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 إهداء
 إلى من استمد منها الدفء والحنان ...

 إلى من ربتني على العفة والكرامة والشرف ...  
 إلى من غرست في حب العلم منذ نعومة أظافري ...

 ُمي احلنونة
 ولم يأخذ مني أي شيء ... إلى من منحني كل شيء

 ومن تحمل عناء الغربة من أجلي ... إلى من رباني بحبات العرق
 في أصعب اللحظات وبعث لي األمل ... قوةوهبني الإلى من 

 والدي العزيز
 ... كان يترقب معي هذه اللحظة الذي ذلك الحبيب إلى

 إلى من أفتقده اليوم وأرجو اهلل أن يتغمده برحمته الواسعة ...
 إياَُخي روح                                                                                         

 إلى من شاطروني األلم واألمل ...
 إلى من هم سندني وظهري في هذه الحياة ...

 عزاءإخواني اْل                                                                           
 ومن شاركتني همومي وأفراحي ...  إلى رفيقة دربي

 ذليل العقبات وتسهيل الظروف ... على تمعي كانت لي عونًا معينًا وعملت إلى من 
 ...وأن يغرس فيهم حب العلم  عيني بهم إلى من أدعو اهلل أن يقر

 زوجتي وُبنائي

 يعلمنا نأ وجل عز المولى المتواضع، سائلً  الجهد هذا أهدي ونسيت، ذكرت من كل إلى  
 ال يحرمني وأن ى،علمًا وتقو  ويزيدنا غيرنا، به ينفع وأن بما علمنا، ينفعنا وأن ينفعنا، ما
 .وال بنون مال   ال ينفع يوم حسناتي ميزان في يجعله وأن العمل، هذا أجر
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 أتوجه بالشكر أواًل هلل الواحد القهار, الذي ال اله إال هو مالك كل شيء الحي القيوم, فالحمد هلل   
 لمتواضع. الذي أنعم علينا بنعمة العقل والهداية, والذي وفقني على إتمام هذا البحث ا

ُتم   َلِئن   "يقول اهلل تعالى:     , ويقول الرسول صللى اهلل (7 آية إبراهيمالقرآن الكريم, ) "أَلَِزيَدنَُّكم   َشَكر 
ُكُر النَّاَس  عليه وسلم: " ُكُر اللََّه َمن  اَل َيش   ." )رواه أحمد(اَل َيش 

اللللدكتور سلللتاذ األم االمتنلللان إللللى توجللله بالشلللكر وع لليوانطالقللًا ملللن هلللذا الهلللدي القرآنللي والنبلللوي أ   
لتفضلله باششلراع عللى هلذه الرسلالة ودوام متابعتله وتشلجيعه للي  ربـــ حدة زعــدي شـــحمالفاضل/ 

 من كتابة هذه الدراسة, فله ع يم الشكر والتقدير, وجزاه اهلل عني خير الجزاء. نتهاءاالحتى 

 ذة األفاضللل أعضللاء لجنللة المناقشللة الكللرام,كمللا أتوجلله بالشللكر والتقللدير وع لليم االمتنللان ل سللات    
ور للللللللوالدكت ســــالم عبداللــــه حلــــ / تورللللللللللاذ الدكللللللللللللللاألست والللللذين شللللرفوني بمناقشللللة هللللذه الرسللللالة

ـــنضل/ لللللللللالفاض ــه ـ لمللا قللدماه مللن توجيهللات ومالح للات سللاهمت فللي إ للراء  وذلللك ال فريــد عبدالل
 ر, وجزاهما اهلل عني خير الجزاء.البحث, فلهما مني ع يم الشكر والتقدي

كما أتقدم بجزيل الشلكر والتقلدير ألسلاتذتي ملن أعضلاء هيتلة التلدريي وزمالتلي فلي كليلة التجلارة    
بالجامعة اشسالمية, والشكر موصول كذلك إلى أساتذتي وزمالتلي فلي جامعلة األقصلى واللذين كلان 

 .ةوتحكيم االستبانلي لهم دور في تقديم النصح واشرشاد 

للللى و  العلللاملين فلللي مكاتلللة المراجعلللةالعرفلللان إللللى و  الشلللكر كملللا أتقلللدم بخلللال     إدارات الشلللركات ا 
وأتقلدم بالشلكر والتقلدير إللى واللدتي ال اليلة المساهمة العامة لمساعدتي فلي تعبتلة وتوزيلع االسلتبانة, 

 التي ساهمت في تدقيق هذه الدراسة من الناحية النحوية والل وية.

ملن تمكنلت قدم بجزيل الشلكر إللى جميلع ملن قلدم للي يلد العلون والمسلاعدة العلميلة حتلى وأخيرًا أت   
 تمام هذه الدراسة.إ
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 ملخص الدراسة

قياي وتحليل و  الخارجي تعرع على العوامل المؤ رة في ت يير المراجعهدفت هذه الدراسة إلى ال      
, األهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة ن ر إدارات الشركات من جهة والمراجعين من جهة أخرى

راء بينهما, حيث قسمت هذه العوامل إلى عوامل مرتبطة وتحليل الفروقات واالختالفات في اآل
ية وعوامل مرتبطة بمكتة المراجعة وعوامل مرتبطة بالشركة محل المراجعة بمعايير المراجعة الدول

 .وعوامل مرتبطة ببيتة المراجعة

ولتحقيق أهداع الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي ن رًا لمالءمته لطبيعة الدراسة, وتم     
ي عينة الدراسة المتم لة في تصميم استبانة وذلك كأساي للدراسة الميدانية التي تم اجراؤها على فتت

( 72استرد منها )على عينة المراجعين  ( استبانة81حيث تم توزيع ) إدارات الشركات والمراجعين,
%( من اجمالي االستبانات الموزعة واستبعاد 85( استبانة أي ما نسبته )69وتم تحليل ) ,استبانة

( استبانة على 40حين تم توزيع ) , فيفيها ( استبانات ن رًا لعدم تحقق الشروط المطلوبة3)
( استبانة أي ما نسبته 32إدارات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين استرد منها )

 .%( من إجمالي االستبانات الموزعة80)

العوامل المرتبطة بمكتة المراجعة هي أك ر أن : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتاتج من أهمها   
فيما كانت أقل صة ما يرتبط بجودة مكتة المراجعة, ي ت يير المراجع الخارجي وخاالعوامل تأ يرًا ف

توجد فروق وأنه العوامل تأ يرًا في ت يير المراجع هي العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية, 
األهمية جوهرية بين آراء إدارات الشركات المساهمة من جهة وبين المراجعين من جهة أخرى حول 

نسبية لجميع العوامل المرتبطة بت يير المراجع الخارجي فيما عدا العوامل المرتبطة بمكتة ال
دارات الشركات( حول المراجعة والتي كان هناك اتفاق بي ن فتتي عينة الدراسة )المراجعين وا 

 أهميتها.

ة ضرورة توفير الحماية القانونيوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها:     
لزام جميع الشركات المساهمة في فلسطين , و للمراجع الخارجي حتى يحاف  على حياده واستقالله ا 

ضرورة اشفصاح عن األسباة والعوامل  , وبإنشاء لجان للمراجعة تضم أعضاء من خارج الشركة
التي أدت إلى ت يير المراجع الخارجي من خالل تعبتة نموذج نمطي يتم اشفصاح فيه عن أية 

 فات مع المراجع القديم وتقديمه لهيتة مستقلة, واشعالن عنه في إحدى الصحع المحلية.خال
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Abstract 
   This study aims at investigating the factors influencing the changing the 

external auditor, and analyzing and measuring the relative importance of these 

factors as seen by the companies' management on one hand and the auditors on 

the other hand. This is in addition to the analysis of differences in opinion of both 

parties. The factors were divided into factors related to the criteria of 

international auditing, factors related to the auditing office, factors related to the 

companies subject to auditing and factors related to the auditing environment.  

   To achieve the objectives of the study, the researcher followed a descriptive 

analytic approach for its relevance to the study. A questionnaire was designed to 

be the main field study tool that was distributed to the members of the study 

sample represented in companies’ managements and auditors. (81) questionnaires 

were distributed to the study sample, (72) of which were received back. (69) of 

them that represent (85%) of the total distributed questionnaires were analyzed. 

(3) questionnaires were disqualified because they lacked the necessary 

requirements. (40) questionnaires were distributed to the managements of the 

joint-stock companies list in Palestine Stock Exchange. (32) questionnaires, 

which represent of them (80%) of the total number of the questionnaires 

distributed, were received back.  

   The study drew a number of findings, the most important of which are: the 

factors related to the auditing office are the most influencing factors for changing 

the external auditor; especially those related to the quality of the auditing office. 

The least influential factors were the ones related to the international auditing 

criteria. There are essential differences between the opinions of managements of 

the joint-stock companies on one hand and the opinions of auditors on the other 

in respect of the relative importance of all factors related to changing the external 

auditor except for the factors related to the auditing office which had similar 

reposes from both categories of the study sample (joint-stock companies and 

auditors) pertaining the its importance.  

   The study drew a number of conclusions, the most important of which are: It is 

necessary to provide legal protection for the external auditor to maintain his 

neutrality and independence. It is also necessary to bind all joint-stock companies 

in Palestine to form auditing committees that include members from outside the 

company. It is of the same importance to disclose the reasons and factors that led 

to changing the external auditor through filling out a regular form for disclosing 

any disputes with the external auditor and to be presented to an independent 

committee, then announcing it in a local newspaper.  
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 المقدمة: 1.1        
 هار نتاتج إفصاح الرتيسة التي يتم من خاللها المالية المنشورة للشركات وسيلة اشالتقارير تعد     

 اً ساسيأ اً تلعة هذه التقارير دور  , حيثعمالها خالل الفترة المالية ومركزها المالي نهاية نفي الفترةأ
فتات المستخدمة قرارات المستخدمين بكافة فتاتهم, وفي  ل اختالع وتعدد مصالح ال في اً وجوهري

والتأكد حول مدى عدالة وجود جهة محايدة ومستقلة تقوم بالتحقق  إلى هرت الحاجة  لهذه التقارير,
من خالل رأيه المهني المحايد في الفصل بين  مهماً  ويلعة مراجع الحسابات دوراً , القواتم المالية

 .تم الماليةزيادة ودعم ال قة في القواوبالتالي  ,الفتات والمصالح المختلفة

أواتل القرن  مريكيةالواليات المتحدة األ الكبرى في االقتصاديةالشركات  نالعديد م النهيار وكان   
 ر أر ر اندرسون آتدقيق في العالم وهي شركة الكبر شركات أحدى إغالق إوالتي تبعها  ,الحالي
في معايير المراجعة  هرت آراء تنادي بضرورة إعادة الن ر حيث , على عملية المراجعةكبير 

 ومن ضمن هذه اآللياتوضرورة وجود آليات تعمل على إعادة تحسين فاعلية التدقيق الخارجي, 
ضرورة ت يير المديرين الذين يلعبون دورًا هامًا  والذي تضمن ( Oxley –Sarbanes)قانون  كان 

خدمات استشارية ال كما تم منع شركات المراجعة من تقديم  في عملية المراجعة كل خمي سنوات,
  .تتعلق بمهنة المراجعة لعمالتها

عطت التشريعات القانونية والمالية في دول العالم المختلفة الهيتة العامة للمساهمين الحق أولقد    
ن  اهرة أ, حيث وواقعياً  تعابه لتضمن استقالليته  اهرياً أفي ت يير مدقق الحسابات وعزله وتحديد 

ن تؤدي عملية أيجابي وذلك ول وهو الجانة اشلشركات تتضمن جانبين, األت يير المدقق من قبل ا
دارةمنع قيام عالقات شخصية تربط بين المدقق و  إلىالت يير   إلىال تؤدي  وبالتالي ,الشركة ا 
لتحقيق مآربها ومصالحها الشخصية, وال اني هو جانة  دارةقواتم مالية حسة رغبة اش إصدار

ضوء مسببات  في دقق الحسابات )العزل التعسفي( من قبل الشركاتسلبي وهو يتعلق بعزل م
داء عمله بصورة أعلى مدقق الحسابات والحد من قدرته  استقالليةعلى  وهذا يشكل خطراً  ,معينة
 .(2008)حسين ,  سليمة

حاالت ت يير المراجعين بما قد ي ير الك ير من  فيتجلت  اهرة الزيادة المطردة  هذا وقد   
بأن  االدعاءاتأ ارت هذه ال اهرة الك ير من  حيثحول مسألة حياد واستقالل المراجع,  الشكوك

جل الحصول على أأصبحت تتسوق من وأن الشركات  ,تقرير المراجع أصبح سلعة تباع وتشترى
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ن المراجعات الخارجية للشركات قد أمن أية تحف ات جوهرية, بل يرى البعض  تقرير ن يع خال  
ن كفة أدارات الشركات, وحيث ا  عملية مساومة بين المراجعين و  إلىخيرة األ ونةاآلانحدرت في 

ما تقوم ببذل المحاوالت  الشركة غالباً  إدارةفالشركة هي الراجحة في ميزان القوة والسلطة,  إدارة
 .(2008)مسواك,  للحصول على تنازالت من المراجع من خالل التهديد الضمني بت ييره

بأن قيام إدارة الشركة بدور أساسي وهام في عملية اختيار وت يير المراجع هناك إجماع و    
ن كان اتخاذ قرار الت يير يتم  الخارجي يشكل أك ر العوامل خطورة على استقالل المراجع حتى وا 
عن طريق الهيتة العامة للمساهمين, فاشدارة تستطيع إقناع كبار المساهمين الذين لهم تأ ير على 

ن ت يير المراجع الحالي يحقق مصلحة مباشرة لهم, وبالتالي يستجية هؤالء لرغبات اآلخرين بأ
 المراجع الخارجي يةاشدارة ويتم العزل دون مبرر مقبول, مما يؤ ر بشكل أو بآخر على استقالل

 (.2004)باسودان وآخرون, 

دول  خيرة فية األاآلونفي  متزايداً  ويعتبر موضوع البحث من المواضيع التي القت اهتماماً    
ن بيتة المحاسبة والمراجعة في تلك الدول قد تكون مختلفة عما هو ساتد أوحيث  ,ختلفةالم العالم
ت يير مراجع  العوامل المؤ رة في تحليلعلى  لذلك سنركز من خالل هذا البحث ,فلسطينفي 

دارات الشركات وتحليل االختالفات في اآلراء بين المراجعين من جهة وا  , الحسابات الخارجي
 المساهمة من جهة أخرى حول األهمية النسبية لهذه العوامل. 

 مشكلة الدراسة:   1.2    
إن سيطرة وهيمنة مجلي اشدارة على قرار تعيين وت يير المراجع الخارجي يؤ ر بشكل سلبي     

ن كان اتخاذ القرار يتم من خالل الهيتة ا لعامة للمساهمين, على استقاللية المراجع الخارجي حتى وا 
وت يير  الجديد حيث أكدت أغلة الدراسات التي أجريت في الدول النامية بأن تعيين المراجع
ة العادية على المراجع الحالي يتم بناء على اقتراح من إدارة الشركة, ويندر أال توافق الجمعية العام

 ع عن غيره من الدول الناميةفي فلسطين فإن الواقع ال يختل(, و 1991م ل هذا االقتراح )يماني, 
( فإن بعض الشركات المساهمة ال يحضر اجتماع 2012وحسة دراسة )الصو ,  إنه حيث

 يلزم الشركات قانون يوجد الإال أعداد بسيطة من أعضاتها, كما الهيتة العامة للمساهمين 
لي اشدارة هو , وبالتالي يصبح مجالبنوك باست ناء في فلسطين المراجعة لجان بتشكيل المساهمة
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 ار األستلة ت, وهنا ارجي في نهاية األمرالمسيطر والمهيمن على قرار تعيين وت يير المراجع الخ
 التالية:
ما هي العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي في الشركات يس األول: ــؤال الرئـالس    

 ؟المساهمة الفلسطينية

 ة:ويتفرع عنه األستلة الفرعية التالي    

وبين بين العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية حصاتية إعالقة ذات داللة هل هناك  .1
 المراجع الخارجي؟ت يير 

ت يير  ينوب مراجعةبمكتة ال رتبطةالم عواملحصاتية بين الإعالقة ذات داللة  هل هناك .2
 المراجع الخارجي؟

ين ت يير وبالمراجعة  الشركة محلة بالعوامل المرتبطبين  حصاتيةإعالقة ذات داللة  هل هناك .3
 الخارجي؟مراجع ال

 مراجعال ت يير وبين المراجعة ببيتة المرتبطة العوامل بين إحصاتية داللة ذات عالقة هل هناك .4
 الخارجي؟

 المراجعين الخارجيين من جهة آراء بين هل هناك فروق جوهريةالسؤال الرئيس الثاني:     
دارات الشركات  الحسابات مراجع تغيير في المؤثرة العوامل حول جهة أخرى المساهمة من وا 

    الخارجي؟
 ويتفرع عنه األستلة الفرعية التالية:

دارات الشركات المساهمة من جهة  .1 هل هناك فروق جوهرية بين آراء المراجعين من جهة وا 
 على ت يير المراجع؟أخرى بشأن تأ ير العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة 

دارات جهة من المراجعين آراء بين جوهرية فروق هناك هل .2  جهة من المساهمة الشركات وا 
 ؟المراجع ت يير بمكتة المراجعة على المرتبطة العوامل تأ ير بشأن أخرى

دارات جهة من المراجعين آراء بين جوهرية فروق هل هناك .3  جهة من المساهمة الشركات وا 
 ؟المراجع ت يير على محل المراجعة بالشركة المرتبطة العوامل تأ ير بشأن أخرى

دارات جهة من المراجعين آراء بين جوهرية فروق هناك هل .4  جهة من المساهمة الشركات وا 
 ؟المراجع ت يير على المراجعة ببيتة المرتبطة العوامل تأ ير بشأن أخرى
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 أهمية الدراسة:  1.3
على استقاللية  له انعكاساتهلتي او  المهمة يعتبر قرار ت يير المراجع الخارجي من القرارات    

يعتبرها بل  حجر األساي والعمود الفقري لمهنة المراجعة هو استقالل المراجع يعتبرحيث  ,المراجع
وفي , (1999)الحسيني  البعض قلة عملية المراجعة وأن مهنة المراجعة ال قيمة لها من دونها

برزت  تدفعها إلى ت يير المراجعين  ل عدم إفصاح منشآت األعمال عن األسباة الحقيقية التي
من خالل الفواتد أهمية الدراسة  ويمكن تحديد ,أهمية البحث العلمي في هذه األسباة والعوامل

 والمزايا التي يمكن أن تحققها للجهات التالية:

 : المراجعين الخارجيين:أوالً 
قيام  إلىؤدي , والتي قد تفلسطينفي  مراجعةتحليل نقاط الضعع لدى شركات ومكاتة ال .1

 الحالي. مراجعةت يير مكتة ال إلىالشركة محل المراجعة 
ومعرفة الض وطات والصعوبات التي تواجه  ,فلسطينتحليل بيتة عمل المراجع في  .2

, خاصة وأن بيتة المراجعة الفلسطينية تعاني من حدا ة المراجعين أ ناء أداء مهامهم
 .يم مهنة المراجعةوضعع دور المن مات المهنية المسند إليها تن 

ومعرفة الشركات الراتدة في هذا  فلسطينتحليل بيتة المنافسة في مجال المراجعة في  .3
ب يرها من شركات المراجعة  فلسطينالمجال, ومقارنة كفاءة شركات المراجعة المحلية في 

 الدولية.
صل ما تتو من خالل  ,فلسطينفكار وحلول لتطوير وتحسين عملية المراجعة في أتقديم  .4

 إليه الدراسة من نتاتج وتوصيات.

 :فلسطينفي  المساهمة : الشركاتثانياً 
, المراجع الخارجي ت ييرفي عملية تعيين و الفلسطينية  المساهمة اتالشرك اتإدار  دور تقييم .1

 مصداقية القواتم المالية.و استقاللية المراجع الخارجي  ينعكي بدوره على والذي
في تدعيم  فلسطينراجعة في الشركات المساهمة في العمل على تقييم دور لجان الم .2

 وتحديد مدى قيامها بمسؤولياتها من خاللاستقالل و يفة المراجعة وتحسين جودتها, 
 ترشيح المراجعين الخارجيين الذين سيتم تعيينهم أو عزلهم أو ت ييرهم.
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 أهداف الدراسة:  1.4
 تهدع هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي:   

  وأهميتها النسبية من وجهة ن ر العوامل التي تؤ ر على ت يير المراجع التعرع على
دارات الشركات المساهمة من جهة أخرى  .المراجعين من جهة وا 

  دار من جهة المراجعين  آراءتحليل الفروقات بين قياي و من جهة  الشركات المساهمة اتوا 
 .يت يير المراجع الخارج بشأن تأ ير العوامل المختلفة على أخرى

 ,لقاء الضوء على بعض المشاكل  التعرع على واقع ت يير مراجع الحسابات في فلسطين وا 
والخروج ببعض التوصيات واالقتراحات للمساعدة في تطوير  التي تواجه مهنة المراجعة,

 مهنة المراجعة.

 محددات الدراسة:  1.5  
 الذين و  سين للمهنةالممار الدراسة الحالية على العاملين في مكاتة المراجعة  اقتصرت

 يقومون بتقديم خدمات المراجعة في قطاع غزة.
 المساهمة العامة الفعالة الدراسة الحالية على المدراء التنفيذيين والماليين للشركات اقتصرت 

 المدرجة في بورصة فلسطين والموجودين في الضفة ال ربية وقطاع غزة.

 فرضيات الدراسة:   1.6     
 التالية: اختبار صحة الفرضيات عى الدراسة إلىتس  
تتأثر عملية تغيير المراجع الخارجي في الشركات المساهمة  األولى:األساسية الفرضية  

 الفلسطينية بمجموعة من العوامل.
 ويتفرع من هذه الفرضية األساسية الفرضيات الفرعية التالية:

وبين المراجعة الدولية بين العوامل المرتبطة بمعايير حصاتية إعالقة ذات داللة  توجد .1
 المراجع الخارجي.ت يير 

وبين ت يير  مراجعةبمكتة ال العوامل المرتبطةحصاتية بين إعالقة ذات داللة  توجد .2
 .مراجع الخارجيال

وبين ت يير  بالشركة محل المراجعةالعوامل المرتبطة حصاتية بين إعالقة ذات داللة  توجد .3
 .مراجع الخارجيال
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مراجع الوبين ت يير  لمراجعةا بيتةب العوامل المرتبطةحصاتية بين إة عالقة ذات دالل توجد .4
 .الخارجي

دارات  :ثانيةال األساسية الفرضية   توجد هناك فرق جوهرية بين آراء المراجعين من جهة وا 
 .في تغيير مراجع الحسابات الخارجيالشركات المساهمة من جهة أخرى حول العوامل المؤثرة 

 رضية األساسية الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع من هذه الف
دارات الشركات المساهمة من  .1 توجد هناك فروق جوهرية بين آراء المراجعين من جهة وا 

 على ت يير المراجع.جهة أخرى بشأن تأ ير العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة 
دارات جهة من المراجعين آراء بين جوهرية فروق هناك توجد .2  من ساهمةالم الشركات وا 

 .المراجع ت يير بمكتة المراجعة على المرتبطة العوامل تأ ير بشأن أخرى جهة
دارات جهة من المراجعين آراء بين جوهرية فروق هناك توجد .3  من المساهمة الشركات وا 

 .المراجع ت يير على بالشركة محل المراجعة المرتبطة العوامل تأ ير بشأن أخرى جهة
دارات جهة من المراجعين آراء ينب جوهرية فروق هناك توجد .4  من المساهمة الشركات وا 

 .المراجع ت يير على المراجعة ببيتة المرتبطة العوامل تأ ير بشأن أخرى جهة

 متغيرات الدراسة:  1.7   

 المتغيرات المستقلة                 

                                                                                                

 

 المتغير التابع                                         

                     
                      

  

 

 تغيير المراجع

 ببيئةالعوامل الخاصة 
 مراجعةال

بالشركة العوامل المتعلقة 
 جعةمحل المرا

العوامل المتعلقة بمكتب 
 مراجعةال

 معايير المراجعة الدولية 
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 مصطلحات الدراسة:التعريف ب  1.8   
ة من خالل اتخاذ الجمعي الخارجي الحالة التي يتم بها عزل المراجع: الخارجي تغيير المراجع

 .عنهللمساهمين قرارًا بالتخلي  امةالع

عضو فريق عمل المراجعة المستول وهو الشريك المستول عن عملية المراجعة شريك المراجعة: 
عداد التقارير التي تؤ ر  اتعن اتخاذ القرار  في المساتل الهامة المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة, وا 

 . (George, 2004)على القواتم المالية
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 الدراسات السابقة: 1.9     

 لعربية:ا السابقة : الدراساتأواًل
"عوامل تغيير مدقق الحسابات الخارجي اليمني في بعنوان: ( 2013)البواب وعنقاد،  دراسة (1

 دراسة ميدانية" –الشركات المساهمة العامة اليمنية من وجهة نظر مدققي الحسابات 
العوامل األك ر تأ يرًا في ت يير المدقق الخارجي في الشركات معرفة  إلىهدفت هذه الدراسة    

المساهمة العامة اليمنية من وجهة ن ر مدققي الحسابات, وقسمت الدراسة عوامل ت يير مدقق 
: عوامل متعلقة بالشركة, وعوامل متعلقة بتطبيق معايير التدقيق المتعارع إلىالحسابات الخارجي 

معرفة تأ ير ت يير المدقق الخارجي  إلىالتدقيق, كما هدفت الدراسة  عليها, وعوامل متعلقة بمكتة
( استبانة على المحاسبين القانونيين 93على أرباح الشركات, ولتحقيق أهداع الدراسة تم توزيع )

%( من االستبانات 90( استبانة, أي ما نسبته )83المزاولين للمهنة في اليمن, استرد منها )
 الموزعة.

أن العوامل المتعلقة بمكتة التدقيق هي أهم العوامل المؤ رة في ت يير  إلىلدراسة وتوصلت ا   
مدقق الحسابات الخارجي, وباألخ  فيما يتعلق بجودة المكتة, حيث أن المكاتة التي تقدم 
خدماتها بجودة منخفضة أك ر عرضة للت يير من المكاتة التي تقدم خدماتها بجودة عالية, وحلت 

علقة بتطبيق معايير التدقيق المتعارع عليها في المرتبة ال انية من ناحية األهمية, العوامل المت
وجاءت العوامل المتعلقة بالشركات في المرتبة األخيرة في عالقتها بت يير مدقق الحسابات 
الخارجي, كما توصلت الدراسة بأن األسباة المرتبطة بعوامل ت يير المدقق الخارجي ليي لها أي 

ضرورة التعمق في  إلىلى أرباح الشركات سواء كان إيجابيًا او سلبيًا, وأوصت الدراسة تأ ير ع
الدراسات المتعلقة بعوامل ت يير المدقق الخارجي, وضرورة وضع معايير محددة لضبط عملية 

 الشركة.  إدارةت يير مدقق الحسابات الخارجي وأن ال يترك أمر ت يير المدقق لرغبة 

: "مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على بعنوان( 2013)منصور،  دراسة (2
 دراسة ميدانية على مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة" –مبدأ االستقللية 

 قسمتحيث أ ر عوامل ت يير مراجع الحسابات على استقالليته, معرفة  إلىهدفت هذه الدراسة    
بعض الخدمات المح ورة وفقا لالمراجع الخارجي ممارسة و  ,راجعةدور لجان الم :إلىالعوامل  هذه

وتأ ير وجود فترة التهدتة, , (SEC)وأحكام هيتة سوق رأي المال  ( Oxley –Sarbanes)لقانون 
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ورفع القضايا بين المراجع وعميل  ,تعاةوعملية دفع األووجود المصالح المادية المرتبطة, 
عينة  توزيع استبانة علىمن خالل  اتة المراجعة في قطاع غزةوطبقت الدراسة على مك, ةالمراجع

 ( استبانة, وتم استرداد جميع االستبانات.124) هاعدد الدراسة والتي بلغ

شراع لجنة المراجعة على مناقشة المراجع الخارجي في المشاكل التي إن أ إلىوتوصلت الدراسة    
محددة لدور اللجنة, كما ارتبط مفهوم ت يير المراجع صادفته أ ناء عملية التدقيق من أهم العوامل ال

مكتبه بعدم وجود عمالء يدقق لهم كأقارة من الدرجة األولى مما يعزز استقالله, باشضافة  بالتزام
ن تصميم وتنفيذ ن م معلومات مالية للعميل يعتبر من الخدمات المح ورة والتي توجة ت يير أ إلى

ضرورة أن يتولى المجلي التشريعي وضع  إلىوقد أوصت الدراسة على استقالله,  المدقق حفا اً 
ن ام عملي ين  على ت يير مراجع الحسابات الخارجي كل فترة زمنية مناسبة وذلك حفا ًا على 

 استقالله.

أثر معدل دوران المراجع الخارجي على جودة المراجعة : "بعنوان( 2013، أبو رياش) دراسة (3
 "ات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطيندراسة تطبيقية على الشرك –
 إدارةمدى ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لسلوك  اختبار إلىهدفت هذه الدراسة    
 إدارةوكذلك مدى وجود عالقة بين معدل دوران المراجع الخارجي وجودة المراجعة مقاسة ب, رباحاأل
( شركة 33الدراسة على عينة مكونة من ) حيث طبقترباح واستقاللية المراجع الخارجي, األ

 .م(2011 –م 2005مساهمة في سوق فلسطين ل وراق المالية من خالل الفترة )

 إدارةالشركات الفلسطينية قد مارست همها أن أالعديد من النتاتج من  إلىوقد توصلت الدارسة    
بين طول مدة خدمة المراجع  عالقة سلبية دوجبنسة متفاوتة خالل فترة الدراسة, وأنه ي رباحاأل

جودة المراجعة وجود عالقة سلبية بين  يضاً أ)عدم الت يير الدوري للمراجع( وجودة المراجعة, و 
ضرورة العمل على زيادة فاعلية دور المراجعة الخارجية  إلىرباح, وأوصت الدراسة األ إدارةوسلوك 

ة المراجع الخارجي, ورفع مستوى أداته في األرباح, مما يستلزم دعم استقاللي إدارةللحد من ممارسة 
 العمل.
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المراجع الخارجي في الشركات المدرجة في  ختيارا: "أسس بعنوان( 2010 )عليان، دراسة (4
مقارنة من وجهتي نظر المراجعين  تحليليةدراسة  –سوق فلسطين لألوراق المالية 

 الخارجيين والشركات"
 ,في اختيار المراجع الخارجي  راً أك ر لعوامل األالكشع عن ا إلىحيث هدفت هذه الدراسة    

وع على مدى تأ يرها على الشركة والمراجع الخارجي, للوق إدارةهميتها بالنسبة لكل من أومدى 
هداع الدراسة قام الباحث بتصميم أولتحقيق مراجع الخارجي في تلك الشركات, ال استقالل وحياد

شخا  التي تم اجراؤها على عينتي الدراسة المتم لة في األاستبانة وذلك كأساي للدراسة الميدانية 
شرافيهالذين يتولون مهام مالية وقيادية  ذات عالقة مباشرة بعملية اختيار المراجع الخارجي في  وا 

وشركات  ,المالية ل وراقدارات التنفيذية والمالية في الشركات المدرجة في سوق فلسطين اش
بل ت عدد االستبانات التي وقد  ,تدقيق القواتم المالية للشركات المدرجةومكاتة التدقيق التي تقوم ب

 استبانة (80و) ,دارات الشركاتإمن ( استردت 124)عدد منها  ,( استبانة204تم استردادها عدد )
 من مراجعي الحسابات.

جي سي اختيار المراجع الخار أهمية أ ر و أوجود اختالفات جوهرية في  إلىوتوصلت الدراسة    
تشابه وجهتي ن ر العينة )المراجعين  إلى باشضافة الشركات, ومدراءبين وجهة ن ر المراجعين 

ك ر أالمكتة  ةوكانت شهر  ,في اختيار المراجع الخارجي ك ر أ راً ومدراء الشركات( حول العوامل األ
  المراجع في تخصومن  م  ,دارةتليها رغبة مجلي اش ,في اختيار المراجع الخارجي اً  ر أالعوامل 

ضرورة تحديد وتطوير األطر والتشريعات التي يجة أن  إلىمجال عمل الشركة, وأوصت الدراسة 
تتم في ضوتها عملية اختيار المراجع الخارجي, حتى ي ل عامل الخبرة والكفاءة هو العامل 

 المتصدر في اختيار المراجع الخارجي.

لزامي للمراجع الخارجي في تحسين لتغيير اإل : "مدى تأثير ابعنوان( 2008)الخزندار،  دراسة (5
دراسة تطبيقية على مكاتب وشركات  –جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقلله 

 المراجعة ومدراء الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة"
ة عملية المراجعة وتعزيز العوامل المؤ رة في تحسين جوددراسة  إلىهدفت هذه الدراسة    
لزامي, وفرضية ت يير المراجع اش :إلىهذه العوامل  المراجع الخارجي, وقسمت واستقالل وضوعيةم

, المراجعة تباع معايير المراجعة, والتخص  المهني لمكتةا  استمرارية الشركة عميل المراجعة, و 
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ية تعاة عملألزامي للمراجع الخارجي على تكلفة و معرفة مدى تأ ير الت يير اش إلى باشضافة
على المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات  استبانة تم توزيع هداع الدراسةأالمراجعة, ولتحقيق 

تم استالم  ,( استبانة185االستبانات الموزعة ) تبل حيث  ,المساهمة العاملة في قطاع غزة
 .من االستبانات الموزعة %(76أي بنسبة ) ,( استبانة141)

لزامي للمراجع الخارجي يعزز استقالل المراجع الخارجي ويحسن اشن الت يير أوتوصلت الدراسة    
 ره على ألزامي للمراجع الخارجي و نه توجد عالقة بين تطبيق الت يير اشأجودة عملية المراجعة, و 

ليها العميل وبين جودة عملية المراجعة وتعزيز إالتخص  المهني في الصناعة التي ينتمي 
لزامي للمراجع وجود عالقة بين تطبيق الت يير اش إلىباشضافة  ,المراجع واستقالل ةموضوعي

, ية المراجع الخارجيواستقالل ةالخارجي وبين تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعي
دراسات وبحوث في مجال الت يير اشلزامي للمراجع الخارجي  إجراءضرورة  إلىوأوصت الدراسة 

والمتعلقة بقياي واختبار أ ر برامج التعليم المحاسبي على  بالشركات المساهمة في قطاع غزة,
 إمكانية تطبيق استراتيجية التخص  المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة.

"تحليل العوامل المؤثرة في تغيير مدقق الحسابات الخارجي بعنوان: ( 2008)حسين،  دراسة (6
 ميدانية"دراسة  –في الشركات المساهمة العراقية 

معرفة الواقع العملي لت يير المدقق الخارجي في الشركات المساهمة  إلىهدفت هذه الدراسة    
الشركات ومدققي الحسابات,  إدارةالعراقية, وعوامل ت يير المدقق الخارجي من وجهتي ن ر 

تية هذه ت يير مدققي الحسابات, وتر  إلىمكانية وجود عوامل مشتركة بينهما تؤدي إوالتعرع على 
عوامل خاصة بالشركات  :إلىعوامل ال حيث قسمت هذههميتها بالنسبة لكل فتة, أالعوامل حسة 

عوامل تتعلق بال روع  خيراً أو  ,وعوامل تتعلق بمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني ,المساهمة
( 60) يع, حيث تم توز ( استبانة على فتتي الدراسة100, وتم توزيع )المحيطة بعملية التدقيق

( استبانة على 40كما تم توزيع ), بانة( است53استبانة على مراجعي الحسابات استرد منها عدد )
 ( استبانة.37المالية للشركات المساهمة وقد تم استرداد ) دارةفتة اش

المالية ومدققي الحسابات( على  دارةن هناك اتفاق بين فتتي الدراسة )اشأ إلىوتوصلت الدراسة     
هم من وجهة جميع هذه العوامل لها تأ ير في ت يير مدقق الحسابات الخارجي, وكان العامل األن أ

ن ر فتتي الدراسة في ت يير مدقق الحسابات الخارجي هي العوامل المرتبطة بالطروع المحيطة 
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هذه خر آبعملية التدقيق, تليه العوامل المرتبطة بتطبيق معايير التدقيق وقواعد السلوك المهني, و 
ضرورة  إلىوامل المرتبطة بالشركات المساهمة, وأوصت الدراسة همية هي ما يتعلق بالعأالعوامل 

توفير الحماية القانونية الالزمة للمدقق الخارجي للحفا  على حياده واستقالله, وضرورة إدخال 
ناقشة بعض النصو  القانونية في قانون الشركات العراقي من أهمها حق المدقق الخارجي في م

 قرار عزله وت ييره وضرورة بيان أسباة الت يير.

دراسة نظرية  - "العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجيبعنوان:  (2008)مسواك،  دراسة (7
 ميدانية في الجمهورية اليمنية"

ت يير المراجع في الشركات  فيالتعرع على العوامل التي تؤ ر  إلىهدفت هذه الدراسة    
قياي وتحليل  إلى باشضافةاالنعكاسات الناتجة عن قرار ت يير المراجع, و ليمنية, المساهمة ا

دارات الشركات من جهة إوذلك من وجهة ن ر  ,همية النسبية لهذه العوامل واالنعكاساتألا
عوامل مرتبطة بالشركة محل  :إلىالعوامل  وقد قسمت الدراسة هذهخرى, أوالمراجعين من جهة 

 إلىبمكتة المراجعة, باشضافة  بمعايير المراجعة, وعوامل متعلقةمرتبطة  وعوامل ,المراجعة
 عوامل متعلقة بتطور بيتة مهنة المراجعة.

بعدد من العوامل يتأ ر ت يير المراجع  أن همهاأالعديد من النتاتج من  إلىوتوصلت الدراسة    
دارات إرها وذلك من وجهة ن ر حول درجة تأ ي ن هناك اختالفاً أال إالمرتبطة بمعايير المراجعة 

بعدد من العوامل المرتبطة  الشركات والمراجعين, كما توصلت الدراسة بأن ت يير المراجع يتأ ر
دارات الشركات إحول درجة تأ يرها وذلك من وجهة ن ر  ن هناك اختالفاً أال إبمكتة المراجعة, 
شركات والمراجعين حول تأ ير جميع دارات الإراء آال توجد فروق جوهرية بين والمراجعين, وأنه 

راء آنه ال فروق جوهرية بين أكما العوامل المرتبطة بالشركة محل المراجعة على ت يير المراجع, 
ت الناتجة عن قرار ت يير المستقصي منهم )ادارات الشركات والمراجعين( حول جميع االنعكاسا

ون الشركات التجارية تلزم الشركات قان إلىضرورة إضافة مادة  إلىالمراجع, وأوصت الدراسة 
والمراجع الخارجي,  دارةالمساهمة بإنشاء لجان المراجعة وذلك للن ر في أوجه الخالع بين اش

 إعطاء المراجع الحق في مناقشة قرار عزله وت ييره. إلىباشضافة 
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ي في : "مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجبعنوان( 2008)جربوع،  دراسة (8
دراسة تطبيقية على  –تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقلله 

 المراجعين الخارجيين في قطاع غزة"
توضيح مجاالت مساهمة الت يير اشلزامي للمراجع الخارجي في تحسن جودة  إلىهدفت الدراسة    

قيق أهداع الدارسة تم تصميم عملية المراجعة وتعزيز موضوعية واستقالل المراجع الخارجي, ولتح
( استبانة, وبل ت الردود 86استبانة وزعت على المراجعين الخارجيين في قطاع غزة, بلغ عددها )

 %( من االستبانات الموزعة.80( استبانة صالحة للتحليل, وهي تم ل ما نسبته )68)

تحدث داتمًا عندما تواجه  ولقد بينت نتاتج الدراسة أن فكرة الت يير اشلزامي للمراجع الخارجي   
الشركات المساهمة مشاكل نتيجة النخفاض قيمة أسهمها في السوق المالي, وأن طول الفترة 
التعاقدية بين المراجع وعميله سوع تنق  من موضوعيته واستقالله, ومن أهم التوصيات التي 

اجعة حسابات عميله, هي ضرورة أن يماري المراجع الخارجي الشك المهني عند مر قدمتها الدراسة 
المساهمة في قطاع غزة لت يير المراجعين لديها بعد  إلزام مراجعي الحسابات بالشركاتوضرورة 

 .خمي سنوات كحد أقصى

العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي تحليلت نظرية "بعنوان: ( 2006، سالم) دراسة (9
ارجيين والشركات المساهمة بمدينة واستنتاجات عملية دراسة تطبيقية على المراجعين الخ

 "بنغازي
التعرع على العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي, وذلك من  إلىهدفت هذه الدراسة    

وجهة ن ر المراجعين الخارجيين والشركات المساهمة الخاصة, حيث أجريت الدراسة على عينة 
خاصة في مدينة بن ازي في الجمهورية  ( شركة مساهمة30( مراجعًا خارجيًا, و )30مكونة من )

: عوامل مرتبطة بالشركة, إلىوقسمت الدراسة العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي الليبية, 
 وعوامل مرتبطة بتطبيق معايير المراجعة وقواعد السلوك المهني, وعوامل مرتبطة بمكتة المراجعة.

تي ن ر المراجعين الخارجيين والشركات المساهمة وقد بينت نتاتج الدراسة اتفاق كل من وجه   
الخاصة على تأ ير كل من عامل جودة أعمال المراجعة, وشهرة مكتة المراجعة, والخالع حول 
طرق العرض واشفصاح المحاسبي في ت يير المراجع الخارجي, كما اختلفت نتاتج هذه الدراسة عن 
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ؤ رة في ت يير المراجع الخارجي, مما يعني أن تأ ير نتاتج الدراسات السابقة بشأن بعض العوامل الم
 تلك العوامل تختلع باختالع بيتة التدقيق.

 تغيير في المؤثرة للعوامل ميدانية دراسة"بعنوان: ( 2004)باسودان وآخرون،  دراسة (10
 "السعودية العربية المملكة في المساهمة بالشركات الخارجي المراجع

في ت يير المراجع في الشركات المساهمة ي العوامل المؤ رة تقص إلىهدفت هذه الدراسة    
العوامل : عاملين رتيسيين هما إلىوقسمت الدراسة العوامل المؤ رة في ت يير المراجع  السعودية,

 والعوامل غير الفنية, الفنية وهي المتعلقة بأداء المراجع لعملية المراجعة وعددها  ال ة عشر عامالً 
راء لجان المراجعة آاستهدفت الدراسة استطالع كما و  ,سباة ت يير المراجعأ وهي ما عدا ذلك من

 .في الشركات المساهمة ومدراء مكاتة المراجعة

ومن  ,همية العوامل الفنية وتقدمها في الترتية عن العوامل غير الفنيةأ إلىوتوصلت الدراسة    
عارع عليها, وسمعة المكتة, وخبرته تباع المكتة لمعايير المراجعة المتإ :وامل الفنيةهذه الع

العلمي والمهني لكل من شريك ومدير ومراجعي مكتة  عمال المراجعة, والتأهيلأالسابقة في 
عينتي الدراسة تركزت حول أتعاة عملية  باهتمامالفنية التي ح يت المراجعة, أما العوامل غير 

وعدم مساعدة الشركة في الخدمات المراجعة, وعدم موافقة المراجع على التنازل عن تحف اته, 
خرى وهي وجود تحف ات في أمكاتة المراجعة بعوامل  راءاهتمام مد إلى باشضافةالضريبية, 
وعدم مساعدته  االستشاريةبداء الرأي, وعدم تقديمه للخدمات إعن  االمتناعو أجع تقرير المرا
 يرها في ي ير القلق ويخشى من تأعداد القواتم المالية السنوية, وبعض هذه النتاتج إللشركة في 

ضرورة االهتمام بتطوير قدرات المراجعين الفنية  إلىاستقالل المراجع وحياده, وقد أوصت الدراسة 
خاصة في  ل التطورات االقتصادية والتكنولوجية, وضرورة االفصاح عن أسباة ت يير المراجع 

 من قبل لجان المراجعة بالشركات المساهمة.

جودة المراجعة وانعكاساتها على استبدال مراجعي "بعنوان: ( 2004 )فؤاد، دراسة (11
 "دراسة ميدانية –الحسابات في مصر 

همية النسبية لمفهوم ومقومات جودة المراجعة, ومعرفة تحليل األ إلىهدفت هذه الدراسة    
معرفة مدى  إلىالمراجعين, باشضافة  الستبدالهمية النسبية للعوامل المسببة حول األ االختالفات

هداع أالعالقة بين توفر مقومات جودة المراجعة وعدم قيام المنشآت باستبدال المراجعين, ولتحقيق 
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وبلغ عددها  األولى فتة المراجعين :على عينة مكونة من مجموعتين لدراسةا تالدراسة اعتمد
 ( مفردة.90( مفردة, وال انية فتة الشركات وبلغ قوامها )117)

حصاتية بين إ ةوجود عالقة معنوية ذات داللجموعة من النتاتج أهمها م إلىاسة وتوصلت الدر    
ت يير  إلىخرى تؤدي أهناك عوامل ة المراجعة وعدم ت يير المراجعين, وأن توافر مقومات جود

الرغبة في تخفيض أتعاة عملية و  ,خرىأضافية إالمراجع هي الرغبة في الحصول على خدمات 
العالقات و الرغبة في الحصول على مستوى جودة أفضل, و العليا,  دارةت يير اشو المراجعة, 
هناك عوامل ال تؤ ر في ت يير المراجع واندماج الشركات, كما توصلت الدراسة بأن الشخصية, 
 الت يير المنت م للمراجعين.و التع ر المالي للشركة محل المراجعة,  تتم ل في

ية العوامل المؤثرة في تغيير المراجع تحليل أهم"بعنوان: ( 2003)الفضل،  دراسة (12
 "دراسة مقارنة من وجهات نظر الشركات والمراجعين القانونيين –الخارجي في العراق 

دارات إومعرفة آراء  ,معرفة العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي إلىهدفت هذه الدراسة    
هداع الدراسة أ, ولتحقيق المراجع القانوني الشركات والمراجعين حول أك ر العوامل تأ يرًا في ت يير

ت يير المراجع  إلىمن العوامل المؤدية  عامالً ( 18)تم تصميم استبانة لجمع البيانات وقد تضمنت 
, بينما يرتبط المحور ال اني محل المراجعة ول بالشركةيرتبط األ : حيثمبوبة في  الث محاور

خير فيرتبط بمكتة المراجعة, وقد تم توزيع ما المحور األأبمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني, 
شركة حدث فيها عملية ت يير للمراجع الخارجي خالل الفترة  (21)االستبانة على عينة مؤلفة من 

 ( مراجع جرت عليهم الت يير في تلك المدة.28وكذلك على ) م(2000 –م 1995)الممتدة من 

بشأن تأ ير العوامل  حد كبير مع نتاتج الدراسات السابقة إلىوقد جاءت نتاتج الدراسة متفقة    
المحددة في الدراسة على عملية ت يير المراجع الخارجي باست ناء عاملين هما: الرغبة في تركيز 

ن تأ ير تلك العوامل ال أ, مما يعني ضافيةإأعمال المراجعة, والرغبة في الحصول على خدمات 
العوامل من وجهة لرغم من وجود اختالع واضح في أ ر يق على ابيتة التطب ختالعال تختلع تبعاً 

ضرورة توفير الحماية  إلىن ر المديرين عن وجهة ن ر المراجعين الخارجيين, وأوصت الدراسة 
دخال بعض إالقانونية الالزمة للمراجع حتى يحاف  على حياده واستقالله وذلك عن طريق 

 يم عملية ت يير المراجع الخارجي, وحق المراجع في النصو  القانونية في قانون الشركات لتن
 مناقشة قرار عزله وت ييره أمام الهيتة العامة للمساهمين.
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تغيير مدقق الحسابات الخارجي في الشركات "بعنوان: ( 2001)خشارمة والعمري،  دراسة (13
 "ردنية من وجهة نظر مدققي الحساباتالمساهمة العامة األ 

عرع على آراء مراجعي الحسابات حول العوامل المؤ رة في ت يير مراجع الت إلىهدفت الدراسة    
 .( مراجع حسابات290وقد اعتمدت على عينة مكونة من ) الحسابات,

 مجموعة من النتاتج أهمها: إلىالدراسة توصلت و     
 دارةن العوامل المؤ رة في ت يير المراجع والمرتبطة بالشركة هي: العالقة الشخصية بين اشأ 

ضافية, التع ر إفي الحصول على خدمات  دارةوالمراجع, نمو حجم الشركة, رغبة اش
 المالي للشركة.

 المؤ رة في ت يير المراجع والمرتبطة بمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني ن العوامل أ
الخالع حول طرق العرض  بداء الرأي,إعن  االمتناعو أتقرير متحف   إصدارهي: 
 الخالع على أتعاة عملية المراجعة.محاسبي, فصاح الواش

 في ت يير المراجع والمرتبطة بمكتة المراجعة هي: مستوى جودة ن العوامل المؤ رة أ
 المراجعة, حجم مكتة المراجعة, شهرة مكتة المراجعة, تخص  مكتة المراجعة.

 خاصة السباة األ يليها ,سباة الت ييرأهم أسباة الخاصة بمكتة التدقيق هي من األ
 سباة الخاصة بمعايير التدقيق.األ ومن  م ,بالشركة

 جنبية:األ السابقة : الدراساتنيًاثا
 بعنوان: (,Netti 2014) دراسة (1

"Analysis of factors that influence the auditor switching on company 

listed in Indonesian stock exchange" 

امل المؤ رة في ت يير مراجعي الحسابات للشركات المدرجة معرفة العو  إلىهدفت هذه الدراسة    
 :إلىفي سوق اندونيسيا ل وراق المالية, وقد اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المت يرات قسمتها 

, وحجم عميل دارةتعاة المراجعة, وحجم مكتة التدقيق, وت يير اشأ, وت يير رأي متحف  إصدار
 علىمجتمع الدراسة  ت يير المراجع, واشتمل إلىركة, باشضافة مو الش, ونوالتع ر الماليالمراجعة, 

( حتى عام م2003جميع الشركات المدرجة في سوق اندونيسيا ل وراق المالية من العام )
جرت عملية ت يير أ( شركة 40) إلى( شركة, قسمت 80(, وتم اختيار عينة شملت على )م2007)

 .يير( لم تقم بعملية الت 40المدقق, و)
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حجم مكتة ت يير مراجع الحسابات وبين  عكسية بين عالقة ه توجدنأ إلىوتوصلت الدراسة    
بين ت يير المراجع وبين ت يير  طرديةعالقة ن هناك أو , المراجعة الشركة محلالتدقيق وحجم 

كة ونمو الشر  لرأي متحف  راجعبداء المإوبين  راجعنه ال توجد عالقة بين ت يير المأو , دارةشا
 .لتع ر الماليل الشركة تعرضو 

 بعنوان: ( ,2014Stanisic, et. al) دراسة (2
"Auditor Switching and Qualified Audit Opinion: Evidence from  

Serbia" 

صدارمعرفة وتحديد العالقة بين ت يير مراجع الحسابات و  إلىهدفت هذه الدراسة     المراجع لرأي  ا 
على عينة عشواتية من الشركات الصناعية الكبيرة  هاتم تطبيقاسة هداع الدر أولتحقيق متحف , 

من  ( شركة من التقارير المالية المدققة800ات )إصدار , حيث شملت على والمتوسطة في صربيا
ولى وتتم ل المجموعة األ :مجموعتين إلىوتم تقسيم العينة  م(,2010م( حتى العام )2006العام )

شملت  ( شركة, والمجموعة ال انية683يير المراجع الخارجي وعددهم )في الشركات التي لم تقم بت 
 ( شركة قامت بت يير مراجعها الخارجي.117) على

رأي غير متحف  في سنة معينة, وبعد  تحصل علىن الشركات التي أ إلىوتوصلت الدراسة    
  في الفترة تكون أقل عرضة للحصول على رأي غير متحفالخارجي,  هاذلك تقوم بت يير مراجع

 التي تليها, مقارنة مع الشركات التي ال تقوم بت يير المراجع الخارجي.

 بعنوان: ( ,2013Riswan, et. al) دراسة (3
"Determinant Factor Affecting the Auditor Switching: An Indonesian 

Case" 

مراجع الحسابات  تحليل تأ ير العوامل المحددة في ت يير وتبديل إلىهدفت هذه الدراسة    
مستوى المنافسة بين شركات المراجعة,  ةفي اندونيسيا وهي: الوضع المالي للعميل, أتعا الخارجي
( 136هداع الدراسة تم توزيع )أولتحقيق  فترة المراجعة, خيراً أ, و مكتة التدقيق, حجم ةالمراجع
( 45مالية, وتم استعادة )الشركات الصناعية المدرجة في سوق اندونيسيا ل وراق ال علىاستبانة 
 .%( من االستبانات الموزعة33أي ما نسبته ) ,استبانة



 الفصل األول                          اإلطار العام للدراسة                                                                                                         

 

 
19 

جعة, ن الوضع المالي للعميل, ومستويات المنافسة لشركات المراأ إلىوتوصلت الدراسة    
في ت يير مراجع الحسابات الخارجي, في فترة المراجعة, يؤ رون بشكل جوهري  إلىباشضافة 

 عملية ت يير المراجع. على يؤ رانة المراجعة وحجم مكتة المراجعة ال ن أتعاإالوقت نفسه ف

 بعنوان: (,Nazri, et. al 2012)دراسة  (4
"Factors influencing auditor change: evidence from Malaysia" 

والتي قسمتها  الخارجي هذه الدارسة على تحليل العوامل المؤ رة في ت يير المراجعحيث ركزت    
ات  متعلقة بالتدقيق, وخصات  مرتبطة بعميل المراجعة, وتناولت هذه الدراسة تحليل خص إلى

تأ ير مجموعة من المت يرات المستقلة على ت يير المراجع الخارجي, حيث طبقت الدراسة على 
 .( عام18( شركة مدرجة في بورصة ماليزيا على مدى )400)

ت الخارجي يتأ ر بشكل جوهري بالخصات  الحسابا راجعن ت يير مأ إلىوتوصلت الدراسة    
نمو الشركة  إلىوحجم الشركة باشضافة  دارةالمتعلقة بعميل المراجعة, ال سيما ما يتعلق بت يير اش

 محل المراجعة.

 بعنوان: (,Chadegani, et. al 2011) دراسة (5
"The Determinant Factor of Auditor Switch among Companies Listed 

on Tehran Stock Exchange" 

تحديد العوامل المؤ رة في ت يير مراجع الحسابات الخارجي في سوق  إلىهدفت هذه الدراسة    
عوامل مرتبطة بمكتة التدقيق حددت  :إلى حيث قسمت هذه العواملالمالية,  ل وراقطهران 

بطة بالشركة محل تعاة المراجعة, وعوامل مرتأالمدقق لرأي متحف  وجودة التدقيق وت يير  إصدارب
هداع الدراسة تم أولتحقيق  ,والتع ر الماليوحجم الشركة  دارةت يير اش إلىالمراجعة حيث قسمت 

( شركة 91( شركة مدرجة في سوق طهران ل وراق المالية, )182ختيار عينة عشواتية من )ا
تقم بت يير  شركة لم (91م(, و )2007م( حتى )2003قامت بت يير المدقق الخارجي من العام )

 المدقق خالل نفي الفترة.

مع  سلبياً  يرتبطانن حجم الشركة محل المراجعة وجودة التدقيق أ إلىشارت نتاتج الدراسة أو    
 إصدارن وأيجابي مع ت يير المراجع, إ ارتباط ماوالتع ر المالي له دارةت يير اشن أت يير المراجع, و 

يجابي مع عملية ت يير إو أارتباط سلبي  مايكون لهتعاة المراجعة قد أالمراجع لرأي متحف  و 
  المراجع الخارجي.
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 بعنوان: (,Magri and Baldacchino 2004) دراسة (6
"Factors Contributing to Auditor-Change Decisions in Malta" 

حيث قسمت التعرع على العوامل التي تساهم في ت يير المراجع الخارجي,  إلىهدفت الدراسة    
وقد اعتمدت الدراسة على  خرى,أوعوامل  ,سلوكيةعوامل و  ,عوامل اقتصادية :إلىه العوامل هذ

عقد العديد من المقابالت, حيث  إلىتوزيع استبانات على الشركات في جزيرة مالطا باشضافة 
مع الشركات التي ( مقابلة 15عقد ) إلى( شركة, باشضافة 97)االستبانات المستردة عدد بل ت 
 الث مجموعات حسة عدد  إلىبت يير المدقق الخارجي, وقد تم تقسيم عينة الدراسة قامت 

شركات ال( مو ع, و 49 – 10ص يرة تتكون من )الشركات ن الأحيث المو فين في كل شركة, 
 ( مو ع فأك ر.250كبيرة تتكون من )الشركات ال( مو ع, و 249 – 50تتكون من ) متوسطةال

العوامل التي تساهم في ت يير المراجع  أنهمها أمن النتاتج  مجموعة إلىوقد توصلت الدراسة    
 تتم ل في:

 ,اندماج  عوامل اقتصادية: وهي جودة المراجعة, تخص  المراجع في صناعة معينة
جراءالشركات محل المراجعة, نمو الشركة, الخالع حول نطاق و  ات عملية المراجعة, شدة ا 

 المنافسة بين مكاتة المراجعة.
 ل سلوكية: وهي ضعع العالقات الشخصية بين المراجع وعميل المراجعة.عوام 
  العليا, ضعع الخبرة المهنية ألعضاء فريق المراجعة. دارةوهي ت يير اشخرى: أعوامل 

ن العوامل التي ال تساهم في ت يير المراجع تتم ل في تشدد المراجع في تطبيق المبادئ أو    
ل المراجعة لدى اعمأتركيز  إلىحاجة الشركة  إلى, باشضافة المحاسبية, وحجم مكتة المراجعة

 مراجع واحد. 

 ( بعنوان:,Beattie and Fearnley 1998دراسة ) (7
"Audit Market Competition: Auditor Changes and The Impact of  

Tendering" 

في بيتة تزداد فيها استهدفت الدراسة التعرع على العوامل التي تؤ ر في ت يير المراجع, خاصة    
( 328في ) المديرين الماليينمستوى المنافسة, وقد اعتمدت هذه الدراسة على استبانة وزعت على 

 شركة بريطانية.



 الفصل األول                          اإلطار العام للدراسة                                                                                                         

 

 
21 

وقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل التي تؤ ر في ت يير المراجع تتم ل في: أتعاة المراجعة,    
دة المراجعة, الخدمات اشضافية األخرى, حجم مكتة المراجعة, عدم رضا الشركة على مستوى جو 

ت يير اشدارة العليا, اندماج الشركات, حاجة الشركة إلى تركيز أعمال المراجعة لدى مراجع واحد, 
حاجة إدارة الشركة إلى كسة  قة الممولين الجدد, شهرة مكتة المراجعة, ضعع الخبرة المهنية 

المراجع والشركة, ت يير أعضاء فريق المراجع,  ألعضاء فريق المراجعة, العالقات الشخصية بين
 شدة المنافسة بين مكاتة المراجعة.

 التعليق على الدارسات السابقة:  1.10      
اختلفت الدراسات السابقة في تقسيم العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي من بيتة ألخرى     

بية قسمت العوامل المؤ رة في ت يير المراجع حيث أن أغلة الدراسات والتي طبقت في الدول العر 
 :إلى نوعين هماالخارجي 

  ,تقسيم العوامل حسة أطراع ومعايير المراجعة إلى: عوامل تتعلق بالشركة محل المراجعة
 وعوامل تتعلق بمكتة التدقيق, وعوامل تتعلق بتطبيق معايير المراجعة.

 إلى: عوامل فنية وهي عوامل تتعلق  تقسيم العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي
بأداء المراجع لعملية المراجعة, وعوامل غير فنية وهي ما عدا ذلك من أسباة ت يير 

 المراجع, حيث ركزت الدراسات في بيتة المراجعة السعودية على هذا التقسيم.

 رة في ت يير على تحليل العوامل المؤ  األجنبية )على خالع الدول العربية(هتمت الدراسات وا    
ن بعض هذه الدراسات ركزت على تحليل دور جميع هذه أالمراجع الخارجي بشكل موسع, حيث 

 ر أ, بمعنى تحليل الجزتياتالعوامل )بشكل عام( في ت يير المراجع, والبعض اآلخر ركز على 
صدار المراجع لتقرير متحف . شدة المنافسةم ل  عامل واحد على عملية الت يير  وا 

ا اختلفت الدراسات السابقة العربية في طبيعة العينة المستهدفة في الدراسة, كما ي هر في كم    
( والتي اعتمدت على آراء 2001( ودراسة )خشارمة والعمري, 2013دراسة )البواة وعنقاد, 

( على 2004اعتمدت دراسة )باسودان وآخرون, فيما مراجعي الحسابات فقط للوصول إلى النتاتج, 
في دراستهم, واعتمدت دراسة )مسواك, ومدراء مكاتة المراجعة ضاء لجان المراجعة آراء أع
دارات الشركات المساهمة من جهة أخرى للوصول إلى 2008 ( على آراء المراجعين من جهة وا 
 النتاتج.
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 أهم ما يميز الدراسة:

  الخارجيين  المراجعينتحليل آراء طرفي المراجعة والمتم لة في  إلىالدراسة الحالية هدفت
طرع  هدفتغلة الدراسات السابقة والتي استأ, على خالع المساهمةدارات الشركات ا  و 

 طراع المراجعة.أواحد فقط من 
  توسعت الدراسة الحالية واحتوت على جميع العوامل المؤ رة في ت يير المراجع والتي وجدت

عوامل الجديدة والتي قد في الدراسات السابقة, كما تضمنت الدراسة الحالية على عدد من ال
                              الخارجي. يكون لها تأ ير في ت يير المراجع
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 الفصل الثاني

المفاهيم والنصوص التشريعية المرتبطة 
 بتغيير المراجع الخارجي

 مقدمة 

 الخارجي مفهوم تغيير المراجع 

 المراجع الخارجي قرار تعيين وعزل 

 الخارجي اإلفصاح عن تغيير المراجع 

 تغيير المراجع في ضوء الدول والقوانين المختلفة 

 واقع مهنة المراجعة في فلسطين
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 مقدمة:  2.1
يعتبر قرار ت يير المراجع من القرارات الهامة والحساسة لما له من تأ ير ملحو  على استقاللية    

ة بتعيين وعزل المراجع المراجع الخارجي وجودة التقارير المالية, حيث شهدت الدراسات المتعلق
الخارجي اهتمامًا ملحو ًا من جانة الباح ين والمن مات الحكومية والمهنية السيما في الدول 
المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة, خاصة بعد فضيحة االفالسات لدى كبرى 

( وما تبعه World Comوشركة ) ENRON)مريكية منها شركة )شركات المساهمة العامة األ
وبالتالي  هرت آراء  من انهيار شحدى أكبر شركات المراجعة في العالم وهي شركة آر ر أندرسون,

قوية في العديد من الدول تدعم ضرورة إلزام الشركات المساهمة بإجراء ت يير لمراجعيها المستقلين 
 .(2008)جربوع,  كل فترة محددة وذلك لتعزيز موضوعيتهم واستقاللهم

لمراجع الحسابات الخارجي, وقد قامت العديد من الدول بفرض سياسة الت يير الدوري اشلزامي    
كل فترة زمنية معينة, أو فرض سياسة  ككل سواء من خالل فرض سياسة ت يير شركات المراجعة

العديد من  وقد القت السياسة األخيرة قبواًل متزايدًا من ,ت يير الشريك المستول عن عملية المراجعة
أن تكاليع الت يير إلى  واألبحاث في  ل ما توصلت إليه العديد من الدراساتدول العالم خاصة 

تفوق الفواتد المترتبة عليه, وبالتالي فإن الت يير اشلزامي لشركات ككل اشلزامي لشركات المراجعة 
 راجعة.المراجعة ليي هو أكفأ السبل لزيادة استقالل المراجع وزيادة جودة الم

 :الخارجي تغيير المراجع مفهوم  2.2     
( ت يير المراجع بأنه اتخاذ الجمعية العمومية للشركة قرار بإنهاء العالقة 1995عرع )سالمة,    

مع المراجع الحالي, واختيارها مراجعًا آخرًا للتعاقد معه, وذلك على الرغم من قيامه بواجباته المهنية 
 ر جميع الشروط التي تؤهله لمزاولة المهنة والتزامه بشروط التعاقد.على الوجه السليم, وتواف

ت يير مراجع الحسابات  Joher et al., 2000))كما يتضمن قرار ت يير المراجع حسة    
الحالي واختيار شركة تدقيق أخرى, مما يؤدي إلى اختالع جودة التدقيق وذلك كمحاولة شعادة 

مع صفات وخصات   -في  ل ال روع المت يرة  -ايدة للعميل تن يم )تكييع( المتطلبات المتز 
 شركات التدقيق.
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ويكون قرار ت يير المراجع إما إلزامي وذلك بسبة وجود لواتح تلزم ت يير المراجعين, حيث تقوم    
العديد من الدول والهيتات المحلية بوضع قوانين ولواتح تلزم ت يير شركة المراجعة أو الشريك 

(, أو اختياري حيث يكون باختيار أحد طرفي Audit Partnerعملية المراجعة ) المستول عن
عملية التدقيق وذلك إما بإقالة المراجع الخارجي من قبل الشركة محل المراجعة, أو أن يقدم 

 المراجع الخارجي استقالته.

ارجي عن منصبه ( بأنها الحالة التي يتخلى فيها مدقق الحسابات الخ2007كما عرفها )عبداهلل,    
لعدة أسباة م ل االستقالة أو الوفاة أو العجز القانوني, وبالتالي يدعو مجلي اشدارة الجمعية 

 العمومية لالنعقاد وانتخاة مدقق خارجي على الفور.

وهنا نود اششارة بأن العديد من الدراسات الحدي ة قد خلصت بأنه عند وجود خطر متزايد بسبة    
الداخلية أو زيادة احتمالية رفع الدعاوي القضاتية على المراجع, فهذا سيؤدي  ضعع ن ام الرقابة

, كما أن عدم قدرة المراجع على االعتماد على اشدارة إلى زيادة احتمالية استقالة المراجع الخارجي
أو مجلي اشدارة, خاصة في  ل اكتشاع المراجع بأنها تقدم لها معلومات خاطتة أو مضللة أو 

بت اشدارة بعض المعلومات, فان ذلك سيؤدي كذلك إلى زيادة احتمالية استقالة المراجع إذا حج
 (.(Siegel et al., 2008الخارجي 

وبالتالي يمكن تعريع ت يير المراجع الخارجي بأنها الحالة التي يتم استبدال مراجع الحسابات    
للمساهمين لقرار عزل المراجع  بمراجع آخر, وهي تكون من خالل اتخاذ الهيتة العامةالحالي 

بسبة الخالع بين الشركة والمراجع أو بسبة وجود نصو  وتشريعات  وذلك وتعيين مراجع آخر
تلزم عملية الت يير كل فترة زمنية, أو أن يتخلى المراجع الخارجي عن منصبه من خالل تقديم 

يير المراجع ت يير الشريك وم ت ويشمل مفهاستقالته أو بسبة حاالت الوفاة والعجز القانوني, 
الشريك  (George, 2004)(, حيث عرع Audit Partner)المستول عن عملية المراجعة 

في  اتالمستول عن عملية المراجعة بأنه عضو فريق عمل المراجعة المستول عن اتخاذ القرار 
عداد التقارير التي تؤ ر على ا  لقواتم المالية.المساتل الهامة المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة, وا 
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  المراجع الخارجي: تعيين وعزل قرار 2.3
وهو ما , مراجعةآخر ليقوم بعملية المراجع في المنشأة لعدة أسباة ويتم تعيين  مراجعيتم عزل ال   

يعتبر الوكيل عن المساهمين للقيام بمهنة  مراجعالهيتة العامة للمساهمين كون ال يتم من خالل
عزله أو إعادة تعيينه, ويجة على الشركة توضيح أسباة العزل  ويحق لهذه الهيتة مراجعةال

عطاء الحق للم للدفاع عن نفسه أمام الجمعية العمومية للمساهمين )زريقات وآخرون,  راجعوا 
2011.) 

يمكنها من ممارسة بعض الض وط عليه  الخارجي المراجع المنشأة بتعيين إدارةإن قيام حيث    
األوراق المالية في الواليات المتحدة  هيتة تداول قامتينه, لذلك ألنها هي التي اقترحت تعي

حرصًا منها في دعم استقالل وذلك  ((Securities and Exchange Commissionاألمريكية 
تحديد األتعاة إلى لجنة العزل و  بأن أوكلت هذا الحق بالتعيين و ,مراجع الحسابات الخارجي

 (.2002 تماري إدارة المنشأة الض ط على المراجع )جربوع, المراجعة الخارجية بالمنشأة حتى ال

كما أن عملية تعيين المراجع ليي باألمر السهل وذلك لحساسية المهمة, وألن معيار االستقاللية    
يتميز به المدقق دون غيره من المهن, فقد أعطى المشرع الحق في تعيين المراجع للهيتة العامة 

 حفا ًا على استقاللية المراجع في عمله وأ ناء إبداء الرأي.للمساهمين وليي لإلدارة 

إال أن الواقع العملي يؤكد على أن اشدارة هي التي تقوم بترشيح وتعيين وت يير المراجع    
وت يير  راجعالخارجي, حيث أكدت أغلة الدراسات والتي أجريت في الدول النامية بأن تعيين الم

اقتراح من إدارة الشركة, ويندر أال توافق الجمعية العامة العادية على  المراجع الحالي يتم بناء على
م ل هذا االقتراح, األمر الذي يجعل قرار ت يير المراجع يكون من ناحية عملية في يد إدارة 

 (.1991الشركات المساهمة )يماني, 

ر المراجع ( حيث ذكر أن المشرع قد أحاط عملية ت يي2008كما دعم هذا الرأي )مسواك,    
بسياج من الضمانات التي تحميه من اشدارة, فالت يير ال يكون إال من خالل الجمعية العمومية, إال 
أن المتأمل لدور الجمعية العمومية في  ل الممارسات الحالية يتوصل حتمًا إلى حقيقة مؤداها أن 

 الجمعية العمومية تم ل عنصرًا غير فعال في تعيين وت يير المراجع.

( 903( أنه بالرغم من صدور قرار رقم )2004وفي نفي االتجاه فقد ذكر )باسودان وآخرون,    
والذي يقضي بأن تشكل كل شركة مساهمة لجنة من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية 
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مراجعة يتم تحديد قواعد اختيار اعضاتها ومدة عضويتها وأسلوة عملها بقرار من الجمعية 
ن اشدارة تتدخل في عملية عزل المراجع وتعيين فإ غير أنه في الواقع العمليللشركة,  عموميةال

آخر بدياًل منه, فاشدارة تستطيع إقناع كبار المساهمين الذين لهم تأ ير على اآلخرين بأن ت يير 
دون  المراجع الحالي يحقق مصلحة مباشرة لهم, وبالتالي يستجية هؤالء لرغبات اشدارة ويتم العزل

مبرر مقبول, ومن  م فإن مشكلة ت يير المراجع وآ ارها على االستقالل ملموسة حتى إن كان اتخاذ 
 قرار الت يير يتم عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين.

نه وحسة دراسة إأما في فلسطين فإن الواقع ال يختلع عن غيره من الدول النامية, حيث       
ع الخارجي يتعرض لبعض الض وط من قبل إدارة المنشأة عن طريق ( فإن المراج2004)جربوع, 

دارة ومطالبها والسير في التعيين وتحديد األتعاة والعزل, إذا لم يقم المراجع بتنفيذ رغبات اش
الشركات المساهمة ال يحضر  فإن بعض (2012)الصو , ركابها, كما أنه وحسة دراسة 

يلزم  قانون يوجد الال أعداد بسيطة من أعضاتها, كما اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين إ
, وبالتالي يصبح مجلي البنوك باست ناء في فلسطين المراجعة لجان بتشكيل المساهمة الشركات

 اشدارة هو المسيطر والمهيمن على قرار تعيين وت يير المراجع الخارجي في نهاية األمر.

لحق تعيين وت يير  دول العالمكفالة القوانين في أغلة وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أنه وبرغم    
أن دور الجمعية العمومية قد يكون شكليًا عند اتخاذ هذا  إال, للمساهمين المراجع للجمعية العمومية
ت يير  يكون له اليد العليا في قرارمن  ون مجلي اشدارة هإالنامية, حيث  القرار خاصة في الدول

رغة ياع كبار المساهمين في التوجه لهذا القرار وتحديد المراجع الذي بإقن فهو يقومالمراجع, 
بتعيينه, باشضافة إلى ذلك فإن الجمعيات العمومية ال تماري سلطاتها وصالحيتها بالشكل 

 .المطلوة

 اإلفصاح عن تغيير المراجع الخارجي:  2.4    
اشفصاح من قبل الشركات المسجلة أدى االهتمام ب اهرة ت يير المراجعين إلى تزايد متطلبات    

بالبورصة في الواليات المتحدة األمريكية  وهي الشركات التي قامت بت يير المراجعين, حيث توجة 
هيتة األوراق المالية األمريكية على تلك الشركات االفصاح عما إذا كان ت يير المراجع قد حدث 

دة ترشحه أو العزل من قبل شركة المراجعة بسبة استقالة المراجع الخارجي, أو رفض المراجع إعا
((Krishnan, 2002.  
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بضرورة اشعالن  (SECقامت هيتة تداول األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية )كما     
( 5( خالل مدة أقصاها )K-8عن ت يير المراجع للشركات المسجلة لديها من خالل تقديم نموذج )

 المعلومات التالية:  مة المراجع,  حيث يضم النموذجأيام من تاريخ إنهاء خد
 .تاريخ ت يير المراجع واسم المراجع الجديد 
 .اشفصاح عن أي خالفات مع المراجع القديم فيما يتعلق بالمبادئ والممارسات المحاسبية 
 .تقرير المراجع عن القواتم المالية للسنتين الماليتين السابقتين 
  أو لجنة المراجعة  دارةالمراجع بعد توصية أو موافقة مجلي اشتوضيح ما إذا كان ت يير

ويتم عرض هذه المعلومات في نشرة تصدرها إحدى شركات النشر في الواليات المتحدة 
 .(Schwartz and Soo, 1995)االمريكية 

ن قبل اشفصاح عن أسباة ت يير المراجع يلقى قبواًل كبيرًا وتأييدًا قويًا م فإنوفي هذا الصدد    
المست مرين ألن م ل هذا اشفصاح يؤدي إلى تخفيض المعلومات غير المتما لة بين اشدارة 
والمست مرين, ويتضح أن اشفصاح عن ت يير المراجع يوفر معلومات مفيدة, ومن  م تنسيق هذه 
قة النتاتج مع الجهود المبذولة من جانة المن مات الرسمية للتأكد من أن الجوانة المهمة لعال

المراجع والعميل قد تم إعالنها في الوقت المناسة, وذلك لضمان نزاهة أسواق األوراق المالية في 
 .(Hackenbrack & Hogan, 2002)الواليات المتحدة 

المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين همية اشفصاح عن ت يير المراجع, أصدر ألوفي تأكيد    
(The American Institute of Certified Public Accountants)  نشرة معايير المراجعة

( التي تقضي بضرورة االتصال بين المراجع الجديد والمراجع السابق, ومعرفة أسباة عزله 7رقم )
والتي قد تؤدي إلى عدم قبول المراجع الجديد باالرتباط مع العميل, وال رض من هذا االتصال هو 

يما إذا كان سيقبل مراجعة الشركة أم ال, ويتضمن االستفسار مساعدة المراجع الجديد في قراره ف
عن بعض األمور الهامة م ل: تحديد مدى أمانة ونزاهة اشدارة, والخالفات بين المراجع السابق 
واشدارة حول المبادئ المحاسبية أو نطاق إجراءات المراجعة ونحو ذلك من األمور ذات العالقة, 

اجع وتساعد في اشفصاح عن ذلك للمراجع الجديد )باسودان وآخرون, والتي تبين سبة ت يير المر 
2004.) 
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ويمكن القول أن العديد من المن مات المهنية اهتمت بضرورة االفصاح عن أسباة ت يير     
المراجع في دول العالم المتقدمة خاصة في الواليات المتحدة األمريكية, ويرى الباحث أن االفصاح 

عطاته الحق في االعتراض, وتقديم إفادته وأدلته للطعن على أسباة عن سبة ت يير الم راجع وا 
الت يير المقدمة من عميل المراجعة لدى طرع  الث )جهات حكومية أو هيتات مهنية( يقوم بالحكم 
بين طرفي عملية المراجعة, سيعزز بكل تأكيد استقاللية المراجع وسيؤدي إلى زيادة جودة عملية 

 المراجعة.

 تغيير المراجع في ضوء الدول والقوانين المختلفة:   2.5     
لقد نالت وما تزال قضية ت يير وعزل المراجع الخارجي اهتمامًا ملحو ًا من جانة الباح ين    

والمن مات الحكومية والمهنية السيما في الدول المتقدمة كالواليات المتحدة والمملكة المتحدة, 
اجع في الدول المتقدمة تعتبر من أعقد وأصعة القرارات التي يتخذها ويالح  أن عملية ت يير المر 

طالة الخدمة, ن رًا لحر  المن مات المهنية في تلك الدول على تقارة نوعيات األداء من خالل 
ما تفرضه من ضرورة استمرار التأهيل العلمي والمهني لممارسي المهنة, وكذلك من خالل إجراءات 

 (.2004جودة األداء )باسودان وآخرون, الرقابة النوعية على 

 تغيير المراجع في الواليات المتحدة األمريكية:   2.5.1     
م( 1974( في العام )SECقامت هيتة تداول األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية )   

العللللوامل التي أدت إلى ت يير بإصدار قرار يلزم الشلللللركات المسجلة للللديها بضلللللرورة اشعللللالن عن 
( K-8المراجعين الحاليين بمراجعين آخرين, وذلك من خالل إعداد وتقديم ما يعرع بنموذج )

( خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إنهاء SECوتقديمه إلى رتيي هيتة تداول األوراق المالية )
 .  (Schwartz and Soo, 1995)خدمة المراجع

م( بإصدار قرار بضرورة تكوين لجان 1978في العام ) يورك ل وراق الماليةت بورصة نيو وقام   
في كل شركة تتداول أسهمها في بورصة نيويورك ل وراق  (Audit Committees)مراجعة 

المالية, كما حددت أن يكون أعضاء هذه اللجان من غير مديري الشركة التنفيذيين, وتتولى لجان 
عملية اختيار المراجع وت ييره باالعتماد على عدة معايير فنية المراجعة في المقام األول 

 .(Abbott and Parker, 1999)وموضوعية 
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بسبة طول الفترة  (SEC)ونتيجة لالنتقادات التي تعرضت لها هيتة تداول األوراق المالية    
ى خمسة أيام م( بتقليل تلك الفترة إل1989قامت الهيتة في العام ) (K-8)المحددة لتقديم نموذج 

من تاريخ إنهاء خدمة المراجع, هذا باشضافة إلى تكليع الشركة بتقديم النموذج إلى المراجع في 
, وذلك شتاحة الوقت الكافي للمراجع (SEC)نفي وقت تقديمه إلى هيتة تداول األوراق المالية 

ستالم النموذج لدراسة العوامل التي دعت الشركة إلى ت ييره والرد عليها خالل يومين من ا
(Schwartz and Soo, 1995). 

بيانًا بالموقع  (AICPA)م( أصدر المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين 1992وفي العام )   
اتجاه اشلزام بت يير شركات المراجعة أوضح فيه أن اشلزام بت يير شركات المراجعة ال يحقق جودة 

 (.AICPA, 1992ه موضوعية المراجعة )المراجعة وال يزيد من  قة المست مرين تجا

م( شركات المراجعة بضرورة 2002والذي صدر عام ) (Sarbanes – Oxley)وألزم قانون    
( سنوات بصفة دورية, وقد 5ت يير كل شريك مستول عن مراجعة القواتم المالية لعميل معين كل )

اشلزامي لشركات المراجعة يعتبر اعتبر الكونجري أ ناء جلسته لمناقشة هذا القانون أن الت يير 
بم ابة تحسين الستقالل المراجع وجودة المراجعة لكنه قرر أن إلزام الوحدات محل المراجعة بالت يير 
الدوري لشركات المراجعة أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة, لذلك قام مكتة المحاسبة العامة 

(General Accounting Office) ت عدد كبير من أكبر شركات بعمل دراسة مسحية شمل
المحاسبة وكذلك الشركات المحلية واألجنبية المسجلة في بورصة األوراق المالية, وقد توصلت 
الدراسة إلى أن تكاليع الت يير اشلزامي لشركات المراجعة تفوق الفواتد المترتبة عليه, وبالتالي فإن 

لزيادة استقالل المراجع وزيادة جودة  الت يير اشلزامي لشركات المراجعة ليي هو أكفأ السبل
المراجعة, كما توصلت الدراسة إلى أن ت يير الشركاء بصفة دورية سوع يحقق الفواتد المرجوة منه 
دون الحاجة إلى إصدار قانون يلزم شركات المراجعة بالتعاقة على مراجعة حسابات العمالء كل 

 (.2005فترة زمنية معينة )جاة اهلل, 

 تغيير المراجع في الدول األوروبية:  2.5.2      
م ل إيطاليا سياسة الت يير الدوري اشلزامي لشركات المراجعة, األوربية تبنت العديد من الدول    

م( في ايطاليا فانه يسمح بالتجديد لمدقق 1975حيث وفقًا لمرسوم رتاسي صدر في العام )
 . Cameran et al., 2014)نوات )الحسابات كل  ال ة سنوات ولفترة ال تتجاوز التسع س
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وفي إنجلترا أسست الحكومة البريطانية المجموعة المنسقة ألعمال المراجعة والمحاسبة    
(Coordinating Group on Audit and Accountancy لكي تحدد اشصالحات المطلوبة ,)

شركات في الواليات الستعادة ال قة في التقارير المالية عقة انهيار شركة آنرون وغيرها من ال
م( بضرورة ت يير الشريك الرتيسي في 2003في العام ) (CGAA)المتحدة األمريكية, وقد أوصت 

( سنوات, لكن الت يير الدوري لشركات المراجعة ال يعد خطوة ضرورية 5عملية المراجعة كل )
 (.2005)جاة اهلل, 

يلتزم المدققين بحد أقصى من السنوات أما في فرنسا فيمكن أن نلح  تطبيقًا لهذا المبدأ حيث    
ألداء عملية التدقيق لمنشأة,  م يتركون لمدة محددة أخرى يمنعون من خاللها من أداء هذه الخدمة 

 (.2007لتلك المنشأة )أبو القمصان, 

الفقرة ال ال ة( بضرورة ت يير الشركاء  319وفي ألمانيا ألزم القانون التجاري األلماني )الجزء    
تولين عن عملية المراجعة كل سبع سنوات, أما في اسبانيا فقد تم إصدار قانون في العام المس
( سنوات مع منع شركات 9م( يلزم بضرورة ت يير شركات المراجعة بعد فترة أقصاها )1988)

( سنوات على األقل من انتهاء 3المراجعة من أن تتعاقد مرة أخرى مع نفي العميل قبل مرور )
م( تم من خالله إل اء االلتزام بت يير شركات 1995ابق,  م صدر قانون آخر عام )التعاقد الس

 (.2005المراجعة )جاة اهلل, 

وفي هولندا ال يوجد هناك لواتح تلزم ت يير مكتة المراجعة على الرغم من توصية العديد من    
, وفي العام (Poels, 2011)الدراسات بتطبيق الزامية الت يير خاصة بعد األزمة المالية العالمية 

( 8م( قامت تركيا بوضع لواتح تلزم ت يير المراجع الخارجي للبنوك بعد فترة أقصاها )2009)
(, سنوات ولشركات الطاقة والشركات المدرجة في البورصة بعد 7سنوات, ولشركات التأمين بعد )

م بت يير شريك ( سنوات, ويست نى من ذلك الشركات التي تلبي معايير محددة حيث تلتز 5)
م(, أما في البوسنة 2011المراجعة فقط, لكن القانون لم يستمر طوياًل حيث تم إل اءه في العام )

والهرسك فانه يلزم ت يير شركة المراجعة بعد خمي سنوات, على الرغم من أنه يمكن تأجيل إلزامية 
 (.Ewelt-Knauer et al., 2012الت يير لمدة سنتين إذا تم تعيين شريك جديد للمراجعة )

م( بعض 2004في العام ) (European Commission)وقد وضعت الوكالة األوروبية    
التعليمات التي تتعلق بالمراجع القانوني في دول االتحاد األوروبي في محاولة للحاق بالخطوات 
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أو غير  السريعة التي قامت بها الواليات المتحدة األمريكية لمقاومة الخطأ والتقصير المتعمد
المتعمد من المحاسبين القانونيين, ولمنع حدوث االنهيارات في كبرى الشركات, ومن ضمن هذه 
التعليمات ضرورة أن تقدم كل دولة لالتحاد األوروبي قانون يقضي بت يير شركات المراجعة فيها 

فة دورة بصفة دورية كل سبع سنوات أو يقضي بت يير الشركاء المستولين عن عملية المراجعة بص
 (.2005كل خمي سنوات )جاة اهلل, 

عملية ت يير المراجع في الدول األوروبية حسة النصو  واللواتح  (2.1)ويوضح جدول رقم    
 وذلك من خالل التالي:الملزمة لعملية الت يير 

 (2.1جدول رقم )
 تغيير المراجع في الدول األوروبية

قم
لر

ا
 

 الدولة
 لوائح تغيير شركة المراجعة

(Audit Firm) 

 لوائح تغيير شريك المراجعة

(Audit Partner) 

 كرواتيا 1
 ( سنوات7لقطاع البنوك )

 ( سنوات4لشركات التأمين والتأجير )
 ال يوجد

 ( سنوات7) ال يوجد قبرص 2

 ( سنوات7) ال يوجد الدنمارك 3

 ( سنوات7) ال يوجد فنلندا 4

 ال يوجد فرنسا 5
 درجةشركات االئتمان والتأمين الم

 ( سنوات6في البورصة )

 ( سنوات7) ال يوجد ألمانيا 6

 ( سنوات7) (1994ال يوجد )إلغاء القانون في العام  اليونان 7

 ايسلندا 8
للمؤسسات المالية وشركات التأمين 

 ( سنوات5)
 ال يوجد

 ايطاليا 9
للشركات المدرجة في البوصة والهيئات 

 ( سنوات9ذات المصالح العامة )
 دال يوج

 ( سنوات7) ال يوجد مالطا 10

 ( سنوات7) ال يوجد هولندا 11

 ( سنوات5للشركات المدرجة ) ال يوجد انجلترا 12

 أوكرانيا 13
 ( سنوات7للبنوك المحلية )

 ( سنوات5للبنوك الدولية )
 نعم يوجد
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 نعم يوجد (2011ال يوجد )إلغاء القانون في العام  تركيا 14

 ( سنوات7) (1995لغاء القانون في العام ال يوجد )إ اسبانيا 15

 Deloitte, 2012))&  (Ewelt-Knauer et al., 2012)المصدر: 

من خالل الجدول السابق أن أغلة الدول األوروبية تميل إلى ت يير شريك المراجعة يالح  و    
(Audit Partner).وذلك لفترات متفاوتة وتكون في ال الة لمدة سبع سنوات , 

 غيير المراجع في دول أمريكا اللتينية:ت  2.5.3
في دول أمريكا الالتينية تميل أغلة الدول إلى إلزامية ت يير شركات المراجعة, في حين ال توجد    

في أغلة هذه الدول لواتح تلزم من خالله ت يير شريك المراجعة, وبالتالي فإن التوجه في هذه 
 ربية بالنسبة شلزامية ت يير المراجع الخارجي.الدول يختلع عن التوجه في أغلة الدول األو 

حسة النصو   دول أمريكا الالتينيةعملية ت يير المراجع في  (2.2ويوضح جدول رقم )   
 :التاليواللواتح الملزمة لعملية الت يير من خالل 

 (2.2جدول رقم )
 تغيير المراجع في دول أمريكا اللتينية

قم
لر

ا
 

 الدولة
 لمراجعةلوائح تغيير شركة ا

(Audit Firm) 

 لوائح تغيير شريك المراجعة

(Audit Partner) 

 البرازيل 1
 ( سنوات5للشركات المدرجة في البورصة )باستثناء المصارف( )

 ( سنوات10للشركات التي تخضع للجنة تدقيق قانونية )
 ال يوجد

 ال يوجد للمؤسسات المالية والشركات المدرجة في البورصة بوليفيا 2

 الكوادورا 3
 ( سنوات5للشركات المالية )

 ( سنوات6لشركات التأمين )
 ال يوجد

 ال يوجد للهيئات الحكومية بعد عامين البيرو 4

 ال يوجد (2014( سنوات تبدأ في العام )3للبنوك ) فنزويال 5

 الباراجواي 6
للمؤسسات المالية ولشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات 

 ات( سنو3المدرجة )
 ال يوجد

 Deloitte, 2012))&  (Ewelt-Knauer et al., 2012 )المصدر: 
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 تغيير المراجع في دول شرق آسيا وأستراليا:  2.5.4
م( حيث يعطي لهيتة تداول األوراق 1989فرضت كوريا الجنوبية قانون في أواخر العام )    

تعتقد أنها تواجه خطر الفشل المالي, المالية السلطة أن تعين وت ير المراجع الخارجي للشركة التي 
أو الشركة التي تعتقد أنها إذا قامت باختيار المراجع الخارجي بنفسها فلن يتحقق له االستقالل, 
حيث تقوم الهيتة بتعيينه لمدة تتراوح ما بين سنة إلى  الث سنوات, وبعد هذه المدة تقوم بت ييره 

ة تداول األوراق المالية في كوريا بتعيين المراجع بمراجع آخر للتأكد من استقالله, وتقوم هيت
الخارجي للشركة محل المراجعة إذا تأخرت الشركة محل المراجعة في اختيار المراجع, أو عدم 

" عند إعداد التقارير المالية, أو عدم الفصل GAAPااللتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا "
زيادة نسبة الديون إلى حقوق الملكية, أو زيادة القروض لإلدارة أو الكافي بين الملكية واشدارة, أو 

لكبار حملة األسهم, أو عدم تنفيذ أحكام قانون تداول األوراق المالية, أو بناء على طلة الشركة 
 (.2005نفسها أو البنك الداتن )جاة اهلل, 

راليا من خالل إلزامية واقع ت يير المراجع في دول شرق آسيا وأست (2.3ويوضح جدول رقم )   
 التالي: المراجعة وشريك المراجعة من خالل الت يير لشركات

 (2.3جدول رقم )
 واقع تغيير المراجع في دول شرق آسيا وأستراليا

قم
لر

ا
 

 الدولة
 لوائح تغيير شركة المراجعة

(Audit Firm) 

 لوائح تغيير شريك المراجعة

(Audit Partner) 

 (2001منذ العام )بدأت  ال يوجد أستراليا 1

 ال يوجد ال يوجد نيوزلندا 2

 الصين 3
للجهات المملوكة للدولة وللمؤسسات 

 ( سنوات5المالية )
 نعم يوجد

 الهند 4
 ( سنوات4للبنوك ولشركات التأمين )

 ( سنوات5( أو )4شركات القطاع العام )

إلزامية تغيير شريك المراجعة 

 %( من فريق المراجعة50و)

 اندونيسيا 5
 ( سنوات5للبنك المركزي )

 ( سنوات6للشركات العامة والخاصة )
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد اليابان 6

 ال يوجد ال يوجد ماليزيا 7
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 ال يوجد ال يوجد نيبال 8

 باكستان 9
( 5للمؤسسات المالية وشركات التأمين )

 سنوات
 ال يوجد

 ال يوجد نعم يوجد الفلبين 10

 سنغافورة 11
( وتم 2002لمحلية في عام )للبنوك ا

 (2008تعليق القانون في العام )
 ( سنوات5للشركات المدرجة )

 ( سنوات5للشركات المدرجة ) للبنوك تايلند 12

 أوزباكستان 13
لجميع الشركات التي تتطلب المراجعة 

 ( سنوات6)
 ال يوجد

 ال يوجد ( سنوات3للشركات المدرجة ) بنغالدش 14

 Deloitte, 2012))&  (Ewelt-Knauer et al., 2012)المصدر: 

 تغيير المراجع في الدول العربية:  2.5.5
( يلزم الشركات المساهمة بت يير 903في المملكة العربية السعودية كان القرار الوزاري رقم )   

مكتة المراجعة كل  الث سنوات, ويمكن أن يستمر سنتين إضافيتين إذا دخل معه مكتة آخر 
يكون هناك مكتبين للمراجعة في السنتين الرابعة والخامسة, وحدي ًا صدر القرار الوزاري كشريك, أي 

(, 903م( وقد ن  هذا القرار على تعديل القرار الوزاري رقم )2008/ق( في العام )266رقم )
حيث ن  بأنه "يجة أال تزيد مدة المراجعة لشركات المساهمة التي يقوم بها مكتة المراجعة عن 

نوات متصلة, ويجة أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها من قبل نفي خمي س
المكتة, وتحسة مدة المراجعة بالنسبة للشركات المساهمة التي احتف ت بمكتة المراجعة في 

, وقد علق أمين عام "م(10/02/2005تاريخ العمل بهذا القرار خمي سنوات أو أك ر اعتبارًا من 
القرار الجديد بأنه جاء لتعزيز مبدأ ال قة بالمحاسة  للمحاسبين القانونيين على سعوديةالهيتة ال

القانوني, كما ذكر أن الهدع من القرار هو زيادة استقالل المراجع ومنع االحتكار )مبارك, 
2010.) 

أما في مصر فال يوجد حتى اآلن إلزام بضرورة الت يير الدوري لشركات المراجعة أو الشركاء    
مستولين عن عمليات المراجعة, حيث يتم ت يير شركات المراجعة أو الشركاء الرتيسيين في عملية ال

 (.2005المراجعة إذا كانت هناك أسباة تبرر ذلك )جاة اهلل, 



 الفصل الثاني                                                         تشريعات(                    –تغيير المراجع الخارجي )مفاهيم 

 

 
36 

واقع ت يير المراجع في الدول العربية, حسة اللواتح الملزمة لت يير  (2.4ويوضح جدول رقم )   
 من خالل التالي:وذلك لمستول عن عملية المراجعة شركة المراجعة أو الشريك ا

 (2.4جدول رقم )
 تغيير المراجع في الدول العربية

قم
لر

ا
 

 الدولة
 لوائح تغيير شركة المراجعة

(Audit Firm) 

 لوائح تغيير شريك المراجعة

(Audit Partner) 

 السعودية 1
جميع الشركات المساهمة فيما عدا البنوك 

( سنوات أما 5العامة ) والهيئات ذات المصالح

 بالنسبة للبنوك بناء على طلب من البنك المركزي

 نعم يوجد

 ( سنوات5للمؤسسات المالية ) ال يوجد البحرين 2

 سلطنة عمان 3
للشركات المدرجة في البورصة والشركات التي 

تسيطر عليها الحكومة والشركات المساهمة 

 ( سنوات4الخاصة )

 ال يوجد

 قطر 4
لشركات المساهمة سواء كانت مدرجة للبنوك وا

( 3( سنوات )موصى بــ )5في البورصة أم ال )

 سنوات(

 ال يوجد

 ال يوجد المغرب 5
 ( سنوات6للبنوك )

 ( سنة12وللشركات المدرجة )

 ال يوجد ال يوجد مصر 6

 ال يوجد ال يوجد اليمن  7

 Deloitte, 2012))&  (Ewelt-Knauer et al., 2012)المصدر: 

يتضح مما سبق أن هناك العديد من الدول قد بدأت في تطبيق سياسة الت يير الدوري اشلزامي    
لمراجع الحسابات الخارجي سواء من خالل فرض سياسة ت يير شركات المراجعة كل فترة زمنية 
معينة )م ل أغلة دول أمريكا الالتينية(, أو إلزامية ت يير الشريك المستول عن عملية المراجعة 
)أغلة الدول األوربية(, وهناك دول قد طبقت سياسة الت يير الدوري اشلزامي لشركات المراجعة  م 
جمدت القانون بعد فترة من الزمن, أما في أغلة الدول النامية فإن عملية ت يير المراجع ال تكون 

ضافة إلى خاضعة لمعايير دقيقة, ذلك ن رًا لقصر عمر المهنة ونق  الوعي بأهمية المهنة, باش
 عدم وجود أو ضعع التشريعات األساسية لتن يم المهنة فيها.
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  في فلسطين: المراجعةمهنة واقع   2.6    
 إحدى هي عامة بصفة العربي والوطن فلسطين في الحسابات مراجعة مهنة إن القول يمكن   

 في المهنة بهذه االهتمام زاد وقد نسبيًا, قصير زمن منذ االقتصادي النشاط دخلت التي المهن
 واجتماعية اقتصادية تطورات من العربية البالد شهدته لما نتيجة وذلك األخيرة ال ال ة العقود

 وبالتالي ,دارةاش عن للملكية انفصال من رافقها وما المساهمة ركاتالش بإنشاء تم لت متسارعة
 ومقرضين لكينما من األموال أصحاة لطمأنة ومحايد مستقل شخ  وجود إلى الحاجةر  هو 
 (.2008)درغام ومطير,  أموالهم سالمة على
زيادة عدد مكاتة المراجعة المرخصة وزيادة والتي أدت إلى وفي  ل هذه التطورات المتسارعة    

عدد العاملين بها, ومن المؤكد بأن السبة في ذلك هو الزيادة الكبيرة والتي طرأت خالل األعوام 
شآت التجارية والخدماتية وغيرها, والتي تعمل جميعها بموجة أن مة األخيرة في عدد الشركات والمن

واتفاقيات تقتضي تقديم حسابات مدققة من قبل مكاتة مرخصة, إال أن النمو السريع لمهنة التدقيق 
 صاحبها بعض االشكاليات في البنية القانونية والتن يمية لمهنة التدقيق في فلسطين.

 فلسطين: بيئة المراجعة في  2.6.1    
, الوطنية الفلسطينية بعد قدوم السلطة وذلك إن النمو السريع لمهنة مراجعة الحسابات في فلسطين  

خاصة في طل التقلبات  صاحبه العديد من التشوهات والتي أ رت على بنية المراجعة في فلسطين
تشريعية والقانونية األطر ال والتي أ رت بدورها على, السياسية واالقتصادية التي تمر بها فلسطين

 والتي يمكن توضيحها فيما تبقى من هذا الفصل.المن مة للمهنة 

 اإلطار القانوني لمهنة المراجعة في فلسطين:  2.6.1.1    
( 10للقانون األردني رقم )م( في الضفة ال ربية 1967مهنة المحاسبة قبل العام )خضعت    

في الفترة من العام و للقانون المصري,  قد خضعتف في قطاع غزةأما  م(1961والصادر في العام )
, وتميزت هذه االحتاللم( فقد خضعت المهنة إلى قوانين وتعليمات 1993م( إلى العام )1967)

المن مة للمهنة, وغياة المعايير المهنية المطبقة في المناطق  المرحلة ب ياة القوانين المهنية
)أبو القمصان,  بموجبهات المهنية التي يتم الترخي  الفلسطينية باشضافة إلى الضعع في المؤهال

2007). 
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م( فقد تم خلق أسي ومعطيات لبداية مرحلة جديدة 1994ومع قيام السلطية الوطنية في العام )    
الفلسطينية, حيث تم توسيع وتطوير الشركات  االقتصاديةمن مراحل التطور في كافة الجوانة 

مؤسسات بناء الشركات المساهمة العامة الجديدة, وانتشار البنوك والنشاء و إالقاتمة, باشضافة إلى 
(, وكانت الفترة 2011المالية وغيره من م اهر تطور الحياة االقتصادية الفلسطينية )أبو عليان, 

م( 1967م( خاضعة للقوانين التي كانت موجودة قبل العام )1997م( حتى )1994بين العام )
م(, حيث 1994قتصادية التي وقعت مع االحتالل اشسراتيلي في العام )وذلك بموجة االتفاقات اال

( أما قطاع غزة فخضعت إلى القانون 10خضعت الضفة ال ربية إلى القانون األردني رقم )
( ين  على سريان القانون األردني رقم 5م( صدر قرار رتاسي رقم )1997المصري, وفي العام )

 ق السلطة الوطنية الفلسطينية )الضفة ال ربية وقطاع غزة(.( على جميع مناط1961( للعام )10)

( لتن يم مزاولة مهنة التدقيق في فلسطين, وهو يعتبر 9م( صدر قانون رقم )2004وفي العام )   
وأهم ما يميز نة في جميع النواحي المتعلقة بها, القانون الفلسطيني األول الذي يهدع لتن يم المه

 : م(2004( لعام )9القانون رقم )
 . رفع مستوى متطلبات التأهيل من أجل الحصول على الترخي 
 . انعقاد االمتحان من أجل الحصول على ترخي 
 .التجديد السنوي للمزاولة بواسطة جمعية المدققين الفلسطينية 
 أبو  التجديد والذي خولها القانون به التعليم المستمر الذي أشار له ن ام الجمعية عند(

 .(2007القمصان, 

ووجه للقانون العديد من االنتقادات من قبل الخبراء والمختصين والتي يمكن تلخيصها بالنقاط     
 التالية:
لذي تم إل اؤه في وا م((1961لعام  (10)القانون نسخة معدلة عن القانون األردني رقم  .1

 استبداله بقانون آخر.م( و 1985)بلده المصدر )األردن( في العام 
 .فلسطين في المهنة تن يم على قدرته من تحد التي والنواق   راتبال  ملئ القانون .2
 فاعل بشكل يساهم الذي األمر, القانون ونصو  مواد بعض بين واضح تعارض هناك .3

 .فلسطين في المهنة تن يم على قدرته تخفيض في
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 وتدقيق المحاسبة مجال في متخصصة مهنية جمعية وأقدم كبرأ وجود يتجاهل القانون .4
 نهأش من األمر وهذا ,أخرى جديدة مهنية جمعية إيجاد على وين  فلسطين في الحسابات

 بل ,القانون تطبيق ضد تقع كبيرة ض ط مجموعات يخلق وأن القانون تطبيق يعيق أن
 داخل أخرى فتة ضد معينة فتة لصالح بالتحيز المشرع تهامإ حد إلى الطعونات تصل وقد
 .(2005صي, )البحي الواحدة المهنة ومنتسبي أبناء

 تخص  في العلمي المؤهل على الحصول اشتراط إلى صراحة يشر لم عو المشر  .5
ل ير  يسمح حيث كبير إخالل هذا وفي المهنة, لمزاولة الترخي  لمنح وذلك المحاسبة,
 .(2005)أبو هين,  لذلك قانوني غطاء وجود ومع المهنة مزاولة من علمياً  المؤهلين

إنه لم يطبق أغلة الجوانة القانونية للقانون حيث لم يتم منح أي أما من الناحية العملية ف   
رخصة مزاولة للمتقدمين, ولم يتم تفعيل مجلي المهنة والذي من المفروض أن يشكل بموجة 
القانون وذلك بسبة الت يرات السياسية, ولم يتم المصادقة على العديد من اللواتح المعززة للقانون 

 (.2007يرها )أبو القمصان, م ل لواتح االمتحانات وغ

 اإلطار التنظيمي لمهنة المراجعة في فلسطين: 2.6.1.2    
منح وكانت مهمته  والذي يتبع اشدارة المدنيةم( أنشئ ديوان المحاسبة 1967في العام )      

في  م( الساتد في حينه1961( لسنة )10رخ  مزاولة مهنة تدقيق الحسابات بموجة القانون رقم )
تمنح من  لمزاولة مهنة المراجعة (, وفي قطاع غزة كانت التراخي 2005ال ربية )أبوهين,  الضفة

م( أصبحت هيتة الرقابة العامة هي 1997وبعد العام )وزارة العدل, خالل مسجل الشركات في 
الجهة المن مة للمهنة مع وجود مجلي مهنة ين م منح إجازة المزاولة, وامتازت هذه المرحلة 

والتنافي على الدور المناط بين كل من جمعية مدققي الحسابات وجمعية المحاسبين  بالتنازع
والمراجعين الفلسطينية, والذي حكمت به محكمة العدل بعدم التعارض بوجود الجمعيتين وأكد 

 .(2007)أبو القمصان,  القانون دور جمعية مدققي الحسابات

لسطينية بتن يم مهنة المراجعة في الضفة ال ربية, وتقوم جمعية مدققي الحسابات القانونيين الف   
هي المسؤولة عن تن يم مهنة  جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية فإنأما في قطاع غزة 

 .المراجعة فيها
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 :جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 
دارياً  مهنية فلسطينية مستقلة مالياً  هي جمعيةو      ( من قانون 17المادة رقم )ومؤسسة بموجة  وا 

والكاتن مقرها في مدينة رام اهلل كما ويبلغ  ,(م2004( لسنة )9مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )
( بموجة 5026تحت الرقم ) م(1995)تأسست سنة , و عضو (200)عدد اعضاتها حوالي 

ت ايات الخيرية والهيتقانون الجمع  ألحكام الترخي  الصادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية وفقاً 
كما وتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي  ,(م2000( لسنة )1األهلية رقم )

داري ويحق لها امتالك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة  وا 
رفع المستوى العلمي و  إلىسطينية تهدع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلا, و هدافهألتحقيق 

 (.www.pacpa.ps, 27/01/2015) العملي للممارسة المهنية في فلسطين

 :جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية 
 والمراجعة, المحاسبة ومهنتي والمراجع, المحاسة بشؤون تهتم فلسطينية وهي جمعية مهنية   

وقد تم تسجيلها بصفة رسمية في عام  غزة, مدينة في م(1979) عام ماري آذار في تأسست
 .لها مؤقتاً  مقراً  غزة مدينة من وتتخذ القدي, مدينة في الرتيي م( ومقرها1980)

, وقد تم جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين العرة باسمعهد االحتالل عرفت الجمعية في    
وذلك بعد تعديل ن امها األساسي في  ت يير اسمها إلى جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية

العام للمحاسبين والمراجعين العرة منذ عام  االتحادكما أن الجمعية عضو في  م(,1998العام )
 .((http://www.paaa.ps, 26/1/2015 م(1985)

 يواجهون مدققي الحسابات القانونيين الممارسين في قطاع غزة بأن (2009)درغام, ويرى    
بالجمعيات المهنية الفلسطينية )جمعية المحاسبين والمراجعين, وجمعية المدققين(, مشكالت تتعلق 

خاصة أنها لم تقم بدور فاعل في تطوير وتنمية وتن يم مهنة التدقيق, كما أنها لم تقم بدور فاعل 
 .في ت قيع المجتمع بطبيعة عملية التدقيق ودور المدقق وواجباته

الجمعيات المهنية في  في دور ضععبوجود ( 2007قمصان, وفي نفي االتجاه يرى )أبو ال   
التعاون المشترك بين كال  ضرورةب ويوصيتفعيل دور الرقابة المهنية على المزاولين للمهنة, 

الجمعيتين من أجل التوصل إلى الوساتل واشجراءات المناسبة التي من شأنها رفع مستوى المهنة 
 في فلسطين.
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مما يؤ ر تعارض في األدوار بين الجمعيات المن مة لمهنة المراجعة, ويمكن القول أن هناك    
, وبالتالي زيادة الض وط على المراجع في بيتة المراجعة الفلسطينية بدوره على تن يم مهنة المراجعة

 الخارجي في  ل عدم توفر جهة تدعم التزامه وتمسكه بمعايير المراجعة المتعارع عليها.

 ين وتغيير المراجع في التشريع الفلسطيني:تعي ضوابط  2.6.2    
( 180م( في المادة رقم )2010فيما يتعلق بتعيين المراجع فقد وضح قانون الشركات للعام )   

 والتي يتعلق بتعيين المدقق الخارجي بأنه:
 تنتخة الهيتة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخصوصية - أ

من بين مدققي الحسابات المرشحين والمرخ  لهم بمزاولة المهنة لسنة ك ر أو أ مدققاً 
تعاة ويتوجة و تفويض مجلي اشدارة بتحديد األأتعابهم, أقابلة للتجديد وتقرر بدل  واحدة
 من تاريخ انتخابه. ربعة عشر يوماً أبذلك خالل  الشركة تبليغ المدقق المنتخة خطياً  على

و اعتذر المدقق الذي أكة عن انتخاة مدقق الحسابات ذا تخلفت الهيتة العامة للشر إ - ة
و توفي فعلى مجلي أسباة ي سبة من األو امتنع عن القيام به ألأعن العمل  انتخبته
ربعة عشر أقل وذلك خالل ينسة للمراقة  ال ة من مدققي الحسابات على األ نأاشدارة 
 حدهم.أش ور هذا المركز ليختار  من تاريخ يوماً 

فال توجد نصو  واضحة تلزم  م(2004( للعام )9يتعلق بقانون مزاولة المهنة رقم )وفيما    
وضع ضوابط معينة لمنع ت يير المراجع خالل الفترة ب القانون فقط اكتفى ,يهامراجعت يير بالشركات 

ال يجوز ألية مؤسسة أو شركة يتطلة القانون أن ( بأنه "24التي يدققها, حيث ذكر في المادة )
لها مدقق بما في ذلك األفراد القيام بت يره خالل السنة المالية التي يقوم بتدقيق حساباتها عنها يكون 

 ".إال في حاالت الوفاة أو صدور قرار من المجلي

( 14م( ألزم المصارع العاملة في فلسطين في المادة )2002( للعام )2قانون المصارع رقم )   
ضاء مجلي إدارته, واشترط أن يكون غالبية األعضاء من بضرورة تعيين لجنة مراجعة من بين أع

غير المو فين والمسؤولين في المصرع, ومن مسؤوليات اللجنة التوصية إلى مجلي اشدارة 
باختيار المدققين الخارجيين للمصرع لرفعها إلى المساهمين, كما أن القانون أعطى لسلطة النقد 

ع في تعيين مدقق للحسابات لمدة تتجاوز عن حق تعيين مدقق خارجي في حالة تأخر المصر 
  ال ة أشهر, وأن تقرر سلطة النقد أتعاة المدقق ويلتزم بدفعها المصرع.
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م( صدرت مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة من اللجنة 2009وفي العام )   
نونية وأكاديمية الوطنية لحوكمة الشركات, والتي تضم مم لين عن جهات رقابية واقتصادية وقا

متنوعة, حيث استندت هذه المدونة إلى القوانين واألن مة السارية المفعول في فلسطين, وبالتالي 
تلتزم الشركات بتطبيقها تحت طاتلة المسؤولية, وتنطبق على الشركات التي تنضوي تحت إشراع 

العامة )المدرجة وغير هيتة سوق رأي المال ورقابتها, وهي بالتالي تسري على الشركات المساهمة 
المدرجة(, وسوق فلسطين ل وراق المالية, وشركات الرهن العقاري, وشركات التأجير التمويلي, 

( والذي يتعلق بتن يم عملية 57وشركات األوراق المالية, حيث ذكرت المدونة في البند رقم )
, وينب ي أن يتم ذلك بناء التدقيق بأنه يجة تعيين مدقق الحسابات الخارجي من قبل الهيتة العامة

السنوية, مع مراعاة  هعلى تنسية مجلي اشدارة المستند إلى ترشيح لجنة التدقيق مع تحديد أتعاب
أال يكون المدقق الشريك أو العامل في مكتة التدقيق مدققًا لحسابات الشركة ذاتها ألك ر من خمي 

بعد السنة الخامسة بعد فترة انقطاع عن سنوات متتالية, مع جواز إعادة تعيينه مدققًا لحساباته 
الشركة لمدة ال تقل عن سنتين, كما أنه ال يجوز ألية شركة ت يير مدقق الحسابات الخارجي خالل 
السنة المالية التي يقوم بتدقيق حساباتها عنها, إال في حاالت الوفاة, أو صدور قرار من مجلي 

 .(www.hawkama.ps, 01/03/2015)يبية بحقه مهنة تدقيق الحسابات بذلك, أو صدور عقوبة تأد
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 مقدمة:  3.1    
يمكن القول بأن الك ير من الجهات المن مة للمهنة قد يكون لديها قناعة بأن الت يير الدوري     

للمراجعين يضمن استقالل المراجع وبالتالي زيادة جودة عملية المراجعة, إال أن الك ير من 
أنه قد يدعم استقالل المراجع, إال أنه تطبيقًا الدراسات أ بتت أن قصر فترة التعامل على الرغم من 

لمنحنى التعلم قد يؤدي إلى اشضرار بجودة عملية المراجعة, بل إن البعض يرى أن قصر فترة 
التعامل قد يضر باستقالل المراجع بسبة أن المراجع يحاول إرضاء العميل لالحتفا  به ألطول 

حملها المكتة في السنوات األولى من عالقة المراجعة, فترة ممكنة لتعويض التكاليع العالية التي يت
لذلك فإن طول فترة التعامل بين المراجع وعمالءه يؤدي إلى زيادة جودة عملية المراجعة )مبارك, 

2010.) 

وعلى الرغم من أن طول فترة التعامل بين مكتة المراجعة والعميل هي من القضايا التي تناولتها    
ذ زمن بعيد, إال أن الفضاتح المالية التي حد ت في بداية األلفية الجديدة, الدراسات السابقة من

أعادت الجدل مرة أخرى لهذه القضية وأعيد طرح التساؤل التالي: هل يجة إجبار الشركات على 
ت يير مراجعيها وفقًا ألسي تن يمية محددة أم يسمح بوجود عالقة طويلة األجل بين المراجع 

 (.Fairechild et al., 2009ية الت يير لتكون اختيارية؟ )وعمالته وتترك عمل

 وسلبيات تغيير المراجع الخارجي: إيجابيات  3.2    
إن فترة التعامل بين المراجع والشركة لها تأ يرين متناقضين, فمن ناحية كلما كانت هذه الفترة    

ة وأيضًا الفنية تطبيقًا لمنحنى ازدياد معرفة المراجع بالجوانة المحاسبي إلىطويلة كلما أدى ذلك 
التعلم, ومن ناحية أخرى فإن طول فترة التعامل بين المراجع والشركة ت ير الشك حول استقالل 
المراجع, حيث يرى البعض أن طول فترة التعامل قد تخلق عالقة تعاون بين المراجع وبين الشركة 

للتالعة  دارةممارسات التي تتخذها اشمما قد يفقد المراجع استقالله ويجعله يت اضى عن بعض ال
في رقم األرباح, وتتفق المن مات المهنية في العديد من الدول )كما ذكرنا سابقًا( مع هذا االتجاه 
ولذلك تفرض سياسات إلزامية للت يير الدوري للمراجعين والذي يتراوح ما بين ت يير الشريك المستول 

 (.2010تة المراجعة )مبارك, ضرورة ت يير مك إلىعن عملية المراجعة 
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 إيجابيات وسلبيات التغيير الدوري لشركات المراجعة  3.2.1    
إن سياسة الت يير الدوري لشركات المراجعة تنطوي عنها العديد من االيجابيات من خالل تدعيم    

تضر بجودة استقاللية المراجع, لكن يري العديد من الباح ين بأن لهذه السياسة تكاليع عالية قد 
 المراجعة ويمكن توضيح ذلك في التالي:

 :لشركات المراجعةسياسة التغيير الدوري  إيجابيات  3.2.1.1  
, حيث يجابياتإن تطبيق سياسة الت يير الدوري اشلزامي للمراجع الخارجي له العديد من اش   

 النقاط التالية:االعتبارات يمكن سردها في العديد من  إلىيستند المؤيدون لهذا الرأي 

 :وتحسين جودة المراجعة تعزيز استقللية المراجع  (1
دارةالمراجع و  إن سياسة الت يير الدوري للمراجع تمنع التقارة بين    الشركة محل المراجعة, حيث  ا 

بأن طول فترة التعامل بين  (Davis et al., 2009)توصلت عدد من الدراسات الحدي ة م ل 
 إلى (Schelker, 2008)عكسيًا بجودة رقم األرباح, كما توصلت دراسة  المراجع والشركة يرتبط

ى في السنوات األولى  م تنخفض بعد ذلك, حيث استندت لجودة عملية المراجعة تكون أعأن 
 أن طول فترة التعامل بين المراجع والشركة إلى الخارجي المؤيدة للت يير الدوري للمراجع الدراسات

فقد المراجع الستقالله, وبالتالي لو استطاع اكتشاع ممارسات التأ ير  ىإليؤدي  محل المراجعة
(, ودعم هذا الرأي المعهد 2010)مبارك,  على رقم األرباح فإنه قد يتردد في اشفصاح عنها

ن تحديد فترة ارتباط المراجع بالعميل إ( حيث AICPA, 1992األمريكي للمحاسبين القانونيين )
وأك ر  دارةأك ر قدرة على مقاومة ض وط اشالخارجيين يجعل المراجعين  بعدد معين من السنوات,

 .استقالالً 

ضرورة تحديد مدة قصوى لبقاء المراجع  إلى (Petty and Cuganesan, 1996)كما يرى    
الخارجي مراجعًا لحسابات الشركة الذي تعاقد على فح  حساباتها وبعدها تلتزم الشركة بت ييره 

دارةى اعتبار أن طول فترة العالقة بين المراجع و بمراجع آخر, عل الشركة محل المراجعة يهدد  ا 
 استقالله وينتج عنه انخفاض في جودة أداء عملية المراجعة.

( أن طول الفترة التعاقدية بين المراجع وعميل المراجعة قد يصاحبها 2008ويرى )جربوع,    
أن المراجع قد يصبح أك ر  ,واستقالله من أهمها العديد من األسباة التي تفقد المراجع موضوعيته

من سياسات وممارسات محاسبية ويفقده شكوكه المهنية, وأن المراجع يصبح  دارةقبواًل لما تتخذه اش
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أدلة جديد بخالع ما توصل إليه في السابق,  إلىذو ن رة غير متجددة وقد يفشل في التوصل 
ى أن شركة المراجعة الجديدة يكون عندها شك مع هذا الرأي حيث ير  (Nagy, 2005)ويتفق 

 بين المراجع والعميل. مهني أكبر ووجهة ن ر جديدة ال توجد في العالقات طويلة األجل

, أوجه القصور في (AICPA, 1978)وقد لخ  المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيية    
 والعميل فيما يلي:اشستقاللية والموضوعية بسبة طول فترة االرتباط بين المراجع 

 مما دارةون في اعتبار أنفسهم كمدافعين عن اشأأنه بمرور الوقت فإن المراجعين يبد ,
 يفقدهم خاصية الشك المهني المناسة.

  أنه بمرور الوقت يصاة المراجعون بالتراخي وعدم االبتكار, ويفشلوا في أن يالح وا
 ويدخلوا في تقديراتهم وأحكامهم أدلة إ بات جديدة.

  أن القدرة على االحتفا  بالعميل تم ل دافعًا للمراجعين لتسوية الخالفات مع العميل على
 حساة المعايير المهنية خوفًا من فقد العميل.

 زيادة الثقة في القوائم المالية:  (2
يعتبر تقرير المراجع هو وسيلة االتصال الرتيسة بين مستخدمي القواتم المالية والمراجعين,    

التقرير ال قة والمصداقية في القواتم المالية, ويم ل خالصة ما توصل إليه المراجع من  ويضفي هذا
أن من أهم  (Healey, 2004)يرى عمله, وبناء على هذا التقرير يتخذ العديد من القرارات, حيث 

يجابياتمزايا و  م الت يير الدوري اشلزامي لشركات المراجعة هو استعادة  قة المست مرين في ن ا ا 
المحاسبة المالية, خاصة التقارير المالية بعد االنهيارات التي حد ت في كبرى الشركات األمريكية, 

قد توصلت بأن هناك عالقة ذات داللة (Menon and Williams, 1991) كما أن دراسة 
المكاتة الكبيرة(,  إلىاحصاتية بين حدوث ت يير للمراجعين )خاصة من المكاتة ص يرة الحجم 

كسة  قة المست مرين في األسهم التي تصدرها الشركة, و قة المقرضين سواء كان االقتراض  وبين
مكتة المحاسبة العام  (GAO, 2003)أشار و , سندات أو من خالل البنوك إصداريتم عن طريق 

للتقارير  (Fresh Look) ديدبأن ت يير شركات المراجعة بصفة دورية يعني أن هناك فح  ج
 زيادة ال قة في القواتم المالية. إلىللمراجعة يتم تطبيقها وهذا يؤدي هناك مناهج جديدة المالية, وأن 
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 زيادة المنافسة بين مكاتب المراجعة:  (3
خلق أجواء إيجابية من التنافي, حيث  إلىإن زيادة معدل دوران شركات المراجعة سيؤدي    

ة المهنية القصوى خالل الفترة المحددة لها بذل العناي إلىتسعى الشركة التي تقوم بمراجعة شركة ما 
تكوين سمعة طيبة للشركة المدققة, خاصة في  ل تناوة  إلىللتدقيق, وهو ما سوع يؤدى 

السابقة, المدققة فيما بعد آلراء الشركة  عميلالشركات المدققة وتأكيد الشركة التي تدقق حسابات ال
تقوم بإتباع مبدأ الت يير, كما أن ذلك سيحقق  ومن  م زيادة الطلة عليها من قبل الشركات التي

خدمات  واالستفادة منفواتد عديدة للشركة محل المراجعة من أهمها تحسين جودة عملية المراجعة 
, حيث أن المراجع الجديد يقبل بأتعاة منخفضة  (Low Balling) التدقيق مقابل أتعاة منخفضة

 في السنوات األولى من المراجعة.

حيث يرى أن الت يير الدوري للمراجع سوع يخلق سوق  (Healey, 2004)ذا الرأي ويدعم ه   
مراجعة أك ر جودة, كما يرى معهد المحاسبين  إلىأك ر منافسة بين شركات المراجعة وهذا يؤدي 

الت يير اشلزامي لشركات المراجعة تتم ل في زيادة  إيجابياتوويلز أن أهم  بإنجلتراالقانونيين 
 .(2005)جاة اهلل,  بين شركات المراجعة لمراجع وزيادة المنافسةاستقالل ا

 سلبيات التغيير الدوري لشركة المراجعة:  3.2.1.2    
ن كانت لها بعض اشيجابيات م ل زيادة      إن سياسة الت يير الدوري اشلزامي لشركات المراجعة وا 

نها ربما تؤدي إلى عدم قدرة المراجع على استقالل المراجع, وزيادة ال قة في القواتم المالية إال أ
اكتشاع الخطأ أو الحذع الجوهري للقواتم المالية, خاصة في السنوات األولى للتعاقد نتيجة لحدا ة 
خبرته بالشركة محل المراجعة, كما أنها قد تؤدي إلى تركيز أغلة عمليات المراجعة في شركات 

(, 2010افسة في سوق مهنة المراجعة )جاة اهلل, المراجعة الكبرى وهذا يؤدي إلى انخفاض المن
 ويمكن تحليل سلبيات الت يير الدوري لشركات المراجعة ككل وذلك من خالل التالي:

 ارتفاع التكاليف:  (1
عملية الت يير ينطوي عليها تكاليع عالية لطرفي عملية المراجعة حيث يرى المعهد األمريكي  إن   

أن مع كل عملية ت يير تستهلك اشدارة وقتًا في اختيار  (AICPA, 1992)للمحاسبين القانونيين 
المراجعين الجدد وتدريبهم, كما تخسر الكفاءات التي تم تدريبها في شركة المراجعة السابقة, 
وبالتالي ترتفع تكلفة عملية المراجعة, كما أن عملية طرح العطاءات واختيار المراجع هي عملية 
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قتًا طوياًل, خاصة فيما يتعلق بتكريي وقت اشدارة والمو فين في عملية باه ة التكاليع وتست رق و 
جراءات الشركة واذي قد يؤدي إلى اختالالت في  مساعدة المراجع الجديد على التعرع على ن م وا 

 األنشطة األخرى.

إلى أن شركات  (GAO, 2003)كما أشارت نتيجة الدراسة التي قام بها مكتة المحاسبة العام    
%( 20مراجعة الكبرى ترى أن الت يير اشلزامي لشركات المراجعة يؤدي إلى زيادة تكاليفها بنسبة )ال

حتى تكتسة الفهم الضروري لطبيعة العمليات التش يلية للعميل, أما الشركات التي تطلة خدمة 
اليع المراجعة فقد أوضحت أن تكاليع اختيار شركة المراجعة سيؤدي إلى تحملها بزيادة في التك

 %( من قيمة أتعاة المراجعة السنوية تقريبًا.17تعادل )

 نقص الخبرة والمعرفة:  (2
ن قصر فترة التعامل بين المراجع والشركة يصاحبها نق  المعرفة الكافية لتنفيذ عملية إ   

لن رية منحنى التعلم والتي تتبنى فكرة أن المراجع يحتاج وقت  وذلك طبقاً  المراجعة بجودة عالية
 إلىبفعالية, وتستند هذه الن رية  وين معرفة كافية عن العميل تمكنه من تنفيذ عملية المراجعةلتك

اكتسابه  إلىيؤدي  أن قيام المراجع بتنفيذ عملية المراجعة لنفي العميل على مدار عدة سنوات
ارك, )مب خبرة عالية إلىالمهارات الالزمة للحكم على القضايا المحاسبية الحرجة والتي تحتاج 

2010). 

أن التعاقة اشلزامي يحد من قدرة  ((AICPAلذلك يرى المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين   
شركة المراجعة على أن تحصل وتحاف  على الخبرة العميقة عن شركة العميل و روع عمله وبيتة 

تهدد العمل وحلها الصناعة التي ينتمي إليها, والتي تعد ضرورية لالكتشاع المبكر للمشاكل التي 
 . (AICPA, 1992)وهذا ال يحقق المصلحة العامة

 :وجودة المراجعة التأثير السلبي على استقللية المراجع  (3
أن العالقة بين المراجع والشركة تفتقد االستقاللية في السنوات  (De Angelo, 1981)يرى    

ن إالسنوات األولى, حيث في  (Low Balling)األولى, كنتيجة لتعمد تخفيض مبلغ األتعاة 
المراجع يحدد أتعاة منخفضة لقبول العميل الجديد واالحتفا  به, وبالتالي يكون المراجع متساهاًل 
أك ر في السنوات األولى لكي يمكنه االحتفا  بالعميل ألطول فترة ممكنة وتعويض الخساتر التي 
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ي سيؤدي ذلك إلى انخفاض جودة تحدث في السنوات األولى وذلك في السنوات التالية, وبالتال
 عملية المراجعة خاصة في السنوات األولى.

 انخفاض المنافسة بين شركات المراجعة:  (4
( حيث أشارت أن الواقع العملي لسياسة الت يير الدوري 2005يدعم هذا الرأي )جاة اهلل,    

تقسيم  إلىنها تؤدي انخفاض المنافسة في سوق مهنة المراجعة, كما أ إلىلشركات المراجعة يؤدي 
لىالسوق بين شركات المراجعة الكبرى, و  وجود نوع من التواطؤ بين شركات المراجعة على تبادل  ا 

العمالء بعد انتهاء المدة المسموح خاللها لكل شركة مراجعة بمراجعة حسابات عميلها, وهذا يؤدي 
 وجود نوع من االحتكار في سوق مهنة المراجعة. إلى

 :كفاءة المراجعةتحسين تقليل الحافز ل (5
فسياسة الت يير الدوري ال تكافئ شركات المراجعة الخارجية التي تحقق كفاءة أكبر في عملية    

نها تخسر عمالءها بعد الحد األقصى المسموح لها فيه أن تراجع حساباتهم, كما إالمراجعة, حيث 
المراجعة بكفاءة وجودة أقل في  تزداد احتماالت بقاء شركات المراجعة الخارجية التي تقدم خدمات

سوق مهنة المراجعة, ألنه سيكون هناك باستمرار عمالء يبح ون عن شركات مراجعة جديدة 
(Mackay, 2004). 

 إثارة الشكوك حول جودة األرقام المحاسبية:  (6
 إن الشركات التي تتمتع بجودة األرقام المحاسبية الخاصة بها يكون لديها دافع أك ر لالحتفا    

بمراجعين يتميزون بالجودة األعلى, أو من جانة آخر المراجعين الذين يتميزون بجودة عملهم 
سوع يتنازلون عن العمالء الذين ال يتميزون بجودة األرقام المحاسبية الخاصة بهم, حيث يستند 
هذا التفسير على أن العمالء قد ي يرون المراجعين أو أن المراجعين يرفضون االستمرار مع 

لعمالء بسبة عدم جودة رقم األرباح, خاصة أن الشركات التي تتميز بارتفاع جودة األرقام ا
المحاسبية يميلون لالحتفا  بمراجعيها, ويدعم هذا الرأي أن الشركات ت ير مراجعيها بعد تلقيها 
تقارير مراجعة متحف ة والتي تكون في أغلة الحاالت تكون بسبة انخفاض جودة األرقام 

 (.2010ية )مبارك, المحاسب
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 :لشريك المراجعةالتغيير الدوري وسلبيات  إيجابيات  3.2.2    
في أغلة الدول يميل إلى فرض سياسة إلزامية لت يير شريك المراجعة, الحالي  االتجاهإن    

يجابيات م ل خاصة أن العديد من الدراسات أ بتت بأن ت يير مكتة المراجعة ككل يحقق بعض اش
 .لية المراجع لكن ينطوي عليه تكاليع إضافية تفوق الفواتد المتحققة منهدعم استقال

  :لشريك المراجعةإيجابيات التغيير الدوري   3.2.2.1 
الت يير الدوري لشركة المراجعة تتحقق في مجملها عند ت يير الشريك المستول عن  إيجابياتإن    

زيادة ال قة في القواتم و  سين جودة عملية المراجعةعملية المراجعة, م ل زيادة استقاللية المراجع وتح
الت يير الدوري اشلزامي للشركاء المستولين عن عملية المراجعة ذلك فإن  إلىباشضافة المالية, 
ن الشريك الجديد الذي يتولى أعمال إرفع مستوى كفاءة شركات المراجعة, حيث  إلىيؤدي 

الكفاءة في فريق المراجعة السابق فيعمل على  المراجعة قد يكتشع بعض مواطن القصور وعدم
 .  (Sivakumar, 2002)رفع كفاءة شركة المراجعة إلىعالجها مما يؤدي 

شريك المراجعة يساهم في تخفيض بعض ل الدوري ت ييرال فرض سياسة كما يمكن القول أن   
التي  التدقيقجدولة من أهمها تخفيض تكلفة المعامالت و  ككل المراجعة مكتةسلبيات ت يير 

يمكنه الشريك الجديد كما أن , تتكبدها مكاتة المراجعة في بداية التعامل مع الشركة محل المراجعة
والذي يعمل معه في نفي الشركة, وبالتالي  (شريك المراجعة السابقزميله )االستفادة من خبرات 

والتي تحدث  مراجعةتخفيض مخاطر المراجعة خاصة التي تحدث في السنوات األولى من عملية ال
عدم تخفيض أتعاة شركة المراجعة  إلى, هذا باشضافة المراجعة في السنوات األولى مكاتةل

(Low Balling)  المراجعة عند قبوله للعميل في بداية التعامل. مكتةلوالتي تحدث 

 سلبيات التغيير الدوري لشريك المراجعة:  3.2.2.2   
استهالك وقت أك ر, وتحمل  إلىالمستولين عن عملية المراجعة  يؤدي الت يير الدوري للشركاء    

ات المتبعة في الوحدات محل المراجعة, جراءتكاليع إعادة تدرية الشريك الجديد على الن م واش
كما تؤدي هذه السياسة بالنسبة لشركات المراجعة  ,وهذا يرفع تكلفة خدمة المراجعة بالنسبة للعمالء

 إلى – ها مكتة أو عدد محدود من المكاتة وعدد محدود من الشركاءالتي ل – ص يرة الحجم
ارتفاع تكلفة  إلىضرورة انتقال بعض الشركاء من مكان آلخر ألداء أعمال المراجعة, وهذا يؤدي 

المراجعة في هذه الشركات بالمقارنة مع الشركات كبيرة الحجم ذات المكاتة المتعددة والتي لها عدد 
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لذلك فقد است نت هيتة تداول األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية كبير من الشركاء, 
(SEC)  عند تطبيقها قانون(Sarbanes – Oxley)  شركات المراجعة التي يقل عدد الشركاء
ل عن ( عمالء من ضرورة ت يير الشريك المستو 5ويقل عدد عمالتها عن ) شركاء, (10)فيها عن 

لكن تكاليع ت يير الشريك المستول عن عملية المراجعة هي أقل , سنوات (5أعمال المراجعة كل )
من تكاليع ت يير شركة المراجعة الخارجية ككل, حيث يستمر فريق المراجعة دون ت يير, ويت ير 

يؤدي تطبيق سياسة كما  ,(2005)جاة اهلل,  فقط الشريك المستول والموجه لعملية المراجعة
انخفاض المنافسة في سوق مهنة  إلىالمستولين عن عملية المراجعة للشركاء  دوريالت يير ال
احتكار السوق بعدد  إلىمما يؤدي واالعتماد على عدد محدود من الشركات في السوق,  المراجعة

 محدد من شركات المراجعة.

تنعكي عنه ككل سياسة الت يير الدوري لشركة المراجعة اتباع من خالل ما سبق يتضح بأن    
سياسة ت يير شريك المراجعة تما ل  إيجابياتالمتوقعة منه, كما أن  يجابياتات ك يرة تفوق اشسلبي
زيد عنه في أنه يسهم في تطوير فريق تبل  ,المتوقعة من ت يير شركة المراجعة يجابياتاش

ين وبالتالي تطوير فريق المراجعة وتحس ,المراجعة من خالل معرفة أوجه القصور في الفترة السابقة
 .المراجعةعملية جودة 

وال ينعكي عن سياسة الت يير الدوري للشريك المستول عن عمليات المراجعة سلبيات تؤ ر    
وهي تقل عن السلبيات الناتجة عن عملية ت يير شركة  بشكل مباشر على جودة عملية المراجعة,

اجعة أفضل من سياسة يمكن القول بأن سياسة الت يير الدوري لشريك المر وبالتالي  المراجعة,
الدول المتقدمة  القوانين المن مة للمهنة في , لذلك فإن أغلةككل الت يير الدوري لشركة المراجعة

سياسة  ركزت علىالدول األوروبية وكندا أغلة في هذا المجال كالواليات المتحدة األمريكية و 
 .ت يير شركة المراجعة ككلدون  شريك المستول عن عملية المراجعةلل الدوري االلزامي ت ييرال

 العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي: 3.3
يعتبر موضوع ت يير المراجع من المواضيع التي القت اهتمامًا متزايدًا في دول العالم        

ن قرار ت يير المراجع الخارجي من القرارات الصعبة إالمختلفة خاصة في اآلونة األخير, حيث 
جع, خاصة في الدول النامية والتي يكون قرار ت يير المراجع في د استقالل المراوالمهمة والتي تهد

المنشأة على الرغم من أن الجمعية العمومية هي من تعتمده, لذا كان من الضروري  إدارةالواقع بيد 
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ل أربعة عوام إلىفي الدراسة الحالية  قسمناهافي ت يير المراجع والتي  تأ يراً معرفة أك ر العوامل 
بالشركة , وعوامل مرتبطة بمكتة المراجععوامل مرتبطة بمعايير المراجعة, وعوامل مرتبطة  وهي:
 المراجعة, وأخيرًا عوامل مرتبطة ببيتة المراجعة.محل 

 العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة:  3.3.1    
يفاتها عند تطبيق عن مقاييي ل داء المهني يتعين على المراجع استمعايير المراجعة عبارة    

االلتزام بها أو عدم التزام المراجع بها سببًا لت ييره, وتتم ل هذه العوامل  يكونعملية المراجعة, و قد 
 في التالي:

 عن إبداء الرأي: متناعالاأو  اً متحفظ اً المراجع تقرير  إصدار .1
صداريعتبر إعداد و     راجعة الخارجية, وهو تقرير المراجع الخارجي الخطوة األخيرة في عملية الم ا 

و يقة مكتوبة تصدر من المراجع تتضمن رأيه المهني المستقل بخصو  األداء المالي للمنشأة 
يضاحات  محل المراجعة عن فترة زمنية معينة, والذي يتم تلخيصه في تقارير وقواتم مالية معينة وا 

ت والمعلومات والنتاتج والرأي متممة لها, ومن  م فإن هذا التقرير يعتبر وسيلة إيصال ونقل البيانا
كما يؤدي التقرير و يفة  ,المستخدمين الذين يهمهم األمر إلىمفهوم ومو وق فيه و  بشكل واضح

عالمية في مجال المهنة )صبيحي,   (.2000إخبارية وا 

نوعين أساسيين تشمل التقارير  إلىأن التقارير التي يصدرها المدقق تنقسم  إلىوالبد من اششارة    
ن يفة غير المعدلة, والتقارير المعدلة التي قد تتضمن رأيًا متحف ًا أو معاكسًا أو يمتنع فيها ال

التحف   إلى, ومن المعلوم أن المراجع قد يلجأ (2012المدقق عن إبداء الرأي )الذنيبات والزبدية, 
التي تواجهه في تنفيذ في تقريره أو يمتنع عن إبداء رأيه في القواتم المالية طبقًا للوقاتع واألحداث 

عملية المراجع وبناء عليها يصدر رأيه النهاتي, ومع ذلك فإن هذا الرأي المبني على فحصه 
ومراجعته طبقًا لمعايير المراجعة المتعارع عليها قد يكون سببًا في ت ييره, ن رًا ألن هذا الرأي ال 

ت ار التساؤالت حول مصداقية هذا , وهنا يتوافق مع رغبات القاتمين على إعداد القواتم المالية
الت يير وما يؤدي إليه من اختيار مراجع جديد يطلة منه أن ال يفعل م لما فعل المراجع المعزول 

 (.2004)باسودان وآخرون, 
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أي نوع من أنواع التقارير المعدلة بعض االنعكاسات التي قد  إصداروقد ينتج عن قيام المراجع ب   
ض أسعار أسهم الشركة في بورصة األوراق المالية, والتأ ير على قرارات تضر بالشركة م ل انخفا

 (.2008أسهم جديدة )مسواك,  إصداراشقراض ومنح االتتمان, وعدم قدرة الشركة على 

   (Sarhan et al., 1991)  ذكر بأن هناك ارتباطًا ايجابيًا بين تقرير المراجع المتحف  وبين
( 2001لية من التقرير, وفي االتجاه نفسه توصل )خشارمة والعمري, ت يير المراجع في السنة التا

المراجع لتقرير متحف  أو االمتناع عن إبداء الرأي من العوامل المهمة في ت يير  إصدارأن  إلى
ت يير المراجع في الشركات المساهمة من حيث األهمية في  المراجع حيث جاء في المرتبة ال انية

بأن ت يير المراجعين  (Chow and Rice, 1982)تجاه توصلت دراسة وفي نفي االاألردنية, 
 .ليي مستقاًل عن استالم تقرير متحف 

وليي من شك في أن وجود م ل هذه الحقاتق في ك ير من الدراسات ربما يدعو للقلق حول    
الن يفة  مصداقية ت يير المراجع الذي يعقة تقريره المتحف , وكذلك عن مدى صدق وعدالة التقارير
 باسودانمن قبل المراجعين وأنها ربما صدرت من أجل االستمرار في تقديم خدمات المراجعة )

 (.2004وآخرون, 

عما إذا كان المراجعون يعزلون  (Coe & Palmon, 1979)تناولت دراسة ومن جهة أخرى    
, ولقد وجد ارةدهم تقرير به رأي غير مالتم من وجهة ن ر اشإصدار في ك ير من األحيان عقة 

%( ومع ذلك فإن المنشآت الصناعية 5الباح ان أن هذه الفرضية غير مقبولة عند مستوى معنوية )
وعلى نفي الخط فقد  ه للتقرير المتحف ,إصدار الص يرة كانت في أك ر األحوال تعزل المراجع عقة 

يكون مركزها المالي  أن الشركة التي تتسلم تقريرًا متحف اً  إلى (Williams, 1988)توصلت دراسة 
ألنها على يقين بأن المراجع الجديد سوع يدلي  ,ضعيع, وبالتالي فإنها ال تقوم بت يير المراجع

 بتقرير متحف .

المراجع لتقرير متحف  على ت يير المراجع, من  إصدارومن خالل ما سبق يمكن القول بأن    
ه من تأ ير هام في استقالل المراجع وجودة أك ر العوامل التي تم دراسته من قبل الباح ين, لما ل

عملية المراجعة, فبالرغم من أن النتاتج قد جاءت متناقضة في تأ ير هذا العامل على ت يير 
المراجع, إال أن الرأي المرجح بهذا الخصو  والتي توصلت إليه العدد األكبر من الدراسات 
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دل )يحتوي على رأي متحف  أو يمتنع من المراجع لتقرير مع إصدارالسابقة هو وجود عالقة بين 
 إبداء الرأي( وبين ت يير المراجع الخارجي.

 اجع في تفسير وتطبيق المبادئ المحاسبية:تشدد المر  .2
احتلت المبادئ المحاسبية المتعارع عليها دورًا بارزًا في ممارسة المهنة, حيث ترتة عليها     

العملي, كما أنها تم ل اشطار العام الذي يمكن تضييق شقة الخالع بين المحاسبين في التطبيق 
للمراجع من خاللها الحكم على مدى عدالة القواتم المالية, بل أك ر من ذلك يجة على المراجع أن 
يورد في تقريره رأيه المهني عن مدى التزام الشركة بهذه المبادئ المحاسبية المتعارع عليها في 

روج عنها في التطبيق عليه يستلزم التحف  عليه من قبل المراجع إعداد القواتم المالية, إذ أن أي خ
 (.1990في تقريره )الشيرازي, 

التي استهدفت معرفة رد الفعل الذي يصدر عن المراجع الجديد  (,Krishnan 1994)دراسة    
ما  تجاه العميل الذي ي ير مراجعيه داتمًا بسبة الرأي المتحف , أ هرت أن المراجع الجديد غالباً 

يتشدد في أحكامه تجاه م ل هذا العميل, ويتبع معه أحكامًا وفق معايير متشددة بسبة كونه عمياًل 
غير اقتصادي أو غير مرغوة فيه ألنه داتم الت يير, في حين ال يستخدم المراجع هذا التشدد عند 

 مراجعته لعميل ال يتسم بالت يير الداتم للمراجعين.

أن عددًا كبيرًا من الشركات في الواليات المتحدة   (Fried & Schiff, 1981)وأوضحت دراسة   
األمريكية قد غيرت المراجعين, وأن أحد أهم أسباة الت يير هو زيادة التحف  من جانة مكاتة 

المحاسبية, كرد فعل للعدد المتزايد للقضايا القانونية  بادئالمراجعة القانونية في تفسير وتطبيق الم
 ضدهم.

تناولت البحث في أسباة وهي أول دراسة  (Burton & Roberts, 1967)ه في دراسة أن اكم   
أن ب توصل الباح ان( حالة لت يير المراجعين القانونيين, 83ت يير المراجع الخارجي حيث فحصت )

 الخالع حول تفسير وتطبيق المبادئ المحاسبية كان العامل األهم في ست حاالت فقط.

أن الخالع بين الشركة محل المراجعة  إلى( 1994صلت دراسة )أحمد, ومن ناحية أخرى تو    
دراسة دعمته والمراجع حول تطبيق المبادئ المحاسبية ليي له تأ ير على ت يير المراجع وهو ما 

(2004 Magri & Baldacchino,.) 
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ير تشدد ن هناك تباين في اآلراء والنتاتج بين الدراسات التي راجعت تأ فإ من خالل ما سبق   
 ت يير المراجع الخارجي. علىالمراجع في تفسير وتطبيق المبادئ المحاسبية 

 الخلف حول طرق العرض واإلفصاح المحاسبي:  .3
لزام قوانين الشركات في مع م الدول      هرت أهمية اشفصاح مع  هور الشركات المساهمة وا 

السنوي للجمعية العمومية )جربوع,  االجتماععلى ضرورة نشر القواتم المالية لهذه الشركات قبل 
, ويعتبر تقييم العرض العادل للقواتم المالية من أهم واجبات المدقق الخارجي, ويقصد (2002

بالعرض العادل عرض البيانات المالية بشكل عادل للمركز واألداء المالي والتدفقات النقدية عن 
فصاح اضافي حينما يكون ذلك ضروريًا طريق التطبيق المناسة لمعايير المحاسبة الدولية مع إ

 (.2008)عاشور, 

في القواتم المالية أحد االختبارات ذات الطبيعة العامة التي  اشفصاحاتويعد التحقق من مالتمة    
يقوم بها المدقق الستكمال عملية التدقيق بعد المراجعة الدورية والتحقق من القواتم المالية للشركة, 

الث من معايير إعداد التقرير على أساي أن المعلومات الواردة في القواتم حيث ين  المعيار ال 
خالع ذلك, ويعني ذلك أن المراجع مستول  إلىالمالية تعد كافية ما لم يرد في التقرير ما يشير 

عن التأكد من إفصاح القواتم المالية بشكل كافي ومعقول عن الحقاتق المهمة أو الجوهري, وتتعلق 
ق بشكل القواتم وتبويبها والمصطلحات المستخدمة ومدى التفصيل الوارد بها )جربوع, هذه الحقات

2002.) 

بأن على المدقق الت بت من  أكد (2004( لسنة )9قانون مزاولة المهنة رقم )فلسطين فإن  فيو    
 أي مخالفة إلىأن الدفاتر والسجالت التي يقوم بتدقيقها من مة حسة األصول, وأن يشير خطيًا 

يكتشفها ويطلة معالجتها وتصويبها, والقيام بإعداد تقارير وافية بشأن الحسابات التي قام بفحصها, 
وااللتزام بقواعد التدقيق المعمول بها في فلسطين, وكذلك آداة وسلوكيات المهنة في شهادته على 

 صحة وسالمة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها.

م بالتالعة بعرض القواتم المالية, عن طريق عرض مجموعة بنود بصورة و كات تقفبعض الشر    
مجمعة وفي تبوية معين, وذلك شخفاء بعض الحقاتق الهامة وتضليل مستخدمي تلك القواتم, 

(, وفي م ل تلك الحاالت يجة على 2008ووضعها المالي )مسواك,  الشركةصورة بهدع تحسين 
الشركة في إعداد القواتم المالية,  إدارةالعرض واشفصاح التي اتبعتها المراجع التحقق من أسالية 
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أن  إلىومدى اتفاقها مع متطلبات اشفصاح التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية, فإذا توصل 
إخفاء حقاتق لها تأ ير جوهري على القواتم المالية  إلىقد أدت  دارةاألسالية التي اتبعتها اش

ذلك في تقريره, األمر الذي يؤدي  إلىتعديلها, فإنه يجة على المراجع أن يشير  دارةورفضت اش
دارةحدوث خالع بين المراجع و  إلى  .(1997ت ييره )خليل,  إلىالشركة مما قد يؤدي  ا 

دارةأن الخالع بين المراجع و  إلى( 1993وقد توصلت دراسة )أبو الحسن,     الشركة حول طرق  ا 
سبي في القواتم المالية له تأ ير على ت يير المراجع, في حين أن نتاتج العرض واشفصاح المحا

ن هذا العامل ليي له أي تأ ير في ت يير إتؤكد عكي ذلك, حيث  (Williams, 1988)دراسة 
المراجع, ويتضح هنا أن هناك تباينًا في النتاتج التي توصل إليه الباح ون حول تأ ير هذا العامل 

 الخارجي.على ت يير المراجع 

جراءالخلف حول نطاق و  .4  ات المراجعة:ا 
الشركة محل المراجعة في تقليل نطاق عملية المراجعة, في حين يرى المراجع أنه  إدارةقد ترغة    

البد من توسيع نطاق العمل وقد يحدث العكي, وعلى الرغم من أن هذا العامل قد يكون مرتبطًا 
( قد اعتبرته  (Gregory & Collier, 1996فإن دراسةالمسبق بين المراجع والعميل,  باالتفاق

 عاماًل مؤ رًا في ت يير المراجع.

الذي يتم وفقًا لمعايير المراجعة المتعارع عليها, يستطيع المراجع تنفيذ كل وفي الفح     
ات يتوقع أن يحصل المراجع على جراءات المراجعة التي يراها ضرورية, ومن خالل هذه اشإجراء

ع  لتكوين أساي معقول شبداء رأيه عن القواتم المالية, ولكن عندما ال يستطيع المراجع دليل كا
, وهذه القيود قد ات المراجعةإجراءات المراجعة الضرورية فإنه يواجه بقيود على نطاق إجراءأداء 

 الشركة أو ترجع ل روع أخرى, ويمكن توضيحها بالتالي: إدارةتكون بسبة 

 الشركة: إدارة إلىرجع قيود النطاق التي ت 
كشهادة  دارةالتوقيع على خطاة اش دارةإرسال المصادقات للعمالء, رفض اش دارةم ل رفض اش   

 الترخي  للمراجع باالتصال بالمستشار القانوني للشركة. دارةمكتوبة, رفض اش
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 :قيود النطاق التي ترجع للظروف األخرى 
المراجعة بعد تاريخ إعداد قاتمة المركز المالي, وفي هذه  اءإجر ويتم ل أهمها في االتفاق على    

ات جراءالحالة قد ال يكون في اشمكان القيام بمصادقة المدينين والجرد الفعلي للمخزون وباقي اش
 .(2002)أرينز ولوبك,  األخرى

ع المراج وجود قيود على عملعند يمتنع مراجع الحسابات عن إبداء رأيه على القواتم المالية و    
عدم تمكينه من حضور عملية الجرد للمخزون السلعي وكانت قيمته ل الشركة م  إدارةتفرضه عليه 

عدم تمكينه من الحصول على و قيمة المخزون بطرق أخرى بديللة جوهرية ولم يتمكن من تحديد 
 ىإلال روع التي تؤدي  ا أن, كممصادقات من العمالء المدينين بصحة أرصدتهم لدى الشركة

نشوء التحف ات في الرأي الذي يبديه المراجع في تقريره يمكن أن يرتبط بحالة عدم التأكد أو بسبة 
وتنشأ هذه القيود متى قيود على نطاق عملية المراجعة  هذه ال روع تشمل وجودوأن  ,عدم االتفاق

رى أنها غير قادر على الحصول على المعلومات واشيضاحات التي ي كان المراجع ألي سبة كان
, م ل  ,الالزملة ات المراجعلةإجراءعدم قدرته على تنفيذ  ضرورية لتأدية مأموريتله على وجله مرض 
 .(2002)جربوع,  أو بسبة عدم وجود سجالت محاسبية صحيحة

ات إجراءعن إبداء الرأي بسبة وجود قيود على نطاق  االمتناعم المراجع التحف  أو غير أن قيا   
الشركة, وقيام الشركة بت ييره وتعيين مراجع آخر  إدارةنشوة خالع مع  إلى المراجعة قد تؤدي

 .(,Magri & Baldacchino 2004) دراسةأك ر تفهمًا, وهو ما أكدت عليه 

 الدخل الخاضع للضريبية:تقدير الخلف حول  .5
ضها, إن تقدير الدخل الخاضع للضريبة من األمور الهامة والتي تحاول إدارات الشركات تخفي   

وذلك لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة للجهات الحكومية, وفي م ل هذه الحاالت على المراجع 
وفي حالة رفض الشركة بالتعديالت حتى يكون الدخل الخاضع للضريبة مطابقًا للواقع,  إدارةابالغ 
نشوة  ىإلتقرير متحف  بتحف ات ضريبية, مما يؤدي  إصدارفعلى المراجع  التعديلالشركة  إدارة

 ت يير المراجع الخارجي. إلىقد يؤدي  ذيوال ,دارةخالع مع اش

عدم تأ ير الخالع حول تقدير  إلىقد توصلت ( 1997دراسة )علقم والرجبي, ونود اششارة بأن    
دارات  الدخل الخاضع للضريبة على ت يير المراجع الخارجي وذلك من وجهة ن ر المراجعين وا 
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الخالع حول عامل ( والتي كان 2003اه كانت نتاتج دراسة )الفضل, وفي نفي االتج الشركات,
 ليي لها تأ ير في قرار ت يير المراجع.الدخل الخاضع للضريبة من العوامل التي 

 العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة:  3.3.2
المراجع ت يير  إلىوالتي قد تؤدي  ةسنتناول في هذا الجزء العوامل المرتبطة بمكتة المراجع     

 الخارجي, والتي يمكن سردها بالتالي:

 جودة أعمال المراجعة:  .1
مفهوم الجودة من خالل  الث زوايا, ترتبط األولى بجودة األداء ومدى  إلىيمكن الن ر    

أما ال انية فهي جودة المطابقة والمطابقة المتقدمة وهي  ,االنسجام مع المواصفات والمعايير المحددة
برصلد توقعات المستهلك وهو  ط بين المنتج ومتطلبات المستهلك مع االهتمام أيضاً الرب ىالقدرة عل

ما يسمي بالمطابقة المتقدمة, أما الزاوية ال ال ة فهي الجودة المبتكلرة وهي تعني تقديم منتج مميز 
ومتطور بجودة تفوق تطلعات المستهلكين وتتجلاوز توقعلاتهم وترقى بها لتنسجم وطبيعة المنتج 

 . (2012)القيق,  لمبتكرا

أما فيما يتعلق بمفهوم جودة المراجعة فقد اختلفت اآلراء حول تعريفها, حيث تركزت في أربعة     
 اتجاهات رتيسية نسردها بالنقاط التالية:

 :مفهوم جودة المراجعة من حيث علقتها باكتشاف المخالفات واألخطاء 
قدير السوق الحتمال قيام المراجع باكتشاع على أنها ت (De Angelo, 1981)حيث عرفها    

العميل, واحتمال قيام المراجع بالتقرير عن ال ش المكتشع, ويزداد  إدارةال ش الذي قد تمارسه 
احتمال اكتشاع المراجع لل ش عندما يكون لديه معرفة أك ر بالن ام المحاسبي للعميل, أما احتمال 

 من عدمه فإنه يتوقع على مدى استقالله.قيام المراجع بالتقرير عن ال ش المكتشع 

 :مفهوم جودة المراجعة من حيث علقتها بالمخاطر 
أورد بعض الباح ين أن هناك عالقة عكسية بين كل من جودة المراجعة ومخاطر المراجعة, أي    

الحد األدنى لتحقيق أعلى مستوى من  إلىأن المراجع يسعى لتخفيض مخاطر عملية المراجعة 
بأن أفضل وسيلة لتعريع جودة المراجعة هي ربطها  العديد من الباح ينراجعة, حيث يبين جودة الم
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أقصى حد  إلىأن الجودة تتوفر عندما يقل خطر المراجعة المقبول ب وابمخاطر المراجعة, حيث أكد
 (.1996ممكن )بدران, 

 :مفهوم جودة المراجعة من حيث علقتها بالمعايير المهنية والدولية 
نى هذا المفهوم العديد من الباح ين والمن مات المهنية, حيث يقوم هذا المفهوم على أساي يتب   

أن اشلتزام بالمعايير المهنية التي تصدرها المن مات الدولية والمهنية يحقق جودة التدقيق الخارجي 
 (.2008)المبروك, 

 :مفهوم جودة المراجعة من حيث البعد الزمني 
قسمين, األولى جودة قبلية وهي  إلىة المراجعة من حيث البعد الزمني حيث يمكن تقسيم جود   

التي تحدد عند التعاقد مع العميل, وهي احتمال أن يكشع تقرير المدقق عن األخطاء والمخالفات 
المدقق لتقريره وهي  إصدارالجوهرية في القواتم المالية, أما الجودة البعدية للمراجعة فهي بعد 

)أبوهين,  اتم المالية من األخطاء والمخالفات الجوهرية غير التي تم التقرير عنهااحتمال خلو القو 
2005). 

في جودة األداء المهني فقد أشار إليها البعض بأنها تتم ل بحجم مكتة  المؤ رة أما عن العوامل   
لدى المحاسبة والمراجعة, حجم منشأة العميل, أتعاة المراجعة, استمرارية المراجع في العمل 

العميل, ساعات المراجعة والتوقيت المالتم للتقرير, مراجعة الزمالء )مراجعة الن ير(, وجود لجان 
أهم أسباة انخفاض سة بين مكاتة المحاسبة والمراجعة, ويمكن القول بأن من المراجعة, والمناف

 :(2011)يوسع,  هي للمراجعة جودة األداء المهني
 فقد لعدم أو جديدة مراجعة عمليات على للحصول ينهمب فيما بالتنافي المراجعين قيام 

 .الحالية العمليات
 وذلك ألداتها الالزم المجهود مع تتناسة ال المراجعة عمليات عن منخفضة أتعاة قبول 

 .للمنافسة نتيجة
 العمالء هؤالء رضاء على للحصول منخفضة بأتعاة للعمالء أخرى خدمات تأدية ,

 .سنوياً  تعيينهم تجديد وضمان
 العميل. فقد لعدم ضرورياً  ذلك يكون عندما االستمرار بشأن التحف  عدم 
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فضيحة االهتمام كنتيجة ل وعلى الرغم من أن جودة المراجعة وفعاليتها قد لقيت الك ير من    
, إال أنه ي ل وغيرها من الفضاتح المالية والمحاسبية األخرى ENRON)) شركةاالفالسات لدى 

من القواتم المالية, ألن القواتم المالية كما يرى  الخارجية المراجعة من الصعة قياي جودة
(Gunny et al., 2007) والمراجع, حيث أنها تم ل تأكيدات من  دارةناتج عمل مشترك بين اش

عند الحكم  دارةيؤكدها المراجعون, لذلك فإن فصل خصات  المراجعين عن خصات  اش دارةاش
أمر محل جدل في بحوث المراجعة, لذلك تعددت مقاييي جودة المراجعة  على جودة القواتم المالية

ة المراجعة, في الدراسات السابقة, ولعل أهم المقاييي التي استخدمت لهذا ال رض هي حجم مكت
ومخرجات عملية المراجعة م ل التحف ات الخاصة باستمرار الشركة كمقياي للجودة, وجودة رقم 

على ارتفاع جودة عملية  لما ازدادت جودة رقم األرباح كان ذلك دليالً األرباح على اعتبار أنه ك
 (.2010المراجعة )مبارك, 

( كان عامل جودة أعمال مكتة التدقيق هو العامل األهم في 1997وفي دراسة )علقم والرجبي,    
( 18)ت يير المراجع الخارجي من بين جميع العوامل المؤ رة في ت يير المراجع والبالغ عددها 

دارات الشركات عامالً  كما جاءت في المرتبة ال انية من بين العوامل , من وجهة ن ر المراجعين وا 
توصلت  االتجاه(, وفي نفي 2001المؤ رة في ت يير المراجعة في دراسة )خشارمة والعمري, 

يها ك ير من الشركات تقوم في الوقت الراهن بت يير مراجعالأن  إلى( ,Krishnan 1994)دراسة 
وذلك بسبة عدم رضاها عن مستوى جودة عملية المراجعة التي تحصل عليها ورغبتها في 

 الحصول على مستوى خدمة أفضل.

ومن خالل ما سبق يتضح لنا بأن جودة عملية المراجعة من العوامل الهامة والتي تم دراستها في   
تبة متقدمة في أغلة الدراسات أغلة الدراسات المتعلقة بمجال البحث, حيث احتل عامل الجودة مر 

 كأحد أهم العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي.

 أتعاب عملية المراجعة:  .2
تم ل خدمة التدقيق سلعة اقتصادية, كما تم ل أتعاة التدقيق مصدرًا رتيسيًا من مصادر إيرادات    

فضل عاتد ممكن من تع يمه بهدع الحصول على أ إلىمكتة التدقيق, حيث تسعى هذه المكاتة 
ممارسة المهنة, ومن ناحية أخرى تم ل تلك األتعاة عبتًا ماليًا على الشركات محل المراجعة, وهي 
تكلفة تنفق في سبيل الحصول على منفعة تبرر تحملها, ويرتبط ذلك بالنوعية والجودة التي تقدم بها 
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هنة, والمحاف ة على عمالتها تلك الخدمة, والتي تعد ضرورية للمكاتة التي تسعى للنهوض بالم
الذين يتوقعون نوعية جيدة من الخدمة مقابل ما يتكبدوا مقابلها من تكاليع )الشاطري والعنقري, 

2006.) 

 المحاسبي الواقع في جدل محل الحسابات مدقق أتعاة تحديد عملية رتعتب ذلك على يباً وترت   
 وتطور ونمو االقتصادية الحياة تقدم مع تمامااله هذا وزاد ,خصوصاً  القانوني الواقع وفي عموماً 

 على والقانونية المهنية المستوليات وازدياد التدقيق عمليات وتعقد تطور من رافقها وما ,الشركات
 المناقشات من العديد إلىالمراجعة  أتعاة تحديد عملية األحيان بعض في تخضع وقد المدققين,

 نتيجة فإن الحالة هذه وفي ملموسة, غير عملية اعتبارهاب التدقيق لطبيعة راً ن  وذلك الشركة, في
 وهنا الشركة, إدارة وهو التعامل فياألقوى  الطرع اتجاه في داتماً  تكون سوع المناقشات هذه

)الصبان  الشركة عن أعضاءها الستقاللية راً ن  المهمة بهذه التدقيق لجنة تقوم أن أهمية ت هر
 (.2005وسليمان, 

قدم يمكن القول إن المشكلة التي تواجه المراجعين والشركات هي تحديد أتعاة وفي ضوء ما ت   
المراجعة بصورة مقبولة من الطرفين, فالشركات محل المراجعة غالبًا ما ترى أن األتعاة التي 
يحصل عليها المراجعون م ااًل فيها, في حين يرى المراجعون أن األتعاة ال تتناسة مع تكاليع 

لمراجعة, وبالتالي قد يؤدي هذا التباين في وجهات الن ر بين الشركات محل أداء عمليات ا
قيام الشركات بت يير مراجعيها, وذلك بهدع تخفيض أتعاة عملية  إلىالمراجعة والمراجعين 

 (.2008أقل حد ممكن )مسواك,  إلىالمراجعة 

دث في السنوات والذي يح (Fee Cutting)قضية تخفيض األتعاة  إلىوهنا نود اششارة    
 إلى, حيث يلجأ ك ير من الشركات (Low Balling)األولى من ارتباطات المراجعة أو ما يسمى 

ت يير مراجعها الحالي من أجل الحصول على الوفر الناتج عن التخفيض الكبير في األتعاة الذي 
 (.2004يقدمه المراجع الجديد في عرضه من أجل التعاقد مع المنشأة )باسودان وآخرون, 

يبدأ عن طريق  ,التخفيض في األتعاةوهي كما يرى باسودان وآخرون بأن حل هذه المشكلة   
الشركات محل المراجعة وكذلك مكاتة المرجعة, فاألولى ستتلقى خدمات المراجعة عالية الجودة إذا 

ا ال انية هي ن رت ببعد ن ر وفكرت في المنافع التي ستعود عليها من خالل المراجعة المستقلة, أم
فيجة أن تكون واقعية عند تقديم عروضها المبدتية بحيث يكون في وسعها تطبيق معايير المراجعة 
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المتعارع عليها, وأداء مراجعة جيدة تساعد على منع واكتشاع األخطاء والمخالفات الجوهرية في 
حد  لأق إلىضاتية القواتم المالية, وبالتالي تقليل حاالت إخفاق المراجعة ومن  م التكاليع الق

 ممكن.

حيث توصلت  ولقد اهتمت الدراسات السابقة بعامل األتعاة وتأ يره المباشر في ت يير المراجع,   
أن حجم األتعاة هو السبة الرتيسي في ت يير  (Beattie & Fearnley, 1995)دراسة 

أتعاة  ( فقد أ بتت وجود تخفيض في(Gregory & Collier, 1996أما دراسة المراجعين, 
%(, وأ هرت أن الشركات التي ت ير مراجعيها تتجه 22.4المراجعة في السنوات األولى مقداره )

غالبًا باتجاه المكاتة الكبرى حيث الخبرة وتخفيض األتعاة الذي يبدو على األقل مكافتًا للمبالغ 
 التي تطلبها هذه المكاتة, غير أن هذا التخفيض ال يستمر في األجل الطويل.

عدم وجود ارتباط معنوي بين  (Baber et al., 1987)وفي اتجاه مختلع فقد أ هرت دراسة    
أتعاة المراجعة وت يير المراجع, وذلك من خالل استخدام تحليل قطاعي متعدد المت يرات ألتعاة 

 المراجعة.
في  بأن هناك اختالع في النتاتج حول تأ ير عامل أتعاة المراجعة من خالل ما سبقويتضح    

ت يير المراجع الخارجي, فبالرغم من تصدر تأ ير هذا العامل عن غيره من العوامل المؤ رة في 
ت يير المراجع في بعض الدراسات, إال أن هناك دراسات أ بتت عدم وجود ارتباط معنوي بينه وبين 

 ت يير المراجع الخارجي.

 األخرى التي يقدمها المراجع بخلف خدمة المراجعة:الخدمات  .3
ترتة على تقديم المراجع لخدمات بخالع المراجعة العديد من المنافع, منها زيادة جودة أداء ي   

ويتحقق ذلك  ,عميل مراجعة إلىخدمات بخالع المراجعة العملية المراجعة في حالة تحول عميل 
اد خدمات بخالع المراجعة والتي يستفالعن طريق الحصول على معلومات عن العميل أ ناء تأدية 

ففي مرحلة قبول العميل يتم تقييم وتقدير مخاطر أعمال  ,منها في كافة مراحل عملية المراجعة
ذلك التقييم والتقدير  إجراءالعميل ويستطيع المراجع االستفادة من المعلومات التي حصل عليها في 

 .(2009)عبدالناصر,  بسرعة وبدقة عالية
هذه الخدمات قد تهدد استقاللية المراجع, حيث يقبل على الوجه اآلخر يرى البعض بأن تقديم    

المراجعون على أداء هذه الخدمات ن رًا ألنها أقل مخاطرة وأقل استنفاذًا للوقت والمجهود مقارنة 
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بعملية المراجعة, كما تحقق دخاًل طيبًا للمراجع, وهذا الدخل اشضافي هو ما ي ير الشك في 
 (.2011استقالل المراجع )يوسع, 

مراجعة حسابات العميل وتقديم  بين ( منطقية وجود تعارض1998وبالم ل يرى )الحسني,    
 خدمات استشارية له في نفي الوقت, وذلك ل سباة التالية:

التحيز  إلىعندما تقدم مكاتة المراجعة هذه الخدمات لنفي عميل المراجعة قد يؤدي بها  - أ
 يحيث يصعة عليها الحفا  على استقاللها.

 أن يصبح المكتة معتمدًا على نجاح العميل لتكوين سمعة لنفسه. إلىور العالقة قد تتط - ة
أن يكون هو صاحة القرار, وبالتالي يصبح المكتة مراجعًا  إلىقد يتحول المكتة  - ت

 لقراراته.
عالقة و يقة غير عادية تؤ ر بشكل ملموي على  إلىقد تتطور العالقة بين الطرفين  - ث

 استقالليته كمراجع.

لنسبة لطبيعة الخدمات اشضافية التي يمكن أن يقدمها المراجع للشركة, تضمنت النشرة وبا   
( الخدمات اشضافية 1991عام ) (AICPA)الصادرة عن المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين 

 :(2008)مسواك,  التي يمكن أن يقدمها المراجع بخالع خدمات المراجعة التقليدية وهي
 وتتم ل في تقديم النتاتج والتوصيات التي تهم العميل وتساعده  مشورة:خدمات النصح وال

, وتتطلة فهمًا تامًا لعمليات الشركة وطبيعة نشاطها, وتنتهي بتقديم تقرير قراراتهفي اتخاذ 
 مكتوة عما توصل إليه المماري نتيجة دراسته.

 :حيز التنفيذ  وتتم ل في وضع خطة عمل واقتراح للعمليات لكي تدخل خدمات تنفيذية
بحيث تكون مقبولة لدى العميل, م ال ذلك أن يقدم مراجع الحسابات اقتراحات تتعلق 

 بالمراجعة اشدارية. 
 :وتتم ل في تقديم أفراد ألداء مهام محددة بمكتة العميل بناء على  خدمات تدعيم وأفراد

 طلة العميل م ل برامج الكمبيوتر.
  خدمات مرتبطة بالعمليات الخاصة بالعميل م ل  وتتم ل في متعلقة بالعمليات:خدمات

 تحليل االندماج المحتمل وخدمات التقاضي وغيرها من الخدمات المتعلقة بالعمليات.
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 :وهذه الخدمات تقوم على مد العميل بأحد المنتجات وبالخدمات المهنية  خدمات المنتج
 مج التدرية والحواسية.المرتبطة به كتدعيم لصيانته وتجهيزاته وتشمل هذه المنتجات برا

وهيتة  (Sarbanes – Oxley)ومن الخدمات التي يمنع المراجع من تقديمها حسة قانون    
 (:2011سوق األوراق المالية األمريكية )الدوغجي وعلي, 

 .تصميم ن م المعلومات المالية والعمل على تنفيذها 
 .التقييم وخدمات التقييم 
 خارجيةستعانة بمصادر المراجعة الداخلية للحسابات باال. 
 الموارد البشرية. إدارة 
  أو مستشار است ماري.وسيط أو سمسار أو وكيل خدمات مصرفي 
 .الخدمات القانونية والخبرة غير المتعلقة بعملية التدقيق 

م( بأنه يحق للمدقق تقديم 2004( للعام )9ذكر قانون مزاولة المهنة رقم )أما في فلسطين فقد    
رة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفيات في المجاالت المحاسبية والمالية المشورة والخب

 فح  وتدقيق حسابات األفراد والشركات والمؤسسات والهيتات. إلىوالضريبية, باشضافة 

فؤاد, وفيما يتعلق بتأ ير الخدمات اشضافية األخرى على ت يير المراجع فقد توصلت دراسة )   
م قدرة المراجع تقديم خدمات اضافية أخرى بخالع خدمات المراجعة فد احتل أن عد إلى( 2004

المرتبة األولى من بين العوامل المؤ رة في ت يير المراجع في الشركات المصرية, كما توصلت 
%( من الشركات التي قامت بت يير 14أن ) إلى (Beattie & Fearnley, 1995)دراسة 

عدم قدرة مكتة المراجعة الحالي على تقديم خدمات إضافية  لىإالمراجعين أرجعت سبة الت يير 
 أخرى.

أن عدم قدرة المراجع على تقديم  إلى( (Deberg et al., 1991 هذا وقد توصلت دراسة   
ت ييره, وذلك ألن الشركات بإمكانها االعتماد على مصادر  إلىخدمات اضافية أخرى ال يؤدي 
 أخرى ألداء م ل تلك الخدمات.

سبق يالح  اختالع نتاتج الدراسات التي تناولت قيام المراجع بتقديم خدمات اضافية  مماو    
 أخرى بخالع خدمات المراجعة على ت يير المراجع.
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 حجم مكتب المراجعة: .4
مما ال شك فيه أنه كلما كبر حجم مكتة المراجعة واتخذ صفة شركة سوع يساعد ذلك على أن   

 إلىصة أكبر في السوق ويكون لها فروع عديدة, مما يؤدي تصبح شركة المراجعة هذه ذات ح
زيادة عمالتها, وبالتالي هذا المركز القوي سوع يعزز استقاللها ن رًا ألنها ال تعتمد على عميل 

(, ويعتبر حجم مكتة المراجعة 2011يوسع, واحد, أو عمالء محددون في تنفيذ عملية المراجعة )
لعوامل المؤ رة على جودة األداء المهني لعملية المراجعة, هذا من أهم ا - كما ذكرنا سابقاً  –

 اعتبارها في الدراسات السابقة من المقاييي المحددة لجودة المراجعة. إلىباشضافة 

وهناك العديد من المؤشرات التي تستخدم في قياي حجم مكتة المراجعة منها: عدد عمالء    
ي المكتة, ارتباط المكتة بأحد مكاتة المراجعة الدولية, مكتة مراجعة, عدد المراجعين العاملين ف

قيمة أتعاة المراجعة التي يحصل عليها المكتة كنسبة من السوق, تعدد الفروع المحلية والخارجية 
 (.2001مجاهد, لمكتة المراجعة )

أن المكاتة الكبرى في الواليات  (Williams, 1988)وفي الواليات المتحدة ذكرت دراسة    
%( من مجموع الشركات المسجلة في هيتة األوراق المالية 81متحدة األمريكية تراجع قرابة )ال

الشركات الدولية لتدقيق الحسابات هي المسيطرة على والبورصة, كما أنه وفي بورصة فلسطين فإن 
%( 82الشركات المدرجة في بورصة فلسطين, حيث تستحوذ هذه الشركات على تدقيق ما يقارة )

 .في الفصل السابقتم ذكره وهو ما  شركات المدرجة في بورصة فلسطينمن ال

الجودة المتناهية التي تؤدى بها  إلىويعزى تركز ك ير من أعمال المراجعة لدى المكاتة الكبرى    
 إلى قة المست مرين بها, حيث يعتبر التحول من المكاتة الكبرى  إلىعمليات المراجعة, باشضافة 

بالنسبة للمست مرين في الشركة, كما أن  (Worse News)األخرى أخبارًا سيتة  مكاتة المراجعة
بالنسبة  (Better News)المكاتة الكبيرة يعتبر أخبارًا سارة  إلىالتحول من المكاتة الص يرة 

للمست مرين, وهذا يبين مقدار ال قة والقبول الذين تح ى بهما مكاتة المراجعة الكبرى عن غيرها 
 .)2004ة األخرى )باسودان وآخرون, من المكات

وفي هذا الصدد اقترح البعض ضرورة االندماج بين مكاتة المراجعة الص يرة من أجل تخفيع    
منافسة المكاتة  إلىومن أجل دخول هذه المكاتة  ,تركز ارتباطات المراجعة لدى المكاتة الكبرى

لك فإن اندماج المكاتة الص يرة مع الكبرى في مراجعة حسابات الشركات العمالقة, فضاًل عن ذ
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ندماج في بقاء بدياًل ناجحًا لت يير المراجع حيث يسهم هذا اال يعتبرأحد مكاتة المراجعة الكبرى 
, (2004للمكاتة الكبرى )باسودان وآخرون,  االنتقالعمالء هذه المكاتة الص يرة معها بداًل من 

 بين فيما الدمج حاالتتشجيع حيث أن  (2007, وحلي جربوع)دراسة  كذلك وهو ما أوصت به
في  المهنة فاعلية تحسين  م ومن اشضافية األعباء خفض إلىسيؤدي  ,المراجعة وشركات مكاتة

 فلسطين.

أن بعض  إلى (,Magri & Baldacchino 2004)وفي اتجاه آخر فقد توصلت دراسة    
ارتفاع أتعاة المراجعة لدى هذه  مكاتة المراجعة الكبيرة بسبة إلىالشركات ال ترغة في التحول 

 المكاتة, وبالتالي فإنها تفضل مع مكاتة المراجعة المتوسطة والص يرة.

اختالع في النتاتج المتعلقة بتأ ير حجم مكتة المراجعة  بأن هناكوفي ضوء ما سبق يتبين     
مكاتة المراجعة  لىإمن المزايا العديدة التي يحققها التحول , بالرغم الخارجي على ت يير المراجع

 الكبيرة والدولية.

 مكتب المراجعة: شهرة وسمعة .5
 ةمكت اختيار إلىالتي تؤدي  والعوامل من أهم األسباة الشهرة والسمعة الجيدةيمكن القول بأن    

المراجعة, خاصة في  ل بيتة تتأ ر بتقارير المراجع ويتضح تأ يرها فيما بعد, فرأي المراجع 
فترات  إلىبل يمتد تأ يره  ,ره على اللح ة التي يبدي فيها المراجع رأيهالخارجي ال يقع تأ ي

قدم المراجع تحف ًا بعدم قدرة الشركة على االستمرارية لسبة ما وتحقق ما أن , ففي حالة مستقبلية
, وبالتالي  قة تعزيز سمعتها وشهرتها إلىتوصل إليه المراجع من تحف ات فيما بعد, فهذا سيؤدي 

 لمختلفة بها ورفع أسهمها في سوق المراجعة.األطراع ا

 كااللتزاموهناك العديد من المؤشرات التي يتم االعتماد عليها في تحديد شهرة مكتة المراجعة,    
بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني, عدم وجود دعاوى قضاتية ضد المكتة, وجود ن ام 

بأحد مكاتة المراجعة الدولية, زيادة عدد عمالء  لتطبيق جودة األداء بالمكتة, ارتباط المكتة
مكتة المراجعة, الصدى اشعالمي للتقارير التي يصدرها المكتة, االتصال الجيد بين أعضاء 

 (.1998المكتة والعمالء )راضي, 
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قيام الشركات بالتحول نحو مكاتة المراجعة ذات السمعة الطيبة  إلىوبالنسبة للدوافع التي تؤدي    
 (:2004تتم ل في )فؤاد,  فإنها
  سمعة وشهرة مكتة المراجعة التي تضفي المصداقية على القواتم المالية التي تراجع

 بواسطة تلك المكاتة.
  إن مكاتة المراجعة ذات السمعة العالية تنفق است مارات ضخمة في مجال تكوين هذه

ألخطاء الناتجة أ ناء عملية الشهرة والمحاف ة عليها, وبالتالي يكون لديها الحافز في تقليل ا
المراجعة, وتوفير الضمان الكافي لمستخدمي تلك القواتم بعدم احتواتها على أخطاء 

 جوهرية.
 أن التعاقد مع أحد مكاتة المراجعة ذات السمعة الطيبة سوع يساعد على  دارةاعتقاد اش

 رفع سعر األوراق المالية في السوق.

دارات الشركات في قطاع غزة حول ( والتي طب2010دراسة )عليان,     قت على المراجعين وا 
أن شهرة مكتة المراجعة وارتباطه  إلىتوصلت  ,العوامل المؤ رة في اختيار المراجع الخارجي

  بشركة مراجعة دولية هو العامل األك ر تأ يرًا في اختيار المراجع الخارجي.

( شركة قد أجمعت 206ن حوالي )أ إلى (Beattie & Fearnley, 1995)كما توصلت دراسة    
 مكاتة المراجعة ذات الشهرة العالية. إلىعلى رغبتها في التحول 

 مستوى الخبرة والكفاءة المهنية ألعضاء فريق المراجعة: .6
بأنها "المقدرة على األداء الكعء للمهام المعقدة غير  الخبرة المهنية (2011)المقطري,  يعرع   

ات المحددة ألداء جراءتمادًا على المعرفة المتراكمة في مجال معين, واشالهيكلية بطريقة متميزة, اع
بأنها "المعرفة الكافية  للمراجع ( الكفاءة المهنية2011عرع )يوسع, , ويم ل تلك المهام"

والمتخصصة في مجاالت المحاسبة والمراجعة, والتي تم اكتسابها من التعليم والتدرية الفني 
في الحاالت وال روع المختلفة, حيث أن جودة األداء المهني للمراجعة  والمهارة في تطبيق ذلك

 .لمدعم بالخبرة والكفاءة الكافية"بشكل عام لن يتحقق إال بناء على الحكم الشخصي السليم ا

, حيث ينتج عنها في ال الة جعةر الخبرة والكفاءة المهنية ضرورية ألعضاء فريق المراتعتبو    
أن عالج  اعملية المراجعة وتحسين مستوى جودة الحكم المهني للمراجع, كم زيادة كفاءة وفاعلية

مشكلة نق  جودة األداء المهني في المراجعة تبدأ من تحسين الكفاءة المهنية للمراجعين, ويمكن 
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أن يتم ذلك من خالل تطوير برامج التعليم المحاسبي الجامعي, ومن  م التعليم المهني المستمر 
 بمراقبة جودة األداء المهني. اً انتهاءو , المهنةأ ناء مزاولة 

بخيت, ) المراجع المهنية من أهمهاوهناك العديد من المقاييي التي يمكن استخدامها لقياي خبرة    
2004): 
  عدد سنوات مزاولة مهنة المراجعة بصفة مستمرة, وبالتالي يستبعد من هذه المدة أي مدة

 هنة.يتوقع فيها المراجع عن ممارسة الم
  المستوى الو يفي للمراجع داخل مكتة المراجعة, أي إذا كان شريكًا أو مديرًا أو مراجع

 أول أو مساعد مراجع.
 .الدورات التدريبية التي حصل عليها المراجع في مجاالت المراجعة المختلفة 
  ية.نوعية أعمال المراجعة التي يقوم بها المراجع, سواء كانت اجراتية أو تنفيذية أو إدار 

بتدقيق المراجع  قاموالذي  الشركات محل المراجعةوحجم ما سبق فإن عدد  إلىهذا باشضافة   
 يمكن استخدامها في قياي خبرة المراجع المهنية., أعمالهم

بأن يكون طالة  م(2004( للعام )9وفي هذا المجال فقد ذكر قانون مزاولة المهنة رقم )   
 :( http://muqtafi.birzeit.edu (حاصاًل على أحد المؤهالت التاليةلمهنة المراجعة الرخصة 

وله خبرة عملية لمدة  ,الشهادة الجامعية األولى بكالوريوي أو ما يعادلها تخص  محاسبة  - أ
ألقل في من ضمنها سنتين على ا ,ال تقل عن خمي سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق

 .أعمال التدقيق كمدقق رتيسي بعد حصوله على تلك الشهادة
الشهادة الجامعية األولى بكالوريوي أو ما يعادلها على األقل من إحدى كليات التجارة أو  - ة

من  ,مع خبرة عملية ال تقل مدتها عن سبع سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق ,االقتصاد
عمال التدقيق كمدقق رتيسي بعد حصوله على ضمنها  الث سنوات على األقل في أ

 .المؤهل العلمي
وله خبرة عملية ال تقل عن  ,الشهادة الجامعية ال انية ماجستير أو ما يعادلها في المحاسبة - ت

من ضمنها سنة واحدة على األقل في أعمال  , الث سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق
 .شهادةالتدقيق كمدقق رتيسي بعد حصوله على تلك ال

http://muqtafi.birzeit.edu/
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يترتة على أي من األشخا  الحاصلين على أي من الشهادات المنصو  عليها في  - ث
يجريه المجلي له في أعمال المحاسبة والتدقيق  تحاناً أن يجتاز امال الث السابقة,  البنود

وفي التشريعات ذات العالقة بالمحاسبة والتدقيق واألمور الضريبية المعمول بها في 
 .فلسطين

وراة في المحاسبة وله خبرة عملية ال تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق بعد شهادة الدكت - ج
أو قام بتدريي التدقيق في إحدى الجامعات أو الكليات  ,حصوله على تلك الشهادة

 .الفلسطينية لمدة سنتين على األقل بعد حصوله على الدكتوراة

رها على ت يير المراجع فقد توصلت دراسة وفيما يتعلق بمستوى خبرة وكفاءة فريق المراجعة وتأ ي   
(2004 Magri & Baldacchino,) أن ضعع مستوى الكفاءة المهنية ألعضاء فريق  إلى

يؤ ر في ت يير مكتة المراجعة, وذلك ألن الك ير من الشركات ال ترغة في االستمرار  المراجعة
مستوى التأهيل العلمي  مع مكاتة المراجعة الذي يعاني أعضاء فريق المراجعة فيه من ضعع

 والخبرة المهنية.

 التخصص المهني للمراجع: .7
يعد التخص  المهني للمراجع أحد االتجاهات الحدي ة في تطوير مهنة المراجعة, وأحد أبرز    

مداخل االستمرارية في سوق المراجعة لمواجهة المنافسة المتزايدة في  ل العولمة وانفتاح األسواق 
قيام المراجع بأداء "تخص  المراجع بأنه  (2006)عوض,  يث يعرع, ح(2011)المقطري, 

قطاع أو نشاط صناعي واحد, بما يتضمن ذلك  إلىينتمون عمالء  إلىخدمات المراجعة المستقلة 
مكانية الحصول على المعارع  تما ل طبيعة العمليات التي تقوم بها المنشآت في القطاع نفسه, وا 

 ك العمليات".والخبرات المتعلقة بطبيعة تل

إن التخص  المهني يكسة المراجع خبرة عالية لتقييم األخطاء المهمة وايجاد الحلول الممكنة    
لها وذلك مقارنة بالمراجع غير المتخص , إذ إن نوع الصناعة يؤ ر في مخاطر أعمال المراجع, 

ويكمن خطر  ومن هنا يأتي دور المراجع المتخص  في تحسين تقدير خطر المراجعة وتقليلها,
المنشأة بمعنى عدم  إدارةالمراجعة في إبداء رأي غير سليم عن التقارير والقواتم المالية التي تعدها 

 .(2011)المقطري, اكتشاع أي تحريع مهم في تلك البيانات 
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كما يحقق تخص  مؤسسة المراجعة وتركيز جهودها في صناعة محددة بالعديد من المزايا    
 :(2008, )الحداد نذكر منها

 وخبرات خاصة بتلك الصناعة,  ةتستطيع مؤسسة المراجعة المتخصصة تكوين هيكل معرف
 إلىوبالتالي تقديم خدمات ذات مستوى عالي من الجودة في األداء المهني, وهذا يؤدي 

 زيادة كفاءة وفعالية المراجعة.
 ورة متميزة, مؤسسة المراجعة المتخصصة لديها فر  قوية لتلبية احتياجات العمالء بص

 وبالتالي تحقيق عواتد اقتصادية مرتفعة.
 والتي تعتمد  دارةات التي تقوم بها اشجراءتسهيل مهمة المراجع عند فح  العمليات واش

 على التقدير الشخصي.

أما فيما يتعلق بتأ ير تخص  المراجع المهني على ت ييره فقد احتل هذا العامل المرتبة األولى     
( بالنسبة للعوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي في 2001رمة والعمري, في دراسة )خشا

أن الشركات تقوم بت يير  (Williams, 1988)دراسة  كما توصلت الشركات المساهمة األردنية, 
 مراجعها تفضيلها لمكاتة المراجعة المتخصصة في الصناعة.

أن عدم تخص   (Beattie & Fearnley, 1995)وعلى العكي من ذلك فقد توصلت دراسة    
المراجع في صناعة معينة ال يم ل سببًا في ت ييره, فبعض الشركات ال ترغة في التعاقد مع 

 مكاتة المراجعة التي تقدم خدمات إضافية ألك ر العمالء المنافسين لها.

لمراجع نتاتج الدراسات السابقة والتي تناولت تأ ير تخص  ا وجود تناقض في الح  مما سبقي  
 في صناعة معينة في ت يير المراجع الخارجي.

 الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء فريق المراجعة: عدد .8
 ,المطلوبةميدانية إلى طبيعتها ودورها في توفير المعلومات ال اتالكبيرة للزيار تستند األهمية    

على المعلومات المهمة  خاصة أن المراجعين يعتمدون على مو في منشأة العميل في الحصول
والتي تساعدهم على فهم طبيعة نشاط العميل, والحصول على األدلة التي يصعة الحصول عليها 

 (.2008األهدل, من فح  المستندات والدفاتر الموجودة بحوزتهم )

هذا وقد خلصت العديد من الدراسات أن الزيارات المتكررة بين فريق المراجعة والشركة محل    
( إلى أن 1996عة من أهم العوامل المؤ رة في جودة المراجعة, حيث توصلت دراسة )بدران, المراج
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الزيارات المتكررة لموقع العميل من قبل الشريك المشرع على عملية المراجعة يعتبر أحد أهم 
 لجودة المراجعة.العناصر المكونة 

جعة قد يؤدي إلى ت يير المراجع ويمكن القول أن قلة الزيارات الميدانية ألعضاء فريق المرا   
 سببين:لالخارجي وذلك 

  ؤدي إلى اكتشاع األخطاء والمخالفات التي تحتوي عليها تإن قلة الزيارات الميدانية ال
القواتم المالية محل المراجعة, مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر المراجعة وقيام المراجع 

 الواقعية للشركة. بالتصديق على قواتم مالية مضللة ال تعكي الصورة
  حيث إن قلة الشركة محل المراجعة على أداء مكتة المراجعة, القاتمين على عدم رضا

الزيارات الميدانية يعني أن المراجع ال يبذل العناية المهنية الواجبة ألداء عملية المراجعة, 
إلى وهذا قد ال يتناسة مع حجم األتعاة التي يتقاضاها مكتة المراجعة مما قد يؤدي 

 ت ييره.

رات الميدانية التي يقوم ( بأن عامل قلة الزيا2004هذا وقد توصلت دراسة )باسودان وآخرون,    
مكتة المراجعة للشركة محل المراجعة له تأ ير معنوي وهام على ت يير المراجع  به مو في

 .أخرى من جهة ومدراء مكاتة المراجعةمن جهة الخارجي من وجهة ن ر أعضاء لجان المراجعة 

 موعد تقديم تقرير المراجعة: .9
 وذلك يعد تقرير المراجع من األمور المهمة بالنسبة لمستخدمي البيانات والمعلومات المحاسبية,   

للتأكد من مصداقية وعدالة هذه المعلومات لمساعدة المتعاملون في البورصة التخاذ قرارات 
حيث توصلت العديد من الدراسات  البورصة,جم التداول في حوهذا ينعكي على  االست مار الرشيدة

أن ردود فعل أسعار أسهم الشركات التي تصدر تقريرها السنوي في وقت مبكر تكون عالية 
وموجبة, مقارنة مع رد فعل أسعار أسهم الشركة التي تصدر تقريرها السنوي في وقت متأخر التي 

بية تتناسة عكسيًا مع طول فترة وجدت ضعيفة وسالبة, مما يعني أن فاتدة المعلومات المحاس
 (.2006ها )الفضل ونور, إصدار 

الفترة الزمنية  الممتدة بين تاريخ انتهاء السنة المالية  –تقرير المراجعة  إصداركما إن تأخر فترة    
يساهم في عدم تقديم المعلومات في التوقيت المناسة, مما  - تقرير المراجع إصداروبين تاريخ 
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ومات خاصية المالءمة, وهذا بدوره يؤ ر سلبًا في قرارات مستخدمي القواتم المالية يفقد تلك المعل
 (.2012)أبو الهيجاء والحايك, ويقع عاتقًا دون تطوير اقتصاديات الدول وأسواق رأي المال فيها 

 :تقرير المراجعة إصدارتأخير  إلىومن أهم األسباة التي تؤدي   
 ابة الداخلية لدى الشركة التي يتم مراجعة حساباتها, ضعع الن ام المحاسبي ون ام الرق

تقرير  إصدارتأخير في إعداد المعلومات والبيانات المحاسبية وتأخير في  إلىمما يؤدي 
حيث أكدت المعايير أن على المراجعين فهم طبيعة العمل والعوامل التن يمية المراجعة, 

 عمل الشركات التي يتم مراجعة حساباتها.والقانونية والعوامل األخرى ذات العالقة بطبيعة 
  حجم عمليات الشركة التي يتم مراجعة حساباتها, حيث كلما كان حجم عمليات الشركة

تقرير المراجعة إذا لم يراعي مكتة المراجعة ذلك  إصدارالتأخير في  إلىكبير يؤدي ذلك 
 وتخصي  جهد أكبر شنجاز العمل.

  ة المراجعة الخارجية ونوع الرأي المعطى من قبل الشركة ومكت إدارةاالختالفات بين
المراجع حيث يرى الباح ين أن هذه االختالفات تتطلة المزيد من المفاوضات بين المراجع 

 .دارةواش
  ات المراجعة الخارجية, وعدم إجراءات العمل المحاسبي في الشركة كذلك إجراءطبيعة

المدربة والمؤهلة وانخفاض أجور المراجعة  كفاية موارد مكتة المراجعة من الموارد البشرية
 (.2011تقرير المراجعة )الشوبكي,  إصدارالتأخر في  إلىكل ذلك يؤدي 

  المراجعة المطبقة حيث يرجع أداء كل أو جزء من أعمال المراجعة أ ناء الفترة نوعية
التفاق حول عقد االرتباط بين المراجع وعميله وا إلىالمالية أو بعد انتهاء السنة المالية 

نوعية المراجعة مستمرة أو نهاتية, حيث إن أداء نسبة كبيرة من األعمال التنفيذية لعملية 
المراجعة أ ناء الفترة المالية يقلل من الوقت المستهلك في عمليات المراجعة بعد تاريخ 

تأخير أقل في صدور تقرير المراجعة, وعلى العكي من  إلىالسنة المالية, وذلك يؤدي 
تأخير صدور تقرير  إلىك عندما تكون نوعية المراجعة المطبقة نهاتية فإنها تؤدي ذل

 المراجعة.



 الفصل الثالث         عــــوامــل تــغــيــير المراجـــع الخارجــي                                                                                 

 

 
73 

  سنوات خبرة المراجع مع عميله وهي عدد السنوات التي قام بها المراجع بمراجعة حسابات
 إلىالعميل والتقرير عنها, فكلما كانت سنوات خبرة المراجع قليلة مع عميله كلما أدى ذلك 

 (.1995دور تقرير المراجعة )مجاهد, تأخير ص

استكشاع العالقة بين ت يير المراجع  (Schwartz and Soo, 1995)هذا وقد تناولت دراسة    
وتأخير التقارير بعد نهاية السنة المالية, وأ هرت أن ت يير المراجع هو أحد األسباة لتأخير إعالن 

في وقت مبكر حتى تصل التقارير المالية التقارير, وأوصت الدراسة بأن يتم ت يير المراجع 
 للمست مرين في التوقيت المناسة.

تقرير المراجعة على ت يير المراجع  إصدارتأ ير التأخر في  وسيتم في هذه الدراسة تحليل   
الخارجي, حيث أن هذا العامل لم يناقش في أغلة الدراسات التي تناولت العوامل المؤ رة في ت يير 

 جي.المراجع الخار 

 تغيير المراجع الرئيسي )شريك المراجعة( بصورة دورية:. 10      
بأنه عضو فريق عمل المراجعة المستول عن اتخاذ شريك المراجعة  (George, 2004)عرع    

عداد التقارير التي تؤ ر على القواتم  القرار في المساتل الهامة المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة, وا 
عديد من الدول والمن مات المهنية أوصت بتطبيق سياسة إلزامية لت يير شريك حيث أن ال ,المالية

المراجعة بصورة دورية, كما أن العديد من شركات المراجعة الكبرى تطبق هذه السياسة للحفا  
 على مبدأ االستقاللية وتحسين جودة عملية المراجعة.

المراجعة أخع الضررين, حيث أنه  ويعتبر تطبيق سياسة ت يير الشريك المستول على عملية   
تقل ك يرًا السلبية  آ اره هذا الت يير, لكن الناجمة عنوبالرغم من وجود بعض السلبيات والتكاليع 

, لذلك شرعت ككل شركة المراجعةل الدوري اشلزامي ت ييرإذا ما قورنت باآل ار السلبية لسياسة ال
 في بيتة المراجعة لديها. العديد من الدول المتقدمة بتطبيق هذه السياسة

لكن تطبيق هذه السياسة قد تتعارض مع رغبات عميل المراجعة, والذين يرون ضرورة  بات    
استهالك وقت أك ر, وتحمل تكاليع  إلىسيؤدي  أن ت يير شريك المراجعة , حيثفريق المراجعة

محل المراجعة, وهذا يرفع ات المتبعة في الوحدات جراءإعادة تدرية الشريك الجديد على الن م واش
, كما أن حدوث ت يير داتم للمراجعين عند كافة المستويات تكلفة خدمة المراجعة بالنسبة للعمالء
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إعادة توضيح تفاصيل أعمالهم  إلىيكون له تأ ير غير مالتم على عمالء المراجعة, فهم يضطرون 
 لسابق لفريق المراجعة.نفي المستوى الفني ا إلىوأنشطتهم مرة أخرى, حتي يتم الوصول 

كأحد حسة علم الباحث وتجدر اششارة أن هذا العامل لم يتم تناوله في الدراسات السابقة    
 العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي.

 المراجعة: بالشركة محلالعوامل المرتبطة  3.3.3
 يتمالمتعلقة بمكتة المراجعة, سالعوامل المرتبطة بمعايير المراجعة والعوامل  تم دراسةبعد ما    

 حيث يمكن توضيحها بالنقاط التالية: المراجعة الشركة محلتفصيل وشرح العوامل المتعلقة ب

 :القديمة دارةالعليا والرغبة في تعيين مراجع خارجي ليس له صلة باإل دارةتغيير اإل .1
ركة جادة في محاوالت العليا إشارة واضحة ل طراع المهتمة بأن الش دارةيعتبر ت يير اش  

تحسن في صورة الشركة وتجديد ال قة فيها وزيادة دعم المالك لها, هذا  إلىالتطوير, مما يؤدي 
القيام ببعض الت ييرات حتى تشعر األطراع المهتمة بجديتها  إلىالجديدة  دارةاألمر قد يدفع اش

تلك الت ييرات ت يير , ومن ضمن (2004وقدرتها على تحمل مسؤولية تحسين األداء )فؤاد, 
 (:2008)مسواك, (Williams, 1988) المراجع الحالي وذلك لعدة اعتبارات من أهمها 

  الجديدة عن تكاليع خدمات المراجعة الحالية. دارةاش رضاعدم 
 السابقة. دارةالعالقة الحميمة بين المراجع الحالي واش 
 شركة محل المراجعة, لذلك ترى حدوث ت يير في التن يم الداخلي والمالي والمحاسبي لل

 الجديدة ضرورة أن يالزم ذلك ت يير في المراجع الحالي. دارةاش

وهي أول دراسة تناولت البحث في  ((Burton & Roberts, 1967 هذا وقد توصلت دراسة   
)الفضل,  يعد السبة األساي في مع م حاالت الت يير دارةأسباة ت يير المراجع بأن ت يير اش

أن الت ييرات في ب (Beattie & Fearnley, 1995) وهو ما أكدت عليه نتاتج دراسة, (2003
في حين  العليا للشركة محل المراجعة من ضمن األسباة المؤ رة في ت يير المراجع, دارةاش

العليا ليست ضمن المت يرات المؤ رة في  دارةبأن ت يير اش (Williams, 1988)توصلت دراسة 
 الخارجي.ت يير المراجع 
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العليا والرغبة في  دارةويتضح مما سبق أن هناك تباين في النتاتج حول تأ ير عامل ت يير اش   
 القديمة على ت يير المراجع الخارجي. دارةليي له صلة باشتعيين مراجع خارجي 

 نمو حجم الشركة محل المراجعة: .2
فصل بين الملكية ال تجاه نحواال إن نمو حجم الشركة محل المراجعة سيصاحبها الزيادة في   
, وبالتالي سيزيد الطلة على تعزيز استقاللية المراجعة, وذلك لتخفيض تكاليع الوكالة دارةواش

(Agency Cost) كنتيجة لنمو حجم الشركة. 

كما إن نمو حجم الشركات يتطلة ساعات مراجعة أك ر, فالمراجعين الذين يقومون بمراجعة    
ات المراجعة لتجميع أدلة اش بات إجراءون وقتًا طوياًل وجهدًا كبيرًا في تنفيذ الشركات الكبيرة يقض

ويمكن احتساة نمو حجم الشركة من خالل قسمة الفرق بين  والتحقق من العمليات المعقدة,
 إلى, هذا باشضافة على مبيعات السنة السابقةمبيعات السنة الحالية ومبيعات السنة السابقة 

جمالي عدد األصول وعدد العاملين بالشركة وعدد استخدام متوسط  صافي الربح قبل الضراتة وا 
 (.2008الفروع المحلية والخارجية للشركة وانتشار خطوط االنتاج )مسواك, 

بأن نمو حجم الشركة محل  (,Haskins and Williams 1990) هذا وقد توصلت دراسة   
ت يير المراجع الخارجي, كما أشارت دراسة  إلىدية المراجعة من بين المت يرات األك ر أهمية والمؤ 

(Beattie & Fearnley, 1995) ( شركة قامت بت يير 139%( من )18أن نسبة ) إلى
بسبة نمو حجم الشركة محل المراجعة وتعقد أنشطتها بدرجة تفوق إمكانيات  , وذلكالمراجعين

 المراجع الحالي.

 جعة:التعثر في الوضع المالي للشركة محل المرا .3
عدم قدرتها على توليد مردود  إلىالتع ر هو مواجهة المنشأة ل روع طارتة وغير متوقعة تؤدي    

اقتصادي أو فاتض نشاط يكفي لسداد التزاماتها في األجل القصير وهو ما يسمى كذلك بالعسر, 
الي الذي الفشل الم إلىوالذي إذا لم يتم معالجته على وجه السرعة, فإن المنشأة تكون بطريقها 

 (.2008الطويل, اشفالي والتصفية ) إلىيقودها 

المستخدمة للتنبؤ بالتع ر المالي ومن أبرزها استخدام النسة المالية  والطرق الوساتلوتتعدد    
حقوق الملكية, حيث أن ارتفاع هذه  إلى, ومن أبرز هذه النسة استخدام نسبة الديون كأساي للتنبؤ
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في مقابل انخفاض حقوق  فاع نسبة الديون والواجة سدادها للداتنينارت إلىالنسبة تعطي مؤشر 
أن  إلى, وهنا نود اششارة محل المراجعة ارتفاع المخاطر للشركة إلىمما يؤدي الملكية, 

حقوق الملكية كأساي  إلىاستخدمت نسبة الدين   (Khasanah & Nahumury, 2013)دراسة
عرفة العوامل المؤ رة في ت يير المراجعين في الشركات م والتي استهدفت للتنبؤ بالتع ر المالي

 .الصناعية المدرجة في بورصة اندونيسيا

الك ير من الت ييرات في طرق  إجراءمن تع ر أو أزمات مالية على وتعمل الشركات التي تعاني    
اول وأسالية المحاسبة, وذلك مقارنة بتلك الشركات التي تتميز بقوة مركزها المالي, حيث تح

الشركات المتع رة حجة أو تأخير المعلومات السلبية بإتباع سياسات اشفصاح التي من شأنها 
المراجع تقريرًا يعبر به عن  إصدارتحسين وضعها المالي ولو بشكل مؤقت, وقد يترتة على ذلك 

احتمال  إلىرأي متحف  أو سلبي بسبة حاالت عدم التأكد التي يمر بها العميل مما قد يؤدي 
 .(Schwartz & Menon, 1985)( 2008ت ييره )مسواك, 

كما أن مرور الشركة بحالة من التع ر المالي يعني عدم قدرتها على توليد تدفق نقدي لسداد    
االلتزامات الخارجية قصيرة األجل, وفي هذه الحالة ال تكون للشركة القدرة على سداد أتعاة مكتة 

 إلىنشوة خالع بين الطرفين قد يؤدي  إلى سيؤدي مما, محاولة تأجيلهابالتالي المراجعة و 
 آخر يطلة أتعاة أقل.مراجعة ت يير مكتة المراجعة والتعاقد مع مكتة  احتمال

( شركة 122والتي أجريت على ) (Schwartz & Menon, 1985)هذا وقد توصلت دراسة    
لت يير  واضحة  لو يًا لديها ميأن الشركات المتع رة مال إلى مفلسة مع مجموعة منا رة غير مفلسة

المتع رة ماليًا, ويمكن تفسير أسباة ت يير المراجعين المراجع بدرجة أكبر مما لدى الشركات غير 
عدم إ هار أو تجنة  إلىفي الشركات المتع رة ماليًا بأن مديري الشركات المتع رة ماليًا يهدفون 

ذا لم يتجاوة ال)التحف ات( المعلومات السلبية مراجع القانوني معهم في ذلك فإنه في ال الة يتم , وا 
 .ت ييره

أن هذا العامل ليي له تأ ير على  إلى( 2004وعلى العكي من ذلك توصلت دراسة )فؤاد,    
ت يير المراجع, ذلك ألن الشركات المتع رة ليي لديها إمكانية لت يير المراجع بسبة حالة الفشل 

 يقبل االرتباط معها وهي تمر بحالة شديدة من العسر المالي. التي تمر بها, فهي لن تجد مراجعاً 
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حول  قد جاءت متناقضة ومن خالل ما سبق يتضح بأن النتاتج التي توصلت إليه الدراسات   
 .تأ ير عامل التع ر المالي للشركات محل المراجعة على ت يير المراجع الخارجي

 ضعف أو عدم وجود لجان المراجعة: .4
ة تكوين لجان المراجعة في شمال الواليات المتحدة األمريكية في أربعينات القرن  هرت فكر       

في  دارة, ومهمتها مساعدة مجلي اشدارةيتم اختيار لجنة المراجعة من قبل مجلي اشالماضي, و 
غير التنفيذيين ممن  دارةأداء مهامه الرقابية, حيث تتألع لجنة المراجعة من أعضاء مجلي اش

م الخبرة المالية والمحاسبية, ويكون الحد األدنى لعدد أعضاء لجنة المراجعة  ال ة يتوفر فيه
والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي  دارةأشخا , وتعمل لجان المراجعة كحلقة وصل بين اش

 (.2012)الصو , 

ت حيث إن وجود لجان المراجعة يحقق العديد من المزايا والتي تنعكي في تفعيل حوكمة الشركا    
 (:2011يمكن ذكر منها التالي )راضي, 

  ,زيادة مو وقية ومصداقية القواتم المالية للشركات والتأكد من جودة المعلومات الواردة بها
فضاًل عن زيادة فعالية ن م الرقابة الداخلية, وهو األمر الذي يدعم القدرة التنافسية للشركة, 

تقاء بجودة المنتجات وزيادة حصة الشركة ويحدد آ اره على برامج خفض التكلفة, واالر 
 التسويقية.

  تدعيم استقاللية و يفة المراجعة وتحسين جودتها من خالل اضطالع لجنة المراجعة
 بمهمة ترشيح وتعيين وعزل المراجعين وكذلك االشتراك في تحديد أتعابهم.

 .اششراع على و يفة المراجعة الداخلية وتدعيم استقاللها 
  على الوفاء بمسؤوليته القانونية كوكيل عن المساهمين, من خالل  دارةاشمساعدة مجلي

من ناحية والمراجعين الداخليين  دارةقنوات رسمية لالتصال بين اللجان التابعة لمجلي اش
 والخارجيين وهيكل الرقابة الداخلية من ناحية أخرى.

 جم التداول وأسعار األسهم, زيادة  قة المتعاملين بالبورصة مما ينعكي أ ره على ارتفاع ح
وزيادة  قة البنوك والمقرضين للشركة, مما ينعكي أ ره على عدم المطالبة بالمزيد من 

 الضمانات وشروط التمويل.
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هذا وقد حدد المعهد األمريكي القانوني ضمن اشرشادات القانونية الصادرة عنه مسؤولية لجان    
يينه ومناقشة اقتراح ت ييره, والعمل كقناة اتصال بين في ترشيح المراجع الذي سيتم تع المراجعة

, ومراجعة وفح  القواتم دارةالمراجعة الداخلية ومجلي اش إدارة, وبين دارةالمراجع ومجلي اش
المالية السنوية فيما يتعلق باآلراء والمالح ات المقدمة من المراجع عما تحتويه هذه القواتم, وأي 

والمراجع فيما يتعلق بعملية إعداد القواتم المالية وأي معلومات  دارةاشنزاع وخالع مهم ينشأ بين 
 (.1998مالية يتم نشرها على حملة األسهم أو الجمهور )أحمد, 

وتفعيل دورها من أهم الوساتل ويمكن القول بأن وجود لجان للمراجعة في الشركات المساهمة    
 دارة, وتخفيع الض وط التي تمارسها اشلية المراجعأن تلعة دورًا مهمًا في تعزيز استقالالتي يمكن 

عليه, خاصة في األمور التي تتعلق بالمعايير المهنية والواجة تطبيقها من المراجع والتي تكون 
 .دارةموضع خالع مع اش

 البيتات األخرى, مع بالمقارنة نسبياً  حدي ة تعتبر المراجعة لجان تطبيق ففكرة فلسطين في أما   
 من لجان المراجعة تعتبر حيث الشركات, حوكمة مفهوم تبنى بعد خصوصاً  بها االهتمام أبد وقد

 المراجعة لجان بتشكيل المساهمة يلزم الشركات قانون يوجد ال أنه للحوكمة, غير األساسية الدعاتم
 مصرع كل( 41م( في المادة )2002لعام ) (2) رقم المصارع قانون ألزم حيث البنوك, باست ناء

 .(2012)الصو ,  ومستولياتها مهامها إدارته وحدد مجلي أعضاء بين من مراجعة لجنة شكيلبت

 سياسة التغيير المنتظم للمراجعين الخارجيين: .5
وهي أحد الشركات األمريكية أول من قام بتطبيق ت يير المراجع  (Du Pont)تعتبر شركة    

م( وحتى العام 1911سنويًا من العام )الخارجي طواعية بدون إلزام, حيث كانت ت ير مراجعيها 
م( وذلك اقتناعًا منها أن النتاتج تكون أك ر كمااًل مع ت يير المراجع الخارجي سنويًا, 1927)

م( استمرت الشركة في ت يير مراجعها 1954م( حتى العام )1928وخالل الفترة من العام )
نما على فترات تراوحت بين  تسع سنوات, ومنذ العام  إلىسنتين الخارجي ولكن ليي بشكل سنوي وا 

م( توقفت الشركة عن تطبيق ت يير المراجع الخارجي بشكل دوري, حيث استمرت مع 1954)
والتي كان لها دور مميز في مراجعة حسابات الشركة  ((PricewaterhouseCoopersشركة 

 (.2008بكفاءة وفعالية )جربوع, 
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ركة محل المراجعة أو بين المراجع الخارجي وبين الش إن ت يير المراجع قد يتم بسبة الخالفات   
في بعض الهيتات والجمعيات المحلية  خالل لواتح وسياسات داخلية, حيث تقوممن  قد يتم فرضه

من  فرضها سياسة الت يير الدوري واشلزامي للمراجع الخارجي, أو قد يتمالعديد من الدول بفرض 
جعة حيث ترغة الهيتة العامة للمساهمين للشركات خالل سياسات داخلية للشركة محل المرا

تعزيز استقاللية المراجع الخارجي وتحسين جودة عملية المراجعة وذلك من خالل فرض بالمساهمة 
, خاصة أنه وبعد حدوث ت يير المراجع فإن المراجع الجديد يمكن لعملية المراجعة فيهاعمر زمني 

, والتي غابت عن المراجع السابق مما يعزز دارةأن يوضح بعض نقاط الضعع والقصور في اش
 من تطبيق قواعد الرقابة ومبادئ الحوكمة.

أن سياسة الت يير المنت م للمراجعين يمكن أن تتم من خالل تكوين ( 2005)عبداللطيع, ويرى    
مجلي أمناء بخالع لجان المراجعة, يعتبر بم ابة وكياًل عن أصحاة المصلحة في الشركة, يضم 

عضويته عددًا من األعضاء المم لين للمقرضين وجهات الرقابة الرسمية وليي المساهمين فقط  في
فلجنة المراجعة ال تم ل جميع األطراع ذات المصلحة بالشركة, على أن يكون من اختصاصات 
المجلي إعداد قاتمة بمجموعة من المراجعين من ذوي الخبرة والسمعة المهنية,  م يقوم باختيار 

ع للشركة من بين المراجعين في هذه القاتمة وتحديد مدة تكليفه على أن يقوم بت ييره بصفة مراج
واختيار مراجع آخر من نفي القاتمة كبديل ل ول مع مراعاة أن  –كل  الث سنوات م اًل  –دورية 

 يتم إعادة الن ر في القاتمة األساسية دوريًا أو كلما استدعى األمر.

تحسين  إلىرأي السابق قد يساهم في تعزيز استقاللية المراجع ويؤدي بالتالي ويمكن القول أن ال  
جودة عملية المراجعة, كما أنه يلبي احتياجات جميع األطراع ذات العالقة في المنشأة دون أن 
يخلق تعارض بينهم, لكن وجود مجلي آخر بخالع لجنة المراجعة قد يخلق تعارض في األدوار 

 المراجعة و يفة استقاللية تدعيممن بين المهام األساسية للجنة المراجعة هو واألهداع, خاصة أن 
 وكذلك المراجعين وعزل وتعيين ترشيح بمهمة المراجعة لجنة اضطالع خالل من جودتها وتحسين
تضارة األدوار والمهام مع  إلى, لذا فإن وجود مجلي أمناء قد يؤدي أتعابهم تحديد في االشتراك

تعديل في أعضاء لجنة المراجعة بحيث يضم أصحاة  إجراء, وبالتالي يفضل لجان المراجعة
المصالح من مقرضين وجهات رسمية مع المساهمين دون انشاء مجلي أمناء آخر, كما أن تحديد 

سابقًا, لذا  تم ذكرهافترة دورية لت يير شركة المراجعة ككل يتولد منه العديد من السلبيات والتي 
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عملية ت يير شريك المراجعة وذلك لضمان استقاللية عملية المراجعة مع  يفضل التركيز على
 ضمان حد أدنى للتكاليع التي يمكن أن يتكبدها طرفي عملية المراجعة.

غير الفنية ( إلى أن دورية الت يير من العوامل 1993هذا وقد توصلت دراسة )أبو الحسن,    
 ر المراجعين الخارجيين, في حين أنه قد توصلت المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي من وجهة ن

 ( إلى أن هذا العامل ليي له تأ ير في ت يير المراجع.2004دراسة )فؤاد, 

قد جاءت  السابقة ومن خالل ما سبق يتضح بأن النتاتج التي توصلت إليه الدراسات      
ت م للمراجعين الخارجيين إتباع الشركات محل المراجعة لسياسة الت يير المنمتناقضة حول تأ ير 

 على ت يير المراجع الخارجي.

 كسب ثقة المستثمرين والمقرضين: إلىالشركة  إدارةحاجة  .6
الشركات أسهم أو سندات جديدة أو رغبتها في الحصول على اقتراض,  إصدارمع اقتراة موعد    

رة, ويؤكد ذلك ما توصل مكاتة المراجعة الكبي إلىفإنها تقوم بالتحول من مكاتة المراجعة الص يرة 
خاصة من المكاتة  –إليه بعض الباح ين من أن هناك داللة احصاتية لحدوث ت يير للمراجعين 

 وبين تحقيق التالي: –المكاتة الكبيرة  إلىص يرة الحجم 
  كسة  قة المست مرين في األسهم التي تصدرها الشركة )لزيادة رأي مال الشركة من خالل

 وراق المالية(.طرح أسهم في سوق األ
  سندات أو عن  إصداركسة  قة المقرضين سواء كان االقتراض سوع يتم عن طريق

 .Menon and Williams, 1991))( 2008طريق البنوك )مسواك, 

في الشركات التي  دارةوالتي اهتمت بمعرفة دوافع اش (Beatty, 1989)كما توصلت دراسة    
أن الشاتع هو أن استخدام  تاجع القانوني, وقد أوضحت يير المر  إلىشركات عامة  إلىتحولت 

األوراق المالية  إصدارزيادة سعر  إلىمكتة مراجعة معروع على النطاق القومي سوع يؤدي 
زيادة  قة الممولين  إلى)األسهم الجديدة(, أي أن الشهرة والسمعة الطيبة لمكتة المراجعة تؤدي 

 لها بسعر مرتفع نسبيًا. إصدارل أسهم الشركة في أو اشقبال على شراء  إلىالجدد, وهذا يؤدي 

والتي هدفت  (,Haskins and Williams 1990) على الوجه اآلخر فقد توصلت دراسة   
 إصدار, بأن رغبة الشركة في ت يير المراجع القانوني إلىلمعرفة التفاعل المشترك للعوامل المؤدية 
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ات والعوامل عديمة األهمية نسبيًا في ت يير المراجع األسهم لالكتتاة العام ألول مرة من المت ير 
 الخارجي.

الشركة في  إدارةرغبة عامل ومن خالل ما سبق يتضح وجود تناقض في النتاتج حول تأ ير    
 ت يير المراجع الخارجي. علىكسة  قة المست مرين والمقرضين 

 الشركة والمراجع الخارجي: إدارةالعلقات الشخصية بين  .7
غم من أن أغلة التشريعات في دول العالم أعطت الحق في تعيين وعزل المراجع الخارجي بالر    

هي التي تقوم بترشيح وتعيين  دارةاش فإنالواقع العملي  بيد الهيتة العامة للمساهمين إال أنه في
وت يير المراجع الخارجي, حيث أكدت أغلة الدراسات والتي أجريت في الدول النامية بأن تعيين 

الشركة, ويندر أال توافق الجمعية العامة العادية على م ل هذا  إدارةالمدقق يتم بناء على اقتراح من 
الشركات  إدارةاالقتراح, األمر الذي يجعل قرار ت يير المراجع يكون من ناحية عملية في يد 

ت الشخصية كما أن إدارات بعض هذه الشركات تقوم بتعيين المراجع بناء على العالقا, المساهمة
واالجتماعية التي تربطها به حتى تستطيع أن تملي رغباتها عليه, وبالتالي تضمن عدم قيام المراجع 

 بالتحف  في رأيه على القواتم المالية التي تعدها.

بأنه ال يجة أن  (ICA)هذا وقد أوصت لجنة أعضاء معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز    
ت أو مساعديه بمراجعة حسابات أي شركة تربطه بأحد األعضاء المستولين يقوم مراجع الحسابا

عن إداراتها عالقة صداقة وطيدة وذلك حفا ًا على استقالله وضمانًا لتحقيق الهدع من المراجعة 
 (.2008مسواك, )

 دارةضعع العالقات الشخصية بين اش( بأن 2001هذا وقد توصلت دراسة )خشارمة والعمري,    
والمؤ رة في ت يير المراجع  محل المراجعةبالشركة المرتبطة العوامل  اجع هي من أهموالمر 

 الخارجي.

 اندماج الشركات محل المراجعة: .8
االندماج هو عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو أك ر لتكوين شركة واحدة عمالقة وهو    

وبان أحداهما في األخرى وتسمى طريق الضم الدارج في األسواق العالمية, ويتم هذا االندماج إما بذ
أو بمزجهما معًا في شركة جديدة تحل محلهم وتنتقل كافة حقوق والتزامات الشركات المندمجة 

 (.2012)الدباي,  الشركة الدامجة أو الجديدة إلىوكذلك مساهموها أو شركاؤهم 
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أهمية االندماج ودوافعه كما أن اندماج الشركات يم ل أحد م اهر عصر العولمة حيث تكمن    
في توفير رؤوي األموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداع الشركات, وتحقيق االتتمان وال قة لدى 

ذلك فإنه  إلىفتح أسواق جديدة, باشضافة  إلىالجهات الممولة, كما أنه يحد من المنافسة ويؤدي 
ير الجهود وتوحيدها, كما يعد االندماج يؤدي توحيد اشدارات وخط التفكير وانسجامه وبالتالي توف

 أحد السبل للشركات للخال  من االنهيار واشفالي. 

الك ير من المشاكل المحاسبية خاصة  إلىهذا وقد يؤدي اندماج الشركات محل المراجعة    
مكانيات معينة في المراجع الخارجي, من  المتعلقة بتقويم األصول, وهو ما يستلزم توافر خبرات وا 

لمحتمل أن تكون غير متوافرة لدى المراجع الحالي للشركة الدامجة, وبالتالي يكون ذلك سببًا في ا
 (.2008ت ييره )مسواك, 

بأن اندماج الشركات محل ( ,Haskins and Williams 1990)هذا وقد توصلت دراسة    
 اجع الخارجي.المراجعة من العوامل والمت يرات متوسطة األهمية والتي تؤ ر في ت يير المر 

 العوامل المرتبطة ببيئة المراجعة:  3.3.4         
سنتناول في الجزء األخير طبيعة العوامل المرتبطة ببيتة المراجعة وتأ يرها في ت يير المراجع    

 الخارجي والتي يمكن حصرها بالتالي:

 طبيعة المنافسة بين مكاتب المراجعة: .1
, الخارجي واستقاللية المراجع منافسة على جودة المراجعةاختلفت وجهات الن ر حول تأ ير ال   

( أن مكاتة المراجعة التي تعمل في بيتة تتصع بمستوى مرتفع من 1991يرى )راضي,  حيث
المنافسة على عمالء المراجعة تكون معرضة لخطر أكبر بفقد أو ضعع االستقالل عن تلك 

 (1998)صبيحي, يرى ى النقيض من ذلك علالمكاتة التي تعمل في بيتة ذات منافسة منخفضة, 
  .ستقاللية المراجعبأن المنافسة بين مكاتة المراجعة تدعم ا

ويمكن القول بأن المنافسة بين مكاتة المراجعة من أجل الحصول على العمالء قد تأخذ    
كان األتعاة, فإن ب مرتبط شكلين, يرتبط األول بالجودة في أداء الخدمة, أما الشكل ال اني فهو

ن كان محور  الجودة في األداء هو محور المنافسة فإن ذلك سوع يعزز من استقالل المراجعين, وا 
المنافسة بين المكاتة هو األتعاة فال شك أن ذلك سوع يهدد استقالل المراجعين )يوسع, 

2011.) 
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د األطر وفي فلسطين لم يرد في القوانين والتشريعات السارية والمعمول بها ما يتعلق بتحدي   
بل الشرعية لعملية المنافسة بما يضمن أن تتم هذه العملية ضمن أطر ومستويات أخالقية مقبولة, 

( توصلت بأن هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي 2006ن دراسة )الشاطري والعنقري, إ
ألتعاة طرأت وفرضت نفسها على المهنة, من أبرزها تفشي  اهرة التنافي الشديد في ضوء تدني ا

المهنية الذي نجم عنه دخول العديد من شركات ومكاتة المراجعة للمجال المهني للمضاربة في 
 األسعار.

( أنه من النتاتج المحتملة ل اهرة شدة التنافي بين المراجعين وانخفاض 2003ويرى )حلي,    
مستوى  األتعاة توجه بعض العمالء نحو الض ط على المراجع لتخفيض أتعابه لتتناسة مع

في السوق, وقد وجدت العديد من الدراسات السابقة التي تناولت األسباة المحتملة  ةاألتعاة الساتد
لت يير المراجع الخارجي, أن التأ ير السلبي لتدني األتعاة المهنية على المنافسة من األسباة 

ة الخدمة التي طبيعة وجود إلىالرتيسية وراء ذلك, مما يعني أن بعض العمالء قد ال ين رون 
 ت ييره بمراجع آخر يتقاضى أتعابًا أقل. إلىيلجأون يقدمها المراجع, وبالتالي 

أنه من المحتمل أن يقبل المراجع معالجات محاسبية متناقضة إذا كان  إلىويشير البعض    
قبول احتمال فقدانه للعميل كبيرًا, فكلما زاد اعتقاد المراجع بوجود مكاتة مراجعة أخرى مستعدة ل

كلما زاد احتمال قبوله لرغبات العميل وعدم التحف  في تقريره حتى ال  ,مراجعة حسابات العميل
 (.2008وم العميل بت ييره )مسواك, يق

بأن شدة المنافسة بين مكاتة  (Beattie and Fearnley 1998)دراسة  هذا وقد توصلت   
 جع الخارجي, وهو ما أكدت عليه دراسةلمؤ رة في ت يير المرامن العوامل ا الخارجية المراجعة

(2004 Magri and Baldacchino,) شدة المنافسة بين مكاتة المراجعة  حيث توصلت بأن
 .العوامل االقتصادية المؤ رة في ت يير المراجع الخارجيأهم من 

 احتكار مكاتب المراجعة الدولية لخدمات المراجعة: .2
قبل عدد محدود من شركات احتكار وسيطرة من عالم ي لة في سوق المراجعة في أغلة دول ال   

(, حيث تجاوزت الحص  السوقية لهم في مع م Big 4ومكاتة المراجعة الكبرى والتي تسمى )
أشار التقرير الصادر عن لجنة الشؤون االقتصادية المفوضة  هذا وقد%(, 90دول العالم نسبة )

م( إلى أن ايرادات 2011في العام )  (House of Lords)من قبل مجلي اللوردات البريطاني
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تبلغ  ال ة أضعاع إيرادات أكبر شركة مراجعة تلي شركات  (Big 4)أص ر شركة من شركات 
(Big 4) ،بصورة يرتبط بعضها عليه, شجعت مشروعة أسباة هناك كانت فقد االحتكار هذا ورغم 

 ص يرة فالمكاتة نفسها, اجعةالمر  عملية وجودة الحسابات مراجع استقاللية على بالحفا  مباشرة
 هذه استطاعت إن حتى العمالقة,و  الكبيرة الشركات حسابات مراجعة على قادرة غير الحجم

 بل مهماً  جزءاً  العمالقة الشركة أتعاة من إيراداتها فستشكل ن رياً  المراجعة بعملية القيام المكاتة
 العمالقة, الشركة إدارة إرضاء على  يرلللللالص تةلللالمك فسيعمل وبالتالي إيراداتها, من اً يرتيس

 المهم, العميل لهذا بالنسبة لمراجعةا مكتة أداء استقاللية بخصو  محرجة أستلة هنا وست ار
 حجم زاد كلما ضرورياً  بل ,طبيعياً  أمراً  يصبح المراجعة الخارجية مكاتة حجم زيادة فإن لذلك

 .( (http://www.aleqt.com, 13/04/2015العمالء

المراجعة في بورصة فلسطين, يتضح أن الشركات الدولية هي مهنة ومن خالل استطالع واقع     
 المسيطرة على عملية المراجعة, حيث يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:

 (3.1جدول رقم )
 شركات المراجعة المسيطرة على مراجعة حسابات الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

رقم
ال

 

 نطاق الشركة المدققةالشركة 
 المدققة

 الجماليا م(2013عدد الشركات محل المراجعة في العام )
 االستثمار الصناعة التأمين المصارف الخدمات

1 Ernst & Young 20 3 4 1 7 5 دولية 

2 Deloitte & Touche 11 3 3 3 ـــ 2 دولية 

3 PricewaterhouseCoopers 5 ـــ 2 1 1 1 دولية 

 4 1 ـــ 2 ـــ 1 دولية ل أبو غزالة وشركاهطل  4

 8 2 3 ـــ ـــ 3 محلية مكاتب المراجعة األخرى 5

 (http://www.pex.ps  (04/02/2015 ,معلومات تم تجميعها من خالل:

ركات المدرجة الح  من خالل الجدول السابق بأن الشركات الدولية هي المسيطرة على الشيو     
%( من الشركات 82في بورصة فلسطين, حيث تستحوذ هذه الشركات على تدقيق ما يقارة )

هي  (Ernst & Young)الح  من خالل الجدول بأن شركة يكما , المدرجة في بورصة فلسطين
 في بورصة فلسطين ل وراق المالية. لشركات الدولية التي تقدم خدمات المراجعةأك ر ا

 عدد محدد من جميع الشركات في قطاعي التأمين والمصارع يتم تدقيقها بواسطة كما أن    
م( والصادر عن سلطة 2002( لعام )2وذلك بسبة أن قانون المصارع رقم )الشركات الدولية, 

النقد حصر عملية اختيار مراجع الحسابات الخارجي في مجموعة محددة من شركات المراجعة 

http://www.pex.ps/
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قوم سلطة النقد بشكل سنوي بتحديد أسماء مكاتة وشركات المراجعة العاملة في فلسطين, حيث ت
المعتمدة لديها, ولعل السبة في ذلك هو حدا ة القطاع المصرفي في فلسطين, باشضافة إلى 
تواضع كفاءات وخبرات ومؤهالت الك ير من العاملين في حقل المراجعة في فلسطين )أبو عليان, 

2010). 

ار شركات المراجعة الدولية لعدد كبير من الشركات والمؤسسات في ويمكن القول أن احتك   
مختلع القطاعات سوع يؤدي إلى ارتفاع أعباء المراجعة عليها, حيث يتطلة ذلك إلى زيادة 

فاض جودة خدمات أعضاء فريق المراجعة من الكوادر المهنية المتخصصة, مما قد يؤدي إلى انخ
وبالتالي احتمال ت يير اة التي يحصل عليها مكتة المراجعة, المراجعة المقدمة مقارنة مع األتع

 شركة المراجعة لعدم قدرتها على تقديم خدمات المراجعة بالشكل المطلوة.

تشجيع حاالت الدمج فيما بين مكاتة وشركات ضرورة ب (2007)جربوع وحلي,  يوصيو    
 .في فلسطين ية المهنةالمراجعة وذلك بقصد خفض األعباء اشضافية, ومن  م تحسين فاعل

كأحد حسة علم الباحث  أن هذا العامل لم يتم تناوله في الدراسات السابقة هنا إلى اششارة وتجدر
 العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي.

  الجهات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة:و  ضعف وغياب القوانين .3
ليست على ة الخارجية )السابقة والحالية( في فلسطين إن القوانين المتعلقة بتن يم مهنة المراجع   

قدر كافي من المهنية, وال تفي بالحاجات المهنية الالزمة لتن يم سليم للمهنة, بل يرى البعض بأن 
م( أوجد العديد من التناقضات الجديدة والتي لم تكن موجودة 2004( للعام )9القانون األخير رقم )
 في القانون السابق.

إال أن تشكيلة المجلي أن القانون نفسه ن  على وجود مجلي لتن يم مهنة المراجعة كما    
حيث أن  ,عن القيام بواجبه المهني بالشكل المطلوة والصالحيات الممنوحة له تجعله عاجزاً 

في مع م الو اتع التي و  الصفة المهنية لييأعضاء هذا المجلي ت لة عليهم الصفة الو يفية و 
 إلىباشضافة  ,أن يكون من يش ل الو يفة ذو عالقة بمهنة تدقيق الحسابات رطاً يش لونها ليي ش

إعداد معايير مراجعة يتم تطبيقها من قبل  أو أن المجلي ال يتمتع بأية صالحيات في مجال اعتماد
ليي لهما دور مهني فعال في تن يم الجمعيات المهنية في فلسطين أن  كما, المهنيين في فلسطين
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يقتصر دورهما على الجانة النقابي وعلى تطوير قدرات األعضاء عبر بعض الدورات المهنة و 
 (.2006)جربوع والبحيصي,  التدريبية في موضوعات مهنية متنوعة

غياة األطراع المن مة للمهنة وغياة القوانين والتشريعات المن مة لها,  ويمكن القول بأن    
 تميز بالمنافسة الشديدة,ت بيتةالخارجي خاصة في  ل يترتة عليه زيادة الض وطات على المراجع 

في  وجود جهات مهنية تن م عملية المراجعة وتفصل بين طرفي عملية المراجعةأن  إلىباشضافة 
تخفيض حاالت الت يير والعزل التعسفي من  إلى يؤديقد  القضايا واألمور التي يتم الخالع عليها,

 الشركة محل المراجعة. إدارةقبل 

حسة علم الباحث  أن هذا العامل لم يتم تناوله في الدراسات السابقة إلىهنا  اششارة وتجدر   
 كأحد العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي.
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 :مقدمة 4.1
ها وعينتها, وكذلك األداة المستخدمة عيتناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة ومفردات مجتم   

لدراسة والمعالجات وطريقة إعدادها وصدقها و باتها, كما يتضمن على تحليل وصفي لعينتي ا
في تحليل الفرضيات, واختبار كل فرضية من الفرضيات من  دراسةاشحصاتية التي اعتمد عليها ال

 أجل التوصل إلى النتاتج ومن  م وضع التوصيات المناسبة لها.

 منهجية الدراسة:  4.2         
استخدام المنهج الوصفي بناء على طبيعة الدراسة واألهداع التي تسعى إلى تحقيقها, فقد تم    

التحليلي, والذي يعتمد على دراسة ال اهرة كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر 
عنها بشكل كمي وكيفي, كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بال اهرة من أجل 

والربط والمقارنة والتفسير أماًل في  المختلفة, بل يتعداه إلى التحليل هااستقصاء م اهرها وعالقات
أساسيين لجمع وتعميمات ذات معنى, واعتمدت الدراسة على نوعين التوصل إلى استنتاجات 

 البيانات:

 :ثانويةأواًل: البيانات ال
موضوع الدراسة من خالل ما ورد من مراجع وكتة وأبحاث ذات المتعلقة بالبيانات  تم جمع   
أية مراجع يرى الباحث أنها و  ريات والمنشورات المتعلقة بموضوع الدراسةالدو  , باشضافة إلىصلة

 .تسهم في إ راء الدراسة بشكل علمي

 ثانيًا: البيانات األولية:
لمعالجة الجوانة التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية من خالل    

وزعت على عينة  حيثيصًا لهذا ال رض, االستبانة كأداة رتيسة للدراسة والتي صممت خص
الدراسة المتم لة في عينة عشواتية من كل من شركات المراجعة التي تقوم بتقديم خدمات المراجعة 

دارات الشركات المساهمة للشركات المدرجة في بورصة فلسطينمن جهة للشركات من جهة  , وا 
وذلك للوصول إلى دالالت اشحصاتي ( SPSSتفريغ وتحليل البيانات باستخدام برنامج )و أخرى, 

 .ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع وأهداع الدراسة
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 مجتمع وعينة الدراسة:  4.3    
 ويتألع مجتمع وعينة الدراسة من فتتين أساسيتين هما:     

والعاملين في  المراجعين الممارسين للمهنة منلهذه الفتة  يتم ل مجتمع الدراسةو الفئة األولى: 
المراجعين ( مكتة, وتم حصر العينة ب83وعددها )ة وشركات المراجعة في قطاع غزة مكات

الشركات والمكاتة التي الزلت تقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والجمعيات العاملين في 
 تم استبعاد( استبانة, و 72( استبانة استرد منها عدد )81األهلية والجهات األخرى, حيث تم توزيع )

استبانات لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان, ليصبح العدد النهاتي الصالح ( 3)
 %( من اجمالي االستبانات الموزعة.85استبانة أي ما نسبته )( 69للتحليل )

الشركات المساهمة المدرجة في بورصة  جميع من لهذه الفتةويتم ل مجتمع الدراسة  الفئة الثانية:
حيث تتوزع االدارات التنفيذية لهذه الشركات بين قطاع غزة  ( شركة,48غ عددهم )والبال فلسطين

على  توزيعهو ( (Google Driveإعداد استبيان الكتروني من خالل موقع وتم  والضفة ال ربية,
 وقد تم, والمتواجدين في الضفة ال ربية المدرجة في بورصة فلسطين دارات التنفيذية في الشركاتاش

جمالي االستبانات إ%( من 80( استبانة أي ما نسبته )32( استبانة استرد منها )40توزيع )
 الموزعة ولم يتم استبعاد أي استبانة منها.

 الدارسة: فئتي عينةخصائص وسمات   4.4     
 الخارجيين, ترتبط األولى بالمراجعين :إلى فتتين تم تقسيم عينة الدراسةلتحقيق أهداع الدراسة    

 نية فهي تخ  الطرع ال اني في عملية الت يير وهي إدارات الشركات المساهمة.أما ال ا

 عينة المراجعين: وسمات خصائص  4.4.1    
 :العمر (1
وذلك كما لدراسة حسة مت ير العمر من عينة ا ى( توزيع الفتة األول4.1الجدول رقم ) يوضح   
 يلي:

 (4.1جدول رقم )
  الدراسة حسب متغير العمرتوزيع عينة 

 النسب المئوية التكرار العمر
 %39.1 27 سنة 30أقل من 
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 %36.2 25 سنة 40أقل من  - 30
 %5.8 4 سنة 50أقل من  - 40

 %18.8 13 سنة فأكثر 50
 %100 69 المجموع

المراجعين والذين تم استقصاء آراتهم تقل  العدد األكبر منأن  (4.1يوضح جدول رقم )    
( سنة بل ت 30قل من )ألث أن فتة المراجعين والتي تتراوح أعمارهم حيعامًا,  (40أعمارهم عن )

( عامًا بل ت 40حتى أقل من ) اً عام( 30عمارهم ما بين )أ%(, أما الذين تتراوح 39.1نسبتهم )
الفتة  %( من75.3عينة الدراسة, وهذا يعني أن ) الفتة األولى من %( من إجمالي36.2نسبتهم )

فتة  ( عامًا, وأن أغلة أفراد عينة الدراسة من40ة تقل أعمارهم عن )سعينة الدرا األولى من
( 50( عامًا حتى أقل من )40المراجعين هي من فتة الشباة, أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

%( من الفتة األولى من عينة الدراسة هم ممن 18.8%(, في حين أن )5.8عامًا بل ت نسبتهم )
 امًا.( ع50تزيد أعمارهم عن )

 التخصص العلمي: (2
 التخص  العلمي( توزيع الفتة األولى من عينة الدراسة حسة مت ير 4.2يوضح الجدول رقم )

 وذلك كما يلي:
 (4.2جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

 النسب المئوية التكرار التخصص العلمي
 %98.6 68 محاسبة
 %1.4 1 ادارة

 %100 69 المجموع

بأن مع م أفراد عينة المراجعين هم من المتخصصون في مجاالت  (4.2جدول رقم ) بيني    
األمر %( وهي نسبة عالية, 98.6حيث بل ت نسبة المتخصصون في مجال المحاسبة ) المحاسبة,

في تحليل العوامل المرتبطة ألفراد عينة المراجعين المعرفة والوعي الكافي  الذي يعكي وجود
وت يير المراجع الخارجي من واقع تفاعلهم مع موضوع الدراسة, مما يجعل آراءهم قابلة  باختيار
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, أما نسبة المتخصصون في واشجابة عن تساؤالتها لالعتماد بشكل عال  لتحقيق أهداع الدراسة
 %(.1.4مجال اشدارة فقد بل ت )

 المؤهل العلمي: (3
 المؤهل العلميعينة الدراسة حسة مت ير  ( توزيع الفتة األولى من4.3يوضح الجدول رقم )   

 وذلك كما يلي:
 (4.3جدول رقم )

 المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسب المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %72.5 50 بكالوريوس
 %26.1 18 ماجستير
 %1.4 1 دكتوراه
 %100 69 المجموع

حملة شهادة أن مع م أفراد عينة المراجعين هم من  ( يمكن مالح ة4.3من خالل جدول رقم )    
%( وهي الدرجة التي تضعها أغلة مكاتة المراجعة )كحد أدنى( 72.5البكالوريوي وذلك بنسبة )

وهو ما يتوافق مع شرط المؤهل العلمي المنصو  عليه في  عندما تحتاج إلى مراجعين جدد,
في فلسطين, والذي مفاده أنه يجة أن يكون ( من قانون ترخي  مكاتة المراجعة 9المادة رقم )

كما بل ت أفراد العينة  مقدم الطلة حاصاًل على الشهادة الجامعية  األولى )بكالوريوي( على األقل,
 .%(27.5من حملة الشهادات العليا )ماجستير ودكتوراه( ما نسبته )

 عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق: (4
عدد سنوات الخبرة الفتة األولى من عينة الدراسة حسة مت ير  ( توزيع4.4يوضح الجدول رقم )   

 وذلك كما يلي: في مجال التدقيق
 (4.4جدول رقم )

 في مجال التدقيق توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 النسب المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة
 %26.1 18 سنوات 5أقل من 
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 %27.5 19 سنوات 10أقل من  – 5
 %21.7 15 سنة 15أقل من  – 10

 %24.6 17 سنة فأكثر 15
 %100 69 المجموع

عدد سنوات الخبرة ألفراد عينة المراجعين هو مزيج متقارة من  أن (4.4يوضح جدول رقم )    
جابات الفتة, الفتاتجميع  األولى خاصة في  ل هذا  وهذا يعزز من إمكانية االعتماد على آراء وا 
 ات في مجال التدقيق.للخبر  التنوع

 الوظيفة الحالية: (5
الو يفة الحالية في ( توزيع الفتة األولى من عينة الدراسة حسة مت ير 4.5يوضح الجدول رقم )   

 وذلك كما يلي:مكتة المراجعة 
 (4.5جدول رقم )

 الوظيفة الحاليةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسب المئوية التكرار الوظيفة الحالية
 %29 20 ب أو شريك مكتب مراجعةصاح

 %34.8 24 مدقق رئيسي
 %10.2 7 مدير تدقيق

 %21.7 15 مساعد مدقق 
 %4.3 3 أخرى

 %100 69 المجموع

أن من يتولى منصة مدقق رتيسي في الفتة األولى من عينة الدراسة ( 4.5يوضح جدول رقم )    
, %(29نسبتهم ) بل تلمراجعة منصة شريك ا %(, كما أن من يتولون34.8نسبتهم ) بل ت

وهذا يعني أن ما نسبته %(, 10.2إلى أن نسبة من يتولى منصة مدير تدقيق ) باشضافة
في المساتل  يكون لهم دور مباشر في اتخاذ العديد من القرارات هم ممن نة الدراسة%( من عي74)

عداد التقارير التي تؤ ر على مما يجعل آراتهم , القواتم المالية الهامة المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة وا 
الشركات محل المراجعة, أما من قابلة لالعتماد بشكل قوي كونها نابعة من تعاملهم المباشر مع 



 الفصل الرابع                                                                                                                الدراسة الميدانية                  

 

 
93 

من يتولون مناصة أخرى  نسبة كما بل ت ,%(21.7يتولون منصة مساعد مدقق بل ت نسبتهم )
(4.3.)% 

 حجم مكتب المراجعة: (6
حجم مكتة المراجعة لفتة األولى من عينة الدراسة حسة مت ير ( توزيع ا4.6يوضح الجدول رقم )

 وذلك كما يلي:
 (4.6جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير حجم مكتب المراجعة

 النسب المئوية التكرار حجم مكتب المراجعة
 %84.1 58 موظفين 10أقل من 

 %13 9 30أقل من  – 10
 %2.9 2 موظف فأكثر 70

 %100 69 المجموع

ن يعملون في المكاتة مأغلة عينة الدراسة من المراجعين هم م أن( 4.6يوضح جدول رقم )    
( مو فين بل ت نسبتها 10ص يرة الحجم, حيث أن المكاتة التي يقل عدد مو فيها عن )

 ,في قطاع غزة ةواقع مكاتة المحاسبة والمراجعتعكي  التي, و وهي نسبة كبيرة جداً %( 84.1)
لة مكاتة المراجعة هي من المكاتة ص يرة الحجم وتخضع في ال الة للسيطرة حيث أن أغ

  العاتلية بشكل كبير.

 مدى مساهمة إدارة الشركة في تغيير المراجع: (7
آراتهم حول مدى مساهمة ( توزيع الفتة األولى من عينة الدراسة حسة 4.7يوضح الجدول رقم )

لتي تقوم فيها الشركات المساهمة بعزل المراجع من إدارة الشركة في ت يير المراجع في الحاالت ا
 خالل الجمعية العامة للمساهمين:

 (4.7جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب آرائهم حول مدى مساهمة إدارة الشركة في تغيير المراجع

 النسب المئوية التكرار مساهمة إدارة الشركة
 %24.6 17 مرتفعة جداً 
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 %42 29 مرتفعة
 %17.4 12 متوسطة
 %4.4 3 ضعيفة

 %11.6 8 ال علقة لها
 %100 69 المجموع

آراء أفراد الفتة األولى من عينة الدراسة والتي تعتقد بأن إدارة أن  (4.7جدول رقم ) يوضح    
%( أما من يعتقدون بأن مساهمة 24.6الشركة لها دور كبير جدًا في ت يير المراجع بل ت نسبتهم )

يعتقدون أن  في حين بل ت نسبة من %(,42 يير المراجع مرتفعة بل ت نسبتهم )إدارة الشركة في ت
أي أن من يعتقدون أن شدارة الشركة دور %(, 17.4لإلدارة دور متوسط في ت يير المراجع )

%( وهي نسبة عالية تتوافق مع آراء 84جوهري وملموي في ت يير المراجع بل ت نسبتهم )
لها  إدارة الشركة أن( في 2008( )مسواك, 2004سودان وآخرون, ( )با1991)يماني,  الباح ين

أن أغلة التشريعات في دول بالرغم من  دور فاعل وبارز في عملية تعيين وعزل المراجع الخارجي
 .العالم قد أعطت حق اتخاذ قرار ت يير المراجع للهيتة العامة للمساهمين

دارة ضعيفة في ت يير المراجع بل ت نسبتهم بل ت نسبة من يعتقدون أن مساهمة اال هذا وقد   
%( من الفتة األولى من عينة الدراسة بأن ال عالقة شدارة الشركة في 11.6%(, ويرى )4.4)

 ت يير المراجع الخارجي.

 :إدارات الشركات عينة وسمات خصائص  4.4.2    
 العمر: (1
ة حسة مت ير العمر وذلك من عينة الدراس  انية( توزيع الفتة ال4.8يوضح الجدول رقم )   

 كما يلي:
 (4.8جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر 

 النسب المئوية التكرار العمر
 %18.8 6 سنة 30أقل من 

 %50 16 سنة 40أقل من  - 30
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 %15.6 5 سنة 50أقل من  - 40
 %15.6 5 سنة فأكثر 50

 %100 32 المجموع

وزيع الفتة ال انية من عينة الدراسة حسة مت ير العمر, حيث تبين ( يبين ت4.8جدول رقم )      
( 40( إلى )30بين ) أعمارهم%( تراوحت 50( سنة, و)30%( منهم أعمارهم أقل من )18.8أن )

%( ممن يزيد أعمارهم 15.6( سنة, و)50( إلى )40%( تراوحت أعمارهم بين )15.6سنة, و)
د هذه الفتة من عينة الدراسة هم ممن يتراوح اعمارهم من أفرا أغلة وبالتالي فإن ( سنة, 50عن )

 .%( من اجمالي العينة50وذلك بنسبة ) عاماً  (40( إلى )30)

 التخصص العلمي: (2
 التخص  العلميمن عينة الدراسة حسة مت ير  ال انية( توزيع الفتة 4.9يوضح الجدول رقم )

 وذلك كما يلي:
 (4.9جدول رقم )
 متغير التخصص العلمي توزيع عينة الدراسة حسب

 النسب المئوية التكرار التخصص العلمي
 %84.4 27 محاسبة
 %6.3 2 ادارة

 %9.2 3 علوم مالية ومصرفية
 %100 32 المجموع

%( هم 84.4( توزيع عينة الدراسة من إدارات الشركات, حيث تبين أن )4.9يبين جدول رقم )   
%( 9.2هم من المتخصصون في اشدارة, و)%( 6.3من المتخصصون في مجال المحاسبة, و)

لة أفراد عينة غن أفإمن خالل ما سبق و هم من المتخصصون في العلوم المالية والمصرفية, 
%(, والذين 84.4المتخصصون في مجال المحاسبة بنسبة ) من الدراسة من إدارات الشركات هم

عدادها, وبالتالي االحتكاك بشكل أكبر حول األمور المرتبطة بالقواتم المايكون لهم دراية  لية وا 
بشكل عال  لتحقيق عليها قابلة لالعتماد بشكل مباشر مع المراجع الخارجي, مما يجعل إجاباتهم 

 أهداع الدراسة واشجابة عن تساؤالتها.
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 المؤهل العلمي: (3
 المؤهل العلميمن عينة الدراسة حسة مت ير   انية( توزيع الفتة ال4.10يوضح الجدول رقم )   

 وذلك كما يلي:
 (4.10جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 النسب المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %62.5 20 بكالوريوس
 %37.5 12 ماجستير
 %100 32 المجموع

%( هم 62.5( توزيع الفتة ال انية من عينة الدراسة, حيث تبين بأن )4.10يبين جدول رقم )    
 %( هم من حملة الماجستير.37.5أن )ملة البكالوريوي و من ح

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي: (4
عدد سنوات الخبرة من عينة الدراسة حسة مت ير ل انية ( توزيع الفتة ا4.11يوضح الجدول رقم )

 وذلك كما يلي: في مجال العمل الحالي
 

 (4.11جدول رقم )
 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحاليتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسب المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة
 %12.5 4 سنوات 5أقل من 

 %18.7 6 سنوات 10أقل من  – 5
 %21.9 7 سنة 15أقل من  – 10

 %46.9 15 سنة فأكثر 15
 %100 32 المجموع

%( هم 12.5حيث تبين بأن )سة, ( توزيع الفتة ال انية من عينة الدرا4.11يبين جدول رقم )   
( 10( إلى )5%( هم ممن تتراوح اعمارهم بين )18.7( سنوات, وأن )5ممن تقل خبراتهم عن )
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( سنة 15( سنة, أما من تتجاوز خبرتهم )15( إلى )10%( تتراوح أعمارهم بين )21.9سنوات, و)
عينة في لفتة ال انية %( وهي النسبة األعلى في سنوات الخبرة ألفراد ا46.9فبل ت نسبتهم )

القدرة على تحديد كافة الجوانة المرتبطة بت يير المراجع الخارجي مما يعطي لهذه الفتة الدراسة, 
 والتي خاضوا من خاللها هذه التجربة ألك ر من مرة. العالية بحكم عدد سنوات الخبرة

 الوظيفة الحالية: (5
الو يفة الحالية عينة الدراسة حسة مت ير من   انية( توزيع الفتة ال4.12يوضح الجدول رقم )   

 وذلك كما يلي:في الشركات محل المراجعة 
 (4.12جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة الحالية

 النسب المئوية التكرار الوظيفة الحالية
 %12.5 4 مدير عام، نائب، مساعد مدير عام

 %50 16 مدير مالي
 %31.3 10 رئيس حسابات

 %6.2 2 أخرى
 %100 32 المجموع

%( هم 12.5( توزيع الفتة ال انية من عينة الدراسة, حيث تبين بأن )4.12يبين جدول رقم )      
ممن يتولون  هم %(50من يتولون منصة مدير عام أو ناتة مدير عام أو مساعد مدير عام, و)

%( هم 6.2الحسابات, و)%( هم من يتولون منصة رتيي قسم 31.3منصة المدير المالي, و)
آخر في بأو بشكل هذه المناصة يكون لها دور  مع مو  من يتولون مناصة أخرى في الشركة,م

حول الجوانة المرتبطة  الكافية إعداد القواتم المالية للشركات, مما يعطي لهم المعرفة والدراية
 بت يير المراجع بحكم تعاملهم المباشر مع فريق المراجعة.

 تتبع له الشركة: القطاع التي (6
القطاع الذي تتبع له من عينة الدراسة حسة   انية( توزيع الفتة ال4.13الجدول رقم ) يوضح   

 الشركة:
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 (4.13جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب القطاع الذي تتبع له الشركة

 النسب المئوية التكرار القطاع
 %21.9 7 الخدمات
 %25 8 الصناعة
 %15.5 5 االستثمار
 %18.8 6 البنوك
 %18.8 6 التأمين
 %100 32 المجموع

القطاع الذي تتبع له ( يبين توزيع الفتة ال انية من عينة الدراسة حسة 4.13جدول رقم )      
%( يتبعون لقطاع 25%( من الشركات يتبعون لقطاع الخدمات, و)21.9حيث تبين أن ) الشركة,

%( 18.8%( يتبعون لقطاع البنوك, و)18.8ت مار, و)%( يتبعون لقطاع االس15.5الصناعة, و)
بأن هناك مزيج معقول من الشركات التي من خالل الجدول السابق  ويالح يتبعون لقطاع التأمين, 

 تتبع كافة القطاعات في بورصة فلسطين. 

 ة:تغيير المراجع الخارجي خلل الخمس السنوات األخير  (7
إجاباتهم حول ت يير من عينة الدراسة حسة   انيةل( توزيع الفتة ا4.14الجدول رقم ) يوضح

 المراجع الخارجي للشركة خالل الخمي السنوات األخيرة:

 (4.14جدول رقم )
 ( سنوات األخيرة5توزيع عينة الدراسة حسب االجابات حول تغيير المراجع الخارجي خلل )

تغيير المراجع الخارجي خلل 
 ( سنوات األخيرة5)

 ئويةالنسب الم التكرار

 %37.5 12 ال
 %62.5 20 نعم

 %100 32 المجموع
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محل  ات( يبين إجابات الفتة ال انية من عينة الدراسة حول مدى قيام الشرك4.14جدول رقم )      
المراجعة بت يير مراجعيها على مدار السنوات الخمي األخيرة, ويتبين بأن نسبة الشركات التي لم 

في حين كانت نسبة الشركات التي قامت بت يير مراجعيها على  %(,37.5تقم بت يير مراجعيها )
 %( من عينة الدراسة للشركات المدرجة في بورصة فلسطين,62.5مدار السنوات الخمي األخيرة )
الشركات المدرجة  اهرة ت يير المراجعين بشكل ملموي في  انتشارمما يعطينا مؤشرًا واضحًا حول 

 .في بورصة فلسطين

 ة:أداة الدراس 4.5
 االستبانة:  4.5.1        

 حيث تم تقسيم االستبانة إلى قسمين رتيسيين:   
يتكون من المعلومات العامة لفتتي عينة الدراسة والمرتبط بكل من المراجعين  القسم األول:

 ( فقرات.7الخارجيين وادارات الشركات ويتكون من )

( 4( فقرة موزعة على )30االستبانة من )وهو عبارة عن محاور الدراسة حيث تتكون القسم الثاني: 
 محاور هي:

العالقة بين العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية وبلين ت ييلر المراجلع  المحور األول: (1
 ( فقرات.6, ويتكون من )الخارجي

العالقللللة بللللين العواملللل المرتبطللللة بمكتلللة المراجعللللة وبلللين ت ييللللر المراجللللع  المحـــور الثــــاني: (2
 ( فقرات.10ن من ), ويتكو الخارجي

المراجعلة وبلين ت ييلر المراجلع  الشلركة محللالعالقة بين العوامل المرتبطلة ب المحور الثالث: (3
 ( فقرات.8, ويتكون من )الخارجي

, العالقة بين العوامل المرتبطة ببيتة المراجعة وبين ت يير المراجلع الخلارجي المحور الرابع: (4
 ( فقرات.6ويتكون من )

مقيللاي ليكلللرت الخماسللي لقيلللاي اسللتجابات المبحلللو ين لفقللرات االسلللتبيان حسلللة وتللم اسلللتخدام      
 (:4.15) رقم جدول
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 ( 4.15جدول )
 درجات مقياس ليكرت الخماسي

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداً  درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

ذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة " وب( لالستجابة "منخفضة جداً 1اختار الباحث الدرجة )و    
 وهو يتناسة مع هذه االستجابة.%( 20) هو

 إجراءات جمع البيانات:  4.5.2
دارات الشلللركات المتواجلللدين فلللي قطلللاع غلللزة ملللن خلللالل وا  عللللى الملللراجعين  اناتتوزيلللع اسلللتبتلللم    

قطللاع دين خللارج ارات الشللركات المتواجللإدالزيللارات الميدانيللة لهللم, وقللام كللذلك بإرسللال االسللتبيان إلللى 
يميلل وذللك بعلد التواصلل بشللكل رسلال االسلتبيان لهلم عبلر الفلاكي أو ملن خلالل االإملن خلالل غلزة 

 ( وتوزيعهلا لهللمGoogle Driveمباشلر معهلم, كملا تللم اعلداد اسلتبيان الكترونللي ملن خلالل موقللع )
 االجابات. خاصة وأنها تتميز بالسالسة والسرعة في ادخال توصيل

 الدراسة:صدق وثبات أداة   4.5.3
 أواًل: صدق أداة الدراسة )االستبانة(:

, حيللث تللم التحقللق مللن صللدق أداة الدراسللة يعنللي التأكللد مللن أنهللا سللوع تقلليي مللا أعللدت لقياسلله    
  ب ال ة طرق هي صدق المحكمين و صدق االتساق الداخلي و الصدق البناتي. صدق أداة الدراسة

 : صدق المحكمين )الصدق الظاهري( (1

 ومالءمتهللللا االسللللتبانة صللللالحية مللللدى مللللن التأكللللد بهللللدع المحكمللللين صللللدق أسلللللوة يسللللتخدم     
 الخبلرة ذوي المحكملين ملن مجموعلة عللى الدراسلة أداة عرض خالل من ذلك ويتم البحث, ألغراض

 كلل وصالحية صدق بمدى يتعلق فيما الرأي إبداء منهم ويطلة البحث, قيد بالموضوع والمختصين
 أعلدت اللذي الموضلوع ووصلع ,لقياسه وضعت ما لقياي مالءمتها مدىو  االستبانة فقرات من فقرة
 ملللن علللدد عللللى االسلللتبانة وعرضلللت األسللللوة هلللذا إتبلللاع تلللم فقلللد بالتلللالي و فيللله, البحلللث أجلللل ملللن

 عللى التعديالت من العديد المحكمين السادة قدم حيث البحث, موضوع في المتخصصين المحكمين
 ضلللللوء فلللللي االسلللللتبانة صلللللياغة بإعلللللادة وقلللللام التعلللللديالت, لهلللللذه الباحلللللث واسلللللتجاة , الدراسلللللة أداة

 (.3 رقم ملحق أن ر) النهاتي شكلها االستبانة أخذت حتى المحكمون, قدمها التي المالح ات



 الفصل الرابع                                                                                                                الدراسة الميدانية                  

 

 
101 

 :صدق االتساق الداخلي (2
الذي  المحوريقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع     

على عينة الدراسة  االستبانة لفقرات الداخلي االتساق حساة قد تمتنتمي إليه هذه الفقرة, و 
(, وذلك بحساة معامالت االرتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات 30االستطالعية البالغ حجمها )

 تج موضحة من خالل الجدول التالي:التابع له, والنتا للمحوروالدرجة الكلية المحور 

 (  (4.16رقم جدول
 الدرجة الكلية للمحور التابع له  بينو  االستبانةط بين كل فقرة من فقرات محاور معامل االرتبا

 المحور الرابع الثالث المحور الثاني المحور االول المحور
رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة 

مستوى  معامل االرتباط
 الداللة

قم ر 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.743 0.00** 1 0.634 0.00** 1 0.460 0.00** 1 0.385 0.01* 
2 0.646 0.00** 2 0.666 0.00** 2 0.567 0.00** 2 0.401 0.01* 
3 0.710 0.00** 3 0.682 0.00** 3 0.643 0.00** 3 0.592 0.00** 
4 0.667 0.00** 4 0.676 0.00** 4 0.535 0.00** 4 0.521 0.00** 
5 0.464 0.00** 5 0.793 0.00** 5 0.760 0.00** 5 0.365 0.02* 
6 0.705 0.00** 6 0.799 0.00** 6 0.680 0.00** 6 0.454 0.00** 

   7 0.756 0.00** 7 0.427 0.00**    
   8 0.523 0.00** 8 0.591 0.00**    
   9 0.343 0.03*       
   10 0.725 0.00**       

 *االرتباط دال إحصائيا عند 
  ** االرتباط دال إحصائيا عند 

 05.0// االرتباط غير دال إحصائيا عند 
 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ند درجة الحرية )الجدولية ع (r)قيمة 
 0.304( = 0.05)( وعند مستوى داللة 28الجدولية عند درجة الحرية ) (r)قيمة 

( أن الفقرات تتمتع بمعامالت ارتباط قوية تراوحت 4.16تبين من النتاتج الموضحة في جدول )   
(, وهذا يدل 0.05عند مستوي داللة أقل من ) إحصاتياً  ة(, و جميعها دال0.799 - 0.343بين )

 تتمتع بمعامل صدق عالي. االستبانةعلى أن فقرات محاور 

 :يصدق االتساق البنائ (3
االستبانة مع اجمالي الدرجة الكلية  محاورمن  محوريقصد بالصدق البناتي مدى اتساق كل     

لفقرات االستبانة, وقد قام الباحث بحساة الصدق البناتي لالستبانة وذلك من خالل حساة 

05.0

01.0
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والدرجة الكلية لفقرات االستبانة, والنتاتج موضحة من  محورمعامالت االرتباط بيرسون بين كل 
 خالل الجدول التالي:

 (4.17)رقم  جدول
 نتائج الصدق البنائي للستبانة

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

بين العوامل المرتبطة بمعايير حصائية إعلقة ذات داللة  المحور األول: توجد
 المراجع الخارجيوبين تغيير المراجعة الدولية 

0.633 0.00** 0 

بمكتب  العوامل المرتبطةحصائية بين إقة ذات داللة عل المحور الثاني: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  مراجعةال

0.737 0.00** 0 

الشركة العوامل المرتبطة بحصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الثالث: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  المراجعة محل

0.431 0.00** 0 

 بيئةب العوامل المرتبطةحصائية بين إت داللة علقة ذا المحور الرابع: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  لمراجعةا

0.611 0.00** 0 

 *االرتباط دال إحصائيا عند      
  ** االرتباط دال إحصائيا عند     
 05.0// االرتباط غير دال إحصائيا عند     

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )28( الجدولية عند درجة الحرية )rقيمة )
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )28( الجدولية عند درجة الحرية )rقيمة )

تتمتع بمعامالت ارتباط قوية  المحاورأن ( 4.17)تبين من النتاتج الموضحة في جدول ي    
(, 0.05أقل من )عند مستوى داللة  (, و جميعها دالة إحصاتياً 0.737 – 0.431تراوحت بين )

 االستبانة تتمتع بمعامل صدق عالي. محاوروهذا يدل على أن 

 ثانيًا: ثبات أداة الدراسة )االستبانة(:
يقصد ب بات االسلتبانة أن تعطلي هلذه االسلتبانة نفلي النتيجلة للو تلم إعلادة توزيلع االسلتبانة أك لر     

السلتبانة يعنلي االسلتقرار فلي نتلاتج من مرة تحت نفي ال روع والشروط, أو بعبارة أخرى أن  بلات ا
االستبانة وعدم ت يرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خلالل فتلرات 

( مفللردة, تللم حسللاة ال بللات 30وبعللد تطبيللق االسللتبانة علللى عينللة اسللتطالعية حجمهللا ) زمنيللة معينللة,
 لالستبانة بطريقتين:

05.0

01.0
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 :(Cronbach's Alpha)كرونباخ طريقة ألفا  (1
بعللد تطبيلللق االسلللتبانة تلللم حسلللاة معاملللل ألفلللا كرونبللاد لقيلللاي ال بلللات, حيلللث وجلللد أن قيملللة ألفلللا    

(, وهذا دليل كافي على أن االستبانة تتمتع بمعامل  بلات مرتفلع, حيلث 0.943(كرونباد لالستبانة 
جود  بات عالي, و كلملا (, و كلما اقتربت من الواحد دلت على و 1-0مل ألفا بين )اتتراوح قيمة مع

 (:4.18اقتربت من الصفر دلت على عدم وجود  بات, والنتاتج موضحة في جدول)

 (4.18)رقم جدول 
 نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد  محتوى المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

بين العوامل حصائية إعلقة ذات داللة  المحور األول: توجد
 المراجع الخارجيوبين تغيير رتبطة بمعايير المراجعة الدولية الم

6 0.876 

العوامل حصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الثاني: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  مراجعةبمكتب ال المرتبطة

10 0.693 

العوامل حصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الثالث: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  المراجعة محل الشركةالمرتبطة ب

8 0.653 

العوامل حصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الرابع: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  لمراجعةا بيئةب المرتبطة

6 0.658 

 0.943 30 محاورجميع ال

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية : (2
األرقلام  ذات األسلتلة جلزأين وهملا إللى االختبلار قلراتف تجزتلة بعلد تطبيلق االسلتبانة تلم     

 األسلتلة درجلات بلين االرتبلاط معاملل احتسلاة تلم األرقلام الزوجيلة,  لم ذات الفرديلة, واألسلتلة
بلراون  سلبيرمان بمعادللة االرتبلاط معاملل تصلحيح تلم ذللك وبعد الزوجية األستلة الفردية ودرجات

(Spearman Brown) ة:حسة المعادلة التالي 

 الفرديلة األسلتلة درجلات بلين االرتبلاط معاملل (r) حيلث   المعلدل     االرتبلاط معاملل
 (:4.19األستلة الزوجية, والنتاتج موضحة في جدول ) ودرجات

 
 
 

r

r

1

2
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 (4.19)رقم جدول 
 معاملت الثبات بطريقة التجزئة النصفية للستبانة 

 لمعامل االرتباط المعد معامل االرتباط االستبانة الكلية
0.777 0.874 

 (Spearman أن قيمة معامل االرتباط المعدل (4.19)تبين من النتاتج الموضحة في جدول     

Brown ) وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع مرتفعة ودالة إحصاتياً  وهي قيمة (0.874)يساوي ,
 بمعامل  بات مرتفع.

 اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف سمرنوف(: 4.6
تتبع التوزيع البيانات  لمعرفة ما اذا كانت (K-S) تم استخدام اختبار كولمجروع سمرنوع    

الطبيعي من عدمه وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن مع م االختبارات المعلمية 
 .تشترط ان يكون توزيع البيانات طبيعياً 

 (4.20)رقم  جدول
 التوزيع الطبيعي اختبار

مستوى  Z قيمة حورالم
 الداللة

بين العوامل المرتبطة بمعايير حصائية إعلقة ذات داللة  المحور األول: توجد
 المراجع الخارجيوبين تغيير المراجعة الدولية 

0.942 0.111// 

بمكتب  العوامل المرتبطةحصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الثاني: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  مراجعةال

0.960 0.335// 

الشركة العوامل المرتبطة بحصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الثالث: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  المراجعة محل

0.979 0.097// 

 بيئةب العوامل المرتبطةحصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الرابع: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير  لمراجعةا

0.811 0.218// 

 //0.135 0.953 المحاوراجمالي 

وهذا يدل على  (0.05) كبر منأ محورمن خالل الجدول السابق يتضح أن مستوى الداللة لكل    
 .ن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجة استخدام االختبارات المعلميةأ
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  4.7
,وقد تم استخدام  SPSS)) خالل برنامج التحليل اشحصاتي من هاوتحليل تم تفريغ البيانات    

 األسالية اشحصاتية التالية:
إحصاءات وصفية منها: النسبة المتوية والمتوسط الحسابي واالنحراع المعياري والوزن  .1

الحسابي النسبي, ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدع معرفة تكرار فتات مت ير ما 
 الدراسة.ويفيد في وصع مت يرات 

معامل ارتباط بيرسون : للتحقق من صدق االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة والدرجة  .2
 الكلية لالستبانة.

 (: لمعرفة  بات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباد ) .3

 ., لمعرفة  بات فقرات االستبانةمعامل ارتباط سبيرمان براون للتجزتة النصفية المتساوية .4

 تتبع التوزيع الطبيعي كانت البياناتلمعرفة ما اذا  (K-S) اختبار كولمجروع سمرنوع .5
 .من عدمه

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة One Sample T Test" لعينة واحدة )Tاختبار " .6
 أم ال. (3)االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد وهي 

 اختبارر بغرض وذلك Independent Samples T-test)" لعينتين مستقلتين )Tاختبار " .7
وجللود فللروق ذات داللللة احصللاتية فللي آراء أفللراد عينللة الدراسللة تعللزى للمت يللرات الشخصللية 

 التي تضم مجموعتين فقط.

 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة:  4.8
المتوسللط الحسللابي واالنحللراع المعيللاري والللوزن  لتحليللل فقللرات وفرضلليات االسللتبانة تللم اسللتخدام    
", وتكون الفقرة إيجابية بمعنلى أن أفلراد العينلة يوفقلون عللى محتواهلا tبي باشضافة إلى اختبار "النس

(, أو القيملللللة 2.364" الجدوليلللللة والتلللللي تسلللللاوي )t" المحسلللللوبة أكبلللللر ملللللن قيملللللة "tإذا كانلللللت قيملللللة "
أفلراد %(, وتكلون الفقلرة سللبية بمعنلى أن 60( واللوزن النسلبي أكبلر ملن )0.05االحتمالية أقل من )

" الجدوليللة والتللي t" المحسللوبة أصلل ر مللن قيمللة "tالعينللة ال يوافقللون علللى محتواهللا إذا كانللت قيمللة "
, واذا كان %(60( والوزن النسبي أقل من )0.05(, أو القيمة االحتمالية أقل من )2.364تساوي )

 .محايدة( تكون آراء العينة في الفقرة 0.05مستوى الداللة أكبر من )
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الفرضية األساسية األولى: تتأثر عملية تغيير المراجع الخارجي فـي الشـركات تحليل   4.8.1    
 المساهمة الفلسطينية بمجموعة من العوامل.

بـين العوامـل المرتبطـة بمعـايير حصـائية إعلقـة ذات داللـة  توجد: األولىالفرعية تحليل الفرضية 
 .المراجع الخارجيوبين تغيير المراجعة الدولية 

 (4.21) قمر  جدول
 ومستوى الداللة "t"" وقيمة اختبارمعايير المراجعة الدوليةالعوامل المرتبطة بفقرات المحور األول " تحليل 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
اختبار 

"t" 

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

1 
اره لتقرير متحف  أو قد يتم ت يير المراجع الخارجي بسبة إصد

 االمتناع عن إبداء الرأي 
3.149 1.220 62.97 6.68 .000 1 

2 
عدم موافقة المراجع على التنازل عن تحف اته قد يؤدي إلى 

 ت ييره
3.129 1.197 62.57 6.71 .000 2 

3 
تشدد المراجع الخارجي في تفسير وتطبيق المبادئ أو المعايير 

 هالمحاسبية قد يؤدي إلى ت يير 
3.079 1.206 61.58 5.03 .000 3 

4 
قد يتم ت يير المراجع الخارجي بسبة الخالع بين إدارة الشركة 

 والمراجع حول طرق العرض واشفصاح المحاسبي 
3.059 1.271 61.19 5.87 .000 5 

5 
قد يتم ت يير المراجع الخارجي بسبة الخالع بين إدارة الشركة 

جراءات الم  راجعةوالمراجع حول نطاق وا 
3.040 1.240 60.79 5.51 .000 6 

6 
قد يتم ت يير المراجع الخارجي بسبة الخالع بين الشركة 

 والمراجع حول تقدير الدخل الخاضع للضريبة
3.079 1.197 61.58 6.30 .000 4 

  0.00 6.02 61.78 1.222 3.089 المتوسط العام

 2.364(= 0.05لة )( وعند مستوى دال 99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 1.646(= 0.01( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

 وباستعراض اجابات عينتي الدراسة حول هذا المحور  هرت النتاتج التالية:
( إللللى أن المتوسلللطات الحسلللابية لجميلللع فقلللرات المجلللال تراوحلللت بلللين 4.21يشلللير جلللدول رقلللم )   
%( وفلللللق مقيلللللاي التلللللدرج 62.97 -% 60.79سلللللبي تلللللراوح بلللللين )( بلللللوزن ن3.149 – 3.040)

 الخماسي )ليكرت(.
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" t" المحسلللوبة أكبلللر ملللن قيملللة اختبلللار "t" اختبلللار ( إللللى أن قيملللة4.21كملللا يشلللير جلللدول رقلللم )    
( 0.05" اقلل ملن قيملة مسلتوى دالللة )tالجدولية لجميع الفقرات, وأن قيملة مسلتوى الدالللة الختبلار "

 دالة في جميع الفقرات وأنها فقرات ايجابية.وهذا يعني أنها 

( " قد يلتم ت ييلر المراجلع الخلارجي 1الفقرة رقم )أن ( 4.21كما يتبين من خالل جدول رقم )       
 فلي هلذا المحلور بسبة إصداره لتقريلر ملتحف  أو االمتنلاع علن إبلداء اللرأي", احتللت المرتبلة األوللى

توصللت إليله العديلد ملن الدراسلات السلابقة م لل دراسلة  يؤكد عللى ملا%(, مما 62.97بوزن نسبي )
( حيللث احتللل هلذا العامللل المرتبللة ال انيللة ملن بللين جميللع العوامللل المللؤ رة 2001)خشلارمة والعمللري, 

والتي توصللت بلأن هنلاك ارتباطلًا  (Sarhan et al., 1991)في ت يير المراجع الخارجي, ودراسة 
 وبين ت يير المراجع في السنة التالية.ايجابيًا بين تقرير المراجع المتحف  

( "قد يتم ت يير المراجع بسبة الخلالع بلين إدارة 5بين من الجدول السابق أن الفقرة رقم )تكما ي    
جراءات المراجعة", احتلت المرتبة األخيرة  بلوزن في هلذا المحلور الشركة وبين المراجع حول نطاق وا 

يلللة المراجعلللة يلتزملللان ببنلللود االتفلللاق المسلللبق خلللالل %(, مملللا يلللدلل بلللأن طرفلللي عمل60.79نسلللبي )
 تطبيق عملية المراجعة.

معلايير المراجعلة العواملل المرتبطلة ب" محلورفقلرات  لجميلع النسلبي أن اللوزن يتبلين عاملة بصلفة    
 ," الجدوليللةtكبللر مللن قيمللة اختبللار "أ" المحسللوبة tن قيمللة اختبللار "أو  (,%(61.78بلللغ قللد  "الدوليللة

يعنللي صلللحة  مملللا (0.05) قلللل مللن مسلللتوى داللللةأ" المحسللوبة tلدالللللة لقيمللة اختبلللار "ن مسللتوى اأو 
توجلد عالقلة ذات دالللة إحصلاتية بلين العواملل المرتبطلة بمعلايير المراجعلة يعني أنه  وهذا ,الفرضية

 .الدولية وبين ت يير المراجع الخارجي
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بمكتـب  العوامـل المرتبطـةحصـائية بـين إعلقـة ذات داللـة  توجـد: "الثانية الفرعية تحليل الفرضية
 ."مراجع الخارجيالوبين تغيير  مراجعةال

 (4.22) رقم جدول
 ومستوى الداللة "t"" وقيمة اختبارالعوامل المرتبطة بمكتب المراجعة" الثانيفقرات المحور  تحليل 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
 tبار اخت

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

1 
مكتة المراجعة الذي يقدم خدماته بجودة عالية يكون احتمال 

 أقل جودة اتكون خدماته تيت ييره أقل من المكاتة ال
4.297 0.686 85.94 19.67 .000 1 

2 
ارتفاع قيمة األتعاة التي يتقاضاها مكتة المراجعة مقارنة 

 ى ت ييرهبأتعاة المكاتة األخرى قد يؤدي إل
3.495 0.856 69.90 10.31 .000 8 

3 
قد يتم ت يير المراجع الخارجي بسبة عدم قدرة المراجع على 

 تقديم خدمات إضافية أخرى بخالع خدمات المراجعة
3.238 0.907 64.75 5.87 .000 10 

4 
مكتة المراجعة كبير الحجم قد يكون ت ييره أقل من مكتة 

 المراجعة ص ير الحجم
3.574 0.931 71.49 8.07 .000 7 

5 

مكتة المراجعة ذو الشهرة الواسعة والسمعة الحسنة يكون 
احتمال ت ييره أقل من مكتة المراجعة ذو الشهرة والسمعة 

 المحدودة
4.050 0.792 80.99 13.29 .000 3 

6 
يؤدي قد  ضعع مستوى الكفاءة المهنية ألعضاء فريق المراجعة

 إلى ت يير المراجع الخارجي
4.109 0.882 82.18 13.96 .000 2 

7 

مكتة المراجعة المتخص  مهنيًا في مراجعة منشآت متما لة 
في النشاط قد يكون ت ييره أقل من مكاتة المراجعة غير 

 المتخصصة
3.881 0.765 77.62 12.97 .000 4 

8 
قلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء فريق المراجعة 

 ير المراجع الخارجييؤدي إلى احتمال ت ي
3.653 0.741 73.07 12.08 .000 6 

9 
يؤدي تأخر البعد الزمني شصدار تقرير المراجعة بعد نهاية 

 السنة المالية إلى احتمال ت يير المراجع الخارجي
3.832 0.694 76.63 13.52 .000 5 

10 
قيام مكتة المراجعة بت يير شريك المراجعة أو المدقق الرتيسي 

 ي قد يؤدي إلى ت يير المراجع الخارجيبشكل دور 
3.327 0.960 66.53 6.86 .000 9 

  0.000 11.66 74.91 0.821 3.746 المتوسط العام

 2.364(= 0.05( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 1.646(= 0.01( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
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 اض اجابات عينتي الدراسة حول هذا المحور  هرت النتاتج التالية:وباستعر 
( إللللى أن المتوسلللطات الحسلللابية لجميلللع فقلللرات المجلللال تراوحلللت بلللين 4.22يشلللير جلللدول رقلللم )    
%( وفلللللق مقيلللللاي التلللللدرج 85.94 -% 64.75(, بلللللوزن نسلللللبي تلللللراوح بلللللين )4.297 – 3.238)

 الخماسي )ليكرت(.

" الجدوليللة t" المحسللوبة أكبللر مللن قيمللة اختبللار "tى أن قيمللة اختبللار "( إللل4.22ويشللير الجللدول )   
( 0.05" المحسوبة أقل ملن قيملة مسلتوى دالللة )tلجميع الفقرات, وأن قيمة مستوى الداللة الختبار "

 وهذا يعني أنها دالة في جميع الفقرات وأنها فقرات ايجابية.

مكتللة المراجعللة الللذي يقللدم خدماتلله ( "1رقللم ) كمللا يتبللين مللن خللالل الجللدول السللابق بللأن الفقللرة    
" احتلللت المرتبللة أقللل جللودة اتكللون خللدماته تلليبجللودة عاليللة يكللون احتمللال ت ييللره أقللل مللن المكاتللة ال

مما يدعم ضرورة توافر عامل الجودة فلي تقلديم خلدمات المراجعلة  %(,85.94األولى بوزن نسبي )
 مللن تتفللق مللع نتللاتج الدراسللات السللابقة بللذلك يمللع مكتللة المراجعللة, وهلل لالسللتمرارساسللي أكمعيللار 

( والتللي كانللت عامللل جللودة 1997)علقللم والرجبللي, ( ودراسللة 2012)البللواة والعنقللاد, أهمهللا دراسللة 
من بلين جميلع العواملل الملؤ رة  أعمال مكتة المراجعة هو العامل األهم في ت يير المراجع الخارجي

أن والتللي توصلللت إلللى  (,Krishnan 1994)اسللة , باشضللافة إلللى در فللي ت ييللر المراجللع الخللارجي
ها علللن مسلللتوى جلللودة عمليلللة الك يلللر ملللن الشلللركات تقلللوم بت ييلللر مراجعيهلللا وذللللك بسلللبة علللدم رضلللا

 المراجعة.

قللد يللتم ت ييللر المراجللع الخللارجي ( "3أمللا أقللل الفقللرات ترتيبللًا فللي المحللور ال للاني هللي الفقللرة رقللم )   
بللوزن وذلللك  "ات إضلافية أخللرى بخللالع خلدمات المراجعللةبسلبة عللدم قللدرة المراجلع علللى تقللديم خللدم

وهللذا يعكللي مؤشللرًا ايجابيللًا حللول اهتمللام الشللركات محللل المراجعللة علللى جللودة %(, 64.75نسللبي )
الخلدمات المقدمللة ولليي علللى عللدد الخلدمات اشضللافية المقدمللة ملن مكتللة المراجعللة والتلي قللد تللؤ ر 

ما توصلت إليله الدراسلات السلابقة ملن أهمهلا دراسلة  على استقاللية المراجع الخارجي, وهو ما يدعم
Deberg et al., 1991))  والتلي توصللت إللى أن علدم قلدرة المراجلع عللى تقلديم خلدمات اضلافية

أخرى ال يؤدي إلى ت ييره, ذلك ألن الشركات بإمكانها االعتماد على مصادر أخرى للحصلول عللى 
 تلك الخدمات.
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قلد  "بمكتة المراجعلةالعوامل المرتبطة " محورفقرات  لجميع لنسبيا أن الوزن يتبين عامة بصفة    
ن مسللتوى أو  ," الجدوليللةtكبللر مللن قيمللة اختبللار "أ" المحسللوبة tن قيمللة اختبللار "أو  ,%(74.91)بلللغ 

 يعنلي صلحة الفرضلية, وهلذا مملا (0.05) قلل ملن مسلتوى دالللةأ" المحسلوبة tالداللة لقيمة اختبار "
ت ييلللر  بمكتلللة المراجعلللة وبلللينت دالللللة إحصلللاتية بلللين العواملللل المرتبطلللة توجلللد عالقلللة ذايعنلللي أنللله 

 .المراجع الخارجي

الشـركة ب العوامـل المرتبطـةحصائية بـين إعلقة ذات داللة  توجد: "الثالثة الفرعية تحليل الفرضية
 ."مراجع الخارجيالوبين تغيير  المراجعة محل

 (4.23) رقم جدول
 ومستوى الداللة "t"" وقيمة اختبارالمراجعة بالشركة محلالعوامل المرتبطة " الثالثفقرات المحور  تحليل 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

1 
ت يير اشدارة العليا والرغبة في تعيين مراجع خارجي ليي له 

 يؤدي إلى ت يير المراجع الخارجي صلة باشدارة السابقة قد
3.644 0.901 72.87 11.51 .000 4 

2 
قد تقوم الشركات بت يير المراجع الخارجي عند نمو حجمها 

 وتعقد أنشطتها المالية والمحاسبية
3.673 0.763 73.47 10.91 .000 2 

 6 000. 9.36 70.10 1.036 3.505 قد تقوم الشركات بت يير المراجع عند تع ر وضعها المالي 3

4 
غياة أو ضعع دور لجان المراجعة في الشركات يؤدي إلى 

 ارتفاع حاالت ت يير المراجع 
3.515 0.856 70.30 10.09 .000 5 

5 
قد تقوم الشركات بت يير مراجعيها شتباعها سياسة الت يير 

 الدوري المنت م للمراجعين 
3.713 0.920 74.26 10.33 .000 1 

6 
ات بت يير المراجع الخارجي للحصول على قد تقوم الشرك

 تسهيالت اتتمانية وكسة  قة المست مرين
3.356 0.996 67.13 6.75 .000 8 

7 
ضعع العالقات الشخصية بين اشدارة والمراجع يؤدي إلى 

 احتمال ت يير المراجع الخارجي
3.436 1.117 68.71 8.64 .000 7 

8 
لياتها المالية اندماج الشركات محل المراجعة وتعقد عم
 والمحاسبية قد يؤدي إلى ت يير المراجع الخارجي

3.673 0.801 73.47 11.30 .000 2 

  0.000 9.86 71.29 0.924 3.564 المتوسط العام

 2.364(= 0.05( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 1.646(= 0.01لة )( وعند مستوى دال 99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
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 وباستعراض اجابات عينتي الدراسة حول هذا المحور  هرت النتاتج التالية:
( إللللى أن المتوسلللطات الحسلللابية لجميلللع فقلللرات المجلللال تراوحلللت بلللين 4.23يشلللير جلللدول رقلللم )    
( وفللللق مقيللللاي التللللدرج %74.26 -%  67.13, بللللوزن نسللللبي تللللراوح بللللين )(3.713 – 3.356)

 الخماسي )ليكرت(.

" الجدوليللة t" المحسللوبة أكبللر مللن قيمللة اختبللار "t( إلللى أن قيمللة اختبللار "4.23الجللدول ) يشلليرو    
( 0.05" المحسوبة أقل ملن قيملة مسلتوى دالللة )tلجميع الفقرات, وأن قيمة مستوى الداللة الختبار "

 وهذا يعني أنها دالة في جميع الفقرات وأنها فقرات ايجابية.

( "قلد تقلوم الشلركات بت ييلر مراجعيهلا 5الجدول السابق إللى أن الفقلرة رقلم ) كما يتبين من خالل    
%(, 74.26التباعها سياسة الت يير الدوري المنت م للمراجعين" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي )

إدارات الشللركات محللل المراجعللة فللي فلسللطين تميللل إلللى اتبللاع سياسللة الت ييللر الللدوري ممللا يعنللي أن 
حيث يستند المؤيدون لهذه السياسة إلى أنها تؤدي إلى تعزيز استقاللية المراجع وبالتالي  للمراجعين,

( 1993تحسلين جللودة عمليللة المراجعللة, وهللي بللذلك تتفللق ملع مللا توصلللت إليلله دراسللة )أبللو الحسللن, 
دوريلللة الت ييلللر ملللن العواملللل غيلللر الفنيلللة الملللؤ رة فلللي ت ييلللر المراجلللع الخلللارجي ملللن وجهلللة ن لللر بلللأن 
 .جعين الخارجيينالمرا

قلللد تقلللوم الشلللركات بت ييلللر المراجلللع الخلللارجي للحصلللول عللللى تسلللهيالت "( 6وكانلللت الفقلللرة رقلللم )   
قلللللد احتللللللت المرتبلللللة األخيلللللرة فلللللي هلللللذا المحلللللور بلللللوزن نسلللللبي  "اتتمانيلللللة وكسلللللة  قلللللة المسلللللت مرين

ت محل على مدى قدرة الشركا له تأ ير ضعيعوبالتالي فإن ت يير المراجع الخارجي %(, 67.13)
 المراجعة على الحصول على تسهيالت اتتمانية واست مارية.

 الشركة محلالعوامل المتعلقة ب" فقرات المحور لجميع النسبي أن الوزن يتبين عامة بصفة    
ن أ" الجدولية و tكبر من قيمة اختبار "أ" المحسوبة tن قيمة اختبار "أو , (71.26%)بلغ  "المراجعة

يعني صحة الفرضية  مما (,0.05)قل من مستوى داللة أ" المحسوبة tتبار "مستوى الداللة لقيمة اخ
وبين  المراجعة الشركة محلالعوامل المرتبطة بتوجد عالقة ذات داللة إحصاتية بين يعني أنه  وهذا

 .مراجع الخارجيالت يير 
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 بيئــةب تبطــةالعوامــل المر حصــائية بــين إعلقــة ذات داللــة  : توجــدالرابعــة الفرعيــة الفرضــيةتحليــل 
 .مراجع الخارجيالوبين تغيير  لمراجعةا

 (4.24) رقم جدول
 ومستوى الداللة "t"" وقيمة اختبارالعوامل المرتبطة بمكتب المراجعة" الرابعفقرات المحور  تحليل 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

 يبالترت

1 

شدة المنافسة بين مكاتة المراجعة من خالل قبول أتعاة قليلة 
يؤدي إلى ارتفاع حاالت قد ال تتناسة مع المجهود ألداتها 

 الت يير للمراجعين الخارجيين
3.530 0.975 70.60 11.51 .000 4 

2 

شدة المنافسة بين مكاتة المراجعة من خالل تقديم خدمات قد 
قد يؤدي إلى ارتفاع حاالت الت يير  تهدد استقاللية المراجع
 للمراجعين الخارجيين

3.630 0.809 72.60 10.40 .000 2 

3 

سيطرة عدد من شركات المراجعة الدولية على سوق المراجعة 
يؤدي إلى ارتفاع أعباء عمليات المراجعة عليها وبالتالي 
تخفيض جودة الخدمات المقدمة من خاللها مما قد يؤدي إلى 

 الت الت يير للمراجعين الخارجيينارتفاع حا

3.370 0.902 67.40 7.94 .000 6 

4 

عدم وجود طرع  الث للفصل في النزاعات والخالفات بين 
المراجع والشركات قد يؤدي إلى ارتفاع حاالت الت يير 

 للمراجعين 
3.400 0.838 68.00 9.68 .000 5 

5 
للمراجع  غياة وضعع القوانين والتشريعات التي توفر الحماية
 قد يؤدي إلى ارتفاع حاالت الت يير للمراجعين الخارجيين

3.730 0.948 74.60 13.04 .000 1 

6 

مهنة في توفير الحماية قصور وضعع دور الجهات المن مة لل
يؤدي إلى ارتفاع حاالت الت يير للمراجعين  للمراجع قد
 الخارجيين

3.560 0.974 71.20 12.37 .000 3 

  0.000 10.82 70.73 0.908 3.537 المتوسط العام

 2.364(= 0.05( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 1.646(= 0.01( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

 وباستعراض اجابات عينتي الدراسة حول المحور الرابع  هرت النتاتج التالي:
( إللللى أن المتوسلللطات الحسلللابية لجميلللع فقلللرات المجلللال تراوحلللت بلللين 4.24يشلللير جلللدول رقلللم )   
%( وفلق مقيلاي التلدرج الخماسلي 74.6 -% 67.4( بوزن نسبي تراوح بلين )3.730 – 3.370)

 )ليكرت(.



 الفصل الرابع                                                                                                                الدراسة الميدانية                  

 

 
113 

" t" المحسللللوبة أكبللللر مللللن قيمللللة اختبللللار "tإلللللى أن قيمللللة اختبللللار "( 4.24كمللللا يشللللير الجللللدول )    
" المحسوبة أقلل ملن قيملة مسلتوى دالللة tأن قيمة مستوى الداللة الختبار "الجدولية لجميع الفقرات, و 

 ( وهذا يعني أنها دالة في جميع الفقرات وأنها فقرات ايجابية.0.05)

غياة وضعع القلوانين والتشلريعات "( 5كما يتبين من خالل الجدول السابق إلى أن الفقرة رقم )    
" احتلت المرتبة ى ارتفاع حاالت الت يير للمراجعين الخارجيينالتي توفر الحماية للمراجع قد يؤدي إل

قصور وضلعع القلوانين والتشلريعات المن ملة لمهنلة  وبالتالي فإن(, %74.60)ولى بوزن نسبي األ
 زيللد مللن الضلل وطات علللى المراجللع الخللارجيوالتللي تللوفر الحمايللة للمراجللع تالمراجعللة فللي فلسللطين 

حلاالت الت ييلر والعلزل التعسلفي ملن قبلل يلؤدي إللى زيلادة قلد , مملا والتي قد تهدد اسلتقالليته وحيلاده
 محل المراجعة. ات الشركاتإدار 

سيطرة عدد من شركات ( "3الفقرة رقم )( إلى أن 4.24كما يتبين من خالل الجدول )     
المراجعة الدولية على سوق المراجعة يؤدي إلى ارتفاع أعباء عمليات المراجعة عليها وبالتالي 

خفيض جودة الخدمات المقدمة من خاللها مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاالت الت يير للمراجعين ت
شركات  سيطرة عدد من(, مما يعني أن %(67.40" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي الخارجيين

على جودة الخدمات المقدمة له تأ ير محدود المراجعة الدولية على بيتة المراجعة في فلسطين 
 المراجعة من قبل هذه الشركات. للعمي

بللغ  "المراجعلة ببيتلةالعوامل المتعلقلة " فقرات المحور لجميع النسبي أن الوزن يتبين عامة بصفة    
ن مسلتوى الدالللة أ" الجدوليلة و tكبر من قيمة اختبار "أ" المحسوبة tن قيمة اختبار "أو , %(70.73)

يعني أنه  يعني صحة الفرضية وهذا مما (,0.05)لة قل من مستوى دالأ" المحسوبة tلقيمة اختبار "
مراجللللع الوبللللين ت ييللللر  المراجعللللةبيتللللة العوامللللل المرتبطللللة بتوجللللد عالقللللة ذات داللللللة إحصللللاتية بللللين 

 .الخارجي
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 بالعوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي: المحاور المرتبطة إجمالي تحليل 

 (4.25) رقم جدول
 " ومستوى الداللةtمرتبطة بالعوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي وقيمة اختبار "إجمالي المحاور ال تحليل 

رقم 
 المحور

 المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
 tاختبار 

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

 4 0.00 6.02 61.78 1.222 3.089 العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية  1

 1 0.000 11.66 74.91 0.821 3.746 العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة 2

 2 0.000 9.86 71.29 0.924 3.564 المراجعة بالشركة محلالعوامل المرتبطة  3

 3 0.000 10.82 70.73 0.908 3.537 بطة ببيئة المراجعةتالعوامل المر  4

  0.000 9.59 69.68 0.969 3.484 المتوسط العام

 2.364(= 0.05( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tيمة "ق
 1.646(= 0.01( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

( بلأن المحلور ال لاني "العواملل المرتبطلة بمكتلة المراجعلة" 4.25خالل الجدول رقم )يتضح من     
امللل المللؤ رة فللي ت ييللر المراجللع الخللارجي وذلللك بللوزن نسللبي قللد احتللل المرتبللة األولللى مللن بللين العو 

وهلللو ملللا يدعمللله العديلللد ملللن الدراسلللات السلللابقة ملللن أهمهلللا دراسلللة )البلللواة والعنقلللاد,   %(,74.91)
العوامللل المتعلقللة بمكتللة التللدقيق هللي أهللم العوامللل المللؤ رة فللي ت ييللر ( والتللي توصلللت بللأن 2012

التللي  (2008, ودراسللة )حسللين, يتعلللق بجللودة المكتللةمللدقق الحسللابات الخللارجي وبللاألخ  فيمللا 
توصللللت بلللأن العواملللل المرتبطلللة بمكتلللة التلللدقيق هلللي ملللن أهلللم العواملللل الملللؤ رة فلللي ت ييلللر المراجلللع 

( والتي توصلت بأن جميع هذه العوامل تؤ ر 1997الخارجي, باشضافة إلى دراسة )علقم والرجبي, 
دارات الشللركات قي الحسللاباتفللي ت ييللر المراجللع الخللارجي مللن وجهللة ن للر مللدق مللع تفللوق للعوامللل  وا 

 .على غيرها من العوامل المرتبطة بمكتة المراجعة

المراجعللة" المرتبللة ال انيللة مللن بللين  الشللركة محلللفيمللا احتللل المحللور ال الللث "العوامللل المرتبطللة ب    
ابلع "العواملل %(, وأن المحلور الر 71.29العوامل المؤ رة فلي ت ييلر المراجلع الخلارجي بلوزن نسلبي )

بلوزن نسلبي  بفارق بسليط علن المحلور ال اللث وذللك المرتبطة ببيتة المراجعة" قد احتل المرتبة ال ال ة
" المرتبلة الرابعلة مرتبطة بمعلايير المراجعلة الدوليلة"العوامل ال%(, فيما احتل المحور األول 70.73)

 (.%61.78ي )وزن نسبواألخيرة من بين العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي ب
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توجـد هنــاك فـرق جوهريـة بــين آراء المـراجعين مــن : ثانيـةال األساســية الفرضـيةيـل تحل  4.8.2 
دارات الشركات المساهمة من جهة أخرى حول العوامل المؤثرة في تغيير مراجع الحسابات  جهة وا 

 الخارجي.
" لمعرفلة Independent sample t testوللتحقلق ملن صلحة الفرضلية تلم اسلتخدام اختبلار "   

 الفروق بين العينيتين.

 (4.26) رقم جدول
 " ومستوى الداللةtالعدد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفئتي عينة الدراسة وقيمة اختبار "

 الرقم
فئتي عينة 
 الدراسة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
"t" 

مستوى 
 الداللة

 لالمحور األو
 1.035 2.411 32 االداريين

4.915- 0.000** 
 0.899 3.403 69 المراجعين

 المحور الثاني
 0.360 3.775 32 االداريين

0.473 0.637// 
 0.453 3.732 69 المراجعين

 المحور الثالث
 0.557 3.395 32 االداريين

1.968- 0.051* 
 0.605 3.643 69 المراجعين

 المحور الرابع
 0.670 3.219 32 ارييناالد

3.663- 0.000** 
 0.560 3.686 69 المراجعين

 اجمالي المحاور
 0.527 3.252 32 االداريين

4.134- 0.000** 
 0.483 3.609 69 المراجعين

 االرتباط دال إحصائيا عند *      
  ** االرتباط دال إحصائيا عند       
 05.0عند // االرتباط غير دال إحصائيا       
 2.364(= 0.05( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 1.646(= 0.01( وعند مستوى داللة )99" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

اجعة( ( أن قيمة مستوى الداللة للمحور ال اني )العوامل المرتبطة بمكتة المر 4.28)رقم من جدول  يالح     
بين آراء إدارات الشركات المساهمة من ذات داللة إحصاتية ( مما يعني بأنه ال توجد فروق 0.05أكبر من )

 حول العوامل المرتبطة بمكتة المراجعة. جهة وبين المراجعين من جهة أخرى

05.0

01.0
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عايير المراجعة بم)العوامل المرتبطة  ولأن قيمة مستوى الداللة للمحور األ كما يالح  من الجدول السابق    
المراجعة( والمحور الرابع )العوامل المرتبطة ببيتة  الشركة محلال الث )العوامل المرتبطة ب( والمحور الدولية

جمالي المحاور أقل بين آراء إدارات  ذات داللة احصاتية ( مما يعني بأنه توجد فروق0.05من ) المراجعة( وا 
حول هذه المحاور )األول, ال الث, الرابع, إجمالي  ن جهة أخرىالشركات المساهمة من جهة وبين المراجعين م

 :هوهذا يعني أن المحاور( لصالح المراجع الخارجي

دارات الشركات المساهمة من  (1 توجد هناك فرق جوهرية بين آراء المراجعين من جهة وا 
 .جععلى تغيير المراالعوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية  بشأن تأثيرجهة أخرى 

( والتي توصلت إلى تأ ير هذا العامل على 1997مع دراسة )علقم والرجبي,  هذه النتيجةتتفق و    
ت ييلللر الملللدقق ملللن وجهلللة ن لللر الملللدققين وعلللدم تلللأ يره ملللن وجهلللة ن لللر ادارات الشلللركات, فلللي حلللين 

لتلي ( وا2008( ودراسلة )مسلواك, 2006دراسة )سلالم, ما توصلت إليه مع  اختلفت النتيجة الحالية
توصلت بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء المراجعين الخارجيين والشركات المسلاهمة حلول تلأ ير 

بالتللللالي فللللإن نتللللاتج أغلللللة العوامللللل المرتبطللللة بمعللللايير المراجعللللة علللللى ت ييللللر المراجللللع الخللللارجي, و 
 الدراسات السابقة اختلفت حول هذا العامل باختالع بيتة التطبيق.

( وهي أقل 0.000( بأن قيمة مستوى الداللة لهذا المحور )4.28من جدول ) يتبينبصفة عامة    
( وهلذا يعنلي بأنله توجلد فلروق جوهريلة بلين آراء فتتلي عينلة الدراسلة حلول تلأ ير العواملل 0.05من )

 المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية على ت يير المراجع.

دارات الشركات المساهمة مـن  ال توجد هناك فرق جوهرية بين آراء المراجعين من جهة (2 وا 
 .على تغيير المراجع العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة بشأن تأثيرجهة أخرى 

( بللللأن فتتللللي عينللللة الدراسللللة 2003)الفضللللل,  وتتفللللق هللللذه النتيجللللة مللللع مللللا توصلللللت إليلللله دراسللللة   
ي عمليلة ت ييلر )المراجعين واالداريين( اتفقتا حول تلأ ير جميلع العواملل الخاصلة بمكتلة المراجعلة فل

( والتللي توصلللت إلللى أنلله ال توجللد فللروق 2008المراجللع الخللارجي, كمللا اتفقللت مللع دراسللة )مسللواك, 
جللللوهري بلللللين آراء المستقصلللللى مللللنهم )إدارات الشلللللركات والملللللراجعين( حللللول تلللللأ ير جميلللللع العواملللللل 

اة عمليلة المرتبطة بمكتة المراجعة على ت يير المراجع باست ناء عامل واحد وهو الخالع على أتع
( والتللي توصلللت إلللى عللدم وجللود فللرق ذي 1997باشضللافة إلللى دراسللة )علقللم والرجبللي, المراجعللة, 

داللللة احصللاتية بللين الملللدققين وادارات الشللركات فيمللا يتعلللق بمتوسلللطات العوامللل المرتبطللة بمكتلللة 
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اق بلللين الحللل  بلللأن هنلللاك اتفللليالمراجعلللة باسلللت ناء العاملللل المتعللللق بحجلللم مكتلللة التلللدقيق, وبالتلللالي 
علللى أن هنللاك اتفللاق بللين فتتللي عينللة الدراسللة )المللراجعين  الدراسللة الحاليللة وأغلللة الدراسللات السللابقة

دارات الشركات( حول تأ ير العوامل المرتبطة بمكتة المراجعة في ت يير المراجع الخارجي.  وا 
( وهللي 0.475( بللأن قيمللة مسللتوى الداللللة لهللذا المحللور )4.28مللن جللدول )بصللفة عامللة يتبللين     

( وهلذا يعنلي بأنله ال توجلد فلروق جوهريلة بلين آراء فتتلي عينلة الدراسلة حلول تلأ ير 0.05أكبر ملن )
 العوامل المرتبطة بمكتة المراجع على ت يير المراجع الخارجي.

دارات الشركات المساهمة من  (3 توجد هناك فرق جوهرية بين آراء المراجعين من جهة وا 
 .على تغيير المراجع المراجعة الشركة محلالمرتبطة بالعوامل  بشأن تأثيرجهة أخرى 

( )علقلم 2003)الفضلل,  (2008)مسلواك, أغلة الدراسات السابقة الدراسة الحالية مع  اختلفت    
إدارات والتللي توصلللت إلللى عللدم وجللود فللروق جوهريللة بللين فتتللي عينللة الدراسللة ) (1997والرجبللي, 

بالتللالي فللإن ل المرتبطللة بالشللركة محللل المراجعللة, و لعوامللحيللال تللأ ير وأهميللة ا الشللركات والمللراجعين(
فللي  إدارات الشللركات والمللراجعين(هللذا العامللل قللد تللم االتفللاق علللى تللأ يره بللين فتتللي عينللة الدراسللة )

اخللتالع فتتللي عينللة الدراسللة غللة الدراسللات السللابقة, علللى عكللي الدراسللة الحاليللة ويعلزى ذلللك إلللى أ
حللللول بعلللض العوامللللل المرتبطللللة فللللي إجابلللاتهم الدراسللللة الحاليلللة  فلللي إدارات الشلللركات والمللللراجعين()
والتع لر فلي ت ييلر اشدارة العليلا من أبرزها العامل الملرتبط ب ,لصالح المراجع المراجعة الشركة محلب

 الوضع المالي للشركة محل المراجع.
( وهي 0.051( بأن قيمة مستوى الداللة لهذا المحور )4.28بصفة عامة يتبين من جدول رقم )   

( وهذا يعني بأنه توجد فروق جوهرية بين آراء فتتلي عينلة الدراسلة 0.05تقع ضمن مستوى الداللة )
 المراجعة على ت يير المراجع الخارجي. الشركة محلحول تأ ير العوامل المرتبطة ب

دارات الشـركات المسـاهمة مـن  (4 توجد هناك فرق جوهريـة بـين آراء المـراجعين مـن جهـة وا 
 .على تغيير المراجع العوامل المرتبطة ببيئة المراجعة بشأن تأثير جهة أخرى

فلللي أغللللة الدراسلللات السلللابقة فيملللا علللدا دراسلللة  للللم يلللتم تنلللاول العواملللل المرتبطلللة ببيتلللة المراجعلللة    
آراء فتتلي عينلة توجلد فلروق جوهريلة بلين  اتفقت مع الدراسة الحالية في أنه( والتي 2008)مسواك, 
العامللل فللي ت ييللر المراجللع الخللارجي, حيللث  الشللركات والمللراجعين( حللول تللأ ير هللذا)إدارات  الدارسللة
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تللرى إدارات الشللركات عللدم تللأ ير هللذا العامللل فللي ت ييللر المراجللع فللي حللين يللرى المللراجعين أن هللذا 
 .العامل مؤ ر في ت يير المراجع

( وهللي 0.000)( بللأن قيمللة مسللتوى الداللللة لهللذا المحللور 4.28بصللفة عامللة يتبللين مللن جللدول )    
(, وهلذا يعنلي بأنله توجلد فلروق جوهريلة بلين آراء فتتلي عينلة الدراسلة 0.05أقل من مستوى الدالللة )

 حول تأ ير العوامل المرتبطة ببيتة المراجعة على ت يير المراجع الخارجي.

ن لر  أما بالنسبة لترتية األهمية النسبية للعوامل المؤ رة في ت ييلر المراجلع الخلارجي ملن وجهلة    
 فتتي عينة الدراسة فيمكن تحديدها في الجدول التالي:

 (4.27) رقم جدول
 المتوسط الحسابي والوزن النسبي للعوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي من وجهة نظر فئتي عينة الدراسة

رقم
ال

 

 المحور
 المراجعين الخارجيين إدارات الشركات

 متوسطال
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 تيبالتر 
 متوسطال

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 68.06% 3.403 4 48.22% 2.411 العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية  1

 1 74.64% 3.732 1 75.5% 3.775 العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة 2

 3 72.86% 3.643 2 67.9% 3.395 المراجعة الشركة محلالعوامل المرتبطة ب 3

 2 73.72% 3.686 3 64.38% 3.219 بطة ببيئة المراجعةتعوامل المر ال 4

األهميلة النسلبية للعواملل الملؤ رة فلي ت ييلر المراجلع الخلارجي ( بلأن 4.29يتبين ملن جلدول رقلم )   
 من وجهة ن ر إدارات الشركات كانت كالتالي )مرتبة تصاعديًا(:

 العوامل المرتبطة بمكتة المراجعة. (1
 المراجعة الشركة محلة بالعوامل المرتبط (2
 بيتة المراجعة.المرتبطة بالعوامل  (3
 العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية. (4

أمللا بالنسللبة للمللراجعين فللإن األهميللة النسللبية للعوامللل المللؤ رة فللي ت ييللر المراجللع الخللارجي مرتبللة     
 تصاعديًا كالتالي:

 .المراجعة بمكتة المرتبطة العوامل (1
 المراجعة بيتةب بطةالمرت العوامل (2
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 .المراجعة الشركة محلب المرتبطة العوامل (3
 .الدولية المراجعة بمعايير المرتبطة العوامل (4

حول األهمية النسبية للعوامل المرتبطلة بمكتلة ويالح  بأن هناك اتفاق بين فتتي عينة الدراسة     
ملللراجعين الخلللارجيين, المراجعلللة حيلللث يعتبلللر هلللذا العاملللل هلللو األهلللم ملللن وجهلللة ن لللر اشداريلللين وال

باشضافة إلى العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية والتي كانت فلي المرتبلة األخيلرة ملن ناحيلة 
 األهمية النسبية من وجهة ن ر فتتي عينة الدراسة.

فيمللا اختلفللت فتتللي عينللة الدراسللة )إدارات الشللركات والمللراجعين( حللول األهميللة النسللبية للعوامللل    
ة بالشركات محل المراجعة, حيث كان هذا العامل في المرتبة ال انية من وجهلة ن لر إدارات المرتبط

كمللا اختلفللت فللي العوامللل المرتبطللة ببيتللة الشللركات وفللي المرتبللة ال ال للة مللن وجهللة ن للر المللراجعين, 
مللن ال انيللة فللي المرتبللة المراجعللة والتللي كانللت فللي المرتبللة ال ال للة مللن وجهللة ن للر إدارات الشللركات و 

 وجهة ن ر المراجعين الخارجيين.
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 خام الفصل ال

 اتـــوصيـــج والتـــتائـــالن

 النتائج 

 التوصيات 

 الدراسات المستقبلية المقترحة 
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 ج:ــتائــالن  5.1         
جع توجد عالقة ذات داللة إحصاتية بين العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية وبين ت يير المرا (1

 الخارجي.
 توجد عالقة ذات داللة إحصاتية بين العوامل المرتبطة بمكتة المراجعة وبين ت يير المراجع الخارجي. (2
توجد عالقة ذات داللة إحصاتية بين العوامل المرتبطة بالشركة محل المراجعة وبين ت يير المراجع  (3

 الخارجي.
 يتة المراجعة وبين ت يير المراجع الخارجي.توجد عالقة ذات داللة إحصاتية بين العوامل المرتبطة بب (4
توجد فروق جوهرية بين إدارات الشركات والمراجعين حول جميع العوامل المرتبطة بت يير المراجع  (5

فيما عدا العوامل المرتبطة بمكتة المراجعة والتي كان هناك اتفاق  ,لصالح المراجع الخارجي الخارجي
 وأهميتها في ت يير المراجع الخارجي.بين فتتي عينة الدراسة حول تأ يرها 

أن العوامل المرتبطة بمكتة المراجعة هي أك ر العوامل تأ يرًا في ت يير المراجع إلى توصلت الدراسة  (6
ومستوى الكفاءة المهنية ألعضاء فريق المراجعة  وخاصة ما يرتبط بجودة مكتة المراجعة ,الخارجي

 .ن ر المراجعين وادارات الشركات المساهمةوشهرة وسمعة مكتة المراجعة وذلك من وجهة 
إلى أن العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية هي أقل العوامل تأ يرًا في ت يير توصلت الدراسة  (7

حيث يرى المراجعين إلى أن هذا العامل هو أقل العوامل تأ يرًا في ت يير المراجع  المراجع الخارجي,
 لشركات عدم تأ ير هذا العامل في ت يير المراجع الخارجي.الخارجي, في حين ترى إدارات ا

 العوامل: هي الكلي المستوى على إدارات الشركات المساهمة ن ر وجهة من األهم العوامل كانت (8
ببيتة  المرتبطة العوامل  م, المراجعة الشركة محلب المرتبطة العوامل  م, المراجعة بمكتة المرتبطة
 .األخيرة المرتبة في جاءت فقد الدولية المراجعة بمعايير لمرتبطةا العوامل, أما  المراجعة

كانت العوامل األهم من وجهة ن ر المراجعين على المستوى الكلي هي: العوامل المرتبطة بمكتة    (9
العوامل أما  ,المراجعة الشركة محلالمراجعة,  م العوامل المرتبطة ببيتة المراجعة,  م العوامل المرتبطة ب

 في المرتبة األخيرة.جاءت  فقد طة بمعايير المراجعة الدوليةالمرتب
قصور القوانين وغياة األطراع المن مة لمهنة المراجعة في فلسطين يؤدي إلى زيادة الض وطات    (10

 على المراجع الخارجي, وبالتالي زيادة حاالت الت يير والعزل التعسفي للمراجع الخارجي.
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 لتوصيات:ا  5.2
من خالل وذلك  ,حتى يحاف  على حياده واستقالله لحماية القانونية للمراجع الخارجيضرورة توفير ا .1

يعطي الحق  أو قانون مزاولة المهنة بعض النصو  القانونية في قانون الشركات الفلسطينيإضافة 
غياة أمام المساهمين, حيث يتبين من نتاتج الدراسة بأن للمراجع في مناقشة قرار عزله وت ييره 

ببيتة  ةالقوانين والتشريعات التي توفر الحماية للمراجع هي أك ر العوامل المرتبط وضعع
 المراجعة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع حاالت الت يير للمراجعين الخارجيين.

خارج الشركة تضم أعضاء من الشركات المساهمة في فلسطين بإنشاء لجان للمراجعة  جميع إلزام .2
بطريقة تضمن المحاف ة على استقاللية وحياد  رة الشركة والمراجع الخارجيللفصل في النزاعات بين إدا

ور جوهري يعتقدون أن شدارة الشركة د%( من المراجعين في فلسطين 84المراجع, خاصة أن )
 وملموي في اتخاذ قرار ت يير المراجع.

خالل تعبتة نموذج  عن األسباة والعوامل التي أدت إلى ت يير المراجع الخارجي منضرورة اشفصاح  .3
خالفات مع المراجع القديم وتقديمه لهيتة مستقلة, واشعالن عنه في  أية نمطي يتم اشفصاح فيه عن

 إحدى الصحع المحلية.
فرض سياسة الت يير الدوري اشلزامي للشركاء والمدراء المستولين عن عمليات المراجعة كل فترة زمنية  .4

السياسة لها تأ ير إيجابي في الحفا  على استقالل وحياد  ( سنوات, حيث أن هذه5معينة ولتكن )
المراجع الخارجي, كما أن آ ارها السلبية بسيطة إذا ما قورنت باآل ار السلبية لسياسة الت يير الدوري 

 اشلزامي لشركات المراجعة ككل.
تي قد تؤ ر تشجيع اندماج مكاتة المراجعة الص يرة بعضها ببعض من أجل تخفيع حدة المنافسة وال .5

قد تهدد استقاللية  من خالل تقديم خدمات إضافية المراجع الخارجي استقاللية بشكل سلبي على
 ارتباطه مع العمالء الجدد.أتعاة قليله عند قبوله أو  المراجع

لزام المراجع  .6 ضرورة إلزام مكاتة المراجعة بااللتزام بمعايير المراجعة الدولية وقواعد السلوك المهني, وا 
باالتصال على المراجع السابق لمعرفة أوجه الخالع  (المعروض عليه االرتباط بعميل المراجعة)جديد ال

 بينه وبين إدارة الشركة.
ضرورة وجود طرع  الث )حكومي أو مهني( للفصل في النزاعات بين طرفي عملية المراجعة بما يقلل  .7

 يهم وتعزيز استقالليتهم.حاالت العزل التعسفي للمراجعين وبالتالي تخفيع الض وط عل
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تفعيل تطبيق القوانين المختلفة المن مة للمهنة وتعزيزها من خالل فرض العقوبات على الشركات التي  .8
اللجنة الوطنية ال تلتزم بتطبيقها, من أهمها تفعيل تطبيق قواعد مدونة حوكمة الشركات الصادرة 

 لحوكمة الشركات.
من أجل العمل على تطوير القوانين واللواتح المن مة  والرقابية تفعيل وتعزيز دور الهيتات التشريعية .9

 لمهنة المراجعة ومواكبة التطورات المستمرة.
العمل على تفعيل دور الجمعيات المهنية في تطوير قدرات المراجعين الفنية خاصة في  ل التطورات   .10

ار جديده, واالتصال المستمر االقتصادية والتكنولوجية المعاصرة, والتي تتضمن مقدرتهم على طرح أفك
ي بالعميل من خالل الزيارات الميدانية, وتك يع الدورات التدريبية وضرورة اجتياز برامج التعليم المهن

ضعع مستوى الكفاءة المهنية ألعضاء العامل المرتبط بلتطوير خبرات وقدرات المراجعين, خاصة أن 
 ع العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي.احتل المرتبة ال انية من بين جمي فريق المراجعة

 الدراسات المستقبلية المقترحة:  5.3    
يوصي الباحث بضرورة إجراء الدراسات واألبحاث في هذا المجال والتي يمكن ت طية بعض الجوانة التي لم    

 تالية:في هذه الدراسة, لذلك يمكن اقتراح إجراء الدراسات ال بالشكل الكافي يتم ت طيتها
  ت ييره في السنوات التالية.بين مدى العالقة بين إصدار المراجع لتقرير معدل و 
  على قرارات المست مرين  التحول من مكاتة المراجعة الكبيرة إلى مكاتة المراجعة الص يرةمدى تأ ير

 والمقرضين.
 عامة المدرجة في تقييم أ ر اصدار المراجع لتقرير معدل على أسعار األسهم للشركات المساهمة ال

 بورصة فلسطين.
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العلمية باللغة العربية:

 .القرآن الكريم 
 ( ,األسباة المحتملة لت يير مراجع الحسابات: دراسة ميدانية في 1993أبو الحسن, علي أحمد" ,)

السعودية, معهد اشدارة العامة , المملكة العربية مجلة اإلدارة العامةالمملكة العربية السعودية", 
 (.77بالرياض, العدد )

 ( ,2007أبو القمصان, محمد إبراهيم ,) العوامل المؤثرة على استقاللية وحياد المراجع"
, فلسطين"  –الخارجي: دراسة تطبيقية ميدانية على المراجعين القانونين في قطاع غزة 

 طاع غزة.رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة اشسالمية, ق
 ( ,خصات  لجان التدقيق وأ رها على فترة 2012أبو الهيجاء, محمد فوزي والحايك, أحمد خالد" ,)

مجلة الجامعة اصدار تقرير المدقق: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة األردنية", 
 (.2(, العدد )20, المجلد )االسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية

 ,أثر معدل دوران المراجع الخارجي على جودة المراجعة: (, 2013أحالم أحمد, ) أبو رياش"
, رسالة ماجستير غير دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين"

 منشورة, الجامعة االسالمية, غزة.
 ,ة نظر "العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجه(, 2005إياد حسن, ) أبو هين

, رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة االسالمية, مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين"
 قطاع غزة. 

 ( ,1998أحمد, أحمد أنيي ,) تحليل آثار لجان المراجعة على كفاءة عملية المراجعة وتدعيم"
 مصر.رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة, جامعة القاهرة, استقالل المراجع", 

 ( ,األسباة الحقيقية لتعيين وت يير مراقة الحسابات: دراسة تحليلية 1994أحمد, ماهر مصطفى" ,)
كلية التجارة, جامعة عين , المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةعلى الشركات المساهمة السعودية", 

 (.1, العدد )شمي
 ( ,2002أرينز, ألفين ولوبك, جيمي ,)،"تعرية محمد الديسطي, دار المريخ  "المراجعة مدخل متكامل

 للنشر, الرياض, المملكة العربية السعودية.
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 ( ,2008األهدل, عبدالسالم قاسم ,) العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في"
, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة, جامعة الجمهورية اليمنية: دراسة نظرية ميدانية"

 أسيوط.
 (, "دراسة ميدانية 2004وسع عبداهلل ومصطفى, صادق حامد والمعتاز, إحسان صالح, )باسودان, ي

للعوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي بالشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية", 
 (.1(, العدد )44, المجلد )دورية اإلدارة العامة

 ( ,نحو تن يم أفضل لم2005البحيصي, عصام محمد" ,) هنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في
ورشة عمل حول  (,2004( لسنة )9فلسطين: دراسة تحليلية لقانون تن يم مهنة تدقيق الحسابات رقم )

( لدى جمعية المحاسبين 2004( لسنة )9قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )
 , قطاع غزة, فلسطين.والمراجعين الفلسطينية

 ( ,2004بخيت, محمد ن مي ,)" قيا  وتفسير البعد المعرفي للمراجع لزيادة كفاءة
, رسالة دكتوراة غير منشورة, كلية التجارة, جامعة عين : نموذج مقترح"وفعالية عملية المراجعة

 شمي.
 ( ,1996بدران, سناء محمد" ,) المساهمة: الشركات مديري ن ر وجهة من المراجعة جودة عناصر 

دارة التجارة كلية, التجارية والدراسات للبحوث العلمية مجلةال, وتطبيقية" تحليلية دراسة  وا 
 (.43) العدد, حلوان جامعة, األعمال

 ( ,عوامل ت يير مدقق الحسابات الخارجي اليمني في 2013البواة, عاطع وعنقاد, فؤاد عبداهلل" ,)
, جامعة العلوم الشركات المساهمة العامة اليمنية من وجهة ن ر مدققي الحسابات: دراسة ميدانية"

 (.37, العدد )مجلة الدراسات االجتماعيةوالتكنولوجيا, 
 ( ,سياسة الت يير الدوري اشلزامي لمراجع الحسابات الخارجي وأ رها 2005جاة اهلل, سامية طلعت" ,)

 (.7, المجلد )مجلة البحوث اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية",
 تحليل وتقييم مدى تطبيق معايير (, 2006حمد, )جربوع, يوسع محمود والبحيصي, عصام م"

المراجعة الدولية بمكاتب وشركات المراجعة في فلسطين: دراسـة ميدانية على مكاتب 
 كلية التجارة, الجامعة اشسالمية, غزة.وشركات المراجعة في قطاع غزة", 

 ( ,مجاالت مساهمة الجمعيا2007جربوع, يوسع محمود وحلي, سالم عبداهلل" ,) ت المهنية
والجامعات الفلسطينية في تحسين األداء المهني للمراجع الخارجي: دراسة تطبيقية على أعضاء 
الجمعيات المهنية الممارسة للمهنة وأعضاء أقسام المحاسبة في كليات التجارة بالجامعات الفلسطينية 
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فلسطين  الملتقى المحاسبي واقع مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات فيفي قطاع غزة", 
 , قطاع غزة, فلسطين., الجامعة اشسالميةوسبل تطويرها

 ( ,2002جربوع, يوسع محمود ,)"معالجة عن المستقل الخارجي الحسابات مراجع مسئولية مدى 
كلية التجارة, الجامعة ", الدوليـة المراجعة لمعايير وفقًا المراجعة تقارير في المتحفظة اآلراء

 ين.اشسالمية, قطاع غزة, فلسط
 المتقدمة وفقًا لمعايير المراجعة مراجعة الحسابات "(, 2002, يوسع محمود, )جربوع

 .قطاع غزة, فلسطين, الطبعة األولى, الدولية"
 ( ,العوامل المؤ رة على استقالل المراجعين الخارجيين وحيادهم في 2004جربوع, يوسع محمود" ,)

 , جامعة الموصل, العراق.ادكلية االدارة واالقتصقطاع غزة من دولة فلسطين", 
 ( ,مجاالت مساهمة الت يير اشلزامي للمراجع الخارجي في تحسين 2008جربوع, يوسع محمود" ,)

جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله: دراسة تطبيقية على المراجعين الخارجيين في 
 .(1), العدد (16), المجلد ةسلسلة الدراسات اإلنساني ,مجلة الجامعة اإلسالميةقطاع غزة", 

 ( ,2008الحداد, سامح عبدالرازق ,)" تحليل وتقييم استراتيجية التخصص المهني للمراجع
رسالة ماجستير غير منشورة, كلية  الخارجي وأثره على جودة األداء المهني في خدمات المراجعة",

 التجارة, الجامعة االسالمية, فلسطين.
 ( ,است1998الحسني, صادق" ,) قالل المراجع: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية

 (, جامعة عمان, األردن.1(, العدد )26, المجلد )مجلة دراساتوالتشريعات المن مة للمهنة", 
 ( ,تحليل العوامل المؤ رة في ت يير مدقق الحسابات الخارجي في 2008حسين, هاشم حسن" ,)

 (.16, العدد )مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصاديةة ميدانية", الشركات المساهمة العراقية: دراس
 ( ,استقالل المراجع: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية 1999الحسيني, صادق" ,)

 (.1(, العدد )26, المجلد )دراسات للعلوم اإلداريةوالتشريعات المن مة للمهنة", 
 ( ,العوامل2003حلي, سالم عبداهلل" ,)  ,"مجلة المؤ رة في تحديد أتعاة المراجعة في فلسطين

 (.1(, العدد )11, سلسلة الدراسات االنسانية, المجلد )الجامعة اإلسالمية
 ( ,2008الخزندار, آية جار اهلل نعمان" ,) مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في

دراسة تطبيقية على مكاتب  تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله:
, رسالة ماجستير غير وشركات المراجعة ومدراء الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة"

 منشورة, الجامعة االسالمية, غزة.
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 ( ,ت يير مدقق الحسابات الخارجي في الشركات 2001خشارمة, حسين علي والعمري, أحمد علي" ,)
, مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمينمدققي الحسابات",  المساهمة العامة االردنية من وجهة ن ر

 (.58جامعة القاهرة, كلية التجارة, العدد )
 ( ,1997خليل, هاني حسن ,)"رسالة "تفسير ومعالجة البعد الزمني لتقرير مراقب الحسابات ,

 دكتوراه غير منشورة, كلية التجارة, جامعة عين شمي, مصر.
 ( ,2012الدباي, معتصم محمد ,) ,"مجلة الجامعة "أ ر االندماج على أداء الشركات وأرباحها

 (.2(, العدد )20, المجلد )اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية
 ( ,إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين: دراسة 2008درغام, ماهر ومطير, رأفت" ,)

 (.28لعدد )االمجلة العربية لإلدارة, ميدانية على قطاع غزة", 
 ( ,المشكالت التي تواجه مدققي الحسابات في قطاع غزة: دراسة تحليلية", 2009درغام, ماهر" ,)

 (.1(, العدد )23, المجلد )مجلة جامعة النجاح الوطنية
 ( ,دور قانون ساربنز أوكسلي في رفع كفاءة 2011الدوغجي, علي حسين وعلي, أسامة عبدالمنعم" ,)

 (.86, العدد )مجلة اإلدارة واالقتصاد, مهنة التدقيق الخارجي"
 ( ,أ ر تقرير المدقق الخارجي في اتخاذ 2012الذنيبات, علي عبدالقادر والزبدية, رامي محمد" ,)

(, العدد 8, المجلد )المجلة األردنية في إدارة األعمالالقرار االتتماني في البنوك التجارية األردنية", 
(3.) 

 ( ,1991راضي, محمد سامي" ,) التحليل االجتماعي للعالقات في بيتة المراجعة وأ رها على استقالل
(, جامعة اشسكندرية, 1, العدد )مجلة كلية التجارة للبحوث العلميةالمراجع: دراسة ميدانية", 

 مصر.
 ( ,1998راضي, محمد سامي" ,)دراسة تطبيقية  :تحليل العوامل المؤ رة فى تحديد أتعاة المراجعة

 .المجلة العربية للمحاسبة", صر العربيةعلى جمهورية م
 ( ,موسوعة المراجعة المتقدمة", دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر 2011راضي, محمد سامي" ,)

 والتوزيع, االسكندرية, جمهورية مصر العربية.
 ( ,2011زريقات, عمر محمد وكلبونة, أحمد يوسع ومحمود, رأفت سالمة ,) علم تدقيق"

 , الطبعة األولى, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.ظري"الحسابات الن
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 ( ,2006سالم, عبدالوهاة محمد ,) العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي تحليالت"
نظرية واستنتاجات عملية دراسة تطبيقية على المراجعين الخارجيين والشركات المساهمة 

 ستير غير منشورة, جامعة التحدي, كلية االقتصاد, الجمهورية الليبية., رسالة ماج"بمدينة بنغازي
 ( ,دراسة مقارنة 1995سالمة, محمد الصادق" ,) للمقومات الموضوعية الستقالل مراقة الحسابات

, المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة", فى جمهورية مصر العربية ودول مجلي التعاون الخليجي
 (.1ين شمي, العدد )كلية التجارة, جامعة ع

 ( ,انخفاض مستوى أتعاة المراجعة 2006الشاطري, ايمان حسين والعنقري, حسام عبدالمحسن" ,)
وآ ارها على جودة األداء المهني: دراسة ميدانية على مكاتة المراجعة في المملكة العربية السعودية", 

 (.1العدد ) (,20, االقتصاد واشدارة, المجلد )مجلة جامعة الملك عبدالعزيز
 ( ,2011الشوبكي, يوني عليان" ,) أ ر المعلومات المحاسبية التي خضعت للمراجعة في تنشيط حركة

(, جامعة الشرق 28, العدد )مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية", األسهم في بورصة عمان
 األوسط.

 ( ,1990الشيرازي, عباي مهدي ,)"والنشر, الطبعة ذات السالسل للطباعة  ,"نظرية المحاسبة
 األولى, الكويت.

 ( ,2005الصبان, محمد وسليمان, محمد ,)"الدار "األس  العلمية والعملية لمدقق الحسابات ,
 الجامعية, القاهرة, مصر.

 ( ,فجوة التوقعات في مهنة المراجعة وأسالية تضييقها", 1998صبيحي, محمد حسني عبدالجليل" ,)
 (, كلية التجارة, جامعة حلوان, مصر.3, العدد )التجاريةالمجلة العلمية للبحوث والدراسات 

 ( ,دراسة انتقادية لمعيار المراجعة الدولي الخا  بتقرير المراجع 2000صبيحي, محمد حسني" ,)
مجلة الدراسات والبحوث عن القواتم المالية في ضوء المتطلبات التشريعية والمهنية في مصر", 

 (.1لزقازيق, العدد ), كلية التجارة, جامعة االتجارية
 ( ,2012الصو , إياد سعيد ,) مدى فاعلية دور لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق"

, رسالة ماجستير غير الداخلي والخارجي: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في فلسطين"
 منشورة, الجامعة اشسالمية, قطاع غزة.

 ( ,2008الطويل, عمار أكرم ,)مصارف على التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر: "مدى اعتماد ال
", رسالة ماجستير غير منشورة, دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الوطنية في قطاع غزة

 كلية التجارة, الجامعة اشسالمية, قطاع غزة.
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 ( ,2008عاشور, ع مان زياد ,) مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة الفلسطينية"
(: 1صاح المحاسبي في قوائمها المالية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )بمتطلبات اإلف

", رسالة ماجستير غير منشورة, دراسة تحليلية من جهة نظر مدققي الحسابات في فلسطين
 الجامعة االسالمية, قطاع غزة فلسطين.

 ( ,مدخل مقترح لترشيد قرارات اختيار وت 2005عبداللطيع, ناصر نور الدين" ,) يير ومكافأة مراقبي
وأبعادها ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حوكمة الشركات الحسابات في إطار حوكمة الشركات", 

 , كلية التجارة, جامعة االسكندرية.المحاسبية واإلدارية واالقتصادية
 ( ,2007عبداهلل, خالد أمين ,) دار واتل  ,اإلطار النظري والعملي" –"علم تدقيق الحسابات

 , األردن.للنشر, عمان
 ( ,2009عبدالناصر, عيد محمود ,)" أثر الخدمات بخالف المراجعة على مخاطر العميل وقبوله

، "دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر :وقرارات تخصيص فريق المراجعة واستقالل المراجع
 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بني سويع, مصر.

  ,(, "عوامل ت يير مدقق الحسابات الخارجي في 1997)علقم, محمد أحمد والرجبي, محمد تيسير
, الجامعة األردنية دراسات في العلوم اإلداريةالشركات المساهمة العامة األردنية: دراسة ميدانية", 

 (.1(, العدد )24, كلية االقتصاد والعلوم اشدارية, المجلد )
 ( ,2010عليان, حازم فؤاد ,)لشركات المدرجة في سوق "أس  اختيار المراجع الخارجي في ا

فلسطين لألوراق المالية: دراسة تحليلية مقارنة من وجهتي نظر المراجعين الخارجيين 
 , رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة االسالمية, غزة.والشركات"

 ( ,2006عوض, أمال محمد" ,)جودة على الحسابات لمراجع الصناعي التخص  ا ر واختبار دراسة 
, مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية, "المصرية بالبورصة المقيدة للشركات اسبيةالمح األرباح
 (, كلية التجارة, جامعة االسكندرية.1العدد )

 ( ,تحليل أهمية العوامل المؤ رة في ت يير المراجع الخارجي في 2003الفضل, مؤيد محمد علي" ,)
, المجلة العربية للمحاسبةن القانونيين", العراق: دراسة مقارنة من وجهات ن ر الشركات والمراجعي

 (.1(, العدد )6المجلد )
 ( ,2006الفضل, مؤيد محمد ونور, عبدالناصر ابراهيم" ,)تأخير في المؤ رة العوامل أهمية تحليل 

 كل في القانونيين والمدققين المديرين ن ر وجهة من مقارنة دراسة: للشركات السنوية التقارير إصدار
 (.2(, العدد )33المجلد ) مجلة العلوم اإلدارية,", ألردنوا العراق من
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 ( ,2004فؤاد, ريمون ميالد ,) جودة المراجعة وانعكاساتها على استبدال مراجعي الحسابات"
 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الزقازيق, جمهورية مصر العربية.في مصر: دراسة ميدانية"

 ( ,2012القيق, أمير جمال ,)بيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في "مدى تط
 رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة االسالمية, قطاع غزة. قطاع غزة: دراسة ميدانية",

 ( ,الت يير الدوري اشلزامي للمراجعين وأ ره على جودة عملية 2010مبارك, الرفاعي إبراهيم" ,)
, مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمينالسعودية", المراجعة: دراسة تطبيقية على شركات المساهمة 

 (, جامعة القاهرة, جمهورية مصر العربية.76العدد )
 ( ,2008المبروك, عبدالسالم" ,) االتجاهات المعاصرة في المراجعة وأثرها على تطور المهنة في

 ", رسالة دكتوراة غير منشورة, جامعة أم درمان اشسالمية, السودان.دولة قطر
 ,للبحوث العلمية المجلة"مدخل مقترح لتقييم جودة أداء المراجعة",  (,2001إيمان أحمد, ) مجاهد 

دارة التجارة كلية, التجارية والدراسات  (.3العدد ), حلوان جامعة, األعمال وا 
 ( ,1995مجاهد, محمد عبداهلل" ,) تأخير تقرير المراجعة وأ ر ذلك على المحتوى اشخباري الالزم

(, كلية 1, العدد )مجلة الدراسات المالية والتجارية", ت مار فى سوق األوراق الماليةلقرارات االس
 التجارة, جامعة القاهرة, مصر.

 ( ,2008مسواك, حميد عبداهلل علي ,) العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي: دراسة"
معة أسيوط, جمهورية , رسالة ماجستير غير منشورة, جانظرية ميدانية في الجمهورية اليمنية"

 مصر العربية.
 ( ,أهمية التخص  المهني للمراجع في تحسين تقدير مخاطر 2011المقطري, معاذ صالح" ,)

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية المراجعة: دراسة ميدانية في الجمهورية اليمنية", 
 (.4(, العدد )27, المجلد )والقانونية

 ( ,2013منصور, نسرين محمد ,)دى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ "م
, رسالة االستقاللية: دراسة ميدانية على مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة"

 ماجستير غير منشورة, الجامعة االسالمية, غزة.
 ( ,درلسة اختيارية لبعض العوامل الهامة المؤ رة على است1991يماني, عبداهلل قاسم ,) قالل المراجع

الخارجي من وجهة ن ر المراجعين والمقترضين ومحللي االست مار في المملكة العربية السعودية", 
 , الرياض, المملكة العربية السعودية.مجلة االدارة العامة



                                                    قائمة المراجع  العلمية                                                             العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي  

 

 
131 

 ( , 2011يوسع, اسالم محفو ,) قيا  أثر فجوة التوقعات في المراجعة على قرارات"
رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة,  المالية في مصر",المستثمرين في سوق األوراق 
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 قائمة المالحق
 (1ملحق رقم )

 وجهة إلى إدارات الشركاتاالستبانة الم
 غزة – اإلسالمية الجامعة

 العليـــــا الدراسات عمادة

 التجــــــــــارة كليــــــــــة

 قسم المحاسبة والتمويل

 فظه اهللح  .............................................................الفاضل/السيد 

 السلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته    
 ،،وبعد ،تحية طيبة         

   الموضوع/ استبانة لدراسة علمية

ميدانية دراسة "العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي: يقوم الباحث بإعداد استبانة لدارسة    
وذلك كمتطلة تكميلي لنيل ", على مكاتب المراجعة والشركات المساهمة العامة في قطاع غزة

 بة والتمويل.درجة الماجستير في المحاس

ون رًا لخبرتكم العلمية والعملية في هذا المجال فإنه يشرفني مساهمتكم في هذه الدراسة من     
ن دقة إخالل التفضل باالطالع على هذه االستبانة واشجابة على أستلتها بكل موضوعية, حيث 

إلى نتاتج سليمة نتاتجها تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتكم, مما يساعد الباحث في الوصول 
 ودقيقة.

ويتقدم الباحث بالشكر الجزيل والتقدير لسيادتكم ن ير تعاونكم الم مر شتمام هذا البحث, ويؤكد    
لكم الحر  الشديد على سرية البيانات المقدمة من قبلكم وأنها لن تستخدم إال ألغراض البحث 

 العلمي فقط.
 حترام والتقدير ،،،وتفضلوا بقبول فائق اال                    

 الباحث                                                                        

 عبداهلل ممتاز محمود                                                          
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 القسم األول: معلومات عامة:
 العبارات التالية:( في البديل المناسة لكل عبارة من √الرجاء وضع إشارة )

 العمر بالسنوات: (1
      سنة                  30أقل من    30 -  سنة 40أقل من 
     40 -  سنة    50أقل من                       50 سنة فأك ر 

 التخصص العلمي: (2
                            محاسبة                   إدارة علوم مالية ومصرفية 

    اقتصاد                                        (.................................أخرى )الرجاء ذكرها 

 المؤهل العلمي: (3
     بكالوريوي                                       ماجستير 
     دكتوراه                                        (.................................أخرى )الرجاء ذكرها 

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي: (4
      سنوات                 5أقل من            5 –  سنوات 10أقل من 
     10 -  سنة    15أقل من         15 سنة فأك ر 

 الوظيفة الحالية: (5
        مدير عام, ناتة, مساعد مدير عام           مدير مالي 
                    رتيي حسابات                                                                         (.................................أخرى )الرجاء ذكرها 

 القطاع الذي تتبع له الشركة: (6
                قطاع الخدمات              قطاع الصناعة        قطاع االست مار 
        قطاع البنوك            قطاع التأمين 

 هل تم تغيير المراجع الخارجي للشركة خلل السنوات الخمس األخيرة: (7
                                               ال  نعم 
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 القسم الثاني: محاور الدراسة:

حسة ما تراه  اسة لكل عبارة من العبارات التاليةالمن المكان ( في√الرجاء وضع إشارة )
 :مناسباً 

بين العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية حصائية إعلقة ذات داللة  المحور األول: توجد
 المراجع الخارجيوبين تغيير 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

عة 
رتف
م

فعة جداً 
مرت

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

ضة  
خف
من

 جداً 

1 
ر المراجع الخارجي بسبب إصداره لتقرير متحفظ أو قد يتم تغيي

      االمتناع عن إبداء الرأي 

2 
عدم موافقة المراجع على التنازل عن تحفظاته قد يؤدي إلى 

      تغييره

3 
تشدد المراجع الخارجي في تفسير وتطبيق المبادئ أو المعايير 

      المحاسبية قد يؤدي إلى تغييره

4 
لمراجع الخارجي بسبب الخلف بين إدارة الشركة قد يتم تغيير ا

      والمراجع حول طرق العرض واإلفصاح المحاسبي 

5 
قد يتم تغيير المراجع الخارجي بسبب الخلف بين إدارة الشركة 

جراءات المراجعة       والمراجع حول نطاق وا 

6 
قد يتم تغيير المراجع الخارجي بسبب الخلف بين الشركة 

      حول تقدير الدخل الخاضع للضريبة والمراجع

وبين  مراجعةبمكتب ال العوامل المرتبطةحصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الثاني: توجد
 مراجع الخارجيالتغيير 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

عة 
رتف
م

فعة جداً 
مرت

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

ضة  
خف
من

 جداً 

1 
عالية يكون احتمال مكتب المراجعة الذي يقدم خدماته بجودة 

      أقل جودة  اتكون خدماته تيتغييره أقل من المكاتب ال

2 
ارتفاع قيمة األتعاب التي يتقاضاها مكتب المراجعة مقارنة بأتعاب 

      المكاتب األخرى قد يؤدي إلى تغييره

3 
قد يتم تغيير المراجع الخارجي بسبب عدم قدرة المراجع على تقديم 

      رى بخلف خدمات المراجعةخدمات إضافية أخ
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4 
مكتب المراجعة كبير الحجم قد يكون تغييره أقل من مكتب 

      المراجعة صغير الحجم

5 
مكتب المراجعة ذو الشهرة الواسعة والسمعة الحسنة يكون احتمال 

      تغييره أقل من مكتب المراجعة ذو الشهرة والسمعة المحدودة

6 
يؤدي قد  نية ألعضاء فريق المراجعةضعف مستوى الكفاءة المه
      إلى تغيير المراجع الخارجي

7 
مكتب المراجعة المتخصص مهنيًا في مراجعة منشآت متماثلة في 
      النشاط قد يكون تغييره أقل من مكاتب المراجعة غير المتخصصة

8 
قلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء فريق المراجعة يؤدي 

      تمال تغيير المراجع الخارجيإلى اح

9 
يؤدي تأخر البعد الزمني إلصدار تقرير المراجعة بعد نهاية السنة 

      المالية إلى احتمال تغيير المراجع الخارجي

10 
قيام مكتب المراجعة بتغيير شريك المراجعة أو المدقق الرئيسي 

      بشكل دوري قد يؤدي إلى تغيير المراجع الخارجي

 المراجعة بالشركة محلالعوامل المرتبطة حصائية بين إعلقة ذات داللة  محور الثالث: توجدال
 مراجع الخارجيالوبين تغيير 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

عة 
رتف
م

فعة جداً 
مرت

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

ضة  
خف
من

 جداً 

1 
تغيير اإلدارة العليا والرغبة في تعيين مراجع خارجي ليس له صلة 

      لسابقة قد يؤدي إلى تغيير المراجع الخارجيباإلدارة ا

2 
قد تقوم الشركات بتغيير المراجع الخارجي عند نمو حجمها وتعقد 

      أنشطتها المالية والمحاسبية
      قد تقوم الشركات بتغيير المراجع عند تعثر وضعها المالي 3
4 

غياب أو ضعف دور لجان المراجعة في الشركات يؤدي إلى 
      تفاع حاالت تغيير المراجع ار 

5 
قد تقوم الشركات بتغيير مراجعيها إلتباعها سياسة التغيير الدوري 

      المنتظم للمراجعين 

6 
قد تقوم الشركات بتغيير المراجع الخارجي للحصول على 

      تسهيلت ائتمانية وكسب ثقة المستثمرين

7 
اجع يؤدي إلى احتمال ضعف العلقات الشخصية بين اإلدارة والمر 

      تغيير المراجع الخارجي

8 
اندماج الشركات محل المراجعة وتعقد عملياتها المالية 

      والمحاسبية قد يؤدي إلى تغيير المراجع الخارجي
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وبين تغيير  لمراجعةا بيئةب العوامل المرتبطةحصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الرابع: توجد
 جيمراجع الخار ال

 الفقرة م
 درجة الموافقة

عة 
رتف
م

فعة جداً 
مرت

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

ضة  
خف
من

 جداً 

1 
شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة من خلل قبول أتعاب قليلة ال 

يؤدي إلى ارتفاع حاالت التغيير قد تتناسب مع المجهود ألدائها 
 للمراجعين الخارجيين

     

2 
من خلل تقديم خدمات قد شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة 

تهدد استقللية المراجع قد يؤدي إلى ارتفاع حاالت التغيير 
 للمراجعين الخارجيين

     

3 

سيطرة عدد من شركات المراجعة الدولية على سوق المراجعة 
يؤدي إلى ارتفاع أعباء عمليات المراجعة عليها وبالتالي تخفيض 

يؤدي إلى ارتفاع  جودة الخدمات المقدمة من خللها مما قد
 حاالت التغيير للمراجعين الخارجيين

     

4 
عدم وجود طرف ثالث للفصل في النزاعات والخلفات بين المراجع 

      والشركات قد يؤدي إلى ارتفاع حاالت التغيير للمراجعين 

5 
غياب وضعف القوانين والتشريعات التي توفر الحماية للمراجع قد 

      ت التغيير للمراجعين الخارجيينيؤدي إلى ارتفاع حاال

6 
قصور وضعف دور الجهات المنظمة للمهنة في توفير الحماية 
      للمراجع قد  يؤدي إلى ارتفاع حاالت التغيير للمراجعين الخارجيين
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 (2ملحق رقم )

 االستبانة الموجهة إلى المراجعين الخارجيين
 غزة – اإلسالمية الجامعة

 العليـــــا دراساتال عمادة

 التجــــــــــارة كليــــــــــة

 قسم المحاسبة والتمويل

 فظه اهللح  .............................................................الفاضل/السيد 

 السلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته    
 ،،وبعد ،تحية طيبة         

   الموضوع/ استبانة لدراسة علمية
ميدانية دراسة "العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي: يقوم الباحث بإعداد استبانة لدارسة    

وذلك كمتطلة تكميلي لنيل ", على مكاتب المراجعة والشركات المساهمة العامة في قطاع غزة
 درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل.

لمجال فإنه يشرفني مساهمتكم في هذه الدراسة من ون رًا لخبرتكم العلمية والعملية في هذا ا    
ن دقة إخالل التفضل باالطالع على هذه االستبانة واشجابة على أستلتها بكل موضوعية, حيث 

نتاتجها تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتكم, مما يساعد الباحث في الوصول إلى نتاتج سليمة 
 ودقيقة.

لتقدير لسيادتكم ن ير تعاونكم الم مر شتمام هذا البحث, ويؤكد ويتقدم الباحث بالشكر الجزيل وا   
لكم الحر  الشديد على سرية البيانات المقدمة من قبلكم وأنها لن تستخدم إال ألغراض البحث 

 العلمي فقط.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،                    

 الباحث                                                                        

 عبداهلل ممتاز محمود                                                          
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 القسم األول: معلومات عامة:
 ( في البديل المناسة لكل عبارة من العبارات التالية:√الرجاء وضع إشارة )

 العمر بالسنوات: (1
      سنة      30أقل من                30 -  سنة 40أقل من 
     40 -  سنة    50أقل من                       50 سنة فأك ر 

 التخصص العلمي: (2
 محاسبة                          إدارة علوم مالية ومصرفية 
    اقتصاد                                 (.................................أخرى )الرجاء ذكرها 

 المؤهل العلمي: (3
     بكالوريوي                                       ماجستير 
     دكتوراه                                        (.................................أخرى )الرجاء ذكرها 

 عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق: (4
     سنوات                 5ن أقل م            5 –  سنوات 10أقل من 
     10 -  سنة    15أقل من         15 سنة فأك ر 

 الوظيفة الحالية: (5
           صاحة او شريك مكتة مراجعة            مدقق رتيسي مدير تدقيق 
                   مساعد مدقق                                            (.................................أخرى )الرجاء ذكرها 

 حجم مكتب المراجعة من حيث عدد الموظفين: (6
      مو فين              10أقل من     10 -  30أقل من 
     30 -  70أقل من                        70 مو ع فأك ر 

المساهمة بعزل المراجع من خلل الجمعية العامة  في الحاالت التي تقوم فيها الشركات (7
 للمساهمين، ما مدى مساهمة إدارة الشركة في هذا القرار:

               مرتفعة جدًا              مرتفعة                متوسطة            
                         ضعيفة                        ال عالقة لها 
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 قسم الثاني: محاور الدراسة:ال

حسة ما تراه  المناسة لكل عبارة من العبارات التالية المكان ( في√الرجاء وضع إشارة )
 :مناسباً 

بين العوامل المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية حصائية إعلقة ذات داللة  المحور األول: توجد
 المراجع الخارجيوبين تغيير 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

عة 
رتف
م

فعة جداً 
مرت

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

ضة  
خف
من

 جداً 

1 
قد يتم تغيير المراجع الخارجي بسبب إصداره لتقرير متحفظ أو 

      االمتناع عن إبداء الرأي 

2 
عدم موافقة المراجع على التنازل عن تحفظاته قد يؤدي إلى 

      تغييره

3 
و المعايير تشدد المراجع الخارجي في تفسير وتطبيق المبادئ أ

      المحاسبية قد يؤدي إلى تغييره

4 
قد يتم تغيير المراجع الخارجي بسبب الخلف بين إدارة الشركة 

      والمراجع حول طرق العرض واإلفصاح المحاسبي 

5 
قد يتم تغيير المراجع الخارجي بسبب الخلف بين إدارة الشركة 

جراءات المراجعة       والمراجع حول نطاق وا 

6 
قد يتم تغيير المراجع الخارجي بسبب الخلف بين الشركة 

      والمراجع حول تقدير الدخل الخاضع للضريبة

وبين  مراجعةبمكتب ال العوامل المرتبطةحصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الثاني: توجد
 مراجع الخارجيالتغيير 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

عة 
رتف
م

فعة جداً 
مرت

 

وس
مت

ضة طة
خف
من

ضة  
خف
من

 جداً 

1 
مكتب المراجعة الذي يقدم خدماته بجودة عالية يكون احتمال 

      أقل جودة  اتكون خدماته تيتغييره أقل من المكاتب ال

2 
ارتفاع قيمة األتعاب التي يتقاضاها مكتب المراجعة مقارنة بأتعاب 

      المكاتب األخرى قد يؤدي إلى تغييره

3 
لمراجع الخارجي بسبب عدم قدرة المراجع على تقديم قد يتم تغيير ا

      خدمات إضافية أخرى بخلف خدمات المراجعة
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4 
مكتب المراجعة كبير الحجم قد يكون تغييره أقل من مكتب 

      المراجعة صغير الحجم

5 
مكتب المراجعة ذو الشهرة الواسعة والسمعة الحسنة يكون احتمال 

      أقل من مكتب المراجعة ذو الشهرة والسمعة المحدودةتغييره 

6 
يؤدي قد  ضعف مستوى الكفاءة المهنية ألعضاء فريق المراجعة

      إلى تغيير المراجع الخارجي

7 
مكتب المراجعة المتخصص مهنيًا في مراجعة منشآت متماثلة في 

      ةالنشاط قد يكون تغييره أقل من مكاتب المراجعة غير المتخصص

8 
قلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء فريق المراجعة يؤدي 

      إلى احتمال تغيير المراجع الخارجي

9 
يؤدي تأخر البعد الزمني إلصدار تقرير المراجعة بعد نهاية السنة 

      المالية إلى احتمال تغيير المراجع الخارجي

10 
لمراجعة أو المدقق الرئيسي قيام مكتب المراجعة بتغيير شريك ا

      بشكل دوري قد يؤدي إلى تغيير المراجع الخارجي

 المراجعة العوامل المرتبطة بالشركة محلحصائية بين إعلقة ذات داللة  المحور الثالث: توجد
 مراجع الخارجيالوبين تغيير 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

عة 
رتف
م

فعة جداً 
مرت

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

ضة  
خف
من  داً ج

1 
تغيير اإلدارة العليا والرغبة في تعيين مراجع خارجي ليس له صلة 

      باإلدارة السابقة قد يؤدي إلى تغيير المراجع الخارجي

2 
قد تقوم الشركات بتغيير المراجع الخارجي عند نمو حجمها وتعقد 

      أنشطتها المالية والمحاسبية
      تعثر وضعها الماليقد تقوم الشركات بتغيير المراجع عند  3
4 

غياب أو ضعف دور لجان المراجعة في الشركات يؤدي إلى 
      ارتفاع حاالت تغيير المراجع 

5 
قد تقوم الشركات بتغيير مراجعيها إلتباعها سياسة التغيير الدوري 

      المنتظم للمراجعين 

6 
قد تقوم الشركات بتغيير المراجع الخارجي للحصول على 

      ت ائتمانية وكسب ثقة المستثمرينتسهيل

7 
ضعف العلقات الشخصية بين اإلدارة والمراجع يؤدي إلى احتمال 

      تغيير المراجع الخارجي

8 
اندماج الشركات محل المراجعة وتعقد عملياتها المالية 

      والمحاسبية قد يؤدي إلى تغيير المراجع الخارجي
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وبين تغيير  لمراجعةا بيئةب العوامل المرتبطةحصائية بين إذات داللة علقة  المحور الرابع: توجد
 مراجع الخارجيال

 الفقرة م
 درجة الموافقة

عة 
رتف
م

فعة جداً 
مرت

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

ضة  
خف
من

 جداً 

1 
شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة من خلل قبول أتعاب قليلة ال 

فاع حاالت التغيير يؤدي إلى ارتقد تتناسب مع المجهود ألدائها 
 للمراجعين الخارجيين

     

2 
شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة من خلل تقديم خدمات قد 
تهدد استقللية المراجع قد يؤدي إلى ارتفاع حاالت التغيير 

 للمراجعين الخارجيين
     

3 

سيطرة عدد من شركات المراجعة الدولية على سوق المراجعة 
باء عمليات المراجعة عليها وبالتالي تخفيض يؤدي إلى ارتفاع أع

جودة الخدمات المقدمة من خللها مما قد يؤدي إلى ارتفاع 
 حاالت التغيير للمراجعين الخارجيين

     

4 
عدم وجود طرف ثالث للفصل في النزاعات والخلفات بين المراجع 

      والشركات قد يؤدي إلى ارتفاع حاالت التغيير للمراجعين 

5 
غياب وضعف القوانين والتشريعات التي توفر الحماية للمراجع قد 

      يؤدي إلى ارتفاع حاالت التغيير للمراجعين الخارجيين

6 
قصور وضعف دور الجهات المنظمة للمهنة في توفير الحماية 
      للمراجع قد  يؤدي إلى ارتفاع حاالت التغيير للمراجعين الخارجيين
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 قائمة بأسماء المحكمين
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 الوظيفة االسم

 أستاذ المحاسبة في الجامعة االسالمية أ.د سالم عبداهلل حلي 1
 في الجامعة االسالمية أستاذ المحاسبة أ.د علي عبداهلل شاهين 2
 الجامعة اشسالميةأستاذ المحاسبة المساعد في  د. ناهض الخالدي 3
 جامعة األقصىكاديمي في محاضر أ د. اسكندر نشوان 4
 جامعة األقصىمحاضر أكاديمي في  د. عبدالناصر وادي 5
 وزارة التربية والتعليممدير اشدارة المالية في  د. أكرم حماد 6

 


