من       % 9.2و  

من عينة الدراسـة  % 12.1 سنة، و 20-16عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من    

   سنة20ة لديهم أكثر من بلغت سنوات الخبر
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  :الجنس
   حسب الجنسالدراسةتوزيع عينة  7 جدول

  النسبة المئوية التكرار  الجنس

 96.5 136  ذكر

 3.5 5  أنثى
  100.0 141  المجموع

  
  

مـن عينـة    % 3.5من عينة الدراسة من الذكور، و       % 96.5أن  ) 7(يبين جدول رقم    

  الدراسة من اإلناث
  

  :مكان الدراسة الجامعية

من عينة الدراسة درسوا في جامعات فلـسطينية، و         % 48.9أن  ) 8(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة درسوا في     % 6.4من عينة الدراسة درسوا في جامعات عربية، و         % 44.7

  .جامعات أجنبية
 

  امعية حسب مكان الدراسة الجالدراسةتوزيع عينة  8 جدول

  النسبة المئوية التكرار  مكان الدراسة الجامعية

 48.9 69  جامعة فلسطينية

 44.7 63  جامعة عربية

 6.4 9  جامعة أجنبية
  100.0 141  المجموع

  
  

   -:أداة الدراسة .3

  : على النحو التاليهوقد تم إعداد االستبان

  .مات أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلواستبانهإعداد  -1

 .الئمتها لجمع البياناتم على المشرف من اجل اختبار مدى االستبانهعرض  -2

 . بشكل أولي حسب ما يراه المشرفاالستبانهتعديل  -3

 والذين قاموا بدورهم بتقـديم      5 على مجموعة من المحكمين    االستبانهتم عرض    -4

 .النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

                                                 
 )2(ملحق رقم  5



 72

 . وتعديل حسب ما يناسبه لالستبانإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية -5

وقد تم   ،    على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة        االستبانهتوزيع   -6

 -: كالتاليجزأين إلى االستبانهتقسيم 

  : الجزء األول

   . فقرات8يحتوى على الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة  ويتكون من 

   : الجزء الثاني

مجاالت تتناول مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخـارجي فـي           يتكون من خمسة    

  :تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله كالتالي

في تحسين جودة عمليـة     التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي      اثر   وضحي: المجال  األول  

  .  فقرة11المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله ، ويتكون من

رأيـه حـول    وتطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخـارجي       أثر   وضحي : لمجال الثاني ا

تحسين جودة عملية المراجعـة و تعزيـز موضـوعية          في  فرضية استمرارية الشركة    

  . فقرات6ويتكون من واستقالل المراجع الخارجي 

ـ إلتعلـى   تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي       أثر   يوضح : المجال الثالث   هزام

 تحسين جودة عمليـة     ودورها تقضي بها معايير المراجعة الدولية       التيبالقواعد المهنية   

  . فقرات5 ويتكون من ،  المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخـصص المهنـي           يوضح : المجال الرابع 

لمعرفـة الكافيـة بطبيعـة نـشاطه        للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة، وا      

ودوره في تحـسين جـودة عمليـة المراجعـة و تعزيـز              والصناعة التي ينتمي إليها   

  . فقرات10، ويتكون من  موضوعيته واستقالله

تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره علـى جـودة           وضحي : المجال الخامس 

 تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضـوعيته  فيوتكلفة وأتعاب عملية المراجعة،     

  . فقرة21 ، ويتكون من واستقالله

هـي اقـل    " 1"بحث الدرجة   " 1"واقل درجة هي    "  10"وقد كانت الدرجة الكلية لكل فقرة من        

  هي أعلى درجة" 10"درجة ، و الدرجة 
  

 -:صدق وثبات االستبيان .4

  :كد من صدقه وثباته كالتاليقامت الباحثة بتقنين فقرات االستبيان وذلك للتأ

   : صدق فقرات االستبيان

  -: هماقامت الباحثة بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين
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  :من خالل عرضها على محكمين االستبيانصدق  )1

أعضاء من أعضاء   ) 7(عرضت الباحثة االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من          

بالجامعة اإلسالمية متخصصين في المحاسـبة       والهندسة    التجارة الهيئة التدريسية في كلية   

 بإجراء ما يلـزم  تواإلدارة  واإلحصاء وقد استجابت الباحثة آلراء السادة المحكمين وقام      

من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبـذلك خـرج                

  .نة االستطالعيةاالستبيان في صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العي

  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان )2

 30وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البالغة             

  . استبانة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له

اثر التغيير اإللزامي للمراجـع     (مجال األول   قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات ال       -أ 

  :)الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

اثـر  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول         )  9(جدول رقم   

 سنوات في   5بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة مدة تزيد عن           

والدرجة الكلية لفقراته،    ) حسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله       ت

، حيـث أن    ) 0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة           

 r المحسوبة اكبر مـن قيمـة        r ، و قيمة     0.05قيمة مستوى الداللة لكل منها اقل من        

، وبذلك  0.361والتي تساوي    ) 28 ودرجة حرية    0.05عند مستوى داللة    (الجدولية  

   .تعتبر فقرات المجال األول  صادقة لما وضعت لقياسه
  

اثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول 9 جدول

  والدرجة الكلية لفقراته) يته واستقاللهتحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوع

 الفقرةمسلسل

اط
رتب
اال

ل 
ام
مع

ية 
نو
مع
 ال
ى
تو
مس

 

1 
يمثل استقالل وموضوعية المراجع الخارجي حجر الزاوية لمصداقية مهنة المراجعـة           

 0.023 0.414  .وأحد أهم مصادرها

2 
ة تحد مـن    يوجد ارتباط بين بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات شركة مدة طويل          

 0.000 0.935  .استقالله وحياده وموضوعيته مما يحد من جودة عملية المراجعة

3 
تدل طول عالقة المراجع الخارجي بعميل عملية المراجعة إلى وجـود مـشاكل فـي               

 0.000 0.810  .استقالله وموضوعيته مما يحد من جودة عملية المراجعة

4 
ي المراجعة إلى تآكل تدريجي لنزاهـة       يؤدي طول عالقة المراجع الخارجي بعميله ف      

 0.000 0.893  .وصدق المراجع مما يحد من جودة عملية المراجعة

 0.000 0.809يؤدي طول فترة العالقة بين المراجع الخارجي وعميل المراجعة إلى تطابق المصالح             5
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 الفقرةمسلسل

اط
رتب
اال

ل 
ام
مع

ية 
نو
مع
 ال
ى
تو
مس

 

بين اإلدارة والمراجع وهو ما يجعل استقالله وموضوعية عملية المراجعة أمراً صعباً            
  .ن جودة عملية المراجعةمما يحد م

6 
أحد اإلجراءات الالزمة لطول بقاء المراجع مدة تزيد عن خمس سنوات يتطلب التغيير             

 0.000 0.726  .اإلجباري للمراجع الخارجي بعد تلك الفترة مما يحسن من جودة عملية المراجعة

7 
 االنهيـارات التـي     إن ظهور فكرة تغيير المراجع الخارجي بعد كل خمس كان سببه          

حدثت لكبريات الشركات المساهمة العالمية في الواليات المتحدة وغيرها من الـدول            
  .ليحول دون تكرار ذلك

0.702 0.000 

8 
طول مدة احتفاظ المراجع الخارجي بعميل المراجعة يقوى عالقته الشخصية بعميـل            

اسـتقالله وبالتـالي    عملية المرجعة مما يقلل مقدرته في المحافظة على موضوعيته و         
  .تؤثر سلبا على عملية المراجعة

0.899 0.000 

9  
طول مدة احتفاظ المراجع الخارجي بعميل المراجعة يجعل العمل روتيني بعيـد عـن              

 0.000 0.779  .اإلبداع مما يؤثر سلباً على جودة عملية المرجعة

10  
قـرارات الهامـة    يكون المراجع الخارجي أكثر توافقاً مع عميل المراجعـة بـشأن ال           

المرتبطة بإعداد التقارير المالية كلما طال أمد ارتباطه بمراجعـة حـسابات عميـل              
  .المراجعة وبدون تحديد مدة زمنية لتغييره مما يزيد من جودة عملية المراجعة

0.666 0.000 

11  
تغيير المراجع بعد كل خمس سنوات من العالقة التعاقدية مع عميل المراجعة يجعلـه              

ع يستطيع معه مقاومة الضغوط التي تمارسها اإلدارة عليه، وتسمح له بـأداء             في وض 
  .عمله بحرفية وموضوعية أفضل مما يزيد من جودة عملية المراجعة

0.685 0.000 

  0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
    

  
مدي تطبيق التغيير اإللزامي    : (لفقرات المجال الثاني  قياس صدق االتساق الداخلي       -ب 

للمراجع الخارجي وأثرة على تقرير المراجعة المتحفظ حول اسـتمرارية الـشركة            

  :)عميل المراجعة(

يبين معامالت االرتباط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المجـال               )  10(جدول رقم   

ثرة على تقرير المراجعـة     مدي تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأ      :( الثاني

والدرجة الكلية لفقراته،  والـذي      ) عميل المراجعة (المتحفظ حول استمرارية الشركة     

، حيـث أن قيمـة      )0.05(يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          

 الجدولية  r المحسوبة اكبر من قيمة      r ، و قيمة     0.05مستوى الداللة لكل منها اقل من       

،  وبذلك تعتبـر     0.361والتي تساوي    ) 28 ودرجة حرية    0.05 مستوى داللة    عند(

  . فقرات المجال الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه
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مدي تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع :( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني  10 جدول

والدرجة الكلية  )عميل المراجعة( المراجعة المتحفظ حول استمرارية الشركة الخارجي وأثرة على تقرير

  لفقراته

 الفقرةمسلسل

ل 
ام
مع

اط
رتب
اال

ى  
تو
مس

ية
نو
مع
ال

 

12 
تحفظ المراجع الخارجي في إبداء رأيه في القـوائم الماليـة طبقـاً للوقـائع               

دة واألحداث التي تواجهه في تنفيذ عملية المراجعة، يؤدى إلى تحـسين جـو            
  .عملية المراجعة وتعزز موضوعية واستقاللية المراجع الخارجي

0.777 0.000 

13 

وجود التزامات قصيرة األجل تزيد عن أصول المشروع المتداولـة النقديـة            
واألخرى القابلة للتحول إلى نقدية بسهولة، تؤدى بـالمراجع الخـارجي إلـى       

عيته وإستقالله ويحسن   التحفظ في تقريره بشأن اإلستمرارية، مما يعزز موضو       
  .جودة عملية المراجعة

0.751 0.000 

14 
ترك الموظفين والعمال أعمالهم لدى الـشركة موضـوع المراجعـة بـسبب             
أوضاعها المالية يؤدى بالمراجع الخارجي إلى التحفظ فـي تقريـره بـشأن             
  .اإلستمرارية، مما يعزز موضوعيته وإستقالله ويحسن جودة عملية المراجعة

0.698 0.000 

15 

إذا ظهرت شكوك لدى المراجع الخارجي حول قدرة الشركة على سداد ديونه            
قصيرة األجل ولكن توجد محاوالت من إدارة المشروع لعالج الموقف، فيجب           
على المراجع التحفظ في تقريره بشأن اإلستمرارية، مما يعـزز موضـوعيته            

  .وإستقالله، ويحسن جودة عملية المراجعة

0.682 0.000 

16 
عدم موافقة المراجع الخارجي على التنازل عن تحفظاته في تقريره، يعـزز            

 0.022 0.417  .موضوعيته وإستقالله ويحسن جودة عملية المراجعة

17 
عدم إصدار المراجع الخارجي تقرير متحفظ خوفاً من فقد أتعابه يـؤثر سـلباً    

 0.002 0.541  .على موضوعيته وإستقالله وعلى جودة عملية المراجعة

  0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  
   

أثر تطبيق التغييـر اإللزامـي      (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث        -ج 

على إتباع المراجع الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة           

ات المراجعة، وزيادة الزيارات الميدانية لفريق المراجعـة للـشركة،          نطاق وإجراء 

 :)وإتباع معايير المراجعة

أثر (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث           )  11(جدول رقم   

تطبيق التغيير اإللزامي على إتباع المراجع الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية           

زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات الميدانيـة لفريـق          المراجعة منها   

 والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبـين أن         )المراجعة للشركة، وإتباع معايير المراجعة    

، حيـث أن قيمـة مـستوى        )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        

عنـد  ( الجدولية   rمحسوبة اكبر من قيمة      ال r ، و قيمة     0.05الداللة لكل منها اقل من      
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، وبذلك تعتبر فقـرات     0.361والتي تساوي    ) 28 ودرجة حرية    0.05مستوى داللة   

  . المجال الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه

  
 على إتباع أثر تطبيق التغيير اإللزامي(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث  11 جدول

المراجع الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة 

  لدرجة الكلية لفقراتهوا) الزيارات الميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتباع معايير المراجعة
  

 الفقرةمسلسل

ل 
ام
مع

اط
رتب
اال

ى  
تو
س
م

ية
نو
مع
ال

 

18 
ع الخارجي لمعايير المراجعة المهنية يؤدي إلي تحـسين جـودة           إتباع المراج 

 0.000 0.722  . عملية المراجعة وتعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

19 
إتباع المراجع الخارجي للخطوات الصحيحة لتنفيذ إجراءات المراجعة يحسن         

 0.001 0.595  .جودة عملية المراجعة و يعزز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

20 
قيام المراجع الخارجي بالزيارات الميدانية لشركة العميل يحسن جودة عمليـة           

 0.000 0.659  .المراجعة ويعزز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

21 
التزام المراجع الخارجي بتطبيق قواعد السلوك المهني التي تحكم مـسؤولياته           

لسرية، السلوك المهني، والمعايير التقنيـة      والمتعلقة باالستقاللية، الموضوعية،ا  
  .يحسن جودة عملية المراجعة و يعزز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

0.806 0.000 

22  
اعتماد المراجع الخارجي على االختبارات األساسية مـن خـالل اختبـارات            
تفاصيل العمليات واألرصدة يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضـوعية          

  .ل المراجع الخارجيواستقال
0.518 0.003 

  0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة  
  

مدى تطبيق التغيير اإللزامـي     (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع        -د 

ـ             ة، وأثره على التخصص المهني للمراجع الخارجي في صـناعة عميـل المراجع

  :)والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الرابـع            )  12(جدول رقم   

مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخصص المهني للمراجع الخـارجي فـي             (

 )الصناعة التي ينتمي إليها   صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه و       

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى              

 r ، و قيمـة      0.05، حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل منها اقـل مـن             )0.05(داللة  

 ) 28 ودرجـة حريـة      0.05عند مستوى داللة    ( الجدولية   rالمحسوبة اكبر من قيمة     

  . ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع  صادقة لما وضعت لقياسه0.361اوي والتي تس
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مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع  12 جدول

افية بطبيعة نشاطه والصناعة التخصص المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الك

  والدرجة الكلية لفقراته) التي ينتمي إليها

  

 الفقرةمسلسل

ل 
ام
مع

اط
رتب
اال

ى  
تو
س
م

ية
نو
مع
ال

 

13 
ارجي توفر المعرفة التخصصية في صناعة عميل المراجعة لدى المراجع الخ         

  .موضوعيته واستقاللهيحسن جودة عملية المراجعة ويعزز 
0.650 0.000 

24 
ز ارجي يحسن جودة عملية المراجعة ويعز     برة الفنية لدى المراجع الخ    توفر الخ 

  .موضوعيته واستقالله
0.787 0.000 

25 
ارجي يحسن جودة عملية المراجعـة       لدى المراجع الخ   المؤهالت العلمية ر  توف

  .ز موضوعيته واستقاللهويعز
0.393 0.032 

26 
شأة يحسن جودة عملية    نقدرة وكفاءة المراجع الخارجي في فهم طبيعة عمل الم        

  .ز موضوعيته واستقاللهالمراجعة ويعز
0.610 0.000 

27  
 جـودة   طبيعة تمويلها يحـسن   جع الخارجي لطرق هيكلية الشركة و     فهم المرا 

 .ز موضوعيته واستقاللهعملية المراجعة ويعز
0.781 0.000 

28  
 فهم المراجع الخارجي للخطوات اإلجرائية واستراتيجيات العمـل للمؤسـسة         

 ز موضوعيته واستقاللهة ويعزيحسن جودة عملية المراجع
0.817 0.000 

29  
ز ويعزألهداف المؤسسة يحسن جودة عملية المراجعة        فهم المراجع الخارجي  

  .موضوعيته واستقالله
0.869 0.000 

30  
فهم المراجع الخارجي لطبيعة عمل المؤسـسة وتحديـد منـاطق الخطـورة             

  .ستقاللهاز موضوعيته وويعزمراجعة المحتملة يحسن جودة عملية ال
0.729 0.000 

31  
خليـة يحـسن    الدابالنظام المحاسبي ونظام المراقبة     معرفة المراجع الخارجي    

  . ز موضوعيته واستقاللهجودة عملية المراجعة ويعز
0.654 0.000 

32  

ـ         سياسـات  شركة العميـل    فهم المراجع الخارجي ألسباب اختيار وتطبيـق ال

ز ملها يحسن جودة عملية المراجعة ويعز     متها لع ءة ومدى مال  محاسبية ودراسي 

  .موضوعيته واستقالله

0.750 0.000 

  0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة  
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دراسة وتحليل تطبيق اإللـزام     (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس        -ه 

ير المراجع الخارجي وأثره على جودة وتكلفة وأتعـاب عمليـة المراجعـة، و              بتغي

  :)تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الخـامس           ) 13(جدول رقم   يبين  

 وتكلفـة   دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره علـى جـودة           (

وأتعاب عملية المراجعة، و تحسين جودة عمليـة المراجعـة وتعزيـز موضـوعيته              

 والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند             )واستقالله

 ، و قيمة    0.05، حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل منها اقل من           )0.05(مستوى داللة   

r    مة   المحسوبة اكبر من قيr   28 ودرجة حريـة     0.05عند مستوى داللة    ( الجدولية ( 

، وبذلك تعتبر فقرات المجال الخامس  صـادقة لمـا وضـعت             0.361والتي تساوي   

  . لقياسه

  
دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس  13 جدول

لخارجي وأثره على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، و تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز المراجع ا

  والدرجة الكلية لفقراته) موضوعيته واستقالله

 الفقرةمسلسل
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33 
طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة يؤثر على           

 0.000 0.669  . في عملية المراجعةجودة أدائه

34 
طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة يؤثر على           

 0.000 0.786  .أدائه المهني وحياده واستقالله

35 

أحد األسباب المطالبة بتغيير المراجع الخارجي بعد فترة محددة من الزمن هو            
بين عميل المراجعة تؤدي إلى أن يصبح       أن طول فترة العالقة بين المراجع و      

المراجع ذو نظرة غير متجددة لفحص حسابات عميلـه، ممـا يـؤدي إلـى               
  .انخفاض جودة أدائه في عملية المراجعة

0.894 0.000 

36 
المراجعة االختيارية التي يقوم بها المراجع الخارجي قد تكون تكرارا لما تـم             

 توافر نزعة استباق النتائج، مما يؤدي       سابقاً مع نفس العميل، وهو ما قد يعني       
  .إلى عدم جودة أدائه في عملية المراجعة

0.914 0.000 

37  
الثقة التي يوليها المراجع الخارجي في عميل المراجعة يجعله يعتمد على نفس            
أوراق ووثائق العمل التي تمت في السابق، مما يؤدي إلى عدم جودة أدائه في              

  .عملية المراجعة
0.767 0.000 

38  

طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة تؤدي إلى           
االعتقاد بأنه على علم تام بمشاكله، مما يجعله يفقد أهم الصفات التي يجب أن              
يتحلى بها وهي الشك المهني، مما يؤدي إلى عدم جودة أدائـه فـي عمليـة                

  .المراجعة

0.802 0.000 

39  
جع الخارجي الشك المهني يؤدي إلى احتمال احتواء القوائم         عدم ممارسة المرا  

المالية على أخطاء لم يكتشفها، مما يؤدي إلى عدم جـودة أداءه فـي عمليـة                
  .المراجعة

0.604 0.000 
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40  
طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعـة تجعلـه            

فه لألخطاء، مما يؤدي إلى     يؤدي عمله بتراخي وتزداد معها فرصة عدم اكتشا       
  .عدم جودة أدائه في عملية المراجعة

0.883 0.000 

41  
طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعا لحسابات عميل المراجعة يؤدي إلى           
زيادة خطر فقد المراجع الستقالله وموضوعيته، وهو ما يؤدي في النهاية إلى            

  .انخفاض جودة األداء في عملية المراجعة
0.876 0.000 

42  
تكلفة تسويق عملية المراجعة هي تكلفة ما تقوم به مكاتب وشركات المراجعة            
من جهود لكسب عمالء جدد أو اإلبقاء على العمالء القدامى يؤثر سلبا علـي              

  .استقالل المراجع وجودة عملية المراجعة
0.789 0.000 

43  

ي يتحملها المراجع   اإللزام بتغيير المراجع الخارجي سوف يزيد من التكلفة الت        
عند كل تغيير وذلك ألن البدء في عملية المراجعة من الـصفر تحتـاج إلـى                
الكثير من الجهد المادي والمعنوي لكسب المعرفة بنظـام تعـامالت العميـل             
الجديد ونظام الحسابات مما يؤثر سلبا على استقالل المراجع وجـودة عمليـة             

  .المراجعة

0.710 0.000 

44  
ضيه المراجع الخارجي في التآلف مع إجراءات المحاسبة التـي          الوقت الذي يق  

يطبقها العميل الجديد و التآلف مع نظام الرقابة الداخلية لديه سوف يزيد مـن              
  .تكلفة عملية المراجعة

0.740 0.000 

45  

التكلفة اإلضافية التي يتحملها عميل المراجعة عندما يقوم بتغييـر المراجـع            
 اإللزام بتغيير المراجعين المتمثلة في تكلفة االختيار        األول بمراجع آخر بسبب   

وتكلفة الوقت المستخدم لدعم المراجع الجديد تؤثر علـي اسـتقالل المراجـع         
  .الخارجي وجودة عملية المراجعة

0.869 0.000 

46  

يترتب على اإللزام بتغيير المراجع الخارجي ازدياد عبء العمل على أفـراد            
وزيادة العبء على المراجعين الداخليين بسبب تقديم       مكتب أو شركة المراجعة     

المعلومات الضرورية للمراجع الجديد مما يـؤثر علـي اسـتقالل المراجـع             
  .الخارجي وجودة عملية المراجعة

0.792 0.000 

47  
ارتفاع التكلفة المصاحبة لتغيير المراجع عن المنافع المتوقعة منه يعتبر أهـم            

 0.000 0.679  .مبررات رفض تطبيقه

48  
استقالل وموضوعية المراجع الخارجي عند مراجعته للقوائم الماليـة لعميـل           

 0.000 0.712  .المراجعة تتأثر بطول أمد عالقته التعاقدية معه

49  
المنافع المتوقعة من وراء تطبيق فكرة تغيير المراجع تفوق التكلفة أو خسارة            

اخلية لديه مما يزيد اسـتقالل      المعرفة بنشاط العميل ونظم حساباته والرقابة الد      
  .المراجع الخارجي وجودة عملية المراجعة

0.633 0.000 

50  

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي يحد من تغيير أتعـاب المراجعـة التـي             
يتقاضاها المراجع الخارجي والتي تعتبر احد المؤشرات المهمة التـي تـؤثر            

 يزيد استقالل المراجع الخارجي     على استقالله وجودة الخدمة التي يقدمها مما      
  . وجودة عملية المراجعة

0.748 0.000 

51  

تعتقد بأنه في ظل المنافسة الحادة في سوق مهنة المراجعة تميل األتعاب إلـى              
االنخفاض متأثرة بعامل الطلب والعرض، مما يؤثر سلباً على حياد واستقالل           

لخدمـة التـي    وموضوعية المراجع الخارجي بشكل جوهري وعلى جـودة ا        
  .يقدمها

0.784 0.000 

52  
تعتقد بان اإلجراء الذي وضعه المجمع األمريكي للمحاسبين القانونين بتحديـد           

من مجموع األتعاب الكلية للمراجع الخارجي تؤدي إلـى عـدم           %) 10(نسبة  
  استقالله وحيادته وموضوعيته

0.686 0.000 

 0.000 0.780ي حدة المنافسة فـي سـوق       تعتقد بأن تغيير المراجع الخارجي يخفف او يلغ         53
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خدمات المراجعة ويبعدها عن المنافسة التي قد تجعل منها سلعة كأي سـلعة             
أخرى يمكن تسويقها بطرق غير سوية، مما يؤدي إلى تعزيـز موضـوعية             

  .واستقالل المراجع الخارجي

  0.361 تساوي 28رية  ودرجة ح0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  

  :الصدق البنائي لمجاالت االستبانة

مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكليـة لفقـرات            ) 14(جدول رقم   يبين  

االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقـة قويـة بهـدف                 

 ، و 0.05توى الداللة لكل منها اقل مـن       حيث أن قيمة مس    )0.05(الدراسة عند مستوى داللة     

 ) 28 ودرجـة حريـة      0.05عند مستوى داللـة     ( الجدولية   r المحسوبة اكبر من قيمة      rقيمة  

  .0.361والتي تساوي 

  
  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة 14 جدول

معامل   محتوى المجال المجال
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 األول
التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة         اثر  

  .و تعزيز موضوعيته واستقالله
0.916 0.000 

 الثاني

تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخـارجي ورأيـه حـول فرضـية            أثر  

استمرارية الشركة في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعية          

  .واستقالل المراجع الخارجي

0.813 0.000 

 الثالث

 بالقواعـد   التزامـه تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي علـى        أثر  

 تقضي بها معايير المراجعة الدولية ودورها تحـسين جـودة           التيالمهنية  

  عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

0.378 0.039 

  الرابع

لمهنـي للمراجـع    تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخـصص ا       مدى  

الخارجي في صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعـة نـشاطه           

 ودوره في تحسين جودة عمليـة المراجعـة و          والصناعة التي ينتمي إليها   

  .تعزيز موضوعيته واستقالله

0.669  0.000 

  الخامس

مدى تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره على جـودة وتكلفـة            

ملية المراجعة، في تحسين جودة عمليـة المراجعـة وتعزيـز           وأتعاب ع 

  .موضوعيته واستقالله

0.669 0.000 

  0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة                 
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  :Reliabilityثبات االستبانة 
ستطالعية نفسها بطريقتين همـا طريقـة        خطوات الثبات على العينة اال     ةالباحث تأجر

  .زئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخالتج
  

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية   -أ 
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبـة ومعـدل األسـئلة               

الت االرتبـاط    ، وقد  تم تـصحيح معـام       االستبانهالزوجية  الرتبة لكل محور من محاور        

) Spearman-Brown Coefficient(باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح 

= معامل الثبات   : حسب المعادلة  التالية   
1

2
ر+
 وقد بين جـدول     ،  حيث ر معامل االرتباط     ر

 و  0.8040أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان وقد تراوحت بين            ) 15(رقم  

  .0.8410 وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لجميع الفقرات 0.8526
  

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات  15 جدول

 المجال
معامل   محتوى المجال

 االرتباط
معامل 
 الثبات

مستوى 
المعنوية

 األول
 جودة عملية   اثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين      

  .المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله
0.6722 0.8040 0.000 

 الثاني

تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي ورأيـه حـول         أثر  

فرضية استمرارية الشركة في تحسين جودة عملية المراجعة و         

  .تعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

0.74310.8526 0.000 

 الثالث

تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي علـى التزامـه         أثر  

بالقواعد المهنية التي تقضي بها معـايير المراجعـة الدوليـة           

ودورها تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيـز موضـوعيته          

  واستقالله

0.69110.8173 0.000 

  الرابع

تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخـصص المهنـي         مدى  

ارجي في صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية     للمراجع الخ 

 ودوره في تحـسين     بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها     

  .جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

0.74130.8514 0.000 

  الخامس

مدى تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره على جودة         

اجعة، فـي تحـسين جـودة عمليـة        وتكلفة وأتعاب عملية المر   

  .المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

0.71740.8354 0.000 

 0.000 0.8410 0.7256  جميع الفقرات  

  0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
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  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ    -ب 
 طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات            ثةالباح تاستخدم

 وقد تراوحـت بـين      االستبانهأن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور      ) 16(وقد يبين جدول رقم     

  .0.8754  وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لجميع الفقرات0.8651 و 0.8326
  

  )طريقة ألفا آرونباخ( مالت الثبات معا 16 جدول

عدد   محتوى المجال المجال
 الفقرات

معامل ألفا كرونباخ 
 للثبات

 األول
اثر بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة        

 سنوات في تحسين جودة عملية المراجعة و        5مدة تزيد عن    
  تعزيز موضوعيته واستقالله

11 0.8326 

 الثاني
ق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة علـى        مدي تطبي 

عميـل  (تقرير المراجعة المتحفظ حول استمرارية الـشركة        
  )المراجعة

6  0.8542 

 الثالث

أثر تطبيق التغيير اإللزامي على إتباع المراجـع الخـارجي          
الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة نطاق        

لزيـارات الميدانيـة لفريـق      وإجراءات المراجعة، وزيادة ا   
  المراجعة للشركة، وإتباع معايير المراجعة

5  0.8648 

  الرابع
مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخصص المهنـي         
للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعـة، والمعرفـة         

  الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها
11  0.8651 

  الخامس
يل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره       دراسة وتحل 

على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، و تحسين جـودة     
  عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

21  0.8425 

 0.8754  54  جميع الفقرات  

 
  -:المعالجات اإلحصائية .5

 اإلحـصائي وتـم   SPSSن خالل برنـامج   بتفريغ وتحليل االستبانة م ه الباحث تلقد قام 

  :استخدام االختبارات اإلحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال           -اختبار كولومجروف  -4

 )1- Sample K-S(   

 One sample t testاختبار  -5

 Independent samples t testاختبار  -6

 One Way ANOVAاختبار  -7

 اختبار شفيه للمقارنات المتعددة -8
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א א
א א א א

  

  -:)(Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم          - اختبار كولمجروف  سنعرض

ال وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تـشترط               

نتائج االختبـار حيـث أن      ) 17(ويوضح الجدول التالي رقم     . أن يكون توزيع البيانات طبيعيا    

.05.0(  0.05جال اكبر من قيمة مستوى الداللة  لكل م >sig ( وهذا يدل على أن البيانات

  .تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  
  ) Sample K-S-1(اختبار التوزيع الطبيعي  17 جدول

  
  
  

  

  

  

 المجال
قيمة   محتوى المجال

االختبار 
Z  

مستوى 

  المعنوية

 5تزيد عـن    ال   بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة مدة          اثر األول
 0.401 0.891  سنوات في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

 الثاني
مدي تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة علـى تقريـر المراجعـة             

  0.204 1.065  )مراجعةعميل ال(المتحفظ حول استمرارية الشركة 

 الثالث
أثر تطبيق التغيير اإللزامي على إتباع المراجع الخارجي الخطـوات الـصحيحة            
لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيـادة الزيـارات            

  الميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتباع معايير المراجعة
1.068 0.204  

  الرابع
 التغيير اإللزامي وأثره على التخصص المهني للمراجع الخارجي في          مدى تطبيق 

صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التـي ينتمـي      
  إليها

1.014 0.256 

  الخامس
دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره على جودة وتكلفـة            

حسين جودة عملية المراجعة وتعزيـز موضـوعيته        وأتعاب عملية المراجعة، و ت    
  واستقالله

1.284 0.074 

 0.282 0.987  جميع المجاالت  
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  مناقشة فقرات الدراسة

  

لتحليل فقرات االستبانة ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

 ومستوى الداللة لكـل     tوقيمة  والجداول التالية تحتوي على المتوسط الحسابي والوزن النسبي         

 tفقرة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانـت قيمـة                  

ومـستوى  " 140"عند درجة حرية     1.97 الجدولية والتي تساوي       tالمحسوبة اكبر من القيمة     

، وتكون   %)60ر من    والوزن النسبي اكب   0.05أو مستوى المعنوية اقل من      " ( 0.05"معنوية  

 المحسوبة أصغر   tالفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة              

" 0.05"ومستوى معنويـة    " 140"عند درجة حرية    1.97- الجدولية  والتي تساوي      tمن قيمة     

 العينة في   ، وتكون آراء   %) 60 والوزن النسبي اقل من      0.05أو مستوى المعنوية اقل من      ( 

  0.05الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية اكبر 

  
 في تحسين جودة عملية التغيير اإللزامي للمراجع الخارجياثر ":  تحليل فقرات المجال األول 

  :"المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

 مبينة في   والنتائج" 3" للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد        tتم استخدام اختبار    

محايدة حيث بلغ مستوى    ) 4(والذي تبين أن آراء المستجيبين في الفقرة رقم         ) 18(جدول رقم   

،  أما آراء أفراد العينة في جميـع الفقـرات           0.05 وهي اكبر من     0.085الداللة لتلك الفقرة    

 اكبـر    والوزن النسبي لكل منها    0.05الباقية ايجابية حيث أن مستوى الداللة لكل منها اقل من           

تغيير المراجع بعـد كـل خمـس        " مما يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون على أن           %60من  

سنوات من العالقة التعاقدية مع عميل المراجعة يجعله في وضع يستطيع معه مقاومة الضغوط              

التي تمارسها اإلدارة عليه، وتسمح له بأداء عمله بحرفية وموضوعية أفضل مما يزيـد مـن                

المراجـع الخـارجي    "  ، و يوافقون على أن      % 80.28بوزن نسبي   "   المراجعة جودة عملية 

يكون أكثر توافقاً مع عميل المراجعة بشأن القرارات الهامة المرتبطة بإعداد التقارير الماليـة              

كلما طال أمد ارتباطه بمراجعة حسابات عميل المراجعة وبدون تحديد مدة زمنية لتغييره مما              

طـول مـدة    "  ، و يوافقون علـى أن       %75.25بوزن نسبي   " ة المراجعة د من جودة عملي   يح

احتفاظ المراجع الخارجي بعميل المراجعة يجعل العمل روتيني بعيد عن اإلبداع مما يؤثر سلباً              

طول مدة احتفاظ   "  ، و يوافقون على أن      %72.77بوزن نسبي   " على جودة عملية المرجعة     

وى عالقته الشخصية بعميل عملية المرجعة ممـا يقلـل          المراجع الخارجي بعميل المراجعة يق    

" مقدرته في المحافظة على موضوعيته واستقالله وبالتالي تؤثر سلبا على عمليـة المراجعـة               

إن ظهور فكرة تغيير المراجع الخارجي بعد كـل         "  ، و يوافقون على     %70.64بوزن نسبي   
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المساهمة العالمية فـي الواليـات      خمس كان سببه االنهيارات التي حدثت لكبريات الشركات         

، و يوافقون على    %75.04بوزن نسبي   " المتحدة وغيرها من الدول ليحول دون تكرار ذلك         

أحد اإلجراءات الالزمة لطول بقاء المراجع مدة تزيد عن خمس سنوات يتطلـب التغييـر               "أن  

بوزن نسبي  " جعةمما يحسن من جودة عملية المرا     اإلجباري للمراجع الخارجي بعد تلك الفترة       

يؤدي طول فترة العالقة بين المراجع الخارجي وعميل المراجعة         "، و يوافقون على     73.83%

إلى تطابق المصالح بين اإلدارة والمراجع وهو ما يجعل استقالله وموضوعية عملية المراجعة             

 ن  أ ، و يوافقون علـى    %69.50بوزن نسبي   "  مما يحد من جودة عملية المراجعة      أمراً صعباً 

يؤدي طول عالقة المراجع الخارجي بعميله في المراجعة إلى تآكل تدريجي لنزاهة وصـدق              "

، و يوافقـون علـى أن   %63.69بوزن نـسبي  "  مما يحد من جودة عملية المراجعة المراجع

طول عالقة المراجع الخارجي بعميل عملية المراجعة تدل إلى وجود مشاكل فـي اسـتقالله               "

 ه، و يوافقون على أن    %69.43بوزن نسبي   "  جودة عملية المراجعة    مما يحد من   وموضوعيته

يوجد ارتباط بين بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات شركة مدة طويلة تحد من استقالله              "

، و يوافقـون    %73.62بوزن نسبي   " وحياده وموضوعيته مما يحد من جودة عملية المراجعة       

 مهنة المراجعة   ارجي يمثل حجر الزاوية لمصداقية    استقالل وموضوعية المراجع الخ   "على أن   

  %.86.38بوزن نسبي " وأحد أهم مصادرها

التغيير  اثر   وضحي(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول         

)  في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله         اإللزامي للمراجع الخارجي  

  وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايـد  % 73.68 الوزن النسبي  تساوي   ، و 7.37تساوي    

 1.97 الجدولية والتي تساوي     t وهي اكبر من قيمة      8.254 المحسوبة تساوي    tوقيمة  " 60% "

 أن التغييـر اإللزامـي     مما يـدل علـى       0.05 وهي اقل من     0.000مستوى الداللة تساوي    و

له اثر في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز         ل  مراجعا لحسابات العمي  لمراجع الخارجي   ل

  . الخارجيموضوعية واستقالل المراجع

أصحاب الشركات المساهمة وأصحاب مكاتب      من وجهة نظر  أن النتائج   وترجع الباحثة   

 وجد فيها كل من     والتيملية  عناتج عن واقع التجربة ال     أهمية التغيير اإللزامي      تشير إلى  التدقيق

 المساهمة ومدققي الحسابات أن طول المدة تولد نوع من التآلف والعالقـات             أصحاب الشركات 

  .مدققي الحسابات ةاستقاللي قد تؤثر على التيالشخصية 

حيث أشارت الدراسة إلي     2007يوسف جربوع،    دراسة   إليهوهذا يتفق مع ما توصلت      

 ودراسة  استقالله،سوف تنقص من موضوعيته و     رة التعاقدية بين المراجع وعميلة    أن طول الفت  

Kemp Robert et al., 1983أن التغيير اإللزامي للمراجـع الخـارجي     والتي توصلت إلي

 والتي أيـدت التغييـر اإللزامـي    Nashwa George, 2004 واتفقت مع، يعتبر أمر ضروري



 87

للمراجعين كنتيجة لطول فترة العالقة التعاقدية بين المراجعين وعمالء المراجعة والذي تؤدي            

 ,Li and Wang لي فساد الشك المهني عندهم وفساد حيادهم واستقاللهم، وكـذلك دراسـة  إ

الـشركات   وأن    والتي توصلت إلي أن مدة خدمة المدقق تؤثر على اسـتقالل المـدقق             2005

 ,Copley and Doucetوأيضا دراسة .  يجب أن تطبق التغيير اإللزامي في السوق المدرجة

كلما طالت مدة االرتباط بين المدقق والعميل كلما زادت فرصة           والتي توصلت إلي انه      1993

 بـضرورة التغييـر اإللزامـي للمـدقق         ، ولقد أوصت الدراسة   أن تتدنى كفاءة عملية التدقيق    

 ,Stephen A. Zeffو  Walker et al., 2001  ولم تتفق النتائج مع كـل مـن    .الخارجي

  .ضروري لجودة عملية التدقيق غير أن التغيير اإللزامي إلي والتي توصلت 2003
  

اثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية (نتائج تحليل فقرات المجال األول 18 جدول

  )المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

  محتوى الفقرة  الفقرة
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 0.000 8.254 73.68 7.37  جميع الفقرات  
يمثل استقالل وموضوعية المراجع الخـارجي حجـر الزاويـة            1

 0.000 14.425 86.38 8.64  .لمصداقية مهنة المراجعة وأحد أهم مصادرها

يوجد ارتباط بين بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات شركة           2
ته مما يحـد مـن      مدة طويلة تحد من استقالله وحياده وموضوعي      

  .جودة عملية المراجعة
7.36 73.62 7.177 0.000 

تدل طول عالقة المراجع الخارجي بعميل عملية المراجعة إلـى            3
وجود مشاكل في استقالله وموضوعيته مما يحد من جودة عملية          

  .المراجعة
6.94 69.43 5.032 0.000 

 إلـى   يؤدي طول عالقة المراجع الخارجي بعميله في المراجعـة          4
تآكل تدريجي لنزاهة وصدق المراجع مما يحد من جودة عمليـة           

  .المراجعة
6.37 63.69 1.736 0.085 

يؤدي طول فترة العالقة بين المراجع الخارجي وعميل المراجعة           5
إلى تطابق المصالح بين اإلدارة والمراجع وهو ما يجعل استقالله          

من جودة عملية   وموضوعية عملية المراجعة أمراً صعباً مما يحد        
  .المراجعة

6.95 69.50 5.037 0.000 

أحد اإلجراءات الالزمة لطول بقاء المراجع مدة تزيد عن خمـس             6
سنوات يتطلب التغيير اإلجباري للمراجع الخارجي بعد تلك الفترة         

  .مما يحسن من جودة عملية المراجعة
7.38 73.83 8.414 0.000 

رجي بعد كل خمس كان سببه      إن ظهور فكرة تغيير المراجع الخا       7
االنهيارات التي حدثت لكبريات الشركات المساهمة العالمية فـي         

  .الواليات المتحدة وغيرها من الدول ليحول دون تكرار ذلك
7.50 75.04 8.368 0.000 

طول مدة احتفاظ المراجع الخارجي بعميل المراجعة يقوى عالقته           8
 مقدرته في المحافظـة     الشخصية بعميل عملية المرجعة مما يقلل     

على موضوعيته واستقالله وبالتالي تـؤثر سـلبا علـى عمليـة            
  .المراجعة

7.06 70.64 5.413 0.000 

 0.000 6.769 72.77 7.28طول مدة احتفاظ المراجع الخارجي بعميل المراجعة يجعل العمل           9
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  محتوى الفقرة  الفقرة
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روتيني بعيد عن اإلبداع مما يؤثر سـلباً علـى جـودة عمليـة              
  .المرجعة

ون المراجع الخارجي أكثر توافقاً مع عميل المراجعـة بـشأن           يك  10
القرارات الهامة المرتبطة بإعداد التقارير المالية كلما طال أمـد          
ارتباطه بمراجعة حسابات عميل المراجعة وبدون تحديـد مـدة          

  . من جودة عملية المراجعةحدزمنية لتغييره مما ي

7.52 75.25 10.294 0.000 

 بعد كل خمس سنوات من العالقة التعاقديـة مـع           تغيير المراجع   11
عميل المراجعة يجعله في وضع يستطيع معه مقاومة الـضغوط          
التي تمارسها اإلدارة عليه، وتسمح لـه بـأداء عملـه بحرفيـة             

  .وموضوعية أفضل مما يزيد من جودة عملية المراجعة

8.03 80.28 13.289 0.000 

   1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 140( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  
  

تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي ورأيـه حـول         أثر  ": تحليل فقرات المجال الثاني     

تعزيز موضوعية واسـتقالل     فرضية استمرارية الشركة في تحسين جودة عملية المراجعة و        

  ":المراجع الخارجي

والنتائج مبينة في   " 3"لمتوسط المحايد    للفروق بين متوسط الفقرة وا     tتم استخدام اختبار    

والذي تبين أن آراء المستجيبين في جميع الفقرات ايجابية حيث أن مـستوى             ) 19(جدول رقم   

ممـا يعنـي أن آراء      % 60 والوزن النسبي لكل منها اكبر من        0.05الداللة لكل منها اقل من      

لى التنازل عن تحفظاتـه فـي       عدم موافقة المراجع الخارجي ع    "أفراد العينة يوافقون على أن      

، %80.57بوزن نسبي   "  قالله ويحسن جودة عملية المراجعة    تقريره، يعزز موضوعيته واست   

تحفظ المراجع الخارجي في إبداء رأيه في القوائم المالية طبقـاً للوقـائع             "و يوافقون على أن     

مليـة المراجعـة    واألحداث التي تواجهه في تنفيذ عملية المراجعة، يؤدى إلى تحسين جودة ع           

، و يوافقون على أن     %79.65بوزن نسبي   " وعية واستقاللية المراجع الخارجي   وتعزز موض 

عدم إصدار المراجع الخارجي تقرير متحفظ خوفاً من فقد أتعابه يؤثر سلباً على موضـوعيته               "

وجـود  "، و يوافقون على أن      %78.23بوزن نسبي   " تقالله وعلى جودة عملية المراجعة    واس

مات قصيرة األجل تزيد عن أصول المشروع المتداولة النقدية واألخرى القابلـة للتحـول     التزا

إلى نقدية بسهولة، تؤدى بالمراجع الخارجي إلى التحفظ في تقريره بشأن االسـتمرارية، ممـا      

، و  %73.62بـوزن نـسبي     " يعزز موضوعيته واستقالله ويحسن جودة عمليـة المراجعـة        

 شكوك لدى المراجع الخارجي حول قدرة الشركة علـى سـداد            إذا ظهرت "يوافقون على أن    

ديونه قصيرة األجل ولكن توجد محاوالت من إدارة المشروع لعالج الموقف، فيجـب علـى               

المراجع التحفظ في تقريره بشأن االستمرارية، مما يعزز موضوعيته واستقالله، ويحسن جودة            
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ترك الموظفين والعمال أعمالهم    "ى أن   ، و يوافقون عل   %72.70بوزن نسبي   " عملية المراجعة 

لدى الشركة موضوع المراجعة بسبب أوضاعها المالية يؤدى بالمراجع الخارجي إلى الـتحفظ             

 "في تقريره بشأن االستمرارية، مما يعزز موضوعيته واستقالله ويحسن جودة عملية المراجعة           

  %.70.35بوزن نسبي 

تطبيق التغيير  أثر  (ع فقرات المجال الثاني   وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجمي      

اإللزامي للمراجع الخارجي ورأيه حول فرضية استمرارية الشركة في تحسين جودة عمليـة             

  ، و الوزن النسبي       7.59تساوي   )تعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي     المراجعة و 

 المحسوبة تساوي    tقيمة  و% " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 75.85تساوي  

، و مـستوى الداللـة تـساوي          1.97 الجدولية والتي تـساوي        t وهي اكبر من قيمة      9.004

إللزامي للمراجع الخارجي له اثر     التغيير ا تطبيق   مما يدل على أن      0.05 وهي اقل من     0.000

ن جـودة    وبين تحسي  )عميل المراجعة (على تقرير المراجعة المتحفظ حول استمرارية الشركة        

  .عملية المراجعة وتعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

وترى الباحثة أن النتائج من وجهة نظر كل من أصحاب الشركات المساهمة والمـدققين          

مؤيدة ألهمية التغيير اإللزامي في رأي المدقق الخـارجي حـول فرضـية             الخارجيين جاءت   

ض لها كل من مدقق الحسابات وأصحاب       تي يتعر من التجربة ال  نابعا  وذلك  استمرارية الشركة   

الشركات المساهمة، فإن مدقق الحسابات قد يتعرض للعزل إذا تحفظ في كتابة التقريـر ممـا                

  رأيه المتحفظ وذلك للحفاظ علـى العميـل، أمـا بالنـسبة            إبداء في   إلبداء رأي نظيف  ه  دفعي

 مصداقيتها  للشركةاهته يبقى    بقاء المراجع الخارجي على نز     فان الشركات المساهمة    ألصحاب

لتجنب فقدان العميل قد يـسبب فـي        نظيف  مع العمالء ولكن عندما يبدأ المدقق في إبداء رأي          

     . محتملة وخسارات يصعب تجنبهاتالنهياراتعرض الشركات المساهمة 

العوامـل   درس   والذي   2004يوسف باسودان وآخرون،    ولقد اتفقت النتائج مع كل من       

تحفـظ  أحد هـذه العوامـل هـو        وتبين أن   في الشركات السعودية     المراجع   تغييرالمؤثرة في   

، وكذلك دراسة    مما يؤثر علي استقالل وموضوعية المراجع      المراجعةتقرير  المراجع في كتابة    

Imhoff, E.A. Jr, 2003    والذي توصل إلي ضرورة استخدام التغييـر اإللزامـي لـضمان 

 .Sandra K. Gates, D، وأيـضا أتفـق مـع    ر الماليـة سالمة وكفاءة عملية إعداد التقاري

Jordan Lowe, Philip M.J. Reckers, 2007  أن الثقـة فـي    والذين توصلوا الـي أن

  .التقارير المالية تتزايد مع تطبيق التغيير اإللزامي للمدقق
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اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة على تقرير مدي تطبيق التغيير (نتائج تحليل فقرات المجال الثاني 19 جدول

  )عميل المراجعة(المراجعة المتحفظ حول استمرارية الشركة 
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 0.000 9.004 75.85 7.59  جميع الفقرات  
ماليـة  تحفظ المراجع الخارجي في إبداء رأيه في القـوائم ال           12

طبقاً للوقائع واألحداث التي تواجهـه فـي تنفيـذ عمليـة            
المراجعة، يؤدى إلى تحسين جودة عملية المراجعة وتعـزز         

  .موضوعية واستقاللية المراجع الخارجي

7.96 79.65 12.510 0.000 

وجود التزامات قصيرة األجل تزيد عن أصـول المـشروع          13
ول إلى نقدية بـسهولة،  المتداولة النقدية واألخرى القابلة للتح   

تؤدى بالمراجع الخارجي إلى التحفظ فـي تقريـره بـشأن           
االستمرارية، مما يعزز موضوعيته واستقالله ويحسن جودة       

  .عملية المراجعة

7.36 73.62 7.137 0.000 

ترك الموظفين والعمال أعمالهم لـدى الـشركة موضـوع            14
خـارجي  المراجعة بسبب أوضاعها المالية يؤدى بالمراجع ال     

إلى التحفظ في تقريره بـشأن االسـتمرارية، ممـا يعـزز            
  .موضوعيته واستقالله ويحسن جودة عملية المراجعة

7.04 70.35 6.199 0.000 

إذا ظهرت شكوك لدى المراجع الخارجي حول قدرة الشركة           15
على سداد ديونه قصيرة األجل ولكن توجد محـاوالت مـن           

ب على المراجع التحفظ    إدارة المشروع لعالج الموقف، فيج    
في تقريره بشأن االستمرارية، ممـا يعـزز موضـوعيته          

  .واستقالله، ويحسن جودة عملية المراجعة

7.27 72.70 8.109 0.000 

عدم موافقة المراجع الخارجي على التنازل عن تحفظاته في           16
تقريره، يعزز موضوعيته واستقالله ويحسن جودة عمليـة        

  .المراجعة
8.06 80.57 16.319 0.000 

عدم إصدار المراجع الخارجي تقرير متحفظ خوفاً من فقـد            17
أتعابه يؤثر سلباً على موضوعيته واستقالله وعلـى جـودة          

  .عملية المراجعة
7.82 78.23 9.385 0.000 

  1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 140( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
 

  

 التزامـه تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي علـى        ثر  أ": تحليل فقرات المجال الثالث     

 تقضي بها معايير المراجعة الدولية ودورهـا تحـسين جـودة عمليـة              التيبالقواعد المهنية   

  ":تعزيز موضوعيته واستقالله المراجعة و

والنتائج مبينة في   " 3" للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد        tتم استخدام اختبار    

بين آراء أفراد العينة في جميع الفقرات ايجابية حيـث أن مـستوى             يوالذي  ) 20(ول رقم   جد

 ممـا يعنـي أن آراء       %60 والوزن النسبي لكل منها اكبر من        0.05الداللة لكل منها اقل من      

إتباع المراجع الخارجي لمعايير المراجعة المهنية يـؤدي إلـي          "أفراد العينة يوافقون على أن      

بوزن نـسبي   "  وضوعية واستقالل المراجع الخارجي   ملية المراجعة وتعزيز م   تحسين جودة ع  



 91

إتباع المراجع الخارجي للخطوات الصحيحة لتنفيذ إجراءات       "، و يوافقون على أن      % 87.52

بوزن " المراجعة يحسن جودة عملية المراجعة و يعزز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي          

التزام المراجع الخارجي بتطبيق قواعد السلوك المهني       "، و يوافقون على أن      %87.23نسبي  

التي تحكم مسؤولياته والمتعلقة باالستقاللية، الموضوعية،السرية، السلوك المهني، والمعـايير          

بـوزن  " التقنية يحسن جودة عملية المراجعة و يعزز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي          

راجع الخارجي بالزيـارات الميدانيـة لـشركة        قيام الم "، و يوافقون على أن      %85.18نسبي  

بـوزن  " العميل يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضوعية واستقالل المراجع الخـارجي          

اعتماد المراجع الخارجي على االختبارات األساسية من       "، و يوافقون على أن      %83.62نسبي  

اجعة ويعزز موضـوعية    خالل اختبارات تفاصيل العمليات واألرصدة يحسن جودة عملية المر        

  .%82.41بوزن نسبي " واستقالل المراجع الخارجي

تطبيـق  أثـر   ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثالـث          

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي على إلتزامه بالقواعد المهنية التى تقـضي بهـا معـايير               

) تعزيـز موضـوعيته واسـتقالله      لية المراجعة و  المراجعة الدولية ودورها تحسين جودة عم     

 من  الوزن النسبي المحايد      كبروهي ا % 85.19، و الوزن النسبي  تساوي           8.52تساوي      

 الجدولية والتـي تـساوي   tوهي اكبر من قيمة   13.508  المحسوبة تساويtوقيمة " 60%"

 تطبيـق   ل علـى أن    مما يـد   0.05 وهي اقل من     0.000 ، و مستوى الداللة تساوي           1.97

 إتباع المراجع الخارجي الخطـوات الـصحيحة لتنفيـذ عمليـة            ىأثر عل له  التغيير اإللزامي   

المراجعة منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات الميدانية لفريق المراجعـة            

عمليـة المراجعـة ويعـزز موضـوعية        يحسن جودة   مما   للشركة، وإتباع معايير المراجعة   

  .تقالل المراجع الخارجيواس

في وترى الباحثة أن اتفاق آراء كل من أصحاب الشركات المساهمة ومدققي الحسابات             

ودورها في دعم استقالل المراجع الخارجي وتحسين جودة عملية         أهمية اتباع معايير المحاسبة     

رجي المراجعة يعزى إلي أن أصحاب الشركات المساهمة تجد أهمية في تطبيق المدقق الخـا             

وتكرار الزيارات الميدانية لما يعكسه ذلك علـى         تطبيقها   إجراءاتلمعايير المراجعة الدولية و     

 وكذلك فان المراجعين الخارجين يلتزمون بمعـايير المراجعـة          ، الشركة الحفاظ على ديمومة  

 أن  الباحثـة وترى   .لما ينتج عنه من تعزيز الستقاللهم وتحسين جودة عملية المراجعة         الدولية  

التزام المراجع الخارجي بمعايير المراجعة الدولية يعبر عن التزام المراجع بـالجودة وحـسن              

  . منه أثناء تنفيذ مهامه الموكلة إليهالمطلوبةاألداء 

أشارت إلي أن أحد     والتي   2004 هذه النتائج مع دراسة يوسف باسودان وآخرون،         تتفق

جي يرجع إلي الخالف فـي تنفيـذ عمليـة          العوامل المؤثرة علي تغيير الشركة للمدقق الخار      
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 والتي أشار إلـي أن  Ferdinand A. Gul, 2002; 2003المراجعة، وأيضا تتفق مع دراسة 

، لعميـل  الخدمات االستشارية ل    المدقق أحد العوامل التي تؤثر على استقالل المراجع هي تقديم        

 ,.Elitzur et alمع دراسـة  ، وكذلك تتفق النتائج والمنافسة بين المراجعين الجتذاب العمالء

 والذي أشار إلي ضرورة تمتع المراجع الخارجي  بالكفاية الفنية واالستقالل والحيـاد              1996

والموضوعية أثناء فحصه للقوائم المالية تؤدي إلى تحقيق مستوى عال من الجودة في عمليـة               

 .المراجعة

  
أثر تطبيق التغيير اإللزامي على إتباع المراجع الخارجي ( الثالثنتائج تحليل فقرات المجال 20 جدول

الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات الميدانية 

  )لفريق المراجعة للشركة، وإتباع معايير المراجعة
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 0.000 13.508 85.19 8.52  جميع الفقرات  
إتباع المراجع الخارجي لمعايير المراجعة المهنية يؤدي إلي          18

تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعية واستقالل       
  . المراجع الخارجي

8.75 87.52 19.801 0.000 

نفيـذ  إتباع المراجع الخـارجي للخطـوات الـصحيحة لت          19
إجراءات المراجعة يحسن جودة عملية المراجعة و يعـزز         

  .موضوعية واستقالل المراجع الخارجي
8.72 87.23 18.059 0.000 

قيام المراجع الخارجي بالزيارات الميدانية لشركة العميـل          20
يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضوعية واسـتقالل        

  .المراجع الخارجي
8.36 83.62 10.076 0.000 

التزام المراجع الخارجي بتطبيق قواعد السلوك المهني التي          21
ــتقاللية،    ــة باالسـ ــسؤولياته والمتعلقـ ــم مـ تحكـ
الموضوعية،السرية، السلوك المهنـي، والمعـايير التقنيـة        
يحسن جودة عملية المراجعة و يعزز موضوعية واستقالل        

  .المراجع الخارجي

8.52 85.18 12.113 0.000 

راجع الخارجي على االختبارات األساسـية مـن        اعتماد الم   22
خالل اختبارات تفاصيل العمليات واألرصدة يحسن جـودة        
عملية المراجعة ويعزز موضـوعية واسـتقالل المراجـع         

  .الخارجي

8.24 82.41 9.955 0.000 

 1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 140( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخـصص المهنـي          ": ل الرابع   تحليل فقرات المجا  

للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي            

  :"تعزيز موضوعيته واستقالله ودوره في تحسين جودة عملية المراجعة و ينتمي إليها

والنتائج مبينة في   " 3"وسط الفقرة والمتوسط المحايد      للفروق بين مت   tتم استخدام اختبار    

 أفراد العينة في جميع الفقرات ايجابيـة حيـث أن           جميعوالذي تبين أن آراء     ) 21(جدول رقم   

 مما يعني أن    %60 والوزن النسبي لكل منها اكبر من        0.05مستوى الداللة لكل منها اقل من       

اءة المراجع الخارجي في فهم طبيعة عمل المنشأة        قدرة وكف "آراء أفراد العينة يوافقون على أن       

، %86.81بـوزن نـسبي     "  يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضـوعيته واسـتقالله        

معرفة المراجع الخارجي بالنظام المحاسبي ونظام المراقبة الداخلية يحسن         "يوافقون على أن    و

، و يوافقون على    %86.60 بوزن نسبي  " جودة عملية المراجعة ويعزز موضوعيته واستقالله     

توفر المؤهالت العلمية لدى المراجع الخارجي يحسن جودة عمليـة المراجعـة ويعـزز              "أن  

توفر الخبرة الفنية لـدى     "، و يوافقون على أن      %83.97بوزن نسبي   " موضوعيته واستقالله 

بـوزن نـسبي    " المراجع الخارجي يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضوعيته واستقالله        

فهم المراجع الخارجي لطرق هيكلية الشركة وطبيعة تمويلها        "، و يوافقون على أن      83.69%

، و  %83.33بـوزن نـسبي     " يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضـوعيته واسـتقالله        

توفر المعرفة التخصصية في صناعة عميـل المراجعـة لـدى المراجـع             "يوافقون على أن    

، %83.12بوزن نسبي   "  ويعزز موضوعيته واستقالله   الخارجي يحسن جودة عملية المراجعة    

فهم المراجع الخارجي لطبيعة عمل المؤسسة وتحديد منـاطق الخطـورة           "و يوافقون على أن     

، %82.34بوزن نسبي   " المحتملة يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضوعيته واستقالله       

 واستراتيجيات العمل للمؤسسة    فهم المراجع الخارجي للخطوات اإلجرائية    "و يوافقون على أن     

، و  %81.56بـوزن نـسبي     " يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضـوعيته واسـتقالله        

فهم المراجع الخارجي ألهداف المؤسسة يحسن جـودة عمليـة المراجعـة            "يوافقون على أن    

فهـم المراجـع    "، و يوافقون علـى أن       %80.85بوزن نسبي   " ويعزز موضوعيته واستقالله  

 ألسباب اختيار وتطبيق الشركة العميل سياسات محاسبية ودراسية ومدى مالءمتهـا            الخارجي

  %.80.71بوزن نسبي " لعملها يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضوعيته واستقالله

تطبيـق   مـدى ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الرابـع      

المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة،       التغيير اإللزامي وأثره على التخصص      

ودوره في تحسين جـودة عمليـة        والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها       

، و الـوزن النـسبي  تـساوي           8.33تـساوي   ) تعزيز موضوعيته واسـتقالله    المراجعة و 

  المحـسوبة تـساوي  tوقيمـة  % " 60" وهي اقل من  الوزن النسبي المحايـد  % 83.30
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 ، و مـستوى الداللـة تـساوي      1.97 الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة     10.673

تطبيق التغيير اإللزامي له اثر على التخـصص         مما يدل على أن      0.05 وهي اقل من     0.000

المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة، والمعرفـة الكافيـة بطبيعـة نـشاطه               

  . في تحسين عملية المراجعة وتعزيز موضوعية واستقالل المراجععة التي ينتمي إليهاوالصنا

اتفاق كل من أصحاب الشركات ومدققي الحسابات علـي         أشارت إلي   النتائج  وترى الباحثة أن    

كما . أهمية تخصص المدقق في صناعة العميل لما ينتج عنها جودة في أداء المدقق الخارجي             

اق النتائج في أهمية التخصص المهني للمراجع الخارجي ومعرفته بصناعة          اتف أن   الباحثةترى  

العميل وطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها تعود أن أداء المدقق يكون أكثر دقه ومالئما               

 وكذلك يستطيع المدقق    صناعة العميل وطبيعة أنشطته   للعميل إذا توفرت لديه المعرفة السابقة ب      

مل لإلحداث والعمليات والممارسات التي يمكن أن يكون لها تأثير علـى            أن يصل إلي فهم كا    

   .القوائم المالية وبالتالي علي مدى نجاح الشركات المساهمة

أن أحـد   إلـي    و التي أفـادت      a2004- يوسف جربوع، من  وتتفق هذه النتائج مع كل      

ة الشك المهني في    ه هي عدم ممارس   استقاللالعوامل التي تفقد المراجع الخارجي موضوعيته و      

يوسـف باسـودان    واتفقت مـع دراسـة      ،  نقص الكفاءة المهنية عنده   وكذلك  ،   المراجعة عملية

 أفادت بأن أحد العوامل التي تؤثر على استقالل المراجـع الخـارجي هـي               2004وآخرون،  

أخرى يقدمها المـدقق خـالف      و عوامل بخدمات    عوامل ذات عالقة بضعف التأهيل العلمي،     

ضرورة بنـاء نظـام   ب والتي أوصت David B. Citron, 2003، ودراسة جعةخدمات المرا

  .للسلوك المهني المتعلق باالستقالل والحياد للمراجعين

  
مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخصص المهني (نتائج تحليل فقرات المجال الرابع 21 جدول

  )يل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليهاللمراجع الخارجي في صناعة عم
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 0.000 10.673 83.30 8.33  جميع الفقرات  
توفر المعرفة التخصصية في صناعة عميل المراجعة لدى          23

ة عملية المراجعـة ويعـزز      المراجع الخارجي يحسن جود   
  .موضوعيته واستقالله

8.31 83.12 10.315 0.000 

توفر الخبرة الفنية لدى المراجع الخارجي يحـسن جـودة            24
 0.000 11.656 83.69 8.37  .عملية المراجعة ويعزز موضوعيته واستقالله

توفر المؤهالت العلمية لدى المراجع الخارجي يحسن جودة          25
 0.000 10.986 83.97 8.40  .ويعزز موضوعيته واستقاللهعملية المراجعة 

قدرة وكفاءة المراجع الخارجي في فهم طبيعة عمل المنشأة           26
 0.000 12.223 86.81 8.68  .يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضوعيته واستقالله
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فهم المراجع الخارجي لطرق هيكليـة الـشركة وطبيعـة            27
المراجعة ويعزز موضـوعيته    تمويلها يحسن جودة عملية     

 .واستقالله
8.33 83.33 9.045 0.000 

فهم المراجع الخارجي للخطوات اإلجرائية واسـتراتيجيات         28
العمل للمؤسسة يحسن جودة عمليـة المراجعـة ويعـزز          

 موضوعيته واستقالله
8.16 81.56 8.214 0.000 

فهم المراجع الخارجي ألهداف المؤسسة يحسن جودة عملية          29
 0.000 7.193 80.85 8.09  .لمراجعة ويعزز موضوعيته واستقاللها

فهم المراجع الخارجي لطبيعة عمـل المؤسـسة وتحديـد            30
مناطق الخطورة المحتملة يحسن جودة عمليـة المراجعـة         

  .ويعزز موضوعيته واستقالله
8.23 82.34 5.377 0.000 

راقبة معرفة المراجع الخارجي بالنظام المحاسبي ونظام الم        31
الداخلية يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضـوعيته        

  . واستقالله
8.66 86.60 12.858 0.000 

فهم المراجع الخارجي ألسباب اختيار وتطبيـق الـشركة           32
العميل سياسات محاسبية ودراسية ومدى مالءمتها لعملهـا        
  .يحسن جودة عملية المراجعة ويعزز موضوعيته واستقالله

8.07 80.71 8.210 0.000 

 1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 140( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
 

  

تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره علـى جـودة          " : تحليل فقرات المجال الخامس   

 تحسين جودة عمليـة المراجعـة وتعزيـز موضـوعيته           فيوتكلفة وأتعاب عملية المراجعة،     

  ":واستقالله

والنتائج مبينة في   " 3" للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد        tدام اختبار   تم استخ 

 أفراد العينة في جميع الفقرات ايجابيـة حيـث أن           جميعوالذي تبين أن آراء     ) 22(جدول رقم   

 مما يعني أن    %60 والوزن النسبي لكل منها اكبر من        0.05مستوى الداللة لكل منها اقل من       

المنافع المتوقعة من وراء تطبيق فكرة تغيير المراجع تفوق         "ة يوافقون على أن     أفراد العين آراء  

التكلفة أو خسارة المعرفة بنشاط العميل ونظم حساباته والرقابة الداخلية لديه مما يزيد استقالل              

 ، و يوافقـون علـى أن        %77.66بوزن نسبي   "  المراجع الخارجي وجودة عملية المراجعة    

 المنافسة الحادة في سوق مهنة المراجعة تميل األتعـاب إلـى االنخفـاض              تعتقد بأنه في ظل   "

متأثرة بعامل الطلب والعرض، مما يؤثر سلباً على حياد واسـتقالل وموضـوعية المراجـع               

، و يوافقون   %77.09بوزن نسبي   " الخارجي بشكل جوهري وعلى جودة الخدمة التي يقدمها       

ارجي عند مراجعتـه للقـوائم الماليـة لعميـل          استقالل وموضوعية المراجع الخ   "  على أن   

، و يوافقون على أن     %76.10بوزن نسبي   " المراجعة تتأثر بطول أمد عالقته التعاقدية معه        
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عدم ممارسة المراجع الخارجي الشك المهني يؤدي إلى احتمال احتواء القوائم الماليـة علـى               "

بـوزن نـسبي    " يـة المراجعـة   دم جودة أداءه فـي عمل     أخطاء لم يكتشفها، مما يؤدي إلى ع      

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي يحد من تغييـر أتعـاب          "، و يوافقون على أن      75.60%

المراجعة التي يتقاضاها المراجع الخارجي والتي تعتبر احد المؤشرات المهمة التي تؤثر على             

دة عمليـة   استقالله وجودة الخدمة التي يقدمها مما يزيد استقالل المراجـع الخـارجي وجـو             

اإللزام بتغييـر المراجـع الخـارجي       "، و يوافقون على أن      %74.33بوزن نسبي   " المراجعة

سوف يزيد من التكلفة التي يتحملها المراجع عند كل تغيير وذلـك ألن البـدء فـي عمليـة                   

المراجعة من الصفر تحتاج إلى الكثير من الجهد المادي والمعنوي لكـسب المعرفـة بنظـام                

ل الجديد ونظام الحسابات مما يؤثر سلبا على استقالل المراجع وجودة عمليـة             تعامالت العمي 

تكلفة تسويق عملية المراجعـة هـي       "، و يوافقون على أن      %73.55بوزن نسبي   " المراجعة

تكلفة ما تقوم به مكاتب وشركات المراجعة من جهود لكسب عمالء جـدد أو اإلبقـاء علـى                  

بـوزن نـسبي    " قالل المراجع وجودة عمليـة المراجعـة        العمالء القدامى يؤثر سلبا علي است     

تعتقد بأن تغيير المراجع الخارجي يخفـف او يلغـي حـدة            "، و يوافقون على أن      73.12%

المنافسة في سوق خدمات المراجعة ويبعدها عن المنافسة التي قد تجعل منها سلعة كأي سلعة               

موضوعية واستقالل المراجـع    أخرى يمكن تسويقها بطرق غير سوية، مما يؤدي إلى تعزيز           

طول فترة بقاء المراجـع الخـارجي       "، و يوافقون على أن      %73.05بوزن نسبي   " الخارجي

مراجعاً لحسابات عميل المراجعة تؤدي إلى االعتقاد بأنه على علم تام بمشاكله، ممـا يجعلـه                

جودة أدائـه   يفقد أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها وهي الشك المهني، مما يؤدي إلى عدم                

طول فترة بقـاء المراجـع      "، و يوافقون على أن      %72.62بوزن نسبي   " في عملية المراجعة  

بـوزن  " لى جودة أدائه في عملية المراجعة     الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة يؤثر ع      

الوقت الذي يقضيه المراجع الخارجي في التآلف مـع         "، و يوافقون على أن      %72.41نسبي  

ـ            إجراءات ا  وف لمحاسبة التي يطبقها العميل الجديد و التآلف مع نظام الرقابة الداخلية لديـه س

طول فترة بقـاء    "، و يوافقون على أن      %72.34بوزن نسبي   " يزيد من تكلفة عملية المراجعة    

 "المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة يؤثر على أدائه المهني وحياده واستقالله           

الثقة التي يوليها المراجع الخارجي فـي عميـل         "، و يوافقون على أن      %72.13بوزن نسبي   

المراجعة يجعله يعتمد على نفس أوراق ووثائق العمل التي تمت في السابق، مما يؤدي إلـى                

أحـد  "، و يوافقـون علـى أن        %71.84بوزن نـسبي    " دم جودة أدائه في عملية المراجعة     ع

رجي بعد فترة محددة من الزمن هـو أن طـول فتـرة             األسباب المطالبة بتغيير المراجع الخا    

العالقة بين المراجع وبين عميل المراجعة تؤدي إلى أن يصبح المراجع ذو نظرة غير متجددة               

بوزن نـسبي   " لفحص حسابات عميله، مما يؤدي إلى انخفاض جودة أدائه في عملية المراجعة           
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ي يقوم بها المراجع الخـارجي قـد        المراجعة االختيارية الت  "  ، و يوافقون على أن      70.92%

تكون تكرارا لما تم سابقاً مع نفس العميل، وهو ما قد يعني توافر نزعة استباق النتائج، ممـا                  

علـى أن   ، و يوافقون    %70.50بوزن نسبي   " يؤدي إلى عدم جودة أدائه في عملية المراجعة         

ة تجعلـه يـؤدي عملـه       طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجع        "

دم جودة أدائه في عمليـة      بتراخي وتزداد معها فرصة عدم اكتشافه لألخطاء، مما يؤدي إلى ع          

التكلفة اإلضافية التي يتحملها عميـل      "، و يوافقون على أن      %70.28بوزن نسبي   " المراجعة

ـ               راجعين المراجعة عندما يقوم بتغيير المراجع األول بمراجع آخر بسبب اإللـزام بتغييـر الم

المتمثلة في تكلفة االختيار وتكلفة الوقت المستخدم لدعم المراجع الجديد تؤثر علـي اسـتقالل               

تعتقد "، و يوافقون على أن      %70.21بوزن نسبي   " المراجع الخارجي وجودة عملية المراجعة    

مـن  %) 10(بان اإلجراء الذي وضعه المجمع األمريكي للمحاسبين القانونين بتحديـد نـسبة             

بوزن " ع األتعاب الكلية للمراجع الخارجي تؤدي إلى عدم استقالله وحيادته وموضوعيته          مجمو

ارتفاع التكلفة المصاحبة لتغيير المراجع عـن المنـافع         "، و يوافقون على أن      %69.93نسبي  

، و يوافقون علـى أن      %68.79بوزن نسبي   " المتوقعة منه يعتبر أهم مبررات رفض تطبيقه        

راجع الخارجي مراجعا لحسابات عميل المراجعة يؤدي إلى زيادة خطر فقد           طول فترة بقاء الم   "

ض جودة األداء في عملية     المراجع الستقالله وموضوعيته، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انخفا         

يترتب على اإللزام بتغييـر المراجـع   "و يوافقون على أن ، %68.51بوزن نسبي   " المراجعة

 أفراد مكتب أو شركة المراجعـة وزيـادة العـبء علـى             الخارجي ازدياد عبء العمل على    

المراجعين الداخليين بسبب تقديم المعلومات الضرورية للمراجع الجديد مما يؤثر علي استقالل            

  .%67.80بوزن نسبي " المراجع الخارجي وجودة عملية المراجعة

 اإللـزام   تطبيق( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الخامس         

 تحسين جـودة    في المراجع الخارجي وأثره على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة،           بتغيير

، و الوزن النـسبي  تـساوي          7.23تساوي    ) المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله   عملية  

 9.347  المحسوبة تساويtوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 72.29

 وهي  0.000، و مستوى الداللة تساوي          1.97 الجدولية والتي تساوي     t من قيمة    وهي اكبر 

تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي له اثر علـى جـودة            مما يدل على أن      0.05اقل من   

وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، و تحسين جودة عمليـة المراجعـة وتعزيـز موضـوعيته               

  .واستقالله

 كل من أصـحاب الـشركات المـساهمة والمـدققين         وجهة نظر   من   أن   الباحثةوترى  

في التأثير على تكلفة وجـودة عمليـة        له دور    التغيير اإللزامي    الخارجيين في قطاع غزة أن    

يؤثر علي تكلفـة    التغيير اإللزامي   المراجعة وذلك نابع من التجربة الخاصة في غزة حيث أن           
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غيير زيادة في التكلفة ولكن هذه التكلفة ال تقـارن           بداية الت  يوالتي قد يتبعها ف   المدقق الخارجي   

  .بالفائدة التي تعود على أصحاب الشركات من نزاهة المدقق الخارجي واستقالله وجودة أداه

  علـى  وهي تتفق مع كل من دراسة باسودان والتي وجدت أن أحد العوامل التي تـؤثر              

 أتعـاب عمليـة     وراجع الخارجي ه   استقالل وكفاءة الم   ىعلتغيير المراجع الخارجي وبالتالي     

 والتي بينت أن أتعاب المراجـع تعتمـد علـى حجـم             2003المراجعة،  ودراسة سالم حلس،    

لم على استقالل المراجع الخارجي، و    المؤسسة والوقت الالزم لتنفيذ عملية المراجعة مما يؤثر         

رى أن  Elitzur et al., 1996دراسة تتفق مع  لمراجعة يؤدي إلـي  زيادة أتعاب عملية ا  والتي ت

 .زيادة جودة أداء تلك العمليات

  
دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره (نتائج تحليل فقرات المجال الخامس 22 جدول

  )لهعلى جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، و تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقال
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 0.000 9.347 72.29 7.23  جميع الفقرات  
طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميـل           33

 0.000 7.280 72.41 7.24  .المراجعة يؤثر على جودة أدائه في عملية المراجعة

 المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميـل       طول فترة بقاء    34
 0.000 7.268 72.13 7.21  .المراجعة يؤثر على أدائه المهني وحياده واستقالله

أحد األسباب المطالبة بتغيير المراجع الخارجي بعد فتـرة           35
محددة من الزمن هو أن طول فترة العالقة بـين المراجـع       

راجـع ذو   وبين عميل المراجعة تؤدي إلى أن يـصبح الم        
نظرة غير متجددة لفحص حسابات عميله، مما يؤدي إلـى          

  .انخفاض جودة أدائه في عملية المراجعة

7.09 70.92 5.545 0.000 

المراجعة االختيارية التي يقوم بها المراجع الخـارجي قـد            36
تكون تكرارا لما تم سابقاً مع نفس العميل، وهو ما قد يعني            

 مما يؤدي إلى عدم جودة أدائه       توافر نزعة استباق النتائج،   
  .في عملية المراجعة

7.05 70.50 5.661 0.000 

الثقة التي يوليها المراجع الخارجي في عميـل المراجعـة            37
يجعله يعتمد على نفس أوراق ووثائق العمل التي تمت في          
السابق، مما يؤدي إلى عـدم جـودة أدائـه فـي عمليـة              

  .المراجعة

7.18 71.84 6.481 0.000 

طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميـل           38
المراجعة تؤدي إلى االعتقاد بأنه على علم تام بمشاكله، مما          
يجعله يفقد أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها وهي الشك           
المهني، مما يؤدي إلى عـدم جـودة أدائـه فـي عمليـة              

  .المراجعة

7.26 72.62 6.877 0.000 

 المراجع الخارجي الشك المهني يـؤدي إلـى         عدم ممارسة   39
احتمال احتواء القوائم المالية على أخطاء لم يكتشفها، ممـا          

  .يؤدي إلى عدم جودة أداءه في عملية المراجعة
7.56 75.60 11.205 0.000 
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طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميـل           40
عها فرصـة   المراجعة تجعله يؤدي عمله بتراخي وتزداد م      

عدم اكتشافه لألخطاء، مما يؤدي إلى عدم جودة أدائه فـي           
  .عملية المراجعة

7.03 70.28 5.415 0.000 

طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعا لحسابات عميـل           41
المراجعة يؤدي إلى زيادة خطر فقد المراجـع السـتقالله          
وموضوعيته، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض جودة         

  .داء في عملية المراجعةاأل

6.85 68.51 4.287 0.000 

تكلفة تسويق عملية المراجعة هي تكلفة ما تقوم به مكاتـب             42
وشركات المراجعة من جهود لكسب عمالء جدد أو اإلبقاء         
على العمالء القدامى يؤثر سلبا علـي اسـتقالل المراجـع           

  .وجودة عملية المراجعة

7.31 73.12 7.626 0.000 

لزام بتغيير المراجع الخارجي سوف يزيد مـن التكلفـة          اإل  43
التي يتحملها المراجع عند كل تغيير وذلك ألن البـدء فـي            
عملية المراجعة من الصفر تحتاج إلى الكثير مـن الجهـد           
المادي والمعنوي لكسب المعرفة بنظام تعـامالت العميـل         
الجديد ونظام الحسابات مما يـؤثر سـلبا علـى اسـتقالل            

  .وجودة عملية المراجعةالمراجع 

7.35 73.55 7.984 0.000 

الوقت الذي يقضيه المراجع الخارجي فـي التـآلف مـع             44
إجراءات المحاسبة التي يطبقها العميل الجديد و التآلف مع         
نظام الرقابة الداخلية لديه سوف يزيد مـن تكلفـة عمليـة            

  .المراجعة

7.23 72.34 7.331 0.000 

لتي يتحملها عميل المراجعة عندما يقـوم       التكلفة اإلضافية ا    45
بتغيير المراجع األول بمراجع آخر بسبب اإللـزام بتغييـر          
المراجعين المتمثلة في تكلفـة االختيـار وتكلفـة الوقـت           
المستخدم لدعم المراجع الجديد تؤثر علي استقالل المراجع        

  .الخارجي وجودة عملية المراجعة

7.02 70.21 5.499 0.000 

على اإللزام بتغيير المراجع الخارجي ازدياد عبء       يترتب    46
العمل على أفراد مكتب أو شركة المراجعة وزيادة العـبء          
على المـراجعين الـداخليين بـسبب تقـديم المعلومـات           
الضرورية للمراجع الجديد مما يؤثر علي استقالل المراجع        

  .الخارجي وجودة عملية المراجعة

6.78 67.80 4.119 0.000 

اع التكلفة المصاحبة لتغيير المراجـع عـن المنـافع          ارتف  47
 0.000 4.865 68.79 6.88  .المتوقعة منه يعتبر أهم مبررات رفض تطبيقه

استقالل وموضوعية المراجع الخـارجي عنـد مراجعتـه           48
للقوائم المالية لعميل المراجعة تتأثر بطـول أمـد عالقتـه           

  .التعاقدية معه
7.61 76.10 10.645 0.000 

المنافع المتوقعة من وراء تطبيق فكرة تغيير المراجع تفوق           49
التكلفة أو خسارة المعرفة بنشاط العميل ونظـم حـساباته          
والرقابة الداخلية لديه مما يزيد استقالل المراجع الخارجي         

  .وجودة عملية المراجعة

7.77 77.66 12.417 0.000 

ر أتعـاب   التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي يحد من تغيي        50
المراجعة التي يتقاضاها المراجع الخارجي والتي تعتبر احد        
المؤشرات المهمة التي تؤثر على استقالله وجودة الخدمـة         

7.43 74.33 10.184 0.000 
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التي يقدمها مما يزيد استقالل المراجع الخـارجي وجـودة          
  . عملية المراجعة

المراجعة تعتقد بأنه في ظل المنافسة الحادة في سوق مهنة            51
تميل األتعاب إلـى االنخفـاض متـأثرة بعامـل الطلـب            
والعرض، مما يؤثر سلباً على حياد واستقالل وموضوعية        
المراجع الخارجي بشكل جوهري وعلى جودة الخدمة التي        

  .يقدمها

7.71 77.09 10.707 0.000 

تعتقد بان اإلجراء الذي وضعه المجمع األمريكي للمحاسبين          52
من مجموع األتعاب الكليـة     %) 10(ديد نسبة   القانونين بتح 

للمراجع الخارجي تؤدي إلـى عـدم اسـتقالله وحيادتـه           
  وموضوعيته

6.99 69.93 5.838 0.000 

تعتقد بأن تغيير المراجع الخارجي يخفف او يلغـي حـدة             53
المنافسة في سوق خدمات المراجعة ويبعدها عن المنافـسة         

رى يمكن تـسويقها    التي قد تجعل منها سلعة كأي سلعة أخ       
بطرق غير سوية، مما يـؤدي إلـى تعزيـز موضـوعية            

  .واستقالل المراجع الخارجي

7.30 73.05 8.233 0.000 

 1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 140( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

  -:تحليل مجاالت الدراسة 

والنتائج مبينة في   " 3"ايد   للفروق بين متوسط المجال والمتوسط المح      tتم استخدام اختبار    

والذي تبين أن آراء المستجيبين في جميع المجاالت ايجابية حيث أن مستوى            ) 23(جدول رقم   

   .0.05 والوزن النسبي لكل منها اكبر من 0.05الداللة لكل منها اقل من 

، و  7.63وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع المجاالت مجتمعة تـساوي                

 tوقيمـة   % " 60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبروهي  % 76.29لنسبي  تساوي        الوزن ا 

 ، و مـستوى  1.97 الجدولية والتي تساوي t من قيمة أكبروهي 10.222 المحسوبة تساوي  

 مما يدل على أن التغيير اإللزامي للمراجـع لـه            0.05 وهي اقل من     0.000الداللة تساوي       

  .جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقاللهتأثيره الخارجي في تحسين 

وترى الباحثة أن النتائج تدعم التغيير اإللزامي لما فيه من منفعة تعود على كـل مـن                 

مراجـع  المدققين الخارجين وشركات المساهمة حيث أن التغيير اإللزامي يـدعم اسـتقالل ال            

ؤدي إلي تحـسين جـودة عمليـة        وتحسين جودة وأداء المراجع الخارجي وبالتالي ت      الخارجي  

  .المراجعة

 يوسـف   دراسـة    ،و 2007يوسف جربـوع،    دراسة  : وهي تتفق مع الدراسات التالية    

، 2003دراسة سالم حلـس،   و،  2004 يوسف باسودان وآخرون،     دراسة، و a-2004جربوع،  
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   ودراسـة ،Elitzur et al., 1996  ودراسـة ،Kemp Robert et al., 1983 ودراسـة 

Ferdinand A. Gul, 2002; 2003،  ودراسـة David B. Citron, 2003  ، ودراسـة 

Nashwa George, 2004،ودراسة  Walker et al., 2001،  ودراسـة Li and Wang, 

، Imhoff, E.A. Jr, 2003 ودراسـة  ،Copley and Doucet, 1993  ودراسـة ،2005

م  ، Sandra K. Gates, D. Jordan Lowe, Philip M.J. Reckers, 2007 ودراسـة   ول

  .Stephen A. Zeff, 2003  ودراسة ، Kunitake Walter,1983تتفق مع آل من دراسة

  
  نتائج تحليل مجاالت الدراسة 23 جدول
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 األول
ت عميل اثر بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابا

 سنوات في تحسين جودة 5المراجعة مدة تزيد عن 
  عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

7.37 73.68 8.254 0.000 

 الثاني
مدي تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة 
على تقرير المراجعة المتحفظ حول استمرارية الشركة 

  )عميل المراجعة(
7.59 75.85 9.004 0.000 

 الثالث

أثر تطبيق التغيير اإللزامي على إتباع المراجع 
الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة 

منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات 
الميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتباع معايير 

  المراجعة

8.52 85.19 13.508 0.000 

  الرابع

ير اإللزامي وأثره على التخصص مدى تطبيق التغي
المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة، 
والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي 

  إليها

8.33 83.30 10.673 0.000 

  الخامس

دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي 
ة، و وأثره على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجع

تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته 
  واستقالله

7.23 72.29 9.347 0.000 

 0.000 10.222 76.29 7.63  جميع المجاالت 
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  فروض الدراسة مناقشةتحليل و
  

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي، " :الفرضية األولى

  :"عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقاللهوتحسين جودة 
تزيد ال  إليجاد العالقة بين بقاء المراجع الخارجي مراجعا لحسابات عميل المراجعة مدة            

 سنوات، وبين تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله تم استخدام             5عن  

 المحسوبة  rوالذي يبين أن قيمة     ) 24(اختبار بيرسون لالرتباط والنتائج مبينة في جدول رقم         

 0.05 عند مستوى داللة     0.159 الجدولية والتي نساوي     r وهي اكبر من قيمة      0.896تساوي  

 وهي اقل مـن     0.000، وكذلك بلغت قيمة كمستوى الداللة لهذه العالقة         " 139"ودرجة حرية   

مـستوى داللـة     مما يعني رفض الفرضية أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد              0.05

05.0≤α   مراجع الخارجي وتحسين جودة عملية المراجعة و تعزيـز         التغيير اإللزامي لل   بين

  . المراجع الخارجيموضوعيته واستقالل

ن النتائج تدل على أن التغيير اإللزامـي        إالنتائج معارضة للفرضية، وعلية ف     لقد جاءت 

جودة عملية المراجعة، وذلـك     ع الخارجي ويحسن    يحسن ويعزز موضوعية واستقالل المراج    

العالقة الشخصية بين    مع العميل قد تؤدي إلي توطيد     ألن طول فترة ارتباط المراجع الخارجي       

المراجع الخارجي وإدارة المنشأة محل المراجعة األمر الذي يحتمل معـه تغاضـي مراقـب               

لى استقالله والسيما إذا أخذنا     مما يؤثر على نوعية المراجعة وع     الحسابات عن بعض األمور     

، وغالبا ما ينـتقص     ستقالل المراجع في االعتبار أنه في حاالت كثيرة يكون التهديد األكبر ال         

وكذلك فإن طول مدة تعاقد المراجع مع عميلة تنتقص من إبداع المراجع            راجع،  من نزاهة الم  

تدعمـه  ل خمـس سـنوات      كما أن التغيير اإللزامي ك    الخارجي وتجعل عمله روتينيا وممال،      

  انهيارات الشركات المساهمة العالمية في أمريكا، المؤشرات التي أدت إلي 

 حيث أشارت الدراسة إلي     2007 دراسة يوسف جربوع،     إليهوهذا يتفق مع ما توصلت      

أن طول الفترة التعاقدية بين المراجع وعميلة سوف تنقص من موضوعيته واستقالله، ودراسة             

Kemp Robert et al., 1983  والتي توصلت إلي أن التغيير اإللزامي للمراجع الخـارجي 

 والتي أيـدت التغييـر اإللزامـي    Nashwa George, 2004 واتفقت مع، يعتبر أمر ضروري

للمراجعين كنتيجة لطول فترة العالقة التعاقدية بين المراجعين وعمالء المراجعة والذي تؤدي            

 ,Li and Wang حيادهم واستقاللهم، وكـذلك دراسـة  إلي فساد الشك المهني عندهم وفساد 

 والتي توصلت إلي أن مدة خدمة المدقق تؤثر على اسـتقالل المـدقق وأن الـشركات              2005

 Copley andوأيـضا دراسـة   . المدرجة في السوق  يجب أن تطبق التغييـر اإللزامـي  

Doucet, 1993ق والعميـل كلمـا    والتي توصلت إلي انه كلما طالت مدة االرتباط بين المدق
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زادت فرصة أن تتدنى كفاءة عملية التدقيق، ولقد أوصى المؤلفون بضرورة التغيير اإللزامي             

 .Stephen Aو  Walker et al., 2001 ولم تتفق النتائج مع كل مـن   . للمدقق الخارجي

Zeff, 2003 ضروري لجودة عملية التدقيقغير  والتي توصلت الي أن التغيير اإللزامي.  
  

اختبار بيرسون لقياس العالقة بين بقاء المراجع الخارجي مراجعا لحسابات عميل المراجعة مدة  24 ولجد
   سنوات، وبين تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله5تزيد عن 

 5ة تزيد عن اثر بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة مد  المجاالت
  سنوات في تحسين جودة عملية المراجعة

معامل 
ارتباط 
  بيرسون
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عدد أفراد 
 141  العينة

 0.159 تساوي0.05ومستوى معنوية " 139" الجدولية عند درجة حرية rقيمة 
 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع           " :الفرضية الثانية 

الخارجي ورأيه حول فرضية استمرارية الشركة وبين تحسين جودة عمليـة المراجعـة و              

  :"تعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي
ة فرضـي حـول   ورأيـه   تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي       إليجاد العالقة بين  

تعزيز موضـوعية    استمرارية الشركة عميل المراجعة وبين تحسين جودة عملية المراجعة و         

واستقالل المراجع الخارجي ،تم استخدام اختبار بيرسون لالرتباط والنتائج مبينة في جـدول              

 الجدوليـة   r وهي اكبر من قيمـة       0.831 المحسوبة تساوي    rوالذي يبين أن قيمة     ) 25(رقم  

، وكـذلك بلغـت قيمـة       " 139" ودرجة حرية    0.05 عند مستوى داللة     0.159والتي نساوي   

 مما يعني رفض الفرضية أي توجد       0.05 وهي اقل من     0.000كمستوى الداللة لهذه العالقة     

تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع     بين   α≥05.0عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

 استمرارية الشركة عميل المراجعة وبين تحسين جودة عمليـة          فرضية  حول ورأيهالخارجي  

  .تعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي المراجعة و

مؤيدة ألهمية التغيير اإللزامي في رأي المدقق       رضة للفرضية، و  امع النتائج   ولقد جاءت 

لى رأى المدقق   وذلك ألن طول مدة التعاقد تؤثر ع      ،  ارجي حول فرضية استمرارية الشركة    الخ

فقد يلجأ المراجع إلي التحفظ في تقريره أو يمتنع عن إبداء رأيه في القوائم الماليـة                خارجي،  ال

ة المراجعة، مما قد يسبب في تغييره وعليه        يطبقا للوقائع واألحداث التي تواجهه في تنفيذ عمل       

  .سبب فشل عملية المراجعة يمما قد يقدم تقريرا نظيفا إلرضاء عميله 
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 العوامل   والذي درس    2004يوسف باسودان وآخرون،    قد اتفقت النتائج مع كل من       ول

المؤثرة في تغيير المراجع في الشركات السعودية وتبين أن أحد هذه العوامـل هـو تحفـظ                 

 ممـا يؤيـد     تقرير المراجعة مما يؤثر علي استقالل وموضوعية المراجع       المراجع في كتابة    

 والذي توصـل إلـي ضـرورة    Imhoff, E.A. Jr, 2003ة ، وكذلك دراساإللزاميالتغيير 

، وأيضا أتفق مع    استخدام التغيير اإللزامي لضمان سالمة وكفاءة عملية إعداد التقارير المالية         

Sandra K. Gates, D. Jordan Lowe, Philip M.J. Reckers, 2007 والذين توصلوا 

  .لتغيير اإللزامي للمدققالثقة في التقارير المالية تتزايد مع تطبيق اإلي أن 

  
اختبار بيرسون لقياس العالقة بين تقرير المراجعة المتحفظ حول إستمرارية الشركة عميل  25 جدول

  المراجعة وبين تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

مراجع الخارجي وأثرة على تقرير المراجعة مدي تطبيق التغيير اإللزامي لل  المجاالت
  )عميل المراجعة(المتحفظ حول استمرارية الشركة 

 معامل ارتباط بيرسون
0.831 

  مستوى المعنوية
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  عدد أفراد العينة
141 

 0.159 تساوي0.05وية ومستوى معن" 139" الجدولية عند درجة حرية rقيمة 
 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق التغيير اإللزامي للمراجـع            " :الفرضية الثالثة 

الخارجي وأثره على االلتزام بالقواعد المهنية التي تقضي بها معايير المراجعة الدولية وبين             

  :"تعزيز موضوعيته واستقاللهتحسين جودة عملية المراجعة و 

 إتباع المراجع   تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة على       لعالقة بين إليجاد ا 

الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعـة،            

وزيادة الزيارات الميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتباع معايير المراجعة، وبـين تحـسين             

تعزيز موضوعيته واستقالله ،تم استخدام اختبار بيرسون لالرتبـاط          عة و جودة عملية المراج  

 وهي اكبر   0.358 المحسوبة تساوي    rوالذي يبين أن قيمة     ) 26(والنتائج مبينة في جدول رقم      

، " 139" ودرجـة حريـة      0.05 عند مستوى داللة     0.159 الجدولية والتي نساوي     rمن قيمة   

 مما يعني رفـض     0.05 وهي اقل من     0.000لهذه العالقة   وكذلك بلغت قيمة كمستوى الداللة      

تطبيق التغيير   بين   α≥05.0الفرضية أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           
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االلتزام بالقواعد المهنية التي تقـضي بهـا معـايير           اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة على    

  . جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقاللهالمراجعة الدولية وبين تحسين 

ألهمية تطبيق التغيير اإللزامي للمراجـع      وترى الباحثة أن رفض الفرضية جاء مؤيدا        

إتباع المراجع الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها         ،  الخارجي وأثره على  

لميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتبـاع  زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات ا   

  .تعزيز موضوعيته واستقالله ، وبين تحسين جودة عملية المراجعة ومعايير المراجعة

 والتي أشارت إلي أن أحد      2004 هذه النتائج مع دراسة يوسف باسودان وآخرون،         تتفق

 تنفيـذ عمليـة     العوامل المؤثرة علي تغيير الشركة للمدقق الخارجي يرجع إلي الخالف فـي           

 والتي أشار إلي أن Ferdinand A. Gul, 2002; 2003المراجعة، وأيضا تتفق مع دراسة 

أحد العوامل التي تؤثر على استقالل المراجع هي تقديم المدقق الخدمات االستشارية للعميـل،              

، لمدقق وهو يؤيد التغيير اإللزامي لضمان استقالل ا       والمنافسة بين المراجعين الجتذاب العمالء    

التغييـر   والذي أشار إلـي ضـرورة   Elitzur et al., 1996وكذلك تتفق النتائج مع دراسة 

تمتع المراجع الخارجي  بالكفاية الفنية واالستقالل والحيـاد والموضـوعية           اإللزامي لضمان   

تؤدي إلى تحقيق مستوى عال مـن الجـودة فـي عمليـة             والتي  أثناء فحصه للقوائم المالية     

  .المراجعة
 
اختبار بيرسون لقياس العالقة بين إتباع المراجع الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية  26 جدول

المراجعة منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات الميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتباع 
  لةراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالمعايير المراجعة، وبين تحسين جودة عملية الم

  المجاالت
أثر تطبيق التغيير اإللزامي على إتباع المراجع الخارجي الخطوات الصحيحة 

لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات 
  الميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتباع معايير المراجعة

معامل ارتباط 
 0.358  بيرسون
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عدد أفراد 
 141  العينة

 0.159 تساوي0.05ومستوى معنوية " 139" الجدولية عند درجة حرية rقيمة 
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للمراجع ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق التغيير اإللزامي           " :ةرابعالفرضية ال 

الخارجي وأثره على زيادة تراكم الخبرة والمعرفة بالصناعة التـي ينتمـي إليهـا عميـل                

  :"المراجعة وبين تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله
 التخـصص   تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة علـى        إليجاد العالقة بين  

ناعة عميل المراجعة، والمعرفـة الكافيـة بطبيعـة نـشاطه     المهني للمراجع الخارجي في ص 

تعزيـز موضـوعيته     والصناعة التي ينتمي إليها، وبين تحسين جودة عمليـة المراجعـة و           

والـذي  ) 27(واستقالله ،تم استخدام اختبار بيرسون لالرتباط والنتائج مبينة في جدول رقـم             

 0.159 الجدولية والتي نساوي     rقيمة   وهي اكبر من     0.262 المحسوبة تساوي    rيبين أن قيمة    

، وكذلك بلغت قيمة كمـستوى الداللـة لهـذه          " 139" ودرجة حرية    0.05عند مستوى داللة    

 مما يعني رفض الفرضية أي توجد عالقـة ذات داللـة            0.05 وهي اقل من     0.000العالقة  

امي للمراجع الخارجي وأثـرة     تطبيق التغيير اإللز   بين   α≥05.0إحصائية عند مستوى داللة     

التخصص المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعـة، والمعرفـة الكافيـة              على

تعزيـز   بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها، وبين تحسين جودة عمليـة المراجعـة و             

  .موضوعيته واستقالله
إللزامي للمراجع الخـارجي     للفرضية، ومؤيدة ألهمية التغيير ا     لقد جاءت النتائج مخالفة   

في صناعة العميل، والمعرفة الكافية بطبيعة      وأثره على التخصص المهني للمراجع الخارجي       

نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها، وبين تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضـوعيته             

يـساعد  وذلك ألن في تخصص المراجع الخارجي المهني بطبيعة صناعة العميـل       واستقالله،  

عدم تخصص المراجع الخارجي في صناعة      ، وأن   على فهم المراجع الخارجي لبيانات العميل     

كما أن فهم المراجع الخارجي بطبيعـة نـشاط العميـل يحفـز             ،  قد تسبب في تغييره   العميل  

  .استقالليته ويحسن جودة عملية المراجعة

ت إلـي أن أحـد       و التي أفـاد    a200-4 يوسف جربوع، من  وتتفق هذه النتائج مع كل      

العوامل التي تفقد المراجع الخارجي موضوعيته واستقالله هي عدم ممارسة الشك المهني في             

تغيير اإللزامـي ضـروري     وعلية فان ال  ،  المراجعة وكذلك نقص الكفاءة المهنية عنده      عملية

 أفـادت   والتـي  2004يوسف باسودان وآخرون،    مع دراسة   و،  لضمان جودة عملية المراجعة   

د العوامل التي تؤثر على استقالل المراجع الخارجي هي عوامل ذات عالقة بـضعف              بأن أح 

، ودراسـة   أخرى يقدمها المدقق خالف خدمات المراجعـة      و عوامل بخدمات    التأهيل العلمي، 

David B. Citron, 2003 ضرورة بناء نظام للسلوك المهنـي المتعلـق    والتي أوصت إلي

  .بيق التغيير اإللزامي للمدقق الخارجي وتطباالستقالل والحياد للمراجعين
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اختبار بيرسون لقياس العالقة بين التخصص المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل  27 جدول
المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها، وبين تحسين جودة عملية المراجعة و 

  يته واستقاللهتعزيز موضوع

  المجاالت
مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخصص المهني للمراجع الخارجي 
في صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي 

  ينتمي إليها

معامل ارتباط 
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عدد أفراد 
 141  العينة

 0.159 تساوي0.05ومستوى معنوية " 139" الجدولية عند درجة حرية rقيمة 
 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع            ":الفرضية الخامسة 

جـودة عمليـة    الخارجي وأثره على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، وبين تحـسين            

  :"المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله 

إليجاد العالقة بين دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره علـى             

تعزيـز   عملية المراجعة، وبين تحـسين جـودة عمليـة المراجعـة و            وأتعاب جودة وتكلفة 

 والنتائج مبينة في جـدول رقـم        موضوعيته واستقالله ،تم استخدام اختبار بيرسون لالرتباط      

 الجدولية والتـي    r وهي اكبر من قيمة      0.925 المحسوبة تساوي    rوالذي يبين أن قيمة     ) 28(

، وكذلك بلغت قيمة كمـستوى      " 139" ودرجة حرية    0.05 عند مستوى داللة     0.159نساوي  

عالقـة   مما يعني رفض الفرضية أي توجـد         0.05 وهي اقل من     0.000الداللة لهذه العالقة    

 بين دراسة وتحليل تطبيق اإللـزام بتغييـر         α≥05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       

عملية المراجعة، وبين تحسين جودة عملية       وأتعاب المراجع الخارجي وأثره على جودة وتكلفة     

  .تعزيز موضوعيته واستقالله المراجعة و
يده ألن تطبيق التغيير اإللزامي له أثـر علـي           للفرضية مؤ  رافضة النتائج   ولقد جاءت 

طـول  ، وذلك ألن    جعة وبالتالي على جودة عملية المراجعة     اجودة وتكلفة وأتعاب عملية المر    

 ألنه يصبح ذو نظرة غيـر        قد تؤثر على جودة أداء المراجع      فترة التعاقد بين المراجع وعميله    

والوثائق التي تمـت     يعتمد نفس األوراق      عمياء لعميله وبالتالي   ثقة، كما أنه قد يعطى      متجددة

في السابق، كما أنه يفقد قدرته على اكتشاف األخطاء، كما أن طول فترة التعاقد بين المراجع                

والسيما التكاليف الناتجة عن تـسويق عمليـة        والعميل قد تؤثر على تكاليف عملية المراجعة        
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حد مـن زيـادة أتعـاب المراجـع         عميل جديد أو إبقاء عمالء قدامى، كما ت       المراجعة لكسب   

     .الخارجي، مما يؤثر على استقالل المراجع الخارجي

وهي تتفق مع كل من دراسة باسودان والتي وجدت أن أحد العوامل التي تـؤثر علـى                 

تغيير المراجع الخارجي وبالتالي على استقالل وكفاءة المراجع الخارجي هو أتعـاب عمليـة              

 والتي بينت أن أتعاب المراجـع تعتمـد علـى حجـم             2003المراجعة،  ودراسة سالم حلس،    

المؤسسة والوقت الالزم لتنفيذ عملية المراجعة مما يؤثر على استقالل المراجع الخارجي، ولم             

زيادة أتعاب عملية المراجعة يـؤدي    والتي ترى أن Elitzur et al., 1996تتفق مع دراسة 

  .إلي زيادة جودة أداء تلك العمليات
 

اختبار بيرسون لقياس العالقة بين دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره  28 جدول
على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، وبين تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته 

  واستقالله

 اجع الخارجيدراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المر  المجاالت
  وأثره على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة
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 141  عدد أفراد العينة

 0.159 تساوي0.05ومستوى معنوية " 139" الجدولية عند درجة حرية rقيمة 
 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية حول مدى تأثير التغييـر اإللزامـي            " : السادسة الفرضية

للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله يعـزى             

  :)"المؤهل العلمي، التخصص، مسمى الوظيفة، سنوات الخبرة، العمر( إلى كل من 
  :عية التاليةوتنقسم هذه الفرضية إلى الفرضيات الفر

  حـول مـدى تـأثير        α≥05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         " : 6.1

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضـوعيته             

  .المؤهل العلميإلي واستقالله يعزى 

التباين للفروق بين متوسط استجابات عينة      الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل       

الدراسة في مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و              

والـذي  ) 29(تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى المؤهل العلمي والنتائج مبينة في جدول رقم           
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 مما يعنـي وجـود      0.05 اقل من     وهي 0.022يبين أن مستوى الداللة للمجال األول يساوي        

فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول  اثر بقاء المراجع الخـارجي مراجعـاً                 

 سنوات في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيـز          5لحسابات عميل المراجعة مدة تزيد عن       

لمتعـددة بـين    موضوعيته واستقالله يعزي للمؤهل العلمي، ويبين اختبار شفيه للمقارنـات ا          

ولـصالح  " ماجستير فأعلى " وفئة  " بكالوريوس  " أن الفروق فئة    ) 30(المتوسطات جدول رقم    

، أما باقي المجاالت فال توجد فروق  حيث أن مستوى الداللـة لكـل               " ماجستير فأعلى " الفئة  

   .0.05منها اكبر من 

 وهـو   0.304ي  وبصفة عامة يتبين أن مستوى الداللة لجميع المجاالت مجتمعة تساو         

 مما يعني رفض الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              0.05اكبر من   

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية          حول مدى تأثير      α≥05.0داللة  

  .مؤهل العلمي تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى للالمراجعة و

المؤهل العلمي لم يؤثر على رأي أصـحاب الـشركات المـساهمة             أن   وترى الباحثة 

دور التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية         حول  والمرجعيين الخارجيين   

  أهمية التغيير في زيـادة     ن أصحاب المؤهالت العلمية على اختالفها يرو      وذلك ألن   المراجعة

  .كالمستثمريندمي القوائم المالية الثقة في مهنة المراجعة من قبل مستخ

  
  اختبار تحليل التباين األحادي حسب متغير المؤهل العلمي 29 جدول

 المتوسط الحسابي
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 األول
 اثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي فـي      
تحسين جودة عمليـة المراجعـة و تعزيـز         

  .موضوعيته واستقالله
8.36367.2228 8.2841 3.942 0.022 

 الثاني

تطبيـق التغييـر اإللزامـي للمراجـع        أثر  
الخارجي ورأيه حول فرضـية اسـتمرارية       
الشركة في تحسين جودة عملية المراجعـة و        
ــز موضــوعية واســتقالل المراجــع  تعزي

  .الخارجي

8.00007.5615 7.6875 .206 0.814 

 الثالث

أثر تطبيـق التغييـر اإللزامـي للمراجـع         
الخارجي على التزامه بالقواعد المهنية التـي       
تقضي بها معايير المراجعة الدولية ودورهـا       
تحسين جودة عمليـة المراجعـة و تعزيـز         

  موضوعيته واستقالله

8.20008.4934 8.7750 1.010 0.367 
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  الرابع

اإللزامي وأثـره علـى     مدى تطبيق التغيير    
التخصص المهني للمراجع الخـارجي فـي       
صناعة عميل المراجعة، والمعرفـة الكافيـة       
بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمـي إليهـا        
ودوره في تحسين جودة عملية المراجعـة و        

  .تعزيز موضوعيته واستقالله

7.80008.3320 8.4125 0.702 0.497 

  الخامس

ر المراجع الخارجي   مدى تطبيق اإللزام بتغيي   
وأثره على جودة وتكلفـة وأتعـاب عمليـة         
المراجعة، في تحسين جودة عملية المراجعة      

  .وتعزيز موضوعيته واستقالله

8.19057.1828 7.4003 0.716 0.491 

1.2020.304 8.13217.57537.9443  جميع المجاالت  
  3.06 تساوي 0.05ومستوى داللة " 138، 2" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  
  اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير المؤهل العلمي 30 جدول

 بكالوريوس دبلوم التصنيف المجاالت الفروق
ثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عمليـةأ 1.1408- بكالوريوس

 1.0612*0.0795- ماجستير فأآثر  .المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

  

  إحصائية حـول مـدى تـأثير         α≥05.0توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة        " : 6.2

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضـوعيته             

  .واستقالله يعزى إلى التخصص

ستخدام اختبار تحليل التباين للفروق بين متوسط استجابات عينة         الختبار الفرضية تم ا   

الدراسة في مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و              

والـذي  ) 31(تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى المؤهل العلمي والنتائج مبينة في جدول رقم           

 ممـا يعنـي عـدم        0.05 وهو اكبر من     0.125لثاني يساوي   يبين أن مستوى الداللة للمجال ا     

مدي تطبيق التغييـر اإللزامـي      وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول             

عميـل  (للمراجع الخارجي وأثرة على تقرير المراجعة المتحفظ حول اسـتمرارية الـشركة             

ق  ذات داللة إحصائية في محتوى       يعزي للتخصص، أما باقي المجاالت فتوجد فرو       )المراجعة

  ويبين اختبار شفيه جـدول رقـم         0.05كل مجال حيث أن مستوى الداللة لكل منها اقل من           

  "*".الفروق بين متوسطات الفئات والتي محددة بالعالمة ) 32(

ـ  0.012وبصفة عامة يتبين أن مستوى الداللة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي             ي وه

ي قبول الفرضية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة             مما يعن  0.05اقل من   
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05.0≤α                حول مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحـسين جـودة عمليـة  

  .المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى للتخصص

ين إللزامي فـي تحـس    وهنا تعزي الباحثة اختالف ذوي التخصص حول أثر التغيير ا         

 وذلك ألن التخصص له أهمية كبيرة في المطالبة بـالتغيير اإللزامـي             جودة عملية المراجعة  

 هـم أكثـر     ذوي التخصص فـي إدارة األعمـال      للمراجع الخارجي، ومن النتائج يتبين أن         

راجـع   التغيير اإللزامي للم   وذلك ألنهم أكثر إدراكا ألهمية    التخصصات تأييدا للتغيير اإللزامي     

، يليهم المحاسبين وهم ال يقلون عن اإلداريين إدراكـا ألهميـة التغييـر اإللزامـي                الخارجي

  .للمراجع الخارجي

   
  اختبار تحليل التباين األحادي حسب متغير التخصص 31 جدول

  المتوسط الحسابي

  محتوى المجال  المجال
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 األول

ثر التغيير اإللزامي للمراجـع     أ
الخارجي في تحـسين جـودة      
عمليــة المراجعــة و تعزيــز 

  .موضوعيته واستقالله

8.1176 6.9971 7.9242 8.1477 5.695 0.001 

 الثاني

أثر تطبيق التغييـر اإللزامـي      
للمراجع الخارجي ورأيه حول    
فرضية استمرارية الشركة في    

سين جودة عملية المراجعـة     تح
و تعزيز موضوعية واستقالل    

  .المراجع الخارجي

7.4220 7.7647 7.4444 8.1319 1.948 0.125 

 الثالث

أثر تطبيق التغييـر اإللزامـي      
للمراجع الخارجي على التزامه    
بالقواعد المهنية التي تقضي بها     
ــة  ــة الدولي ــايير المراجع مع
ودورها تحسين جودة عمليـة     

 و تعزيز موضوعيته    المراجعة
  واستقالله

8.7021 8.2235 8.1333 8.1083 4.871 0.003 

  الرابع

مدى تطبيق التغيير اإللزامـي     
وأثره على التخصص المهنـي     
للمراجع الخارجي في صناعة    
عميل المراجعـة، والمعرفـة     
ــشاطه    ــة ن ــة بطبيع الكافي
والصناعة التي ينتمـي إليهـا      
ودوره في تحسين جودة عملية     

ة و تعزيز موضوعيته    المراجع
  .واستقالله

  

8.4957 8.0588 7.9000 7.9792 4.164 0.007 
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  الخامس

مدى تطبيق اإللـزام بتغييـر      
المراجع الخارجي وأثره علـى     
جودة وتكلفة وأتعـاب عمليـة      
المراجعة، في تحـسين جـودة      
ــز  ــة وتعزي ــة المراجع عملي

  .موضوعيته واستقالله

7.9076 6.8328 7.7063 8.1806 7.058 0.000 

7.79878.1234 7.4260 7.9933 جميع المجاالت  
 

3.8170.012

  2.66 تساوي 0.05ومستوى داللة " 137، 3" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

                                   

  اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير التخصص 32 جدول
 الفروق

 اقتصاد محاسبةالتصنيف المجاالت
علوم مالية 

 ومصرفية
  1.1205-* اقتصاد

علوم مالية 
ومصرفية

0.9271
 

-0.1934 
  

ثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين أ
 .جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

 0.2235 1.1506*0.0301إدارة أعمال
  0.4786 اقتصاد

علوم مالية 
ومصرفية

*-0.5688-0.0902  

ر اإللزامي للمراجع الخارجي علـىأثر تطبيق التغيي  
التزامه بالقواعد المهنية التـي تقـضي بهـا معـايير
المراجعة الدولية ودورهـا تحـسين جـودة عمليـة

 0.0250- 0.1152-0.5938-إدارة أعمال  .المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله
  0.4369- اقتصاد

علوم مالية 
ومصرفية

*-0.5957-0.1588  

يق التغيير اإللزامي وأثره علـى التخـصصمدى تطب 
المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة،
والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي
إليها ودوره في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز

 0.0792 0.0797-0.5166-*إدارة أعمال  .موضوعيته واستقالله

  -1.0748* اقتصاد
علوم مالية 
ومصرفية

-0.20120.8735 
  

مدى تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخـارجي وأثـره
على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، في تحسين
  .جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

 1.3478*0.2730إدارة أعمال
 0.4742 

  -0.5673* اقتصاد
علوم مالية 
ومصرفية

-0.19460.3727 
 جميع المجاالت  

 0.6974*0.1301إدارة أعمال
 0.3247 

  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
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  حـول مـدى تـأثير        α≥05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         " : 6.3

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضـوعيته             

  .واستقالله يعزى إلى مسمى الوظيفة

 للفروق بين متوسط استجابات عينة الدراسة في        tالختبار الفرضية تم استخدام اختبار      

ن جودة عملية المراجعـة و تعزيـز        مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسي       

والـذي  ) 33(موضوعيته واستقالله يعزى للمسمى الوظيفي،  والنتائج مبينة في جدول رقـم             

 مما يعني عدم  وجـود فـروق         0.05يبين أن مستوى الداللة للمجال الثالث والرابع اكبر من          

زامـي علـى إتبـاع      أثر تطبيق التغييـر اإلل    ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول           

المراجع الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة نطـاق وإجـراءات             

  و   المراجعة، وزيادة الزيارات الميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتباع معـايير المراجعـة           

مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره على التخصص المهني للمراجع الخارجي فـي صـناعة              

 يعـزي للمـسمى     ميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها         ع

الوظيفي، أما باقي المجاالت فتوجد فروق  ذات داللة إحصائية في محتوى كل مجال حيث أن                

    0.05مستوى الداللة لكل منها اقل من 

 وهـو   0.000تساوي  وبصفة عامة يتبين أن مستوى الداللة لجميع المجاالت مجتمعة          

 مما يعني قبول الفرضية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة              0.05اقل من   

05.0≤α                حول مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحـسين جـودة عمليـة  

لح مـدراء   المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى للمسمى الوظيفي والفـروق لـصا           

  .الشركات المساهمة

  
   للفروق بين المتوسطات حسب متغير  المسمى الوظيفيtاختبار  33 جدول

  المتوسط الحسابي

  محتوى المجال  المجال
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 األول
 الخارجي فـي تحـسين      ثر التغيير اإللزامي للمراجع   أ

 0.000 3.679-7.9136 6.9630  .جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

 الثاني

أثر تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي ورأيـه        
حول فرضية استمرارية الشركة فـي تحـسين جـودة          
عملية المراجعة و تعزيز موضوعية واستقالل المراجع       

  .الخارجي

7.1296 8.2000-5.071 0.000 

 الثالث
أثر تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخـارجي علـى         
 0.091 8.38001.699 8.6222التزامه بالقواعد المهنية التـي تقـضي بهـا معـايير           



 114

المراجعة الدولية ودورها تحسين جودة عملية المراجعة       
  و تعزيز موضوعيته واستقالله

  الرابع

ي وأثره علـى التخـصص      مدى تطبيق التغيير اإللزام   
المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة،       
والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمـي        
إليها ودوره في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز         

  .موضوعيته واستقالله

8.3222 8.3400-.127 0.899 

  الخامس
رجي وأثـره   مدى تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخـا      

على جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، في تحسين        
  .جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

6.6220 8.0484-5.997 0.000 

  
8.1239 7.2624  جميع المجاالت

  
-5.187  0.000 

  3.06 تساوي 0.05ومستوى داللة " 138، 2" الجدولية عند درجتي حرية tقيمة 

  

 حـول مـدى تـأثير       α≥05.0جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         تو" : 6.4

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضـوعيته             

  . سنوات الخبرة إليواستقالله يعزى

 استجابات عينة   الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين للفروق بين متوسط         

الدراسة في مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و              

والذي ) 34(تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى لسنوات الخبرة والنتائج مبينة في جدول رقم            

ـ ال توجد مما يعني 0.05يبين أن مستوى الداللة للمجال األول والخامس اكبر من      روق ذات  ف

داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول  اثر بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل               

 سنوات في تحسين جودة عملية المراجعـة و تعزيـز موضـوعيته    5المراجعة مدة تزيد عن   

 دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخارجي وأثره على جودة وتكلفـة             واستقالله  و  

 يعزي  تعاب عملية المراجعة، و تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله          وأ

لسنوات الخبرة، أما باقي المجاالت فتوجد فروق  ذات داللة إحصائية في محتوى كل مجـال                

الفروق ) 35(  ويبين اختبار شفيه جدول رقم        0.05حيث أن مستوى الداللة لكل منها اقل من         

  "*".فئات والتي محددة بالعالمة بين متوسطات ال

 وهـو   0.167وبصفة عامة يتبين أن مستوى الداللة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي           

 مما يعني رفض الفرضية أي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى               0.05اكبر من   

رجي في تحسين جودة عملية       حول مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخا        α≥05.0داللة  

  .المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى لسنوات الخبرة

وترى الباحثة أن عامل الخبرة لم يؤثر على رأي أصـحاب الـشركات والمـراجعين          

   .الخارجيين
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 التي توصلت إلي أن Kemp Robert et al., 1983 تتفق هذه النتائج مع دراسةال و

لى أدنى حد ممكن عندما يكون لدى المراجع الخارجي خبرة طويلة           مخاطر المراجعة تنخفض إ   

وهذا التغييـر اإللزامـي للمراجـع الخـارجي يعتبـر           . بالعمليات التشغيلية لعميل المراجعة   

والتي أشارت إلي أن مدة خدمة  Li and Wang, 2005تتفق أيضا مع دراسة ال ، وضروري

أن فـي سـوق المـال    لي الشركات المدرجة    المدقق تؤثر على استقالل المدقق وعلية يجب ع       

  .تطبق التغيير اإللزامي

  
  اختبار تحليل التباين األحادي حسب متغير سنوات الخبرة 34 جدول

  المتوسط الحسابي

  محتوى المجال  المجال
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 األول

ثر التغيير اإللزامي للمراجع    أ
الخارجي في تحسين جـودة     
عملية المراجعـة و تعزيـز      

  .موضوعيته واستقالله

7.50296.96628.06297.2078 7.6738 1.645 0.166 

 الثاني

أثر تطبيق التغيير اإللزامـي     
للمراجع الخـارجي ورأيـه     
حول فرضـية اسـتمرارية     
الشركة في تحـسين جـودة      

ية المراجعـة و تعزيـز      عمل
موضـــوعية واســـتقالل 

  .المراجع الخارجي

7.4291 7.2597 8.43597.6667 8.0882 2.848 0.026 

 الثالث

أثر تطبيق التغيير اإللزامـي     
للمراجـع الخــارجي علــى  
التزامه بالقواعد المهنية التي    
تقضي بها معايير المراجعة    
الدولية ودورها تحسين جودة    

زيـز  عملية المراجعـة و تع    
  .موضوعيته واستقالله

8.4255 8.2698 8.75389.0286 8.6000 3.537 0.009 

  الرابع

مدى تطبيق التغيير اإللزامي    
وأثره على التخصص المهني    
ــي  ــارجي ف ــع الخ للمراج
صناعة عميـل المراجعـة،     
والمعرفة الكافيـة بطبيعـة     
نشاطه والصناعة التي ينتمي    
إليها ودوره في تحسين جودة     

اجعـة و تعزيـز     عملية المر 
  .موضوعيته واستقالله

8.6000 7.9884 8.34628.5286 8.1882 3.853 0.005 

  الخامس

مدى تطبيق اإللزام بتغييـر     
المراجع الخـارجي وأثـره     
على جودة وتكلفة وأتعـاب     
عملية المراجعة، في تحسين    

7.3520 7.1440 7.84986.6633 7.3277 1.338 0.259 
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ــة  ــة المراجع ــودة عملي ج
ــوعيته  ــز موضـ وتعزيـ

  .واستقالله

7.73097.38578.13937.47067.7680 جميع المجاالت  
 

1.6440.167

  2.43 تساوي 0.05ومستوى داللة " 136، 4" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  

 اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرة 35 جدول
فالتصني المجال  الفروق 

أثر تطبيق التغيير اإللزامي للمراجـع الخـارجي  سنوات5اقل من 
ورأيه حول فرضية استمرارية الشركة في تحسين
جودة عملية المراجعـة و تعزيـز موضـوعية

  .واستقالل المراجع الخارجي

 
 سنوات5-10

-0.16945-10  
 سنوات

11-15  
 سنة

16-20 
 سنة

   1.0068سنة11-15
   0.23761.1762 سنة16-20
 0.7692- 0.65920.4070 سنة فأآثر20

ي للمراجـع الخـارجيأثر تطبيق التغيير اإللزام   
على التزامه بالقواعد المهنية التي تقـضي بهـا
معايير المراجعة الدولية ودورها تحـسين جـودة
 0.34770.4216- 0.8285 1558.- سنوات10-5 .عملية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله

   0.3283سنة11-15
   0.60300.4841 سنة16-20
  0.2747 0.17450.7588 سنة فأآثر20

مدى تطبيـق التغييـر اإللزامـي وأثـره علـى
التخصص المهني للمراجع الخارجي في صناعة
عميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه
والصناعة التي ينتمي إليها ودوره فـي تحـسين
جودة عملية المراجعـة و تعزيـز موضـوعيته

 .واستقالله

 سنوات5-10
-0.61160.3302 -0.1538-0.4286 

   0.2538-سنة11-15
   0.07140.3578- سنة16-20
  0.1824 0.41180.5402- سنة فأآثر20

    
  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
  

  حـول مـدى تـأثير        α≥05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         " : 6.5

التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضـوعيته             

  ":واستقالله يعزى إلى العمر

ين متوسط استجابات عينـة     الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين للفروق ب        

الدراسة في مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و              

والذي يبـين أن    ) 36(تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى للعمر والنتائج مبينة في جدول رقم           

محتـوى كـل    ، مما يعني وجود فروق جوهرية في        0.05ى الداللة لكل مجال  اقل من        مستو

ـ   ) 37(مجال ويبين اختبار شفيه جدول رقم        طات الفئـات والتـي محـددة       الفروق بين متوس

  "*".بالعالمة
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قل أ ي وه 0.004وبصفة عامة يتبين أن مستوى الداللة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي           

 مما يعني قبول الفرضية أي  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة                 0.05من  

05.0≤α                حول مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحـسين جـودة عمليـة  

ار شفيه الفـروق بـين      المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى إلى العمر ويبين اختب         

"  سـنة فـأكثر    50"و  "  سنة 50 سنة إلى اقل من      40"و الفئات   "  سنة 30اقل من   "فئات العمر   

  ". سنة فأكثر50"صالح الفئة والفروق ل

نوات العمر كلما أصبح اإلنـسان أكثـر         أنه كلما زادت س    االختالفوتعزي الباحثة هذا    

النتائج إلي أن األكثر عمرا كانوا أكثـر تأييـدا لتغييـر    تشير  حكمة وقدرة على التمييز، لذلك      

  . اإللزامي

  
  حادي حسب متغير العمراختبار تحليل التباين األ 36 جدول

  المتوسط الحسابي

  محتوى المجال  المجال

ن 
 م
قل
ا

30
نة
س
 

  

30-
ن 
 م
قل
ا

40 
نة
س

  

40-
ن 
 م
قل
ا

50 
نة
س

  

ن 
 م
ثر
أك

50
نة
س
 

  

ة 
يم
ق

F 

لة
دال
 ال
ى
تو
س
م

  

 األول

ثر التغيير اإللزامـي للمراجـع      أ
الخارجي في تحسين جودة عملية     
المراجعة و تعزيز موضـوعيته     

  .واستقالله

6.58817.03357.8312 7.9937 6.557 0.000 

 الثاني

أثر تطبيـق التغييـر اإللزامـي       
للمراجع الخارجي ورأيه حـول     
فرضية استمرارية الشركة فـي     
تحسين جودة عملية المراجعـة و      
تعزيــز موضــوعية واســتقالل 

  .المراجع الخارجي

6.86987.29397.8889 8.3161 8.318 0.000 

 الثالث

زامـي  أثر تطبيـق التغييـر اإلل     
للمراجع الخارجي على التزامـه     
بالقواعد المهنية التي تقضي بهـا      
معايير المراجعة الدولية ودورها    
تحسين جودة عملية المراجعـة و      

  .تعزيز موضوعيته واستقالله

8.49388.18428.8429 8.5172 4.374 0.006 

  الرابع

مدى تطبيق التغييـر اإللزامـي      
وأثره على التخـصص المهنـي      

الخارجي فـي صـناعة     للمراجع  
عميل المراجعة، والمعرفة الكافية    
بطبيعة نشاطه والـصناعة التـي      
ينتمي إليها ودوره فـي تحـسين       
جودة عملية المراجعة و تعزيـز      

  .موضوعيته واستقالله

8.72507.96058.3500 8.3483 5.530 0.001 
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  الخامس

مــدى تطبيــق اإللــزام بتغييــر 
المراجع الخارجي وأثـره علـى      

تكلفـة وأتعـاب عمليـة      جودة و 
المراجعة، فـي تحـسين جـودة       
ــز   ــة وتعزي ــة المراجع عملي

  .موضوعيته واستقالله

6.67787.12537.3418 7.8095 2.910 0.037 

4.6950.004 7.24157.38287.84008.0735  جميع المجاالت  
  2.66 تساوي 0.05ومستوى داللة " 137، 3" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  

  اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير العمر 37 لجدو
 الفروق

  المجاالت
 30اقل من  التصنيف

 سنة
 40اقل من -30

 سنة
اقل من -40

  سنة50
   0.4454 سنة40 من اقل-30
  0.7977* 1.2431* سنة50اقل من -40

أثر التغيير اإللزامي للمراجع الخـارجي
في تحسين جـودة عمليـة المراجعـة و

 0.1626 0.9602* 1.4057*  سنة50أآثر من  .تعزيز موضوعيته واستقالله
   0.4241 سنة40 اقل من-30
  0.5950 1.0191* سنة50اقل من -40

أثر تطبيق التغييـر اإللزامـي للمراجـع
الخارجي ورأيه حول فرضية استمرارية
الشركة في تحسين جودة عملية المراجعة
و تعزيز موضوعية واستقالل المراجـع

 .الخارجي
 0.4272 1.0222* 1.4463*  سنة50أآثر من 

   0.3095- سنة40اقل من -30

  0.6586* 0.3491 سنة50اقل من -40

أثر تطبيق التغييـر اإللزامـي للمراجـع
الخارجي على التزامه بالقواعد المهنيـة
التي تقضي بها معايير المراجعة الدوليـة
ودورها تحسين جودة عملية المراجعة و

 0.3256- 0.3330 0.0235  سنة50أآثر من  .واستقاللهتعزيز موضوعيته 
  0.7645*- سنة40اقل من -30
  0.3895 0.3750- سنة50اقل من -40

مدى تطبيق التغيير اإللزامي وأثره علـى
التخصص المهني للمراجع الخارجي فـي
صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية

 إليهابطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمي    
ودوره في تحسين جودة عملية المراجعة

 .و تعزيز موضوعيته واستقالله

 0.0017- 0.3877 0.3767-  سنة50أآثر من 

   0.4476 سنة40اقل من -30
  0.2165 0.6641* سنة50اقل من -40

مدى تطبيق اإللـزام بتغييـر المراجـع
الخارجي وأثره على جودة وتكلفة وأتعاب

راجعة، في تحسين جودة عمليةعملية الم 
 0.4677 0.6842* 1.1318*  سنة50أآثر من .المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

   0.1413 سنة40اقل من -30
   0.4571 0.5984* سنة50اقل من -40

 0.2336 0.6907* 0.8320*  سنة50أآثر من  جميع المجاالت
  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
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  :النتائج: أوال
  -:في ضوء ما تم عرضه في متن البحث يمكن التوصل الى النتائج التالية

، وبين تحـسين     العميل جي مراجعا لحسابات   المراجع الخار  تغييربين  توجد عالقة    .1

  .اجعة و تعزيز موضوعيته واستقاللهجودة عملية المر

  فرضـية   حول ورأيهتطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي      توجد عالقة بين     .2

تعزيز   وبين تحسين جودة عملية المراجعة و      )عميل المراجعة (استمرارية الشركة   

  .موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

 إتبـاع   تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثـرة علـى        ين  توجد عالقة ب   .3

المراجع الخارجي الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها زيـادة نطـاق            

وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات الميدانية لفريق المراجعة للشركة، وإتبـاع          

يـز موضـوعيته    تعز معايير المراجعة، وبين تحسين جودة عملية المراجعـة و        

  .واستقالله

 التخصص  تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة على      توجد عالقة بين     .4

المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعـة           

تعزيـز   نشاطه والصناعة التي ينتمي إليها، وبين تحسين جودة عملية المراجعة و          

  .موضوعيته واستقالله

توجد عالقة بين دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجع الخـارجي وأثـره              .5

 عملية المراجعة، وبين تحسين جودة عملية المراجعة و        وأتعاب على جودة وتكلفة  

  .تعزيز موضوعيته واستقالله

حول رأي أصحاب مكاتب التدقيق وأصحاب شركات المساهمة        في  ال توجد فروق     .6

لزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و         مدى تأثير التغيير اإل   

 .تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى للمؤهل العلمي

حـول  في رأي أصحاب مكاتب التدقيق وأصحاب شركات المساهمة         توجد فروق    .7

مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و            

 .الله يعزى للتخصصتعزيز موضوعيته واستق
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في رأي أصحاب مكاتب التدقيق وأصحاب شركات المساهمة حـول          توجد فروق    .8

مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و            

تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى للمسمى الوظيفي والفـروق لـصالح مـدراء            

  .الشركات المساهمة

حول ي أصحاب مكاتب التدقيق وأصحاب شركات المساهمة        في رأ توجد فروق   ال   .9

مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة و            

  .تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى لسنوات الخبرة

 في رأي أصحاب مكاتب التدقيق وأصحاب شـركات المـساهمة         توجد فروق    .10

 للمراجع الخارجي في تحـسين جـودة عمليـة          حول مدى تأثير التغيير اإللزامي    

المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله يعزى إلى العمر ويبين اختبـار شـفيه             

 50 سنة إلى اقل مـن       40" و الفئات   "  سنة 30اقل من   " الفروق بين فئات العمر     

  ."  سنة فأكثر50" والفروق لصالح الفئة "  سنة فأكثر50" و " سنة

 استقالل المراجع الخارجي ويحسن     لمراجع الخارجي يعزز  التغيير اإللزامي ل   .11

 .جودة عملية جودة المراجعة

 هناك دوال قامت بسن تشريعات بإلزام الشركات المساهمة بتغيير مراجعيها           إن .12

الخارجين كل فترة زمنية محددة، وأن بعضها ما زال مستمرا فـي هـذا األمـر                

 .والبعض اآلخر توقف عن ذلك

م الشركات المساهمة بتغيير مراجعيها الخـارجيين بعـد         إن حجج مؤيدي إلزا    .13

مرور فترة زمنية محددة كحد أقصى، في أن طول أمد العالقـة التعاقديـة بـين                

الشركة والمراجعين يترتب عليها توافر مجموعة من العوامل التي تفقد المراجـع            

 .استقالله وموضوعيته

وعيته واستقالله بـسبب     العوامل التي تفقد المراجع الخارجي موض      أهم من   إن .14

 قبوال لما تتخذه    أكثرطول فترة عالقته التعاقدية مع عميل المراجعة سوف يصبح          

 . عمليه من سياسات وممارسات محاسبيةإدارة

واستقالله هي عـدم    ان من العوامل التي تفقد المراجع الخارجي موضوعيته          .15

ح ذو نظرة غيـر     ممارسة الشك المهني في عملية المراجعة، وفي هذه الحالة يصب         

 .متجددة وال يتوصل إلى أدلة جديدة كافية بخالف ما توصل إليه في الماضي

ن األمور  إن موضوع استقالل وحياد المراجع الخارجي وموضوعيته يعتبر م         .16

ظمات المهنية واألكاديميين في الجامعات االهتمام بهـا        الهامة التي يجب على المن    

ي الشركات المساهمة ومستخدمي المعلومات     ألنها تمثل صمام األمان المساهمين ف     
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والذين تزداد درجة أمانهم وثقتهم بهذه المعلومات كلما زادت موضوعية واستقالل           

 .المراجع الخارجي الذي قام بالتصديق عليها

 الشركات المساهمة بتغيـر المراجـع       إللزامتركزت مبررات غير المؤيدين      .17

محددة كحد أقصى على أن التكاليف       بعد مرور فترة زمنية      آخرالخارجي بمراجع   

 . الحصول عليها منهالمتوقعالمرتبطة بذلك تفوق المنافع 

 المعارضون لتغيير المراجع الخارجي هي      إليها التي يستند    العوامل أهم من   إن .18

 التغيير سوف يترتب عليه خسارة للمعلومات المتراكمة لدى المراجـع الـذي             أن

دى المراجع البديل قد تسبب انخفـاض جـودة         تغييره، وأن قلة المعلومات ل    سيتم  

 .عملية المراجعة

إن من أهم العوامل التي استند إليها المعارضون لتغيير المراجـع الخـارجي              .19

أيضا هي ارتفاع تكلفة وأتعاب المراجعة لدى المراجع والـشركة التـي يراجـع              

ظـم   بتكلفة الوقت اإلضافي لفهم نـشاط وعمليـات ون         لفالمراجع يتحم حساباتها،  

الحسابات والرقابة الداخلية للعميل الجديد، كما أن الشركة موضـوع المراجعـة            

 .تتحمل تكلفة وقت الدعم الذي يقدمه إفراد إدارتها للمراجع الجديد في هذا المجال

  

  :التوصيات: ثانيا

  

إلزام الشركات المساهمة في قطاع غزة بتغييـر        أصحاب القرار ب   الباحثةوصي  ت .1

 فترة زمنية محددة بخمس سنوات كحد أقصى وذلـك لـيس            مراجعيها بعد مرور  

 بخدمات المراجعة عـن     لالبتعادتوافقا مع حجج المؤيدين السابق عرضها، وإنما        

 قد يضطر معها المراجع إلى تخفيض أتعابـه بدرجـة غيـر             التيسوق المنافسة   

 للحصول على عمالء جدد وهو قد ينعكس سلبا على جودة عملية المراجعة             ولةبمق

 .اقتصاديةلى قدرته على تحقيق مكاسب وع

 أن يلتزم المراجع بأخالق مهنة المراجعة وذلك للبقاء علـى           توصي الباحثة بأهمية   .2

 .ثقة مستخدمي البيانات المالية

 المراجعة وذلـك للبقـاء علـى ثقـة          بمعاييرأن يلتزم المراجع    توصي الباحثة ب   .3

 .مستخدمي البيانات المالية

 والتيتمرار إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال        باسوصي  ت الباحثةكما أن    .4

 :تتمثل في
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 أثر برامج التعليم المحاسبي في قطاع غزة علـى إمكانيـة            واختبارقياس   ♦

 . في صناعة عميل المراجعةالمهنيتطبيق إستراتيجية التخصص 

 لبيئة الممارسة المهنية على تفعيل إسـتراتيجية        االقتصاديةأثر المتغيرات    ♦

 .مهني في صناعة عميل المراجعةالتخصص ال

 الحاسـبات اإللكترونيـة فـي       واستخدامدراسة أثر تكنولوجيا المعلومات      ♦

 في  المهني التخصص   باستخدامتشغيل البيانات المالية في عملية المراجعة       

 .صناعة عميل المراجعة

 قواعد حوكمة الشركات المساهمة كأحد آليـات تطـوير          استخدامدراسة   ♦

  .ص المهني للمراجع في صناعة عميل المراجعةإستراتيجية التخص
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  ةــــع العربيـــ المراج:أوال

، أبو زيد، حسن محمد ، دراسات في المراجعة، الجزء األول، دار الثقافة العربيـة، القـاهرة                 -1

  .بدون تاريخ
  

دراسة ميدانيـة   "،   و مصطفى، صادق حامد والمعتاز، إحسان صالح       عبداهللا  يوسف ،اسودانب  -2

، دوريـة اإلدارة    "للعوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي بالشركات المساهمة السعودية        

  ).2004 (187-137ص ص ، )1(، العدد)44(العامة، المجلد
 

سبة و تدقيق الحسابات في فلسطين دراسـة        نحو تنظيم أفضل لمهنة المحا    "،  البحيصي، عصام   -3

قـدمت  ورقة عمـل    ،  9/2004"تحليلية لقانون تنظيم مهنة المحاسبة و تدقيق الحسابات رقم          

، الجامعـة    "واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين وسـبل تطويرهـا          "لليوم الدراسي   
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)1(מ
א

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  غزة- الجامعة اإلسالمية

  كلية الدراسات العليا

  ماجستير محاسبة وتمويل

  

  ها اهللا/األخت الكريمة    حفظه/ األخ الكريم

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

  :  تحية طيبة وبعد
  

ها للوصول إلـي أفـضل      طويرانية تهتم بمهنة المراجعة وت    تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميد    

  النتائج، واستكماال لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، بعنوان 
  

مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز "

  "موضوعيته واستقالله

  )قطاع غزة، في ةالمساهمدراسة تطبيقية على مكاتب وشركات المراجعة ومدراء الشركات (
  

نأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة على أسئلة هذا االستبيان بدقة، حيث أن صحة نتائج هـذا                

  .االستبيان تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتك

مع العلم أن المعلومات التـي      .  إن تعاونكم معنا هو دعم للبحث العلمي والتنمية في فلسطين         

  .إال ألغراض البحث العلمي فقط سيتم الحصول عليها لن تستخدم 
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير                         
  

  الباحثة                                                

                            آية جاراهللا الخزندار                                                  
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  :عامةمعلومات : الجزء األول
  

  :حول البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية) √(يرجى التكرم بوضع 

  

 :المؤهل العلمي .1

    

    دكتوراه                    دبلوم                 بكالوريوس            ماجستير             

  

 :الشهادة المهنية .2

  

 CPA          أمريكية ACPA                     المجمع العربي للمحاسبين القانونينِ 

  

           ال يوجد--- ---- --            أخرى حددها ACCA, CA                     بريطانية 

  

 :التخصص .3

  

  إقتصاد                 علوم مالية ومصرفية                             محاسبة              

  

  ----- ---- -                    إدارة أعمال          أخرى حدد 

  

 المسمى الوظيفي .4

  

           صاحب أو شريك مكتب المراجعة              مدير شركة مساهمة

  

 العمر بالسنوات .5
 
 

    50        أكثر من 50 إلى أقل من 40         40 إلى أقل من 30        30                أقل من 

  

 عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق .6

  

   15 -  11                             10 -  5                                5           أقل من 

  

   فأكثر20                                20 - 16         
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 :الجنس .7

  

   أنثى                       ذكر                     

  

  

 :مكان الدراسة الجامعية .8

  

                         جامعة أجنبية                          جامعة عربية           جامعة فلسطينية
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  : الجزء الثاني

 يعني أقل 1 بما يوافق رأيك، حيث أن الرقم 10 إلي 1 بند رقم من ضعي أمام كل/ ضع

  . أكثر أهمية10أهمية والرقم 
  

  10-1  البند  رقم
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بقاء المراجع الخارجي مراجعاً لحسابات عميل المراجعة مدة               : األولىالفرضية  

  .لمراجعة و تعزيز موضوعيته واستقالله سنوات، وبين تحسين جودة عملية ا5تزيد عن ال 

  

    .أحد أهم مصادرها حجر الزاوية لمصداقية مهنة المراجعة و وموضوعية المراجع الخارجييمثل استقالل  .1

اسـتقالله وحيـاده    تحـد مـن      لحسابات شركة مدة طويلة      يوجد ارتباط بين بقاء المراجع الخارجي مراجعاً        .2

  .المراجعة مما يحد من جودة عملية وموضوعيته

  

 ممـا   المراجعة إلى وجود مشاكل في استقالله وموضوعيته      عملية  طول عالقة المراجع الخارجي بعميل      تدل    .3

  .يحد من جودة عملية المراجعة

  

 مما يحد    تآكل تدريجي لنزاهة وصدق المراجع     إلى المراجعة   ه في  طول عالقة المراجع الخارجي بعميل     يؤدي  .4

  .من جودة عملية المراجعة

  

تطابق المصالح بين اإلدارة والمراجـع      لخارجي وعميل المراجعة إلى      طول فترة العالقة بين المراجع ا      يؤدي  .5

  . مما يحد من جودة عملية المراجعة صعباً عملية المراجعة أمراًوهو ما يجعل استقالله وموضوعية

  

التغيير اإلجبـاري للمراجـع    أحد اإلجراءات الالزمة لطول بقاء المراجع مدة تزيد عن خمس سنوات يتطلب            .6

  .تلك الفترة مما يحسن من جودة عملية المراجعةالخارجي بعد 

  

إن ظهور فكرة تغيير المراجع الخارجي بعد كل خمس كان سببه االنهيارات التي حدثت لكبريات الـشركات                   .7

  .المساهمة العالمية في الواليات المتحدة وغيرها من الدول ليحول دون تكرار ذلك

  

 لـل يقيقوى عالقته الشخصية بعميل عملية المرجعة مما ول مدة احتفاظ المراجع الخارجي بعميل المراجعة  ط  .8

  . وبالتالي تؤثر سلبا على عملية المراجعةمقدرته في المحافظة على موضوعيته واستقالله

  

ع مما يـؤثر سـلباً      يجعل العمل روتيني بعيد عن اإلبدا     طول مدة احتفاظ المراجع الخارجي بعميل المراجعة          .9

  .على جودة عملية المرجعة

  

ن القرارات الهامة المرتبطـة بإعـداد التقـارير          مع عميل المراجعة بشأ    يكون المراجع الخارجي أكثر توافقاً      .10

 من  يحد مما   المالية كلما طال أمد ارتباطه بمراجعة حسابات عميل المراجعة وبدون تحديد مدة زمنية لتغييره             

  .جعةجودة عملية المرا

  

تغيير المراجع بعد كل خمس سنوات من العالقة التعاقدية مع عميل المراجعة يجعله في وضع يستطيع معـه                    .11

 مما يزيد مـن     ة وموضوعية أفضل  يمقاومة الضغوط التي تمارسها اإلدارة عليه، وتسمح له بأداء عمله بحرف          

  .جودة عملية المراجعة

  

لة إحصائية بين تطبيق التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي وأثرة على تقريـر            ال توجد عالقة ذات دال    : الفرضية الثانية 

وبين تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز موضوعية        ) عميل المراجعة (المراجعة المتحفظ حول استمرارية الشركة      

  .واستقالل المراجع الخارجي

  

   للوقائع واألحداث التي تواجهه في تنفيذ عملية        قاًتحفظ المراجع الخارجي في إبداء رأيه في القوائم المالية طب           .12
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  . المراجع الخارجييةتعزز موضوعية واستقاللين جودة عملية المراجعة وحست ، يؤدى إلىالمراجعة

وجود التزامات قصيرة األجل تزيد عن أصول المشروع المتداولة النقدية واألخرى القابلة للتحول إلى نقديـة                  .13

ع الخارجي إلى التحفظ في تقريره بشأن اإلستمرارية، مما يعزز موضوعيته وإستقالله            بسهولة، تؤدى بالمراج  

  .ويحسن جودة عملية المراجعة

  

ترك الموظفين والعمال أعمالهم لدى الشركة موضوع المراجعة بسبب أوضاعها الماليـة يـؤدى بـالمراجع                  .14

وعيته وإستقالله ويحسن جـودة عمليـة       الخارجي إلى التحفظ في تقريره بشأن اإلستمرارية، مما يعزز موض         

  .المراجعة

  

إذا ظهرت شكوك لدى المراجع الخارجي حول قدرة الشركة على سداد ديونه قصيرة األجـل ولكـن توجـد       .15

محاوالت من إدارة المشروع لعالج الموقف، فيجب على المراجع التحفظ في تقريره بشأن اإلستمرارية، مما               

  .سن جودة عملية المراجعةيعزز موضوعيته وإستقالله، ويح

  

في تقريره، يعزز موضوعيته وإسـتقالله ويحـسن        عدم موافقة المراجع الخارجي على التنازل عن تحفظاته           .16

  .جودة عملية المراجعة

  

عدم إصدار المراجع الخارجي تقرير متحفظ خوفاً من فقد أتعابه يؤثر سلباً على موضوعيته وإستقالله وعلى                  .17

  .عةجودة عملية المراج

  

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق التغيير اإللزامي علـى إتبـاع المراجـع الخـارجي                  : الفرضية الثالثة 

الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية المراجعة منها زيادة نطاق وإجراءات المراجعة، وزيادة الزيارات الميدانيـة لفريـق                

  .ين تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقاللهالمراجعة للشركة، وإتباع معايير المراجعة، وب

  

تعزيز موضوعية  إلي تحسين جودة عملية المراجعة و     تباع المراجع الخارجي لمعايير المراجعة المهنية يؤدي        إ  .18

  . واستقالل المراجع الخارجي

  

ز يعزة عملية المراجعة و     إتباع المراجع الخارجي للخطوات الصحيحة لتنفيذ إجراءات المراجعة يحسن جود           .19

  .موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

  

ز موضـوعية   عميل يحسن جودة عملية المراجعة ويعـز       ال  الخارجي بالزيارات الميدانية لشركة    قيام المراجع   .20

  .واستقالل المراجع الخارجي

  

متعلقـة باالسـتقاللية،    التزام المراجع الخارجي بتطبيق قواعد السلوك المهني التـي تحكـم مـسؤولياته وال               .21

ز موضـوعية   يعـز الموضوعية،السرية، السلوك المهني، والمعايير التقنية يحسن جودة عملية المراجعـة و            

  .واستقالل المراجع الخارجي

  

رصدة يحـسن   اعتماد المراجع الخارجي على االختبارات األساسية من خالل اختبارات تفاصيل العمليات واأل             .22

  .ز موضوعية واستقالل المراجع الخارجييعزجودة عملية المراجعة و

  

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق التغيير اإللزامي وأثـره علـى التخـصص المهنـي                 : الفرضية الرابعة 

للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعة، والمعرفة الكافية بطبيعة نشاطه والصناعة التي ينتمـي إليهـا، وبـين                  

  .لية المراجعة و تعزيز موضوعيته واستقاللهتحسين جودة عم

  

ارجي يحسن جودة عملية المراجعـة      توفر المعرفة التخصصية في صناعة عميل المراجعة لدى المراجع الخ           .23

  .موضوعيته واستقاللهويعزز 

  

    .ز موضوعيته واستقاللهارجي يحسن جودة عملية المراجعة ويعزتوفر الخبرة الفنية لدى المراجع الخ  .24
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    .ز موضوعيته واستقاللهارجي يحسن جودة عملية المراجعة ويعز لدى المراجع الخالمؤهالت العلميةر توف  .25

ز موضوعيته  نشأة يحسن جودة عملية المراجعة ويعز     قدرة وكفاءة المراجع الخارجي في فهم طبيعة عمل الم          .26

  .واستقالله

  

ز موضوعيته   جودة عملية المراجعة ويعز     يحسن طبيعة تمويلها جع الخارجي لطرق هيكلية الشركة و     فهم المرا   .27

 .واستقالله

  

ـ                .28 ة فهم المراجع الخارجي للخطوات اإلجرائية واستراتيجيات العمل للمؤسسة يحسن جـودة عمليـة المراجع

 ز موضوعيته واستقاللهويعز

  

    .هز موضوعيته واستقاللويعزألهداف المؤسسة يحسن جودة عملية المراجعة  فهم المراجع الخارجي  .29

فهم المراجع الخارجي لطبيعة عمل المؤسسة وتحديد مناطق الخطورة المحتملة يحسن جودة عملية المراجعة                .30

  .ستقاللهاز موضوعيته وويعز

  

ز خلية يحسن جودة عملية المراجعـة ويعـز       الدابالنظام المحاسبي ونظام المراقبة     معرفة المراجع الخارجي      .31

  . موضوعيته واستقالله

  

متهـا  ءسياسات محاسبية ودراسية ومـدى مال     شركة العميل   جع الخارجي ألسباب اختيار وتطبيق ال     فهم المرا   .32

  .ز موضوعيته واستقاللهملها يحسن جودة عملية المراجعة ويعزلع

  

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دراسة وتحليل تطبيق اإللزام بتغيير المراجـع الخـارجي                : الفرضية الخامسة 

  .جودة وتكلفة وأتعاب عملية المراجعة، وبين تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقاللهوأثره على 

  

 لحسابات عميل المراجعة يؤثر على جـودة أدائـه فـي عمليـة              طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً       .33

  .المراجعة

  

ة يـؤثر علـى أدائـه المهنـي وحيـاده            لحسابات عميل المراجع   ول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً     ط  .34

  .واستقالله

  

حد األسباب المطالبة بتغيير المراجع الخارجي بعد فترة محددة من الزمن هو أن طول فترة العالقـة بـين                   أ  .35

المراجع وبين عميل المراجعة تؤدي إلى أن يصبح المراجع ذو نظرة غير متجددة لفحص حسابات عميلـه،                 

  .دائه في عملية المراجعةمما يؤدي إلى انخفاض جودة أ

  

 مع نفس العميل، وهو مـا       ا لما تم سابقاً   لمراجعة االختيارية التي يقوم بها المراجع الخارجي قد تكون تكرار         ا  .36

  .قد يعني توافر نزعة استباق النتائج، مما يؤدي إلى عدم جودة أدائه في عملية المراجعة

  

المراجعة يجعله يعتمد على نفس أوراق ووثائق العمل التي تمت       الثقة التي يوليها المراجع الخارجي في عميل          .37

  .في السابق، مما يؤدي إلى عدم جودة أدائه في عملية المراجعة

  

 لحسابات عميل المراجعة تؤدي إلى االعتقاد بأنه على علـم تـام             طول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعاً       .38

دم جـودة   أن يتحلى بها وهي الشك المهني، مما يؤدي إلى ع       بمشاكله، مما يجعله يفقد أهم الصفات التي يجب       

  .أدائه في عملية المراجعة

  

، ئم المالية على أخطاء لم يكتشفها     عدم ممارسة المراجع الخارجي الشك المهني يؤدي إلى احتمال احتواء القوا            .39

  .مما يؤدي إلى عدم جودة أداءه في عملية المراجعة

  

 لحسابات عميل المراجعة تجعله يؤدي عمله بتراخي وتزداد معهـا       ارجي مراجعاً طول فترة بقاء المراجع الخ      .40

  .، مما يؤدي إلى عدم جودة أدائه في عملية المراجعةرصة عدم اكتشافه لألخطاءف
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ول فترة بقاء المراجع الخارجي مراجعا لحسابات عميل المراجعة يؤدي إلى زيادة خطـر فقـد المراجـع                  ط  .41

  . وهو ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض جودة األداء في عملية المراجعةالستقالله وموضوعيته،

  

به مكاتب وشركات المراجعة من جهود لكسب عمالء جدد أو          تكلفة تسويق عملية المراجعة هي تكلفة ما تقوم           .42

  . يؤثر سلبا علي استقالل المراجع وجودة عملية المراجعةاإلبقاء على العمالء القدامى

  

ن البـدء  لها المراجع عند كل تغيير وذلك أل   تغيير المراجع الخارجي سوف يزيد من التكلفة التي يتحم        اإللزام ب   .43

في عملية المراجعة من الصفر تحتاج إلى الكثير من الجهد المادي والمعنوي لكسب المعرفة بنظام تعـامالت                 

  .عملية المراجعة مما يؤثر سلبا على استقالل المراجع وجودة حساباتالم االعميل الجديد ونظ

  

ـ          آلوقت الذي يقضيه المراجع الخارجي في الت      ا  .44 لف آلف مع إجراءات المحاسبة التي يطبقها العميل الجديد و الت

  .مع نظام الرقابة الداخلية لديه سوف يزيد من تكلفة عملية المراجعة

  

ول بمراجع آخر بسبب اإللـزام      التكلفة اإلضافية التي يتحملها عميل المراجعة عندما يقوم بتغيير المراجع األ            .45

 تؤثر علي استقالل     تكلفة االختيار وتكلفة الوقت المستخدم لدعم المراجع الجديد        المتمثلة في بتغيير المراجعين   

  .المراجع الخارجي وجودة عملية المراجعة

  

راجعة وزيادة  يترتب على اإللزام بتغيير المراجع الخارجي ازدياد عبء العمل على أفراد مكتب أو شركة الم                .46

 مما يؤثر علي اسـتقالل      العبء على المراجعين الداخليين بسبب تقديم المعلومات الضرورية للمراجع الجديد         

  .المراجع الخارجي وجودة عملية المراجعة

  

    .رتفاع التكلفة المصاحبة لتغيير المراجع عن المنافع المتوقعة منه يعتبر أهم مبررات رفض تطبيقها  .47

ضوعية المراجع الخارجي عند مراجعته للقوائم المالية لعميل المراجعة تتأثر بطول أمد عالقتـه              ستقالل ومو ا  .48

  .التعاقدية معه

  

المنافع المتوقعة من وراء تطبيق فكرة تغيير المراجع تفوق التكلفة أو خسارة المعرفة بنشاط العميـل ونظـم                    .49

  .جع الخارجي وجودة عملية المراجعة مما يزيد استقالل المراحساباته والرقابة الداخلية لديه

  

 والتـي    أتعاب المراجعة التي يتقاضاها المراجع الخارجي      التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي يحد من تغيير        .50

 مما يزيد استقالل المراجـع      ة التي تؤثر على استقالله وجودة الخدمة التي يقدمها        مهماحد المؤشرات ال  تعتبر  

   .اجعةالخارجي وجودة عملية المر

  

تعتقد بأنه في ظل المنافسة الحادة في سوق مهنة المراجعة تميل األتعاب إلى االنخفاض متأثرة بعامل الطلب                   .51

 على حياد واستقالل وموضوعية المراجع الخارجي بشكل جوهري وعلـى جـودة             والعرض، مما يؤثر سلباً   

  .الخدمة التي يقدمها

  

مـن مجمـوع    %) 10(مريكي للمحاسبين القانونين بتحديد نـسبة       تعتقد بان اإلجراء الذي وضعه المجمع األ        .52

   وموضوعيتهتهاألتعاب الكلية للمراجع الخارجي تؤدي إلى عدم استقالله وحياد

  

ة في سوق خدمات المراجعـة ويبعـدها عـن          الخارجي يخفف او يلغي حدة المنافس     ن تغيير المراجع    تعتقد بأ   .53

لعة أخرى يمكن تسويقها بطرق غير سوية، مما يؤدي إلى تعزيـز            المنافسة التي قد تجعل منها سلعة كأي س       

  .موضوعية واستقالل المراجع الخارجي

  

  
  ع شكر الباحثة                                                                                م

  
  آية جاراهللا الخزندار                              
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  اإلسالميةالجامعة / مساعد نائب الرئيس للشئون اإلدارية  علي شاهين.د
  اإلسالميةالجامعة / ة آلية التجار–رئيس قسم المحاسبة   حمدي زعرب. د
  اإلسالميةالجامعة / آلية التجارة  عصام البحيصي.د
  اإلسالميةالجامعة /نائب عميد العالقات الخارجية   الخزندارجاراهللا هالة  .د
  الجامعة االسالمية/ آلية التجارة  ماهر ضرغام. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


