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 ملخص الدارسة  
 

 
 

مدى التزام مراجع الحسابات الخارجي في قطاع غزة بتطبيق  التعرف علىالدراسة إلى هذه هدفت 
والتعرف على  على تحسين أدائه المهني، ذلك تأثيراستكشاف ة و المعايير الدولية لرقابة الجود

تم توزيعها على وقامت الباحثة بتصميم استبانة و  المعوقات التي تحول دون التطبيق اإللزامي لها،
" 55" مكتبًا، وتم استرداد "67عددها "بالغ كافة مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة وال

 .المنهج الوصفي التحليلي الباحثة انتهجت، %" تقريًبا82حليل بنسبة إرجاع "استبانًة صالحة للت
 

و كان من أهم نتائج هذه الدراسة وجود تطبيق نسبي لمتطلبات المعايير الدولية للرقابة على جودة 
مراجعة الحسابات ويؤثر ذلك إيجابيا على أدائهم المهني ، كما تبين وجود بعض أوجه القصور 

بعدم وجود خطة للمراجعة وتطبيق مدونة السلوك المهني إلى جانب قصور في قيام  فيما يتعلق
المؤسسات المشرفة على المهنة بدورها في الرقابة على الجودة وأشارت إلى وجود مخاوف لدى 
 "مكاتب المراجعة من تطبيق التفتيش  الخارجي ، ،وكان من أهم معوقات تطبيق معايير الرقابة

عدم وجود عقوبات تلحق بمكاتب المراجعة غير " " وكذلكالرقابة معاييرتطلبات صعوبة الوفاء بم
كما أشارت الدارسة إلى عدم كفاية مقومات مهنة مراجعة الحسابات   بالمعايير الدولية"،الملتزمة 

 في قطاع غزة للتطبيق اإللزامي لهذه المعايير .
 
الحسابات بشكل عام  مراجعةمزاولة مهنة إعادة النظر في قانون كما كان أهم توصياتها ضرورة  

من قبل المشرع الفلسطيني وتضمينه مواد قانونية تتعلق بإلزامية تطبيق معايير الرقابة على الجودة، 
وكذلك العمل على فصل االختصاصات بين كل من )مجلس المهنة، جمعية المحاسبين والمراجعين 

مكانية، جمعية مدققي الحسابات( بما يضمن نالفلسطينيي فرض  توحيد تبعية مكاتب المراجعة وا 
الالزمة إلمكانية الزام مكاتب  ةيالبيئ الرقابة على مكاتب المراجعة ، مع ضرورة توفير المرتكزات

محاضرات و تدريبية مراجعة الحسابات بتلك المعايير ، فضاًل عن قيام الجهات المهنية بعقد دورات 
زالة أي مخاوف متعلقة توعيتهم لوورش العمل لمكاتب المراجعة  بمتطلبات المعيار باإليجابيات وا 

فرض برنامج تدريبي إلزامي لمكاتب مراجعة الحسابات بشكل دوري وربطه بترخيص وكذلك 
 المكتب.
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Abstract 

 

This study aimed to identify the extent of the commitment of  applying the External 

Auditor in the Gaza Strip the international standards for quality control and to 

explore the impact of this on the improvement of professional performance, and to 

identify the obstacles that prevent the mandatory application of those standards. To 

achieve the objectives of the study the researcher designed a questionnaire a total of  

67 questionnaire  was distributed to all Audit Offices in Gaza Strip , 55  suitable 

questionnaires for analysis were returned with return rate of around "80%". the 

researcher adopted the descriptive analytical method .   

The most important results of the study is there is a relative applying  of 

international standards for quality control requirements on the audit and that is 

affecting positively on their professional performance, there are some deficiency  

about  that there is no audit plan, and applying a code of professional conduct, 

beside  there's deficiencies in the supervising the profession institutions and its role 

in quality control ,the researcher indicated the existence of concerns among audit 

firms from applying of the external inspection, the most obstacle to applying of 

quality control standards is "the difficulty of meeting the requirements of control 

standards", as well as the absence of sanctions of audit offices that is not committed 

to the standards, the study indicate that  the inadequacy of the elements of the 

auditing profession in the Gaza Strip for the mandatory application of these 

standards.  

 

And The main recommendations of the study is reconsider the Practicing Auditing 

Law by the Palestinian legislature And include legal provisions relating to 

mandatory applying of quality control standards, As well as work on the separation 

of competencies between both (The Council Of The Profession, Accountants And 

Auditors Palestinian Association, Auditors Association) in order to ensure the 

subordination of the unification of audit firms and the possibility of imposing 

control over audit firms, With the need to provide the necessary environmental 

pillars to oblige external audit offices to apply that’s standards, as well as  

Professional Union holding training courses ,lectures, workshops, to the audit 

offices  in order to make them aware of their advantage, and remove any related 

concerns of some of the requirements , and the imposition of  a periodically 

mandatory training program for external audit offices, and linking that to the 

licensing office.  
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 هداءإ
 

فكان دعاؤهم في الظلمات  إلى من شرفني إسعادهم بعد طول تقصير
  وواحًة الجأ إليها كلما تعبت من المسير سراجًا يضيء سواد حبري

 ...إلى رمزي العطاء

 والدي الكرميني
 

إلى الذين ساندوا وعاضدوا وأمضوا الساعات الطوال بين الترقب واألمل 
 ، إلى......والرجاء

 .أخيت الغالية  وولديها واء وأسرهم أخوتي األعز
 

 إلى الذين سالت دماؤهم الطاهرة على ثرى فلسطين

 شهدائنا األبرار
 

لى من أفنوا زهرات شبابهم وراء القضبان بحثا عن حرية مقدساتنا ا  و 

 البواسل. أسرانا
 

هدي خجال باكورة ما كتبت لعلي أُويف جزء من أبكل احلب 

 لقبولديين القديم سائلة من اهلل ا



 ه 

 شكر وتقدير
 

مامنا وقائدنا إوالصالة والسالم على انطالقًا من العرفان بالجميل وبعد شكر اهلل تعالى 
، فانه ليسرني أن أتقدم لى يوم الدينإحسان إه بتبع ن  وم   ،وقدوتنا محمد بن عبد اهلل

على  ،جربوع محمود وسفيبالشكر واالمتنان إلى مشرفي الفاضل األستاذ الدكتور/ 
 الدراسة.عداد إول صبره حتى انتهائي من ط
 

تقدير إلى األستاذ الدكتور/ علي عبد اهلل شاهين والدكتور/ الشكر وال بجزيلدم قتأكما 
ثرائها بمالحظاتهم  علي سليمان النعامي على تكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وا 

 وتوجيهاتهم القيمة.
 

دني في إتمام إعداد هذه الرسالة كما أتقدم بخالص شكري وامتناني لكل من ساع
والشكر موصول لمدققي الحسابات القانونيين الذين قاموا بتعبئة استبانة الدراسة 
والحصول على المعلومات األساسية للدراسة وكذلك جمعية مدققي الحسابات 
الفلسطينية وجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية والشكر والتقدير لكل من ساهم 

 يل مهمتي بأن وقف بجانبي أو شد من أزري أو مد لي يد العون والمساعدة .في تسه
 
ولكافة مكاتب مراجعة الحسابات  ،نجاز الرسالةإالشكر موصول لكافة من عاونني في و 

المهندس/  من خص بالشكر كاًل أكما  ،تي الميدانيةءاجراإنهاء إا في بدت تعاونً أالتي 
 ،نجاز الرسالةإعلى دعمهما لي حتى تم  ،شوافراس ال ، واألستاذ/يهاب الغصينإ
 .نجاز دراستيإ ىا في دعمي حتدخرا جهدً يلم  لذ ان  وال  
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 المقدمة: 1.1
ًرا بارًزا في اإلدارة واالقتصاد،  مراجعة الحسابات هي أحد العلوم االجتماعية التي تلعب د و 

ع سوق في زيادة االستثمارات وتوسي ماً في القوائم المالية، وعاماًل ها وتساعد على زيادة ودعم الثقة
األوراق المالية، وتساهم المراجعة في حماية المستثمرين والمتعاملين في األوراق المالية من مخاطر 

، كما (2007)نور وآخرون،سوء عرض األوراق المالية، ومخاطر الغش والتالعب في القوائم المالية 
كبيرة وفعالة في مة تخدم االقتصاد القومي ألهميتها لطوائف كبيرة من المجتمع، وقد ساهمت مساه

ا من عوامل عاماًل هامً تعد حماية االستثمارات، و لما تؤديه من خدمة في مجال  تنمية المجتمعات
النهضة االقتصادية والمالية، وخير عون للدولة في سبيل تحقيق أهدافها القومية وخاصة ما يتصل 

القتصادية واالجتماعية من خالل بتنمية اقتصادها، ورفع مستوى معيشة مواطنيها، وتوفير الرفاهية ا
 .(2011)محمود وآخرون، تنفيذ خططها في مراحلها المختلفة والكشف عن االنحرافات ومعالجتها. 

 
 خدماتها تقديم في لنجاحها الجمهور ثقة على يرئيس بشكل مراجعة الحسابات مهنةوتعتمد 

 من العديد هناك أن من لرغما وعلى المهنة، هذه مخرجات في مصلحة لديها التي األطراف لجميع
 االعتبار بعين هامزاولو  يأخذ أن من بد ال كان المختلفة األطراف مصالح بين التضارب أوجه

 كأمر المالية للقوائم الخارجي مراجعة الحسابات دور برز ولقد ف،األطرا لتلك المتنوعة المصالح
 دون تحول ومناسبة كافية وماتلمعل القوائم تلك شمول من التأكد أجل من مطلوبة وغاية ضروري
مراجعة  من الرئيسي الغرض أن من الرغم علىع. و المجتم فئات من لها المستخدمين تضليل

 المالية القوائم ووضوح عدالة مدى حول والمستقل المحايد الفني الرأي بداءإ هو الخارجي الحسابات
 المعتمدة مراجعة الحسابات لمعايير وفًقا والمدققة المعتمدة المحاسبية والمبادئ للقواعد وفًقا المعدة

 مكانيةا  و  المدققة المالية القوائم في الثقة توفير حول يتركز جوهرًيا دوًرا الحسابات لمراقب أن الإ
 عدم حالة وتخفيض القوائم لتك المستخدمة األطراف من االقتصادية القرارات اتخاذ في اعتمادها
األمر الذي يتطلب من مهنة  (،2006الجعفري، ) ستقبلالم في االقتصادية األحداث نم التأكد

مراجعة الحسابات وضع معايير ومستويات تضمن جودة األداء حتى تحتفظ مهنة المراجعة بثقة 
 المجتمع ككل.

 
المالية والقانونية المعاصرة  األوساطتنال مهنة مراجعة الحسابات اهتمامًا متزايدًا في كافة و 

المستفيدة  األطرافعند اتخاذ القرارات من  أساسية أهميةمحاسبات من ي مراجع الًا لما لرأنظر 
قد صاحب تطور النشاط و ، (2006)صبحي والذنيبات، المختلفة من البينات المالية المنشورة 

تطور في هدف المراجعة من اكتشاف  شآتاألشكال القانونية للمناالقتصادي وتعدد مجاالته وتنوع 
 بصورةكانت القوائم المالية تعبر ما تقرير اذا  إلىفي القوائم المالية والتالعب  واألخطاءالغش 

عملية المراجعة  إجراءاتعنها مما استدعى تطوير  أعدتعادلة عن نتائج العمليات في الفترة التي 
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جراءاتها  إطار فيو ، (2009)جمعة،نتائجها للمستفيدين منها وضمان جودتها  إيصالووسائل  وا 
 األداء جودة على لرقابةا معايير تأتي المقدمة الخدمات بمستوى واالرتقاء المهنة بتطوير االهتمام
 جودة على للرقابة نظام بوضع المراجعة مكاتب قيام ضرورة تؤكد تنظيمية، كمتطلبات المهني
 جودة على الرقابة معايير ومحددات متطلبات مع بالتوافق الحسابات، مراجع يؤديه الذي العمل
رشاد توجيه الجودة على الرقابة معايير فتحاول، الشأن بهذا الصادرة يالمهن األداء  مكاتب وا 

، بهدف ضمان الجودة في مكتب المراجعة والذي الجودة رقابة وسياسات لنظم وضعها في المراجعة
 .(2008)عوض، يؤدي االلتزام بها للحد من الممارسة غير المنظمة لمهنة مراجعة الحسابات.  

 
ة مراجعة الحسابات تقدًما ملحوًظا، وخاصة في الدول المتقدمة ومن مظاهر وقد شهدت مهن

هذا التقدم اهتمام المنظمات المهنية بجودة األداء المهني لمكاتب مراجعة الحسابات، ففي الواليات 
المتحدة األمريكية أصدرت لجنة معايير الرقابة على جودة األداء التابعة للمعهد األمريكي 

م، والذي تم 1979للرقابة على جودة مراجعة الحسابات في عام  اقانونيين إرشاداتهللمحاسبين ال
)مجاهد، م 1991م، أما المملكة المتحدة فأصدرت معاييرها لرقابة الجودة في 1996تطويره في عام 

، وفي الدول العربية كانت المملكة العربية السعودية رائدة في الوطن العربي حيث أصدرت (2001
 المراقبة المهني.  برنامج

 
ا خالل السنوات العشر ا كبيرً توسعً  فقد شهدت في فلسطين الحسابات مراجعةمهنة أما 
أو عدد العاملين في هذه  ،يتجلى ذلك من خالل عدد مكاتب المراجعة المرخصةو الماضية، 
خيرة في عدد والسبب الرئيسي لهذا التوسع هو الزيادة الكبيرة التي طرأت خالل األعوام األ ،المكاتب

المنشآت التجارية والمنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، والتي تعمل جميعها بموجب 
أنظمة واتفاقيات تقتضي تقديم حسابات مدققة من قبل مكاتب مرخصة إال أن النمو السريع لهذه 

أدى  المهنة قد رافقه حصول بعض التشوهات الهامة في بنية منشآت مراجعة الحسابات، مما
في  تدني هناك ن أإال  .(2004)مركز تطوير قطاع غزة،  النعكاسات جوهرية على أداء كثير منها

مستوى مهنة مراجعة الحسابات في فلسطين أدى إلى حاجة ماسة لتبني وتطبيق ضوابط تحكم 
رقابة جودة أعمال مكاتب مراجعة الحسابات وفق المعيار الدولي للرقابة على الجودة حيث إن 

فير خدمات بمستوى الكفاءة المتوقعة من جانب متلقي الخدمات أمر ضروري لكي يقدم تو 
حيث لم يكن في فلسطين حسب ، (2007)حماد، المحاسبون القانونيون مساهمة اقتصادية كبيرة 

 إلى باإلضافةأي مجهودات لتطبيق معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات بعض الدراسات 
 .(2006 ،وآخرون عليا؛ 2007؛ جربوع وحلس،2009 )درغام،المراجعة مهنة  وجود ضعف عام في
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 كلة الدراسة: مش 1.2
ـــى جـــودة  إن ـــة عل ـــة إلصـــدار معـــايير رقاب ـــة ومـــؤخًرا المحلي ـــة العالمي اتجـــاه المؤسســـات المهني

، التي هي مطلب حتمي لبقـاء بضمان جودة مراجعة الحسابات اهتمامهامراجعة الحسابات ينبع من 
والتـي يقابلهـا ضـعف فـي األداء المهنـي فـي مكاتـب المراجعـة المحليـة لعـدم التزامهـا بمعـايير  المهنة،

رقابــة جــودة مراجعــة الحســابات، والتــي أدت لتوجــه زبــائن خدمــة المراجعــة فــي محافظــات قطــاع غــزة 
 مــدى التــزام تحديــد فتمحــورت مشــكلة الدراسـة فــي عالميــة التــي تسـتخدم معــايير دوليــة،إلـى المكاتــب ال

 على جودة مراجعة الحسابات وأثره رقابةالمكاتب المراجعة في محافظات قطاع غزة بتطبيق معايير 
 للمشكلة يتمثل في التساؤل اآلتي: يعلى تحسين األداء المهني للمراجع الخارجي، والسؤال الرئيس

 
ة أعمــال مــا مــدى التــزام مراجــع الحســابات الخــارجي بتطبيــق المعــايير الدوليــة للرقابــة علــى جــود"

 "مراجعة الحسابات؟ وما أثر ذلك على تحسين أدائه المهني؟
 

 ومن هذا السؤال الرئيس تنبثق األسئلة التالية:
  قبول وعنصر المهنية المتطلبات عنصربتطبيق  الخارجي الحسابات راجعم التزامما مدى 

 ثره على تحسين أدائه المهني.أو  العمالء على والمحافظة
  والتطوير المهنية والكفاءة المهارة عنصر من بكل الخارجي الحسابات عراجم التزامما مدى 

 وأثره على تحسين أدائه المهني. المهني
  معايير من واإلشراف المهام توزيع عنصريب الخارجي الحسابات راجعم التزامما مدى 

 مراجعة الحسابات وأثره على تحسين أدائه المهني.  جودة على الرقابة
  ومراقبة الخبرة ذوي مع التشاور عنصري من بكل الخارجي الحسابات راجعم التزامما مدى 

جراءات سياسات تطبيق مراجعة الحسابات وبين تحسين  جودة على الرقابة معايير من وا 
 أدائه المهني.

  رقابة معيار لتطبيق قطاع غزة في العاملة المهنية الجمعيات مراقبةهل هناك عالقة بين 
 وبين تحسين أداء مراجع الحسابات المهني. تالحسابا مراجعة جودة

 
 فرضيات الدراسة: 1.3

 لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على مشكلتها اعتمدت الباحثة على الفرضيات اآلتية:
 :الفرضية الرئيسة األولى 

"ال توجد عالقة بين التزام مراجع الحسابات الخارجي بمعايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات 
 حسين أدائه المهني"وبين ت
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 ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 -الفرضية األولى: -

 الخارجي الحسابات راجعم التزامبين  05.0"ال توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية 
 تحسين أدائه المهني.وبين تأثير ذلك على  العمالء على والمحافظة وقبول المهنية لمتطلباتبا
 -الفرضية الثانية: -

 الخارجي الحسابات راجعم التزامبين  05.0ال توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية "
 وبين تأثير ذلك على تحسين األداء المهني عنده". المهني والتطوير المهنية والكفاءة المهارةب
 -الفرضية الثالثة: -

 الخارجي الحسابات راجعم التزامبين  05.0ند مستوى داللة إحصائية ال توجد عالقة ع"
 وبين تحسين أدائه المهني". واإلشراف المهام توزيعب
 -الفرضية الرابعة: -

 الخارجي الحسابات راجعم التزامبين  05.0ال توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية "
جراءات سياسات تطبيق ومراقبة الخبرة ويذ مع التشاورب وبين تحسين أدائه  المراجعة وا 

 المهني".
 -الفرضية الخامسة: -

 العاملة المهنية الجمعيات مراقبةبين  05.0ال توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية "
 ائه المهني".وبين تحسين أد الحساباتمراجعة  جودة رقابة معيار لتطبيق قطاع غزة في

 :الفرضية الرئيسية الثانية- 
حول التزام المراجع الخارجي بتطبيق معايير  05.0"توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية 

 رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى الخصائص الشخصية له، كاآلتي:
 .(مستوى التأهيل المهني -لعمرا -سنوات الخبرة -يمسمى الوظيفال -)المؤهل العلمي

 ويتفرع من تلك الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
حول مدى التزام المراجع الخارجي  05.0توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية  -

 .بتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها على تحسين أدائه المهني يعزى إلى المؤهل العلمي
حـــول التــزام المراجـــع الخــارجي بتطبيـــق  05.0قــة عنـــد مســتوى داللـــة إحصــائية توجــد عال -

 معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى مسمى الوظيفة. 
حـــول التــزام المراجـــع الخــارجي بتطبيـــق  05.0توجــد عالقــة عنـــد مســتوى داللـــة إحصــائية  -

 ودة على أعمال المراجعة يعزى إلى سنوات الخبرة.معايير رقابة الج
حـــول التــزام المراجـــع الخــارجي بتطبيـــق  05.0توجــد عالقــة عنـــد مســتوى داللـــة إحصــائية  -

 معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى العمر.
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لتــزام المراجـــع الخــارجي بتطبيـــق حـــول ا 05.0توجــد عالقــة عنـــد مســتوى داللـــة إحصــائية  -
 معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى مستوى التأهيل المهني.

 
 متغيرات الدراسة 1.4
 :المتغير التابع 
 .تحسين األداء المهني لمراجع الحسابات الخارجي 
 المتغيرات المستقلة: 
 رقابة على جودة مراجعة لمعايير ال المهنية لمتطلباتبا الخارجي الحسابات مراجع التزام

 .العمالء على والمحافظة بولق  الخاصة ب   الحسابات
 لمعايير الرقابة على جودة مراجعة  المهنية لمتطلباتبا الخارجي الحسابات مراجع التزام

 .المهني والتطوير المهنية والكفاءة المهارةالخاصة ب الحسابات
 لمعايير الرقابة على جودة مراجع  ةالمهني لمتطلباتبا الخارجي الحسابات مراجع التزام

 .واإلشراف المهام توزيعالخاصة ب الحسابات الخارجي
 لمعايير الرقابة على جودة مراجعة  المهنية لمتطلباتبا الخارجي الحسابات مراجع التزام

جراءاتها. سياسات تطبيق ومراقبة الخبرة ذويالخاصة ب الحسابات  المراجعة وا 
 لمعايير الرقابة على جودة مراجعة  المهنية لمتطلباتبا خارجيال الحسابات مراجع التزام

 معيار لتطبيق قطاع غزة في العاملة المهنية الجمعيات مراقبةالخاصة ب الحسابات الخارجي
 .الحسابات مراجعة جودة رقابة

  التزام المراجع الخارجي بتطبيق معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى
 خصية له كالتالي:الخصائص الش

 المؤهل العلمي. -
 مسمى الوظيفة. -
 سنوات الخبرة. -
 العمر. -
 مستوى التأهيل المهني. -

 
 أهداف الدراسة: 1.5

 ما يلي: للدراسة مجموعة من األهداف من أهمها
و ء على واقع مهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة، والعمل على النهوض  (1 محاولة تسليط الض 

ل تقديم التوصيات للمؤسسات والجمعيات المهنية العاملة من بمهنة المراجعة ككل، من خال
 خالل ما توصلت إليه الدراسة.
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التعرف على درجة مدى التزام مكاتب المراجعة في قطاع غزة بالمعايير الدولية الرقابة على  (2
الجودة، ومعرفة آراء مراجعي الحسابات في قطاع غزة حول تأثير تطبيق معايير رقابة الجودة 

 األداء المهني لمراجع الحسابات.على 

التعرف على أكثر معوقات تطبيق المعايير الدولية للرقابة على جودة مراجعة الحسابات من  (3
 وجهة نظر مكاتب المراجعة بقطاع غزة .

التعرف على مرتكزات المهنة المتوفرة في بيئة مراجعة الحسابات المحلية للتحقق من إمكانية  (4
 جودة مراجعة الحسابات بشكل إلزامي. فرض معايير الرقابة على

التعرف على آراء مراجعي الحسابات في مدى كفاية القوانين المنظمة لمهنة مراجعة  (5
 الحسابات.

 اقتراح التوصيات التي تساهم في تحسين األداء المهني لمراجع الحسابات في قطاع غزة . (6

 
 أهمية الدراسة: 1.6

 على كل من:  تتمثل أهمية الدراسة في الفوائد التي تعود

تعد الدراسة أداة لتوعيتها بأهمية تطبيق معايير الرقابة على جودة  مكاتب مراجعة الحسابات: (1
 مراجعة الحسابات والفوائد المرجوة منها وتأثير ذلك على أدائها المهني.

المؤسسات في  هذه: تسلط الدراسة الضوء على دور المؤسسات المهنية العاملة بقطاع غزة (2
مستوى المهنة لمراجع الحسابات من خالل تطبيق معايير الرقابة على الجودة من االرتقاء ب

خالل توعية مكاتب المراجعة بهذه المعايير وتعزيز اإليجابيات وكذلك إزالة المعيقات التي 
 تحول دون تطبيق معايير الرقابة على جودة المراجعة.

لرقابة على جودة مراجعة : تسليط الضوء على أهمية فرض معيار االمشرع الفلسطيني (3
 الحسابات، وأهمية إصدار التشريعات ذات العالقة.

: الدراسة تسلط الضوء على موضوع ذا أهمية يؤثر في زيادة الثقة في تقرير المجتمع المحلي (4
 مراجع الحسابات الخارجي ويزيد من مستوى اإلفصاح والمصداقية في التقارير المالية.

العربية والفلسطينية بدراسة  ة أن تعزز هذه الدراسة المكتبةتأمل الباحث: البحث العلمي  (5
 متخصصة حول تحسين جودة أداء مكاتب المراجعة.

: وذلك باإلثراء المعرفي لها بتعرفها على أهمية وحيثيات موضوع البحث، واكتسابها لباحثةا (6
لحسابات مدى التزام مكاتب مراجعة ا بتقييممعرفة علمية وخبرة عملية عن كيفية القيام 

 على الجودة وتأثير ذلك على تحسين جودتها. الخارجية بتطبيق معايير الرقابة
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 الدراسات السابقة: 1.7
تمثل الدراسات السابقة للباحث البوصلة التي تبين له اتجاهات البحث العلمي المطبقة في 

تبعة، وتفتح له مجال دراسته، وتمكنه من تحديد األنسب لموضوع دراسته من خالل المنهجيات الم
آفاقًا جديدة من خالل التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها، وقد استعرضت الباحثة في هذا 

دراسات أجنبية، وسيتم استعراض هذه  8دراسة محلية وعربية و 13دراسة سابقة منها  21اإلطار 
 .الدراسات وفق ترتيب زمني من األحدث إلى األقدم

 
 حلية والعربية:الدراسات الم 1.7.1   
"مدى تطبيق رقابـة الجـودة فـي مكاتـب مراجعـة الحسـابات فـي  بعنـوان: (2012دراسة )القيق ، (1)

 قطاع غزة"
هدفت هذه الدراسة الميدانية إلى التعرف على مدى تطبيق مفهوم رقابة جودة أعمال مراجعة 

رة فيها، ولتحقيق أهداف الحسابات وضوابطها وأهدافها وأهمية االلتزام بها فضاًل عن العوامل المؤث
 الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

أبرز نتائج الدارسة أنه يتوفر لدى مكاتب المراجعة العاملة بقطاع غزة التنظيم المهني 
الداخلي إال أنه غير كاٍف لتحقيق رقابة الجودة وأظهرت الدراسة الحاجة إلى تطوير المتطلبات 

ى مهنة مراجعة الحسابات فضاًل عن االهتمام والمتابعة إلجراءات الرقابة المهنية للقائمين عل
ق بول العمالء بعض النواقص وذلك نتيجة لطول  وكشفت عن الخلل في تقديم الخدمات االستشارية و 

 استمرارية العمالء.
عادة النظر  وأهم ما أوصت به الدراسة العناية بمهنة مراجعة الحسابات والنهوض بها، وا 

لزام المراجعين بمعايير الجودة بنصوص قانونية با لقوانين الملزمة لمهنة مراجعة الحسابات، وا 
مباشرة، وضرورة قيام الجهات المشرفة على المهنة بالقيام بالرقابة الدورية على المهنة وتوعية 

تب مراجعي الحسابات بأهمية اتباع ضوابط معايير الرقابة على الجودة ضرورة، وكذلك قيام مكا
 مراجعة الحسابات بإعداد مدونة سلوك مهني.

 
"تقيــيم مــدى التــزام مكاتــب المراجعــة العاملــة بقطــاع غــزة بعنــوان:  (2011 دراســة )أبويوســف، (2)

بتوفير متطلبات تحسين فاعلية رقابة جودة مراجعة الحسـابات الخـارجي وفًقـا لمعيـار مراجعـة 
 "220الحسابات الدولي رقم 

مدى التزام مكاتب المراجعـة فـي قطـاع غـزة بتـوفير متطلبـات تحسـين هدفت الدراسة إلى تقييم 
"، ولتحقيـــق أهـــداف 220فاعليـــة جـــودة مراجعـــة الحســـابات وفًقـــا لمعيـــار مراجعـــة الحســـابات الـــدولي "

الدراســة انــتهج الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي. وقــد أظهــرت الدراســة التــزام مكاتــب المراجعــة فــي 
 ".220فاعلية مراجعة الحسابات وفًقا للمعيار الدولية "قطاع غزة بتوفير متطلبات 
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وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجال المهنة ومن جمعية مراجعة 
الحسابات لمتابعة أداء مكاتب مراجعة الحسابات ورقابة جودة خدماتها والتزام موظفيها من خالل 

لزام مراجعي الحسابات بالمعيا  ".220ر الدولي رقم "مراجعة النظير، وا 
 
 سابات في قطاع غزة "المشكالت التي تواجه مدققي الحبعنوان: " (2009دراسة )درغام ، (3)

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشاكل التي تواجه مراجع الحسابات الخارجي الممارس 
مهنة أو للمهنة في قطاع غزة سواء كانت التي تختص باإلطار القانوني أو بالمؤسسات الراعية لل

أي مشاكل أخرى؛ وذلك القتراح الحلول، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة 
 " مراجًعا خارجًيا.30ووزعها على العينة المكونة من "

ومن أهم نتائج الدراسة عدم وجود إلزام من المؤسسات المنظمة للمهنة للمراجع الخارجي 
لية، وعدم قيام الجمعيات المهنية بالقيام بالدور الفاعل والمنوط بالمعايير المحاسبية والمراجعة الدو 

 بها من تنظيم وتطوير مهنة مراجعة الحسابات، والحاجة إلى تعديل القوانين المنظمة للمهنة.
وخلصت الدراسة إلى توصيات من أهمها: توعية مراجع الحسابات إلى أهمية االلتزام بآداب 

، وعقد الجمعيات المهنية 2004( لعام 9قانون مزاولة  المهنة رقم ) المهنة وسلوكها. و كذلك تعديل
 ورش العمل، والمؤتمرات؛ لتوعية ممارسي المهنة بمستجداتها.

 
"جـودة خدمـة المراجعـة دراسـة ميدانيـة تحليليـة  :بعنـوان (2008 ،النافعـابيو  التـويجري)دراسة  (4)

 "للعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المراجعين
 المراجعة خدمة على جودة المحتمل التأثير ذات العوامل حول المراجعين آراء معرفة إلى هدفت

 لمكتب العمالء تفضيل في العوامل المؤثرة تحديد وكذلك، نيالقانوني المحاسبين مكاتب بواسطة المؤداة

ر، وقد انتهج الباحثين المنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسة  المراجعة  95على آخ 
 اعتماًدا تصميمها تمراجًعا، وجمعت البيانات من خالل تصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة م

 الدراسات لها تتطرق لم والتي ،التأثير المحتملة العوامل بعض إضافة مع السابقة الدراسات على

 .البيانات تحليل تم ثم السابقة،
 :نظر المراجعين وجهة من المراجعة جودة يف تأثيًرا عوامل ثالثة أكثر بأن التحليل نتائج وكانت

 المراجعة مجال في المراجعة مكتب ألعضاء العملية لخبرةا . 

 عنها التقرير وكتابة وتقييمها المالية القوائم فحص عند الموضوعية. 

 األكاديمية بالشهادات متمثلة المراجعة مكتب ألعضاء العلمية الكفاءة. 

 أثيًرا في قرار التفضيل بين مكاتب المراجعة، هي:أن أكثر العوامل ت ةوتوصلت الدراس
 .التعامل السابق بين مكتب المراجعة والعميل 

 .أتعاب المراجعة 
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 .السمعة والشهرة لشركة أو مكتب المحاسبة 

 العوامـل لـبعض المتوقـع التأثير بين جوهرية فروق وجود اإلحصائي التحليل نتائج أوضحت كما

 عوامـل مـن وعـدًدا الجـودة عوامـل مـن عـدًدا أن التحليـل نتـائج مـن تبـين كـذلكع، الواقـ فـي ووجودهـا

 العلمـي، المؤهـل العمـر، المراجـع، وظيفـة نـوع يـأتي: ممـا أكثـر أو بواحـد جـوهري بشـكل تتـأثر التفضـيل

   .الخبرة المهني، المؤهل
 ومن أبرز توصيات الدارسة:

 مهنيــة والعلميـــة ألعضـــاء ضــرورة اهتمـــام مكاتــب المراجعـــة بزيـــادة وتنميــة مســـتوى الكفـــاءة ال
 مكاتبها، وذلك من خالل التدريب المستمر. 

  صـدار تصـنيف وجود جهة ملزمة تتابع بأمانـة وموضـوعية جـودة خدمـة المراجعـة المقدمـة وا 
 دوري للمكاتب بحسب درجة الجودة في العمل المؤدى.

  عطاء الوقت الكافيان ألداء عمل المراجعة؛ لما لهما من تأثير  ملحوظ.بذل الجهد وا 

  التــزام مكاتــب المراجعــة بالموضــوعية وأخالقيــات المهنــة عنــد فحــص القــوائم الماليــة وتقييمهــا
 واستقالل مكتب المراجعة عن منشاة العميل.

 

مجاالت مساهمة الجمعيات المهنية والجامعات بعنوان: " (2007)جربوع وحلس، دراسة (5)
دراسة تطبيقية على أعضاء  -الفلسطينية في تحسين األداء المهني للمراجع الخارجي

الجمعيات المهنية الممارسين للمهنة وأعضاء أقسام المحاسبة في كليات التجارة بالجامعات 
 الفلسطينية في قطاع غزة"

كان من أهم أهداف الدراسة توضيح مجاالت مساهمة الجمعيات المهنية والجامعات 
 الفلسطينية في تحسين األداء المهني للمراجع الخارجي.

ن أهم النتائج التي توصلت إليها أن الجمعيات المهنية في قطاع غزة لم تقم بالهيمنة وم
 والسيطرة على مهنة المحاسبة والمراجعة.

وأهم التوصيات التي قدمتها الدراسة ضرورة قيام الجمعيات المهنية في قطاع غزة بدعم 
يم والتدريب، وتشجيع تطبيق استقالل المراجعين وكفاءتهم المهنية عن طريق تحسين نوعية التعل

معايير المحاسبة والمراجعة الدولية عند إعداد القوائم المالية ومراجعتها كما أنه يحب تشجيع إنشاء 
برامج لتحسين مستوى خريجي أقسام المحاسبة بكليات التجارة، تهدف إلى تحسين المعارف 

وذلك من خالل التنويع في أساليب والمهارات باإلضافة إلى تغيير اتجاهات الخريجين، نحو العمل 
التدريس بما يسمح بقدر من المشاركة والعمل الجامعي، والعمل على بناء القدرات البحثية ومهارات 
كتابة التقارير المالية وتحليلها يجب على الجمعيات المهنية أن تنشئ لديها قسًما خاًصا لرقابة 

وم بمراقبة األعمال المهنية للمكاتب والشركات الجودة على أعمال مكاتب المراجعة وشركاتها، يق
 بقصد تحسين األداء المهني لها.
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"معوقات مهنة مراجعة الحسابات في مناطق السلطة  بعنوان: (2006دراسة )عليا وآخرون، (6)
 "الفلسطينية من وجهة نظر مدققي الحسابات بالتطبيق على الضفة الغربية

تواجه مهنة مراجعة الحسابات في الضفة الغربية هدفت الدراسة التعرف على المعوقات التي 
بهدف تطوير المهنة لتصبح قادرة على القيام بالدور المطلوب منها، تم توزيع استبانة على جميع 

 %(.60( مراجًعا، وبلغ نسبة الردود )160المراجعين المرخصين، والذي بلغ عددهم )
أُلولى منها تختص بالقوانين كان من أهم نتائج وجود ثالث مجموعات من المعوقات، ا

المنظمة للمهنة مثل: عدم كفاية التشريعات، وضعف النظام القضائي، وعدم تطبيق العقوبات بحق 
المدققين المخالفين، والمجموعة الثانية خاصة بجمعية مدققي الحسابات ذاتها، مثل: عدم تبنيها 

سباب تغيير المراجع ولمشاكل المدققين إلجراءات عقابية بحق المدققين المخالفين، وعدم متابعتها أل
همال الجمعية لخدمة أعضائها،  وعدم تدخلها للحد األدنى لألجور، والحد األعلى ل ق ُبول العمالء، وا 
أما المجموعة األخيرة من المعوقات فكانت تختص بمعوقات العمالء، من أهمها عدم إدراكهم للدور 

طريقة اختيارهم للمراجع، وعدم وجود معايير محددة  ىإلالحقيقي لمهنة مراجعة الحسابات إضافة 
قبال الشركات الكبيرة، والشركات الوافدة على خدمات المراجعين المرتبطين بمكاتب  لألتعاب، وا 
مراجعة عالمية، وتبين أن هناك معوقات أخرى تمثلت في ق بول دائرة ضريبة الدخل لقوائم مالية 

 الشركات العائلية والمنافسة غير المهنية بين المدققين.غير مدققة من مراجع خارجي وانتشار 
وأهم التوصيات التي قدمتها الدراسة تمثلت في إعادة النظر بالقوانين المنظمة لمهنة مراجعة 
الحسابات واهتمام السلطة التنفيذية بتطبيق القانون، والعمل على تنفيذ العقوبات المنصوص عليها 

عداد دراسات مستقبلية للتعرف على وتبني الجمعية اإلجراءات الع قابية فعالة بحق المخالفين، وا 
معوقات مهنة  مراجعة الحسابات من وجهة نظر األطراف األخرى ذات العالقة عند مدققي 

 الحسابات لكي تكتمل الصورة في أذهان صناع القرار.
 
ت من وجهة نظر "العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابا ( بعنوان:2005دراسة )أبوهين،  (7)

 مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين"

انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة والمتمثلة في التعرف على 
العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر مدققي الحسابات في فلسطين، وتحديد 

ائج وتوصيات تساهم في رفع وتطوير أداء مكاتب بنت جاألهمية النسبية لكل عنصر، والخرو 
 المراجعة في فلسطين وتقديم اإلرشادات للجمعيات والمؤسسات المنظمة للمهنة.

جراءات رقابة  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تبني مكاتب المراجعة لسياسات وا 
لخدمات المقدمة من قبل هذه الجودة على أعمال المراجعة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين جودة ا

المكاتب كما أظهرت الدراسة أن الجمعيات المهنية تلعب دوًرا هاًما في التأثر باإليجاب على جودة 
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مراجعة الحسابات مع ضرورة وجود إلزام قانوني من قبل هذه الجمعيات يلزم مكاتب المراجعة 
 ين لذلك.  باتباع نظام خاص لرقابة الجودة مع فرض عقوبات على المخالف

وأهم التوصيات التي قدمتها الدراسة هي ضرورة إلزام مكاتب المراجعة بأن يكون لديها قسم 
 خاص بمراقبة جودة أداء مكاتب المراجعة.

 
"فاعليـة مرتكـزات تنظـيم مهنـة مراجعـة الحسـابات فـي المملكـة  بعنوان: (2005دراسة )عمر،  (8)

 دراسة ميدانية" -ت المعاصرة العربية السعودية في مواجهة المشاكل والتحديا
أهم أهداف الدراسة تقييم مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية 
السعودية من خالل قياس مدى فاعليتها في التعامل مع المشاكل والتحديات التي تواجه المهنة، 

طراف ذات العالقة بالمهنة والحد من آثارها السلبية من وجهة نظر أعضاء المهنة الممارسين، واأل
 وانتهجت الباحثة النظرية اإليجابية.

وكان من أهم نتائج الدراسة أنه بالرغم من اتفاق األطراف محل الدراسة حول معرفتهم 
بمرتكزات المهنة في المملكة العربية السعودية إال إنه لم يتم االتفاق حول معرفتهم بالمشاكل 

 والتحديات التي تواجه المهنة.  
 أما أهم التوصيات فكانت:

  اشــتراك األكــاديميين فــي تعــديل القــوانين التــي تمــس مهنــة المراجعــة عــن طريــق األخــذ بــرأيهم
 العلمي من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عند أي قانون يتعلق بالمهنة.

  ق علميــة ضــرورة قيــام الجامعــات الســعودية بتــدريس مــواد المحاســبة والمراجعــة باســتخدام طــر
 حديثة كالحاسب اآللي من خالل واقع الممارسات العملية للمهنة.

  تــأمين أتعــاب المراجــع بحيــث تتناســب مــع الجهــد المهنــي المبــذول والتــي مــن شــأنها أن تســاعد
فـــي الوصـــول للجـــودة المطلوبـــة مـــن خـــالل وضـــع قواعـــد استرشـــادية عامـــة مـــن قبـــل الهيئـــة 

ألخــــذ بهــــا مــــن قبــــل الشــــركات فــــي تحديــــد األتعــــاب الســــعودية للمحاســــبين القــــانونيين يمكــــن ا
 المدفوعة األجر.

 

: "آثـار تطبيق برنامج مراقبة جودة األداء المهني في مكاتب بعنـوان (2005دراسة )الغامدي،  (9)
 المراجعة بالمملكة العربية السعودية"

دراسة ميدانيـة مقدمـة كجـزء مـن متطلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتير مـن جامعـة الملـك 
عبــد العزيــز دراســة آثــار تطبيــق برنــامج مـــراقبة جــودة األداء المهنــي علــى مكاتــب المراجـــعة بالمملكــة 
العـربية السعـودية، وقد استخدم الباحث منهج توظيـف النظريـة اإليجابيـة لدراسـة آثـار تطبيـق برنـامج 

فهــو يعتمــد علــى  مراقبــة جــودة األداء المهنــي علــى مكاتــب المراجعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
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بظـــاهرة معينـــة مـــن خـــالل مراجعـــة الدراســـات الســـابقة بهـــدف الوصـــول إلـــى  ؤوالتنبـــ رالشـــرح والتفســـي
 التابعة والمستقلة لهذه الظاهرة. تمجموعة من التعاريف وتحديد المتغيرا

وكانــت أهــم نتــائج الدراســة بــأن هنــاك عــدًدا مــن متطلبــات البرنــامج أثـــارت مخـــاوف ممارســي 
ثل متطلبات البرنامج المرتبطة بالفحص الدوري(، فضـاًل عن المشكالت التـي ترتبـت علـى المهنة )م

مكاتــــب المراجعــــة نتيجــــة تطبيــــق برنــــامج مراقبــــة جــــودة األداء المهنــــي )مثــــل ضــــرورة تــــوافر كــــوادر 
متخصصــة لمقابلــة متطلبــات البرنــامج، وزيــادة األعبــاء اإلداريــة لمنســوبي المكتــب، والضــغوط التــي 

فـرض أنظـمة السعودية(، وكذلك المعــوقات التـي تحـد مـن التـزام مكاتـب المراجعـة بجميـع  ترتبت عن
متطلبات البرنـامج )مثل االلتزام بالفحص الداخلي، واإلفصاح عـن عـدد العمليـات وأنواعهـا وقيمهـا(. 

ـمس إضــافًة إلــى ذلــك، فــإن التجربــة العمليــة لتطبيــق برنــامج مراقبــة جــودة األداء المهنــي خـــالل الخــ
سنــــوات المنصـــرمة تمخـــض عنهـــا عـــدد مـــن المصـــاعب المتعلقـــة ب ُنـــد ر ة  الفاحصـــين المـــؤهلين، وقلـــة 
اإلمكانــات الماديــة، وعــدم تــوافر مــدير متفــرم للبرنــامج ممــا تســبب فــي تــأخير تنفيــذ الفحــص الــدوري 

 على غالبية المكاتب، ولعدد من السنوات.
ة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة فـي وكانت أهم توصيات الدراسة ضـرورة قيام الهيئ

لجـنة مراقبة جودة األداء المهني بإعداد دراسة شاملة عن مـدى فـاعلية برنامج مراقبة جـودة األداء 
المهني كأحد ركـائز تنظيم مهنة مراجعة الحـسابات في المملكة العربية السعودية، ومـدى مساهمتها 

 ات المهنية المقدمة بواسطة مكاتب المراجعـة.في االرتقاء بمستوى أداء الخدم
 

"مدى مسئولية الجمعيات المهنية في رقابة الجودة على  ( بعنوان:2004دراسة )جربوع،  (10)
 أعمال مكاتب المراجعة وفًقا لمعايير المراجعة الدولية"

اســـتهدفت الدراســـة إظهـــار دور الجمعيـــات المهنيـــة وهيمنتهـــا علـــى مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة 
توجيــــه المهنــــة؛ لخدمــــة المجتمــــع وكســــب ثقــــة الجمهــــور عــــن طريــــق الجــــودة علــــى أعمــــال مكاتــــب ل

 المراجعة، كما انتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي. 
ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـة االرتبـــاط الوثيـــق بـــين تبنـــي مكاتـــب المراجعـــة 

جـــراءات رقابـــة الجـــودة علـــى أعمـــال المراجعـــ ة وتحســـين نوعيـــة الخـــدمات التـــي تقـــدمها، لسياســـات وا 
تحسين الربحية وتحسين نظـرة المجتمـع للمهنـة، وكـذلك تجنـب العقوبـات والجـزاءات المهنيـة  يوبالتال

كما أن إلزام مكاتب المراجعة بتطبيـق معيـار رقابـة الجـودة علـى أعمالهـا عنـد مراجعـة القـوائم الماليـة 
 ها لكافة المستفيدين من عمليات المراجعة. يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدم

ومـــن أهـــم التوصـــيات التـــي قـــدمتها الدراســـة هـــو تخصـــيص قســـم لرقابـــة الجـــودة علـــى أعمـــال 
 مكاتب المراجعة بالجمعيات المهنية بقصد تحسين األداء المهني لتلك المكاتب.
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الحسابات "مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب مراجعة بعنوان  (2004دراسة )الضلعي،  (11)
 في اليمن"

بهدف معرفة مدى إدراك مكاتب المراجعة في اليمن لمفهوم رقابة جودة مراجعة الحسابات 
وأهميتها ومدى التزام مكاتب المراجعة بتطبيق ضوابط رقابة الجودة، وقد استخدم الباحث المنهج 

اليمن  ةفي جمهوريالوصفي التحليلي، واشتمل مجتمع الدراسة على جميع مكاتب المراجعة العاملة 
" استبانًة، 26المستردة " تمكتب  مراجعة، وبلغت االستبانا 33" مكتًبا، أّما عينة الدراسة فبلغت 41"

 %" تقريًبا.78أي  ما نسبته "
وتوصلت لنتائج، م ن  أهمها: يوجد لدى مكاتب المراجعة في اليمن إدراك كاٍف لمفهوم رقابة 

قه، في حين إنه ال تسهم جمعية المحاسبين القانونيين في جودة مراجعة الحسابات وأهمية تطبي
اليمن في إبراز أهمية وتطبيق رقابة جودة مراجعة الحسابات في مكاتب المراجعة في اليمن، تقوم 

%"، وتختلف درجة تطبيق 81.1مكاتب المراجعة في اليمن بتطبيق ضوابط رقابة الجودة بنسبة "
جودة تبًعا الختالف حجم المكتب أو ارتباطه بمكتب مراجعة المكاتب للضوابط العامة لرقابة ال

أجنبي أو بتاريخ التأسيس أو بحصول الشريك المسئول عن مراجعة الحسابات على زمالة مهنية 
أجنبية أو بمراجعة المكتب لحسابات شركات أجنبية، يتفق ممثلو مكاتب المراجعة عينة الدراسة 

ن على أنه ال توجد مبررات لعدم قيام  مكاتب المراجعة في اليمن بتطبيق ضوابط رقابة الجودة، وا 
أكثر المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام رقابة الجودة يكمن في عدم تطور مهنة مراجعة 
الحسابات في اليمن بدرجة كافية وعدم وجود إلزام قانوني باتِّباع ضوابط رقابة الجودة، وغياب دور 

والجهات الرسمية المشرفة على مهنة مراجعة الحسابات في إلزام جمعية المحاسبين القانونيين، 
 مكاتب المراجعة في اليمن بتطبيق ضوابط رقابة الجودة. 

وخلصت الدراسة إلـى العديـد مـن التوصـيات لتطـوير نظـام رقابـة الجـودة فـي مكاتـب المراجعـة 
القـانونيين اليمنيـين فـي  في اليمن، ال يسهم كل من التعلـيم الجـامعي المحاسـبي، وجمعيـة المحاسـبين

إبراز مفهوم وأهمية تطبيق رقابة الجودة في مكاتب المراجعة. واالهتمام بمهنة مراجعة الحسابات في 
عــادة النظـر فــي القـوانين المنظمــة لمهنـة مراجعــة  الـيمن وبمـدققي الحســابات ورفـع مســتواهم المهنـي وا 

 ة الحسابات في اليمن.الحسابات للرقي بجودة الخدمات التي تقدمها مهنة مراجع
 

ـــوان (2003دراســـة )فلقـــي،  (12) "تطبيـــق معـــايير الرقابـــة النوعيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة  بعن
 السعودية وآثاره على جودة األداء المهني من وجهة نظر المكاتب المهنية"

دراسة ميدانية تستهدف الكشف عن آثار تطبيق معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات 
 ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث كل من المقابلة واالستبانة. السعودية، 

وكــان مــن أبــرز نتــائج الدراســة أهميــة ودور معــايير الرقابــة فــي تحســين جــودة األداء المهنــي 
ـــة فـــي عمـــل مراجـــع  ـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وزيـــادة الثق لمكاتـــب مراجعـــة الحســـابات العامل



15 

ت كــذلك الدراســة علــى أن تطبيــق مكاتــب مراجعــة الحســابات لمعــايير الحســابات والمصــداقية. وأســفر 
الرقابــة أدى إلــى زيــادة لتكــاليف عمليــة المراجعــة، وهــذه التكــاليف مبــررة بســبب المنــافع الكبيــرة التــي 

 تجنيها مكاتب المراجعة بسبب تطبيق معايير الرقابة. 
 وأهم توصيات الدراسة تمثلت في: 

 ية للمحاسبين القـانونيين فـي فحـص نظـم الرقابـة للمكاتـب حتـى يـتم ضرورة إسراع الهيئة السعود
 تقييم األنظمة، وتفعيل برنامج مراقبة جودة األداء المهني لكي يحقق األهداف من إنشائه.

  إجــــراء الهيئــــة المزيــــد مــــن النــــدوات واللقــــاءات لكــــل مــــن مكاتــــب مراجعــــة الحســــابات واألطــــراف
 وضح لهم أهمية المعايير وجدوى تطبيقها.المستفيدة من مكاتب المراجعة والتي ت

 
"الرقابة النوعية في مكاتب المحاسبين القانونيين في ( بعنوان 1998دراسة )خالف،  (13)

 المملكة العربية السعودية "
هدفت الدراسة إلى إجراء دراسة تحليلية مقارنـة لمعـايير الرقابـة علـى جـودة مراجعـة الحسـابات 

عربيــــة الســــعودية مــــع مــــا يماثلهــــا فــــي مــــن المعــــايير األمريكيــــة التــــي صــــدرت مــــؤخرا فــــي المملكــــة ال
والبريطانيـــة لتحديـــد أوجـــه التشـــابه واالخـــتالف بيـــنهم وكـــذلك اســـتطالع آراء مكاتـــب المراجعـــة بصـــدد 

 المعايير وكذلك آرائهم حول أهمية السياسات واإلجراءات المرتبطة بهذه المعايير.
 اسة: وابرز النتائج التي توصلت اليها هذه الدر 

  تأييـــد مكاتـــب المراجعـــة لجميـــع المعـــايير االسترشــــادية للرقابـــة علـــى جـــودة مراجعـــة الحســــابات
 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

  منســــوبيها بمتطلبــــات نظــــام المحاســــبين  بــــإبالمحــــرص مكاتــــب مراجعــــة الحســــابات الســــعودية
ة بعمــل المحاســب القــانوني ممــا يســاعد علــى ذات العالقــ األخــرى واألنظمــةالقــانونيين ولوائحــه 

 لهؤالء المنسوبين. األداءتحقيق جودة 

  الموظفين وقرارات الترقية. أداءال يوجد التزام في مكاتب مراجعة الحسابات باالتساق بين تقييم 

 مالء المرتقبين قبل التعاقد معهماهتمام مكاتب مراجعة الحسابات بتقييم الع. 

 كانت:واهم توصيات الدراسة 
  وقـرارات الترقيـة وتفسـير  األفـراد أداءمراعاة مكاتب مراجعة الحسابات االتساق بين عمليـة تقيـيم

بحيـث  األخـرى واألنظمـةنظـام المحاسـبين القـانونيين ولوائحـه  بأحكـامالمقصود بعنصـر االلتـزام 
 .يتم توضيح درجة االلتزام

 وضـع بـرامج تدريبيـة داخليــة أو  اهتمـام مكاتـب مراجعـة الحســابات بموضـوع التـدريب مـن خــالل
 المهني . األداءخارجية يلتزم بها جميع منسوبي المكتب و ذلك لرفع مستوى جودة 

  الرقابـــة علـــى جـــودة مراجعـــة  بأهميـــةعقـــد دروات تدريبيـــة لمنســـوبي مكاتـــب المراجعـــة لتعـــريفهم
 الحسابات و كيفية تنفيذها على ارض الواقع باالستعانة بالجامعات.
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 لدراسات األجنبية:ا 1.7.2   
 بعنوان:Lennox& Pittman)  ،  (2010ة سدرا (1)

"Auditing the auditors: Evidence on the recent reforms to the external monitoring 

of audit firms" 

مـن اإلصـالحات األخيـرة علـى الرقابـة الخارجيـة لمكاتـب مراجعـة  "مراجعة مراجعين الحسابات أدلـة
 الحسابات"

الدراسة في تذليل اآلثار المترتبة عن تغيير نظام الرقابة من التنظيم الذاتي إلى الرقابـة  تبحث
 (PCAOB)علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــركات مراجعــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــابات بعــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــروع مجلــــــــــــــــــس الرقابــــــــــــــــــة 

Public Company Accounting Oversight Board):بالتفتيش والتي خلصت إلى )- 
 يش الصادرة من مجلس الرقابة علـى المحاسـبة إن عمالء المراجعة ال يالحظون أن تقارير التفت

والمراجعـة للشــركات العامــة  قيمــة ومهمــة بخصــوص جـودة مراجعــة الحســابات حيــث ال تــؤثر علــى 
 سعر السهم في السوق.

  تـــم توثيـــق أن محتـــوى تقـــارير فحـــص األقـــران )النظيـــر( قـــد انخفضـــت بعـــد أن أصـــبحت أضـــيق
ــــا مــــع بــــدء عمليــــات التفتــــيش والمراجعــــة ومر  اجعــــة الحســــابات لمجلــــس المراجعــــة والمحاســــبة نطاًق

 للشركات العامة.
  دور تقــارير فحــص األقــران )النظيــر( ينبــع أساًســا مــن المعلومــات غيــر المكشــوفة علًنــا لمفتشــي

 مجلس المحاسبة والمراجعة للشركات.
بصــفة عامــة الدراســة بينــت أن األدلــة التــي توصــلت إليهــا الدراســة أن المعلومــات التــي تخــص 

شــركات مراجعــة الحســابات، هــي ضــئيلة جــًدا فــي ظــل النظــام التنظيمــي الجديــد، مقابــل الفتــرة جــودة 
 الطويلة التي طبق بها فحص األقران حيث إنه من الصعب الحكم عليه.

أوصت الدراسة بتكثيف الفحص علـى النظـام الجديـد مـن خـالل فحـص التقـارير الصـادرة عنـه 
ركة مراجعـة الحسـابات، ونقـاط ضـعف فحـص نظـام مع التركيز على أن تشمل على ملخص عـن شـ

رقابة الجودة وحجم عينة المفتشين حتـى يالحـظ العمـالء غـزارة  ووضـوح التقـارير الخاصـة بـالجودة، 
 وحتى يتم تحفيز شركات المراجعة أن تقدم تقارير أفضل من أجل زيادة في حصصها السوقية.

 
 بعنوان:  (Brown, 2009)دراسة   (2)

"An Examination of the Influence of the PCAOB Inspection on Audit Committees’ 

Hiring Decisions" 

"دراسة تأثير تفتيش ومراجعة مجلس المراجعة ومراجعة الحسابات على قرارات التوظيف للجان 
 مراجعة الحسابات"

يـة المرتبطـة الدافع وراء هـذه الدراسـة الفضـائح المحاسـبية فـي العقـد الحـالي والتغييـرات التنظيم
بهــا، وبخاصــة إنشــاء مجلــس المراجعــة ومراجعــة الحســابات للشــركات العامــة وزيــادة مســؤوليات لجنــة 
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مــا يعــرف  )أو 2002مراجعــة الحســابات الناتجــة عــن ســن قــانون ســاربينز أوكســلي األمريكــي لعــام 
ـــانون  ـــيش ومSOXبق ـــى مـــا إذا كـــان التفت ـــة عل ـــديم األدلـــة التجريبي ـــة لتق راجعـــة (. وقـــد صـــممت تجرب

الحســابات لشــركة عامــة مــن قبــل مجلــس المراجعــة ومراجعــة الحســابات للشــركات العامــة يحســن مــن 
المراجــع ومــن موثوقيــة البيــان  تصــور لجــان مراجعــة الحســابات بخصــوص جــودة مراجعــة الحســابات

ا، فقــد حققــت فيمــا إذا كانــت لجــان مراجعــة الحســابات لشــركات متداولــة وبشــكل أكثــر تحديــدً  المــالي.
ومراجعـــة الحســـابات للشــركات العامـــة فـــي  ،ا تأخـــذ بالحســـبان تفتــيش ومراجعـــة مجلـــس المراجعــةًنــعل

 والهـدف مـن هـذه التجربـة هـو تحديـد مـا إذا كـان ينظـر إلـى تفتـيش قـرارهم بتوظيـف مراجـع خـارجي
ومراجعــة مجلــس المراجعــة ومراجعــة الحســابات للشــركات العامــة علــى أن يكــون بمثابــة إشــارة لمــدى 

اجعـــة الحســـابات/ المراجـــع وموثوقيـــة البيـــان المـــالي، وعمـــا إذا كـــان أعضـــاء لجنـــة مراجعـــة جـــودة مر 
الحسابات للشركات الثالثية تستخدم تفتيش ومراجعـة مجلـس المراجعـة ومراجعـة الحسـابات للشـركات 
العامـــة فـــي قـــرارهم لتوظيـــف مراجـــع خـــارجي. وفـــي هـــذه الدراســـة اســـتخدم طـــالب الماجســـتير كبـــديل 

مــن طـــالب الماجســتير، حيـــث  189علـــى  راهـــا الباحــثمراجعــة الحســـابات التــي أج ألعضــاء لجنـــة
وضـــع مســـألة تفتـــيش ومراجعـــة مجلـــس المراجعـــة ومراجعـــة الحســـابات فـــي خمســـة مســـتويات )بـــدون 
ـــة مراجعـــة  ـــل فـــي جـــودة رقاب ـــل فـــي مراجعـــة الحســـابات فقـــط، خل ـــل، خل ـــدون خل ـــيش ومراجعـــة، ب تفت

 الحسابات ورقابة الجودة(. الحسابات فقط، وخلل في كل من مراجعة
ا ذو داللـة جـد فارقًـيا ولـم بنتـائج ناجحـة تماًمـ الباحـث ومع ذلك فإن درجات االختبـار لـم تـزود

جد أي دليل لدعم فرضية بأن مجلس المراجعة ومراجعة الحسـابات يفي الطرق بين المجموعات ولم 
ومـع  هـا ذات جـودة عاليـة.أنّ ص ومراجعـة شـركة محاسـبية معروفـة علـى حـللشركات العامة قد قام بف

ذلك فقد وجد أدلة بأن طبيعة الخلل الذي حدده تفتيش ومراجعة مجلس المراجعة ومراجعة الحسابات 
 علـى الدراسـة دلـياًل ، وقدمت للشركات العامة هو في قرارات التوظيف لبدائل لجنة مراجعة الحسابات

جه القصور والخلل في تفتيش ومراجعـة أن بدائل أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يعتبرون طبيعة أو 
وهـذه النتيجـة  مجلس المراجعة ومراجعة الحسابات للشركات العامة في توظيف المدققين الخـارجيين.

تشــير إلــى أنهــم يالحظــون تفتــيش ومراجعــة مجلــس المراجعــة ومراجعــة الحســابات للشــركات العامــة 
 ن المالي.كإشارة لجودة مراجعة الحسابات/ المدقق ولموثوقية البيا

 
 بعنوان:  (Gunny & Zangh, 2009دراسة ) (3)

"PCAOB Inspection Reports and Audit Quality" 

 "تقارير تفتيش وجودة مراجعة مجلس المراجعة ومراجعة الحسابات للشركات العامة"
المراجعـة  لمجلـس بدراسة واختبار ما إذا كانت نتائج التفتيش ومراجعة الحسـابات ام الباحثانق

موضــوعية وعادلــة )أي القــدرة علــى التمييــز بــين المــدققين ذوي  اجعــة الحســابات للشــركات العامــةومر 
لتسليط الضوء على األسـاس المنطقـي وراء قـرار المنظمـين وقـف اعتمـاد و الجودة العالية والمتدنية(. 
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لـى تمييـز فـي مـا إذا كانـت آراء مراجعـة األقـران قـادرة ع امجال المحاسبة على التنظـيم الـذاتي، فحققـ
وباسـتخدام تـدابير متعـددة مـن مسـتحقات جـودة مراجعـة الحسـابات الحاليـة  جودة مراجعـة الحسـابات.

طبيعيـــة، واحتمـــال إعـــادة صـــياغة، والميـــل إلـــى مجـــرد تلبيـــة توقعـــات المحللـــين، والميـــل إلـــى الغيـــر 
ــو  ومقبـول، و   إصـدار رأي عــاديّ  لحسـابات قــادرة راجعـة ومراجعــة اما أدلـة علــى أن تقـارير مجلــس الد  ج 

أي دليل فيما يخص آراء مراجعة األقـران بهـذا الشـأن.  اجديعلى تمييز جودة مراجعة الحسابات ولم 
 تسلط الضوء على فعالية هذا المجلس واألساس المنطقي وراء اإلصالح التنظيمي. فالدراسة
مليات تفتيش ن المدققين سوف يفقدون الحوافز نحو تحسين جودة مراجعة الحسابات بسبب عإحيث 

ومراجعة هذا المجلس فيما لو كانت اآلراء ال تنسجم مع جودة مراجعة الحسابات، فلقد درسا واختبـرا 
ما إذا كانت نتائج عملية التفتيش ومراجعة الحسـابات لهـذا المجلـس قـادرة علـى تمييـز جـودة مراجعـة 

اجعـة الحسـابات )فـي فتـرة مـا ا قـدرة مراجعـة األقـران علـى تمييـز جـودة مر الحسابات. كما اختبرا أيًضـ
الضـــوء علـــى األســـس  اســـلطو قبـــل تأســـيس مجلـــس المراجعـــة ومراجعـــة الحســـابات للشـــركات العامـــة( 

مراجعــة  جــودة عــن نيابــة إجــراءات أربعــة اســتخدما أنهمــا كمــا المنطقيــة ومبــررات التحــول التنظيمــي.
 تلبيـة مجـرد إلـى الميـل رباح،األ ذكر إعادة إلى الميل الطبيعية، غير الحالية المستحقات: الحسابات
 المراقبـــة ونتائجـــه، مجلـــس آراء وصـــنفا .مقبـــول عـــادي رأي إصـــدار إلـــى والميـــل المحللـــين، توقعـــات

 ذات إيجابيــــة،: اآلتيــــة بالتصــــنيفات األقــــران مراجعــــة وآراء العامــــة، للشــــركات ومراجعــــة الحســــابات
 .شديدة قصور ذات، قصور

 مـن شـديدة قصـور صـفة يحمـل بتصـنيف نتـائج يتلقون الذين المدققين أن إلى النتائج وأشارت
 آراء بــين والعالقـة الرابطـة هــذه مثـل يجـدا لــم أنهمـا كمـا .متدنيــة مراجعـة جـودة ذ ُوو هــم المجلـس هـذا

وأحد التفسيرات المحتملة لضعف قـدرة أوجـه القصـور هـذا  .مراجعة الحسابات وجودة األقران مراجعة
ة( في تمييز جودة مراجعة الحسابات هو أن المفتشين لديهم المجلس )في مقابل ألوجه قصور خطير 

كمـــا أن المفتشـــين الـــذين هـــم "تحـــت  حـــوافز للعثـــور علـــى نقطـــة ضـــعف بغـــض النظـــر عـــن حـــدتها.
الضغط" للعثور على مسألة ما قـد يكونـون أكثـر عرضـة إلصـدار آراء تشـتمل علـى الخلـل والقصـور 

نتائج فيمـا يتعلـق بـأن اآلراء التـي تشـتمل علـى الاء وهذا يمكن أن يكون السبب ور  ،على جرائم تافهة
 الخلل والقصور مرتبطة بجودة مراجعة الحسابات وليس بخلل أو قصور اآلراء.

 
 بعنوان:  (zangh, 2008  &Gunny & Abbott)دراسة   (4)

"When the PCAOB talks, who listens? Evidence from client firm reaction to 

adverse, GAAP-deficient PCAOB inspection reports" 

عندما يتحدث مجلس المراجعة ومراجعة الحسابات للشركات المحاسبية العامة، من سيسمع؟ "
أدلة من موقف شركة عميلة، تجاه تقارير تفتيش ومراجعة سلبية ذات خلل في المبادئ 

 "ية العامةالمحاسبية العامة تخص مجلس المراجعة ومراجعة الحسابات للشركات المحاسب
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بدراسة رد فعل لشركة عميلة على تقارير تفتيش سـلبية الخاصـة  قام الباحثونفي هذه الدراسة 
للشـــركات المحاســـبية العامــة. ومـــن خـــالل التركيـــز علـــى أربـــع  بمجلــس التفتـــيش ومراجعـــة الحســـابات

مـن وكالـة فيـه باختبـار طلـب  قاموابتحديد وضع فريد ومثالي حيث  قامواشركات كبيرة غير وطنية، 
 إلشارات جودة مراجعة الحسابات. 

ن تقارير التفتـيش السـلبية تمثـل صـدمة خارجيـة أو نقصـان فـي جـودة المراجـع بالنسـبة أ وجدوا
تقـــارير التفتـــيش الخاصـــة بموضـــوعية، ونوعيـــة، بأن االعتـــراف  مـــع افتـــراضإلـــى مشـــاركين الســـوق 

. اا وقوًيـا للجمهـور غيـر مسـتخدم سـابقً ا لجـودة مراجعـة الحسـابات متاًحـواختالف السوق خلقت مؤشرً 
وعــالوة علــى ذلــك فــإن المــدققين قيــد الدراســة لــديهم محــافظ صــغيرة للغايــة للعمــالء، والتــي ينبغــي أن 
تحــد بشــكل كبيــر مــن تكــاليف التحــول. ومــن األمــور التــي تزيــد مــن خفــض تكــاليف التحــول هــي مــدة 

وذلـك يعنـي أنـه إذا كـان  مراجعـة الحسـابات.لمجلـس المراجعـة و  الـثالث سـنوات مـن التقـارير السـلبية
هناك تكاليف تحول ألحد العمالء، فإنها يمكن أن تكون أهلكت على مدى فترة الثالث سنوات حيث 

ن اإلبقــاء علــى المراجــع الحــالي خــالل الســنوات الــثالث التاليــة يتبعــه إعــالن فــي الســوق لتوظيــف إ
ا إلـــى أن أصــــحاب المقدمـــة هنـــا تشـــير أيًضـــ إن األدلـــة تقريـــر تفتـــيش ومراجعـــة ســـلبي. يمراجـــع ذ  

هنـا لجنـة مراجعـة فعالـة  هـيو  –المصلحة الرئيسيين اآلخرين فيما يخص مسألة قرار اختيار المراجع
مع شركات ذات مراقبة ورصد الخارجي مـن أصـحاب المصـلحة لـديهم رد فعـل تجـاه تقـارير التفتـيش 

أن نتيجـة  فوجدوالموسة والمتصورة للشركات. لهذا المجلس بأن يزيد من جودة مراجعة الحسابات الم
 المراجعـةلجنة مراجعة الحسابات مالئمة ال سيما بسبب الطابع الطوعي لتكوين عينة الشركة ولجنة 

أوكسـلي األمريكـي فيمـا يخــص اختيـار مراجـع لجنـة مراجعــة  والتأكيـد األخيـر بموجـب قـانون ســاربينز
تشـــير إلـــى أن عمليـــة تفتـــيش ومراجعـــة هـــذا  النتـــائج وخالصـــة القـــول إن الحســـابات واالســـتبقاء عليـــه

المجلس خلقت وسيلة متاحة للجمهور من التفريق بين نوعية من أربعة شركات مراجعـة كبيـرة وغيـر 
 علــى للحصــول الطلــب مرونــة مــن يزيــد حيــث إنــه الــنهج لهــذا المزايــا بعــض هنــاك ذلــك ومــعوطنيــة 
 المعنـى هـذا وفـي المتصـورة مراجعـة الحسـابات ةجـود فـي بتغيـر يتعلـق فيمـا مراجعة الحسابات جودة

 .العامة لهذا المجلس تحققت مراجعة الحسابات وعملية المالية التقارير في الشفافية فإن هدف زيادة
 

 بعنوان: Johor, 2008) )دراسة  (5)
"Audit Quality Control: Development of Self-Assessment Checklist for Small and 

Medium Audit Practices in Malaysia" 

"مراقبة جودة مراجعة الحسابات: تطوير قائمة التقييم الذاتي لممارسات شركات مراجعة الحسابات 
 المتوسطة والصغيرة في ماليزيا"

م مــن 2008أغســطس  19-18مــؤتمر المحاســبة واألعمــال الدوليــة للفتــرة  قــدمت الورقــة إلــى
لى جودة مراجعة الحسابات واسـتبانة للتقيـيم الـذاتي للمهنـة أجل تقديم أفكار لتطوير معايير الرقابة ع
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مراجعــــة ل الجــــودة وتقيــــيم مراقبــــةتــــم تصــــميمها لشــــركات مراجعــــة الحســــابات الصــــغيرة والمتوســــطة؛ ل
وقــد تــم تصــميم القائمــة بنــاء علــى متطلبــات المعيــار الــدولي للرقابــة علــى جــودة مراجعــة  ،الحســابات

صــادرة مــن وزارة الداخليــة وتــم االســتعانة باالســتبانات المصــممة مــن الحســابات والقــوانين الماليزيــة ال
ومـن المؤمـل أن هـذا النظـام مـن شـأنه أن قبل دول أخرى، وتم التأكد منها من قبل ممارسي المهنة. 

يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة لمراجعة الحسابات في تحسين وتعزيـز جـودة خـدماتها لمراجعـة 
 ى أن يكون على قدم المساواة مع الشركات الكبيرة لمراجعة الحسابات ويـوفرالحسابات مع التطلع إل

والتـي  الصـغيرة والمتوسـطة شـركات مراجعـة الحسـابات بـين لتحسين مراجعة الحسابات عملًيا ضماًنا
إلـى ، ويـؤدي والء كمـا أنـه يبنـي. األخطـار المتوقعـةيقلـل من خاللها يكون الحصول علـى العمـالء و 

الحاليين واستقطاب العمالء آخرين وتكرار األعمال التجارية. والغرض مـن تطـوير أداة  والء العمالء
االستبانة للتقييم الذاتي كأداة تشخيصية من أجل تعزيز التفاهم والطمـوح للتطبيـق مـع كـل شـركة مـع 
 المعيار الدولي للرقابة على الجودة، وليس المقصود هو اختبار اإلصـابة بالفشـل أو ألغـراض قيـاس

 المنافسة، ويمكن تقييم درجة تمكين الشركات من تحديد مجاالت التحسين.
 

 بعنوان: (Aida & et al, 2008) دراسـة (6)
"Implementation of Audit Quality Control System: Preliminary Evidence from 

Small and Medium Audit Practices in Malaysia" 

ن تطبيق على شركات مراجعة الحسابات الصغيرة والمتوسطة "تطبيق نظام رقابة الجودة أدلة م
 في ماليزيا"

لجمعيـــة المحاســـبين بـــدبي التاســـع  مقدمـــة للمـــؤتمر األكـــاديمي اآلســـيويالعمـــل الورقـــة هـــدفت 
إلى دراسـة تطبيـق المعيـار الـدولي للرقابـة علـى جـودة مراجعـة  م1/12/2008 -29/11الواقعة في 
 جعة الحسابات المتوسطة والصغيرة في ماليزيا.على شركات مرا "SQC1"الحسابات 

للمعيـار الـدولي للرقابـة "MIA" وخلصت إلى أنه بالرغم من اعتماد جميعه المحاسبين الماليزية 
" كأحد معايير مراجعـة الحسـابات المعتمـدة فـي ماليزيـا فـي عـام SQC1على جودة مراجعة الحسابات "

غيـر مشـجعة، لـذا عمـد البـاحثون  ةصـغيرة والمتوسـطم إلى أن نتائج التطبيـق فـي الشـركات ال2006
إلى إجراء مقابالت جماعية مع المدققين الممارسين لمهنة مراجعة الحسـابات فـي الشـركات الصـغيرة 
والمتوســطة للتعــرف علــى مفــاهيم تطبيــق الــدليل الــدولي وتصــورات للمعيقــات التــي تقــف حــائاًل دون 

 " مدققين للمشاركة في الدارسة.10عدد " وتم استجابة "SQC1"تطبيق المعيار الدولي 
وأســـفرت نتـــائج الدراســـة علـــى اتفـــاق معظـــم المشـــاركين علـــى أنهـــم يـــرون أن تطبيـــق المعيـــار 
ـــة المـــوظفين، وكلفـــة تطبيـــق  ـــيهم خاصـــة فـــي األمـــور الداخليـــة لهـــم، مثـــل قل ـــا عل ًئ ب  الـــدولي يشـــكل ع 

دليل الـــدولي؛ ممـــا تســـبب فـــي المعيــار، وعـــدم فهـــم المعيـــار نفســـه فـــي ظـــل الضـــعف المعرفـــي فـــي الـــ
 التشاؤم من تطبيق المعيار الدولي.
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 بعنوان: (Lennox& Pittman, 2007)ة دراس (7)
"Auditing the Auditors: Evidence on the PCAOBS Inspections of Audit Firms " 

 "مراجعة الحسابات أدلة من عملية التفتيش مجلس الرقابة على شركات مراجعة الحسابات"
الدراسـة تحليـل مزايــا تفتـيش مجلـس الرقابـة والمؤسسـات المهنيـة علــى  الباحثـان فـي هـذه تنـاول

 ( وكان من أهم النتائج:PCAOBشركات مراجعة الحسابات )
  .قدمت باألدلة أن زبائن المراجعة ال يهتمون للتقارير التي لم تمنح شهادة جودة 
 ــــة ومجلــــس الرقابــــة  تاســــتنتج الباحثــــان أن الجمعيــــا ــــا  (PCAOB)المهني تلعــــب دوًرا عالجًي

 لتطوير وتحسين جودة شركات مراجعة الحسابات وخاصة عندما تحدد أوجه القصور.
   .استنتج البحث أن عمليات التفتيش تساعد في تحسين نوعية وجودة مراجعة الحسابات 
 

 بعنوان: (Lennox, 2005)دراسة  (8)
"Audit quality and executive officers’ affiliations with CPA firms" 

 "جودة مراجعة الحسابات وتبعية المدراء التنفيذين لشركات مراجعة الحسابات"
وتحقـق  ،بين المسؤولين التنفيذيين وشـركات مراجعـة الحسـابات التبعية بشأن الورقة دلياًل تقدم 

 التبعيــة وهــيمعظــم  وقــد وجــدت أنجــودة مراجعــة الحســابات.  مــن ضــعفت التبعيــة تإذا كانــمــا  فــي
 ومراجعة الحسـابات عملـه شركات المراجعة أحد الموظفين في٪( تحدث عندما يغادر 71.3) بنسبة

حــاالت التبعيــة معظــم  كمــا أن المراجعــة. فــي أحــد الشــركات العميلــة إلحــدى شــركاتعمــل يــذهب للو 
شــركة ل تهممباشــرة بعــد مغــادر  المــوظفين الــذين يلتحقــون بالعمــل فــي إحــدى الشــركاتتشــمل  الوظيفيــة

 ماتحدث عندفالمتبقية  ومراجعة الحسابات التي كانوا يعملون بها سابًقا. أما حاالت التبعية مراجعةال
ن يو التنفيـذمـديروها  ومراجعـة الحسـابات التـي كـان يعمـل بهـامراجعـة الشـركات  مـعشـركات ال تتعامل
توظيـف ب قـومات التـي تالشـرك فتشملاألم  التي تخص المؤسسة حاالت التبعيةمعظم كما أن ، سابًقا

تثيـر  والنتـائج .شـركةلهـذه الالتنفيـذي  هذا المدير نضمامافترة وجيزة من  مراجعةشركة مدير تنفيذي ل
شـركات مراجعـة الحسـابات حـوافز  لـدى كـونيفـي إجـراء المزيـد مـن البحـوث. قـد قضايا يمكن بحثها 

لل من احتمـاالت اكتشـاف قت التبعية كانت إذاف مراجعة الحسابات،على جودة  التبعيةللحد من تأثير 
 ممنهجيـات االختبـار الخاصـة بهـ قـد غيـرت مـنقد يكون من المتوقع أن مكاتب المراجعـة فالمشكلة، 

 يةحـــد مـــن اســـتقاللت كانـــت مســـألة التبعيـــةفـــإذا ، الســـابقينقبـــل موظفيـــه مـــن أجـــل منـــع التحايـــل مـــن 
فريق مراجعة الحسـابات مـن تغيير أعضاء ب تقوم قد يكون من المتوقع أن مكاتب المراجعةف، المدقق

 انخفــاض علــى تقــدم دلــياًل  الدراســةفــإن هــذه  الصــداقات الشخصــية أو الثقــة.بآرائهــم تــأثر أجــل منــع 
في شـركة كانـت بمثابـة يعمل  تبعيتنفيذي يكون هنالك مدير عندما  مراجعة الحسابات، وذلكجودة 

 تختبـرال  هـذه الدراسـة ، ولكـناتأحد العمالء بالنسبة له عندما كان يعمل في شركة مراجعة الحسـاب
 مراجعة الحسابات. شركة ل ترك هذا المدير التنفيذيجودة مراجعة الحسابات قبل  انخفاض



22 

  تعليق على الدراسات السابقة:ال 1.8
الدراسات المحلية والعربية السابقة تناول البعض منها الرقابة على جودة مراجعة الحسابات 

ى دور الجمعيات المهنية في تطوير المهنة، وقد اتفقت دراسة وتطبيقها والبعض منها ركز عل
( في دراسة آثار تطبيق الرقابة على جودة 2005(، و)الغامدي، 2003الباحثة مع دراسة )الفلقي، 

معايير الجودة على األداء المهني لمراجع الحسابات بينما اختلفت في تناول آثار تطبيق نظام 
سابات، والذي هو مطبق بشكل إلزامي في المملكة العربية السعودية، الرقابة على جودة مراجعة الح

أما الدراسات األجنبية فقد تناولت مرحلة متقدمة، وهي اختيار طرق للتفتيش على تطبيق نظام رقابة 
 الجودة.
 

 أما أهم ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها فهي:
 تأثير تطبيق معايير الرقابة على جودة  اولتتن الرسائل العلمية المحلية التي من أوائل أنها

 نظر وجهة في قطاع غزة من ةمراجعة الحسابات على األداء المهني في البيئة الفلسطيني
 .الحسابات مدققي

 الرقابة عن جودة  عن تحدثت التي السابقة الدراسات به جاءت لما مكملة الدراسة هذه تعتبر
 .ختلفةمراجعة الحسابات واإللمام بجوانبها الم

  من أوائل الدراسات المحلية التي بحثت المرتكزات المهنية المتوفرة في بيئة مراجعة الحسابات
 .ةالفلسطيني

  تناولت الجمع بين دراسة تطبيق معيار الرقابة على الجودة وبين دور المؤسسات المهنية في
 ذلك.

  لية للرقابة على جودة تطرقت إلى مدى كفاية التشريعات القانونية في تطبيق المعايير الدو
 مراجعة الحسابات.

 " والمعدل، والمعيار 1تطرقت الدراسة إلى المعيار الدولي لرقابة الجودة مراجعة الحسابات رقم "
 ، فيما الدارسات السابقة تطرقت فقط ألحد المعيارين دون اآلخر.220الدولي رقم 

 في  مراجعةال مهنةل لمهنياألداء ا تحسين على تعمل وتوصيات بنتائج الدراسة هذه خرجت
 .فلسطين

  تناولت معرفة رأي مراجعي الحسابات في قطاع غزة  في أكثر المعيقات التي تحول دون
 تطبيق معيار رقابة مراجعة الحسابات.
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 الدراسة: محددات 1.9
ال بد من اإلشارة إلى أن هذه الدراسة اقتصرت على قطاع غزة من مناطق السلطة 

لعدم تمكن الباحثة من الوصول إلى باقي األراضي الفلسطينية بسبب األوضاع الفلسطينية فقط؛ 
السياسية الراهنة، كما أنه تجدر اإلشارة إلى أن مجتمع الدراسة الذي تم تطبيق الدراسة عليه هم 
 نالمراجعون المرخصين وفق الكشوفات الصادرة من كل من جمعية مراجعي الحسابات الفلسطينيي

 م.2012لعام  نين والمراجعين الفلسطينييوجمعية المحاسب
 

ركــزت هــذه الدراســة علــى مــن وجهــة نظــر مكاتــب مراجعــة الحســابات ولــيس مــن وجهــة 
المهنيـــة  تنظـــر مراجعـــي الحســـابات أو األطـــراف األخـــرى مثـــل عمـــالء المراجعـــة والمؤسســـا

راء المشـــرفة علـــى المـــراجعين أو الجهـــات الرســـمية، لـــذلك اقتصـــرت الدراســـة علـــى اســـتطالع آ
مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة دون الضفة الغربية بسبب الظروف السياسية 

 .السائدة
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 ثانيال الفصل

 عايير الدولية للرقابة على الجودة ومجودة األداء المهني لمراجع الحسابات 
 

 مقدمة 2.1
المبحث األول: جودة األداء المهني لمراجع الحسابات وعالقاتها بمعايير  2.2

 لرقابة على الجودة ا
 المبحث الثاني: المعايير الدولية لرقابة الجودة على مراجعة الحسابات  2.3
 المبحث الثالث: الواقع المهني لمراجعة الحسابات في قطاع غزة 2.4
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 مقدمة  2.1
جودة مراجعة الحسابات هو مفهوم متعدد األوجه وهو محل اهتمام اطراف متعددة وهي 

ن خدمة المراجعة، وكل طرف من األطراف لديه مفهوم ومتطلبات خاصة به األطراف المستفيدة م
من عملية المراجعة، فمراجع الحسابات يهمه أن تتم عملية المراجعة بأعلى جودة ممكنة إلخالء 
مسئوليته أواًل ومن ثم المحافظة على عمالئه واستقطاب عمالء جدد وزيادة أرباحه، كما أن عمالء 

ضا الجودة إلضفاء الثقة على القوائم المالية المصدرة، في حين أن الجهات المراجعة يهمهم أي
والمستفيدين الخارجيين يهمهم أن تكون قراراتهم مبينة على مصادر موثوقة وخالية من أي أخطاء 

 (2002حميدات،  .؛2003)محمد،ذا أثر مادي 
 

ر أو مســـتويات أداء كـــذلك إن مـــن أهـــم المقومـــات األساســـية أليـــة مهنـــة متطـــورة وجـــود معـــايي
المهنــة يعملــون فـي ضــوئها، ولمهنــة مراجعــة الحســابات  همعينـة ومتعــارف عليهــا بــين الممارسـين لهــذ

 (.2000)عبد اهلل، المعايير هي المرشد لهم  وهذهمعايير متعارف عليها في معظم بلدان العالم 
 

د اهتمــــت بهــــا معــــايير الرقابــــة علــــى جــــودة مراجعــــة الحســــابات كانــــت أحــــد هــــذه المعــــايير فقــــ
ـــة اهتمامـــا ملحوظـــًا لمـــا لهـــا مـــن  ـــة الدولي ـــةالمنظمـــات المهني ـــاء المهنـــي بمؤسســـة  أهمي ـــيس باالرتق ل

 المراجعة ككل والذي يعود يضفي ثقة بمهنة المراجعة. 
 

 ويتناول هذا الفصل ثالثة مباحث هي 
 جودة األداء المهني لمراجع الحسابات  معايير  : المبحث األول
 .المعايير الدولية لرقابة الجودة على مراجعة الحسابات المبحث الثاني:
 .الواقع المهني لمراجعة الحسابات في قطاع غزةالمبحث األول: 
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 األولالمبحث  2.2
 ة األداء المهني لمراجع الحساباتجودمعايير 

 
 

  

 تمهيد    2.2.1
 الخارجي تعريف األداء المهني لمراجع الحسابات 2.2.2
 ئف األساسية لمعايير األداء المهني لمراجعة الحسابات.الوظا 2.2.3
 معايير األداء المهني لمراجع الحسابات الخارجي    2.2.4
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 تمهيد  2.2.1
المهني لمراجع الحسابات الخارجي وجودته أهمية خاصة في مهنة مراجعة  األداء

افة المستخدمين من مهنة المراجعة وهو مطلب مشترك لك يالحسابات كونه الهدف الرئيس
الخارجيين للقوائم المالية والذين يتوقعون الجودة التامة من مخرجات عملية المراجعة والمتمثلة 

قد و  .(2010 )جبران، قرارتها ورسم سياستها. بإصداربتقرير مراجع الحسابات  كونها تعتمد عليه 
ممارسي مهنة مراجعة  معايير ضابطة لعمل إصدارحاولت المنظمات المهنية المختصة والمشرفة 

  (.2012 )الترك، الحسابات خالل حقبة طويلة
 

معايير مراجعة الحسابات بمثابة األسلوب أو المنهاج الذي تتم به ممارسة مهنة مراجعة وتعد 
الحسـابات، وهـي األداة التـي يمكـن مـن خاللهـا الحكـم علـى مـدى كفـاءة العمـل الـذي يقـوم بـه مراجــع 

تـوفر مسـتوى و مسـئولية المراجـع فـي ضـوء مهـام المراجعـة التـي يكلـف بهـا  الحسابات وبالتالي تحديد
ن عملية المراجعـة منضـبطة بأحكـام وقواعـد األطراف تعلم بأكافة  إنمن الثقة بعمل المراجع، حيث 

 .(2004)عبد الوهاب، متعارف عليها 
 
 تعريف األداء المهني لمراجع الحسابات الخارجي: 2.2.2

المهنــــي لمراجــــع الحســــابات والتــــي اصــــطلح عليهــــا بمعــــايير مراجعــــة  ءاألداتعــــددت تعريفــــات 
 منها كما يلي: باستعراض عدداً  وسنقومالحسابات من قبل الباحثين الكتاب 

  المهنــي لمراجـــع الحســابات "بأنــه مســـتويات لــألداء المهنــي وضـــعت مــن قبـــل  األداءعــرف
ابط التـي تضـبط عمليـة توفير مستوى معقول من الضـو  إلىالجهات المنظمة للمهنة تهدف 

  (.2010)الذنيبات،  المراجعة وتحدد نوًعا من اإلطار الذي يعمل ضمنه"
  إرشادات عامة لمساعدة المراجعين علـى تنفيـذ مسـئوليتهم المهنيـة عنـد بأنه" وعرفه آخرون

)ارينز ولوبيك،  "مراجعة القوائم المالية التاريخية، وهي تشتمل على اعتبارات الجودة المهنية 
2002). 

  األداء المهنــي لمراجــع الحســابات بأنــه" الكفــاءة المهنيــة واالســتقالل فــي ممارســة كمــا عــرف
المهنــة، حيــث إنهمــا الســبب الــرئيس لوجــود خــدمات المــراجعين ورضــا المجتمــع المــالي عــن 

 .(2007)جربوع وحلس، أعمالهم".
 المهنيــــة  بأنــــه "نمـــوذج يوضــــح قواعـــد أداء مراجــــع الحســـابات مــــن قبـــل المنظمــــات وعـــرف

. لمراجعـــة الحســـابات أو االتفـــاق العـــام بـــين أعضـــاء المهنـــة كمقيـــاس لمـــدى كفايـــة األداء"
 .(2010)الوقاد ووديان، 
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  عرف بــ "النموذج الذي يستخدم فـي الحكـم علـى نوعيـة العمـل الـذي يقـوم بـه مراجـع وأيضًا
ـــــي يتحملهـــــا المراجـــــع نتي جـــــة قيامـــــه الحســـــابات، وتحـــــدد معـــــايير المراجعـــــة المســـــئولية الت

 (2004)جربوع، بالفحص". 
 

الباحثين لم يتفقوا على تعريف موحد لألداء  إنمن خالل استعراض التعاريف السابقة نجد 
وسيلة للحكم على كفاءة  هيالمهني  األداءالمهني ولكن القاسم المشترك في التعاريف أن معايير 

 أداء مراجع الحسابات الخارجي.
 

تلك المعايير يمثل أحد المقومات األساسية لتنظيم مهنة  وجود مثل إنوخالصة القول 
، فمزاولة مهنة مراجعة الحسابات في ظل غياب معايير محددة وواضحة ملزمة الحسابات مراجعة

األسلوب أو المنهاج الذي تتم من خالله  ألنهاقد تؤدي إلى تزايد االختالفات في ممارسة المهنة، 
لتي من خاللها يمكن الحكم على مدى كفاءة العمل الذي يقوم به ممارسة مهنة مراجعة الحسابات وا

 .مراجع الحسابات
 

 ألداء المهني لمراجعة الحسابات:الوظائف األساسية لمعايير ا 2.2.3
 ًا لـه ويوجـه اإلجـراءات التـي يقـومأي عمل مهني ال بد له مـن معـايير تشـكل إطـاًرا ضـابطإن 

المعـــايير علـــى تنظـــيم عمليـــة مراجعـــة تســـاعد حســـابات وكـــذلك فـــي مهنـــة مراجعـــة ال ،بهـــا منتســـبيه
الحسابات بحيث تصبح إجراءات المراجعـة قابلـة للتوقـع سـواء مـن المـراجعين أو مـن قبـل مسـتخدمي 
تقارير المراجعين، وبالتالي تضييق الفجوة في أداء المراجعين، وفي الوقت نفسه فإن وجـود المعـايير 

صـدار المعـايير يسـاعد رتقاء بـه، والحكـم علـى هـذيساعد في تحسين أداء المراجعين، واال ا األداء، وا 
 .مجتمع عن دور المراجع ومسئولياتهفي تلبية بعض توقعات الأيضًا 

 
)عبــد ولـذلك بــرزت لمعــايير مراجعــة الحســابات الخارجيــة أربعــة وظــائف أساســية هــي كمــا يلــي 

 :(2004الوهاب، 
واجباتـــه جي فـــي قيامـــه ألداء مهامـــه و األســـلوب الـــذي يســـتند إليـــه مراجـــع الحســـابات الخـــار  (1

 المهنية.

وســـيلة للحكـــم وتقيـــيم األداء المهنـــي لمراجـــع الحســـابات الخـــارجي بعـــد إنجـــاز مهامـــه وتقـــديم  (2
 تقريره النهائي.

وســيلة اتصــال بـــين مراجــع الحســابات الخـــارجي والجهــات المســتفيدة مـــن خــدمات المراجعـــة  (3
 جعة.حيث إنها توضح متطلبات كل نوع من خدمات المرا
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وسيلة إعالم هامة لمستخدمي التقارير المالية  ألنها تؤدي إلى توضيح الكيفية التي يتم بها  (4
الفحــص الــذي قــام بــه مراجــع الحســابات الخــارجي عبــر اإلشــارة إليهــا فــي التقريــر، وتحديــد 

 المسئولية التي يتحملها ويحدد بشكل كبير درجة اعتماده على ما ورد بالقوائم المالية.

 

 :معايير األداء المهني لمراجع الحسابات الخارجي 2.2.4
ه لالرتقـــاء تـــياألداء المهنـــي اهتمامـــا كبيـــرا ألهممعـــايير  أولـــتالعديـــد مـــن المنظمـــات العالميـــة 

كـذلك الدوليـة عايير األداء المهنـي األمريكيـة و بعمل مراجع الحسابات الخارجي، وسنقتصر بعرض م
 ا على المستوى العالمي.بصفتهم األكثر تداواًل وشيوًعا وتطبيقً 

 
 المهني لمراجعة الحسابات: لألداءالمعايير األمريكية  2.2.4.1

ـــس معـــايير مراجعـــة الحســـابات  ـــابع للمجمـــع األمريكـــي للمحاســـبين  (ASB)أصـــدر مجل الت
قبولة قبواًل موأطلق عليها اسم "معايير المراجعة ال 1954القانونيين أول المعايير المهنية في عام 

 .(2009 جمعة،)عامًا" 
 

واعتبرت حينها المصدر الذي ارتكزت عليه الممارسة المهنية على المستوى العالمي حيث 
مـــن معظـــم مراجعـــي الحســـابات فـــي العـــالم، وأصـــبح متعـــارف عليهـــا فـــي الممارســـة  قـــت قبـــوالً ال

، ثـــم قـــام 1979المهنيـــة، وكـــان القاعـــدة الرئيســـة فـــي إصـــدار المعـــايير المهنيـــة الدوليـــة فـــي عـــام 
وهـي   "AICPA" Professional Standard"تحـت عنـوان 1992إصـدار المعـايير المهنيـة عـام ب

 :، وهي كاآلتيمجموعات رئيسةبعشرة معايير مقسمة إلى ثالثة  والمتمثلةالمطبقة حالًيا 
 المعايير التنظيمية العامة: (1

عداد توصف هذه المجموعة من المعايير بأنها عامة؛ لكونها تعد لمقابلة العمل الم يداني وا 
التقريــــر وتوصــــف بأنهــــا شخصــــية؛ ألنهــــا تحــــوي صــــفات مراجــــع الحســــابات الشخصــــية، وتهــــتم 
بمؤهالتـــه وجـــودة عملـــه، ويتمثـــل هـــذا القســـم مـــن المعـــايير فـــي ثالثـــة معـــايير تهـــدف إلـــى وضـــع 
مقــاييس للتأكــد مــن أن  ممــارس مهنــة مراجعــة الحســابات لديــه تــدريب فنــي كــاٍف، وكــذلك تأهيــل 

في لممارسة مهنة المراجعة وأّن لديه استقالل فكري في اتجاهاته عند ممارسة عملـه، علمي ومعر 
ذه المجموعـة مـن ثالثـة معـايير ومراعاته العناية المهنية المالئمة أثناء تأديـة الفحـص، وتتكـون هـ

 (:2005)جمعة،  وهي
  هو أن تتم عملية المراجعة من قبل شخص أو أشخاص قد حصلوا علـىاألولالمعيار : 

مالئمــة للعمــل كمراجــع المســتوى مالئــم مــن التــدريب الفنــي، وتتــوافر لــديهم المهــارة الفنيــة 
، التأهيـــل العملـــي )الخبـــرة المهنيـــة(، )الدراســـي(حســـابات والتـــي تتضـــمن التأهيـــل العلمـــي 

 المهني. األداءالعملي والعملي ومتطلبات  التأهيلالربط بين و 
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 الحسـابات خـالل كافـة مراحـل العمـل اسـتقالل  هو أن يتوافر لـدى مراجـع :المعيار الثاني
فـي فتــرة  : فكـري فـي االتجـاه الـذهني عنــد عملـه، ويتضـمن هـذا المعيـار أبعــاد ثالثـة هـي

عدادبرنامح المراجعة وأثناء عملية المراجعة، وعند  إعداد  التقرير. وا 

 :ــث ــار الثال المراجعــة، هــو أن تــتم مراعــاة الدقــة والعنايــة المهنيــة أثنــاء أداء عمليــة  المعي
عداد التقرير  عن أعمال المراجعة.  وا 

 :معايير العمل الميداني (2
الفنيـة لعمليـة  واإلجـراءاتتتعلق هذه المجموعة من المعايير بخطوات تنفيذ عملية المراجعة 

المراجعــة لكــي تتكامــل عمليــة الفحــص والمراجعــة للســجالت المحاســبية والتأكــد مــن مــدى تعبيــر 
ة النشاط في المنشـاة أو المنظمـة كمـا تبـرز لنـا أهميـة دراسـة وتقيـيم نظـام القوائم المالية عن حقيق

 )حمـــاد،تتضــمن هـــذه المجموعـــة ثالثــة معـــايير وهـــي تحديــد حجـــم االختبـــارات و الرقابــة الداخليـــة و 
2007) : 
 هـي أن يـتم التخطـيط لعمليـة المراجعـة تخطيًطـا كافًيـا وتخصـيص المهـام المعيار الرابع :

علــيهم علــى نحــو مالئــم ويرتكــز هــذا المعيــار عمومــًا علـــى  شــرافواإلعلــى المســاعدين 
ن المراجــع وتوقيـت القيــام بالمراجعـة وتوقيــت تنفيــذ يعنصـر الوقــت، مـن حيــث توقيـت تعيــ

 المراجعة. إجراءات
 :هــو أن يــتم القيــام بدراســة وتقيــيم دقيــق للرقابــة الداخليــة للتوصــل لفهــم  المعيــار الخــامس

 التي يجب القيام بها. تلمراجعة وتحديد مدى االختباراكافي للنظام لتخطيط عملية ا

 :يجب على المراجع بذل العناية المهنية للتوصل إلى أدلـة قويـة وكافيـة  المعيار السادس
 الرأي في البيانات المالية محل المراجعة. إلبداءأثناء الفحص بحيث تعد أساًسا معقواًل 

 معايير التقرير: (3
كيفية إعداد التقرير النهائي للمراجع ومحتوياته، حيث أن تختص معايير هذه المجموعة ب

تقرير مراجع الحسابات هو وسيلة اتصال بين مراجع الحسابات ومستخدمي القوائم المالية وهو 
زبدة عمل المراجع وهو خالصة عمله والوثيقة التي يعتمد عليها األطراف المهتمة بعملية 

 موعة المعايير األربعة التالية:ت هذه المجولذلك اشتمل (2010ات، ب)الذنيالمراجعة 

 :يجــب أن يحــدد التقريــر مــا إذا كانــت القــوائم الماليــة معــدة وفــق المبــادئ  المعيــار الســابع
 واألسس المحاسبية المقبولة قبواًل عاًما.

 :يجــــب أن يــــذكر بــــالتقرير حــــاالت عــــدم الثبــــات فــــي تطبيــــق المبــــادئ  المعيــــار الثــــامن
 ها بين الفترة الحالية و الفترة السابقة عليها.المحاسبية المتعارف علي

 :والشـــفافية  اإلفصـــاحمـــالم يـــذكر عكـــس ذلـــك فـــي تقريـــر المراجعـــة يعـــد  المعيـــار التاســـع
 بالقوائم المالية كافيًا.
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 يجب أن يشتمل التقريـر علـى تعبيـر المراجـع عـن رأيـه المسـتقل بـالقوائم  :المعيار العاشر
ض العناصــر وذكــر األســباب التــي أثــرت علــى عــدم الماليــة كوحــدة أو علــى رأيــه عــن بعــ

الـــراي، وينبغـــي أن يشـــمل التقريـــر علـــى إشـــارة محـــددة إلـــى نوعيـــة فحـــص المراجـــع  إبـــداء
 ومدى مسئولية عن ذلك الفحص.

 

 :(2004)عبدالوهاب،  المهني لمهنة مراجعة الحسابات لألداءالمعايير الدولية  2.2.4.2
صـادرة عـن االتحـاد الـدولي للمحاسـبين والـذي تعـرف  معايير المراجعة الدوليـة هـي معـايير

م، والهــدف المعلــن مــن 1977بأنهــا منظمــة دوليــة تهــتم بشــئون المحاســبة وتأســس االتحــاد عــام 
تأسيســه هـــو تقــديم الخدمـــة األفضـــل للمجتمــع، وقـــد اتبعــت  المعـــايير الدوليـــة منهًجــا مغـــايًرا عـــن 

دوليـة أولـت اهتماًمـا بجزئيـات عمـل المراجعـة؛ المنهج األمريكـي حيـث إن المعـايير واإلرشـادات ال
فخصصت لكل جزئية معيـار، كمـا أنهـا أولـت االهتمـام بالمبـادئ أكثـر مـن اهتمامهـا اإلجـراءات، 

المعايير األمريكية التـي كـان تركيزهـا منصـًبا علـى إجـراءات عمـل مراجـع الحسـابات  أنفي حين 
عة وعشــرون( ســابات التــي تتمثــل فــي )ســبالخــارجي، وسنســتعرض المعــايير الدوليــة لمراجعــة الح

 معياًرا، وهي كاآلتي:
 "المعيار الدولي األول: "هدف ومدى مراجعة القوائم المالية 

يحـدد هــذا المعيـار هــدف ومــدى مراجعـة القــوائم الماليـة ومســئولية اإلدارة عــن إعـداد هــذه القــوائم 
المعيقـات التـي حالـت دون كما يوضح مسـئولية المراجـع عـن إبـداء الـرأي، وأوجـب إظهـار كافـة 

 أداء المراجع واجباته المهنية مع إعطائه حق االمتناع أو إصدار رأي متحفظ.
  المعيار الدولي الثاني: "خطاب االرتباط أو قبول التعاقد للمراجعـة" هـدف ومجـال المراجعـة

 "والمسئولية اإلدارة عن إعداد القوائم المالية وشكل التقارير

لتي يسترشد بها المراجع في تحديد شكل ومحتوى خطاب االرتباط يصف المبادئ العامة ا
المرسل للعميل بشأن موافقته على التكليف، ويوضح الخطاب هدف ومجال المراجعة ومسئولية 

 اإلدارة عن إعداد القوائم المالية، وشكل التقارير التي قد يصدرها.
 ية المراجعة"المعيار الدولي الثالث: "المبادئ األساسية التي تحكم عمل 

ـــادئ  ـــزم بهـــا مراجـــع  األساســـيةيوضـــح المب ـــي يلت ـــة المراجعـــة والت واإلرشـــادات التـــي تحكـــم عملي
 الحسابات عند الممارسة المهنية.

 "المعيار الدولي الرابع: "التخطيط 
يقــدم القواعــد العامــة وتفســيًرا لمتطلبــات التخطــيط الــواردة ضــمن المبــادئ األساســية التــي تحكــم 

 "المعيار الثالث" مما يكفل فاعلية التنفيذ وكفايته. عملية المراجعة
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 المعيار الدولي الخامس: "استفادة من عمل مراجع آخر" 
تجــاه العمــل  يقــدم تفســيًرا لمــا ورد ضــمن مكونــات المعيــار الــدولي الثالــث بشــأن مســئولية المراجــع

يسـي االلتـزام بهـا؛ ين آخـرين، ووضـع القواعـد التـي يجـب علـى المراجـع الرئالمنجز بمعرفـة مـراجع
لالســـتفادة  مـــن عمـــل مراجـــع آخـــر، وحـــدد المعيـــار أســـس توزيـــع المســـئولية بـــين المـــراجعين دون 

 التطرق لحالة تكليف أكثر من مراجع لنفس القوائم المالية.
 المعيار الدولي السادس: "دراسة وتقويم النظام المحاسبي" 

راسـة وتقيـيم النظـام المحاسـبي والضـوابط يوضح القواعد التي يجـب االلتـزام بهـا بشـأن متطلبـات د
الداخليــــة المتصــــلة بــــه، والــــواردة ضــــمن مكونــــات المعيــــار الــــدولي الثالــــث ومــــدى كفايــــة ونوعيــــة 
االختبــارات الواجــب إجراُؤهــا؛ للتأكــد مــن كفايــة وصــالحية النظــام المحاســبي، والضــوابط الداخليــة 

 المتصلة به.
 ة أعمال المراجعة"المعيار الدولي السابع: "الرقابة على جود 

يتضمن القواعد المرشدة للمراجع عنـد توجيـه أعمـال مسـاعديه الـوارد فـي مكونـات المعيـار الثالـث 
ـــار  كمـــا يتضـــمن القواعـــد التـــي يجـــب اتباعهـــا لالســـتفادة مـــن عمـــل مراجـــع آخـــر الخـــاص بالمعي

 الخامس.
 المعيار الدولي الثامن: "اإلثبات في المراجعة" 

التــــي ينتهجهــــا مراجــــع الحســــابات؛ لتجميــــع األدلــــة ووســــائل اإلثبــــات  يوضــــح القواعــــد واألســــاليب
المناسبة من مصادرها وتقييمها من حيث كفايتهـا وصـحتها، والتـي تمكِّـن المراجـع مـن إبـداء رأيـه 

 بدرجة قناعة كافية، ويرتبط هذا المعيار بالمعيار الدولي الثالث.
 المعيار الدولي التاسع: "التوثيق" 

د واإلجـراءات توثيـق وتـدعيم أدلـة المراجعـة باإلضـافة إلـى توصـيف أوراق العمـل تشير إلى القواع
 وطريقة حفظها، وذلك للتوصل أن المراجعة تمت وفًقا للمبادئ األساسية للمراجعة.

 "المعيار الدولي العاشر: "االستفادة من عمل المراجع الداخلي 

هـا عنـد تقييمـه لعمـل المراجـع الـداخلي يوضح القواعد التي يجب علـى المراجـع المسـتقل االلتـزام ب
 بهدف االستفادة من أعماله.

 "المعيار الدولي  الحادي عشر: "الغش واألخطاء 

يحدد مسئولية المراجع الخارجي عن الغش واألخطاء، وهذا المعيار يرتبط بالمعيار الدولي األول 
 أهداف ونطاق مراجعة القوائم المالية.

  :المراجعة التحليلية والفحص التحليلي"المعيار الدولي الثاني عشر" 

يوضح القواعد التي تعين مراجع الحسـابات الخـارجي عنـد اسـتخدامه أسـاليب التحليـل المـالي فـي 
مراجعتـه، وذلـك مــن خـالل وســائل وأدلـة اإلثبــات الكافيـة والمالئمـة إلبــداء رأيـه فــي القـوائم الماليــة 

 محل مراجعته.
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  ير المراجع من القوائم المالية"المعيار الدولي الثالث عشر: "تقر 
يوضح إرشادات للمراجع بشأن دوره فيما يتعلـق بالتقـارير مـن حيـث الشـكل والمحتـوى، كمـا يحـدد 
قواعـد المراجعـة وأنـواع الـرأي والتحفظـات وأسـبابها ونمــاذج للتقـارير توضـح شـكل التقريـر فـي كــل 

 نوع من أنواع الرأي المختلفة. 

 المعلومات األخرى الواردة في الوثائق خالف القوائم المالية"المعيار الدولي الرابع عشر" : 
يتنــاول دور المراجــع فيمــا يتعلــق بالتقــارير خــالف القــوائم الماليــة بمــا تتضــمنه هــذه التقــارير مــن 

 معلومات مالية.

 "المعيار الدولي الخامس عشر: "المراجعة في بيئة الحاسب اإللكتروني 
ات المراجعـــة الواجـــب اتباعهـــا بمعرفـــة المراجـــع عنـــد تنفيـــذه يوضـــح طبيعـــة ومـــدى وتوقيـــت إجـــراء

 برنامج مراجعة القوائم المالية لمنشاة تستخدم الحاسب اإللكتروني.

 "المعيار الدولي السادس عشر: "أساليب المراجعة باستخدام الحاسب اإللكتروني 
مراجعــة جــاهزة يوضــح أســاليب المراجعــة باســتخدام الحاســب اإللكترونــي، وذلــك مــن خــالل بــرامج 

تتضـــمن مجموعـــة مـــن التعليمـــات التـــي توجـــه الحاســـب اإللكترونـــي؛ ألداء العديـــد مـــن إجـــراءات 
المراجعـــة ويقــــدم إرشــــادات بمســـتوى الخبــــرة والكفــــاءة التـــي يجــــب توافرهــــا فـــي المراجــــع الخــــارجي 

 ومساعديه باإلضافة إلى طبيعة وتوقيت اإلجراءات الخاصة بتخطيط عملية المراجعة.

 الدولي السابع عشر: "األطراف ذات العالقة" المعيار 
يوضـــح القواعـــد التـــي علـــى المراجـــع االسترشـــاد بهـــا عنـــد محاولتـــه تجميـــع أدلـــة ووســـائل اإلثبـــات 
المناســـبة والكافيـــة والخاصـــة بالعمليـــات التـــي تحـــدث بـــين المنشـــاة موضـــوع المراجعـــة واألطـــراف 

 األخرى المرتبطة بها الشركات.

 عشر: "استخدام أعمال الخبراء" المعيار الدولي الثامن 
يوضح بالتفصيل القواعد التي تحدد مسئولية المراجع تجاه أعمال المنجز بمعرفة الخبراء وتقييمه 

 لهذا العمل، وهذا المعيار مرتبط بالمعيار الدولي الخاص باستخدام المراجع ألعمال اآلخرين.

 ية في  المراجعة"المعيار الدولي التاسع عشر: "استخدام العينات اإلحصائ 
يوضـــح القواعـــد التفصـــيلية الواجـــب مراعاتهـــا مـــن جانـــب المراجـــع فـــي تصـــميم واختيـــار مفـــردات 

 عينات المراجعة وفي تقييم نتائجها في كل مراحل المراجعة.

  المعيار الـدولي العشـرون: "آثـار اسـتخدام الحاسـب اإللكترونـي علـى فحـص وتقيـيم نظـام
 الرقابة الداخلية"

د التي ترشد المراجع عند قيامه بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بما يتضمنه من يبين القواع
 نظام محاسبي الضوابط الداخلية المرتبطة به في منشاة تستخدم الحاسب اإللكتروني.
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  المعيار الدولي الحادي وعشرون: "تاريخ تقرير مراقـب الحسـابات والوقـائع التاليـة لتـاريخ
 الميزانية"

سئولية المراجع عن الوقائع التالية لتاريخ الميزانية وعن األحداث المالية التي تم يوضح م
 اكتشافها بعد إصدار القوائم المالية والتي يكون لها آثار يمكن قياسها مادًيا على القوائم المالية.

 المعيـار الــدولي الثــاني والعشــرون: "خطــاب التمثيــل واإلقــرارات المقدمــة مــن إدارة المنشــاة 
 للمراجع"

القواعد التي ينبغي على المراجع االسترشـاد بهـا، وهـو فـي سـبيله الحصـول علـى خطابـات تمثيـل 
من إدارة المنشـاة كأحـد أدلـة، ووسـائل اإلثبـات كمـا يبـين هـذا المعيـار اإلجـراءات الواجـب اتباعهـا 

 من قبل المراجع في تقييم وتوثيق هذه الخطابات.

 ن: "مدى استمرار نشاط المنشأة"المعيار الدولي الثالث والعشرو 
يقـدم إيضــاح تفصــيلي للقواعــد التـي يجــب علــى مراجــع الحسـابات مراعاتهــا إلخــالء مســئوليته فــي 

 الحاالت التي يتوفر لديه شك بشأن صحة فرض استمرارية التي أعدت القوائم طبًقا له.

 ة"المعيار الدولي الرابع والعشرون: "تقارير المراجعة ذات األغراض الخاص 

يوضــح بقــدر مــن التفصــيل القواعــد واإلجــراءات التــي يتوجــب علــى المراجــع اتباعهــا عنــد تكليفــه 
 بإصدار تقارير أخرى بخالف تقريره عن القوائم المالية.

 "المعيار الدولي الخامس والعشرون: "مخاطر المراجعة واألهمية النسبية 
رشـاده  باتبـاع الحيطـة والحـذر فـي بنـود التـي يستهدف هذا المعيار رفع كفاءة المراجع الخـارجي وا 

تزيــد المخــاطرة،  وذلــك مــن خــالل إرشــاده بمفهــومي مخــاطر المراجعــة واألهميــة النســبية والقواعــد 
 واإلجراءات التي ينبغي على المراجع االلتزام بها في كلتا الحالتين.

  "المعيار الدولي السادس والعشرون: "مراجعة التقديرات المحاسبية 

عــد واإلرشــادات لــه لمراجعــة التقــديرات المحاســبية، وذلــك للتأكــد مــن عــدم وجــود يوضــا القوا
 في التقديرات المحاسبية. قصور

 "المعيار الدولي السابع والعشرون: "المجاالت المتخصصة والخدمات المرتبطة 

 يوضح القواعد واإلرشادات التي يتعين على المراجع اتباعها لفحص المعلومات المستقبلية.
 

 األمريكيةالمعايير رغم اختالف المعايير الدولية لألداء المهني عن ب هة هذا المبحث أنخالص
تناولــت   األخيــرةعلــى المبــادئ أكثــر مــن تركيزهــا علــى اإلجــراءات فــي حــين أن  ركــزت األولــىكــون 

اإلجــراءات التــي يتوجــب علــى المراجــع اتباعهــا إال أن كليهمــا قــد حــدد لمراجــع الحســابات الخــارجي 
الجــودة والكفــاءة  المطلوبــة والتـــي يضــفي علــى عملــه الموثوقيــة، وتحقيــق الهـــدف الحــد األدنــى مــن 
 المنشود من عمله.
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 تمهيد: 2.3.1
ودة أداء اهتمت العديد من المنظمات والجمعيات المهنية بأنحاء العالم بموضوع مراقبة ج

،وقد خصصت لها مجموعة من  مراجعة الحسابات، لما له من أهمية باالرتقاء بمستوى المهنة
 إلىالتي تحكم عمل مكاتب وشركات المراجعة لضمان جودة أدائه ، فالحاجة  واإلرشاداتالمعايير 

 المهني.  ءاألدانتيجة أساسية لمتطلبات برنامج مراقبة جودة كالمهني انبثقت  األداءرقابة جودة 
 

 مفهوم الرقابة على جودة مراجعة الحسابات: 2.3.2
التعريفات الصادرة من بعض المختصين بمهنة المراجعة والمؤسسات المهنية حول  تعددت

ث ين والمؤسسات المهنية حسابات، وهنا نستعرض تعريفات ُكالً مفهوم رقابة جودة مراجعة ال  م ن  الباح 
 حسابات للخروج بمحددات للمفهوم.لرقابة الجودة على مراجعة ال

 
 :مفهوم الرقابة على جودة مهنة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المختصين 2.3.2.1

الصادرة عن ى جودة مراجعة الحسابات الخارجي تعددت التعريفات الخاصة بالرقابة عل
 :تعرض الباحثة بعضًا منها كما يليالمختصين ستس

 ها مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بها منشأة المحاسبة "بأن :(2002)أرينزولوبك، عرفها
لمساعدتها على تنفيذ معايير المراجعة على نحو ثابت في كل عملية مراجعة وبالتالي 

 ."تصميم أساليب رقابة الجودة لمنشأة المحاسبة ككل
  السياسات واإلجراءات التي ينبغي على " :بأنها (2006)صبحي والذنيبات، في حين عرفها

المؤسسة مراجعة الحسابات أن تقوم بها سواء فيما يتعلق بالمؤسسة ككل، وعلى مستوى 
كل عملية مراجعة؛ وذلك من أجل ضمان قيام مؤسسة مراجعة الحسابات بخدمات 

 األطراف ذات العالقة بشكل مناسب وبما يتفق مع معايير مراجعة الحسابات".
 هيكل التنظيمي وكافة السياسات واإلجراءات "صياغة ال :ها بأنهاففعر  (2006)التميمي، أما

المحددة داخل المكتب تهدف إلى تزويده بقدر معقول من التأكد بأن جميع العمليات 
المحاسبة والمراجعة التي يقوم بها منتسبو المكتب تتم وفًقا لمعايير المراجعة المقبولة، 

 .نظم المحلية والقوانين المحلية"والمتعارف عليها، وال
 

 مفهوم الرقابة على جودة مهنة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المؤسسات: 2.3.2.2
 ضبع فُأصدرت ،أولت المؤسسات المهنية برقابة جودة أعمال المراجعة اهتمام ملحوظ

 يتم التطرق لبعض منها:، وسالتعريفات الصادرة عن أشهر تلك المؤسسات
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  المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين(AICPA) أول من عرفهـا مـن خـالل نشـرته رقـم  هو
( بأنها "الهيكل التنظيمي للمكتب وكافة السياسات واإلجراءات التي تحدد داخل المكتـب 1)

بغرض توفير ضمان مناسب ومعقول لاللتـزام بالمعـايير المهنيـة المتعـارف عليهـا فـي كافـة 
( بأنهـا 2رقم ) النواحي الخاصة بممارسة المهنة"، في حين أصدر تعريف الحق في نشرته

ـــدم لتزويـــد المكتـــب بضـــمان معقـــول بـــأن أعضـــاءه ملتزمـــون بالمعـــايير المهنيـــة القابلـــة  "تق
 .(2002)ارينز ولوبيك،  للتطبيق ومعايير المكتب للجودة"

 ( الصادر عن وحدة الفحص المشتركة بين المنظمات المهنية في 409أما المعيار رقم )
"الوسيلة التي  ودة مراجعة الحسابات عرفها بأنهاوالخاص بالرقابة على ج 1985بريطانيا 

يحصل من خاللها المكتب على تأكيد معقول بالتزام موظفي المكتب بمعايير المراجعة 
تعاقدية وكذلك االلتزام بالمعايير  المقبولة والمتعارف عليها وبأي متطلبات قانونية أو

رات الخاصة بأخالقيات الشخصية المتعلقة بعمل المراجع والمنصوص عليها في النش
 .(1998خالف، ) المهنة الصادرة عن المنظمات المهنية"

 القانونيين  للمحاسبين السعودية الهيئة(SOCPA) بأنها المراجعة أعمال جودة رقابة عرف 
"التنظيم اإلداري للمكتب وجميع السياسات واإلجراءات التي أقرها المكتب من أجل التحقق 

اع بالتزام منتسبي المكتب بالمعايير المهنية واألنظمة ذات العالقة بدرجة معقولة من االقتن
التي تحكم أداء هم المهني عند تقديم الخدمات المهنية لعمالء المكتب بما في ذلك قواعد 

الهيئة السعودية )سلوك وآداب المهنة والتزام المكتب باألنظمة التي تحكم مزاولة المهنة" 
 .(،ه1418للمحاسبين القانونيين، 

  أما االتحاد الدولي للمحاسبين(IFAC) بأنها  المراجعة أعمال على جودة عر ف الرقابة
"هي العملية المصممة لتوفير تقييم موضوعي قبل صدور تقرير مراجعة الحسابات 
لألحكام الهامة التي أجراها فريق العملية واالستنتاجات التي توصل لها لوضع تقرير 

  .(أ 2008ي للمحاسبين، )االتحاد الدولالمدقق" 
 

المؤسســات المهنيــة تــرى الباحثــة أن ف الســابقة الصــادرة عــن المختصــين و مــن خــالل التعــاري
تعريــف الرقابــة علــى جــودة أعمــال مراجعــة الحســابات يشــتمل علــى وضــع ومتابعــة تنفيــذ السياســات 

والتــي  ،مؤسســةواإلجــراءات الكفيلــة بضــمان جــودة األداء المهنــي لمراجــع الحســابات علــى مســتوى ال
تتناســب مــع وضــعها التنظيمــي والعوامــل األخــرى الخاصــة بهــا، كمــا يســتخلص منــه مكونــات نظــام 

 المراجعة والتي تتكون مما يلي: الرقابة على جودة أعمال
 :على هيكل تنظيمي  المراجعة أعماليشتمل نظام رقابة جودة  أنيجب  الهيكل التنظيمي

 .لمكتب المراجعة
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  يشــتمل نظــام رقابــة جــودة أعمــال المراجعــة علــى سياســات  أنيجــب  :اتواإلجــراءالسياســات
جراءات محددة داخل مكتب المراجعة بهدف التأكد من أن جميع منتسبو للمكتب ملتزمون  وا 
بمعايير المراجعة المقبولة، والمتعـارف عليهـا عنـد أداء عمليـة المراجعـة لعمـالء المكتـب بمـا 

ًقا للقوانين والتشريعات المحلية، وقد تتباين السياسـات في ذلك قواعد وسلوك آداب المهنة وف
 واإلجراءات من مكتب آلخر تبًعا لعوامل تختص بكل مكتب.

 :تحديد األنشطة األساسية التي يمارسها مؤسسة المراجعة )مكتب،  أنشطة مؤسسة المراجعة
 شركة(.

 
 :أهداف معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات 2.3.3

بمتطلبــات مختلــف األطــراف المســتفيدة هــي أبــرز األهــداف التــي تحــرص الهيئــات الوفــاء إن 
تعمـل  التـيإصـدارها اللـوائح والمعـايير  خـالل لتحقيقهـا مـن ة المنظمة لمهنة مراجعة الحساباتالمهني

صــدور معيــار وكــان ل علــى تطــوير مهنــة مراجعــة الحســابات والرقــي بمســتوى الخــدمات التــي تقــدمها،
والتـي  ن فـي األهـداف الـذي يسـعى لتحقيقهـاتكمـمراجعـة الحسـابات أهميـة خاصـة  ةالرقابة على جـود

؛ 1998خـالف، ؛ 2003الفلقـي، ) التاليكحسب ما استخلصته الباحثة من بعض الدراسات يذكر منها 
 (:، أ1996دهمش، 
تحســـين مســـتوى الجـــودة فـــي األداء المهنـــي مـــن خـــالل إيجـــاد الوســـائل الكفيلـــة لتحقيـــق هـــذه  (1

 الجودة. 
التأكــد المعقــول مــن التــزام أعضــائه بالمعــايير المهنيــة التــي تحكــم عملهــم المهنــي وباألنظمــة  (2

األخــــرى ذات العالقــــة التــــي تحكــــم عالقــــتهم بــــالعمالء، بمــــا يحقــــق زيــــادة فعاليــــة الخــــدمات 
 المهنية، وتوفير الثقة في الخدمات المهنية.

واألخطاء والتحريف والعمل  المحافظة على خدمات مهنة المراجعة وحمايتها من االنحياز (3
 المشكوك فيه، والمحافظة على وجود االستقالل حقيقة ومظهًرا.

التأكــد مــن أن الــذين يقومــون بعمليــة المراجعــة أفــراد لــديهم القــدر الكــافي مــن التــدريب الفنــي  (4
 والكفاءة المهنية الالزمة ألداء مثل هذه األعمال.

ء عمليـة المراجعـة يسـعون إلـى طلـب المشـورة مـن التأكد من أن األفـراد الـذين يعهـد إلـيهم أدا (5
 ذوي الخبرة والمعرفة.

المحافظــة علــى وجــود الجــودة والمالءمــة فــي العمــل مــن خــالل التوجيــه واإلشــراف علــى كــل  (6
 مستوى من المستويات التنظيمية في المكتب.

دة التأكد من كفاءة الموظفين الجدد الـذي يـتم تعييـنهم لضـمان تحقيـق حـد أدنـى لمسـتوى جـو  (7
 الموظفين المبتدئين.
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التأكــد مــن تــوافر المــؤهالت الالزمــة والخبــرة فــي األفــراد الــذين يعهــد إلــيهم تحمــل مســئوليات  (8
 وظيفية أعلى.

التأكد من تقييم أي عميل جديـد قبـل قبـول العمليـة الخاصـة بـه ومراجعـة عالقـة المكتـب مـع  (9
بعمـالء غيـر أمنـاء ألقـل  العمالء الحاليين بصفة مستمرة بهدف تقليل فـرص ارتبـاط المكتـب

 حد ممكن.
التحقق من تطبيق برنامج مراقبة جودة العمل داخل المكتب بهدف التوصل إلـى أن جميـع  (10

 اإلجراءات األخرى الخاصة بمراقبة جودة األداء يتم تطبيقها بفعالية.
توفير اإلرشادات الخاصة باإلجراءات التي يجب أن يلتزم بها المراجع للتقيد بالمبادئ  (11

 ساسية الخاصة بتفويض عمله لمساعديه في مهمة مراجعة الحسابات.األ
 

 المراجعة: عملية جودة لرقابة المهنية الجهات من بعض الصادرة والمعايير اإلرشادات 2.3.4
مراقبة  بموضوع العالم أنحاء كافة في المهنية والجمعيات المنظمات من العديد اهتمت

 مستوى تحسين ما يخدمب والعمل ،أدائهت الخارجي وتحسين المهني لمراجع الحسابا األداء جودة
والمعايير الدولية الصادرة  اإلرشاداتأهم  يلي وفيما ،المراجعة ومكاتب الشركات لهذه األداء المهني

 .العربية اإلصداراتالمهنية وكذلك بعض  المؤسسات والجمعيات قبل من
 جودة القانونيين لرقابة محاسبينلل األمريكي المعهد عن الصادرة اإلرشادات 1.43.2.

 :المراجعة عملية
ُأول ـــى المعـــايير التـــي صـــدرت بخصـــوص الرقابـــة علـــى جـــودة عمليـــة مراجعـــة الحســـابات كانـــت 

هـو  AICPA)( بالواليات المتحدة األمريكية ال سيما أن المعهد األمريكي للمحاسـبين القـانونيين
وضــــبط األداء المهنــــي، لــــذلك فــــإن أول مؤسســــة مهنيــــة أصــــدرت معــــايير لمراجعــــة الحســــابات 

إصدار معايير رقابة جودة مراقبة الجودة في التجربة األمريكية م ر  بمرحلتين ، المرحلـة األولـى 
 (AICPA)حــين عرفـت لجنــة معــايير رقابــة الجـودة الصــادرة  التابعــة لــــ  1979منهـا  فــي عــام 

مراجعــة الحســابات أخــذها تســع عناصــر لرقابــة الجــودة يتوجــب علــى مكتــب  األولــى فــي نشــرته
بعين االعتبار عند وضع السياسات واإلجراءات الخاصة به وفًقا لمعايير الرقابة ا الصادرة في 

المشـورة، اإلشـراف، تخصـيص المسـاعدين  النشرة والبالغ عددها تسع عناصر وهم )االسـتقالل،
رار العالقــة معهــم، واســتم قبــول العمــالء الترقيــة، التوظيــف، تطــوير المــوظفين، علــى العمليــات،

حيـــث تـــم تخفـــيض هـــذه العناصـــر إلـــى  1996، أمـــا المرحلـــة الثانيـــة كانـــت فـــي عـــام الفحـــص(
)االســــــتقالل والنزاهــــــة  خمســــــة عناصــــــر وفًقــــــا للنشــــــرة الثانيــــــة الصــــــادرة عــــــن المعهــــــد لتصــــــبح

الق بـــول واالســـتمرار فـــي مراجعـــة  ،، إدارة شـــئون المـــوظفين، أداء عمليـــة المراجعـــةوالموضـــوعية
مــع بعضــها واســتحداث  المراقبــة( حيــث أنــه تــم دمــج بعــض العناصــر ء لعمليــة المراجعــة،العمــال

أخرى، حيث إن عنصر االستقالل بقي كما هو مع إضـافة كـل مـن النزاهـة والموضـوعية إليـه، 
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وتــم دمــج عنصــري االستشــارة واإلشــراف فــي عنصــر واحــد تحــت مســمى أداء عمليــة المراجعــة، 
)تخصـيص المسـاعدين، التوظيـف، الترقيـة،  لموظفين كل من:وقد تضمن عنصر إدارة شئون ا

تطـــوير المـــوظفين(، وتـــم تغييـــر مســـمى عنصـــر ق بـــول العمـــالء واالســـتمرارية معهـــم إلـــى ق بـــول 
واالســـتمرار فـــي مراجعـــة العمـــالء لعميـــة المراجعـــة، أمـــا بالنســـبة لعنصـــر الفحـــص فـــتّم اســـتبداله 

 .(2002)ارينز ولوبيك،  بعنصر المراقبة.
 عملية جودة لرقابة وويلز بإنجلترا القانونيين المحاسبين معهد إرشادات 2.43.2.

 :المراجعة
برنامج ملزم لمراقبة جودة األداء  1991أصدر معهد المحاسبين القانونيين بوليز في

 المهني ُمق ّر من وزارة التجارة والصناعة، وكان أهم العناصر التي وردت في هذا البرنامج
اهة المهنية، قبول العمالء، استمرار العالقة بهم، التدريب، التطوير المهني، )االستقالل، النز 

قد يؤدي إلى عدم موضوعية  بشروط التسجيل، تجنب ماالفحص الداخلي، االستشارة، االلتزام 
 والذي (irland UK & ISQ1 )2006()كانت المعيار البريطاني  تاإلصدارا، أما أحدث األداء(

 ،المتطلبات األخالقية، مسئوليات القيادة عن الجودة ضمن الشركةر )يتكون من كل العناص
( المتابعة ،أداء العمليات ،الموارد البشرية ،قبول واستمرار عالقات العمالء والعمليات المحددة

دولي عناصر رقابة الجودة الصادرة عن االتحاد الوالتي من المالحظ أنها تتطابق مع 
 .(2005؛ أبو هين FRC, 2006) للمحاسبين كما سياتي الحقاً 

 معايير رقابة جودة مراجعة الحسابات الصادرة عن االتحاد الدولي: 2.3.4.3
اهتماما بالرقابة على جودة مراجعة الحسابات لما له من  أولىاالتحاد الدولي للمحاسبين 

، ارانالتحـاد الـدولي للمحاسـبين معيـأهمية كبيـرة فـي ضـمان كفـاءة المهنـة فكـان مـن إصـدارات ا
رقابــة الجــودة للشــركات التــي تــؤدي عمليــات  " التــي اطلــق عليهــا ""ISC1وهمــا المعيــار الــدولي 

، أمـا المعيـار الـدولي "مراجعة البيانـات الماليـة وعمليـات التأكيـد األخـرى والخـدمات ذات العالقـة
أمـــا " رقابـــة الجـــودة لمراجعـــة البيانـــات الماليـــة" عليـــه، والـــذي أطلـــق "220"الثـــاني فهـــو رقـــم 

)االتحـاد  مـن التفصـيل يءبهـذا المبحـث بشـليهـا الحقـًا إالف بـين المعيـارين فيسـتم التطـرق االخت
 .، أ، ب(2008؛ 2009؛ 2010الدولي للمحاسبين، 

 :عملية المراجعة جودة لرقابة القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة إرشادات 4.43.2.
وى الوطن العربي كانت للهيئـة السـعودية أول اإلصدارات لمعايير رقابة الجودة على مست

لزامي، ومـن ثـم إعلى سبيل استرشادي ال  إصدارهاوكان  1994للمحاسبين القانونيين في عام 
إلزاميـــة بعـــد حـــوالي ثـــالث ســـنوات تقريًبـــا، وحـــددت ضـــوابط رقابـــة الجـــودة بالعناصـــر  أصـــبحت

تطــــوير وتــــدريب  يــــف،التوظ تخصــــيص المســــاعدين، اإلشــــراف، ،المشــــورة العشــــرة )االســــتقالل،
ـــو  ـــرقيتهم، قب ـــة معهـــمالمـــوظفين، تقـــويم أداء المـــوظفين وت ، الفحـــص ل العمـــالء واســـتمرار العالق

واألنظمة األخرى ذات العالقة بعمـل  ،الدوري، االلتزام بأحكام نظام المحاسبين القوانين ولوائحه
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ن المالحــظ أن المعيــار مــ (،ه1418الهيئــة الســعودية للمحاســبين القــانونيين، )المحاســبة القــانوني( 
السعودي لرقابة الجودة يعتمد على المعيار األمريكي بخالف الضابط العاشر الذي يلزم مراجـع 

 قوانين المرعية في المملكة العربية السعودية.الحكام و األالحسابات الخارجي ب
 :المراجعة عملية جودة لرقابة القانونيين للمحاسبين المصري المعهد إرشادات 5.43.2.

االتحاد الدولي للمحاسـبين مـن أجـل االرتقـاء بمهنـة  إلىانضمت جمهورية مصر العربية 
مراجعة الحسابات ومحاولة توحيـد قواعـدها، وقـد أصـدر المعهـد المصـري للمحاسـبين القـانونيين 

" والذي يقدم إرشادات غير ملزمة لمراجعي الحسابات حـول معـايير 7المعيار رقم " 1996عام 
" ضمن معايير المراجعة 220، واعقب ذلك إصدار معيار المراجعة المصري رقم "رقابة الجودة

م، والفحـص المحـدود ومهـام التأكـد 2008" لعـام 166المصرية بموجب قانون رأس المـال رقـم "
األخــرى والــذي حــدد ضــوابط الرقابــة الجــودة بســتة ضــوابط، تتطــابق مــع الضــوابط الصــادرة عــن 

مســـئولية قـــادة المؤسســـة تجـــاه الجـــودة علـــى "تة عناصـــر، وهـــي االتحـــاد الـــدولي للمحاســـبين بســـ
أعمـــال المراجعـــة، المتطلبـــات األخالقيـــة ذات العالقـــة  وقواعـــد الســـلوك المهنـــي، قبـــول المهـــام 
ـــين فريـــق العمـــل، أداء  واســـتمرار العالقـــات مـــع العمـــالء وبعـــض مهـــام المراجعـــة المحـــددة، تعي

 .(2008ل، )الهيئة العامة لسوق الما لمتابعة" المهام،
 :المراجعة عملية جودة لرقابة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إرشادات 6.43.2.

بــرزت مجهـــودات فـــي الدولـــة اللبنانيــة حـــديثًا حيـــث شـــرع االهتمــام بمعـــايير الرقابـــة علـــى 
نقابة خبراء المحاسبة المجـازين فـي  إصدارمن خالل  2010جودة مراجعة الحسابات في عام 

نشـــر سلســـلة مـــن الدراســـات واإليضـــاحات حـــول معـــايير الرقابـــة علـــى الجـــودة و التـــي تـــم لبنـــان 
 ISQC1)االصـــطالح عليـــه بالرقابــــة النوعيـــة وقـــد تــــم افتتاحهـــا  بنشـــر المعيــــار الـــدولي رقــــم )ٍ 

الصــادر عــن االتحــاد الــدولي للمحاســبين وهــو المرجــع األساســي الــذي سيســتند عليــه فــي إعــداد 
مكاتب المراجعة الجاري إعداده، وقامـت اللجنـة التقنيـة للرقابـة إعـداد دليـل دليل الرقابة النوعية ل

 .(2009)صبا، فحص النظير 
 

تبين انه ال اختالف جوهري بين متطلبات وضوابط المعايير الدولية للرقابة على يمما سبق 
شيوعًا  األكثره الدولي بصفت المعياروالدولية، أما على المستوى العربي فتم اتباع  األمريكيةالجودة 
 .وتداوالً 

 
  المقارنة بين معياري الرقابة على جودة مراجعة الحسابات الصادرين عن االتحاد الدولي: 2.3.5

أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين معياران كما تم ذكره سابقًا في هذا المبحث ، وهما المعيار 
تؤدي عمليات مراجعة البيانات المالية  قابة الجودة للشركات التي" التي اطلق عليها ""ISC1الدولي 

، والذي "220"، أما المعيار الدولي الثاني فهو رقم "وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة
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هذين  أبرز االختالفات بينوستستعرض الباحثة " رقابة الجودة لمراجعة البيانات المالية" عليهأطلق 
)االتحاد الدولي  والهدف من المعيار فيما يلي فيذ والضوابطسلطة التنالمعيارين من حيث النطاق و 

 :، أ، ب(2008؛ 2009؛ 2010للمحاسبين، 
" للرقابة على جودة الشركات التي تؤدي عمليات مراجعة ISC1المعيار رقم " 2.3.5.1

 البيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة:
علقة بنظام رقابة الجودة لديها على عملية مراجعة البيانات يتعلق بمسئولية الشركة المت

ق ما ضوابط هذا المعيار ستة وفو والخدمات ذات العالقة،  األخرىالمالية وعمليات التأكيد 
 يلي:
 .مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة داخل مؤسسة المراجعة (1
 متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة. (2
 .ات مع العمالء وعمليات المراجعة المحددةقبول واستمرار العالق (3
 .الموارد البشرية (4
 .أداء العمليات (5
 .المراقبة (6

" للرقابة على جودة عمليات مراجعة المعلومات المالية 220المعيار رقم " 2.3.5.2
 التاريخية:

المصممة في الشركة للحصول على تأكيد معقول  واإلجراءاتيتعلق بمجموعة السياسات 
عند تنفيذ مهمة مراجعة البيانات المالية  واألخالقيةتطلبات القانونية والتنظيمية باالمتثال للم

رقابة الجودة التي تنطبق  إجراءاتالتاريخية وتوثيقها والتي يتوجب على فريق العملية تنفيذ 
 على عملية المراجعة الفردية والمتمثلة بما يلي:

 .مسؤوليات القيادة لجودة عمليات المراجعة (1
 .ت أخالقيات المهنةمتطلبا (2
 .قبول و استمرار عالقات العميل وعمليات المراجعة المحددة (3
 .تعيين فريق العملية (4
 .أداء العمليات (5
 .المتابعة (6

 ":220"والمعيار الدولي رقم "ISC1 مقارنة بين المعيار الدولي رقم " 2.3.5.3
 :المعيار الدولي رقم  نطاق المعيار"ISC1" متعلقـة بنظـام رقابـة يتناول مسئوليات الشـركة ال

الجودة علـى عمليـات مراجعـة البيانـات الماليـة وعلميـات التأكيـد األخـرى، وجميـع الخـدمات 
فيتنـاول إجـراءات رقابـة الجـودة علـى مراجعـة "220" ذات العالقة، أما المعيار الـدولي رقـم 

 البيانات المالية الفرية.
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 :"ينطبق المعيار الدولي  سلطة التطبيق "المسئولية"ISC1"  على كافة شركات المحاسبين
المهنيـــين فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات مراجعـــة البينـــات الماليـــة وخـــدمات التأكيـــد األخـــرى وجميـــع 

ـــار الـــدولي رقـــم  ـــق  "220"الخـــدمات األخـــرى ذات العالقـــة، أمـــا المعي ـــى مراجعـــي ينطب عل
 .البيانات المالية فقط

 :هــدف تطبيــق المعيــار الــدولي  الهــدف"ISC1" ة المراجعــة بتأكيــد معقــول هــو تزويــد مؤسســ
عــن امتثالهــا وموظفيهــا بالمعــايير المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة، وكــذلك التأكــد 
مـــن أن التقـــارير التـــي تصـــدر عـــن الشـــركة أو شـــركاء العمليـــة مالئمـــة للظـــروف فـــي حـــين 

اجعـة هدفـه هـو تطبيـق إجـراءات رقابـة الجـودة علـى عمليـة المر  "220"المعيار الدولي رقـم 
الواحدة و التي تقدم لمراجع الحسابات ضماًنا بأن عملية المراجعة تمتثـل للمعـايير المهنيـة 

 والمتطلبات القانونية والتنظيمية وأن التقرير الذي يصدر عن المراجع مالئم للظروف.
  1"و 220عناصر "ضوابط" نظام رقابة جودة مراجعة الحسابات وفـق المعيـارين"ISC: 

نظــام رقابــة جــودة مراجعــة الحســابات وهــي المتطلبــات والشــروط الــذي  يطلــق علــى ضــوابط
يجـب توافرهـا لاللتــزام بالمعـاير الدوليــة للرقابـة علـى جــودة مراجعـة الحســابات وفـق المعيــار 

والتي حددها كالهما بسـت ضـوابط وان كـان ISC" 1" " و المعيار الدولي220الدولية رقم "
 :وهنا شرح مفصل للمقارنة بينهما هناك اختالف بالمقصود بكل عنصر بهما

 مسئولية القيادة عن نظام الرقابة على جودة مراجعة الحسابات: الضابط األول:
مسئولية القيادة المتعلقة بنظام الرقابة علـى جـودة مراجعـة الحسـابات فـي  هو األولالعنصر 

المراجعـة  ركةشـ داخـلمسئوليات القيادة عـن الجـودة يطلق عليه  "ISC1"المعيار الدولي رقم 
فيـه المـدير التنفيـذي للشـركة  المسئولية المطلقـة فيمـا يخـص نظـام رقابـة الجـودةوالذي يكون 
الشركة هو المسئول عن الجودة الشـاملة فـي شـركة المراجعـة وتحقيـق هـدف  إدارةأو مجلس 

فيمـــا يخـــص بنظـــام رقابـــة الجـــودة حيـــث إن الشـــركة ملزمـــة بوضـــع سياســـات نظـــام الجـــودة 
جـــراءات م صـــممة لتعزيـــز وجـــود ثقافـــة داخليـــة تقـــر بـــأن الجـــودة عنصـــر أساســـي فـــي أداء وا 

بالغهـا لمـوظفي الشـركة  المهمات فـي الشـركة وتوثيـق الشـركة لهـذه السياسـات واإلجـراءات وا 
وتقيــيم مــدى االمتثــال لمتطلبــات االســتقاللية و يعتمــد ذلــك علــى وجــود ثقافــة داخليــة موجهــة 

الواضـحة والمتسـقة والمتكـررة مـن كافـة مسـتويات اإلدارة  نحو الجودة على األفعـال والرسـائل
جــراءات رقابــة الجــودة فــي الشــركة، وذلــك  فــي الشــركة التــي تســلط الضــوء علــى سياســات وا 
بإبالغهــا مــن خــالل الوســائل المتنوعــة بالنشــرات والرســائل واالجتماعــات والحــوار الرســمي، 

ن مـــمعقـــول  تأكيـــدا لتـــوفير وغيـــر الرســـمي، ويجـــب ان تضـــع نظامـــا لرقابـــة الجـــودة مصـــمم
 (أ، ب 2011)جمعــة، الشــركة التــي يــتم التأكيــد فيهــا علــى تحقيــق هــدف رقابــة الجــودة  وفــق 

 والمتمثل في كما يلي:
 .أداء عمل يمتثل للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها 
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 لشركة مناسبة في الظروف القائمة.التقارير التي تصدرها ا 
فُأطلق على هذا العنصر مسئوليات القيادة لجودة عمليات  "220"ما بالمعيار الدولي رقمأ

، حيث إن مسئولية الجودة الشاملة لكل عملية مراجعة محددة يتحملها مراجعة الحسابات
مسئولي الفرق أو شريك العملية في كل عملية مراجعة عين ألجلها وتقييم مدى امتثال 

تثال لمتطلبات بشأن االم استنتاجتطلبات أخالقيات المهنة وتكوين أعضاء فريق العملية لم
 ب على عملية المراجعة.لطتتاالستقاللية التي 
 : نظام رقابة جودة مراجعة الحساباتالمتطلبات األخالقية ل الضابط الثاني:

ــةيطلــق عليــه  "ISC1"فــي المعيــار الــدولي رقــم  ــات الســلوكية األخالقي والــذي يلــزم ، المتطلب
جــراءات تــوفر لهــا تأكيــد معقــول أن الشــركة وموظفيهــا شــر  كة المراجعــة بتصــميم سياســات وا 

)النزاهــــة، الموضــــوعية، الكفــــاءة المهنيــــة، الســــرية،  ملتزمــــون بمتطلبــــات الســــلوك األخالقــــي
 االستقاللية. إلى باإلضافةالسلوك المهني( 

مراجعـــة الحســـابات وحيـــث أن لالســـتقاللية أهميـــة تنبـــع مـــن كونهـــا العمـــود الفقـــري فـــي عمـــل 
عمله بكل أمانـة وموضـوعية وأن ال يخضـع ألي تـأثيرات تتعـارض بوضرورة أن يقوم المراجع 

جــراءات لتزودهــا مــن مــع نزاهتــه وفيمــا يتعلــق باالســتقاللية فــال بــد للشــركة  وضــع سياســات وا 
أنه ال ، ورغم  (2006)المطارنة،  بتأكيد معقول حول قيام الشركة وموظفيها بالتقيد باالستقاللية

يوجد مفهوم موحد لالستقالل إال أنه يوجد تميز بـين مفهـومين أحـدهم االسـتقالل الـذهني وهـو 
تجـــرد المراجـــع مـــن الـــدوافع أو الضـــغوط والمصـــالح عنـــد إبـــداء رأيـــه الفنـــي المحايـــد والمفهـــوم  
اآلخر االستقالل الظاهري يعني وجود قواعد قانونية واعترافات مهنية تضمن عدم سيطرة من 

لــذلك أولــى المعيــار الــدولي لرقابــة الجــودة لهــا مزيــد مــن  .(2005)جمعــة، ارة المنشــاة عليــه إد
جــراءات؛ لتزودهــا بتأكيــد معقــول حــول  االهتمــام بحيــث أوجــب علــى الشــركة وضــع سياســات وا 
قيـــام الشـــركة وموظفيهـــا بالتقيـــد باالســـتقاللية وتحديـــد وتقيـــيم الظـــروف والتعـــامالت التـــي تهـــدد 

ن يظل الشريك في حالة تأهب مـن خـالل المالحظـة وطـرح األسـئلة عنـد اللـزوم االستقاللية وأ
ألي دليــل يشــير إلــى عــدم امتثــال أعضــاء فريــق العمليــة للمتطلبــات األخالقيــة ذات العالقــة، 

 :(أ 2010)االتحاد الدولي للمحاسبين،  وذلك من خالل
 .اإلبالم عن متطلبات االستقاللية إلى موظفيها 
 جراءات االستقاللية  تقييم المعلومات حول المخالفات المحددة إن  وجدت لسياسات وا 

 الخاصة بالمؤسسة لتحديد ما إذا كانت تشكل تهديًدا الستقاللية عملية المراجعة.
  اتخاذ اإلجراءات المناسبة للقضاء على مثل هذه التهديدات أو تخفيضها لمستوى مقبول

العملية إن كان مناسًبا من ناحية قانونية بتطبيق اإلجراءات الوقائية أو باالنسحاب من 
وينبغي على الشريك في العملية إعالم المؤسسة على الفور حول عدم القدرة على حل 

 المسألة؛ التخاذ اإلجراء المناسب.
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 يطلق عليه " متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة " "220"أما بالمعيار الدولي 
لة لكل عملية مولية الجودة الشاو شريك العملية مسئيلزم المعيار فيها مسئول الفرقة أ

مراجعة تم تعنيه فيها، وتقييم مدى امتثال أعضاء فريق عملية لمراجعة بمتطلبات أخالقيات 
المهنة بما فيها االستقاللية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتشاور مع المؤسسة عند وجود 

المناسبة فيما يتعلق  اإلجراءاتنعًا بأن يث يجب أن يكون شريك المهمة مقتبح التهديدات،
ستنتاجات بقبول واستمرار عالقات العميل ومهام المراجعة المحددة قد تم اتباعها وان اال

 .ذا الخصوص مناسبة وقد تم توثيقهاليها بهإالتي تم التوصل 
 : ول واستمرار العالقات مع العمالءالضابط الثالث: َقب

وقـد  قبول واستمرار عالقـات العمـالء والعمليـات المحـددةهو  "ISC1"في المعيار الدولي رقم 
جــــراءات لقبــــول واســــتمرار  الــــزم المعيــــار شــــركة مراجعــــة الحســــابات بــــأن تضــــع سياســــات وا 
العالقــات مــع العمــالء لتزودهــا بتأكيــد معقــول علــى أن الشــركة ستســتمر وتنفــذ تعاملهــا مــع 

 العمالء عندما تكون الشركة:
  تمتلك القدرات بما في ذلك الوقت والموارد للقيام بتلك التعاقدات.مؤهلة ألداء العملية و 
 .قادرة على االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي بما فيها االستقاللية 
 .أخذت بعين االعتبار نزاهة العمل وتملك معلومات قد تقودها إلى أنه يفتقر للنزاهة 

ى العالقـات مـع العمـالء ومواصـلتها" اطلـق عليـه" الموافقـة علـ "220"أما فـي المعيـار الـدولي
والتــي تلــزم رئــيس الفــرق أو شــريك العمليــة بالرضــا عــن اإلجــراءات التــي اتخــذها فــي ق بــول 
العمالء أو االستمرار معهم وأنها مالئمة مع إيصال أي معلومات يتوصل إليها من الممكـن 

ة مقتنعــــًا أن أن يــــتم بهــــا إلغــــاء العمليــــة مــــع العميــــل، بحيــــث يجــــب أن يكــــون شــــريك المهمــــ
المناسبة فيما يتعلق بقبول واستمرار عالقات العميل ومهـام المراجعـة المحـددة قـد  اإلجراءات

بالقــدرات الالزمــة ألداء  فريــق المهمــة يتمتــع أنيكــون مقتنعــا  أنتــم اتباعهــا، كمــا انــه يجــب 
 .العملية

 :الموارد البشرية إدارةالضابط الرابع: 
والذي يلزم المعيار شركة الموارد البشرية" يطلق عليه " "ISC1"في المعيار الدولي رقم 

جراءات لتزودها بتأكيد معقول بأنها تمتلك عدًدا كافًيا من  المراجعة بتصميم سياسات وا 
الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرات وااللتزام بالمبادئ األخالقية من أجل أداء 

تمكين ونية و التنظيمية المعمول بها، و ات القانالعمليات وفقًا للمعايير المهنية والمتطلب
 التقارير المناسبة في ظل الظروف القائمة. إصدارالشركة أو شركاء العملية من 

أن يكون لديه  يطلق عليه "تعيين فريق العملية" "220"في حين كان في المعيار الدولي 
 اسبة ألداء عملية المراجعة.شعور بالرضا إزاء امتالك فريق العملية الخبرات والكفاءات المن
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 :أداء عملية مراجعة الحسابات: الضابط الخامس
يطلـــق عليـــه "أداء العمليـــة "يلـــزم شـــركة مراجعـــة الحســـابات  "ISC1" فــي المعيـــار الـــدولي رقـــم

ـــًا  ـــذة وفق جـــراءات؛ لتزودهـــا بتأكيـــد معقـــول بـــأن المهـــام والعمليـــات المنف بتصـــميم سياســـات وا 
شـريك العمليـة  أوات القانونية والتنظيمية المعمول بهـا وأن الشـركة للمعايير المهنية والمتطلب

يصدر تقارير مناسبة في ظل الظروف القائمة والتي تتضمن المسائل المتعلقة بتعزيز جودة 
 أداء المهمة ومسئوليات اإلشراف ومسئوليات المراجعة.

م شـريك العمليـة مسـئولية أداء العمليـة  لكنـه يلـز  يطلق عليه أيضـاً  "220"المعيار الدولي رقم
 ةوالتنظيميـــالتوجيـــه واإلشـــراف واألداء، واالمتثـــال للمعـــايير المهنيـــة، والمتطلبـــات القانونيـــة، 

صــدار تقريــر مالئــم، كمــا أنــه يجــب علــى شــريك العمليــة بالنســبة لعمليــة مراجعــة  المطبقــة، وا 
 األمـــورك مناقشـــة البيانـــات الماليـــة تحديـــد انـــه تـــم تعيـــين مراجـــع رقابـــة الجـــودة للمهمـــة وكـــذل

ـــاءالهامـــة الناشـــئة  ـــر المراجعـــة حتـــى  إصـــدارمهمـــة المراجعـــة ومراعـــاة عـــدم  أثن  إنجـــازتقري
ا انـه قبـل صـدور تقريـر المراجـع يجـب علـى شـريك المهمـة مـمراجعة رقابة الجودة للمهمة، ك

يكــون مقتنعــا بانــه تــم  أنمــن خــالل مراجعــة مســتندات المراجعــة والمناقشــة مــع فريــق المهمــة 
ليهـــا وتقريـــر إدعم االســـتنتاجات التـــي تـــم التوصـــل مناســـبة لـــالكافيـــة و  األدلـــةصـــول علـــى الح

 المراجعة الذي سيصدر.
 :راقبة نظام جودة مراجعة الحساباتم :الضابط السادس

" عنصـــر المراقبـــة ويتطلـــب أن تضـــع شـــركة 1يطلـــق عليـــه المعيـــار الـــدولي لرقابـــة الجـــودة "
جــــراءاتالمراجعــــة  سياســــات  مالئمــــة لتزويــــدها بتأكيــــد معقــــول بــــأن السياســــات مناســــبة و  وا 

الخاصة بنظـام رقابـة الجـودة مناسـبة وكافيـة وتعمـل بفاعليـة مـع مراعـاة الغـرض  واإلجراءات
جـــــراءات رقابـــــة الجـــــودة هـــــو االلتـــــزام بالمعـــــايير المهنيـــــة  مـــــن مراقبـــــة االمتثـــــال لسياســـــات وا 
ورقابــة الجــودة مطبقــة بالشــكل  والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا وأن سياســات

المناسب بحيث تكون التقارير الصادرة عن الشركة مناسبة للظروف، كمـا أنـه علـى مؤسسـة 
جـراءات رقابـة جـودة مراجعـة  المراجعة أن تراقب باستمرار مالئمة وفعالية تطبيق سياسـات وا 

 اة مــا يلــيوعالجــه مــع مراعــ تــأثيرهالحســابات وتقيــيم ومحاولــة اكتشــاف القصــور فيــه ومــدى 
 :(2001)المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، 

 .توقيت ومدى مراجعة رقابة جودة المهمةو  طبيعة (1
اعتبار وتقييم مستمرين لنظام المراقبة في المكتب، على أن يتضمن ذلك آراء فحص  (2

 على أساس دوري لمهمة منجزة واحدة على األقل لكل شريك.
شريك أو شركاء أو أشخاص آخرين يملكون خبرة  توكيل مسئولية عملية المراقبة إلى (3

 وسلطة كافية ومناسبة في المكتب لتحمل تلك المسئولية.
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عدم إشراك األشخاص الذين يؤدون المهمة أو مراجعة نظام المراقبة على المهمة في  (4
 فحص المهمات.

، يجب أن يطلق عليه رقابة جودة مهمة المراجعة "220"هذا الضابط في المعيار رقم 
يشتمل مراجعة رقابة الجودة للمهمة تقيمًا موضوعيًا لألحكام الهامة التي اتخذتها فريق 
المهمة واالستنتاجات التي تم التوصل لها عند تكوين تقرير المراجعة ويجب على شريك 
 المهمة مراعاة نتائج عملية المراقبة كما تم تعميمها من قبل الشركة ويجب مراعاة ما يلي:

 يوب التي لوحظت قد تؤثر على عملية المراجعة .اذا كانت الع 
  التي اتخذتها الشركة لتصحيح الوضع كافيا في سياق مهمة  اإلجراءاتاذا كانت

 المراجعة.
 وجود عيب في نظام رقابة الجودة للشركة ال يدل على أنه لم يتم أداء مهمة مراجعة  إن

ع لم يكن جلتنظيمية أو أن تقرير المرااالمهنية والمتطلبات القانونية و  للمعاييرمعينة وفقًا 
 مناسبًا.

" في الجدول 220والمعيار الدولي رقم " "ISC1"لمعيار الدولي الباحثة الفروقات بين ا لخصتوقد 
 (:2-1التالي رقم )

 ( 2-1جدول )
 "220رقم " والمعيار "ISC1"مقارنة بين المعيار الدولي 

 "220ار الدولي "المعي "ISC1"المعيار الدولي  نطاق المقارنة
 ضبط أداء المراجعين ضبط أداء مكاتب المراجعة أواًل: هدف المعيار

 رئيس فريق المراجعة صاحب المكتب أو الشريك ثانًيا: مسئولية التنفيذ
  ثالثًا: ضوابط المعيار

 مسئوليات القيادة عن الجودة داخل  الضابط االول
 مؤسسة المراجعة

يات مسئوليات القيادة لجودة عمل
 مراجعة الحسابات

 المتطلبات االخالقية  ذات العالقة المتطلبات السلوكية األخالقية الضابط الثاني 

 قبول واستمرار عالقات العمالء  الضابط الثالث
 والعمليات المحددة

الموافقة على العالقات مع العمالء 
 ومواصلتها

 تعين فريق العملية الموارد البشرية الضابط الرابع 
 أداء العملية أداء العملية بط الخامسالضا 
 رقابة جودة مهمة المراجعة المراقبة الضابط السادس 

شركات مراجعة الحسابات بكافة  رابًعا: نطاق التطبيق
 كافة مراجعي الحسابات خدماتها

 ، أ، ب((2008؛ 2009؛ 2010)االتحاد الدولي للمحاسبين، المصدر: )اعداد الباحثة باالعتماد على 
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 م رقابة الجودة اتوثيق نظ 2.3.6
جراءاتسياسات  أنه على شركة المراجعة أن تضع "ISC1"المعيار الدولي يشير  تتطلب  وا 

، حيث يعد م رقابة الجودة لديهاوثائق مناسبة توفر دليال على عمل كل عنصر من عناصر نظا
ة الجودة مسألة نظام رقابشكل ومحتوى الوثائق التي تؤكد على تشغيل كل عنصر من عناصر 

طبيعة  إلى باإلضافةعدد مكاتبها  تقديرية، وتعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك حجم الشركة
 وتعقيد ممارسة وتنظيم الشركة.  

 
  :مزايا وعيوب نظام الرقابة على جودة مراجعة الحسابات 2.3.7

ة الحســـابات مـــن الـــدافع المشـــترك مـــن وراء تطبيـــق وتطـــوير نظـــم الرقابـــة علـــى جـــودة مراجعـــ
المؤسسات المهنية ومكاتب مراجعة الحسابات هو تحقيق المزايا من هـذه الـنظم، لكـن أي نظـام البـد 

ـــه بعـــض القصـــور  أن ـــه  أوينطـــوي علي ـــى باإلضـــافةالمســـاوئ التـــي تقلـــل مـــن فعاليت ـــا التـــي  إل المزاي
والسـلبيات،  يجابيـاتاإلالموازنـات الدقيقـة بـين  إجـراءيحصـدها مـن تطبيقـه، وال بـد لمسـتخدمي الـنظم 

عرض الباحثة كال من مميزات وعيوب استخدام نظام مراقبة جودة مراجعة الحسابات التي توهنا ستس
 ينبغي على مكتب مراجعة الحسابات المقابلة بين المزايا ومساوئ إتباع نظام رقابة الجودة. 

 :ظام الرقابة على مراجعة الحساباتمميزات ن 2.3.7.1
يزات والتي المممجموعة من الرقابة على الجودة في مؤسسة المراجعة تطبيق نظام يوفر 

؛ 1998 خالف،؛ 2003)فلقي، وستستعرض الباحثة بعض منها، أبرزتها بعض الدراسات
 (:ب، 1996 دهمش،

تحقيق مستوى من الكفاءة فـي مكتـب المراجعـة يعمـل علـى تحسـين وزيـادة اعتـزاز أعضـاء  (1
 عام. المكتب والروح المعنوية لهم بشكل

 تقليل تعرض مؤسسة المراجعة لمخاطر المساءلة القانونية. (2
تقليل التكاليف التشغيلية المتعلقة بمراجعـة العمليـات، وتحسـين الكفـاءة وفعاليـة أداء المهـام  (3

 وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إعادة العمل وعوامل أخرى.
حيث يعتبر وسيلة جيدة لمكتب مراجعة الحسابات  واإلداريرفع المستوى التنظيمي  (4

 .لموظفين و زيادة الكفاءة المهنيةا لتدريب
للعاملين في مكتب مراجعة الحسابات من  اإلنتاجيةتحقيق الرضا الوظيفي وزيادة الكفاءة  (5

اإلشراف ين على العمليات وفقا لقدراتهم وتوفير االستشارة و تخصيص الموظفخالل 
دراجهم في برنامج  التعليم المستمر وترقيتهم وفقا لمعايير واضحة باإلضافة إلى تدربيهم وا 

 ومحددة وهي مثابة عوامل تساعد على تحقيق رضا الموظفين داخل مكتب المحاسبة .
األخالقـي ورفـع الـروح المعنويـة والدافعيـة  يعتبـر وسـيلة لتحفيـز المـوظفين وتحسـين السـلوك (6

  .كذلك زيادة الرضى الوظيفيوتقوية روح الفريق و 
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 لموارد المتاحة لمكتبل األمثلستغالل االمن خالل مكتب المراجعة تحسين ربحية  (7
 ومثال على ذلك االستشارات التي تقدم للموظفين األقل خبرة. المراجعة

إعطــاء تحــذيرات مســبقة للمشــاكل المختلفــة و بالتــالي إمكانيــة وضــع تركيــز عليهــا وكــذلك  (8
تكبـــد تكـــاليف العمـــالء و  ؤدي إلـــى مشـــاكل مـــعالتقليـــل مـــن األخطـــاء العمليـــات التـــي قـــد تـــ

 إضافية لمكتب المراجعة.
 .ن طريق إتباع سياسات توثيق معينةتحسين وثائق أوراق العمل ع (9

أهــم مزايــا التــي تحققهــا الرقابــة علــى الجــودة هــو تحســين ســمعة المهنــة وصــورتها وهــي  (10
الســبب الــرئيس لظهــور الرقابــة، وذلــك مــن خــالل النشــرات واإلحصــاءات التــي يــتم نشــرها 

ـــ ـــى الجـــودة ونوالت ـــات الكاملـــة للمكاتـــب الخاضـــعة لنظـــام الرقابـــة عل تـــائج ي تتضـــمن البيان
 الفحص التي تم لهذه األنظمة.

 :ظام الرقابة على مراجعة الحساباتعيوب ومحددات ن2.3.7.2
فــي  أخــذهاتعتــري نظــام رقابــة جــودة مراجعــة الحســابات بعــض المحــددات والعيــوب والتــي يجــب 

بعـض منهـا تم استعراضـها يوالتـي سـ ها الباحثـة مـن بعـض الدراسـاتاستخلصت، وقد تم لحسبانا
 (:ب، 1996 دهمش،؛ 2005الغامدي والعنقري)ا يلي مك
التبــاين والتفــاوت بــين أداء األفــراد وفهــم األمــور التاليــة والــذي يــؤثر فــي النهايــة ســلبًا علــى  (1

 فعالية على نظام رقابة الجودة للشركة.
يــــق سياســــات و إجــــراءات رقابــــة الجــــودة ومراقبــــة مــــدى زيــــادة التكــــاليف الناتجــــة عــــن تطب (2

 االمتثال بها.
المنصرف للتأكد من مقابلة األعمال والخدمات التي تقدمها شركات  اإلضافيتكلفة الوقت  (3

 واإلجراءات.المراجعة مع السياسات 
 مخاوف ممارسي المهنة من الوفاء بمتطلبات نظام مراقبة الجودة و التي برزت في:  (4

 ـــب الفحـــص الـــدوري لمكاتـــب المراجعـــة نتيجـــة المشـــاكل ا ـــذ متطل لتـــي تترتـــب علـــى تنفي
 .ق مراقبة جودة األداء المهنييتطب

 .توافر كوادر متخصصة لمقابلة متطلبات البرنامج 
  دارةزيادة األعباء اإلدارية لموظفي  مؤسسة المراجعة. وا 
 ج مثـل االلتـزام المعوقات التي تحـد مـن التـزام مكاتـب المراجعـة بجميـع متطلبـات البرنـام

بــــالفحص الــــداخلي واإلفصــــاح عــــن عــــدد العمليــــات و أنواعهــــا و قيمهــــا، وكــــذلك نــــدرة 
 .المادية اإلمكانياتالفاحصين المؤهلين وقلة 
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 طرق تقييم الرقابة على جودة مراجعة الحسابات 2.3.8
م هذه لتحقيق األهداف المرجوة من نظم الرقابة على الجودة فانه البد من توفر طرق لتقيي

النظم وذلك لقياس مدى كفاءتها ومالءمتها وشموليتها لتحقيق التأكيد المعقول من التزام مكتب 
مراجعة الحسابات بالمعايير واألنظمة المهنية في أداء جميع العمليات داخل المكتب وهذا التقييم 

المهني باإلضافة  يساعد المكتب في تقويم نظامه للرقابة على الجودة وبالتالي تحسين جودة األداء
إلى إعطاء صورة مستقلة لألطراف المستفيدة عن الوضع الحقيقي لنظام الرقابة على الجودة الذي 
يطبقه المكتب والثقة في األعمال التي تؤديها مكاتب المراجعة ولضمان أن الممارسة تتم وفق أعلى 

قامت  لحسابات وفقا لمامستويات الجودة،  وفيما يلي طرق تقييم الرقابة على جودة مراجعة ا
 (:2003 ،الفلقي ؛2004 جربوع، ؛2009)برغود،بعض الدراسات  استخالصه منالباحثة ب
 :الضبط الداخلي للشركة (1

بعملية م بالقياتفتيشية وذلك بتكليف عاملين  بإجراءاتيتم ذلك لقيام مؤسسة المراجعة نفسها 
، الموثق في دليل رقابة الجودةسياسات الشركة ل الفحص الدوري بالتفتيش على مدى تطبيق

، ويشمل هذا الدليل على إرشادات الفحص حص الرقابة على الجودة الخاص بهاف
التفصيلية التي يجب على فريق الفحص القيام بها عند فحص الرقابة على الجودة لمؤسسة 

 المراجعة.  
  :الرتباط مع مستشار خارجيا (2

ار خارجي ، وتحدد الحاالت التي تلزم حيث تقوم مؤسسة المراجعة بالتعاقد مع مستش
 موظفيها بالرجوع لمستشارها في دليل الرقابة على الجودة الخاص بها .

 :برامج مراقبة الجودة (3
 هو برنامج تفتيش تقوم المؤسسة المهنية بتنفيذها على مؤسسات المراجعة وتخضع المكاتب

 الغير ملتزمة لعقوبات، كما يتم منح الملتزمة منها ميزات.
 :المتعمق –فحص النظير  (4

اسم تقوم فكرة عملية فحص النظير على قيام مكتب مراجعة حسابات مستقل يطلق عليه 
من تطبيق  للتأكدالقرين بفحص مكتب مراجعة حسابات آخر وذلك  وأ المراجع النظير

جراءاتنظام رقابة الجودة من خالل دراسة وتقييم مدى كفاية سياسات  نظام الرقابة الذي  وا 
المكتب المفحوص وذلك من خالل فحص الملفات وتقارير المراجعة وأوراق العمل  بقهيط

على  ، يتم تحديدها وفقع مختلفة لمراجعة النظيرانو أهناك ثالثة لعمليات مراجعة مختارة، و 
 : األنواع، فيما يلي تلك نوع العمل التي تقدمها لعمالئها
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 النظام مراجعة System Review)): 
 قد المراجعة مكتب في على عمليات المراجعة الجودة رقابة نظام أن من التأكد إلى وتهدف
 الجودة على للرقابة واإلجراءات السياسات هذه وأن الدولية الجودة رقابة لمعايير طب قا صمم

  .للمكتب المهنية الممارسات أثناء وذلك لها مخطط هو كما قد طبقت
 االرتباط  مراجعة(Engagement Review):  

 ًا للمعاييرالعميل وفق مع أن ارتباطه للتأكد بعملية المراجعة للقائم أساس توفير بها يقصد
ن هذا الشأن، في الصادرة المهنية  الواردة المتطلبات يراعى المراجعة مكتب في التوثيق وا 

وهذا النوع من المراجعة خاص بالشركات التي  واالستشارات خدمات المراجعة معايير في
 تقارير. إلصدارمنها مراجعة نظام وليست مؤهلة  وبليس مطل

 التقرير مراجعة ((Report Review: 
خدماته  لتقديم العميل مع باالرتباط يقوم الذي المراجع مساعدة إلى التقرير مراجعة يهدف

مراجعة التقرير يتيح الخدمة، و  من مستوى بأعلى إليه الموكل العمل ويؤدي االستشارية
 فصاحات الجوهرية.لتي تتجاهل اإلاتعزيز الجودة الشاملة لكافة التعاقدات مراجعة  للشركة 

 
 عالقة الرقابة على جودة مراجعة الحسابات بجودة األداء المهني لمراجع الحسابات: 2.3.9

المهنــي  األداءهنــاك عالقــة وثيقــة بــين إجــراءات المراجعــة ومعــايير المراجعــة مــن طــرف وبــين 
تتعلق باألعمال والوسائل التـي يسـتخدمها المراجـع بأدائهـا فـان   جراءاتاإل أنخر، فكما آمن طرف 

معايير المراجعة تختص بعرض مقـاييس عـن نوعيـة أداء أعمـال المراجعـة واألهـداف التـي يمكـن أن 
معـايير المراجعـة ال تخـتص  نإلـذلك فـ .(2004 الوهاب،عبـد)تحققها عن طريق ما يتبع من إجـراءات 

 أيضـــاوالخبــرة الخاصــة بـــه ولكنهــا توضــح  التأهيـــلجوانــب أو جـــع الحســابات بالصــفات المهنيــة لمرا
يـه فـي تقريـر أر  إبـداءلعملـه وخـالل فحصـة وكـذلك كيفيـة  تأديتـه أثنـاءالتي يصـدرها المراجـع  األحكام
 المراجعة. أعمال

 
معــــايير المراجعــــة المتعــــارف عليهــــا ومعــــايير المراجعــــة الدوليــــة تتعلــــق بــــأداء كــــل عمليــــة إن 

ة، بينما تتعلق رقابة الجودة بكيفية ممارسة مكتب المراجعة كوحدة ألعماله المهنية وبناء على مراجع
ـــاط بـــين معـــايير المراجعـــة المتعـــارف عليهـــا ومعـــايير الجـــودة وكـــذلك بـــين معـــايير  ـــك فهنـــاك ارتب ذل

جــراءاتالمراجعــة الدوليــة ومعــايير رقابــة الجــودة ولــذلك فــان سياســات  بناهــا رقابــة الجــودة التــي يت وا 
مكتـــب المراجعـــة قـــد تـــؤثر علـــى أداء أي عمليـــة مراجعـــة فرديـــة وقـــد تـــؤثر علـــى أداء المكتـــب ككـــل 

 .(2002 )جربوع،
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 تمهيد: 2.4.1
واقع مهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة تعرض للكثير من المؤثرات السلبية ، حيث ما 

ا نهايمهنة مستقلة لها ك أنهازالت النظرة االجتماعية لها متدنية بشكل عام فهي ال تعامل على 
نبذة عن التطور التاريخي للمهنة في قطاع غزة و ويبين هذا المبحث  (،2007 ،)حلسالخاص 

المؤسسات المهنية الراعية لها و القانون للناظم للمهنة و مقومات المهنة و توافرها في قطاع غزة 
 .ايير الدولية للرقابة على الجودةفرض تطبيق المع إمكانيةلمعرفة مدى 

 
 غزة.: نبذة تاريخية لتطور مهنة مراجعة الحسابات في قطاع 2.4.2

بدأت مهنة مراجعة الحسابات بالظهور في بدايات القرن العشرين بعد االنتداب البريطاني 
ي كان والذأول تشريع  لمهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة  وبرزم، 1919على فلسطين عام 

حلة هو م، وما تميزت به هذه المر 1929( لعام 18من قانون الشركات البريطاني رقم )مستمدًا 
تدعيم مبادئ استقاللية مراجع الحسابات الخارجي حيث إن الترخيص لمزاولة المهنة يمنح من 
الحكومة والتي يحظر على كل من يعمل موظًفا أو مديًرا أو مساهًما أو شريًكا في الشركات 

انين بممارسة مهنة مراجعة الحسابات، واشترطوا استقاللية مراجع الحسابات كما اشترطت تلك القو 
أيًضا االطالع في أي وقت على دفاتر وسجالت الشركة وحق طلب اإليضاحات والمعلومات التي 
يراها ضرورية لعملية مراجعة الحسابات، مقابل تقديم تقرير للمساهمين يبين فيه مدى حصوله على 

بداء رأيه عن مدى تصوير القوائم المالية لوضع الش ركة اإليضاحات والمعلومات التي طلبها وا 
 .(2008)الخزندار، المالي

 اإلدارةم وأصــــبح قطــــاع غــــزة تحــــت 1948بعــــد ضــــياع جــــزء كبيــــر مــــن فلســــطين فــــي عــــام و 
يظهـــر فـــي  أبـــد الخـــريجين، بقـــي القـــانون البريطـــاني هـــو النـــاظم للمهنـــة، ومـــع زيـــادة غـــزةالمصـــرية 

بية وهي جمعية ى بالضفة الغر االجتماع اهتمام بمهنة المراجعة حيث تشكلت جمعيتان مهنيتان األول
ي الحسـابات القــانونين الفلسـطينية  والثانيـة فــي قطـاع غـزة  والثانيــة فـي قطـاع غــزة هـي جمعيــة مـدقق

 باإلضــافةالمحاسـبين والمــراجعين العـرب بقطــاع غـزة واقتصــر دورهمـا فــي المجـال النقــابي والسياسـي 
ــــذكر فــــي تنظــــيم المهنــــة أنتطــــوير قــــدرات المــــراجعين دون  إلــــى ــــالب،  يكــــون لهــــا دور ي ؛ 2007)ك
 (.2005حلس،

 أن إلـىاسـتمر العمـل بـنفس القـانون  1994وبعد استالم السلطة الوطنية لقطاع غزة في عام 
راضـي الفلسـطينية على كامـل األ 1961( لعام 10العمل بالقانون رقم ) بتعميمصدر مرسوم رئاسي 

ن العــام وكــذلك تحديــد قطــاع الخــاص دو الو  الــذي أخــذ عليــه معالجــة مهنــة المراجعــة دون المحاســبةو 
ـــات وســـلوكيات  ـــى ضـــوابط وأخالقي ـــم يشـــتمل عل ـــة ول ـــد معـــايير للمهن الحقـــوق وااللتزامـــات دون تحدي

أقــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني قــانون جديــد لتنظــيم المهنــة  2004لممارســة المهنــة ، وفــي العــام 
 .(2005)أبوهين، .2004( لعام 9يحمل رقم )
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 :مراجعة الحسابات في قطاع غزة المؤسسات المنظمة لمهنة 2.4.3
المؤسسات المهنية المنظمة لمهنة مراجعة الحسابات في قطـاع غـزة  والمشـرفة علـى مراجعـي 
الحســـابات تتمثـــل بـــثالث مؤسســـات وهـــي " مجلـــس مهنـــة مراجعـــة الحســـابات ، جمعيـــة المحاســـبين 

 عـن تعريفيـة لمحـة ءإعطـا ويمكـن ،الفلسـطينية، جمعيـة مـدققي الحسـابات الفلسـطينية " والمـراجعين
 :يأتي كما الجمعيات هذه

 :باتامجلس مهنة تدقيق )مراجعة( الحس 2.4.3.1
الصفة  2004لسنة  "9هو جسم منحه قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم "

على مهنة مراجعة الحسابات، أما بالنسبة لهيكل  واإلشرافاالعتبارية واألهلية القانونية للرقابة 
 :(2005السلطة الوطنية الفلسطينية، ) فيتكون من سبعة أعضاء وهم فقًا لما يليهذا المجلس 

 
 (2-2جدول )

 تشكيل مجلس مهنة تدقيق الحسابات
 هيكل مجلس مهنة مراجعة الحسابات

 المنصب في مجلس المهنة الجهة االعتبارية م.
 رئيس المجلس وكيل وزارة المالية -وزارة المالية  .1
 نائب رئيس المجلس نائب الرئيس –ة هيئة الرقاب .2
 عضو في المجلس مراقب الشركات  –وزارة االقتصاد الوطني  .3
 عضو في المجلس مراقب البنوك –سلطة النقد  .4
 عضو في المجلس ممثل –جمعية مدققي الحسابات  .5
 عضو في المجلس ممثل –جمعية مدققي الحسابات  .6
 عضو في المجلس سميه وزير التربية والتعليم أكاديمي مختص في المحاسبة ي .7

: )السلطة 2004" لسنة 9الباحثة استناد على قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم " إعداد )المصدر:
 ((2005الوطنية الفلسطينية، 

 
" من قانون مزاولة 8" ،"5جلس المهنة وفقًا للمادة رقم "أما االختصاصات الرئيسية لم

 :فتتمثل بما يلي 2004" لسنة 9الحسابات رقم " مهنة مراجعة
 القانون. ألحكاممنح رخص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقُا  (1
 .2004"لسنة 9اقتراح اللوائح التنفيذية لتطبيق قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم " (2
 على مراجعي الحسابات المخالفين. التأديبية الجزاءاتتوقيع  (3
 ات المطلوبة للترخيص وفقًا للالئحة التنفيذية.االمتحان إجراء (4
 سجل لمراجعي الحسابات المرخصين المزاولين للمهنة والتعديالت التي تجري عليه. إعداد (5
سجل لمراجعي الحسابات المرخصين غير المزاولين للمهنة والتعديالت التي تجري  إعداد (6

 عليه.
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هذا المجلس قد  أن إالولي المهنة بالرغم من أهمية مجلس المهنة كجهة رقابية على مزا
عقدتها جمعية  واجه منذ تشكيله النتقادات من ممارسي المهنة وقد تم مناقشتها في ورشة عمل

لذلك وكانت ابرز االنتقادات التي تختص بمجلس  أعدت المحاسبين والمراجعين الفلسطينية
 :(2005)جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية،  المهنة هي كما يلي

  عدم تنظيم العالقة بين جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية وبين مجلس مهنة مراجعة
  وجود تضارب في صالحيات كل منهماالحسابات مع 

 في عضوية المجلس عدم اشتراط التخصص. 
 المعنيين رائح مستخدمي البيانات المالية و عدم تمثيل مجلس المهنة تمثيال مناسبا لجميع ش

 .المجلس أعضاءة بها واستقاللي
 ين خلت التشكيلة من القطاع الخاصغلب على تشكيل المجلس الصفة الحكومية في ح. 

 الفلسطينية: والمراجعينجمعية المحاسبين  2.4.3.2
م، 1979الفلسطينية بمدينة غزة  في مارس عام  والمراجعينتأسست جمعية المحاسبين 

ن والمراجعين القانونيين العرب وقد تم تحت اسم جمعية المحاسبيالمؤسسات المهنية  كأولى
 م، وتتمتع الجمعية بالشخصية1980االعتراف بها وتسجيلها بصفة رسمية في يوليو عام 

المعنوية وبذمة مالية مستقلة، وتم توفيق أوضاعها القانونية بموجب قانون الجمعيات المعدل 
نونها األساسي، أما أبرز أهدافها وفًقا لقا والمراجعينم"، وُتعنى بشئون المحاسبين 2000لعام "

 ( من النظام األساسي:4وفًقا للمادة رقم )
رفع مستوى المهنة ووضع القواعد السليمة لمزاولتها وفًقا للمعايير واألصول العلمية  (1

 والعملية.
 رفع المستوى المهني للمحاسب والمراجع بكافة الطرق والوسائل التي تكفل ذلك. (2
 مشاكل والموضوعات المهنية المختلفة.إيجاد الحلول السليمة لل (3
 تنمية روح التعاون بين أعضاء الجمعية والسعي لرعاية شئونهم. (4
جمع كلمة المحاسبين والمراجعين والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم  (5

 المشروعة.
 توعية الجمهور بأهمية وفوائد التطبيق المحاسبي السليم. (6
 دمة الجمعية وأعضائها.إقامة المشاريع المدرة للدخل لخ (7
المشاركة الفعالة في اللقاءات المهنية العربية والدولية لتمثيل فلسطين والتنسيق مع  (8

 الجمعيات المماثلة.
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مــن  نالفلســطينيي والمــراجعينالمحاســبين  جميعــهبحســب القــانون األساســي المعــدل تتكــون لجــان 
 عامة، وأخرى متخصصة، وهي كاآلتي:لجان 
 :اللجنـــة الرياضـــية،  ،اللجنـــة الصـــحية اللجنـــة االجتماعيـــة، اللجنـــة الثقافيـــة،) اللجـــان العامـــة

 اللجنة الفنية.
  لجنـــة معـــايير المراجعـــة لجنـــة معـــايير المحاســـبة، اللجنـــة القانونيـــة،: )المتخصصـــةاللجـــان، 

لجنـة  لجنـة العالقـات العامـة، لجنـة التـدريب والـتعلم المسـتمر، لجنة معايير السلوك المهنـي،
 لجنة مكاتب المحاسبة والمراجعة(. التأديب،

مــن المالحــظ أنــه رغــم وجــود  لجــان متخصصــة باالرتقــاء بعمــل مراجــع الحســابات الخــارجي مثــل 
اللجــان لــن تكــون فاعلــة  ه( لكــن هــذ)لجنــة لمعــايير المراجعــة ، لجنــة مكاتــب المحاســبة والمراجعــة
ة لجمعيــــة المحاســــبين صــــفة قانونيــــ أيوملزمــــة لمراجــــع الحســــابات الخــــارجي وذلــــك لعــــدم وجــــود 

 على عمل مراجع الحسابات الخارجي . لإلشرافوالمراجعين 
 الفلسطينية: القانونيين الحسابات مدققي جمعية 2.4.3.3

فقــت الجمعيــة أوضــاعها فــي و وقــد  1986فــي عــام  نالفلســطينييتأسســت جمعيــة المــدققين 
، وقد منح قانون مزاولة مهنة (2002)مطير، م، وفًقا لقانون الجمعيات األهلية المعدل 2000عام 

علــى مراجعــي الحســابات مــن  لإلشــرافالصــفة القانونيــة  2004( لســنة 9تــدقيق الحســابات رقــم )
 خالل عضويتها لمجس مهنة تدقيق الحسابات و كان أبرز أهدافها تتمثل في ما يلي:

 .تطوير مستوى الكفاءة العلمية والمهنية لألعضاء 
 ص إعداد وعقد امتحانات مزاولة المهنة.مع لجنة الترخيص بخصو  التنسيق 
 .عقد الدورات التدريبية الهادفة لرفع ورقي مستوى المهنة في فلسطين 
  المحافظــة علــى آداب وســلوكيات المهنــة وتنظــيم ممارســتها المهنيــة والمســاهمة فــي تطويرهــا

 بما في ذلك القيام بأعمال التدريب على أعمال مراجعة الحسابات. 
  الندوات وورشات العمل في المواضيع ذات العالقة بالمهنة.عقد المؤتمرات و 
 .تنمية وتوثيق روح التعاون بين أعضاء الجمعية 

ــــة مــــدققي الحســــابات الفلســــطينية وفقــــا لنظامهــــا  مــــن تســــع لجــــان  األساســــيتتكــــون لجــــان جمعي
لجنـــة المجلـــة واللجنـــة  لجنـــة البحـــث العلمـــي، لجنـــة العضـــوية، لجنـــة االمتحـــان،(هـــي متخصصـــة

، لجنـة صـندوق المستمر، لجنة العالقات الخارجيةالمية، لجنة السلوك المهني، لجنة التعليم اإلع
 اللجنة التأديبية(. الضمان االجتماعي والتقاعد،

 
 طبيعة مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة: 2.4.4

عهـــد تعرضــت مهنـــة مراجعـــة الحســـابات فـــي قطـــاع غـــزة إلـــى إهمـــال كبيـــر ولفتـــرة طويلـــة فـــي 
لقطــاع غــزة؛ يعــزى إلــى ضــعف النشــاط االقتصــادي، وانخفــاض االســتثمارات،  ياإلســرائيلاالحــتالل 
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تراجــع مهنتــي المحاســبة ومراجعــة الحســابات وعــدم  إلــىوعــدم انتشــار الشــركات المســاهمة التــي أدت 
بفــرض ضــريبة القيمــة المضــافة علــى قطــاع غــزة نشــطت  ياإلســرائيلتطورهــا، وبعــد قيــام االحــتالل 

جربـوع " مكتًبـا )120إلـى " 2001اتب مراجعة الحسابات وزاد عددها حتى وصل عددها في عـام مك
 .(2001وحلس، 

وبعــــد قــــدوم الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية ومــــا صــــاحبها مــــن تطــــور اقتصــــادي نتيجــــة لتكــــوين 
الشركات المساهمة والبنـوك والمؤسسـات الماليـة واالقتصـادية أصـبح هنـاك حاجـة وطلـب علـى مهنـة 

 .(2004)جربوع، اجعة حسابات لمواجهة متطلبات المرحلة مر 
بقي التزايد في الطلب على مهنة المراجعة حيـث وصـل عـدد مكاتـب المحاسـبة والمراجعـة فـي 

 والمــراجعين( مكتًبــا بحســب إحصــائية جمعيــة المحاســبين 154قطــاع غــزة حتــى إعــداد الدراســة إلــى )
ب مراجعـة الحسـابات موضـوع الدراسـة فقامـت الباحثـة  م، وأما بالنسـبة لمكاتـ2012لعام  الفلسطينيين

" 3بفــرز مكاتــب مراجعــة الحســابات المعتمــدة، واســتبعاد المجمــد منهــا  كمــا يظهــر فــي الملحــق رقــم "
( مكتًبــا عــاماًل فــي قطــاع غــزة، أمــا عــن توزيعهــا 67فتبــين أن عــدد مكاتــب مراجعــة الحســابات هــي )

%(  بصـفتها المركـز الرئيسـي لتواجـد 82تًبـا، وتمثـل )( مك55الجغرافي فعدد مكاتـب محافظـة غـزة )
الوســطى( كــان تواجــد  خــانيونس، الوحــدات االقتصــادية فــي حــين كــان فــي كــل مــن محافظــة )رفــح،

تقريبــًا مــن اإلجمــالي فــي حــين أن محافظــة  %(6( مكاتــب بنســبة مئويــة )4مكاتــب المراجعــة بعــدد )
 الشمال لم يكن تواجد لمكاتب المراجعة بها.

 ( 2-3) جدول
 التوزيع الجغرافي لمكاتب مراجعة الحسابات في قطاع غزة

 النسبة المئوية العدد المنطقة
 %82.09 55 غزة
 %5.97 4 رفح

 %5.97 4 خانيونس
 %5.97 4 الوسطى
 - 0 الشمال
 %100 67 اإلجمالي

 (2012ين الفلسطينية لعام والمراجع نالمحاسبيصادرة من جمعية  إحصائيةالباحثة استناد على  إعداد)المصدر: 
 

االطار القانوني لمهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة وعالقته بالمعايير الدولية للرقابة  2.4.5
 :على الجودة

القانون الوحيد الناظم لمهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة هو قانون مزاولة مهنة مراجعة 
 وأعطىره أصبحت المهنة في إطار قانوني ، وبصدو 2004" لعام 9ات الصادر تحت رقم "الحساب

صالحيات ترخيص والرقابة على مهنة مراجعة الحسابات لجمعية لمجلس مهنة مراجعة الحسابات، 
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وفي ما يلي ستسلط الباحثة الضوء على كاًل من االنتقادات الموجه للقانون بشكل عام وكذلك 
 عالقة المواد القانونية بمعايير الرقابة على الجودة . 

 :2004" لسنة 9االنتقادات على قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم " 2.4.5.1
مارسي المهنة، وفي ُقوبل صدور قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات باعتراض وانتقادات م

لمناقشة قانون مزاولة  2005المحاسبين والمراجعين الفلسطينية في مايو  جمعيةورشة عقدتها 
)جمعية  كان أبرز واالنتقادات والمآخذ على يلي 2004لعام  9سابات رقم مهنة تدقيق الح

  :(2005المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، 
 إعطاء الحق في الحصول على رخصة لغير الحاصلين على مؤهل علمي محاسبة. (1
غفال دور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية  (2 استحداث جمعية مدققي الحسابات وا 

 يراها البعض الراعية األم للمهنة . والتي
ذن المزاولة،  (3 وجود تعارض بين بعض مواد القانون، مثل: صالحية منح الترخيص، وا 

وتداخل الصالحيات بين مجلس المهنة وجمعية مدققي الحسابات المنشأة بالقانون، 
 وازدواجية العقوبات التأديبية.

على الرخصة رغم أن شروط االنتساب  اشترط القانون االنتساب لجمعية المدققين للحصول (4
 الجمعيات المهنية هو الحصول على الترخيص.

 قانون مزاولة المهنة وعالقاتها بمعايير رقابة الجودة: 2.4.5.2
مراجع  إللزامفانه لم يتطرق  2004لسنة  9بتفحص قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 
 أيى جودة مراجعة الحسابات، ولم يسن الحسابات الخارجي صراحة بمعايير الرقابة عل
نص على قواعد السلوك المهني  أييوجد  عقوبات للمتخلفين عن االلتزام به، وكذلك فانه ال

 الواجب على المراجع االلتزام بها. 
مراجعي الحسابات و مكاتب المراجعة  إللزامترى الباحثة انه يجب  تعديل القانون ليكون أداة 

 جودة المراجعة و متطلباته. بمعايير الرقابة على
 
 مقومات )مرتكزات( مهنة مراجعة الحسابات وواقعها في قطاع غزة: 2.4.6

ات ومرتكــزات تنظــيم مهنــة مراجعــة الحســابات علــى مــاســتند البــاحثين فــي تحديــد مكونــات مقو 
ـــادســـت مقومـــات )مرتكـــزات( رئيســـة( وهـــي كالتـــالي  أنهـــاالمفهـــوم الشـــامل للمهنـــة فـــاتفقوا علـــى   )الوق

 :(2012 نظمي والعزب، ؛2010 والوديان،
 المهني. لالمتعارف عليها تحكم أداء العم األداءوجود مجموعة من معايير  (1
 .وجود مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك المهني (2
 .المهني التأهيلقدر وافي من  (3
 .االعتماد على المجهود الذهني بصفة رئيسية (4
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 .تمارس قدرا من الرقابة الذاتية (5
 .يم خدمات عامة للمجتمع "االتصالتقد (6

 
سـقاطها علـى واقـع مهنـة مراجعـة الحسـابات ر ستتناول الباحثـة بشـيء مـن اإليجـاز الم تكـزات وا 

المحلــي؛ للوقــوف علــى مــدى توفرهــا فــي مهنــة مراجعــة الحســابات والتــي تعتبــر مــؤثًرا هاًمــا؛ لمعرفــة 
 مدى إمكانية تطبيق معايير رقابة الجودة بمقتضاها:

 ير المهنية لمراجعة الحسابات:عايالم (1
معايير المراجعة هي أحد مقومات المهنة الهامة كونها تعتبر أداة للحكم على عمل مراجع 
الحســابات الخــارجي كمــا ذكــر ســابقًا والتــي تضــفي الثقــة علــى عملــه والمتمثــل فــي تقــديم بيانــات 

ـــارير وقـــوائم ماليـــة تفـــي باحتياجـــات مجموعـــة المســـت فيدين فـــي اتخـــاذ ومعلومـــات فـــي صـــورة تق
قـراراتهم المختلفــة، وحتـى اآلن لــم يصــدر أي معـايير مراجعــة محليـة ممــا يشــكل ضـعفًا فــي أحــد 

فـرض معـايير الرقابـة  علـى الجـودة  إمكانيـةمقومات المهنة الهامة والتي يعتبر عائقـًا هامـا فـي 
  .لزاميإبشكل 

 :(Professional Ethical Rules)قواعد السلوك المهني  (2
تمثل  أنهاخالقيات مهنة مراجعة الحسابات غير أتعريف محدد لمصطلح سلوك و يوجد  ال

تحقيق أعلى المعايير المهنية للوصول  إلىللسلوك الصحيح والتي تهدف  األساسيةالمبادئ 
ن الفئات التي يخدمها ليست مقصورة على عمالئهم بل أحيث  األداءعلى مستويات أ إلى

ع ولذلك البد من وجود التزام بقواعد سلوك المهني والتي رعاية مصالح المجتم إلىتتعداها 
 :(2009 جمعة، ؛2012،)نظمي والعزب ،من تتطلب تحقيق اربع متطلبات أساسية وفق كالً 

 :ونظم المعلومات تالمعلوماهناك حاجة في المجتمع لمصداقية  أنحيث  المصداقية. 
 .رفع مستوى مهنة المراجعة 
  المعنوية.و  واألدبيةرعاية مصالحهم المادية و  جعينالمراتنمية روح التعاون بين 
  التي وضعها المشرع لتنظيم مهنة المراجعة. واألحكامتكملة وتدعيم النصوص القانونية 
 :وأصحابمكن تحديدهم بوضوح من قبل العمالء ي ألفرادحيث هناك حاجة  المهنية 

 ة.مهنيين في مجال المراجع كأفراد األخرىالفئات المهتمة العمل و 
 :الخدمات التي يقدمها المحاسبون  أنعلى  للتأكدهناك حاجة  أنحيث  جودة الخدمات

 .األداءعلى مستويات أتم على المهنيون ت
 :المراجعة تلتزم  أعمالن أيتمكن مستخدمو خدمات المراجعة ب أنيجب  بث الثقة

من  ومستويات علمية ومهنية دقيقة، من الشعور بالثقة بوجود اطار بمعايير فنية
 المهينة التي تحكم شروط هذا العمل . األخالق



60 

هو عبارة عن دستور سلوكي يحكم تصـرفات مراجعـي فقواعد السلوك المهني بصفة عامة 
الحســابات يضــعه المشـــرع والمنظمــات المهنيـــة بهــدف تحديـــد مبــادئ يســـيرون عليهــا، ومعـــايير 

 .(2003)جربوع،  يسترشدون بها يطلق عليها أيًضا مبادئ آداب المهنة
وقد خلص أنه هناك عدم التزامـي مـن مراجعـي الحسـابات فـي قطـاع غـزة بتطبيـق قواعـد وآداب 

 .(2012 )الباز، السلوك المهني
وبدراسة الواقع المهني لمراجعة الحسابات بقطاع غزة  نجد أن قانون مزاولة مهنـة تـدقيق 

مراجــع الحســابات قواعــد ســلوك  إلــىلــم يتطــرق بشــكل واضــح  2004( لســنة 9الحســابات رقــم )
أن جهـود المنظمـات المشـرفة علـى  إلـى باإلضـافةولم يفرض أي عقوبات  عل المخـالف لهـا ، 

مهنة مراجعة الحسابات لم ترق للمستوى المطلوب حيث أنـه تقـم بإعـداد مدونـة للسـلوك المهنـي 
قابـة الر  محكوم باطار قانوني ملزم لكافة مراجعي الحسابات ، مما يمهـد الطريـق لفـرض معـايير

 .زاميإلعلى الجودة بشكل 
 برنامج التعليم المهني المستمر: (3

يهدف برنامج التعليم المهني المستمر لمراجع الحسابات الخارجي إلى تجديد معلومات 
المراجع ومهاراته المهنية والفنية في الموضوعات ذات العالقة بمهنة المحاسبة والمراجعة 

متسارعة في البيئة التي يمارس بها مهنته بحيث بغرض مواكبته المستجدات والمتغيرات ال
يكون قادًرا على أداء مهمته بكفاءة وتحقيق معيار من أهم معايير المراجعة، وهو التأهيل 

 .(2008)حلس، المهني الكافي 
ة بيعتبر إلزام مراجعي الحسابات  برنامج تعليم مهني مستمر بصورة إلزامية ضرورة ُمل ح 

المهنة وأداء أعضائها ولكن أيًضا الكتساب ثقة المستفيدين منها،  ليس فقط للنهوض بمستوى
والمجتمع بصفة عامة، وذلك من خالل تحفيز المنتمين للمهنة على اكتساب المهارات 
والتقنيات المناسبة مما يمكنهم من تقديم خدماتهم بكفاءة عالية ويعتبر دور برنامج التعليم 

مهنة مكماًل ألدوار المعايير وقواعد السلوك المهنية وباقي المهني المستمر في تنظيم وتطوير ال
للمحاسبين القانونيين  األمريكيمرتكزات المهنة، وقد ألزم االتحاد الدولي للمحاسبين والمعهد 

 .(2002)الرويتع، بوضع برنامج مهني مستمر إلزامي ألعضائها 
مهنة الهامة فانه لم لومات ابالرغم من أهمية وجود برنامج التعليم المهني كونها أحد مقو 

 يصدر أي برنامج تعليم مهني لمراجعي 
كـز ممـا يـؤثر سـلًبا علـى التأهيـل المهنـي ر مما سبق فإنـه يظهـر وجـود ضـعف فـي هـذا المت

للوفــــاء بمتطلبــــات معــــايير الرقابـــة علــــى جــــودة مراجعــــة  لمراجـــع الحســــابات ويجعلــــه أقــــل تهيـــؤاً 
 لحسابات في حال فرضها.
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 جودة األداء المهني:برنامج مراقبة  (4
يهدف هذا البرنامج إلى التأكد من التزام مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل 
بالمعايير الدولية الصادرة والمعايير المهنية األخرى والتعليمات الصادرة عن المؤسسات 
، المهنية، وذلك لتحسين مستوى األداء المهني لمراجعي الحسابات واستمرارية األداء الجيد

لم يتم تنفيذ أي برنامج رقابي من المؤسسات المشرفة على  وزيادة الثقة في الخدمات المهنية
وجود تضارب في الصالحيات وعدم وجود مؤسسة موحدة مشرفة على  أن، حيث مهنةال

مكاتب  إللزامالمهنة يشكل عائق مهما في تطبيق مثل تلك البرامج في حال ما تم تشريع قانون 
 .ات بتطبيق معايير رقابة الجودةابمراجعة الحس

 اختبارات الزمالة المهنية: (5
الهــدف األساســي مــن اختبــار الزمالــة المهنيــة هــو قيــاس الكفــاءة العلميــة والعمليــة والمهنيــة 

ـــة، وضـــبط جـــودة  المهنـــي لمراجـــع  األداءللمتقـــدمين ومـــدى إدراكهـــم للمســـئولية النظاميـــة المهني
 الحسابات.

ــة القــد اشــترط و  ــة المهنــة اجتيــاز اختبــارات 2004مهنــة لعــام قــانون مزاول م للتــرخيص لمزاول
كــز بــه ضــعف نتيجــة عــدم تفعيــل مجلــس ر تحريريــة وفــق مــنهج يضــعه المجلــس، ولكــن هــذا المت

 الدراسة. إعدادمهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة في وقت 
 :االتصال (6

مــع بصــفة عامــة ، يقـوم هــذا المرتكــز علــى دور خدمــة المؤسسـات المهنيــة ألعضــائها والمجت
عيـة مـدققي الحسـابات موج الفلسطينيةعين جومن المالحظ أن لكاًل من جمعية المحاسبين والمرا

 مواقع إنترنت خاصة بها تعرض فيها نظامها األساسي وتعلم الجمهور بآخر مستجداتها.
عـداد النشـرات المهنيـة الدوريـة وعقـد ورش عمـل ومـؤتمرات إ بعـدملكنه يوجد ضعف ملحوظ 

ية، وضعف أيضًا برفد المراجعين بالتحديثات المهنية كما نص قانونهما األساسي، وخاصة علم
 فيما يختص بمعايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات. 

ولذلك ترى الباحثة أنه ال بد للمؤسسات المهنية العاملة في قطاع غـزة مـن تفعيـل دورهـا فـي 
امــة وذلــك للوصــول تهيئــة مراجــع الحســابات االتصــال بجمهــور المــراجعين والمجتمــع بصــفة ع

 المعايير الدولية وخاصة المعيار الدولي لرقابة الجودة وتطويره المهني. لمزايا تطبيق
 

، يتجـاوز االنتقـادات التـي وجهـت لـه تشـريع إصـدارالنظـر فـي  إعـادةخالصة القول أنه يجب 
عطائهـــاوكلـــك توحيـــد الجهـــة المشـــرفة علـــى المهنـــة  نونيـــة الكاملـــة مـــن اجـــل تـــوفير الصـــالحية القا وا 

مراجـــع الحســـابات الخـــارجي بتطبيـــق معـــايير  إللـــزامالمرتكـــزات المهنيـــة الالزمـــة لتـــوفير بيئـــة مالئمـــة 
  الرقابة على الجودة .
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  مقدمة: 3.1
جراءاتها محورًا رئيسًا يتم من خالله تحقيق أهداف الدراسة التي  تعتبر منهجية الدراسة وا 
ترتكز على إنجاز الجانب التطبيقي منها من خالل الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل 

 اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بالموضوع.
 

 سةتنفيذ الدراالمتبعة من قبل الباحثة لإلجراءات وصًفا للمنهج وا يتناول هذا الفصلحيث 
وكذلك وصفًا لمجتمع الدراسة وتحديًدا لعينتها وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها 
وتسليط الضوء على مدى صدقها وثباتها، كما يتضمن وصًفا لإلجراءات التي تم اتباعها في تقنين 

يانات أداة الدراسة وتطبيقها وأخيًرا المعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل الب
 واستخالص نتائجها، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

 
  منهجية الدراسة: 3.2

 لتحقيق أهدافالباحثة لتصل في النهاية إلى نتائج  هاالطريقة التي تتبع ية الدراسة هيمنهج
وبناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدمت الباحثة المنهج الدراسة، 
التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الواقع ووصفها وصفًا دقيقًا والتعبير عنها الوصفي 

 . كمًا وكيفًا ومن ثم تحليل وتفسير وربط نتائجها للوصول لالستنتاجات لحل مشكلة الدراسة
 
 :مصادر جمع المعلومات 3.3

وية والمصادر استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لجمع البيانات وهما المصادر الثان
 األولية:
 المصادر الثانوية: 

قامت الباحثة بمعالجة االطار النظري للدراسة من خالل اللجوء لمصادر البيانات الثانوية في 
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمنشورات الخاصة 

لسابقة التي تناولت موضوع الدارسة والبحث في والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات ا
 مواقع اإلنترنت المختلفة ألخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت في مجال الدراسة.

 المصادر األولية: 
لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية من خالل 

خصيصًا للدراسة وزعت على مجتمع الدراسة  ااسة قامت بتصميمهماالستبانة كأداة رئيسية للدر 
والمتمثل في مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين في قطاع غزة بواقع استبانة لكل مكتب 

 (Statistical Package for Social Science)مراجعة وقد تم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج 



64 

SPSS ت اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة اإلحصائي واستخدام االختبارا
 ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

 
 مجتمع الدراسة: 3.4

مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة موضوع الدراسة، وبناًء على مشكلة هذه 
عاملة في الدراسة وأهدافها بذلك فان مجتمع الدراسة يتكون من جميع مكاتب مراجعة الحسابات ال

مكتبًا( في وقت  67قطاع غزة والذين يمارسون مهنة مراجعة الحسابات الخارجية والبالغ عددهم )
"، أما الفئة المبحوثة فستكون الفئة اإلشرافية 3إجراء هذه الدراسة كما هو موضح في الملحق رقم "

 لحة للتحليل.( استبانة صا55"قيادة" من العاملين في مكاتب المراجعة، وقد تم استرداد )
 
 :أداة الدراسة 3.5

"مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها تم إعداد استبانة حول 
 ."على تحسين أدائه المهني

 وتتكون استبانة الدراسة من قسمين رئيسين:
 8ن ويتكون م المعلومات الشخصية عن المستجيب وسؤال عام، عنهو عبارة : األول القسم 

 فقرات.
 محاور: 6فقرة موزعة على  77ويتكون من  هو عبارة عن محاور الدراسة، الثاني: القسم 

 الحسابات الخارجي بكل من عنصر المتطلبات  مراجعالتزام  درجة: يتناول المحور األول
مراجعة والمحافظة على العمالء من معايير الرقابة على جودة  ،المهنية وعنصر قبول

 .فقرة 15ويتكون من ،ه على األداء المهنيوأثر  الحسابات
 التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة  درجة: يتناول المحور الثاني

المهنية والتطوير المهني من معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على 
 فقرة. 18، ويتكون من األداء المهني

 التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري توزيع المهام درجة  : يتناولالمحور الثالث
، واإلشراف من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني

 فقرات.  7ويتكون من 
 التزام مراجع الحسابات الخارجي بمتطلبات معايير رقابة  درجة: يتناول المحور الرابع

ع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق نظام الجودة سياسات الجودة الخاصة بعنصري التشاور م
جراءات من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني ، وا 

 فقرة.  13ويتكون من 
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 مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق  درجة : يتناولالمحور الخامس
 15، ويتكون من ثره على األداء المهني للمراجعمعيار رقابة جودة مراجعة الحسابات وأ

 فقرة.
 ائق أمام تطبيق مكاتب مراجعة محددة كعو  دور قضايا : يتناولالمحور السادس

مرتبة حسب األهمية من وجهة  الحسابات لمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات
 فقرات.  9، ويتكون من نظر مكاتب المراجعة

 
يكرت الخماسي لإلجابة على الفقرات، وكانت اإلجابة على كل فقرة وقد تم اعتماد مقياس ل

" تعني الموافقة بدرجة 1" تعني الموافقة بشدة، والدرجة "5مكونة من خمس إجابات، حيث الدرجة "
 (.3-1قليلة، حسب الجدول رقم )

 
 (-13جدول رقم )

 مقياس اإلجابة على الفقرات
 غير موافق بشدة موافقغير  ال أدري موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 
 خطوات بناء االستبانة:  3.6

بعد االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة قامت الباحثة ببناء االستبانة 
وصياغة فقراتها وعرضها على مجموعة من المحكمين، وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها 

( فقرة حيث أعطى لكل فقرة 77فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائية )المحكمون فقد بلغ عدد 
وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي )غير موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة( 

دائه أثيرها على تحسين ألتحديد مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق معايير رقابة الجودة وت
 ( يبين االستبانة في صورتها النهائية.2والملحق رقم ) ،المهني

 وقد تم إعداد االستبانة على النحو اآلتي:
 .إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات 
 .عرض االستبانة على المشرف من أجل اختبار مدى مالءمتها لجمع المعلومات 
 ل ي حسب تعديالت ا  لمشرف.تم تعديل االستبانة بشكل أ و 
  بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد  اتم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين الذين قامو

 وتعديل وحذف ما يلزم.
 .إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب 
 للدراسة. ةتوزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزم 
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 :تبانةصدق االس 3.7
وقد تم التأكد من صدق االستبانة ، "صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه

 :بطريقتين
 

 أداة الدارسة:صدق  3.7.1
عضاء الهيئة أ( من 5االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من ) الباحثة رضع

بداء آرائهم ومالحظاتهم حول حيث قاموا بإ مراجعة الحسابات،التدريسية من المتخصصين في 
مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى االستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي 

استجابت الباحثة آلراء المحكمين، وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء تلك اآلراء 
االستبانة في  آلخر ليصبح عدد فقراتتم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اضوء مقترحاتهم و 
 .(2كما هو ظاهر في ملحق رقم )  ( فقرةً 77)صورتها النهائية 

 
 صدق االتساق الداخلي: 1.7.2

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي 
نة على عينة الدراسة ينتمي إليه، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبا

( مفردة، لم يتم استبعادها نظًرا لصغر عينة الدراسة، وكذلك 30االستطالعية البالغ حجمها )
بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما 

 يلي:
 

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة 1.7.2.1
 التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من "درجة : قرات المحور األولالصدق الداخلي لف

عنصر المتطلبات المهنية وعنصر قبول والمحافظة على العمالء من معايير الرقابة على 
 ."جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني

 
 (-23جدول رقم )

ام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر المتطلبات المهنية التز "األول معامل االرتباط عن كل فقرة من فقرات المحور 
" والدرجة وعنصر قبول والمحافظة على العمالء من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني

 الكلية للمحور
رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

جراءات ياساتس الحسابات مراجعة مكتب لدى 1  0.007 0.481 .باالستقاللية خاصة وا 

جراءات سياسات مكتب المراجعة لدى 2  ممتثلين الموظفين نأب معقول تأكيد توفر وا 
 (.المهني السلوك السرية، المهنية، الكفاءة الموضوعية، النزاهة،) األخالقية بالمتطلبات

0.527 0.003 
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3 
 الموظفين جميع على تطبق وأخالقي هنيم سلوك مدونة الحسابات مراجعة مكتب لدى

جراءات فيها العاملين  جميع على تطبق المدونة عن االنحراف حالة في موثقة تأديبية وا 
 .الموظفين

0.716 0.000 

4 
 بأحكام التزموا بأنهم سنوية امتثال بيانات على الحسابات مكتب المراجعة أفراد يوقع
 .للمكتب واألخالقي المهني السلوك مدونة

0.757 0.000 

5 
 تقرير يمكن خاللها من التي واإلجراءات السياسات الحسابات مراجعة مكتب لدى يوجد
 .معين عميل مع االستمرار أو قبول مدى

0.719 0.000 

6 
 المستويات جميع في الحسابات مراجعة مكتب أفراد إبالم عند ايجابيً إ المهني األداء يتأثر

 0.000 0.854 .المهني والسلوك االستقاللية المتعلقة واإلجراءات بالسياسات

7 
 إذا فيما للتأكد العمالء مع المكتب لعالقة الدورية بالمتابعة مكتب المراجعة التزام يؤدي
 .المهني األداء لتحسين المكتب استقاللية تضعف مجاالت أي هناك كان

0.800 0.000 

8 
 إلعطاء األفراد من موعةمج أو فرد بتكليف الحسابات مراجعة مكتب التزام يؤدي

 المهني والسلوك والسرية والموضوعية األمانة أمور المتعلقة المسائل ولحل التوجيهات
 .المهني األداء لتحسين

0.685 0.000 

9 
جراءاتو  سياسات بتطبيق المكتب التزام يؤدي  إلى باالستقاللية خاصة والجودة الرقابة ا 
 بقواعد الوظيفية مستوياتهم اختالف على المكتب موظفي تقيد تستدعي تعليمات ظهور
 .المهني األداء تحسين إلى العمالء مع والتعامل باالستقاللية الخاصة والتفسيرات وأحكام

0.844 0.000 

10 
 قيام إلى مراجعة الحسابات جودة على الرقابة بمعايير مكتب المراجعة التزام يؤدي

 التزامهم من أخرى مكاتب مع مشتركة عمليات تنفيذ عند التأكد المكتب على القائمين
 .المهني األداء على ايجابيً إ يؤثر مما االستقالل متطلبات بتطبيق

0.800 0.000 

 ملمون أنهم تبين سنوية إقرارات على الحسابات مراجعة مكتب أفراد من الحصول يؤدي 11
جراءات بسياسات  .المهني األداء تحسين إلى الحسابات مراجعة جودة على الرقابة وا 

0.781 0.000 

12 
 تعاقد من الحد لىإ االستقاللية بعنصر الخاصة واإلجراءات السياسات تطبيق يؤدي

 ضد المرفوعة القضايا انخفاض إلى يؤدي مما ؛للنزاهة إدارته تفتقر عميل أي مع المكتب
 .المكتب

0.558 0.001 

13 
 سياسات بوضع والخاصة ودةالج على الرقابة معيار بتطبيق مكتب المراجعة التزام يؤدي

جراءات  إبالغها و الحالي العميل مع العالقة إنهاء أو قبولهم قبل العمالء لتقييم وا 
 .المخاطرة من ويقلل المهني األداء تعزيز ىإل المكتب لموظفي

0.482 0.007 

14 
 المناسب اإلداري المستوى في أشخاص مجموعة أو لشخص المكتب تخصيص يؤدي
 قرار واتخاذ الحالي أو المرتقب العميل نأش عليها الحصول تم التي اتالمعلوم لتقييم
 .المهني األداء تعزيز لىإ الحالي العميل مع االستمرار رفض أو رفضه أو قبوله

0.780 0.000 

 إنهاء أو مرتقب عميل قبول رفض أسباب بيان بسياسة مكتب المراجعة التزام يؤدي 15
 .المهني األداء زتعزي إلى حالي عميل مع العالقة

0.678 0.000 

 
 األولفقرات المحور معامل االرتباط بين كل فقرة من ( أن -23يتضح من الجدول رقم )

التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر المتطلبات المهنية وعنصر قبول درجة "
والمحافظة على العمالء من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء 

( مستوى الداللة لكل فقرة  0.05دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  )والدرجة الكلية للمحور  المهني"
،  وبذلك وهذا 0.361الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة أكبر من قسمة  rوقيمة  0.05أقل من 

تمتع بدرجة جيدة من االتساق الداخلي وتعتبر فقرات المحور األول صادقة ييؤكد أن المحور األول 
 لما وضعت لقياسه. 

 
 



68 

  :عنصر التزام مراجع الحسابات الخارجي ب"درجة الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني
المهارة والكفاءة المهنية والتطوير المهني من معيار الرقابة على جودة مراجعة 

 ."الحسابات وأثره على األداء المهني
 
 (3-3جدول رقم )

لمهارة التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر اثاني "درجة المحور المعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
" والدرجة الكلية من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهنيتطوير المهني والالمهنية  والكفاءة

 للمحور
رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

1 
جراءات سياسات مكتب المراجعة لدى  لكل المناسب التأهيل توافر عن امناسبً  اتأكيدً  توفر وا 

 .بفاعلية العمل ألداء مراجع 
0.803 0.000 

 لكل الموظفين وعدد الموظفين من المكتب الحتياجات مصممة خطة مكتب المراجعة لدى 2
 .الالزمة الشخصية والمهارات الوقت موازنة وفق عملية

0.868 0.000 

جراءات سياسات مكتب المراجعة لدى 3  0.000 0.861 .ترقيتهم و الموظفين أداء لتقويم وا 

 0.000 0.768 .المهنية الكفاءة لرفع لموظفيه دورات بعمل المراجعةمكتب  يقوم 4

 0.000 0.660 .للموظفين المستمر المهني للتعليم برنامج الحسابات مراجعة مكتب لدى 5

6 
 األفراد عدد تخطيط خالل من مؤهلين أفراد لتعين برنامج بتصميم مكتب المراجعة التزام يؤدي
 التوظيف مجال في العاملين مؤهالت وتحديد التوظيف أهداف ووضع المكتب يحتاجهم الذين
 .المهني األداء تحسين إلى

0.800 0.000 

7 
 سياسات مراعاة من للتأكد التوظيف برنامج فاعلية بمراقبة مكتب المراجعة التزام يؤدي

جراءات  .المهني األداء لتحسين  المؤهلين األفراد على الحصول وا 
0.779 0.000 

8 
 مستفيضة بخبرة يتمتعون وموظفيه مسئوليه أن بالتثبت الحسابات مراجعة مكتب زامالت يؤدي
 تحسين إلى عملهم تحكم التي المهنة بآداب والتزامهم المراجعة لمعايير اوفقً  عملهم إنجاز في

 .المهني األداء
0.772 0.000 

9 
 المميزة الخصائصو  المطلوبة للمؤهالت مخصصة معايير بتحديد مكتب المراجعة التزام يؤدي

 تحسين إلى مهني مستوى لكل المحتملين الموظفين لتقييم واإلرشادات الموظفين في المنشودة
 .المهني األداء

0.776 0.000 

10 
 المبتدئين األفراد في المرغوبة والخبرات األعمال بتحديد  مكتب المراجعة التزام يؤدي

 .المهني األداء تحسين إلى والمتمرسين
0.578 0.001 

11 
 أشخاص مجموعة أو شخص إلى المهني التطوير مسئولية مكتب المراجعة إسناد يؤدي

 .المهني األداء تحسين إلى مناسبة صالحية يتمتعون
0.753 0.000 

جراءات بسياسات المكتب موظفي إبالم يؤدي 12  من يعزز  والترقية األداء لتقييم المكتب وا 
 .المهني األداء

0.671 0.000 

 ادوريً  وترقيتهم الموظفين أداء لتقيم موضوعية مقاييس بوضع مكتب المراجعة التزام ييؤد 13
بالغهم  .المهني األداء يعزز مما  أدائهم لتحسين لهم الفرصة إتاحة إلى تقييمهم بنتائج وا 

0.714 0.000 

جراءات سياسات تنفيذ في اتساق يؤدي 14  لىإ قيةالتر  وقرارات لمكتب المراجعة األداء تقييم وا 
 .المهني األداء تعزيز

0.678 0.000 

15 
 تزويد إلى يؤدي المهني بالتطوير النوعية الرقابة بمتطلبات مكتب المراجعة التزام يؤدي

 األداء تعزيز إلى المهنة العالقة ذات حديثة تطورات أية عن معلومات المكتب موظفي
 .المهني

0.708 0.000 

 كل في المكتب لموظفي المستمر المهني التعليم متطلبات حديدبت مكتب المراجعة التزام يؤدي 16
 0.000 0.642 .المهني األداء يعزز مما مستوياتهم من مستوى

جراءات سياسات بتطبيق مكتب المراجعة التزام يؤدي 17  درجة تحقيق إلى المهني التطوير وا 
 .المهني األداء يحسن والذي العمل رأس على التدريب من مالئمة

0.580 0.001 

 المستمر بالتعليم المتعلقة القانونيين المحاسبين نظام بمتطلبات مكتب المراجعة التزام يؤدي 18
 .المهني األداء تحسين الى الجودة على الرقابة لمعيار اوفقً 

0.589 0.001 

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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درجة عامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني "( م3-3جدول رقم ) حيوض
التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر المهارة والكفاءة المهنية والتطوير المهني من 

والدرجة الكلية للمحور دالة معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني" 
المحسوبة  rوقيمة  0.05( مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  0.05لة  )إحصائًيا عند مستوى دال

تمتع بدرجة ي،  وبذلك وهذا يؤكد أن المحور الثاني 0.361الجدولية والتي تساوي  rأكبر من قسمة 
 جيدة من االتساق الداخلي وتعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه. 

 
 بعنصري الخارجي مراجع الحسابات التزامالثالث: "درجة  الصدق الداخلي لفقرات المحور 

 على أثره و مراجعة الحسابات جودة على الرقابة معايير من واإلشراف المهام توزيع
 ".المهني األداء

 

 (3-4جدول رقم )
يع المهام درجة التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري توز "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث 

 والدرجة الكلية للمحور "واإلشراف من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني
رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

1 
جراءات سياسات مكتب المراجعة لدى يوجد  كافة على األعمال ومتابعة واإلشراف للتوجيه وا 

 .الجودة بمعايير يفي المؤدى العمل نأب معقولة قناعة توفر المستويات
0.711 0.000 

شراك مراجعة الحسابات لعملية التخطيط لمسئولية الحسابات مراجعة مكتب إسناد يؤدي 2  وا 
 .المهني األداء  لتحسين المناسبين األفراد

0.761 0.000 

 العملية تخطيط عند الحسبان في أخذها الواجب والمعلومات والبيانات العوامل تحديد يؤدي 3
 .المهني األداء تحسين إلى

0.819 0.000 

 العملية مستوى على واإلشراف والتنفيذ التخطيط لمسئوليات مكتب المراجعة تحديد يؤدي 4
 .المهني األداء تحسين إلى

0.640 0.000 

5 
 إلى باتومراجعة الحسا واإلشراف التخطيط مستويات بتوثيق مكتب المراجعة التزام يؤدي
 .المهني األداء تحسين

0.772 0.000 

6 
جراءاته المكتب بسياسات موظفيه بإبالم مكتب المراجعة التزام يؤدي  والتنفيذ للتخطيط وا 

 .الخارجي للمراجع  المهني األداء تحسين إلى ومراجعة الحسابات واإلشراف
0.737 0.000 

7 
 تحسين إلى الخطة عن الخروج تدعيتس التي الظروف بتحديد مكتب المراجعة التزام يؤدي
 .المهني األداء

0.568 0.001 

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث  أن( 3-4جدول رقم )يوضح 
واإلشراف من معايير الرقابة على  التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري توزيع المهام"درجة 

، والذي يبين أن والدرجة الكلية للمحور "جودة  مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني
(، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

، وهذا يؤكد أن 0.361تي تساوي الجدولية وال rكبر من قسمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05من 
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة  تمتع بدرجة جيدة من االتساق الداخلييالمحور الثالث 

 .لما وضعت لقياسه
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  :التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري "درجة الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع
جراءات من معايير الرقابة على جودة التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق سياسات  وا 

 ".مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني
 
 (3-5جدول رقم )

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة 
جراءات من معايير الرقابة على  والدرجة الكلية  جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهنيومراقبة تطبيق سياسات وا 

 للمحور
رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 0.000 0.882 .المؤسسة وخارج داخل الخبرة ذوي مع للتشاور واإلجراءات السياسات مكتب المراجعة يضع 1

 واإلجراءات السياسات بأن معقول ضمان فيرلتو  محددة رقابية إجراءات مكتب المراجعة يتبع 2
 .كفاءة و بفاعلية تتميز  الجودة برقابة والخاصة المكتب في المتبعة

0.833 0.000 

بالم المقبولة المشورة ومصادر المشورة تتطلب التي المواضيع أو الحاالت تحديد يؤدي 3  وا 
 .المهني األداء تحسين الى الحاالت بتلك المكتب موظفي

0.811 0.000 

 المشورة على تشجيعهم و االستشارية واإلجراءات بالسياسات مكتب المراجعة أفراد إبالم يؤدي 4
 .المهني األداء تحسين إلى

0.830 0.000 

5 
 والحاالت االستشارات لنتائج توفيره المطلوب التوثيق مدى بتحديد مكتب المراجعة التزام يؤدي

 .المهني األداء تحسين إلى حولها التشاور المطلوب المتخصصة
0.700 0.000 

6 
 في صالحيتهم وتحديد رسمية كمصادر للعمل محددين ألشخاص مكتب المراجعة تحديد يؤدي

 .المهني األداء تحسين إلى االستشارية الحاالت
0.667 0.000 

7 
 الفريق أعضاء بين المهنية النظر وجهات اختالف لحسم مالئمة إجراءات تحديد يؤدي

 .المهني األداء تحسين الى  عمليةلل المخصص
0.707 0.000 

8 
 وتحسين المكتب موظفي كفاءة لتطوير الدوري الداخلي للفحص مكتب المراجعة تطبيق يؤدي
 .همئأدا

0.612 0.000 

9 
مراجعة  جودة على الرقابة لتقييم كأداة الدوري الداخلي بالفحص مكتب المراجعة التزام يؤدي

 األداء تحسين إلى المناسبة اإلجراءات واتخاذ به الضعف وجهأ على والتعرف الحسابات
 .المهني

0.608 0.000 

10 
 األداء تحسين إلى المكتب في المراقبة برنامج ومحتوى لنطاق مكتب المراجعة تحديد يؤدي
  المهني

0.852 0.000 

 اإلدارية توياتالمس إلى المراقبة نتائج لتوصيل إجراءات باتخاذ مكتب المراجعة التزام يؤدي 11
 .المهني األداء تحسين نهأش من المخططة أو المتخذة اإلجراءات مراقبة بغرض المناسبة

0.847 0.000 

 وسياسات وفاعلية كفاءة بمراقبة باستمرار بالقيام الحسابات لمراجعة مكتب التزام يؤدي 12
جراءات  .المهني األداء جودة تحسين شانه من المتبع الجودة على الرقابة نظام وا 

0.720 0.000 

 نظام على للتفتيش أخرى مراجعة شركة أو خارجي مستشار مع مكتب المراجعة ارتباط يؤدي 13
 .المهني األداء تحسين إلى  الجودة رقابة

0.611 0.000 

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 
التزام "الرابع رتباط بي كل فقرة من فقرات المحور ( يبين معامل اال3-5جدول رقم )يوضح 

جراءات  مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق سياسات وا 
، والدرجة الكلية للمحور "من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني

(، حيث إن مستوى الداللة 0.05بينة دالة عند مستوى داللة )والذي يبين أن معامالت االرتباط الم
، وبذلك 0.361الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة أكبر من قسمة  rوقيمة  0.05لكل فقرة أقل من 
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 تمتع بدرجة جيدة من االتساق الداخلي.ي الرابعتعتبر فقرات المحور الرابع، وهذا يؤكد أن المحور 
 .صادقة لما وضعت لقياسه الرابعر وبذلك تعتبر فقرات المحو 

 
  في العاملة المهنية الجمعيات مراقبةالصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس: "درجة 

 ".المهني األداء على وأثره الحسابات مراجعة جودة رقابة معيار لتطبيق قطاع غزة
 

 (3-6جدول رقم )
 معيار لتطبيق قطاع غزة في العاملة المهنية الجمعيات بةمراقالمحور الخامس "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 والدرجة الكلية للمحور" المهني األداء على وأثره الحسابات مراجعة جودة رقابة
رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

تطبيق تقوم الجمعيات المهنية العاملة بقطاع غزة بإصدار تعليمات ملزمة لمكاتب المراجعة ل 1
 0.000 0.862 معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات.

تقوم الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة بالتفتيش على التزام مكاتب المراجعة تطبيق  2
 0.000 0.849 معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات.

على المكاتب غير الملتزمة تفرض الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة إجراءات عقابية  3
 0.000 0.747 بمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات.

تقوم الجمعيات المهنية في قطاع غزة بمنح مزايا لمكاتب المراجعة الملتزمة بتطبيق معيار  4
 0.002 0.544 الرقابة على الجودة كنشر أسماء الملتزمين في منشورات الجمعية.

هنية في قطاع غزة بعمل الندوات والمحاضرات وورش عمل سنوًيا حول تقوم الجمعيات الم 5
 0.000 0.683 معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات.

تقوم الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة بفرض برنامج تعليم مستمر على مكاتب  6
 0.000 0.803 المراجعة العاملة.

زام مدققي الحسابات بمعيار الرقابة على جودة مراجعة يؤدي قيام الجمعيات المهنية بإل 7
 0.000 0.649 الحسابات إلى تحسين األداء المهني.

ازدواج الصالحيات للجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة يحول دون االطالع بدورها في  8
 0.000 0.739 إلزام مراجعين الحسابات بمعيار الرقابة النوعية.

قي الحسابات الخارجين من قبل الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة  إلى يؤدي إلزام مدق 9
 0.000 0.757 تحسين أدائهم المهني.

يؤدي قيام الجمعيات المهنية في قطاع غزة بإنشاء قسم لديها خاص لرقابة الجودة على  10
 0.000 0.711 أعمال مكاتب المراجعة إلى تحسين أدائهم المهني.

11 
ع الجمعيات المهنية لمكاتب المراجعة في قطاع غزة لرقابة الجودة على أدائها يؤدي إخضا

الى تصنيف مكاتب المراجعة من حيث جودة أدائها المهني و يعطيها ميزة تنافسية مما يعزز 
 من األداء المهني.

0.725 0.000 

جعة برقابة الجودة يؤدي قيام الجمعيات المهنية العاملة بقطاع غزة بربط التزام مكاتب المرا 12
 0.000 0.680 على أعمالها بفقدانها عضويتها إلى تحسين أدائها المهني.

يؤدي قيام الجمعيات المهنية تفعيل الرقابة على جودة مراجعة الحسابات من خالل فحص  13
 0.000 0.740 النظير، وهو أن يفتش مكتب مراجعة على مكتب مراجعة آخر إلى تحسين األداء المهني.

يؤدي قيام الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة تفعيل الرقابة على جودة مراجعة  14
 0.000 0.828 الحسابات من خاللها مباشرة إلى تحسين من األداء المهني.

المساهمة في إصدار قانون ملزم للرقابة على جودة مراجعة الحسابات من الجمعيات المهنية  15
 0.000 0.862 ن جودة األداء المهني.في قطاع غزة من شانه تحسي

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 
 الخامسكل فقرة من فقرات المحور  ن( يبين معامل االرتباط بي3-6جدول رقم )يوضح 

 ساباتالح مراجعة جودة رقابة معيار لتطبيق قطاع غزة في العاملة المهنية الجمعيات مراقبة"
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، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة والدرجة الكلية للمحور "المهني األداء على وأثره
المحسوبة  rوقيمة  0.05(، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من 0.05عند مستوى داللة )

وهذا يؤكد  ،الخامس، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361الجدولية والتي تساوي  rأكبر من قسمة 
 الخامسوبذلك تعتبر فقرات المحور  تمتع بدرجة جيدة من االتساق الداخلي.ي الخامسأن المحور 

 .صادقة لما وضعت لقياسه
 

 :صدق البنائيال 1.7.2.2
يعــد الصــدق البنــائي أحــد مقــاييس صــدق األداة الــذي يقــيس مــدى تحقــق األهــداف التــي تريــد 

ـــاط كـــل محـــور ـــين مـــدى ارتب ـــة للفقـــرات  األداة الوصـــول إليهـــا وب مـــن محـــاور الدارســـة بالدرجـــة الكلي
 ( يوضح ذلك.3-7االستبانة والجدول رقم )

يبــين معــامالت االرتبــاط بــين معــدل كــل محــور مــن محــاور الدراســة مــع  (3-7)جــدول رقــم 
المعــدل الكلــي لفقــرات االســتبانة والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة 

 rكبـــر مـــن قســـمة أالمحســـوبة  rوقيمـــة  0.05قـــل مـــن أمســـتوى الداللـــة لكـــل فقـــرة ، حيـــث إن 0.05
 0.361الجدولية والتي تساوي 

 
 ( 3-7جدول رقم )

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
 مستوى الداللة معامل االرتباط محتوى المحور المحور

 األول
مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر المتطلبات المهنية التزام 

وعنصر قبول والمحافظة على العمالء من معايير الرقابة على جودة 
 .مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني

0.906 0.000 

 الثاني
التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة المهنية 

يار الرقابة على جودة  مراجعة الحسابات وأثره والتطوير المهني من مع
 .على األداء المهني

0.843 0.000 

التزام مراجع الحابات الخارجي بعنصري توزيع المهام واإلشراف من  الثالث
 .معايير الرقابة على جودة  مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني

0.781 0.000 

 الرابع
رجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة التزام مراجع الحسابات الخا

جراءات من معايير الرقابة على جودة   ومراقبة تطبيق سياسات وا 
 .مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني

0.877 0.000 

مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة  الخامس
 .هنيجودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء الم

0.559 0.001 

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 ر الدراسة صادقة لما وضعت لقياسه.وبذلك يعد جميع محاو
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 ثبات االستبانة: 3.8
لــو تكــرر تطبيقهــا علــى  ،أن اإلجابــة ســتكون واحــدة تقريًبــاالتحقــق مــن  االســتبانةثبــات يقصــد ب

وقــد أجــرت الباحثــة خطــوات الثبــات علــى العينــة االســتطالعية  مختلفــة، ي أوقــاتاألشــخاص ذاتهــم فــ
 ومعامل ألفا كرونباخ. ،هما طريقة التجزئة النصفية ،نفسها بطريقتين

 
  :طريقة التجزئة النصفية 3.8.1

م تـ ،تم تجزئـة فقـرات االختبـار إلـى جزئيـة األسـئلة ذات األرقـام الفرديـة واألسـئلة ذات األرقـام الزوجـة
إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفرديـة الرتبـة، ومعـدل األسـئلة الزوجيـة الرتبـة، لكـل 
ــــاط ســــبيرمان بــــراون للتصــــحيح ــــم تصــــحيح معــــامالت االرتبــــاط  باســــتخدام معامــــل ارتب  بعــــد وقــــد ت

(Spearman-Brown Coefficient)  :حسب المعادلة التالية 
معامل الثبات= 

1

2

ر

حيث ر معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة ر

( يبين أن هناك معامل ثبات 3-8ة تم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول رقم )يالزوج
 كبير نسبًيا لفقرات االستبانة

 
 (-83جدول رقم )

 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(

 محتوى المحور المحور

 تجزئة النصفيةال

عدد 

 الفقرات

معامل 

 االرتباط

معامل 

االرتباط 

 المصحح

مستوى 

 المعنوية

 األول
 عنصر من بكل الخارجي مراجع الحسابات التزام

 العمالء على والمحافظة قبول وعنصر المهنية المتطلبات
 وأثره مراجعة الحسابات جودة على الرقابة معايير من
 .المهني األداء على

15 0.7599 0.8635 0.000 

 لثاني
 والكفاءة المهارة بعنصر الخارجي مراجع الحسابات التزام

  جودة على الرقابة معيار من المهني والتطوير المهنية
 .المهني األداء على وأثره مراجعة الحسابات

18 0.7936 0.8849 0.000 

 الثالث
 المهام توزيع بعنصري الخارجي مراجع الحسابات التزام
مراجعة   جودة على الرقابة معايير من فواإلشرا

 .المهني األداء على وأثره الحسابات

7 0.8145 0.8978 0.000 

 الرابع
 مع التشاور بعنصري الخارجي مراجع الحسابات التزام
جراءات سياسات تطبيق ومراقبة الخبرة ذوي  معايير من وا 

 األداء على وأثره مراجعة الحسابات  جودة على الرقابة
 .يالمهن

13 0.7433 0.8527 0.000 

 الخامس
 لتطبيق قطاع غزة في العاملة المهنية الجمعيات مراقبة
 األداء على وأثره الحسابات مراجعة جودة رقابة معيار
 .المهني

15 0.7825 0.8780 0.000 

 0.000 0.8761 0.7795 68 جميع الفقرات 

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة     
 

 ( توضح أن قيمة معامل االرتباط المعدل مرتفع ودال إحصائيًا.3-8نتائج الجدول رقم )



74 

اسـتخدمت الباحثـة طريقـة ألفـا كرونبـاخ لقيـاس ثبـات االسـتبانة   طريقة ألفـا كرونبـا : 3.8.2
( أن معـامالت الثبـات -93جـدول رقـم )وكانـت النتـائج كمـا فـي  ،كطريقة ثانيـة لقيـاس الثبـات

 .مرتفعة
 
 (3-9جدول رقم )

 معامل الثبات )طريقة والفا كرونبا (
عدد  عنوان المحور المحور

 الفقرات
معامل ألفا 
 كرونبا 

 األول
التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر المتطلبات المهنية وعنصر قبول 

ودة مراجعة الحسابات وأثره والمحافظة على العمالء من معايير الرقابة على ج
 .على األداء المهني

15 0.9014 

التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة المهنية والتطوير  الثاني
 المهني من معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني.

18 0.8326 

عنصري توزيع المهام واإلشراف من معايير التزام مراجع الحسابات الخارجي ب الثالث
 الرقابة على جودة مراجعة الحسابات و أثره على األداء المهني.

7 0.9125 

 الرابع
التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق 
جراءات من معايير الرقابة على جودة  مراجعة الحسابات وأثره على  سياسات وا 

 األداء المهني.
13 0.8852 

مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة جودة مراجعة  الخامس
 الحسابات وأثره على األداء المهني.

15 0.8955 

 0.9054 68 جميع الفقرات 
 

( أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة حيــث 3-9واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول )
وهـذا يعنـى  معامل االرتباط المعدل مرتفع ودال إحصائياً (. 40.905بلغت لجميع فقرات االستبانة )

 أن معامل الثبات مرتفع.
 

(. وتكــون الباحثــة قـــد 2الملحــق ) وبــذلك تكــون االســتبانة فــي صــورتها النهائيــة كمـــا هــي فــي
االسـتبانة وصــالحيتها اسـتبانة الدراســة ممـا يجعلهــا علـى ثقــة تامـة بصــحة تأكـدت مــن صـدق وثبــات 

 لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 
 
 
 
 



75 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3.9
لتحقيــــق أهــــداف الدراســــة وتحليــــل البيانــــات التــــي تــــم تجميعهــــا، فقــــد تــــم اســــتخدام العديــــد مــــن 

 م االجتماعيــــــــــــــةاألســــــــــــــاليب اإلحصــــــــــــــائية المناســــــــــــــبة باســــــــــــــتخدام الحــــــــــــــزم اإلحصــــــــــــــائية للعلــــــــــــــو 
 Statistical Package for Social Science ( SPSS)  وفيما يأتي مجموعـة مـن األسـاليب اإلحصـائية

 المستخدمة في تحليل البيانات:
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي )غير موافـق  -1 تم ترميز وا 

حديــــد طـــول فتــــرة مقيــــاس ليكــــرت بشـــدة، غيــــر موافــــق، ال رأي، موافـــق، موافــــق بشــــدة(، ولت
 الخماســـــي )الحـــــدود الـــــدنيا والعليـــــا( المســـــتخدم فـــــي محـــــاور الدراســـــة، تـــــم حســـــاب المـــــدى

(، ثــم تقســيمه علــى عــدد فتــرات المقيــاس الخمســة للحصــول علــى طــول الفقــرة أي 4=5-1)
(، بعـد ذلـك تـم إضـافة هـذه القيمـة إلـى أقـل قيمـة فـي المقيـاس )وهـي الواحـد 0.08=  4/5)

( يوضـح 3-10(، وذلـك لتحديـد الحـد األعلـى للفتـرة األولـى، وهكـذا، وجـدول رقـم )الصـحيح
 أطوال الفترات كما يأتي:

 (3-10جدول رقم )
 أطوال الفترات

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة التصنيف

 
النســب المئويــة للتعــرف علــى الصــفات الشخصــية لمفــردات الدراســة و  تتــم حســاب التكــرارا -2

 التي تتضمنها أداة الدراسة. ةتجاه عبارات المحاور الرئيسياوتحديد استجابات أفرادها 

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفـاض اسـتجابات أفـراد   Meanتم حساب المتوسط الحسابي -3
اســة األساســية، مــع العلـــم بأنــه يفيــد فـــي الدراســة عــن كــل عبـــارة مــن عبــارات متغيـــرات الدر 

ترتيــب العبــارات حســب أعلــى متوســط حســابي علًمــا بــأن تفســير مــدى االســتخدام أو مــدى 
 الموافقة على العبارة يتم كما سبق أوضحناه في النقطة األولى الخاصة بمرجع العمر.

اف للتعــــرف علــــى مــــدى انحــــر  (Standard Deviation)تــــم اســــتخدام االنحــــراف المعيــــاري  -4
استجابات أفراد الدراسة لكل عبـارة مـن عبـارات متغيـرات الدراسـة ولكـل محـور مـن المحـاور 
الرئيســـية عـــن متوســـطها الحســـابي، ويالحـــظ أن االنحـــراف المعيـــاري يوضـــح التشـــتت فـــي 
ـــى جانـــب المحـــاور  ـــرات الدراســـة إل ـــارات متغي ـــارة مـــن عب ـــراد الدراســـة لكـــل عب اســـتجابات أف

متــه مــن الصــفر كلمــا تركــزت االســتجابات وانخفــض تشــتتها بــين الرئيســية، فكلمــا اقتربــت قي
المقياس )إذا كان االنحـراف المعيـاري واحـد صـحيًحا فـأعلى فيعنـي عـدم تركـز االسـتجابات 

 وتشتتها(.

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -5
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تســاق الــداخلي معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس درجــة االرتبــاط وقــد تــم اســتخدامه لحســاب اال -6
 والصدق البنائي لالستبانة.

 معادلة سبيرمان براون للثبات. -7
 ســـمرنوف لمعرفــــة نـــوع البيانـــات هــــل تتبـــع التوزيـــع الطبيعــــي أم ال  -اختبـــار كولـــومجروف -8

(1- Sample K-S.) 

لمعرفــة الفــرق بــين متوســط الفقــرة  One sample T testلمتوســط عينــة واحــدة   tاختبــار  -9
 ".3والمتوسط الحيادي "

 الختبار الفرق بين عينتين مستقلتين.  tاختبار -10
 اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث عينات مستقلة فأكثر. -11
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 مقدمة:  4.1
، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل

استعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، والوقوف على 
المؤهل العلمي، )التي اشتملت على و  من االستبانة البيانات الشخصية للمبحوثين في القسم األول

لذا تم إجراء المعالجات (، مستوى التأهيل المهني، سنوات الخبرة، العمري، المسمى الوظيف
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات  الدراسة، استبانةاإلحصائية للبيانات المتجمعة من 

 ئج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. للحصول على نتا (SPSS)االجتماعية 
 

 :((Sample K-S -1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف )اختبار التوزيع الطبيعي  4.2
ســمرنوف لمعرفــة هــل البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم ال  -ســنعرض اختبــار كــولمجروف 

رات المعلميـة تشـترط أن يكـون وهو اختبار ضروري في حالة اختبـار الفرضـيات؛ ألن معظـم االختبـا
( نتــائج االختبــار حيــث إن قيمــة مســتوى الداللــة 4-1توزيــع البيانــات طبيعًيــا، ويوضــح الجــدول رقــم )

( وهــذا يــدل علــى أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي sig.05.0) 0.05لكــل محــور أكبــر مــن 
 ويجب استخدام االختبارات المعلميه.

 
 (4-1جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي

قيمة مستوى  Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 الداللة

 األول

التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر 
المتطلبات المهنية وعنصر قبول والمحافظة على العمالء 

وأثره  من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات
 .على األداء المهني

0.6399 0.8074 0.6399 

 الثاني
التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة 
المهنية والتطوير المهني من معيار الرقابة على جودة 

 مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني.
0.7568 0.6158 0.7568 

 الثالث
ي بعنصري توزيع المهام التزام مراجع الحسابات الخارج

واإلشراف من معايير الرقابة على جودة  مراجعة 
 الحسابات و أثره على األداء المهني.

0.4682 0.9808 0.4682 

 الرابع

التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع 
جراءات من معايير  ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق سياسات وا 

حسابات وأثره على األداء الرقابة على جودة  مراجعة ال
 المهني.

0.9258 0.3581 0.9258 

 الخامس
مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق 
معيار رقابة جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء 

 المهني.
0.5053 0.9604 0.5053 

 0.5214 0.9486 0.5214 جميع الفقرات 
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 راسة:الوصف اإلحصائي لعينة الد 4.3
 فيما يلي نتائج الدراسة وفق المعلومات الشخصية للمبحوثين:

 
 :توزيع عينة الدراسة حسب المنصب الذي تشغله في مكتب المراجعة -

  
 (4-2)جدول رقم  

 العينة حسب المنصب الذي تشغله في مكتب المراجعة أفرادتوزيع 
 النسبة المئوية التكرار المنصب

 %69.1 38 مالك/شريك في مكتب المراجعة
 %23.6 13 مراجع رئيسي
 %7.3 4 مساعد مراجع

 0.0 0 أخرى

 %100 55 المجموع
 

% من أفراد عينة الدراسة يشغلون منصب 69.1( أن ما نسبته 4-2يتضح من جدول رقم )
" في مراجع رئيسي% من عينة الدراسة تشغل منصب "23.6" في مكتب المراجعة، شريك أو مالك"

 " في مكتب المراجعة.مساعد مدقق% من عينة الدراسة تشغل منصب "7.3مكتب المراجعة، و
 

هنا يظهر أن الغالبية العظمى من الفئة المبحوثة هي فئة "مالك" أو "شريك" أي  من الفئة 
القيادية في الشركة والمسئولين عن إدارة مكاتب المراجعة  وهم الفئة المستهدفة من الدراسة التي 

كافي للمعايير المهنية والتي تعني بجودة إدارة مكاتب المراجعة  والتي من  تمتع بموثوقية وادراك
 مسئوليتها تطبيق نظام رقابة الجودة  في مكاتب المراجعة.

 
 :العمرتوزيع أفراد العينة حسب  -

 
 (4-3)جدول 

 توزيع أفراد العينة حسب العمر
 المجموع 45أكبر من  45 - 30 30أقل من  العمر
 55 32 15 8 التكرار

 %100 %58.2 %27.3 %14.5 النسبة المئوية
 

"وأن ما سنة  45من  أكبر% من عينة الدراسة "58.2( أن ما نسبته 4-3يبين جدول رقم )
% 14.5"و أن ما نسبته  سنة 45 - 30% من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم "بين 27.3نسبته 

 ".سنة 30 من عينة الدراسة كانت أعمارهم "أقل من
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" سنة، مما 45ق تبّين أن الفئة المبحوثة غالبيتها العظمى فئتها العمرية أكبر من "مما سب
يشير إلى توافر خبرة عملية تؤهلهم لإلجابة عن أسئلة االستقصاء، كما تستنتج الباحثة أن هذه 
الفئة، هم أعضاء في الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لفترة طويلة، مما يعني أن لديهم 

 ة بالعوامل المؤثرة باألداء المهني، وكذلك بالجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة.معرف
 
 التأهيل األكاديمي لمالك المكتب: مستوىتوزيع عينة الدراسة حسب   -

 
 (4-4جدول)

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات التأهيل األكاديمي لمالك المكتب
 المجموع دبلوم فأقل سبكالوريو  ماجستير دكتوراه التأهيل األكاديمي

 55 0 35 18 2 التكرار
 %100 %0.0 %63.7 %32.7 %3.6 النسبة المئوية

 
"، توراهدك% من عينة الدراسة يحملون درجة "3.6( أن ما نسبته 4-4يتضح من جدول رقم )

% من عينة 63.7"، وما نسبتهماجستير% من عينة الدراسة يحملون درجة "32.7وما نسبته
 .في حين خلت العينة من حاملي درجة "الدبلوم" "بــكالوريوسون درجة "الدراسة يحمل

 
يظهر أن الغالبية العظمى من الفئة المبحوثة هي حاملة لشهادة العلمية البكالوريوس، والعينة 
خالية تماًما من التأهيل األكاديمي ما دون ذلك، مما يعني أن الفئة لديها قدر كاٍف من التعليم 

الحسابات بما فيها معايير  لمهنة مراجعةكافي بالمعايير الدولية  إدراك مما يعني أن لديهااالكاديمي 
ال سيما أن هذه الفئة لديها عضوية في الجمعيات المهنية  والعوامل المؤثرة فيهااألداء المهني جودة 

 العاملة في قطاع غزة.
 

 :ميللتأهيل األكادي ميالعل التخصصتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  -

 
 (4-5)جدول 

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي
 المجموع أخرى إدارة أعمال محاسبة التخصص
 55 0 0 55 التكرار

 %100 %0 %0 %100 النسبة المئوية
 

المكاتب جميعهم هو تخصص لمالك  ( أن التخصص العلمي4-5يبين جدول رقم )
 %.100المحاسبة بنسبة 
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ة هم من الحاصلين على مؤهل علمي "محاسبة" مما يعني أن ن كافة عناصر العينيتضح أ
المستجيبين لالستقصاء لديهم من التأهيل العلمي وكذلك إلمام كاٍف بالمعايير الدولية للمحاسبة 

مكاتب  قيادةومراجعة الحسابات والذي يتناسب مع الدراسة، ولديهم إلمام بالمهنة، ويشير أن 
صلين على مؤهل علمي في تخصص المحاسبة رغم أن قانون مراجعة الحسابات جميعهم من الحا

" أجاز أن يكون المراجع من حامل الشهادات العلمية األخرى وهي أحد 2004مزاولة المهنة لعام "
االنتقادات الموجه له، وهذا يؤكد أن الغالبية في مكاتب المراجعة هم من لديهم التأهيل العلمي 

 لممارسة عملهم.
 

 التأهيل المهني لمالك المكتب: مستوىب متغير توزيع العينة حس -
 

 (4-6)جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب مستوى التأهيل المهني لمالك المكتب

الزمالة  التأهيل المهني
 األمريكية

الزمالة 
 البريطانية

المحاسب 
 المجموع أخرى القانوني

 55 21 31 2 1 التكرار
 %100 %38.2 %56.4 %3.6 %1.8 النسبة المئوية

 
أفراد العينة حاصلين على % من 56.4 ما نسبته ( يوضح أن4-6من خالل الجدول رقم )

% 3.6ما نسبته أخرى، و  حاصلين على شهادات% 38.2وما نسبته محاسب قانوني، شهادة 
 .األمريكية زمالةحاصلين على ال% 1.8ما نسبته و البريطانية زمالة حاصلين على ال

 
المبحوثة  العظمى للعينة والتي تمثل أكثر من نصف أفراد العينة الغالبيةمما سبق يتضح أن 

حاصلين على التأهيل المهني "المحاسب القانوني العربي" مما يشير أن المبحوثين لديهم إلمام كاٍف 
بالمهنة ومعاييرها الدولية بما فيها معايير رقابة الجودة ال سيما أن أعضاء هذا المجمع العربي 

لديهم اطالع بمستجدات المهنة والتي كان لمعيار الرقابة على جودة مراجعة  للمحاسب القانوني
ماًما كبيًرا في السنوات األخيرة، كما أن هناك تنوع في العينة المبحوثة وتنوع آرائها الحسابات اهت

 يضفي على الدراسة قوة.
 

 سنوات الخبرة العملية لمالك المكتب: عددتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  -
 

 (4-7)جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

 المجموع 10أكثر من  10-5 5أقل من  سنوات الخبرة
 55 42 9 4 التكرار

 %100 %76.3 %16.4 %7.3 النسبة المئوية
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العملية  % من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة76.4ته نسب ما ( أن4-7يبين جدول رقم )
 % من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة16.4في حين أن ما نسبته " سنوات 10 نأكثر ملديهم "
العملية  % من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة7.3" وما نسبته سنوات 10 -5من لديهم "العملية 
 10وترى الباحثة أن معظم العينة المبحوثة لديها خبرة عملية أكثر من "، سنوات 5من  أقل"لديهم 

سبة جيدة جدًا من حيث أن أفراد العينة المبحوثة لديهم خبرة عملية كافية سنوات وتعتبر هذه الن
 .إلدراك مشاكل المهنة ومستجداتها

 
 أسئلة عامة للدراسة 

 :في المكتب قسم خاص بمراقبة الجودة يوجد -
 

 (4-8)جدول 
 رأي افراد العينة في هل يوجد في المكتب قسم خاص بمراقبة الجودة

 المجموع ال نعم رأي أفراد العينة
 55 39 16 التكرار

 %100 %70.9 %29.1 النسبة المئوية
 

ال يوجد لديهم في  أجابوا أنه % من أفراد العينة 70.9 ما نسبته ( أن4-8يبين جدول رقم )
يوجد في  أجابوا بأنه % من عينة الدراسة29.1بينما ما نسبته ، خاص بمراقبة الجودةمكاتبهم قسم 
 .بة الجودةخاص بمراقمكاتبهم قسم 

 
قسم  ا في مكاتبهاأن الغالبية العظمى من العينة المبحوثة ال يوجد لديهمما يسبق يتضح 

خاص بمراقبة الجودة برغم ذلك فإن الباحثة ترى أن وجود قسم خاص بمراقبة الجودة بنسبة 
م % في مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في غزة هي نسبة معتبرة، ومؤشر جيد مع عد29.1

معايير رقابة الجودة بشكل عام أو بتطبيق في بيئة المراجعة الفلسطينية تلزمهم  ملزمة وجود قوانين
إنشاء قسم خاص بمراقبة الجودة بشكل خاص أو تعليمات من النقابات المهنية مما يلزم هذه 

توصل المكاتب بإنشاء قسم خاص بها، ويجدر اإلشارة أن هذه النتيجة مختلفة عن النتيجة التي 
رجع الباحثة هذا االختالف إلى أن طبيعة العينة المبحوثة في دراسته كانت ( وتُ 2012إليها )القيق، 

%( شريك، صاحب مكتب في حين أن العينة المبحوثة في الدراسة كان في معظمها 31.9بنسبة )
 %(.69.1هي شريك أو صاحب مكتب بنسبة )
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 علىمراجعة الحسابات في قطاع غزة  نةمهرأيك ما مدى كفاية القوانين المنظمة ل في -
فيها )قانون  بماإلزام مدققي الحسابات بمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات 

، نظام كل من جمعية المحاسبين والمدققين( بما ةالشركات، قانون مزاولة المهن
 :؟يتضمنهم من حقوق وواجبات وعقوبات ومسئوليات

 
 (4-9جدول )

ين المنظمة لمهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة على إلزام مدققي الحسابات بمعيار الرقابة مدى كفاية القوان
 الحساباتمراجعة  على جودة

 رأي افراد العينة
إلى حدٍّ قليل 

 إلى حدٍّ قليل جدًّا
إلى حدٍّ 
 إلى حدٍّ كبير متوسط

إلى حدٍّ كبير 
 المجموع جدًّا

 50 0 19 20 14 2 التكرار
 %100 %0 %34.5 %36.4 %25.5 %3.6 يةالنسبة المئو 
 

% من عينة الدراسة متفقون على أن 36.4ما نسبته ( أن 4-9جدول رقم )يتضح من ال
الحسابات بمعيار  مراجعيلزام كافية إلالحسابات في قطاع غزة  مراجعة مهنةالقوانين المنظمة ل
ما "، و كبيرحد  إلى% "34.5 تهنسبما "، و متوسطإلى حد " الحسابات مراجعةالرقابة على جودة 

 ".احد قليل جدً  إلى% "3.6"، ونسبة حد قليل إلى% "25.56 تهنسب
 

مراجعة الحسابات في قطاع  مهنةمدى كفاية القوانين المنظمة ل يوضح رأي أفراد العينة في
فيها )قانون  بماإلزام مدققي الحسابات بمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات  علىغزة 
، نظام كل من جمعية المحاسبين والمدققين( بما يتضمنهم من حقوق ةكات، قانون مزاولة المهنالشر 

 .وواجبات وعقوبات ومسئوليات
 

ترى الباحثة أن النسبة المرتفعة آلراء المراجعين حول مدى كفاية القوانين المنظمة لمهنة 
دة الحسابات، هي نتيجة غير مراجعة الحسابات إللزام المراجع الخارجي بمعيار الرقابة على جو 

منطقية لعدم وجود أي نصوص قانونية ملزمة للمراجع بمعايير الرقابة على جودة المراجعة كما 
( على معارضة المستجيبين لكفاية التشريعات القانونية المتعلقة 2006أكدت دراسة )عليا وآخرون، 

 بتنظيم المهنة.
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 :راسةتحليل البيانات واختبار فرضيات الد 4.4
لتحليـل فقـرات االسـتبانة، وتكـون  (One Sample T test)للعينـة الواحـدة  Tتـم اسـتخدام اختبـار 

المحسوبة أكبر من قيمة  tالفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة 
t  (، 60ي أكبـر مـن والـوزن النسـب 0.05)أو مستوى الداللـة أقـل مـن  2.0الجدولية  والتي تساوي%

المحســـوبة  tوتكـــون الفقـــرة ســـلبية بمعنـــى أن أفـــراد العينـــة ال يوافقـــون علـــى محتواهـــا إذا كانـــت قيمـــة 
والــوزن النســبي  0.05)أو مســتوى الداللـة أقــل مـن  2.0-الجدوليــة والتـي تســاوي  tأصـغر مــن قيمـة 

 0.05داللة لها أكبر من % (، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى ال 60اقل من 
 
  ـــرات المحـــور األول: مـــدى ـــل فق ـــزامتحلي ـــل الخـــارجي مراجـــع الحســـابات الت  عنصـــر مـــن بك

ــات ــة المتطلب ــول وعنصــر المهني ــى والمحافظــة قب ــره معــايير مــن العمــالء عل ــى وأث  األداء عل
 .المهني

 
 (4-10جدول رقم )
كل من عنصر المتطلبات المهنية وعنصر قبول والمحافظة تحليل فقرات المحور األول: التزام مراجع الحسابات الخارجي ب

 وأثره على األداء المهنيالعمالء من معايير الرقابة على جودة على 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الداللة

جراءات  1 لدى مكتب مراجعة الحسابات سياسات وا 
 0.000 18.973 88.08 0.534 4.40 خاصة باالستقاللية.

2 
جراءات توفر تأكيد  لدى مكتب المراجعة سياسات وا 
معقول بأن الموظفين ممتثلين بالمتطلبات األخالقية 
)النزاهة، الموضوعية، الكفاءة المهنية، السرية، 

 السلوك المهني(.
4.37 0.560 87.41 17.998 0.000 

3 
ني لدى مكتب مراجعة الحسابات مدونة سلوك مه
فيها  وأخالقي تطبق على جميع الموظفين العاملين

جراءات تأديبية موثقة في حالة االنحراف عن  وا 
 المدونة تطبق على جميع الموظفين.

4.13 0.695 82.55 12.023 0.000 

4 
يوقع أفراد مكتب المراجعة الحسابات على بيانات 

بأحكام مدونة السلوك  امتثال سنوية بأنهم التزموا
 األخالقي للمكتب.المهني و 

3.42 1.049 68.36 2.957 0.005 

5 
يوجد لدى مكتب مراجعة الحسابات السياسات 
واإلجراءات التي من خاللها يمكن تقرير مدى قبول 

 أو االستمرار مع عميل معين.
3.91 0.867 78.18 7.781 0.000 

6 
يتأثر األداء المهني إيجابًيا عند إبالم أفراد مكتب 

بات في جميع المستويات بالسياسات مراجعة الحسا
 واإلجراءات المتعلقة االستقاللية والسلوك المهني.

4.15 0.656 82.96 12.860 0.000 

7 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بالمتابعة الدورية لعالقة 
المكتب مع العمالء للتأكد فيما إذا كان هناك أي 
مجاالت تضعف استقاللية المكتب لتحسين األداء 

 هني.الم
4.06 0.787 81.11 9.855 0.000 

8 
يؤدي التزام مكتب مراجعة الحسابات بتكليف فرد أو 
مجموعة من األفراد إلعطاء التوجيهات ولحل 
المسائل المتعلقة أمور األمانة والموضوعية والسرية 

 والسلوك المهني لتحسين األداء المهني.
4.07 0.723 81.48 10.917 0.000 
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9 

جراءات الرقابة يؤدي التزام ا لمكتب بتطبيق سياسات وا 
والجودة خاصة باالستقاللية إلى ظهور تعليمات 
تستدعي تقيد موظفي المكتب على اختالف 
مستوياتهم الوظيفية بقواعد وأحكام والتفسيرات 
الخاصة باالستقاللية والتعامل مع العمالء إلى تحسين 

 األداء المهني.

4.20 0.730 84.00 12.186 0.000 

10 

يؤدي التزام مكتب المراجعة بمعايير الرقابة على 
جودة مراجعة الحسابات إلى قيام القائمين على 
المكتب التأكد عند تنفيذ عمليات مشتركة مع مكاتب 
أخرى من التزامهم بتطبيق متطلبات االستقالل مما 

 يؤثر ايجابيا على األداء المهني.

4.18 0.669 83.64 13.097 0.000 

11 
الحصول من أفراد مكتب مراجعة الحسابات يؤدي 

على إقرارات سنوية تبين أنهم ملمون بسياسات 
جراءات الرقابة على جودة مراجعة الحسابات  إلى  وا 

 تحسين األداء المهني.
4.13 0.640 82.55 13.065 0.000 

12 
يؤدي تطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بعنصر 

المكتب مع أي عميل االستقاللية  الى الحد من تعاقد 
تفتقر إدارته للنزاهة مما يؤدي إلى انخفاض القضايا 

 المرفوعة ضد المكتب.
4.07 0.836 81.45 9.520 0.000 

13 

يؤدي التزام مكتب المراجعة بتطبيق معيار الرقابة 
جراءات  على الجودة والخاصة بوضع سياسات وا 

ميل لتقييم العمالء قبل قبولهم أو إنهاء العالقة مع الع
بالغها لموظفي المكتب إلى تعزيز األداء  الحالي وا 

 المهني ويقلل من المخاطرة.

4.22 0.738 84.36 12.248 0.000 

14 

يؤدي تخصيص المكتب لشخص أو مجموعة 
أشخاص في المستوى اإلداري المناسب لتقييم 
المعلومات التي تم الحصول عليها شأن العميل 

قبوله أو رفضه أو المرتقب أو الحالي واتخاذ قرار 
رفض االستمرار مع العميل الحالي إلى تعزيز األداء 

 المهني.

4.13 0.668 82.55 12.512 0.000 

15 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بسياسة بيان أسباب 
رفض قبول عميل مرتقب أو إنهاء العالقة مع عميل 

 حالي إلى تعزيز األداء المهني.
4.05 0.931 81.09 8.398 0.000 

 0.000 17.624 81.93 0.461 4.10 جميع الفقرات 
 2.0" تساوي 54ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 
فقـــرات المحـــور األول مرتبـــة تنازلًيـــا حســـب الـــوزن  حـــول( 4-10جـــدول رقـــم ) يتضـــح لنـــا مـــن

 النسبي لكل فقرة كما يأتي: 
" وهـــي أقـــل مـــن 0.000ومســـتوى الداللـــة " %"88.08"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 1فـــي الفقـــرة رقـــم " .1

جـــــــراءات سياســـــــات الحســــــابات مراجعـــــــة مكتـــــــب لــــــدىممــــــا يـــــــدل علـــــــى أن " 0.05  خاصـــــــة وا 
 ".باالستقاللية

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "87.41"بلـــغ الـــوزن النســـبي  "2فـــي الفقـــرة رقـــم " .2
جـــراءات سياســـات مكتـــب المراجعـــة لـــدىممـــا يـــدل علـــى أن " 0.05  نأبـــ معقـــول أكيـــدت تـــوفر وا 

 السلوك السرية، المهنية، الكفاءة الموضوعية، النزاهة،) األخالقية بالمتطلبات ممتثلين الموظفين
 ".(المهني
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ــة "84.36"بلــغ الــوزن النســبي " 13فــي الفقــرة رقــم " .3 " وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الدالل
ـــى أن " 0.05 ـــزام يـــؤديممـــا يـــدل عل ـــار بتطبيـــق مكتـــب المراجعـــة الت ـــى لرقابـــةا معي  الجـــودة عل

جـــراءات سياســـات بوضـــع والخاصـــة  العميـــل مـــع العالقـــة إنهـــاء أو قبـــولهم قبـــل العمـــالء لتقيـــيم وا 
بالغها الحالي  ". المخاطرة من ويقلل المهني األداء تعزيز لىإ المكتب لموظفي وا 

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "84.00"بلـــغ الـــوزن النســـبي  "9فـــي الفقـــرة رقـــم " .4
جراءات سياسات بتطبيق المكتب التزام يؤديمما يدل على أن " 0.05  خاصـة والجودة الرقابة وا 

 مســــتوياتهم اخــــتالف علــــى المكتــــب مــــوظفي تقيــــد تســــتدعي تعليمــــات ظهــــور إلــــى باالســــتقاللية
 تحســـين إلـــى العمـــالء مـــع والتعامـــل باالســـتقاللية الخاصـــة والتفســـيرات وأحكـــام بقواعـــد الوظيفيـــة
 ".المهني األداء

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "83.64"بلــغ الــوزن النســبي " 10فــي الفقــرة  رقــم " .5
ـــى أن " 0.05 ـــدل عل ـــزام يـــؤديممـــا ي ـــة بمعـــايير مكتـــب المراجعـــة الت ـــى الرقاب مراجعـــة  جـــودة عل

 أخــرى مكاتـب مــع مشـتركة عمليــات تنفيـذ عنـد التأكــد المكتـب علــى القـائمين قيــام إلـى الحسـابات
 ".المهني األداء على اجابيً إي يؤثر مما االستقالل متطلبات تطبيقب التزامهم من

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.96"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 6فـــي الفقـــرة رقـــم " .6
 الحسـابات مراجعـة مكتـب أفـراد إبـالم عنـد ايجابًيـإ المهنـي األداء يتأثرمما يدل على أن " 0.05
 "..المهني والسلوك االستقاللية المتعلقة واإلجراءات بالسياسات المستويات جميع في

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.55"بلـــغ الـــوزن النســـبي  " 3فـــي الفقـــرة رقـــم " .7
 على تطبق وأخالقي مهني سلوك مدونة الحسابات مراجعة مكتب لدىمما يدل على أن " 0.05
جـراءات ،فيهـا العاملين الموظفين جميع  تطبـق المدونـة عـن االنحـراف حالـة فـي وثقـةم تأديبيـة وا 
 ".الموظفين جميع على

ــة "82.55"بلــغ الــوزن النســبي  "14فــي الفقــرة رقــم " .8 " وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الدالل
 المسـتوى فـي أشـخاص مجموعـة أو لشـخص المكتـب تخصـيص يـؤديمما يدل على أن " 0.05
 الحـــالي أو المرتقــب العميـــل نأشــ عليهــا الحصـــول تــم التــي المعلومـــات لتقيــيم المناســب اإلداري
 ".المهني األداء تعزيز لىإ الحالي العميل مع االستمرار رفض أو رفضه أو قبوله قرار واتخاذ

ــة "82.55"بلــغ الــوزن النســبي " 11فــي الفقــرة رقــم " .9 " وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الدالل
 سنوية إقرارات على حساباتال مراجعة مكتب أفراد من الحصول يؤديمما يدل على أن " 0.05
جـراءات بسياسـات ملمـون أنهـم تبـين  األداء تحســين إلـى الحسـابات مراجعـة جـودة علـى الرقابــة وا 

 ".المهني

" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومسـتوى الداللـة "81.48"بلـغ الـوزن النسـبي " 8في الفقرة رقـم " .10
 مــن مجموعــة أو فــرد بتكليــف الحســابات مراجعــة مكتــب التــزام يــؤديممــا يــدل علــى أن " 0.05
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 والسـلوك والسـرية والموضـوعية األمانـة أمـور المتعلقـة المسـائل ولحـل التوجيهـات إلعطـاء األفراد
 ".المهني األداء لتحسين المهني

" وهي أقـل مـن 0.000%" ومستوى الداللة "81.45"بلغ الوزن النسبي " 12في الفقرة رقم " .11
 لـىإ االسـتقاللية بعنصـر الخاصـة إلجـراءاتوا السياسـات تطبيـق يؤديمما يدل على أن " 0.05
 القضــايا انخفــاض إلــى يــؤدي ممــا للنزاهــة إدارتــه تفتقــر عميــل أي مــع المكتــب تعاقــد مــن الحــد

 ".المكتب ضد المرفوعة

" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومسـتوى الداللـة "81.11"بلـغ الـوزن النسـبي  "7في الفقرة رقـم " .12
 مـــع المكتـــب لعالقـــة الدوريـــة بالمتابعـــة المراجعـــةمكتـــب  التـــزام يـــؤديممـــا يـــدل علـــى أن " 0.05

 األداء لتحســــين ؛المكتــــب اســــتقاللية تضــــعف مجــــاالت أي هنــــاك كــــان إذا فيمــــا للتأكــــد العمــــالء
 ".المهني

" وهــي أقــل 0.000%" ومســتوى الداللــة "81.09"بلــغ الــوزن النســبي  "15فــي الفقــرة  رقــم " .13
 قبــول رفــض أســباب بيــان بسياســة جعــةمكتــب المرا التــزام يــؤديممــا يــدل علــى أن " 0.05مــن 
 ".المهني األداء تعزيز إلى حالي عميل مع العالقة إنهاء أو مرتقب عميل

" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومسـتوى الداللـة "78.18"بلـغ الـوزن النسـبي  "5في الفقرة رقـم " .14
 مــن التــي واإلجــراءات السياســات الحســابات مراجعــة مكتــب لــدى يوجــدممــا يــدل علــى أن " 0.05

 ".معين عميل مع االستمرار أو قبول مدى تقرير يمكن اللهاخ

" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومسـتوى الداللـة "68.36"بلـغ الـوزن النسـبي  "4في الفقرة رقـم " .15
 بـأنهم سـنوية امتثـال بيانـات علـى الحسابات مكتب المراجعة أفراد يوقعمما يدل على أن " 0.05
 ".للمكتب خالقيواأل المهني السلوك مدونة بأحكام التزموا

 
، والـوزن 4.10بصفة عامة يتبـين أن المتوسـط الحسـابي لجميـع فقـرات المحـور األول تسـاوي 

المحسـوبة المطلقـة  t%" وقيمـة 60% وهي أكبر من الوزن النسـبي المحايـد "81.93النسبي يساوي 
 0.000 ، ومستوى الداللة تساوي2.0الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة  17.624تساوي 

مما يدل على أن مراجع الحسابات الخارجي ملتزم بكل مـن عنصـر المتطلبـات  0.05وهي أقل من 
المهنية والمحافظة على العمالء من معـايير الرقابـة علـى جـودة مراجعـة الحسـابات وأثـره علـى األداء 

 المهني.
 

  عالية وملحوظة  ( من المحور قد القت موافقة10) (،2، )(1الفقرات رقم )نالحظ مما سبق أن
وعي قيادة مكاتب مراجعة الحسابات فـي قطـاع غـزة إلى الباحثة ذلك  وتعزو من الفئة المبحوثة

بأهميــــة تطبيــــق المتطلبــــات األخالقيــــة و متطلبــــات االســــتقالل للمحافظــــة علــــى ســــمعة مكتــــب 
 .استمراريتهاالمراجعة و 
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 ( 4أقـل الفقــرات موافقـة مــن الفئــة المبحوثـة هــي كــل مـن،) (مــن 5 ) المحــور حيـث القــت موافقــة
اقل من باقي فقرات المحور وهي الفقرة المتعلقة بمدونة السلوك المهني و كـذلك سياسـات قبـول 

أن قيــــادة مكاتــــب مراجعــــة  إلــــىالباحثــــة ذلــــك  و، وتعــــز مــــالء قبــــول واالســــتمرار مــــع العمــــالءالع
  .ةالحسابات تولي جل اهتمامها المحافظة على العمالء وليس الحفاظ على الجود

 ، ـــه الباحثـــة مـــن عـــدم 2012وافقـــت دراســـة )القيـــق ـــات اال( مـــا توصـــلت ل هتمـــام الكبيـــر بمتطلب
ة حيــث كشــفت عــن عــقبــول والمحافظــة علــى العمــالء" مــن عناصــر رقابــة جــودة المراج عنصــر:

ق بــول العمــالء بعــض النــواقص وذلــك  الدراســة عــن وجــود خلــل فــي تقــديم الخــدمات االستشــارية و 
 ية العمالء.نتيجة لطول استمرار 

 

 -الفرضية اأُلوَلى:
بـــين التـــزام مراجـــع الحســـابات  05.0"ال توجـــد عالقـــة عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائية 

الخارجي بكل من عنصر المتطلبـات المهنيـة وعنصـر قبـول والمحافظـة علـى العمـالء مـن معـايير 
 ين أدائه المهني".الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وبين تأثير ذلك على تحس

 

تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بــين التــزام مراجــع الحســابات الخــارجي بكــل مــن 
عنصــر المتطلبــات المهنيــة وعنصــر قبــول والمحافظــة علــى العمــالء مــن معــايير الرقابــة علــى جــودة 

والنتـائج  05.0مراجعة الحسابات وبين تأثير ذلك على تحسين أدائه المهني عند مستوى داللة 
وهــي أقــل مــن  0.000( والــذي يبــين أن قيمــة مســتوى الداللــة تســاوي 4-11مبينــة فــي جــدول رقــم )

الجدوليـــة والتـــي تســـاوي  rوهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة  0.852المحســـوبة تســـاوي  r، كمـــا أن قيمـــة 0.05
بـين التـزام  05.0، مما يدل على وجود عالقة ذات داللة عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية 0.269

مراجـــع الحســـابات الخـــارجي بكـــل مـــن عنصـــر المتطلبـــات المهنيـــة وعنصـــر قبـــول والمحافظـــة علـــى 
 العمالء على جودة مراجعة الحسابات وبين تأثير ذلك على تحسين أدائه المهني.

 

 (4-11جدول رقم )
عنصر المتطلبات المهنية وعنصر قبول والمحافظة على معامل االرتباط بين التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من 

 العمالء من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وبين تأثير ذلك على تحسين أدائه المهني
 تحسين األداء اإلحصاءات المحور

التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر المتطلبات المهنية وعنصر قبول 
 مالء من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات.والمحافظة على الع

 0.852 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة
 55 حجم العينة

 0.269 " يساوي0.05" ومستوى داللة "53المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة  

 

 يتضح مما سبق أن االلتزام االختياري لمكاتب مراجعة الحسابات في قطاع غزة بضابطي
المتطلبات المهنية وقبول والمحافظة على العمالء من المعيار الدولي لرقابة الجودة أدى إلى 

 تحسين األداء المهني 
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  :ــاني ــل فقــرات المحــور الث ــاءة المهــارة بعنصــر الخــارجي مراجــع الحســابات التــزامتحلي  والكف
 األداء علـى ثـرهوأ مراجعـة الحسـابات جـودة علـى الرقابـة معيار من المهني والتطوير المهنية
 .المهني

 

 (4-12جدول رقم )
تحليل فقرات المحور الثاني: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة المهنية والتطوير المهني من معيار 

 الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني
المتوسط  الفقرة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

زن الو 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الداللة

1 
جراءات توفر تأكيًدا  لدى مكتب المراجعة سياسات وا 
مناسًبا عن توافر التأهيل المناسب لكل مراجع ألداء 

 العمل بفاعلية.
4.36 0.649 87.27 15.588 0.000 

2 
لدى مكتب المراجعة خطة مصممة الحتياجات المكتب 

ية وفق موازنة من الموظفين وعدد الموظفين لكل عمل
 الوقت والمهارات الشخصية الالزمة.

3.84 0.898 76.73 6.909 0.000 

جراءات لتقويم أداء  3 لدى مكتب المراجعة سياسات وا 
 0.000 9.083 80.00 0.816 4.00 الموظفين وترقيتهم.

يقوم مكتب المراجعة بعمل دورات لموظفيه لرفع الكفاءة  4
 0.000 6.857 77.45 0.944 3.87 المهنية.

لدى مكتب مراجعة الحسابات برنامج للتعليم المهني  5
 0.000 6.553 74.91 0.844 3.75 المستمر للموظفين.

6 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بتصميم برنامج لتعين أفراد 
مؤهلين من خالل تخطيط عدد األفراد الذين يحتاجهم 
المكتب ووضع أهداف التوظيف وتحديد مؤهالت 

 في مجال التوظيف إلى تحسين األداء المهني. العاملين
4.04 0.769 80.73 9.996 0.000 

7 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بمراقبة فاعلية برنامج 
جراءات الحصول  التوظيف للتأكد من مراعاة سياسات وا 

 على األفراد المؤهلين  لتحسين األداء المهني.
4.02 0.757 80.36 9.969 0.000 

8 
م مكتب مراجعة الحسابات بالتثبت أن مسئوليه يؤدي التزا

وفًقا  وموظفيه يتمتعون بخبرة مستفيضة في إنجاز عملهم
بآداب المهنة التي تحكم  لمعايير المراجعة والتزامهم

 عملهم إلى تحسين األداء المهني.
4.25 0.700 85.09 13.297 0.000 

9 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بتحديد معايير مخصصة 

ؤهالت المطلوبة والخصائص المميزة المنشودة في للم
الموظفين واإلرشادات لتقييم الموظفين المحتملين لكل 

 مستوى مهني إلى تحسين األداء المهني.
4.20 0.755 84.00 11.784 0.000 

10 
يؤدي التزام مكتب المراجعة  بتحديد األعمال والخبرات 

إلى تحسين المرغوبة في األفراد المبتدئين والمتمرسين 
 األداء المهني.

4.13 0.668 82.55 12.512 0.000 

11 
يؤدي إسناد مكتب المراجعة مسئولية التطوير المهني إلى 
شخص أو مجموعة أشخاص يتمتعون صالحية مناسبة 

 إلى تحسين األداء المهني.
4.02 0.828 80.36 9.125 0.000 

جراءات المك 12 تب يؤدي إبالم موظفي المكتب بسياسات وا 
 0.000 9.382 80.36 0.805 4.02 لتقييم األداء والترقية يعزز من األداء المهني.

13 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بوضع مقاييس موضوعية 
بالغهم بنتائج  لتقيم أداء الموظفين وترقيتهم دورًيا وا 
تقييمهم إلى إتاحة الفرصة لهم لتحسين أدائهم مما يعزز 

 األداء المهني.
4.04 0.793 80.73 9.697 0.000 

14 
جراءات تقييم األداء  يؤدي اتساق في تنفيذ سياسات وا 
لمكتب المراجعة وقرارات الترقية إلى تعزيز األداء 

 المهني.
4.00 0.882 80.00 8.409 0.000 
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15 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بمتطلبات الرقابة النوعية 
ب بالتطوير المهني يؤدي إلى تزويد موظفي المكت

معلومات عن أية تطورات حديثة ذات العالقة المهنة إلى 
 تعزيز األداء المهني.

4.16 0.631 83.27 13.668 0.000 

16 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بتحديد متطلبات التعليم 
المهني المستمر لموظفي المكتب في كل مستوى من 

 مستوياتهم مما يعزز األداء المهني.
4.00 0.770 80.00 9.634 0.000 

17 
جراءات  يؤدي التزام مكتب المراجعة بتطبيق سياسات وا 
التطوير المهني إلى تحقيق درجة مالئمة من التدريب 

 على رأس العمل والذي يحسن األداء المهني.
4.17 0.607 83.33 14.134 0.000 

18 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بمتطلبات نظام المحاسبين 

تعليم المستمر وفًقا لمعيار الرقابة القانونيين المتعلقة بال
 على الجودة إلى تحسين األداء المهني.

4.11 0.712 82.18 11.559 0.000 

 0.000 14.974 81.06 0.521 4.05 جميع الفقرات 
 2.0" تساوي 54ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 
( والــذي يبــين آراء 4-12بينــة فــي جـدول رقــم )للعينــة الواحـدة والنتــائج م tتـم اســتخدام اختبــار 

 أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني مرتبة تنازلًيا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يأتي:
" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "87.27"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 1فـــي الفقـــرة  رقـــم " .1

جراءات اتسياس مكتب المراجعة لدىمما يدل على أن " 0.05  تـوافر عـن امناسـبً  اتأكيدً  توفر وا 
 ".بفاعلية العمل مراجع ألداء لكل المناسب التأهيل

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "85.09"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 8فـــي الفقـــرة  رقـــم " .2
 وموظفيــه مســئوليه أن بالتثبــت الحســابات مراجعــة مكتــب التــزام يــؤديممــا يــدل علــى أن " 0.05
 التـي المهنـة بـآداب والتـزامهم المراجعـة لمعـايير اوفقًـ عملهـم إنجـاز فـي مستفيضة بخبرة نيتمتعو 
 ".المهني األداء تحسين إلى عملهم تحكم

 0.05" وهي أقل من 0.000%" ومستوى الداللة "84.00" بلغ الوزن النسبي "9في الفقرة  رقم " .3
 المطلوبــة للمــؤهالت مخصصــة يرمعــاي بتحديــد مكتــب المراجعــة التــزام يــؤديممــا يــدل علــى أن "

 مسـتوى لكـل المحتملين الموظفين لتقييم واإلرشادات الموظفين في المنشودة المميزة والخصائص
 ".المهني األداء تحسين إلى مهني

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللــة "83.33" بلــغ الـــوزن النســـبي "17فــي الفقـــرة  رقـــم " .4
جـــراءات سياســـات بتطبيـــق مكتـــب المراجعـــة التـــزام يـــؤديممـــا يـــدل علـــى أن " 0.05  التطـــوير وا 
 ".المهني األداء يحسن والذي العمل رأس على التدريب من مالئمة درجة تحقيق إلى المهني

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "83.27" بلـــغ الـــوزن النســـبي "15فـــي الفقـــرة رقـــم " .5
 المهني بالتطوير النوعية الرقابة لباتبمتط مكتب المراجعة التزام يؤديمما يدل على أن " 0.05
 إلــى المهنــة العالقــة ذات حديثــة تطــورات أيــة عــن معلومــات المكتــب مــوظفي تزويــد إلــى يــؤدي
 ".المهني األداء تعزيز
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" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.55" بلـــغ الـــوزن النســـبي "10فـــي الفقـــرة رقـــم " .6
 فــي المرغوبــة والخبــرات األعمــال بتحديــد لمراجعــةمكتــب ا التــزام يــؤديممــا يــدل علــى أن " 0.05
 ".المهني األداء تحسين لىإ والمتمرسين المبتدئين األفراد

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.18" بلـــغ الـــوزن النســـبي "18فـــي الفقـــرة رقـــم " .7
 يينالقـــانون المحاســبين نظـــام بمتطلبــات مكتــب المراجعـــة التـــزام يــؤديممــا يــدل علـــى أن " 0.05
 ".المهني األداء تحسين لىإ الجودة على الرقابة لمعيار اوفقً  المستمر بالتعليم المتعلقة

 0.05" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومستوى الداللـة "80.73" بلغ الوزن النسبي "6في الفقرة رقم " .8
 خــالل مــن مـؤهلين أفــراد لتعـين برنــامج بتصـميم مكتــب المراجعــة التـزام يــؤديممـا يــدل علـى أن "

 العاملين مؤهالت وتحديد ،التوظيف أهداف ووضع ،المكتب يحتاجهم الذين األفراد عدد طيطتخ
 ".المهني األداء تحسين إلى التوظيف مجال في

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "80.73" بلـــغ الـــوزن النســـبي "13فـــي الفقـــرة رقـــم " .9
 أداء لتقـــيم موضـــوعية اييسمقـــ بوضـــع مكتـــب المراجعـــة التـــزام يـــؤديممـــا يـــدل علـــى أن " 0.05

بالغهــم ادورًيــ وتــرقيتهم المــوظفين  ممــا أدائهــم لتحســين لهــم الفرصــة إتاحــة إلــى تقيــيمهم بنتــائج وا 
 ".المهني األداء يعزز

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "80.36" بلــغ الــوزن النســبي "7فــي الفقــرة رقــم " .10
 مـن للتأكد التوظيف برنامج فاعلية بمراقبة عةمكتب المراج التزام يؤديمما يدل على أن " 0.05
جراءات سياسات مراعاة  ".المهني األداء لتحسين المؤهلين األفراد على الحصول وا 

" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومسـتوى الداللـة "80.36" بلـغ الـوزن النسـبي "11في الفقرة رقم " .11
 أو شـخص إلـى المهنـي رالتطـوي مسـئولية مكتب المراجعـة إسناد يؤديمما يدل على أن " 0.05

 ".المهني األداء تحسين إلى مناسبة صالحية يتمتعون أشخاص مجموعة

" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومسـتوى الداللـة "80.36" بلـغ الـوزن النسـبي "12في الفقرة رقم " .12
جـراءات بسياسات المكتب موظفي إبالم يؤديمما يدل على أن " 0.05  األداء لتقيـيم المكتـب وا 

 ".المهني األداء من يعزز الترقيةو 

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "80.00" بلــغ الــوزن النســبي "3فــي الفقــرة رقــم " .13
ــــدل علــــى أن " 0.05 ــــدىممــــا ي جــــراءات سياســــات مكتــــب المراجعــــة ل ــــويم وا   المــــوظفين أداء لتق

 ".وترقيتهم

أقـل مـن  " وهـي0.000%" ومسـتوى الداللـة "80.00" بلـغ الـوزن النسـبي "14في الفقرة رقم " .14
جراءات سياسات تنفيذ في اتساق يؤديمما يدل على أن " 0.05  لمكتب المراجعة األداء تقييم وا 
 ".المهني األداء تعزيز لىإ الترقية وقرارات
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" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومستوى الداللـة " 80.00" بلغ الوزن النسبي "16في الفقرة رقم " .15
 المسـتمر المهنـي التعلـيم متطلبـات بتحديـد راجعـةمكتـب الم التزام يؤديمما يدل على أن " 0.05

 ".المهني األداء يعزز مما مستوياتهم من مستوى كل في المكتب لموظفي

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "77.45" بلــغ الــوزن النســبي "4فــي الفقــرة رقــم " .16
 ".المهنية ةالكفاء لرفع لموظفيه دورات بعمل مكتب المراجعة يقوممما يدل على أن " 0.05

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "76.73" بلــغ الــوزن النســبي "2فــي الفقــرة رقــم " .17
 المـوظفين مـن المكتـب الحتياجات مصممة خطة مكتب المراجعة لدىمما يدل على أن " 0.05
 ".الالزمة الشخصية والمهارات الوقت موازنة وفق عملية لكل الموظفين وعدد

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "74.91لــغ الــوزن النســبي "" ب5فــي الفقــرة رقــم " .18
ــــى أن " 0.05 ــــدل عل ــــيم برنــــامج الحســــابات مراجعــــة مكتــــب لــــدىممــــا ي  المســــتمر المهنــــي للتعل

 ".للموظفين
 

، والـوزن 4.05بصفة عامة يتبين أن المتوسـط الحسـابي لجميـع فقـرات المحـور الثـاني تسـاوي 
المحســوبة تســاوي  t%" وقيمـة 60مـن الــوزن النسـبي المحايــد "% وهـي أكبــر 81.06النسـبي يســاوي 

وهـي   0.000، ومسـتوى الداللـة تسـاوي 2.0الجدوليـة والتـي تسـاوي tوهي أكبر من قيمـة  14.974
 المهنيـة والكفـاءة المهـارة بعنصـرملتـزم  الخـارجي مراجـع الحسـاباتمما يـدل علـى أن  0.05أقل من 
 .المهني األداء على وأثره مراجعة الحسابات جودة على الرقابة معيار من المهني والتطوير
 

 ( القت موافقة بشكل كبير من الفئة المبحوثـة وهـي مـا تخـتص 1يتبين مما سبق أن الفقرة رقم )
 يمــن ذو  غالبيتهــاطبيعــة الفئــة المبحوثــة حيــث أن  إلــىالباحثــة ذلــك  وبالتأهيــل المناســب وتعــز 

 ينة لديهم خبرة تزيد عن عشر سنوات.اكثر من نصف الع أنالخبرة العالية حيث 

 ( 8كاًل من الفقرات التي تحمل رقم،) (9،) (15،) (من المحور القت موافقة بنس17 )ة عالية ب
كفـاءة وهي التي تتعلق بتأثير تطبيق متطلبات معيـار رقابـة الجـودة الخاصـة بعنصـر المهـارة وال

 المهني. األداءطوير المهني على جودة المهنية والت

  التــي ( و 5) (،4) (،2فقــرات المحــور موافقــة مــن قبــل الفئــة المبحوثــة هــي التــي تحمــل رقــم )أقــل
، وكــذلك الخاصــة بوجــود بــرامج ى مكتــب المراجعــة مصــممة لكــل عمليــةتتعلــق بوجــود خطــة لــد
عــدم وعـــي مكاتـــب المراجعـــة بأهميتهـــا لضـــمان جـــودة  إلـــىالباحثـــة ذلـــك  ومهنيــة وتدريبـــة وتعـــز 

 .اإليرادوف التي تعتري مكتب المراجعة بكلفتها وتقليل عملية المراجعة، والمخا

 ،تطبيــق متطلبــات معيــار  تــأثير( فيمــا تتعلــق مــن 2005 وافقــت مــا توصــلت لــه دراســة )أبــوهين
 المهني لمراجع الحسابات. األداءالجودة على تحسين 
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 -:الفرضية الثانية
بـــين التـــزام مراجـــع الحســـابات  05.0"ال توجـــد عالقـــة عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائية 

الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة المهنية والتطوير المهني من معيار الرقابة علـى جـودة مراجعـة 
 الحسابات وبين تأثير ذلك على تحسين األداء المهني عنده".

 
تــم اســـتخدام اختبـــار بيرســون إليجـــاد العالقـــة بــين التـــزام مراجـــع الحســابات الخـــارجي بعنصـــر 

مهارة والكفاءة المهنية والتطوير المهني من معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وبين تأثير ال
والنتــائج مبينــة فــي جــدول رقــم  05.0ذلـك علــى تحســين األداء المهنــي عنــده عنــد مســتوى داللــة 

 r، كما أن قيمـة  0.05وهي أقل من  0.000( والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي 13-4)
، ممـــا يــدل علـــى  0.269وهــي أكبـــر مــن قيمـــة الجدوليــة والتـــي تســاوي  0.861المحســوبة تســـاوي 

بــــين التــــزام مراجــــع الحســــابات  05.0وجــــود عالقــــة ذات داللــــة عنــــد مســــتوى داللــــة إحصــــائية 
الرقابـة علـى جـودة  مراجعــة الخـارجي بعنصـر المهـارة والكفـاءة المهنيـة والتطـوير المهنــي مـن معيـار 

 الحسابات وبين تأثير ذلك على تحسين األداء المهني عنده.
 

 (4-13جدول رقم )
مهني من معيار معامل االرتباط بين التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة المهنية والتطوير ال

 ين األداء المهني عندهبين تأثير ذلك على تحسو مراجعة الحسابات الرقابة على جودة 
 تحسين األداء اإلحصاءات المحور

التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة المهنية والتطوير 
 المهني من معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات.

 0.861 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة
 55 حجم العينة

 0.269 " يساوي0.05" ومستوى داللة "53درجة حرية " المحسوبة عند  r قيمة   

 
يتضــــح ممــــا ســــبق أن التــــزام لمكاتــــب المراجعــــة فــــي قطــــاع غــــزة  بضــــابطي الكفــــاءة المهنيــــة 

 والتطوير المهني من المعيار الدولي لرقابة الجودة يؤدي إلى تحسين األداء المهني.
 
 
 
 
 
 
 



94 

  :المهام توزيع بعنصري الخارجي تمراجع الحسابا التزامتحليل فقرات المحور الثالث 
 .المهني األداء على وأثره مراجعة الحسابات جودة على الرقابة معايير من واإلشراف

 
 (4-14جدول رقم )

تحليل فقرات المحور الثالث: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري توزيع المهام واإلشراف من معايير الرقابة على 
 ره على األداء المهنيجودة مراجعة الحسابات وأث

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  t قيمة النسبي

 الداللة

1 
جراءات  يوجد لدى مكتب المراجعة سياسات وا 
للتوجيه واإلشراف ومتابعة األعمال على كافة 
المستويات توفر قناعة معقولة بأن العمل المؤدى 

 يفي بمعايير الجودة.
4.11 0.854 82.18 9.636 0.000 

2 
يؤدي إسناد مكتب مراجعة الحسابات لمسئولية 
شراك األفراد  التخطيط لعملية مراجعة الحسابات وا 

 المناسبين لتحسين األداء المهني.
4.18 0.884 83.64 9.917 0.000 

3 
يؤدي تحديد العوامل والبيانات والمعلومات الواجب 

إلى تحسين أخذها في الحسبان عند تخطيط العملية 
 األداء المهني.

4.15 0.803 82.91 10.576 0.000 

4 
يؤدي تحديد مكتب المراجعة لمسئوليات التخطيط 
والتنفيذ واإلشراف على مستوى العملية إلى تحسين 

 األداء المهني.
4.20 0.803 84.00 11.086 0.000 

5 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بتوثيق مستويات 

اجعة الحسابات إلى تحسين التخطيط واإلشراف ومر 
 األداء المهني.

4.13 0.747 82.55 11.196 0.000 

6 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بإبالم موظفيه بسياسات 
جراءاته للتخطيط والتنفيذ واإلشراف  المكتب وا 
ومراجعة الحسابات إلى تحسين األداء المهني  

 للمراجع الخارجي.
4.22 0.832 84.36 10.858 0.000 

7 
ؤدي التزام مكتب المراجعة بتحديد الظروف التي ي

تستدعي الخروج عن الخطة إلى تحسين األداء 
 المهني.

3.84 0.958 76.73 6.477 0.000 

 0.000 11.946 82.34 0.693 4.12 جميع الفقرات 
 2.0" تساوي 54ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة   

 
( والذي يبين آراء 4-14ينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم )للع tتم استخدام اختبار 

 أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث مرتبة تنازلًيا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يأتي: 
" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "84.36"بلـــغ الـــوزن النســـبي  "6فـــي الفقـــرة  رقـــم " .1

 المكتــــب بسياســــات موظفيــــه بــــإبالم مكتــــب المراجعــــة التــــزام يــــؤدي"ممــــا يــــدل علــــى أن  0.05
جراءاتــه  للمراجــع المهنــي األداء تحســين إلــى ومراجعــة الحســابات واإلشــراف والتنفيــذ للتخطــيط وا 
 ".الخارجي

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "84.00"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 4فـــي الفقـــرة  رقـــم " .2
 واإلشــراف والتنفيــذ التخطــيط لمســئوليات مكتــب المراجعــة تحديــد يــؤديممــا يــدل علــى أن " 0.05
 ".المهني األداء تحسين إلى العملية مستوى على
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" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "83.64"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 2فـــي الفقـــرة  رقـــم " .3
ـــى أن " 0.05 ـــدل عل ـــة التخطـــيط لمســـئولية الحســـابات مراجعـــة مكتـــب إســـناد يـــؤديممـــا ي  لعملي

شراك مراجعة الحسابات  ".المهني األداء لتحسين المناسبين األفراد وا 

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.91"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 3فـــي الفقـــرة  رقـــم " .4
 الحسبان في أخذها الواجب والمعلومات والبيانات العوامل تحديد يؤديمما يدل على أن " 0.05
 ".المهني األداء تحسين إلى العملية تخطيط عند

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.55"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 5فـــي الفقـــرة  رقـــم " .5
 واإلشـــراف التخطـــيط مســـتويات بتوثيـــق مكتـــب المراجعـــة التـــزام يـــؤديممـــا يـــدل علـــى أن " 0.05

 ".المهني األداء تحسين إلى ومراجعة الحسابات

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.18"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 1فـــي الفقـــرة  رقـــم " .6
جـــراءات سياســـات مكتـــب المراجعـــة لـــدى يوجـــدممـــا يـــدل علـــى أن " 0.05  واإلشـــراف للتوجيـــه وا 

 بمعــايير يفــي المــؤدى العمــل بــان معقولــة قناعــة تــوفر المســتويات كافــة علــى األعمــال ومتابعــة
 ".الجودة

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000توى الداللـــة "%" ومســـ76.73"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 7فـــي الفقـــرة  رقـــم " .7
 الخــروج تســتدعي التــي الظــروف بتحديــد مكتــب المراجعــة التــزام يــؤديممــا يــدل علــى أن " 0.05
 ".المهني األداء تحسين إلى الخطة عن

 
، والوزن النسبي 4.12بصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث تساوي 

ــــر 82.34يســــاوي  المحســــوبة تســــاوي  t%" وقيمــــة 60مــــن الــــوزن النســــبي المحايــــد " % وهــــي أكب
وهـي  0.000، ومسـتوى الداللـة تسـاوي 2.0الجدوليـة والتـي تسـاوي tوهي أكبر من قيمة  11.946
مما يدل على أن مراجع الحسابات الخارجي ملتزم بعنصري توزيـع المهـام واإلشـراف  0.05أقل من 

 لحسابات وأثره على األداء المهني.من معايير الرقابة على جودة مراجعة ا
 
 ( 4يالحظ أن كاًل من الفقرة،) (كانت أكثر فقرات المحور موافقة بشكل كبير مـن قبـل الفئـة 6 )

جـــودة راجعـــة بمتطلبـــات معـــايير الرقابـــة علـــى التـــزام مكتـــب الم بتـــأثيرالمبحوثـــة وهـــي المتعلقـــة 
الباحثــة ذلــك  وداء المهنــي، وتعــز علــى األ واإلشــرافمراجعــة الحســابات الخاصــة بتوزيــع المهــام 

تطبيـق معـايير الرقابـة علـى جـودة مراجعــة  بأهميـةقيـادة مكاتـب المراجعــة  لـدى وجـود وعـي إلـى
 المهني ووجود بيئة داخلية مناسبة لتطبيق المعيار. األداءالحسابات لتحسين 

 ( وهـي فيمـا 7أقل فقرات المحـور موافقـة مـن قبـل الفئـة المبحوثـة هـي الفقـرة رقـم ) يتعلـق بتحديـد
إلــى الباحثــة ذلــك  ووتعــز  األداءعالقتهــا بتحســين ف التــي تســتدعي للخــروج عــن الخطــة و الظــرو 

 وجود خطة محكمة لعمل المراجع كما ذكر آنفًا.بعدم وعي مكاتب المراجعة 



96 

 ،التـــزام مكاتــــب هنـــاك  أنكـــون  (2011 تتفـــق مـــا توصـــلت لـــه الباحثـــة مــــع دراســـة )أبويوســـف
، "220بات وفًقا للمعيار الدولية "بتوفير متطلبات فاعلية مراجعة الحساالمراجعة في قطاع غزة 
وثيـــق بـــين تبنـــي مكاتـــب هنـــاك ارتبـــاط  أن إلـــىالتـــي توصـــلت ( 2004 وكـــذلك دراســـة )جربـــوع،

جراءات رقابة الجودة على أعمال المراجعة وتحسين نوعية الخـدمات التـي  المراجعة لسياسات وا 
ة وتحســـين نظــــرة المجتمـــع للمهنـــة، وكـــذلك تجنـــب العقوبــــات تقـــدمها، وبالتـــالي تحســـين الربحيـــ

والجزاءات المهنية كما أن إلزام مكاتب المراجعة بتطبيق معيار رقابة الجودة علـى أعمالهـا عنـد 
المســتفيدين مــن  مراجعــة القــوائم الماليــة يــؤدي إلــى تحســين نوعيــة الخــدمات التــي تقــدمها لكافــة

 .عمليات المراجعة
 

 -:الفرضية الثالثة
بـــين التـــزام مراجـــع الحســـابات  05.0"ال توجـــد عالقـــة عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائية 

الخارجي بعنصري توزيع المهام واإلشراف من معايير الرقابة على جودة مراجعـة الحسـابات وبـين 
 تحسين أدائه المهني".

 
حســابات الخــارجي بعنصــري تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بــين التــزام مراجــع ال

توزيع المهام واإلشراف من معايير الرقابة على جودة  مراجعة الحسابات وبين تحسين أدائـه المهنـي 
( والـذي يبـين أن قيمـة مسـتوى 4-15والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم ) 05.0عند مسـتوى داللـة 

وهـي أكبـر  0.649المحسـوبة تسـاوي  rمـة ، كمـا أن قي0.05وهـي أقـل مـن  0.000الداللة تساوي 
، مما يدل على وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللة 0.269الجدولية والتي تساوي   rمن قيمة

بــين التــزام مراجــع الحســابات الخــارجي بعنصــري توزيــع المهــام واإلشــراف مــن  05.0إحصــائية 
 بات وبين تحسين أدائه المهني.معايير الرقابة على جودة  مراجعة الحسا

 
 (4-15جدول رقم )

معامل االرتباط بين التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري توزيع المهام واإلشراف من معايير الرقابة على جودة مراجعة 
 الحسابات وبين تحسين أدائه المهني

 تحسين األداء اإلحصاءات المحور
ري توزيع المهام واإلشراف من معايير التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنص
 الرقابة على جودة  مراجعة الحسابات.

 0.649 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة
 55 حجم العينة

 0.269 " يساوي0.05" ومستوى داللة "53المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة

 
ع غـزة  بضـابطي اإلشـراف يتضح ممـا سـبق أن االلتـزام االختيـاري لمكاتـب المراجعـة فـي قطـا

 وتوزيع المهام من المعيار الدولي لرقابة الجودة أدى إلى تحسين األداء المهني.
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  تحليل فقرات المحور الرابع: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي
جراءات من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات  الخبرة ومراقبة تطبيق سياسات وا 

 .وأثره على األداء المهني
 

 (4-16جدول رقم )
تحليل فقرات المحور الرابع: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق سياسات 

جراءات من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني  وا 
المتوسط  الفقرة م

 الحسابي
اف االنحر 

 المعياري
الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الداللة
يضع مكتب المراجعة السياسات واإلجراءات للتشاور  1

 0.000 6.043 78.15 1.103 3.91 مع ذوي الخبرة داخل وخارج المؤسسة.

2 
يتبع مكتب المراجعة إجراءات رقابية محددة لتوفير 
ضمان معقول بأن السياسات واإلجراءات المتبعة في 

 مكتب والخاصة برقابة الجودة تتميز بفاعلية وكفاءة.ال
4.15 0.756 82.91 11.242 0.000 

3 
يؤدي تحديد الحاالت أو المواضيع التي تتطلب المشورة 
بالم موظفي المكتب بتلك  ومصادر المشورة المقبولة وا 

 الحاالت إلى تحسين األداء المهني.
4.02 0.757 80.36 9.969 0.000 

4 
لسياسات أفراد مكتب المراجعة با يؤدي إبالم

تشجيعهم على المشورة إلى واإلجراءات االستشارية و 
 تحسين األداء المهني.

4.24 0.719 84.73 12.750 0.000 

5 
يؤدي التزام مكتب المراجعة بتحديد مدى التوثيق 
المطلوب توفيره لنتائج االستشارات والحاالت 

سين المتخصصة المطلوب التشاور حولها إلى تح
 األداء المهني.

4.13 0.668 82.55 12.512 0.000 

6 
يؤدي تحديد مكتب المراجعة ألشخاص محددين للعمل 
كمصادر رسمية وتحديد صالحيتهم في الحاالت 

 االستشارية إلى تحسين األداء المهني.
3.95 0.891 78.91 7.872 0.000 

7 
يؤدي تحديد إجراءات مالئمة لحسم اختالف وجهات 

لمهنية بين أعضاء الفريق المخصص للعملية  النظر ا
 إلى تحسين األداء المهني.

4.04 0.719 80.73 10.688 0.000 

يؤدي تطبيق مكتب المراجعة للفحص الداخلي الدوري  8
 0.000 13.119 85.19 0.705 4.26 موظفي المكتب وتحسين أدائهم. لتطوير كفاءة

9 
لي الدوري يؤدي التزام مكتب المراجعة بالفحص الداخ

كأداة لتقييم الرقابة على جودة مراجعة الحسابات 
والتعرف على أوجه الضعف به واتخاذ اإلجراءات 

 المناسبة إلى تحسين األداء المهني.
4.29 0.567 85.82 16.892 0.000 

يؤدي تحديد مكتب المراجعة لنطاق ومحتوى برنامج  10
 0.000 9.346 80.00 0.793 4.00 المراقبة في المكتب إلى تحسين األداء المهني.

11 
يؤدي التزام مكتب المراجعة باتخاذ إجراءات لتوصيل 
نتائج المراقبة إلى المستويات اإلدارية المناسبة بغرض 
مراقبة اإلجراءات المتخذة أو المخططة من شأنه 

 تحسين األداء المهني.
4.09 0.701 81.82 11.539 0.000 

12 
الحسابات بالقيام باستمرار  يؤدي التزام مكتب لمراجعة

جراءات نظام الرقابة  بمراقبة كفاءة وفاعلية وسياسات وا 
على الجودة المتبع من شأنه تحسين جودة األداء 

 المهني.
4.07 0.766 81.45 10.382 0.000 

13 
يؤدي ارتباط مكتب المراجعة مع مستشار خارجي أو 
 شركة مراجعة أخرى للتفتيش على نظام رقابة الجودة

 إلى تحسين األداء المهني.
3.71 0.956 74.18 5.501 0.000 

 0.000 13.981 81.29 0.565 4.06 جميع الفقرات 
 2.0" تساوي 54ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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( والذي يبين آراء 4-16للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع مرتبة تنازلًيا حسب الوزن النسبي لكل فقرة، كما يأتي: أفراد 

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "85.82" بلـــغ الـــوزن النســـبي "9فـــي الفقـــرة رقـــم " .1
ممــا يــدل علــى أن "يــؤدي التــزام مكتــب المراجعــة بــالفحص الــداخلي الــدوري كــأداة لتقيــيم  0.05
ة علــــى جــــودة مراجعــــة الحســــابات والتعــــرف علــــى أوجــــه الضــــعف بــــه واتخــــاذ اإلجــــراءات الرقابــــ

 المناسبة إلى تحسين األداء المهني".
" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "85.19" بلـــغ الـــوزن النســـبي "8فـــي الفقـــرة رقـــم " .2

 كفـاءة مما يدل على أن "يؤدي تطبيق مكتب المراجعة للفحص الداخلي الـدوري لتطـوير 0.05
 موظفي المكتب وتحسين أدائهم".

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "84.73" بلـــغ الـــوزن النســـبي "4فـــي الفقـــرة  رقـــم " .3
مما يدل على أن "يؤدي إبالم أفـراد مكتـب المراجعـة بالسياسـات واإلجـراءات االستشـارية  0.05

 وتشجيعهم على المشورة إلى تحسين األداء المهني".
" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.91" بلـــغ الـــوزن النســـبي "2رقـــم " فـــي الفقـــرة  .4

مما يدل على أن "يتبع مكتب المراجعة إجراءات رقابية محددة لتوفير ضمان معقول بأن  0.05
 السياسات واإلجراءات المتبعة في المكتب والخاصة برقابة الجودة تتميز بفاعلية وكفاءة".

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "82.55الـــوزن النســـبي " " بلـــغ5فـــي الفقـــرة رقـــم " .5
ممــا يــدل علــى أن "يــؤدي التــزام مكتــب المراجعــة بتحديــد مــدى التوثيــق المطلــوب تــوفيره  0.05

 لنتائج االستشارات والحاالت المتخصصة المطلوب التشاور حولها إلى تحسين األداء المهني".
" وهــي أقــل مـــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "81.82ي "" بلــغ الــوزن النســب11فــي الفقــرة رقــم " .6

ممـا يــدل علــى أن "يـؤدي التــزام مكتــب المراجعـة باتخــاذ إجــراءات لتوصـيل نتــائج المراقبــة  0.05
إلـــى المســـتويات اإلداريـــة المناســـبة بغـــرض مراقبـــة اإلجـــراءات المتخـــذة أو المخططـــة مـــن شـــأنه 

 تحسين األداء المهني".
" وهــي أقــل مـــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "81.45لــوزن النســبي "" بلــغ ا12فــي الفقــرة رقــم " .7

مما يدل على أن "يـؤدي التـزام مكتـب لمراجعـة الحسـابات بالقيـام باسـتمرار بمراقبـة كفـاءة  0.05
جــراءات نظــام الرقابــة علــى الجــودة المتبــع مــن شــأنه تحســين جــودة األداء  وفاعليــة وسياســات وا 

 المهني".
" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "80.73وزن النســـبي "" بلـــغ الـــ7فـــي الفقـــرة رقـــم " .8

ممـا يـدل علــى أن "يـؤدي تحديـد إجــراءات مالئمـة لحسـم اخــتالف وجهـات النظـر المهنيــة  0.05
 بين أعضاء الفريق المخصص للعملية إلى تحسين األداء المهني".
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" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "80.36" بلـــغ الـــوزن النســـبي "3فـــي الفقـــرة  رقـــم " .9
ممــا يــدل علــى أن "يــؤدي تحديــد الحــاالت أو المواضــيع التــي تتطلــب المشــورة ومصــادر  0.05

بالم موظفي المكتب بتلك الحاالت إلى تحسين األداء المهني".  المشورة المقبولة وا 
" وهي أقل من 0.000%" ومستوى الداللة "80.00" بلغ الوزن النسبي "10في الفقرة  رقم " .11

يـــدل علـــى أن "يـــؤدي تحديـــد مكتـــب المراجعـــة لنطـــاق ومحتـــوى برنـــامج المراقبـــة فـــي  ممـــا 0.05
 المكتب إلى تحسين األداء المهني".

" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومسـتوى الداللـة "78.91" بلغ الوزن النسـبي "6في الفقرة  رقم " .11
ممـــا يـــدل علـــى أن "يـــؤدي تحديـــد مكتـــب المراجعـــة ألشـــخاص محـــددين للعمـــل كمصـــادر  0.05

 سمية وتحديد صالحيتهم في الحاالت االستشارية إلى تحسين األداء المهني".ر 
" وهـي أقـل مـن 0.000%" ومسـتوى الداللـة "78.15" بلغ الوزن النسـبي "1في الفقرة  رقم " .12

مما يدل على أن "يضع مكتـب المراجعـة السياسـات واإلجـراءات للتشـاور مـع ذوي الخبـرة  0.05
 داخل وخارج المؤسسة".

" وهي أقل من 0.000%" ومستوى الداللة "74.18" بلغ الوزن النسبي "13قرة  رقم "في الف .13
مما يدل علـى أن "يـؤدي ارتبـاط مكتـب المراجعـة مـع مستشـار خـارجي أو شـركة مراجعـة  0.05

 أخرى للتفتيش على نظام رقابة الجودة إلى تحسين األداء المهني".
 

، والـوزن 4.04قـرات المحـور الرابـع تسـاوي بصفة عامة يتبـين أن المتوسـط الحسـابي لجميـع ف
المحسـوبة المطلقـة  t%" وقيمـة 60% وهي أكبر من الوزن النسـبي المحايـد "81.29النسبي يساوي 

  0.000، ومستوى الداللة تساوي 2.0الجدولية والتي تساوي tوهي أكبر من قيمة  13.981تساوي 
ارجي ملتـزم بعنصـري التشـاور مـع ذوي مما يدل على أن مراجع الحسـابات الخـ 0.05وهي أقل من 

جــراءات مــن معــايير الرقابــة علــى جــودة  مراجعــة الحســابات وأثــره  الخبــرة ومراقبــة تطبيــق سياســات وا 
 على األداء المهني.

 
 ( 8مــن المالحــظ أن كــاًل مــن الفقــرات رقــم،) (مــن المحــور هــي التــي حصــلت علــى موافقــة 9 )

علقــة بعالقــة تطبيــق متطلبــات الخاصــة بــالفحص عاليــة ملحوظــة مــن الفئــة المبحوثــة وهــي المت
 .الدوري بتحسين األداء المهني

 ( ــ4الفقــرة رقــم ة وهــي المتعلقــة ( مــن المحــور قــد حصــلت علــى موافقــة عاليــة مــن الفئــة المبحوث
المهنـي لمكتـب  األداءتشجيع موظفي مكتب المراجعة على المشورة مع تحسـين بعالقة بإبالم و 

جـه وعي قيادة مكتب مراجعـة الحسـابات بالمشـكالت التـي توا إلىذلك المراجعة، وتعزو الباحثة 
الفئــة المبحوثــة هــم مــن منتســبي  أن إلــى تبــادل الخبــرات ويرجــع ذلــك مراجــع الحســابات وأهميــة
 مؤسسات مهنية متنوعة.
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 ( والمتعلقة بعالقة ارتبـاط 13قل فقرات المحور موافقة من الفئة المبحوثة هي التي تحمل رقم )أ
شـــركة مراجعـــة أخـــرى للتفتـــيش علـــى نظـــام  أوراجعـــة الحســـابات مـــع مستشـــار خـــارجي مكتـــب م
ي قيادة مكتب المخاوف التي تعتر  إلىالباحثة ذلك  المهني وتعزو األداءجودة  بتحسين رقابة ال

 .وأسرارهاالعمل الخاصة بها  إجراءاتطراف خارجية على المراجعة من اطالع أ

  الباحثــة الخاصــة بوجــود مخــاوف مــن تطبيــق برنــامج مراقبــة ليهــا إصــلت اتفقــت النتيجــة التــي تو
ة مــن تطبيــق ( عــن وجــود مخــاوف لــدى مكاتــب المراجعــ2005 الجــودة  مــع دراســة )الغامــدي،

 .برنامج مراقبة الجودة

 
 -:الفرضية الرابعة

بـــين التـــزام مراجـــع الحســـابات  05.0"ال توجـــد عالقـــة عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائية 
جــراءات المراجعــة مــن ال ــق سياســات وا  ــة تطبي ــرة ومراقب خــارجي بعنصــري التشــاور مــع ذوي الخب

 معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وبين تحسين أدائه المهني".
 

تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بــين التــزام مراجــع الحســابات الخــارجي بعنصــري 
جـراءات المراجعـة مـن معـايير الرقابـة علـى جـودة التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبـة ت طبيـق سياسـات وا 

والنتائج مبينة في جدول  05.0مراجعة الحسابات وبين تحسين أدائه المهني عند مستوى داللة 
، كمــا أن  0.05وهــي أقــل مــن  0.000( والــذي يبــين أن قيمــة مســتوى الداللــة تســاوي 4-17رقــم )
، ممـا يـدل  0.269الجدولية والتي تساوي   rوهي أكبر من قيمة  0.839تساوي المحسوبة  rقيمة 

بـين التــزام مراجــع الحســابات  05.0علـى وجــود عالقــة ذات داللــة عنـد مســتوى داللــة إحصــائية 
جـراءات المراجعـة مـن معـايير  الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبـة تطبيـق سياسـات وا 

 قابة على جودة مراجعة الحسابات وبين تحسين أدائه المهني.الر 
 
 (4-17جدول رقم )

جراءات  معامل االرتباط بين التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق سياسات وا 
 من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وبين تحسين أدائه المهنيالمراجعة 

 تحسين األداء اإلحصاءات المحور

التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق 
جراءات المراجعة من معايير الرقابة على جودة  مراجعة الحسابات.  سياسات وا 

 0.839 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة
 55 حجم العينة

 0.269 " يساوي0.05" ومستوى داللة "53جة حرية " المحسوبة عند در  r قيمة

 

يتضح مما سبق أن االلتزام االختياري لمكاتب المراجعة في قطاع غـزة  بضـابطي التشـاور مـع ذوي 
الخبــرة ومراقبــة تطبيــق السياســات واإلجــراءات مــن المعيــار الــدولي لرقابــة الجــودة يــؤدي إلــى تحســين 

 األداء المهني. 
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  الخامس: مراقبة الجمعيـات المهنيـة العاملـة فـي قطـاع غـزة لتطبيـق تحليل فقرات المحور
 معيار رقابة جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني.

 
 (4-18جدول رقم )

تحليل فقرات المحور الخامس: مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة جودة مراجعة الحسابات 
 ألداء المهني.وأثره على ا

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الداللة

1 
تقوم الجمعيات المهنية العاملة بقطاع غزة بإصدار 
تعليمات ملزمة لمكاتب المراجعة لتطبيق معيار الرقابة 

 على جودة مراجعة الحسابات.
3.25 1.058 65.09 1.784 0.080 

2 
لجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة بالتفتيش تقوم ا

على التزام مكاتب المراجعة تطبيق معيار الرقابة على 
 جودة مراجعة الحسابات.

2.85 1.079 57.09 -1.000 0.322 

3 
تفرض الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة 
إجراءات عقابية على المكاتب الغير ملتزمة بمعيار 

 مراجعة الحسابات.الرقابة على جودة 
2.82 1.172 56.36 -1.150 0.255 

4 
تقوم الجمعيات المهنية في قطاع غزة بمنح مزايا 
لمكاتب المراجعة الملتزمة بتطبيق معيار الرقابة على 
 الجودة كنشر أسماء الملتزمين في منشورات الجمعية.

2.87 1.233 57.45 -0.765 0.447 

5 
غزة بعمل الندوات تقوم الجمعيات المهنية في قطاع 

والمحاضرات وورش عمل سنوًيا حول معيار الرقابة 
 على جودة مراجعة الحسابات.

3.53 0.979 70.55 3.996 0.000 

تقوم الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة بفرض  6
 0.261 1.135 63.64 1.188 3.18 برنامج تعليم مستمر على مكاتب المراجعة العاملة.

7 
الجمعيات المهنية بإلزام مدققي الحسابات  يؤدي قيام

بمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات إلى 
 تحسين األداء المهني.

3.65 0.947 73.09 5.125 0.000 

8 
ازدواج الصالحيات للجمعيات المهنية العاملة في 
قطاع غزة يحول دون االطالع بدورها في إلزام 

 النوعية.مراجعين الحسابات بمعيار الرقابة 
3.67 1.028 73.33 4.766 0.000 

9 
يؤدي إلزام مدققي الحسابات الخارجين من قبل 
الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة  الى تحسين 

 أدائهم المهني.
3.76 0.838 75.27 6.758 0.000 

10 
يؤدي قيام الجمعيات المهنية في قطاع غزة بإنشاء 

أعمال مكاتب  قسم لديها خاص لرقابة الجودة على
 المراجعة الى تحسين أداؤهم المهني.

3.62 0.952 72.36 4.814 0.000 

11 
يؤدي إخضاع الجمعيات المهنية لمكاتب المراجعة في 
قطاع غزة لرقابة الجودة على أدائها إلى تصنيف 
مكاتب المراجعة من حيث جودة أدائها المهني 

 ني.ويعطيها ميزة تنافسية مما يعزز من األداء المه
3.58 1.083 71.64 3.983 0.000 

12 
يؤدي قيام الجمعيات المهنية العاملة بقطاع غزة بربط 
التزام مكاتب المراجعة برقابة الجودة على أعمالها 

 بفقدانها عضويتها إلى تحسين أدائها المهني.
3.49 0.960 69.82 3.793 0.000 

13 
ودة يؤدي قيام الجمعيات المهنية تفعيل الرقابة على ج

مراجعة الحسابات من خالل فحص النظير، وهو أن 
يفتش مكتب مراجعة على مكتب مراجعة آخر إلى 

 تحسين األداء المهني.
2.78 1.272 55.64 -1.272 0.209 

14 
يؤدي قيام الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة 
تفعيل الرقابة على جودة مراجعة الحسابات من خاللها 

 من األداء المهني.مباشرة إلى تحسين 
3.64 0.890 72.73 5.306 0.000 
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15 
المساهمة في إصدار قانون ملزم للرقابة على جودة 
مراجعة الحسابات من الجمعيات المهنية في قطاع 

 غزة من شأنه تحسين جودة األداء المهني.
4.04 0.793 80.73 9.697 0.000 

 0.000 4.298 67.65 0.660 3.38 جميع الفقرات 
 2.0" تساوي 54ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tة قيم

 
( والذي يبين آراء 4-18للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 

أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الخامس مرتبة تنازلًيا حسب الوزن النسبي لكل فقرة، كما 
 يأتي: 

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "80.73" بلــغ الــوزن النســبي "15" فــي الفقــرة  رقــم .1
مما يدل على أن "المساهمة في إصدار قانون ملزم للرقابة على جودة مراجعة الحسابات  0.05

 من الجمعيات المهنية في قطاع غزة من شأنه تحسين جودة األداء المهني".
ــة "75.27"  بلــغ الــوزن النســبي "9فــي الفقــرة  رقــم " .2 " وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الدالل

ممــا يــدل علــى أن "يــؤدي إلــزام مــدققي الحســابات الخــارجين مــن قبــل الجمعيــات المهنيــة  0.05
 العاملة في قطاع غزة  إلى تحسين أدائهم المهني".

" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "73.33" بلـــغ الـــوزن النســـبي "8فـــي الفقـــرة  رقـــم " .3
دل علــى أن "ازدواج الصــالحيات للجمعيــات المهنيــة العاملــة فــي قطــاع غــزة يحــول ممــا يــ 0.05

 دون االطالع بدورها في إلزام مراجعين الحسابات بمعيار الرقابة النوعية".
" وهـــي أقـــل مـــن 0.000%" ومســـتوى الداللـــة "73.09" بلـــغ الـــوزن النســـبي "7فـــي الفقـــرة  رقـــم " .4

ات المهنيـة بــإلزام مــدققي الحسـابات بمعيــار الرقابــة ممـا يــدل علــى أن "يـؤدي قيــام الجمعيــ 0.05
 على جودة مراجعة الحسابات إلى تحسين األداء المهني".

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "72.73" بلــغ الــوزن النســبي "14فــي الفقــرة  رقــم " .5
قابة على مما يدل على أن "يؤدي قيام الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة تفعيل الر  0.05

  جودة مراجعة الحسابات من خاللها مباشرة إلى تحسين من األداء المهني".
" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "72.36" بلــغ الــوزن النســبي "10فــي الفقــرة  رقــم " .6

مما يدل على أن "يؤدي قيام الجمعيات المهنية في قطـاع غـزة بإنشـاء قسـم لـديها خـاص  0.05
 أعمال مكاتب المراجعة إلى تحسين أدائ هم المهني".لرقابة الجودة على 

" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "71.64" بلــغ الــوزن النســبي "11فــي الفقــرة  رقــم " .7
ممــا يــدل علــى أن "يــؤدي إخضــاع الجمعيــات المهنيــة لمكاتــب المراجعــة فــي قطــاع غــزة  0.05

ن حيـث جـودة أدائهـا المهنـي ويعطيهـا لرقابة الجودة على أدائها إلى تصنيف مكاتب المراجعة مـ
 ميزة تنافسية مما يعزز من األداء المهني".
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ــة "70.55" بلــغ الــوزن النســبي "5فــي الفقــرة  رقــم " .8 "  وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الدالل
ممــا يــدل علــى أن "تقــوم الجمعيــات المهنيــة فــي قطــاع غــزة بعمــل النــدوات والمحاضــرات  0.05

 يار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات".وورش عمل سنوًيا حول مع
" وهــي أقــل مــن 0.000%" ومســتوى الداللــة "69.82" بلــغ الــوزن النســبي "12فــي الفقــرة  رقــم " .9

مما يـدل علـى أن "يـؤدي قيـام الجمعيـات المهنيـة العاملـة بقطـاع غـزة بـربط التـزام مكاتـب  0.05
 لى تحسين أدائها المهني".المراجعة برقابة الجودة على أعمالها بفقدانها عضويتها إ

" وهي أكبر مـن 0.080%" ومستوى الداللة "65.09" بلغ الوزن النسبي "1في الفقرة  رقم " .11
ممــا يــدل علــى أن "تقــوم الجمعيــات المهنيــة العاملــة بقطــاع غــزة بإصــدار تعليمــات ملزمــة  0.05

 متوسطةلمكاتب المراجعة لتطبيق معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات  بصورة 
" وهــي أكبــر 0.261%" ومســتوى الداللــة " 63.64" بلــغ الــوزن النســبي "6فــي الفقــرة  رقــم " .11

مما يدل على أن "تقوم الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة بفرض برنامج تعليم  0.05من 
 مستمر على مكاتب المراجعة العاملة بصورة متوسطة".

" وهي أكبر مـن 0.447%" ومستوى الداللة "57.45" بلغ الوزن النسبي "4في الفقرة  رقم " .12
ممــا يــدل علــى أن "تقــوم الجمعيــات المهنيــة فــي قطــاع غــزة بمــنح مزايــا لمكاتــب المراجعــة  0.05

الملتزمـــة بتطبيـــق معيـــار الرقابـــة علـــى الجـــودة كنشـــر أســـماء الملتـــزمين فـــي منشـــورات الجمعيـــة 
 بصورة متوسطة".

" وهي أكبر مـن 0.322%" ومستوى الداللة "57.09" بلغ الوزن النسبي "2في الفقرة  رقم " .13
ممــا يــدل علــى أن "تقــوم الجمعيــات المهنيــة العاملــة فــي قطــاع غــزة بــالتفتيش علــى التــزام  0.05

 مكاتب المراجعة تطبيق معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات بصورة متوسطة".
" وهي أكبر مـن 0.255اللة "%" ومستوى الد56.36" بلغ الوزن النسبي "3في الفقرة  رقم " .14

مما يدل على أن "تفرض الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة إجراءات عقابية علـى  0.05
 المكاتب غير الملتزمة بمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات بصورة متوسطة".

أكبــر " وهــي 0.205%" ومســتوى الداللــة "55.64" بلــغ الــوزن النســبي "13فــي الفقــرة  رقــم " .15
ممــا يــدل علــى أن "يــؤدي قيــام الجمعيــات المهنيــة تفعيــل الرقابــة علــى جــودة مراجعــة  0.05مــن 

الحسابات من خالل فحص النظير، وهو أن يفتش مكتب مراجعة على مكتب مراجعة آخر إلـى 
 تحسين األداء المهني بصورة متوسطة".

 
، 3.38خامس تساوي وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور ال

المحسوبة  t%" وقيمة 60% وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "67.65والوزن النسبي يساوي 
، ومستوى الداللة تساوي 2.0الجدولية والتي تساوي tوهي أكبر من قيمة  4.298المطلقة تساوي 
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قطاع غزة  مما يدل على أن مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في 0.05وهي أقل من  0.000
 .لحسابات يؤثر على األداء المهنيلتطبيق معيار رقابة جودة مراجعة ا

 
 ( هي اكثر فقرات المحور 15نالحظ أن الفقرة رقم )قـة لعتموهـي  فقة بشكل ملحـوظامو  الخامس

بعالقة صدور قانون ملزم للرقابة علـى جـودة مراجعـة الحسـابات مـن الجمعيـات المهنيـة العاملـة 
الباحثــة ذلــك لرغبــة  والمهنــي لمراجــع الحســابات الخــارجي، وتعــز  األداءســين بقطــاع غــزة مــع تح

 أنتطبيــق معــايير الرقابــة علــى الجــودة نتيجــة  بأهميــةووعــيهم  أدائهــممكاتــب المراجعــة بتحســين 
العلمـــي  التأهيــللـــديهم مــن خبــرة الطويلــة فـــي مجــال المراجعــة و ال أصـــحابالفئــة المبحوثــة مــن 

 والمهني.
  ( وافقــــت الفئــــة المبحوثــــة عليهــــا بصــــورة متوســــطة وهــــي الخاصــــة بــــدور 2) (،1الفقــــرات )فــــي

ضـعف الـدور التـي  إلـىالجمعيات المهنية في تطبيق معيار رقابة الجـودة و تعـزو ذلـك الباحثـة 
 .المهنية الجمعياتتلعبه 

 ( وافقـــت عليهـــا الفئـــة المبحوثـــة بصـــورة متوســـطة و 6الفقـــرة )علـــيم ي تتعلـــق بفـــرض برنـــامج تالتـــ
تعــزو ذلــك الباحثــة لعــدم وجــود دور ملحــوظ للجمعيــات المهنيــة لــى مكاتــب المراجعــة و مســتمر ع

 لزامي.إالمهني بشكل  األداءالعاملة في قطاع غزة في تطوير 
 ( وافقـــت عليهمـــا الف3(،)4الفقـــرات رقـــم )وجـــود بة المبحوثـــة بصـــورة متوســـطة وهـــي الخاصـــة ئـــ

كـل  أسـماءلمطبقـين المعيـار و نشـر  عقوبات للمتخلفين عن تطبيق المعيار وكذلك منح مزيات
 .ؤسسات المهنية العاملة بقطاع غزةضعف الدور التحفيزي للم إلىمنهما وتعزو ذلك الباحثة 

  فحصـــلت علـــى موافقـــة بصـــورة ( 13ثـــة هـــي الفقـــرة رقـــم )اقـــل الفقـــرات موافقـــة مـــن الفئـــة المبحو
ل الرقابـة علـى جـودة مراجعـة يات المهنية بتفعيـعفقرة المتعلقة بعالقة  قيام الجممتوسطة وهي ال

 و، وتعـــز المهنـــي لمراجـــع الحســـابات األداءالحســـابات مـــن خـــالل فحـــص النظيـــر مـــع تحســـين 
  .مخاوف مكاتب المراجعة من سلبيات فحص النظير إلىالباحثة ذلك 

  عـدم  إلـىالتـي توصـلت و ( 2009 دارسـة )درغـام،التـي توصـلت لهـا الباحثـة مـع  النتيجـةتتفق
م مــن المؤسســات المنظمــة للمهنــة للمراجــع الخــارجي بالمعــايير المحاســبية والمراجعــة وجــود إلــزا

الدوليـــة، وكـــذلك عـــدم قيـــام الجمعيـــات المهنيـــة بالقيـــام بالـــدور الفاعـــل والمنـــوط بهـــا مـــن تنظـــيم 
اتفقــت  وتطـوير مهنـة مراجعـة الحسـابات، والحاجـة إلـى تعـديل القـوانين المنظمـة للمهنـة، وكـذلك

الجمعيات المهنية في قطاع غـزة لـم  إلى أنالتي توصلت و ( 2007،دراسة )جربوع وحلس مع
ن، هيأبـو )تقم بالهيمنـة والسـيطرة علـى مهنـة المحاسـبة والمراجعـة. وكـذلك مـا توصـلت لـه دراسـة 

( أن الجمعيـــــات المهنيـــــة تلعـــــب دوًرا هاًمـــــا فـــــي التـــــأثر باإليجـــــاب علـــــى جـــــودة تـــــدقيق 2005
قبـل هـذه الجمعيـات يلـزم مكاتـب المراجعـة باتبـاع الحسابات مع ضـرورة وجـود إلـزام قـانوني مـن 

 نظام خاص لرقابة الجودة مع فرض عقوبات على المخالفين لذلك.
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 -:الفرضية الخامسة
بــين مراقبــة الجمعيــات المهنيــة  05.0"ال توجــد عالقــة عنــد مســتوى داللــة إحصــائية 
 جعة الحسابات وبين تحسين أدائه المهني".العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة جودة مرا

 
تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بــين مراقبــة الجمعيــات المهنيــة العاملــة فــي قطــاع 
ــة  غــزة لتطبيــق معيــار رقابــة جــودة مراجعــة الحســابات وبــين تحســين أدائــه المهنــي عنــد مســتوى دالل

05.0 ( والـــذي يبـــين أن قيمـــة مســـتوى الداللـــة تســـاوي 4-19م )والنتـــائج مبينـــة فـــي جـــدول رقـــ
  rوهــي أكبــر مــن قيمــة 0.514المحســوبة تســاوي  rكمــا أن قيمــة  0.05وهــي أقــل مــن  0.000

، مما يدل على وجود عالقة ذات داللـة عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية 0.269الجدولية والتي تساوي 
05.0 نية العاملة في قطـاع غـزة لتطبيـق معيـار رقابـة جـودة مراجعـة بين مراقبة الجمعيات المه

 الحسابات وبين تحسين أدائه المهني.
 

 (4-19جدول رقم )
معامل االرتباط بين مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة جودة مراجعة الحسابات وبين 

    تحسين أدائه المهني
 ين األداءتحس اإلحصاءات المحور

مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة جودة 
 مراجعة الحسابات.

 0.514 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة
 55 حجم العينة

 0.269 " يساوي0.05" ومستوى داللة "53المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة  

 
ات المهنية العاملة في قطاع غزة من المعيار الدولي لرقابة يتضح مما سبق أن مراقبة الجمعي

الجــودة يــؤدي إلــى تحســين األداء المهنــي مــن وجهــة نظــر المكاتــب العاملــة فــي قطــاع غــزة وهــذا مــا 
(، وتعــــزو الباحثـــــة ذلـــــك إلـــــى درايــــة العينـــــة المبحوثـــــة بأهميـــــة 2004يؤكــــد عليـــــه دراســـــة )جربـــــوع، 

 ألداء المهني لمراجع الحسابات.المؤسسات المهنية ودورها في تعزيز ا
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 تحليل محاور الدراسة ككل: 4.5
( والــذي يبــين آراء 4-20للعينــة الواحــدة والنتــائج مبينـة فــي جــدول رقــم ) tتـم اســتخدام اختبــار 

أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة مرتبـة تنازلًيـا حسـب الـوزن النسـبي لكـل محـور، وبصـفة عامـة 
% وهـي 78.47، والوزن النسبي يساوي  3.92ط الحسابي لجميع المحاور تساوي يتبين أن المتوس

 tوهـي أكبـر مـن قيمـة  16.396المحسـوبة تسـاوي  t%" وقيمة 60أكبر من الوزن النسبي المحايد "
ممــا يــدل علــى  0.05وهــي أقــل مــن  0.000، ومســتوى الداللــة تســاوي 2.0الجدوليــة والتــي تســاوي

 تطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها على تحسين أدائه المهني.التزام المراجع الخارجي ب
 

 (4-20جدول رقم )
 تحليل محاور الدراسة

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الداللة

 األول
التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر 

افظة على المتطلبات المهنية وعنصر قبول والمح
العمالء من معايير الرقابة على جودة مراجعة 

 .الحسابات وأثره على األداء المهني
4.10 0.461 81.93 17.624 0.000 

 الثاني
التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة 
والكفاءة المهنية والتطوير المهني من معيار 
الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على 

 اء المهني.األد
4.05 0.521 81.06 14.974 0.000 

 الثالث
التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري توزيع 
المهام واإلشراف من معايير الرقابة على جودة 

 مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني.
4.12 0.693 82.34 11.946 0.000 

 الرابع
ور التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشا

جراءات  مع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق سياسات وا 
من معايير الرقابة على جودة  مراجعة الحسابات 

 وأثره على األداء المهني.
4.06 0.565 81.29 13.981 0.000 

 الخامس
مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة 
لتطبيق معيار رقابة جودة مراجعة الحسابات وأثره 

 لمهني.على األداء ا
3.38 0.660 67.65 4.298 0.000 

 0.000 16.396 78.47 0.418 3.92 جميع المحاور 

 
تعـــزو الباحثـــة التـــزام مكاتـــب مراجعـــة الحســـابات فـــي قطـــاع غـــزة بمعـــايير الرقابـــة علـــى جـــودة 
مراجعة الحسابات بشكل اختياري رغم عدم وجود أي نشرات من الجمعيات المهنية أو قوانين ملزمـة 

ى الخبـــرة العمليـــة والعلميـــة المتـــوفرة لـــدى مكاتـــب المراجعـــة فـــي قطـــاع غـــزة بمعـــايير الرقابـــة يعـــود إلـــ
وتأثيرهــا اإليجــابي كمــا بينــت الدراســة، وجــود بيئــة خصــبة لتطبيــق المعــايير بشــكل تــدريجي مــن قبــل 

 المؤسسات المهنية.
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  ودة جــ علــىالرقابــة  لمعيــارمكاتــب مراجعــة الحســابات  يــقتطبالمحــور الســادس: عوائــق
 من وجهة نظر مكاتب مراجعة الحسابات: مراجعة الحسابات

 
الرقابة  لمعيارمكاتب مراجعة الحسابات  يقأمام تطب( أهم العوائق 4-21يبين جدول رقم )

 مرتبة من األكثر أهمية إلى األقل أهمية كما يأتي: جودة مراجعة الحسابات على
 

 (4-21)جدول رقم 
 الحسابات  مراجعةابات لمعيار الرقابة على جودة الحس مراجعةعوائق تطبيق مكاتب 

 مرتبة من األكثر أهمية إلى األقل أهمية
 الترتيب اإليضاحات م.
 1 صعوبة الوفاء بمتطلبات معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات. 1
 1 عدم وجود عقوبات تلحق بالمكاتب المراجعة الغير ملتزمة بالمعيار.  2
 2 مات التي يقدمها المكتب بتطبيق الرقابة على جودة مراجعة الحسابات.عدم تأثر الخد 3

4 
عدم وجود وسائل تشجيع من قبل المؤسسات المهنية المحلية كنشر أسماء المكاتب 

 الملتزمة بالرقابة النوعية مما يكسبها ميزة تنافسية.
3 

 4 عدم وجود أي مزايا لتطبيق الرقابة النوعية. 5
 5 لية.التكلفة العا 6
 6 عدم وجود الرقابة على جودة مراجعة الحسابات من قبل المؤسسات المهنية المحلية. 7
 7 عدم اهتمام العمالء بالتزام المكتب بتطبيق الرقابة على جودة مراجعة الحسابات. 8
 8 عدم وجود قوانين ملزمة لمكاتب المراجعة لمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات. 9
 

 معالجتها إحصائًيا بحصر عدد تكرارات كل معيق منهم فأفرزت النتائج اآلتية: وتم
حيث كان من وجهة نظر المبحوثين احتل في المرتبة األولى ُكلٌّ من عائق "صعوبة الوفاء 
بمتطلبات معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات، وعائق عدم وجود عقوبات تلحق بالمكاتب 

عيار في حين كان أقل العوائق أثًرا من وجهة نظرهم عدم وجود قوانين ملزمة غير الملتزمة بالم
( يتبين أن ترتيب العوائق من وجهة نظر مكاتب 4-21لمكاتب المراجعة، ومن الجدول رقم )

 مراجعة الحسابات بحسب األكثر أهمية هي كما يلي:
" احتل المرتبة تالحسابا مراجعة جودة على الرقابة معيار بمتطلبات الوفاء صعوبة" -

 األولى.
 .المرتبة األولىاحتل  ر"بالمعيا ملتزمةال غير بالمكاتب المراجعة تلحق عقوبات وجود عدم" -

" الحسابات مراجعة جودة على الرقابة بتطبيق المكتب يقدمها التي الخدمات تأثر عدم" -
 .المرتبة الثانيةاحتل 
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 المكاتب أسماء كنشر محليةال المهنية المؤسسات قبل من تشجيع وسائل وجود عدم" -
 المرتبة الثالثة." احتل تنافسية ميزة يكسبها مما النوعية بالرقابة الملتزمة

 .المرتبة الرابعة" احتل النوعية الرقابة لتطبيق مزايا أي وجود عدم" -

 .المرتبة الخامسة" احتل العالية التكلفة" -

احتل  "المحلية المهنية ؤسساتالم قبل من الحسابات مراجعة جودة على الرقابة وجود عدم" -
 .المرتبة السادسة

" احتل الحسابات مراجعة جودة على الرقابة بتطبيق المكتب بالتزام العمالء اهتمام عدم" -
 .المرتبة السابعة

" الحسابات مراجعة جودة على الرقابة لمعيار لمكاتب المراجعة ملزمة قوانين وجود عدم" -
 .المرتبة الثامنةاحتل 

 
لترتيب يتناقض مع نتيجة الدراسة التي أفرزت التزام معايير اثة بالرغم أن هذا وترى الباح

رقابة الجودة إلى أنها تطابقت مع غالب الدراسات والتي أفرزت صعوبة الوفاء بمتطلبات معايير 
(، وتم حصر 2004الرقابة على الجودة كأبرز المعيقات، وهذا ما أكدته دراسة )الضلعي، 

ول دون تطبيق معايير رقابة الجودة والتي تم استقاؤها من خالل كل من دراسة المعوقات التي تح
 هي كاآلتي: ( بتسع معيقات،2005( و)الغامدي، 2003)الفلقي، 
 . بالمعيار ملتزمةال غير بمكاتب المراجعة تلحق عقوبات وجود عدم -

 .لحساباتا مراجعة جودة على الرقابة بتطبيق المكتب يقدمها التي الخدمات تأثر عدم -

 .الحسابات مراجعة جودة على الرقابة معيار بمتطلبات الوفاء صعوبة -

 المكاتب أسماء كنشر المحلية المهنية المؤسسات قبل من تشجيع وسائل وجود عدم -
 .تنافسية ميزة يكسبها مما النوعية بالرقابة الملتزمة

 .النوعية الرقابة لتطبيق مزايا أي وجود عدم -

 .العالية التكلفة -
 .المحلية المهنية المؤسسات قبل من الحسابات مراجعة جودة على الرقابة وجود عدم -
 .الحسابات مراجعة جودة على الرقابة بتطبيق المكتب بالتزام العمالء اهتمام عدم -
 عدم وجود قوانين ملزمة لمكاتب المراجعة لمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات. -
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 -:اختبار الفرضية السادسة
حول التزام المراجع الخارجي بتطبيـق  05.0"توجد فروق عند مستوى داللة إحصائية 

 معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى الخصائص الشخصية له كاآلتي":
 المؤهل العلمي. .1
 .يمسمى الوظيفال .2
 سنوات الخبرة. .3
 العمر. .4
 مستوى التأهيل المهني. .5

 
 الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: ويتفرع من تلك

 
 " 05.0توجد فروق عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية  حـول مـدى التـزام المراجـع الخـارجي

 بتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها على تحسين أدائه المهني يعزى إلى المؤهل العلمي.
 

الفـروق فـي آراء عينـة الدراسـة حـول مـدى  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي الختبـار
التزام المراجع الخارجي بتطبيـق معـايير رقابـة الجـودة وتأثيرهـا علـى تحسـين أدائـه المهنـي يعـزى إلـى 

المحســوبة تســاوي  F( والــذي يبــين أن قيمــة 4-22المؤهــل العلمــي، والنتــائج مبينــة فــي جــدول رقــم )
، كمـا أن قيمـة مسـتوى الداللـة تسـاوي  3.18وي الجدولية والتي تسا Fوهي أكبر من قيمة  5.111
بـين إجابـات  05.0مما يدل على وجود فروق عند مستوى داللة  0.05وهي أقل من  0.009

المبحــوثين حــول مــدى التــزام المراجــع الخــارجي بتطبيــق معــايير رقابــة الجــودة وتأثيرهــا علــى تحســين 
( أن الفروق بين فئتي 4-23مي ويبين اختبار شفيه جدول رقم )أدائه المهني يعزى إلى المؤهل العل

 "ماجستير" و"دكتوراه" والفروق لصالح الفئة "الماجستير".
 

 (4-22جدول رقم )
بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام المراجع الخارجي  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

 ها على تحسين أدائه المهني يعزى إلى المؤهل العلميبتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثير 

مجموع  مصدر التباين العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

مستوى 
 الداللة

مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق 
معايير رقابة الجودة وتأثيرها على 

 تحسين أدائه المهني.

 0.774 2 1.547 بين المجموعات
 0.151 52 7.871 داخل المجموعات 0.009 5.111

  54 9.419 المجموع
  3.18تساوي  0.05" ومستوى داللة 52، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 (4-23جدول رقم )
 اختبار شفيه لفروق المتعددة حسب متغير المؤهل العلمي

 دكتوراه الفروق بين المتوسطات
 3.228م=

 ماجستير
 4.091م=

 بكالوريوس
 3.877م=

 0.649- *0.863-  (3.228دكتوراه )م=  
 0.214  *0.863 (4.091ماجستير )م=  

  0.214- 0.649  (3.877بكالوريوس )م=  
 

  حملـة درجـة الماجسـتير  أن إلـىتعزو الباحثة وجود فروق لصالح فئة الماجسـتير قـد يرجـع ذلـك
لرقابـة علـى جـودة اكثـر درايـة بموضـوع  معـايير االخبرة العمليـة والعلميـة فكـانوا  اهم ممن جمعو 

 .مراجعة الحسابات
  ( بوجــود فــروق فــي المؤهــل العلمــي 1998ليــه دراســة )خــالف، إمــع مــا توصــلت  النتيجــةاتفقــت

 .مية أعلى من بكالوريوسالعل الدرجةولذلك لصالح 
 

  05.0توجد فروق عند مستوى داللة إحصائية راجـع الخـارجي بتطبيـق حول التزام الم
 معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى المسمى الوظيفي.

 
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي الختبـار الفـروق فـي آراء عينـة الدراسـة حـول مـدى 

إلـى التزام المراجع الخارجي بتطبيـق معـايير رقابـة الجـودة وتأثيرهـا علـى تحسـين أدائـه المهنـي يعـزى 
المحسـوبة تسـاوي  F( والـذي يبـين أن قيمـة 4-24المسمى الوظيفي، والنتائج مبينة في جـدول رقـم )

، كمـا أن قيمـة مسـتوى الداللـة تسـاوي   3.18الجدوليـة والتـي تسـاوي  Fوهي أقل مـن قيمـة  1.975
بـين  05.0ممـا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق عنـد مسـتوى داللـة  0.05وهي أكبر من  0.149

إجابــات المبحــوثين حــول مــدى التــزام المراجــع الخــارجي بتطبيــق معــايير رقابــة الجــودة وتأثيرهــا علــى 
 تحسين أدائه المهني يعزى إلى المسمى الوظيفي.

 
 (4-24جدول رقم )

بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام المراجع الخارجي  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
 بتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها على تحسين أدائه المهني يعزى إلى المسمى الوظيفي

مجموع  مصدر التباين العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F  

مستوى 
 الداللة

مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق 
معايير رقابة الجودة وتأثيرها على 

 ي.تحسين أدائه المهن

 0.332 2 0.665 بين المجموعات
 0.168 52 8.754 داخل المجموعات 0.149 1.975

  54 9.419 المجموع
 3.18تساوي  0.05" ومستوى داللة 52، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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  ن ادراك الفئـة إلـى أتعـود للمسـمى الـوظيفي  نالمستجيبيراء آعدم وجود فروق في تعزو الباحثة
 حوثة بمعايير الرقابة على جودة المراجعة ليس له عالقة بالمسمى الوظيفي .المب

 ج مراقبـة مثـار تطبيـق برنـابآالمحـور المتعلـق  فـي( 2005الغامـدي،) تطابقت النتيجة مع دارسة
 تعزى للمسمى الوظيفي   في اجابات المبحوثين ال يوجد فروق حيث انه  المهني األداءجودة 
 
 05.0داللة إحصائية  توجد فروق عند مستوى  حول التزام المراجـع الخـارجي بتطبيـق

 معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى سنوات الخبرة.
 

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي الختبـار الفـروق فـي آراء عينـة الدراسـة حـول مـدى 
رقابـة الجـودة وتأثيرهـا علـى تحسـين أدائـه المهنـي يعـزى إلـى التزام المراجع الخارجي بتطبيـق معـايير 

المحســوبة تســاوي  F( والــذي يبــين أن قيمــة 4-25ســنوات الخبــرة، والنتــائج مبينــة فــي جــدول رقــم )
، كمـا أن قيمـة مسـتوى الداللـة تسـاوي   3.18الجدوليـة والتـي تسـاوي  Fوهي أقل مـن قيمـة  0.344
بـين  05.0ى عـدم وجـود فـروق عنـد مسـتوى داللـة ممـا يـدل علـ 0.05وهي أكبر من  0.710

إجابــات المبحــوثين حــول مــدى التــزام المراجــع الخــارجي بتطبيــق معــايير رقابــة الجــودة وتأثيرهــا علــى 
 تحسين أدائه المهني يعزى إلى سنوات الخبرة.

 
 (4-25جدول رقم )

ابات المبحوثين حول مدى التزام المراجع الخارجي بين إج (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
 بتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها على تحسين أدائه المهني يعزى إلى سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

مستوى 
 الداللة

مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق 
ر رقابة الجودة وتأثيرها على معايي

 تحسين أدائه المهني.

 0.062 2 0.123 بين المجموعات
0.344 

 
0.710 

 0.179 52 9.295 داخل المجموعات 
  54 9.419 المجموع

 3.18تساوي  0.05" ومستوى داللة 52، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة     

 
الدراية حيث إن المبحوثين يعود لسنوات الخبرة  إجاباتالباحثة عدم وجود فروق في  تعزو

ناوله في تيتم بالخبرة العملية كونه معيار دولي عالقة  ابمعايير الرقابة على الجودة ليس له
 ومستجداته. واألجنبيةديثة ويتم نشره بشكل دوري في الدورات العربية حالدراسات ال
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  05.0توجد فروق عند مستوى داللة إحصائية  حول التزام المراجـع الخـارجي بتطبيـق
 معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى العمر.

 
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي الختبـار الفـروق فـي آراء عينـة الدراسـة حـول مـدى 

ين أدائـه المهنـي يعـزى إلـى التزام المراجع الخارجي بتطبيـق معـايير رقابـة الجـودة وتأثيرهـا علـى تحسـ
 0.710المحســوبة تســاوي  F( والــذي يبــين أن قيمــة 4-26العمــر، والنتــائج مبينــة فــي جــدول رقــم )

 0.469، كمـا أن قيمـة مسـتوى الداللـة تسـاوي  3.18الجدوليـة والتـي تسـاوي  Fوهي أقل مـن قيمـة 
بـين إجابــات  05.0ممــا يـدل علــى عـدم وجــود فـروق عنــد مسـتوى داللــة  0.05وهـي أكبــر مـن 

المبحــوثين حــول مــدى التــزام المراجــع الخــارجي بتطبيــق معــايير رقابــة الجــودة وتأثيرهــا علــى تحســين 
 أدائه المهني يعزى إلى العمر.

 
 (4-26جدول رقم )

ي بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام المراجع الخارج (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
 بتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها على تحسين أدائه المهني يعزى إلى العمر

مجموع  مصدر التباين العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

مستوى 
 الداللة

مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق 
معايير رقابة الجودة وتأثيرها على تحسين 

 أدائه المهني.

المجموعات بين  0.250 2 0.125 
 0.176 52 9.168 داخل المجموعات 0.496 0.710

  54 9.419 المجموع
 3.18تساوي  0.05" ومستوى داللة 52، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 
 الدرايـــة أن  العمـــر بســـبب إلـــى تعـــود  المبحـــوثين إجابـــاتالباحثـــة عـــدم وجـــود فـــروق فـــي  ً تعـــزو

دولــي يـتم تناولـه فــي  بــالخبرة العمليـة  كونـه معيـارعالقـة ة علـى الجــودة لـيس لـه بمعـايير الرقابـ
 ومستجداته. واألجنبيةديثة ويتم نشره بشكل دوري في الدورات العربية الدراسات الح

 إجابـــات ( بعـــدم وجــود فـــروق فــي 2005 هين،ه دراســـة )أبــو ليــاتفقــت النتيجــة مـــع مــا توصـــلت إ
 .العمر إلىالمبحوثين تعود 

 
  05.0جد فروق عند مستوى داللة إحصائية تو  حول التزام المراجـع الخـارجي بتطبيـق

 معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة يعزى إلى مستوى التأهيل المهني.
 

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي الختبـار الفـروق فـي آراء عينـة الدراسـة حـول مـدى 
جع الخارجي بتطبيـق معـايير رقابـة الجـودة وتأثيرهـا علـى تحسـين أدائـه المهنـي يعـزى إلـى التزام المرا

المحســوبة  F( والــذي يبــين أن قيمــة 4-27مســتوى التأهيــل المهنــي، والنتــائج مبينــة فــي جــدول رقــم )
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، كمـا أن قيمـة مسـتوى الداللـة  2.79الجدوليـة والتـي تسـاوي  Fوهي أقـل مـن قيمـة  2.454تساوي 
 05.0مما يدل على عدم وجود فروق عند مستوى داللة  0.05وهي أقل من  0.074تساوي  

بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها على 
 تحسين أدائه المهني يعزى إلى مستوى التأهيل المهني.

 
 (4-27جدول رقم )

بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام المراجع الخارجي  (One Way ANOVA)ل التباين األحادي نتائج تحلي
 تأثيرها على تحسين أدائه المهني يعزى إلى مستوى التأهيل المهنيو بتطبيق معايير رقابة الجودة 

مجموع  مصدر التباين العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

مستوى 
 الداللة

مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق 
معايير رقابة الجودة وتأثيرها على 

 تحسين أدائه المهني.

 0.396 3 1.188 بين المجموعات
 0.161 51 8.230 داخل المجموعات 0.074 2.454

  54 9.419 المجموع
  3.04وي تسا 0.05" ومستوى داللة 218، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة    
  
 الباحثة عدم وجـود فـروق فـي إجابـات المبحـوثين تعـود للتأهيـل المهنـي لمراجـع الحسـابات  تعزو

كافة المؤسسات المهنية  تحث على تطبيق معايير الرقابة على الجودة  وتمد منتسـبيها  أن إلى
  .خر مستجداتهآب
 ، المبحـوثين  إجابـاتي فـ( حيث انه ال يوجـد فـروق 2011توافقت النتيجة مع دراسة )أبويوسف

 المهني. التأهيل إلىتعود 
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 المقدمة: 5.1
الل هذه تهدف الباحثة في هذا الفصل إلى عرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خ

وفي التي ترى أنها ستساهم في تطوير المراجعة الخارجية  الدراسة، وأيضًا طرح أهم التوصيات
 ختام هذا الفصل تقدم الباحثة عدد من المقترحات لدراسات مستقبلية في هذا المجال.

 
 نتائج الدراسة 5.2

 النتائج التالية : إلىتوصلت الدراسة 
 :نتائج عامة 

عام بينت أن آراء مكاتب مراجعة الحسابات في قطاع غزة توجهت أن نتيجة الدراسة بشكل  .1
مراجـــع الحســـابات الخـــارجي بتطبيـــق معـــايير الرقابـــة علـــى جـــودة مراجعـــة  مـــن هنـــاك التـــزام
على تحسين أدائه المهني حيـث كـان الـوزن النسـبي لمحـاور الدراسـة ككـل  وتأثيرهالحسابات 

جع الحسابات بأهمية تطبيق هذه المعايير وعي مرا إلى%( وتعزو الباحثة ذلك 78.47هو)
بيئــة خصــبة لتطبيــق  إلــىفــي تحســين أدائــه المهنــي، ممــا يعطــي مؤشــر  اإليجــابي وتأثيرهــا

 المعايير في حال فرضه بشكل تدريجي.
حصل المحور األول على موافقة بشكل كبيـر وملحـوظ مـن مكاتـب مراجعـة الحسـابات وهـو  .2

بات الخـــارجي بكـــل مـــن عنصـــر المتطلبـــات المهنيـــة المحـــور المتعلـــق بـــالتزام مراجـــع الحســـا
حيث كـان الـوزن النسـبي لـه  اإليجابي،وكذلك عنصر قبول والمحافظة على العمالء وتأثيره 

أهميـــة المتطلبـــات المهنيـــة والحفـــاظ علـــى اســـتقالل  إلـــىوتعـــزى الباحثـــة ذلـــك  ،%(81.93)
لـــى جـــودة مراجعــــة مراجـــع الحســـابات، ممـــا يشـــكل بيئـــة خصـــبة لتطبيـــق معـــايير الرقابـــة ع

 الحسابات.
أقــل المحــاور الدراســة موافقــة مــن مكاتــب مراجعــة الحســابات هــو المحــور الخــامس المتعلــق  .3

بمراقبــــة الجمعيــــات المهنيــــة العاملــــة فــــي قطــــاع غــــزة لتطبيــــق معيــــار رقابــــة جــــودة مراجعــــة 
%( وتعـزى ذلـك 67.65الحسابات وأثره علـى األداء المهنـي، حيـث كـان الـوزن النسـبي لـه )

الســلبية  اآلثـارالقيـادة فــي مكاتـب مراجعــة الحسـابات مــن  توليهــاالمخــاوف التـي  إلـىلباحثـة ا
 امر مستحدث عليهم. ألنهمن رقابة المؤسسات المهنية 

كفايـة للقـوانين المنظمـة أنـه يوجـد موافقـة مـن المبحـوثين فيمـا يخـتص ب إلـىالدراسـة  توصـلت .4
عـدم لرغم من ، باعايير الرقابة على الجودةتطبيق مب إللزامهملمهنة المراجعة في قطاع غزة 

وجود نصوص قانونية تتعلق بإلزام مراجع الحسابات بالمعايير الدولية للرقابـة علـى الجـودة، 
 مما قد يشير إلى عدم إلمامهم بالقوانين ذات العالقة.

ضعف في مرتكزات "مقومات مهنة المراجعـة" ممـا  إلىتوصلت الباحثة من الدراسة النظرية  .5
 يهيئ بيئة مناسبة لتطبيق معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات. ال
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  ألول: مدى التزام مراجع الحسابات الخارجي بكل من عنصر المتطلبات انتائج المحور
 المهنية وعنصر قبول والمحافظة على العمالء من معايير وأثره على األداء المهني.

الخـارجيين علـى المحـور بشـكل عـام حيـث أنـه  تبين أن هناك موافقة من مراجعي الحسابات .1
%( ممـــا يـــدل علـــى أن مراجــع الحســـابات الخـــارجي ملتزمـــون 81.9بلــغ الـــوزن النســـبي هــو)

بشـــكل اختيـــاري بتطبيـــق كـــاًل مـــن المتطلبـــات المهنيـــة وقبـــول والمحافظـــة علـــى العمـــالء مـــن 
 أن إلــىا يشــير معــايير الرقابــة علــى جــودة مراجعــة الحســابات وأثــره علــى األداء المهنــي، ممــ

 ة لتطبيق المعيار.بهناك بيئة خص
وجد أن هناك موافقة عاليـة علـى بعـض فقـرات المحـور مـن الفئـة المبحوثـة والتـي تـدل علـى  .2

وعــي قيــادة مكاتــب مراجعــة الحســابات فــي قطــاع غــزة بأهميــة تطبيــق المتطلبــات األخالقيــة 
 راريتها.ومتطلبات االستقالل للمحافظة على سمعة مكتب المراجعة واستم

ـــة الســـلوك المهنـــي وسياســـة قبـــول العمـــالء واالســـتمرار  .3 ـــق بمدون وجـــد أن الفقـــرات التـــي تتعل
قــل موافقــة مــن بــاقي فقــرات المحــور ممــا يــدل علــى أن قيــادة مكاتــب مراجعــة أحصــلت علــى 

 الحسابات تولي جل اهتمامها المحافظة على العمالء وليس الحفاظ على الجودة. 
 

  :التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة المهنية نتائج المحور الثاني
 والتطوير المهني من معيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني.

لـى المحـور بشـكل عـام حيـث أنـه تبين أن هناك موافقة من مراجعي الحسابات الخـارجيين ع .1
لى أن مراجع الحسابات الخارجي ملتزمون بشكل %( مما يدل ع81.06الوزن النسبي )بلغ 

قابــة اختيــاري بتطبيــق كــاًل بعنصــر المهــارة والكفــاءة المهنيــة والتطــوير المهنــي مــن معيــار الر 
هنـاك  أن إلىعلى األداء المهني، مما يشير  اإليجابي وتأثيرهعلى جودة مراجعة الحسابات 

 بيئة داخلية مؤهلة لتطبيق المعيار.
افقـــة عاليـــة علــى بعـــض فقـــرات المحـــور مــن الفئـــة المبحوثـــة والتـــي تتعلـــق وجــد أن هنـــاك مو  .2

التطـــوير المهنـــي( علـــى جـــودة األداء  الكفـــاءة المهنيـــة، بتـــأثير كـــل مـــن )التأهيـــل المناســـب،
المهنـــي، التـــي يـــدل علـــى وعـــي قيـــادة  مكاتـــب المراجعـــة بأهميـــة عنصـــر الكفـــاءة والتطـــوير 

 المهني لديهم. األداءجودة  المهني للعاملين لديهم ورغبتهم في تحسين
، وكذلك "بوجود خطة لدى مكتب المراجعة مصممة لكل عملية"وجد أن الفقرات التي تتعلق  .3

قــل موافقــة مــن بــاقي فقــرات المحــور أحصــلت علــى  "بوجــود بــرامج مهنيــة وتدريبيــة"الخاصــة 
يـــة ممـــا يـــدل علـــى وجـــود مخـــاوف قيـــادة مكاتـــب مراجعـــة الحســـابات مـــن الكلفـــة العاليـــة لعمل

عدادالتدريب   .وليس زيادة التكاليف اإليرادهي زيادة  أولوياتها أنخطة في حين  وا 
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  المحور الثالث: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري توزيع المهام واإلشراف من معايير
 .الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني

سابات الخـارجيين علـى المحـور بشـكل عـام حيـث أنـه تبين أن هناك موافقة من مراجعي الح .1
%( ممـا يـدل علـى أن مراجعـي الحسـابات الخـارجي ملتزمـون 82.34بلغ الوزن النسبي هو)

مــن معــايير الرقابــة علــى  واإلشــرافبشــكل اختيــاري بتطبيــق كــاًل مــن عنصــري توزيــع المهــام 
هنـاك بيئـة  أن إلـىا يشـير على األداء المهني، مم اإليجابيتأثيره ت و جودة مراجعة الحسابا

 داخلية مؤهلة لتطبيق المعيار.
لـــق وجــد أن هنـــاك موافقـــة عاليـــة علــى بعـــض فقـــرات المحـــور مــن الفئـــة المبحوثـــة والتـــي تتع .2

اإلشــراف علــى األداء المهنــي( علــى جــودة  توزيــع المهــام،بتــأثير تطبيــق كــل مــن متطلبــات )
تـب المراجعـة بتحسـين أدائهـا المهنـي وتفهم مـن قيـادة مكاالمهني مما يشـير إلـى وجـود األداء

بشــكل عــام وكــذلك وجــود بيئــة داخليــة مناســبة لتطبيــق المعيــار، وكــذلك تفهمهــا ورغبتهــا فــي 
 المهني.  أدائهاتحسين 

وجـــد أن الفقـــرة التـــي تتعلـــق بعالقـــة )تحديـــد الظـــروف التـــي تســـتدعي للخـــروج عـــن الخطـــة(  .3
قيــادة فــي مكاتــب المراجعــة ألهميــة عــدم وعــي ال أن إلــىبتحســين األداء المهنــي ممــا يشــير 

 .يد خطط بديلة في حال الخروج عنهاوجود خطة وتحد
 

  نتائج المحور الرابع: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة
جراءات من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره على  ومراقبة تطبيق سياسات وا 

 األداء المهني.
تبين أن هناك موافقة من مراجعي الحسابات الخـارجيين علـى المحـور بشـكل عـام حيـث أنـه  .1

جي ملتزمـــون %( ممــا يـــدل علــى أن مراجعــي الحســـابات الخــار 81.29بلــغ الــوزن النســـبي )
جـراءات بشكل اختياري بتطبيق  عنصري التشاور مع ذوي الخبرة ومراقبة تطبيق سياسـات وا 

علـى األداء المهنـي، ممـا  اإليجـابيراجعة الحسـابات وتـأثيره من معايير الرقابة على جودة م
 هناك بيئة داخلية مؤهلة لتطبيق المعيار. أن إلىيشير 

وجــد أن هنـــاك موافقـــة عاليـــة علــى بعـــض فقـــرات المحـــور مــن الفئـــة المبحوثـــة والتـــي تتعلـــق  .2
 بتـــأثير تطبيـــق )متطلبـــات الخاصـــة بـــالفحص الـــدوري ( بتحســـين األداء المهنـــي علـــى جـــودة

المهني مما يشير إلى وجود وتفهم من قيادة مكاتب المراجعة  بتحسين أدائها المهنـي  األداء
ـــداخلي للتحقـــق مـــن جـــودة و  اإلشـــراف بأهميـــةبشـــكل عـــام ووعيهـــا  موظفيهـــا  أداءالتفتـــيش ال

 أدائهـاوكذلك وجود بيئة داخلية مناسبة لتطبيق المعيار، وكذلك تفهمها ورغبتها فـي تحسـين 
 المهني. 
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أن هناك موافقة عالية علـى الفقـرة  التـي تتعلـق بعالقـة )إبـالم وتشـجيع مـوظفي مكتـب  وجد .3
حـرص  إلـىالمراجعة على المشورة(، مع تحسين األداء المهني لمكتب المراجعة وذلك يعـود 

قيادة مكتب مراجعة الحسابات علـى تحسـين أدائهـم المهنـي ووعـيهم بالمشـكالت التـي تواجـه 
 لعمله وأهمية تبادل الخبرات. تأديتهمراجع الحسابات أثناء 

وجد أن الفقرة التي تتعلق بعالقة )ارتباط مكتـب مراجعـة الحسـابات مـع مستشـار خـارجي أو  .4
شركة مراجعة أخرى للتفتيش على نظام رقابة الجودة( بتحسين األداء المهني مما يشير إلى 

ة علـــى إجـــراءات المخـــاوف التـــي تعتـــري قيـــادة مكتـــب المراجعـــة مـــن اطـــالع أطـــراف خارجيـــ
 العمل الخاصة بها وأسرارها. 

 
  نتائج المحور الخامس: مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة

 جودة مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني.
تبين أن هناك موافقة من مراجعي الحسابات الخـارجيين علـى المحـور بشـكل عـام حيـث أنـه  .1

ــــ لمراقبــــة  اإليجــــابي%( ممــــا يــــدل علــــى هنــــاك تــــأثير 67.65وزن النســــبي للمحــــور )بلــــغ ال
الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة جـودة مراجعـة الحسـابات وأثـره 

 على لألداء المهني لمراجع الحسابات الخارجي.
ون ملــزم للرقابــة علــى وجــد أن هنــاك موافقــة عاليــة علــى الفقــرة المتعلقــة بــــعالقة )صــدور قــان .2

جـــودة مراجعـــة الحســـابات مـــن الجمعيـــات المهنيـــة العاملـــة بقطـــاع غـــزة ( مـــع تحســـين األداء 
وعــي قيــادة مكاتــب المراجعــة بــدور  إلــىالمهنــي لمراجــع الحســابات الخــارجي، والــذي يشــير 
المهنـي لمراجـع الحسـابات الخـارجي  األداءالجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة بتطوير 

بشـكل عـام، وكـذلك بأهميـة دورهــا فـي تطبيـق معـايير الرقابــة علـى جـودة مراجعـة الحســابات 
 في فرض قانون ملزم لتحسين أدائه. اإليجابي واألثر

التــي تلعبهــا الجمعيــات  بــاألدواروجــد أن هنــاك موافقــة بصــورة متوســطة علــى الفقــرة المتعلقــة  .3
ضــعف الــدور الــذي  إلــىلــذي يشــير المهنيــة فــي تطبيــق معيــار رقابــة الجــودة بقطــاع غــزة وا

  .تلعبه من وجهة نظر المبحوثين
وجد أن هناك موافقة بصورة متوسطة على الفقرة المتعلقة بفرض برنامج تعليم مستمر علـى  .4

مكاتب المراجعة وتعزو ذلك الباحثة لعدم وجـود دور ملحـوظ للجمعيـات المهنيـة العاملـة فـي 
 إلزامي.قطاع غزة في تطوير األداء المهني بشكل 

تبين أن هناك موافقة بصورة متوسطة بصورة متوسطة علـى الفقـرة الخاصـة بوجـود عقوبـات  .5
للمتخلفين عن تطبيق المعيار وكذلك منح للملتزمين ممـا يشـير إلـى ضـعف الـدور التحفيـزي 

 للمؤسسات المهنية العاملة بقطاع غزة.
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هــي تلــك المتعلقــة بقيــام  اإلطــالققــل فقــرات المحــور موافقــة علــى أ أن إلــىتوصــلت الباحثــة  .6
الجمعيات المهنية بتفعيل الرقابة على جودة مراجعة الحسابات من خالل فحص النظير مع 

أن هناك مخاوف لدى قيادة مكاتب  إلىتحسين األداء المهني لمراجع الحسابات، مما يشير 
 المراجعة من سلبيات فحص النظير. 

 
  اجعة الحسابات لمعيار الرقابة على جودة نتائج المحور السادس: عوائق تطبيق مكاتب مر

 مراجعة الحسابات من وجهة نظر مكاتب مراجعة الحسابات:
تبين أن اكثر المعيقات تأثيرًا من وجهة نظر المبحوثين والتي تحول دون تطبيق معايير  .1

الرقابة على الجودة هي " صعوبة الوفاء بمتطلبات معيار الرقابة على جودة مراجعة 
كذلك "عدم وجود عقوبات تلحق بالمكاتب المراجعة الغير ملتزمة بالمعيار" مما الحسابات" و 

التي ستتحملها نتيجة  واألعباءيبرز مخاوف قيادة مكاتب المراجعة من تطبيق المعيار 
ات المهنية في فرض عقوبات الغير ملتزمة يعدور فاعل للجمعدم وجود  أنتطبيقه كما 
 بالمعيار.

ين ملزمة لمكاتب انوجود قو  مت من وجهة نظر المبحوثين هو "عداتبين أن اقل المعيق  .2
ثر أعدم وجود قوانين ال يعتبر ذا  أنالمراجعة تطبيق معايير الرقابة على الجودة مما يشير 

رغبة مكاتب المراجعة بتطبيقه دون  وهي إيجابيةفي عدم تطبيق المعايير مما يشكل نقطة 
 الحاجة لقوانين ملزمة .

 
  متوسطات استجابات المبحوثين التي تعزي للمتغيرات الشخصية التالية:الفروق في 

 المؤهل العلمي: .1
متوســطات تقـديرات المبحـوثين حــول بـين  إحصـائيةأثبتـت الدراسـة وجـود فــروق ذات داللـة 

التزام المراجع الخارجي بتطبيق معايير رقابة الجودة و تأثيرها على تحسين أدائـه المهنـي" "مدى 
ؤهــل العلمــي لصــالح حملــة الماجســتير حيــث انــه هــم ممــن جمعــوا الخبــرة العمليــة الم إلــىتعــزى 

 اإليجابيوالعلمية فكانوا اكثر دراية بموضوع  معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات وأثره 
 المهني.  األداءعلى 

 :الوظيفي( ، المسمىالمؤهل المهني سنوات الخبرة، )العمر، .2
العوامــل  إلــىروق بــين متوســطات تقــديرات المبحــوثين تعــزى أثبتــت الدراســة عــدم وجــود فــ

هــذه العوامــل ال  أنالمؤهـل المهنــي، المســمى الـوظيفي( ممــا يــدلل علـى  ســنوات الخبــرة، )العمـر،
لمعـــايير الدوليـــة لمراقبـــة درايـــة المـــراجعين با إلـــىيعـــود إنمـــا المبحـــوثين  علـــى إجابـــات لهـــا تـــأثير

 مهني لمراجع الحسابات.ال األداءعلى  اإليجابيثره أالجودة 
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 :التوصيات 5.3
في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، تقدم الباحثة عددًا من التوصيات التي 

 ، والتوصيات كما يلي:تساهم في تحسين جودة األداء المعني لمراجع الحسابات الخارجي
معيار محلي على  ربالصدااالهتمام بتطبيق معايير لرقابة جودة مراجعة الحسابات وذلك  .1

صدارسبيل استرشادي لتطبيقه على مكاتب مراجعة الحسابات في قطاع غزة ،  تعليمات  وا 
 ومنشورات دورية لشرح متطلباته.

توعية مراجعي الحسابات بالميزات التي تعود على مكاتب المراجعة من تفعيل دور  .2
 ة مراجعة الحسابات.  الجمعيات المهنية في المراقبة على تطبيق معايير الرقابة على جود

لرقابة على جودة تطبيق معايير ا ضمانبما يتالءم مع  هادراسة وتقييم القوانين لسن إعادة .3
 . مراجعة الحسابات

 األداءتوعية مراجع الحسابات الخارجي بأهمية مدونة السلوك المهني لالرتقاء بجودة  .4
نيها مكتب المراجع في جيبصورة عامة وكذلك الميزات التي سالمهني لمراجع الحسابات 

 حال تطبيقها.
عمل ورشات عمل من المؤسسات المهنية العاملة بقطاع غزة لدراسة كيفية تدعيم مرتكزات  .5

بة قاير الدولية للمر لتهيئة بيئة صالحة لتطبيق المعاي "مقومات مهنة المراجعة" وذلك وصوالً 
 على جودة مراجعة الحسابات.

لتزام بمتطلبات قبول واالستمرار مع العمالء من معايير توعية مكاتب المراجعة بميزات اال .6
 .المكتب وزيادة شهرته أداءجودة الرقابة على جودة مراجعة الحسابات، وانعكاساته على 

التطــوير المهنــي( مــن معــايير  ،الكفــاءة المهنيــة ،)التأهيــل المناســب تعزيــز تطبيــق متطلبــات .7
 .رقابة لتحسين جودة األداء المهنيال

ر المؤسسات المهنية بعقد ورش عمل لدراسة المعيقات التي تحول دون تطبيق تفعيل دو  .8
 مكاتب المراجعة العاملة بقطاع غزة للمعايير الدولية للرقابة على جودة مراجعة الحسابات.

دورات لقيادة مكاتب المراجعة لشرح المعايير الدولية للرقابة على بعقد  المهنيةقيام الجهات  .9
زالةالالزمة لتطبيقه  الجودة والمتطلبات  تطبيقه. إيجابياتأي مخاوف لديهم وتعزيز  وا 

منح ميزات لمكاتب المراجعة الملتزمة بتطبيق المعايير الدولية للرقابة على جودة مراجعة  .11
 المكاتب. بهذهالحسابات بشكل ذاتي، كعمل دليل خاص 

فحص النظير ها مكتب المراجعة عند تطبيقه يعمل ورش عمل لشرح الميزات التي يجن .11
زالة  المخاوف الخاصة به. وا 

 لمكاتب المراجعة وربطه بترخيص مكتب المراجعة.لزامي إتدريبي  برنامجعمل  .12
 األداءنها سبيل في تعزيز أالمراجعة الخاص بأهمية وضع خطة و تعزيز وعي مكاتب  .13

 زيادة عمالئه.المهني للمكتب و 
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 لدراسات المستقبلية:ا 5.4
مقترحة للمستقبل في مجال الدراسة الحالية، والتي ارتأت فيما يلي عدد من الدراسات ال

الباحثة أهمية إجرائها من خالل تطبيقها للدراسة الحالية وأيضًا من خالل مراجعتها للدراسات 
 السابقة، والدراسات المقترحة كما يلي:

ات البحوث المستقبلية في الرقابة على جودة مراجعة الحساب إجراءتوصي الباحثة باستمرار  .1
  .في الدراسات المحلية ناولهاتجوانب التي لم يتم في ال

على وأثره بمعايير الرقابة على الجودة التزام مكاتب مراجعة الحسابات في قطاع غزة مدى  .2
 .ممارسة المراجعة غير المنظمة

 .هنيمال األداءمساهمة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة في تطوير مدى  .3
المهني لمكاتب  األداءبتطوير  اتكزات مهنة مراجعة الحسابات وعالقتهدراسة تطبيقية لمر  .4

  .المراجعة العاملة في قطاع غزة
مدى تطبيق برنامج مراقبة من المؤسسات المهنية العاملة في قطاع غزة على مكاتب  .5

 لها. المهني األداء وتأثيرهالمراجعة 
" على مكاتب المراجعة 1رقم "لجدوة لرقابة ادراسة تحليلية لمعيقات تطبيق المعيار الدولي  .6

 في قطاع غزة وسبل معالجتها.
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 والمصادرالمراجع 
 

 المراجع العربية: :أوال
 :الكتب العربية .1
 ( إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة ومراجعة ، أ2010االتحاد الدولي للمحاسبين" )

التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة" ترجمة جمعية المجمع الحسابات والمراجعة وعمليات 
 ، عمان.1العربي للمحاسبين القانونيين، جزء 

 ( إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة ومراجعة ، ب2010االتحاد الدولي للمحاسبين" )
المجمع  الحسابات والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة" ترجمة جمعية

 ، عمان2العربي للمحاسبين القانونيين، جزء 
 ( إصدارات المعايير الدولية للتدقيق ورقابة الجودة"، ترجمة 2009االتحاد الدولي للمحاسبين" )

 جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان.
 ( أ2008االتحاد الدولي للمحاسبين ،" )مال مراجعة إصدارات المعايير الدولية لممارسة أع

"، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين الحسابات والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة
 ، عمان.1القانونيين، جزء 

 ( ب2008االتحاد الدولي للمحاسبين ،" ) إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال مراجعة
مع العربي للمحاسبين "، ترجمة جمعية المجالحسابات والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة

 ، عمان.2القانونيين، جزء 
 (. الدسيطي محمد :ترجمة) .المراجعة مدخل متكامل. (2002) .جيمس، لوبيكو  الفين، ارينز

 .دار المريخ للنشر، الرياض
 ( .2006التميمي، هادي .)دار وائل  .3. طالنظرية والعملية مدخل إلى التدقيق من الناحية

 .عللطباعة والنشر والتوزي
 .2ط .أساسيات اإلطار النظري في مراجعة الحسابات. (2003) جربوع، يوسف محمود .

 الناشر )بدون(. فلسطين: 
 ( .2002جربوع، يوسف محمود.)  مراجعة الحسابات المتقدمة وفًقا لمعايير المراجعة

 .غزة: بدون دار نشر .الدولية
 .المحاسبة الدولية مع التطبيق  (.2001) جربوع، يوسف محمود وحلس، سالم عبد اهلل

 غزة : بدون دار نشر.. العملي لمعايير المحاسبة الدولية
 ،رقابة الجودة المراجعة -التأكيدالتدقيق ورقابة الجودة:  (.، أ2011) أحمد حلمي. جمعة– 

 التوزيع.. عمان: دار صفاء للنشر و الخدمات ذات العالقة

http://libraries.najah.edu/book/107856/
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 ،عمان: دار صفاء للنشر التدقيق والتأكيد المتقدم (.، ب2011) أحمد حلمي. جمعة .
 والتوزيع.

 ،االطار الدولي أدلة  المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث: (.2009) أحمد حلمي. جمعة
 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.ونتائج التدقيق

 دار الصفاء : عمان. 2ط .الحديث عة الحساباتالمدخل إلى مراج(، 2005) .جمعة، أحمد
 للنشر والتوزيع.

 .(، مسئوليات 1الجزء ) :.موسوعة معايير المراجعة( 2007) حماد، طارق عبد العال
 (.ةاإلبراهيميالدار الجامعية ) :اإلسكندرية .وأخالقيات المراجع

 (.2010الذنيبات، علي عبد القادر.)الدولية نظرية  تدقيق الحسابات في ضوء المعايير م
 دار وائل للنشر. عمان: .3ط .وتطبيق

 .دار وائل  :ن. عماوالتطبيقعلم تدقيق الحسابات: النظرية  م(.2000) عبد اهلل، خالد أمين
 .والتوزيع للنشر

 ،كلية التجارة . المراجعة النظرية العلمية والممارسة المهنية. (2004). ابراهيم عبد الوهاب
 المنصورة.جامعة  :المنصورة، )المحاسبة(

 مفاهيم التدقيق المتقدمة بموجب المنهاج . (2001).المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
 .(UNCTAD –الدولي الذي اقره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية )األونكاتد 

  دار األردنية: المملكة  .1ط . علم تدقيق الحسابات النظري. (2011) وأخرون.محمود، رافت
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 ( 2006المطارنـــة، غســـان ،)ـــدقيق الحســـابات المعاصـــر دار المســـيرة للنشـــر : عمـــان2. ط. ت
 .والتوزيع

 .تدقيق الحسابات: االطار النظري .(2012) نظمي، ايهاب صابر والعزب، هاني عبدالحافظ .
 دار وائل للنشر و التوزيع. عمان:

  جامعة  . اإلسكندرية:"دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات". (2007)وأخرون. نور، احمد
 .الدار الجامعية: مطبعة جمهورية مصر العربية اإلسكندرية،

 عمان: مكتبة  .1تدقيق الحسابات . (2010) لؤي محمد. ،الوقاد، سامي محمد ووديان
 المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

 
  واألبحاث:العلمية  واألوراقالرسائل  .2
 العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر  م(.2005هين، إياد حسن. )أبوال

كلية التجارة،  رسالة ماجستير غير منشورة، .مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين
 غزة. ،اإلسالميةالجامعة 
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 (.2011أبويوسف، محمد سالم.)تقييم مدى التزام مكاتب المراجعة العاملة بقطاع غزة  م
وفير متطلبات تحسين فاعلية رقابة جودة لتدقيق الخارجي وفًقا لمعيار مراجعة الحسابات بت

 .، غزةاإلسالميةالجامعة  . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة،220الدولي رقم 
 دراســة تطبيقيــة  مـدى اســتقالل مراجــع الحسـابات الفلســطيني:. (2012) .البـاز، عمـاد محمــد

جامعـة  ، رسـالة دكتـوراة غيـر منشـورة، الجزائـر:المراجعـة فـي قطـاع غـزةعلى مكاتب وشـركات 
 .ابو بكر بلقايد ، تلمسان

 (.2004جربوع، يوسف محمود.)مدى مسئولية الجمعيات المهنية في رقابة الجودة على  م
بحوث لتطوير مهنة المراجعة  أعمال مكاتب المراجعة وفًقا لمعايير المراجعة الدولية:

 الجامعة اإلسالمية، غزة. . دراسة.الت المعاصرةلمواجهة المشك
 ( .2007جربوع، يوسف محمود وحلس، سالم عبد اهلل.)مجاالت مساهمة الجمعيات المهنية  م

كلية  بحث منشور، .والجامعات الفلسطينية في تحسين األداء المهني للمراجع الخارجي
 ،غزة . اإلسالميةالجامعة  التجارة،

 دور مراقب الحسابات ومسئولتيه في تلبية احتياجات مستخدمي  .(2006) .الجعفري، وسن
 .جامعة بغداد: جمهورية العراق المعهد العربي للمحاسبين، دراسة.. القوائم المالية

 .والعوامل  األردنتقييم جودة تدقيق الحسابات في  م(.2002) حميدات، محمد محمود
 ،اإلداريةشورة، كلية االقتصاد والعلوم . رسالة ماجستير غير مندراسة ميدانية المحددة لها:

 جامعة اليرموك، عمان.
 لزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية مدى التأثير اإل . (2008) .الخزندار، آية

دراسة تطبيقية على مكاتب وشركات المراجعة : المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله
. كلية التجارة: الجامعة لة ماجستير"رسا .ومدراء الشركات المساهمة في قطاع غزة

 : غزة.ةاإلسالمي
 الرقابة النوعية في مكاتب المحاسبين القانونيين في المملكة ".(1998) .خالف، أميمه

المملكة العربية  ،رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيزدراسة ميدانية" : العربية السعودية
 السعودية.

 ( .2004الضلعي، وهيب الياس.)دى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات م م
: اإلداريةرسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم  دراسة ميدانية. في اليمن:

 اربد. جامعة اليرموك،
 تقييم فاعلية مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة الحسابات في المملكة ( "2005) .عمر، ريم

رسالة . "دراسة ميدانية مشاكل والتحديات المعاصرة:العربية السعودية في مواجهة ال
 ماجستير، المملكة العربية السعودية: جامعة الملك عبد العزيز.
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 .آثـار تطبيق برنامج مراقبة جودة األداء المهني في مكاتب (.2005) الغامدي، سالم علي
 ،قتصاد واإلدارةاالكلية  ماجستير غير منشورة، رسالة المراجعة بالمملكة العربية السعودية.

 جدة.  جامعة الملك عبد العزيز،
 ،تطبيق معايير الرقابة النوعية في المملكة العربية السعودية و آثاره " .(2003). خالد فلقي

، رسالة ماجستير .على جودة األداء المهني من وجهة نظر المكاتب المهنية دراسة ميدانية"
 العزيز. المملكة العربية السعودية: جامعة الملك عيد

 (.2012القيق، أمير جمال.)مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في  م
 ،اإلسالميةالجامعة  كلية التجارة، رسالة ماجستير غير منشورة، ،دراسة ميدانية .قطاع غزة

 غزة.
 المهني في  األداءنموذج مقترح لقياس وضبط جودة  .(2003) .محمد، سامي حسن

 قسم المحاسبة والمراجعة. كلية التجارة، ، جامعة عين شمس،دكتوراه لة. رساالمراجعة
 مكانية استخدامها في تنظيم إمعايير المراجعة الدولية ومدى . (2002) .فتأر  ،رمطي

 .جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ،رسالة ماجستير. الممارسة المهنية في فلسطين
 

 :المجالت .3
 ة النوعية ومراجعة النظير عناصر ثقة بالمهنة متطلبات وطنية الرقاب .(2009) .برغود، جبران

 (.40)العدد  .المحاسب المجاز .للسنوات القادمة ةواستراتيجيودولية 
 .فلسطين .مجلة المدقق .مفهوم وأهداف تدقيق الحسابات (.2012) الترك، سفيان حمادة .

 .46-44، ص ص 2012مارس  االصدار الثاني،
 جـــودة خدمـــة المراجعـــة:  (.2008ن علـــي والنافعـــابي، حســـين محمـــد .)التـــويجري، عبـــد الـــرحم

مجلة جامعة الملك عبـد  .دراسة ميدانية تحليلية للعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المراجعين
ـــز ـــاني والعشـــرون، العـــدد التاســـع عشـــر، ص ص  االقتصـــاد واإلدارة، .العزي ـــد الث -219المجل
 ، جدة.255

 .أهمية التعليم المهني المستمر للمحاسب القانوني في قطاع  (.2008) حلس، سالم عبد اهلل
 16العدد: غزة: نالفلسطينيي والمراجعينجمعية المحاسبين  .مجلة المحاسب الفلسطيني غزة.

 .2008مارس 
 (. العوامل المؤثرة في تحديد إتعاب المراجعة في فلسطين. 2005حلس، سالم عبد اهلل.)مجلة م

مارس  15ية المحاسبين والمراجعيين الفلسطنيين "غزة" ، العدد جمع .المحاسب الفلسطيني
 .5-1،  ص ص 2005
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 (.2009درغام، ماهر موسى.)  المشكالت التي تواجه مدققي الحسابات في قطاع غزة: دارسة
ص المجلد الثالث والعشرون، العدد األول،  .اإلنسانيةمجلة جامعة النجاح للعلوم تحليلية. 

 الغربية.الضفة  ،(284-283) ص
 ،مـدي تطبيـق رقابـة الجـودة فـي مكاتـب لتـدقيق الحسـابات فـي األردن . (، أ1996رلى ) دهمش

 (.30-27ص)  ،94العدد  .مجلة المحاسب القانوني العربي .دراسة ميدانية
 ـــة  .رقابـــة الجـــودة فـــي تـــدقيق الحســـابات مفهومهـــا وأهميتهـــا .(، ب1996). دهمـــش، رلـــى مجل

 .93لعدد ، االمحاسب القانوني العربي
 .دورية أهمية التعليم المهني المستمر للمحاسب القانوني.  (.2002) الرويتع، سعد صالح

 .700- 657م، ص ص 2002يناير  4، العدد 41المجلد . اإلدارة العامة
 ملـف الرقابـة النوعيـة مراجعـة النظيـر الرقابـة النوعيـة للمكاتـب  .(2009) .صـبح ،داوود يوسـف

ـــي تـــؤدي مهمـــات ا ـــي الت ـــد الت ـــة ومهمـــات التأكي ـــات المالي ـــدقيق ومراجعـــة حـــول البيان  األخـــرىلت
 .45 -16ص ص  :40العدد ، الفصل الرابع .المحاسب المجازوالخدمات ذات العالقة .

  دراسة تحليلية آلراء المدققين  (.2006) الذنيبات، علي عبد القادر.و صبحي، عالء زياد
في  األردنيةالمجلة  .خارجي تجاه الطرف الثالثوالمحاميين حول المسئولية القانونية للمدقق ال

 .38-18ص ص  ،األولالعدد  ،المجلد الثاني ،األعمال إدارة
 ( 2006عليــا، معــز وآخــرون) . معوقــات مهنــة تــدقيق الحســابات فــي منــاطق الســلطة الوطنيـــة

 .مجلـة بيـت لحـم .الفلسطينية من وجهـة نظـر مـدققي الحسـابات بـالتطبيق علـى الضـفة الغربيـة
 .فلسطين ،مجلد، العدد الخامس وعشرونال

 .المهني  األداءأثر ممارسة المراجعة الغير المنظمة على جودة  (.2008) عوض، آمال محمد
كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد خامس  .اإلسكندريةمجلة جامعة لمراجع الحسابات، 

 . اإلسكندرية، العدد الثاني، وأربعون
 آثـار تطبيق برنامج مراقبة  (.2005قري، حسام عبد المحسن. )الغامدي، سالم علي والعن

مجلة : دراسة ميدانية، جودة األداء المهني في مكاتب المراجعة بالمملكة العربية السعودية
. االقتصاد واإلدارة، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، ص ص جامعة الملك عبد العزيز

187-224. 
 .المجلة العلمية مدخل مقترح لتقييم جودة األداء المهني.  م(.2001) مجاهد، إيمان أحمد

 .309-251ص ص  . العدد الثالث والرابع ،للبحوث والدراسات التجارية
 

 :يًا: المراجع األجنبيةنثا
 Abbott, Lawrence &others (2008) "When the PCAOB talks, who listens? Evidence 

from client firm reaction to adverse, GAAP-deficient PCAOB inspection reports". 

Retrieved April 17, 2009, from: 
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 :التقارير والوثائقثالثًا: 

 (. ورشــــة عمــــل لمناقشــــة قــــانون مزاولــــة مهنــــة تــــدقيق 2005. )جمعيــــة المحاســــبين والمــــراجعين
 لدولي. غزة.. فندق غزة ا2005مايو 24، الثالثاء، الموافق 2004( لعام 9الحسابات رقم )

 ( .ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل. 2005السلطة الوطنية الفلسطينية .) مجلة الوقائع
 .38، ص 2005، يناير  52عدد  الفلسطينية.

 ،مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين الواقع والتحديات. (2007) .سعيد كالب .
في فلسطين وسبل تطويرها. قسم  عةجوالمرا واقع مهنة المحاسبة: ورقة عمل لليوم الدراسي

 المحاسبة، الجامعة اإلسالمية: غزة.
 ( .ه1418الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة . .

 المملكة العربية السعودية.
 ( .2008الهيئة العامة لسوق المال .)دود ومهام المعايير المصرية للمراجعة والفصا المح

  . المجلد األول.التأكد األخرى
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(1رقم ) ملحق  

 أسماء المحكمين
 
 

 جهة العمل المسمى سماال م.

يس الجامعة للشئون المالية ئنائب ر  علي شاهين د. 1
 الجامعة اإلسالمية .داريةواإل

 سالميةالجامعة اإل عضو هيئة تدريسية نافذ بركات د. 2

 سالميةالجامعة اإل نائب عميد كلية التجارة حمدي زعرب د. 3

جامعة القدس  عضو هيئة تدريسية صبري مشتهى د. 4
 مفتوحةال

 جامعة فلسطين عضو هيئة تدريسية يوسف جربوع د. 5
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 (2ملحق )
 االستبانة بصورتها النهائية

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 الجامعة اإلسالمية 
 كلية الدراسات العليا 

 ماجستير المحاسبة والتمويل
 
 
 

 حفظه/ها اهلل.األ  الكريم/ األخت الكريمة،،، مراجع الحسابات الخارجي               
 السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته ،،،

 
 لنيـــل درجـــة تقـــوم الباحثـــة بـــإجراء دراســـة ميدانيـــة تخـــتص بمهنـــة مراجعـــة الحســـابات اســـتكمااًل 

 :الماجستير في المحاسبة والتمويل بعنوان
 هني"راجع الخارجي بتطبيق معايير رقابة الجودة وتأثيرها على تحسين أدائه الممدى التزام المُ "

 فلسطين( - )دراسة تطبيقية آلراء المراجعين القانونين في قطاع غزة
للمسـاهمة فـي إثـراء  ؛لذا نأمل من سـيادتكم التكـرم باإلجابـة علـى أسـئلة االسـتبانة بعنايـة ودقـة

 مما يؤدي إلى إنجاح موضوع الدراسة. ؛هذه الدراسة بخبراتكم العملية وآرائكم النيرة
 

ن بيانــات االســتبانة ســوف تســتخدم فقــط فــي أمؤكــدة بــ ،ســن تعــاونكموالباحثــة تشــكركم علــى ح
 شار إليها أعاله.مجال البحث العلمي ولتحقيق أهداف الدراسة المُ 

 
 بول فائق االحترام والتقدير،،،قَ وتفضلوا ب  

 الباحثة
 ديمة مازن الشوا
 الجامعة اإلسالمية
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 القسم األول:
 المناسبة لكل سؤال من األسئلة اآلتية: ( أمام اإلجابة√يرجى التفضل بوضع إشارة )

 حدد المنصب الذي تشغله في مكتب المراجعة: .1
مالك/ شريك في مكتب المراجعة ]   [          مراجع رئيسي ]   [                  مساعد مراجع ]   [                  

دِّد : ........  أخرى ح 
 

 العمر: .2
 سنة ]   [   45سنة ]   [              أكبر من  45أقل من  -30سنة ]   [            30أقل من 

    
 مستوى التأهيل األكاديمي لمالك المكتب: .3

 ]   [   دبلوم فأقل شهادة ماجستير ]   [    شهادة بــكالوريوس ]   [   ]   [      شـــهادة دكتوراه
    

 التخصص العلمي للتأهيل األكاديمي: .4
 أخـــــرى حدد: .........................   إدارة أعمال ]   [       محاسبة ]   [             

        
 مستوى التأهيل المهني لمالك المكتب: .5

 الزمالة األمريكية ]   [   الزمالة البريطانية ]   [     المحاسب القانوني العربي   ]   [  أخرى حدد: ........... 
 

 مكتب:عدد سنوات الخبرة العملية لمالك ال .6
 سنوات ]   [    10سنوات ]   [            أكثر من  10 - 5من         سنوات ]   [      5أقل من 

 
 يوجد في المكتب قسم خاص بمراقبة الجودة؟ .7
 ]   [      ]   [                       ال نعم    
 

غزة على إلزام مدققي  في رأيك ما مدى كفاية القوانين المنظمة لمهنة مراجعة الحسابات في قطاع .8
الحسابات بمعيار الرقابة على جودة مراجعة الحسابات بما فيها )قانون الشركات، قانون مزاولة المهنة، نظام 

 كل من جمعية المحاسبين والمدققين( بما يتضمنهم من حقوق وواجبات وعقوبات ومسئوليات:
 [                 إلى حد متوسط ]   [  إلى حد كبير ]   إلى حد كبير جًدا ]   [                

 إلى حد قليل ]   [                    إلى حد قليل جًدا ]   [                        
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 القسم الثاني:
 :يةقناعتك الشخصو  تمثل رأيك التياإلجابة  أمام( √) إشارة التفضل بوضع يرجى

موافق  العبارة م.
غير  محايد موافق بشدة

 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

ْن: عنصر المتطلبات المهنية، وعنصر َقبول والمحافظة على  المحور األول: التزام مراجع الحسابات الخارجي بكلٍّ م 
 العمالء من معايير الرقابة على جودة مراجعة الحسابات، وأثره على األداء المهني.

جراءات خاصة   .1 لدى مكتب مراجعة الحسابات سياسات وا 
 ستقاللية.باال

     

جراءات توفر تأكيد معقول   .2 لدى مكتب المراجعة سياسات وا 
بأن الموظفين ممتثلين بالمتطلبات األخالقية: )النزاهة، 

 الموضوعية، الكفاءة المهنية، السرية، السلوك المهني(.

     

لدى مكتب مراجعة الحسابات مدونة سلوك مهني وأخالقي   .3
جراءات تأديبية  ملينتطبق على جميع الموظفين العا فيها وا 

موثقة في حالة االنحراف عن المدونة تطبق على جميع 
 الموظفين.

     

يوقع أفراد مكتب المراجعة الحسابات على بيانات امتثال   .4
بأحكام مدونة السلوك المهني واألخالقي  سنوية بأنهم التزموا

 للمكتب.

     

اإلجراءات يوجد لدى مكتب مراجعة الحسابات السياسات و   .5
التي من خاللها يمكن تقرير مدى ق بول أو االستمرار مع 

 عميل معين.

     

يتأثر األداء المهني إيجابًيا عند إبالم أفراد مكتب مراجعة   .6
الحسابات في جميع المستويات بالسياسات واإلجراءات 

 المتعلقة االستقاللية والسلوك المهني.

     

بالمتابعة الدورية لعالقة المكتب يؤدي التزام مكتب المراجعة   .7
مع العمالء للتأكد فيما إذا كان هناك أي مجاالت تضعف 

 استقاللية المكتب لتحسين األداء المهني.

     

يؤدي التزام مكتب مراجعة الحسابات بتكليف فرد أو مجموعة   .8
من األفراد إلعطاء التوجيهات ولحل المسائل المتعلقة أمور 

والسرية والسلوك المهني لتحسين األداء  األمانة والموضوعية
 المهني.

     

جراءاتها   .9 يؤدي التزام المكتب بتطبيق سياسات الرقابة وا 
والجودة خاصة باالستقاللية إلى ظهور تعليمات تستدعي تقيد 
موظفي المكتب على اختالف مستوياتهم الوظيفية بقواعد 

مع العمالء  وأحكام والتفسيرات الخاصة باالستقاللية والتعامل
 إلى تحسين األداء المهني.
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موافق  العبارة م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

يؤدي التزام مكتب المراجعة بمعايير الرقابة على جودة   .10
مراجعة الحسابات إلى قيام القائمين على المكتب التأكد عند 
تنفيذ عمليات مشتركة مع مكاتب أخرى من التزامهم بتطبيق 

 هني.متطلبات االستقالل مما يؤثر إيجابًيا على األداء الم

     

يؤدي الحصول من أفراد مكتب مراجعة الحسابات على   .11
جراءاتها  إقرارات سنوية تبين أنهم ملمون بسياسات الرقابة وا 

 على جودة مراجعة الحسابات  إلى تحسين األداء المهني.

     

يؤدي تطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بعنصر   .12
ع أي عميل تفتقر االستقاللية  إلى الحد من تعاقد المكتب م

إدارته للنزاهة مما يؤدي إلى انخفاض القضايا المرفوعة ضد 
 المكتب.

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بتطبيق معيار الرقابة على   .13
جراءات لتقييم العمالء  الجودة والخاصة بوضع سياسات وا 
قبل قبولهم أو إنهاء العالقة مع العميل الحالي و إبالغها 

ه ن ّي ويقلل من  لموظفي المكتب إلى تعزيز األداء الم 
 المخاطرة.

     

يؤدي تخصيص المكتب لشخص أو مجموعة أشخاص في   .14
المستوى اإلداري المناسب لتقييم المعلومات التي تم الحصول 
عليها شأن العميل المرتقب أو الحالي واتخاذ قرار قبوله أو 
ز رفضه أو رفض االستمرار مع العميل الحالي إلى تعزي

 األداء المهني.

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بسياسة بيان أسباب رفض قبول   .15
عميل مرتقب أو إنهاء العالقة مع عميل حالي إلى تعزيز 

 األداء المهني.

     

المحور الثاني: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصر المهارة والكفاءة المهنية والتطوير المهني من معيار 
 ة على جودة  مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني.الرقاب
جراءات توفر تأكيًدا مناسًبا   .1 لدى مكتب المراجعة سياسات وا 

 عن توافر التأهيل المناسب لكل مراجع ألداء العمل بفاعلية.
     

لدى مكتب المراجعة خطة مصممة الحتياجات المكتب من   .2
ق موازنة الوقت الموظفين وعدد الموظفين لكل عملية وف

 والمهارات الشخصية الالزمة.

     

جراءات لتقويم أداء الموظفين   .3 لدى مكتب المراجعة سياسات وا 
 و ترقيتهم.
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موافق  العبارة م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

يقوم مكتب المراجعة بعمل دورات لموظفيه لرفع الكفاءة   .4
 المهنية.

     

لدى مكتب مراجعة الحسابات برنامج للتعليم المهني المستمر   .5
 للموظفين.

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بتصميم برنامج لتعين أفراًدا   .6
مؤهلين من خالل تخطيط عدد األفراد الذين يحتاجهم المكتب 
ووضع أهداف التوظيف وتحديد مؤهالت العاملين في مجال 

ه ني.  التوظيف إلى تحسين األداء الم 

     

وظيف يؤدي التزام مكتب المراجعة بمراقبة فاعلية برنامج الت  .7
جراءات الحصول على األفراد  للتأكد من مراعاة سياسات وا 

ه ني.  المؤهلين  لتحسين األداء الم 

     

يؤدي التزام مكتب مراجعة الحسابات بالتثبت أن مسئوليه   .8
وفًقا  وموظفيه يتمتعون بخبرة مستفيضة في إنجاز عملهم

  بآداب المهنة التي تحكم عملهم لمعايير المراجعة والتزامهم
ه ني.  إلى تحسين األداء الم 

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بتحديد معايير مخصصة   .9
للمؤهالت المطلوبة والخصائص المميزة المنشودة في 
الموظفين واإلرشادات لتقييم الموظفين المحتملين لكل مستوى 

ه ني.  مهني إلى تحسين األداء الم 

     

د األعمال والخبرات يؤدي التزام مكتب المراجعة  بتحدي  .10
المرغوبة في األفراد المبتدئين والمتمرسين  إلى تحسين األداء 

 المهني.

     

يؤدي إسناد مكتب المراجعة مسئولية التطوير المهني إلى   .11
شخص أو مجموعة أشخاص يتمتعون صالحية مناسبة إلى 

 تحسين األداء المهني.

     

جرا  .12 ءات المكتب يؤدي إبالم موظفي المكتب بسياسات وا 
 لتقييم األداء والترقية  يعزز من األداء المهني.

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بوضع مقاييس موضوعية لتقيم   .13
بالغهم بنتائج تقييمهم إلى  أداء الموظفين وترقيتهم دورًيا وا 
 إتاحة الفرصة لهم لتحسين أدائهم  مما يعزز األداء المهني.

     

جراءات تقييم األداء لمكتب يؤدي اتساق في تنف  .14 يذ سياسات وا 
 المراجعة وقرارات الترقية إلى تعزيز األداء المهني.
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موافق  العبارة م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

يؤدي التزام مكتب المراجعة بمتطلبات الرقابة النوعية   .15
بالتطوير المهني يؤدي إلى تزويد موظفي المكتب معلومات 
عن أية تطورات حديثة ذات العالقة المهنة إلى تعزيز األداء 

 مهني.ال

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بتحديد متطلبات التعليم المهني   .16
المستمر لموظفي المكتب في كل مستوى من مستوياتهم مما 

 يعزز األداء المهني.

     

جراءات   .17 يؤدي التزام مكتب المراجعة بتطبيق سياسات وا 
التطوير المهني إلى تحقيق درجة مالئمة من التدريب على 

 مل والذي يحسن األداء المهني.رأس الع

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بمتطلبات نظام المحاسبين   .18
القانونيين المتعلقة بالتعليم المستمر وفًقا لمعيار الرقابة على 

 الجودة الى تحسين األداء المهني.

     

شراف من معايير الرقابة على جودة  المحور الثالث: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري توزيع المهام و اإل
 مراجعة الحسابات و أثره على األداء المهني.

جراءات للتوجيه   .1 يوجد لدى مكتب المراجعة سياسات وا 
واإلشراف ومتابعة األعمال على كافة المستويات توفر قناعة 

 معقولة بأن العمل المؤدى يفي بمعايير الجودة.

     

سابات لمسئولية التخطيط يؤدي إسناد مكتب مراجعة الح  .2
شراك األفراد المناسبين لتحسين  لعملية مراجعة الحسابات وا 

 األداء المهني.

     

يؤدي تحديد العوامل والبيانات والمعلومات الواجب أخذها في   .3
 الحسبان عند تخطيط العملية إلى تحسين األداء المهني.

     

والتنفيذ  يؤدي تحديد مكتب المراجعة لمسئوليات التخطيط  .4
 واإلشراف على مستوى العملية إلى تحسين األداء المهني.

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بتوثيق مستويات التخطيط   .5
 واإلشراف ومراجعة الحسابات إلى تحسين األداء المهني.

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بإبالم موظفيه بسياسات المكتب   .6
جراءاته للتخطيط والتنفي ذ واإلشراف ومراجعة الحسابات إلى وا 

 تحسين األداء المهني  للُمراجع الخارجي.

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بتحديد الظروف التي تستدعي   .7
 الخروج عن الخطة إلى تحسين األداء المهني.

     

جراءات المحور الرابع: التزام مراجع الحسابات الخارجي بعنصري التشاور مع ذوي الخبرة ومراق بة تطبيق سياسات وا 
 .من معايير الرقابة على جودة  مراجعة الحسابات وأثره على األداء المهني
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موافق  العبارة م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

يضع مكتب المراجعة السياسات واإلجراءات للتشاور مع ذوي   .1
 الخبرة داخل المؤسسة وخارجها.

     

يتبع مكتب المراجعة إجراءات رقابية محددة لتوفير ضمان   .2
واإلجراءات المتبعة في المكتب معقول بأن السياسات 

 والخاصة برقابة الجودة  تتميز بفاعلية وكفاءة.

     

يؤدي تحديد الحاالت أو المواضيع التي تتطلب المشورة   .3
بالم موظفي المكتب بتلك  ومصادر المشورة المقبولة وا 

 الحاالت إلى تحسين األداء المهني.

     

اسات واإلجراءات يؤدي إبالم أفراد مكتب المراجعة بالسي  .4
االستشارية وتشجيعهم على المشورة إلى تحسين األداء 

 المهني.

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بتحديد مدى التوثيق المطلوب   .5
توفيره لنتائج االستشارات والحاالت المتخصصة المطلوب 

 التشاور حولها إلى تحسين األداء المهني.

     

شخاص محددين للعمل يؤدي تحديد مكتب المراجعة أل  .6
كمصادر رسمية وتحديد صالحيتهم في الحاالت االستشارية 

 إلى تحسين األداء المهني.

     

يؤدي تحديد إجراءات مالئمة لحسم اختالف وجهات النظر   .7
المهنية بين أعضاء الفريق المخصص للعملية  إلى تحسين 

 األداء المهني.

     

الداخلي الدوري لتطوير يؤدي تطبيق مكتب المراجعة للفحص   .8
 موظفي المكتب وتحسين أداءهم. كفاءة

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة بالفحص الداخلي الدوري كأداة   .9
لتقييم الرقابة على جودة مراجعة الحسابات والتعرف على 
أوجه الضعف به واتخاذ اإلجراءات المناسبة إلى تحسين 

 األداء المهني.

     

المراجعة لنطاق ومحتوى برنامج المراقبة  يؤدي تحديد مكتب  .10
 في المكتب إلى تحسين األداء المهني .

     

يؤدي التزام مكتب المراجعة باتخاذ إجراءات لتوصيل نتائج   .11
المراقبة إلى المستويات اإلدارية المناسبة بغرض مراقبة 
اإلجراءات المتخذة أو المخططة من شانه تحسين األداء 

 المهني.
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موافق  العبارة م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

دي التزام مكتب المراجعة الحسابات بالقيام باستمرار يؤ   .12
جراءاته على  بمراقبة كفاءة نظام الرقابة وفاعليته وسياساته وا 

 الجودة المتبع من شانه تحسين جودة األداء المهني.

     

يؤدي ارتباط مكتب المراجعة مع مستشار خارجي أو شركة   .13
إلى تحسين  مراجعة أخرى للتفتيش على نظام رقابة الجودة 

 األداء المهني.

     

المحور الخامس: مراقبة الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة لتطبيق معيار رقابة جودة مراجعة الحسابات وأثره 
 على األداء المهني.

تقوم الجمعيات المهنية العاملة بقطاع غزة بإصدار تعليمات   .1
ة على جودة ملزمة لمكاتب المراجعة لتطبيق معيار الرقاب

 مراجعة الحسابات.

     

تقوم الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة بالتفتيش على   .2
التزام مكاتب المراجعة تطبيق معيار الرقابة على جودة 

 مراجعة الحسابات.

     

تفرض الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة إجراءات   .3
رقابة على جودة عقابية على المكاتب غير الملتزمة بمعيار ال

 مراجعة الحسابات.

     

تقوم الجمعيات المهنية في قطاع غزة بمنح مزايا لمكاتب   .4
المراجعة الملتزمة بتطبيق معيار الرقابة على الجودة كنشر 

 أسماء الملتزمين في منشورات الجمعية.

     

تقوم الجمعيات المهنية في قطاع غزة بعمل الندوات   .5
سنوًيا حول معيار الرقابة على والمحاضرات وورش عمل 

 جودة مراجعة الحسابات.

     

تقوم الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة بفرض برنامج   .6
 تعليم مستمر على مكاتب المراجعة العاملة.

     

يؤدي قيام الجمعيات المهنية بإلزام مدققي الحسابات بمعيار   .7
ين األداء الرقابة على جودة مراجعة الحسابات إلى تحس

 المهني.

     

ازدواج الصالحيات للجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة   .8
يحول دون االطالع بدورها في إلزام مراجعين الحسابات 

 بمعيار الرقابة النوعية.

     

يؤدي إلزام مدققي الحسابات الخارجين من قبل الجمعيات   .9
 المهني. المهنية العاملة في قطاع غزة  إلى تحسين أدائهم
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موافق  العبارة م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

يؤدي قيام الجمعيات المهنية في قطاع غزة بإنشاء قسم لديها   .10
خاّص لرقابة الجودة على أعمال مكاتب المراجعة إلى 

 تحسين أداؤهم المهني.

     

يؤدي إخضاع الجمعيات المهنية لمكاتب المراجعة في قطاع   .11
غزة لرقابة الجودة على أدائها إلى تصنيف مكاتب المراجعة 

حيث جودة أدائها المهني و يعطيها ميزة تنافسية مما  من
 يعزز من األداء المهني.

 

     

يؤدي قيام الجمعيات المهنية العاملة بقطاع غزة بربط التزام   .12
مكاتب المراجعة برقابة الجودة على أعمالها بفقدانها 

 عضويتها إلى تحسين أدائها المهني.

     

فعيل الرقابة على جودة مراجعة يؤدي قيام الجمعيات المهنية ت  .13
الحسابات من خالل فحص النظير وهو أن يفتش مكتب 
 مراجعة على مكتب مراجعة آخر إلى تحسين األداء المهني.

     

يؤدي قيام الجمعيات المهنية العاملة في قطاع غزة تفعيل   .14
الرقابة على جودة مراجعة الحسابات من خاللها مباشرة إلى 

 المهني.تحسين من األداء 

     

المساهمة في إصدار قانون ملزم للرقابة على جودة مراجعة   .15
الحسابات من الجمعيات المهنية في قطاع غزة من شأنه 

 تحسين جودة األداء المهني.
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 :جودة مراجعة الحسابات علىالرقابة  لمعيارة الحسابات مكاتب مراجع يقتطب
 الترتيب اإليضاحات م

  .الحسابات مراجعة جودة على الرقابة معيار بمتطلبات الوفاء صعوبة  .1

  .العالية التكلفة  .2

  .الحسابات مراجعة جودة على الرقابة بتطبيق المكتب بالتزام العمالء اهتمام عدم  .3

  .الحسابات مراجعة جودة على الرقابة بتطبيق المكتب يقدمها تيال الخدمات تأثر عدم  .4

  .المحلية المهنية المؤسسات قبل من الحسابات مراجعة جودة على الرقابة وجود عدم  .5

  .الحسابات مراجعة جودة على الرقابة لمعيار لمكاتب المراجعة ملزمة قوانين وجود عدم  .6

 بالرقابة الملتزمة المكاتب أسماء كنشر المحلية المهنية تالمؤسسا قبل من تشجيع وسائل وجود عدم  .7
  .تنافسية ميزة يكسبها مما النوعية

 

  .النوعية الرقابة لتطبيق مزايا ةأي وجود عدم  .8

  . بالمعيار ملتزمةال غير بالمكاتب المراجعة تلحق عقوبات وجود عدم  .9
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 2012طاع غزة لعام كشف مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في ق

 
 العنوان المنطقة صاحب المكتب اسم المكتب م.
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 النصيرات الوسطى سناء ابوحزين مكتب ابوحزين 6

 المخيم الجديد -النصيرات  الوسطى محمد عبد الرحمن غراب مكتب محمد غراب 7

 الشارع العام -البلح دير  الوسطى علي كباجة مكتب  العودة 8

 بجوار الجوازات رفح ماجد محمد الزاملي مكتب ماجد الزاملي 9

 مقابل الجندي المجهول رفح صالح الغول مكتب الغول 10
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 زعرب
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شركة مطير و علمي  13
 وشركاهم

رأفت العلمي + محمود نافذ 
 غزة غزة العلمي

مكتب ابن خلدون  14
 الدةولية لالستشارات

د.سالم حلس ، د.علي شاهين 
،د.يوسف عاشور ،د.محمد 

 مقداد
 غزة غزة

 غزة غزة نهاد احمد عبد المعطي حمادة مؤسسة حمادة 15
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 البلد ش.عمر المختار غزة صالح االشقر مكتب شعاع 17
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 العربي

 الرمال الجنوبي غزة نعيم عزارة مكتب طيبة 33

شركة طالل ابوغزالة  34
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مكتب عيد الجليل  45
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