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 الدراسة ملخص

دا  المني  لمراجع  السسابات ي  على جودة األ الخارجية "تأثير متغيرات بيئة المراجعة
قطاع غزة"  

  ددتذ دداتدذا تا ذذالخار  ددإذم غ ددراهذئ  ددإذالمرا عددإذ ددير رذالتراسددإذىلددتذال عددر ذ  ددتذهددت هذهدد  
را د ذمذ65المهنيذلمرا عيذالحسائاهذ ديذطاداغذةدودذامدلذت ديذ حل دأذ لد ذت ر دهذتراسدإذ  دتذ

 يذطااغذةود،ذاطتذا  متهذالتراسإذ  تذئاهذ عم الذ يذمكا بذمرا عإذالحسائاهذالمن شردذاحس
 ددمذاذ،ذالتراسددإذشددم هذكا ددإذالئ اندداهذالما ائددإذهدد  ذ اهددتتاسدد ئانإذ ددمذ هددم مهاذخه هددا ذلختمددإذ

حهدددا يذانددداهذئاسددد ختامذئرندددامفذال ح  ددديذاإاسددد ختامذالمدددنهفذالاهدددليذال ح   دددي،ذا دددمذ ح  ددديذالئ 
(spss).ذ

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من  اليتائج:
ذالمرا عددإ،ذمك ددبذح ددمذكئددرا ذئعدداذالم غ ددراهذلهدداذ ددير رذى  ددائيذ  ددتذ دداتدذالمرا عددإذمردديذهنددذ

،ذالمنا سددإذئدد لذمكا ددبذالمرا عددإ،ذالسددمعإذال  ددتدذلمك ددبذالمهن ددإذاال يه دديذالع مدديذاالعم دديالخئددردذ
:ذكردردذالدت اااذاللئدا  إذالمر ا ددإذ،ذكمداذتلذهندا ذئعداذالم غ ددراهذلهداذلردارذسد ئ إذمردديالمرا عدإ

كمداذ اهد هذالتراسدإذىلدتذتلذذ،تذمك بذالمرا عدإذا لدت مذالخدتماهذاشس شدار إذلمك دبذالمرا عدإئ
ملذتكررذاسا يذ حس لذ اتدذالمرا عإذتهم إذهاذا اتذمعا  رذل رطائإذ  تذ اتدذالمرا عإ،ذ   هاذ

امدلذذ،ىلوامذمكا بذالمرا عإذئيلذ   اوذمرا عاهاذ تتا ذمع نا ذملذسا اهذال ع د مذالمهنديذالمسد مر
ذئعم  إذالمه مإ ا ارا   م   نظر ا هإ مل م إهت المرا عإ  اتد   ت اشس تشي مظاهرتكررذ

ذهيذط إذالت اااذاللئا  إذالمر ا إذئتذمك بذالمرا عإ.ذالمرا عإ
 تم التوصل إلى التوصيات التالية: دراسةي  ضو  يتائج ال

نظمدإذلمهندإذالمرا عدإذ ديذطاداغذةدودذئراردذا اتذتارذطااذا ّعايذل حكامإذاال هداهذالمهن دإذالم
 المرا عإ  اتد ئيهم إذا ارا   م    يذائ ذمعا  رذل رطائإذ  تذ اتدذتتا ذالمرا ع ل،ذ ا  إ

ذ،المدرا ع ل ل ا  دإ مهن دإ نشدراه ىهدتار خدلي مدل ا لد  المرا د ، اخ  دار  ندت سدا ا  ا ع هدا
،ذاالعمديذ  دتذا داتذمعدا  رذإرا عدالمذ داتد   دت الرطائدإ ئيهم دإ المرا عدإ مكا دب  ا  دإئدراردذ

ىلدوامذمكا دبذئراردذال ناغذ يذاس ختامذذش تذتسال بذالرطائإذ  تذ اتدذالمرا عدإ،ذ،ذل رطائإذ   ها
،ذىلدددتذ اندددبذالمرا عدددإذئددديلذ   ددداوذمرا عاهددداذ دددتتا ذمع ندددا ذمدددلذسدددا اهذال ع ددد مذالمهنددديذالمسددد مر

ذحئارذارشاهذالعميذاالتاراهذال تر ئ إ.
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Abstract  

The Effect of Audit Environment Factors on Professional Quality 

Performance of Auditors in the Gaza Strip " 

This study aims to identify the effect of auditing environment factors on 

professional quality performance of auditors in the Gaza Strip, to 

accomplish the study’s aims, the researcher used the descriptive analytical 

method and designed particularly questionnaire was distributed to 56 

auditors working in audit firms located in the Gaza Strip, data was 

analyzed by using the statistical analysis program (SPSS).  

 
The study found that: 
 

The following factors have a appositive effect on the audit quality such 

as: audit firm size, professional experience, scientific and practical 

qualifications, competition and audit firm reputation. also there are some 

factors have negative effects such as: the large number of  lawsuits raised  

against audit firm, advisory services submitted by audit firms, The study 

found that the main method to improve the  audit quality is the existence 

of  audit criteria to control audit quality. 

ذ 
In light of the study a set of recommendations had been deduced: 

 
The need for effective government and professional role, to set audit 

standards for auditors, and force them to follow it, aware all parties about 

the importance of audit quality, through issuing professional bulletins, 

the need to aware audit firms about the importance of perform control 

over audit quality, issuing standards to monitor audit quality, the need to 

diversity the methods of audit quality control. 
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 اإلهدا 

ذ
ُلَاات   إلااَ زاان  ممة ااَ  ُز ااتبرا  إلااَ ام اام  سااتف الااب يت  إلااَ زاان م مة ااَ اث الةيااتا  ااب 
ُلَ  ُست بل َ إللمتع زسيرلَ الةى يمية  إلَ زن لةم ت الك ير زن ا  اَ  إلاَ زان أاَ قاب

ُاختبي َي   ال لقاببأت المقات  إلَ زان ا  ان ل ات بمات ُإا ت إليا  اىث  إلاَ زان   اي   ُم
 ليك أم إذ.حق ت  ََ

 عرفاناً وامتناناً 

 

ُإ ُالبي الَتضل    خولَ ممر ُ ممتب ُ مراتت       إلَ 

 سندي في هذه الدنيا                                                              



ُإ  ت      إلَ اخوالَ س ي ة ُشير ن 

                                        تقديراً واحتراماً                                                                                                          



ُار  إلَ الشمىةتث ال ةتث ل يئتث حيتلَ ...   َ 

محبة وأملً 



ُبت لو َ  َس الشىوب ُاخالص  إلَ لل زن احببة م بصبق 

حباً واخلصاً 



 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي
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 الشكر والتقدير

 

ذ."الياس يشكر ال نم اهلل يشكر الطايذرسايذاهللذه تذاهللذ   هذاس م:ذ"
 اهلل ترس ه مل   ت االسلم االهلد س اانه ا ظ م ا هه ل لي  نئغي كما هلل الحمت
 . الت ل  ام ىلت هت ه   ت سار امل اهلل  ئت ئل محمت ل عالم لذرحمإ
 اال لت ر ااشح رام ال و ي ئالشكر ت لتم تل ه   رسال ي ى تات مل ان ها ي ئعت لي  ا ب
  ي مس مر  ال مل لي طتمه لما سمدي شسدة زعرب التك ار ائيالل تس ا اذىلت

 . ئخااد خااد الرسالإ ه  ذ  ت ىشرا ه
                   عل  عبداهلل شاهين الدكتور المياقشة لجية ألعضا ذااشح رامذئالشكرذات لتمذكما
 ل لئ هم ا ل  ، "خارجيا   مياقشا  بنا  الدين أسمد العريي  " والدكتور ،"داخليا   مياقشا  "

  .الرسالإ ه  ذمناطشإ   ت ئالماا لإ
 ماهاي االشكر ، ةو  طااغ  ي المراجعة مكاتب مل معي  عاال مل كي ا شكر اتخ را
 ا لت م ا عت ي ح   مل   وم ما ئإ را  اطاماا اس  ائاا ال  ل المحكم لا سا  دذذكيذىلت

 . الست تدذاط راحا هم
ذ.س اان  ا ظ م ا ه  يل ل  نئغي كما الحمت ل  رب ا ا
ذ
ذ
ذ
 

 إالئاحر
 هامذتكرمذالاا يس
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 ل إذطرلن إ أ
 م خصذالتراسإذئال غإذالعرئ إ ب
 م خصذالتراسإذئال غإذاشن   و إ ت
 اإهتا  ث
 الشكرذاال لت ر ج
 مح ا اهذالتراسإ ح
 طا مإذال تااي ذ

 
لنظري"الفصل األول" اإلطار ا  
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 الفصل الثاني "جودة المراجعة"
 

 الملتمإ 22
ذملهامذ اتدذالمرا عإ 22
 تهم إذ اتدذالمرا عإ 25
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 اإرشاتاهذاالمعا  رذالهاتردذملذال هاهذالمهن إذلرطائإذ اتدذالمرا عإ 27
 اسا يذ حس لذ اتدذالمرا عإ 31
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 الرطائإذ  تذ اتدذالمرا عإ
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 ملتمإ 37
 ح مذنشااذمك بذالمرا عإ 37
 ت عابذالمرا عإ 39
 اللئا اذالمهن إذالمر ا إذئتذمك بذالمرا عإ 42
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  تتذالسنااهذال يذ لئ هاذالمرا  ذ يذمرا عإذمنشيدذمع نإ 48
  لت مذختماهذاس شار إ 49
  ا رذنظمذالك ران إذ يذمك بذالمرا عإ 51
  ا رذنظامذا هايذ ّعايذ يذمك بذالمرا عإذذذذ 51
 ال وامذمك بذالمرا عإذئآتابذاطاا تذالس ا ذالمهني 53

 
" الطريقة واإلجراءات"الفصل الرابع   

 
 منه  إذالتراسإ 59
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 المعال اهذاشحها  إ 71

 
 الفصل الخامس" نتائج الدراسة الميدانية"

 
سمرنا ذذذ-اخ ئارذال او  ذالائ عي)اخ ئارذكالم را  75 (1- Sample 

K-S) 
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 الجدول

رقم  اسم الجدول
 الصفحة

 

 37ذملارنإذئ لذمكا بذالمرا عإذكئ ردذاهغ ردذالح م 1

 60ذ او  ذ  نإذالتراسإذحسبذم غ رذال ن  2

 61ذ او  ذ  نإذالتراسإذحسبذم غ رذالعمر 3

 61ذالع مي سإذحسبذم غ رذالمؤهي او  ذ  نإذالترا 4

 62ذ او  ذ  نإذالتراسإذحسبذم غ رذال خهص 5

 63ذالخئرد سنااه  او  ذ  نإذالتراسإذحسبذم غ رذ تت 6

 63ذالمهن إ  او  ذ  نإذالتراسإذحسبذم غ رذالشهاتد 7

 64ذيالاظ ل  او  ذ  نإذالتراسإذحسبذم غ رذالمسمي 8

 65ذمل ا ذاإ ائاه 9

الددتاخ يذلللددراهذاللسددمذا ايذ:ذ ددير رذم غ ددراهذئ  ددإذالمرا عددإذالمر ئاددإذذالهددتأذ 11
ذئمكا بذالمرا عإذ يذطااغذةودذ  تذ اتدذا تا ذالمهنيذلمرا عيذالحسائاه

66 

 68ذالهتأذالتاخ يذلللراهذاللسمذالرانيذ)مظاهرذاشس تشيذ  تذ اتدذالمرا عإ( 11

ا يذ حسدددد لذ دددداتدذا تا ذالمهندددديذالهددددتأذالددددتاخ يذلللددددراهذاللسددددمذالرالدددد ذ)اسدددد 12
ذلمرا عيذالحسائاه(

68 

معاميذاشر ئااذئ لذمعتيذكيذطسمذذملذتطسدامذالتراسدإذمد ذالمعدتيذالك ديذلللدراهذ 13
ذاشس ئانإ

69 

 70ذمعاميذالرئاهذ)ذار لإذال  و إذالنهل إ( 14

 71ذمعاميذالرئاهذ)ذار لإذااللاذكرانئاخ( 15

 72ذتااايذالل راه 16

ذارذال او  ذالائ عياخ ئ 17
(1-Sample Kolmogorov-Smirnovذ)ذ

75 

 76ذمتدذمواالإذالمك بذلنشااه 18

 76ذ تتذالعام  لذ يذمك بذالمرا عإ 19

 78ذح مذنشااذمك بذمرا عإذالحسائاه 21

 78ذو اتدذحتدذالمنا سإذئ لذمكا بذالمرا عإ 21

 79ذهسمعإذمك بذمرا عإذالحسائا 22



 ر
 

 80ذ بذالمرا عإار لاغذت عابذمك 23

 80ذ خهصذمك بذالمرا عإ 24

 81ذار لاغذمس اىذال يه يذالمهنيذاالعم يذ  ئا ذ ر أذالمرا عإ 25

 82ذ لت مذمك بذالمرا عإذالختماهذاشس شار إ 26

 82ذو اتدذ تتذالسنااهذذال يذ مئ هاذمك بذالمرا عإذ يذمرا عإذذالمنشآه 27

 83ذمرا عإ ا رذنظمذالك ران إذ يذمكا بذال 28

 84ذا اتذنظامذا هايذلتىذمك بذالمرا عإ 29

 80ذال وامذمك بذالمرا عإذئلاا تذالتابذالس ا ذالمهني 31

 85ذ ح  يذ لراهذالمحارذالراني:ذمظاهرذاشس تشيذ  تذ اتدذالمرا عإ 31

 ح  دددديذ لددددراهذالمحددددارذالرالدددد :ذاسددددا يذ حسدددد لذ دددداتدذا تا ذالمهندددديذلمرا عدددديذ 32
ذالحسائاه

87 

حدايذ دير رذم غ دراهذذ(One Way ANOVA ) دا فذ ح  ديذال ئدا لذا حداتاذن 33
ئ  ددددإذالمرا عددددإذالمر ئاددددإذئمكا ددددبذالمرا عددددإذ دددديذطادددداغذةددددودذ  ددددتذ دددداتدذا تا ذ

ذالع مي المهنيذلمرا عيذالحسائاهذ عوىذىلتذالعمرذ عوىذىلتذالمؤهي
ذ

88 

 رذم غ دراهذحدايذ ديرذ(One Way ANOVA )ن دا فذ ح  ديذال ئدا لذا حداتاذ 34
ئ  ددددإذالمرا عددددإذالمر ئاددددإذئمكا ددددبذالمرا عددددإذ دددديذطادددداغذةددددودذ  ددددتذ دددداتدذا تا ذ

ذالمهنيذلمرا عيذالحسائاهذ عوىذىلتذالعمرذ عوىذىلتذال خهص

89 

حدايذ دير رذم غ دراهذذ(One Way ANOVA )ن دا فذ ح  ديذال ئدا لذا حداتاذ 35
تذ دددداتدذا تا ذئ  ددددإذالمرا عددددإذالمر ئاددددإذئمكا ددددبذالمرا عددددإذ دددديذطادددداغذةددددودذ  دددد

ذالخئرد سنااه المهنيذلمرا عيذالحسائاهذ عوىذىلتذالعمرذ عوىذىلتذ تت

90 

حدايذ دير رذم غ دراهذذ(One Way ANOVA )ن دا فذ ح  ديذال ئدا لذا حداتاذ 36
ئ  ددإذالمرا عددإذالخار  ددإذالمر ئاددإذئمكا ددبذالمرا عددإذ دديذطادداغذةددودذ  ددتذ دداتدذ

ذتذالعمرا تا ذالمهنيذلمرا عيذالحسائاهذ عوىذىل

91 

 91ذالمهن إ اخ ئارذشل هذل لراأذئ لذالم اسااهذحسبذم غ رذالشهاتد 37

حدايذ دير رذم غ دراهذذ(One Way ANOVA )ن دا فذ ح  ديذال ئدا لذا حداتاذ 38
ئ  ددددإذالمرا عددددإذالمر ئاددددإذئمكا ددددبذالمرا عددددإذ دددديذطادددداغذةددددودذ  ددددتذ دددداتدذا تا ذ

ذالاظ لي لتذالمسميالمهنيذلمرا عيذالحسائاهذ عوىذىلتذالعمرذ عوىذى

92 

 93حدايذ دير رذم غ دراهذذ(One Way ANOVA )ن دا فذ ح  ديذال ئدا لذا حداتاذ 39



 ز
 

ئ  ددددإذالمرا عددددإذالمر ئاددددإذئمكا ددددبذالمرا عددددإذ دددديذطادددداغذةددددودذ  ددددتذ دددداتدذا تا ذ
ذالمهنيذلمرا عيذالحسائاهذ عوىذىلتذمتدذمواالإذمك بذالمرا عإذلنشااه

ااهذحسددبذم غ درذمددتدذمواالدإذمك ددبذالمرا عددإذاخ ئدارذشددل هذل لدراأذئدد لذالم اسد 41
ذلنشااه

93 

ل لددددراأذئدددد لذى ائدددداهذالمئحددددار لذحددددايذ ددددير رذم غ ددددراهذئ  ددددإذذtن ددددا فذذاخ ئددددارذذ 41
المرا عددإذالمر ئاددإذئمكا ددبذالمرا عددإذ دديذطادداغذةددودذ  ددتذ دداتدذا تا ذالمهندديذ
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 لمقدمةا 1-1
 عال لمراج المراجعل  عملًل  سطلرا  لك ال  دهلةاً  سا الً ً  ضلردرًً  مطلًبل  المراجعل  جلدة  تمثل 

حرص على سن تتم عملً  المراجعل  بكلك  اللًم دهلد بل ل  ً ح د  سن ًطبق مع ًًر المراجع  ًد
لر،  عللى المصلةايً  ضلا  د لل  إ ع لًل  بجلدة  راجعل الم عملًل  تلتم ًعمل  عللى سن  سمل  تقًر

 الم لًل  القلدامم عللى الثقل  إضلا   ع لًل  بجلدة  المراجعل  عملًل  تلتم سن عللى اتحلرص اإةار 
 ةي  من التأكة بهة  ع لً  بجدة  المراجع  عملً  تتم سن ًرغبدن دالماتاًةدن بمعراته   المعة 
هم اتخ   عنة علًه  اًعتمةدن دالتي مراجعته   تم التي ب لقدامم لدارة ا الم لً  المعلدم ت دعةال 

 للمح اظل  المراجعل  بجلدة  االرتق   إلى تاعى المهنً  المنظم ت القرارات  إلى ج نب  ل  اإن
 للمهنل  المنظمل  معل ًًره  للإصلةار  خلل  ملن د لل  المختلال  األطلرا  جمًلع مصل ل  عللى
كلهةت. الالندات األخًلر  بمل    متزاًلةاً    دجل.  دًلحلظ سن اهتم مل ً عللى سكمل تطبًقهل  ملن دالتأكة

 إللى االتهل م دتدجًل. الكلرك ت  معلةالت إالل  ارتال   نتًجل  المراجعل  جلدة  ًخلص مدضلد 
 التلي المخل طر علن علةم التقًرلر خلل  ملن المهنًل  لمالمدلً ته  تحملهل  بعلةم المراجعل  مهنل 

مزادلللل   الللي االالللتمرار ىعلللل مقلللةرته  دملللة  المنكللل ت نكللل ط تعتلللر 
  (28 ص8002نك طه )األهة  

 
 مشكلة الدراسة 1-2

انهً ر داحلة  بعة دخ ص  سةامه   الحا ب ت  دتحاًن تةيًق بمهن  النهد  إلى الح ج  ازةاةت
 للتلةيًق دنظلرًا لمل   م8008عل م  (Arthur Andersonالتلةيًق الي العل لم ) ملن سكبلر مك تلب

 ل ا مختل  القط ع ت من المجتمع ألاراة الخةم ت تقةًم اي  دمحدري ا ع  ةدر من الخ رجي
 األملر تطللب حًل  الجلدة   مالتد  ملن بأعلى الخةم ت ه ، تقةًم سصب  من الضردر  بمك ن

 التلةيًق جلدة  عملًل  عللى التركًلز خلل  ملن د لل  التةيًق  االعتب ر لمهن  إع ة  على العم 
   هًز ةت اي تا هم التي الخ رجً   دالعدام 

 ًمكن سن تتمحدر مككل  الةراا  اي التا ؤالت الت لً :دبن   على م  ابق 
  ملة  دمل   الي يطل   غلز  المراجعل  بمك تلب المرتبطل  المراجعل  بًمل  متغًلرات سهلم هلي مل 

 الحا ب ت؟ لمراجعي المهني األةا  جدة  على تأثًره 
  هي دم ؟ مك تب المراجع   نظر دجه  من متغًر من المتغًرات لك  النابً  األهمً  هي م 

 جدة  المراجع ؟ تحاًن مقترح ت
 
 



4 

 

 أهداف الدراسة 1-3
 

  :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى

  براز المراجع   جدة  ماهدم على التعر   دسهةااه  سهمًته  دا 
 اي الري ب  على جدة  المراجع  الماتخةم  الدا م  على ديد ال  
  المراجع  جدة  تحاًن ايخةم  التعر  على الدا م  المات  
  من يكل  د  الي يطل   غلز  المراجعل  بمك تلب المرتبطل  المراجعل  بًم  متغًرات سهم على التعر

  الحا ب ت لمراجعي المهني األةا  جدة  على تأثًره مة  
   ر كالل    سةا العملل  علللى خللردا الةراالل  ب لنتلل مت دالتدصللً ت المرجللد  دالتللي تالل عة اللي تطللًد

 ع  الحا ب ت اي يط   غز   ًم  ًحقق ماتد  معقد  من الجدة  مك تب مراج
 
 فرضيات الدراسة 1-4

 :الت لً   تالارضً صً غ  تمبن ً  على مككل  الةراا  دسهةااه  
المرتبطة بمكاتب المراجعة في  ططيا   الخارجية متغيرات بيئة المراجعة تؤثر "الفرضية األولى 

   الحسابات"لمراجع غزة على جودة األداء المهن 
تار  منه  الارضً ت الارعً  الت لً :  ًد

 لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي دكلهرت. المراجعل  نكل ط مكتلب حجلم كبلر ًلؤثر 
 الحا ب ت 

 ل ة  ؤثرتل  لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي المراجعل  مك تلب بلًن المن اال  حلة  ًز
 .الحا ب ت

 الحاللل ب ت الللي تحالللًن جلللدة  األةا  المهنلللي لمراجعلللي الالللمع  الجًلللة  لمكتلللب مراجعللل   ؤثرتللل
 الحا ب ت 

 الحا ب ت  لمراجعي المهني األةا  جدة  تحاًن اي المراجع  ستع ب ارتا   ًؤثر 
 األةا  جلدة  تحالًن اي المراجع  مح  المنك ت نك ط اي المراجع  مكتب تخصص ًا هم 

 الحا ب ت  لمراجعي المهني
    للق المراجعلل  اللي تحاللًن جللدة   ًالل هم ارتالل   ماللتد  التأهًلل المهنللي دالعملللي ألعضلل   اًر

 األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت 
 األةا  المهني  جدة  على التأثًر إلى المراجع  مح  للمنكأ  االاتك ًر  الخةم ت تقةًم ًؤةي

 لمراجعي الحا ب ت 
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 إللى نكل تالم نال  حال ب ت مراجعل  الي المراجعلدن ًمضًه  التي الاندات عةة ًز ة  تؤةي 
 .الحا ب ت لمراجعي المهني األةا  جدة  على الب ً  التأثًر

  لمراجعلي  المهنلي األةا  جلدة  تحالًنتلدار نظلم الكتردنًل  الي مكتلب المراجعل  الي ًال هم
 الحا ب ت 

 المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي المراجعل  مكتلب للة  اعل   اتصل   نظل م دجلدة ًال هم 
 لمراجعي الحا ب ت 

  الالللد  المهنللي اللي تحاللًن جللدة  األةا  المهنللي  دآةاب قداعللةب مكتللب المراجعلل ًالل هم التللزام
 لمراجعي الحا ب ت 

 
حول تأثير متغيرات بيئة فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وجدت  الفرضية الثانية:

الخارجية المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  المراجعة 
 اندات عةة   التخصص العلمي المؤه )تعزى للمتغيرات الديموغرافية  اجع  الحساباتلمر 

 %5( عند مستوى داللة  الدظًاي المهنً    المامي الخبر   الكه ة 

 ويتفر  من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 تأثًر متغًرات بًم  المراجع  الخ رجً   دجة اردق ةال  إحص مًً  بًن آرا  ساراة العًن  حد ت
تعز   المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت

 %5 عنة ماتد  ةالل  إلى المؤه  العلمي

 الخ رجً  دجة اردق ةال  إحص مًً  بًن آرا  ساراة العًن  حد  تأثًر متغًرات بًم  المراجع  ت
تعز   المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت

 %5عنة ماتد  ةالل   إلى التخصص

 دجة اردق ةال  إحص مًً  بًن آرا  ساراة العًن  حد  تأثًر متغًرات بًم  المراجع  الخ رجً  ت
تعز   تبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب تالمر 

 %5عنة ماتد  ةالل   إلى عةة اندات الخبر 

 دجة اردق ةال  إحص مًً  بًن آرا  ساراة العًن  حد  تأثًر متغًرات بًم  المراجع  الخ رجً  ت
   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت تعز  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط

 %5عنة ماتد  ةالل   إلى الكه ة  المهنً 
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 دجة اردق ةال  إحص مًً  بًن آرا  ساراة العًن  حد  تأثًر متغًرات بًم  المراجع  الخ رجً  ت
ني لمراجعي الحا ب ت تعز  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المه

 %5عنة ماتد  ةالل   المامى الدظًايإلى 

 أهمية الدراسة 1-5
 نتل مت دسهمًل  الحال ب ت مراجلع بل. ًقلدم الل ي اللةدر ملن سهمًل  سهمًتهل   الةراال  هل ، تكتالب

ه ا   المراجع  مح  للمنك ت الم لً  قداممال على الثق  دالتي تهة  إلى إضا   عملً  المراجع 
  نظللر مك تللب المراجعلل  ت بًملل  المراجعلل  مللن دجهلل إلللى ج نللب سن الةراالل  تكللم  تقًللًم متغًللرا

دترجع سهمً  ه ، الةراا  لخردجه  ب لنت مت دالتدصً ت التي تعم  على االرتق   بمهن  مراجع  
  دتةيًق الحا ب ت اي يط   غز 

 منهجية الدراسة 1-6
 مدضلع الظل هر  ًن الب ألنل. د لل  الةراال  إجلرا  الي التحلًللي الدصلاي الملنهتتلم االتخةام  

ل  المصل ةر ب التخةام الب حثل  ي ملت  د الةراال   المصل ةر دتتكلدن الةراال   الي داألدلًل  الث نًد
ل   األدلًل  المصل ةر سمل   الال بق  دالةراال ت المتخصصل   العلمًل  دالمجللت الكتلب ملن الث نًد
 تصمًم ااتبً ن دتدًزع. على مك تب تةيًق الحا ب ت اي يط   غز   خل  من اك نت

 مجتمع الدراسة وعينتها  1-7
 الي التلةيًق دكلرك ت مك تلب دسصلح ب التلةيًق  دملةرا   الحال ب ت ًكم  مجتمع الةراال  ملةيقي

الي   دالملراجعًن الالالطًنً المح البًن جمعًل  للة  دالمعتملة  التلةيًق المالجل  دكلرك ت مك تلب
لع اقلة  سم  ب لنالب  لعًنل  الةراال  مكتب 28حاب آخر احص مً   دالب لغ عةةه  يط   غز   تلم تدًز

  %00سي م  نابت.  منه  65تم ااترةاة د  ااتبً ن 20

 متغيرات الدراسة 1-8
 

 ويتمثل في جودة األداء المهني المتغير التابع: :أولا 

 

 لي:وتتمثل في التا ،لمتغيرات المستقلةا ثانياا:

 

 كبر حجم نك ط مكتب المراجع   2
 حة  المن اا  بًن مك تب المراجع   8
 الامع  الجًة  لمك تب المراجع   8
 ارتا   ستع ب مكتب المراجع   4
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 تخصص مكتب المراجع  اي نك ط معًن  6
 ارتا   ماتد  التأهً  للع ملًن اي مكتب المراجع   5
 تقةًم  مكتب المراجع  الخةم ت االاتك ًر  التي ًةيقه   0
 الاندات التي ًمضًه  المراجعًن اي مراجع  دتةيًق منكأت معًن عةة   2
 تدار نظم الكتردنً  اي مكتب المراجع   9
 دجدة نظ م اتص   اع   اي مكتب المراجع   20
 التزام مكتب المراجع  بقداعة دآةاب الالد  المهني  22
 

 الدراسات السابقة 1-9
رجيية عليى جيودة األداء المهني  تأثير متغيرات بيئة المراجعية الخا(:"2111دراسة )الجالل، .1

 لمراجع  الحسابات ف  الجمهورية اليمنية"
 دعن صلر  علًهل  الري بل  دسال لًب المراجعل   لجلدة  النظلري اإطل ر من يكل  إللى الةراال  هلةات

المراجلع  مك تلب ملن بكل    الخ رجًل  المراجعل  بًمل  متغًلرات سهلم عللى دالتعلر  تحالًنه  
 لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  عللى المتغًلرات تلل  تلأثًر ال دةرا المراجعل   محل  دالمنكل ت
ل  الي الحال ب ت  الي المراجعل  مهنل  دايلع من يكل  الةراال  تضلمنت كمل  الًمنًل   الجمهدًر

الةراال  عًنل   الدصلاي  دكلملت  داعتمةت الةراا  المنهت  تطدره  دمراح    الجمهدًر  الًمنً
  صنع   منً الً الع صم  اي الع ملًن الحا ب ت مراجعي

 دمن سهم النت مت التي تدصلت إلًه  الةراا :
 ملن مرتاعل  مالتدً ت تحقًلق إللى المراجعل  تالعى بعملًل  الصلل   ات سن مختلل  األطلرا  

 مراجعل  خلةم ت عللى الحصلد  إللى المراجعل  محل  المنكل ت تالعى حًل  المراجعل   جلدة 
 المنكلدر  الم لًل  يداممهل  عللى  الثقل ملن سعللى ةرجل  إضلا   بهلة  الجدة   من بماتد  مرتاع
يراراته   اتخ   اي القدامم تل  محتدً ت على الم لً  القدامم من الماتاًة  األطرا  دًز ة  اعتم ة
 التزام سهمه  من العن صر من عةة تداار المراجع  جدة  تحاًن تطلبدالتمدًلً   ًد االاتثم ًر 
 جمًلع خلل  المهنلي الاللد  آةاب ديداعلة  المراجعل معل ًًر دالق عملًل تهم بتناًل  الملراجعًن

  المراجع  جدة  من األةنى الحة ضم ن اي لةدره  عملً  المراجع  مراح 
 تتبنى ماتقل  مهنً  هًم  سد ماتق  اني جه ز إنك   ضردر الةراا : من سهم تدصً ت  دك ن

 سهمًل  عللى ًلةالتأك  المهنلي الاللد  آةاب ديداعلة دالمراجعل  للمح الب  محلًل  معل ًًر إصلةار
 اندات خم  عن تًزة ال اتر  مردر بعة المراجع  عملً  على ب إكرا  المكل  الكًر  ةدران

 اعتم ة ًز ة  سد علي ت كخصً  نكد  احتم الت دتقلً  الحا ب ت مراجعي ااتقللً  لضم ن
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 امبمه  تختص مستقلة مهنية هيئة إنشاء ضرورة  المراجع  مح  المنكأ  على المراجع  مكتب

  المراجعة مكاتب أداء جودة على الرقابة
ف  الجمهورية  العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية"( بعنوان:2118دراسة )األهدل، .2

 اليمنية"
 تلل  سثر دندعً  علًه   المؤثر  دالعدام  المراجع  جدة  ما هًم هةات الةراا  إلى معرا  دتحةًة

جمًلع  نظر دجه  من د ل  المراجع   جدة  تحاًن دا م  على التعر  إلى ب إض ا   العدام 
داعتملةت الةراال  الملنهت الدصلاي التحلًللي  الًمنًل  البًمل  الي المراجع  بعملً  المهتم  األطرا 

لللل  الع مللللل  )دكللللم  مجتمللللع الةراالللل  كللللًل مللللن  المراجعللللدن  مللللةرا  االمتملللل ن اللللي  البنللللد  التج ًر
 (ن ب لكرك ت الما هم ب لجمهدًر  الًمنً   المةرا  الم لًد 

 الملراجعًن ًل  )الًمن البًمل  الي المراجعل  بعملًل  المهتمل  األطلرا  عللى االتبً ن دزع  إعلةاة دتلم
 .(الًمنً  ب لجمهدًر  الع مل  البند  اي االمتم ن مدظاي الم لًًن  المةرا 
 لًل بعم المهتمل  األطلرا  جمًلع سن سبرزهل  النتل مت ملن مجمدعل  إللىالةراال   لتتدصل ديلة

 اًرلق خبلر  دك نلت المراجعل   جلدة  عللى تلؤثر الةراال  محل  العدامل  سن عللى تداالق المراجعل 
 االلتلزام  لل  تلل عل م  بكلك  المراجعل  جلدة  عللى الملؤثر  العدامل  سهلمملن  المراجعل  عمل 

 لمكتلب المهنًل  ا لالمع  المراجعل   جلدة  عللى الري بل  بمعل ًًر االلتلزام ًلًل. المراجعل   بمع ًًر
 المراجعل  دعمًل  المراجعل  اًرلق بلًن الجًلة  ا التصل الت الةاخلًل   الري بل  هًكل  ثلم المراجعل  

 دمعل ًًر مهنًل  معل ًًر إصلةار الرع   :سهمهل  التدصلً ت ملن مجمدعل  إللى األهلة  صخل لد 
ل  خ صل  المراجعل  جلدة  عللى للري بل   جلدة  تحقًلق الي ألهمًتهمل  نظلًرا الًمنًل  ب لجمهدًر

 عنلة األد  المعًل ر دجعلهل  المراجعل  جلدة  بأهمًل  المالتخةمًن تدعًل  عللى عمل الد  المراجع  
 من معًن  ا ع ت مراجعده  ًجت ز بأن المراجع  مك تب إلزام إلى ب إض ا   المراجعًن اختً ر
للزام الماتمر  المهني التعلًم  اداملة ملن حققتل. لمل  مراجعل  لجل ن بتكلكً  المال هم  الكلرك ت دا 
  الةد  من العةًة اي
 

 تحليلية دراسة ميدانية :المراجعة خدمة جودة: "بعنوان (2118النافعاب ،التويجري و  (دراسة .3
  ".ف  المملكة العربية السعودية المراجعين نظر وجهة من فيها المؤثرة للعوامل
 على جلدة  المحتم  التأثًر  ات العدام  حد  المراجعًن را آ على التعر  إلى الةراا  هةات
 المًةانًل  ملن الةراال  تناً  تم دية  دالمراجع  المح اب  مك تب بدااط  المنا   لمراجع ا خةم 
 ثم نً  اي الع ملًن من حا ب ت مراجع ( 56 ) اي الةراا  دية ك ر   ااتبً ن  تصمًم خل 
 .الاعدةً  العربً  جة  ب لمملك  مةًن  اي مراجع  مك تب
 : الت لً  النت مت إلى الةراا  تدصلت دية
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 خةم   المراجع  جدة  على تأثًراً  العدام  سكثر سن على الةراا  عًن  مارةات غ لبً  آرا  اتا ق
 مراجع  اي مج   المراجع  مكتب ألعض   العملً  اي الخبر  تمثلت المراجعًن نظر دجه  من

لر المراجعل   إعلةاة دسثنل   الم لًل  القلدامم دتقًًم احص عنة المدضدعً  الحا ب ت   لكال   ا تقًر
 معلدمل ت عللى الًر  المح اظل  األك ةًمً   ب لكه ةات ممثل  المراجع  مكتب ألعض   العلمً 
 دالمعل ًًر تطبًق المبل ة  مة  العمً   منكأ  عن المراجع  مكتب ااتقللً  المراجع   عمل 

 ًل عمل الي الجهلة المبل د  مقلةار المعنًل   دالجهل ت المهنًل  الهًمل ت علن الصل ةر  دالتعلًمل ت
 الي العمل  على تأثًراً  العدام  سكثر دسن .المراجع  عملً  اي المب د  الديت مقةار المراجع  

 مكتلب بلًن الال بق التع مل  الي تتمثل  الملراجعًن نظلر دجهل  ملن المراجعل  مكتلب اختً ر يرار
 رامداالحتل التع مل  حالن المراجعل   لمكتب الامع  دالكهر  المراجع   ستع ب دالعمً   المراجع 

 بلًن المالبق  المعرال  سد الكخصلً  العليل ت مكتلب المراجعل   سعضل   ملن العمً  ًتلق ، ال ي
  سمل  سبلرز التدصلً ت المراجع  خةم  جدة د  المراجع  دسعض   مكتب عن. ًندب من سد العمً 

 الت لً : النق طاقة تمحدرت حد  
  ل ة  المراجعل  مك تلب اهتمل م ضلردر  ألعضل   المهنًل  دالعلمًل  الكال    مالتد  دتنمًل  بًز

 .الماتمر التةًرب خل  من د ل  مك تبه 
 الم لًل   القلدامم احلص دتقًلًم عنلة المهنل  دسخليًل ت ب لمدضلدعً  المراجعل  مك تلب التلزام 

 .العمً  منكأ  عن المراجع  مكتب دااتقل 
   عطل   الجهلة بل  عللى دظملحل تلأثًر ملن لهمل  لمل  المراجعل  عمل  ألةا  الك اًل ن الديلت دا 

  المقةم  الخةم  جدة 
 
الخيارج   للمراجيع المهني  التخصي  إسيتراتيجيةتحليل وتقييم  (: "2118دراسة )الحداد، .4

 المراجعة مكاتب تطبيقية على دراسة" المراجعة خدمات ف  المهن  األداء جودة على وأثره
 " غزة ططا  ف  العاملة

 

 جلدة  عللى الخل رجي للمراجلع المهنلي صلصالتخ إالتراتًجً  ثلرس تحةًلة إللى الةراال  هل ، هلةات
  غلز  يطل   الي المراجعل  مك تلب عللى تطبًقًل  ةراال  دهلي المراجعل   خلةم ت الي المهنلي األةا 
 المك تلب علةة ديل  الجغرااً  الما ح  رلصغ د ل  الحصر الك م  سالدب الب ح  ااتخةم دية

  مكتب 85 ب تقةر دالتي

  دالارضً ت الةراا  مككل  متغًرات مع ًتن اب ً نااتب تصمًم ثم الةراا  سهةا  دلتحقًق
 : ًلي م  الةراا  ه ، نت مت سهم دك نت
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ر بتحالًن الملراجعًن يًل م  لهلم دالعمللي العلملي التأهًل  خلل  ملن المهنًل  يلةراتهم دتطلًد
 تتن الب ع لًل  جلدة   ات مراجعل  خلةم ت تقلةًم د سةامهلم تحالًن إللى ًلؤةي ب التمرار

 مك تلب ملن اهتمل م هنل   المهنل   الي تحلة  التلي دالتطلدرات مل ليال المجتملع ح جل  ملع
ن المراجعل  عمًل  نكل ط الي المهنلي ب لتخصلص المراجعل   جًلة  معرال  هً كل  دتكلًد

ال ت الغل  اكتكل   ملن ًمكلنهم بمل  نكل طب ل ًتعللق اًمل  ل  دالتحًر  القلدامم الي الجدهًر
 عمًل  إلًهل  ًنتملي التلينكل ط ال الي المراجعل  دكلرك ت مك تلب تخصلص دسن الم لًل 

تمل م تاهلم الي ال عةً المراجعل   دتحةًلة المطلدبل   بل إجرا ات دالقًل م المراجعل  عملًل  دا 
 . للمراجع  المهني األةا  جدة  على ًنعك  مم  بةي   نك طال مخ طر
 : ًلي م  سهمه  تدصً ت عة  الةراا  ديةمت

  بًل  تبلرام دتناًل  بدضلع المهنًل  دالجمعًل ت المنظمل ت يًل م ضلردر  ألعضل مه  تةًر
 الصللن ع ت مجلل   اللي المهنللي التخصللص إاللتراتًجً  تطبًللق علللى آلًلل ت للتعللر 
   المختلا 

   ًلتم داحلة مهنلي تكلًرع الي المهنًل  دالتكلًرع ت النصلدص االهتمل م بتجمًلع ضلردر 
 اللي المهنًلل  للمم رال  إركل ةات لتلداًر المهنللي  ات البعللة التكلًرع ت كل  ةملت اًل.

 األنكط   جمًع
 
مييدى تييأثير التغيييير اإللزاميي  للمراجييع الخييارج  فيي  بعنييوان "  (2118)الخزنييدار، راسييةد .5

عليى مكاتيب  دراسية تطبيقيية - تحسين جودة عملية المراجعة وتعزييز موضيوعيتو واسيتقاللو
 وشركات المراجعة ومدراء الشركات المساهمة العامة ف  ططا  غزة".

 جلدة  تحالًن اي الخ رجي للمراجع اإلزامي ًًرالتغ تأثًر مة  تدضً  إلى الةراا  ه ، ةاته
 دزعلت  االتب ن عمل  تلم الةراال  سهةا  دلتحقًق  دااتقلل. مدضدعًت. دتعًزز المراجع  عملً 
  داعتمةت الةراا  المنهت الدصاي التحلًلي  غز  يط   اي مكتب مراجع  حا ب ت 26على

 -:سهمه  النت مت من مجمدع  الةراا  ديةمت
 التخصلص عللى دسثلر، الخل رجي للمراجلع اإلزاملي التغًًلر تطبًلق بلًن عليل  تدجلة 

 دتعًزلز المراجعل  عملًل  جلدة  دبلًن العمًل  إلًهل  ًنتملي التلي الصلن ع  الي المهنلي
 .دااتقلل. مدضدعًت.

 دتكلال  جلدة  عللى دسثلر، الخل رجي للمراجلع اإلزاملي التغًًلر تطبًلق بلًن عليل  تدجلة 
للز المراجعلل  عملًلل  جللدة  تحاللًن دبللًن المراجعلل  عملًلل  دستعلل ب  مدضللدعًت. دتعًز

 .دااتقلل.
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  :سهمه التدصً ت من مجمدع  الةراا  يةمت كم 
  ب لكللرك ت الخلل رجي للمراجللع اإلزامللي التغًًللر مجلل   اللي دبحللد  ةراالل ت إجللرا 

 عللى المح البي التعللًم بلرامت ثلرس داختبل ر بقًل   دالمتعلقل  غلز  يطل   الي المال هم 
 عمًلل  إلًهلل  ًنتمللي التللي نكلل طال اللي المهنللي التخصللص إاللتراتًجً  تطبًللق إمك نًلل 
 .المراجع 

  تكللغً  اللي االلكتردنًلل  الح اللب ت دااللتخةام المعلدملل ت تكندلدجًلل  ثللرس ةراالل 
 التللي نكلل طال الي المهنلي التخصللص ب اللتخةام المراجعل  عملًل  اللي الم لًلل  البً نل ت
 .المراجع  عمً  إلًه  ًنتمي

 
 تحسيين  في الداخليية المراجعية وظيفية لجيودة المحيددة العوامل" (:2118دراسة )عيسى، .6

العامليية  بعي  الشيركات ومكاتيب المراجعية  عليى تطبيقيية دراسية -الشيركات حوكمية جيودة
 "جمهورية مصر العربية

 دظًال  لجلدة  المحلةة  العدامل  عللى الديلد  إللى يالنظلر  كلقه  خلل  ملن هل ، الةراال  هةات
  المهنًل  المؤاال ت سصلةرته  يالتل المع ًًر ايترحت. مم  ب اتخلصه  د ل  الةاخلً   المراجع 
هلة   الةاخلًل   المراجعل  دظًال  جلدة  عللى العدامل  تلل  تلأثًر اختبل ر إللى يالتطبًقل الكلق ًد
 جلدة  تحالًن يال اًج بًل ً  ةدراً  الةاخلًل  المراجعل  دظًال  لجلدة  كل ن إ ا ممل  عملًل ً  دالتحقلق
 ك ن من سهم نت مت عًاى م  ًلي:  د مصر يا الكرك ت حدكم 

 الخبر  ماتد  ًز ة   يالتعلًم الماتد  ًز ة  خل  من الةاخلًًن المراجعًن سهلً  ًز ة  سن 
 الةاخلً   المراجع  دظًا  جدة  ًز ة  إلى ًؤة  دالتأهً  التةًرب ماتد  دًز ة  المهنً  

   ًز ة  إلى تؤة  االاتقل  ةرج  ًز ة  خل  من الةاخلًًن المراجعًن مدضدعً  ًز ة سن 
  الةاخلً  المراجع  دظًا  جدة 
 ًتحقق يدال  الكرك ت  حدكم  سطرا  يب ي مع الةاخلً  المراجع  لدظًا  الجًة التا ع  سن 

 ًج بًل إ دبصلدر  النه ًل  يال ًلنعك  بًلنهم اًمل  دالملممل  الك اًل  المعلدمل ت تبل ة  خلل  ملن
 .الةاخلً  المراجع  دظًا  جدة  على
 تلداار ضلم ن عللى العمل  المصللح  سصلح ب عللىسنل. ًجلب  ةراال دكل ن ملن تدصلً ت ال  

 اللةاخلًًن  الملراجعًن كأهلًل  الةاخلًل  المراجعل  دظًال  جلدة  لتحقًلق األا الً  العدامل 
 الةاخلً  المراجع  دظًا  بًن الجًة دالتا ع  الةاخلً   المراجع  عم  سةا  جدة  مدضدعًتهم 

 تحاًن كأن. من ده ا  ل   تحققي الت المع ًًر بمق بل  د ل  الكرك ت  كم حد  سطرا  يدب ي
 تتداار خ رجً  سطرا  بمعرا  الةاخلً  المراجع  دظًا  جدة  احص د .الكرك ت حدكم  جدة 
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 المراجعل  دظًال  سةا  لضلم ن د لل  الخل رجًًن  كل لمراجعًنا المجل   هل  يال الخبلر  للةًهم
 .لجدة ا من مرضى بماتد  الةاخلً 

 جودة على وآثاره المراجعة أتعاب مستوى انخفا (:"2116دراسة )الشاطري والعنقري،   .7
 السعودية" العربية المملكة ف  المراجعة مكاتب على ميدانية دراسة -المهن   األداء

 األةا  جلدة  عللى المراجعل  ستعل ب انخال   مالتد  تلأثًر عللى التعلر  إللى هلةات الةراال 
ل ة  المهنًل  المك تلب االتمراًر  عللى إللى تلأثًر، ب إضل ا  المهنلي   الي الدق المن اال  حلة  دًز
 ااتبً ن ااتم ر  تصمًم تم ه ا الهة  دلتحقًق  المهنً  التج دزات ًز ة  على علد  المراجع  
 ملن ارضلً  كل  ملع للتع مل  تدظًاهل  تلم دالتلي المحلةةات المختل ر   ملن علةة عللى تكلتم 

 ارضً ت
الالل بق    مراجعلل  الةراالل ت خللل  مللن ااتخلصلله  تللم المحللةةات ،هلل   الللثل  البحلل 

  الالعدةً  العربًل  المملكل  الي المحلًط المهنلي دظلرد  طبًعل  االعتبل ر الي األخل  ملع
 مجمدعل ت ثلل  إللى البحل  المراجعل  محل  مك تلب تقالًم عللىت الةراال  اعتملة ديلة

 .الحجم كبًر  مك تبدال الحجم  متداط  الحجم  دالمك تب صغًر  المك تب كملت
 سظهرت سنه  من اعلى الرغم كبًر  حة إلى متض رب  اك نت المًةانً  الةراا  سم  ب لناب  لنت مت

 سظهلرت سنهل  إال المهنلي  األةا  جلدة  عللى األتعل ب المهنًل  النخال   كبًلر تلأثًر دجدة عةم
 ب الكال  اتاجتل ا دعلةم المهنل  علن المهنًلًن علزد  إللى ًلؤةي هل ا االنخال   سًضلً  سن
ل ة  دك ل  المهنً   ل ة  المن اال   حلة  ًز  المًةانًل  الةراال  سظهلرت كمل  التجل دزات المهنًل   دًز
الحجلم   صلغًر  المراجعل  لمك تلب ب لنالب  المهنًل  األتعل ب ظل هر  انخال   تلأثًر ةرجل  ارتال  
 المك تلب ًجعل  الحجلم  ممل  دالكبًلر  الحجلم المتدالط  للمك تلب ب لنالب  تأثًرهل  ةرجل  علن

 ظ هر  تاكي ااتمرار ظ  اي ارضت التي لما ًر  األدض    دااتعةاةًا  تعرض ً  سكثر الصغًر 
 دمن سهم تدصً ت الةراا : المهنً  انخا   األتع ب

     اًل. القصلدر سدجل. عللى دالتغللب المهنلي  األةا  جلدة  مرايبل  برنل مت ةدر تاعًل  ضلردر 
 لمراجع  ا مك تب سةا  دندعً  جدة  تحاًن لضم ن

     للمح البًن الالعدةً  الهًمل  تتلدلى سن عللى المراجعل  ألتعل ب سةنلى حلة تحةًلة ضلردر 
 المراجعل   مك تلب يبل  ملن بهل  االلتلزام عملًل  دضلبط اللزمل   الترتًبل ت دضلع القل ندنًًن
 اي الةي  تحري دضردر  المجتمع  اي ددظًاته  دةدره  المهن  بأهمً  العمل  دتدعً  دتعًر 

 األتعل ب ع مل  عللى دالجلدة  الكال    ع مل  بتغلًلب الملراجعًن  بلًن دالما ضلل  ختًل راال
  المنخاض 
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بعنوان: " معيدل دوران شيريا المراجعية وأثيره  Carey and Simnett,2006) ) دراسة .8
 "على المكاتب العاملة ف  أسترالياتطبيقية  دراسة  -على جودة التدطيق

 عللى ب إكلرا  المكلل  الكلًر  ارتبل ط اتلر  طلد  ثًرتلأ تحةًلة إللى الةراال  هل ، هلةات
 م  1995 العل م الي االترالً  الي المراجعل  عملًل  تناًل  جلدة  عللى المراجعل  عملًل 
 ملن د لل  م  2001عل م حتلى إلزامًل  االترالً  الي المراجعل  كلًر  ةدران ًكلن للم حًل 
 المنكلأ  ةر مقل ملة  بكلأن اللرسي ًتضلمن تقًرلر إصلةار الملراجعًن مًل  تحةًلة خلل 
 د لل   للمخل طر عرضل  األكثلر للمنكل ت ب لنالب  نكل طه  مزادلل  الي االالتمرار عللى
 عملًل  علللى ب إكللرا  المكلل  الكللًر  سمضلل ه  التلي الاتلر  طللد  سن اعتبلل ر عللى

 سةامهلم دمالتد  الحال ب ت مراجعلي االتقللً  عللى اللب ً  التلأثًر الي تال هم المراجعل 
 نال  عللى ب إكلرا  المكلل  المراجعل  كلًر  ارتبل ط  اتلر  طلد  ألن نظلراً  المهنلي 
ةار  المراجعل  كلًر  بلًن الكخصلً  العليل ت الي تطلدر ًصل حب. المراجعل  عمًل   دا 
ال ت بعل  علن التقًرلر إغال   علًل. ًترتلب يلة دالل ي العمًل   منكلأ  ل  التحًر  الجدهًر
 ةدران سهمًل  ىإلل الةراال  تدصللت ديلة  الم لًل  القلدامم دعةالل  صلةق عللى التلأثًر  ات
  اندات ابع عن تًزة ال اتر  مردر بعة المراجع  كًر 

 
 مين وجهية الحسيابات تيدطيق جودة ف  المؤثرة العوامل":بعنوان (2115،هينأبو )دراسة  .9

 "فلسطين ف  القانونيين الحسابات مدطق  نظر
 مةيقي نظر دجه  من الحا ب ت تةيًق جدة  اي المؤثر  العدام  معرا  إلى هةات ه ، الةراا 

 تا هم دتدصً ت بنت مت دالخردا عنصر  لك  النابً  األهمً  دتحةًة الاطًن  اي الحا ب ت
ر رالع الي  للجمعًل ت اإركل ةات بعل  تقلةًم ملع الالطًن  الي المراجعل  مك تلب سةا  دتطلًد

لع تصلمًم تلمد  التحلًللي الدصلاي الملنهت داالتخةمت الةراال  للمهن  المنظم  دالمؤاا ت  دتدًز
 التلةيًق دكلرك ت مك تلب سصلح ب الي ًتمثل  دالل ي الةراا  مجتمع على محكم  علمً  ن إاتب 

 دالملراجعًن المح البًن لجمعًل  الت بعل  المك تلب لجنل  للة  دالمعتملة  غلز  يطل   الي الع ملل 
 .الالاطًنً 

التأهًل  العلملي دالخبلر  العملًل  دملة  إلمل م مراجلع الحال ب ت  سن إللى الةراال  تدصللت ديلة
ًًر المراجعلل  المتعلل ر  علًهلل  مللن العداملل  المهملل  دالمللؤثر  إًج بًللً  اللي عملًلل  التللةيًق دسن بمعلل 
المن اا  بًن مك تب المراجع  له  تأثًر البي على جلدة  عملًل  المراجعل  خ صل  الي ظل  كة  

   سم  تدصً ت الةراا  اتمثلت اي الت لي:تخاً  ستع ب عملً  المراجع 
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 العلمي التأهً  من ك اً  ةرج  لةًهم ًتداار دممن الحا ب ت يقيلمة التةيًق مك تب اختً ر 
 الحةًثل  التطلدرات مداكبل  عللى التركًلز ضلردر  ملع الك اًل  العملًل  دالخبلر  المن اب  دالمهني
 للمهن  

 ًجلدز ال الحال ب ت  ملةيق ألتعل ب سةنلى حلة بتحةًلة تقلدم سن المهنً  المؤاا ت على ًجب 
 دسال الملةيق  ستعل ب تحةًلة الي دعلمًل ً  من الب ً  نظ مل ً  ار  مع عنه   التن ز  ح   بأً  للمةيق
 الطراًن  بًن للما دم   ل  ًتر 
  مك تلب سةا  جلدة  بمرايبل  خ صل ً  يالم ً  للةًه  ًكلدن بلأن المراجعل  مك تلب إللزام ضلردر 

 .المراجع 
 

ات :"العالطيية بييين المسييئولية القانونييية لمراجعيي  الحسيياب( بعنوان2115دراسيية )أحمييد، .11
دراسيية عملييية علييى مراجعيي   -وجييودة عملييية المراجعيية وطييرارات مسييتخدم  القييوائم المالييية

 "الحسابات ومستخدم  القوائم المالية ف  بيئة األعمال ف  جمهورية مصر العربية
الق ندنًللللل   المالللللمدلً هلللللةات هللللل ، الةرااللللل  إللللللى تحةًلللللة سهلللللم العدامللللل  التلللللي تحلللللد  ةدن تاعًللللل  

اضللللًل عللللن اختبلللل ر العليلللل  بللللًن القداعللللة البةًللللل  المنظملللل    لمراجعللللي الحالللل ب ت اللللي مصللللر
للمالللللللللمدلً  المةنًللللللللل  لمراجعلللللللللي الحاللللللللل ب ت  دكللللللللل  ملللللللللن مالللللللللتد  جهلللللللللة المراجعللللللللل  دحجلللللللللم 
االاللللللتثم ر اللللللي منكلللللل ت األعملللللل    دصللللللداًل إلللللللى ايتللللللرا  ململللللل  نظلللللل م الماللللللمدلً  المةنًلللللل  

ا  ةرااللللللللل  إجلللللللللر دتلللللللللم لمراجعلللللللللي األعمللللللللل   الململللللللللم لبًمللللللللل  األعمللللللللل   الح لًللللللللل  الللللللللي مصلللللللللر 
االلللللتطلعً  بهللللللة  التعللللللر  علللللللى سبعلللللل ة المكللللللكل  مللللللن خللللللل  إجللللللرا  مقلللللل بلت كخصللللللً  
ر يللللل ممتي  متعمقللللل  ملللللع علللللةة ملللللن سعضللللل   هًمللللل  التلللللةًر  الللللي كلًللللل ت التجللللل ر  ثلللللم تلللللم تطلللللًد

 ااتبً ن سحةهم  مدج. لمراجعي الحا ب ت داآلخر إلى ماتخةمي القدامم الم لً  
م دجللللدة دعللللي  بأبعلللل ة الماللللمدلً  المةنًلللل  لمراجعللللي عللللةسنلللل. تبللللًعن  دكلللل ن مللللن نتلللل مت الةراالللل 

  سملللللللل  الحالللللللل ب ت كملللللللل  تللللللللنص التكللللللللًرع ت المصللللللللًر  المنظملللللللل  لهلللللللل  خللللللللل  اتللللللللر  الةراالللللللل 
سن تقللللللدم الاللللللط  التناً ًلللللل  المختصلللللل  ب لةدلللللل  ب تخلللللل   ملللللل   تدصلللللً ت الةراالللللل  اأكلللللةت علللللللى

للللل ة  ًكاللللل  لتالللللهً  إجلللللرا ات التق ضلللللي دالللللرع  الاصللللل  الللللي المن زعللللل ت المةنًللللل   ددجللللل دب ًز
اللللللدعي االالللللتثم ري للللللة  جمهلللللدر المالللللتثمًرن الللللي بًمللللل  األعمللللل   المصلللللًر    دضلللللردر  سن 

قلللللدامم الم لًللللل  بطبًعللللل  د تضلللللطلع هًمللللل  الللللدق المللللل   المصلللللًر  بمهمللللل  إعللللللم مالللللتخةمي ال
الللللمدلً  المةنًللللل  لمراجعلللللي الحاللللل ب ت اضلللللًل علللللن تلللللةعًم مم رالللللته  للللللةدر ريللللل بي دسبعللللل ة الم

  ص   الم ليعلى جدة  التقًرر داإا
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تصيورات شييريا المراجعية، لجنية المراجعيية  بعنيوان :"( (jaffar et al,2005 دراسية  .11
  "جودة تدطيق الحسابات ف  ماليزيا بخصو محلل  االستثمارات و 

 نظللر دجهلل  مللن جللدة  المراجعلل هللةات الةراالل  إلللى التطللرق إلللى العداملل  المللؤثر  علللى 
 القللدامم ماللتخةمي لجلل ن المراجعلل   علل  المراج مك تللب اللي الكللرك   مجمدعلل ت ثلثلل 
 جللدة  علللى تللأثًراً  األكثللر األربعلل  العداملل  علللى سن دسكللةت نتًجلل  الةراالل  الم لًلل 

  :اي تتمث  المراجع 
 دالمراجع  المح اب  مع ًًر عن المراجع ًملكه  المعرا  التي  
  ر سي عن العمً  المراجع إبلغ ااتط ع   ً الم ل دالتق ًرر المح اب  اي تطًد
 الالد  المراجع بمع ًًر التزام. 
  نك ط العمً  اي المراجع معرا  
 

حالية  دراسية -الجزائير في  الخارجيية المراجعية " بعنيوان (2112يخليف، بين (دراسية .12
 " ف  الجزائر تطبيقية لشركة طابضة عمومية

 لمهنل  الحل لي التنظلًم دطبًعل  الخ رجًل   المراجعل  ماهلدم تنل د  إللى الةراال  هلةات
 الم لًل  الدضلعً  عللى الخ رجًل  المراجعل  عمل  تلأثًر دةرجل  الجزاملر  الي راجعل الم

 دسهمًل  المنكلأ   الي المطبلق الةاخلًل  الري بل  نظل م سهمًل  ةراال  خلل  ملن للمؤاال  
 ةيًللق مخطللط دجللدة ًكتاللبه  التللي داألهمًلل  المنكللأ   نكلل ط علللى الةامملل  الري بلل 

 سهمًل  إلللى ب إضل ا  المنكلأ   نكل ط نتحالاً ماللمدلً تلل اللًم دتصلنً  للدظل م 
 .الخ رجي دالمراجع الةاخلًًن المراجعًن بًن التك م 

 الق بضلل  الكللرك ت إحللة  علللى تطبًقًلل  ةراالل  تناًلل ديللة اعتمللةت بللن ًخللل  علللى 
 -:الت لً  النت مت إلى الةراا  تدصلت دية  الجزامر اي العمدمً 

 مللن الخلل رجي المراجللع تمكللًن إلللى الةاخلًلل  الري بلل  لنظلل م الللةيًق التقًللًم ًللؤةي 
 المراجعل   محل  المنكلأ  تنال ه  التلي الم لًل  العملًل ت الي اللتحكم ةرجل  عللى التعلر 
 دتحةًلة الةاخلًل   الري بل  نظل م الي دالضلع  القلد  نقل ط عللى التعلر  خلل  ملن د لل 

 ملن المراجلع تمكلن دالتلي المراجعل  اختبل رات تناًل  الي التدالع تتطللب التلي الحل الت
 .المراجع  مح  للمنكأ  الم لً  القدامم بكأن رسً. إبةا 
 لة المنكلأ  نكل ط عللى ري بل  دجلدة علةم إن  دتعرضله   المنكلأ اكل  احتمل الت ملن ًًز

 ةيًقلل  سنظملل  دتناًلل  تصللمًم المنكلل ت علللى ًدجللب مملل  دالتصللاً   اإاللل  لمخلل طر
 حالل ب ت لاحللص يخلل رج مراجللع دتكلًلل  دالم لًلل   التكللغًلً  عملً تهلل  علللى للري بلل 



16 

 

بلةا  المنكلأ   داللم  الم لًل  القلدامم علر  دعةالل  صلةق بكلأن المح ًلة الانلي رسًل. دا 
 .المراجع  مح  الاتر  خل  الم لً  دتةاق ته  عملً ته  دنت مت المنكأ  لنك ط تمثًله 

 جًلة نظل م ددجلدة دالمالمدلً ت للاللط ت ةيًلق دتحةًلة للدظل م  اللًم تصلنً  دجلدة إن 
لة معلدمل ت ال لتبل ة   دالد  الالري  ملن دممتلك تهل  سصلدله  حم ًل  عللى المنكلأ  مقلةر  ملن ًًز

ًزة   االاتخةام  .لمدارةه  األمث  االاتخةام على المنكأ  مقةر  من ًد
 لة المراجعل  محل  المنكلأ  الي الةاخلًل  للمراجعل  مالتقل  إةار  دجلدة إن  إةار  مقلةر  ملن ًًز

ل  ب لاً ال ت اًهل  ملًنالعل  التلزام ملة  تقًلًم عللى المنكلأ   ري بل  دتحقًلق المدضلدع   اإةاًر
لة دالل ي للمنكلأ   دالم لًل  التكلغًلً  العملًل ت عللى ا علل   المراجلع اعتمل ة ةرجل  ملن بلةدر، ًًز

 .المراجعدن ًعةه  التي التق ًرر على الخ رجي

 
 

على  دراسة -لتقييم جودة أداء المراجعة ( بعنوان :" مدخل مقترح2111دراسة )مجاهد، .13
 "مكاتب المراجعة التابعة للقطا  الخا  ف  جمهورية مصر العربية

هللللل ، الةرااللللل  إللللللى إًجللللل ة دالللللًل  ًمكلللللن االللللتخةامه  الللللي تقًلللللًم جلللللدة  سةا  المراجعللللل   هلللللةات
 دمم  خلصت إلً. الةراا  النت مت الت لً :

   سبللللللة  سغلللللللب المراجعللللللدن تأًًللللللةهم الكللللللةًة لاللللللبع  خصلللللل مص ارضللللللً  لجللللللدة  المراجعلللللل
دخبللللللللر  مكتللللللللب  بللللللللر  المهنًلللللللل  لمكتللللللللب المراجعلللللللل    دااللللللللتقل  مكتللللللللب المراجعلللللللل  دهللللللللي الخ

المراجعلللللل  اللللللي صللللللن ع  العمًلللللل   دالاللللللمع  سد الكللللللهر  للمكتللللللب  دالتللللللزام المكتللللللب ب لمعلللللل ًًر 
لمللللل م سالللللراة المراجعللللل  بأحلللللة  التطلللللدرات المهنًللللل  دالتكندلدجًللللل   دالاللللللد  داآلةاب المهنًللللل   دا 

 يض مً  مرادع  ضة المكتب  ةداعياي سةا  المهن   دعةم دجدة 
  اللللللت  خصلللللل مص دهللللللي االلللللتقل  مكتللللللب المراجعلللللل    اب لناللللللب  لاملللللل  الماللللللتاًةًن اقللللللة سًللللللةد

ر  مكتلللللللب المراجعللللللل  الخبلللللللر  المهنًللللللل  للمكتلللللللب  دخبلللللللدالتلللللللزام مكتلللللللب المراجعللللللل  ب لمعللللللل ًًر  د 
  بصن ع  العمً   دامع  دكهر  المكتب  دحجم مكتب المراجع 

دراسيية ميدانييية  –"خصييائ  جييودة المراجعيية المالييية  بعنييوان: (1995دراسيية )الحميييد،  .14
 للمحيط المهن  ف  المملكة العربية السعودية"

التدصلللل  إلللللى معرالللل  الخصلللل مص التللللي  مللللن خللهلللل  ًمكللللن تحةًللللة إلللللى هللللةات هلللل ، الةراالللل  
جللللللللدة  المراجعلللللللل    لتكللللللللدن اًصللللللللًل اللللللللي المق رنلللللللل  بللللللللًن سةا  المللللللللراجعًن دتحةًللللللللة ستعلللللللل بهم  

للللللل  الملللللللراجعًن بدجهللللللل  نظلللللللر نظلللللللرامهم الللللللي تحةًلللللللة خصللللللل مص جلللللللدة   ب إضللللللل ا  إللللللللى تعًر
لع عللى الةراال  عتملةتاد  المراجعل   مراجعل ً  (139) هلي امل ت ثلل  لتكلم  إالتب ن  تدًز
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دملللن النتللل مت التلللي   ً مالللتاًةا (81) الماللل هم   للكلللرك ت م لًللل ً  ملللةًراً  (68) ي ندنًللل ً 
 تدصلت إلًه  الةراا :

   ملللللن دجهللللل  نظلللللر سعضللللل   لجللللل ن المراجعللللل  حلللللةةت الةرااللللل  الللللت خصللللل مص  ات سهمًللللل
لللللق المراجعلللللل  كلللللملت مللللللة  االهتمللللل م اللللللل ي ًدلًللللل. كللللللًر  المراجعللللل  لعملًلللللل   لهللللل  عليلللللل  باًر
لللللق العمللللل   دجلللللدة اتصللللل   جًلللللة  المراجعللللل  الم لًللللل   التخطلللللًط لعملًللللل  المراجعللللل  ملللللن يبللللل  اًر

لللللللق المراجعللللللل   الخبلللللللرات المهن ةار  الكلللللللرك   االللللللتقل  اًر لللللللق العمللللللل  دا  ًللللللل  دمب كلللللللر بلللللللًن اًر
 لاًرق عم  المراجع   دجدة اتص   جًة بًن اًرق المراجع  دسعض   لج نه  

    حللللللةةت الةارالللللل  خ صللللللًتًن  داتللللللي سهمًلللللل  مللللللن دجهلللللل  نظللللللر سعضلللللل   لجلللللل ن المراجعلللللل
ر  دلهلللللل  عليلللللل  بمكتللللللب المراجعلللللل   كللللللملت دجللللللدة الدالللللل م  ةاخلللللل  مكتللللللب المراجعلللللل  لتطللللللًد

 اًرق العم  مهنًً  دعلمًً  
صر من دجه  نظر كرك   مك تب المراجع  كملت مة  االهتم م ال ي الةراا  سربع عن  تحةة

ًدلًل. كللًر  المراجعل  لعملًلل  المراجعل   التخطللًط لعملًل  المراجعلل   دجلدة اتصلل   جًلة دمب كللر 
ةار  الكرك     الخبرات المهنً  لاًرق العم د  بًن اًرق العم  دا 

 دمالتخةمده  الم لًل  القلدامم علةددم المراجعلدن ًعتقلة التلي الخصل مص تحةًلة الةراال  االتهةات
 ااتقصل   ي ممل  عللى البً نل ت جملع الي الةراال  داعتملةت .المراجعل  بجلدة  عليل   ات سنهل 

 دهلم الةراال  الي المكل ركًن ملن دطللب المراجعل  جدة  على مؤثر  خ صً ( 42) على اكتملت
 لهل ، النالبً  همًل األ تحةًلة  )الم لًل  للقلدامم دمالتخةمي المل لًًن دالملةًًرن لملراجعًنا

ن علًهل   المتعل ر  المراجعل  معل ًًر ضلمن اللدارة  – الع مل  ب لمعل ًًر دااللتلزام الخص مص  دا 
 ارتب طهل  ملن سكثلر المراجعل  اًرلق سعضل   بخصل مص دثًقل  بصلدر  تلرتبط العدامل  هل ،

 .المراجع  لمكتب الع م  ب لخص مص
 المراجعل  مكتلب الي الكلرك   بلًن الت لًل  العدامل  سثلر تقًلًم حلد  كبًلر اخلتل  ًدجلة  2

 ب لمعل ًًر المراجعل  مكتلب دالتلزام العمًل   الحتً جل ت المنكلأ  االتج ب :المل لًًن دالملةًًرن
 .المهني الك  نزع  على دالمح اظ  للمراجع   الع م 

 حلد  الم لًل  القلدامم دماتخةمي المراجع  مكتب اي الكرك   بًن كبًر اختل  هن   سن  8
 الع مل  ب لمعل ًًر المراجلع مكتلب بل لتزام ًتعللق اًمل  خ صل  دبصلا  لعدامل ا بعل  سثلر تقًلًم

 .المراجع  عملً ت اي المراجع  مكتب إةار  دمك رك  للمراجع  
 سثلر تقًلًم حلد  الم لًل  القلدامم دمالتخةمي المل لًًن الملةًًرن بلًن كبًلر  الردق هنل   سن  8

 العمًل   الحتً جل ت راجعل الم مكتلب ب التج ب  ًتعللق اًمل  األخلص دعللى العدامل  بعل 
 .للمراجع  الع م  ب لمع ًًر المراجع  مكتب دالتزام
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( بعنييوان: "العالطيية بييين حجييم مكتييب المراجعيية وجييودة (De Angelo,1981دراسيية  .15
 "التدطيق
 الملؤثر  دالعدامل  التلةيًق  جلدة  بحثلت التلي الةراال ت سدامل  ملن الةراال  هل ، تعتبلر
 .ً ت المتحة  األمًركً دية تم تطبًقه  اي الدال علًه 
 دالثغلرات األخطل   كتكل  ب  الملةيق يًل م حتمل  بأنل. ا التلةيًق جلدة  تعًرل  تلم حًل 
 النهل مي التقًرلر الي  لل  تالجً  عللى دالعمل  للعمًل   المح البي النظل م الي الم ةًل 
 جلدة  بلًن عليل  دجلدة سال   عللى الةراال  هل ، اكلر  دتقلدم .بعلة اًمل  ًصلةر، دالل ي

 إًج بًل  العليل  هل ، سن إلًهل  تدصللت التلي النتل مت دملن التلةيًق كلرك  دحجلم التلةيًق 
 تقل ًرر سصلةرت مل  إ ا الكبًلر  التلةيًق كلرك ت سن سال   عللى  لل  تاالًر تلم ديلة

 عملمهل  ملن كبًلر علةة اقلةان إللى الًؤةي  لل  الإن العملل  للبع  الجلدة  تنقصله 
 اللًةاع مملل  دالكللهر  الاللمع  إلللى ب إضلل ا  التللةيًق كللرك  ستعلل ب خالل ر  دب لتلل لي
 عملمهل  عللى للمح اظل  د لل  التلةيًق بجلدة  هتمل ماال إللى الكبًلر  التلةيًق كلرك ت
 .آخًرن جةة عمل  دج ب

 

عييييييين اسيييييييتقاللية مراجيييييييع  وطعيييييييات( بعنيييييييوان: " التRandolph,1981دراسييييييية ) .16
 "الحسابات

 الحا ب ت مراجعي ااتقللً  ىعل متغًرات ألربع  المتديع  التأثًرات تحةًة إلى الةراا  هةات
 ه ، المتغًرات اًم  ًلي: تمثلت د المراجع   عملً  جدة  دماتد 

  المراجع  مك تب بًن المن اا. 
 االاتك ًر  للخةم ت المراجع تقةًم. 
 المراجع مكتب  حجم.  
 المراجع  عملً  على ب إكرا  المكل  الكًر  ةدران  
 

 ك  كلر  علةة ملن  تضلمنت مجمدعل ت سربلع ملن مكدنل  عًنل  آرا  ب التطل  الةراال  ي ملت ديلة
   دكلرك  األمًركًل  المتحلة  الدالًل ت الي الحجلم كبًلر  الثم نًل  المراجعل  مك تلب الي مراجعل ال

يلًمًل   محلًل  مراجعل  مك تلب الي مراجعل   د البنلد   الي اإيلرا  مالمدليب إضل ا  إللى  دا 
 :الت لً  تالنت م إلى الةراا  تدصلت دية .الم لًًن المحللًن

 عرضل  سكثلر تكلدن المن اال  حلة  ب رتال   تتالم بًمل  الي تعمل  التلي المراجعل  مك تلب سن 
 .ااتقللًته  لاقةان
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 بتناًل  ناال. الديلت الي تقلدم د لعملمهل  ااتكل ًر  خلةم ت تقلةم التلي المراجعل  مك تلب سن 
 .ااتقللًته  لاقةان عرض  سكثر تكدن عملً ت المراجع 

 بمك تلب ب لمق رنل  االتقللًته  لاقلةان عرضل  سكثلر تكدن الحجم صغًر  المراجع  مك تب سن 
 .الحجم كبًر  المراجع 

 المراجعل  محل  ب لمنكلأ  المراجلع ارتبل ط اتلر  طلد  تلأثًرب  الةراال  عًنل  غ لبًل  آرا  اتاقت  
  المراجع  عملً  تناً  جدة  دماتد  الحا ب ت مراجعي ااتقللً  انخا   على

 
 
 :ز الدراسة عن الدراسات السابقةما يمي 1-11

تأتي الةراا  مكمل  لم  البقه  ملن ةراال ت تن دللت خصل مص جلدة  المراجعل  د سثلر كل  ع مل  
جمًلللع  بًللل نملللن هللل ، العدامللل  عللللى جلللدة  عملًللل  المراجعللل   دلكلللن مللل  ًمًلللز هللل ، الةرااللل  هلللد 
 لًل  المراجعل  خص مص جدة  المراجع  الخ رجً  اي يطل   غلز  دةراال  تأثًرهل  عللى جلدة  عم

إضل ا     لعلًهل الري بل  سال لًب سهلمد  تحاًن جلدة  المراجعل  عن صر سهمإلى ج نب البح  عن 
 محةدةً  الةراا ت التي تن دلت جدة  المراجع  الخ رجً  اي يط   غز   إلى
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 المقدمة:1 -2

لهل  مصل ةر دتنلد  ملكًتهل   نط ق داتا   المنك ت نك ط تطدر  دظًال  المراجلع تطلدر إللى تمًد
 لجمًلع العملًل ت التاصلًلً  المراجعل  طًرلق علن دالغل  الخطلأ حل الت علن التقًرلر مجلرة ملن

 داللم  الم لًل   القلدامم علر  دعةالل  صلةق حلد  مح ًلة انلي رسي إبلةا  إللى للمنكلأ   الم لًل 
 .المراجع  تر ا خل  النقةً  دتةاق ته  عملً ته  دنت مت للمنكأ  الم لي للمركز تمثًله 

 جلدة  يً   صعدب  من ًًزة مم  المتعةة   الخص مص  ات الخةم ت من المراجع  دتعة خةم 
 الم لً  القدامم معةي المراجع  بًم  دتكم   دغًره  المصراً  الخةم ت جدة  مث  الخةم  مقةم ً 
 القدامم ًةدن منالماتا  )الحا ب ت مراجعي (الخةم  ط لبد  المراجع  مح  المنكأ  ممثل  بإةار 

 دالبنلد  داللةامنًن دالمتلديعًن الحل لًًن المالتثمًرن دتكلم  الحال ب ت  مراجلع دتقًرلر  الم لًل 
  (8002)األهة  الضرامب دمصلح  الانةات دحمل 

 جودة المراجعة:مفهوم  2 -2

( دهد سص  ًلة  عللى التالم  ب لكلي  دكثلر  العطل   جدة: )من مكتق اي اللغ  العربً  الجدة  
: الالللخي  ديًللل : هلللد الللل ي ًعطلللي بلللل مالللأل  صلللً ن  ل خلللر ملللن    الالللؤا   دملللن  الجلللداةد 

ة،  دجل ة عملل. ًجلدة جلدةً    : الجًلة اكتق ي ت. لد، : ضلة اللرةي   دًقل   سجل ة اللن الي عملل. دس،جو
: العطل   الداالع داألةا  الجًلة  : سي ًجًة كثًرًا  دعلً. اإن المعنى اللغدي ًتضمن درج  مجًة

لل ر  (www.ar.wikipedia.org)ًبلللغ حللةًا ا مقللً  دمللن مراةالل ت الجللدة  اإتقلل ناللل ي   تلل ًرا الًز
    م 6/2/8028

 دي ) :تع لى يدل. مث  الجدة  ًخص م ب ب لكثًر ًحا  سًض ً  اإالمي تراثن سن  ب إض ا  إلى
   206 اآلً  التدب   ادر  )دالمؤمندن درادل. عملكم اهلل ااًر  اعملدا
 الي الطبراني ردا، ًتقن.﴾ سن عملً كم سحة عم  إ ا ًحب اهلل ﴿إن :دالم علً. اهلل صلى ديدل.
  الداًط المعجم

دالجدة  كم  هي اي ي مد  اكاادرة تعنلي الةرجل  الع لًل  ملن الندعًل  سد القًمل   دعراتهل  
عةاة الكرك ت لتصب  متصلا  بل لجدة  مؤاا  الجدة  األمًركً  المتخصص  اي تة ًرب دا 

  الصللللللللللللللللللللللللحًح  بأنهلللللللللللللللللللللللل  إتملللللللللللللللللللللللل م األعملللللللللللللللللللللللل   الصللللللللللللللللللللللللحًح  اللللللللللللللللللللللللي األديلللللللللللللللللللللللل ت
)www.hrdiscussion.com/hr10488.html(   م 6/2/8028  ت ًرا الًز ر 

( التلللي تعنلللي طبًعللل  Qualitiesًنًللل  )إللللى الكلمللل  اللت Quality))  ًرجلللع ماهلللدم الجلللدة كمللل  
الكللخص سد طبًعلل  الكللي    دةرجلل  الصلللب   ديللةًمً  ك نللت تعنللي الةيلل  داإتقلل ن اللي تصللنًع 

دحللةًثً  تغًللر ماهللدم    بهلل الل خراآلثلل ر الت ًرخًلل  دالةًنًلل  بملل  اًهلل  مللن تم ثًلل  ديللل  بغللر  الت

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.hrdiscussion.com/hr10488.html
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ر اإنت ا الكبًر دظهدر الكرك ت الجدة   بعة ظهدر الثدر  الصن عً  دتطدر علم اإةار  دظهد 
الكبر  دازةً ة المن اا   حً  سصبحت ل. سبع ة جةًة  دمتكعب    اقة تمحدر معن ، اي البةاًل  

  (82 ص8005) الخ لةي على التاتً  سد إع ة  تأهً  المنتج ت المرادض 
 بلًن ة الحل  المن اال  الي مع لمهل  ظهلرت دالتلي الثلدر  هل ، بلةست العكلًرن القلرن دببةاًل 

 للجلدة  هًمل  سد  تأاالت المتحلة  الدالًل ت االي  الخمالًنً ت سدامل  الي دالً بل نًًن األمًركًًن
 The National Commission on Accreditation  (NCA).المإب 1949 عل م الي

 نطل ق عللى( الجلدة  ماهلدم) المصلطل  هل ا الً بل ن الي دظهلر الجلدة  العتمل ة القدمًل  اللجنل 
 ظهلر لل ل   دتبعل ً  Company Wide Quality Control)) متك مل  دمماهلك كل ك ك الكلر 

 ( 4 8000ص()الط هر zero-defect)سخط    ال بمعنى المتحة  الدالً ت اي الماهدم
 
 المراجع  عملً  جدة  لدص  تاتخةم التي المصطلح ت من العةًة المراجع  مج   اي ظهرد 

(  ضلم ن الجلدة  Quality Control)دة الجل ري بل  ( Audit Quality)المراجعل  جلدة  منهل 
(Quality Assurance  دلكلل  مللن هلل ، المصللطلح ت تااللًر خلل ص  ديللة خلصللت جمعًلل  )

تأكيييد إلللى سن Hong Kong Society of Accountants  المح البًن اللي هلدنت كللدنت
 به  ًقدم دالتي المراجع  جدة  على الةاخلي داإكرا  الاحص إجرا ات هي عب ر  عن الجودة

 مح ًلة  خ رجًل  جهل  يبل  ملن الخل رجي الاحلص بهل  اًقصلة الجيودة رطابية أميا ناال.  لمكتلبا
 (.2118،3 )األهدل،،

 
إلى "خص مص اللرسي الانلي للمراجلع التلي تكلبع احتً جل ت جودة المراجعة ًكًر مصطل  كم  د 

لل  ماللتخةمي القللدامم الم لًلل  اللي حللةدة المعلل ًًر المهنًلل  للمراجعلل    ًركللز دًتضلل  سن هلل ا التعًر
دمركلةًا سا الًً  لتطلدًر   على إكلب   احتً جل ت مالتخةمي القلدامم الم لًل  ب عتبل ر، هلةاً  للجلدة 

سن اعتبل ر مالتد  إكلب    إض ا  إلىدتحاًن الرسي الاني للمراجع كلم  امحت ب ل  المع ًًر  
م  احتً جللللل ت مالللللتخةمي القلللللدامم الم لًللللل  مقً الللللً  لةرجللللل  جلللللدة  المراجعللللل  ًجعللللل  المهنللللل  تلللللتل
ر المعلل ًًر المهنًلل  ب اللتمرار لتلبًلل  هلل ، االحتً جلل ت بملل  ًالل هم  احتً جلل تهم  دتعملل  علللى تطللًد

لل ة  رضلل   اللي اللة الاجللد  بللًن ملل  تقةملل. المهنلل  دملل  ًتديعلل. ماللتخةمد القللدامم الم لًلل  دب لتلل لي ًز
 ((www.infotechaccountants.com/forums.phpالمجتملللللللللللللللللللللللللع علللللللللللللللللللللللللن المهنلللللللللللللللللللللللللل 

  م26/2/8028
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ب كتكل   األخطل   دالثغلرات  تتمثل  جلدة  المراجعل  الي يًل م المراجلع حيي   آخر يفتعر وهناا 
إللى سةنلى ةرجل    تقلًل  خطلر دجلدة األخطل   الي القلدامم الم لًل اي النظ م المح ابي للعمًل   د 

  (De Angelo,1981.p183)ممكن  داي ضد  األتع ب المتاق علًه 
 

 جذودة معذ  دادت لممذا الجوهريذة األخطذا  لتشذا ا لحتمذاا أنذ  لممذا دادب التعريذ  هذاا من ويتضح

 .صحيح والعلس المراجعة
 

كم  سن جدة  المراجع  تتمث  اي األةا  الجًة ال ي ًجب سن ًتبع اي كل  عملًل  مراجعل  للتأكلة 
من كا    داع لً  اإجرا ات المتبع   داألا لًب المالتخةم  للدال   بمتطلبل ت العمًل  دالمجتملع 

 ( 856 ص8022)مج هة 
 محل  دهد متعةة  سدج.  د ماهدم هد المراجع  جدة  ماهدم سن (8008 محمة)دتر  ةراا  

 تهلتم سا الً  مجمدعل ت خمل  هنل   سن سدضلح  ديلة المراجعل  بًمل  اي المك ركًن ك  هتم ما
 : دهي المراجع  جدة  بماهدم
 .الم لً  القدامم معةد 1- 
 .دنالخ رجً الماتخةمدن 2-

 .دالتكًرعً  الةاتدًر  المح كم مث  هن للم المنظمدن 3- 
 .دالمراجع  المح اب  مهن  سعض   4-

 .المح اب  مك تب سعض   5- 
 

د لل  الخلتل  طبًعل  خلةم ت  جدة  سةا  المراجعل  ملن األملدر الصلعب  تحةًة دتعتبر عملً 
دعللى المراجع  عن غًره  من الخةم ت األخر  دتعةة األطلرا  دالمالتاًةًن ملن هل ، الخةمل   

الللرغم مللن  للل  اللإن جللدة  سةا  المراجعلل  تعتبللر مطلللب سا اللي لكلل  األطللرا  دالماللتاًةًن مللن 
 (:868 ص8022مج هة )خةم  المراجع  د ل  لألاب ب الت لً  

  ًراعللللي المراجللللع إتملللل م عملًلللل  المراجعلللل  بللللأعلى جللللدة  ممكنلللل  حتللللى ًمكنلللل. إضللللا   سكبللللر
 مصةايً  ممكن  على تقًرر، 

  محلل  المراجعلل  اللي إضللا   الثقلل  علللى يداممهلل  الم لًلل  للل ل  تحتلل ا سن  ترغللب إةار  المنكللأ
 تتم عملً  المراجع  بأعلى جدة  ممكن  

   تللللر  المنظملللل ت المهنًلللل  سن جللللدة  سةا  عملًلللل ت المراجعلللل  تضللللمن دالللل   مهنلللل  المراجعلللل
 بمامدلً ته  تج ، ك ا  األطرا  المعنً  
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  اتجهت سنظل ر كل  ملن الملراجعًن دالعملل  نظرًا لحة  المن اا  بًن مك تب المراجع  اقة
إلللى جللدة  عملًلل  المراجعلل  كع ملل  ترجًحللي ًللتم بلل. تمًًللز المراجللع عللن غًللر، مللن المن االلًن 

 مزادلي المهن  

 :Simunic & stein,1987))دتنقام جدة  المراجع  إلى ندعًن    
 جودة طبلية للمراجعة: 

تحةة  تقًرلر ًككل  سن إحتمل   بأنهل  دتعلر  ًل العم ملع التع يلة عنلة الجلدة  ملن النلد  هل ا ًد
 .الم لً  ب لقدامم المدجدة  الجدهًر  دالمخ لا ت األخط   عن المراجع

 جودة بعدية للمراجعة: 
لر،  المراجلع إصلةار بعلة للمراجعل  الجلدة  ملن النلد  هل ا دًتحلةة  إحتمل   بأنهل  دتعلر  لتقًر
عتمة  عنه  التقًرر تم التي بخل  الجدهًر  دالمخ لا ت األخط   من الم لً  القدامم خلد  ًد
 العمً  ًم راه  التى الضغدط تحم  اي دمقةرت. المراجع إاتقل  على سا اً  بةرج   ل 
 حجلم مثل  دالعمًل  ب لعقلة خ صل  إيتصل ةً  عدامل  عللى بلةدره  تتديل  دالتلي اإةرا   سد

  دح لته  المنك  
 أهمية جودة المراجعة: 2-3

 دجلدة بالبب األخًلر   الالندات الي مالتمر  دانتقل ةات متزاًلة  غدط ضل المراجعل  مهنل  داجهلت
ل  دتحًرل  غل  حل الت  ضلة المرادعل  القضل مً  اللةع د  دتزاًلة الم لًل   القلدامم الي جدهًر

 ملن بل لرغم للاكل  الكبًلر  األمًركًل  الكلرك ت ملن العةًلة تعلر  بعلة دخصدصل  الملراجعًن 
 ملن المراجعل  جلدة  سهمًل  دتنبلع المراجعل  مك تلب اكبلر ملن للمراجعل  الم لًل  يداممهل  خضلد 
 :الت لً  المج الت خل 
  المهنية بالمعايير االلتزام تأكيد. 

 جدة  مرايب  بمدضد  الع لم سنح   بك ا  المهنً  دالجمعً ت المنظم ت من العةًة إهتمت
 المهني األةا   ماتد  تحاًن على دالعم  دالمراجع   المح اب  دمك تب كرك ت اي األةا 
 إرك ةات بمث ب  المهنً  المع ًًر تعتبرد  الع م الص ل  ًخةم بم   به داإرتق   الكرك ت له ،

 على الري ب  مع ًًر خصدًص  المع ًًر ه ، دتحتد  المراجع   إجرا ات دتطبًق لتحةًة
جرا ات اً ا ت على الجدة   المراجع  دمك تب ساراة من ك  سةا  تحاًن إلى تهة  دا 

 المراجع  جدة  بًن متب ةل  علي  هن   سن ًتض  (  دمن هن 20 ص2999)عكم دي 
 المراجع  عملً  سةا  إلى المهنً  ب لمع ًًر االلتزام ًؤةي حً  المهنً   ب لمع ًًر دااللتزام
 المراجعًن تما  ًؤكة ملمم جدة  بماتد  المراجع  عملً  سةا  سن كم  ع لً   بجدة 

  المهنً  ب لمع ًًر
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 المراجعة ف  التوطعات فجوة تضييق ف  مةلمساها. 
 للمتديع ب لناب  المراجعًن عم  عن الم لي المجتمع رض  عةم إلى التديع ت اجد  تكًر
 المتحة  الدالً ت اي خ ص  المح كم سم م علًهم يض ً  راع إلى هؤال  ةاع مم  منهم 

 القدامم على تحاظ بةدن  ً رسً المراجع ًصةر عنةم  الاجد  ه ، دتنكأ  دبًرط نً  األمًركً 
تبًن الم لً   المنكأ  ي بلً  دعةم الحا ب ت  على تؤثر جدهًر  سخط   دجدة  ل  بعة ًد

 ددجدة الةاخلً   الري ب  نظ م اي ضع  دظهدر الق ةم   الاتر  خل  سعم له  اي للاتمرار
 دنقص  المراجع ااتقل  اي الك  إلى ب إض ا  ه ا نظ مً   غًر دعقدة غ  ح الت
 المح ابً  الاً ا ت يصدرد   للمراجع المهني األةا  جدة  نخا  دا عنة،  المهنً  الكا   
 مراجع المجتمع دبتطلب تضًًق اجد  التديع ت تةعًم ااتقللً  اي التغًرات ما ًر  عن

 بكأن تديع ت المجتمع دةراا  المراجع   عملً  تناً  جدة  على الري ب  دتاعً  الحا ب ت 
 عملً  المراجع  بتناً  الحا ب ت مراجع دالتزام تلبًته   على دالعم  الحا ب ت مراجع ةدر
المراجع   اختب رات تناً  اي دالتداع المهني الالد  آةاب ديداعة المراجع  مع ًًر داق
الخطأ  ح الت من الم لً  القدامم بخلد معقدالً  تأكًةاً  ًدار دبم  اإثب ت  سةل  من المًزة دجمع
ا هم   دالغ عزز المراجع  جدة  تحاًن اي ًد الم لً   القدامم اي األخر  األطرا  ثق  من ًد

 .(8004سبد جربد  ) المنكدر 

  
 بأنهل  الجلدة  اجلد   دتعلرع  المراجعل  الي التديعل ت لاجلد  المكدنل ت سحلة الجلدة  اجلد  دتمثل 

  قةم الم المراجع  م تخة جدة  تج ، دالمراجعًن الماتخةمًن من ك  تديع ت بًن االختلا ت"
ن دعدام    (242ص 8004)الزغبي  "الجدة تل  دتككً  تكًد

 
 المالية القوائم ف  الموجودة واألخطاء المخالفات اكتشاف إمكانية تعزيز: 

  ات األهمً  األخط   اكتك   احتم   ناب  ارتا   "اي تتمث  المراجع  جدة  سن سدضحت التعًرا ت
ل ة  على ًترتب ً ح عنه   دالتقًرر النابً  ال ت اكتكل   احتمل   ًز ل  األخطل   دالتحًر  التلي الجدهًر

ل ة  سن اعتبل ر د لل  عللى المراجع   جدة  ماتد  ارتا   الم لً  القدامم تتضمنه   اكتكل   احتمل   ًز
ال ت األخطل   ل  دالتحًر  تناًل  سثنل   المبل د  الجهلة مالتد  ًعكل  ارتال   الم لًل  القلدامم الي الجدهًر
 ( (Grant and others,1996, p142جدةته  ماتد  ارتا   دب لت لي مراجع ال عملً 
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 ف  حصتها على الحفاظ ف  المحلية المراجعة مكاتب مقدرة زيادة ( جيدة تنافسية أداة 
 )المحلية السوق

 مك تلب لحال ظ األا الً  الكلردط ملن الجلدة  ملن مرتالع بمالتد  مراجعل  خلةم ت تقلةًم ًعلة
الالدق  نحلد دالتدالع المراجعل  لمهنل  المحلً  الادق اي حصته  على الن مً  نالبلةا اي المراجع 
 الكبلر   الخ رجًل  المراجعل  مك تلب مداجهل  الي التن االً  مقلةرته  تحالًن خلل  ملن الةدلًل  

 إن حًل  الخلةم ت  مجل   الي الع لمًل  التجل ر  منظمل  التا يًل  الك مل  التطبًلق ظل  خ صل  الي
 ظ  اي المراجع  مهن  لخةم ت المحلً  الادق اي المن اا  مج   الكبر  الع لمً  ةخد  المك تب

تاقة  التي العدام  من ًعة تنا ه  التي المراجع  خةم ت جدة  ارتا   من المك تب تل  ب. م  تتمتع
المراجعل   مك تلب تصلةره  التلي التقل ًرر دجدة  سةا  اي الثق  الم لً  القدامم من الماتاًة  األطرا 
دالرد   المحلًل  األعمل   منكل ت اعتمل ة الي تحلد  علًل. ًترتلب يلة ممل  الن مًل   الةد  اي  المحلً

 .(89 ص8020)الجل  الكبر  الع لمً  المراجع  مك تب ارد  إلى األجنبً  الكرك ت
 
   الشركات حوكمة مفهوم تدعيم ف  المساهمة. 

 ةاخلًل  ري بل  جلرا اتإ تلداًر تالتهة  المبل ة  ملن مجمدعل  الكلرك ت حدكمل  ماهلدم ًتضلمن
تكلدن الغ ًل  هلي التحقلق ملن مداجهل  دتناًل   حًل   صل رم  خ رجًل  دتكًرع ضبط دسةدات اع ل  

للللل   اضلللللًل علللللن تلبًللللل  تديعللللل ت المتطلبللللل ت دااللتزامللللل ت دالاً اللللل ت  التكلللللًرعً  دالق ندنًللللل  داإةاًر
 اللتخةام ك الل  المالل همًن دسصللح ب المصلللح  بللأكبر يللةر ممكللن مللن األم نلل  دالمك كللا   د للل  ب

دتكتالللب جلللدة  المراجعللل  الخ رجًللل  سهمًتهللل  كلللأةا   الداللل م  المت حللل  لرالللع مالللتد  األةا  الكللل م  
التقلل ًرر الم لًلل  مهملل  مللن سةدات حدكملل  الكللرك ت  مللن خللل  تللداًر تأكًللةات للمالل همًن بصللح  

لل  المخل طر التلي   داع لً  نظم الري ب  الةاخلً  المطبق  اًهل   داإاصل   علن مختللمنكأ   دكا  
لة ملن  ًز تعتر  نك ط المنكأ  داإجرا ات المتخ   لمداجهته   دبم  ًحان ملن دال م  االتصل   ًد

  (40 ص80020ةرج  الثق  بًن المنك   دالما همًن)الجل  
 
 
 عممية المراجعة  جودة لرقابة المهنية الجهات من الصادرة والمعايير اإلرشادات 2-4
 

 ج ودة مراقب ة بموض و  الع الم أنح اء بكاف ة المهني ة والجمعي ات نظماتالم من العديد إهتمت  

 لهل ، المهني األةا  ماتدي تحاًن على دالعم  دالمراجع   المح اب  دمك تب كرك ت اي األداء
 عللى المهنًل  الجمعًل ت هل ، ارضلت كل ل  العل م  الصل ل  ًخلةم بمل  بل. داإرتقل   الكلرك ت
 عمل  تناًل  ًلتم لكلي المهنل  داللدكً ت دآةاب ديداعلة هنًل الم المعل ًًر ملن مجمدعل  سعضل مه 
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 بً ن مع الجمعً ت  ه ، إلى اإك ر  ًتم اد د   الجدة  مع ًًر ألعلى داق ً  دالمح اب المراجع
 الجمعًل ت يبل  ملن المراجعل  جلدة  عللى الحكلم ًمكلن سا اله  عللى التلي دالعن صلر اإجلرا ات

 (  55،ص2005: )أبو هين،صالمهنً 
 

 لرقابة AICPAالقانونيين  لممحاسبين األمريلي المعهد عن صادرة إرشادات 2-4-1
  المراجعة مميةع جودة

ر، دتلم المهنلي  األةا  عللى الري بل  لمعل ًًر برنل مت سد  1979 عل م المعهلة هل ا سصلةر  تطلًد
 دالاحلص الخبلرا   بل را  داالاتركل ة ب إالتقللً   متعلقل  عن صلر تضلمن دالل ي  م1991ع م
 العملل  ملع العليل  الي داالالتمرار جلةة  عملل  ديبلد  األةا  جلدة  ري بل  لبرنل مت رياللةد 

 علًل. سطللق برنل مت القل ندنًًن للمح البًن األمًركي المعهة سصةر   1989ع م داى الح لًًن 
للزم Peer Review Program  المتعملق الاحلص  سد المراجعل  مك تلب تنل مالبر  هل ا ًد

 بتالجً  الث لل  الطلر  إتجل ، مالمدلً  خلةم تهم علن ًنكلأ دال ًن كأاراة الق ندنًًن  المح ابًن
 اللجنل  هل ، تقلدم حًل  المراجعل   مك تلب سةا  تقًًم اي متخصص  ب لمعهة لجن  لة  سام مهم
  الاحص ه ا نتًج  تقًرر إصةار ثم   المراجع  مك تب لة  الجدة  ري ب  نظ م دتقًًم باحص
 للمح اللبًن األمًركللي المعهللة لللة  المراجللع سد المراجعلل  مك تللب تاللجً  دبمجللرة

 الي المعهلة ملن الصل ةر  الجلدة  ري بل  معل ًًر مراعل   ضلردر  علًل. ًتعلًن اإنل. القل ندنًًن
 المح الب  سعمل   مجل   الي المهنلي ألةامل. متعملق احلص إجلرا  ًلتم بحًل  الكلأن هل ا

 كلهر عكلر  ثم نًل خلل  دتقًلًم احلص سد  ًبلةس سن عللى الندات ثلل  كل  دالمراجعل 
 .ب لتقًًم المختص  اللجن  لة  التاجً  من
 سجل  ملن2001 ًنل ًر الي المعل ًًر هل ، عللى دتحالًن ت تعلةًلت إةخل   تلم ديلة

 التقل ًرر هل ، عللى ًعتملةدن مملن الع مل  دلحم ًل  الم لًل   التقل ًرر إعلةاة جلدة  تحالًن
  القرارات من العةًة تخ  ا اي

 الدالًل ت الي األمل كن ملن الكثًلر الي إلزامًل  بصلدر   ح لً،ل الجلدة  ري بل  معل ًًر دتطبلق
عتبلر  سا الي مطللب الملراجعًن سد المراجعل  مك تلب يبل  ملن بهل  اإلتلزام األمًركًل  ًد

 الإن األخلر  الدالًل ت بل يي سمل  المهنل  بمزادللل  تصلًر  سد عللى تلرخًص للحصلد 
 .ً ً إختً ر  الًزا  المراجعًن سد مك تب المراجع  يب  من به  اإلتزام

 
 المراجعة عملية جودة لرطابة وويلز بإنجلترا القانونيين مجمع إرشادات 2-4-2
 التج ر  دزار  سيرت. دال ي 1991 ع م اي المهني األةا  دجدة  لري ب  برن مت بإعةاة المجمع ي م

 .المراجع  لمك تب ملزم دهد دالصن ع  
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 العمل  يبد  المهنً   النزاه    اإاتقل البرن مت ه ا اي درةت التى العن صر سهم دتمثلت
اتمراًر  ر التةًرب بهم  العلي  دا   التالجً   بكلردط اإلتلزام اللةاخلي  الاحلص المهني  دالتطًد
 .األةا  مدضدعً  عةم إلى ًؤة  ية م  تجنب االاتك ر  

 
 عملييية القييانونيين لرطابيية جييودة للمحاسييبين السييعودية الهيئيية إرشييادات 2-4-3

 :(SOCPA)المراجعة
  1994عل م(SOCPA)القل ندنًًن للمح البي الالعدةً  الهًمل  سصلةرت العربلي المالتد  على

   الالعدةً  العربًل  ب لمملكل  القل ندنًًن للمح البًن المهنلي األةا  جلدة  لمرايبل  برنل مت
هة    ات داألنظمل  المهنًل  ب لمعل ًًر اإلتلزام ملن مقبدلل  ةرجل  تحقًق إلى البرن مت ه ا ًد
 بمالتد  اإرتقل   بهة  د ل  للعمل  دالمراجع  المح اب  خةم ت تقةًم تحكم لتيا العلي 
 العربًل  ب لمملكل  المراجعل  مك تلب لل. تخضلع التاتلً  سد الاحلص ملن ندعًن دهن  .المهن 

 إاتًا   المراجع  مك تب من تتطلب سنوية دورية مراجعة اي األول النو  ًتمث  الاعدةً  
 الملةًردن  الكلرك    المكتلب  ملل  علن معلدمل ت تلداًرد  المالتنةات ملن مجمدعل 

جلب .المكتلب ًقلةمه  التلي الخلةم ت دطبًعل  العملل  المدظالدن   المالتنةات هل ، تقلةًم ًد
 الالكرتًر إللى المراجعل  لمكتلب الم لًل  الالن  نه ًل  من ًدم ً   90 خل  المعلدم ت دتداًر
لهل  ًقلدم بلةدر،  يدالل القل ندنًًن للمح البًن الالعدةً  للهًمل  العل م  مراجعل  لجنل  إللى بتحًد
 نت مت على دبن   .القصدر نداحي لاحص اًرق بتككً  األمر تطلب إ ا تقدمحً    الجدة 
 الالعدةً  للهًمل  العل م الالكرتًر إللى تدصلً ته  برالع الجلدة  مراجعل  لجنل  تقلدم الاحلص

تمثل  .القل ندنًًن للمح البًن  بلرامت تتضلمن. دالتلي ً التاتل سد الاحلص ملن الثيان  النيو  ًد
 تطبقه  التي للجودة الداخلية الرطابة نظم وتقييم فح  اي المراجع  عملً ت جدة  مراجع 
رايلب ًعلًن خل ص اًرلق خلل  ملن ًلتم التقًلًم ملن النلد  دهل ا المراجع   مك تب  يبل  ملن ًد
ؤة  الق ندنًًن  للمح ابًن الاعدةً  الهًم   المراجع  تبلمك  اندات ثل  ك  التقًًم ه ا ًد
 المراجعل  لمك تلب الندات خمل  سدكل  العل م القطل   لكلرك ت مراجعل  عملًل ت تم ر  التي
كم  الخ ص القط   لكرك ت خةم ته  تقةم التي  المح الب  لمكتلب الندعًل  الري بل  نطل ق ًد
 الندعًل  الري بل  معل ًًر تنطبلق كمل  المح الب   مكتلب ًقلةمه  التلي المهنًل  الخلةم ت جمًلع
 علةة سد القل ندني كلكله  علن النظلر بغل  المح الب  مك تلب جمًلع عللى لمح الب ا لمكتلب
جلب المكتلب  ملل  عل تق عللى المعل ًًر بهل ، اإلتزام ماؤدلً  دتقع .حجمه  سد ملكه   ًد
 .الندعً  للري ب  مع ًًر تمث  التي داإجرا ات الاً ا ت تدثًق المح اب  مكتب على
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 المراجعة عممية جودة لرقابة القانونيين ممحاسبينل المصري المعهد إرشادات 2-4-4
 ًخلتص دالل ي (7) ريلم المعًل ر 1996 عل م الي دالملراجعًن للمح البًن المصلري المعهلة سصلةر
هلة  المراجع   سعم   جدة  على ب لري ب   عللى ب لري بل  تتعللق إركل ةات تقلةًم إللى المعًل ر هل ا ًد
 تتكل ب. اإركل ةات هل ، الإن ب لل كر جلةًر هلد دممل .للمراجعًن ملزم  غًر اإرك ةات ده ، الجدة 
 عل م للمح البًن اللةدلي االتحل ة ملن دالصل ةر  (7) ريلم الةدلًل  اإركل ةات ملع كبًلر حلة إللى

جلرا ات المراجعل   بمكتلب خ صل  إجلرا ات اإركل ةات هل ، دتضلم1981  الل ي ب لعمل  تتعللق دا 
جرا ات اً ا ت دنط ق دتديًت طبًع  دتتدي  معًن   مراجع  عملً  اي الما عةًن إلى ًدك   دا 
 ًقةمه  التي الخةم ت طبًع  د حجم مث  اإعتب رات من عةة على المراجع  لمكتب الجدة  مرايب 
عتبل رات التنظًملي دهًكلل. المكتلب دمديلع  داإجلرا ات الاً ال ت تختلل  ثلم دملن التكلال   دا 

 ًمكلن التلي الرمًالً  العن صلر دملن الاً ال ت هل ، تدثًلق ملة  دك ل  مكتب ك  اي الماتخةم 
 التكلًل  دالكال  ات  المهل رات المهنًل   المتطلبل ت)المراجعل  بمكتلب الجلدة  تقًلًم الي إالتخةامه 
 ( المرايب د  ب لعمل  اإحتا ظ سد يبد  اإاتك رات  داإكرا   التدجً. ب لمه م 

 

  (IFACإرشادات االتحاد الدولي لممحاسبين ) 2-4-5  
 

م 2922الري ب  على جدة  المراجع    اقة ي م االتح ة الةدلي للمح ابًن اي ع م  نظرًا ألهمً 
دالخ ص ب لري ب  على جدة  سعم   المراجع  دال ي ًهة  إلى  880بإصةار معً ر المراجع  ريم 

تحةًة مع ًًر دتداًر إرك ةات للري ب  على الجدة   دسكة المعً  على سن ًتم تطبًق اً ا ت 
جرا ات ري  ب  الجدة  على ماتد  مكتب المراجع   دعلى ماتد  عملً ت المراجع  الارةً   دسن دا 

جرا ات ريب  الجدة تتدي  على مجمدع  من االعتب رات مث : حجم  طبًع  دنط ق اً ا ت دا 
تضمن المعً ر ريم  المكتب انتك ر، الجغرااي  الهًك  التنظًمي  التكلا  دالع مة من الجدة   ًد

 (8009سحمة  :) ب  ماتد  األةا  تحتدي على العن صر الت لً اً ا ت لري 880
    ًالمتطلب ت المهنً : دتتطلب من األاراة الع ملًن بمكتب المراجع  االلتزام بمب ة   االاتقلل

 دالنزاه  دالمدضدعً   دالحا ظ على الاًر  داألخليً ت المهنً  
  مراجع  سن ًاتعًن بمن لةًهم المه ر  المه ر  دالكا   : دبن   علًه  ًتعًن على مكتب ال

 دالكا    التي تا عةهم على سةا  األعم   المانة  إلًهم بعن ً  داجب  
   التكلً  ب لمه م: دبمدجبه  ًجب إان ة إعم   المراجع  إلى ساراة ح صلًن على التةًرب

 العملي  دلةًهم التأهً  المهني المطلدب اي ظ  الظرد  المحًط  
  ت كلللللرا  مب كللللر  داحللللص للعمللللل  عنللللة ك اللللل  التاللللًد : ًد طلللللب سن ًكلللللدن هنلللل   تدجًلللل.  دا 

 ًاي بمع ًًر الجدة  الملمم  الماتدً ت  د لل  بهة  تداًر تأكًة معقد  بأن المؤة  
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  حًنملل  ًكللدن  للل   -االاتركلل ة بلل لرسي: بنلل   علًهلل  ًجللب سن ًللتم االاتركلل ة بللرسي اآلخللًرن
 كتب  على سن ًتام هؤال  ب لخبر  الملمم  ادا  ك ند من ةاخ  سد خ را الم -ضردًر ً 

  يبللد  سد إنهلل   التع يللةات مللع العمللل : داللي ظلل  هلل ا المتطلللب ًجللب سن ًللتم إجللرا  تقًللًم
 للعمل  المرتقبًن  داحص للعمل  الح لًًن على سا   ةدري 

  تطلب ه ا العنصر من المكتب المت بع  الماتمر  لكا ً  داع لً  الاً ا ت المت بع : ًد
   اإجرا ات التناً ً  للري ب  على الجدة د 

 ةعوسائل تحسين جودة المراج 2-5
البلة ملن دجلدة  ًعة ماهدم جدة  المراجع  ماهدم نابي  دال ًمكن تحقًق. بصا  مطلقل  لل ا كل ن
إلللى سيصللى  د مجمدعلل  مللن الدالل م  التللي تالل عة علللى تحاللًن جللدة  المراجعلل  بهللة  الدصلل

 المراجعل  عملًل  تناًل  سثنل   المبل د  الجهلة مالتد  نخال  ا ًلؤةيحًل  ماتد  ممكلن منهل   
ل ة  إللى  اإهمل   بلةعد  للتق ضلي الملراجعًن دتعلر  المراجعل  عملًل  اكل  احتمل الت ًز

 من عةة تداار ًتطلب المراجع  جدة  تحاًن اإن دل ل   المراجع  عملً  تناً  سثن   دالتقصًر
لة التلي العن صلر  األطلرا  ثقل  ملن ًعلزز دبمل    لمهل مهم نالملراجعً انجل ز كال    ملن تًز
 عملًللل  دنتللل مت الحاللل ب ت مراجعلللي سةا  الللي الم لًللل  القلللدامم ملللن المالللتاًة 
 ( 42 ص8020)الجل  المراجع 

(  كلللرت سن هنلل   العةًلللة مللن الداللل م  دالعداملل  التلللي ًمكللن اتب عهللل  26 ص8002الخزنللةار )
 :دهيلتحاًن جدة  المراجع  

 المراجعة معايير وفق المراجعة عملية بتنفيذ االلتزام 
 عنلة إتب عه  الداجب األا اً  دالمب ة  القداعة مجمدع  اي تتمث  دهي: المراجعة معايير
 دندعًل  المراجلع كال    لتقًلًم مقل ًً  بمث بل  المعل ًًر هل ، دتعتبلر المراجعل  بعملًل  القًل م
  :ثلث  سيا م إلى تنقام دهي  ب. ًقدم ال ي العم 

ن تتعللق التلي المعل ًًر مجمدعل  دهلي  اميةالع المعيايير  2  الكخصلي سد الل اتي بل لتكًد
 :ًلي م  دتكم  للمراجع
 التأهًل  ملن الللزم القلةر المراجلع الي تتلداار سن ضردر  دتعني المهني  التأهً  - س

 .دالعملي العلمي
 دمالتقلً  مح ًلةاً  المراجلع ًكلدن سن دتعنلي داالالتقللً   دالمدضلدعً  الحًل ة - ب

بةا  لمه م. سةا ، ةعن دمدضدعً ً   .رسً. دا 
 عنلة المعقدلل  المهنًل  العن ًل  المراجلع ًبل   سن دتعنلي اللزمل   المهنًل  العن ًل  - ت

 .تقًرر، إعةاة دخل  مه م. سةا ،
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 سعمل   سةا  تحكلم التلي المعل ًًر مجمدعل  الي تتمثل  دهلي  المييدان  العميل معيايير  8
 :ًلي م  دتتضمن المًةانً  المراجع 

عني  كرا داإ التخطًط   - س  دسن دكل مل  دااًل  خطل  داق المراجع  سعم   تنا  سن ًد
 .الما عةًن سعم   على جةي إكرا  هن   ًكدن

م ةراال  - ب م بةراال  المراجلع يًل م ضلردر  دتعنلي الةاخلًل   الري بل  نظل م دتقلًد  دتقلًد
 دحجم علًه  االعتم ة مة  لتحةًة المراجع  مح  الدحة  اي الةاخلً  الري ب  نظم
 يلةر عللى مبنًل  المراجلع رسي ًكلدن سن دتعنلي دالقلرامن  ألةلل ت د االختبل را قدنط 
 .دالملمم  المن اب  اإثب ت ديرامن سةل  من دااي

 :دتكم  النه مي  التقًرر إعةاة بكًاً  المتعلق  المع ًًر مجمدع  دهي  التقارير معايير  8
 إ ا مل  المراجلع تقًرلر نًبلً سن دتعنلي علًهل   المتعل ر  المح البً  دالمب ة  القداعة - س

 .علًه  المتع ر  المح ابً  دالمب ة  للقداعة طبق  سعةت ية الم لً  القدامم ك نت
 الح لً  الاتر  اي المطبق  المح ابً  دالقداعة المب ة  سن بمعني التج ن   سد الثب ت - ب

 .الا بق  الاتر  اي طبقت التي نااه  هي
 دك مل ك اً  تعبًرا معبر  المةيق  الم لً  اممدالقد  البً ن ت تكدن سن بمعني اإاص    - ت

 .معلدم ت من القدامم ه ، تكن. عم 
 .داحة  كدحة  الم لً  القدامم عن رسً. ًعطي سن المراجع على سن ىبمعن الرسي  إبةا  -  

 
 المراجعة عملية تنفيذ أثناء والحياد االستقالل  4

 "العملل  ضلغدط  دمل مق عللى المقلةر "سنل.  عللى الحال ب ت مراجلع االتقل  ماهلدم
ل. ًمكنل. ملن تقلةًم تقًررعل ة  علن صلح  البً نل ت  ديةر  المراجلع عللى التصلر  بكلك  نًز

ة تغًللر مالل ر، عللن تقللةًم يللالم لًلل  لعمًللل.  ديةرتلل. علللى سن ًكللدن متحللررس مللن سي مللؤثرات 
 ( 84ص 8000 سبد القمص نرسً. سد عنة إعةاة، للتقًرر)

 :ًلي كم  الظ هر اي داالاتقل  الدايع اي قل االات تحقق المراجع ااتقل  ًتطلبد 
 (www.infotechaccountants.com)  80/8/8028 ت ًرا الًز ر 

االاللللتقل  اللللي الظلللل هر: سي سن ال ًكللللدن للمراجللللع سي مصلللللح  م ةًلللل  مب كللللر  سد غًللللر   .1
 مب كلللللللللللللر  ملللللللللللللع العمًللللللللللللل  بكلللللللللللللك  ًجعللللللللللللل  اللللللللللللللدك. ال ًلللللللللللللدحي للجمهلللللللللللللدر ب الالللللللللللللتقل  

: "االاتقل  ال هبي" دهد م  ًعني سن ًكدن المراجلع نًزهل  دمدضلدعً    االاتقل  اي الدايع8
دسمًن  دغًلر متحًلز لطلر  مل  ضلة طلر  آخلر  كمل  ًجلب سن ًكلدن حًل ةي الي يبلد  دانجل ز 

عةاة التقًرر دعرض.   التكلً  دا 
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 أهمية االستقالل:
لز ثقل  الجمهلدر  ًعلةد   بخةم تل. تكمن سهمًل  االتقل  المراجلع الي طمأنل  األطلرا  األخلر  دتعًز

 يبل  ملن كبًلر ب هتمل م حظًلت دالتلي المراجعل  الي المهمل  المداضلًع سحلة المراجلع االتقل 
 تحكلم التي الع م  المع ًًر سحة ًمث  حً  المراجع   مهن  نكأ  من  دالب حثًن المهنً  المنظم ت

 Taylor,et al, 2003, p الم لًل  القلدامم الي الثقل  عن صلر ملن مهلم دعنصلر عمل  المراجلع 

258).) 
  

 

 دالبدرصل ت الم لًل  لجنل  األدراق ملع ب الكلترا  القل ندنًًن للمح البًن األمًركلي المعهلة يل م دية
 ملنهم سربعل  ثم نًل  سعضل   ملن ًتكلدن دالل ي م  1997 عل م االالتقل  معل ًًر مجلل  بإنكل  

 رمجلل  معل ًً مالؤدلً ت حلةةت ديلة الجمهلدر  ملن سعضل   دسربعل  يل ندنًدن مح البدن
 : (98 ص8004)عبة الع    ًلي اًم  االاتقل 

 الق ندنًًن المح ابًن ااتقللً  مة  لتقًًم تنظًمي إط ر دضع.  
  ملن مجمدعل  دهلي االالتقل   يضل ً  لجنل  خلل  ملن االالتقل  يضل ً  عللى التعلر 

 .ي ندنًًن مح ابًن جمًعهم سعض   ثم نً  من مكدن  االاتقل  مع ًًر لمجل  المع دنًن
 عللى التلأثًر كأنه  من التي المه م يبد  من المح اب  مك تب تمنع ديداعة مع ًًر صةارإ 

  الم لً   القدامم مراجع  دجدة  ااتقل 
 سن إللى (8002:الخزنلةار:8002  األهلة :8020العةًلة ملن الةراال ت )الجلل : دتدصللت 

 علىدسكةت  المراجع  جدة  تحاًن مقدم ت سحة تعتبر االاتقل   تحقًق يداعة بتداًر االهتم م
جلرا ات باً ال ت المراجعل  مك تلب التلزام ملة  ملن التحقلق ًجلب سنل.  إجلرا  عنلة االالتقل  دا 

ل ة  سن   د المراجعل  جلدة  تحالًن دال م  سحلة تعتبلر دالتلي  النظًلر مراجعل   االتقل  ةرجل  ًز
 األةا  المهني لعملً  المراجع   جدة  من تًزة المراجع

 
 
 لى جودة المراجعةالرطابة ع 8-5  

إن تحاًن جدة  المراجع  ًتطلب دجدة ري ب  للتأكة من ملة  التلزام مك تلب المراجعل  بتناًل  
لل ة  ا علًتهلل  اللي إحكلل م الري بلل  علللى  الاً الل ت داإجللرا ات المصللمم   دبملل  ًالل هم اللي ًز

  الةراالل  إلللى سالللدب مللن سالل لًب الري بلل  علللى جللدة تطريللتجللدة  تناًلل  عملًلل  المراجعلل   د 
  المراجع  دهد مراجع  النظًر
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  النظير فح  برنامج
عنلي خضلد   ملن التأكلة بغلر  آخلر  مراجعل  مكتلب بداالط  للاحلص المراجعل  مكتلب ًد

 بتحقًلق الكاًلل  داإجلرا ات الاً ال ت دتناًل  بتصلمًم الاحلص محل  مكتب المراجع  التزام
 .المراجع  جدة  عملً  على الري ب 

 
تم جرا ات اً ا ت دتناً  بتصمًم مااللتزا من التحقق ًد  المراجع  ملن جدة  على الري ب  دا 
 تطبًلق خلل  ملن سد المراجعل  مكتلب ةاخل  الجلدة  عللى للري بل  مالتقل  إةار  إنكل   خلل 
 (:99 ص8020ًلي )الجل   كم  النظًر احص برن مت
 

 المراجعة مكتب داخل الجودة على للرطابة مستقلة إدارة إنشاء 
 مكتلب الي مالتقل  إةار  إنكل   اآللًل  هل ، دالق المراجعل  جلدة  عللى الري بل  تتطللب

جلرا ات اً ال ت بتصلمًم المراجعل   تخلتص  التلزام ملة  دتحةًلة الجلدة  عللى الري بل  دا 
  :الت لً  ب لمه م القً م خل  من د ل  اع لًته  دتقًًم المراجع  بتناً ه   مكتب

جرا ات باً ا ت لتزاماال بكأن المكتب اي الع ملًن ماؤدلً ت تحةًة  2  ري ب  دا 
 .الجدة 

 المراجع  مكتب اي الع ملًن إبلغ خلل. من ًتم للتص    نظ م دضع  8
جرا ات بطبًع    الجدة  ري ب  اً ا ت دا 

جرا ات اً ا ت تدثًق  8  .المراجع  جدة  على الري ب  نظ م دا 
جرا ات لاً ا ت المخ لا  التصرا ت تحةًة  4  .تناً ه ب دالق ممًن الجدة  ري ب  دا 
جرا ات لاً ا ت الماتمر التقًًم .5  متطلب ت داق دتحةًثه  الجدة  ري ب  دا 

 .المراجع  على جدة  الري ب  تحاًن
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 ل الفصل الثا
متغيرات بيئة المراجعة وتأثيرها على جودة األداء 

 المهن  لمراجع  الحسابات
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 ل الفصل الثا

 وتأثيرها على جودة األداء المهن  لمراجع  الحساباتمتغيرات بيئة المراجعة 
 

 مقةم  8-2
 مكتب المراجع  نك ط حجم 8-8
 ستع ب المراجع  8-8
 القض ً  المهنً  المرادع  ضة مكتب المراجع  8-4
 الخبر  المهنً  دالتأهً  العلمي دالعملي لمراجعي الحا ب ت 8-6
 المن اا  بًن مك تب المراجع 8-5
 الامع  الجًة  لمكتب المراجع  8-0
 ب المراجع تخصص مكت 8-2
 عةة الاندات التي ًقضًه  المراجع  اي مراجع  منكأ  معًن  8-9
 تقةًم مكتب المراجع  خةم ت ااتك ًر  8-20
 تدار نظم الكتردنً  اي مكتب المراجع  8-22
 تدار نظ م اتص   اع   اي مكتب المراجع  8-28
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 مقدمة: 3-1

ملن المتغًلرات خلل  مختلل  مراحل  تناًل  عملًل  المراجعل   الحال ب ت بل لكثًر ةا  مراجعًتأثر س
ةا  مراجعللي الحالل ب ت مملل  ًالل هم اللي   سحًلل  تالل هم بعلل  تللل  المتغًللرات اللي تحاللًن جللدة

للة مللن ةرجلل  اعتملل ة ن مللحاعللاع لًلل  نتلل مت المراجعلل   دً   ًز ن الاللمع  المهنًلل  لمك تللب المراجعلل  ًد
ةا  مراجع الحال ب ت دنتل مت عملًل  المراجعل  ن القدامم الم لً  اي سلماتاًة  مطرا  امختل  األ

لة ملن   سجلدة ىعل ثًر الب ً حًن تا هم بع  المتغًرات اي التأ اي ةا  مراجعلي الحال ب ت دتًز
ثنلل   تعللر  المللراجعًن للتق ضللي بللةعد  اإهملل   دالتقصللًر سد   احتملل الت اكلل  عملًلل  المراجعلل

  المراجعل  دًقلل  ملن ثقل  مختلل  األطلرا  الي مهنل  امع ىعل مم  ًؤثر  عملً  المراجع  تناً
 ( 205  ص 8020ةا  مراجعي الحا ب ت دنت مت عملً  المراجع  )الجل   س

 مكتب المراجعة نشاط حجم  3-2

ًعتبر حجم مكتب المراجع  من سهم المحةةات دالعدام  المؤثر  على جدة  عملً  المراجع  حًل  
بللأن حجللم  ة األعظللم مللن المتعلل ملًن مللع مك تللب تللةيًق الحالل ب تًاللدة تصللدر علل م لللة  الاللدا

مكتللللب المراجعلللل  ًعتبللللر مللللن األالللل  المهملللل  اللللي التمًًللللز بللللًن المك تللللب دتصللللنًاه  مللللن حًلللل  
  (8009)عبةاهلل الجدة 

 أطسام ةعد لىإ أحجامهاحسب  وتنقسم مكاتب المراجعة    

                            (www. infotechaccountants.com ) 23/6/2111بتاريخ 

  المراجع برسي سد عملً  ًنارة اًه دال  المراجع  ترتاع اًه  جدة  عملً : مكاتب كبيرة الحجم -2
صلةار رسي حلد    الحكلم عللى التقل ًرر الم لًل  عملًلالي   ً دااع اً دلكن ًكدن لإلكرا  ةدر   ارةً دا 

الجناً ت مث    سد متعةة  ا هم  تظهر دية تأخ  كك  كرك ت ممصةايًته  داي كثًر من الةد 
الداحلة مثل  ا    تهر تل  الكرك ت عللى مالتد  الةدللكرك. داًتر ه د  دكي بي إم جي دية تك

  اي سمًرك  big eightبًت سًت 

  المللراجعًن بًللنهم ماللمدلً ملل  بللًن إثنللًن مللن  تعتمللة علللى الكللراك : الحجييم ةمكاتييب متوسييط-8
للر أل نظللراً   اللطاًهلل  بمتد   علليبلل  الغًللر دتتاللم جللدة  المراج  تضلل منً عنلل. ًللتم ن العملل  بعللة التقًر

كللدن امراجعتلل. مللن يبلل  مكللراًن د  عتملل ة، سد إعلل ة  مراجعتلل. مللن يبلل  الكللًر  سد مللةًر المكتللب ًد
   دسكبر من الكرك ت الارةً  من الكرك ت الكبًر  اً. اإكرا  سي  ةدراً 
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دتتام جدة   منارةاً   نًزاد  المهاتر  التةًرب  حص  علىدهد مح اب  ة:مكاتب فردي -8
  الندعًن الا بقًن ته  تج ، لالعملً ت بض

بًن صا ت مك تب المراجع  الكبًر  دصا ت مك تب  عملً دتضمنت ةراا  األهة  مق رن  
 (:9 ص8002الت لي)األهة   الجةد المراجع  الصغًر  تمثلت اي 

 
 ( 1جدول رطم )                                        

 مقارنة بين مكاتب المراجعة كبيرة الحجم والمكاتب صغيرة الحجم                 

الصفات المميزة لمكاتب المراجعة 
 الكبيرة

 الصفات المميزة لمكاتب المراجعة الصغيرة

 ًكدن كأن التدظً  ام ت ك ا  لةًه  تتداار
 سد الكرك   من معًن عةة المكتب لة 

 ابمح  كه ة  على الح صلًنن المراجعً
  دالمراجعًن ي ندني

 التدظً  ام ت ك ا  اًه  تتداار ال ية

 

 داي المراجعًن من كبًر عةة لةًه  ًتداار
  التخصص ت  ك ا

 نالمراجعً من محةدة عةة ب لمكتب ًكدن ية

 له  ًكدن دية الةدل  ةاخ  نك طه  اتا  
  ةدلً  ارد 

 المةًن  حةدة اي ًكدن لنك طه  مم راته 
 نااه 

 ضخ م  دب لت لي عمل لا ةعة كثر 
  اإًراةات

 اإًراةات يل  دب لت لي العمل  يل 

 األيا م من عةة إلى ةاخلًً  المكتب ًقام
 الخبرات امتل  مع الانً  المتخصص 

  الن ةر 

 األيا م من العةًة إلى ةاخلًً  المكتب ًقام ية
  ن ةر  خبرات ًمتل  ال دية الانً  

 

 

 



39 

 

 كتب مؤشرات طياس حجم الم

 يًل  الي  علًهل  االعتمل ة ًمكلن التلي المؤكلرات ملن علةة إللى ( 1997 ) صلبًحي ةراال  تدصللت

 -ًلي: م  ك  سد بع  اي تتمث  المراجع  مكتب حجم

مكتلب المراجعل  زاة حجلم نكل ط    حًل  سنل. كلمل  زاة علةة عملل المراجعل  مكتلب عمل  عةة 1- 
 المكتب 

حًل  سنل. كلمل  زاة علةة األالراة العل ملًن الي مكتلب المراجعل    المكتلب الي الع ملًن األاراة عةة 2-
 زاة حجم نك ط مكتب المراجع  

   حً  سن. كلم  زاةت إًراةات مكتب المراجع   زاة حجم نك ط المكتب المكتب إًراةات 3- 

  حًل  سنل. كلمل  كل ن مكتلب المراجعل  ملرتبط بمك تلب الع لمًل  المراجعل  مك تلب بأحلة االرتبل ط 4- 
 زاة حجم مكتب المراجع   مً  كلم ع ل

  حً  كلم  زاةت عةة الرد  مكتلب المراجعل  الي اللةاخ  دالخ را الةاخ  اي المكتب ارد  عةة 5-
 دالخ را كلم  زاة نك ط مكتب المراجع  

 إلى( 8020 الجل :8002 األهة :8006)سبد هًن: العديد من الدراسات توصلتيذكر أنو و 
 ب لمكتب الع ملًن المراجعًن بعةة ممثل  المراجع  مك تب حجم كبر نبً إًج بً  علي  هن   سن

 المراجعل  جلدة  عللى الري بل  لمعل ًًر المك تلب تلل  لتطبًلق ًرجلع  لل  دسن المراجعل   دجلدة 
دال ًمكلن سن تنالرة  اقلط الكبًلر  ب لمك تلب تلرتبط ال المراجعل  جلدة  ملع  لل  الإند   ك مل  بكلك 

نمل به  المك تلب الكبًلر  اقلط    ألن يلل  علةة العملل   الصلغًر   ب لمك تلب سًضل  الجلدة  تلرتبط دا 
ًمكن سن ًعدة ألاب ب مختلا  من  ضمنه  حرص مكتب المراجع  على اختً ر ديبد  العملل  

 الجةة دحرص. الب لغ على امعت. دكهرت. من سي ك مب  تكدبه  

  أتعاب مراجعة الحسابات  3-3

 مل. نظًلر يً المراجلع  ضل ه قًت يالرالدم التل دب لغ سد األجلدر ستعر  ستع ب المراجع : بأنه  الم
لتم تحةًلة األ تعل ب بمدجلب العقلة الل ي ًلتم بلًن المنكلأ  بعملً ت التةيًق لحال ب ت منكلأ  مل   ًد

لًلل  التلللةيًق دالخةملل  المطلدبللل  ملللن عم لللللزمن اللل ي تالللتغري. محلل  الاحلللص دبللًن الملللةيق داقلل ً 
  (205  ص 8022) زًرق ت داخردن    عةًندح ج  عملً  التةيًق للما المةيق
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 إللى المك تلب تالعى المراجعل   مك تلب إًلراةات مصل ةر رمًاً  من  مصةراً  ستع ب المراجع  دتمث 

 تلل  تمثل  سخلر  ن حًل  دملن المهن   مم را  من ممكن ع مة ساض  الحصد  على بهة  تعظًم.

 الحصلد  عللى البً  الي تنالق تكلال  يدهل للمراجعل   الخ ضلع  المنكل ت على م لً ً   ً األتع ب عبم

 ( 92 ص8005تحمله )العنقري دالك طري  تبرر مناع 

 ، 2117،عنييد تحديييدها )عبييداهواالعتبييارات الواجييب أخييدها فيي  الحسييبان  شييكال األتعييابأ  
 113:) 

 (  تحةة الاً  كمبلغ معًن غًر ي ب  للًز ة   Fixed Feesاألتع ب الث بت  : )  -2
( دتكدن حاب الديت ال ي ًمضً. المةيق سد  (Variable Fees: األتع ب المتغًر   -8

 منةدب. اي عملً  التةيًق 

نت مت ى ( دتتدي  مقةار ه ، األتع ب عل Contingent Feesاألتع ب الكرطً  : )  -8
 ماتقبلً  

 :(284ص 2992 دعمرد  ) الا عي تعاب  يجب مراعاتها عند تحديد األ مور التاأل  

 ألتعللل ب لهًمللل  سد كلللخص ًخضلللع عملهللل  سد عملللل. للتلللةيًق د لللل   علللةم تلللر  سملللر تحةًلللة ا
الملةيق لتجنب تأثًر، على الملةيق سد مال دمت. بكلأن األتعل ب دعملًل  التلةيًق ممل  يلة ًاقلة 

 حً ة، دااتقلل. 
   تن اب األتع ب مع م  ًب ل. المةيق من جهة اي عمل. دسن تكدن مجًز 
 مةيق إلى الته دن اي عمل. ًجب سن ال تكدن األتع ب زهًة  مم  تةاع ال 

 
 العوامل المؤثرة ف  تحديد أتعاب المراجعة

تؤثر اي تحةًة ستع ب المراجع  ادا  اي مك تلب المراجعل  الكبًلر  سد  عةًة  إن هن   عدام 
حًلل  ساللهب اللي  كللر دتاصللً   الجيياللالصللغًر  دتللم تدضللً   للل  بصللدر  ك مللل  اللي ةراالل  

 :(282ص  8020)الجل  هي ه ، العدام  د 

 به   المرتبط  المخ طر حجم دارتا   نك طه  دطبًع  المراجع  مح  المنكأ  حجم  2

 المهنً   دامعت. المراجع  مكتب حجم  8

 الةاخلً   الري ب  نظ م داع لً  الم   8

  المراجع  طبًع  النظ م المح ابي المطبق اي المنكأ  مح   4
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   لمراجع  الحساباتتأثير تحديد األتعاب على جودة األداء المهن           

آرا  الب حثًن حد  العلي  دمة  التأثًر بًن ستع ب عملًل  المراجعل  دبلًن جلدة  األةا   عةةتت
 المهني لمراجعي الحا ب ت دانقامدا إلى رسًًن:

ارتاللل   ستعللل ب المراجعللل  تاللل هم الللي التلللأثًر إًج بلللً  ب تجللل ، تحالللًن جلللدة  األةا  : اليييرأي األول
ت  حًل  ًلر  سصلح ب هل ا اللرسي بلأن ارتال   ستعل ب المراجعل  تال هم المهني لمراجعي الحا ب 

المهنلللي لمراجعلللي الحاللل ب ت حًللل  سكعللللة األةا   الللي التلللأثًر بكلللك  إًجللل بي الللي تحالللًن جلللدة 
Palmrose يلد  ملن بل. تتمتلع لمل  للً  سكبلر  ستعل ب تطللب الكبًلر  المراجع  مك تب سن على 

 Palmrose, 1986, ppعللى )س جدةتهل  كلدندل سكثلر ال ع ت تالتغرق ألنهل  دلكلن احتك ًر 
97-110 ) 

 الي القل ندنًًن للمح البًن األمًركلي للمعهلة الت بعل  الملراجعًن مالؤدلً ت لجنل  دكل ل  سكلةت
 المراجعل  ألتعل ب النالبي االنخال   تلأثًر بكلأن يلقهل  علن م 1978 تقًرره  ال ي صةر عل م

رجلع سةامهلم  ً تمالتد  عللى دسثلر  لل  الحال ب ت  االتقللً  مراجعلي عللى  اعتقل ة إللى  لل  ًد
 محل  ب لمنكلأ  للرتبل ط األدللى الالندات الي نالبً ً  منخاضل  مراجعل  يبلد  ستعل ب بلأن اللجنل 

ال هم الملراجعًن سةا  اللبً  عللى ًلؤثر المراجعل  ل ة  الي ًد  المراجعل   عملًل  اكل  احتمل الت ًز
 الي التدالع عللى المراجلع  مقلةر  انخال   ملن المراجعل  ستعل ب عللى انخال   ًترتلب لمل  نظلراً 
ال ت األخطل   اكتكل   عللى المراجلع مقلةر  ملن ًقلل  ممل  اختبل رات المراجعل   تناًل   دالتحًر

 ( Daniel and Francis,1988,p267الم لً ) اي القدامم الجدهًر 

( 8020الجللل : 8002 األهللة :8005دلقللة تن دلللت العةًللة مللن الةراالل ت )العنقللري دالكلل طري:
ستعللل ب المراجعللل  عللللى جلللدة  األةا  المهنلللي دسثبتلللت سن ستعللل ب المراجعللل  مرتبطللل  ةرااللل   تلللأثًر 

بكللك  كبًللر بحجللم مكتللب المراجعلل   ب إضلل ا  إلللى مخلل طر عملًلل  المراجعلل  دماللتد  عملًلل ت 
المراجعلل  إللللى ج نللب معلللة  الربحًلل  للكلللرك ت محلل  المراجعللل  كملل  سثبتلللت الةراالل ت سن ارتاللل   

إًج بي اي معظم األحً ن ألن. كلم  زاة تقلةًر مبللغ األتعل ب بلًن  ستع ب عملً  المراجع  ل. سثر
المنكلللأ  محللل  المراجعللل  دبلللًن مكتلللب مراجعللل  الحاللل ب ت كلمللل  ة ع  لللل  عللللى االللتع ن  مكتلللب 

عملًلل   ماللتد المراجعلل  بمللراجعًن خبللرا  دمختصللًن دمللؤهلًن علمًللً  بملل  ًتن اللب دمتطلبلل ت د 
  نطلل ق العملًللل ت للدصللد  إللللى التأكًللة المطللللق المراجعلل  المخطلللط لهلل   دكلمللل  ة  علللى اتاللل 

لل  دب لتلل لي الةالللل  علللى بكلأن خلللد القللدامم الم لًلل  للمنكلأ  محلل  المراجعلل  مللن  سي سخطل   جدهًر
  جدة  ع لً  لعملً  المراجع  كك 
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    االتجاه الثان : ارتفيا  أتعياب المراجعية تيؤثر سيلبًا عليى جيودة األداء المهني  لمراجعي
 الحسابات

 ضلغدط مق دمل  عللى المراجع دمقةر  لألتع ب النابً  األهمً  بًن العكاً  العلي  لطبًع  نظراً 
لة المراجلع ًتق ضل ه  التلي األتعل ب ارتال   الإن العملل    عللى مم رال  المنكلأ  مقلةر  ملن تًز
 مقلةر  ًًزة من مم  الاتقللًت.  المراجع اقةان احتم الت ًز ة  دب لت لي المراجع  على الضغدط

 ًقلدم االختبل رات التلي حجلم ملن دًقلل  المراجلع  عمل  نطل ق عللى القًلدة دضلع عللى منكلأ ال
 لألتعل ب التلي النالبً  األهمًل  ارتال   ًلؤةي حًل  بجمعهل   ًقلدم التلي اإثبل ت دسةلل  بتناًل ه 
  مقلةر  المراجلع بكلأن الكلكد  إثل ر  إللى إًراةاتل. إجم لي اي معًن عمً  من المراجع ًتق ض ه 

  ( 286ص  8020 )الجل   ااتقللًت. على  اظ المح اي

 لمهنية المرفوعة ضد مكتب المراجعةالقضايا ا 3-4

 األخًلًرن العقلةًن خلل  الحال ب ت مراجعلي ضلة المحل كم سم م المرادع  القض ً  عةة زاةت لقة
 إهمل   علن ن تجل  م ةًل  سضلرار ملن سصل بهم مل  بالبب المل لي المجتملع ملن العكلًرن القرن من
 مراجعل  مهنل  سهمًل  نإ دحًل  .المهنًل  داجبل تهم سةا  الي دتقصلًرهم الحال ب ت جعليمرا

 ملن المالتاًةًن دك ال  للعملل  تقلةمه الخلةم ت التلي   بندعًل  دثًقل ً  ارتب طل  تلرتبط الحال ب ت
 لمراجعل  المهنًل  المعل ًًر بتطبًلق االلتلزام الحال ب ت مراجعلي عللى ًجلب ل ا المراجع   خةم ت

 اللةع د  رالع سن إللى سكل ر كمل  داألنظمل  القلدانًن دمراعل   المهنلي  الاللد  يداعلةد  الحا ب ت 
 :(852 ص 8004)جربد    الت لً األاب ب إلى ترجع المراجعًن ضة القض مً 

 .االيتص ةي ركدةال ةدرات خل  الكرك ت إال   2
 . ل الث الطر  نحد جةًة  التزام ت المراجع لتحم  سة  مم  للمهن   الاًرع النمد  8
 .المتم ثل  المداي  اي علًه  المتع ر  المح ابً  المب ة  تدحًة عةم  8
 المح ابً  المب ة  ثغرات من االاتا ة  بهة  الكرك ت بًن االنةم ا حرك  انتك ر   4

 ربحً ل القدامم الم لً   اي الم لي مدياه  بتحاًن المنةمج  للمنك ت تام  دالتي علًه   المتع ر 
 .سةامه  اي حقًقي انتح حةد  بةدن الاهم

 
 مم راًه   اي المهنً  الرد  ب را   د إ اللزم  الخطدات اتخ   تم القض مً  الةع د  إلى اتج ب اد 

 للمالتد  سةنلي حلةاً  المختلال  األمًركًل  ب لدالًل ت الق ندنًل  دالمراجعل  المح الب  مجل ل  دضعت دلقة
 ممل ر  تللزم الدالًل ت سغللب سن كمل  المهنل    لمزادلل المتقلةمًن هؤال  لة  تدار، ًجب التعلًمي ال ي

  (05  ص8006بد هًن سمم راته  )  اي اتمراراال ًمكنهم حتى المهني تعلًمهم مداصل  المهن 
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 مكاتب المراجعة الخبرة المهنية والتأهيل العلم  والعمل  لمراجع  الحسابات ف  3-5

علللى سنهلل  محصللل  مللة  مزادللل   لةراالل تبعلل  اتعللر  الخبللر  المهنًلل  لمكتللب المراجعلل  كملل  عراتهلل   
جلللرا ات المراجعللل  دكللل ل   لم مللل. بمعللل ًًر المح الللب  دا  لللق العمللل  بللل.  دا  المهنللل  لكللل  ملللن المكتلللب داًر
المعرا  الت م  بصن ع  سد نك ط عمًل  المراجعل  ممل  ًلؤةي إللى كال    داع لًل  تخطلًط دتناًل  عملًل  

 ( 802 ص8002)مج هة المراجع 

 مغل ًر  نتل مت إللى ًلؤةي ممل داأليةمًل   الخبلر  مصلطل  بًن الب حثًن يب  نم خلط هن   سن ًد كر
ل  لاتر  المم را  دمصطل  متاق   دغًر  حكمل  سد مهل ر  اكتال ب الي تتمث  الخبر  سنحً    طًد
 ال اتً  المقةر  به  اًقصة األيةمً  سم  ب ات.  محةة نك ط اي المك رك  سد المك هة  خل  من ا مق 

 سد المب كر  الملحظ  نتًج  مجتمع  تنكأ التي دالمم را  دالمه ر  المعلدم ت من ك  من المكتاب 
ل  اترات خل  الحة  اي المك رك   ًتضلمن ن داأليةمًل  الخبلر  سن ملن بل لرغم دسن. الزمن  من طًد
 عرا الم من مرتاع  ندعً  ماتدً ت تعك  الخبر  نس إال دالمه ر   للمعرا  المهني المم ر  اكتا ب
 ( 80  ص8002)األهة   دالمه ر 

( اإن الخبر  المهنً  تؤثر بكك  إًج بي على سةا  Bonner and Walkerدحابم  ًر  ك  من )
للة مللن ماللتد  جللدة   ًز مراجلع الحالل ب ت  د كلملل  زاةت عللةة النًن الخبللر  كلملل  كلل ن  للل  ساضل  ًد

  (Bonner and Walker, 1994,P6المهني)األةا  

  العلمي الاللًم هلد سحلة مكدنل ت دةعل مم الخبلر  المهنًل  لمراجلع الحال ب ت حًل  ًد كر سن التأهً
لملن   88الي المل ة    2111لعل م  84كةعة ي ندن مزادل  مهن  تةيًق الحال ب ت الي الالطًن ريلم 

التلللللللرخًص معللللللل ًًر دكلللللللردط تجملللللللع بلللللللًن المؤهللللللل  العلملللللللي دالخبلللللللر  المهنًللللللل  دهلللللللي ك لتللللللل لي: 
http://www.pacpa.ps/pdfs/low9_2004.pdf   م20/8/8028ت ًرا الًز ر 

ي سعمل   بر  عملً  ال تق  عن ان  داحلة  الن ًكدن لةً  خرج  الةكتدرا، اي المح اب  على سة  2
 التلللةيًق بعلللة حصلللدل. عللللى تلللل  الكللله ة   سد سن ًكلللدن يلللة يللل م بتلللةًر  مللل ة  التلللةيًق الللي إحلللة 

   الكلً ت الالاطًنً  لمة  انتًن على األي  بعة حصدل. على الةكتدار  الج مع ت سد
كلله ة  الم جاللتًر سد ملل  ًع ةلهلل  اللي المح اللب  علللى سن ًكللدن لةًلل. خبللر  عملًلل  ال تقلل  عللن    8

ثل  اندات اي سعم   المح اب  دالتةيًق من ضمنه  الن  داحلة  عللى األيل  الي سعمل   التلةيًق 
 عة حصدل. على تل  الكه ة   دسن ًجت ز االمتح ن المقرر من يب  المجل  كمةيق رمًاي ب

كه ة  البك لدًرد  سد م  ًع ةله  بتخصص المح اب  على سن ًكدن لةًل. خبلر  عملًل  ال تقل     8
عن خم  اندات اي سعم   المح اب  دالتةيًق من ضمنه  انتًن على األي  الي سعمل   التلةيًق 

   دسن ًجت ز االمتح ن المقرر من يب  المجل   تل  الكه ة  ىكمةيق رمًاي بعة حصدل. عل

http://www.pacpa.ps/pdfs/low9_2004.pdf
http://www.pacpa.ps/pdfs/low9_2004.pdf
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كه ة  البك لدًرد  سد م  ًع ةله  على األي  اي إحة  كلً ت التج ر  سد االيتص ة على سن    4
ًكدن لةًل. خبلر  عملًل  ال تقل  ملةته  علن البع الندات الي سعمل   المح الب  دالتلةيًق ملن ضلمنه  

تةيًق كمةيق رمًاي بعة حصدل. عللى المؤهل  العمللي  دسن ثل  اندات على األي  اي سعم   ال
 ًجت ز االمتح ن المقرر من يب  المجل   

كملل  سكللة يلل ندن مزادللل  تللةيًق الحالل ب ت اللي طً تلل. علللى ضللردر  سن ًكللدن المللراجعًن الماللتداًًن 
( 600( ال ع  عمل  اعللي الندًً  ملن ضلمنه  )8000للكردط الا بق  ية سمضلدا مل  ال ًقل  علن )

   عم  اي سعم   التةيًق دمراجع  الحا ب ت يب  ثل  اندات من تقةًم. لطلب الترخًص ا ع

 (:Bonner and Walker 1994  8020  الجلل 8002)األهلة :دسكلةت العةًلة ملن الةراال ت 
للق المراجعلل  اللإن  للق المراجعلل  علللى جللدة  األةا  المهنللي  لاًر علللى دجللدة تللأثًر إًجلل بي لخبللر  اًر

ؤثر بكللك  إًجلل بي علللى سةا  مراجللع الحالل ب ت  د كلملل  زاةت عللةة اللنًن الخبللر  الخبللر  المهنًلل  تلل
للة مللن ماللتد  جللدة  األةا  المهني  ًز كلملل  ارتاللع  ماللتد  التأهًلل  العلمللي كلملل  كلل ن  للل  ساضلل  ًد

لاًرق المراجع  دكلم  زاةت اندات العم  اي حق  مراجع  الحال ب ت بكلك  عمللي دا عل   دكلمل  
ًبًل  التلي ًتلق هل  المراجلع للتعلر  عللى كل  جةًلة عللى صلعًة المهنل  الإن  لل  زاةت الةدرات التةر 

   كل. ًؤثر على جدة  األةا  المهني  لعملً  المراجع  بكك  إًج بي

 المنافسة بين مكاتب المراجعة 3-6

إن مهن  المراجع  كغًره  من المهن تعم  الي الدق ماتلد   حًل  هنل   الكثًلر ملن المن اال  بلًن  
ديللة سةت كللة  المن االل  بللًن مك تللب مراجعلل  الحالل ب ت إلللى يلللق علل م   راجعلل  الحالل ب تمك تللب م

مللن مللة  تللأثًر  لللة  المنظملل ت المهنًلل  التللي تعنللى بمهنلل  المراجعلل  دبجللدة  مراجعلل  الحالل ب ت 
المهنلللي سثنللل   تناًللل  عملًللل  المراجعللل   دبمللل   ن دمالللتد  سةامهلللمالمن االلل  عللللى االللتقللً  الملللراجعً

 ( 26 ص8002)األهة   صل  على جدة  األةا  المهني لعملً  المراجع ًنعك  ب لمح

 المراجعة ملاتب بين المنافسة طبيعة   

 للمح البًن األمًركلي المعهلة علن الصل ةر  المهنل  اللد  آةاب يداعلة ملن ( 502 ) الق علة  كلةةت
 ال م  اإعللند  االتخةام للمهنل  الملزادلًن للملراجعًن الالم   علةم عللى م 1979 عل م القل ندنًًن
إكله ر  األنالب الدالًل  هلي المراجعل  جلدة  سن اعتبل ر عللى د لل    العملل  اجتل اب بهلة 

كثًلرًا  تغًلر يلة الدضلع هل ا سن إال   لعملمهلم ًقلةمدنه  التلي الخةم ت جدة  عن دالتعبًر المراجعًن
التجل ر   دلجنل  العلة  دزار  م رالته  التلي الضلغدط نتًجل  الم ضلً   القلًلل  الالندات الي خ صل 

المهنلي  الاللد  يداعلة إلغل   بهلة  المراجعل   مهنل  عللى األمًركًل  المتحلة  الدالًل ت الي الاًةرالًل 
حًل   المهنل   االتج ب  علن الضلغدط تلل  سالارت ديلة المراجع   مك تب بًن المن اا  من تحة التي
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م   1988 ًنل ًر الي المهن  ردةاتد  لقداعة تعةً  بإجرا  الق ندنًًن للمح ابًن األمًركي المعهة ي م
  (226 ص8020المراجع  )الجل   المح اب  مك تب بًن المن اا  من سكبر بقةر ًام  بم  

دًلللل كر سن القلللل ندن الالاللللطًني كللللةعة علللللى سهمًلللل  دضللللع الضللللدابط دالمحللللةةات التللللي تلللللزم المللللةيق 
لحال ب ت  ملن خلل  الالاطًني ب تب   آةاب دالدكً ت المهن   دالحا ظ على امع  مك تب تةيًق ا
عللى سنل.  .منل 88ريلم تنظًم ي ندن مزادل  مهن  تةيًق الحا ب ت اي الاطًن حً  نص الي المل ة  

قلل  ًحظللر علللى المللةيق المللزاد  للمهنلل   القًلل م ب لةع ًلل  لناالل. بأًلل  داللًل  مللن دالل م  اإعلللن بطًر
للحصلد  عللى العمل  مضل رب  سد من اال  سي ملةيق آخلر  إلى حظلرض ا  ب إمخل  بكرام  المهن   

  (8020لع م  84)ي ندن مهن  تنظًم الحا ب ت ريم  بصدر  تائ إلى المهن 

 الحسابات لمراجعي المهني األدا  جودة عمى المراجعة ملاتب بين المنافسة تأثير

إن للمن االل  بللًن مك تللب المراجعلل  تللأثًر جللدهري علللى جللدة  األةا  المهنللي للمراجعلل  د للل  
 لاً ا ت الع م  التي  تنظم عم  مراجعي الحا ب ت ألهمًت. اي صً غ  ا

مللن االنتبلل ، اللي الاللندات بللًن مك تللب المراجعلل  جلل بت الكثًللر سن يضللً  المن االل  دمللن المعللرد   
مللن ثم نًلل  إلللى اللت  مك تللب   تتن يصلل حللد  العلل لم ن عللةة مك تللب التللةيًق الكبًللر إاألخًللر   حًلل  

م د ل  لحةد  االنةم ا بًن عةة من 2992ع م م  ثم تن يصت إلى خما  اي ال2929اي الع م 
م إللى سربعل  مك تلب بعلة  8008مك تب المراجعل   إللى سن دصل  علةة مك تلب المراجعل  الي العل م 

انهًللللللللل ر داحلللللللللة ملللللللللن سكبلللللللللر مك تلللللللللب مراجعللللللللل  الحاللللللللل ب ت الللللللللي العللللللللل لم دهلللللللللد  مكتلللللللللب آرثلللللللللر 
 ( (Kallapur,2008,p1)سنةرادن

  8020:الجلل  8006 سبلد هلًن:2990)صلبًحي:هل  دمنداهتمت العةًة من الةراا ت داألبح   
Copley and Doucet: 1993)  بةراال  دتدضلً  تلأثًر المن اال  بلًن مك تلب المراجعل  عللى

جللدة  األةا  المهنللي دهللي تتللراد  بللًن بللةًلًن دهملل : التللأثًر اإًجلل بي للمن االل  علللى جللدة  األةا  
 لى جدة  األةا  المهني لمك تب المراجع   المهني لمك تب المراجع  دالتأثًر الالبي للمن اا  ع

( التلي تن دللت 2990: صلبًحي 8000)الجلةع ني  : سثبتت بعل  الةراال ت دمنهل التأثير اإليجاب 
سن حلللة  المن االلل  بلللًن التلللأثًر اإًجللل بي للمن االلل  عللللى جلللدة  األةا  المهنلللي لمراجعلللي الحاللل ب ت 

علللى سن المن االل  لًاللت اللعًر  بلل  سن مك تللب المراجعلل  تعملل  علللى تقللةًم جللدة  ساضلل   دكللةةت 
 الجدة  هي األا   

  التلللأثًر الاللللبي( 8008:طلبللل  2926الةرااللل ت دمنهللل  )رضلللدان : بًنلللت بعللل  التيييأثير السيييلب 
 المن اا  حة  للمن اا  على جدة  األةا  المهني لمك تب المراجع  حً  دضعحت الةراا ت سن تزاًة
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 دالمؤاا ت الجمعً ت يب  من دالته دن جةة  عمل  ىعل للحصد  المراجع  دالتةيًق مك تب بًن
 غًلر بةرجل  ستع بل. تخالً  إللى المراجلع معهل  ًضلطر يلة المهن   تنظم يدانًن اي إصةار المهنً 
 مك الب تحقًلق عللى يةرتل. دعللى المراجعل  عملًل  جلدة  عللى اللًب  ًلنعك  يلة مل دهلد  مقبدلل 

 .عملمه  المهن  اتج ، ه ، سةا  جدة  داج.ً حقًقً ،  تهةًةا،  ًمث   ل  ك    دسنايتص ةً 

السمعة الجيدة لمكاتب المراجعة  3-7  

لللل  الخ صلللل  بمكتللللب المراجعلللل   دالتللللي ًللللتم  تعتبللللر اللللمع  مكتللللب المراجعلللل  سحللللة األصللللد  المعنًد
اكتا به  من خلل  المم رال  دالقلةر  عللى تقلةًم خلةم ت  ات جلدة  ع لًل   دًقصلة بالمع  مكتلب 

المكتللللللللللب بللللللللللًن العمللللللللللل  علللللللللللى سنلللللللللل. ًقللللللللللةم خللللللللللةم ت  ات جللللللللللدة  المراجعلللللللللل  تللللللللللةاد  االلللللللللم 
 ( 20 ص8002ع لً )األهة  

كملل  ندعهللت مج هللة إلللى سن هنلل   عليلل  تب ةلًلل  بللًن كلل  مللن جللدة  المراجعلل  دحاللن اللمع  
  اجدة  سةا  المراجع  تؤةي إلى حالن المع  المكتلب دالمح اظل  عللى حالن المع   المكتب

 ( 859 ص 8002هة  ) مج المكتب تقدة إلى جدة  األةا 

اي العن صر المكدن  لالمع  مكتلب المراجعل  حًل   عةةاً دسدضحت ةراا  مج هة سن هن   ت
رست بعل  الةراالل ت سن كللهر  مكتللب المراجعل  تتكللدن داقللً  لعللة  عن صلر متةاخللل  تتمثلل  اللي 
للللق المراجعلللل    االلتللللزام ب لمعلللل ًًر المهنًلللل  ديداعللللة دآةاب الللللد  المهنلللل   دالخبللللر  المهنًلللل  لاًر

دالخبلر  بنكل ط العمًلل   داالتصل   الجًللة بلًن المكتللب دعململ.  دالللةع د  القضل مً  المرادعلل  
 ضة المكتب  ددجدة نظ م لري ب  الجدة  ب لمكتب 

إلى دجدة علي   (8002: األهة  8020)الجل   تدصلت العةًة من الةراا تًد كر سن. 
ر سن سحة الب حثًن سك ر إللى سنل. ملن طرةً  بًن امع  مكتب المراجع  دجدة  المراجع    غً

غًر الداض  م  إ ا ك ن ماتخةمد القلدامم الم لًل  ًقًملدن جلدة  المراجعل  بةيل    د لل  ألنهلم 
ال ًملكدن الخبر  الك اً  للتمًًلز بلًن المالتدً ت المختلال  لجلدة  المراجعل    دلهل ا الالبب يلة 

ل ر  تل ًرا (www.pacpaps.com)ًعتمةدن على الامع  كمقً   بلةً  لجلدة  المراجعل     الًز

  م86/2/8022

 سةا  عللى القلةر  بعلةم ب تهل مهم المالؤدلً  ملن كبًلراً  جلزً ا القل ندنًدن المح البدن دًتحمل 
 داللد  بابل ة دااللتلزام المح البً  دالمعل ًًر المبل ة  ملع ًتم كلى بأاللدب المهنًل  داجبل تهم
 دكلرك ت مك تلب عن اًم  امع  دانتك ر الحا ب ت مراجع صدر  اهتزاز إلى سة  مم  المهن  
آرثلر ) المراجعل  لكلرك  حلة  كمل  العل لم  الي الحال ب ت دمراجعلي دالمح الب  المراجعل 
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 المعلدمل ت الي الثق  اقةان سهمه  الالبً   اآلث ر من مجمدع  اي  ل  انعك  دية. (سنةرادن
 الهلة  كلدن جدةتهل   هلدد  سال تمًزهل  عن صلر سهلم المعلدمل ت ه ، اقةت دب لت لي المح ابً  

 صةق على المح ًة الاني رسً. إبةا  من المراجع تمكًن هد الم لً  البً ن ت مراجع  من الرمً 
 علًهل  المتعل ر  المح البً  للمبل ة  داقًل  المل لي دالمركلز األعمل   لنتًجل  الم لً  القدامم تعبًر

 (  8ص) جبران ع م ً  يبدالً  دالمقبدل 

 عةتخص  مكتب المراج  3-8

 النكل ط ملن يطل   مراجعل  الي المراجلع ًتخصلص سن المراجعل  مهنل  الي ب لتخصلص ًقصلة
لل  سد الصللن عً  الكللرك ت سد البنللد  مراجعلل  اللي التخصللص مثلل  االيتصلل ةي  التج ًر

 بلأةا  المراجلع سنل. يًل م عللى الصلن عي التخصلص ًعلر  (  كمل 25  ص8002 )األهلة دغًره 
 تم ثل   لل  بمل  ًتضلمن داحلة  صلن عي يطل   إللى ًنتملدن عملل  إللى المالتقل  المراجعل  خةم ت
مك نًل  القطل    نال  الي المنكل ت بهل  تقلدم التلي العملًل ت طبًعل   عللى المعل ر  الحصلد  دا 

عتبر تخصص المراجعًن اي يط   معًن من القط عل ت  تل  بطبًع  المتعلق  دالخبرات العملً ت ًد
عللن الماللبب ت التللي سةت  البعللة مراجعلل  دالبعللة كلل سا اللً  لراللع ماللتد  األةا  بهللة  تطللدًر مهنلل  ال
  (280ص 8020)الجل  إلى انهً ر عةة من كرك ت المراجع  الع لمً  

 المراجعل  المراجع  المتخصص  اي مهنل  معًنل  عللى سن مؤاال   Reilly and Reischدعًر  
 ن عيالص المج   اي ه ا متخصص  تعتبر صن عي نك ط لك  الادق اي الحصص سكثر ص حب 

(Reilly and Reisch,2002)  

 مقاييس التخص  الصناع :      

ًمكن تحةًة م  إ ا ك ن مكتب المراجع  متخصص الي نكل ط معلًن سم ال ملن خلل  علة  مقل ًً  
 (:58  ص8002)الحةاة دهي

قللدم هلل ا المقًلل   علللى ااتللرا  سن التخصللص الصللن عي ب لناللب  مقييياس حصيية السييوق  2 : ًد
ًز نااله  علن المن االًن ملن خلل  المح اظل  عللى حصل  الديً  ملن لمهن  المراجع  هد تمً

 الكرك ت الع مل  اي مج   صن ع  معًن  
مق الللً   : ًقلللدم هللل ا المقًللل   عللللى ااتلللرا  سن حجلللم العمًللل مقيييياس الحصييية فييي  المحفظييية  8

حالب  رتبط ب لعمً  اي صن ع  معًنل  ًد ب لمبًع ت مق رن  بإجم لي مبًع ت جمًع العمل  ًد
التخصللص الصللن عي لمؤاالل  المراجعلل    إجملل لي مبًعلل ت العمًلل  مقاللدمً  علللى ك لتلل لي: 

إجم لي مبًع ت جمًع العمل  لنا  الصن ع  دسعرب الحةاة سن هل ا المقًل   ًعطلي اعتبل ر 
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للع خللةم ت المراجعلل  دستعلل ب المراجعلل  مللن خللل  مختللل  الصللن ع ت لكلل  مكتللب  لةرجلل  تدًز
 مراجع  بصدر  مناصل  

لل  معًنلل  ًجللب سن ًحصلل  مييية معينييةتحديييد نسييبة تحك  8 : دهللي تحةًللة حللة سةنللى سد ناللب  ممًد
 علًه  مكتب المراجع  لًكدن ل. حص  من ادق صن ع  معًن  

عتبللردا هللم سكبللر المللدرةًن دمقللةمي الخةملل  اللي كلل  تحديييد المتخصصييين فيي  الصييناعة  4 : ًد
 .صن ع 

 التي  منيافعال العدييد مين نيااأن هMayhew and Wilkins, 2003, pp.35-36)   ) ذكيرو 
 :(يمكن أن يحققها مكتب المراجعة من التخص  المهن  وه 

  تخاللً  تكلل لً  المراجعلل : سن التخصلللص اللي مراجعلل  صلللن ع  معًنلل  ًمكعللن الملللراجعًن سن
مللن الخبللر  اللي تللل  الصللن ع  مملل  ًالل عةهم علللى حلل  المكللكلت التللي ًكدنللدا علللى يللةر علل لي 

   تداجههم بقةر ع لي من االحترا 

   العمًل  ملع مكتلب مراجعلل  متخصلص ًعمل  عللى تقلًلل  الديلت الل ي ًقضلً. المراجللع  تع مل
   مع العمً  اي اهم طبًع 

 

 (:8002Balsam,2003:الحلللللللةاة 8022دتن دللللللللت العةًلللللللة ملللللللن الةرااللللللل ت دمنهللللللل  )المقطلللللللري 
 العليل  بلًن التخصلص الي مهنل  المراجعل  دسثلر، عللى جلدة  األةا  المهنلي دسثبتلت الةراال ت سن 

 طًرلق علن المراجعل  سعمل   عمًل  مخل طر الي اللتحكم ًمكلنهم مهنًل ً  المتخصصلًن اجعًنالملر 
ل  الجدانلب دتحلًل  ةراال   االتج هل ت سد الصلن ع   الي المن اال  اإةار   نزاهل  للعمًل   اإةاًر
 التلي الصلن ع  الي المراجعل  لمك تلب المهنلي المراجعل  دسن التخصلص مدضلد  للكلرك  الم لًل 
تمل م تاهلم الي المراجعل  ًال عة  عمًل إلًه  ًنتمي  المطلدبل  بل إجرا ات دالقًل م المراجعل  عملًل  دا 
 . للمراجع  المهني األةا  جدة  على بم  ًنعك  داع لً  بكا   

 عدد السنوات الت  يمضيها المراجع ف  مراجعة منشأة معينة 3-9   

قصللة بعللةة الاللندات التللي ًمضللًه  المراجللع اللي مراجعلل  منكللأ  معًنلل   مراجللع  طللد  اتللر  ارتبلل ط  ًد
تدصللت لدجلدة تلأثًر اللبي   دمنهراجع   ًد كر سن كثًر من الةراا ت الحا ب ت ب لمنكأ  مح  الم

لطللد  الاتللر  التع يةًلل  بللًن المراجللع دعمًلل  المراجعلل  دسثللر  للل  علللى جللدة  األةا  المهنللي لمراجعللي 
 ملن العةًلة ًصل حبه  يلة المراجعل   دعمًل المراجلع بلًن التع يةًل  العليل  اتلر  طلد سن د الحال ب ت 
 :(8002)جربد  سهمه  من دااتقلل. مدضدعًت. المراجع تاقة التي األاب ب
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 دًاقلة مح البً  دمم رال ت اً ال ت ملن اإةار  تتخل ، لمل  الً يبلد  سكثر ًصب  ية المراجع سن   2
 المهنً  ككدك.

 دية متجةة  غًر نظر   د المراجع ًصب  المراجع  دعمً  المراجع بًن العلي  اتر  طد  سن  8
 .الا بق اي إلً. تدص  م  بخل  جةًة  سةل  إلى التدص  اي ًاك 

لة المراجعل  دعمًل  المراجلع بلًن العليل  ملة  تحةًلة علةم إن   8  المراجلع للة  الحل از ملن ًًز
 خلل  عللى العمل  ألن العمًل   هل ا إةار  ملع التداالق طًرلق علن المراجع  بعمً  للحتا ظ

 .مع. الممتة  العلي  من االيتص ةي الع مة ًاقة دب لت لي العمً  اقة إلى ًؤةي  ل 
 

ة سن لطد  ارتب ط مراجع الحا ب ت ب لمنكأ  مح  المراجع   إال سن هن   دجه  نظر سخر  تًؤ
ل  الجلل  بعل   تأثًر إًج بي عللى  تحالًن جلدة  األةا  المهنلي لمراجعلي الحال ب ت  حًل  دضع

لحا ب ت ب لمنكأ  محل  المراجعل  دملن ضلمنه   سن المراجلع ًالتطًع ممًزات طد  ارتب ط مراجع ا
لللتمكن ملللن تقًلللًم نظللل م الري بللل  الةاخلًللل  اًهللل   التعلللر  بصلللدر  جًلللة  عللللى طبًعللل  نكللل ط المنكلللأ  ًد

 ( 8020 286)الجل   صدمعرا  مداطن الضع   إض ا  إلى تحاًن تناً  اختب رات المراجع 

علللى سن يصللر اتللر  ارتبلل ط المراجللع  Treadwey دلجنلل  Cohenإلللى ج نللب تأكًللة  لجنلل   
 ,Knapp ب لمنكأ  مح  المراجع  ابب رمًاي إنج ز عملً  المراجع  ةدن الماتد  المطلدب

1991, p.38) ) 

المتعللق باال ة الكلرك ت المال هم  األمًركًل   sarbanes-oxleyدمن المهم  كر، سن ي ندن 
لللل ًتطلللللب  مللللن هلللل ، الكللللرك ت تغًًللللر مللللةيق الحالللل ب   ت كلللل  خملللل  اللللندات بصللللا  ةدًر

dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=252 -http://www.jpsتلللللللل ًرا  
 26/8/8028الًز ر 

 

 تقديم خدمات استشارية 3-11

تةيًق مجرة   ب  تعةت  ل  لتكم  ي مم  خةم ت  المراجع لم تعة الخةم ت المقةم  من يب  مكتب 
 للخلةم ت االيتصل ةً  األهمًل  ملن زاة ممل  متعلةة  داتج هل ت سبعل ة دسخل ت مطدلل  ملن الخلةم ت 

 الخلةم ت ملن المراجعل  مك تلب إًلراةات معلة  تزاًلة بعة دب ألخص  المراجع  خةم  خل  األخر 
 الاتر  خل  % 60 سد % 40 حدالي ىإل الم ضي القرن من الثم نًن ت اي % 26 من االاتك ًر 

لل كر انلل. لللة  العةًللة مللن المهتمللًن اللي مجلل   مراجعلل  دتللةيًق الحالل ب ت  )الح لًلل   مللن العةًللةًد
  (208ص 8002األهة  ) المراجعًن الاتقل  اعلًً  تهةًًةا تكك  دالتي المخ د 

http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=252%20،تاريخ
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 تعريف الخدمات االستشارية

مهنًل  التلي تهلتم بتقلةًم المكلدر  دالمعدنل  إةار  المنكلأ  تعر  الخةم ت االاتك ًر  بأنه  "المم رال  ال
للق راللع ماللتد   ركلل ة المنكللأ  إلللى األالللدب المللؤةي إلللى تحقًقهلل  عللن طًر بغًلل  تحقًللق األهللةا    دا 
األةا  اي مج الت التخطًط دالتنظًم دالحدااز  داالتص   ديً   ماتدً ت االنج ز داالتخةام الملدارة 

ًمكللللللللن تحةًللللللللة سركلللللللل ن الخللللللللةم ت االاتكلللللللل ًر  بحًلللللللل  تكللللللللم  علللللللللى البكللللللللًر  دالم ةًلللللللل   دعلًلللللللل. 
 (:828 ص2999الت لي)جمع  

  مم ر  الخةم 
  ًالعم 
  طبًع  االاتك ر  

 
  ئ  الخدمات االستشاريةاخص      

 (:15، 2118طريط، )أكدت الدراسات أن من خصائ  الخدمات االستشارية   

 المنكللدة علللى صللعًة المنكللأ  التللي تقللةم  تللتم داقللً  لح جلل ت درغبلل  اإةار  اللي إحللةا  التغًًللر
 الخةم ت االاتك ًر  لص لحه 

   ًًجلللب سن تمللل ر  دتلللزاد  ملللن يبللل  مجمدعللل  ملللن األكلللخ ص األكاللل   مهنًلللً  دالملللؤهلًن علمًللل
 دال ًن ًتمتعدن ب لخبر  دالةراً  

   ًجب االبتع ة عن الملؤثرات الةاخلًل  دالخ رجًل   دعلن نطل ق العليل ت الخ صل  عنلة تقلةًمه
 ص ل  منك ت العمل  بهة  ضم ن ااتقللهم ل
  ًًجب الحا ظ على اًر  البً ن ت دالمعلدم ت المتعلق  ب لخةم  االاتك ًر  المقةم  للعم 
  إن تقةًم الخةم ت االاتك ًر  للعمل  ًجب سن ًكدن من ب ب النصًح  دالمكدر   

اي الدالً ت المراجع  مك تب   Sarbanses-Oxleyدتةعًمً  الاتقل  المراجع منع ي ندن 
-Sarbanses - Oxley Act of 2002, , pp .771)المتحة  األمًركً  من سةا  الخةم ت الت لً 

772.:) 

 ما   المح اب  خةم ت  .الةا تر دا 
 المح ابً  المعلدم ت نظم دتطبًق تصمًم خةم ت. 
 التثمًن سد التقًًم خةم ت 
 التأمًنً  الخةم ت 
  الةاخلً المراجع  خةم ت سةا . 
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 اإةاًر  الدظ م  سد البكًر  المدارة بكأن االاتك رات  
 االاتثم ًر  االاتك رات تقةًم سد الم لً  األدراق اي المت جر  سد الامار  خةم ت. 
 ب لمراجع  المرتبط  غًر داالاتك ًر  الق ندنً  الخةم ت. 

 
 جعةمراال على جودة تأثير تقديم مكاتب مراجعة الحسابات الخدمات االستشارية   

إن تأثًر تقةًم مك تب المراجع  الخةم ت االاتك ًر  ًؤثر البً  على جدة  المراجع    حً  إن        
 دمن عملمهم  على م لً ً  ًعتمةدن المراجعًن تجع  المراجع  خةم  خل  األخر  الخةم ت ستع ب

   كم  سنعملمهم ةاق من الخد  بابب د ل  اإةار  ضغدط سم م للصمدة ااتعةاة سي  ًصبحدن ثم
 األةدار منطق  اي المراجعًن تضع المراجع  خةم  خل  األخر  الخةم ت من العةًة طبًع 
 .ًراجعدنه  التي ب لعملً ت ًتعلق اًم  مدضدعًتهم ًهةة مم  اإةاًر 

 توفر نظم الكترونية ف  مكتب المراجعة 3-11
مللللن  الحًلللل    دسصلللبحت هنللل    الكثًلللرالعةًلللة ملللن منللل حي االللتخةام تكندلدجًللل  المعلدمللل ت اللللي  كثلللر

الكرك ت تاتخةم تكندلدجً  المعلدمل ت لمع لجل  بً ن تهل  بكلك  الكتردنلي بحًل  تقلدم بلربط العملل    
المراجعييية مًللل   دكللل   مصلللطل  الماللل همدن دالدحلللةات الحكد  الملللدرةًن  العللل ملًن  كلللرك   الكلللرك  

مللن عملًلل   اجعلل  الحالل ب ت ب اللتخةام الح اللدب إتملل م  كلل  سد جللز قصللة بلل.  مر اللل ي ً االلكترونييية
الخ ص  ب لمنكلأ  التلي  المراجع   ل ا اإن ك  من ًاتخةم الح ادب لتاجً  بً ن ت األنكط  التج ًر 

   مللن المراجعلل  االلكتردنًلل    ًعملل  بهلل   دالحالل ظ علللى هلل ، البً نلل ت الكتردنًللً  اهللد بلل ل  جللز 

www.dor.myflorida.com        25/20/8022تاريخ 
 

 أثر استخدام النظم االلكترونية على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات   
 االتخةام سن(8020  الجلل  8000)حمةدنل  دحملةان:العةًلة ملن الةراال ت دمنهل   نتل مت سظهلرت 

 ملن  مجمدعل إللىالةراال ت  خلصلتد . التلةيًق سةلل  جلدة  تحالًن الي ًال عة االلكتردنلي التلةيًق
 ألالدب التةيًق مك تب ااتخةام بمت بع  للمهن  المنظم  الجه ت يً م ضردر   :سهمه من التدصً ت
 .الجدة  على دالري ب  التكًرع ت ان خل  من االلكتردني التةيًق

 
  المراجعة مكتب لدى اتصال فعال توفر نظام 3-12
 

لل  االتصلل   علللى سنلل.  بللًن مرالل  دماللتقب  درالل ل  اللي عملًلل  تللتم بمقتضلل ه  تا علل   ًمكللن تعًر
 يضً  سد دايلع معلًن مض مًن معًن   داي ه ا التا ع  ًتم نق  ساك ر دمعلدم ت بًن األاراة عن 
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 من ةاخ  التنظًم الارعً  األجهز  مختل  بًن دص  حلق  إًج ة اي تتمث  االتص   عملً  سن سي
  سخر  جه  من الكلي دالتنظًم الارعً  األجهز  جه   دبًن

 
ًعتبر نظ م االتص   دالتداص  علي  ثن مً  بًن سعض   مكتب المراجع  من جه    دبًن مكتب د 

عة نظ م االتص   من سهم العن صر دالعدام  التي تعم  على  المراجع  دالعمً  من جه  سخر   ًد
نج   مكتب المراجع   بحً  ًتمكن الع ملدن اي مكتب المراجع  من راع المعديل ت التلي ًعل ندن 

نهللل  دالتدصلللً ت الملممللل  لحللل  تلللل  المعديللل ت للللإلةار  العلًللل  التلللي ًتبعلللدن لهللل   كمللل  ًالللتقبلدن م
ًعللدة  الاً الل ت دالخطللط مللن اإةار  العلًلل   كملل  سن االتصلل   بللًن مكتللب المراجعلل  دبللًن العمًلل 

تملل م عمللل. بلل لجدة   لحالل ب ت اللل ي ًللتمكن مللن اهللم طبًعلل  نكلل ط العمًلل اب لا مللة  علللى مراجللع  دا 
  بمللللل  ًعمللللل  الللللي النه ًللللل  عللللللى إًجللللل ة آلًللللل  لتنالللللًق العمللللل  بكلللللك  ملللللنظم داععللللل   ك اًللللل  ال

www.kenanaonline.com85/20/8022 بت ًرا  
 

 تأثير نظام االتصال عمى جودة األدا  المهني لملتب مراجعة الحسابات
 
يراً قوياً عل ى ج ودة األداء المهن م لمكات ب مراجع ة الحس ابات تأثالفّعال  ن لنظام االتصالإ

 التالية:تتمثل فم النقاط 

عللى سن دجلدة نظل م ( 8020:الجلل  8002 األهلة  :2996سكعةت العةًة من الةراا ت )الحمًة 
سدضحت سن المهني لمراجعي الحا ب ت   د اتص   اعع   ًا هم بكك  كبًر ديدي اي جدة  األةا  

 اتص   اعع   ًعم  على: دجدة نظ م

 الخطط من يك  اي المراجعًن مك رك  خل  من   المراجع  مكتب إلى االنتم   رد  تعمًق   2
  المه م تناً  دسا لًب دالبرامت

 دالتدجًهل ت ب لتعلًمل ت الملراجعًن إبللغ خل  من المت ح  للمدارة األمث  االاتخةام تحقًق  8
 آةاب الالد  ديداعة المراجع  مع ًًر اي داإض ا ت ةًلتب لتع دتعًراهم المه م  تناً  دسا لًب
 .المراجعًن سةا  من ًحان مم  المهني 

بًل  الةدرات دعقة الحا ب ت مراجعي سةا  اي القصدر سدج. على التعر   8  المتخصصل  التةًر
 .سةامهم ماتدً ت تحاًن اي تا عة التي
 الةدرات عقة خل  من الحا ب ت عيمراج بًن الا عل  المك رك  لتحقًق من اب  داًل  إًج ة .4

بً   مكتب  اي دالمةرا  دالكرك   المراجعًن بًن دالخبرات المعلدم ت تب ة  ًكا  دبم  التةًر
  المراجع 
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جرا ات المًةاني ب لعم  المتعلق  المراجع  جدة  خص مصكم  سن من   يًل م  التناًل  على الري ب  دا 
 اإةار  بملةًر المراجعل  اًرلق اتصل  ًن للة  العمًل  د ملةًر المراجعل  بمق بلل  الملةًًرن المالمدل

 العمًل   دملةًري المراجعل  عمل  اًرلق بلًن دةاملم ةدري اتصل   ددجلدة ب التمرار  للعمًل  الم لًل 
طل   ( 2996)الحمًة  ماتمر  بصا  المراجع  نت مت جمًع على الكرك  إةار  مجل  دا 

 

 المهن   التزام مكتب المراجعة بقواعد وآداب السلوا 3-13

قواعد السموك المهني :        

 التمال  المهنلي على ًجب التي داألا  القداعة مجمدع تعرع  يداعة الالد  المهني على سنه  
دي ةرًا على التاًرلق  مهنت.  اي دن جح  الن    مع تع مل. اي ن جح ً  لًكدن بمقتض ه   دالعم  به 

 يداعلة دتلؤةي درؤال م.  دزململ. عململ. ثقل  بكال بًن المقبد  دغًر المقبد  لًكدن يل ةرًا عللى
 المهنل  سعضل   ملن المتديعل  دالتصلرا ت للاللد  دمعل ًًر سنمل ط دضلع إللى المهنلي الاللد 
 دك ال  الجمهلدر تعًرل  إللى إضل ا  المهنلي  لعملهلم ملزادلتهم الالتمرار سةنلى كحلة داللزمل 
 المهنل  مك نل  ترتالع دب لتل لي سعضل مه   تصلرا ت تحكلم التلي القداعلة بهل ، ب لمهنل  المهتملًن

 ألةا  لهلم الارصل  إت حل  بج نلب ع لًل   ثقل  مدضلع سعمل لهم دنتل مت تقل ًررهم دتكلدن دسعضل مه  
 ( 8005 806)صً م  سبد حمًة  ص مرتاع  بكا    مهمتهم

 ب  لمهنتهم  مزادلتهم سثن   الحا ب ت مراجعي ًقتصر على ال األخليي الالد  ب ل  ًتض  سند 
 ال كل  األخللق مالأل  ألن النل   ملن غًلرهم عللى ًالري كم  المهن   خ را الدكهم لىع ًاري
 التلي المكلكلت طبًعل  ملع تنالجم مداي  إلى ًترجمه  مهنً  منطلق ت اإنا ن على تملي ًتجزس

 ثقل  الإن العملًل   ديلةراتهم العلمًل  مؤهلتهم دتا دت الحا ب ت مراجعي عةة لكبر دنظراً  ًداجهه 
 المعل ًًر دهل ، المهنل   تحكلم التلي داألال  المعل ًًر بدجدة إال تتعزز ال دبخةم تهم بهم المجتمع
 تكًر دالتي المهن   سخليً ت علًه  ًطلق كم  سد دآةابه   المهن  الد  يداعة اي تتمث  داألا 

 األةا   ماتدً ت سعلى دتحقًق المهنً   المع ًًر سعلى داق العم  المهن  سهةا  سن إلى

 ذلا من خالل وضع بع  األساليب للعمل وتنظيم السلوا المهن  مثل:يتم 

ر المع ًًر الكخصً  للمةيقًن  (2  دضع دتطًد
 تحةًة المع ًًر التي تتعلق ب لعم  المًةاني (8
 دضع المع ًًر الخ ص  بمع ًًر إعةاة التقًرر  (8
 ح  المهنًًن على التعلًم الماتمر دالتةًرب داإطل  على ك  جةًة (4
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 دضع دتطبًق مع ًًر جدة  األةا  دالعم العم  على  (6
 مراجع  سعم   التةيًق من يب  مةيقًن آخًرن (5
 تحةًة كردط مزادل  المهن  داالمتح ن ت اللزم  للمزادل  (0
 .العم  على إصةار ةلً  لضبط الالد  المهني (2
 

 م1/2/2112تاريخ الزيارة  ab.comwww.acc4ar: المبادئ الت  تحكم سلوا المهنيين

ًجب على المةيق سن ًؤةي عمل  ةدن سي تأثًرات سد تحًز لطر  على حا ب طر   الموضوعية:
تحلللللللللللللللللللللللللللللللر  االالللللللللللللللللللللللللللللللتق م   لللللللللللللللللللللللللللللللردالعلللللللللللللللللللللللللللللللة   سخلللللللللللللللللللللللللللللللر ًد  .عنلللللللللللللللللللللللللللللللة إصلللللللللللللللللللللللللللللللةار التقًر

حلل اظ علللى  بييذل العناييية المهنييية: قصللة بهلل  الحصللد  علللى ماللتد  معللًن مللن المعرالل  دالمهلل ر  ًد ًد
 .دًح اظ على تطدًر ه ، المه رات  ل  ب اتمرار

ًجب على العضد سن ًتص  ب لعة  دسن ًتحلى عنة يً م. بعمل. المهني األمانة واالستقامة :
  ب لنزاه  دالعا  دالصةق دالمدضدعً  دسن ًتجرة من المص ل  الكخصً 

 رات   الزك   ًجب على العضد ال   ًقةم خةم ت المراجع    المح اب    االاتك االلتزام بالمعايير:
ًرر دالضًرب    سد س  خةم ت مهنً  سخر  سن ًلتزم بمع ًًر المهن  التى تحكم تل  الخةم ت دعلً. تب

 س  انحرا  عن تل  المع ًًر  
ًجب على العضد التقًة ب لمع ًًر المهنً  دتااًراته  التى تصةر من الجه  المعايير العامة :

 المخدل  دعلى األخص م  ًلي : 
 العن ً  المهنً  الداجب  -ب      ا    المهنً الك -س 

 الحصد  على معلدم ت ك اً  دملمم  -ة   التخطًط داالكرا  -ا 

ال ًجدز للعضلد الممل ر  ابلةا  رس  ًلدحى بلأن القلدامم الم لًل  لمنكلأ  معًنل  يلة تلم معايير المحاسبة:
  جهل  مخدلل  ا ا ك نلت تلل  القلدامم لمعل ًًر المح الب  المتعل ر  علًهل  المعتملة  ملن يبل اعةاةه  داقل ً 

تحتد  على انحرا     سهمً  نابً  عن تل  المع ًًر دك ن له ا االنحرا  تأثًلر جلدهر  عللى هل ، 
القدامم كك    اال ا ا ااتط   العضد الممل ر  اثبل ت سنل. نتًجل  لظلرد  غًلر ع ةًل  ال ن اعلةاة تلل  

مضلل   دالى هل ، الح لل  ًجلب علًل. ان ًدضل  الى القدامم حاب تل  المع ًًر ًؤة  الى يدامم م لً  
بًل  ا ا كل ن هل ا ممكنل    دبًل ن األالب ب التلى ملن كلأنه  سن ًلؤةي التقًلة  تقًرر، االنحرا  دآثل ر، التقًر

 امم م لً  مضلل  ب لمعً ر الى يد 

http://www.acc4arab.com/
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اللتطًع الديللد  علللى ساللرار العمًلل  حًلل  سن مرجللع الحالل ب ت  :السييرية ًطلللع علللى كلل  البً نلل ت ًد
ن تلل. الخ صلل  دعلللى هلل ا األالل   ال ًحللق للمللةيق تقللةًم هلل ، المعلدملل ت ألي طللر  كلل ن إال اللي دبً 

  الح الت التي ًحةةه  الق ندن 

ًجللب سن تكللدن األتعلل ب متن اللب  مللع الديللت دالجهللة المبلل د  مق بلل  الخللةم ت التللى ًقللةمه   األتعيياب:
 العضد المم ر   

اجعل  حال ب ت. سن الل   ًطللب منل. سحلة العملل  مر عللى العضلد الممل ر  :االتصال بالمراجع السابق
ا ا ك نت لةً. سً  اعتراض ت مهنً  تحد  ةدن يبدل. عملً  المراجع    الا بق عم  ًاتاار من زمًل.

ةًم سًل  خلةم ت مهنًل  دعلى العضد المم ر  سن ًقلةم لزمًلل. الل   ملن المتديلع سن ًحل  محلل. الى تقل
مدااقل  العمًل  الى  خل  اتر  زمنً  معقدل    د ل  بعة سخ  سً  إًض ح ت تطلب من.   ألحة عملم.
 كل الح لتًن 

مهن  دعليت. بزملم. :على العضد سن ًتجنب األعم   التى تاًى  لامعت. دامع  الالسلوا الحسن
 اى المهن  

ًحظر على العضد المم ر  ةاع عمدالت مق ب  الحصد  على عملم. سد  :العموالت وأتعاب االحالة
  د  هةاً   ات ك ن ل. سد ألحة ما عةً.يب

للعضد المم ر  سن ًزاد  األعم   التى ال تتع ر  مع يداعة اللد  دآةاب  :مزاولة األعمال األخرى
 المهن  كًرط  : 

سن تكللللدن هلللل ، األعملللل   مللللن األعملللل   المهنًلللل  المكمللللل  لطبًعلللل  عمللللل.   مثلللل  تقللللةًم الةراالللل ت    2
 ات الطبًع  الق مم  عللى االاتكل ر   عللى سال  الةاًر  داألعم  داالاتك رات الم لً  دالمح ابً  دا

ًجمللع بللًن هلل ، األعملل   دالقًلل م بمراجعلل  الحالل ب ت لعمًلل  داحللة داللي ديللت داحللة  دال ًكللم  هلل ا 
ب  للل ات العمًلل  داللي ديللت داحللة كللًرط  سن ًتضللمن خطلل ب  الحظللر تقللةًم خللةم ت الزكلل   دالضللًر

الضللًرب  جللز  مللن نطلل ق المهملل  المتاللق علًهلل    دسن تعللر  االتالل ق ملل  ًؤكللة سن خللةم ت الزكلل   د 
 ستع ب المراجع  دخةم ت الزك   دالضًرب  على الجمعً  العمدمً  للكرك  اليراره  

سن تكدن ه ، األعم   من النك ط ت االيتص ةً  غًر المهنً    مث  تمل  األدراق الم لً  دتملل     8
 المزار  دالعق رات داالكترا  اى الكرك ت 
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مللع مراعلل   ملل  تللنص علًلل. معلل ًًر المراجعلل  علللى العضللد  اطتييران اسييم العضييو بييالقوائم المالييية:
المم ر  ارا ق تقًرر مع س  يدامم سد معلدمل ت م لًل  ًقتلرن االم. بهل  ًدضل  بجلل  نلد  الخةمل  

 التى ي م به  دمة  مامدلًت. 

  

 اتباع قواعد والسلوك المهني على جودة مراجعة الحسابات تأثير
 

 االلتلزام تعنلي المراجع  جدة  ( سن 8020:الجل  8002:األهة  8004سكةت الةراا ت )محمدة 
ركل ةات المهنلي  الاللد  دآةاب ديداعلة للمراجعل   المهنًل  ب لمعل ًًر  القداعلة دكل ل  المراجعل   دا 

 زاهل دن حًل ة عللى دالمح اظل  المراجعل   مهنل  لتنظلًم المهنًل  الهًمل ت تصلةره  التلي داإجلرا ات
الل بق  لللدحظ سن هنلل   إجم عللً  حللد  مللة  التللأثًر اإًجلل بي لللتللزام دمللن نتلل مت الةراالل ت ال المراجللع

 بقداعة الالد  المهني على جدة  سةا  مراجعي الحا ب ت 
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 منهجية الدراسة 
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ًتنللل د  هللل ا الاصللل  دصلللاً  لملللنهت الةرااللل    داألالللراة مجتملللع الةرااللل  دعًنتهللل    دكللل ل  سةا  الةرااللل  
لإلجرا ات التي ي مت  الماتخةم  دطرق إعةاةه    دصةيه  دثب ته    كم  ًتضمن ه ا الاص  دصا ً 

ال  دتطبًقهلل    دسخًلرا المع لجلل ت اإحصل مً  التللي اعتملةت الب حثلل  بهل  الب حثلل  الي تقنللًن سةدات الةرا
 علًه  اي تحلً  الةراا   

 منهجية الدراسة 

المنهت الدصاي التحلًلي ال ي ًهة  إلى تداًر البً ن ت دالحق مق عن المككل  مدضد   تم ااتخةام
لي ًتم من خل  الرجد  المنهت الدصاي التحلً البح  لتااًره  دالديد  على ةالالته   دحً  سن

للدث مق المختلا  ك لكتب دالصح  دالمجلت دغًره  من المداة التي ًثبت صةيه  بهة  تحلًله  
منهت ه ا العلى  تةاعتم الةراا (  اإن Saunders,2000,p:84للدصد  إلى سهةا  البح  )

للظ هر  اض  دسةق للدصد  إلى المعرا  الةيًق  دالتاصًلً  حد  مككل  البح   دلتحقًق تصدر س
عًن  الةراا   داًاتخةم العًن  العكدامً  اي اختً ر  اتخةم سالدبتا ه مدضع الةراا   كم  سن

 ع البً ن ت األدلً  االاتب ن  اي جم

 طرق جمع البيانات:      

 :على ندعًن من البً ن ت ةراا ال تاعتمة

  البً ن ت األدلً  -2

لللع االللتبً ن د لللل  ب لبحللل  الللي الج نلللب المًلللةاني بتد  لةرااللل  بعللل  مالللرةات البحللل  دحصلللر  تًز
 SPSSدتجمًع المعلدم ت اللزم  اي مدضد  البح   دمن ثم تاًرغه  دتحلًله  ب اتخةام برن مت 

  (Statistical Package for Social Science)   ًاإحص مي دااتخةام االختب رات اإحصل م
 تةعم مدضد  الةراا    المن اب  بهة  الدصد  لةالالت  ات يًم  دمؤكرات

  البيانات الثانوية -2

دتمت مراجع  الكتب د الةدًر ت د المنكدرات الخ ص  سد المتعلقل  ب لمدضلد  يًلة الةراال   دالتلي  
تيييأثير متغييييرات بيئييية المراجعييية عليييى جيييودة األداء المهنييي  لمراجعييي  تتعللللق بةرااللل  

عة الحسيابات في  ططيا  دراسة ميدانية على مكاتب مراج - الحسابات ف  ططا  غزة
مللن   نللدي الب حثللم اللي إثللرا  الةراالل  بكللك  علمللي  دتسنهلل  تالله  ر  الب حثلل  دسًلل  مراجللع يللة تللغييزة

لل  اللي الةراالل   التعللر  علللى األالل  د الطللرق العلمًلل  الالللًم  اللي  خللل  اللجللد  للمصلل ةر الث نًد
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حللة  اللي مجلل   كت بلل  الةراالل ت  دكلل ل  سخلل  تصللدر علل م عللن آخللر الماللتجةات التللي حللةثت د ت
 الةراا   

 دالجةاد  الت لً  تبًن خص مص دام ت عًن  الةراا   كم  ًلي:    

 : الجنس .1
  % من عًن  14.3من "  ال كدر" د  % من عًن  الةراا 85.7( سن8ًبًن جةد  ريم )    

 من " اإن  "   الةراا 

 ( 2جدول رطم )

  الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 4558 44  كر  

 1453 4 سنثى

  10050 56 المجمد 

 
 

 :العمر .2
 

% 8640"  د ان  80سي  من بلغت سعم رهم "  % من عًن  الةراا 2448( سن 8ًبًن جةد  ريم )
بلغت  % من عًن  الةراا 8640"   د  ان  40سي  من  -80من  بلغت سعم رهم " من عًن  الةراا 

  60سكثر من بلغت سعم رهم "  % من عًن  الةراا 2448"  د ان  60سي  من – 40من  سعم رهم "
 "  ان 
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 ( 3جدول رطم )

 العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار العمر

 1453 4   ان  80سي  من 

 3558 20 ان  40سي  من  -80من 

 3558 20 ان          60سي  من – 40من 

 1453 4 ان   60ن سكثر م

  10050 56 المجمد 

 
 :العلمي المؤه   8

% من 2042"   د  بك لدًرد مؤهلهم العلمي "  % من عًن  الةراا  0549 ( سن 4ًبًن جةد  ريم )
 "   م جاتًرمؤهلهم العلمي "  % من عًن  الةراا 644"   د  م جاتًر مؤهلهم العلمي " عًن  الةراا 

 ( 4جدول رطم )

 العلمي المؤه  الدراسة حسب متغيرتوزيع عينة 

 النسبة المئوية التكرار العلمي المؤه 

 050 0 ةبلدم               

 8654 43 بك لدًرد 

 1851 10           م جاتًر   

 554 3 ةكتدرا،

  10050 56 المجمد 
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 : التخصص .4

% من عًن  644"  د اب مح متخصصًن  اي "  % من عًن  الةراا 2842 ( سن 6ًبًن جةد  ريم )
يتص ة دعلدم امتخصصًن  اي "  % من عًن  الةراا 845"  دإةار  سعم  متخصصًن  اي "  الةراا 
 "  علدم م لً  دمصراً اي "  متخصصًن % من عًن  الةراا 249"  داً اً 

 

 (5جدول رطم )

 التخص  توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 4251 46 اب مح 

 554 3 إةار  سعم  

 356 2         يتص ة دعلدم اً اً ا

 451 5 علدم م لً  دمصراً 

  11101 56 المجمو 

 
 
 

 :الخبرة سنوات عدد .5
 

،  "س نوات 5أق ل م ن  " الخبذرة سذنوات عددبللغ  % من عًن  الةراا 2448 ( سن 5ًبًن جةد  ريم )

% ملن عًنل  2104" ، و  س نوات 10 -5م ن  " لخبذرةا سذنوات عذددبللغ  % ملن عًنل  الةراال 5108
 سذنوات عذددبللغ  % ملن عًنل  الةراال 1205" ، و  س نة 15 -11"  الخبذرة سذنوات عددبللغ  الةراا 

 ".  سنة فأكثر 16"  الخبرة
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 (6جدول رطم )

 الخبرة سنوات عدد توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الخبرة سنوات عدد

 1453 4 سنوات        5قل من أ

 5154 21 سنوات   10 -5من 

 2154 12 سنة 15 -11

 1255 8 سنة فأكثر 16

  11101 56 المجمو 

 

 :المهنية الشهادة .6
 

 ACCA ح صلًن على كه ة  مهنً  من ند  " % من عًن  الةراا  2242( سن 0ًبًن جةد  ريم )

"   د  أمريكية CPA على كه ة  مهنً  من ند  " ح صلًن % من عًن  الةراا 840"   د  بريطانم
"   محاسب قانونم عربم   ACPA ح صلًن على كه ة  مهنً  من ند  " % من عًن  الةراا 0044

 "  أخرى ح صلًن على كه ة  مهنً  من ند  " % من عًن  الةراا 044د

 ( 7جدول رطم )

 المهنية الشهادة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار لمهنيةا الشهادة

ACCA       1151 6      بريطانية 

CPA 358 2 أمريكية 

ACPA            8854 42 محاسب قانونم عربم 

 854 4 أخرى

  10050 54 المجمد 
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 :الوظيفي المسمي .7
 

" ،  مرئيس حسابات مدقق الوظيفي لهم " المسمي % من عًن  الةراا 8842 ( سن 0ًبًن جةد  ريم )

 % من عًن  الةراا 8640 " ، ومدقق مساعدالوظيفي لهم " المسمي % من عًن  الةراا 8044و 
صاحب أو الوظيفي لهم "  المسمي % من عًن  الةراا 249 " و  مدير تدقيقالوظيفي لهم " المسمي

 " . أخرى الوظيفي لهم " المسمي % من عًن  الةراا 845" ، و شريك 

 ( 8جدول رطم )

 الوظيفي المسمي عينة الدراسة حسب متغيرتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار الوظيفي المسمي

 3251 14 رئيسم حسابات مدقق

 3054 18           مدقق مساعد

 2550 14 مدير تدقيق  

 451 5 صاحب أو شريك          

 356 2 أخرى

  10050 56 المجمد 

 

   ًلي: كم أجزاء 3ولقد تم تقسيم االستبانو إلى 
 تكدن من  معلومات خاصة بالمدطق : ًتكدن من الجزء األول  اقرات 0ًد

  تكدن من  :معمومات خاصة بملتب المراجعة:  الجزء الثان  اقرات 4ًد

  تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  :  ًتن د  الثال الجزء
 كم  ًلي: سيا م دتم تقاًم. إلى ثل   اتغزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحساب

  تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  ًتن د   :القسم األول
 فقرة 21ويتكون من  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

   تكدن من  مظاهر االستدالل على جودة المراجعةًتن د   :القسم الثان  تاقرا  4ًد
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   تكدن من  وسائل تحسين جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات: ًتن د  القسم الثال ًد
 اقرات 6

 بكة  مدااق" تعني  6إج ب ت حً  الةرج  "  6دية ك نت اإج ب ت على ك  اقر   مكدن  من 
 ( 9كم  هد مدض  بجةد  ريم ) بكة  مدااق غًر" تعني  2دالةرج  "

 (9جدول رقم)

 اتمقياس اإلجاب

درجة 

 الموافقة

موافق بدرجة 

 مرتفعة جداا 

موافق بدرجة 

 مرتفعة

موافق بدرجة 

 متوسطة

موافق بدرجة 

 منخفضة

موافق بدرجة 

 منخفضة جداا 

 1 2 3 4 5 الدزن

 

 االستبيان: 

 ي مت الب حث  ب لتأكة من صةق سةا  الةراا  كم  ًلي:

 قتًن: تم التأكة من صةق اقرات االاتبً  صدق فقرات االستبيان   ن بطًر

 الصةق الظ هري لألةا  ) صةق المحكمًن( (2

مجمدع  ملن المحكملًن تألالت ملن بعر  سةا  الةراا  اي صدرته  األدلً  على  ةراا ي مت ال
( سعضللل   ملللن سعضللل   الهًمللل  التةًرالللً  الللي كلًللل  التجللل ر  ب لج معللل  اإاللللمً   متخصصلللًن الللي 6)

دضللللل  الملحلللللق ر المح الللللب  داإةار   داإحصللللل   ( سالللللم   المحكملللللًن الللللل ًن يللللل مدا 2يلللللم )  ًد
الب حلل  مللن المحكمللًن إبللةا  آرامهللم اللي مللة   تمكللكدًرن بتحكللًم سةا  الةراالل   ديللة طلبلل

ملمم  العبل رات لقًل   مل  دضلعت ألجلل.  دملة  دضلد  صلً غ  العبل رات دملة  من الب  
حلل در كلل  عبلل ر  للمحللدر اللل ي ًنتمللي إلً. دمللة  كا ًلل  العبلل رات لتغطًلل  كلل  محللدر مللن م

ملن تعلةً  صلً غ   متغًرات الةراا  األا اً  ه ا ب إض ا  إلى ايتلرا  مل  ًردنل. ضلردًر ً 
العب رات سد ح اه   سد إض ا  عب رات جةًة  ألةا  الةراا   دك ل  إبةا  آرامهم اًمل  ًتعللق 
ب لبً نللل ت األدلًللل  )الخصللل مص الكخصلللً  المطلدبللل  ملللن  المبحلللدثًن  إللللى ج نلللب مقًللل   

اللتخةم اللي االاللتب ن   دتركللزت تدجًهلل ت المحكمللًن علللى انتقلل ة طللد  االاللتب ن  لًكلل رت الم
حًلللل  ك نللللت تحتللللدي علللللى بعلللل  العبلللل رات المتكللللرر   كملللل  سن بعلللل  المحكمللللًن نصللللحدا 



66 

 

ضلل ا  بعلل  العبلل رات إلللى محلل در  بضللردر  تقلللًص بعلل  العبلل رات مللن بعلل  المحلل در دا 
 سخر  

ةاه  المحكمللللدن ي مللللت الب حثلللل  بللللإجرا  إلللللى الملحظلللل ت دالتدجًهلللل ت التللللي سبلللل دااللللتن ةاً 
ًن  حً  تم تعةً  صلً غ  العبل رات دحل   سد مالتعةًلت التي اتاق علًه  معظم المحك

 إض ا  البع  اآلخر منه   

 صدق االتساق الداخل  لفقرات االستبانة -2
 للل  ماللرة   د   80 تللم حالل ب االتالل ق الللةاخلي لاقللرات االاللتبً ن علللى عًنلل  الةراالل  البلل لغ حجمهلل 
 بحا ب مع ملت االرتب ط بًن ك  اقر  دالةرج  الكلً  للمحدر الت بع  ل. كم  ًلي  

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة األول:  القامالصدق الداخل  لفقرات 
 ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

تأثير متغيرات بيئة األد  ) القامط بًن ك  اقر  من اقرات (  ًبًن مع ملت االرتب 20جةد  ريم )
المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  

( دالمعة  الكلي لاقرات.    دال ي ًبًن سن مع ملت االرتب ط المبًن  ةال  عنة ماتد  ةالل  الحسابات
 rالمحادب  اكبر من يًم   rديًم   0406لك  اقر  اي  من  لً حً  إن القًم  االحتم  ( 0406)

  األد   ص ةي  لم  دضعت لقً ا. القام   دب ل  تعتبر اقرات 04895الجةدلً  دالتي تا دي 

 (11جدول رطم )

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  األول :  القامالصدق الداخل  لفقرات 
 ى جودة األداء المهن  لمراجع  الحساباتططا  غزة عل

معامل  الفقرة 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي المراجع  دكهرت. نك ط مكتب حجم كبر ؤثرً 2
 الحا ب ت 

0.645 0.000 

 راجعليلم المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي المراجعل  مك تب بًن المن اا  حة  ًز ة  تؤثر 8
 0.000 0.785 .الحا ب ت

الالمع  الجًلة  لمكتلب مراجعل  الحال ب ت الي تحالًن جلدة  األةا  المهنلي لمراجعلي  تؤثر 8
 0.001 0.566 الحا ب ت 
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معامل  الفقرة 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.630 الحا ب ت  لمراجعي المهني األةا  جدة  تحاًن اي المراجع  ستع ب ارتا   ؤثرً 4

 األةا  جدة  تحاًن اي المراجع  مح  نك تالم اي نك ط المراجع  مكتب تخصص ؤثرً 6
 الحا ب ت  لمراجعي المهني

0.667 0.000 

للق المراجعلل  اللي ؤثرًلل 5 تحاللًن جللدة   ارتالل   ماللتد  التأهًلل  المهنللي دالعملللي ألعضلل   اًر
 0.000 0.600 األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت 

األةا   جلدة  عللى الب ً  التأثًر إلى المراجع  مح  للمنكأ  االاتك ًر  الخةم ت تقةم ًؤةي 0
 0.000 0.624 المهني لمراجعي الحا ب ت 

ل ة  تؤةي 2  المنكل ت نال  حال ب ت مراجعل  الي المراجعلدن ًمضلًه  التلي الالندات علةة ًز
 0.000 0.698 .الحا ب ت لمراجعي المهني األةا  جدة  على الب ً  التأثًر إلى

 لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  عل  الي تحالًنتلدار نظلم الكتردنًل  الي مكتلب المراج ًلةعم 9
 0.035 0.386  الحا ب ت

 لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الكل مل  الي المراجعل  بلرامت االتخةام ًال هم 20
 0.001 0.584 الحا ب ت 

 المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي المراجعل  مكتلب للة  اتصل   اعل   نظل م دجلدة ؤثرًل  22
 .لمراجعي الحا ب ت

0.485 0.007 

 ًا هم التزام مكتب المراجع  بقداعة دآةاب الالد  28

 المهني اي تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت 
0.729 0.000 

 04852"  تا دي 82دةرج  حًر  " 0406الجةدلً  عنة ماتد  ةالل   rيًم  

 لمراجعةمظاهر االستدالل على جودة ا:  الثان  القامالصدق الداخل  لفقرات 

مظياهر االسيتدالل )الثل ني  القالم(  ًبًن مع ملت االرتب ط بًن ك  اقر  من اقلرات 22جةد  ريم ) 
( دالمعلة  الكللي لاقراتل.    دالل ي ًبلًن سن معل ملت االرتبل ط المبًنل  ةالل  عنلة على جودة المراجعية

المحالدب  اكبلر  rديًمل   0406لكل  اقلر  ايل  ملن  (  حً  إن القًم  االحتم لً  0406ماتد  ةالل  )
الثل ني  صل ةي  لمل  دضلعت  القالم    دبل ل  تعتبلر اقلرات 04895الجةدلً  دالتلي تال دي  rمن يًم  
  لقً ا.
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 (11جدول رطم )

 (مظاهر االستدالل على جودة المراجعة)الثان   القامالصدق الداخل  لفقرات 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط  الفقرة مسلسل

 0.001 0.585 عةة الةع د  القض مً يل   2

 0.000 0.699 عةم تغًًر مكتب المراجع  من يب  عملم. 8

 0.000 0.598  عةم تعر  مكتب المراجع  لإلال  الم لي 8

 0.000 0.661 عةم ارتب ط مكتب المراجع  بعمً  ًاتقر إلى النزاه  دالكا اً  4

 04852"  تا دي 82  حًر  "دةرج 0406الجةدلً  عنة ماتد  ةالل   rيًم  

 (وسائل تحسين جودة األداء المهن  لمراجع  الحساباتالثال  ) القامالصدق الداخل  لفقرات 

وسائل تحسين ) الث ل  القاماقرات (  ًبًن مع ملت االرتب ط بًن ك  اقر  من 28جةد  ريم ) 
دال ي ًبًن سن مع ملت دالمعة  الكلي لاقرات.     (جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 0406لك  اقر  اي  من  (  حً  إن القًم  االحتم لً  0406االرتب ط المبًن  ةال  عنة ماتد  ةالل  )
 القام    دب ل  تعتبر اقرات 04895الجةدلً  دالتي تا دي  rالمحادب  اكبر من يًم   rديًم  

  الث ل   ص ةي  لم  دضعت لقً ا.

 (12جدول رطم )

 (وسائل تحسين جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات) الثال  القامخل  لفقرات الصدق الدا

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.016 0.436 دجدة مع ًًر للري ب  على جدة  المراجع  1

 0.000 0.622 الري ب  على جدة  المراجع  بدااط  مراجع  النظًر 8

 0.000 0.719 المراجع  عن طًرق هًم  حكدمً  الري ب  على جدة   8

 0.003 0.524 تةعًم ااتقل  المراجع 4

6 
إلزام مك تب المراجع  بأن ًجت ز مراجعده  عةةًا معًنً  من ا ع ت التعلًم المهني 

 0.004 0.512 الماتمر

 04852"  تا دي 82دةرج  حًر  " 0406الجةدلً  عنة ماتد  ةالل   rيًم  



69 

 

 الدراسة ألطسامق البنائ  صدق االتسا 
الةراالل  مللع المعللة  الكلللي  سيالل ممللن   ياللم( ًبللًن معلل ملت االرتبلل ط بللًن معللة  كلل  28جللةد  ريللم )

  حًل  إن  0406لاقرات االاتب ن  دال ي ًبلًن سن معل ملت االرتبل ط المبًنل  ةالل  عنلة مالتد  ةاللل  
الجةدلًل  دالتلي تال دي  r  اكبلر ملن يًمل  المحالدب rديًمل   0406لك  اقر  اي  من  القًم  االحتم لً 

04895  

 (13جدول رطم ) 

 مع المعدل الكل  لفقرات االستبانةالةراا   سيا ممن   ياممعة  ك  معامل االرتباط بين 

 عنوان المحور المحور
عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

ب تأثًر متغًرات بًم  المراجع  المرتبط  بمك ت األول
المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني 

 لمراجعي الحا ب ت

12 0.679 0.000 

 0.000 0.772 4 مظ هر االاتةال  على جدة  المراجع  الثان 

دا م  تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي  الثال 
 الحا ب ت

5 0.781 0.000 

 04852"  تا دي 82دةرج  حًر  " 0406الجةدلً  عنة ماتد  ةالل   rيًم  

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

بللل ً  للللد تكلللرر تطبًقهللل  عللللى  سمللل  ثبللل ت سةا  الةرااللل  اًعنلللي التأكلللة ملللن سن اإج بللل  الللتكدن داحلللة  تقًر
  ديلة سجللرت الب حثل  خطلدات الثبلل ت 2(480: 2996األكلخ ص  اتهلم الي سديلل ت مختلال  )العال    

قتً  هم  طًرق  التجزم  النصاً  دمع م  سلا  كردنب خ  نعلى العًن  االاتطلعً  نااه  بطًر
: تللم إًجلل ة مع ملل  ارتبلل ط بًراللدن بللًن Split-Half Coefficientطريقيية التجزئيية النصييفية  -1

معللة  األاللمل  الارةًلل  الرتبلل  دمعلللة  األاللمل  الزدجًلل   الرتبلل  لكلل  بعلللة ديللة  تللم تصللحً  معللل ملت 
 Spearman-Brown ن  بلللللللرادن للتصلللللللحً  )االرتبللللللل ط  ب الللللللتخةام مع مللللللل  ارتبللللللل ط الللللللبًرم

Coefficient: ًحاب المع ةل   الت ل ) 
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مع م  الثب ت     
1

2

ر

( ًبًن سن هن   مع م  24حً  ر مع م  االرتب ط دية بًن جةد  ريم )ر

  على ااتخةام االاتب ن  بك  طمأنًن  ط لب ثب ت كبًر نابً  لاقرات االاتبً ن مم  ًطممن ال

 (14جدول رطم )

 (معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية

 المحور
عدد  عنوان المحور

 الفقرات
معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

تأثًر متغًرات بًم  المراجع  المرتبط   األول
بمك تب المراجع  اي يط   غز  على 
 جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت

12 0.799 0.888 0.000 

 0.000 0.865 0.762 4 مظ هر االاتةال  على جدة  المراجع  الثان 

دا م  تحاًن جدة  األةا  المهني  الثال 
 لمراجعي الحا ب ت

5 0.860 0.925 0.000 

 0.000 0.897 0.814 21 جميع المحاور 

 04852"  تا دي 82" دةرج  حًر  0406الجةدلً  عنة ماتد  ةالل   rيًم  

 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

طًرق  كردنب خ سلا  لقً   ثب ت االاتب ن   كطًرق  ث نً  لقً   الثب ت دية ًبًن   الب حث تااتخةم
على ااتخةام االاتب ن  بك   ط لب ( سن مع ملت الثب ت مرتاع  مم  ًطممن ال26جةد  ريم )

  طمأنًن 
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 (15قم )جدول ر

 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

معامل 
 كرونباخ ألفا

تأثًر متغًرات بًم  المراجع  المرتبط  بمك تب المراجع  اي  األد 
 يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت

12 0.900 

 0.882 4  مظ هر االاتةال  على جدة  المراجع الث ني

 0.935 5 دا م  تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت الث ل 

 0.913 21 جمًع الاقرات 

 

 المعالجات اإلحصائية:

لتحقًلللق سهلللةا  الةرااللل  دتحلًللل  البً نللل ت التلللي تلللم تجمًعهللل   اقلللة تلللم االللتخةام العةًلللة ملللن األاللل لًب 
 Statistical Package forزم اإحصلل مً  للعلللدم االجتم عًلل اإحصلل مً  المن اللب  ب اللتخةام الحلل

Social Science ( SPSS)    داًملل  ًللي مجمدعلل  مللن األال لًب اإحصلل مً  المالتخةم  اللي تحلًلل
 البً ن ت:

ةخل   البً نل ت إللى الح الب اآلللي  حالب مقًل   لًكلرت الخم الي )  -2 موافيق بدرجية   2تم ترمًلز دا 

موفييق بدرجيية  6   موافييق بدرجيية كبيييرة 4   متداللط موافييق بدرجيية  8    منخاضل   موافييق بدرجيية 8   جللةا منخاضل 

الحلةدة اللةنً  دالعلًل ( المالتخةم الي محل در )(  دلتحةًة طد  اتلر  مقًل   لًكلرت الخم الي  جًدا كبيرة
(  ثم تقالًم. عللى علةة اتلرات المقًل   الخمال  للحصلد  عللى 4 2-6الةراا   تم حا ب المة ) 

يللل  يًمللل  اللي المقًللل   )دهلللي عللة  لللل  تلللم إضلل ا  هللل ، القًمللل  إلللى س(   ب042 4/6سي )طللد  الاقلللر  
( ًدضلل  سطللدا  25الداحللة الصللحً ( د للل  لتحةًللة الحللة األعلللى للاتللر  األدلللى دهكلل ا  دجللةد  ريللم )

 الاترات كم  ًلي:
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 (25جةد  ريم)
 سطدا  الاترات

 640-4480 4480-8440 8440-8450 8450-2420 2420-2 الاتر 

موافق بدرجة  الةرج 
 منخفضة جدا  

موافق بدرجة 
 منخفضة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 مرتفعة

موافق بدرجة 
 مرتفعة جدا  

 5 4 3 2 1 الدزن

لللل  للتعللللر  علللللى الصللللا ت الكخصللللً  لماللللرةات الةراالللل  دتحةًللللة  تتللللم حالللل ب التكللللرارا -8 دالناللللب الممًد
 التي تتضمنه  سةا  الةراا   مًاًااتج ب ت ساراةه  تج ، عب رات المح در الر 

د للل  لمعرالل  مللة  ارتالل   سد انخالل   االلتج ب ت ساللراة الةراالل  عللن كلل    Meanالمتدالط الحالل بي  -8
عبلل ر  مللن عبلل رات متغًللرات الةراالل  األا اللً   مللع العلللم بأنلل. ًاًللة اللي ترتًللب العبلل رات حاللب سعلللى 

اتخةام سد مة  المدااق  على العب ر  ( علم  ب ن تااًر مة  اال29  2995متداط حا بي ) كك    
 ًتم كم  ابق سدضحن ، اي النقط  األدلى 

للتعللر  علللى مللة  انحللرا    (Standard Deviation)تللم االلتخةام االنحللرا  المعًلل ري   -4
ااتج ب ت سالراة الةراال  لكل  عبل ر  ملن عبل رات متغًلرات الةراال  دلكل  محلدر ملن المحل در الرمًالً  

لحظ سن االنحرا  المعً ري عن متداطه  الحا بي    ًد

ًدضللل  التكلللتت الللي االللتج ب ت سالللراة الةرااللل  لكللل  عبللل ر  ملللن عبللل رات متغًلللرات الةرااللل  إللللى ج نلللب 
المحلل در الرمًاللً   اكلملل  ايتربللت يًمتلل. مللن الصللار كلملل  تركللزت االاللتج ب ت دانخالل  تكللتته  بللًن 

 عةم تركز االاتج ب ت دتكتته (  المقً   ) إ ا ك ن االنحرا  المعً ري داحة صحًح  اأعلى اًعني

 اختب ر سلا  كردنب خ لمعرا  ثب ت اقرات االاتب ن   6

 مع م  ارتب ط بًرادن لقً   صةق الاقرات   5

 مع ةل  ابًرم ن برادن للثب ت  0
للع الطبًعللي سم ال ) -اختبلل ر كدلللدمجرد   2  -1اللمرند  لمعرالل  نللد  البً نلل ت هلل  تتبللع التدًز

Sample K-S ) 

لمعرالل  الاللرق بللًن متداللط الاقللر   One sample T testنلل  داحللة   لمتداللط عً tاختبلل ر   9
 " 8دالمتداط الحً ةي "

 للارق بًن  متداط عًنتًن ماتقلتًن tاختب ر   20

 اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي للارق بًن ثل  عًن ت ماتقل  سد سكثر   22

 اختب ر كاً. للاردق المتعةة  بًن المتداط ت  28
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 الفصل الخامس
 لنتائج واختبار الفرضياتتحليل ا
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 الفصل الخامس

 تحليل النتائج واختبار الفرضيات
 

  اختبار التوزيع الطبيع 

 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة 
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 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيع 

للع الطبًعللي سم ال دهللد  اللمرند   لمعرالل  هلل  البً نلل ت -اختبلل ر كللدلمجرد  تللم االلتخةام تتبللع التدًز
للع  اختبل ر ضللردري اللي ح للل  اختبل ر الارضللً ت الن معظللم االختبلل رات المعلمًل  تكللترط سن ًكللدن تدًز

دضلل  الجللةد  ريللم )البً نلل ت طبًعًلل ً  لكلل  محللدر  ( نتلل مت االختبلل ر حًلل  سن القًملل  االحتم لًلل 20  ًد
جلللب ( دهللل ا ًلللة  sig.05.0)  0406اكبلللر ملللن  لللع الطبًعلللي ًد عللللى سن البً نللل ت تتبلللع التدًز

 ااتخةام االختب رات المعلمً. 

 (17جدول رطم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيع )

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

طيمة 
Z 

القيمة 
 االحتمالية

تأثًر متغًرات بًم  المراجع  المرتبط  بمك تب المراجع   األول
يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي  اي

 الحا ب ت

12 0.885 0.414 

 0.217 1.054 4 مظ هر االاتةال  على جدة  المراجع  الثان 

 0.023 1.497 5 دا م  تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت الثال 

 0.218 1.053 21 جميع الفقرات 

 

 

 المراجعةتب مومات خاصة بملمع 
 
 مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط . 1

أقل " مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط الكرك ت بلغت  % من 2945 ( سن22ًبًن جةد  ريم )

 - 5من "  مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط الكرك ت بلغت  % من 6644"   د  سنوات 5من 

"  مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط   الكرك ت بلغت% من 2846"   د    سنوات 10أقل من 
مدة مداولة ملتب المراجعة الكرك ت بلغت % من 2846"   د  سنة 15أقل من  – 10من 

  ."سنة فأكثر 15" لنشاط 
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 ( 18جدول رطم )

 مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط 

 النسبة المئوية التكرار مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط 

 1156 11 سنوات 5أقل من 

 5554 31         سنوات 10أقل من  - 5من 

 1255 8      سنة            15أقل من  – 10من 

 1255 8 .سنة فأكثر 15

  10050 56 المجمد 

               

 العاممين في ملتب المراجعة عدد .2

" ،  10 -1 من  " هايعدد العاملين ف% من مكاتب المراجعة  بلغ 1122 أن(  29ًبًن جةد  ريم )

 ." 15 -11من ها " عدد العاملين فيأن% من مكاتب المراجعة  بلغ  2049 و

 

 ( 19جدول رطم )

 عدد العاممين في ملتب المراجعة

 النسبة المئوية التكرار عدد العاممين في ملتب المراجعة

 4251 46                             10 -1 من  

 1851 10 15 -11من 

 050 0 20-16من   

 050 0 فأكثر 20

  10050 56 المجمد 
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 الدراسة محاورتحليل فقرات و 

( لتحلًلل  اقلرات االاللتب ن    دتكللدن One Sample T testللعًنلل  الداحلة  )  Tتلم االلتخةام اختبل ر 
المحادب  اكبر ملن يًمل   tالاقر  اًج بً  بمعنى سن ساراة العًن  ًدااقدن على محتداه  إ ا ك نت يًم   

t  50دالدزن النابي اكبلر ملن  0406ي  من س القًم  االحتم لً  سد ) 840الجةدلً   دالتي تا دي  %
المحاللدب   t(  دتكللدن الاقللر  الللبً  بمعنللى سن ساللراة العًنلل  ال ًدااقللدن علللى محتداهلل  إ ا ك نللت يًملل   

داللدزن النالبي  0406)سد القًم  االحتم لً  اي  ملن 840-الجةدلً  دالتي تا دي    tسصغر من يًم  
 0406دتكدن آرا  العًن  اي الاقر  مح ًة  إ ا ك ن ماتد  الةالل  له  اكبر من   %(  50اي  من 

 فرضيات الدراسة

 :الارضً ت الت لً  صً غ  بن ً  على مككل  الةراا  دسهةااه  تم

ا  غزة على تؤثر متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  طط : "الفرضية الرئيسية
 جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات"

تار  منه  الارضً ت الارعً  الت لً :  ًد

 لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي دكلهرت. المراجعل  نكل ط مكتلب حجلم كبلر ًلؤثر -2
 الحا ب ت 

 يتبييين أن المتوسييطو ( 88للعًنلل  الداحللة  دالنتلل مت مبًنلل  اللي جللةد  ريللم ) tتللم االلتخةام اختبلل ر 
% وهيي  اكبيير  ميين  الييوزن 92068، و الييوزن النسييب   يسيياوي   4064 الحسيياب  تسيياوي 
 tوهيي  اكبيير ميين طيميية   210996المحسييوبة تسيياوي   t% " وطيميية 61النسييب  المحايييد " 

مما  1015وه  اطل  من  10111و والقيمة االحتمالية تساوي  201 الجدولية والت  تساوي 
لل. تلأثًر إًجل بي داععل    د ًعمل  عللى  دكلهرت. المراجعل  نكل ط مكتلب حجلم كبلرأن  يدل على 
   بمعنلى سنل. كلمل  كبلر حجلم نكل ط مكتلب الحال ب ت لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  تحالًن

المراجع  ملن حًل  دجلدة علةة كبًلر ملن الملدظاًن المتخصصلًن  دي الخبر لل دالملؤهلًن علمًلً   
لل ة  اًلللراةات مكتلللب المراجعللل  بالللبب كثلللر  عململل. كللل   لللل  ًاللل هم الللي تحالللًن جلللدة  األةا   دًز

 المهني لمراجعي الحا ب ت 
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 (88جةد  ريم )

 مكتب مراجعة الحساباتنشاط حجم 

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 tطيمة  النسب 

القيمة 
 االحتمالية

 الي المراجعل  دكلهرت. نكل ط مكتلب حجلم كبلر ًلؤثر
 الحا ب ت  لمراجعي مهنيال األةا  جدة  تحاًن

4.64 0.586 92.86 20.996 0.000 

 

ل ة  تلؤثر  8  لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي المراجعل  مك تلب بلًن المن اال  حلة  ًز
 .الحا ب ت

يتبين أن المتوسط و ( 88للعًن  الداحة  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم ) tتم ااتخةام اختب ر 
% وه  اكبر  من  الوزن النسب  87014ن النسب   يساوي   ، و الوز 4036الحساب  تساوي

الجدولية والت   tوه  اكبر من طيمة   140121المحسوبة تساوي   t% " وطيمة 61المحايد " 
 ًز ة أن مما يدل على  1015وه  اطل  من  10111و والقيمة االحتمالية تساوي   201 تساوي 

جب الحا ب ت لمراجعي المهني األةا  جدة  تحاًن اي تؤثر المراجع  مك تب بًن المن اا  حة    ًد
 مراع   سن المن اا  المقصدة  هي المن اا  على صعًة الجدة  دلًات المن اا  الاعًر  

 (88جةد  ريم )

 ديادة حدة المنافسة بين ملاتب المراجعة

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 tطيمة  النسب 

القيمة 
 ليةاالحتما

ل ة  تلؤثر  الي المراجعل  مك تلب بلًن المن اال  حلة  ًز
 0.000 14.021 87.14 0.724 4.36 .الحا ب ت لمراجعي المهني األةا  جدة  تحاًن

 

السمعة الجيدة لمكتب مراجعة الحسابات ف  تحسين جودة األداء المهن  لمراجع   تؤثر .3
 الحسابات

 

يتبين أن المتوسط الحساب  و ( 84ي جةد  ريم )للعًن  دالنت مت مبًن  ا tتم ااتخةام اختب ر 
% وه  اكبر  من  الوزن النسب  المحايد "  86017، و الوزن النسب   يساوي  4031تساوي
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 الجدولية والت  تساوي  tوه  اكبر من طيمة   140232المحسوبة تساوي   t% " وطيمة 61
الامع  الجًة   أن ما يدل على م 1015وه  اطل  من  10111والقيمة االحتمالية تساوي    201

اي تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت سي سن. ًتم تةاد   لمكتب مراجع  الحا ب ت تؤثر
اام المكتب بًن الع م  بامع  حان  من حً  يل  عةة الةع د  القض مً   دجدة اًرق مراجع  

ةا  ي ب  على جدة  األمهن  ددجدة نظم للر االلتزام ب لقدانًن دالمع ًًر المنظم  للمحتر  د د خبر   
 0اي المكتب 

 (84جةد  ريم )

 امع  مكتب مراجع  الحا ب ت 

 الفقرة
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 tطيمة  النسب 

القيمة 
 االحتمالية

الالمع  الجًللة  لمكتلب مراجعلل  الحال ب ت اللي تحالًن جللدة   تلؤثر
 0.000 14.232 86.07 0.685 4.30 ت األةا  المهني لمراجعي الحا ب 

 

 الحا ب ت  لمراجعي المهني األةا  جدة  تحاًن اي المراجع  ستع ب ارتا   ًؤثر  4
 

يتبين أن المتوسط و ( 86للعًن  الداحة  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم ) tتم ااتخةام اختب ر 
من  الوزن النسب   % وه  اكبر   81036، و الوزن النسب   يساوي  4012 الحساب  تساوي

الجدولية والت   tوه  اكبر من طيمة    80423المحسوبة تساوي  t% " وطيمة 61المحايد " 
أن  مما يدل على  1015وه  اطل  من  10111و والقيمة االحتمالية تساوي    2.04 تساوي 
تتطلب جدة  حً  ، الحا ب ت لمراجعي المهني األةا  جدة  تحاًن اي ًؤثر المراجع  ستع ب ارتا  

األةا  المهني سن ال تكدن ستع ب التةيًق زهًة  بحً  تؤثر البً  على جدة  األةا  المهني  دال سن 
  ب  ًجب سن تكدن األتع ب مقةر  بن ً  على الجهة المخطط ل. دالما دم ت تتر  للتقةًر الكخصي

  دللعم  على ًز ة  جدة  األةا  د ل  لتةعًم ااتقللً  المةيق، دبن ً  على االختب رات المندي اجراؤه 
 المهني لعملً  المراجع  
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 (86جةد  ريم )

 ارتفا  أتعاب مكتب المراجعة

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسب 

 tطيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي المراجعل  ستعل ب ارتال   ؤثرًل
 0.000 8.423 80.36 0.904 4.02 الحا ب ت  لمراجعي

 

 المهني األةا  جدة  تحاًن اي المراجع  مح  المنك ت نك ط اي المراجع  مكتب تخصص ًا هم
 الحا ب ت لمراجعي

يتبين أن المتوسط و ( 85للعًن  الداحة  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم ) tتم ااتخةام اختب ر 
% وه  اكبر  من  الوزن النسب   82051، و الوزن النسب   يساوي  4013الحساب  تساوي 

الجدولية والت   tوه  اكبر من طيمة  90856المحسوبة تساوي    t% " وطيمة 61المحايد " 
أن  مما يدل على  1015وه  اطل  من  10111و والقيمة االحتمالية تساوي  201 تساوي 
 المهني األةا  دة ج تحاًن اي ًا هم المراجع  مح  المنك ت نك ط اي المراجع  مكتب تخصص
د ل  ًرجع ألاب ب متعةة  منه  ةراً  مكتب مراجع  الحا ب ت بكك  ساض   الحا ب ت لمراجعي

إض ا  إلى تقلً  الديت ال ي ب لمنكأ  التي ًقدم بتةيًقه   دالقدانًن التي ًتم تطبًقه  اي المنكأ   
 ًحت ج. مكتب المراجع  لتةيًق المنكأ  مح  المراجع  

 (85جةد  ريم )

  معًن نك ط اي المراجع  مكتب تخصص

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 tطيمة  النسب 

القيمة 
 االحتمالية

 اي المراجع  مح  المنك ت اي نك ط المراجع  مكتب تخصص ؤثرً
 الحا ب ت  لمراجعي المهني األةا  جدة  تحاًن

4.13 0.854 82.50 9.856 0.000 

 

ا   ماتد  التأهً  المهني دالعملي ألعض   اًرق المراجع  اي تحاًن جدة  األةا  ًا هم ارت .5
 .المهني لمراجعي الحا ب ت

6.  
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يتبيييين أن المتوسيييط و ( 80للعًنللل  الداحلللة  دالنتللل مت مبًنللل  الللي جلللةد  ريلللم ) tتلللم االللتخةام اختبللل ر 
زن النسيب  % وهي  اكبير  مين  اليو   91043، و الوزن النسيب   يسياوي  4057الحساب  تساوي

الجدوليية والتي   tوهي  اكبير مين طيمية    23.55المحسوبة تسياوي    t% " وطيمة 61المحايد " 
ارتال   أن  مما يدل على  1015وه  اطل  من  10111والقيمة االحتمالية تساوي    201 تساوي 

لللق المراجعللل  ًاللل هم الللي  مهنلللي تحالللًن جلللدة  األةا  المالللتد  التأهًللل  المهنلللي دالعمللللي ألعضللل   اًر
زاةت علةة كلمل  لمراجلع  الحال ب ت  د  دالعمللي لمراجعي الحا ب ت  حً  سن. كلم  زاة التأهً  العلمي

اندات عم  مكتلب المراجعل  دتةيًقل. عللى منكل ت مختلال  دبتخصصل ت متعلةة   دكلمل  تلقلى مكتلب 
بً  اي ك  جةًة على صعًة المهن   كلم  سثر  ل  كل. دا هم اي ت حالًن جلدة  المراجع  ةدرات تةًر

 األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت 

 (80جةد  ريم )

 ارتا   ماتد  التأهً  المهني دالعملي ألعض   اًرق المراجع 

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 tطيمة  النسب 

القيمة 
 االحتمالية

لق المراجعل   ؤثرً ارتا   ماتد  التأهً  المهني دالعملي ألعضل   اًر
 0.000 23.550 91.43 0.499 4.57 تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت  يا

 

األةا  المهني  جدة  على الب ً  التأثًر إلى المراجع  مح  للمنكأ  االاتك ًر  الخةم ت تقةًم ًؤةي .8
 لمراجعي الحا ب ت

 

يتبيييين أن المتوسيييط و ( 82للعًنللل  الداحلللة  دالنتللل مت مبًنللل  الللي جلللةد  ريلللم ) tتلللم االللتخةام اختبللل ر 
مين  اليوزن النسيب    اطيل% وهي   55036، و اليوزن النسيب   يسياوي   2077الحساب  تسياوي

الجدوليية والتي   tمين طيمية  اطيل وهي     10519المحسيوبة تسياوي  t% " وطيمية 61المحاييد " 
 ًمتقةان  مما يدل على  1015وه  اطل  من  10111و والقيمة االحتمالية تساوي   201 تساوي 
األةا  المهنلي لمراجعلي  جلدة  عللىاللبي   تلأثًرلل.  المراجعل  محل  للمنكلأ  االاتكل ًر  الخلةم ت
  حً  سن تقلةًم مكتلب المراجعل  الخلةم ت االاتكل ًر   للمنكلأ  محل  المراجعل  ًعمل  عللى الحا ب ت

 التأثًر على ااتقللً   دحً ةً  المةيق 
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 (82جةد  ريم )

  ت االاتك ًر تقةًم مكتب المراجع  الخةم

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 tطيمة  النسب 

القيمة 
 االحتمالية

 التلأثًر إللى المراجعل  محل  للمنكلأ  االاتكل ًر  الخلةم ت تقلةم ًلؤةي
 55.36 1.144 2.77 األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت  جدة  على الب ً 

-
1.519 

0.135 

 

 

 التأثًر إلى المنك ت نا  حا ب ت مراجع  اي المراجعدن ًمضًه  التي اتالاند  عةة ًز ة  تؤةي .4
 الحا ب ت لمراجعي المهني األةا  جدة  على

يتبين أن المتوسط و ( 89للعًن  الداحة  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم ) tتم ااتخةام اختب ر 
الوزن النسب    من  اطل% وه    55036 ، و الوزن النسب   يساوي  2077 الحساب  تساوي

الجدولية والت   tمن طيمة  اكبر وه    20191المحسوبة تساوي  t% " وطيمة 61المحايد " 
أن  مما يدل على  1015وه  اطل  من  10111و والقيمة االحتمالية تساوي    201 تساوي 
 أثًرالت إلى تؤةي المنك ت نا  حا ب ت مراجع  اي المراجعدن ًمضًه  التي الاندات عةة ًز ة 
  حً  سن المراجع ًاتطًع التعر  بصدر  جًة  الحا ب ت لمراجعي المهني األةا  جدة  على اًج بً ً 

تمكن من تقًًم نظ م الري ب  الةاخلً  اًه  دمعرا  مداطن الضع    على طبًع  نك ط المنكأ  ًد
  إض ا  إلى تحاًن تناً  اختب رات المراجع 

 (89جةد  ريم )

 لتم يمضيها مكتب المراجعة فم مراجعة  المنشآتزيادة عدد السنوات  ا

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسب 

 tطيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 حال ب ت مراجعل  الي المراجعلدن ًمضًه  التي الاندات عةة ًز ة  تؤةي
 لمراجعلي المهنلي األةا  جلدة  عللى اللب ً  التلأثًر إللى المنكل ت نال 

 .الحا ب ت
2.77 0.831 55.36 2.090 0.041 
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 لمراجعي الحا ب ت المهني األةا  جدة  تحاًنًا هم تدار نظم الكتردنً  اي مكتب المراجع  اي  .1

 

( د ًتبًن سن المتداط الحا بي 80للعًن  الداحة  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم ) tتم ااتخةام اختب ر 
% 50% دهي اكبر  من  الدزن النابي المح ًة "  90492  د الدزن النابي  ًا دي 4466تا دي  
د    840 الجةدلً  دالتي تا دي  tدهي اكبر من يًم     254584المحادب  تا دي  t" ديًم  

تدار نظم الكتردنً  اي مم  ًة  على  سن  0406دهي اي   من  04000دالقًم  االحتم لً  تا دي 
 اي ًا عة سن. حً  لمراجعي الحا ب ت  مهنيال األةا  جدة  تحاًنمكتب المراجع  ًا هم اي 

  التةيًق سةل  جدة  تحاًن

 (80جةد  ريم )

 توفر نظم الكترونية فم مكاتب المراجعة

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسب 

 tطيمة 
القيمة 
 االحتمالية

ًللللةعم تللللدار نظللللم الكتردنًلللل  اللللي مكتللللب المراجعلللل  اللللي 
 لمراجعي الحا ب ت  المهني  األةا جدة  تحاًن

4.55 0.689 90.91 16.634 0.000 

 

لمراجعي  المهني األةا  جدة  تحاًن اي المراجع  مكتب لة  اع   اتص   نظ م دجدة ًا هم .10
 الحا ب ت

 

و يتبيييين أن المتوسيييط ( 82للعًنللل  الداحلللة  دالنتللل مت مبًنللل  الللي جلللةد  ريلللم ) tتلللم االللتخةام اختبللل ر 
% وهي  اكبير  مين  اليوزن النسيب   91071و الوزن النسيب   يسياوي  ،  4054الحساب  تساوي

الجدوليية والتي   tوهي  اكبير مين طيمية   160738المحسوبة تسياوي   t% " وطيمة 61المحايد " 
مميا ييدل عليى  أن  1015وهي  اطيل  مين  10111و والقيمية االحتماليية تسياوي    2.04 تسياوي 
لمراجعلي  المهنلي األةا  جلدة  تحالًن الي ًال هم عل المراج مكتلب للة  اتصل   اعل   نظل م دجلدة

 مكل رك  خلل  ملن المراجعل    مكتلب إللى االنتمل   رد  ًعمل  عللى تعمًلق الحال ب ت  حًل  سنل.
 األمث  االاتخةام المه م  كم  ًعم  على تحقًق تناً  دسا لًب دالبرامت الخطط من يك  اي المراجعًن
إضل ا  إللى  المهل م تناًل  دسال لًب دالتدجًهل ت ب لتعلًمل ت ًنالملراجع إبللغ خلل  ملن المت ح  للمدارة
بًل  اللةدرات دعقلة الحال ب ت مراجعلي سةا  الي القصلدر سدجل. عللى التعلر   التلي المتخصصل  التةًر
 .سةامهم ماتدً ت تحاًن اي تا عة



84 

 

  (82جةد  ريم )

 وجود نظام اتصال لدى مكتب المراجعة

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 ياريالمع

الوزن 
 النسب 

 tطيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 تحالًن الي المراجعل  مكتلب للة  اتصل   اعل   نظل م دجدة ؤثرً 
 .لمراجعي الحا ب ت المهني األةا  جدة 

4.54 0.687 90.71 16.738 0.000 

 

ًالل هم التللزام مكتللب المراجعلل  بقداعللة دآةاب الالللد  المهنللي اللي تحاللًن جللدة  األةا  المهنللي   22
 الحا ب ت  لمراجعي

 

يتبين أن المتوسط و ( 88للعًن  الداحة  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم ) tتم ااتخةام اختب ر 
% وه  اكبر  من  الوزن النسب     85036، و الوزن النسب   يساوي 7077الحساب  تساوي

  الجدولية والت tوه  اكبر من طيمة    310154المحسوبة تساوي  t% " وطيمة 61المحايد " 
أن  مما يدل على  1015وه  اطل  من  10111و والقيمة االحتمالية تساوي    201 تساوي 

التزام مكتب المراجع  بقداعة دآةاب الالد  المهني ًا هم اي تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي 
دة  حً  سن االلتزام ب ةاب ديداعة الالد  المهني ًعني الدصد  إلى ةرج  مرتاع  من ج، الحا ب ت
 األةا  

 (88جةد  ريم )

 التدام ملتب المراجعة بقواعد وآداب السموك المهني

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 tطيمة  النسب 

القيمة 
 االحتمالية

المهنلللي الللي  ًاللل هم التلللزام مكتلللب المراجعللل  بقداعلللة دآةاب الاللللد 
 0.000 31.054 95.36 0.426 4.77 تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت 
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 مظاهر االستدالل على جودة المراجعةالثان : تحليل فقرات المحور 

( دال ي ًبًن آرا  ساراة عًن  88للعًن  الداحة  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم ) tتم ااتخةام اختب ر 
من  رتب   تن زلً ً م( مظاهر االستدالل على جودة المراجعة) الثان الةراا  اي اقرات المحدر 

 األكثر مدااق  إلى األي  مدااق  على ك  اقر  حاب الدزن النابي لك  اقر  كم  ًلي:

"  0.000%"  دالقًمللل  االحتم لًللل  تاللل دي "  92.14" بللللغ اللللدزن النالللبي   "   2الللي الاقلللر   ريلللم "  2
 "  يل  عةة الةع د  القض مً " ًة  على مم   0406دهي سي  من 

"  0.000%"  دالقًمللل  االحتم لًللل  تاللل دي "  85.82" بللللغ اللللدزن النالللبي   "   4"الللي الاقلللر   ريلللم   8
 "  عةم ارتب ط مكتب المراجع  بعمً  ًاتقر إلى النزاه  دالكا اً " ًة  على مم   0406دهي سي  من 

"  دهي 0.000%"  دالقًم  االحتم لً  تا دي "  82.86" بلغ الدزن النابي  "  8اي الاقر   ريم "  8
  عةم تغًًر مكتب المراجع  من يب  عملم.مم  ًة  على "  0406من  سي 

"  0.000 %"  دالقًملل  االحتم لًللل  تاللل دي " 82.22 "بلللغ اللللدزن النالللبي    "  8اللي الاقلللر   ريلللم "  4
 "  يعةم تعر  مكتب المراجع  لإلال  الم   مم  ًة  على " 0406دهي سي  من 

مظاهر االستدالل على ) الثان لجميع فقرات المحور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحساب  
% وه  اكبر  من  الوزن 85071، و الوزن النسب   يساوي   4029( تساوي  جودة المراجعة

الجدولية  tوه  اكبر من طيمة    160578المحسوبة تساوي  t% " وطيمة 61النسب  المحايد " 
 مما يدل على  1015وه  اطل  من  10111والقيمة االحتمالية تساوي    201  والت  تساوي 

 .وجود مظاهر االستدالل االيجابية على جودة المراجعة

 (33جدول رطم )

 مظاهر االستدالل على جودة المراجعة: الثان تحليل فقرات المحور 

 

 مسلسل
 الفقرة

اب 
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

ب 
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
طي

t
 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 0.000 22.760 92.14 0.528 4.61 الةع د  القض مً يل  عةة  2

 0.000 9.266 82.86 0.923 4.14 عةم تغًًر مكتب المراجع  من يب  عملم. 8

 0.000 8.463 82.22 0.965 4.11  عةم تعر  مكتب المراجع  لإلال  الم لي 8
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 مسلسل
 الفقرة

اب 
حس

ط ال
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

ب 
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
طي

t
 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

علللةم ارتبللل ط مكتلللب المراجعللل  بعمًللل  ًاتقلللر إللللى النزاهللل   4
 0.000 12.987 85.82 0.737 4.29 دالكا اً 

 0.000 16.578 85.71 0.580 4.29 جمًع الاقرات 

 8404" تا دي 80د ةرج  حًر  "  0406الجةدلً  عنة ماتد  ةالل   tيًم  

 سائل تحسين جودة األداء المهن  لمراجع  الحساباتو : الثال تحليل فقرات المحور 

( دال ي ًبًن آرا  ساراة عًن  84بًن  اي جةد  ريم )للعًن  الداحة  دالنت مت م tتم ااتخةام اختب ر 
مرتب   ( وسائل تحسين جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات) الثال الةراا  اي اقرات المحدر 

 تن زلً  من األكثر مدااق  إلى األي  مدااق  على ك  اقر  حاب الدزن النابي لك  اقر  كم  ًلي:

"  دهي سي  0.000%"  دالقًم  االحتم لً  تا دي "  94.55" ن النابي  بلغ الدز  "  2اي الاقر   ريم "   2
بلللغ الللدزن  "  6اللي الاقللر   ريللم "  دجللدة معلل ًًر للري بلل  علللى جللدة  المراجعلل مملل  ًللة  علللى "  0406مللن 

ممل  ًلة  عللى سن "  0406"  دهلي سيل  ملن 0.000%"  دالقًم  االحتم لً  تا دي "  92.50" النابي  
 "  المراجع  بأن ًجت ز مراجعده  عةةًا معًنً  من ا ع ت التعلًم المهني الماتمر إلزام مك تب

"  دهي سي  0.000%"  دالقًم  االحتم لً  تا دي "  91.07" بلغ الدزن النابي   "  2اي الاقر   ريم "   8
 "  تةعًم ااتقل  المراجعمم  ًة  على "  0406من 

"  دهي سي  0.000%"  دالقًم  االحتم لً  تا دي "  89.64" ي  بلغ الدزن الناب "  8اي الاقر   ريم "   8
 "  الري ب  على جدة  المراجع  بدااط  مراجع  النظًرمم  ًة  على سن "  0406من 

"  دهي سي  0.000%"  دالقًم  االحتم لً  تا دي "  89.64" بلغ الدزن النابي   "  8اي الاقر   ريم "   4
 " ي ب  على جدة  المراجع  عن طًرق هًم  حكدمً  الر مم  ًة  على سن "  0406من 

وسائل تحسين جودة األداء ) الثال وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحساب  لجميع فقرات المحور 
% وه  اكبر  من  91043، و الوزن النسب   يساوي   4057( تساوي المهن  لمراجع  الحسابات
 tوه  اكبر من طيمة    230183سوبة تساوي المح t% " وطيمة 61الوزن النسب  المحايد " 

مما يدل  1015وه  اطل  من  10138و والقيمة االحتمالية تساوي      201الجدولية والت  تساوي 
 من طبل مراجع  الحسابات.وسائل تحسين جودة األداء المهن  استخدام على 
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 (34جدول رطم )

 اء المهن  لمراجع  الحساباتوسائل تحسين جودة األد: الثال تحليل فقرات المحور 

 الفقرة مسلسل

اب 
حس

ط ال
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

ب 
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
طي

t
 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 0.000 24.379 94.55 0.525 4.73 دجدة مع ًًر للري ب  على جدة  المراجع  2

 0.000 18.401 89.64 0.603 4.48 الري ب  على جدة  المراجع  بدااط  مراجع  النظًر 8

 0.000 14.545 89.64 0.763 4.48 الري ب  على جدة  المراجع  عن طًرق هًم  حكدمً   8

 0.000 16.962 91.07 0.685 4.55 تةعًم ااتقل  المراجع 4

إلللزام مك تللب المراجعلل  بللأن ًجتلل ز مراجعدهلل  عللةةًا معًنللً   6
 0.000 20.622 92.50 0.590 4.63 من ا ع ت التعلًم المهني الماتمر

 0.000 23.083 91.43 0.509 4.57 جمًع الاقرات 

 840" تا دي 66د ةرج  حًر  "  0406الجةدلً  عنة ماتد  ةالل   tيًم  

 :الثانيةالفرضية الرئيسة 

المرتبطة حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وجدت     
تعزى للمتغيرات  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحساباتبمكاتب المراجعة ف  ططا  

(  الوظيفي المسمي،  المهنية الشهادة، الخبرة سنوات عدد،  التخصص، العلمي المؤه )الديموغرافية 
 05.0عند مستوى داللة 

نبثق من ه ، الارضً  الارضً ت الارعً  الت لً   :ًد

الخارجية حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة ائيًا بين آراء أفراد العينة فروق دالة إحص وجدت
تعزى إلى  المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 %5عند مستوى داللة  العلمي المؤه 

تأثًر متغًرات حد  الاردق اي آرا  عًن  الةراا   تم ااتخةام اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي الختب ر
بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي 

المحادب   Fد ًتبًن سن يًم   (%5عنة ماتد  ةالل    العلمي المؤه الحا ب ت تعز  إلى 
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كم    8420الجةدلً  دالتي تا دي  Fدهي اي  من يًم     04896مع  تا دي  لجمًع المح در مجت
مم  ًة  على عةم دجدة  0406دهي اكبر من    04045سن القًم  االحتم لً  لجمًع المح در تا دي 

تأثًر متغًرات بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي اردق اي آرا  ساراة العًن  حد  
عنة ماتد  ةالل   العلمي المؤه ز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت تعز  إلى يط   غ

05.0  

 (35جدول رقم) 

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  حول  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 العلمي المؤه إلى تعزى   لمراجع  الحسابات ططا  غزة على جودة األداء المهن

مجمو   مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 طيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تأثير متغيرات بيئة المراجعة 
المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  
ططا  غزة على جودة األداء 
 المهن  لمراجع  الحسابات

 0.048 2 0.097  تبًن المجمدع

0.295 

 

0.746 

 
 0.164 53 8.690 ةاخ  المجمدع ت

  55 8.787 المجمد 

 8420تا دي  0406" دماتد  ةالل  53  2الجةدلً  عنة ةرج  حًر  " Fيًم  

المرتبطة بمكاتب حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وجدت
عند  التخصصتعزى إلى  ة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحساباتالمراجع

 %5مستوى داللة 

تأثًر متغًرات حد  تم ااتخةام اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي الختب ر الاردق اي آرا  عًن  الةراا  
ط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي ي

المحادب  لجمًع  Fًتبًن سن يًم    د %5عنة ماتد  ةالل    التخصصالحا ب ت تعز  إلى 
  كم  سن   8402الجةدلً  دالتي تا دي  Fدهي اي  من يًم   04629المح در مجتمع  تا دي  

مم  ًة   على عةم دجدة  0406دهي اكبر من    04586ي القًم  االحتم لً  لجمًع المح در تا د 
تأثًر متغًرات بًم  المراجع  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   اردق اي آرا  ساراة العًن  حد  

  %5عنة ماتد  ةالل   التخصصغز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت تعز  إلى 
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 (36جدول رقم )

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  حول  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 التخصصإلى تعزى ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات 

 مصدر التباين عنوان المحور
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 طيمة

" F " 

 القيمة
 االحتمالية

تأثير متغيرات بيئة المراجعة 
الخارجية المرتبطة بمكاتب 

المراجعة ف  ططا  غزة على جودة 
 األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 0.096 3 0.289 بًن المجمدع ت

0.589 

 

0.625 

 
 0.163 52 8.498 ةاخ  المجمدع ت

  55 8.787 المجمد 

 8402 تا دي  0406" دماتد  ةالل  52  3"الجةدلً  عنة ةرج  حًر   Fيًم  

المرتبطة بمكاتب حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وجدت
 الخبرة سنوات عددتعزى إلى  المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 %5عند مستوى داللة 

تأثًر متغًرات حد  تم ااتخةام اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي الختب ر الاردق اي آرا  عًن  الةراا  
بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي 

  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم %5عنة ماتد  ةالل    الخبرة سنوات عددالحا ب ت تعز  إلى 
 Fدهي اي  من يًم     04000المحادب  لجمًع المح در مجتمع  تا دي   Fد ًتبًن سن يًم   (80)

دهي    04905  كم  سن القًم  االحتم لً  لجمًع المح در تا دي  8402الجةدلً  دالتي تا دي   
تأثًر متغًرات بًم  ساراة العًن  حد   مم  ًة   على عةم دجدة اردق اي آرا  0406اكبر من 

المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي 
  05.0عنة ماتد  ةالل   الخبرة سنوات عددالحا ب ت تعز  إلى 
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 (37دول رقم )ج

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  حول  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 الخبرة سنوات عددإلى تعزى ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات 

 

مجمو   مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 طيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

متغيرات بيئة المراجعة تأثير 
الخارجية المرتبطة بمكاتب 

المراجعة ف  ططا  غزة على جودة 
 األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 0.012 3 0.035 بًن المجمدع ت

0.070 

 

0.976 

 
 0.168 52 8.751 ةاخ  المجمدع ت

  55 8.787 المجمد 

 8402 تا دي  0406  " دماتد  ةالل52  3الجةدلً  عنة ةرج  حًر  " Fيًم  

الخارجية حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة توجد فروق 
تعزى إلى  المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 %5عند مستوى داللة   المهنية الشهادة

تأثًر متغًرات حد  ةام اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي الختب ر الاردق اي آرا  عًن  الةراا  تم ااتخ
بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي 

النت مت مبًن  اي جةد  ريم   د 05.0عنة ماتد  ةالل     المهنية الشهادةالحا ب ت تعز  إلى 
من يًم   اكبردهي    84909المحادب  لجمًع المح در مجتمع  تا دي   Fد ًتبًن سن يًم   (82)
F  دهي    04040  كم  سن القًم  االحتم لً  لجمًع المح در تا دي    8402الجةدلً  دالتي تا دي
تأثًر متغًرات بًم  المراجع  حد  مم  ًة   على دجدة اردق اي آرا  ساراة العًن   0406من  اي 

الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت 
     05.0عنة ماتد  ةالل    المهنية الشهادةتعز  إلى 
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 (38جدول رقم )

تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية المرتبطة بمكاتب حول  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
  المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات تعزى إلى العمر

 مصدر التباين عنوان المحور
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 طيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تأثير متغيرات بيئة المراجعة 
المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  
ططا  غزة على جودة األداء 
 المهن  لمراجع  الحسابات

 0.433 3 1.298 بًن المجمدع ت

2.979 

 

0.040 

 
 0.145 50 7.264 ةاخ  المجمدع ت

  53 8.563 المجمد 

 8402 تا دي  0406" دماتد  ةالل  50  3الجةدلً  عنة ةرج  حًر  " Fيًم  

 

 (39جدول رقم )

 المهنية   اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير الشهادة

 ACCA الفرق بين المتوسطات

      بريطانية      
CPA 

 أمريكية
ACPA  محاس       ب ق       انونم

 سخر  عربم           

ACCA       0.278 *0.448 0.063       بريطانية 

CPA 0.214 0.384  0.063- أمريكية 

ACPA م محاسب قانون

 0.170  0.384- *0.448- عربم           

  0.170 0.214- 0.278- سخر  

 

المرتبطة بمكاتب حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وجدت
  الوظيفي المسمي تعزى إلى المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 %5توى داللة عند مس

تأثًر متغًرات حد  تم ااتخةام اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي الختب ر الاردق اي آرا  عًن  الةراا  
بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي 

  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم %5ماتد  ةالل    عنة  الوظيفي المسميالحا ب ت تعز  إلى 
 Fدهي اي  من يًم     04480المحادب  لجمًع المح در مجتمع  تا دي   Fد ًتبًن سن يًم   (40)

دهي    04980  كم  سن القًم  االحتم لً  لجمًع المح در تا دي    8466الجةدلً  دالتي تا دي 
تأثًر متغًرات بًم  ًة   على عةم دجدة اردق اي آرا  ساراة العًن  حد  مم   0406اكبر من 
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المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي 
  %5عنة ماتد  ةالل    الوظيفي المسميالحا ب ت تعز  إلى 

 (04جدول رقم )

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  حول  (One Way ANOVA )تباين األحادي نتائج تحليل ال
   الوظيفي المسميإلى تعزى ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات 

 مصدر التباين عنوان المحور
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 طيمة

" F " 

القيمة 
 تماليةاالح

تأثير متغيرات بيئة المراجعة 
المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  
ططا  غزة على جودة األداء 
 المهن  لمراجع  الحسابات

 0.070 4 0.280 بًن المجمدع ت

0.420 

 

0.793 

 
 0.167 51 8.506 ةاخ  المجمدع ت

  55 8.787 المجمد 

 8466  تا دي  0406ةالل   " دماتد 51  4الجةدلً  عنة ةرج  حًر  " Fيًم  

الخارجية المرتبطة حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  يوجد
معمومذذات لمتعييزى  بمكاتييب المراجعيية فيي  ططييا  غييزة علييى جييودة األداء المهنيي  لمراجعيي  الحسييابات

،  عدد العاممين في ملتب المراجعة، ط مدة مداولة ملتب المراجعة لنشا) خاصة بملتب المراجعةال

 %5عند مستوى داللة  (تخصص عمل  ملتب المراجعة، الشهادات  التي يحممها مجمس اإلدارة

 وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

المرتبطة بمكاتب مراجعة حول تأثير متغيرات بيئة الفروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وجدت
مدة مداولة ملتب إلى تعزى  المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 %5عند مستوى داللة  المراجعة لنشاط 

ات تأثًر متغًر حد  تم ااتخةام اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي الختب ر الاردق اي آرا  عًن  الةراا  
بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي 

  دالنت مت مبًن  %5عنة ماتد  ةالل    مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط الحا ب ت تعز  إلى 
 اكبردهي   84850در مجتمع  تا دي المحادب  لجمًع المح  Fد ًتبًن سن يًم   (42اي جةد  ريم )

   04085  كم  سن القًم  االحتم لً  لجمًع المح در تا دي   8402الجةدلً  دالتي تا دي   Fمن يًم  
تأثًر متغًرات بًم  المراجع  مم  ًة   على دجدة اردق اي آرا  ساراة العًن  حد   0406من  اي دهي 

   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت تعز  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط
بًن اختب ر كاً. جةد  ريم   05.0عنة ماتد  ةالل   مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط إلى  ًد
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"  دالاردق لص ل  سنة فأكثر 15"   د " سنوات 10أقل من  - 5من ( سن الاردق بًن امتي "42)
 " سنوات 10قل من أ - 5من الام  " 

 (01جدول رقم )

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  حول  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 إلى مدة مزاولة مكتب المراجعة لنشاطوتعزى  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 مصدر التباين عنوان المحور
  مجمو 

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 طيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تأثير متغيرات بيئة المراجعة 
المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  
ططا  غزة على جودة األداء 
 المهن  لمراجع  الحسابات

 0.476 3 1.427 بًن المجمدع ت

3.360 

 

0.026 

 
 0.142 52 7.360 ةاخ  المجمدع ت

د المجم  8.787 55  

 8402 تا دي  0406" دماتد  ةالل  52  3الجةدلً  عنة ةرج  حًر  " Fيًم  

 (48جةد  ريم )

 مدة مداولة ملتب المراجعة لنشاط اختب ر كاً. للاردق بًن المتداط ت حاب متغًر 

 5أق    ل م    ن  الفرق بين المتوسطات
 سنوات

 10أق  ل م  ن  - 5م  ن 
         سنوات

أق   ل  – 10م   ن    
      سنة            15 من

15 
س       نة 

 فأكثر
 0.273 0.198 0.146-  سنوات 5أقل من 

 10أقل من  - 5من 
         سنوات

0.146  0.344 0.418* 

أقل من  – 10من    
      سنة            15

-0.198 -0.344  0.074 

  0.074- *0.418- 0.273- .سنة فأكثر 15

 

المرتبطة بمكاتب حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة آراء أفراد العينة فروق دالة إحصائيًا بين  وجدت
عدد العاممين في إلى تعزى  المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 %5عند مستوى داللة  ملتب المراجعة
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تيييأثير بلللًن إج بللل ت المبحلللدثًن حلللد    قالللرد الختبللل ر ال tالختبلل ر هللل ، الارضلللً  تلللم االللتخةام اختبللل ر 
المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  متغيرات بيئة المراجعة 

( د ًتبلًن 48دالنتل مت مبًنل  الي جلةد  ريلم ) عدد العاممين في ملتذب المراجعذةتعزى إلى  الحسابات
 المحاللللدب  tديًملللل    0406دهللللي اكبللللر مللللن  04058لجمًللللع المحلللل در تالللل دي  سن القًملللل  االحتم لًلللل 

مملل  ًللة  علللى   840الجةدلًلل  دالتللي تالل دي  tمللن يًملل   ايلل دهللي   04808المطلقلل   تالل دي المطلقلل 
تيأثير الي آرا  سالراة العًنل  حلد    5%عةم دجدة اردق  ات ةالل  إحص مً  عنة ماتد  ةالل  

رجية المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  الخامتغيرات بيئة المراجعة 
  عدد العاممين في ملتب المراجعةتعزى إلى  لمراجع  الحسابات

 (03جدول رقم )

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة في للفروق بين إجابات المبحوثين حول  tنتائج  اختبار  

 عدد العاممين في ملتب المراجعةدة األداء المهني لمراجعي الحسابات تعزى إلى قطاع غزة على جو

 الجزء
عدد العاممين 
في ملتب 
 المراجعة

الوسط  العدد
 tطيمة  االنحراف المعياري الحساب 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

تأثير متغيرات بيئة المراجعة 
المرتبطة بملاتب المراجعة في 
قطاع غدة عمى جودة األدا  

 مهنيال

 0.303- 0.378 4.267 46 10 -1 من

 

0.763 

 

 0.512 4.310 10 15 -11من 

 840" تا دي 64د ةرج  حًر  "  0406الجةدلً  عنة ماتد  ةالل   tيًم  

المرتبطة بمكاتب حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وجدت
الشذهادات  التذي  إلذىتعيزى  ى جيودة األداء المهني  لمراجعي  الحسياباتالمراجعة ف  ططا  غيزة علي

 05.0عند مستوى داللة  يحممها مجمس اإلدارة

تأثًر متغًرات حد  م ااتخةام اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي الختب ر الاردق اي آرا  عًن  الةراا  ت
لمراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب ا

  دالنت مت 05.0عنة ماتد  ةالل    الشهادات  التي يحممها مجمس اإلدارةالحا ب ت تعز  إلى 
 204249المحادب  لجمًع المح در مجتمع  تا دي   Fد ًتبًن سن يًم   (44مبًن  اي جةد  ريم )

  كم  سن القًم  االحتم لً  لجمًع المح در    8420الجةدلً  دالتي تا دي  F من يًم  اكبردهي 
تأثًر مم  ًة   على دجدة اردق اي آرا  ساراة العًن  حد   0406من  اي دهي    04000تا دي 

متغًرات بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني 
 %5عنة ماتد  ةالل   الشهادات  التي يحممها مجمس اإلدارةلحا ب ت تعز  إلى لمراجعي ا
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بًن اختب ر كاً. جةد  ريم ) "  دالاردق  الدكتوراة"   د"لبكالوريوسا( سن الاردق بًن امتي "44ًد
 " الدكتوراةلص ل  الام  "

 (00جدول رقم )

 حو (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات تعزى ل 
 الشهادات  التي يحممها مجمس اإلدارةإلى تعزى  إلى العمر

مجمو   مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 طيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تأثير متغيرات بيئة المراجعة 
المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  
ططا  غزة على جودة األداء 
 المهن  لمراجع  الحسابات

 1.215 2 2.429 بًن المجمدع ت

10.849 

 

0.000 

 
 0.112 52 5.822 ةاخ  المجمدع ت

  54 8.252 المجمد 

 8420تا دي  0406" دماتد  ةالل  52 2"الجةدلً  عنة ةرج  حًر   Fيًم  

 (05جدول رقم )

 اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير الشهادات  التي يحملها مجلس اإلدارة

 لبكالوريوسا الماجستير الدكتوراة الفرق بين المتوسطات

 *1.056 0.172  الدكتوراة

 0.884  0.172- الماجستير          

  0.884- *1.056- لبكالوريوسا

 

المرتبطة بمكاتب حول تأثير متغيرات بيئة المراجعة فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وجدت
تخصص عمل  ملتب إلى تعزى  المراجعة ف  ططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات

 05.0عند مستوى داللة  المراجعة  

تأثًر متغًرات بًم  حد  اختب ر تحلً  التب ًن األح ةي الختب ر الاردق اي آرا  عًن  الةراا  تم ااتخةام 
المراجع  الخ رجً  المرتبط  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت 

  دالنت مت مبًن  اي جةد  ريم 05.0عنة ماتد  ةالل    تخصص عمل  ملتب المراجعة  تعز  إلى 
 Fمن يًم   اكبردهي    54502المحادب  لجمًع المح در مجتمع  تا دي   Fد ًتبًن سن يًم   (42)

من  اي دهي    04002  كم  سن القًم  االحتم لً  لجمًع المح در تا دي    8402الجةدلً  دالتي تا دي 
تأثًر متغًرات بًم  المراجع  الخ رجً  المرتبط  عًن  حد  مم  ًة   على دجدة اردق اي آرا  ساراة ال 0406
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تخصص عمل  بمك تب المراجع  اي يط   غز  على جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت تعز  إلى 

بًن اختب ر كاً. جةد  ريم ) 05.0عنة ماتد  ةالل   ملتب المراجعة   ( سن الاردق بًن امتي " 45ًد
  " مؤسسات الغير ربحية"  دالاردق لص ل  الام  "مؤسسات الغير ربحية"   د" ات الصناعيةالشرك

 
 (06جدول رقم )

تأثير متغيرات بيئة المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  حول  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
  تخصص عمل  ملتب المراجعة  إلى تعزى  إلى العمرططا  غزة على جودة األداء المهن  لمراجع  الحسابات تعزى 

مجمو   مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 طيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تأثير متغيرات بيئة المراجعة 
المرتبطة بمكاتب المراجعة ف  
ططا  غزة على جودة األداء 
 المهن  لمراجع  الحسابات

جمدع تبًن الم  2.425 3 0.808 

6.608 

 

0.001 

 
 0.122 52 6.361 ةاخ  المجمدع ت

  55 8.787 المجمد 

 8402 تا دي  0406" دماتد  ةالل  52  3الجةدلً  عنة ةرج  حًر  " Fيًم  

 (40جةد  ريم )

 تخصص عمل  ملتب المراجعةاختب ر كاً. للاردق بًن المتداط ت حاب متغًر 

الفيييييييييييييييييرق بييييييييييييييييييين 
 سطاتالمتو 

ش                   ركات 
 التأمين

مؤسس   ات الغي   ر  البنوك
 ربحية    

الش                         ركات 
 الصناعية          

 0.444 0.266- 0.236-  شركات التأمين

 0.679 0.031-  0.236 البنوك

 *0.710  0.031 0.266 مؤسسات الغير ربحية    

  *0.710- 0.679- 0.444- الشركات الصناعية          
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 النتائج

ختبل ر المطللدب  اإحصل مي التحلًل  إجلرا  بعلة ل   الي عرضل. تلم دمل  الارضلً ت  دا   الةراال  النظًر
 تحاًن اي الما هم  سج  من الحا ب ت تةيًق جدة  اي المؤثر  العدام  تحةًة بغر  الا بق  دالةراا ت

 تم التدص  إلى النت مت الت لً : المطلدب  الماتد  إلى به  دالدصد  الحا ب ت  تةيًق جدة 

نكل ط   حجلم كبلر  :دهلي المراجعل  جلدة  عللى إيجاب  ريأثت ًرات الت لً دصلت الةراا  سن للمتغت  2
الخبلللر  المهنًللل  دالتأهًللل  العلملللي دالعمللللي لمراجعلللي الحاللل ب ت  المن االلل  بلللًن مك تلللب  المراجعللل   تلللبكم

لمراجعل  الي المراجع   المن اا  بًن مك تلب المراجعل   الالمع  الجًلة  لمكتلب المراجعل   تخصلص مكتلب ا
مراجعلل  منكلل ت معًنلل   تللدار نظللم الكتردنًلل  اللي الاللندات التللي ًقضللًه  المراجللع اللي  نكلل ط معللًن  عللةة
التزام مكتب المراجع  ب ةاب ديداعة الالد    تدار نظ م اتص   اع   اي مكتب المراجع مكتب المراجع   

لحالل ب ت دهللي: كثللر  الللةع دي علللى جللدة  مراجعلل  اأثيير سييلب   هنلل   بعلل  العداملل  لهلل   كملل  سن المهنللي
 القض مً  المرادع  ضة مكتب المراجع  دتقةًم الخةم ت االاتك ًر  لمكتب المراجع  

التللي تللؤثر اللي جللدة  المراجعلل  التللزام مكتللب المراجعلل  بقداعللة دآةاب الالللد   أهييم العوامييلإن مللن   8
العلمللي دالعملللي  ًلًهلل  دجللدة المهنللي  ًلًلل. كبللر حجللم نكلل ط مكتللب المراجعلل   ًلًلل. ارتالل   ماللتد  التأهًلل  

أطيل العواميل نظم الكتردنً  اي مكتب المراجع   ًلًه  دجدة نظ م اتص   اعل   للة  مكتلب المراجعل  دملن 
سهمً  دتأثًر اي جدة  المراجع  من دجه  نظر المةيقًن ارتا   حلة  المن اال  دتخصلص مكتلب المراجعل  

 اي منك ت معًن  
 المهتمل  األطلرا  جمًلع نظلر دجهل  ملن مًل هس المراجعل  جلدة  على االاتةال  مظ هر سكثر  سن  8

هللي يلللل  اللللةع دي القضلل مً  المرادعللل  ضلللة مكتللب المراجعللل   ًلًللل. عللةم ارتبللل ط مكتلللب  المراجعللل  بعملًلل 
المراجعلل  بعمًلل  ًاتقللر إلللى النزاهلل  دالكللا اً   ًلًلل. عللةم تغًًللر مكتللب المراجعلل  مللن يبلل  عملللؤ،  ثللم عللةم 

 إلال  الم لي تعر  مكتب المراجع  ل
سن ملللن سكثلللر داللل م  تحالللًن جلللدة  المراجعللل  سهمًللل  ملللن دجهللل  نظلللر الملللةيقًن الللل ًن كلللملتهم    4

إلزام مك تب المراجع  بأن ًجتل ز مراجعدهل  علةةًا االاتب ن  دجدة مع ًًر للري ب  على جدة  المراجع   ًلًه  
الري ب  على جدة  المراجعل    ًلًه  مراجعتةعًم ااتقل  ال   ًلًه معًنً  من ا ع ت التعلًم المهني الماتمر

  الري ب  على جدة  المراجع  عن طًرق هًم  حكدمً ًلًه   بدااط  مراجع  النظًر

ًا هم كبر حجم مكتب المراجعل  الي تحالًن جلدة  األةا  المهنلي لمراجعلي الحال ب ت  حًل  سن   6
داعلللة دآةاب الاللللد  المهنلللي  المك تلللب الكبًلللر  تحلللرص سن ًكلللدن عملهللل  الللي إطللل ر معللل ًًر المراجعللل  د ي

لتحلل اظ علللى اللمعته  المهنًلل   كملل  سن مك تللب المراجعلل  كبًللر  الحجللم تحللرص علللى تناًلل  إجللرا ات ري بلل  
 الجدة  بم  ًًزة من  اع لً  نت مت عملً  المراجع  
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 الحال ب ت  لمراجعلي المهنلي األةا  جدة  تحاًن اي المراجع  مك تب بًن المن اا  ًز ة  تا هم  5
 الاللد  ديداعلة آةاب المراجعل  معل ًًر دالق عملً تهل  تناًل  عللى المراجعل  مك تلب حرصت حً 

المهنلللي  حًللل  ًاضللل  المن االلل  عللللى ساللل   الجلللدة  دللللً  عللللى ساللل   االنخاللل   الللي تقلللةًر 
 األتع ب 

ًالل هم ارتاللل   ستعللل ب المراجعللل  الللي تحالللًن جلللدة  األةا  المهنلللي لمراجعلللي الحاللل ب ت  حًللل  سن    0
للل ة  إًلللراةات  مكتلللب المراجعللل  ًمكلللن مكتلللب المراجعللل  ملللن  االللتقط ب كلللداةر مهنًللل  دملللراجعًن ًز

ر مهلل رات المللراجعًن  محتللراًن اللي مجلل   مراجعلل  الحالل ب ت  كملل  سن المكتللب ًللتمكن مللن تطللًد
بً  لهم بهة  ًز ة  تأهًلهم دمقةرتهم اي مج   مراجع  الحا ب ت   دعقة ةدرات تةًر

حالل ب ت منكلل ت معًنلل  اللي تحاللًن جللدة  األةا  ًالل هم تخصللص مكتللب المراجعلل  اللي مراجعلل    2
لمراجعللي الحالل ب ت د للل  ألن تخصللص مكتللب المراجعلل  اللي منكلل ت معًنلل  دمعرالل  المللراجعًن 
بطبًعلل  هلل ، المنكللل ت ًالل عة المللةيقًن عللللى التخطللًط الالللًم لعملًللل  المراجعلل  دتناًلل  اختبللل رات 

 المراجع  التي تا هم اي اكتك   األخط   الجدهًر  

ةة الاندات التي ًقضًه  مراجعد الحا ب ت اي مراجعل  منكل ت معًنل  الي التلأثًر إًج بًلً  ع تؤثر  9
علللى جللدة  األةا  المهنللي لمراجعللي الحالل ب ت لمعللراتهم بطبًعلل  دنظلل م هلل ، المنكلل ت دمقللةرتهم 
لل  التللي ًمكللن سن تتداجللة اللي هلل ، المنكلل ت  إال سنلل.  الل ت الجدهًر علللى اكتكلل   األخطلل   دالتحًر

مكتللب المراجعلل  بعلل  النقلل ط التم تغًًللر  مكتللب المراجعلل  كلل  خملل  اللندات د للل  ًاضلل  سن ًلل
 الجدهًر  بابب ردتًنً  العم  دب لت لي عةم اكتك   االخط   دالتحًرا ت الجدهًر  

 األةا  المهني جدة  على الب ً  التأثًر اي المراجع  مح  للمنكأ ًا هم تقةًم خةم ت ااتك ًر     20
 ًعم  تقةًم خةم ت ااتك ًر  على  التقلً  من ااتقللً  المةيق  الحا ب ت  حً  لمراجعي

 لمراجعلي المهنلي األداء ج ودة تحس ين فم المراجعة مكتب فم جيد اتصال نظام وجود يساهم  22
 مكتلب دسهلةا  داً ال ت بخطلط الملراجعًن إبللغ الي االتصل   نظل م ألهمًل  نظلراً  الحال ب ت 
لملةيقًن ب إضل ا ت دالتعلةًلت لقلدانًن دمعل ًًر المراجعل    كم  ًالهع  ملن كًاًل  تبلًلغ االمراجع 

 المعمد  به  
ًاللل هم ارتاللل   مالللتد  التأهًللل  العلملللي دالعمللللي الللي تحالللًن جلللدة  األةا  المهنلللي لمراجعلللي   28

الحاللل ب ت  حًللل  سدضلللحت نتللل مت تحلًللل  االالللتبً ن دجلللدة خبلللرات دكاللل  ات مهنًللل  الللي مجللل   
   دلكللن ًبقللى هلل ا الع ملل  مللن سهللم العداملل  حًلل  ًحتلل ا المراجعلل  مللن حمللل  الم جاللتًر دالللةكتدرا

بًل  دالملؤتمرات دالنلةدات التلي  المةيقًن ب اتمرار لنظل م التعللًم المالتمر دااللتحل ق ب للةدرات التةًر
تن ي  يض ً  مراجع  الحا ب ت للرتق   ب لمهن  دللبق   ب اتمرار  على اتص   ب خر الماتجةات 
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ب المراجع  إلى التأثًر البً  على جدة  األةا  المهني  كم  ًؤةي إلى دالقدانًن المرادع  ضة مكت
التكلللًد  عللللى الللمع  مكتلللب المراجعللل  دلمللل  لهللل ا الع مللل  ملللن ةالالت عللللى علللةم كاللل    مكتلللب 

 المراجع  على صعًة المهن  

ًؤةي كثر  عةة الةع دي القض مً  المرادع  ضة مكتب المراجع  إلى االضرار بالمع  المكتلب     28
 ب لت لي عزد  المنك ت داألاراة عن التع م  مع المكتب   د 

ًالل هم االلتخةام نظللم الكتردنًلل  اللي مكتللب المراجعلل  اللي تحاللًن جللدة  األةا  المهنللي لمراجعللي    24
 الم لًل  العملًل ت تالجً  اي تاهً  ًا هم اآللً  المح ابً  النظم ااتخةام ألن الحا ب ت  نظراً 

لة ممل  هل  نت مج علن دالتقًرلر دحاظهل  دتكلغًله   المراجلع مداال   عللى مقلةر  المنكلأ  ملن ًًز
 اآللًل  المح البً  اللنظم حًل  تتضلمن ع لًل   دبةيل  من الب  زمنًل  اتلر  خلل  م لًل  بمعلدمل ت
 النظم تمت ز كم  دحاظه   الم لً  دتكغًله  العملً ت تاجً  الم  لضم ن ةيًق  ري بً  إجرا ات
ره   بإمك نً  اآللً   تطًد

ًعنللي التزامهللل  بماللتد  متقللةم ملللن  مكتللب المراجعللل  بلل ةاب ديداعللة الاللللد  المهنللي التللزامإن   26
 دآةاب ديداعلة للمراجعل   المهنًل  ب لمعل ًًر االلتلزام تعنليجدة  المراجع  حً  سن جدة  المراجعل  

ركل ةات المهنلي  الاللد   المهنًل  الهًمل ت تصلةره  التلي داإجلرا ات القداعلة دكل ل  المراجعل   دا 
  المراجع دنزاه  حً ة على دالمح اظ  المراجع   مهن  لتنظًم

 للةدره  المراجعل   مك تلب سةا  عللى ا علل  ري بل  دجلدة لمراجع ا عملً  جدة  تحاًن ًتطلب  25
  المراجع  مهن  امع  على المح اظ  اي
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 التوصيات
 ال  األ دجعلهل  مراجعل ال جلدة  بأهمًل  المراجعل  بعملًل  المهتمل  ات العليل  د  األطلرا  جمًع تدعً    2

  المراجعًن لتدعً  مهنً  نكرات إصةار خل  من د ل  المراجع  اختً ر عنة المن اب
  دالعمل  عللى دجلدة معل ًًر للري بل   المراجعل جلدة  عللى الري بل  بأهمً  المراجع  مك تب تدعً ضردر    8

 بهة  د ل  له  اللزم  داإجرا ات الاً ا ت بدضع إلزامهم مععلًه   
  الماتخةمًن ثق  دًز ة  المراجع  جدة  حاًنت

ضردر  التند  الي االتخةام  كلتى سال لًب الري بل  عللى جلدة  المراجعل  ملن مراجعل  النظًلر إللى الري بل    8
  على طًرق هًم  حكدمً   د ل  بهة  تحاًن جدة  األةا  المهني لمراجعي الحا ب ت

  إللى ج نلب ًنً  من ا ع ت التعلًم المهني المالتمرإلزام مك تب المراجع  بأن ًجت ز مراجعده  عةةًا مع  4
بًل  لمعرال  كل  جةًلة عللى صلعًة المهنل   االاتمرار اي حضدر درك ت العمل  دالنلةدات داللةدرات التةًر

   اي الع لم دلًبقدا على اتص   بك ا  القدانًن دالمع ًًر الماتجة 

 اداملة ملندات  د لل  للالتا ة  بحلة سيصلى خمل  النملع سي منكلأ   عمل  مكتلب المراجعل تحةًة اتر    6
 .التغًًر عةم ما د  من الحة الديت نا  داي االرتب ط مة  طد 

 ةرج  لةًهم ًتداارممن  الحا ب ت مةيقي إختً ر على التةيًق مك تب حرص ضردر   5
 دمعل ًًر بمبل ة  معرال  عللى ًكدنلدا دسن الك اًل   العملًل  دالخبلر  المن الب  العلملي التأهًل  ملن ك اًل 
 .علًه  المتع ر  لمح اب دا راجع الم

 ًتمد  لتكدن سا اً  دمنهجً  ًاًر علً. مراجعي الحا ب ت المهن  دالدكً ت دآةاب يداعة تبني ضردر   0
  المراجع   عملً  إتم م عنة ب. اإاترك ة

الضدابط  دضع خل  من اإمك ن بقةر دةعمه  الحا ب ت  مراجع إاتقللً  على المح اظ   2
 جدة  ماتد  سةا  إنخا   ثم دمن اإاتقللً  ه ، على التأثًر عةم خلله  من ًتم التي دالمحةةات

 .التةيًق عملً 
  عبر المن اا  الغًر مهنً   د ل  بهة  ج ب المًزة من العمل  األتع ب تخاً التصةي لمح دالت   9

ةا  المهني لمكتب المراجع   ألن جمًع ه ، األا لًب تؤةي ب ألا   إلى انته   ماهدم جدة  األ
 مةيق ألتع ب سةنى حة بتحةًة المهنً  دالمؤاا ت الجمعً ت يً م لمراجعي الحا ب ت  دضردر 

 لكًاً  دعلمً ً  من اب ً  نظ م ً  ار  مع عنه   التن ز  األحدا  من ح   بأً  ًجدز للمةيق ال الحا ب ت 
 .المةيق سةا  جدة  على ل   ًؤثر ال حتى الطراًن  بًن للما دم   ل  ًتر  دسال تحةًة األتع ب 
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الضلدابط  دضلع خلل  ملن اإمكل ن بقلةر دةعمهل  الحال ب ت  مراجلع إالتقللً  عللى المح اظل   20
 جلدة  مالتد  سةا  إنخا   ثم دمن اإاتقللً  ه ، على التأثًر عةم خلله  من ًتم التي دالمحةةات

 .التةيًق عملً 
الللهدل  التداصللل  بلللًن سعضللل   مكتلللب ضلللردر  دجلللدة نظللل م اتصللل   جًلللة ةاخللل  مكتلللب المح الللب  ل  22

المراجعلل  داللرع  اًصلل   كلل  ملل  ًاللتجة مللن  اضلل ا ت   اعلملل ت   يللدانًن  معلل ًًر د للل  للنهللد  
 بجدة  األةا  المهني للمراجعًن 

 المح البً  اللنظم االتخةام ألن   نظلراً ي مكتلب المراجعل لكتردنًل  الاالنظم الل التدالع الي االتخةام  28
  نت مجه  عن دالتقًرر دحاظه  دتكغًله  الم لً  العملً ت ً تاج اي تاهً  ًا هم اآللً 
 دسال المراجعل   لمهمل  الاللًم دالتناًل   المهني ب لتخطًط قً محرص مكتب التةيًق على ال ضردر   28
 إلى سهمً  ب إض ا  مقبدل   بةرج  إتم مه  مكتب. دساراة هد ًاتطًع ال مراجع  عملً  المراجع سً  ًقب 
ة  .المهن  سمدر اي ًاتجة دم  دالتعمًم ت  ب لنكرات التةيًق عم  اًرق تزًد
تم للمهن   المنظم  دالقدانًن التكًرع ت اي النظر إع ة  ضردر   24  دالقصدر النقص سدج. مع لج  ًد
 خل ص دبكلك  عنهل   الصل ةر  دالتعلًمل ت للتدجًهل ت اإللزام صا  المهنً  الجمعً ت إعط   مع اًه  
 .ب لجدة  خ ص بإتب   نظ م الحا ب ت تةيًق مك تب تلزم نً ي ند  نصدص دضع على العم 
تاعًلل  ةدر جمعًلل  المللراجعًن الالاللطًنً   دتداللًع ةامللر  نكلل طه  بحًلل  ًكللدن لهلل  ةدر ا علل  اللي   26

دضللع دنكللر القللدانًن دالمعلل ًًر التللي تللنظم العملل  الًللدمي للمللراجعًن اللي المًللةان دالعملل  علللى اصللةار 
ي م  الة بً  لراع ماتد  كا    المراجعًن الالاطًنًًن النكرات دالكتًب ت دا   درات التةًر
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 قائمة المراجع

 القرآن الكًرم

 لكتبا

 ةار صا   للنكر دالتدًزع  عم ن  "التدطيق الحدي  للحسابات"  (2999) جمع   سحمة حلم  
  828ص -الطبع  األدلى

  المراجعية معيايير شيرح -موسيوعة معيايير المراجعية"(  8004العل  ) عبلة طل رق حمل ة 
 الج معً   اإاكنةًر  الةار األد   الجز  " والعربية واألمريكية الدولية

 الطبعللل  الث لثللل   "الرطابييية الماليييية النظريييية والتطبيييييق" ( 2992)الكالللرادي  علللد  محملللدة  
 مطبع  االنتص ر لطب ع  االداات  االاكنةًر  

 اتها فيييي  مجيييياالت الخدميييية مبييييادئ اإلحصيييياء واسييييتخدام"  م(2995) ككلللل   محمللللة بهللللت
 ةار الطب ع  الحر   اإاكنةًر  مصر  "االجتماعية

  الطبع  األدلى  ةار الاكر للنكر دالتدًزع    "تدطيق الحسابات "  (2992)الا عي  عمرد  
 ةار صا   للنكر دالتدًزع   عم ن 

  قلل ت   "علييم تييدطيق الحسييابات النظييري"  (8022)رساللت محمللدة   احمللة كلبدنلل    عمللر زًر
 الطبع  األدلى   ةار الماًر  للنكر دالتدًزع دالطب ع   عم ن 

   .كلًلل  أصييول المراجعيية والرطابيية فيي  ظييل الكمبيييوتر واالنترنييت  "  (8000) اللًنحكللح ت "
  التج ر   ج مع  األزهر  مصر

 ( 8000عبةاهلل  خ لة)  "ةار دامل  للنكلر  "علم تدطيق الحسابات الناحية النظرية والعمليية  
  تدًزع   الطبع. الرابع   عم ندال

 ( 8002عبًلللةات   ديللل ن  دعلللة   عبلللة اللللرحمن  دعبلللة الخللل لق  ك ًلللة)  " ، البحييي  العلمييي
  عم ن: ةار الاكر  "مفهومو، أدواتو، وأساليبو

 ( 2996العاللل   صللل ل  حملللة)  " الميييدخل إليييى البحييي  فييي  العليييوم السيييلوكية فييي  العليييوم
 الًر  : مكتب  العبًك ن "  السلوكية
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 رسائل الماجستير والدلتوراه     
 

  العوامل المؤثرة ف  جودة تدطيق الحسيابات مين وجهية "( 8006) سبد هًن  إً ة حان حالًن
  ةراالل  ح للل  مك تللب تللةيًق الحالل ب ت اللي  "نظيير مييدطق  الحسييابات القييانونيين فيي  فلسييطين

 .الج مع  اإالمً ، "يط   غز 
   وجيودة الحسيابات لمراجعي  القانونيية المسيئولية بيين "العالطية  (8006سنً  ) سحمة سحمة 

 غًلر ةكتلدرا، القل هر   سطردحل    ج معل "الماليية القيوائم مسيتخدم  وطيرارات عمليية المراجعية
 منكدر  

 الميؤثرة عليى جيودة المراجعية الخارجيية "العواميل   (8002) األهة   عبة الالم اللًم ن ي الم
  را ل  م جاتًر  كلً  التج ر   يام المح اب  ظرية"ن -ف  الجمهورية اليمنية" دراسة ميدانية

 دالمراجع  

  رال ل   الجزائ ر، جامع ة،  " الجدائذر فذي الخارجيذة المراجعذة" ، (2002) آم ال ، يخلف بن
 م جاتًر غًر منكدر  

  تييأثير متغيييرات بيئيية المراجعيية الخارجييية علييى جييودة "   (8020) الجللل   سحمللة محمللة صلل ل
"   رالل ل  ةكتللدرا   نقللدة دم لًلل   اجعيي  الحسييابات فيي  الجمهورييية اليمنيييةاألداء المهنيي  لمر 
  8020ج مع  الجزامر  

  تحليييل وتقييييم إسييتراتيجية التخصيي  المهنيي  للمراجييع "  (8002) الحللةاة  الل م  عبللة الللرازق
   ةراال  تطبًقًل  عللى مك تلب الخارج  وأثره عليى جيودة األداء المهني  في  خيدمات المراجعية

 الج مع  اإالمً   را ل  م جاتًر  مح اب  دتمًد اي يط   غز "     الع مل   المراجع 
  ( 8005الخ للةي  سًملن اتحلي اضل )  "اإلسيالمية المصيارف خيدمات جيودة مسيتوى طيياس 

رال ل  م جالتًر  الج معل  اإاللمً   يطل    "  (العميال نظير وجهية فلسيطين )مين ف  العاملة
 غز   الاطًن 

 مييدى تييأثير التغيييير اإللزاميي  للمراجييع الخييارج  فيي  "   (8002)  ةاهلل نعملل نالخزنللةار  آًلل  جلل
ةراا  تطبًقً  على مك تلب دكلرك ت  - تحسين جودة المراجعة وتعزيز موضوعيتو واستقاللو"

 8002المراجع  دمةرا  الكرك ت الما هم  الع م  اي يط   غز  را ل  م جاتًر غًلر منكلدر  
  غز   الاطًن 
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 ت العمميةالدوريا
 

 نظير مين وجهية الحسيابات مراجعية جيودة في  المؤثرة العوامل  "(8020)جبران  محمة عللي 
ر المح الب    "اليمن ف  القانونين المحاسبين ج مع  صنع     النلةد  الث نًل  عكلر  لالب  تطلًد

  اي المملك  مهن  المح اب  اي المملك  العربً  الاعدةً  دتحةً ت القرن الح ةي دالعكردن
 (8004جربد   ًدا  محمدة  ) "الحسيابات ومراجعي  الميال  المجتميع بيين التوطعات فجوة 

 الةراال ت الالل   اإاللمً  الج معل  مجلل   "الفجيوة هيذه معالجة تضيييق وطرق القانونيين
    غز   الاطًن 367 ص   الث ني عكر العةة الث ني المجلة  اإنا نً 

   في  للمراجع الخيارج  المهن  التخص  مساهمة مجاالت" ( 8006)ًدا  محملدة جربد 
دارة جودة  لمً  كلً  التج ر   غز   الاطًن   مجل  الج مع  اإا"المراجعة عملية وا 

 (8002جربلد   ًدال  محملدة  )"في  الخيارج  للمراجيع اإللزامي  التغييير مسياهمة مجياالت 
 المراجعًن على بًقً تط ةراا  -واستقاللو موضوعيتو وتعزيز المراجعة عملية جودة تحسين

 المجللة  اإنال نً  الةراال ت الالل ) اإاللمً  الج معل  مجلل   غلز  يطل   الي الخل رجًًن
  094ص – 060 ص األد   العةة عكر  الا ة 

  القيياس الكميى لمحيددات حيياد المراجيع بهيدف تضيييق " ( 8004)كبًب راكة كلبًب الزغبى
ت  "الجودة فى المراجعة فجوة   242  صب لتطبًق على ةدل  الكًد

   التيدطيق عمليية في  المعلومات تكنولوجيا استخدام مدى" ،حملةان علعم طل   حمةدن 
اليرأي  تيدعم عاليية جيودة ذات أدلية عليى الحصيول عليى ذليا فلسيطين، وأثير اإللكترون  في 

اإاللمً   الالل   الج معل  "  مجلل الماليية القيوائم عدالية ميدى حيول للميدطق المحاييد الفني 
 2008 .ًن ًر 958 ص - 913 ص األد   العةة عكر  الا ة  المجلة اإنا نً  الةراا ت

 (2996الحمًة  عبة الرحمن بن إبراهًم  )"دراسية ميدانيية  -خصائ  جودة المراجعية الماليية
"  مجللللل  اإةار  الع ملللل   المجلللللة الخلللل م  للمحيييييط المهنيييي  فيييي  المملكيييية العربييييية السييييعودية

 دالثلثدن  العةة الث ل  
  ةراالل  مقةملل  إلللى   "الجييودة فيي  التعليييم العييال  رؤييية وأبعيياد"  (8000)اللعًةالطلل هر  محمللة

 -المغربًل  المملكل  -المالتقبلً  داألال ق التحلةً ت : العربًل  الج معل ت-األد   العربلى الملؤتمر
  8000ةًامبر 

  تجريبيية دراسية الحسيابات مراطيب اختييار في  الميؤثرة العواميل" ( 2990م)إبلراهً علي  طلب 
 كلًل  دالتجل ر   لليتصل ة العلمًل  المجلل   "عميان بسيلطنة العامية همةالمسيا شيركاتال عليى

 520 الق هر  ص (3) عةة كم   عًن ج مع  التج ر  

http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ba%d8%a8%d9%89%d8%8c+%d8%b4%d8%a8%d9%8a%d8%a8+%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%af+%d8%b4%d8%a8%d9%8a%d8%a8.
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 (8022مج هة  إًم ن سحمة سمًن ) المجلل  العلمًل  ""مدخل مقتيرح لتقيييم جيودة أداء المراجعية  
 كلً  التج ر   ج مع  األزهر ار  البن ت للبحد  دالةراا ت التج ًر  العةةان الث ل  دالرابع  

  في   المهني  األداء جيودة وضيبط لقيياس مقتيرح نميوذ " ، (8008)حالن ال مي محملة
 دالمراجعل   رال ل  المح الب  يالم التجل ر   كلًل  كلم   علًن ج معل  مًةانًل   ةراال   "المراجعية
 ةكتدرا  

 ت الخيارجيين بقواعيد السيلوا مدى تقيد ميدطق  الحسيابا  " (8004)محمدة  سكر  عبة الحللًم
ةراالل  مًةانًلل   كلًلل  الةراالل ت  المهنيي  فيي  األردن والوسييائل التيي  تشييجعهم علييى االلتييزام بهييا،

 اإةاًر  دالم لً  العلً   ج مع  عمع ن العربً  للةراا ت العلً 

  أهمية التخص  المهني  للمراجيع في  تحسيين تقيدير   "(8022) المقطري  مع   ط هر صل ل
  مجلللل  ج معلللل  ةمكللللق للعلللللدم لمراجعيييية" ،دراسيييية ميدانييييية فيييي  الجمهورييييية اليمنيييييةمخيييياطر ا

   العةة الرابع 80االيتص ةً  دالق ندنً   المجلة 

  تأثير المقاييس المختلفية التي  تحيدد حجيم مكاتيب التيدطيق عليى   (8009)اتحي ال لم عبةاهلل
 رةنً  يام المح اب    الج مع  األ  جودة التدطيق

 فيى الداخليية المراجعية وظيفية لجيودة المحددة العوامل"(   8002ك م  محمة ) عًاى  امًر 
"  مجل  كلًل  التجل ر  للبحلد  العلمًل   كلًل  تطبًقً  ةراا  مع - الشركات حوكمة جودة تحسين

 التج ر   ج مع  اإاكنةًر  )العةة:األد ( 
 الماليية جعيةالمرا جيودة وخصيائ  مفهيوم  "( 2990)عبلةالجلً  حالني محملة   صلبًحي 

   التج ًر  دالةراا ت للبحد  العلمً   المجل  "وميدانية نظرية دراسة  .العربية مصر بجمهورية
ةار  التج ر  كلً    84ص حلدان    (1) عةة   حلدان ج مع  األعم    دا 

  مدى التزام مراجع  الحسيابات في  األردن "  (8005)دلًة زكًر   سبد احمًة  محمدة اؤاة صً م
للللز: االيتصللللد السييييلوا المهنيييي بقواعيييي   8  80 ة داإةار   م"  مجللللل  ج معلللل  المللللل  عبللللة العًز
  ص842-299ص

 (8002يللًرط  عصللل م"  )"مجلللل   الخيييدمات االستشييارية وأثرهيييا عليييى حيييياد الميييدطق فييي  األردن
   العةة األد  84ج مع  ةمكق للعلدم االيتص ةً  دالق ندنً  المجلة 

 المصلًر  المجلل  ،"الخيارج  المراجيع السيتقالل مقتيرح نميوذ  نحيو " سحملة  عبل     رضلدان 
  342 ص م  1985 المنصدر    (3) عةة ج مع  المنصدر   التج ر   كلً  التج ًر   للةراا ت
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  أتعياب مسيتوى انخفيا ،"(8005)الكل طري  إًمل ن حالن  العنقلري  حال م عبلة المحالن 
ية على مكاتب المراجعة ف  المملكة دراسة ميدان :المهن  األداء جودة على وآثاره المراجعة

للز  االيتصللل ة داإةار   المجلللة   العربييية السيييعودية"   العكلللًرنمجللل  ج معللل  المللل  عبلللة العًز
   جة   المملك  العربً  الاعدةً  العةة األد 

   جري   :المراجعية خدمية جودة"، (8002محمة ) حاًن   الن اع بي علي  عبةالرحمن التًد
 داإةار   االيتص ة   "المراجعين نظر وجهة من فيها المؤثرة للعوامل يةتحليل دراسة ميدان 

 جة    (1) عةة  ( 22 ) مجلة ج مع  المل  عبةالعًزز 

 ( 8006الغ مللةي  الل لم علللي دالعنقللري  حالل م عبةالمحاللن  )" آثييار تطبيييق برنييامج مراطبيية
"  ةراال  مًةانًل  :وديةجودة األداء المهن  على مكاتب المراجعية في  المملكية العربيية السيع

 جة    8  العةة 29مجل  ج مع  المل  عبةالعًزز: االيتص ة داإةار   المجلة 

  لقوانينا

 ( لعام 42قرار مجلس الوزراء رقم )م بالالئحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق 4202
 .م 4222( لسنة 9الحسابات رقم )
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 (1ملحق رقم )

 
محكمي االستبياناألساتذة أسماء   

  

 الرقم االسم جهة العمل
 د.سالم عبدهللا حلس عضو تدريس في الجامعة االسالمية

 
1 

 د. علي عبدهللا شاهين عضو تدريس في الجامعة االسالمية
 

2 

البحيصي د.عصام عضو تدريس في الجامعة االسالمية  
 

3 

 د. نافذ بركات عضو تدريس في الجامعة االسالمية

 
4 

 د.ماهر درغام عضو تدريس في الجامعة االسالمية
 

5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 (2ملحق رقم )
 االستبانة

 
 غزة -الجامعة اإلسالميــة 

 عمادة الدراسات العليــــــا
 كلية التجـــــــــــــــــــــارة

 المحـاسبـة والتمويـلقسـم 

 

 
 

 
 

 األخ الكريم ، األخت الكريمة ،،،
 

 تحية طيبة وبعد
 

تقوووام الثة بووووة ثراووووياي يرافوووة ميياتيووووة يووووج  اوووةر الت يووووير لتيوووو  ير وووة المة فووووتير يووووج 
تأثيرر  " الم ةفثة االتماي   اتفوى  الثة بوة موال خوذ  اوست انفوتثةتة  لو  التىور  ا و 

علأأج جأأاألد ا ألام المهمأأج لمراجعأأج الحسأأ ئ ب  أأج  متغرأأراب ئر أأة المراجعأأة ال  رجرأأة
 .ألراسة مرألامرة علج مك تب مراجعة الحس ئ ب  ج قط ع غزد - قط ع غزد

ا يووأ كتكووم مووال كاوو  الخثوور  اانختلووةا يووج م ووة  مرا ىووة ال فووةثةت، ير وو  التكوورم 
ثةإل ةثوووة ا ووو  ثتووواي انفوووتثيةال موووب الى وووم كال اإل ةثوووةت فوووتكاال فووورية افوووا  تفوووتخيم 

 ض الث أ الى مج.ألغرا

 اتقث اا يةئق ان ترام االتقيير

 الباحثة 

 سهام أكرم الطويل
 



 

 

 
 

 عامة معلوماتالقسم األول: 
 

 :التالية العبارات من عبارة لكل المناسب المربع داخل √ إشارة بوضع التكرم يرجى
 
 ئ لمألقق   صة معلام ب  
 : الجمس .1

 
 كتب               سكر               

 
 :العمر .2

 
 فتة   03كق  مال  -03مال                  فتة 03كق  مال         

 
 فتة  03ككبر مال           فتة 03كق  مال – 03مال      

 

 :العلمج المؤهل .0
 

 مة فتير        يكتارا        يث ام         ثكةلارياس        
 

 :الت صص .4
  

فيةفية        ا ام مةلية  اقتلةي اا ام        يار  كامة            م ةفثة                 
 املريية

 
 :ال ئرد سمااب عألأل .5

 
 يأكبر 01فتة        00 -00   فتاات    03 -0مال         فتاات 0كق  مال       

 



 

 

 
 

 

 :المهنية الشهادة .6
 

 ACCA            ثرياةتيةCPA  كمريكية 
 

ACPA ______ م ةفب قةتاتج ارثج           كخرى  يياة 
 
 :الوظيفي المسمي .7

 

 مدير تدقيق            مدقق مساعد             رئيسي     حسابات مدقق     
 

 ____________ أخرى حددها           صاحب أو شريك            
 
 

                                           

 :خاصة بمكتب المراجعةمعلومات 

 
 مدة مزاولة مكتب المراجعة لنشاطه. 1

         سنوات 01أقل من  - 5من                        سنوات 5أقل من             

 .سنة فأكثر 05    سنة            05أقل من  – 01من            

 عدد العاملين في مكتب المراجعة .2

 05 -00من                         01 -0 من     

 فأكثر 01                     01-01من     

 الشهادات  التي يحملها مجلس اإلدارة .3

 الماجستير         البكالوريوس       الدبلوم             الدكتوراه    

 تخصص عمل  مكتب المراجعة                  .4

 شركات التأمين                البنوك          مؤسسات الغير ربحية              

 الشركات الصناعية               أخرى حددها.          

 

 



 

 

تثيرر متغرراب ئر ة المراجعة المرتئطة ئمك تب المراجعة  ج قط ع غزد علج جاألد ا ألام المهمج  :القسم الي مج
 لمراجعج الحس ئ ب

 
 الفقرات

موافق 
بدرجة 
مرتفعة 
 جدا  

موافق 
بدرجة 
 مرتفعة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

موافق 
بدرجة 

 منخفضة جدا  

 يوج المرا ىوة اشوترت  تشوةا مكتوب   وم كثور ؤبريو
 ال فةثةت. لمرا ىج المتتج األياء  اي  ت فيال

     

 يوج المرا ىوة مكةتوب ثويال المتةيفوة  وي  زيوةي  توؤبر
 .ال فةثةت لمرا ىج المتتج األياء  اي  ت فيال

     

الفووووومىة ال يوووووي  لمكتوووووب مرا ىوووووة ال فوووووةثةت يوووووج  توووووؤبر
 ت فيال  اي  األياء المتتج لمرا ىج ال فةثةت.

     

 األياء  واي  ت فويال يوج المرا ىوة كتىوةب ارتفوة  ؤبريو
 ال فةثةت. لمرا ىج المتتج

     

 م   المتشآت يج تشةا المرا ىة مكتب تخلا ؤبري
 لمرا ىوج المتتوج األياء  واي  ت فويال يوج المرا ىوة
 ال فةثةت.

     

ارتفوووة  مفووتاى التأايووو  المتتووج االىم وووج ألايوووةء  ؤبريوو
ت فيال  اي  األياء المتتج لمرا ىوج  يريق المرا ىة يج

 ال فةثةت.

     

 المرا ىوة م و  ل متشأ  انفتشةرية الخيمةت تقيم يؤيي
األياء المتتوج لمرا ىوج   واي  ا و  فو ثة   التوأبير  لو 

 ال فةثةت.

     

 يوج المرا ىواال يميويتة التوج الفوتاات ايي زيةي  تؤيي
 ا و  فو ثة   التوأبير  لو  المتشوآت تفوس  فوةثةت مرا ىوة
 .ال فةثةت لمرا ىج المتتج األياء  اي 

     

توووواير تلووووم الكتراتيووووة يووووج مكتووووب المرا ىووووة يووووج  يوووويام
 .ال فةثةت لمرا ىج المتتج األياء  اي  ت فيال

     

 يج المرا ىة مكتب ليى اتلة  يىة  تلةم ا اي ؤبري 
 .لمرا ىج ال فةثةت المتتج األياء  اي  ت فيال

     

 يفةام التزام مكتب المرا ىة ثقاااي اآياب الف اك
 المتتج يج ت فيال  اي  األياء المتتج لمرا ىج ال فةثةت.

     

 
 



 

 

 االستألالل علج جاألد المراجعةالقسم الي لث: مظ هر 

 
 الفقرات

موافق 
بدرجة 
مرتفعة 
 جدا  

موافق 
بدرجة 
 مرتفعة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

موافق 
بدرجة 

 منخفضة جدا  

      ق ة ايي الياةاى القيةئية

      ايم تغيير مكتب المرا ىة مال قث  امذئ 

      .المةلج ايم تىرض مكتب المرا ىة لإليذس

اووويم ارتثوووةا مكتوووب المرا ىوووة ثىميووو  يفتقووور  لووو  التزااوووة 
 االشفةيية

     

 القسم الرائع: اس  ل تحسرن جاألد ا ألام المهمج لمراجعج الحس ئ ب

      ا اي مىةيير ل رقةثة ا    اي  المرا ىة

      الرقةثة ا    اي  المرا ىة ثاافاة مرا ىة التلير

      الرقةثة ا    اي  المرا ىة اال اريق ايئة  كامية 

      تيايم افتقذ  المرا ب

 لووزام مكةتووب المرا ىووة ثووأال ي تووةز مرا ىااووة اووييا  مىيتووة  
 مال فةاةت التى يم المتتج المفتمر

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (3ملحق رقم )
 

 مكاتب المراجعين المعتمدة بجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية 
 

 رقم العضارة إسم ص حب المكتب إسم المكتب رقم المكتب م

1.  94-001 

 )مجمأل(

مكتب جراألد للمح سئة 
 االمراجعة

 1 حئرب جراألد

مكتب مئرل  راامة للمح سئة  94-002  .2
 االمراجعه

 233 مئرل س لم سعرأل  راامة 

مكتب المار للمح سئة  94-003  .3
 االمراجعة

 115 زهرر اجره السق 

مكتب الهألى للمح سئة  94-004  .4
 االمراجعة

 33 ممذر غ زي الئرألارل 

شركة مكتب ألار المح سئة  94-005  .5
 للمح سئه االمراجعه

 ر عب حماألد قاألرر 

 عئأل الم صر اإلسج 

66 

55 

مكتب ال طرب للمح سئة  94-006  .6
 االمراجعه

 241 زر أل سلرم علج ال طرب 

5.  335-64 

 ) مجمأل(

مكتب العلمج للمح سئة 
 ااالألارد

 25 سمرر   رس العلمج

مكتب الاحألد للمح سئة  94-008  .8
 االمراجعه 

محمأل عرأل / أحمأل حسن 
 حتحب 

112 

6.  336-64 

 )مجمأل(

 154 زكرر  ائا جزر مكتب القألس للمح سئة

 236 عمران سعرأل سمامامكتب عمران سماما  313-64  .13



 

 

 للمح سئة

مكتب جم ل طلب ص لح  311-64  .11
 للمح سئة

 244 جم ل طلب ص لح

 أمرن عئألاهلل شقفة مكتب شقفة للمح سئة 94-012  .12
 عمر  مرس ائا السعاأل

55 
54 

مكتب ا هرام للمح سئة  94-013  .13
 االمراجعه

 212 م رمر محمأل  لرل أئا زرأل 

مكتب ارض االسرام  314-64  .14
 االمراجعةللمح سئة 

 عئأل الم صر مظرر مهم 

 اسم عرل محمأل محفاظ

553 

463 

مكتب الررماك للمح سئة  94-015  .15
 االمراجعة 

 1222 الرأل عط  محمأل الئ رض 

الا  م اشرك  هم للمح سئة  94-016  .16
 االمراجعة

 صالح عئأل محماأل أئا اطفة 

 عئأل الحكرم محمأل أئا ألغرم 

521 

183 

الم ت رللمح سئة مكتب  94-017  .15
 االمراجعة

 525 ئ سم سعاأل شعئ ن الررس 

مكتب ئألر الألرن للمح سئة  94-018  .18
 االمراجعة

 166 شح ألد مصطفج ئألر الألرن 

الشركة الألالرة للمح سئة  94-019  .16
 االمراجعة

 1436 س لم احمأل صئ ح

المكتب الق مامج للمح سئة  323-64  .23
 االمراجعة

 122 محسن محماأل جراألد

 556 عالم سلرم سرس لم مكتب سرس لم للمح سئة 94-021  .21

 388 م هر محمأل حسامةمكتب حسامة للمح سئة  322-64  .22



 

 

 االمراجعة

مكئب حس م الألرن عارضة  94-023  .23
 للمح سئة االمراجعه

 156 حس م الألرن إئراهرم عارضة 

مكتب الرئ ط للمح سئة  94-024  .24
 االمراجعة

  م  ل  تحج محماأل المألرم 

 333 عرأل العئأل ألرب المؤسسة الع لمرة للمح سئة 94-025  .25

 114 سمرر ائا حمألد مكتب ائا حمألد للمح سئة 326-64  .26

مكتب عرن شمس للمح سئة  325-64  .25
 االمراجعة

 4 صئحج احمأل ائا حزرن

مكتب عئأل الحكرم العلمج  94-028  .28
 للمح سئة االمراجعة

عئأل الحكرم عئأل اللطرف 
 العلمج 

6 

مكتب سئرل للمح سئة  94-029  .26
 االمراجعه

 262 حسرن علج حسن أئا سلمرة 

مؤسسة حم ألد للمح سئة  94-030  .33
 االمراجعه 

 335 مه أل أحمأل عئأل المعطج حم ألد 

المكتب العصري للمح سئة  94-031  .31
 االمراجعه

 354    رس محمأل عئأل الرحمن كررزم

 562 مااف احمأل حسن معرم مكتب االزهر 94-032  .32

مكتب عالم الألرن للمح سئة  94-033  .33
 االمراجعة 

عالم الألرن عئأل الحمرأل 
 الئلئرسج

1144 

مكتب الغال للمح سئة  94-034  .34
 االمراجعة 

 52 صالح علج الغال 

مكتب ص  ج ا أئا شعئ ن  94-035  .35
 للمح سئة االمراجعة 

 631 الرأل عامج أا شعئ ن 



 

 

 1623   لأل محمأل ص  ج 

للمح سئه مكتب سلسئرل  94-036  .36
 االمراجعه

 أحمأل محمأل ص لح 

 

525 

565 

مكتب أئاالعاف للمح سئة  95-037  .35
 االمراجعة 

 565 رحرج أحمأل أئا العاف 

مكتب  لسطرن للمح سئة  95-038  .38
 المراجعة 

 غزد  سه م عئأل الحكرم غزال 

 236 م هر ماسج ح مأل ضرغ م مكتب االقصج للمح سئة 94-039  .36

للمح سئة مكتب االمل  343-65  .43
 االمراجعة

 1223 اسم عرل ك مل الئرط ر

 182 رئحج سعأل الألرن حئرب مكتب رئحج حئرب للمح سئة 95-041  .41

مكتب ترسرر ألاااأل الص رغ  95-042  .42
 للمح سئة االمراجعه

 156 ترسرر ألاااأل الص رغ 

مكتب عئأل الم لك صر م  95-043  .43
 للمح سئة االمراجعه  

 1531 عئأل الم لك س لم صر م 

مكتب ال ئرام العرب  95-044  .44
 للمح سئة االمراجعه

 333 م جأل حسرن كررزم 

مكتب ائا  لرل ال رائج  95-045  .45
 للمح سئة االمراجعة

 هم ألي راسف  لرل ال رائج  

  لرل راسف  لرل ال رائج

124 

 465   رز محمأل سلرم ن المحالاي مكتب المحالاي للمح سئة 346-65  .46

للمح سئة مكتب المعتصم  345-65  .45
 االمراجعة

 216 ئكر مصطفج عمر

 1323   رز ائراهرم الألمفمكتب المعتصم للمح سئة  895-04  .48



 

 

 االمراجعة

مؤسسة الئرمس للمح سئة  346-65  .46
 االمراجعة

 563 هش م ه شم االغ 

مكتب عطرة قرم ن  95-050  .53
 للمح سئة االمراجعه

 531 عطرة مسلم قرم ن 

مكتب المم ر للمح سئة  95-051  .51
 االمراجعة 

 156  ازي محماأل حسرن ص لح 

مؤسسة الح طام للمح سئة  95-052  .52
 االمراجعة  

 121 زهرر محمأل حسن الح طام 

 1253 شعئ ن ج ئر مصطفج االغ  مكتب الجماب للمح سئة 353-65  .53

شركة مؤسسة  لسطرن  96-054  .54
 للمح سئه االمراجعه

 جه أل عمر علج الطارل

 مراان عطرة الشرخ 

153 

631 

مكتب شع ع للمح سئة  96-055  .55
 االمراجعة 

 352 صالح  لرل علج ا شقر

المكتب الق مامج سالمة  96-056  .56
 القرش اي 

 للمح سئة االمراجعه 

 سالمة عئأل الغفار القرش اي

 سلرم عئأل الغفار القرش اي 

138 

شركة طالل أئا غزالة  96-057  .55
 اشرك مه للمراجعه

 زهرر ك مل الم ظر،

 

432 

شركة مشاان للمح سئة  96-058  .58
 االمراجعه 

 645 إسكمألر محماأل مشاان 

مكتب ئ ئل للمح سئة  95-059  .56
 االمراجعة

امرن ائراهرم عئألالرحمن ائا 
 عئرأل

646 



 

 

مكتب الزرتان للمح سئة  95-060  .63
 االمراجعة 

 435  ازي جمعة ح مأل ال الج 

 234 ائراهرم احمأل صئ ح شركة األم للمح سئة 361-96  .61

مكتب عئأل الجلرل شعالن  96-062  .62
 للمح سئة االمراجعة 

 312 عئأل الجلرل إئراهرم شعالن 

مكتب رمض ن ائا جر ب  363-96  .63
 للمح سئة

 358 رمض ن محمأل ائا جر ب

مكتب القألس للمح سئة  96-064  .64
 االمراجعة

 أحمأل سلرم ن أئا سع ألد 

 محمأل ع مر ائا ماسج

685 

2168 

مكتب المح سئرن العرب  96-065  .65
 للمح سئة االمراجعة

 سلرم ن احمأل زارع االسطل

 ر سرن مصطفج االسطل

1555 

 محماأل محماأل ائا مس مح مكتب ائا مس مح للمح سئة 96-066  .66

 حسرن اسم عرل ائا مس مح

1534 

 1261 الرأل محمأل عئألالرحمن حمألان مكتب الشهرأل للمح سئة 365-65  .65

مكتب العئ س للمح سئة  96-068  .68
 االمراجعة 

 336  رج اهلل   همج مرتجج 

مكتب جماب  لسطرن  96-069  .66
 للمح سئة االمراجعة

 236 عئأل الحلرم محمأل ائا ألقة

مكئب محمأل غراب للمح سئة  95-070  .53
 االمراجعة 

 5 محمأل عئأل الرحمن غراب 

شركة شمطج احمألاقة  96-071  .51
 للمح سئة

 3454 احمأل الشمطج

 1531 إره ب أمار الترك  مكتب الشرق ا اسط 96-072  .52



 

 

) ترك اشرك ه ( للمح سئة 
 االمراجعة 

 سفر ن حم ألد الترك 

 محمأل كم ل زرن الألرن 

1318 

1532 

مكتب المجأل للمح سئة  96-073  .53
 االمراجعة

 666 مئرل محماأل الجم صج

مكتب حمرن للمح سئة  96-074  .54
 االمراجعة 

 336 عئأل الرؤاف ماسج غئن

 1488 امجأل  لرل حسن الشمطج مكتب المراج للمح سئة 96-075  .55

 136 عألم ن رشرأل عاض  س ئ  اشرك هم للمراجعه 96-076  .56

مجماعة ا عرج للمح سئة  96-077  .55
 االمراجعة  

 153 علج عئأل الرحمن ا عرج

مكتب االستش رران  358-66  .58
 الفلسطرمران للمح سئة

 36 راسف  مرس اسح ق الغزالج

مكتب إره ب للمح سئة  97-079  .56
 االمراجعة

 281 حسمج شعئ ن حسن ص ألق 

1462 

شركة  لسطرن ال ضرام  97-080  .83
 للمح سئة

 255 محمأل  ضر ألرارش

مكتب مص ر للمح سئة  97-081  .81
 االمراجعة 

 85 حسن محماأل مص ر

مكتب عكرلة للمح سئة  97-082  .82
 االمراجعه 

 63 هر م سلرم عئأل الق ألر عكرلة

مكتب ع ألل ائامحسن  97-083  .83
 للمح سئة

 661 ع ألل سلم ن ائا محسن

 326 محمأل ائراهرم صئ ح  مكتب صئ ح للمح سئة 384-65  .84



 

 

مكتب أئا سمرد للمح سئة  97-085  .85
 االمراجعة 

 1562 إئراهرم أئا سمرد 

مكتب الرحمة للمح سئة  97-086  .86
 االمراجعه 

 1622 حس م معرم حسن المف ر 

اسلرم للمح سئة  مكتب 97-078  .85
 االمراجعة

 1615 حسرن ص ألق اسلرم

مجماعة الغأل للمح سئة  97-088  .88
 االمراجعة 

 رحرج مصطفج رجب أئا جئل 

 كم ل إئراهرم المرألمة 

656 

836 

 666 هش م ائراهرم كررم مؤسسة الئراق للمح سئة 97-089  .86

مكتب م هر أئا شعئ ن  97-090  .63
 للمح سئة االمراجعة

أحمأل م هر عئأل الرا ع أئا 
 شعئ ن 

1385 

 1683 ترسرر علج محمأل الحس رمة شركة ئرس ن للمح سئة 97-091  .61

مكتب الشرق للمح سئة  97-092  .62
 االمراجعة

م جأل محمأل مصر اهلل الشرخ 
 عرأل

615 

 561  ازي تا رق حمألان مشتهج مكتب السالم للمح سئة 97-093  .63

 565 عمر رمض ن ئكرر الر زجج مكتب الر زجج للمح سئة 98-094  .64

مكتب عئألاهلل محمأل قمن  98-095  .65
 للمح سئة

 1264 عئألاهلل عرسج قمن

مكتب م جأل محمأل الزاملج  97-092  .66
 للمح سئة االمراجعة 

 615 م جأل محمأل الزاملج

مكتب قارألر للمح سئة  98-096  .65
 االمراجعه 

 355 حسن  لرل مصطفج قارألر 

 1326 راجج ائراهرم س ئ المجماعة االستش ررة  98-097  .68



 

 

 للمح سئة

مكتب العاألد للمح سئة  98-098  .66
 االمراجعة 

 563 علج إسم عرل محماأل كئ جة 

مكتب محمأل أئا شعئ ن  99-099  .133
 للمح سئة االمراجعة 

 1645 محمأل شعئ ن أئا شعئ ن 

مكتب أئا راسف للمح سئة  99-100  .131
 االمراجعة

 2286 محمأل عئأل اهلل علج ائا راسف 

مكتب غرم طة للمح سئة  99-101  .132
 االمراجعة 

 456 محمأل عئأل العزرز محمأل ألهلرز

مؤسسة كمع ن للمح سئة  99-102  .133
 االمراجعه 

 2332 ئس م محماأل محمأل أحمأل

 366 عئألالم صر ائراهرم الكر لج مكتب التف ح للمح سئة 99-103  .134

 164 محمأل سالمة محسن  للمح سئةمؤسسة آسر   99-104  .135

 2252 ائراهرم محمأل ائا هارألي مركز ائاهارألي للمح سئة 99-105  .136

مكتب ال رائج اشرك ه  99-106  .135
 للمح سئة االمراجعة 

 مئرل حسن شعئ ن الماما

 صئحج رشألي ال رائج 

233 

125 

مؤسسة أئا القمص ن  99-107  .138
 للمح سئة االمرجعة 

  محمأل أس مة أئا القمص ن 

 2351 اعتألال محمأل الحلا مؤسسة اسرل للمح سئة 138-66  .136

مكتب ئرب المقألس  136-66  .113
 للمح سئة

 854 محمأل احمأل جرغان

 1336  ؤاأل سلرم ن شح ألد مكتب  ؤاأل شح ألد للمح سئة 99-110  .111

 12 راسف   لأل الزه ر مكتب حمرن للمح سئة-2002  .112



 

 

111 

113.  2002-
112 

 2456 ش ألي االعرج ائرار للمح سئةمكتب 

114.  2004-
113 

 3623 احمأل سعرأل علج مك اي مكتب مار الهألى للمح سئة

115.  2004/1
14 

مكتب الئرام للمح سئه 
 االمراجعة

 435 حسرن عامج ع شار

116.  115-
2334 

 2838 محمأل سعرأل الألحئار مكتب الألحئار للمح سئة

115.  116-
2334 

 ائا ألانامار محمأل  شركة امار ائا ألان اشرركة

 ائراهرم محمأل لالا

 

2823 

118.  117-
2004 

 3633 طلعب عئألالق ألر ائا ألغرن مكتب االصرل للمح سئة

116.  118-
2334 

 624 ائراهرم تا رق حمأل مكتب حمأل للمح سئة

123.  116-
2334 

مكتب معرم جارج الص رغ 
 اشرك د للمح سئة 

 مجاى كم ل الص رغ

 ررمان ئطرس الأللا

 

121.  2004-
120 

 3148 سعرأل مصطفج معراف  للمح سئةمكتب حرف  

122.  2005-
121 

 3316 رر ض مصر ئألاي الئرط ر مؤسسة الرر ض للمح سئة

123.  2005-
122 

 5625 محمأل ر رق ص لح مهم  الفلسطرمرة للمح سئة



 

 

124.  2005-
123 

 5 م هض ممر الجعفرااي مكتب الجعفرااي للمح سئة

125.  124-
2336 

 3356 م هر محماأل الئألري  مكتب م هر الئألري للمح سئة

126.  125/
2336 

مكتب طرئة للمح سئة 
 االمراجعة

 2254 معرم اسم عرل حسمج عزارد

125. 6
8 

2336-
126 

 4535 ئيرمة سعألي سم رد مكتب سم رد للمح سئة

128.  2336-
125 

مكتب ائا حزرن للمح سئة 
 االمراجعة

 3226 سم م ج ئر سالمة ائا حزرن

126.  2336-
128 

 2382 محمأل ائاجراألد م ألر مؤسسة ص ر للمح سئة

133.  126/
2336 

مكتب القألس للمح سئة 
 االمراجعة

 1832 م هض عيم ن حئاش

131.  2335-
133 

مكتب المشهرااي اشرك د 
 للمح سئة

  احمأل حسرن احمأل المشهرااي

132.  131/
2338 

مكتب الالرأل للمح سئة 
 االمراجعة

 1822   لأل ائا صارس

133.  132/
2338 

مكتب طالل الزرن للمح سئة 
 االمراحعة

 1353 طالل الزرن

134.  2338-
133 

مكتب صالح جراألد 
 للمح سئة

  صالح جراألد

135.  2338-
134 

مكتب السعرأل للمح سئة 
 اامراجعة

  عئأل رئة ائا هألاف



 

 

136.  135/
2336 

مكتب الع لمرة للمح سئة 
 االمراجعة

 3136   تن ق ئل ائا حزرن/حس ن

135.  136/
2336 

شركة ائاغزالة لل ألم ب 
 االستش ررة االم لرة

 4166 رئ  زر أل ممرب اائغزالة 

138.  135/
2336 

 3556 اسعأل عئألالرحمن كالب مكتب االسعأل للمح سئة 

136.  138/
2336 

 1526 امرن محماأل راسف ص لح  مكتب المرزان للمح سئة 

143.   

136/
2336 

 3436 جاألب ممذر الررس مكتب أاررمب للمح سئة

141.  143/
2336 

 رأ ب حسرن مطرر شركة مطرر اعلمج اشرك هم

 محماأل م  ذ العلمج

2436 

263 

142.  141/
2336 

 5684 سع أل عئأل الكررم عزرز مكتب اللؤلؤد للمح سئة

143.  142/
2336 

 2413 محم سعرألأل مطر مكتب كرألار للمح سئة

144.  143/
2336 

 153 أمرن عئأل الجااأل حمرأل مكتب المح سئان المتحألان

145.  2313-
144 

 م  ل عرسج الحألاأل شركة الراي للمح سئة

 علجلؤي عئألاهلل 

 

146.  2313-
146 

مكتب ائن  لألان الألالرة 
 لالستش راب

 أل/ س لم حلس أل/علج ش هرن

أل/محمأأأأل  –أل/راسأأأف ع شأأأار 

 



 

 

 مقألاأل

145.  145/
2313 

مكتب أئا غلاد للمح سئة 
 االتألقرق

 3224 سم ح أئا غلاد

148.  148/20
11 

 2581 مم ر  لف اهلل مكتب المتمرز للمح سئة

146.  146/
2311 

 1612 عألم ن سكركم ألر  مكتب سكرك للمح سئة

153.  153/
2311 

 1455 علج راسف محمأل عطاه مكتب عطاه للمح سئة

151.  151/
2311 

مكتب ئرب المقألس 
 للمح سئة

 5854 ح تم محمأل محمأل مطرر

 

 

  

        

 

 
 
 


